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II I  SESJA  RADY MIEJSKIE J 

T R U D N Y 
W  czwartek,  3 grudnia  w  Sali  Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  od

była  się  trzecia  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady  prowadził  prze
wodniczący  RM  Emil  Fober. 

Po  przeczytaniu  porządku  obrad,  burmistrz  J an  Szwarc  za
proponował  poszerzenie  go  o punkt  dotyczący  regulacji  sprzeda
ży  materiałów  pirotechnicznych, a Rudolf  Krużo lek,  jako  prze
wodniczący  Komisji  Budżetowej,  o punkt  dotyczący diet  radnych 
i  zwrotu  kosztów  podróży.  Radni  poprzez  glosowanie  wyrazili 
zgodę  na  zmiany  i uchwalili  porządek  obrad.  Następnie  R.  Kru
żołek  zreferował  krótko  protokoły z I i II  sesji  RM,  które  odbyły 
się 29  października  i 5  listopada,  a radni  przyjęli j e  jednogłośnie. 

W  poprzedniej  kadencji  ustrońskiej  Rady  na  początku  sesji,  w 
punkcie  zwanym  „Zapytania  mieszkańców",  odbywały  się  bez
pośrednie  rozmowy  mieszkańców  z radnymi  na  temat  najbardziej 

(cd.  na sir. 4) 

na  świąteczną 
promocję 

skCep przy  ui. 9 Listopada  (nad rzeczka,) 

iy  SALON MUZYCZN Y Z I B I  H I T iy 

przy  ul. Grażyńskiego  5 (50  m  od  Rynku) 
Tel.  8544761  Tel.  kom.  0601983839 

Í v  !.   P O N 
RABATOW Y 

do  31 .12 .98 

\ P R A S Z A  NA  ZAKUPY. ! ! !  polecamy: 
$  największy vwbór kaset audio  i plvt CD na Śląsku Cieszyńskim 

$  płyty CD już  od  9.90  zl 
#  płyty CD  ROM 

# b a j ki  na  kasetach  video  i  audio 
$  bogatą  ofertę kart  świątecznych  oraz  okolicznościowych 

$  drobny  sprzęt  audio  w  atrakcyjnych  cenach 
$  szeroki  wybór  kolęd 

DIAMENT Restauracja 
s.c.T.  Micha l ik 
M .  Onu f re j czyk 

Us t roń   Z a w o d z i e,  ul.  S a n a t o r y j na  5,  tel.  545044 

poleca: SM ACZNĄ DOMOWĄ KUCHNIĘ 
WYŚMIENITE CIASTA WŁASNEGO WYPIEKU 

 N  P r z y j m u j e m y  z a m ó w i e n ia 
n a  c ias ta  ś w i ą t e c z ne 
z  d o s t a wą  d o  d o m u. 

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y 
N A  B A L  S Y L W E S T R O W Y ! ! ! 

Fot.  M.  Niemiec 

MIKOŁA J  NA  RYNKU 
Od  kilk u  lat  święta  rozpoczynają  się  jakby  wcześniej.  Sklepy 

już  dawno  „ubrały  się" w lampki,  stroiki  i bombki,  producenci 
kuszą  promocjami,  rozdają  upominki.  Także  Święty  Mikołaj  sta
je  się  powoli  formą  promocji  i w  wielu  sklepach  zaprasza  na  za
kupy.  Do  tradycji  zal icza  się  j uż  organizowanie  Mikołaja  na 
ustrońskim  Rynku.  W  poniedziałek, 7 grudnia,  od  godziny  l  Ido 
14, pan  w czerwonym  płaszczu  i szpiczastej czapce dzwonił  dzwo
neczkami,  rozmawiał  ze  swoimi  małymi  wielbicielami  i  rozda
wał  słodycze.  W  tym  roku  dodatkową  atrakcją  były  psy  husky, 
które,  kto wie,  czy  nie wzbudzały  więcej  zainteresowania  niż  sam 
siwobrody.  Trzy  piękne  czworonogi  po  wyprowadzeniu  z samo
chodu  nie  mogły  ustać  w  miejscu  zapraszając  Mikołaja  na  prze
jażdżkę.  Dał  się  namówić  i świątecznie  przystrojoną  dwukółką 
objechał  centrum  miasta.  Imprezę  zorganizowała  firma  „Haro", 
a  psy wypożyczyła  pani  Godycka.  (mn) 

UBEZPIECZENIA  NA ŻYCIE 
Z FUNDUSZEM EMERYTALNYM 

J IMPl iCO 
USTROŃ,  ul . Cieszyńsk a 1 
ZAPRASZAM Y  DO  BIURA 

od  poniedziałk u  do  piątk u 
1000  1200  i  1400  1700 

TEL.  54  37  39 
SZKOLENI E  KANDYDATÓ W 

NA AGENTÓW  UBEZPIECZENIOWYCH . 
BEZPŁATN E  DORADZTWO . 



NARESZCIE  ŚWIECĄ 
W czwartek, 3 grudnia, zaczęła  funkcjonować sygnalizacja  świetl

na na skrzyżowaniu  ulicy Cieszyńskiej z Katowicką. Oficjalne uru

chomienie  świateł  odbyło  się w  obecności  burmistrza  Jana  Szwar

ca,  Bogusława  Lipusa  z firmy „Dromex"  i przedstawicielki  DODP 

w Krakowie. Mimo, że jest to spełnienie tylko jednego z  postulatów 

komitetu  mieszkańców  dzielnicy  Goje,  dobre  i to. 

P r z y p o m n i j m y,  że  po  o t w a r c iu  o b w o d n i cy  r o z p o c z ę ły  s ię  p r o

testy  ustroniaków,  którzy  dostrzegali  zagrożenia  jakie  niesie  za 

sobą skrzyżowanie  bez sygnalizacji.  Wtedy  twórcy  „dwupasmów

ki " tłumaczyli,  że  konieczne jest  przeprowadzenie  badań  natęże

nia  ruchu,  a  dopiero  potem  instalacja  świateł.  Nie  trzeba  było 

długo  czekać,  by  miejsce  zyskało  miano  „skrzyżowania  śmier

ci" .  Krzyż  na  wysepce  nie  pozwala  o  tym  zapomnieć.  I  wtedy 

właśnie  zaczęły  pojawiać  się  słupki  pod  urządzenia  sygnaliza

cyjne,  a wokół  nich  uwijali  się  robotnicy.  Wydawało  się,  że  lada 

chwila  poprawi  się bezpieczeństwo  w  tym  newralgicznym  punk

cie.  Niestety  czekaliśmy  jeszcze  trochę,  ale  światła  i tak  zaczęły 

działać  wcześniej  niż zapowiadano.  Do upływu  terminu  ustalone

go  na  koniec  tego  roku  pozostał  prawie  miesiąc.  Czy jednak  sytu

acja na skrzyżowaniu  na pewno  się  poprawi? 

Czwartek,  3 grudnia,  był  wyjątkowo słonecznym  dniem  i wła

śnie  bardzo  intensywne  światło  spowodowało,  że  niektórzy  kie

rowcy  jadący  od  strony  Wisły  w  kierunku  Skoczowa  nie  mogli 

się zorientować, jakie właściwie „pali" się światło.  Dwóch,  z pręd

kością  mniej więcej 70 kilometrów  na godzinę,  przejechało  przez 

skrzyżowanie  na czerwonym świetle.  Kłopoty miała też pani,  która 

od  strony  Wisły  chciała  zakręcić  do  Cieszyna.  Długo  stała  przed 

lini ą  ciągłą  i przyglądała  się  strzałce.  Kierowca  furgonetki,  która 

stanęła za jej samochodem  zaczął się niecierpliwić  i trąbić.  Zdez

orientowana  kobieta  przejechała  skrzyżowanie  mimo  świecącej 

się  na  czerwono  strzałki.  Nie  chciałabym,  żeby  znowu  ktoś  za

rzucił  gazecie  krytykanctwo,  piszę dokładnie  to, co widziałam,  w 

Przy  światłach  dla  pieszych  nie  było  pasów.  Fot.  M.  Niemiec 

Cieszyński  Sanepid  każdego 
roku  nadzoruje  stan  sanitarny 
wodociągów  publicznych  i  lo
kalnych. Tych drugich jest  pra
wie  300.  Średnio  w  15    20 
proc.  urządzeń  jakość  wody 
budzi  zastrzeżenia. 

Jesienią  1986 r. powstała  orkie

2  Gazeta  Ustrońska 

stra  dęta  w  Szkole  Podstawo
wej w Górkach  Wielkich.  Mło
dzież  nadal  koncertuje,  tyle  że 
opiekuje  się  nią  obecnie  miej
scowa  jednostka  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej. Młodzi  muzy
cy pracują pod batutą Jana  Gru
chela  z  Cieszyna. 

Na  całej  granicy  polsko    cze
skiej  tylko  trzy  przejścia  przy
stosowane  są  do  odpraw  ruchu 
towarowego.  Największe  znaj
duje się w Cieszynie   Boguszo
wicach.  Każdej  doby  do  Polski 

Fot.  M.  Niemiec 
ciągu  pierwszych  30  minut  funkcjonowania  sygnalizacji.  Po  tej 

krótkiej obserwacji  z pozycji  „nożnej"  przejechałam  skrzyżowa

nie samochodem,  z doświadczonym  kierowcą, z wszystkich  moż

liwych  kierunków.  Jadąc  od  strony  Ustronia  do  Cieszyna  lub  od

wrotnie,  sytuacja  jest  jasna:  droga  prosta,  albo  mamy  zielone 

światło,  albo czerwone.  Jednak  skręcając w stronę  Katowic  trze

ba  uważać,  ponieważ  jesteśmy  na  drodze  podporządkowanej  i 

jeśli jest  zielone światło na  lini i  Wisła   Katowice,  będą  nas mijać 

samochody  z  dość  dużą  prędkością.  Przy  stacji  benzynowej  za

wróciliśmy  i spróbowaliśmy  skręcić  do  Cieszyna.  W tym  kierun

ku  również  obowiązuje  regulacja  świetlna  i  trzeba  się  do  niej 

dostosować.  Chcąc  skręcić  w  drugą  stronę  czyli  w  kierunku  na

szego  miasta  ustawiamy  się  na  odpowiednim  pasie  i czekamy  na 

zieloną  strzałkę.  Kiedy  my  skręcamy  do  Ustronia,  samochody  z 

naprzeciwka  mają  „pozwolenie"  na  przejazd  do  Cieszyna.  Gdy 

stamtąd  skręcamy  w  stronę  osiedla  Manhatan,  mijamy  żółte, 

ostrzegawcze  światło, podobnie gdy od  Wisły skręcamy  do  Ustro

nia. Najtrudniej zapowiada  się skręt  z Wisły  do Cieszyna.  Wspo

mniana już  strzałka  jest  mało czytelna, choć  być może  tylko  przy 

mocnym  słońcu.  Zapowiadałoby  to  kierowcom  większe  kłopoty 

przy  ładnej pogodzie.  W ogóle wszystkie sygnalizatory, które mają 

strzałki  są  mniej  wyraźne,  gdyż  wokół  czarnego  rysunku  niewie

le miejsca  pozostało  na  „kolor" .  Chcąc  wjechać  na Goje  musimy 

bacznie  przyglądać  się  światłu.  Nam  trudno  było  się  zoriento

wać,  kiedy  możemy  jechać,  zwłaszcza,  że  „zielone"  świeci  się 

dla  tego  pasa  ruchu  bardzo  krótko. 

Osobną  kwestią  było  przejście  dla  pieszych.  Pasy  znajdowały 

się  gdzie  indziej,  a  światła  przeznaczone  dla  niezmotoryzowa

nych,  w  zupełnie  innym  miejscu.  Było  to  przyczyną  wyłączenia 

świateł niedługo po  ich uruchomieniu.  Zamalowano pasy  i na drugi 

dzień  już  działały.  Piesi,  którzy  chcą  przejść  przez  ulicę  Kato

(cd. na str.  7) 

wjeżdża  500   600  ciężarówek. 
Drugie  tyle opuszcza  nasz kraj. 

Strażnikom  granicznym  poma
gają  w  pracy  specjalnie  wy
szkolone  psy  rasy  owczarek 
niemiecki. Zwierzaki  są specja
listami  w  poszukiwaniu  narko
tyków  i tropieniu  osób  chodzą
cych  przez  „zieloną  granicę". 
Mają na koncie wiele  sukcesów. 

W  niszy  murowanej  kapliczki 
w  Pogórzu  znajduje się  figura 
św.  Jana  Nepomucena,  a  w 

środku wisi obraz św.  Francisz
ka  i stoi  gipsowa  figurka  Mat
ki  Boskiej  z  Lourdes.  Corocz
nie  odprawiane  są  tu  nabożeń
stwa  o dobre  urodzaje. 

Przed  dwoma  laty  Ośrodek 
Sportowy  „Start"  w  Wiśle  był 
bazą  przygotowań  piłkarskiej 
reprezentacji  Polski, która  gra
ła  w  eliminacjach  Mistrzostw 
Świata.  Kadrowicze  gościli  na 
kilk u  zgrupowaniach.  Najbar
dziej cieszyli  się młodzi  łowcy 
autografów.  (nik ) 



Nowożeńcy: 
Ewa  Wrzecionko,  Cieszyn  i Grzegorz  Woźniak,  Cieszyn 
Edyta  Lipowczan,  Ustroń  i Mirosław  Szarzeć,  Ustroń 
Wanda  Mielniczuk,  Piaski  i Stanisław  Szymański,  Ząbki 
Justyna  Raszyk,  Ustroń  i J a k ub  Stec,  Ustroń 

Najlepsze życzenia  dla  jub i la tów: 
Jan  Sikora,  lat 91,  ul.  Brody  58 
Elżbieta  Dostał,  lat  93,  ul.  Daszyńskiego  49 
Anna  Gorgosz,  lat  85,  ul.  Wiśniowa  11 

Fot.  M.  Niemiec 

25  listopada  1998  r. w galerii  BWA  na  Rynku  w Ustroniu  odby
ło się już  piąte w tym  roku  zebranie  Zarządu  Towarzystwa  Miło 
śników  Ustronia.  Główną  część  obrad  stanowiła  dyskusja  na  te
mat  przyszłości  „Pamiętnika  Ustrońskiego".  Członkowie  Zarzą
du  zgodnie  podkreślili  konieczność  kontynuowania  tego  jakże 
ważnego  wydawnictwa  dokumentującego  życie  i historię  Ustro
nia.  Zarząd  TMU  wyraził  opinię,  że  „Kalendarz  Ustroński"  ni
gdy nie zastąpi „Pamiętnika  Ustrońskiego"  i należy dołożyć  wszel
kich starań, aby  treść artykułów  zamieszczanych  w  „Pamiętniku" 
była na coraz wyższym  poziomie  merytorycznym.  Prezes TMU  
Stanisław  Niemczyk  poinformował,  że  kolejny  10  numer  „Pa
miętnika Ustrońskiego" ukaże się na początku  1999 roku  i w szcze
gólności  będzie  poświęcony  historii  ustrońskiej  oświaty.  Zarząd 
TMU  omawiał  również  takie  sprawy  jak:  współpraca  Towarzy
stwa z nowo  wybranym  burmistrzem  oraz Radą  Miejską, podjęcie 
dalszych działań w celu zebrania  funduszy na remont  i rozwój  „Pra
żakówki"  oraz program  Walnego  Zgromadzenia  Członków  TMU, 
które odbędzie  się w styczniu  lub  lutym  przyszłego  roku.  (BK) 

•  4 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Bogusław  Suchta,  lat  71,  ul.  M.  Konopnickiej  34/6 
Wilhelm  Gaszczyk,  lat  69,  ul.  Bernadka  30 

Rodzinie 

śp.  Bogusława  Suchty 

wyrazy  szczerego  współczucia 
składają  przyjaciele  z  AWSu 

Za  współczucie,  pamięć  i udział  w  pogrzebie 
naszego  męża,  ojca  i  dziadka 

śp.  Bogusława  Suchty 

Radzie  Miejskiej, Zarządowi  Miasta,  pracownikom 
Urzędu  Miejskiego,  współpracownikom  zmarłego 

z Ośrodka  Sportowego  „Start"  i SM  „Zacisze",  młodzieży 
i gronu  pedagogicznemu  SP2,  sąsiadom  i znajomym 

dziękuje  Rodzina 

KRONIKA POLICYJNA 
27.11.98  r. 
Około godz. 8.30 na ul.  Wiślań
skiej  k ierujący  f iatem  126p 
mieszkaniec  Bąkowa  zjechał 
do  przydrożnego  rowu  i  ude
rzył w drzewo.  Poszkodowane
go  przewieziono  do  Szpitala 
Śląskiego  w  Cieszynie. 
26/27.11.98  r. 
W  nocy z parkingu  na os.  Man
hatan  skradziono  VW  golfa  na 
szkodę  mieszkańca  Ustronia. 
27.11.98  r. 
O  godz.  11.50  na  ul.  Katowic
kiej kierujący fiatem  170 miesz
kaniec  Gliwi c  potrącił  miesz
kańca Wisły, który  ładował  zna
ki drogowe  na  przyczepę. 
27.11.98  r. 
W godzinach  południowych  na 
Równicy  włamano  się  do  re
naulta.  Łupem  padła  torebka 
damska  z  dokumentami. 
29.11.98  r. 
O  godz.  19.30  w  rejonie  pawi

STRAŻ  MIEJSK A 
26.11.98  r. 
Sprawdzano  miejsca,  gdzie 
przebywają  bezdomni. 
26.11.98  r. 
Kontrolowano  posesje przy  ul. 
Sanatoryjnej.  Sprawdzano  ak
tualne  szczepienia  psów  w 
związku ze skargą  mieszkańca, 
którego  niepokoiły  biegające 
bez  odpowiedniego  zabezpie
czenia  psy. 
26.11.98  r. 
Jednej  z dużych  firm z  Bielska 
  B ia łej  nakazano  z d j ę c ie 
wszystkich  nielegalnie  wywie
szonych  ogłoszeń.  Firma  mu
siała  także zapłacić  za  zakleje
nie  aktualnych  reklam. 
29.11.98  r. 
Kontrola  wokół  wyciągów  na 
Palenicy  i  Poniwcu. 
29.11.98  r. 
Na  wniosek  przedstawiciela 
Towarzystwa  Opieki nad  Zwie
rzętami  przeprowadzono  kon
trolę  na  jednej  z  posesji  przy 
ul. Źródlanej. Sprawa  dotyczy
ła  przetrzymywania  psów  w 
nieodpowiednich  warunkach. 
Po  wizycie  na  miejscu  okazało 
się, że ich właścicielka ze wzglę

lonu „Sezam" nieznany  spraw
ca wyrwał jednej z  mieszkanek 
naszego  miasta  torebkę. 
27.11.98  r. 
O  godz.  21.40  w  trakcie  kon
troli  drogowej  stwierdzono,  iż 
mieszkaniec  Górek  kierujący 
fiatem  126p znajduje się  wsta
nie nietrzeźwym.  Badania alko
matem  wykazały  1,19  i  1,24 
prom. alkoholu w  wydychanym 
powietrzu. 
29.11.98  r. 
W godzinach  popołudniowych 
z  parkingu  na  os.  Manhatan 
skradziono  cinąeuecento,  któ
re  zostało  odnalezione  w  sta
nie nieuszkodzonym  na  terenie 
Hażlacha. 
2.12.98  r. 
O  godz.  10.45  zat rzymano 
znajdującego się  w  stanie  nie
trzeźwym  mieszkańca  Cieszy
na  kierującego  Fiatem  cinqu
ecento.  Wynik badania  ałkome
trem:  0,37  i 0,38  prom. 

(MP) 

du  na  stan  zdrowia  nie  jest  w 
stanie zapewnić  czworonogom 
odpowiedniej  opieki.  Uczynny 
sąsiad zobowiązał się  pomagać. 
30.11.98  r. 
Mandatem  w wys. 20 zł  ukara
no kierowcę, który  zablokował 
ruch  przy  ul.  9  Listopada. 
30.11.98  r. 
W  trakcie  kontroli  miasta  w 
dwóch  przypadkach  nakazano 
posypanie  piaskiem  chodnika 
przed wejściem do sklepu  i zbi
cie  sopli  zagrażających  wcho
dzącym. 
1.12.98  r. 
W godzinach  wieczornych  pod 
względem  porządkowym  kon
trolowano  tereny osiedli  miesz
kaniowych.  Wszędzie  panował 
spokój. 
2.12.98  r. 
Kontrolowano  tereny  wokół 
domów  wczasowych  na  Ja
szowcu  pod  kątem  utrzymania 
porządku  i  odśnieżania.  Nie 
stwierdzono  uchybień. 
2.12.98  r. 
Skierowano  wniosek  do  kole
gium  do  spraw  wykroczeń 
mieszkańcowi  Pawłowic  za 
blokowanie  i utrudnianie  ruchu 
na  ul. Grażyńskiego.  (mn) 

W dniu  19 listopada  odszedł  po długiej chorobie  na  wiecz
ną  wartę  nasz  szanowany  kolega  śp.  Karol  Śliż.  Od  powsta
nia  Stowarzyszenia  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych  na 
Zachodzie  Oddział  w  Ustroniu,  Karol  był  jego  aktywnym 
członkiem  Zarządu,  a  pod  koniec  członkiem  Komisji  Rewi
zyjnej. Chętny  na  każde  wezwanie  poświęcał  swój  czas  dla 
i n n y c h.  Z n a ny  j a ko  d o b ry  p r z y j a c i el  i  k o l e ga  j uZ  w ś r ód  ż o
łnierzy  tam  na  Zachodzie  jak  i po  powrocie  do  kraju  w  wie
loletniej  pracy  w  Kuźni  Ustroń. 

Kiedy  zamieszkał  na  osiedlu  Manhatan  od  razu  podjął się 
pracy  społecznej  w  organach  Spółdzielni  Mieszkaniowej. 
Przez  kilka  kadencji  był  członkiem  Komitetu  Osiedlowego 
Ustroń  Centrum  przy  Radzie  Miejskiej.  Odszedł  od  nas  je
den  z wielkich  społeczników  Ustronia.  Cześć jego  pamięci. 

Adam  Heczko 

NIERUCHOMOŚCI 
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T R U D N Y  B U D Ż E T 
(cd. ze str. 1) 

drażliwych  spraw.  Obecna  Rada  odeszb  od  tego  zwyczaju,  co 
nie znaczy,  że  ustroniacy  nie mogą  uczestniczyć  w sesji. E.  Fober 
tłumaczył  zmianę  koniecznością  sprawnego  prowadzenia  obrad  i 
unikania  „pyskówek"  na  sali.  Zaznaczył,  że  istnieje  wiele  możli
wości  zwrócenia  się  z  problemami  do  radnych:  poprzez  Biuro 
Rady,  w  którym  w  poniedziałki  i piątki  od  14.30  do  15.30  pełni 
dyżur  przewodniczący  RM  lub jeden  z jego  zastępców,  poprzez 
komisje  problemowe,  czy  wnioski  kierowane  bezpośrednio  do 
Urzędu  Miejskiego.  Podkreślał,  że  nie  chodzi  o  wyeliminowanie 
głosów  mieszkańców,  a  jedynie  o  stworzenie  optymalnych  wa
runków  do pracy.  Powoływał  się  także  na  regulamin  Rady,  w  któ
rym  jest  napisane,  że  na  sesji  głos  mogą  zabierać  tylko  radni,  a 
osoby  spoza  Rady,  po udzieleniu  im głosu  przez  radnych.  Dysku
sja miała  swój  ciąg dalszy  podczas  omawiania  kwestii  uczestnic
twa  w  sesji  przedstawicieli  Zarządów  Osiedli. 

Kolejnym  punktem  porządku  obrad  było  „Przedstawienie  pro
jektu  budżetu  miasta  na  rok  1999"  przez  J.  Szwarca.  Na  wstępie 
zaznaczył  on,  że  projekt  budżetu  opracowano  na  podstawie  pew
nych  wskaźników  podanych  przez  ministerstwo,  które  mówiły  o 
5    10 %  wzroście.  W  opracowanym  projekcie  po  stronie  wydat
ków  brakuje 2 900  000  zł,  ale  podjęto decyzję  pozostawienia  bu
dżetu  w  tym  kształcie,  gdyż  nie  było  czasu  na  dokładne  przeana
lizowanie  działalności jednostek  budżetowych  i zakładów  budże
towych,  a tam  właśnie  widzi  się możl iwość  poczynienia  oszczęd
ności.  Burmistrz  powiedział,  że  być  może  uda  się  też  poczynić 
jakieś oszczędności  po przeanalizowaniu  pracy  Urzędu  Miejskie
go,  choć  zaznaczył,  że na  przykład  obniżenie  płac  nie  rozwiązuje 
problemu.  Zwrócił  też  uwagę,  że  miasto jest  organizmem  żywym 
i trudno  przewidzieć  wszystkie  sytuacje,  a co za  tym  idzie  wydat
ki .  Zastrzeżenia  J.  Szwarca  budzi  też  kwota  przeznaczona  na  in
westycje:  1 200  000  zł,  która  stanowi  zaledwie  6%  budżetu,  co 
jest  nieporozumieniem,  skoro  nawet  50%  budżetu  nie  wystarczy
łoby  na  wszystkie  konieczne  inwestycje.  Powiedział,  że  podej
mowane  są  działania  mające  na  celu  pozyskanie  pieniędzy  poza 
miastem.  Do  tego  konieczne jest  poprawienie  wizerunku  miasta, 
tak  by  przyciągnąć  inwestorów.  Do  trudnych,  ale  koniecznych 
inwestycji J. Szwarc zaliczył dokończenie  rozbudowy  Szkoły  Pod
stawowej  Nr  1, którego  koszt  przekracza  na  razie  możliwości  fi 
nansowe  miasta.  Prace  w  SP  1 trzeba  jak  najszybciej  zakończyć, 
choć  na  razie  nie  ma  koncepcji,  skąd  wziąć  na  to  środki.  Kolej
nym  trudnym  problemem,  z  którym  będzie  się  musiała  zmierzyć 
Rada  jest  budowa  oczyszczalni  ścieków.  Sąsiednie  gminy  mają 
tę  inwestycję już  za  sobą.  W  przypadku  Ustronia,  oczyszczalnia 
w  Jaszowcu  posiada  pozwolenie  na  działalność  do  końca  1999 
roku,  a  druga,  w  centrum,  do  końca  2000  roku.  Są  to  obiekty 
przestarzałe,  a jakość  wody  wpuszczanej  do  Wisły  budzi  zastrze
żenia.  Jeśli  nie  rozpocznie  się  budowa  nowych  kompleksów, 
oczyszczalnie  nie  otrzymają  przedłużenia  zgody  na  działalność, 
a  wtedy  miasto  będzie  płacić  bardzo  wysokie  kary  za  zanieczysz
czanie  rzeki.  Koszt  budowy  oczyszczalni  oblicza  się na 31  000  000 
zł.  Część  sumy  pokryta  będzie  z  kredytów,  a  z  budżetu  Ustronia 
trzeba  na  ten  cel  przeznaczyć  7 500  000  zł.  Pożyczki  są  preferen
cyjne,  spłatę  niektórych  można  rozpocząć  dopiero  po  4  latach. 

J.  Szwarc  powrócił  także  do  kontrowersyjnej  sprawy  „Maciej
ki" .  W  tej chwili  zadłużenie  wobec  miasta  związane z tym  obiek
tem  wynosi  200  000  zł. Znalazł  się  inwestor,  który  chce  zapłacić 
80  000  zł,  a  kolejne  120  000  zł  spłacać  w  ratach  przez  dwa  lata. 
Jest to rozwiązanie korzystne  dla miasta, gdyż na pewno  nie uda  się 
odzyskać  całej  sumy.  Ewentualne  zajęcie  działki  wartej  40  000  zł 
nie  dałoby  żadnych  korzyści,  w  związku  z jej  statusem  wynikają
cym  z planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta.  J.  Szwarc 
wyraził  nadzieję,  że  oferta jest  uczciwa, jednak  w  dalszym  ciągu 
sprawdza  się jej wiarygodność.  E. Fober  kończąc omawianie  spra
wy  nowego  budżetu  poinformował,  że  zgodnie  z  regulaminem 
projekt  będzie  teraz  przekazany  komisji. 

Następnie  przystąpiono  do  powołania  Komisji  Dyscyplinarnej 
I  instancji.  Ten  punkt  przeniesiono  z  dalszej  części  porządku  ob
rad,  gdyż  radni  chcieli  poznać  zaproponowanych  przez  burmi
strza  członków  tej komisji.  Przedstawili  się:  Teresa  Banszel,  J a
dwiga  Górecka,  Zof ia  G a j,  Danu ta  Koenig,  Ewa  Hubczyk, 
Jan ina  Korcz,  Walen tyna  Mstowska  i Czesław  Gluza.  Zada
wano  pytania  dotyczące  zakresu  działań  komisji.  Wyjaśniono,  że 
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rozpatruje  ona  cięższe  przewinienia  urzędników  mianowanych, 
te  mniej  poważne  rozpatruje  burmistrz.  Radni  chcieli  się  także 
dowiedzieć,  kto  z  proponowanych  członków  komisji  jest  urzęd
nikiem  mianowanym  i  co  dzieje  się,  gdy  przewinienia  dopuści 
się  członek  komisji  dyscyplinarnej.  Wszyscy  z wyżej  wymienio
nych  są  urzędnikami  mianowanymi,  a w przedstawionej  sytuacji, 
urzędnika  wyklucza  się  z  komisj i.  Jednogłośnie  przyjęto  propo
nowany  skład  Komisji  Dyscyplinarnej  I  instancji. 

Do  spraw  budżetu  powróciła  Teresa  Pol    Błahut    skarbnik 
miasta,  referując  zmiany  w  budżecie  na  rok  1998.  Zwiększenie 
budżetu  po  stronie  dochodów  związane  było  między  innymi  z 
wypracowanymi  przez  szkoły  środkami,  darowiznami  na  policję 
i  imprezy  sportowe.  Dokonano  też  kilk u  przesunięć  środków.  R. 
Krużołek  zabierając głos  powiedział,  że  Komisja  Budżetowa  za
poznała  się  i przeanalizowała  proponowane  zmiany  i jest  za  ich 
przyjęciem.  W głosowaniu  większość  radnych  była  za,  trzech  się 
wstrzymało. 

T.  Pol    Błahut  omówiła  także  zmianę  uchwały  w  sprawie  pro
cedury  uchwalania  budżetu  miasta  na  rok  1999.  Ma  to związek  z 
brakiem  informacji  na  temat  środków,  które  miasto  będzie  otrzy
mywało  z  budżetu  państwa  w  związku  z  wprowadzanymi  refor
mami.  W  tej  chwili  nie  ma  jeszcze  regulacji  prawnych,  dlatego 
trudno  byłoby uchwalać  budżet  bez poznania wysokości  subwencji 
państwowych.  Zaproponowano,  by zgodnie  z zaleceniami  odgór
nymi  uchwalenie  budżetu  przesunąć  na  koniec  lutego  1999  roku. 
Obowiązywać  będzie  on  od  1 stycznia,  a  realizacja oparta  zosta
nie  na  projekcie.  W  takim  przypadku  przepisy  mówią,  że  do  mo
mentu  uchwalenia  budżetu  nie  można  wydać  więcej  niż  1/12  pla
nowanego  budżetu  miesięcznie.  E.  Fober  zwrócił  się  prośbą,  by 
w ciągu dwóch  pierwszych  miesięcy  nie podejmować decyzji  rzu
tujących  na  cały  budżet.  Zmianę  przyjęto  jednogłośnie. 

W  dalszej  części  uchwalono:  zmianę  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu  w  Banku  Ochrony  Środowiska  ze  środków  Narodowego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w  Warsza
wie  na  budowę  kompleksu  techniczno    gospodarczego    stacja 
przeładunkowa  wraz  z  zapleczem  do  gromadzenia  surowców 
wtórnych;  zbycie w drodze  bezprzetargowej na rzecz trzech  miesz
kańców  trzech  kawałków  przyległych  gruntów  niezbędnych  dla 
poprawienia  warunków  zagospodarowania  już  posiadanych  nie
ruchomości  przy  ul.  Bażantów  oraz  jednego  przy  ul.  Nadrzecz
nej,  ustanowienie  służebności  przechodu  i przejazdu  do  budyn
ków  komunalnych  przy  ul.  Partyzantów  w  związku  z  wykupem
przez  mieszkańców  lokali  komunalnych,  przejęcie  nieruchomo
ści  w  formie darowizny  od  skarbu  państwa  (39  arów  lasu  przy  ul. 
Gościradowiec),  wykup nieruchomości  pod  pas drogowy  ul.  Okól
nej  na  Zawodziu;  wykup  nieruchomości  pod  ul.  Siewną,  Belwe
derską,  Jabłoniową,  wykup  nieruchomości  zajętej  pod  chodnik 
pomiędzy  ulicami  Jasną  i  Śtellera. 

Przy  okazji  głosowania  nad  bezprzetargowym  zbyciem  grun
tów,  pojawiły  się  wątpl iwości  co  do  zasadności  takiego  postępo
wania.  Radczyni  prawna  UM  T.  Banszel  wyjaśniła,  że  jest  to 
możliwe  tylko  w  wypadku,  gdy  zachodzą  trzy  warunki:  nabywa
ny  grunt  polepsza  warunki  zagospodarowania,  jest  położony  w 
bezpośrednim  sąsiedztwie  posiadanego  już  gruntu  i  gdy  nie  ma 

(dok. na sir. 5) 

Rauu  Miejska  zbiera  się  w  sali  sesyjnej,  która  znajduje  się  na 
pierwszym  piętrze  Urzędu  Miejskiego.  Fot.  W.  Suchta 



możliwości  sprzedania  go  jako  osobnej  działki.  Po  wyrażeniu 
przez  RM  zgody  na sprzedaż  wyceną  zajmuje się  rzeczoznawca, 
a  Zarząd  Miasta  doprowadza  transakcję  do  końca.  Radni  zasta
nawiali  się  także,  czy  miasto  musi  wykupywać  od  mieszkańców 
grunt  pod  drogę  czy  chodnik.  Odpowiadał  Andrzej  Siemiński 
tłumacząc,  że  miasto  ma  taki  obowiązek, a poza  tym  pomaga  to 
uregulować  kwestie własnościowe.  Każdy wniosek  mieszkańców 
o  wykup  gruntu  przez  miasto  jest  rozpatrywany  indywidualnie. 
Cenę ustala się poprzez porozumienie stron  i są to zazwyczaj sumy 
niemal  symboliczne, jak  na przykład  8 zł za  metr  kwadratowy. 

Formalnością  była zmiana  uchwały w sprawie przystąpienia do 
spółki  prawa  handlowego  zajmującej się  gospodarką  wodną  w 
regionie Ziemi  Cieszyńskiej, zmiana  uchwały  w sprawie  przystą
pienia  do  Związku  Miast  Polskich,  zmiana  uchwały  w  sprawie 
założenia  Stowarzyszenia  Rozwoju  i Współpracy  Regionalnej 
„Olza"  z siedzibą  w Cieszynie.  Chodziło  o  to,  że do  tej  pory  na
sze miasto  reprezentował  w nich  Kazimierz  Hanus,  a statuty  za
lecają, a czasem  nakazują, by reprezentantem  był urzędujący bur
mistrz.  Przeprowadzono jedno  głosowanie  nad  trzema  zmianami 
w  uchwałach  i większością  głosów  wyznaczono  nowego  repre
zentanta  naszego  miasta  w osobie  J.  Szwarca. 

Na  trzeciej sesji wybrano  również  członków  Komisji  Inwenta
ryzacyjnej Mienia  Komunalnego,  do której w drodze  głosowania 
weszli Józef  Waszek  i Rudolf  Kurowski,  członkami  spoza  Rady 
zostały  pracownice  Urzędu  Miejskiego: Jadwiga  Górecka  i Te
resa  Januszewska.  Następnie  wybrano  skład  Komisji  Dyscypli
narnej  II instancji,  która  jest  komisją  odwoławczą  od  wybranej 
na początku sesji. Jej członkami  zostali:  Mar ia  Tomiczek,  Rafał 
Winter, Jacek  Kamiński  i Ilona  Winter.  Powołano  także  człon
ków  Komisji  Dyscyplinarnej,  która  rozpatruje przypadki  przewi
nień wszystkich  osób z wyboru  i powołania,  czyli  między  innymi 
radnych  i burmistrzów.  Są  nimi:  Jan  Lazar,  Emilia  Czembor i 
Bronisław  Brandys. 

W kolejnym  punkcie  obrad  R.  Krużołek  przedstawił  propozy
cję  diet  dla  radnych.  Po  przegłosowaniu  będą  oni  otrzymywać: 
za udział w sesjach,  posiedzeniach  komisji,  Konwentu  i Zarządu 
miasta  10% najniższego wynagrodzenia,  czyli  50  zł; za  udział  w 
posiedzeniach  danej  komisji  jej  przewodniczącemu  przysługuje 
dieta  w  wys.  12%,  czyli  60  zł;  za  udział  w  posiedzeniach  rady 
programowej  GU  1/4  sumy z pkt  1 czyli  12,5  zł;  za  udział w 
posiedzeniach  komisji  Rady  jej  członkom  spoza  Rady  przysłu
guje  taka  sama  dieta jak  radnym.  Przewodniczącemu  RM  przy
sługuje  dieta  w  formie  ryczałtu  w  wys.  500  zł.  Za  udział  w  se
sjach  Rady  Miejskiej przewodniczącym  Zarządów  Osiedli  przy
sługują  diety  w  wys.  10%  najniższego  wynagrodzenia,  czyli  50 
zł. Dieta przysługuje  innemu członkowi  Zarządu Osiedla  w przy
padku  zastępowania  przewodniczącego. 

Zastępca  burmistrza  Ireneusz  Szarzeć  przedstawił  propono
waną  uchwalę  w  sprawie  sprzedaży  i używania  artykułów  piro
technicznych  na terenie Ustronia.  Radni wprowadzili  zakaz  sprze
daży  materiałów  i wyrobów  pirotechnicznych  w  handlu  okręż
nym  na  terenie  miasta,  zakaz  sprzedaży  tych  materiałów  dzie
ciom  i młodzieży  do  18 roku  życia  i zakaz  używania  materiałów 
pirotechnicznych  w  miejsach  publicznych,  poza  nocami  sylwe
strowymi 31.12/1.01. każdego Kolejnego roku  i imprezami, w trak
cie  których  pzewidywane jest  używanie  w/w  materiałów,  a  zgło
szonymi  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich  UM.  Naruszenie  po
wyższych  ustaleń stanowi wykroczenie  podlegające karze grzywny 
od 20 zł do 5 000 zł. I. Szrzec podkreślił, że konieczne jest  wprowa
dzenie  regulacji, gdyż niekontrolowany  handel  i używanie  tych  ar
tykułów  jest  niebezpieczne  dla  zdrowia, a czasem  życia  ludzi. 

Następna sesja RM  odbędzie 
się  30  grudnia. 

Monika  Niemiec 

HOTEL  PENSJONAT 
„ B A R B A R A " 

zatrudn i  osoby 
na  stanowiska: 

V  kierownik  żywienia 
V kelnerka 

Zgłoszenia  osobiste  w  hotelu  od 
poniedziałku  do  soboty  w  godz.  8.00 

15.00  do  dnia  15 grudnia  1998 r. 
T e l .  8 5 4  3 5  91 

Ustroń  Jaszowiec  ul.  Wczasowa  90 

KONCER T  KOLĘ D 
Stowarzyszenie  Młodzi  dla  Ustronia  wraz z Chrześcijańską 

Fundacją  „Życie  i Misja"  organizują  Bożonarodzeniowy  Kon
cert  Kolęd. Z pewnością  warto zrobić  sobie  przerwę  w  pieczeniu 
ciasteczek,  by  przed  świętami  zasmakować  trochę  świątecznej 
atmosfery,  zwłaszcza,  że  w  programie  znajdzie  się  występ  dzie
cięcego  Zespołu  Regionalnego  „Równica",  Dziecięcego  Chóru 
„Gwiazdki  i Promyczki"  oraz  Formacji  „Nastolatki  dla  Ustro
nia".  Przewidywanajest  także wizyta  Mikołaja, który  rozda  dzie
ciom  i tym  „starszym  dzieciom" słodycze  ufundowane przez  bur
mistrza  Jana  Szwarca  sprawującego wraz  ze starostą  Andrzejem 
Georgiem  honorowy patronat nad  imprezą. Ale to nie koniec atrak
cji .  Będzie  można  także  wziąć udział  w aukcji, organizatorzy  za
powiedzieli  nawet  wypożyczenie  młotka,  podczas  której  sprze
dane  zostaną  hojnym  nabywcom  prace  dzieci  z Domu  Opieki 
Społecznej  na  Poniwcu.  Natomiast  mamy,  być  może  również  oj
cowie,  organizatorów  postanowiły  zaprezentować  swój  kunszt 
kulinarny  i przygotują  pyszne  ciasta,  które  będzie  można  kupić i 
skonsumować.  Cały  dochód  z koncertu  przeznaczony  zostanie 
na  prezenty  świąteczne dla  dzieci z Domu  Opieki  Społecznej  na 
Poniwcu  oraz  z Ośrodka  Rehabilitacyjno  Wychowawczego w 
Nierodzimiu.  Zapraszamy  w  niedzielę,  13  grudnia  do  budynku 
Fundacji przy ul. 3 Maja.

DOSZŁ A  ÓSEMK A 
Osoby,  k tó re  n ie  pamię ta ły  lub  n ie  dow iedz ia ły  s ię o z m i a n ie  n u m e

rów  te le fonów,  od  n iedz ie l i,  po  w y k r ę c e n iu  p o p r z e d n i e go  n u m e ru  sły

szij  k o m u n i k a t:  „ T e l e k o m u n i k a c ja  Po l ska  S.A.  i n f o r m u j e,  że  od  dn ia 6 

g r u d n ia  1998  roku  w b ie lsk iej  s t re f ie  n u m e r a c y j n ej  zos ta ły  zam ien ione 

sześc io  i p i ę c i o c y f r o we  n u m e ry  t e l e f o n ów  na  n u m e ry  s i e d m i o c y f r o w e. 

P rzed  d o t y c h c z a s o w ym  s z e ś c i o c y f r o w ym  n u m e r em  na leży  d o d ać  cy f rę 

8. a przed  d o t y c h c z a s o w ym  n u m e r em  p i ę c i o c y l r o w ym  cy f ry 8 i 2.  N u

mer  k i e r u n k o wy  0  33  p o z o s t a je  bez  z m i a n.  N a d a w a na  i n f o r m a c ja  j est 

bezp ła tna.  Za  za is tn ia łe  n i e d o g o d n o ś ci  p r zep raszamy ." 

W  us t rońsk iej  s iedz ib ie  t e l e k o m u n i k a c ji  n ie  d o w i e d z i e l i ś my  s ię  j a ka 

jest  p r zyczyna  z m i a ny  n u m e r ó w.  Pan ie  p o i n f o r m o w a ły  nas,  że  p r a w d o

p o d o b n ie  ma  to  z w i ą z ek  z d o s t o s o w a n i em  się  do  no rm  Unii  Eu rope j

sk ie j.  O z m i a n a ch  p o w i a d o m i o ny  zos tał  każdy,  k to  pos iada  te le fon, a 

d o d a t k o we  i n f o r m a c je  u z y s k ać  m o ż na  pod  bezp ła tnym  n u m e r em  info l i 

nii  0  8 00  163  129  lub  pod  n u m e r em  m i e j s c o w ej  i n fo rmac ji  913  i  in for

mac ji o n u m e r a ch  z a m i e j s c o w y ch  912.  (mn) 

o&stroje  wizytowe 

kolekcja  wieczorowa 

<*?>projekty najlepszych  firm 

polskich  oraz  austriackich 

ul.  Daszyńskiego  70 A  j 

SPRZEDAZ 
ŻYWEGO 
KARPIA 

ŚWIĄTECZNEGO 

Smażalnia  Ryb  „Adriático" 
(koło  stadionu) 

Ustroń,  ul.  Sportowa  3 

CENA ATRAKCYJN A 

SKLEP 
Z ODZIEŻ Ą SPORTOWĄ 

poleca: 

oraz  całą  gamę 
odzieży  sportowej 

ZAPRASZAMY 
NA  PRZEDŚWIĄTECZNĄ 

OBNIŻK Ę  CEN 
p n  pt  930  1700 

sob  93 0  13'° 

.  3   44
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Święta  Bożego  Narodzenia 
kojarzą  się z bogatą  obrzędo
wością,  którą  wszystkie  rodzi
ny w mniejszym, czy  większym 
stopniu  starają  się  podtrzymy
wać  i przekazywać  młodszym 
pokoleniom.  Wielokrotnie  pi
sano  na  łamach  naszej  gazety 
o  wigi l i jnyc h  potrawach  czy 
wróżbach  oraz o tym  jak  nasi 
p r z o d k o w ie  p r z e ż y w a li  te 
ś w i ą t e c z ne  dn i. 

Świąteczny  nastrój  jest  tak 
urokliwy  i niepowtarzalny,  że 
zapewne  podobn ie  jak  dziś, 
również  przed  laty  przygoto
wywano  się do świąt  i myślano 
o  nich  j uż  na  ki lk a  tygodni 
wcześniej. 

W  tym  roku,  ale  również  w 
latach  poprzednich,  świątecz

KOLEJKOW E ŚWIĘTA 

Ul.  Daszyńskiego.  Będzie  gdzie  kupować.  po t ̂   Niemiec 

ne  reklamy  oraz  towary  w  świątecznych  opakowaniach  pojawiły 
się już  w  listopadzie.  Jest  w  czym  wybierać  i choć  kusi  nas  wiele 
atrakcyjnych  przedmiotów,  trzeba  dokonać  wyboru,  bo na  wszyst
ko  co  byśmy  chcieli  na  pewno  pieniędzy  nie  wystarczy.  Gdy  tak 
patrzymy  na  półki  uginające się  od  ciężaru  rozmaitych  towarów, 
niejeden  zapewne  przypomni  sobie  puste  sklepy z lat  osiemdzie
siątych.  Biegało  się  wówczas  od  sklepu  do  sklepu,  bo  przecież 
nie  można  było  zawieść  dzieci  i chociaż  na  święta  trzeba  było z 
triumfem  zwycięzcy  przynieść  do  domu  pomarańcze  czy  czeko
ladę.  Byliśmy  wówczas  na  pewno  bardziej  towarzyscy  niż  dziś, 
bo  stojąc  godzinę  czy  dwie  w  kolejce  po  szynkę  lub  inne  świą
teczne  specjały  można  było  wiele  się  dowiedzieć  o sąsiadach i 
znajomych, ale też douczyć  w  różnych  kulinarnych  sprawach,  czy 
doinformować  gdzie  i kiedy  „rzucą  jakiś  towar". 

Nieoceniona  była  w  kolejkowych  eskapadach  babcia,  która z 
wielkim  poświęceniem  potrafi ła  zdobyć  wiele  artykułów,  nie  tyl
ko  przed  świętami.  Taszczyła  pełne  torby  wystane  w  kilkudzie
sięcioosobowej  kolejce,  ale  najczęściej  nawet  nie  poskarżyła  się 
na  ból  nóg,  czy  przeziębienia,  bo  przecież  czego  się  nie  robi  dla 

rodziny.  Przydał się również  do 
tego  celu  dziadek,  ciotka  eme
rytka  no  i małe  dziecko,  bo z 
nim  można  było  stanąć  w  ko
lejce  dla  uprzywilejowanych. 

Często zdarzało się, że w jed
nym  sklepie  była  kawa,  w  dru
gim  pomarańcze,  a jeszcze w 
innym  czekolada.  Nie  sposób 
było  „załapać  się"  na  wszyst
ki e  in teresujące  nas  towary, 
niejeden  jednak próbował  tego, 
zamawiając sobie  kolejkę  i idąc 
do  następnej,  co  było  denerwu
jące  dla  uczciwie  „odstających 
towar"  i wprowadzało  sporo 
chaosu  i częste  „pyskówki". 

Stało  się  zawsze  przed  dyle
matem  z kim  i na  co  się  zamie
nić,  bo  chociaż  można  było 
kupić  z góry  określoną  ilość 

towaru,  to  czasem  tak  się  zdarzało,  że  nie  potrzebowaliśmy  cze
goś, a przecież  nie  wypadało  nie  kupić,  skoro  się  „odstało"  i jest 
to  w  ramach  przydziału.  Można  było  zrobić  w  ten  sposób  przy
sługę  znajomej,  czy  sąsiadce  licząc  po  cichu  na  rewanż. 

Czekanie  w  kolejce  przed  sklepem  całymi  godzinami  w  listo
padzie,  czy  grudniu  nie  należało  do  przyjemności.  Trzeba  było 
mieć  solidne  ubranie,  a przecież  i buty  zimowe,  choć  również 
były  reglamentowane  na  kartki,  trzeba  było  wystać  w  długiej  ko
lejce  i nie  każdemu,  mimo  kilkakrotnych  prób,  udało  się coś  z  tej 
branży  zakupić.  Jako,  że  wszyscy  do  kolejek  przyzwyczaili  się i 
mimo,  że  była  to  ewidentna  strata  czasu,  powiększaliśmy  je,  czy 
to z konieczności,  czy z nawyku.  Zwykle  „ogonek"  rósł  bardzo 
szybko  i stał  dzielnie  tak  długo,  aż znikła  w  torbach  szczęśliwych 
nabywców  ostatnia  paczka  kawy,  czy  tabliczka  czekolady.  Moż
na  by  na  ten  temat  wiele  jeszcze  pisać  dziś  to już  historia.  Do
brze  byłoby  jednak  wśród  kuszących  reklam  i rozmaitości  towa
rów  nie  zapomnieć  o idei  tych  świąt.  Aby  święta  Bożego  Naro
dzenia  wprowadziły  w nasze  zagonione  życie  jasność,  ciepło i 
dobro,  czego  życzy  Wszystkim  i sobie  Lidi a  Szka radn ik 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
Jak  co  roku  Wigili ę  dla Samotnych  organizuje  Miejski Ośrodek  Pomocy 

Społecznej wraz z Fundacją śvv. Antoniego. Tym razem rozpocznie się o godz. 
12.00,24 grudnia, w Miejskim Domu Spokojnej Starości. Dzięki możliwości 
spotkania  się z życzliwym  ludźmi,  wiele  osób  będzie  miało jedyną  okazję 
poczuć  rodzinną  atmosferę Świąt  Bożego  Narodzenia.  Na  stole  wigilijny m 
znajdą się oczywiście  tradycyjne potrawy, będzie czas na życzenia  i wspólne 
śpiewanie kolęd. Zapisy prowadzi  MOPS, ul. M. Konopnickiej 40. 

zapraszamy  do nowo  otwartego 

SKLEPU  MIĘSNEGO 
n f p f i i i í i m v  V.  '„a  ... 

U s u o ^ d ^ 
oferujemy: 

V  ś w i e ż e  m i ę s o  ;nov/a  Vi 
/  u\ J a ś t o f i yn w  do  V1 

V  p y s z ne  w ę d l i n y  u U
c z y n n e o ^0 0 ^ 

"V  d r ó b  soboty  od'1 

oraz firm 

W   fi ł< 

:  K A P S C H 

p r o w a d zi  s p r z ed a r z:  C É Ď . 3 I 
 telefonów 
 central telefonicznych 
 telefonów komórkowych 
 radiotelefonów MOTOROLA 
 dyktafonów cyfrowych i organizerów VOICE 
 akcesorii radiokomunikacyjnych 

a takie 
 montaż sprzedawanych urządzeń 
 serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny 
 miłą i fachową obsługę 

43450  Ustro ń  ul  3 maj a  56  c z y n n e 
tel/fax : (033)  54  23  97  kom. : 602  789  770  ^ t . o o ' 

P r o m o c j a  s l e ol  s r a 

D o  3 1  g r u c ł n i a  9 8  r o k u 

E R I C S S O N  0  G F  7 8 8 

za  jedyne 
390  zł  netto 

telefon  wraz 
z  aktywacją 
i  zestawem 
słuch  a w ko  wym 
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R a da  Rodz iców 

i  D y r e k c ja  Szkoły  P o d s t a w o w ej  nr  2  w  Ust ron iu 
zapraszają na 

TRADYCYJN Y  BAL 
RODZICIELSK I 

który  odbędzie  się  w  dniu 
9 stycznia  (sobota),  godz.  19.00 

w  DW„Malwa" 

Gwiazdka  Mokate?  Co  to  takiego?  Szczegóły  za  tydzień. 

PRZEDŚWIĄTECZNE 
SPOTKANI E 

W  dniu  2  grudnia  1998  roku  odbyło  się  przedświąteczne  ze

branie członków  Stowarzyszenia  Kombatantów  Sił Zbrojnych  na 

Zachodzie  Oddział  w  Ustroniu. 

Spotkanie  odbyło  się  w  sali  restauracji  „Beskid"  i  wzięło  w 

nim  udział  85 członków  Stowa/zyszenia.  Uroczystość  zaszczyci

ły  swoją  obecnością  władze  miasta  w  osobach  burmistrza  Jana 

Szwarca  i  zastępcy  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Józefa 

Waszka.  Serdecznie  powitał  ich  prezes  Stowarzyszenia  Adam 

Heczko. 

Do  tradycji  już  należy,  że  w  spotkaniach  naszego  Oddziału 

wzięła  udział  delegacja  Polskich  Kombatantów  z  Zaolzia  jak  i 

sympatyzujący  z  nami  generał    pilot  Jerzy  Łagoda,  aktualnie 

!  mieszkaniec  Ustronia.  Po złożeniu  sprawozdań  z rocznej  działal

I  ności  Stowarzyszenia  i okolicznościowych  przemówieniach  władz 

miejskich  jak  i wzajemnie  składanych  życzeniach  świąteczno  

noworocznych,  wszystkich  uczestników  częstowano  kawą  z  fir 

my  Mokate  i ciastkiem.  Każdy z członków  Stowarzyszenia  obda

rowany  został  bonem  towarowym  o  wartości  15  zł. 

Zorganizowanie  świątecznego spotkania zawdzięczamy  naszym 

sponsorom,  a w szczególności  państwu  Mokryszz  firmy  Mokate, 

panu  Bożkowi  z  firmy  Ustronianka,  firmi e  pana  Króla,  firmi e 

Kubala  i Utex  oraz  dyrekcji  PSS  Społem. 

Adam  Heczko 

ZAPEWNIAM Y 
wyśmienite  menu 

doborową  orkiestrę 
loterię  fantową  i wiele  innych  atrakcji. 

BILET Y  DO  NABYCI A  W  SEKRETARIACI E  SZKOŁ Y 

CENY  PROMOCYJNE 
KORZYSTN E  WARUNK . 
SPRZEDAŻY  RATALNE J 
BEZPŁATN Y  TRANSPORT 
ZAKUPIONEG O  SPRZĘTU  g J ^ j J L J Ę P '

. 2 

. 1 

NARESZCIE  ŚWIECĄ 
(cd. ze str. 2) 

wicką,  muszą  przycisnąć  guzik  umieszczony  na  słupie  i odcze  i 

kać,  aż  zaświeci  się  dla  nich  zielone  światło.  Przy  uruchomieniu  ! 

świateł  obecna  była  Teresa  Binek,  członkini  komitetu  mieszkań

ców  dzielnicy  Goje,  który  „walczy"  o  poprawę  bezpieczeństwa 

w  tym  rejonie.  Powiedziała  nam,  że  konieczne  jest  zapoznanie 

dzieci  z zasadami  funkcjonowania świateł  i dobrze  byłoby  przejść 

z nimi kilka razy przez ulicę.  Może  to nie najprzyjemniejsze miej

sce  na  spacery,  ale  rodzice  uczniów  uczęszczających  tamtędy  do  i 

szkoły  mogliby  poćwiczyć  z  pociechami  uruchamianie  świateł  i  ! 

przechodzenie  przez jezdnię.  Od T. Binek  dowiedzieliśmy  się  też, 

że przedstawicielka  krakowskiej DODP powiedziała,  iż wykonanie 

pobocza  i spełnienie pozostałych  postulatów, które zgłaszali  miesz

kańcy, niejest możliwe. Natomiast  B. Lipus powiedział, że być może 

uda  się  poprawić  nieco  pobocza  obwodnicy.  Bardzo  adekwatnym 

do  tych  rozmów  był widok  młodej mamy  z wózkiem,  która  próbo  | 

wała  przejść  krótki  odcinek  wzdłuż  drogi.  Przechylony  „pojazd"  ' 

raz po  raz ześlizgiwał  się  na jezdnię,  a zejście z obwodnicy  w  kie

runku  pobliskiego  domu  wymagało już dużych  zdolności. 

Przy  oficjalnym  oddaniu  sygnalizacji  do  użytku  obecni  byli 

policjanci  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego,  swoje  uwagi  przeka

zali  wykonawcy  i można  mieć  nadzieję,  że  zauważone  niedocią

gnięcia  zostaną  poprawione.  Monika  Niemiec 

Autobusy  nie  muszą już jeździć  „przez  stację  benzynową". 
Fot.  M.  Niemiec 

ż1f j^  żJR?

7  Gazeta  Ustrońska 



LIST DO  REDAKCJ I 
Dymy  nad  uzdrowiskiem 

Stałe  podnoszenie  cen  gazu  ziemnego  w bieżącym  dziesięcio
leciu  doprowadziło  do  wyeliminowania  gazu  ziemnego  jako  pa
liw a do  ogrzewania  mieszkań.  O  ile bowiem  w  latach  osiemdzie
siątych  roczny  koszt  ogrzania  domku  jednorodzinnego  mógł  być 
pokryty jedną  trzecią  średniego  wynagrodzenia  miesięcznego,  to 
w  roku  bieżącym  nie  wystarczy  na  to  dwumiesięczne  wynagro
dzenie  (przyjmowane jako  średnie  wynagrodzenie  w  gospodarce 
krajowej). Przechodzenie  na tańsze paliwa,  na węgiel  drobny,  mul. 
powoduje  poważne  skutki  ekologiczne  i straty  gospodarcze  dla 
Uzdrowiska.  Odczuwają  to  mieszkańcy  Polany.  W  mroźne  dni 
zimowe  nad  osiedlem  unoszą  się  chmury  dymu  zwłaszcza  w  re
jonie  kościoła  na  Polanie.  Mieszkańcy  nie  mogą  otworzyć  ran
kiem  okien,  gdyż  gryzący  dym  wdziera  się  do  mieszkań.  W  la
tach  poprzednich  mieszkańcy  Ustronia  wielokrotnie  występowa
li  do  władz centralnych  o  przywrócenie  50%  zniżki  ceny  gazu  zu
żywanego  w  gospodarstwach  domowych  w  ilościach  do  3000  m2 

rocznie.  Wprawdzie  odpowiedzi  ze  strony  resortu  finansów  nie 
były  korzystne  dla  mieszkańców,  gdyż  argumenty  ministerstwa 
oparte  były  na mylnych  kalkulacjach  gazownictwa,  jednak  odpo
wiedzi  dawały  nadzieję, że sprawa  ceny gazu  ziemnego do  ogrze
wania  mieszkań  w miejscowościach  uzdrowiskowych  będzie  roz
patrywana. 

Czyżby  obecnie,  kiedy władze,  według oficjalnych  zapewnień, 
są  przyjazne  dla  ludzi,  nie  należałoby  ponowić  starania  u  władz 
centralnych  o  wprowadzenie  zniżki  ceny  dla  gazu  ziemnego  zu
żywanego  do ogrzewania.  Mam  nadzieję, że nowe władze  Ustro
nia więcej  serca  okażą  sprawie  zmniejszenia  zadymienia  i poprą 
starania  mieszkańców.  Mogę  służyć  pomocą  w opracowaniu  wy
stąpień.  J.  Małysz  Ustroń  Polana 

Fo l.  M .  N i e m i ec 

KOLOROW O  NA  RYNKU 
3  grudnia  przed  południem 

na ustrońskim  Rynku  pracowa
ła  „zwyżka''  wypożyczona  od 
Energetyki  przez Zakład  Usług 
Komunalnych  i  Mieszkanio
wych.  Dwóch  panów  na  wyso
kości  kilku  metrów  rozwiesza
ło kabel  z kolorowymi  lampka
mi, a kilku  innych stało na  dole 
i  kierowało  estetyzacją  choin
ki. Na  drzewku  widocznym  na 
zdjęciu  znalazło  się  pawie  sto 
żarówek,  ale  na  całym  Rynku 
jest  ich  kilkaset.  Przechodząc 

tędy na co dzień  pewnie  ich nie 
zauważamy,  ale  lampki  wiszą 
nad  naszymi  głowami  przez 
cały  rok.  P i o tr  Ł u k o sz  z 
ZUKi M  powiedział  nam.  że 
kilk a  lat  temu  zakupiono  ża
rówki  wodo  i  mrozoodporne, 
dlatego  nie  trzeba  instalować 
ich  co  roku, a jedynie  skontro
lować  stan  i włączyć.  Tego  sa
mego dnia wieczorem już  świe
ciły.  Na  Rynku  zrobiło  się  ko
lorowo  i świątecznie. 

(mn) 

' / / / / / » i 
Z a w i a d a m ia  S z a n o w n y ch  K l i en tów, 
że w  dniu  18 grudnia  br. uruchamia  po generalnym  re
moncie Pawilon Handlowy  w  Ustroniu  Hermanicach 
przy  ul. Stellera. W dniu  otwarcia  zapraszamy  na  de
gustację  wyrobów  wędliniarskich,  napoi  i  pieczywa 

USTROŃ  UZDROWISKOM   produkcji naszych  zakładów  wytwórczych. 

Równocześnie  ogłaszamy  rozpoczęcie Konkursu  z atrakcyjnymi  nagrodami 

dla  Klientów  tej placówki.  Regulamin  Konkursu  i nagrody   w  sklepie. 

Sprzedaż żywego karpia prowadzona 

będzie w dniu 22.12.98 r. w sklepach: 

$ Pawilon Handlowy   Ustroń Hermanice 

$Sklep nr 9 ul. Daszyńskiego 

$Sklep nr 22 ul. A. Brody 

^Pawilon Handlowy   Ustroń Polana 

Ponadto  oferujemy  najpełniejszy  wybór  świą
tecznych  artykułów  spożywczych  i przemysło
wych  we  wszystkich  naszych  placówkach  han
dlowych  na  terenie  miasta. 
Na zakupy  przedświąteczne zapraszamy  dodat
kowo  w  niedzielę  20  grudnia  br.  Sklepy  będą 

l^czynne w  godzinach  od  8.30 do  14.30. 

  1 

  1999
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POZNAWAL I WŁADZE 
Ustrońscy  seniorzy  mieszkający w Miejskim  Domu  Spokojnej 

Starości  utrzymują  stały  kontakt z miastem.  Zapragnęli  także po
znać  nowych  gospodarzy  Ustronia.  Trudno  się dziwić,  gdyż  to 
władze  naszego  miasta  dom im stworzyły  i od nich  w  pewnym 
stopniu  zależą  warunki  życia  w nim.  Do spotkania  doszło  oczy
wiście  przy  ul. Słonecznej,  a  przybyli  na nie:  przewodniczący 
Rady  Miejskiej  Emil  Fober,  burmistrz  J an  Szwarc  i jego za
stępca  I reneusz  Szarzeć.  Mieszkańcy  MDSS  tworzą  jedną  ro
dzinę,  a swoich  gości  zawsze  przyjmują  serdecznie.  Nie inaczej 
było  i tym razem.  Wszyscy  zasiedli  do uroczystej  kolacji,  były 
rozmowy, a także  „Sto  lat"  i życzenia  powodzenia  w  kierowaniu 
miastem  dla władz.  (mn) 

Nie  najlepiej  wypada  obraz  naszej  świadomości  ekologicznej 
patrząc  na pomiary  tlenku  węgla  prowadzone  od 20 do 26  listo
pada.  Stężenie  dopuszczalne  tego  związku  w  powietrzu  wynosi 
500  pg/m3  i w każdym  dniu  wspomnianego  tygodnia  było  prze
kroczone.  Od niewiele  wykraczającego  ponad  normę  wynoszą
cego  508  pg/m3  zanotowanego 20 listopada  do ponad  pięciokrot
nie  przekraczającego  normę  (2826  pg/m3)  odnotowanego  24 li 
stopada.  W  pozostałe  dni  stężenia  wynosi ły  kolejno:  766,7; 
1210,9;  2073,8;  2325,7  i 2799,6  pg/m3.  Podane  wyżej  liczby to 
średniodobowe  stężenia,  ale na przykład  26.11  jeden  z  pomiarów 
(zapisywane  są co 30 sekund)  wyniósł  aż 4761  pg/m3!  Podane 
powyżej  wyniki  świadczą  o przegranej  środowiska  na rzecz  tań
szego  ogrzewania,  ponieważ na stężenie  CO  wpływa  sposób  opa
lania  naszych  domów,  a ten w dalszych  ciągu  opiera  się na  pali
wach  stałych.  Problem  zbyt  wysokiego  stężenia  tlenku  węgla  po
wraca  co  roku w tak zwanym  okresie grzewczym.  Właściwie  pew
nym  jest,  że w  momencie  wystąpienia  niskich  temperatur,  tego 
związku w powietrzu  będzie za dużo.  Przeszkodą  stojącą na  dro
dze  wprowadzania  ogrzewania  gazem  jest  oczywiście  jego  cena, 
a na razie  zabiegi  zmierzające do ustanowienia  preferencyjnych 
cen  lub korzystniejszych  form  rozliczeń w uzdrowiskach  nie  przy
noszą  rezultatów.  (mn) 

tlenek  azotu 
dwutlenek  azotu 
tlenki  azotu 
ozon 
tlenek  węgla 
pył  zawieszony 
temperatura 
prędkość  wiatru 
wilgotność 
nasłonecznienie 
ciśnienie 
opad 

20  26  l istopada 
dwutlenek  siarki  83.8  p/m3  (stęż.  dop.  75  p/m3) 

28,1 p/m3 

71,0  p/m3  (stęż.  dop.  50  p/m3) 
114,4  p/m3 

9,7  p/m3  (stęż.  dop.  20  p/m3) 
1787,1  p/m3  (stęż.  dop.  500 p/m3) 
156,4  p/m3  (stęż.  dop.  60  p/m3) 
4,5  °C (min.  6.5 21.11.  maks.  0.4  26.11) 
0,2  km/h  (min.  0,01  25.11,  maks.  0.7  21.11) 
85,7 % 
40,7  W/m2  (min.  30.8  20.11.  maks.  77,8  22.11) 
978  hP (min. 970,7  26.11  maks.  988.122.11) 
4  mm 

27  l istopada   3 grudnia 
dwutlenek  siarki  49,9  p/m3 (stęż.  dop.  75  p/m3) 

16,1 p/m3 

51.7  p/m3  (stęż.  dop.  50  p/m3) 
76.8  p/m3 

22.9  (.t/m3  (stęż.  dop.  20  p/m3) 
2503,9  p/m3  (stęż.  dop.  500 p/m3) 
99,0  p/m3  (stęż.  dop.  60  p/m3) 
4,5 °C  (min.  11,63.12,  maks. 0,1  27.11) 
0,4  km/h  (min. 0,05 28.11, maks. 0,7 27.11 i 1.12) 
79,8 % (min.  68,1  30.11,  maks. 93,6  27.11) 
47,0  W/m2  (min.  32,2  30.11,  maks.  66,3  28.11) 
977  hP (min. 970.5  27.11.  maks.  986,6  2.12) 
6  mm 

tlenek  azotu 
dwutlenek  azotu 
tlenki  azotu 
ozon 
tlenek  węgla 
pył  zawieszony 
temperatura 
prędkość  wiatru 
wilgotność 
nasłonecznienie 
ciśnienie 
opad 

W HOTELU  MUFLON 
W USTRONIU  r 

w  p r o g r a m i e :  \
ł  m u z y c z ny 

g r a  od 20 d o 5 
m  a r t y s t y c z ny 

  s t r i p t e a se 
e  c e n n y ch 

n a g r ód  r z e c z o w y ch 
e  i o b f i t e  w y ż y w i e n ie 

a  z  n a p o j a mi 
i  d y s k o t e ką  c z y n na  n on  s t op 

u 
w cenie 250 zł 

UWAGA PODMIOTY  GOSPODARCZE 
I JEDNOSTK I  ORGANIZACYJN E 

Uprzejmie  informujemy, że z dniem  1 stycznia  tego  roku  weszła 
w  życie  ustawa  z dnia 27 czerwca  1997  r. o odpadach  (Dz.  U. nr 
% ,  poz.  592). 

Podmioty  gospodarcze  i jednostki  organizacyjne  wytwarzające 
w  ciągu  roku  odpady  w  ilościach: 

od  jednej  tony  do jednego  tysiąca  ton   muszą  uzyskać 
uzgodnienie  od burmistrza  miasta, 

powyżej jednego  tysiąca  ton  muszą  uzyskać  zezwolenie od 
wojewody. 

Prosimy  o zaznajomienie  się z w/w  ustawą  i zastosowanie się 
do jej  przepisów. 

Przypominamy,  że worki  z surowcami  wtórnymi  są  odbierane 
jeden  raz w miesiącu, w drugim  terminie  odbioru  śmieci. 

Odbieramy  tylko  pełne  worki. 
Wydz iał  O c h r o ny  Środowiska  i Rolnictwa UM 

l i p 

dyp lomowany  techn ik 
f iz jo terap ii 

zapewnia  fachową  opiekę 
doraźną  w domu  klienta  nad: 

^ D Z I E C K I E M 
®  OSOBĄ  STARSZĄ 

^ C H O R YM 
wykonuje  również: 

zabiegi  pielęgnacyjne 
drobne  zabiegi  fizjoterapeutyczne 

inna  forma pomocy  do  uzgodnienia 

Te l .  5 4  3 3  49 

  PŁYTKI
CERAMICZNE! 

E 
na  tarasy,  schody,  elewacje 

E 
E 

Bardzo  szeroki  wybór!!! 
ul.  Daszyńskiego  70A 
tel.  541528 

ZAPRASZAMY!!! 

Fot.  W. Suchta 
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Ogłoszeni a drobn e 

Firma  „Doraźna  Opieka"  zapewnia 
nauczycielską  opiekę  nad  dzieckiem 
od czwartku  do niedzieli  we  własnych 
pomieszczeniach.  Tel.  8547467. 

Nowy  sklep  „Second  Hand" z  eksklu
zywną  odzieżą  używaną  zaprasza:  pn
pt  10.0016.00,  sobota  10.0013.00. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  25. 

Projektowanie,  nadzory  i  wykonaw
stwo  roboty  elektroenergetyczne. 
Tel.  8  511836. 

Prace  ogólnobudowlanoremontowe, 
instalacyjne.  Wycinka  drzew. 
Tel.  8544498  po  19. 

Blacharstwo  i Mechanika  Samocho
dowa.  Nap rawy  p o w y p a d k o w e. 
Sprzedaż  i montaż  tumików.  Paweł 
Bujok,  Goleszów,  ul.  Ustrońska 3, 
tel"  8528042. 

Kupię,  wezmę  w  komis  antyki:  ob
razy,  meble,  wyroby  ze  srebra,  zło
ta,  porcelany,  zegary,  monety,  książ
ki i inne.  Sklep  „Tomar"  Ustroń,  ul. 
9  Listopada  5.  Tel.  8544521. 

Sklepik  warzywno    owocowy 
„Chatka"    Ustroń,  ul. Ogrodowa  3 
zaprasza  na  zakupy. 

Telewizor  kolorowy  28"  okazyjnie 
sprzedam. 
Tel.  8544594  lub  0601818487. 

Poszukuję  M2,  względnie  M3,  do 
wynajęcia  w  Ustroniu. 
Tel.  grzecznościowy  8551222. 

Pielęgniarka  dyplomowana    opieka 
nocna, dzienna,  dorośli, dzieci,  zabie
gi.  Tel.  8551175. 

Sprzedam  BMW 320,  dużo  dodatków, 
zimowe  opony,  cena  3700  zl. 
Tel.  8551175. 

Zaopiekuję  się  dzieckiem  (dziećmi). 
Posiadam  kwalifikacje  pedagogiczne. 
Tel.  8545149. 

Biuro  Rachunkowe  z  licencją  MF  wy
konuje pełny zakres usług  księgowych, 
rozliczenia  podatkowe,  place,  ZUS. 
Tel.  8544720  po  16. 

Wynajmę pokój dla dwóch osób.  Cena 
400  zl miesięcznie.  Tel.  grzecznościo
wy  po 20.00  8542922. 

Ustroń.  Pokoje  samotnym  wynajmę. 
Tanio. 
Tel.  8172888  w  godz.  9.0016.00. 

Sprzedaż  choinek  .1. Śliwka. 
Tel.  8543302. 

Wynajmę  pokój  z  łazienką. 
Tel.  8545116' 

Sprzedaż,  komis,  serwis.  Sklep  Spor
towy  „Sportus"  Ustroń,  ul.  Ogrodowa 
2.  Tel.  8541610. 

R  A P 

jMMMMII 

Centrum  Handlowe 
RSP  „Jelenica" 

^ ^  U s t r o ń ,  u l .  3  M a j a  4 4,  te l .  5 4  4 1  67 
n a p r z e c iw  K o m i s a r i a tu  P o l i c ji 

ZAPRASZA  DO:  ^  J 

sklepu  delikatesowego   polecamy  największy  wybór  wódek,  szmpanów, 
win,  piwa,  słodyczy 
sklepu  mięsnego  pod  patronatem  Zakładów  Mięsnych  w Żywcu  inż.  Dobiji 
(bogaty  asortyment,  najwyższa jakość  wyrobów)  ..<< 
przy  zakupach  powyżej  300  zł  7%  upustu  ^  Y l ^
sklepu  „Wszystko  dla  Ogrodu"   tel.  542800  S^ 
sklepu  ogólnospożywczego  I c U P  / 
sklepu  warzywnoowocowego  tel.  544687 
sklepu  chemicznego  „ARTCHEM " 
sklepu  z odzieżą  sportową 
kwiaciarn i  „RÓŻA "   tel.  544455 

ZAPRASZAMY  OD  PON.  DO  SOB.  W  GODZ.  700  2 l00 

DELIKATESY  I SKLEP  OGÓLNOSPOŻYWCZY 
CZYNNE  RÓWNIEŻ  W  NIEDZIELĘ  W  GODZ.  90 0  1500 

c £ a S 

i  konieczne.  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZEKA 
W Y S T A W Y 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  lleczko  wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

—  Wystawa  twórczości  plastycznej Zbigniewa  Niemca. 
—  Instrumenty  dęte  XX  wieku  z  kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki 9  17,  od  środy  do  piątku  9  14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skaliekiej" 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  542996 

—  Druki  bibliofilski e z  kolekcji  Marii  Skaliekiej. 
Oddział  czynny: we wtorki 9 18, w środy, czwartki  9 14,  w piątki, soboty  9 13. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9  16, w  soboty  9  13. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  545458. 

I M P R E Z Y 
9.12  godz.  14.00  Spotkan ie  w  sprawie  Wielk iej  Ork iestry 

Świątecznej  Pomocy.  Zapraszamy  wszystkich 
chętnych!  Sala  Sesyjna  Urzędu  Miejskiego. 

10.12  godz. 17.00  „Ballady  i wielkie koncerty Adama  Mickiewicza". 
Wieczornica.  Muzeum  Hutnictwa  i Hużnictwa. 

12.12.  godz.  16.00  Koncert z cyklu „Muzykadla serca". Kapcia Góral
ska  „Beskidy" z Bielska   Białej.  GCR  „Repty". 
Ogród  Zimowy.  Wstęp:  wolne  datki. 

14.12  godz.  17.00  Klub  Propozycji.  Spotkanie z Jerzym  Marcolem. 
„Tajemnice tłumaczenia  Bibli i  na wszystkie języki 
świata"  (slajdy,  filmy  video).  Oddział  Muzeum 

„ Z D R Ó J " , 

„Zbiory  Marii  Skaliekiej". 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel. 543609.543534 wew. 471 
9.12  18.45  Maska  Zorro 

21.00  Evita 
3.12  16.00  Maska  Zorro 

18.45  Evita 
Na  życzenie  widzów  powtórka  najlepszych  filmów  roku  1998: 
1116.12  18.45  Kiler 

20.30  Biały  labirynt 
17.12  16.00  Kiler 

18.45  Biały  labirynt 
1823.12  17.00  Titanic 

20.30  Sposób  na  blindynkę 

N o c ne  K i n o  P r e m i er   F i l m o w y c h 
10.12  21.00  Złoto  dezerterów 
17.12  21.00  A  co z oczu  to z  serca 

Sprzedam  126p.  1989  rok,  stan  bar
dzo  dobry.  Tel.  0601  85  63  37. 

DYŻURY  APTEK 
Do  12 grudnia  apteka  „ M a n h a t a n"  na  os.  Manhatan. 
Od  12  do  19 grudnia  apteka  „ E l b a"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00: 

U B E Z P I E C Z E N I A  tel. 543000  Zielona  Karta 
Polańska  35  PREVENTER  [Europa]  Q Q < f c 
[ obok  szko ł y w Polc^  na 15 dni 

10  G a z e ta  U s t r o ń s ka 

S K L E P  C A Ł O D O B O WY  T \ T  T T f  ^ 5 5  W  C E N T R UM  M I A S T A 

ul .  3 M a j a  28,  tel.  5 4  4 8  10  55 "  U  J L  1  D O W ÓZ  GRATIS ! ! ! Spacery  rekreacyjne...  Fot.  W.  Suchta  i 



GDZIE SĄ  POLACY ?  WIECZÓR  POEZJ I 
W  dniach  od 24 do 27  listopada  na zaproszenie  Eravis S.A. 

przebywała  w Budapeszcie  delegacja  Miasta  Ustronia  i  ustroń
skich  hotelarzy  (Hotel  Jaskółka,  DW  Leśnik  i Biuro  Turystyczne 
Gazela),  w ostatnim  momencie  z wyjazdu  wycofały  się  Hotele 
Narcyz  i  Barbara.  Pierwszego  dnia  zwiedziliśmy  Hotel  Griff , 
wspólnie  spożyliśmy  kolację z dyrekcją  hotelu  oraz nowo  wybra
nym  Zarządem  Polskiej  Mniejszości  Narodowej  XI  Dzielnicy 
Budapesztu.  Następnego  dnia  odbyło  się sympozjum,  w  czasie 
którego  dyrektor  naczelny  Erawis  S.A. pan Gyórgy  Kar ikás 
omówił  sytuację ekonomiczną  i plany  rozwoju  spółki.  Bogusław 
Binek  przedstawił  Ustroń, jego  historię,  bazę  turystyczną,  wspó
łpracę  z  miastami  partnerskimi,  perspektywy  rozwoju  miasta. 
Główna  księgowa  Hotelu  „Jaskółka"  pani  Weron ika  Lenert 
omówiła  sytuację  ekonomiczną  i gospodarczą  swojego  obiektu. 

Dyrektor  biura  reprezentującego na Węgrzech  Urząd  Kultury 
Fizycznej  i Turystyki,  pani  dr Bokonyi  Is tvánné  mówiła  o  pol
sko  węgierskich  kontaktach  turystycznych,  zna doskonale  Ustroń. 
Po  południu  zwiedziliśmy  hotele  spółki  Eravis  S.A.:  Platánus, 
Goliat  i Ében, w tym  hotelu  zadano  nam  pytanie:  „Gdzie są Pola
cy?".  Odpowiedź  wszyscy  znamy.  Jednak  naszym  partnerom  z 
Budapesztu  bardzo  zależy,  by w  ich hotelach  znowu  masowo 
pojawili się polscy  turyści.  Dyrektor  Hotelu  Ében  zaproponował 
w okresie jesienno   zimowym  pokoje za 20 DM ze śniadaniem! 

Równolegle z sympozjum  odbyło się spotkanie  komisarza  Zbi
gniewa  Kowalskiego,  komendanta  ustrońskiej  policji ,  ze  swoim 
odpowiednikiem  w XI  Dzielnicy  Budapesztu  kpt.  dr.  Lapid La
josem.  Okazało  się, że policja w Budapeszcie  ma  te same  proble
my  z jakimi  borykają  się  nasze  siły  porządkowe.  Wieczorem za
proszeni  zostaliśmy  przez  gospodarzy do Stołecznej  Operetki na 
„Krainę  uśmiechu"  F. Lehara. 

Trzeciego  dnia  delegacja  Ustronia  była  przyjęta  przez  radcę 
handlowego dr Edwarda  Molendowskiego   Ministra  Pełnomoc
nego Ambasady  RP. Minister  bardzo  był ciekaw  Ustronia,  zapro
ponował  swoją  siedzibę  na zorganizowanie  w niej wystawy  pro
mującej Ustroń  i jego  walory  turystyczne  (oferty handlowe,  tury
styczne  i przemysłowe).  Strona  węgierska  i ambasada  polska są 
bardzo zainteresowane  wymianą  turystyczną  i gospodarczą  z Zie
mią  Cieszyńską  (do  Budapesztu  jest  tylko  350  km!) 

W  spotkaniu  uczestniczyli  również  pani  dr Bokonyi  Istvánné 
z  UKFiTu  oraz  poseł  do parlamentu  węgierskiego,  przewodni
czący  Sekcji  Węgiersko   Polskiej,  pan  Zoltan  Nagyiványi.  Pan 
poseł  mówi  po polsku,  był już  w Ustroniu.  Następnie  zwiedzili
śmy  Parlament.  Naszym  przewodnikiem  był pan Zoltan  Nagy
iványi,  który  dzień  wcześniej  przyjmował  w  Parlamencie Mar
szałka  Sejmu  RP  M.  Płażyńskiego.  Zoltan  Nagyiványi  współpra
cuje  również  z posłanką  G. Staniszewską.  Wieczorem  na poże
gnalnej kolacji w Sentendre  wystapiła węgierska  grupa  regionalna. 

Nasi  gospodarze  zostali  zaproszeni  na rewizytę  do  Ustronia. 
Termin  wstępnie  ustalono  na łuty  99. Będą  mieszkali  w  Hotelu 
Jaskółka. W programie  przewidziano  między  innymi  spotkanie z 
władzami  miasta Ustronia, pokazanie  naszej bazy hotelowej,  spor
towej  (sporty  zimowe),  leczniczej  i sanatoryjnej, jak  również  za
planowano  rozmowy  z biurami  turystyki  kwalifikowanej:  Ustro
nianka  i Gazela.  Przyjedzie  być może  również  József  Molnár 
(Sales  Manager)  Hotelu  Nova współpracującego z Biurem  Usług 
Turystycznych  Ustronianka. Zapowiedział  swój przyjazd  komen
dant  policji XI Dzielnicy  Budapesztu  kpt. dr Lapid. XI Dzielnica 
Budapesztu  jest  naszym  miastem  partnerskim.  Sponsoiumi wy
jazdu  byli:  Biuro  Turystyczne  Gazela  i Hotel  Jaskółka. 

Bogusław  Binek 

KURSY ANGIELSKIEGO  I NIEMIECKIEGO 

W  tym  roku  p rzypada  dwuse tna  roczn ica  urodzin  Adama 

Mick iewicza.  W ramach  o b c h o d ów  tej  rocznicy w  Muzeum 

Hutn ic twa  i Kuźn ic twa  odbędz ie  się w ieczór  poezji  nasze

go  w ieszcza,  po łączony  z  konce r tem  muzyki  Fryderyka 

Chop ina  w  wykonan iu  a r tys tów  z Teatru  Ś ląsk iego  w Ka

towicach.  Wieczorn ica  odbędz ie  się 10 grudnia,  w  czwar

tek, o godz.  17.00.  Wszystk ich  chętnych  zapraszamy.  (LS) 

DNI  SKUPIENIA 
W  dniach  od 11 do 13 grudn ia  w Zborze  „Be te l" w  Ustro

niu  przy  ul. Daszyńsk iego  75 (b l isko  sk lepu  meb lowego) 

o d b ę d ą s ię  Dni  Skupien ia,  g łówn ie  dla  osób  uzależnionych. 

Do  wz ięc ia  udz ia łu  zaproszeni  s ą j e d n ak  także  osamotn ie

ni,  po t rzebu jący  c iepła  i  za in te resowan ia. 

Spotkan ia  są  ca łodz ienne,  a  rozpoczyna ją  się o  godz. 

9.00.  W przerw ie  zostan ie  podany  gorący  posi łek. 

Na  program  spotkań  sk łada ją  się  wyk łady  b ib l i jn e  ze 

szczegó lnym  u w z g l ę d n i e n i em  prob lematyki  uza leżn ień. 

Będą  modl i twy,  wspó lny  śpiew,  dz ie len ie  się  przeżyc iami  i 

dośw iadczen iami  zdoby tymi  na drodze  uwoln ien ia  z  nało

gu,  porady  duszpastersk ie,  rozmowy,  naw iązywan ie kon

taktów  między  uczestn ikami  Wszystk ich  chętnych  serdecz

nie  zapraszamy.  (BE) 

GSM 

Z A P I S Y  T Y L K O  D O 1  9  G R U D N I A 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  24 

Zapisy  w  czw.  i pt  (15.0017.00)  oraz  w  sb  (10.0012  00) 

telefon  8541563  oraz  0602651926 

P l u s  Trzymaj 
rękę 
na  Plusie 

11  Gazeta  Ustrońska 



aŚK&S&Kawms': . 

Fot.  W.  Suchta 

ODBIJAL I O PUCHAR 
Bardzo ciekawą  imprezę sportową  zaplanowali  dla siebie  miesz

kańcy  Domu  Ludzi  Bezdomnych  funkcjonującego  przy  parafii 
Dobrego  Pasterza w  Ustroniu  Polanie. Zorganizowali  oni  Turniej 
Tenisa  Stołowego o Puchar  Księdza  Alka.  Okazało  się jednak, że 
rozgrywkami  zainteresowani  byli  również  mieszkańcy  Polany, a 
w  końcu  wzięło w niej  udział  38 osób z całego  miasta. 

Jak  poinformowała  nas  Idalia  Kubica,  prezes  Stowarzyszenia 
„Dzieło  Miłosierdzia",  inicjatywa  spodobała  się,  dlatego  zdecy
dowano  się ją  poprzeć  kupując  potrzebny  do zawodów  sprzęt. 
Rozgrywki  odbywały  się od 22 do 29  listopada.  Ogółem  rozegra
no 74  spotkania.  Poziom  sportowców  amatorów  można  uznać za 
co  najmniej  zadowalający,  a najlepszym  ze startujących  okazał 
się  Karol  Czyż.  Drugi  był  Adr ian  Sikora,  a trzeci  Mieczysław 
Sikora.  W rozgrywkach  wzięło  także  udział 6 osób  z Domu Lu
dzi  Bezdomnych  i wśród  nich  przeprowadzono  osobną  klasyfi
kację.  Pierwsze  miejsce  przypadło  Antoniemu  Nowakowi,  dru
gie  Januszowi  Wiączkowi,  a trzecie  Krzysztofowi  Stabmieki. 
Rozdano  też 9 dyplomów  i nagród  rzeczowych  za  uczestnictwo. 
Organizacją  zawodów  zajęli się bezdomni.  (mn) 

Następny  numer  „Gazety  Ustrońskiej"  ukaże się 17 grudnia, a 
kolejny,  świąteczno  noworoczny," we  wtorek, 22 grudnia. 

Znajdziecie w nim  Państwo  kalendarz  na  1999 rok 
z grafikami  Bogusława  Heczki  i wiele  ciekawych  artykułów. 
W  związku z tym, że poszerzony  świąteczny  numer  musimy 

przygotować  w krótszym  czasie,  reklamy  i życzenia 
przyjmujemy do 16 grudnia.  Zapraszamy  do redakcji. 

Taki se  bajani 
Zaczynajóm  sie zabijaczki.  Tak było  we zwyku,  że  gazdowie 

pozywali  przocieli,  sómsiadów  na szpyrki,  jelita. 
Gaździno  piykla  placki  z trzitych  ziymioków  na blasze, abo 

w trombie,  zoleży, jako  kaj  było  we zwyku.  Na talyrz  nakłoda
ła placków,  a do miski  szpyrek,  wielki  kąski,  miynsite  a ma
sne.  Każdy  z plackym  siyngoł  do miski  ze szpyrkami,  moczoł 
go w umaście  i prziybiyroł  takóm  szpyrke.  Umasta  kapała po 
palcach,  po brodzie.  Gazda  wyciągoł  flaszkę  warzonki  i każ
dy  wypił  po  kieliszku. 

Gaździno  sływała  umaste  do bónc/oków,  musiało  styknyć do 
nowego.  Mas orz jeszcze  ukłodoł połcie  mięsa  i szpyrki  do koryta 
do  rosoły ni o. Nadmuchany  pęchyrz  suszył  sie  i powolu.  Takim 
wysuszonym pęchyrzym  prziykrywało  sie bónclokiz  umastóm, czy 
masłym,  abo ogórkami,  czy  inkszymi zaprawami.  Jelita  warziyly 
sie  w garcu.  Wiela takich jelit  prziy  warzyniu  popynkało.  Za to 
była fajno  pyrdołónka  ku ziymiakóm.  Pore razych pozwano  była 
na  szpyrki  i jelita  z kapustom.  Pore  razych  dostała  od kogosi 
jelita,  czy pyrdołónki.  A jako  żechjużpiyrwyj  spominął a,jak  była 
biyda z mięsym,  też my bili  babucia.  Wtedych miała swoji  szpyrki 
i  jelita. 

Teraz, jak to piszym,  to móm  szmak  na jynzyku  szónki  tej  do
brej nie  szprycowanej  jakimiś  i  lam  „specjałami"  jako  to teraz 
robióm. 

Mój ślubny, opowiadol  mi, jak był kawalerym,  co mu sie trefiło 
prziy  takij zabijaczce.  Sami  se  wszystko  robili,  nie wołali  maso
rza. Było szterech synków w chalpie. Było to przed godnimi  świyn
tami,  prawi  że mama  chowała  każdego  roku  babucia,  czasym 
dwa. 

Mama  smarziyła  szpyrki,  tata  nalywol jelita,  a po  czasie  wy
ciągnyl jlaszke.  llfypili  po jednym,  potym  drugi,  synkom  zaczlo 
sie z głów  kurzić. Zaczłi  cosi do siebie  dodziubować,  na roz dali 
sie  do bitki.  Łojciec  chciol  ich rozdzielić  i sturziyl  Jozejka na 
piec  tak, że Jozefek  sturziyl  do kastrola  ze szpyrkami.  Umasta 
hlusla Jozejkowi  na pieca.  Jozefek  wyparz iył z eh alpy tak, jak  był 
w samej  koszuli  i jakichś  i ch ramp ach na nogach  i drzil do drugij 
dziedziny  do siostry, co była  wydano.  Jak poradziła,  tak  siostra 
go opatrziyła,  a potym  wołała dochtora.  Doś piyknie  sie to Jozef
kowi  zagojilo,  a dochtór  prawił,  że to skuli  tego, że sie  tak na 
mrozie  wychłodził. 

Tak to rozmańcie  bywo prziy  gorzołce. 
Teraz w sklepie  idzie  kupić  wyrzoski,  abo podgardle.  Czasym 

se  taki wyrzoski  kupiym,  narobiym  szpyrek  i móm  do placków. 

P O Z I O M O :  1) grzyb  nadrzewny,  4) kartofel  z  poznańsk iego, 
6)  angie lska  dwukó łka,  8) Jolanta  dla  bl iskich,  9)  dop rowadza 
wodę,  10)  ozdobna  taca,  11)  wspó łczesny  kompozy tor  polski, 
12)  wieś  z  powstan ia  l is topadowego,  13) leśna  kuzynka tru
skawki,  14)  k inowa  lub  w idowiskowa,  15)  opieka,  16)  w ładca 
sumeryjski,  17) na wieży  kościelnej,  18) duża  papuga,  19)  córka 
Uranosa,  20) w ścianie  budynku. 
P I O N O W O :  1) gra na harf ie, 2) pieśń  gondol ierów,  3) w stad
ninie,  4) c iastko  d rożdżowe.  5)  duży  kaktus,  6) szef  wydzia łu 
fabrycznego, 7) córka  brata.  11) bohater  „Bal ladyny",  13)  prze
wodził  Argonautom,  14) rosy jsk ie  „ tak" . 

Rozw iązan iem  jest  hasło,  które  powstan ie  po odczytan iu  liter 
z  pól oznaczonych  l iczbami  w  do lnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczeku jemy  do 24 grudnia br. 

Rozwiązan ie  Krzyżówk i  z nr  46 
N O W A  R A D A 

Nagrodę  30 zl oraz  dwa  bilety  (po  10 zł) na  „Bożonarodzen io
wy  Koncert  Ko lęd"  (czytaj  str.  5) o t rzymu je  Renata  Kiecko  z 
Ustronia,  ul. Równ ica  16. Zapraszamy  do  redakcj i. 

K R Z Y Z O W K A  K R Z Y Z O W K A  K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

G A Z E T A  A 
I S T U O V S K Y 
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