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Rozmowa ze skarbnikiem miasta Teresą  PolBłachut  i przewod
niczącym  Komisji  Budżetowej  RM  Henrykiem  Hojdyszem 

Jakiego budżetu mogą się spodziewać mieszkańcy w 1996 roku? 
Teresa Błachut: — Budżet na rok  1996 na poziomie minimalnym 
zabezpiecza potrzeby miasta, czyli wszystkie obowiązki wynika
jące z ustawy  kompetencyjnej,  jednak  zaplanowane  dochody 
pozwalają  tylko na dotknięcie  tych potrzeb.  Wskaźniki  podane 
przez  ministerstwo  finansów  przewidują  wzrost  dochodów 
o  20—25%  w stosunku  do  roku  bieżącego.  Dochodów  nie 
możemy  zawyżać,  gdyż  ograniczają  to  nie  tylko  wytyczne  ale 
również  możliwości  społeczeństwa.  Przy  tak  obliczonych  do
chodach  budżet  zabezpiecza  bieżące  funkcjonowanie  miasta, 
jednak  na  poziomie  wysoce  niezadowalającym. 
Henryk Hojdysz: —Jeżeli  chodzi  o stronę dochodową  budżetu 
to  w  pełni  zgadzam  się z tym  co  powiedziała  pani  skarbnik. 
Procentowy  wzrost  określiło ministerstwo  i większego  wzrostu 
nie  należy  się  spodziewać,  gdyż  byłoby  to niekorzystne  dla 
mieszkańców.  Znaczny  wzrost  podatków jest  nie do  przyjęcia. 
Jeżeli natomist chodzi o stronę wydatkową, to mam wątpliwości 
czy projekt  budżetu  zapewnia  minimum  potrzeb.  Określiłbym 
ten  projekt  jako  wyjątkowo  konsumpcyjno  —  socjalny,  gdyż 
55%  wydatków  to  oświata,  kultura,  ochrona  zdrowia  i  opieka 
społeczna, a inwestycje to zaledwie 6,4%. Stąd budżet na pewno 
nie zadowoli radnych  i mieszkańców. Nie zabezpieczone zostały 
środki  na  kontynuację  rozpoczętych  w poprzednich  okresach 
podstawowych  zadań.  Brak  środków  na dalszą  budowę  wodo
ciągu  w  Poniwcu,  brak  środków  z budżetu  miasta  na  Dom 
Pomocy  Społecznej,  w minimalnym  zakresie  wyznaczono  śro
dki  na  roboty  przy  kolektorach,  co  nie  gwarantuje  ich  ukoń
czenia  w  1996  r. a wręcz  przeciwnie,  jeżeli  chodzi  o odcinek 
Skoczów  —  Ustroń,  to  przy  takich  nakładach  może  budowa 
przeciągnąć  się  nawet  o  4—5  lat.  Brak  pełnej  wysokości 
środków  na  odtworzenie  nawierzchni  bitumicznej  na  drogach 
po  budowie  kolektorów. 
Jak  na  budżet  wpłynie  przejęcie  przez  miasto  szkół  podstawo
wych? 
T.  Błachut:  —  Kłopoty  wiążą  się z otrzymaną  subwencją  na 
szkoły,  która  według  założeń  powinna  pokrywać  płace  i ich 
pochodne,  a  także  w stopniu  przynajmniej minimalnym  zabez
pieczać  funkcjonowanie naszych  szkół. Niestety  w chwili  obec
nej okazuje się, że przeliczenie na  podstawie  którego  określono 
wysokość  subwencji  jest  błędne.  Licząc  razem z inwestycjami 
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Rada  Rodziców,  Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  2 w  Ustroniu 
z a p r a s z a ją na 

któr y  tradycyjni e odbędzie  się  w DW  „Malwa " 
13 stycznia  1996  r. o  godz.  18.00 

Bi le ty  d o  n a b y c ia  w s e k r e t a r i a c ie  S P  2.  D o c h ód  z  B a lu 
p r z e z n a c z o ny  z o s t a n ie  na p o t r z e by  szko ł y. 

Fot.  W.  Suchta 

W  Warszawie  przy  ulicy 
Konstruktorskiej  ma swoje 
biuro finansowany przez  Unię 
Europejską  Zespół  Programu 
PHARE  —  Budowanie  Kra
jowej Sieci Regionalnych  Cen
trów  Edukacji  Ekologicznej 
w Polsce. Koordynatorem  jest 
Narodowy  Fundusz  Ochrony 
Środowiska. 
Program dobiega końca i teraz 
trzeba  myśleć  o  przyszłości. 
—mówi Tadeusz Wojciechow
ski,  ekspert  ds.  edukacji  eko
logicznej pracujący dla  Duńs
kiego  Instytutu  Ekologiczne
go  —  Musimy  się  zastanowić 
jak  podtrzymać  koatakty,  wy
korzystać umiejętności, sprzęt, 

materiały,  jak samodzielnie 
zdobywać  pieniądze. 

Regionalne  centra  pracują 
w  czerech  działach:  biznesu 
i marketingu,  zarządzania  za
sobami  finansowymi  i ludzki
mi, promocji  i kontaktu  z me
diami  oraz  edukacji  ekologi
cznej.  Poszczególne  działy 
spotykają  się na  warsztatach. 
W Ustroniu w dniach od  19  do 
24 listopada w DLR  „Daniel" 
odbywał  się  czwarty,  ostatni 
warsztat  grupy  zajmującej się 
edukacją  ekologiczną,  a  obej
mujący  Polskę  południową 
— Wrocław,  Katowice,  Biels
ko,  Kraków,  Lublin.  Wzięli 
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Miss K 
Cyfieruje  k o l e k c j ę  z.imo  wi?,  bogaty 
wyhór  kreacji  karnawałowych, 
stroje  wizytowowieczorowe,  kos
tiumy  na  zimę. 

Ustroń, Daszyńskiego 70a  (obok  Winter  Restaurant) 
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w  szkołach,  brakuje  nam  ponad  7  mld  st.  zł.  Jest  to  dość  dużo 
pieniędzy  i  jeśli  subwencja  nie  zostanie  ponownie  przeliczona 
według  właściwych  metod,  to  miasto  musi  się  liczyć  z  wydat
kowaniem  takiej kwoty. Obawiam  się, że nawet przy prawidłowym 
przeliczeniu, na podstawowe funkcjonowanie szkół pieniędzy może 
zabraknąć.  Jesteśmy  w  tej  chwili  na  etapie  wyjaśniania  tego 
poważnego  błędu  z ministerstwem,  a przede  wszystkim  z  kurato
rium.  Gdzieś  tkwi  błąd. Jeżeli  będziemy  musieli  dołożyć  7 mld  do 
funkcjonowania szkół,  to jest  to  właśnie kwota,  której brakuje na 
inne  zadania.  Tak  jak  pan  przewodniczący  stwierdził  budżet  jest 
ustawiony w kierunku  bardzo konsumpcyjnym. Musimy  zapewnić 
funkcjonowanie zakładów budżetowych, ponieść wydatki związane 
z  kulturą,  oświatą.  Wszystko  to  z niezbyt  dużych  dochodów,  co 
stwarza budżet  konsumpcyjny. Jeszcze raz powtórzę, że nie jest  to 
zapewnienie  potrzeb  miasta,  ale  zadań  wynikających  z  ustawy 
kompetencyjnej na poziomie minimalnym. Ktoś może zapytać: Czy 
miasto  będzie  funkcjonować?  Nam  nie  wolno  doprowadzić  do 
sytuacji,  w  której  miasto  nie  funkcjonuje. Po  prostu  nie  wolno 
przeznaczyć  pieniędzy  na  inwestycje  nie  mając  na  oświetlenie, 
oczyszczanie itp. Wszystko to możemy  finansować  w minimalnym 
zakresie, ale daleko nam do zadowalającego poziomu, jeżeli chodzi 

0 potrzeby  i  to  co w  mieście należy  zrobić. 
H.Hojdysz  —  Negatywne  zjawiska  związane  z  wydatkową  stroną 
budżetu mają swoje źródło w niewystarczającej subwencji na wydatki 
dla  szkół.  Wytyczne  ministra  finansów  z  29  października  1995  r. 
jednoznacznie  twierdzą,  że  przy  ustalaniu  subwencji  na  zadania 
oświatowe gminy otrzymują nie mniej niż 121 % i nie więcej niż 133% 
przewidywanych  wydatków  z  1995  r.  w  szkołach  podstawowych 
1  świetlicach  dziecięcych.  W  tej  subwencji  znaleźć  się  powinna 
planowana  na  1 lipca  96  r.  podwyżka  dla  nauczycieli.  W  tym  co 
myśmy  otrzymali  stwierdza  się  brak  748.359  zł,  które  należałoby 
pokryć z budżetu miasta. Moim zdaniem dla Rady Miasta jest to nie 
do przyjęcia. To właśnie ukierunkowuje kształt budżetu na konsump
cyjnosocjalny,  a  zanikają  przy  tym  podstawowe  rzeczy  jakimi  są 
inwestycje  i  remonty  kapitalne,  zarówno  na  drogach  jak  i  innych 
obiektach  niezbędnych  do  funkcjonowania  w  sposób  właściwy 
miasta.  Cechą  negatywną  budżetu  jest  też  planowana  co  roku 
wysokość dotacji do zakładów budżetowych, które obecnie sięga ok. 
41%  całości  dochodów  planowanych  w  96  r.  Tu  należałoby  się 
zastanowić nad  ewentualną  modyfikacją  lub  innymi  poczynaniami, 
które w następnych  latach  te wielkości  ograniczą. 

Wiele mówi się o przejmowaniu przez gminy kompetencji administ
racji  państwowej.  Jak  się  państwo  na  to  zapatrują  po  dotych
czasowych  doświadczeniach? 
T.  Błachut*   —  Przy  tak  skostniałym  prawie  dotyczącym  finan
sowania  gmin,  dalsze  zadania  są  niemożliwe.  Bez  dodatkowych 
środków traci sens ustawa kompetencyjna, gdyż należałoby  wybie
rać wśród podstawowych  zadań do wykonania. Nasze złe doświad
czenia  dotyczą  przekazania  gminom  dodatków  do  mieszkań, 
ponieważ dotacja przyznawana  na te dodatki nie pokrywa potrzeb. 
W naszym przypadku  musimy 30% dopłacić z budżetu  miasta. Jest 

to  przykład  nowego  zadania  bez  pełnego  zabezpieczenia  finan
sowego.  To  samo  będzie  dotyczyło  szkół,  jeżeli  nie  zostanie 
wyjaśniona  sprawa  subwencji.  O  ile  zasady  finansowania  się  nie 
zmienią, to  niestety przejmowanie  nowych  zadań jest  niemożliwe, 
gdyż dalsze obniżanie wydatków miasta doprowadzi do tego, że np. 
zakłady budżetowe przestaną  pełnić rolę, do której zostały powoła
ne.  Gdy  nie  będzie  pieniędzy  na  zakup  książek,  to  biblioteka 
przestanie  pełnić  swą  funkcję merytoryczną,  przedszkola  zostaną 
tylko przechowalniami  dla dzieci,  aż budynki  się nie  rozpadną. 
H. Hojdysz: — Nie wyobrażam  sobie, by taka subwencja na szkoły 
mogła  pozostać.  Błąd  został  popełniony  w  przyjętej  podstawie 
według której była  obliczana jej wysokość.  Nie wzięto pod  uwagę 
prawdopodobnego  wykonania na  rok  1995 w faktycznych wielko
ściach,  ale z pewnego  okresu  w ciągu  roku  i  to  stało  się  źródłem 
braków. To musi zostać wyjaśnione i sprostowane. Moim  zdaniem 
Rada  nie  jest  w  stanie  uchwalić  budżetu  przy  dokładaniu  tak 
wysokich  kwot  do  szkół  z  budżetu  miejskiego.  Z  drugiej  strony 
trzeba  stwierdzić,  że  samorząd  nie  boi  się  przejmowania  nowych 
zadań.  Jest  do  tego przygotowany.  Musi  jednak  to  iść w parze  ze 
środkami  na  te  zadania.  Do  tego  co  powiedziała  pani  skarbnik 
dodam  tylko tyle, że odnosi  się to do  zadań  zleconych  i powierzo
nych.  Rok  rocznie  dotacje  nie  pokrywają  potrzeb.Jeżeli  więc  nie 
nastąpi  spójność  przekazywania  zadań  ze  środkami,  to  dalszych 
możliwości  przejmowania  kompetencji  przez  gminy  nie  widzę. 
A przecież zwiększenie zakresu działania samorządów powoduje, że 
obywatel  załatwia  łatwiej  i  szybciej swoje sprawy,  a  o  to  przecież 
chodzi  w decentralizacji  administracji. 

Ustroń żyje z turystyki . Jakie znajduje to odzwierciedlenie w budżecie? 
T. Błachut: — Przykre jest to, że wszystkie funkcje miasta turystycz
nego  i uzdrowiskowego  są  realizowane  na poziomie  minimalnym. 
Dotyczy to remontu dróg, oczyszczania. Powstaje pytanie, jak wielu 
turystów  zechce do  takiego  miasta  zjechać, gdy przestanie  się ono 
im  podobać.  Jeżeli  turyści  nie  przyjadą  to  w  ogóle  przestaniemy 
funkcjonować, gdyż nasze podstawowe dochody płyną  z turystyki. 
H. Hojdysz: — Ta smutna prawda o budżecie, którą  tu przekazaliś
my  pozostaje  na  razie  w  sferze  projektu.  Możemy  mieć  więc 
nadzieję,  że  pewne  kwoty  wzrosną  i  umożliwią  pokryć  wydatki 
pozwalające funkcjonować miastu  — uzdrowisku  w takim  kształ
cie, jak oczekują przyjeżdżający do nas goście. Obecnie możliwości 
są niewielkie, ale raz jeszcze podkreślam, że jest to projekt  budżetu 
i muszą  w nim  nastąpić korekty.  Wszystkie  wydatki  konieczne  na 
utrzymanie dróg i porządku powinny się znaleźć. Musimy zapewnić 
minimalny komfort mieszkańcom  Ustronia i przyjezdnym. Z walo
rów Ustronia korzystają głównie mieszkańcy województwa katowi
ckiego przyjeżdżający na  wypoczynek  sobotnio  — niedzielny.  Tu 
ważna jest niezbędna sieć infrastruktury handlowej i gastronomicz
nej. Obowiązkiem władz  miasta jest  stwarzanie  takich  warunków, 
by mogły powstać nowe obiekty. Często można było stwierdzić, że 
nie było to brane pod uwagę w wydawanych decyzjach. Dotyczy to 
przede  wszystkim  okresu  poprzedniego,  gdy  zdecydowanie  takie 
zjawiska miały miejsce. Musimy sobie zdać sprawę, że uruchomia
nie  nowych  zakładów,  sklepów  i  innych  jednostek,  to  nie  tylko 
miejsca pracy, ale również większe dochody z podatków, a to z kolei 
rzutuje na  budżet  miasta. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Przedszkole  w  Pruchnej  może 
pomieścić  50  dzieci.  Oprócz 
przedszkolaków  uczęszczają  do 
niego  również  dzieci  klasy  „O" . 
Placówka  posiada  dwa  oddziały. 
Finansowo  pomagają  rodzice. 

  * 

Oddział PTTK  „Beskid  Śląski" 
w  Cieszynie  próbuje  zaszczepić 

turystycznego  bakcyla  młodzieży 
szkolnej.  Organizowane  są  rajdy 
po  górach  wiosną  i  jesienią  oraz 
konkursy  dla  szkolnych  kół  na 
najciekawszy  program  działania. 
Kół w szkołach jest  10. Przed  laty 
było  ich  ponad  30. 

Dzięki  4 mld  zł.  (starych)  uzys
kanych  z Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji Osób  Niepełnospra
wnych,  Ośrodek  Sportowy 
„Start"  w Wiśle jest  w pełni  przy
gotowany do przyjmowania  spor
towców  „sprawnych  inaczej". 
Goszczą  tu  bardzo  często.  Trwa 

budowa  pawilonu  odnowy  biolo
gicznej,  a  w  planach  jest  kryta 
pływalnia. 

  * 
Kolejnym  zakładem  z  naszego 

regionu, który  został  sprywatyzo
wany,  jest  cieszyńska  „Celma". 
Niebawem pracownicy  otrzymają 
20%  akcji z ogólnej puli. Ze starej 
„Celmy" utworzono cztery  samo
dzielne  firmy:  trzy  w  Cieszynie 
i jedną  w  Żorach. 

  * 
Ciekawe  formy  przybrała 

współpraca  Fili i  Uniwersytetu 
Śląskiego  w  Cieszynie  z  amery

kańskim  Uniwersytetem  w  stanie 
Texas.  Trwa  wymiana  zespołów 
muzycznych  i  grup  plastycznach, 
organizowane  są  wystawy.  Uni
wersytet  w  San  Marcos  ma  30 
tysięcy  studentów. 

68  miejscowości  turystycznych 
w  Polsce  może  prowadzić  kasyna 
i  salony  gier.  Na  Podbeskidziu 
przywilej  ten  mają  Cieszyn 
i  Ustroń  oraz  Żywiec  i  Sucha 
Beskidzka.  Póki  co, jaskiń  hazar
du  nie  ma.  Corocznie  taką  listę 
ogłasza  minister  finansów. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Po  raz  ośmy  ukazał  się  „Pamiętnik  Ustroński"  wydawany  przez 
Towarzystwo  Miłośników  Ustronia.  Znajdziemy  w  nim  trzy  artykuły 
Józefa  Pilcha  o  folwarczku  w  Górnym  Ustroniu,  synagodze  i  krótką 
historię  PSS.  Możemy  zapoznać  się  z  kolejnym  drzewem  genealo
gicznym,  tym  razem  rodziny  Śliwków  z  Polany.  Są  też  artykuły 
historyczne  Lidi i  Szkaradnik  i  Władysława  Majętnego.  Wszyst
ko  uzupełnione  zdjęciami  i  fotokopiami  dokumentów.  „Pamiętnik 
Ustroński" nabyć można w Bibliotece Miejskiej i w Muzeum  Hutnictwa 
za  4  zł. 

  Cr 

6  grudnia  w  okolicach  ustrońskiego  Rynku  pojawił  się  Mikołaj 
z  torbą  pełną  prezentów.  Obdarowywał  słodyczami  wszystkie  napot
kane  dzieci.  Niektóre,  zwłaszcza  te  młodsze,  do  Mikołaja  decydowały 
się podejść dopiero  za namową  rodziców.  Starsze  same  wyciągały  ręce 
po  łakocie.  Do  zmroku  dzieciarnia  cieszyła  się  słodkimi  prezentami. 
Mikołaj w Rynku  6 grudnia  to już ustrońska  tradycja. Zjawia się tu  od 
trzech  lat  głównie dzięki  prowadzącej Centralną  Informację i Recepcję 
firmi e Haro. W  tym  roku  do  sprawienia  frajdy najmłodszym  mieszkań
com naszego miasta przyczyniła się także Wytwórnia  Naturalnych  Wód 
Mineralnych  „Ustronianka"  i  PSS  „Społem"  oraz  Urząd  Miejski. 

r   ćr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

2 grudnia  1995  r. 
Dorota  Kopacka,  Księżyce  i  Jarosław  Kaczmarek,  Ustroń 

r  *  Cr 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Elżbieta  Dostał,  lat  90,  ul.  Daszyńskiego  49 
Mari a  Gancarczyk,  lat  80,  ul.  Asnyka  13 
Anna Szarzeć,  lat  80,  Os.  Cieszyńskie  3/43 

r   ær 
18 grudnia w Ogrodzie Zimowym  SCR  „Repty" odbędzie się koncert 

studentów  Akademi  Muzycznej  w  Katowicach.  Wysłuchać  będzie 
można  kwartetu  (fortepian,  flet,  saksofon,  gitara)  i  indywidualnych 
popisów  młodych  wirtuozów.  Początek  o  godz.  18.30 

ćr   ćr 
W  niedzielę,  3  grudnia  w  restauracji  „Beskid"  odbył  się  Turniej 

Bilardowy  w wersji  „Pool  Bilard".  Zgłosiło  się 7 zawodników  z  Ustro
nia,  Cieszyna,  Wisły  i  Skoczowa.  Na  początku  ustalono  zasady  gry, 
które jeden  z uczestników  turnieju  żartobliwie  streścił  słowami  „u  nas 
gra  się  tak,  żeby  to  okrągłe  wpadło  do  dziury".  Po  pierwszym  etapie 
rozgrywanym  systemem  pucharowym  wyłoniono  4  zawodników: 
Rafała  Cholewę,  Tomasza  Januszewskiego,  Grzegorza  Szabastę  i  Pio
tra  Wojtaszka.  Po  spotkaniach  na  bardzo  wyrównanym  poziomie 
pozostało  trzech  bilardzistów  z  równą  ilością  punktów.  W  ścisłym  fi 
nale  po  zaciętej  walce  I  miejsce  i  nagrodę  w  wysokości  50  zł  zdobył 
Tomasz  Januszewski,  a  II  miejsce  i  30  zł  przypadało  Grzegorzowi 
Szabaście. 

Organizatorzy  planują  w  przyszłości  rozegranie  amatorskich  mist
rzostw naszego miasta,  a  także  organizowanie  regularm ch  spotkań  ligi 
Ustronia. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Anna  Sikora,  lat  97  ,  ul.  Kręta  17 
Elżbieta  Martynek ,  lat  90,  ul.  M .  Konopnickiej  32/2 
Józef  Waluś,  lat  43,  ul.  Górecka  7 

30.11.95  r. 
O godz.  11.00 na ul.  Skoczowskiej 
doszło  do  wypadku  drogowego. 
Kierująca fiatem  126p.  mieszkan
ka  Ustronia  nie  zachowała  nale
żytej ostrożności  podczas  włącze
nia  się do  ruchu  i zajechała  drogę 
prawidłowo jadącemu  „malucho
wi" ,  kierrowanemu  przez  miesz
kańca  Ustronia.  W  wyniku  zde
rzenia  pasażerka  doznała  złama
nia  palca. 

1.12.95  r. 
O  godz.  14.30  funkcjonariusze 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu 
osadzili  w policyjnej izbie  wytrze
źwień  ustrońskiego  awanturnika. 
Wynik  badania  alkometrem 
—  2,08  prom. 

3.12.95  r. 
O godz. 23.40 w bloku  nr  5, na  os. 
Manhatan,  zatrzymano  piętnas
toletniego  uciekiniera  z  Pogoto

wia  Opiekuńczego  ze  Stargardu 
Szczecińskiego.  Nieletniego  ucie
kiniera  przekazano  do  policyjnej 
izby  dziecka. 

6.12.95  r. 
0  godz. 9.00 na  ul.  3 Maja,  kieru
jący fiatem  ritmo  mieszkaniec  Ha
rbutowic  nie  dostosował  prędko
ści  jazdy  do  panujących  warun
ków  atmosferycznych  i w wyniku 
gwałtownego hamowania, do któ
rego  zmusił  go  jadący  przed  nim 
samochód  —  uderzył  w  latarnię 
przy  Technikum  Mechanicznym. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  manda
tem  wartości  —  20  zł. 
Dziesięć  minut  później  na  skrzy
żowaniu  ulic  3  Maja  z  Partyzan
tów doszło do kolejnej kolizji dro
gowej. Kierujący fiatem  126p, wy
jeżdżając  z  ul.  Partyzantów  wy
musił  pierszeństwo  przejazdu  na 
fordzie eskorcie Jadącym w kieru
nku  Wisły. Kierowca  forda, chcąc 
uniknąć  zderzenia  skręcił  w  lewo 
1  uderzył  w  barierkę  ochronną 
przy  Technikum.  (M.P.) 

1.12.  —  Nakazano  opuszczenie 
targowiska  obywatelowi  Armenii 
za brak  paszportu  i zezwolenia  na 
handel. 

—  Rekontrola  porządków  na 
ul. Sportowej  i sprawdzenie  reali
zacji  wcześniej  wydanych  naka
zów. 

—  Stwierdzono  włamanie  do 
kampingu  przy  ul.  Gałczyńskie
go.  Po  zabezpieczeniu  sprawę 
przekazano  Policji. 

2/2.12.  —  Wspólny patrol z Poli
cją  wokół  dyskoteki  „Mirage 
200",  kontrola  zabezpieczeń 
w  sklepach  na  terenie  Ustronia 

oraz  parkingów  przy  domach 
wczasowych. 

4.12.  —  Wspólnie  z  pracowni
kiem  Wydziału  Ochrony  Środo
wiska kontrolowano  wywóz śmie
ci  przez  firmę  „Tros  Eko". 

5.12.  —  Nakazano  zaprowadze
nie porządku kierownikowi  budo
wy  domu  MOPS. 

—  Udzielono  ostrzeżenia  kiero
wnikowi  Domu  Towarowego 
„Savia"  z powodu  źle działające
go  alarmu  zabezpieczającego,  za
kłócającego ciszę  nocną. 

6.12.  —  Przewieziono  bezdom
ną  osobę  z  Ustronia  do  Ośrodka 
Opieki  Społecznej  w  BielskuBia
łej. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Tę  efektowną  maszynę  szewską,  żarna,  brusak  do  ostrzenia  i  kilka 
innych przedmiotów darowała do naszego Muzeum pani Marta  Kopka, 
która  obecnie mieszka  w Cieszynie.  Przedmioty  pochodzą  z mieszkania 
jej  niedawno  zmarłego  ojca  Jerzego  Moli .  Muzeum  wyraża  swą 
wdzięczność  ofiarodawczyni. 

3  Gazeta  Ustrońska 



(cd. ze sir.  1 ) 

w  nim  udział  nauczyciele,  przed
stawiciele  wyższych  uczelni,  sej
mików  samorządowych,  pracow
nicy wydziałów  ochrony  środowi
ska  urzędów  miejskich  oraz  Fun
dacji  Ochrony  Środowiska.  Przy
jechali  by  poprawić  kwalifikacje, 
przedstawić  swoje  poglądy,  po
rozmawiać. 
Przepływ informacj i pozwala zoba
czyć co dzieje się w  kraju , co można 
zrobić u siebie,  ułatwia  ocenę  pro
gramu  edukacyjnego.  Poprzednie 
spotkania  odbywały  się  w Szczyr
ku  —  powiedział  nam  T.  Woj
ciechowski.  —  Po  zmianie  właś
ciciela, dom wczasowy  w Szczyrku 
nie  spełnił  naszych  warunków 
i  oczekiwań.  „Daniel "   przynajm
niej  jesśli  chodzi o salę,  i co ważne, 
temperaturę  wnętrz,  odpowiadał 
nam. 

Ustroń na miejsce swojego spo
tkania  wybrano  również  dlatego, 
że  warsztaty  z  założenia  są  in
teraktywne, czyli  poza  czysto  teo
retyczną  pracą  uczestnicy  „wy
chodzą  w teren" i tam  badają  stan 
środowiska  oraz  opracowują  me
tody  kształcenia  w danym  miejs
cu.  Mówiono  między  innymi 
o  tym  jak  działać  wśród  społecz
ności  lokalnej, żeby uniknąć  sytu
acji,  gdy  władze  gminy,  szkoły, 
stowarzyszenia  czy  fundacje  pro
wadzą  działania  prośrodowisko

we,  ale  brak  jest  koordynacji. 
Oceniano też efektywność progra
mu  edukacyjnego  i co  ważne  ba
dano  Ustroń  i  okolice.  Na  tej 
podstawie  opracowano  kilka  po
mysłów  ćwiczeń  terenowych  dla 
uczniów  szkół  podstawowych. 
Ekolodzy  zaobserwowali  niepo
kojące  zjawisko  ogrzewania  do
mów  byle czym i zanieczy szczani a 
środowiska.  Okazuje się, że komi
ny  w  naszym  mieście  są  bardziej 
dotkliwe  niż  drogi. 
Czy w  uzdrowisku po dwóch dniach 
śnieg powinien być szary? —  pyta
ła  Hanna  Milczyńska  z  Regional
nego  Centrum  Edukacji  Ekologi
cznej  w  BielskuBiałej. 

Zainteresowanie  budziły  sana
toryjne  i  uzdrowiskowe  funkcje 
Ustronia.  Wstępne  obserwacje 
wykazały,  że już  w tej chwili  dużo 
obiektów  może  przyjmować  oso
by  niepełnosprawne. 
Szczególnie  jest  to  ważne  dla  na
szego miasta wiosną  i jesienią, gdy 
brak  wczasowiczów.  Podczas  wa
rsztatów  Hanna  Milczyńska  mó
wił a  o  możliwości  organizowania 
ciekawych  ćwiczeń  dla  dzieci  np. 
na  temat:  Czy  w  górach  warto 
odwiedzać  szczyty?  Przeprowa
dzone  badania  pokazują  dużo 
większe  zanieczyszczenia  na 
szczytach:  kwaśna  woda,  śnieg, 
zły  stan  szpilek  na  drzewach.  Na 

przykład  źródła  Wisły mają  wodę 
bardzo  kwaśną.  Doliny  są  mniej 
zanieczyszczone,  a jeśli  uczniowie 
przeprowadzą  ćwiczenia  i  samo
dzielnie  dojdą  do  tego  wniosku 
spełniona  zostanie  ważna  rola 
edukacyjna. 
Chcemy  zorganizować  w  Bielsku 
bazę,  dostępną  dla  wszystkich 
w naszym regionie  mówi  Hanna 
Milczyńska.  —  Kompletujemy  bi
bliotekę  wszelkiego  rodzaju  wyda
wnictw,  czasopism  ekologicznych. 
Podpisaliśmy  umowę  z  Biblioteką 
Wojewódzką i zakupione przez nas 
pozycje  będą  od  razu  przez  nią 
udostępniane. 
Bielski  ośrodek  zbiera  adresy 
i szuka współpracowników  z całe
go  regionu.  Ustroń  także  włączył 
się do pracy edukacyjnej, a  przed

stawiciele  Klubu  Ekologicznego 
oraz Wydziału  Ochrony  Środowi
ska  Urzędu  Miejskiego  są  wśród 
członków  założycieli  regionalne
go  centrum.  Głównym  jego  za
daniem,  przynajmniej na  tym  eta
pie, nie jest  sama  edukacja  ekolo
giczna,  ale  umożliwienie  prowa
dzenia  jej  chętnym  osobom  i  pla
cówkom. 

Monik a  Niemiec 

Wszystkim  zainteresowanym 
podajemy  adres  Regionalnego 
Centrum  Edukacji  Ekologicznej 
w  BielskuBiałej. 
Liceum  Ogólnokształcące 
ul.  Słowackiego  15 
43—300  BielskoBiała 

W Ustroniu  po raz kolejny gościli uczestnicy „Randki  w ciemno".  Na 
miejsce andrzejkowej zabawy, organizatorzy wybrali  restaurację  „Rów
nica".  Urszula  Ślęzak  i Paweł  Szymaniuk  przywitani  zostali  kwiatami 
i szampanem.  Zasiedli  przys  stoliku,  utrzymanym  w  tonacji  czerwonej. 

R A N D K A 
W  „ R Ó W N I C Y " 

Towarzyszył  im  przedstawiciel  telewizji  z  kamerą  i  kierownik  domu 
wczasowego  „Mazowsze",  w  którym  przebywali  randkowicze.  Goście 
raczyli  się kuchnią  chińską, m.in.  zupą  i zapiekanymi  bananami,  a  szef 
kuchni  — Shenshi  Wei podarował  im pałeczki  i osobiście uczył się nimi 
posługiwać. Nabrali  takiej wprawy, że całkowicie  zrezygnowali  z trady
cyjnych  sztućców.  Paweł  Szymanik  z zamiłowania  jest  barmanem  i po 
udostępnieniu  mu  barku,  zaserwował  swojej  towarzyszce  trzy  rodzaje 
drinków.  Jako  że  był  to  wyjątkowy  wieczór  nie  mogło  zabraknąć 
andrzejkowych  zabaw.  Panny  lały  wosk  przez  klucz  i  jeśli  wierzyć 
wróżbom  to  Urszulę  Ślęzak  czekają  dalekie  podróże,  co  wywnios
kowano  z  kawałka  wosku,  który  przybrał  kształt  statku.  Impreza 
zakończyła  się  około  drugiej  w  nocy,  a  na  pożegnanie  randkowicze 
wpisali  się do  Księgi  Pamiątkowej.  (mn) 

15 grudnia  o godz.  17 w  oddziale 
muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej 
odbędzie się Walne  Zgromadzenie 
Towarzystwa  Miłośników  Ustro
nia. Zapraszamy  wszystkich  czło
nków  i  sympatyków.  Nakładem 
TM U  ukazał  się  kolejny  numer 
Pamiętnika  Ustrońskiego  i  jego 
promocji  zostanie  poświęcona 
część  obrad. 

Zła  sława  ciągnie  się  nieraz  latami.  Przekonali  się  o  tym  nowi 
właściciele motelu  „Polana" —  Franciszek  Moch  i Helena  Organ.  Rok 
temu  przejęli budynek  w bardzo  złym  stanie.  Konieczna  była  wymiana 
wszystkich  okien,  zamiast  których  na  korytarzach  i  ubikacjach  były 
deski.  Stale  podnoszą  standard  bazy  noclegowej  i  pokoje  są  już 
wyposażone  w  prysznice.  Dla  gości  z  większą  gotówką  przeznaczony 
jest  luksusowy  apartament  z dwiema  sypialniami.  Do  wakacji  planuje 
się  otwarcie  jednej  z  najlepszych  dyskotek  na  Podbeskidziu,  samo 
oświetlenie  kosztowało  100  tys.  marek.  Zmiana  sposobu  ogrzewania 
zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, a kotłownię zamieniono na  salę 
konferencyjną. Franciszek  Moch  skarży  się jednak,  że ludzie są  bardzo 
pamiętliwi  i mimo  starań  wciąż wyrażają niepochlebne  opinie na  temat 
motelu, wiążąc ciągle to miejsce z działającą  tam dwa  lata  temu  agencją 
towarzyską.  Do  tego  stopnia,  że na  początku  były  trudności  z  zatrud
nieniem,  bo  nikt  nie  chciał  pracować.  (mk) 

PODZIĘKOWANI E 
W  imieniu  dzieci  serdecznie  dzię
kuję prezesom  PSS  „SPOŁEM", 
PPH  „HARO" , dyrektorowi  Wy
twórni  Wód  Gazowanych  „U 
STRONIANKA"  za  przekazane 
słodycze  i pomoc  w  zorganizowa
niu  spotkania  z  Mikołajem  na 
ustrońskim  Rynku. 

Burmistrz 
Miasta  Uzdrowiska  Ustroń Fol  W.  Suchta 
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Ust ron ianka  Ma łgo rza ta  Laso ta z „Kuźni  Us t roń ",  zdobyła 
mist rzostwo  Polski  j un io rek  młodszych  w Wyciskaniu  Sztangi 
Leżąc.  Sukcesem  jest  również  6  miejsce  na tych  zawodach 
Krzysztofa  F ra j fe lda  reprezun tu jącego  ten sam klub.  Mistrzyni 
jest  uczennicą  Liceum  Ogólnoksz ta łcącego  im.  Kopern ika 
w Cieszynie  i uprawian ie  spor tu  wyczynowo  nie przeszkadza  jej 
w  nauce.  Nie kryguje  się  m ó w i ąc o dyscypl inie,  k tórą  uprawia. 
Twierdzi,  że koleżanki  są d u m n e,  iż j edna  z nich  sięga po  tytuły 
naj lepszej w kra ju.  Nauczycie le  gdy  dowiedzieli  się o  mistrzost
wie Polski  swej uczennicy, przyglądali  się jej  t rochę  podejrzl iwie, 
gdyż  figura  Gosi  nie wskazu je na codzienny  kon takt  ze sztangą. 
Za  mis t rzostwo  o t rzymała  medal  i puchar.  G dy z jawiamy się 
w siłowni  „Kuźni  U s t r o ń"  Gos ia  t renuje. Jest cały czas  uśmiech
nięta  i widać,  że wysiłek  sprawia  jej  satysfakcję. Poprosi l iśmy  ją 
0  krótką  rozmowę. 

Jak  to się stało, że dziewczyna  wzięła się za taki  sport? 
Lubię ćwiczyć. Kiedyś trenowałam  tenis stołowy. Potem kuzyn  namówił 
mnie  do chodzenia  na siłownię.  Pomyślałam,  czemu  by nie.  Zawsze 
byłam uważana za silną  osobę, jak na dziewczynę. Mam czas, coś trzeba 
robić  popołudniami, a nie objadać  się i siedzieć  przed  telewizorem. 
Dziewczyny  obawiają  się zniekształcenia  figury... 
W Polsce ten sport jest trochę zacofany. Może to wina mediów, że jest za 
mało  rozpropagowany.  Jeżeli  się  ćwiczy  pod  okiem  instruktora  to nie 
ma  się czego  obawiać. 
Od  kiedy  trenujesz? 
Od  półtora  roku,  ale tak naprawdę  3, może 4 miesiące.  Bawiłam się, 
a  dopiero  potem  zaczęliśmy  myśleć o zawodach.  Ćwiczę  pod  okiem 
Andrzeja  Ciemniaka i Darka  Michalskiego,  oni  się  mną  zaopiekowali 
1 zauważyli,  że mam  szanse  w mistrzostwach. 
Jak  wyglądały  same  mistrzostwa? 
Mistrzostwa  Polski w Wyciskaniu  Sztangi  Leżąc Juniorów  Młodszych, 
Starszych  i  Weteranów,  bo  tak  brzmi  pełna  nazwa,  odbywały  się 
w Chorzowie  18 i 19  listopada.  Przyjechało dużo  dziewczyn,  około 30 
zawodniczek  z całej  Polski.  Stwierdziłam,  że pojadę  zobaczę  jak  to 
wygląda. 
I  zdobyłaś  mistrzostwo  Polski.  Czy  było  ciężko? 
Sędziowie dokładnie nas obserwowali.  Ważna  była  technika,  porządny 
mostek,  wygięcie,  równo  stopy,  sztanga  nie może  się ruszyć,  bo jest 
spalony. 
Jak  godzisz  sport i naukę? 
Jakoś  to dzielę, choć jestem w czwartej klasie  liceum  i przygotowuję się 
do matury. Ćwiczę około półtorej godziny dziennie, cztery dni w tygod
niu.  Przyjeżdżam  ze szkoły,  jem obiad,  idę na  siłownię,  jem kolację 
i potem  zaczynam  się uczyć.  Dlatego  czasem  rano  dziwnie  wyglądam. 
Czy  w przyszłym  roku  będziesz  startować? 
Tak. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

ł o i .  W.  Such ia 

Ubezpieczenia  budynków,  mieszkań,  samochodów  i inne w 

PZU,  WARCI E  i  POLONII . 
codziennie  po godz.  17.00 oraz  w soboty od  9.00—13.00 
UstrońHermanice,  ul. Dominikańska  26 tel. 5432  04 

æZapraszamy! 

I Ol. W  Suchta 

I 

Od  21 do 24 listopada  br. po  raz czwarty  odbywała  się 
w  Poznaniu  Wystawa  Gospodarcza  Miast  Polskich  „Invest
City" .  Organizatorem  targów  jest  Związek  Miast  Polskich, 
który nawiązuje do  tradycji przedwojennego Związku, a wzno
wił działalność w 1990 roku. Należy do  niego  178 miast.  Celem 
przyświecającym działalności,  konferencjom, informacji, wyda
wanym  publikacjom  jest  zapoznanie  radnych  i  pracowników 
samorządowych z praktycznymi  pomysłami,  efektywnymi,  no
wymi  rozwiązaniami,  wymiana  doświadczeń  oraz  wypracowa
nie  wspólnych  stanowisk. 

W  „Katalogu  Inwestycji" wydanym  z okazji  wystawy  ofertę 
swoją przedstawia  także „Związek Komunalny Ziemi  Cieszyńs
kiej", w skład którego obok Cieszyna, Brennej, Chybia,  Dębow
ca, Goleszowa,  Hażlacha,  Istebnej, Jaworza, Strumienia i Wisły 
wchodzi  także  Ustroń.  Główne  hasło  publikacji  to:  „Ziemia 
Cieszyńska  — Ziemia  z przyszłością".  Dalej  czytamy,  że naj
częściej wymienianym  określeniem  opisującym ostatnie  zmiany 
w naszym  regionie, jest słowo  „boom" i nie jest to tylko  slogan. 
Rzeczywiście jest w co inwestować. W wypadku  Ustronia  duże 
znaczenie ma fakt, że jest to największe uzdrowisko w Beskidzie 
Śląskim,  ważny  ośrodek  turystyczny  doskonale  połączony 
komunikacyjnie z aglomeracją  Górnego  Śląska,  posiadający 
bogatą  infrastrukturę  składającą  się z blisko  50  ośrodków 
wypoczynkowohotelowych  oraz  8  wyciągów  narciarskich. 
Przedstawione  przez  Ustroń  oferty  to m. in.: budowa  hotelu 
turystycznego z zapleczem  usługowym .oraz  sieci  wyciągów na 
Czantorii,  centrum  handlowousługowego  pomiędzy  ulicami 
Brody i Konopnickiej,  wielofunkcyjnego  zespołu  usługowego 
dla  użytkowników  drogi  szybkiego  ruchu  oraz  basenów  kąpie
lowych  — krytego i otwartego  na Zawodzi u i Jaszowcu. 

(K. K.) 
Burmistrz Tadeusz Duda i architekt miejski Jarosław Grzybo

wski  prezentowali  w Poznaniu  ofertę  Ustronia.  Odwiedzili też 
odbywające się  równolegle  targi: ekologiczne  Poleko  '95,  urzą
dzeń  komunalnych  Komex  '95 i drobnych  producentów Ko
operacja '95. 

Tam  dopiero  zobaczyliśmy  jak  Zachód  ucieka  nam  z każ
dym  dniem  — powiedział  nam  po powrocie  do Ustronia T. 
Duda. 

~Pełna obsługa bułcieciarska 
Dogodny  dojazd  i dojście 

Fachowa obsługa 
to  Kwiaciarnia 

^ a i  wciiicŁ  ** 
w Ustroniu,  ul. Ogrodowa 4 

obok  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej  dr  H. Wieji 
wystawiamy  faktur y  VAT 

przyjmujemy  zlecenia na tel.  543368 
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Ogłoszenia  drobne 

Kafelkowanie,  ścianki z płyt  gipso
wych,  tynki  natryskowe.  Ustroń, ul. 
Dominikańska  34. 

Sprzedam niedrogo narty, kijki , buty, 
spodnie. Tel.  542498 po godz. 17. 

Motel  „Polana"  posiada  jeszcze 
miejsca  na Bal  Sylwestrowy  i  na 

R SP  „Jelenie a"  uprzejmie in
formuje, że z dniem  6.XII.1995 
przy  ul. 3 Maj a 44 rozpoczęto 

SPRZEDAŻ 
ŻYWEG O KARPI A 

w cenie  4,5 zł za 1  kg 
oraz innych ryb słodkowodnych. 
Dla  odbiorców  hurtowych ko

rzystne  upusty  cenowe. 
Tel/fax  542800 

turnus  świąteczny  — 5 dni.  Ro
dzinna  atmosfera  i  kuchnia  ślą
ska.  Ustroń,  ul.  Baranowa  1,  tel. 
542546. 

Sklep  odzieżowy  „Tina"  przy ul. 
3 Maja 44 poleca szeroki asortyment 
towarów i zaprasza na przedświątecz
ne zakupy. 

» I ii lilili11 1 SWiiU  l fi|p 

rtifeiiililiiiilliiliiaiHiw^

Wytwórni a  Wód 
Gazowanych 

„ I S T R O N I A N K A " 
Zaprasza  do  swojego  punk tu  sprzedaży  hur towej 

—  Ustroń  ul. 3 M a j a  4 4  (obok  sklepu  mięsnego) 

Polecamy  nasze  najnowsze  produkty  w rewelacyjnych  cenach: 
—  woda mineralna  Ustronianka  1,5  I PET — tylk o  0,92 zł 

—  napoje słodkie na wodzie mineralnej   1,5  1 PET — tylk o  1,04 zł 

Naturalne  soki  owocowe w butelkach  szklanych,  zakręcanych: 
—  100%  sok  jabłkowy — już za 0,75  zł/szt. 
—  100% sok  pomarańczowy — już za 0,86  zł/szt. 

Zapraszamy  w godz.  7 — 17 

Skorzystaj  z  okazji!  Święta  juz  za  chwilę! 
:  ""  Mĵjn;̂   = i , i; ="Mnrîj ? 

D Z I E C I O M  N A  Ś W I Ę T A 

W  Koścołach  na  terenie  całego  kraju  można  kupić  świece 
okolicznoścowe,  z których  dochód  przeznaczony  jest  dla  dzieci 
najuboższych. Inicjatorem  tej akcji jest  „Cari tas"  Polska.  Także 
w  naszej  parafii  od niedzieli,  10 grudnia  prowadzona  jest 
sprzedaż  świec.  Kupując je  możemy  sprawić,  że wiele  dzieci 
w  pełni  będzie  cieszyć  się Świętami  Bożego  Narodzenia. 

,  'i 
L i  .  i  w }   m 

Bez  komentarza...  Fot.  W. Suchta 

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

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Ustroń w fotografii Marka  Więcławka 
—  Wystawa sztuki ludowej związanej ze Świętami Bożego  Narodzenia. 
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. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maj a  68,  tel.  542996 
Czynne: we wtorki  i czwartki  w godz.  9.00—18.00,  w środy  i piątki 
w  godz.  9.00  13.00,  soboty  i niedziele  —  zwiedzanie  zbiorów po 
wcześniejszym  zgłoszeniu. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa  filatelistczna  z okazji 75lecia PSS „SPOŁEM" w Ustroniu. 

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

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   ([teł.  543244) 
Zajęcia  stałe w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych. 

Imprezy  kulturalne 
14.12.1995 r.  „PIEŚNICZK1  SPOD  CZANTORII" w wykonaniu  Es
czwartek  trądy Ludowej „Czantoria "  — Sala Koncertowa  Zakładu 
godz.  18.30  Przyrodoleczniczego  Szpitala  Uzdrowiskowego. 

Sport 

15,16.12.1995 r.  GWIAZDKOWY  TURNIEJ  KOSZYKÓWKI 
piątek, sobota  USTROŃSKICH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 
godz.  930  Szkoła  Podstawowa  nr 2 

31.12.1995 r.  SYLWESTROWY  BIEG  NARCIARSKI  (10  km) 
niedziela  Bulwary  Nadwiślańskie  k/basenu  — Równica 
godz.  11.00 

Śnieg  wypłoszył  bywalców  „ogródków  piwnych".  Fot. W. Suchta 

Świadectwa udziałowe NFI   korzys
tnie  kupię.  Biur o  Usług  Turysty 
cznych  „Ustronianka" .  Ustroń, 
ul. A. Brody  19,  tel.  543288. 

6  Gazeta  Ustrońska 



Zgodnie  z  zapowiedziami  2  grudnia  ruszył  wyciąg  krzeseł
kowy  na  Czantorię.  Na  razie  nie  ma  zbyt  wielu  chętnych  do 
korzystania  z  wyciągu.  Cienka  pokrywa  śniegu  skutecznie 
odstrasza  narciarzy.  Podczas  jesiennego  przeglądu  wszystkich 
urządzeń kolei  linowej dokonano  też przebudowy  górnej stacji. 
Obecnie  pasażerowie  wysiadać  będą  z  krzesełek  na  wprost. 
Takie rozwiązanie zastosowano z myślą  o narciarzach.  Remon
towano  również stację dolną,  głównie  instalację  wodnokanali
zacyjną, naprawiono  również  dach.  Na  wyciągu  orczykowym 
wymieniono  linę.  Jedynie  do  robót  ziemnych  zatrudniono 
specjalistyczną  firmę  budowlaną  z  Żywca.  Pozostałe  prace 
podczas  jesiennego  przestoju  wykonali  pracownicy  wyciągu. 
Sprawność  techniczną  po  wszystkich  pracach  stwierdził  Okrę
gowy  Inspektorat  Dozoru  Kolejowego  z  Czechowic  Dziedzic 
i  obecnie  198  krzesełek  czeka  na  chętnych  do  wyjazdu  na 
Czantorię.  Ceny  za  bilety  nie  zmieniły  się,  jedynie  orczyk 
zdrożał  do  1,5  zł  za jeden  wyjazd. 

Nadleśnictwo,  jak  co  roku 
prowadzi  sprzedaż  choinek. 
Najmniejsze do  1 m kupimy za 
4  zł,  za  większe  płacimy: 

do  1.5 m  —  7  zł, 
do  2.5  m  —  10 zł 
do  3.5  m  —  15 zł 
do  5 m  —  30  zł 
do  10 m  —  60  zł 
do  12 m  —  120  zł 

Za  choinki  powyżej  12 m  pła
cimy  cenę  umowną.  Jeśli  nie 
mamy  odpowiedniego  tzn. 
chłodnego  miejsca  na  prze
chowanie  drzewka  (balkon, 
piwnica),  powinniśmy  je  ku
pować  jak  najpóźniej,  gdyż 
w ciepłym  mieszkaniu  szybko 
straci  igły.  Choinki  możemy 
kupować  na  terenie  Nadleś
nictwa  Ustroń  lub  Leśnictwa 
w  Dobce. 

UCHWAŁ A  Nr  XIX/136/95 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  24  listopada  1995  r. 
w sprawie  uchylenia  uchwał  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

Na  podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o  samorządzie  terytorialnym  (Dz.  U.  Nr  16, poz.  95  z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
u c h w a la 

§1 

Uchyla  wyszczególnione  poniżej uchwały  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń: 
—  nr  XXXIX/256/92  z dnia  18 grudnia  1992 r. w  sprawie  regulaminu 
organizowania  czynów  społecznych, 
—  nr XII/9 2 z dnia 28 kwietnia  1995 r. w sprawie zasad dofinansowania 
osób  fizycznych  przy  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
—  nr XIII/103/95 z dnia  26 maja  1995 r. w sprawie zmiany  uchwały  nr 
XII/92/95 Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń z dnia 28 kwietnia  1995 r. 
dotyczącej  zasady  dofinansowywania  osób  fizycznych  przy  budowie 
sieci  kanalizacji  sanitarnej. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 grudnia  1995  r. 
§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń 
na  terenie  miasta  oraz  w  tygodniku  „Gazeta  Ustrońska". 

ia æ'i. $  'j 

Kolejne opady  śniegu  nie zaskoczyły  odpowiedziałnych  za  odśnieża
nie  ulic  w  naszym  mieście.  Adam  Mazur  z  Działu  TechnicznoInwes
tycyjnego UM  powiedział nam, że wpłynęło zaledwie kilka skarg, a jego 
zdaniem  firmy  odśnieżające  miasto  wywiązują  się  ze  swych  obowiąz
ków.  Na  zakrętach  drogi  posypywane  są  żużlem,  szczególną  uwagę 
zwraca  się  na  strome  podjazdy.  Zima  nie  zaskoczyła  też  kierowców. 
Odnotowano  mniej  kolizji  niż  w  latach  ubiegłych  po  pierwszych 
opadach.  Fot.  W.  Suchta 

STYCZEŃ  '96 
WYKŁAD Y  SZKOŁ Y  ZDROWI A 
w SCR  „Repty" ,  UstrońZawodzie 

08.01.96  r. 
ZDROW E  ŻYWIENI E  —  PORADY  DIETETYCZN E 
TECHN .  DIETETY K  BARBARA  MALEJK A 

11.01.96  r. 
DIET A  W  CUKRZYC Y 
PIELĘGNIARK A  DYPL .  ANNA  DĘDYS 

15.01.96  r. 
SCHORZENI A  UKŁAD U  KRĄŻENI A 
LEK .  MED.  MICHA Ł  GAŁASZE K 

18.01.96  r. 
SCHORZENI A  UKŁAD U  RUCHU 
LEK .  MED.  JERZY  KLIMCZA K 

22.01.96  r. 
SZKODLIWOŚ Ć  PALENI A  PAPIEROSÓW 
MGR  ELŻBIET A  WANTULO K 

25.01.96  r. 
ZDROWI E PSYCHICZN E —  AUTOPSYCHOTERAPI A 
MGR  KRYSTYN A  ZAGÓRSKA 

29.01.96  r. 
ZDROW E  ŻYWIENI E  —  PORADY  DIETETYCZN E 
TECHN .  DIETETY K  BARBARA  MALEJK A 

WSZYSTKI E  WYKŁAD Y  ODBYWAJ Ą  SIĘ 
W  OGRODZI E  Z IMOWY M  O  GODZ .  14.00 

Fot.  W.  Suchta 

7  Gazeta  Ustrońska 



Ustroń, do  którego zjeżdżają zwolennicy  białego  szaleństwa, 
może się pochwalić  tylko jednym  sklepem  z nartami.  Zapytaliś
my  ile  trzeba  zapłacić  za  sprzęt  potrzebny  do  uprawiania  tej 
dyscypliny  sportu.  Narty  w  zależności  od  firmy  kupujemy  za 
160 zł  — dziecięce,  400,  500 dla  dorosłych  lub  za  1500  zł  dla 
wyczynowców.  Potrzebne  nam  są  oczywiście  buty,  za  które 
płacimy 160 do 800 złotych. Kolejne 160 zł do 300 zł to wiązania 
firmy  „Marker".  Na  kijk i  możemy  wydać  26  zł  za  dziecięce, 
a 160 za profesjonalne. To jest podstawa. Trzeba jednak jeszcze 
ochronić  oczy  goglami  np.  firmy  „Alpina"  za  100  zł,  włożyć 
rękawice za około  20 zł i kombinezon.  Dziecko  można  ubierać 
za 40 zł, osobę dorosłą  za  160 zł do  1000 zł. Można wydać mniej 
kupując  sprzęt  używany.  Niektórzy  skorzystali  z  giełdy  zor
ganizowanej  przy  parafii  św.  Klemensa,  która  odbyła  się 
w  sobotę,  2  grudnia. 

Gdy mamy  stary sprzęt nie musimy go od  razu wymieniać na 
nowy.  W  Ustroniu  jest  serwis  narciarski.  Tam  wykonuje  się 
drobne  naprawy  i  konserwację,  smarowanie  nart,  ostrzenie 
krawędzi  oraz  montaż  i  regulację  wiązań  narciarskich. 

Żeby gechać w dół, trzeba najpierw wjechać do góry. Kolejka 
na  Czantorię  kosztować  nas  będzie  w  jedną  stronę  2,5  zł 
normalny,  2 zł  ulgowy.  Na  Poniwcu  wyjedziemy  za  1,5 zł,  ale 
możemy  zaoszczędzić  kupując bloczki  na  10 lub  5 przejazdów. 
Bilet  na  Palenicę  prawdopodobnie  kosztował  będzie  1 zł. 

Fot.  W.  Suchta 

Łuskani  f a z o  li 
Hań  downi  wiecie  moji  mili,  to sie  tak  nie młóciło  fazolijako 

dzisio.jyno  sie jich  w łociypkach  zostawiało  w stodole  a w  zimie 
sie  jich  po  pore  łociypek  do  chałupy  przynosiło  i  wiela  nas 
w  chałupie  było  to  wszyscy  musieli  siadać,  wyciągać  s  tych 
łociypek  po pore  takich  pyndów  na  kierych  były  fazole.  A  łod 
spodku  to  tam jeszcze  było  moc  suchej  ziymi  a sni sie  łokropnie 
kurziło,  zaś  mama  na  nas  wrzeszczała  żeby  my  to  pumału 
wycióngali,  ale  my  mieli  s  tego  łucieche  jak  sie  tak  zadymiło. 
No,  a przy  tym  łuskaniu  nie siedziało  sie  tak  pocichu,  jyny  my 
musieli  śpiywać  roztomajte  stare  ale  piekne  pieśniczki.  Cza
sym  też do nas prziszła  sómsiadka  trochę  pumóc  a łona  dziepro 
pieknie  śpiywała.  My  chłapcy  zaś  byli  radzi  jak  kierosi  ze 
sómsiadek  prziszła  nóm  pumóc,  bo  wtedy  mama  sie  chytała 
trzyć  ziymnioki  i  piyc  na  blasze  placki.  Łusmażyła  też 
wyrzosków  i w nich  sie  ty  placki  moczało  i jadło.  A  my  tymi 
zmazanymi  palcami  łod ziymi  wycióngali  z kas tr o łka  wiynksze 
i miynsiste  wyrzoski.  Nie  myślcie  se,  że  taki  placki  z  wyrzos
kami  były  co chwile.  Robiła  je  mama  wtynczos  jak  były  jakie 
sómsiadki,  a  tak  to my  sie  łobchodzili  jyny  smakiem.  Czasym 
też  przyszło  tych  sómsiadek  wiyncyj  a  wtedy  mama  miała 
wiyncyj  łostudy  co  im  na  wieczerze  dać.  Tóż  roz  też  upiykła 
t trzycieliny  na brytfanie  taki  wielki  placek  i potym  sie go  krolo 
po  kónsku  i jadło.  Też  to  było  fajnie.  Zaś  na  koniec  tata 
poczynstowoł  wszystkich  warzónkóm,  a sómsiadki  ku  chałupie 
szły  wiesiołe. 

Lojzik  spod  Lipowskigo  Grónia 

2 grudnia  1995  r.  odbył  się 
Międzynarodowy  Turniej 
Młodzików  w  Mohelnicy 
(Czechy).  Startowało  300  za
wodników  z  Austrii,  Holan
dii,  Czech  i  Polski.  Ustroń 
reprezentowali  judocy  Klubu 
Sportowego „Kuźnia".  Mimo 
dużej  konkurencji,  start  na
szych  zawodników  zakończył 
się  sukcesem.  Uczeń  Szkoły 
Podstawowej  nr  3  —  Rafał 

Wróbel  zajął II I miejsce w ka
tegorii  do  44  kilogramów, 
a  Arkadiusz  Romański  ze 
Szkoły  Podstawowej  był  pią
ty.  Członkowie  sekcji  judo 
ćwiczą  w  sali  gimnastycznej 
SP2. Chłopcy  bardzo  chętnie 
przychodzą  na  treningi,  a  do
datkową  zachętą  mogą  być 
pierwsze  sukcesy  na  arenie 
międzynarodowej. 

(ran) 

POZIOMO:  1)  stolica  Łotwy  4)  władca  na  tronie  6)  zimą 
płynie  rzeką  8) przystań  statków  9) drzewo  liściaste  10) jadło, 
pożywienie  11)  zdarta,  ale  gra  12) napędzają  łódź  13)  proces 
biologiczny  14) sterta  słomy  15) amerykański  taniec  towarzy
ski  16) dawna  gra w karty  17) dowód  wpłaty  18) pobierane  na 
granicy  (wspak)  19) powinna  znosić  złote jaja  20)  syn  Dedala 
PINOWO:  1) tam  walczą  jelenie  2) cmentarne  „ M "  3)  skarb 
morza 4) sztuka Różewicza 5) kwiat bogów indyjskich 6) polski 
taniec narodowy  7) minerał,  odmiana gipsu  11) światło  świecy 
13) błędny  na  bagnach 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy do  końca  grudnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  46 
LISTOPA D 

Nagrodę  20  zł  wylosowała  Anna  Raszka  z  Ustronia,  ul. 
Traugutta  9.  Zapraszamy  do  redakcji. 

20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł 

G A Z E T A 
U S T R O N S K A 


