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R o z m o w a z J o l a n t ą C h w a s t e k , kier. „ D e l i k a t e s ó w "
J a k to się stało, że pracuje pani właśnie w handlu?
Od dziecka marzyłam o tym, żeby pracować w sklepie. Potem
skończyłam szkołę handlową i zaczęłam pracować. Lubię moją
pracę.
Czy pracowała pani w innych branżach niż spożywcza?
Nie. Dawniej pracowałam w administracji PSS w dziale socjal
nym, a potem zaczęłam pracować w tym sklepie.
A kiedy to było?
Ten sklep prowadzę od 1991 roku.
Dawniej praca w sklepie nie była chyba taka przyjemna. Więk
szość towarów dostępna była tylko na kartki, w ograniczonych
ilościach, co powodowało, że klienci byli nerwowi. Teraz wszystko
już jest, ale z kolei wielu ludziom brakuje pieniędzy. Kiedy, według
pani, lepiej się pracowało?
N a p e w n o obecnie jest lepiej, jeśli chodzi o handel niż wtedy,gdy
były kartki. O wiele przyjemniej się pracuje. Zdarza się oczywiś
cie, że klienci bywają czasami niezadowoleni, ale wszystkim
trudno jest dogodzić. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko.
J a k a klientela najczęściej odwiedza wasz sklep? Czy macie
stałych klientów?
Przede wszystkim bazujemy na klientach przyjezdnych, na
turystach. Przyjeżdżają na weekend d o Ustronia i u nas
zaopatrują się w żywność. Stałych kupujących też mamy, ale
raczej niewielu.
Czy turyści bez problemów trafiają do waszego sklepu? Wydaje
się, że jest on jednak trochę oddalony od centrum miasta?
Naszym zdaniem centrum handlowe przesunęło się tutaj na ul.
Partyzantów i klienci bez trudu do nas trafiają. Jedyną rzeczą na
jaką narzekają jest ten parking naprzeciwko sklepu. Jest on
płatny, ale niestrzeżony. Nawet jeżeli ktoś idzie na chwil
kę do sklepi musi zapłacić 5 000 zł. Klienci przyjezdni są
bardzo niezadowoleni. Parkują w końcu przy chodniku, a tutaj
ich łapie Straż Miejska. Wszyscy myślą, że parking jest na
szą własnością i d o nas chodzą ze skargami. A to jest teren
miejski.
Czy zdarzają się u was kradzieże?
Niestety, tak.
Czy to są włamania, czy drobne kradzieże?
Nie, włamania nie mieliśmy. W ogóle ten sklep jest dobrze
zabezpieczony. W oknach są kraty, bezpieczne zamknięcia od
strony podwórza, a od strony ulicy mamy kłódki na drzwiach.
A kradzieże się zdarzają. Przeważnie kradną przyjezdni, ustro
niacy raczej nie. Najczęściej zabierany jest alkohol.
Udaje się wam przyłapać tych złodziejaszków?
Udaje się, chociaż trzeba złapać za rękę. Ale jak przyłapiemy to
już nie wracają. Zdarza się też, że jakaś babcia kostkę masła
zamiast do koszyka, do siatki włoży. Ale to wynika z tego, że
starsi ludzie nie mają po prostu pieniędzy. Nie stać ich na różne
rzeczy i bardzo liczą się z groszem.
A dzieci nie kradną? Na przykład słodycze?
Teraz raczej nie. Jak były obozy w szkole, to się zdarzało. Kilka
(dokończenie na str. 2)

Fot. M. Dobranowska

HENKEL REPTOM
9 marca Śląskie Centrum
Rehabilitacyjne
„Repty"
w Ustroniu wzbogaciło się
o nowoczesny echokardiograf
podarowany przez Henkel
Polska S. A. z Raciborza.
— Chcieliśmy pomóc służbie
zdrowia. Zazwyczaj sponsoru
jemy placówki znajdujące się
w Raciborzu i okolicy. O prze
kazaniu echokardiografu do
Ustronia zdecydowało, że częs
to przebywają tu nasi pracow
nicy i chwalą sobie te pobyty.
Również członek zarządu ze
strony niemieckiej Detlev Mo
ede po wizycie w Ustroniu
stwierdził, że tu o ten aparat

będą dbać i tu będzie on naj
lepiej służył pacjentom — po
wiedział prezes Henkel Polska
S. A. Sławomir Oszczęda po
przekazaniu „ R e p t o m " echo
kardiografu. Urządzenie, pro
dukt firmy Hewlett Packard
z USA, służyć będzie d o niein
wazyjnego badania serca i na
czyń krwionośnych.
W teście EKG domyślamy się
schorzeń, t u widzimy serce
w akcji na monitorze — objaś
niał dyrektor S C R „ R e p t y "
w Tarnowskich Górach T.
Oleszczyk.
Z echokardiografu kosztu
(dokończenie na str. 4)

Nowo otwarty

SALON MEBLOWY

w pawilonie handlowym na os. Manhatan, poleca:

—
—
—
—

segmenty młodzieżowe
segmenty pokojowe
segmenty kuchenne
zestawy wypoczynkowe

od
od
od
od

4 300 000
6150 000
3 950 000
4470000

zł
zł
zł
zł

— zestawy w y p o c z y n k o w e 3 + 2 + 1 o d 9 0 0 0 0 0 0 z ł
Ponadto fotele 1 i 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
i inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. M o ż n a zama
wiać całe komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
od 9.00—17.00, w soboty od 9.00 do 13.00

(dokończenie ze sir. 1)
lat temu była taka grupa młodzieży, która kradła. Poszłam do
wychowawców, zwróciłam uwagę i potem już się uspokoiło. Teraz
zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole działają sklepiki, młodzież
głównie tam się zaopatruje. Tak, że raczej nie mamy z nimi kłopotów, są
w porządku.
Czy klienci są zadowoleni z tych towarów, które im oferujecie?
Myślę, że tak. Nie narzekają, co świadczy o tym, że dobrze wiemy co
powinno znajdować się na półkach.
Czy ma pani w sklepie dużo towarów zagranicznych?
Nie, ponieważ teraz klienci pytają głównie o produkty polskie i nie chcą
kupować innych.
A jak pani myśli z czego to wynika, że w wielu sklepach ciągle jeszcze
przeważają towary zagraniczne?
Trudno powiedzieć. Ja raczej nie przyjmuję produktów zagranicznych.
Raz, że jest kłopot z Sanepidem. Wiadomo, że sklepy spożywcze są przez
nich najczęściej odwiedzane. Trzeba mieć wszystkie atesty. Jeśli ktoś
przyjeżdża z taką ofertą artykułów zagranicznych to albo ma przy sobie
te wszystkie papiery, albo nie i mówi, że są w hurtowni. Takiego towaru
w ogóle nie biorą. A poza tym nasi klienci pytają się tylko o towary
polskie. Na przykład w zeszłym roku mieliśmy takiego klienta ze
Szwajcarii, który wyraźnie powiedział: „Wszystko, co polskie u was
kupuję". Sery kupował, makarony, mleko w kartonikach o przed
łużonej gwarancji, czekolady tylko z „Wedla", „Wawelu" i „Goplany",
podobnie bomboniery. I nie chce słyszeć o niemieckich, czy jakichkol
wiek innych. Tylko polskie.
Jakie towary przynoszą najwięcej zysków, na czym się najwięcej zarabia?
Na alkoholu?
Nie, muszę panią rozczarować. Na wódce nie ma praktycznie żadnego
zarobku. Jest bardzo niska marża. Skarb Państwa, owszem zarabia, ale
nie handlowcy. W tej chwili najlepiej jest sprzedawać artykuły spożyw
cze, używki, kawę, herbatę. Również wyroby cukiernicze.
A na jakich towarach ma pani straty?
Jeśli chodzi o sklepy spółdzielcze, to my mamy wszyscy z górą założone
pewne ubytki, w których się musimy zmieścić. Ale staramy się, nie
dopuścić do poważnych strat. Na przykład jeśli są to towary z krótkim
terminem trwałości, wówczas ich nie bierzemy.
Kiedy macie największe obroty?
Tak, jak mówiłam, głównie w piątek i sobotę. A jeśli chodzi o cały rok to
najlepsze są miesiące letnie — lipiec, sierpień. Właściwie to w lipcu jest
największy obrót. Jest to związane z festiwalem Gaudę Fest. Za
kwaterowanie jest tutaj w SP 1 i w Technikum Mechanicznym. Dlatego
całą tę młodzież mamy u nas w sklepie. A jeśli chodzi o ferie zimo
we, to muszę przyznać, że jest coraz gorzej. Już nie ma tyle młodzieży.
W tym roku było to bardzo widoczne. Sprzedaje się głównie produkty
0 przedłużonej gwarancji, pieczywo, nabiał, konserwy, mrożonki, ale
bardzo mało wędlin. Ludzie nie mają pieniędzy. Każdy się patrzy na
cenę.
Ilu pracowników pani zatrudnia?
Razem ze mną jest sześć'i pół etatu. Mamy także czterech uczniów.
1 jest pani z nich wszystkich zadowolona?
Tak, raczej tak.

TO I OWO
Za 170 min zł odnowiono
salę gimnastyczą z zapleczem
w Zespole Szkół im. Osuchows
kiego w Cieszynie.
*
Słodka „Olza", mimo ogro
mnego popytu na jej wyroby,
ma w Cieszynie (i chyba w re
^ /^rtrrAłn TIcfrnncLo

gionie) tylko jeden sklep fir
mowy.
Każdy może dobrowolnie po
ddać się testowi na wirusa HIV.
Badanie kosztuje niecałe 100 tys.
zł, a przeprowadza je specjalis
tyczna pracownia w Szpitalu Śląs
kim.
*
15 rok działa Towarzystwo Mi
łośników Wisły, kontynuujące
tradycje Stowarzyszenia Miłośni
ków Wisły, założonego w 1905 r.
przez... trzech warszawiaków.

Fot. W. Suchta
A jakie wymagania pani stawia, jeśli przyjmuje pani kogoś nowego do
pracy?
Podstawą jest uczciwość. Ekspedientka musi być uczciwa, staranna,
miła dla klientów, schludna.
Ma pani książkę życzeń i zażaleń?
Oczywiście, że mamy. Ale jest nie używana. Nie chwaląc się, nie
mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby klient się jej domagał. Raczej
wszyscy są zadowoleni.
A czy klienci nie narzekają na zbyt wysokie ceny w porównaniu z innymi
sklepami?
Nie. Na tych najbardziej potrzebnych artykułach żywnościowych
staramy się dawać niskie marże. A jeśli są trochę wyższe ceny niż gdzie
indziej, to jest to wynik naliczania VATu. Ja go muszę zapłacić. Jeśli
ktoś nie osiąga takich obrotów jak my, nie musi płacić i może sobie
narzucić mniejszą marżę i ma niższe ceny.
Gdzie zaopatruje się pani w towary?
Nabiał wozi nam prywatny dostawca z Ustronia, który zaopatruje
zresztą wszystkie sklepy spożywcze PSSu. Ma po prostu niższe ceny niż
inni wytwórcy i bardzo dobre produkty. Bardzo duży wybór ma
w serach, jogurtach, masłach. Oferuje zdrową żywność, a teraz klienci
się o to pytają. Również pan z Ustronia zaopatruje nas w wyroby
cukiernicze Olzy i Jacobsa. Generalnie dostawców mamy z województ
wa bielskiego. Poza tym z naszych magazynów mamy dużo towarów.
Staramy się mieć jak najmniej pośredników, bo to się potem odbija na
cenie.
A czy zdarzyło się, że ktoś dostarczył żywność nieświeżą?
Nie. Nawet jeżeli była taka sytuacja, że produkt miał krótki okres
gwarancji, to już takiego czegoś nie brałam do sklepu. Musiało być trzy
miesiące czy sześć tygodni. Potem są straty przez takie artykuły, bo to
trzeba wycofać ze sprzedaży.
Jaka jest pani recepta na wzorowo prowadzony sklep i czy uważa pani, że
osiągnęła już ten ideał?
Myślę, że nasz sklep jest prowadzony wzorowo. Mamy szeroki asor
tyment artykułów od pieczywa przez owoce, nabiał, wędliny, mięso,
słodycze, napoje, alkohole. Nie ma żadnych zażaleń i skarg. Jest
rentowny, a to się obecnie najbardziej liczy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magda Dobranowska
Ukazał się 10 numer pisma „Fi
lia" wydawanego przez studen
tów cieszyńskiej uczelni oraz 10
numer „Informatora Miejskiego
Wisły", wydawanego przez Urząd
Miejski.
114 projektów wpłynęło na
ogólnopolski konkurs „Małe Oj
czyzny". Wyróżnienie w wyso
kości 50 min zł otrzymał pro
jekt opracowany przez Gminy
regionu cieszyńskiego: Istebną,
Wisłę, Ustroń, Goleszów i Cie
szyn.

50 propozycji inwestycyjnych
różnego rodzaju, przedstawiły
gminy z Cieszyńskiego podczas II
Wystawy Gospodarczej Miast
Polskich w Poznaniu. Oby znale
źli się jacyś inwestorzy.
*
Tradycją stały się Miscellanea
Przewodnickie,
organizowane
od kilku lat przez Oddział
PTTK „Beskid Śląski". Ubiegło
roczne poświęcone były drodze
Śląska Cieszyńskiego do wolnej
Polski.
(nik)

Co roku w okresie zimowym w lasach przeprowadza się liczenie
zwierzyny. Po świeżych opadach śniegu leśniczy i służba leśna wyruszają
do lasów i starają się oszacować po ilościach śladów oraz bezpośrednich
spotkań ile i jakie zwierzęta zamieszkują dany obszar. Ustrońskie
Nadleśnictwo również przeprowadziło w tym roku taką akcję. Z infor
macji, którą otrzymaliśmy wynika, że nasze lasy zamieszkuje 18 jeleni,
w tym 5 byków, 9 łań i 4 cielęta; 161 saren, 46 kozłów, 76 kóz i 39 koźląt.
A oprócz tego 12 dzików, 14 lisów, 41 zajęcy, 7 borsuków, 14 kun
leśnych i 32 bażanty. Ilości te są mniej więcej zbieżne z wynikami
zeszłorocznymi. Ważną i dobrą wiadomością jest to, że na naszym
terenie nie ma problemów z kłusownictwem.
(M.D)
•żr •
*
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Maria Szczotka, lat 85, ul. Źródlana 87
Jan Konieczny, lat 80, ul. Konopnickiej 34/12
Helena Brandys, lat 80, ul. Daszyńskiego 95
ćr * ćr
Dzień Kobiet, dawniej prawie narodowe święto, od kilku lat jest
obchodzony dość skromnie. Podobnie było w tym roku.
W Ustroniu 8 marca świętowali związkowcy Kuźni Ustroń, którzy
swoje koleżanki ze związków uraczyli słodyczami i kwiatami. Również
PSS stanął na wysokości zadania ofiarując pracownikom bony do
sklepów spółdzielczych na 200 tys. W Szpitalu Uzdrowiskowym panie
musiały się zadowolić jedynie życzeniami od dyrekcji. W szkołach
obowiązki panów przejęła na siebie młodzież, obdarowując swoje
nauczycielki kwiatami. W SP1 zorganizowano w radiowęźle szkolnym
specjalny koncert życzeń dla wszystkich pań pracujących w szkole,
a ponadto wręczono im laurki i bukiety kwiatów z papieru przygotowa
ne przez uczniów specjalnie na ten dzień.
Wieczorem, na ulicach naszego miasta dało się zaobserwować
większą niż w dni powszednie ilość panów, których zachowanie
wskazywało na spożycie alkoholu.
r
żr

05.03.1994 r.
Około godz. 17.40 w centrum
Ustronia ujawniono autokar wy
cieczkowy z młodzieżą szkolną

3.03 — kontrolowano porządki
przy posesjach w Hermanicach.
W12 przypadkach wręczono pise
mne nakazy uprzątnięcia terenu
przy zabudowaniach.
4.03. — nakazano uporządkowa
nie terenu przy sklepie Krokus.
5.03 — kierowcę, który spowodo
wał wypadek drogowy na Polanie,
przewieziono na Komisariat Poli
cji w Ustroniu.
7.03—interweniowano w sprawie

z woj. katowickiego. Stwier
dzono, że opiekun grupy znaj
duje się w stanie nietrzeźwym.
Sporządzono wystąpienie do Ku
ratorium Oświaty, a na pechowe
go opiekuna wniosek do kole
gium.
zanieczyszczenia Młynówki w re
jonie skrzyżowania ulic Skoczow
skiej z Lipowską. W potoku znaj
dowały się śmieci i gałęzie po
pielęgnacji drzew.
8.03 — ustalono winnego za
nieczyszczenia potoku Gościra
d owiec i przekazano sprawę do
Wydziału Ochrony Środowiska
UM.
9.03 — interweniowano w sprawie
składowania gruzu budowlanego
w rejonie ulic Katowickiej i Gole
szowskiej. Nakazano zepchnięcie
gruzu z pasa jezdni i uporząd
kowanie drogi.

KSERO W PODARUNKU
Ostatnio cały kraj ekscytuje się aferą korupcyjnopolicyjną z Po
znania. Zapytaliśmy komendanta naszego Komisariatu aspiranta Piot
ra Gawłowskiego, czy nie zdarzyły się próby przekupstwa ze strony
ustrońskich biznesmenów. Komendant stanowczo zaprzeczył. Stwier
dził też, że bardzo długo starał się obejść bez pomocy ze strony
prywatnych osób. Jednak ze względu na poprawę skuteczności i działa
nia ustrońska policja przyjęła kilka darów sponsorowanych przez
bogatszych mieszkańców Ustronia. W ten sposób między innymi
posterunek wzbogacił się o kserokopiarkę. Komendant podkreślił
jednak, że wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa oraz, że
ewentualni sponsorzy są z góry uprzedzani, iż nie mogą liczyć na jakieś
usługi w zamian. Wszystko odbywa się na takich samych zasadach jak
sponsorowanie szkół czy szpitali. Biznesmeni wolą przekazać pieniądze
na benzynę dla własnej policji i częściej ją widzieć na drogach, niż
oddawać je do Urzędu Skarbowego, nie wiedząc właściwie jaki zostanie
z nich zrobiony użytek. Dofinansowując policję czują się bezpieczniejsi.
Ale za swoją pomoc nie mają żadnych ulg, np. przy kontrolach
drogowych. Zresztą nie oczekują takowych. Poza tym zakres działalno
ści ustrońskiej Policji jest tak wąski, że jakiekolwiek manipulacje,
interesujące zazwyczaj biznesmenów, nie leżą w kompetencjach naszych
policjantów. Problemu korupcji zatem nie mamy i nie będziemy czytać
w gazetach o kolejnej aferze.
(mad)

PRZYBYWA POTRZEBUJĄCYCH

W „Kosie" na Zawodziu poradzono sobie z wjazdem dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ćr * ń
Poprzez oflagowanie zakładu członkowie „Solidarności" Kuźni
Ustroń wyrazili swe poparcie dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej tej
centrali związkowej. Jak poinformowano nas w Komisji Zakładowej
„S" Kuźni, zakład nie został wyznaczony do strajku. Oflagowanie jest
więc wyłącznie poparciem, a nie pogotowiem strajkowym. Oczywiście
nie można wykluczyć, że gdy protest przybierze na sile, strajk obejmie
również Kuźnię. Jeszcze na dzień przed akcją kolejarzy, na ustrońskim
dworcu nie potrafiono nam powiedzieć czy protest „Solidarności"
obejmie pociągi przejeżdżające przez Ustroń 11 marca. Następnego dnia
okazało się, że do Ustronia nie dojechał jeden pociąg towarowy o czym

Ustroński MOPS powstał w listopadzie 1990 roku. Zakres działalno
ści obejmuje m.in. wywiad środowiskowy, na podstawie którego
przyznaje się różnego rodzaju świadczenia.
Pieniądze, jakie otrzymuje MOPS, płyną z dwóch źródeł. Zadania
własne są finansowane przez gminę, natomiast zadania zlecane przez
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w BielskuBiałej. Mimo ogól
nych trudności finansowych w naszym kraju, środki na pomoc społecz
ną co roku się znajdują i nawet nadążają za inflacją. Dla przykładu
podamy kilka cyfr. W roku 1991 MOPS otrzymał 240 min na zadania
własne i 600 min na zadania zlecone. Natomiast na rok 1994 ośrodek
otrzymał na same tylko zasiłki 1 min od gminy oraz 965 min z Bielska, co
nie jest ostateczną kwotą, ponieważ nie zostały jeszcze przyznane
pieniądze na ochronę macierzyństwa.
W zeszłym roku z pomocy naszego ośrodka skorzystało 550 rodzin.
Niestety liczba ta ciągle wzrasta. W sprawozdaniu z działalności
ustrońskiego MOPSu czytamy m.in.:
„Z uwagi na zubożenie społeczeństwa co rok wzrasta ilość naszych
podopiecznych. Dawniej z naszej pomocy korzystały przede wszystkim

zresztą u p r z e d z o n o wcześniej. M o ż n a więc stwierdzić, że o g ó l n o p o l 

osoby samotne, inwalidzi, rodziny niepełne, w k t ó r y c h dochód na osobę jest

ska akcja „Solidarności" nie spowodowała żadnych perturbacji
w funkcjonowaniu miasta a wszystkie przedsiębiorstwa pracowały
normalnie.

taki niski, że nie pozwala na godną egzystencję.
Powodem tego są najczęściej bardzo niskie zarobki lub bezrobocie
któregoś z żywicieli przy jednocześnie wzrastających cenach czynszu,
energii gazu".
Sytuację pogarsza jeszcze zniesienie dopłat mieszkaniowych.
Wzrasta liczba potrzebujących, wzrastają także potrzeby finansowe
MOPSu. Działalność ośrodka spotyka się jednak ze zrozumieniem ze
strony władz miasta, co szczególnie podkreślają pracownice ośrodka
wraz z kierowniczką Zofią Ferfecką.
(M.D.)

Ci, którzy od nas odeszli:
Walenty Górniok, lat 80, ul. Lipowska 89
Stanisław Korczyk, lat 59, ul. Staffa 5

Gazeta Ustrońska 3

HEIMKEL REPTOM
(dok. ze str. 1)

Echokardiograf już pracuje. Z. Eysymontt podczas badania pacjenta.
Fot. W. Suchta
jącego 40.000 USD najbardziej
zadowolony był Zbigniew Eysy
montt kierujący ustrońskim od
działem „Rept". Jego ideą jest
stworzenie ośrodka rehabilitacji,
w którym promuje się wszystkie
działania pozwalające odzyskać
zdrowie. Przynależność do euro
pejskiej sieci szpitali promujących
zdrowie jako szpital pilotujący
świadczy, że czyni się dobrze.
W sumie w Europie jest 20 takich
szpitali, z czego dwa znajdują się
w Polsce — w Warszawie i Ustro
niu.
W „Reptach" na Zawodziu reali
zuje się specjalny program, które
go zadaniem jest rehabilitacja fi
zyczna i psychiczna. Prowadzi się
„szkołę zdrowia", gdzie spotkać
się można z kardiologami, rehabi
litantami — specjalistami od bó

lów krzyża itp. Stale prowadzi się
kontrolę sytuacji epidemiologicz
nej, stosuje się właściwe sposoby
sprzątania i czyszczenia i w tym
też pomocą służy Henkel S. A.
„Repty" są strefą bezdymną, nie
można tu kupić i palić papiero
sów. Dba się o zdrową żywność.
Ważnym elementem programu są
działania kulturalne. Odbyło się
już około 20 koncertów, a 8 marca
otwarto galerię grafiki. Działania
te podsumował T. Oleszczyk:
— Na szacunek zasługuje fakt, że
robi się to bezkosztowo w dramaty
cznej sytuacji finansowej służby
zdrowia. Jest to wynik entuzjazmu
zasługującego na szacunek. Często
boimy się używać sformułowania
„zaangażowanie społeczne", a tu
właśnie ono pasuje.
(ws)

Gimnastyka — jedna z form rehabilitacji.

PT „CZANTORIA" S.A.
ul. Hutnicza 7

wydzierżawi
pomieszczenia
w Ekspozyturze w Istebnej.
Wiadomość:
teł. 2703, 2282 lub
w siedzibie PT „Czantoria"
4 Cflzeta I J s t r o ń s k a

FOL W. Suchta

Kolejna sesja Rady
Miejskiej odbędzie
się w piątek 8 kwiet
nia w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego
o godzinie 14.00

Dużym utrudnieniem dla mieszkańców Manhatanu i oś. Centrum
stała się likwidacja trzech sklepów spożywczych na tych osiedlach. Dwa
należały do PSS „Społem". Zwróciliśmy się do Spółdzielni z prośbą
o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Od kierownika Działu Administracyj
nego Janusza Badury otrzymaliśmy następującą informację:
„Zarząd „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu
śledząc pogarszające się z każdym miesiącem wyniki finansowe placó
wek dzierżawionych od Spółdzielni mieszkaniowej „Zacisze" w Ustro
niu, podjął decyzję o rezygnacji z dalszego dzierżawienia i tym samym
prowadzenia działalności w sklepie ogólnospożywczym i przemys
łowym na osiedlu Manhatan i w sklepie ogólnospożywczym na ulicy

Cieszyńskiej. Główną jednak przyczyną rezygnacji z tych placówek były
wysokie czynsze, które miały tendencje wzrostowe, a przez to malejącą
rentowność, wręcz przynosząc straty. Dysponując w pobliżu w/w
placówek własną bazą, pozwoliło to przenieść sklepy bez uszczerbku dla
dotychczasowych i potencjalnych klientów, nie zmniejszając przez to
uzyskiwanych obrotów. Sytuacja obecna pozwoli nawet na nieznaczne
obniżenie marż, a tym samym cen jednostkowych produktów."
Tyle PSS „Społem". Udaliśmy się z kolei do drugiej strony związanej
ze sprawą, czyli do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze". Prezes
Spółdzielni Andrzej Szcześniewski, zaniepokojony dochodzącymi do
niego pogłoskami, jakoby to „Zacisze" „wyrzuciło" PSS „Społem"
z zajmowanych dotąd lokali, postanowił podać nam nieco szczegółów.
Sprawa ciągnie się już od maja 1992 roku, kiedy to została obniżona
o 50% stawka najmu dla sklepu przemysłowego. Mimo tego, PSS 31
stycznia 1993r. wypowiedział umowę najmu lokalu. W trakcie wypowie
dzenia „Społem" zwróciło się z prośbą o powtórne zmniejszenie stawek
najmu. Zarząd Spółdzielni Miszkaniowej ustosunkował się do tej
prośby przychylnie i obniżył stawkę. Do tej pory więc współpraca
układała się dobrze. Jednak w sierpniu 1993 roku „Zacisze", podobnie
jak wiele innych podmiotów gospodarczych, zaczęło naliczać podatek
Vat. W związku z tym, do wszystkich kontrahentów „Zacisza" zostały
wysłane aneksy do umów, w których wprowadzono tenże podatek. PSS
aneksów tych nie podpisała, natomiast wystąpiła z kolejną prośbą
0 zmniejszenie stawek dzierżawczych w obu lokalach sklepowych na
Manhatanie (spożywczym i przemysłowym) oraz w sklepie spożywczym
na ul. Cieszyńskiej. Tym razem jednak Zarząd Spółdzielni „Zacisze"
odmówił dalszego obniżania czynszu. Wówczas PSS „Społem" raz
jeszcze wystąpiła z prośbą o zmniejszenie za wysokich według niej
stawek, zapowiadając jednocześnie, że w razie negatywnej decyzji,
wypowie umowę najmu w sklepach na Manhatanie. Zarząd „Zacisza"
postanowił podtrzymać dotychczasowe wypowiedzenie, dołączając do
tego, ze swojej strony, wypowiedzenie umowy również w sklepie na ul.
Cieszyńskiej. Miało to miejsce w październiku 1993r. Z kolei następuje
dość bogata korespondencja dotycząca terminów przekazania obiektów
oraz ich ewentualnej zmiany. Ponieważ jednak decyzje Zarządu „Zaci
sza" nie uległy zmianie, a PSS nie zdołało przekazać w terminie
wszystkich lokali, wobec tego Spółdzielnia Mieszkaniowa podniosła
czynsz za okres bezumownego korzystania z lokali o 200% za grudzień
1 300% za styczeń. Ostatecznie obie spółdzielnie rozeszły się w dość
napiętej atmosferze 2 lutego br.
Zainteresowaliśmy się również zniknięciem sklepu spożywczego z oś.
Centrum. Prowadziła go Barbara Kłos, dzierżawiąc lokal od spółdzielni
„Zacisze". Prezes Andrzej Szcześniewski wyjaśnił nam, że wobec nie
możności wywiązania się z umowy najmu przez właścicielkę sklepu,
Spółdzielnia „Zacisze" rozwiązała umowę. Dodał jeszcze, że z góry
zakładała ona pewne straty na rzecz spółdzielni, wobec czego nie mogli
sobie pozwolić na ich znaczny wzrost. Barbara Kłos, która przeniosła
swój sklep do tańszego lokalu na terenie Ustronia, potwierdziła, że nie
była w stanie wywiązać się z umowy, gdyż zakładała za wysoką, według
niej stawkę najmu. Ma jednak nadzieję, że uda jej się wynegocjować
z „Zaciszem" obniżenie tej stawki i będzie mogła powrócić do dawnego
lokalu, gdzie chciałaby prowadzić bar szybkiej obsługi.
Tak sprawa wygląda z trzech zainteresowanych stron. Czwartą stroną
są oczywiście mieszkańcy obu osiedli, którzy mają trochę utrudnione
życie. Nie ma się co oszukiwać, że duży sklep samoobsługowy może
zostać zastąpiony znacznie mniejszym sklepem, czy wręcz sklepikiem.
Trudno jest w tej sprawie zająć jednoznaczne stanowisko. Każda ze
stron ma swoje racje, których można się zapewne doszukać w grubych
teczkach korespondencji. Przeciętnego mieszkańca jednak mało ob
chodzi kto ma racje, a kto nie. Głównie go interesuje, czy i kiedy zostaną
otwarte nowe sklepy. Wiemy, że wkrótce nowemu dzierżawcy ma zostać
przekazany lokal przy ul. Cieszyńskiej. W sparawie sklepu na Man
hatanie „Zacisze" jest na etapie rozpatrywania trzech ofert. Wszystko
ma się wyjaśnić jeszcze w marcu.
Magdalena Dobranowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr LII/362 / 94

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 1994
Treść

Dział Rozdział

Plan
na rok 1994

Zadania
własne

40

4495

Rolnictwo

147.000

147.000

45

4995

Leśnictwo

20.000

20.000

66

6995

Ochrona Środowiska

400.000

400.000

20.694.476

19.204.476

2.850.000

2.850.000

1.600.000
1.250.000

1.600.000
1.250.000

320.000
10.540.000
2.844.476
3.140.000
1.000.000

320.000
9.050.000
2.844.476
3.140.000
1.000.000

Gospodarka Mieszkaniowa

650.000

600.000

Ochotnicze Straże Pożarne
Gospodarka Terenami w Mieście

600.000
50.000

600.000

Oświata i Wychowanie

9.491.000

9.491.000

Szkoły Podstawowe
Przedszkola

2.500.000
6.686.000

2.500.000
6.991.000

Kultura i Sztuka

2.865.000

2.865.000

600.000

600.000

1.475.000

1.475.000

Gospodarka Komunalna

70
7221

7231
7261
7262
7281
7395
74
7523
7552
79
7911
8211
83

Oczyszczanie miasta
w tym:
— akcja zimowa
— oczyszczanie
Zieleń Miejska
Ulice, place, mosty
Oświetlenie ulic
Jedn. Wielobranżowej Gospodarki Komunalnej
Pozostała działalność

Zadania
zlecone

1.490.000

1.490.000

50.000
50.000

8311

Muzeum

8322

Biblioteka

8595

Pozostała działalność

450.000

450.000

Gazeta Ustrońska

340.000

340.000

Ochrona Zdrowia

1.400.000

1.400.000

8521

Żłobek

1.200.000

1.200.000

8595

Pozostała działalność — zakup sprzętu dla ZOZ

200.000

200.000

Opieka Społeczna

3.879.000

2.645.000

1.234.000

8611
8613
8615
8695

Domy Pomocy Społecznej
Zasiłki
Teren. Ośr. Pomocy Społecznej
Pozostała działalność

1.000.000
1.965.000
674.000
240.000

1.000.000
1.000.000
405.000
240.000

965.000
269.000

87

8795

Sport i Turystyka

200.000

200.000

88

8895

Turystyka i Wypoczynek

600.000

600.000

Administracja

9.236.114

8.846.288

9144
9145
9146
9195

Rada Miejska
Zarządy Miast
Urzędy Miast
Pozostała działalność

164.295
688.000
8.215.119
168.700

164.295
688.000
7.825.293
168.700

9312

Bezpieczeństwo Publiczne — Policja

25.000

25.000

20.700.000

20.700.000

606.455

606.455

70.914.045

67.750.219

85

86

91

93

Inwestycje
Rezerwa budżetowa

389.826

389.826

3.163.826
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UCHWAŁA Nr LI1/362/94
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 4 lutego 1994 r.
w sprawie budżetu miasta na rok 1994
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 54 ust. 2 pkt 1 i art. 60
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U.
Nr 16, poz. 95 z późn. um.) oraz art. 37 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia
1991 r. Prawo Budżetowe (tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 344)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala:

§
1) Ustala się dochody miasta na rok 1994
w wysokości
60.641.045 tys. zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2) Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1994
w wysokości
70.914.045 tys. zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie są:
a) nadwyżka budżetowa z roku 1993
w kwocie
3.573.000 tys. zł
b) kredyt długoterminowy
w wysokości
9.000.000 tys. zł
§3
Przeznacza się z dochodów budżetu kwotę 2.300.000 tys. zł na spłatę
kredytu długoterminowego.
§4
1) Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują dotację celową na zadania
z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.163.826 tys. zł.
2) Wydatki ustalone w § 1 ust. 2 obejmują wyodrębnioną kwotę na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
3.163.826 tys. zł.
§5
Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność
w formie gospodarki pozabudżetowej:
a) zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
— zgodnie z zał. nr 6
— przychody
5.670.000 tys. z
w tym dotacje
3.140.000 tys. z
— rozchody
5.670.000 tys. z
b) zakład budżetowy „Przedszkola Miejskie"
— zgodnie z zał. nr 7
— przychody
9.666.180 tys. z
w tym dotacja
6.991.000 tys. z
— rozchody
9.666.180 tys. z
c) zakład budżetowy „Muzeum"
— zgodnie z zał. nr 8
— przychody
616.000 tys. z
w tym dotacja
600.000 tys. z
— rozchody
616.000 tys. z
d) zakład budżetowy „Biblioteka"
— zgodnie z zał. nr 9
— przychody
1.475.000 tys. z
w tym dotacja
1.475.000 tys. z
— rozchody
1.475.000 tys. z
e) zakład budżetowy „Gazeta Ustrońska"
— zgodnie z zał. nr 10
— przychody
590.560 tys. z
w tym dotacja
340.000 tys. z
— rozchody
590.560 tys. z
f) zakład budżetowy „Żłobek Dzielnicowy"
— zgodnie z zał. nr 11
— przychody
1.467.000 tys. z
w tym dotacje
1.200.000 tys. z
— rozchody
1.467.000 tys. z
g) gospodarstwo pomocnicze „Kolej Linowa na Czantorię"
— zgodnie z zał. nr 12
— przychody
6.986.000 tys. z
rozchody
6.950.000 tys. z
w tym wpłaty do budżetu
15.000 tys. z

HSEIB
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W wydatkach ustalonych w § 1 ust. 2 określa się na finansowanie zadań
inwestycyjnych kwotę 20.700.000 tys. zł
— zgodnie z zał. nr 5.
§7
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane
w wysokości 1% planowanych w budżecie dochodów w kwocie 606.455
tys. zł.
§8
Upoważnia Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie w za
kresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
§9
Upoważnia Zarząd Miasta do zaciągania zobowiązań do wysokości
4.000.000 tys. zł.
§ 10
Obsługę bankową budżetu miasta prowadzi Bank Śląski Oddział
w Ustroniu.
§11

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 1994 r.
§ 13
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
na terenie miasta i opublikowanie w „Gazecie Ustrońskiej".
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
nr LII/362^94

Plan dochodów budżetu miasta na rok 1994

I.

Plan 1994

Treść

Lp.
PODATKI

35.794.000

1.
2.
3.
4.

17.134.000
700.000
2.210.000

podatek od nieruchomości
§ 55
podatek i opłaty od gosp. rolnej §51
§58
opłata skarbowa
podatki opł. w formie karty
§52
podatkowej
§61
5. podatek od środków transp.
6. udział we wpływach z podatku do
chodowego od osób fizycznych
§ 15
7. udział we wpływach z podatku
od osób prawnych
§ 16

II.

III.

1.500.000
1.300.000
10.700.000
2.250.000

Dochody z majątku gminy

14.600.000

1. ze sprzedaży
2. z dzierżawy

12.900.000
1.700.000

Wpłaty komun. jedn. organizac.
(Kolej Linowa)

15.000
3.800.000

IV.

Pozostałe dochody

A.

Ogółem dochody własne
I + I I + III + IV

54.209.000

V.

Dotacja z F.O.Ś. i G.W.

2.000.000

VI.

Subwencja ogólna

1.268.219

VII.

Dotacja na zadania zlecone gminom

3.163.826

1. dotacja na zadania powierzone
gminom
2. dotacja na zadania zlecone
gminom
B.

Ogółem subwencje i dotacje
Dochody ogółem A l B
Spłata kredytu

§§ 8 5  8 8

1.597.131

§§ 8 5  8 8

1.566.695
6.432.045
60.641.045
 2.300.000
58.341.045

MINISTER ODPOWIADA
W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Wilka,
w sprawie wznowienia przerwanej budowy obwodnicy w Ustro
niu k. Cieszyna, otrzymaną przy piśmie Pana Marszałka, znak:
SPS14012894, z d n i a 25 stycznia 1994r., uprzejmie informuję,
że podzielam zdanie P a n a Posła o znaczeniu tej inwestycji
również dla ochrony środowiska w rejonie Ustronia, szczególnie
z uwagi na uzdrowiskowy charakter tej miejscowości. Ministers
two Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
nie dysponuje jednak środkami finansowymi, które można
byłoby przeznaczyć na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji.
Pomocy takiej nie może również, niestety, udzielić Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sposób
wydatkowania środków finansowych tego Funduszu jest bo
wiem ściśle określony w ustawie o ochronie i kształtowaniu
środowiska z dnia 31 stycznia 1980r. i w ustawie Prawo wodne
z dnia 24 października 1974r., w myśl których Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może
wspierać finansowo zadania, związane z ochroną środowiska,
mające charakter priorytetowy, w skali ogólnokrajowej. Przed
miotowa inwestycja m a zaś charakter lokalny, wykraczający,
w związku z tym, poza kryteria Narodowego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, stosowane przy rozpat
rywaniu wniosków o dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony
środowiska.
Wydaje się jednak, że decyzję o ewentualnym wsparciu
finansowym omawianej inwestycji, ze źródeł finansowania
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, mógłby roz
ważyć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospoda
rki Wodnej w BielskuBiałej, a także zainteresowane gminy, ze
środków gminnych funduszy środowiska i gospodarki wodnej.
Z poważaniem
Minister
Stanisław Żelichowski
Minister odpowiedział negatywnie na interpelację posła K.
Wilka. Do nas jednak doszły nieoficjalne jeszcze informacje, że
w przyjętym przez Sejm budżecie na 1994r. znajdują się również
pieniądze na ustrońską dwupasmówkę. Ile ich przyznano i przez
jakie instytucje przekazywane będą na budowę postaramy się
napisać w najbliższym numerze GU.
(ws)

ZAGRAJĄ SIATKARZE...
19 marca (sobota) w sali gimnastycznej SP 2 odbędzie się Turniej
Siatkówki. Wezmą w nim udział zawodnicy z ustrońskiego TRSu oraz
zaprzyjaźnione drużyny z całego regionu cieszyńskiego. W czasie
turnieju, wśród zawodników i kibiców, zostanie przeprowadzona
zbiórka pieniędzy na pomoc dla byłego zawodnika OLIMPII GOLE
SZÓW, który uległ wypadkowi. Turniej rozpocznie się o godz. 10.00.
Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników siatkówki, licząc na
ich doping oraz poparcie akcji. W zamian obiecują kilka godzin dobrej
zabawy i emocji sportowych.
(mad)

...I KOSZYKARZE
25 i 26 marca w sali gimnastycznej SP 2 w Ustroniu odbędzie się III
Wiosenny Festiwal Koszykówki Ustroń '94, organizowany przez sekcję
koszykówki TRS—Siła przy pomocy Urzędu Miasta. Do 20.111 w Wy
dziale Oświaty UM (pok. nr 2) można jeszcze zgłaszać drużyny
w kategoriach szkół średnich i oldboyów. Drużyny mogą liczyć od 5 do
7 osób. Rozgrywki rozpoczną się w piątek, 25 marca o godz. 16.00 i będą
prowadzone systemem pucharowym. Finały rozegrane zostaną w sobo
tę — od godziny 10.00. Zwycięzcy otrzymują puchar, organizatorzy
przewidują także upominki.
W czasie trwania zawodów odbędzie się konkurs efektownego
wsadzania piłki do kosza oraz rzutów za 3 pkt. Tych, którzy chcieliby
wziąć udział, prosimy o zgłoszenie się w W.O.U.M, także do 20 marca.
Kibiców, których serdecznie zapraszamy, prosimy o zajmowanie miejs
ca na balkonie, ze względu na komfort gry i sędziowania. Zapraszamy!
Sekcja koszykówki TRS — Siła

Fot. W. Suchta

SZANOWNI
MIESZKAŃCY!
Władze Samorządowe naszego miasta wychodzą z inicjatywą
wprowadzenia podatku za wywóz i zagospodarowanie śmieci.
Dla uważnych czytelników Gazety Ustrońskiej sprawa ta nie
jest nowa. W 1992 r. czytelnicy w ankiecie na ten temat
w większości byli za wprowadzeniem takiego podatku. Podaliś
my wtedy, że orientacyjnie podatek wynosiłby około 25 tys. zł.
od osoby miesięcznie.
W jednym z poprzenich numerów Gazety Ustrońskiej p.
Zygmunt Wyroba przekonywał nas d o dobrych stron takiego
podatku. N a podstawie jego opracowania, które sporządził
w styczniu tego roku postanowiliśmy obliczyć ile wynosiłby taki
podatek dla statystycznego Ustroniaka w zależności od miejsca
zamieszkania.
Podzielono mieszkańców na 3 grupy oraz wyodrębniono
dodatkową grupę posiadaczy d o m k ó w letniskowych i campin
gowych. Oto jak wysoki byłby podatek gdyby cena l m 3 śmieci
wynosiła tak jak dotychczas 163 tys. zł.
Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a więc bloków, A D M
płaciliby 10 tysięcy od osoby/miesiąc.
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, a więc domów przy
których nie prowadzi się działalności rolniczej płaciliby 7 tysięcy
zł od osoby/miesiąc.
Jakie zalety miałoby wprowadzenie podatku?
Wiadomo, że każdy produkuje śmieci i każdy za nie musi płacić.
Płacąc stałą opłatę przestaje nas obchodzić „kombinowanie" co
ze śmieciami zrobić. Przyjeżdża firma, opróżnia kubeł, dlatego
skończy się palenie plastików, wynoszenie i wywożenie cicha
czem śmieci gdzie się tylko d a . Liczymy, że Ci kulturalni
mieszkańcy będą dalej segregować. Koszty segregacji ponosi
budżet miasta. W sytuacji gdy segregacji nie będzie podatek
pójdzie w górę.
Z podanych niżej kwot wynika, że mieszkańcy A D M , większo
ści osiedli płaciliby mniej niż dotychczas. Natomiast rolnicy,
którzy dotąd nie oddawali śmieci za 5—osobową rodzinę
płaciliby 20 tysięcy.
Jak ma wyglądać wywóz śmieci w praktyce?
Miasto ustali harmonogram. W i a d o m o będzie z góry kiedy
przyjedzie firma i zabierze śmieci i odtąd nie będziecie Państwo
czekali aż się kubeł zapełni a więc uniknie się w lecie smrodu
i much.
Liczymy na głosy ustroniaków w tej sprawie. Możemy jeszcze
dodać, że gmina Haźlach wprowadziła taki podatek u siebie
w drodze referendum i czystość w gminie uległa zdecydowanej
poprawie.
Zdajemy sobie sprawę, że propozycja jest kontrowersyjna
i wywoła dyskusje. M a m y nadzieję, że w „Gazecie Ustrońskiej"
problem ten znajdzie odzwierciedlenie i państwa opinie zostaną
w niej zamieszczone.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa U M
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Ogłoszenia drobne

Żuka izotermę kupię, Ul. Wiosen
na 3.

Sprzedam maszynę ovcrlockfirmyY U  Zicmniaki Bryza i Mila do nabycia
w każde] ilości po cenie giełdowej zdo
KA na gwarancji. Manhatan 6/20.
starczeniem do domu.
Tania odzież! Hurtownia i sklep.
Sprzedam gitarę. Tel. 2858.
UstrońPolana, ul. Świerkowa 32.

SONY S HAR P Panasonic CU RTIS PH I LI PS

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
w y s t a w a i sprzedaż p r a c p l a s t y k ó w u s t r o ń s k i c h .

USTROŃ UL. GRA2YNSKIEGO l a

A N T E N Y S A T + montaż
.

ZAPRASZA

U S T R O Ń Tel. 2 3  3 4 _

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— 24.03.1994 r. o godz. 17.00 Wernisaż wystawy prac dzieci niepełno
sprawnych z Ośrodka w Nierodzimiu.
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po uprzed
nim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
czynne od wtorku do soboty od 9.00 do 13.00
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach B. i K. Heczko

U S T R O Ń ul. Cieszyńska 6
na p r z e c i w D . H . „ K R O K U S "
polar
zelmer
polar
zelmer
polar
zelmer
W tak oryginalny spo
sób dzieci ze Szkoły Pod
stawowej nr 6 w Ustro
niuNierodzimiu postano
wiły podziękować sponso
rom i organizatorom Balu
Szkolnego. Dochód z kar
nawałowej zabawy pozwo
li utworzyć w szkole praco
wnię komputerową, zaś
wszystkim dobroczyńcom
pozostaną grafiki wykona
ne własnoręcznie przez
wdzięcznych uczniów.

Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

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

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół
wokalny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne, koło modelarskie.

Klub

Propozycji:

21.3.1994 r. „POKOLENIE PRZEWLEKŁEGO STRESU"
godz. 17.00 Lek. med. Henryk Wieją
poniedziałek Oddział Muzeum — Zbiory Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68

Koncerty:
20.3.1994 r. Nauczycielska Estrada Ludowa „CZANTORIA'
godz. 16.30 „PIEŚNICZKI SPOD CZANTORII"
niedziela
Budynek Dyrekcji Szpitala Uzdrowiskowego
20.3.1994 r. Nauczycielska Estrada Ludowa „CZANTORIA'
godz. 19.00 „PIEŚNICZKI SPOD CZANTORII"
niedziela
Sanatorium Uzdrowiskowe „RÓŻA"

Sport:
Zakład Usług Akumulatorowych

19—20.3.1994 r.
godz. 10.00
sobota, niedziela

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W USTRONIU
Szkoła Podstawowa nr 2

Częstochowa, ul. Ogrodowa 61a, tel. 034 240609

25—27.3.1994 r.
godz. 9.00—18.00
piątek, niedziela

3 WIOSENNY FESTIWAL KOSZYKÓWKI
W USTRONIU
Szkoła Podstawowa nr 2

Kino
Zakład

autoryzowany

„Uciecha":

NIESAMOWITA McCOY
17 i 18.3.1994 r.
godz. 17.00 i 19.00 sensacyjny 15

USA

19—21.3.1994 r.
PANI DOUBTFIRE
godz. 17.00 i 19.00 komedia

USA

ADWOKAT DIABŁA
22—25.3.1994 r.
godz. 17.00 i 19.00 sensacyjny 15

USA

26—27.3.1994 r.
godz. 17.00

NIEUCHWYTNY CEL
sensacyjny 15

USA

26—27.3.1994 r.
godz. 19.00

UCIEC! ALE DOKĄD?
sensacyjny 15

USA

POMOC PODATKOWA
Na placu Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.
Fot. W. Suchta
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Znając problemy z wypełnianiem rocznych deklaracji podat
kowych (PIT) Urząd Miejski postanowił p o m ó c emerytom
i rencistom z Ustronia. W każdy czwartek od godz. 13 d o 16
w pokoju nr 9 U M , pracownik U M bądzie bezpłatnie wypełniał
druki podatkowe.

Krótkie tylko wzmianki po
święciłem 5ciu zawodom: tka
czy, furmanów, gajdoszy, staro
stów weselnych i naprawiaczy,
za to przy następnych dwóch
muszę się szerzej rozpisać. Aby
poznać powstanie tych dwóch
zawodów, t.j. poszukiwaczy
skarbów i owczarzy, trzeba cof
nąć się do zamierzchłej przeszło
ści. Niestety nie można oprzeć
się na pisanych dokumentach,
ponieważ takich niema, to też
musimy poprzestać na poda
niach, popartych całkiem pew
nemi przypuszczeniami.
Otóż jak twierdzą różne poda
nia, pierwotni osadnicy naszych
gór, położonych u źródeł Olzy
i Wisły, powstali z dwóch eleme
ntów. Pierwszy żywioł tworzyli
tacy, co stale osiadali w naszych
górach. Byli to przeważnie góra
le z sąsiednich, wcześniej skolo
nizowanych osad, a wiadomo, że
przyrost ludności był silny, to też
posuwano się coraz dalej do
miejsc nieprzystępnych, a tam
w lesie robiono wyrąb i zakłada
no osadę. Drugą część stałych
osadników tworzyli rozmaici
zbiegowie, przestępcy i ucieki
nierzy, którzy chronili się w gó
ry, gdzie byli wolni i bezpieczni.
Dużo wśród nich było podda
nych różnych dworów, a prze
ważnie młodych, których unios
ła gorąca krew, a trzeba wie
dzieć, że wtenczas za lada błaho
stkę wypędzano w góry. Tutaj
trza było prowadzić ciężką wal
kę o byt nietylko z dziką naturą,
ale walczyć trzeba było z drugim
elementem. Byli to „zbónicy".
D o nich należały różne wyrzutki
społeczeństwa, ludzie żyjący
z rozboju.
Przez lato górale mniej cier
pieli od zbójników, czasem tyl
ko bandy w przeprawach napa
dły na sałasz, tu jednak bronił

NIKNĄCE ZAWODY
się im „owczor z baczóm" i wo
łał gwałtu na swej „trómbie".
Na umówione hasło biegli w po
moc osadnicy, a zbójcy zabiw
szy czasem parę owiec, uchodzi
li. Daleko gorzej było w zimie.
Z powodu braku dróg i srogich
zim ówczesnych zbójcy nie mo
gli się przerzucać z miejsca na
miejsce, toteż z nastaniem zimy
ściągali w góry i tutaj zimowali.
D o rozrzuconych po stokach
chałupek przychodziły grupy
takich darmozjadów, a wtedy
cóż mial biedny osadnik zrobić.
Musiał ustąpić już tak szczup
łego miejsca w swej chatce hała
strze i znosić cierpliwie jej wy
bryki aż do wiosny. Skoro liść
ukazał się na drzewie, bandy
znów znikały w lecie, bowiem
zbójcy w chatkach bali się prze
śladowania i kryli się w dziurach
niedostępnych, gromadząc tam
swoje skarby, zagrabione po ró
żnych dworach i gdzie indziej.
Dobrze było, jeśli taka grupa
zbójców miała się z czego utrzy
mać przez zimę. Niektórzy mieli
pieniądze, a wtedy osadnik mu
siał chodzić im po towar do
Cieszyna. Był to trud niemały
iść po bezdrożu i nieść ciężar na
sobie, czasem nawet za darmo,
a do tego jeszcze pozostała
w domu żona nie miała od na
trętów spokoju. Niekiedy przy
gnali zbójcy bydło, które im
musiano żywić do czasu zabicia.
Urządzali też hulanki, czasem
przez kilka dni. Widać z tego,
jak ciężki był los pierwszych
osadników. Trwało to długi
okres czasu. Władze były bez
czynne, bo obława w górach
była w zimie niemożliwa, a w le
cie jeśli prędko pokazali się zbó
jnicy, to jeszcze prędzej znikali.

ZBIÓRKA ZŁOMU
Urząd Miejski w Ustroniu zawiadamia mieszkańców, że w kwietniu
br., jeszcze przed świętami, odbędzie się zbiórka złomu.
1) pierwsza zbiórka odbędzie się w sobotę 19.3 br. dla mieszkańców ulic:
Katowicka od ul. Harbutowickiej do ul. Dominikańskiej, Harbutowic
ka, Dobra, Wąska, Łączna, Szeroka, Zabytkowa, Bładnicka, J. Kreta,
Boczna, Potokowa, Wiejska, Zagajnik, Gospodarska, Chałupnicza,
Wiklinowa, Krótka, Skoczowska, Cicha, Graniczna, J. Sztwiertni,
Folwarczna, Orzechowa, Sosnowa, Owocowa, Różana, Porzeczkowa,
Osiedlowa, Malinowa, Agrestowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Wspólna,
Miła, Jasna, Pawła Stellera, Wiśniowa, Dominikańska, Wodna. Nad
Bładnicą, Choinkowa, Długa, Lipowska, Wałowa, Przetnica, Bernad
ka, Czarny Las, Krzywaniec, Wesoła, Mokra, Spokojna, Działkowa,
Szkolna, Nowociny, Górna, Górecka, Kręta, Podgórska, Leśna, Lipo
wski Groń, Kamieniec, Ślepa, Jastrzębia, Grzybowa, Orłowa, Furmańs
ka, Sucha, Złocieni, Żarnowiec, Polańska, Chabrów, Pod Grapą,
Wiślańska, Wczasowa, Turystyczna, Skalica, Równica, Wysznia, Stro
ma, Beskidek, Palenica.
2) druga zbiórka odbędzie się w sobotę 26.03 br. dla mieszkańców ulic:

Z czasem jednak miarka się
przebrała.
Zjawiła się niespodziewanie
lekka zima, w jesieni napadało
trochę śniegu, zbójcy ściągli się
na leże zimowe, a to niespodzie
wanie w styczniu śnieg stajał
i władze bezzwłocznie urządziły
obławę. Obok Milówki na
„Krziwej" mieszkał jakiś dzie
dzic, a że ciągle był napastowa
ny, sprowadził sobie posiłki od
króla z Krakowa i z pomocą
„portaszów" granicznych aust
rowęgierskich po krótkim opo
rze pojął w niewolę 24 „zbóni
ków". Przy mokrem drzewie
gorzało tu i suche, bo zabierano
też i tego osadnika, u którego
byli „zbónicy". Część zbójni
ków uciekła na Węgry, część zaś
zlała się z miejscową ludnością
odstraszeni losem wspólników,
którzy
zostali
zamknięci
u wspomnianego dziedzica i od
sądzeni na śmierć. Wyrok i ter
min egzekucji wypadł w mięso
puście, a było tak ciepło, że
ludzie z okolic dzisiejszej Isteb
nej boso i „nieodziotu" szli pat
rzeć na akt stracenia. Na małym
pagórku, zwanym do dziś „u
szubienic" a położonym między
Milówką a „Krziwom", stało
rzędem 24 szubienic i czekoł
czerwony kat oraz jego pomoc
nik. Skazańców przyprowadza
no, przeczytano wyrok i kat
z pomocnikiem zabierali się do
pracy. Najpierw wieszano tych,
co mieli najwięcej zbrodni na
sumieniu. Umierali z cynizmem
jeden po drugim, żartując bez
czelnie i śmiejąc się. Skoro dwu
nastego powieszono, od strony
Żywca ozwał się głos trąby
i ukazał się jeździec, cwałujący
na koniu. Kat wstrzymał się,

a jeździec nadbiegłszy, okazał
się gońcem królewskim, który
otrąbił skazanym laskę. Król
tknięty jakimś przeczuciem,
zmienił karę śmierci na dożywo
tnie więzienie. To też pozosta
łych 12tu zabrano i umieszczo
no we Wisznicy, zaś powieszo
nych pochowano we wspólnym
grobie, które to miejsce lud do
dziś pokazuje. M a wygląd po
kaźnej mogiły, na wierzchu jest
krzyż stary, kamienny, a wokół
rosną stare „smreki".
Odtąd zbójnicy mniej wystę
powali grupami, więcej pojedy
nczo. Ci w areszcie z pojmanych
zbójów, którzy jeszcze żyli, zo
stali za 20 lat zwolnieni. Przyszli
do domu tacy, co nie byli zbój
nikami, ale że u nich złapano
zbójców, więc i oni byli uznani
jakowspółwinni.Tym umierają
cy w areszcie zbójcy powierzyli
tajemnicę swych skarbów, róż
nie poukrywanych.
Tak wytworzył się zawód po
szukiwaczy skarbów czyli ta
kich, co „chladali piniyn
dzych". Los jednak zawisny
płatał figle takim „chlada
czóm", bo prawie żaden z tych
zawodowców pieniędzy nie zna
lazł. Nietylko zbójnicy chowali
pieniądze, ale musiał ich ukry
wać i pierwotny osadnik, a że
w izbie było niepewnie, bo jeśli
zbójnikom brakowało, to rabo
wali gdziekolwiek, więc ukry
wano przeważnie pieniądze
w ziemi, w rozpadlinach skal
nych, w dziuplach drzew lub
w umyślnie zrobionych w ziemi
schowkach, które zawsze znaj
dowały się gdzieś w oznaczo
nym miejscu, a więc u źródła lub
pnia jakiegoś, albo u „gromad
nice" (kupa kamieni, usunię
tych z roli), lub w potoku i.t.p.
(Jan Probosz —„Gwiazdka
Cieszyńska")

Katowicka od ul. Dominikańskiej do Manhatanu, Baranowa, Papier
nia, Jodłowa, Świerkowa, Jaworowa, Klonowa, Topolowa, Grabowa,
Bukowa, Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Lipowa, Bażantów, Dębo
wa, Kasztanowa, Cisowa, Kalinowa, Głogowa, Wiązowa, Limbowa,
Słowików, Drozdów, Olchowa, Asnyka, Skłodowskiej, Reja, Kochano
wskiego, Skowronków, Jelenica, Wierzbowa, Partyzantów, Myśliwska,
Spacerowa, Tuwima, Gałczyńskiego, Staffa, Kasprowicza, 9 Listopada,
Kluczyków, Brody, Pasieczna, 3 Maja, Piękna, Wantuły, Konopnickiej,
Błaszczyka, Cholewy, Stalmacha, Lipowczana, Cieszyńska, Komunal
na, Obrzeżna, Stawowa, Kościelna, Wiosenna, Spółdzielcza, Dwor
cowa, Tartaczna, Fabryczna, Daszyńskiego, Kuźnicza, Liściasta, Bel
wederska, Źródlana, Uzdrowiskowa, Radosna, Lecznicza, Uboczna,
Szpitalna, Okólna, Sanatoryjna, Zdrojowa, Gościradowiec, Sportowa,
Krzywa, Polna, Strażacka, Ogrodowa, Grażyńskiego, Traugutta, Be
ma, Dąbrowskiego, Wybickiego, Sikorskiego, Słoneczna, Zielona,
Mickiewicza, Pana Tadeusza, Grażyny, Aleja Legionów, Złota, Srebr
na, Miedziana, Parkowa, Hutnicza, Nadrzeczna, Wojska Polskiego,
Solidarności, Armii Krajowej.
Złom prosimy przygotować w miejscu dostępnym do odbioru
najlepiej w okolicy wjazdu do własnej posesji.
Zbiórkę złomu przeprowadzi Zakład Oczyszczania Miasta
„TROSEKO".
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Roztomili ustróniocy!

Fot W. Suchta

PIŁKARSKA

WIOSNA

4 kwietnia rozpoczną się rozgrywki klasy „A", w których
uczestniczą również piłkarze Kuźni Ustroń. Sezon jesienny na
pewno nie należał do udanych i trudno spodziewać się awansu do
klasy wyższej. Wypada raczej życzyć Kuźni utrzymania się
w „Aklasie". Rozpoczną z .. miejsca w tabeli na startujących 14
zespołów. Wyznaczono następujące terminy spotkań Kuźni w roz
grywkach o mistrzostwo klasy „A" Podokręgu Piłki Nożnej
Skoczów:
Kuźnia — LKS Kończyce Małe
4 kwietnia godz. 15.00
Kuźnia — LKS Pogwizdów
10 kwietnia godz. 15.30
LKS Pierściec — Kuźnia
17 kwietnia godz. 11.00
KS Wisła — Kuźnia
24 kwietnia godz. 16.00
Kuźnia — LKS Wapienica
godz. 16.00
1 maja
Piast II Cieszyn — Kuźnia
godz. 11.00
8 maja
Kuźnia — LKS Podgórze
godz. 16.00
15 maja
Kuźnia — LKS Strumień
godz. 16.00
22 maja
KKS Zebrzydowice — Kuźnia
2 czerwca godz. 17.00
Kuźnia — BKS II BielskoBiała
5 czerwca godz. 17.00
LKS Iskrzyczyn — Kuźnia
12 czerwca godz. 17.00
Kuźnia — Beskid II Skoczów
19 czerwca godz. 17.00
W rozgrywkach dopuszcza się wymianę trzech zawodników
w polu lub dwóch zawodników w polu i bramkarza.
Jak dowiedzieliśmy się, paru zawodników Kuźni powołano do
wojska. W ich miejsce udało się przyciągnąć do drużyny kilku
byłych zawodników. Z braku funduszy nie odbyto też zimowego
obozu treningowego.
(ws)
POZIOMO: 1) atrybut bilardowy 4) do orki konnej 6) ścinał
głowy 8) w ręku kościelnego 9) japoński potentat elektroniczny
10) rozchodził się lotem błyskawicy 11) główna tętnicy 12)
zniewaga, obelga 13) urządzenie fotografujące 14) na wagę
złoty był 15) „ludzie" na wystawie 16) świński samiec 17)
połowa roku szkolnego 18) środek odurzający 19) człowiek
śniegu 20) duża wywrotka radziecka (wspak)
PIONOWO: 1) podoficer na okręcie 2) cukierki do „cyckania"
3) też dęty 4) można z niego kogoś zbić (1. mn.) 5) bieg konia 6)
z melodyjkami i papugą 7) mały ciągnik 11) uzupełnienie do
podstawowej treści 13) kwiat jesienny 14) w lampie naftowej

Nie gniywejcie się, ludeczkowie złoci, że jo zaś bydym bałuszyć
0 tych śmieciach, chociaż tydziyń tymu też żech o nich pisała.
Mtisioł tam Jyndrys do tego dziubnóć, bo ónymu też tak ty śmieci
leżóm na wóntrobie, tóż snoci łojcowie Ustrónio chcóm jakisi
porzóndek z tym zrobić, coby nie było tak, że jedni dajóm se śmieci
wywiyż i płacom za to, a drudzy po cichu jakosi ty śmieci od
chałupy wy ciskajóm i nie doś, że nie płacom za wywózkę, to
jeszcze bajzel robióm w lesie abo w jakisikejprzikopie. Teraz snoci
bydóm musieli wszyccy jakisikej pinióndze za te wywózkę płacić.
Mo to być taki podatek, kiery wszyccy ustróniocy majóm płacić,
jak sie na to zgodzóm.
Mógby se kierysi pomyśleć, że na co tu je czyjo zgoda
potrzebno? Przeca śmieci trzeja ukludzać i każy by miol za to
płacić. Ale dyćprzeca mómy teraz te, wiycie, demokracyje, tóż nie
idzie taksę bez niczego jakigosikejpodatku nałożyć, jyny ludzie to
muszóm przegłosować. Słyszała żech, że snoci majóm zrobić
w Ustroniu taki, jako to nazywajóm, referyndum, coby ustróniocy
przegłosowali, czy sie na tyn podatek od śmieci zgodzajóm, czy ni.
To referyndum mo być przi tych, wiycie, wyborach samorzón
dowych, jak bydóm nowych łojców Ustrónio, te całóm rade
miejskóm, wybiyrać. Tóż se już zawczasu ty, wiycie, ołówki
wyborcze rychtujcie, coby były dobrze zastrugane, bo tego
kryślynio bydzie kapkę wiyncyj.
Nó, trzeja by było już od teraz rozmyślać, jako to chcymy, czy
tyn podatek od wywózki śmiecio mo być, czy ni. Trzeja by też było
zawczasu cosi pomyśleć, jako to zrobić.
Ciekawe też, kiela nóm tego podatku narachujóm. Snoci
najmiynij bydóm płacić gazdowie, bo óni moc tego marasu
1 harapucio poradzóm przi gospodarce zużyć. To je racyja, że nie
wszyccy jednaki pinióndze bydóm płacili. Nó, bo dejmy na to, jak
kaj miyszko jedyn człowiek, to by miol miynij płacić niż tako
familija, kaj miyszko, powiydzmy, sztwioro ludzi. Przeca jak je
wiyncyj ludzi, to sie wiyncyj śmieci nazbiyro. Chocioż, wiycie, jo
znóm takigo jednego, co poradzi tela marasu i żdziorbów
nazbiyrać, jako z całej hólicy, ale wszyccy przeca nie sóm tacy.
Myślym też, że jak kiery mo, dejmy na to, jaki warsztat, sklep abo
inszy interes, to też by miol wiyncyj płacić, niż taki łobyczajny
ustróniok.
Nó, ale nie bydymy sie naprzód starać. Dyć przeca na gminie
je tela móndrych ludzi, że na pewno ty podatki dobrze przirych
tujóm.
Hanka z Manhatanu

Krzyżówka ze sponsorem nr 11
100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do końca marca.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 7
USTROŃSKI RATUSZ
Nagrodę otrzymuje: Helena Poloczek z Ustronia, ul. Źród
lana 79. Zapraszamy do redakcji.
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