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Rozmowa z Ireną Wińczyk dyrektork ą  Miejskiego  Domu 
Kultur y  „Prażakówka"   i Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej. 

—  Z  któryc h  pomieszczeń  Prażakówki  można  ju ż  normalni e 
korzystać? 
—  Korzystamy  z całej południowej części  z wyjątkiem  kawiarni. 
Na  pierwszym  piętrze  od  dwóch  tygodni  do  dyspozycji  jest  sala 
klubowa, która powstała w miejscu zakładowej biblioteki.  Wynie
śliśmy część  książek,  regały, potem  nastąpiło malowanie,  zmiana 
oświetlenia  i wystrój stał się odpowiedni  dla  funkcji jaką  sala  ma 
pełnić. Odbył sięjuż w niej Rejonowy Konkurs Recytatorski  Szkół 
Podstawowych,  w  najbliższym  czasie  odbędzie  się  taki  konkurs 
dla szkół ponadpodstawowych  i młodzieży  nie uczącej  się 
—  Do czego  jeszcze sala może być wykorzystana  i komu  będzie 
służyć? 
—  Podłoga  sali  wyłożona jest  parkietem  i na  pewno  po  odsunię
ciu krzeseł dobrze będzie się tańczyć dzieciom  i młodzieży z OPP. 
Próby mogą  mieć chóry, zespoły  artystyczne, gdyż na miejscu jest 
pianino  uzyskane  z  Domu  Kultury  z Jaszowca  i przez  nas  wyre
montowane.  Istnieje  też  możliwość  nagłośnienia  sali,  zainstalo
wania mikrofonów, a na spotkania, pogadanki, prelekcje,  wykłady 
przyjść  może  nawet  100  osób.  Ma  być  to  sala  wielofunkcyjna, 
z której  korzystać  mogą  wszyscy, jest  otwarta  dla wszystkich  in
stytucji,  towarzystw  itp.  działających w  mieście.  W  przyszłości, 
po wyniesieniu  reszty  książek, zagospodarujemy  pomieszczenia 
sąsiadujące z salą.  Powstanie  salka klubowa, w  której znajdzie się 
miejsce na instrumenty muzyczne dla zespołu młodzieżowego  oraz 
barek. 

—  Czy pomieszczenia,  z któryc h  ju ż wcześniej   korzystało  OPP 
także zostały wyremontowane  ? 
—  Tak, są to salki  na poddaszu. Zostały  odnowione,  odmalowane 
i mieszczą  się w  nich  pracownie  haftu, makramy,  koronkarstwa, 
w jedynej z oknami  spotykają się modelarze,  rzeźbiarze  i majster
kowicze.  W ostatniej na drugim piętrze  tworzą  plastycy  i dekora
torzy.  Wielkim  problemem  jest  kwestia  oświetlenia,  ponieważ 
w  dwóch  pomieszczeniach  nie  ma  okien.  Jeśli  znajdą  się  środki 
planujemy zamontowanie  okien  dachowych,  ale  to kwestia  przy
szłości.  Myślę,  że  może  to  nastąpić  przy  okazji  remontu  dachu. 
Brak naturalnego  światła jest  dużym  utrudnieniem  dla  plastyków. 
Radzą  sobie,  o  czym  świadczą  powstające  tu  wspaniałe  prace. 
Jeśli  chodzi  o  ogrzewanie,  to  właściwie  nie  ma  problemu.  Poza 
okresami  silnych  halnych  i siarczystych  mrozów, jest  wystarcza
jąco  ciepło. 
—  Kiedy planowany jest remont  dachu? 
—  Podejrzewam, że będzie to zależało również od dzierżawcy.  Jeśli 
ktoś  się  podejmie  remontu  tamtej  części  budynku,  to  wspólnie 
wykonamy  naprawę całego dachu. Najważniejsza jest  ekspertyza 
i kalkulacja.  Musimy  się dowiedzieć  czy dach wymaga  generalnej 
naprawy,  czy  jest  to  kwestia  wymiany  części  blachy,  czy  może 
malowania. Już samo oszacowanie wielkości  prac jest  kosztowne, 

(cd. na  str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

30  stycznia odbyła się sesja Rady  Miejskiej. Obrady  prowadził 
przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz. 

Sesję rozpoczęto  wręczeniem  dyplomów  i pamiątkowych  sta
tuetek najlepszym sportowcom  Ustronia w  1997 r. Mimo że  sezon 
zimowy w pełni, a wielu z wyróżnionych  uprawia sporty  zimowe, 
na  sesji  zjawili  się  prawie  wszyscy  sportowcy  sklasyfikowani 
w  pierwszej  dziesiątce.  F. Korcz  i burmistrz  Kazimier z  Hanus 
życzyli  dalszych  sukcesów  sportowych  najlepszym  sportowcom 
Ustronia.  Przypomnijmy  że prezesi  trzech  klubów  wybrali  nastę
pujących  zawodników  jako  najlepszych  w  1997  r.  w  Ustroniu: 
1. Grzegorz Śliwka   skoki narciarskie, 2. Michał  Pawlas  narciar
stwo alpejskie, 3.Tomasz Klisz  biegi górskie, 4. Wacław  Godycki 
  kolarstwo  górskie,  5. Jerzy  Habdas   narciarstwo  alpejskie,  5. 
Paweł  Krzywoń   psie zaprzęgi,  6. Jakub  Gałaszek  narciarstwo 
alpejskie, 7. Janusz Godycki   psie zaprzęgi,  8. Janusz  Magiera
biegi górskie, 9. Anna Stanieczek  narciarstwo alpejskie,  10. Piotr 
Łupieżowiec   biegi górskie,  10.  Adam Ozaist  kolarstwo  górskie. 
Sportowcy  zapewnili,  że  na  wszystkich  arenach  będą  starali  się 
godnie  reprezentować  Ustroń. 

Jednym z pierwszych  punktów obrad sesji były zapytania  miesz
kańców.  Henryk Gabzdyl z Polany pytał o przewidzianą w porząd
ku obrad sesji sprzedaż działki przy ul. Wczasowej. Jego  zdaniem 
nie należy  tego czynić przed  uchwaleniem  planu  zagospodarowa
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dlatego musimy  czekać na pieniądze. Jeśli  ekspertyza wykaże  ko
nieczność  generalnego  remontu,  wymiany  stropów,  to  szacunko
wy koszt wyniesie 200.000 zł. 
—  Co w  tej  chwil i  dzieje się z resztą  Prażakówki? 
—  Na razie pozostałą część dzierżawi  pan Ryszard  Mum  i prawdo
podobnie  do  listopada  tego  roku  sytuacja  nie  ulegnie  zmianie. 
—  Jak jest ogrzewana  Prażakówka? 
—  Energię  cieplną  i ciepłą  wodę  otrzymujemy  z  Kuźni.  Zakład 
obciąża  nas  fakturą,  a  my  z  kolei  rozliczamy  się  wewnętrznie 
z panem  Mumem.  Kwestia  odpłatności  za ciepło ze strony  biblio
teki  nie jest jeszcze  do  końca  ustalona. 
—  Czy w czasie feri i dzieci chętnie korzystały z Domu  Kultury ? 
—  Największym  powodzeniem  cieszyła  się pracownia  modelar
stwa, rzeźbiarstwa  i majsterkowiczów oraz komputerowa.  Niedaw
no kupiliśmy  dwa wysokiej klasy komputery, monitory  i drukarkę. 
Na ten cel wydaliśmy  9.000 zł. Zdaję sobie sprawę, że  komputery 
to przyszłość  i dlatego będziemy  się starać stworzyć więcej  stano
wisk komputerowych.  Zainteresowanie jest  duże, kółko  informa
tyczne  reprezentowane  jest  w  OPP  najl iczniej,  a  na  zajęcia 
przychodzi  ponad  30 dzieci. Dodatkowo  z tego sprzętu  korzystają 
kółka  szachowe  i językowe.  Uczestnictwo  w  kółku  komputero
wym,  a także w językowych  jest  płatne,  ale nie są  to duże  pienią
dze30  zł  rocznie. 
— Jednym z argumentów  przemawiających za przejęciem  Pra
żakówki  było stworzenie  możliwości wykorzystania  jej  na  róż
nego  rodzaju  spotkania.  Oprócz  sali  k lubowej   z  jakic h 
pomieszczeń  można  jeszcze  skorzystać? 
—  W  części,  którą  mamy  teraz  do  dyspozycji  jest  jeszcze  jedna 
sala. Jesteśmy otwarci  na propozycje  i zapraszam  wszystkich,  któ
rzy chcieliby z niej korzystać. Sala zmieści około 30 osób,  wyposa
żona jest w stoliki, krzesła, które można ustawić według  własnego 

W  pomieszczeniu  po  bibliotece  odbył  się  w  ferie  spektakl  dla 
dzieci  „Kolorowe piosenki".  Fot.  W.  Suchta 

uznania.  Końcem  stycznia  miała  w  niej dyżur  posłanka  Grażyna 
Staniszewska. 
—  Jak  rodzice odnieśli  się do zmiany  miejsca zajęć  dzieci? 
—  Nie wszystkie zajęcia zostały przeniesione. Zespół  akrobatycz
ny nadal ćwiczy w sali gimnastycznej SP 2. Uważam, że zmiana jest 
jak  najbardziej korzystna.  Po pierwsze, panuje tu większy  spokój, 
po  drugie,  zajęcia  mogą  się  odbywać  przed  południem,  co  jest 
szczególnie  ważne  dla  dzieci  uczących  się  na  drugą  zmianę  i po 
trzecie, wszystkie pomoce  naukowe  mamy  pod  ręką. Możemy  na 
przykład  przejść do sąsiedniej sali  i skorzystać  z dużego  wyboru 
kaset do nauki  języków  lub programów  komputerowych.  Niestety 
nie wszyscy  rodzice  odnieśli  się do  tego pozytywnie.  Były  głosy, 
że dzieci musza wychodzić ze szkoły, przechodzić przez ulicę, ubie
rać  się,  tracić  czas.  Moim  zdaniem  dziecko  i tak  nie jest  w  stanie 
słuchać  uważnie  przez  całe 45  minut,  poza  tym  nawet  ten  krótki 
spacer ze szkoły na Prażakówkęjest jakąś  formą relaksu. Poza  tym 
argument  o niebezpieczeństwie  przy przechodzeniu  przez  jezdnię 
nie ma racji bytu, ponieważ pani prowadząca zajęcia czeka na dzie
ci przy kiosku, doprowadza je na miejsce, a potem odprowadza  do 
szkoły. Stoję twardo na stanowisku, że jeśli  przejęliśmy  Dom  Kul
tury,  mamy  dach  nad  głową,  dobre  warunki,  pieniądze,  trzeba 
z  tego  korzystać. 

—  Czy generalnie warunk i  lokalowe Ogniska  się poprawił y  ? 
—  Oczywiście.  Mamy  wreszcie  swoją siedzibę.  Do tej pory  iden
tyfikowani byliśmy ze Szkołą  Podstawową  Nr 2, co było  szczegól
nie  uciążliwe:  „Przecież  daliśmy już  pieniądze  dwójce".  Bardzo 
trudny moment  przeżywaliśmy  w zeszłym  roku  kiedy  to byt  OPP 
był zagrożony.  Jestem  szczęśliwa,  że ocalało, ale z drugiej  strony 
przykro mi, gdy przychodzą dzieci  i pyta jąo kółka, których już  nie 
ma. Ze  133 godzin  pozostawiono  nam  54.  Mamy  w  sumie  cztery 
etaty podzielone między  instruktorów prowadzących  zajęcia.  Dwa 
etaty  finansowane są przez kuratorium, a dwa pozostałe przez mia
sto. 
—  Czy zmieniła  się  też  liczba  uczęszczających  dzieci? 
—  Tak, zmniejszyła się. W zeszłym roku korzystało z Ogniska  oko
ło 350 dzieci, dzisiaj około 250. 
—  Urząd Miejsk i dofinansowuje budżet MD K sumą  135.399 zł, 
na co są przeznaczone  te  pieniądze? 
— Największą część, bo 68.205 zł, płacimy za energię,  ogrzewanie, 
ciepłą wodę  i odprowadzanie ścieków. Na remonty, ale tylko  drob
ne, przeznaczona jest  kwota  39.680  zł. Reszta  to płace,  materiały, 
różne usługi  na rzecz  MDK . 
—  Czy „Prażakówka"  może na siebie  zarabiać? 
—  Na pewno  bez  dotacji  nie damy  sobie  rady, ale w  budżecie  na 
bieżący rok widnieje suma 74.666, którą planujemy otrzymać z dzier
żawy  i  za  zwrot  kosztów  utrzymania  budynku  od  pana  Muma. 
Planujemy odpłatne wynajmowanie pomieszczeń  nadających się 
na  spotkania,  konferencje.  Wiem,  że  jest  duże  zainteresowanie 
nauką języków  obcych  wśród  dorosłych  i jeśli  takie  zorganizuje
my, będą one płatne. Najważniejsze moim  zdaniem jest jednak  to, 
żeby przyciągnąć dzieci. Namawiam  rodziców,  żeby  zadzwonili, 
przyszli, dowiedzieli  się jakie mamy kółka, obejrzeli jakimi  dyspo
nujemy warunkami.  Wybór jest naprawdę duży  i myślę, że  może
my sprostać prawie wszystkim  oczekiwaniom. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Prawie trzy wieki  istnieje w Cie
szynie klasztor oo.  Bonifatrów. 
Budowę pomieszczeń  mieszkal
nych  dla  zakonników,  szpitala 
i  apteki  rozpoczęto  w  1697  r. 
a ukończono  w  1706  roku.  Bo
nifatrzy  zostali  sprowadzeni 
nad Olzę przez marszałka  księ
stwa  Cieszyńskiego,  hrabiego 
Adama  Borka. 

Brenna dzierży krajowy prymat 
w  skibobach.  Zawodnicy  LK S 
Beskid  wywalczyli  na  mistrzo
stwach  Polski, Europy  i Świata 
już kilkaset medali, w tym kilka
dz ies iąt  z  n a j c e n n i e j s z e go 
kruszcu.  Sukcesy  odnoszą  tak
że reprezentanci  Skoczowa  i Si
moradza. 

W  Brennej  popularnością  cie
szą  się  zawody  piłkarskie  roz
grywane  o  puchar  proboszcza 
parafii pw. św. Jana  Chrzciciela. 
Toczą się rozgrywki  halowe  i na 
stadionie. 

Stowarzyszenie  Osób  Niepeł
nosprawnych  Ziemi  Cieszyń
skiej  organizuje  szereg  cieka
wych  imprez dla swoich  człon
ków.  Mogą  oni  s t a r t ować 
w  zawodach  pływackich,  tur
niejach  tenisowych,  uczestni
czyć w kuligach  i wycieczkach. 

*   *  * 

W  „Kronice  Goleszowa"  opra
cowanej  kilkanaście  lat  temu 
można znaleźć  informacje o po
czątkach wsi. Miał ją założyć nie
jaki Golec,  który pierwszy  zbu
dował chatę w przysiółku  Osiek, 
między Jasieniowąa  Chełmem. 

Zespół  Szkół  RolniczoTech
nicznych  w Cieszynie jako jed
na  z  niewielu  szkół  na  Podbe
sk idz iu  o r g a n i z u je  swo im 
uczniom  zagraniczne  praktyki 
z a w o d o w e.  O d b y w a ją  się 
w  gospodars twach  w  Danii 
i Holandii. 

W połowie lat 80. siatkarze Olim
pii  Goleszów  grali  przez  dwa 
sezony  w  II  lidze, będąc jedyną 
gminną  drużyną  w  kraju  na  ta
kim szczeblu  rozgrywek  Do tra
dycji starają się nawiązać junio
rzy    czołowy  obecnie  zespół 
w województwie.  (nik) 
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M i n i s t e r s t wo  O c h r o ny  Ś r o d o w i s ka  Z a s o b ów  N a t u r a l n y ch 

i  Leśn i c twa  p r z y z n a ło  z ło te  odznaki  „ Z a  zas ługi  w  zwa l czan iu 

p o w o d z i ".  W  Us t ron iu  o d z n a c z o no  Jana  C h w a s t k a,  W ł a d y s ł a wa 

H ław iczkę,  Piotra  Łukosza,  Piotra  Hudz ieczka,  Jerzego  Górn ioka, 

Piotra  Jano tę,  Je rzego  Jan ika,  B r o n i s ł a wa  Puz io,  Józe fa  Paszka, 

Józe fa  Ś l iwkę,  Tadeusza  Krys tę,  i C z e s ł a wa  Gluzę. 

 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów : 
Helena  Pinkas,  lat  85,  ul.  Grzybowa  8 
Mari a  Kopytko ,  lat  90. ul.  Kościelna  10/7 

Ferie  m a ją  teraz  dzieci  z  Warszawy.  Fot.  W.  Such ta 

F i rma  konsu l t ingowa  A m er  Nie lsen  Research  w  sierpniu  i  wrze

śniu  1997  r. p rzeprowadz i ła  badania  rynku  kawy  w  Polsce  na  z lece

nie  us t rońsk iego  p r o d u c e n ta  k a wy  „ M o k a t e ".  O k a z a ło  się,  że 

„ M o k a t e"  ma  70,5  %  udz ia łu  w  r ynku  kaw  cappuc ino.  S tw ie rdzo

no  też,  że  83  %  sk lepów  p rowadzi  j ej  sprzedaż. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Krystyn a  Miśkiewicz,  lat  73,  ui.  Wojska  Polskiego  30 
Ewa  Wantulok ,  lat  101,  ul.  Orzechowa  7 
Jerzy  Lechki ,  lat  46,  Oś.  Manhatan  3/2 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  BECZKO 

29 .01 .98  r. 

Około  godziny  5.55  na  ul.  Daszyń
skiego  mieszkanka  Skoczowa  wtar
gnęła  na  jezdnią  pod  fiata  126p 
k ierowanego  przez  mieszkańca 
Ustronia.  Postępowanie  prowadzi 
Wydział Ruchu Drogowego  Komen
dy Rejonowej policji w  Cieszynie 
3 0 / 3 1 . 0 1 . 98  r. 

W  nocy  z  terenu  bazy  transporto
wej  przy  ul.  Źródlanej  skradziono 
narzędzia. 
29 .01 .98  r. 

O godz.  15.00 na ul. Akacjowej kie
rujący  VW  transporterem  mieszka
niec  Chorzowa  nie  dostosował 
prędkości  jazdy  do  panujących  wa
runków  atmosferycznych  i  dopro
wadził  do  kolizj i  z  mieszkańcem 
Pszczyny  kierującym  mercedesem. 
Sprawcą  kolizji  ukarano  mandatem 
w wysokości  100 zł. 
31 .01 .98  r. 

W  D.II .  „K rokus"  za t rzymano 
mieszkańca  Ustronia,  który  usiło
wał  kraść  towar.  Sprawę  rozpatrzy 
kolegium. 
1.02^98  r. 

0  godz.  17.00  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  cinqucccnto  mieszkaniec 
Bielska Białej nic dostosował  pręd
kości  jazdy do warunków drogowych 
1 najechał  na  płot  posesji  przy  tej 
ulicy.  Sprawcę  zdarzenia  ukarano 
mandatem  w  wysokości  100 zł 
1.02.98  r. 

Około  godziny  18.10  na  ul.  3  Maja 
k ie ru jący  fordem  mieszkan iec 
Wolsztyna  najechał  na  tył  f iata 
126p  mieszkańca  Bielska    Białej. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  mandatem 
w wysokości  50 zł. 
2 .02 .98  r. 

Komisariat  Policji w Ustroniu  otrzy
mał zgłoszenie o włamaniu do  skody 
zaparkowanej  przy  ul. Jelenica.  Ra
busie skradli  radioodtwarzacz. 
2 .02 .98  r. 

Około  godziny  11.15  na  ul.  3  Maja 
kierujący skodą  mieszkaniec  Lubli

na  doprowadził  do  kolizji  z  miesz
kańcem  Istebnej  j adącym  audi. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  mandatem 
w wysokosci  80 zł. 
2 .02 .98  r. 

0  godz.  12.45 na skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej z Cieszyńską  kierujący 
fiatem  marca  mieszkaniec  Torunia 
wymusił  pierwszeństwo  przejazdu 
1 doprowadził  do  kolizji  z kierującą 
f iatem  126p  mieszkanką  Wisły. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  mandatem 
w  wysokości  100 zł. 

1/2 .02 .98  r. 

Włamano  się  do  kiosku  „Ruchu" 
przy  ul.  Grażyńskiego.  Łupem  pa
dło sześć paczek papierosów   Marl
boro. 
4 .02 .98  r. 

Około  godziny  12.10  na  ul.  3  Maja 
kierujący renaultem  19 mieszkaniec 
Wisły  najechał  na  tył  VW  golfa 
mieszkańca  Istebnej.  Sprawcę  koli
zji  ukarano  mandatem  w  wysokości 
50  zł. 
4 .02 .98  r. 

O  godz.  15.15  na  ul.  Sportowej  za
trzymano  znajdującego się w  stanic 
nietrzeźwym  mieszkańca  Cieszyna 
kierującego  fiatem  126p  Wynik  ba
dania  alkomctrcm    2,47  prom. 
4 .02 .98  r. 

O  godz.  16.30 w  D.II .  „Krokus"  za
trzymano  mieszkańca  naszego  mia
sta,  który  usiłował  skraść  butelkę 
spirytusu.  Sprawę  rozpatrzy  kole
gium. 

(mp) 

W  ostatnim  okresie  na  terenie  na
szego  miasta  ujawniono  szereg  fał
szywych  banknotów o nominale  100 
zł.  Pieniądze  te  posiadają  charakte
rystyczną  cechę    podrobiony  nu
mer  i  serię  banknotu.  W  związku 
z  powyższym,  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  zwraca  się  z prośbą  do 
mieszkańców naszego miasta o zwró
cenie szczególnej uwagi  na  bankno
ty  o  tym  nominale,  a  w  przypadku 
próby  wprowadzenia  ich  w  obieg  
informowania  policji. 

Z a b u d o w a n ia  huty  „ K l e m e n s"  i  od lewni  „E l żb i e ta"  i s tn ie jących 
w  tym  mie jscu  od  1772  r. Po  lewej  stronie  budynek  dyrekc ji    obec
nie  M u z e um  Hutn ic twa  i Kuźn ic twa.  W idok  pochodzi  z  lat 40,  gdy 
zak łady  by ły j uż  n ieczynne. 

STRAŻ  MIEJSKA 
29 .01.  —  W  t rakc ie  kon t ro li 
o k o l i c  w y c i ą gu  na  P o n i w cu 
m a n d a t em  w  w y s o k o ś ci  50  zł 
uka rano  obywa te la  N i e m i ec  za 
w j a zd  do  lasu. 

30 .01.  —  In te rwen iowano  przy 
ul.  Szpitalnej,  gdz ie  z jeżdża jące 
z górki dzieci wjeżdżały najezdnię. 
—  W  t rakc ie  kont ro li  t a rgow i
ska  n a k a z a no  o b c o k r a j o w c om 
wys taw ien ie  tabl iczek  in fo rma
c y j n y ch  i  u m i e s z c z e n ie  cen  na 
towarach. 
1.02. — O  godz.  16.30  zab loko
w a no  ruch  s a m o c h o d o wy  do 
w y c i ą gu  na  P o n i w cu  w  ce lu 
umoż l iw ien ia  d o j a z du  kare tki 
p o g o t o w ia  do  o s o by  p o s z k o
d o w a n ej  w  w y p a d k u. 

—  P r z e p r o w a d z o no  szczegó
ł o w ą  kon t ro lę  n o w e go  park in
gu  p r zy  u l .  W c z a s o w e j. 
S tw ie rdzono  wie le  n ieprawid ło
wośc i.  W łaśc i c ie la  z o b o w i ą z a
no  do  w y j a ś n i e n ia  s p r a wy 
w U M . 

3 . 0 2.  —  R e k o n t r o la  z a l e c eń 
p o r z ą d k o w y ch  na  ul.  S łonecz
ne j, gdz ie  n a k a z a no  podp isan ie 
u m ów  na  w y w óz  śmieci  oraz 
u p o r z ą d k o w a n ie  te renu.  Za le
cen ia  w y k o n a n o. 
—  Oko ło  16.30  na  ul.  Skoczow
skiej  za t r zymano  p i janego  męż
czyznę,  k tó ry  za ła tw iał  swo je 
p o t r z e by  f i z j o l og i czne.  Po  za
t rzymaniu,  z a c h o w y w ał  s ię  bar
d zo  a g r e s y w n i e.  M ę ż c z y z nę 
p r z e w i e z i o no  na  k o m i s a r i at 
us t rońsk iej  po l ic j i .  (mn) 
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(cci.  ze str. 1) 
nia. Wyraził też obawą  co do późniejszego przeznaczenia  zakupio
nej działki. Teraz jest to zieleniec. K. Hanus odpowiadał, że działka 
zostanie zagospodarowana  zgodnie z planem, a ten teren  przezna
czony jest pod rekreację. Mari a Cholewa pytała o możliwość oświe
tlenia  ulic  w  Hermanicach.  Burmistrz  zapewnił,  że  planuje  się 
zamontować  tam  lampy  z odzysku,  czyli  te które  będą  demonto
wane podczas modernizacji  oświetlenia. 

Podstawowym  jednak  tematem  sesji  były  opłaty  adiacenckie. 
Dyskusję  rozpoczął już  w  zapytaniach  mieszkańców  Krzysztof 
Mrózek .  Odczytał  on  pismo  z szeregiem  zarzutów  pod  adresem 
Urzędu  Miasta. Stwierdził, że mieszkańców  postawiono  przed  fak
tem dokonanym. Zarzucił  też rzeczoznawcy, że swe decyzje wyda
wał  zza  biurka,  gdyż  w  terenie  go  nikt  nie  widział.  Zdaniem 
K. Mrózka zatrudniony pracownik,  który ma się zajmować opłata
mi  adiacenckimi,  nic  mieszkańcom  nie  tłumaczy,  a daje  jedynie 
decyzje  do  podpisu.  K.  Hanus  odpowiadał,  że  nowy  pracownik 
ma w swym zakresie też inne obowiązki, natomiast zarzuty o łama
nie prawa  nie  są zasadne,  gdyż wszystkie  decyzje UM  Kolegium 
Odwoławcze  Sejmiku Samorządowego utrzymało w mocy  i nie do
patrzyło  się  uchybień. 

Oprócz K. Mrózka na sesję przyszło jeszcze kilka osób  zaintere
sowanych  punktem  obrad, w  którym  miano  dyskutować  nad  wy
sokośc ią  s tawki  op łat  ad iacenck i ch.  D la tego  F.  Korcz 
zaproponował,  by  uchwałę  tą  rozpatrywać  jako  pierwszą.  Radni 
zgodzili  się na taką zmianę porządku obrad.  Dyskusję nad  uchwa
łą o wysokości  stawki  opłat adiacenckich  rozpoczął K. Hanus  tłu
macząc,  że  dotychczas  opłaty  te  musiały  wynosić  50 %  wzrostu 
wartości  działki,  obecnie  ustawa  została  zmieniona  i Rada  może 
ustalić wysokość opłaty do 50 % wzrostu  wartości  działki.  Zarząd 
Miasta  zaproponował,  by  opłaty  utrzymać  na  wysokości  50  %, 
tak  aby  nie  różnicować  mieszkańców.  Część  decyzji  bowiem  już 
wydano,  a  ta uchwała  nie anuluje uchwały  poprzedniej.  F.  Korcz 
natomiast  stwierdził,  że wszystkie decyzje należy  rozpatrywać  in
dywidualnie,  a  tam  gdzie  są  wątpliwości,  raz jeszcze  wracać  do 
sprawy.  Innego zdania był  Henryk  Hojdysz,  którego zdaniem  od 
opłat  należy  odstąpić.  Sprawa  ta  stała  się  „kością  niezgody" 
w mieście.  Procedura jest  czasochłonna  i kosztowna,  a efekt wąt
pliwy,  szczególnie  pod  względem  społecznym.  Dochody  z  opłat 
adiacenckich  mogą  nie  pokryć  wydatków.  W  wielu  wypadkach 
decyzje wydawano  „zza biurka".  Pamiętać też trzeba, że  kolektory 
budowane  są  z  kredytów  częściowo  umarzalnych,  natomiast 
Ustroń nie jest najbiedniejszym miastem, bo w województwie  biel
skim  zajmuje szóste  miejsce  pod  względem  dochodów  budżetu 
gminy  w  przeliczeniu  na jednego  mieszkańca.  Ponadto  podatki 
wzrosły o 20 % w  1998 r. H. Hojdysz wyjście widzi w  egzekwowa
niu należnych  miastu  subwencji  na oświatę  i drogi, a w  tegorocz
nym  budżecie  z  tego  tytułu  niedobór  wynosi  1.470.095  zł.  Nie 
można  tego niedoboru  przerzucać na mieszkańców  i dlatego  nale
ży  uchylić  uchwałę  o  opłatach  adiacenckich.  Podobnego  zdania 

Dyplom  odbiera A. Stanieczek.  Fot.  W.  Suchta 
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była  Halin a  Dzierżewicz,  która stwierdziła,  że w żadnym  z  oko
licznych  miast  takie  opłaty  nie  funkcjonują. W  imieniu  Komisji 
Rewizyjnej RM wypowiedział  się Alojz y Sikora, który  stwierdził, 
że dochody  z opłat w skali  budżetu  są znikome,  natomiast  koszty 
wysokie.  Dlatego  uchwałę  należy  odrzucić  lub  zawiesić.  Broni 
sław Brandys zauważył natomiast,  że wycofując się z opłat  trzeba 
będzie zwrócić pieniądze osobom, które już  uiściły opłaty na  pod
stawie prawomocnych  decyzji. Michał Jurczok  mówił  o pustych 
rurach  w ziemi, gdyż  mieszkańców  nie stać na podłączenie się do 
kolektorów, a wprowadzenie  dodatkowych  opłat nie poprawi  tego 
stanu  rzeczy. Anna  Borowiecka  poparła  argumentację  H.  Hojdy
sza  i dodała,  że należy  szukać  możliwości  innego  uczestniczenia 
mieszkańców  w  podłączeniu  się  do  kolektorów.  Irena  Pawelec 
stwierdziła,  że zgodnie z ustawą Zarząd  Miasta może, ale nie musi 
egzekwować  opłat adiacenckich.  Nie można  też karać  ludzi za  to, 
że  realizuje się niezbędne  inwestycje.  Na  Poniwcu  powstaje  wo
dociąg, a buduje się go  tam jako  rekompensatę  dla  mieszkańców 
tej dzielnicy  za uciążliwości związane z wysypiskiem  śmieci.  Gdy 
wodociąg zostanie zakończony,  automatycznie  wzrośnie  wartość 
działek, mieszkańcy  więc winni wnosić  opłaty adiacenckie. Jak  to 
ludziom wytłumaczyć,  że teraz za ten wodociąg, który był  rekom
pensatą, mają ponosić dodatkowe koszty. Burmistrz K. Hanus przy
pomniał  radnym,  że dwukrotnie już  dyskutowano  na sesjach  nad 
opłatami  adiacenckimi.  Rada podjęła uchwałę,  którą Zarząd  musi 
realizować.  Po burzliwym  spotkaniu  z posłem  Kazimierzem  Wil 
kiem  w tej sprawie,  Rada stanęła na stanowisku,  że opłaty  zostają 
utrzymane.  Nigdy  też nikogo  nie  wprowadzano  w błąd.  Obecnie 
na  pewno  wpływy  z  opłat  adiacenckich  są  wyższe  od  ponoszo
nych  kosztów  na  ich ściąganie. Jan  Szwarc  mówił,  że  Kolegium 
Odwoławcze  Sejmiku Samorządowego nie mogło uchylić decyzji, 
gdyż  zostały  one  wydane  zgodnie  z  prawem.  Stwierdził  też,  że 
opłatami  adiacenckimi  można  doprowadzić  do  sytuacji, w  której 
właściciele działek nie będą pozwalali  na przeprowadzenie  np. ka
nalizacji przez ich teren. Obecny na sesji  Jan  Kubień  mówił  głów
nie  o  uchybieniach  przy  wydawaniu  decyzji.  Nie  uwzględniano 
ograniczonego  prawa  własności  przy  przeprowadzaniu  kolekto
rów  przez  środek  działek,  nie  uwzględniano  nakładów  poniesio
nych  przez  mieszkańców,  było  wiele  niedoskonałości  w  pracy 
urzędników.  Józef  Waszek  postawił  zaś  wniosek  o  uchylenie 
uchwały  o opłatach  adiacenckich.  Poparł  go  w  tym  Władysław 
Zieliński .  K. Hanus raz jeszcze przypomniał,  że to Rada  wprowa
dziła  te  opłaty,  natomiast  z  obecnej  dyskusji  wynika,  jakoby 
wszystkiemu  był  winien  Zarząd  Miasta  i burmistrz.  Oczywiście 
popełniono  urzędnicze  błędy,  ale jest  to na  bieżąco  korygowane. 
Stwierdzenie burmistrza, że jako mieszkaniec jest  również  przeciw 
opłatom  adiacenckim,  nagrodzono  brawami.  B.  Brandys  stwier
dził, że jako radny czuje niesmak, bo to przecież Rada  podtrzymała 
uchwałę o opłatach  i nie można zwalać całej winy  na  administra
cję.  Jerzy  Bałdys  zaproponował  natomiast,  by  na  obecnej  sesji 
przegłosować  zgodnie z  porządkiem obrad  uchwałę o  wysokości 
opłat,  natomiast  na  następną  sesję przygotować  uchwałę  zgodną 
z wnioskiem J. Waszka. Radni przystali na takie rozwiązanie. Więk
szością  głosów odrzucono  uchwałę o wysokości  opłaty  adiacenc
kiej. 

Na  sesji  podjęto też  uchwałę o wydatkach  Miejskiego  Fundu
szu Ochrony  Środowiska. Tu  H. Hojdysz zaproponował,  by  3.000 
zł zapisane na wydanie ekologicznego  folderu przeznaczyć  na  re
mont ławek  i usuwanie szkód np. wiatrołomów. J. Waszek nie zgo
dził  się  z  tym,  twierdząc  że  należy  takie  foldery  wydawać,  tym 
bardziej w mieście uzdrowiskowym.  I. Pawelec  dodała, że  budżet 
ochrony  środowiska jest  i tak bardzo  szczupły, więc  nie  powinno 
się go okrajać. Stanisław Malin a mówił, że należy uszanować  sta
nowisko  Komisji  Ochrony  Środowiska.  W  głosowaniu  wniosek 
o przesunięcie  3000  zł  upadł  i  radni  w  większości  zaaprobowali 
Miejski  Fundusz Ochrony  Środowiska.  (Uchwałę publikujemy na 
str. 8) 

Dyskusję wywołała  także uchwała o dalszej rozbudowie  Szkoły 
Podstawowej Nr  1. Anna Borowiecka pytała w związku z tym, jaki 
jest  stan  rozmów  z Ministerstwem  Edukacji  Narodowej  i Kurato
rium  Oświaty  na temat współfinansowania  rozbudowy  szkoły.  K. 
Hanus  informował, że pieniądze z MEN płyną do Kuratorium  i tam 
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należy  rozmawiać.  Na jakiekolwiek  dodatkowe  pieniądze z  MEN 
trudno  liczyć, gdyż wszystkie  rezerwy przeznaczone  są na  szkoły 
z terenów objętych ubiegłoroczną  powodzią.  Obecnie  Kuratorium 
daje na rozbudowę  SP1  120.000 zł, zaś w budżecie miasta  zagwa
rantowano na ten cel 200.000 zł. Można otrzymać  kredyt preferen
cyjny w wysokości  500.000 zł, ale musi być wola Rady, by  budowę 
kontynuować  i zakończyć do roku 2000. Wynika z tego, że do  roku 
2000 należy na budowę przeznaczyć jeszcze  po 600.000 zł z  kasy 
miasta  i Kuratorium.  Jerzy  Śliwka  pytał, czy kredyt można  umo
rzyć. Burmistrz odpowiadał,  że nie, natomiast jest on preferencyj
nie  oprocentowany,  a  spłaty  rozłożono  do  roku  2003.  Skarbnik 
Teresa  PolBlachut  dodała, ze kredyt  pochodzi  z  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju Wsi, a Ustroń jest od 41  lat miastem.  Może  się 
to okazać barierą nie do pokonania, by otrzymać  ten kredyt.  Więk
szością  głosów  przychylono  się  do  zaciągnięcia  kredytu,  a  tym 
samym wyrażono wolę zakończenia  rozbudowy  SP1 do 2000 r. 

Rada  Miasta  podjęła  też uchwałę  o przyjęciu do  Ustronia  jed
nej polskiej rodziny z Kazachstanu.  Lesław Werpachowski  pytał 
w związku z tym, czy dla rodziny, która tu przyjedzie, jest już  zare
zerwowane  mieszkanie  i niezbędne  środki  na pierwsze  miesiące 
pobytu  i urządzenie się. Zaproponował,  by wprowadzić  do  budże
tu  odpowiednią  kwotę  na  zagospodarowanie  się  przyjmowanej 
rodziny.  Burmistrz  uspokajał  radnego,  że jest  już  mieszkanie,  są 
środki  na pierwsze  tygodnie pobytu  z Miejskiego Ośrodka  Pomo
cy Społecznej. Burmistrz  i radni w głosowaniu zgodzili się, że nale
ży wprowadzić korektę do budżetu, natomiast już dziś można podjąć 
uchwałę  o przyjęciu  rodaków  z Kazachstanu  do  Ustronia. 

Na sesji podjęto także m.in.  uchwały  o stawkach  opłaty  targo
wej, przystąpieniu do Stowarzyszenia  Rozwoju  i Współpracy  Re
gionalnej  „Olza", zatwierdzono  też  Miejski Program  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

Wojsław  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

Cztery godziny  bawili  się mieszkańcy  Miejskiego  Domu  Spo
kojnej Starości  przy ul. Słonecznej na karnawałowym  balu  masko
wym. 

Początkowo, gdy zaproponowałam  taki bał, nie było entuzja
zmu —  mówi Zofi a Ferfecka. —  Z czasem jednak, gdy  okazało 
się, że może to być przyjemna zabawa, rozpoczęto  przygotowania. 

Szybko włączyli  się pracownicy  MDSS.  Przygotowali  specjal
ne stroje, w których wystąpili na balu. Również mieszkańcy  MDSS 
według  własnego  uznania  przygotowali  przebrania.  Szczególnie 
swą  aktywność  zaznaczyły  tu Wanda  Błażejczyk  i Ewa  Bujok , 
która już  tradycyjnie zadbała  o część artystyczną  balu.  Wystrojo
no  też  salę  balową  i 4  lutego,  gdy  do  MDSS  przybył  przewodni
czący RM  F. Korc z  i burmistrz  K . Hanus,  rozpoczęła  się  zabawa. 
Były  tańce, w tym  także regionalne,  śpiewano,  był gorący  posiłek, 
zimna płyta, a to dzięki Zakładom  Mięsnym  Henryka  Kani.  Opra
wę muzyczną  zapewnił kierowca MDSS Maciej  Piechowiak,  prze
brany zresztą  za siostrę przełożoną.  ^

Po kilku miesiącach jakie  upły
nęły od wyborów  parlamentar
nych  swoją  działalność  wzno
wi ł  us t roński  K lu b  AWS. 
Otwarte spotkanie z posłem  Mi 
ros ławem  Styczn iem,  jak ie 
w  sobotę  31  stycznia  zorgani
zowali na Prażakówce  działacze 
tego  klubu  było  oczywistym 
tego znakiem.  Spotkanie  zaczę
ło  się  od  przedstawienia  zgro
madzonym mieszkańcom  miasta 
uchwal podjętych przez Zarząd 
Klubu.  Dwie  z nich  miały  cha
rakter  organizacyjny,  informu
jący o regularnym  dyżurze,  któ
ry  działacze  AWS  będą  pełnić 
w każdy poniedziałek  na  Praża
kówce  (16.00    17.30)  a  także 

0  planie  spotkań  z  politykami 
1 działaczami, które odbywać  się 
będą  pod  wspólnym  hasłem 
„Sobo ta  z  A W S ".  T rzec ia 
z przedstawionych  uchwał  do
tyczy ła  s tanow iska  K lubu 
w sprawie reformy  administra
cji . Przedstawiamy ją w  całości 
na str. 7. Uchwała  ta okazała  się 
dość  ważna  bowiem  jej  treść 
stała sięjednym z  ciekawszych 
tematów  dyskusji  z  głównym 
bohaterem  spotkania  M.  Stycz
niem.  Dla  wielu  mieszkańców 
Ustronia postać ta wcale nie jest 
n ieznana.  Jego  a k t y w n o ść 
i poglądy wielu z nas mogło  po

znać w  latach  19901993  kiedy 
to  Miros ław  Styczeń  pełnił 
funkcję  wojewody  bielskiego. 
Po  wygraniu  wyborów  przez 
koalicję  SLDPSL  M.  Styczeń 
złożył rezygnację z urzędu i prze
szedł do bezpośredniej  działal
ności  politycznej.  Aktywność 
w  środowiskach  konserwaty
stów doprowadziła  go do  funk
cji wiceprzewodniczącego  Za
rządu  Krajowego  Stronnictwa 
Konserwatywno    Ludowego, 
które  jest  ważnym  skrzydłem 
w AWS.  I właśnie opis  sytuacji 
w  AWS  oraz  funkcjonowanie 
rządu  to pierwsza  część  wystą
pienia  Stycznia.  Dla  rządzą
cych,  stwierdził  poseł  AWS, 
sytuacja  nie  jest  już  tak  kom
fortowa jak  w poprzednim  par
lamencie. Koalicji wyraźnie bra
kuje głosów co powoduje, że nie 
wszystkie  obietnice  wyborcze 
będą  mogły  być spełnione.  Al e 
w  dalszym  ciągu  jest  wyraźna 
wola aby wprowadzić w  Polsce 
kilk a  najważniejszych  zmian, 
które  aparat  państwa  uczynią 
sprawniejszym  a  ludziom  za
gwarantują  poprawę  poziomu 
życia.  Styczeń  podkreślił  jed
nak,  że  pamiętać  trzeba  o  tym, 

że Polska jest nadal krajem bied
nym  i  nawet  jeśli  przez  12  lat 
będziemy  utrzymywać  wzrost 
co  roku  o  7  %,  to  po  tych  12 
latach dogonimy  zaledwie  Gre
cje czy Portugalię, czyli najbied
niejsze  kraje  Unii.  Dlatego  też 
reformy są takie ważne, bo  one 
dają szansę na wyzwolenie jesz
cze  większej  energii  pobudza
jącej wzrost.  Jedną  z takich  re
form jest reforma administracji. 
Poseł  Styczeń  opowiedział  się 
zdecydowanie  za  tą  reformą 
podkreślając,  że  państwo  nie 
może  t rzymać  wszys tk iego 
w  swoich  rękach,  bo  po  prostu 
przegra. Nie może być  przecież 
tak, że tylko 20 %  wypracowa
nych  środków  pozostaje  tam 
gdzie są one wytworzone a resz
ta idzie do Warszawy. W  nowo
czesnych  państwach  50 %  idzie 
do  budżetu  centralnego.  Tak 
powinno  być też w Polsce,  przy 
czym największe środki  powin
ny przypadać gminom, dalej po
wiatom,  a najmniej wojewódz
twom. Na pytanie o wojewódz
two  b ie lsk ie  M.  S tyczeń 
odpowiedział, że jest  zwolenni
kiem  tego  województwa  gdyż 
ma  ono bardzo  dobre  wskaźni

ki  ekonomiczne.  Jednak  jak 
stwierdził,  końca świata nie bę
dzie jeśli  województwo  zosta
nie  podzielone,  a  gminy  ziemi 
cieszyńskiej  czy  bielskiej  włą
czone  do  województwa  kato
wickiego.  Z  innych  tematów 
dyskusji należy wymienić  spra
wę ustawy o gminach  uzdrowi
skowych.  Jest  ona  w  tej  chwili 
po  pierwszym  czytaniu  w  Sej
mie  i poseł  Styczeń  zapropono
wał,  aby  zorganizować  w  tej 
sprawie  tu  w  Ustroniu  specjal
ną dyskusję z fachowcami.  Po
mysł został kupiony.  Podobnie, 
kilk a  znaczących  uzgodnień 
poczyniono  w  sprawie  poszu
kiwań  pomocy  na dalsze  finan
sowanie  rozbudowy  Szkoły 
Podstawowej nr  1. Zważywszy, 
iż  Styczeń znany był do tej pory 
z poważnego  traktowania  swo
ich  przyrzeczeń,  można  mieć 
nadzieję na jakiś  efekt tych  po
szukiwań.  Podziękowaniem  za 
ciekawą  dyskusję  zakończył 
poseł  Styczeń  swoje  pierwsze 
p a r l a m e n t a r ne  spo tkan ie 
w  Us t ron iu.  Na  spo tkan iu 
uzgodniono  również, że w  każ
dy ostatni  poniedziałek  miesią
ca na Prażakówce  w  godz.  16 
17  swój  dyżur  poselski  pełnić 
będzie  M.  Styczeń. 

Lesław  Werpachowski 
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Trwaj ą debaty i dyskusje nad nowym podziałem  administra
cyjnym kraju . Grup a posłów z bielskiego, nie bacząc na  różnice 
ideologiczne, walczy o utrzymanie naszego województwa.  Cały 
czas  zastanawiamy  się  czy  to  dobrze,  że  Ustroń  znajdzie  się 
w województwie katowickim . Czy nie zgubi się w gąszczu  miast 
przemysłowych? Czy nasze problemy z ochroną środowiska  nie 
okażą się zupełnie nieistotne wobec ogromnego  zanieczyszcze
nia Górnego Śląska? W prasie drukowane są ankiety, listy pro
testacyjne, opinie na temat nowych regionów. Dziwi jednak fakt , 
że  tak wiele  miejsca  poświęca  się  „nowej   mapie" ,  a tak  mało 
istocie reformy  administracyjnej . 

O wypowiedź na temat przyszłości, a raczej  braku  przyszłości 
województwa  bielskiego  poprosiliśmy  kilk a osób, któr e z  racj i 
wykonywania  zawodu, miejsca zamieszkania,  różnie mogą  pa
trzeć  na tę kwestię. Różnicy zdań jednak  nic było.  Większości 
nie niepokoi  likwidacj a województwa  bielskiego. 

Jerzy Kosiński   Gdy znajdziemy się w województwie  katowickim 
będziemy  na dalszym miejscu. Bielskie  tworzyło specyficzny  re
gion obejmujący całe Podbeskidzie, nie majednak szans na  utrzy
manie  go.  W  tej  chwili  goście  z  Górnego  Śląska  stanowią 
większość naszych klientów  i myślę, że nic się nie zmieni.  Wszyst
kim oferujemy jednakowe, jak najlepszej jakości usługi, dla wszyst
kich staramy się być tak samo atrakcyjni  i gościnni. Generalnie  nie 
spodziewam  się ani pozytywnych  ani negatywnych  skutków  zmia
ny podziału  administracyjnego  kraju. Korzystna  byłaby  na  pew
no  poprawa  infrastruktury  naszego  miasta,  jednak  to,  w  dużej 
mierze, zależeć będzie od samorządów niższego  stopnia. 

Józef Twardzi k   Jestem  przekonany,  że  reorganizacja  podziału 
administracyjnego  kraju  jest  przedsięwzięciem  przemyślanym. 
Można z pewnością wyłuskać korzyści, jakie odnieśliśmy  z utwo
rzenia województwa  bielskiego, jednak  od razu trzeba je  zestawić 
z  tymi,  które  przyniosła  przynależność  do  katowickiego.  Mówię 
tutaj  o  całej  infrastrukturze  turystycznouzdrowiskowej,  która 
powstała  na  Zawodziu.  Faktem  jest,  że  po  podziale  kraju  na  49 
województw,  część  inwestycji  w  Ustroniu  wstrzymano,  a  straty, 
które powstały,  były  na pewno  duże. Gdy  egzystowaliśmy  w  ob
rębie  struktury  całego  Śląska,  nie  zgubiono  nas:  inwestowano, 
budowano.  W tej chwili przemysł Górnego  Śląska kuleje i wiado
mo, że rozwiązanie pewnych  zagadnień jest sprawa  priorytetową, 
wydaje mi  się jednak,  że  nie  przeszkodzi  to  rozwojowi  naszego 
regionu. Zwłaszcza, że łatwiej administrować  krajem przy pomocy 
silnych,  samorządowych  województw  i łatwiej  też  dzielić  duże 
budżety. 

Andrzej  Piechocki Nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło.  Nie 
widzę  sensu  pozostawienia  bielskiego  i jestem za większymi  wo
jewództwami.  W  powszechnym  odczuciu  raczej  straciliśmy  niż 
zyskaliśmy  na przynależności  do bielskiego. Z większą  dbałością 
traktowano Żywieczczyznę.  Jeśli  chodzi  o Ustroń jako bazę  tury
styczną, to bogatych  klientów już  straciliśmy.  Każdy,  kto ma  pie
niądze woli pojechać na narty do Austrii, a latem nad ciepłe  morza. 
Natomiast średnio zamożni  mieszkańcy Górnego Śląska  traktowa
li  i myślę, że nadal  będą  traktować  nasze miasto jako  bazę  wypo
czynkową. Najważniejsze, to zadbać o środowisko naturalne.  Nikt 
tu nie przyjedzie, jeśli oddychać  ma tak  samo  zanieczyszczonym 
powietrzem jak w domu. Śląsk ma w tej chwili duże  doświadczenie 
w radzeniu sobie z problemami  ekologicznymi  i może my też na ty 
skorzystamy. 

Irena Gocek  Tychy  Ja się cieszę, że będę miała takie uzdrowisko 
w swoim województwie. Nie pierwszy  raz tu jestem. Latem z mę
żem  i dziećmi  przyjeżdżaliśmy co sobotę. Teraz dzieci jeżdżą  ze 
swoimi  rodzinami. Nie interesuję się za bardzo polityką, ale  chyba 
na złe wam  to nie wyjdzie. Rozmawiałyśmy  z koleżankami, że do
brze byłoby wybudować  w Ustroniu pijalnię wód  z  prawdziwego 
zdarzenia. Może znajdą się pieniądze. A do takiego  ładnego  mia
sta  to  i tak wszyscy  będą  przyjeżdżać. 

Grażyna  Staniszewska   Niekoniecznie  musi  to być  wojewódz
two bielskie. Może być na przykład beskidzkie. Zaczynając jednak 
od  początku:  ma  powstać  samorząd  na  poziomie  województwa. 
Do  tej  pory  go  nie  ma.  W  tej  chwili  administracja  rządowa  na 
poziomie  województwa  otrzymuje  z  kasy  państwa  pieniądze  na 
utrzymanie na przykład  szpitali, co wynosi  około 2/3 budżetu  wo
jewody.  Jedyny  fundusz,  którym  można  sobie  gospodarować 
w obrębie  obecnego województwa,  to fundusz ochrony  środowi
ska. Według nowej propozycji  samorząd  na poziomie  wojewódz
twa  będzie miał procent od podatków  przez nas  wypracowanych. 
Pieniądze  mają  być  rozdzielane  na  rozwój  gospodarczy,  zmianę 
gospodarki  wodnej,  ochronę  środowiska,  promocję.  Wojewódz
two ma też mieć własny majątek. Utrzymana zostanie  administra
cja  rządowa  na  poziomie  województwa,  z  budżetem  ustalanym 
w  Warszawie.  Utrzymywać  ona  będzie  tylko  agendy  kontrolne: 
inspekcję środowiska,  inspekcję pracy, nadzór pedagogiczny,  po
licję, straż pożarną.  W czym  tkwi  problem? Jeśli nasze  pieniądze, 
wypracowywane  w Wiśle, Cieszynie,  Ustroniu, pójdą przez  Kato
wice, to my tych pieniędzy na miejscu nie zobaczymy.  Walczymy, 
by zostały  na  terenach  górskich,  podgórskich,  służyły  przygoto
waniu  infrastruktury turystycznej, przedsięwzięciom  z  dziedziny 
ochrony  środowiska,  przeznaczano je na rozwój jedynego  uzdro
wiska w bielskim jakim jest  Ustroń, utworzenie nowego  uzdrowi
ska w Jaworzu,  na wydobycie  tych dóbr,  które mamy  na miejscu. 
Miejmy nadzieję, ze za 50  lat Górny  Śląsk przestanie  być  gigan
tycznym  problemem  Polski, ale do tego czasu możemy  wiele stra
cić.  W  tej  chwili  fundusze  ochrony  środowiska  dzielone  są 
w BielskuBiałej, gdy przejmą je Katowice, to przy ich problemach z 
zanieczyszczeniem, nie zobaczymy nawet  1 /100 tego co mamy teraz. 

Stanisław  Niemczyk   Mam  ambiwalentny  stosunek  do  kwestii 
likwidacji bielskiego. Tradycja wiąże nas ze Śląskiem. Śląsk  Cie
szyński  to jego  integralna  część,  a że  Cieszyński,  na  tym  polega 
nasza  specyfika.  Wiele  stamtąd  zaznaliśmy  dobrego  już  przed 
wojną, a także po, do  1975 roku. Z drugiej strony utworzenie  wo
jewództwa  bielskiego nie było najgorszą decyzją. Osobiście  uwa
żam, że nieistotne jest, w jakim  województwie znajdzie się Ustroń. 
Pytanie jest  jedno: co możemy  zyskać, a co stracić. Na  spotkaniu, 
które  ostatnio  odbyło  się  w  Ustroniu,  były  wojewoda  Styczeń 
wyliczał  jak  mały  procent  wypracowanych  przez  nas  pieniędzy 
wracał z kasy państwowej. Rodzi  to pewien niepokój. Niepokój, że 
w dalszym  ciągu będziemy  trochę na  uboczu.  Warszawa jest  pa
zerna. Wiemy jaki jest stosunek warszawiaków  do Ślązaków  i od
wrotnie. Natomiast województwo bielskie dopracowało się pewnej 
pozycji  w  bilansie  ogólnopolskim.  Mariaż  Ziemi  Cieszyńskiej 
z jakimkolwiek województwem musi się opierać na ekonomicznej kalku
lacji. Chwała Bogu, że nie dojdzie do tego, że włączą nas do wojewódz
twa krakowskiego, bo z tamtym regionem nie łączą nas żadne związki. 
Przykładem budowa obwodnicy. Nie ma na nas oka Kraków i wzajem
nie. Myślę, że gdybyśmy znaleźli się w województwie śląskim, mieliby 
na nas łaskawsze spojrzenie, choćby we własnym  interesie. 

Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

Andrzej   Georg   Reforma  musi  być  przeprowadzona.  W  takim 
kształcie  w jakim jest  przedstawiana.  Jest  słuszna  i powinna  zo
stać zrealizowana. Jeśli zakłada się, że przyszłe województwa mają 
być  dużymi  regionami,  to  w  tej  sytuacji  województwo  bielskie, 
jako jedno z mniejszych  , n iema  racji bytu. Alternatywą  dla  kato
wickiego byłoby  utworzenie  innego regionu, na przykład  karpac
kiego,  ale  jest  to  niemożliwe,  ponieważ  nie  udało  się  stworzyć 
związków, które by łączyły dzisiejsze województwa  bielskie,  no
wosądeckie  itp. Czy  Ustroń  może  stracić w katowickiem?  To już 
inne  zagadnienie.  Trudno  w  tej  chwili  powiedzieć  czy  w  woje
wództwie  będzie  wystarczająca  ilość  pieniędzy,  by  dzielić  je  na 
wszystkie  regiony,  i peryferyjne i metropolie.  Myślę, że  katowic
kie nie jest zagrożone jakimś upadkiem gospodarczym  i mimo wie
lu problemów  będzie się rozwijać. 

Uchwała  nr   3/98 
Zarządu  Klub u  AW S  w  Ustroniu 

z  dnia  31.01.1998 

w  sprawie:  reformy  administracji  publicznej 

W  związku  z  nasilającymi  się  dyskusjami  w  sprawie  reformy  admini
stracji  publicznej w  kraju. Klub  AWS  w  Ustroniu  stwierdza  co  następu
je: 
1.  Reforma administracji  publicznej jest  niezbędnym  i pilnym  krokiem 

na  drodze  do  zbudowania  sprawnego  i  dobrze  zarządzanego  pań
stwa. 

2.  Klub  AWS  opowiada  się  za  3  stopniową  strukturą  administracji,  tj. 
samodzielną  gminą,  samorządowym  powiatem  i rządowosamorzą
dowym  województwem. 

3.  Silny  i  samodzielny  f inansowo  powiat  zagwarantuje  naszym  spo
łecznościom  to  czego  najbardziej  oczekują,  czyli  samorządności 
gwarantującej  to,  iż  najbardziej  dolegliwe  sprawy  Ziemi  Cieszyń
skiej będą  rozstrzygane  tu u nas na  miejscu  i to przez  ludzi  przez  nas 
samych  wybranych. 

4.  Stworzenie  powiatów  wiąże  się  jednocześnie  ze  zmianą  zakresu 
kompetencji  administracji  państwowej  i  granic  obecnych  woje
wództw.  Klub  AWS  w  Ustroniu  opowiada  się  za  stworzeniem  du
żych  a  przez  to  silnych  województw.  Wyrażając  przy  tym  opinię 
większości  mieszkańców  Klub  stoi na  stanowisku  iż Ustroń jak  inne 
gminy  Ziemi  Cieszyńskiej  powinny  administracyjnie  przynależeć 
do woj.  katowickiego. 

5.  Klub AWS  uważa,  że  reforma  administracji  publicznej  powinna  na
stąpić jak  najszybciej.  Oznacza  to,  iż  zdecydowanie  występujemy 
przeciw  organizowaniu  w  tej  sprawie  referendum.  Tak  jak  nie  było 
referendum  w  roku  1975,  kiedy  dopasowano  administrację  do  inte
resów  PZPR,  tak  nie  potrzebne  jest  referendum  teraz,  kiedy  chce
my,  aby  administracja  służyła  mieszkańcom  i nowoczesnej  Polsce. 

6.  Zarząd  Klubu  deklaruje  własne  zaangażowanie  w  organizowanie 
spotkań  i dyskusji mających na celu wyjaśnienie mieszkańcom  Ustro
nia  wszystkich  wątpl iwości  i  problemów  związanych  planowaną 
reformą  i  i oczekującymi  nas  w  związku  z  tym  wyborami. 

Zarząd  Klub u  AW S  w  Ustroniu 
Mirosław  Piotrowicz,  Włodzimierz  Chmielewski,  Włodzimierz  Głowin
kowski,  Wiktor  Pastcrny,  Andrzej  Sikora,  Lesław  Werpachowski 

Jak to s tymi  powiatami 
Z  naszej  Gazety  Ustróńskiej  spytali  sie  mie,  co  też  powiym 

o powiatach.  Już  o  tym  bez  mała  ze  dwa  roki sie  słyszy.  Tak sie
dzym  i posłóchóm,  co  też  rozmańci  ludzie  o  tym prawióm    mą
drzejsi,  gupsi.  Rada se  też czasym politykujym,  ale jo już je  isto za 
staro,  abo za gupio,  by sie  tak wypowiadać.  Skoro  sie  mie  jedna
ko pytajóm  to  łodpowiadóm. 

Sie  mi zdo,  że  to jakosi  czarownica  wraziła  nas  do  takij  wiel
kucnej  putni  i  ekszperymentuje  na  nas,  a pumogajóm  ji  w  tym 

f  miyszaniu  taki diabliki   iraraszki  i śmiejom  sie s nas do  rozpuku. 
Już  roz, pore  pięknych  roków  temu, przeżyli  my  taki  ekszpery

mynty.  Wtedy  likwidowali  powiaty,  a  robili   województwa.  Jako 
my  Ustróniocy  na tym wyszli   niekierziy  jeszcze  pamiyntajóm. 

Sanatorium  na  Zawodzili  przestali  budować,  ponikiere  pira
midy, choć nieprzistajóm  do naszych  Beskidów,  stojóm,  a ty co nie 
sóm  skończone  straszóm.  Obwodnicy  nie dokończyli,  a  inksze  ce
sty porobiły  sie bardziyj  dziurawe.  Czymu?  na bo piniądze  szły  do 
nowej  stolicy   nowego  województwa  i nie jyny,  do  Biylska.  Tam 
sie  rychtowalo  cesty,  chałpy,  budowało  pod  ziymióm  i  nad  ziy
mióm  rozmańte  przyńścia.  Za  to do  Biylska,  kaj  trzeja  było  nóm 
załatwiać  rozmańte  sprawy, jedzie  sie  dłóżyj  niż  do Katowic  i do 
dzisio  zbiyróm  płonki  s  tego  ekszperymyntu. 

Jako  s powiatami?  na  zaś  na  odwyrtke,  bydzie  to  samo,  co 
kiesi.  Na  nowo  trzeja  bydzie  rychtować  miasta  powiatowe,  mu
szo m przeca  sie na nowo dźwignąć.  Do urzyndników  trzeja  bydzie 
rychtować  nowe  bióra,  kupować  meble,  tepichy,  komputery,  a kaj 
co. 

Za  to dziury  w naszych  cestach  zustanóm,  szkole  bydymy  isto 
jeszcze  drugi  dziesięć  roków  budować,  a obwodnicom  isto ani za 
patnost  toków  nie  bydymy  mogli jeździć.  Mogóm  mi  szklić  loczy, 
że  to bydzie  władza  błiżyj  nas,  a mie sie zdo,  że  to  trzeja  nóm  być 
bliżyj piniynclzy, bo mómy przeca  naszego fojta  i rajców.  Co s  tego 
jak  ani posków  na  ceście  bez  władzy  na  wyrchu  ni  mogymy  se 
namalowć.  Taki to moji  starej starki politykowani.  Fórt  mie  wkó
rzo  taki  szukani  czegosi,  s  czego  ni  ma  ani prządnej  roboty,  ani 
kąska  pożytku,  jyny  moc  hyiy.  „  Nowa  epoka  nie  chce  zeszłego 
natchnienia  "    tak powiedzioł  kiesi  taki  mądry  Polok    Cyprian 
Kamil  Norwid  i sie mi zdo,  że miol prowde  wtedy  i dzisio  też. 

Powiycie,  że  to teraz  robióm  inksi  ludzie,  inksi politycy   ni ma 
to taki  iste, bo  ludzie sóm zawsze  tacy sami:  póki  mogóm,  obiecu
jóm,  a jak  już  obiecane  mogóm  ziścić,  to  myślom  jyny  o  sobie, 
o  wygodnym  stoiku  i  pinióndzach. 

Może  prziywyknymy  do  nowostarego,  jako  my prziywykli  do 
tych  województw  kiesi. Jyny  tak se myślym,  czy  to nóm  naprowde 
poslóży?  Czy  ta  wiedźma  bydzie  fórt  sie  s  nas  śmiola?  Czy  też 
namnożymy  urzyndników,  a  tyn  biydny  człowiek  bydzie  chodził 
łod dwirziy  do dwiyrziy  i nie bydzie poradził  sie  w tym  wszystkim 
pochytać. 

Hanka  łod  Śłiwków 

Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

U C H W A Ł A  n r   X L V / 3 7 5 / 9 8 
Rady Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  30  stycznia  1998  r. 

w  sprawie:  zatwierdzenia  przychodów  i  wydatków  Miejskiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok  1998 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie terytorialnym  (tj. Dz. U. nr  13 poz. 74 z  1996 r z późn. 
zm.)  oraz  art.  88  ust.  3  i  6  ustawy  z  dnia  31  stycznia  1980  r. 
o  ochronie  i kształtowaniu  środowiska  (tj .  Dz.  U.  nr  49  poz.  195 
z  1994 r. z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

Zatwierdzić  zestawienie przychodów  i wydatków  Miejskiego  Fun
duszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  stanowiącej 
załącznik nr  1 do niniejszej  uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie miasta  oraz publikację w  Gazecie  Ustrońskiej. 

§ 4. 
Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem  podjęcia. 

Załącznik nr 1 
do uchwały  Rady  Miejskiej Nr  XLV/375/98 

DOCHOD Y I WYDATK I 
MIEJSKIEG O FUNDUSZU OCHRONY  ŚRODOWISKA 

i GOSPODARKI  WODNE J  W  1998 r. 

I.  Przychody: 
1.  Stan  środków  na 01.01.1998  r. 
2.  Opłaty  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowi

ska 
3.  Inne  opłaty 
II .  Rozchody: 
1.  Partycypacja  w  kosztach  programu  ekologiczne

go  „Czysta  Wisła" 
2.  V Miejski  Konkurs  Ekologiczny 
3.  Pielęgnacja  i konserwacja  drzew 
4.  Oznakowanie ciekawych okazów drzew  i krzewów 

(tabliczki  informacyjne) 
5.  Kontynuac ja  zagospodarowania  terenu  wokół 

Źródła  KAROL A 
6.  Dolomityzacja  potoków 
7.  Folder  ochrony  środowiska 
8.  Partycypacja w programie:  „Stowarzyszenie  Zdro

wych  Miast" 
Realizacja programu  segregacji  surowców  wtór
nych   segregacja  u  źródeł: 

  zakup  worków, 
  wydanie  ulotek 

10. Konkurs  na najładniejszą działkę    ogródek 

9. 

35.425,00 
3.925,00 

16.500,00 

15.000,00 
35.425,00 

3.000,00 
500,00 

925,00 

U C H W A Ł A  n r   X L V / 3 7 4 / 9 8 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  30  stycznia  1998  r. 

w  sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  przychodów  i  wydat
ków z Miejskiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej 
za  1997  r. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  terytorialnym  (tj. Dz. U. nr  13 poz.  74 z  1996 r z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§ 1. 
Przyjąć  sprawozdanie  przychodów  i  wydatków  Miejskiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  za  rok  1997  stanowiące  za
łącznik  nr  1 do niniejszej  uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3. 
Uchwała  wchodzi  w  życic  z dniem  podjęcia. 

Załącznik  nr 1 
do  uchwały  Rady  Miejskiej Nr  XLV/374/98 

SPRAWOZDANI E Z REALIZACJ I   PRZYCHODÓ W  I WYDAT 
KÓ W  MIEJSKIEG O  FUNDUSZU  OCHRON Y  ŚRODOWISKA 

i GOSPODARKI  WODNE J  W  1997  r. 

2. 

3. 

4. 

Przychody: 
Stan  środków  na  01.01.1997  r. 
Opłaty  za gospodarcze  korzystanie  ze  środo
wiska 
Inne  opłaty 

Rozchody: 
Partycypacja w kosztach programu  ekologicz
nego  „Czysta  Wisła",  w  którym  uczestniczą 
szkoły  podstawowe 
IV Miejski Konkurs  Ekologiczny.  W  konkur
sie uczestniczyło  5 szkól  podstawowych.  Za
kupiono  nagrody  rzeczowe  dla  uczestników 
w  postaci  encyklopedii  multimedialnych. 
Pielęgnacja  i konserwacja  drzew.  Podano  za
biegom sanitarnym  i pielęgnacyjnym 23 drze
wa.  Zabezpieczono  siatką  ul.  3  Maja  na 
odcinku  od  ul.  Grabowej  do  ul.  Świerkowej 
strona  lewa  ulicy  przed  przechodzącymi  ża
bami. 
Koszty  związane z prowadzeniem  akcji  prze
ciwpowodziowej  (usuwanie wyrwanych  i po
łamanych  drzew,  zabezpieczenie  skarpy 
w  Poniwcu) 
Zagospodarowan ie  te renów  z ie lonych 
w  Ustroniu  Hermanicach  o  pow.  1 ha,  zakup 
i montaż  ławek  parkowych  w  ilości  15  szt. 
Realizacja budowy  stacji  przeładunkowej. 
Partycypacja  w  programie:  Stowarzyszenie 
Zdrowych  Miast,  Chroń  Własne  Życic 
Realizacja programu segregacji surowców wtór
nych   segregacja  u źródeł:  Zakupiono  worki 
w  ilości  5.150  szt.  i obręcze  w  ilości  250  szt. 
W  tym  renowacja  kontenerów  na  surowce 
wtórne  w  ilości  38  szt. 

PLAN  WYKCmNIE 
55.930,00  53.559,00 
34.930,00  34.930,00 
21.000,00  15.815,00 

2.814,00 
55.930,00  49.634,00 

6.000,00  3.500,00 

2.000,00  1.497,00 

2.000,00  2.561,00 

3.000,00  2.633,00 

15.000,00  14.813,00 

10.500,00  10.500,00 
1.430,00  1.422,00 

15.000,00  12.708,00 

5.000,00  3.800,00 

Fot.  W.  Suchta 
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O opłacalności produkcji mleka oraz żywca wołowego trudno mówić 
bez dobrej jakościowo paszy objętościowej. W miarę upływu okresu 
użytkowania  łąk i pastwisk a także niekorzystnych zmian w siedli
sku  lub popełnionych  błędach  w  gospodarowaniu,  stan  użytków 
zielonych  pogarsza  się. Zmienia  się skład  florystyczny runi,  spa
da plonowanie i obniża jakość pozyskiwanej paszy. Zachodzi  wów
czas konieczność renowacji łąk i pastwisk. Dla tych rolników, którzy 
mając na względzie poprawę ekonomiki  gospodarowania,  planują 
prace  renowacyjne  na  niskoplonujących  łąkach  i  pastwiskach 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Cieszynie oraz Wydział Ochro
ny Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Ustroniu  orga
nizują szkolenie na  temat: 
„  Odnawianie malowydąjnych łąk i pastwisk przez wprowadza

nie nowych intensywnych odmian traw i koniczyny  białej." 
Szkolenie odbędzie się 26  lutego  1998  roku o godz.  10.00 w sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ustroniu. Wykład poprowadzi  spe
cjalistka Ośrodka Doradztwa  Rolniczego w BielskuBiałej mgr  inż. 
Ryszarda  Dziula. 

W%+  +  Ustroń 
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MŁYNÓWK A  BEZ  WODY 
Zastępca przewodniczącego  Spółki  Wodnej Młynówki  Ustroń

skoSkoczowskiej Jan Sztefek poinformował nas, że w najbliższym 
czasie może w Młynówce brakować wody, szczególnie w  pobliżu 
granicy  Ustronia  i Skoczowa.  Związane jest  to  z pracami,  które 
skoczowski  Urząd Miejski będzie przeprowadzał  na  Młynówce. 

Serdeczne  podziękowania  dla  Burmistrzów  Kazimierza  Hanusa 
i Tadeusza  Dudy  oraz  wszystkich  członków  Zarządu  Miasta  za 
daleko  idącą pomoc finansową dotyczącą  remontu aparatury  rent
genowskiej w Przychodni  Rejonowej w  Ustroniu 

składa w  imieniu Dyrekcji ZOZ w  Cieszynie 
Kierownik  Przychodni  Rejonowej 

lek. med. Marek  Wiecha 

U C H W A Ł A  nr   X L I V / 3 6 6 / 9 7 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia 29 grudnia  1997 r. 

w  sprawie:  ustalenia  górnej  stawki  opłat  za  usługi  usuwania  i  unieszko
dl iwiania  odpadów  komunalnych  i  wysokości  opłat  za  wykonanie  za
stępcze  ww.  usługi. 

Na  podstawie  art.  6  ust.  1,  2,  3  i  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r. 
0  utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach  (Dz.  U.  nr  132  poz.  622) 
oraz  § 3  ust.  5 uchwały  nr  XXXVI I /307 /9 7  Rady  Miejsk iej  Uzdrowiska 
Ustroń  z dnia  27  czerwca  1997  r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  utrzy
mania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  Uzdrowiska  Ustroń. 

RADA  MIEJSKA  U Z D R O W I S KA  U S T R OŃ 
uchwala 

§ 1
Ustala  się  górną  stawkę  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  n ierucho
mości  za  usługi  usuwania  i  unieszkodl iwiania  odpadów  komunalnych 
świadczone  przez  gminne  jednostki  organizacy jne  oraz  podmioty  po
s iadające zezwolenie  na  kwotę  45,00  z ł /m'  w  1998  r. 

§ 2. 
Ustala  się  opłaty  za  wykonanie  zastępcze  w  wysokości  150%  stawki 
określonej  w  §  1. 

§ 3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 4. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabl icach  ogło
szeń  na  terenie  miasta  oraz  w  „Gazecie  Ustrońskiej". 

§ 5. 
Uchwała  wchodzi  w  życic  z  dniem  1 stycznia  1998  r. 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miejskie
go organizuje po raz pierwszy Giełdę Szkół, której celem jest  szero
ka informacja kierowana do uczniów klas ósmych o możliwościach 
kształcenia w szkołach  średnich  regionu  cieszyńskiego. 

W Giełdzie zapowiedziały  udział wszystkie  szkoły okolic  Cie
szyna, Wisły, Skoczowa  i Ustronia.  Szkoły  średnie przygotowują 
na Giełdę pełną  informację o kierunkach kształcenia,  możliwościach 
zdobycia atrakcyjnego zawodu,  zajęciach pozalekcyjnych. 

Giełda odbędzie się dnia  14.02.1998 r. w godz. od  10.00 do  14.00 
a zorganizowana  zostanie w świetlicy  Szkoły  Podstawowej Nr  2 
w  Ustroniu. 

W czasie trwania Giełdy dyżurować będzie pracownik  Poradni 
PsychologicznoPedagogicznej  z  Cieszyna,  można  więc  będzie 
zaciągnąć fachowej porady w sprawie wyboru zawodu.  Organiza
torzy liczą na wielkie zainteresowanie Giełdą zarówno uczniów jak 
1 rodziców oraz  nauczycieli. 

W celu usprawnienia udziału ustrońskich szkół w Giełdzie ustala 
się  następujące  godziny: 

  SP2  godz.  10.00, SP1  godz.  11.00, SP3  godz.  11.45, SP5 
godz.  12.30, SP6  godz.  13.15. 

UWAGA!! !  Ponowna zbiórka starej odzieży na osiedlach  S.M. 
„ZACISZE" odbędzie się w czwartek,  19 lutego br. po południu. 
Szczegóły  będą  podane  na  plakatach. 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 
Dywanoezyszczen ie,  kosmetyka 
wnętrza  samochodu    KARCHER. 
Tel  543839. 

Usługi  ogólnobudowlane,  kafelko
wanie.  Tel.  543786. 

Gabinet  wróżb  „Eden"  zaprasza. 
Ustroń  Zawodzie,  ul.  Lecznicza  6, 
zapisy  telefoniczne  060269678  L 

Komi s  R T V  A G D  przy  Serwisie 
i Sklepie RTV  na os. Manhatan  (Pa
wilon  Handlowy)  zaprasza  od  9.00
17.00,  tel.  542535. 

M 3  Manhatan,  własnościowe,  za
mienię  na  większe  na  os.  Centrum 
lub  Manhatanic.  Tel.  544359. 

Pilnie  sprzedam  ładę  1500,  1978, 
zare jest rowana,  ważny  przegląd, 
hak,  holowniczy,  cena  700  zł,  tel. 
545402. 

Zatrudnię  pomoc.  Tel.  545090. 

K u p i ę  m i e s z k a n ie  M  2  lub 
M 3  w  Ustroniu.  Wyna jmę  miesz
kanie  M 3  lub  M4  w  Ustroniu. 
Tel.  544521  lub  542400  wie

Dczynfckc ja,  Dezynsekcja,  Dera
tyzacja.  Piotr  Maziec,  tel.  5516
37. 

Sprzedam  komputer  Amiga  500, 
joystick  i gry.  Tel.  543169. 

Wykonu ję  prace  instalacyjne,  de
karskie  i malarskie.  Tel.  544498. 

Abso lwent  Uniwersytetu  Jagiel
l o ń s k i e go  u d z i e la  k o r e p e t y c ji 
z  matematyki  i  f izyki .  Wszystk ie 
zakresy,  także  dla  studentów.  Tel. 

  p0  17. 

NA  ZAKUPY! 

O & Z f ć Z Ą S W f t T O W Ą 

W y m a g a na  z n a j o m o ść  j ę

z y k ó w  o b c y ch  i  o b s ł u ga 

k o m p u t e r a.  Z g ł o s z e n ia  o s o

b i s te  w  d y r e k c ji  h o t e l u, 

U s t r o ń,  u l .  S a n a t o r y j na  32 

Z a r z ąd  R a dy  O s i e d la  C e n t r um  z a p r a s za  na  o t w a r te  z e b r a n ie 

m i e s z k a ń c ó w,  k t ó re  o d b ę d z ie  s ie  16  l u t e go  br.  o  g o d z.  16 .00  w 

sali  s e s y j n ej  U M . 

D y r e k c ja  S z k o ły  P o d s t a w o w ej  N r  1 w  U s t r o n i u,  w  i m i e n iu 

G r o na  P e d a g o g i c z n e go  o r az  w s z y s t k i ch  u c z n i ó w,  w y r a ża  ser

deczne  p o d z i ę k o w a n ia  za  zo rgan i zowan ie  ko le j nego  „Ba l u  Szko l

n e g o ",  k t ó ry  o d b ył  s ię  w  d n iu  24  s t y c z n ia  1998  r.,  s z c z e g ó l n ie 

P r e z y d i um  R a dy  R o d z i c ó w,  w s z y s t k im  R o d z i c om  o raz  P r z y j a

c i o ł om  S z k o ły  i n i e z a w o d n ym  S p o n s o r o m. 

D e c y z ją  R a dy  R o d z i c ów  część  d o c h o du  z  Ba lu  zos tan ie  wp ła

c o na  na  k o n to  r o z b u d o wy  n a s z ej  szko ł y.  P o z o s t a ła  c z ę ść  p r z e

z n a c z o na  z o s t a n ie  na  p o m o ce  n a u k o we  d la  n a s z y ch  u c z n i ó w. 

Z.
D o  14  l u tego    a p t e ka  w  N i e r o d z i m i u . 

1 4  21  lu tego   a p t e ka  p od  N a j a dą  p r zy  ul.  3  M a j a. 

P r z e j ę c ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je  o  g o d z.  8 .00 

Fo t.  W.  S u c h ta 

Fo t.  W.  S u c h ta 

Wystawy 
M u z e um  Hu tn i c tw a  i  Kuźn ic tw a  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  &  K.  Hcczko 

  wystawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Tajemnice  i  skarby  Ziemi 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
  Wystawa  rzeźby  ludowej  Anny  Ficoń  z  Wieprza 
Muzeum  czynne  wc  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
Oddz iał  M u z e um  „Zb io r y  Mar i i  Ska ł i c k i e j " 
3  Maj a  68,  tel.  542996, 
  Najbardziej  jadowite  węże  świata    od  1.0128.02.98  r. 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej    dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów  Marii  Skałickiej) 
Oddział  czynny  wc  wtorki  od  9.0018.00,  w  środy  i  czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i  soboty  od  godz.  9.0013.00 

Galeri a  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach "   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Ga le r i a  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej   „ Z a w o d z i e " , 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Biur o  Promoc ji  i  W y s t aw  A r t ys t ycznych, 
ul.  9  Listopada  2,  tel.  545458 
Klu b  Młodzieżowy    Budynek  Chrześci jańskiej  Fundacji  „Życi c  i  Mis ja" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  544522. 

IMPREZY 
sobo ty  godz.  16.00  „Podwieczorek  przy  muzyce  wiedeńskiej"  Restau

racja  „Diament"  Szpital  Uzdrowiskowy. 

Kino  ..Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel. 543609  lub 543534,  wcw. 471 

1112.11.98  16 .00  Robinson  Cruzoc 
18.45  Agent  Specja lnej  Troski 
20 .30  Ai r  Force  Óne 

1319.11.98  16 .00  Alex  sam  w  domu 
18.45  Cząści  in tymne 
20 .30  Obcy    przebudzenie 

2025.11.98  18.45  Spawn 
20 .30  Koszmar  Min ionego  Lata 

NOCNE  KIN O  PREMIE R  F I L M O W Y C H : 
12.11.98  2 2 . 30  Młode  Wilk i  1/2 
19.11.98  22 .30  T i t an ic 

Jak  już  informowal iśmy,  jednostki  organizacyjne  mogą  ścinać  drzewa 
i  krzewy  bez  zezwolenia  organu  gminy: 

1.  w  lasach  (uzyskanie  zezwolenia  w  Nadleśnictwie) 

2.  których  wiek  nic  przekracza  5  lat 

3.  owocowe  (z  których  pozysk iwano  owoce) 
4.  na  plantacjach  (zarejestrowanych) 

Ponadto jednostka  organizacyjna,  która  zamierza  dokonać  wycinki  drze
wa,  a którego  nic można  zakwal i f ikować  do  powyższych  punktów  może 
uzyskać  zezwolenie  ponosząc  odpowiednią  opłatę.  Jest  to  tzw.  oplata 
za  gospodarcze  korzystanie  zc  środowiska  i wprowadzenie  w  nim  zmian. 
Opłatę  taką  nalicza  się w  zależności  od  obwodu  pnia,  rodzaju  lub  gatun
ku  (odmiany)  drzewa.  Dla  k rzewów  opłatę  nal icza  się  w  zależności  od 
powierzchni  na  której  rosną.  Wydz iał  Ochrony  Środowiska  UM 
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Członkowie S.M. „Zacisze" wiązali spore nadzieje z zapowiadanym 
nowym regulaminem rozliczeń kosztów ogrzewania. Regulamin  ten 
miał usunąć nieprawidłowości,  jakimi był obciążony dotychczasowy 
sposób rozliczania tych kosztów. Okazało się jednak, że cała zmiana 
sprowadza się do „zawieszenia", czyli praktycznie do zlikwidowania 
indywidualnego rozliczenia kosztów według podzielników  tylko tą 
częścią regulaminu pragnę się zająć. I tak: 
1.  Regulamin ma obowiązywać od  1  stycznia  1998 r,; aby to jednak 

było możliwe, należało dokonać odczytów podzielników na dzień 
31 grudnia  1997, by mieć podstawę do rozliczenia okresu  grzew
czego do 31 grudnia oraz podstawę wyjściową do rozliczeń  roku 
1998. Tego jednak nie zrobiono. 

2.  W  §  3  ustalono  warunek  100%  uczestniczenia  mieszkańców 
w rozliczeniu wg podzielników  i dodatkowo drugi warunek  90% 
dokonania odczytów. O ile pierwszy warunek można przyjąć jako 
działalność docelową, to w żadnym wypadku wielkość ta nie może 
uzależniać wprowadzenia systemu rozliczeń w ogóle. W załączo
nej do  regulaminu  tabeli  podano,  że prawie  89%  mieszkań  jest 
przystosowanych  do  rozliczeń  indywidualnych  i  to  jest  punkt 
wyjścia.  Warunek  90% dokonania odczytów jest  niedorzeczny, 
gdyż  to  do  władz  Spółdzielni  należy  dokonywanie  odczytów, 
a wobec opornych są przewidziane sankcje w § 11 p. 2. Jest rzeczą 
władz Spółdzielni uczciwie wykazać niewątpliwe korzyści  wyni
kające z indywidualnego rozliczania kosztów, a nie będzie  trzeba 
nikogo specjalnie zachęcać czy nawet zmuszać do  uczestnictwa 
w tym  systemie. 

Dotychczasowe działania a raczej ich brak świadczą o wyraźnej nie
chęci wobec systemu  rozliczeń: 
1.  nie dokonano rozliczenia sezonu grzewczego  19967, 
2.  nie ma wzmianki  o rozliczeniu okresu od października do  końca 

grudnia  1997.  Mieszkańcy  ograniczyli  ogrzewanie,  ponosząc 
z  tego  tytułu  szereg  niedogodności  i mają  prawo  znać  wyniki. 
Odmawianie nam tego prawa jest działaniem sprzecznym ze Sta
tutem Spółdzielni  i godzi w interes członków  Spółdzielni. 

3.  powoływanie się na sondaż, mający świadczyć o niechęci  miesz
kańców do indywidualnego rozliczenia ciepłajest chybione. Son
daż  przeprowadzono  w  okresie  totalnej  krytyki  systemu, 
roznieconych  emocji  i wręcz nagonki  na poprzednie  kierownic
two  Spółdzielni,  co nie sprzyja przyjęciu  spokojnej  i rzeczowej 
decyzji. 

Jako argument  za zawieszeniem  indywidualnych  rozliczeń  podano 
w jednym z biuletynów „ujemny wynik  finansowy" Spółdzielni. Jest 
to  stanowisko  zgoła  dziwaczne:  jesteśmy  „pod  kreską" więc  prze
stańmy oszczędzać, bo to szkodzi, a zaczniemy oszczędzać gdy finan
se  nam  się poprawią.  Doprawdy   zdumiewające! Chciało  by  się  
naśladując pana Zagłobę  zawołać: ,3oże Ty to widzisz i nie grzmisz?" 
Wniosek: regulamin w omawianej tu części odrzucić, gdyż pozbawia 
nas na czas nieokreślony możliwości oszczędzania a ponadto marnu
j e cały wysiłek organizacyjny i finansowy mieszkańców, włożony we 
wprowadzenie  indywidualnego rozliczenia ciepła. 

Turniej Mini Koszykówki  odbył 
się  16  stycznia  w  Szkole  Pod
stawowej Nr 5. Do finału zakwa
lifikował y się „dwójka" i „szóst
ka",  która  ostatecznie  wygrała 
36:26.  Trzecie  miejsce  zajęli 
uczniowie z „trójki" , którzy  wy
stąpili w  składzie:  Łukasz  Zą
ber,  Adam  Kajsorz,  Łukasz 
Nowak,  Daniel  Rabin,  Daniel 
Ciemala, Andrzej  Kowala,  Ra
dosław Duda, Marek  Górniok , 
Szymon Sikora, Paweł  Hussar, 
Wiesław  Kowala  i  Grzegorz 
Surgiewicz.  Młodzi  koszykarze 
trenują  pod  okiem  Mieczysła
wa  Dronia.  (mn) 

14 15  lutego w Ustroniu  i Wi
śle  odbędą  się 3 Otwarte  Nar
c ia rsk ie  M i s t r zos twa  Unii 
Wolności  połączone  z  sympo
zjum  o wychowaniu  prozdro
wotnym,  które odbędzie  się  14 
lutego  na  Zawodzili  w  Zakła
dz ie  P r z y r o d o l e c z n i c z ym 
o  godz.  15.  Następnego  dnia 
o  godz.  10.00  na  Stożku  roze
grany  zostanie  slalom  gigant, 
a  o godz.  13 zawody  snowbo
ardowe.  Zawodnicy  będą  kla
syfikowani w kategoriach  wie
kowych  oraz  osbono  wśród 
posłów,  członków  UW,  sym
patyków  UW. 

Abstrahując od powyższego:  §  103 Statut zabrania  łączenia funkcji 
członka Zarządu i Rady Nadzorczej. Na jakiej więc podstawie p. Boro
wiecka, wybrana do R.N. figuruje zarówno na liście członków R.N. jak 
i Zarządu, co można łatwo sprawdzić na tablicy ogłoszeń w  siedzibie 
Spółdzielni.  Stawiając to pytanie  zdaję sobie  sprawę,  że  wystarczy 
usunąć lub zmienić  listy, a faktyczny skład władz Spółdzielni  będzie 
znany tylko wtajemniczonym. 

Kowala Ludwi k 
O 

W ostatnich miesiącach na łamach „Gazety Ustrońskiej" ukazały  się 
różne publikacje z użyciem mojego nazwiska. Mojątylko jest sprawą, 
czy jako osoba prywatna zrobię z tego użytek. Natomiast jako członek 
SM „Zacisze" żądam sprostowania  nieprawdziwych  informacji. In
formuje Pana,  że  sprawa  sądowa  w  sprawie  ustalenia  czy  obecnie 
działająca Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana została prawidłowo 
toczy się nadal  w Sądzie Wojewódzkim.  Podaję Panu sygnaturę  akt 
sprawy celem sprawdzenia 1C 1795/97. Na rozprawie w dniu 21.11.97 
postanowieniem  Sądu  nastąpiła  zamiana  powoda  z  Zarządu  Spół
dzielni na członków Spółdzielni  tj. pana J. Żmiję i mnie. Nałożona na 
Spółdzielnię kara przez Urząd Skarbowy w Cieszynie, została anulo
wana przez Izbę Skarbową w BielskuBiałej, która jest organem odwo
ławczym  od decyzji organów skarbowych.  Ministerstwo  Finansów, 
do  którego zwróciłam  się z prośbą  o zajęcie stanowiska  w  sprawie 
ustaleń  zawartych  w  protokole  Urzędu  Skarbowego  w  Cieszynie, 
potwierdził  słuszność  działania  Spółdzielni.  Dokumenty  w/w  spra
wach winny znajdować się w  Spółdzielni. 
Przy okazji zasadnym  byłoby przypomnienie członkom  Spółdzielni 
składów osobowych Zarządów działających w latach  199097, celem 
ustalenia odpowiedzialności  za podejmowane decyzje. Zgodnie bo
wiem z Prawem Spółdzielczym, Zarząd kieruje działalnością  Spółdziel
ni  podejmując  kolegialne  decyzje.  Nieporozumieniem  zatem  jest 
przypisywanie mi  wszystkiego. 

Barbara Kapicka 

Od  redakcji : W sądzie wojewódzkim  uzyskaliśmy  informację, że 
faktycznie toczy się sprawa, w której B. Kapicka  i J. Żmija wystę
pują przeciw SM  „Zacisze". Ostatnia  rozprawa odbyła  się 4  lutego 
1998 r. Następną  wyznaczono  na  marzec. 

PUCHAR  PREZESA 
13  lutego  odbędą  się  Mistrzostwa  Ustronia  Szkół  Podstawo

wych w Slalomie Gigancie o Puchar Prezesa MarabuSki.  Zawody 
rozpoczną  się o godz.  10.00, a młodzi  narciarze rywalizować  będą 
na  stoku  slalomowym  Poniwca.  W  zawodach  startować  mogą 
uczniowie  ustrońskich  szkół podstawowych.  Przewidziano  klasy
fikację dziewcząt  i chłopców w grupach wiekowych  oraz  drużyno
wą. Mistrzostwa organizują: MarabuSki Club Ustroń oraz  Wydział 
Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  UM. 

Na górskie stoki zawitała wreszcie zima. Narciarze przestali  narze
kać.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

Rośnie w  siłę ustrońska  sekcja biegaczy  górskich  TRS  „Siła". 
Ostatnio zawodnicy  tej sekcji przez  tydzień przebywali  na  obozie 
treningowym  w  schronisku  na  Równicy.  Było  to  możliwe  tylko 
dzięki sponsorom: Zakładom  Mięsnym  Henryka Kani  i prowadzą
cemu  schronisko  Janowi  Jeleśniańskiemu.  Podczas  całego  obozu 
na Równicy  był śnieg, który nie przeszkodził  w  przeprowadzeniu 
kilk u sprawdzianów.  Ustanowiono  też zimowy  rekord w biegu  na 
szczyt  Równicy  (885 m) spod  schroniska  (785  m). 28 stycznia  na 
Równicy  leżało 50 cm kopnego śniegu. W  tych warunkach  Marek 
Bylica wbiegł na szczyt w czasie 5 min. 23 sek. Drugi był  Krzysz
tof Dorighi w czasie 5 min. 34 sek., trzeci Tomasz  Klisz  5 min. 42 
sek. Po kilku dniach, gdy  turyści wydeptali  ścieżkę na szczyt osią
gnięto wyniki  znacznie  lepsze. Piotr  Łupieżowiec wbiegł na szczyt 
w 4 min.  17 sek.  i jest  to aktualny  rekord,  który każdy biegacz,  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu  próby,  może  pobić.  (w) 

Taki se  bajani 
Każdymu  możeprzitrefić  sie jakosiprziygoda,  czasym zło, nie

roz  śmiyszno.  Czasym,  bo je  taki popyrtaniec,  czasym,  bo  sie 
śpiycho,  a czasym aji, że je  zabyty,  a czasym,  bo je  tako  wymasta. 

Mie sie trefajóm  taki prziygody  rozmańte,  bo isto  wszystkiego 
u  mie  po  kapce  i tego,  żech  jej  popyrtano,  że  sie  śpiychóm, 
a czasym i tego, że jako  to prawióm,  to nie boli, jyny  sie  trzej a 
moc  nachodzić. 

Śpiychóm  sie  kiesi  do  roboty,  tu  jeszcze  dzieckóm  cosi  napo
ry nczóm,  Jozejkowi  jeszcze  jakisi  łyki,  tu już  bije  siedym,  a  jo 
powinna  być już  na szychcie.  Przywlykóm  mantel  i lecym.  Wy
szłach z chałpy, jakosi  zima  mi  sie  zrobiło  kole  zadku,  uszłach 
jeszcze  pore  kroków,  wiater  mi  mantel  od  kolan  odwinyl.  Cosi 
mi  biolego  migło,  sie  mi zdo,  żech  prziywdziała  modry  spodek. 
Odwinyłach  mantel,  a jo  je  w samej  koszuli.  Spatki  do  chałpy. 
Inkszy  roz,  wyleciałach  w papuciach.  Byl  śniyg,  a  papuciech 
miała  isto  podbite  jakimsi  skajem.  Jakech  sobóm  drzązgła,  toch 
sie  nie poradziła  pozbiyrać.  Dobrze,  że  to było pod  łoknami,  że 
mie Jozefek  widzioł,  tóż mi pumóg  do chałpy  włyś. 

Kiesi żech se do cukru w cukierniczce  nasypała  gryzku  i anich 
na to nie prziyszla,  że  to inakszyj  wyglóndo.  Dziepro, jak  żech se 
„posłodziła  " herbate,  dziwom  sie,  cóż jo  to móm  taki biole,  kal
ne. 

Jakosi  wczas  tego roku kocury poczuły  wiosnę. Już pore  nocy 
pod  mojimi  łoknami  miałczóm,  gónióm  i rejwoszóm.  Nie  idzie 
spać. 

Spómniała  mi sie  tako jedna  noc, jyny  że  to było  w lecie. Pod 
łoknami  móm starom  wannę  na wode do podływanio.  Nie  spiym, 
fort  słyszym, jak  gónióm  kole  tej wanny  a miałczóm.  Na roz cosi 
mi  sie  to miałczyni  zdało  inksze,  taki  żałosne.  Przewracóm  sie 
w łóżku,  to miałczyni  nie dowo  mi spokoja,  Wyszlach na  balkon, 
a  tam  miałach  łodke  ze  starom  ziymióm  po  kwiotkach,  sie  mi 
zdo, że weznym kapkę tej ziymi  i przegnóm  ty kocury. Dziwom sie, 
koczka  siedzi  na  ławce  i tak  żałośnie  miałczy,  a kocurek  we 
wannie je  utopiony.  We wannie  było jyny  wody  do polowy,  żeby 
było kapkę  wiyncyj  wody,  isto by poradził  wyłyś. Zegnałach  mo
jigo  ślubnego,  żeby  tego  kocurka  wyciągnył  i kaj  zakopoł,  bo 
koczka  bydzie  wiecznie  nóm pod  łoknami  jojczeć. 

Zwiyrzynta  widać,  tak jako  i ludzie  oplakujóm  stratę  swojich 
dziecek,  też  czujóm  boleść  i rozpacz.  Też  jak  widzym,  (choćby 
w  telewizyji)  jak  umynczóne  sóm  ponikiere  zwiyrzoki,  to  żaloś 
człowieka  biere.  A  u nas  nie  trzeja  telewizyji,  żeby  nieroz  taki 
rzeczy  widzieć. 

Hanka  lod Śliwko w 

2122  lutego  odbędzie  się  Otwarty  Turniej  Tenisa 
Stołowego  o Puchar  Miasta  Ustronia.  Zawody  roze
grane  zostaną  w sali  gimnastycznej  Szkoły  Podsta
wowej  nr 2.  W sobotą  21  lutego  o  godz.  9.00 
rozpocznie  się rywalizacja  uczniów  szkół  podstawo
wych,  natomiast  w niedzielę  22  lutego  rywalizować 
będzie  młodzież  szkół  średnich  i dorośli.  Zapisy  przed 
zawodami.  Wszystkich  startujących  obowiązuje  obu
wie  sportowe  z  białą  podeszwą. 

POZIOMO :  1)  dawna  towarzyska  gra  w karty,  4)  nacięcie  na 
kiju ,  6)  przynęta  na  zwierzaka,  8)  zwada,  kłótnia,  9)  znany  klub 
hiszpański,  10)  wulkan  sycylijski,  11)  pogardliwie  o  starszych, 
12) wyrzutek  w  rodzinie,  13)  pierwiastek  promieniotwórczy,  14) 
imię wschodnie,  15) Ludwik  proletariusz,  16) pośrednik  małżeń
ski,  17) upust  w  sklepie,  18) duża  papuga,  19)  legendarny  założy
ciel  Krakowa,  20)  przepływa  przez  Myślenice. 
PIONOWO :  1) z przekąsem  o stolicy,  2)  reprezentantka  gier 
zespołowych,  3)  sztuka z ariami,  4)  polski  taniec  narodowy, 5) 
miasto  na  górnym  Śląsku,  6)  kurtka  lub  broń,  7)  tandetna  ozdoba, 
11)  miasto  w  woj.  ciechanowskim,  13)  stara  kronika,  14) z niej 
kawior. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól  ozna
czonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  rozwiązań 
mij a 23  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr 3 
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