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BOMBARDOWANI E  MOW A 
Rozmowa  z  Ewą  Ranosz,  logopedą 

Jak  doszło  do  tego,  że  przedszkola  i  szkoły  zainteresowały  się 
ścisłą  współpracą  z  panią? 
Już pracując w przychodni  w Wiśle, jeden  dzień  przeznaczałam 
dla  przedszkoli  i  szkół  w  terenie,  między  innymi  w  Ustroniu. 
Natrafiłam  tu  na  szczególnie  sprzyjający  klimat  i  kontakty 
z roku  na  rok  się zacieśniały.  Zaproponowano  mi  prowadzenie 
zajęć najpierw w przedszkolach,  potem  w szkołach.  Dyrektorzy 
przedszkoli  i  szkół,  panie  pedagog  Józefa  Kubica  i  Iwona 
Werpachowska,  Danuta  Koenig z Urzędu  Miasta  to wyjątkowi 
ludzie,  ofiarni,  dla  których  dobro  dziecka  jest  najważniejsze. 
Kto  to  jest  logopeda? 

Logopedą  zostaje się po  ukończeniu  studiów wyższych  i dwulet
nich studiów podyplomowych.  W ich  trakcie nabywa się wiedzę 
medyczną, językoznawczą,  neuropsychologiczną  i  pedagogicz
ną.  Specjalizacji jest  wiele. Ja  zajmuję się logopedią  korekcyjną 
—  dziećmi  wadliwie  lub  późno  mówiącymi,  ale  logopedzi 
zajmują  się  też  dziećmi  głuchymi  i  niedosłyszącymi,  opóź
nionymi  w rozwoju, jąkającymi się, mającymi trudności  w  pisa
niu  i  czytaniu.  Są  specjaliści  pracujący  z  dorosłymi,  głównie 
z afazją czyli z tymi, którzy  utracili mowę na skutek choroby  lub 
wypadku.  Podspecjalnością  jest  nauczanie  mowy  bezkrtaniow
ców.  Jest  także  logopedia  artystyczna,  z  której  korzystają 
aktorzy,  wokaliści,  spikerzy,  dziennikarze,  biznesmeni,  księża. 
Il e jest dzieci z wadami wymowy w Ustroniu  i jak  trafiają do pani? 
Z  mojego  rozeznania  wynika,  że  w  każdym  ustrońskim  przed
szkolu  jest  od  35  do  45%  wadliwie  mówiących  pięciolatków. 
Wszystkie  dzieci,  które  pierwszy  raz  przyszły  do  przedszkola 
poddane  są  badaniom,  a  następnie  kwalifikowane  do  okreś
lonych  zajęć.  Starsze  przedszkolaki  są  już  przebadane  i z  nimi 
kontynuuję  ćwiczenia.  W  wieku  sześciu  lat  należałoby  zakoń
czyć  korektę,  by  dziecko  mogło  normalnie  rozpocząć  naukę 
w  szkole.  Jednak  —  przy  rozległych  dyslaliach  —  trudniejsze 
głoski,  na  przykład  „ r "  lub  „sz"  wymagają  dalszej  korekty. 
Jaka  jest  forma  ćwiczeń  z  dziećmi? 

Z  dziećmi  trzeba  się  bawić  logopedycznie  i  podczas  zabawy 
przemycić  istotne  treści.  Narządy  mowy  można  usprawniać 
w  przeróżny  sposób,  niekoniecznie  siedząc  przed  lustrem. 
Można  zlizywać  kisiel  z  talerza  lub  wciągać  przez  słomkę 
papierowe  rybki  z  narysowanego  jeziorka.  Forma  ćwiczeń 
zależy  od  dziecka,  jego  wieku,  poziomu  intelektualnego  zaan
gażowania.  Rodzicom  daję  na  piśmie  wskazówki,  według 
których  dzieci  powinny  ćwiczyć  w  domu. 
Jak  dzieci  są  nastawione  do  zajęć? 
W  przedszkolu  dzieci  szybko  przyzwyczajają  się  do  nowej 
osoby,  jest  to  dla  nich  jakieś  urozmaicenie,  przyjmują  mnie 
naturalnie  i  chętnie  biegną  na  zajęcia.  Panie  nauczycielki 
i  dyrektorki  przedszkoli  są  osobami  rozumiejącymi  potrzeby 
dziecka  i  dzięki  temu  mam  ułatwione  zadanie.  Bardzo  wiele 
zależy  od  nich,  od  tego  jak  nastawią  dzieci,  jak  mnie  przed
stawią.  To  ważne,  bo  muszę  nawiązać  bardzo  indywidualny, 
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Wylała  Wisła.  Fot.  W.  Suchta 

Po  wakacyjnej  przerwie  30  sierpnia  odbyła  się  27  sesja  Rady 
Miejskiej. Obrady  prowadził  przewodniczący  RM  Franciszek Korcz. 

Kilk u  mieszkańców  skorzystało  z możliwości  zadania  pytania  wła
dzom  miasta.  Adam  Heczko  poruszył  trzy  sprawy:  dużych  kałuż 
tworzących  się  po  deszczu  na  ul.  A.  Brody,  zakłócania  ciszy  nocnej 
w okolicach  sklepu  nocnego przy ul. Konopnickiej oraz  utrudnionym 
wyjazdem  z ul.  Konopnickiej przez  parkujące przy jej wylocie  samo
chody. Burmistrz Kazimierz Hanus odpowiadał mieszkańcowi, że na ul. 
Brody  popełniono  błędy  przy  jej  remoncie.  Kałuże  są  przedmiotem 
wielu  skarg  i sprawę należy załatwić, a rozwiązaniem jest  remont  tego 
odcinka.  Nie  można  podejmować  działań  wobec  jednego  sklepu, 
a jedynie sprawdzać czy przestrzegane są ogólnie obowiązujące zasady, 
zaś co do  tarasowania  wyjazdu, to należy  się zwrócić z wnioskiem  do 
odpowiedniej  komisji  RM.  Jan  Małysz  pytał  o  aktualizację  planu 
przestrzennego  zagospodarowania  i  dowiedział  się,  że  przewidzia
no  ją  w  1998  r.  Edward  Kędzior   postulował  wycięcie  krzaków  przy 
ulicy  Lipowskiej  oraz  pytał  o  budowę  chodnika  w  Lipowcu.  Nie
stety  poinformowano  go,  że  mimo  ogłoszonego  przetargu  nie  zna
lazła  się  firma  chcąca  budować  chodnik  w  Lipowcu.  Barbara  Lupa 
mówiła  o  niebezpiecznych  skrzyżowaniach  z  ul.  Katowicką,  zbyt 
szybkiej jeździe  zmotoryzowanych  po  osiedlach  oraz prosiła  o  utwar
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29 września  1996 r.  odbędą  się  w  Ustroniu  wybory  kandydata  do 

walnego zgromadzenia  izby  rolniczej województwa bielskiego.  Głoso
wanie odbędzie się w czterech obwodach głosowania: Polana — Szkoła 
Podstawowa  nr  3,  Centrum  —  SP2,  Nierodzim  —  SP6,  Lipowiec 
— Dom  Strażaka. 
Izba rolnicza, której najwyższym organem jest walne zgromadzenie jest 
jednostką  organizacyjną  samorządu  rolniczego  utworzonego  ustawą 
z dnia  14 grudnia  1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. nr  1 poz. 
3). Na mocy tej ustawy członkami samorządu rolniczego z mocy prawa 
są: 
zamieszkałe na  terenie  Ustronia 
—  osoby fizyczne i prawne,  które  są  podatnikami  podatku  rolnego, 
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czasem  intymny  kontakt  z dzieckiem.  W  większych  przedszkolach 
jestem  dwa  razy  w miesiącu,  a  w mniejszych  jeden  raz.  W  trakcie 
czterech godzin zajęć pracuję po dziesięć, piętnaście minut z każdym 
przedszkolakiem. 
To napewno nie wystarcza.  Jak  układa się współpraca  z  rodzicami? 
Bardzo różnie  to wygląda. Część rodziców  traktuje poważnie moje 
wskazówki, ćwiczy z dzieckiem  i ono  szybko radzi  sobie z wadami. 
Czasami  jednak  kartka  ginie.  Dzieci  są  szczere  i  mówią,  że  się 
zgubiła,  albo,  że mama  nie  miała  czasu.  Wtedy  mówię:  „Powiedz 
mamie, żeby ścieranie kurzu  zostawiła na później, a dla ciebie musi 
znaleźć czas". Czasami dzieci  to egzekwują, wykorzystując ćwicze
nia  także  do  kontaktu  z rodzicami.  Spotykam  się  z  rodzicami  na 
zebraniach  i  przekazuję  wszystkie  uwagi,  a  przede  wszystkim 
podkreślam potrzebę pracy z dzięckiem. Rodzice najczęściej czekają 
mówiąc:  „Samo  wyrośnie".  Jest  taka  prawidłowość,  że  wśród 
piętnaściorga  dzieci  źle  mówiących  dziesięcioro  wyjdzie  z  tego 
o  własnych  siłach,  ale  co  z  tą  piątką?!  Zawsze  istnieje  ryzyko,  że 
dziecko  będzie  miało  kłopoty  w  nauce,  będzie  wolniej  uczyło  się 
czytać, może pisać z błędami.  Rolą  mądrego rodzica jes  stworzenie 
jak najlepszych warunków startu, a często nie zdają sobie sprawy, że 
pozostawienie  samym  sobie dzieci  z wadami  wymowy jest  ograni
czaniem życiowych szans. Młody człowiek nie wybierze już zawodu, 
w którym  trzeba  prawidłowo  mówić:  nauczycielskiego,  artystycz
nego, dziennikarskiego.  Przed  dwoma  laty  trafiło do mnie dziecko 
z  poważną  wadą  wymowy.  Rodzice  zdecydowali  się  oddać  je  do 
szkoły specjalnej, bo zupełnie nie dawało sobie rady z nauką. Proszę 
sobie  wyobrazić,  że  już  po  trzech  miesiącach  pracy,  mówiło 
prawidłowo,  śmielej  nawiązywało  kontakt  z  otoczeniem,  szkołę 
ukończyło  z  wyróżnieniem. 
Jakie  wady  są  najczęściej spotykane  u  dzieci? 
Dyslalia: nie wymawianie  lub błędne wymawiania głosek  „k" ,  „g" , 
,4",  „sz",  „rz" ,  „cz",  „r" .  Bardzo  często dyslalii  towarzyszy  wada 
zgryzu  i  wtedy  konieczny  jest  kontakt  z  ortodontą.  Druga  duża 
grupa przedszkolaków,  to dzieci  z opóźnieniami  w mowie. W  każ
dym przedszkolu  zdarzają się jeden  lub dwa przypadki dzieci, które 
w  ogóle  nie  chcą  mówić.  W  tych  sytuacjach  pomaga  psycholog. 
Diagnoza psychologiczna  często jest bardzo  istotna  w mojej pracy. 
Jakie  są  przyczyny  powstawania  wad  wymowy? 

Mogą  powstawać  już  w  okresie  ciąży.  Jeśli  matka  brała  leki,  żyła 
w  stresie,  miała  wypadki,  operacje,  problemy  okołoporodowe 
—  dziecko  jest  zagrożone.  Karmienie  też  jest  bardzo  ważne  dla 
rozwoju  narządów  mowy.  Picie z butelki  jest  łatwe  i dopiero  przy 
naturalnym  karmieniu  wszystkie  mięśnie  odpowiednio  się  ćwiczą 
i  pracują.  Dziecko  musi  również  prawidłowo  oddychać.  Każde 
przewlekłe  choroby  gardła,  oskrzeli,  przerośnięty  trzeci  migdałek, 
mogą  wpłynąć  na  nieprawidłowe  mówienie.  Poza  tym,  rodzice 
muszą  zdawać sobie sprawę, że od tego ile i jak do dziecka mówimy, 
zależy jak i ile będzie mówiło. Dziecko od pierwszych dni życia musi 
być bez przerwy  bombardowane  mową  otoczenia  i tego nie zastąpi 
radio czy telewizja. Trzeba zwrócić uwagę na opiekunki,  szczególnie 
w  pierwszym  roku  życia.  Nie  powinny  to  być  osoby  z  wadami 
wymowy lub włączające na cały dzień  telewizor. Muszą  rozmawiać 
z dzieckiem. Coraz częściej włączamy telewizor zamiast z dzieckiem 
rozmawiać,  dlatego  problemy  z  mową  narastają.  Dla  rozwoju 
mowy u dziecka ogromne znaczenie ma też ogólny rozwój  fizyczny. 
Dziecko  sprawne ruchowo,  tzn.  siadające i chodzące  w  odpowied
nim  czasie,  będzie  mówiło  wcześniej  i  prawidłowo.  Przy  korekcie 
wad wymowy często współpracuję z magistrami rehabilitacji  rucho
wej. Rodzice są czasem  zdziwieni, że kieruję ich pociechę na  basen, 
gimnastykę,  mówię  jak  bawić  się  w piłkę,  przeskakiwać  patyczki. 
Jednak  dopóki  się nie usprawni  ruchowo,  nie  ma mowy  o  prawid
łowym  mówieniu.  Dotyczy  to  szczególnie  dzieci  opóźnionych 
rozwojowo. 
Jak dzieci z wadami wymowy dają sobie radę w  środowisku,  w  szkole? 
Jak  pani  im  pomaga? 
Oprócz kłopotów z nauką  dzieci  z wadami  wymowy mają  oczywiś
cie  problemy  towarzyskie.  Czasem  muszę  pójść  do  klasy  i  wy
tłumaczyć,  że  jedno  ma  wadę  kręgosłupa,  inne  odstające  ucho, 
a  jeszcze  inne  wadę  wymowy.  Tłumaczę,  że  nie  wolno  się  śmiać, 
trzeba  pomóc.  Zawstydzam  kolegów  i  to  pomaga.  Nauczycielom 
też  podpowiadam,  żeby  aktywizowali  odpowiednio  ucznia,  jeśli 
trzeba  posadzili  w  pierwszej  ławce,  wzięli  do  tablicy  do  zadania, 
przy  którym  nie  będzie  musiał  mówić.  Jeśli  nie  mówi  „k "  i  pisze 
„totwica"  zamiast  „kotwica",  żeby  nie  zauważali  tego  błędu, 
poprawili  go  dyskretnie.  Logopeda,  w  porozumieniu  z  psycho
logiem,  ma  czasem  prawo  zwolnić  dziecko  z  ustnych  egzaminów 
wstępnych,  a  jeśli  konsekwencje  wad  wymowy  objawiają  się 
w pisaniu  odpowiednio  ingerować  w szkole.  Trzeba  mieć  świado
mość,  że dziecko gorzej uczące się, jest potencjonalnym  pacjentem 
poradni  odwykowych,  dla  narkomanów,  domów  poprawczych. 
Jeżeli  w  danej  populacji  uda  nam  się  uniknąć  części  takich 
przypadków,  to  praca  terapeutów  takich  jak  ja  będzie  miała  sens. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

W  związku  z  uruchomieniem  z  dniem  1  października  br. 
Działu  Oczyszczania  Miasta  przy Zakładzie Usług  Komunal
nych  i  Mieszkaniowych  przyjmiemy  następujących  pracow
ników: 

—  kierowców 
—  kierowców  mechaników 

—  pracowników  fizycznych 
Zgłoszenia  osobiste  i  informacje  w  godz.  7.30—14.30  w  Za
kładzie  Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych  w  Ustroniu 
ul.  Konopnickiej  40  I  p.  tel.  543500. O szkoły podstawowe  dba  gmina  Fot.  W.  Suchta 

Teren  motocrossu  w  Cieszy
nieBoguszowicach  jest  miejscem 
cennym  pod  względem  przyrod
niczym  —  orzekł  wojewódzki 
konserwator  przyrody.  Istnieje 
projekt  utworzenia  tzw.  użytku 
ekologicznego  i  ścieżki  przyrod
niczodydak tycznej. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Srebrny  jubileusz  obchodziła 
w  ub.  r.  szkoła  podstawowa 
w Drogomyślu. Została  wybudo
wana  jako  „tysiąclatka".  Nosi 
imię W. Broniewskiego.  W ostat
nich latach drużyna z Drogomyś
la jest nie do pobicia w turniejach 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowe
go. 

  * 
Koło  Wędkarskie  w  Zamars

kach  corocznie  organizuje  zawo
dy wędkarskie dla dzieci. Odbyło 
się już osiem takich imprez  i każda 
cieszyła  się bardzo dużym  powo
dzeniem. 

W  Górkach  Wielkich  organi
zowane  są  konkursy  poświęco
ne pisarce  Zofii Kossak.  Ucznio
wie  z  całego  regionu  prezentują 
prace  plastyczne,  literackie,  wy
kazują  się wiedzą  o życiu  i  twór
czości pisarki. W ubiegłorocznym 
konkursie wygrała SP6 w Pierść
cu.  Następny  konkurs  odbędzie 
się za 2 lata, w 30 rocznicę  śmier
ci  autorki  „Pożogi"  i  innych  po
wieści. 

W sąsiedniej Wiśle coraz popu
larniejsze  stają  się  imprezy 
z  udziałem  Wiślaczka  — pluszo

wej maskotki,  która  pojawiła  się 
parę lat  temu  i na dobre  zadomo
wiła się w „Perle Beskidów". Naj
więcej  radości  mają  oczywiście 
dzieci.  Każde  chce  mieć  pamiąt
kową fotkę. Ta przyjemność kosz
tuje jednak  złotówkę. 

  * 
Budowa  obwodnicy  cieszyńs

kiej  utknęła  w  Gumnach.  Dalej 
droga  ma  być  połączona  z  „ex
presówką"  biegnącą  do  Święto
szówki. Podobno w przyszłym ro
ku  skarb państwa  ma  dać  trochę 
grosza. 
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W  dniach  18—22 września na Zawodziu odbędzie się polskoniemiec
ka  konferencja  pt.  „Wczesne  i  późne  powikłania  po  skojarzonym 
leczeniu  chorych  na  nowotwory",  organizowana  przez  Instytut  im. 
Marii  SkłodowskiejCurie  Centrum  Onkologii  w  Gliwicach  i  Śląski 
Oddział  Polskiego  Towarzystwa  Onkologicznego.  W  sesjach  przed
południowych  zaproszeni  goście wygłoszą  referaty, zaś na  popołudnia 
przewidziano  „Forum  Młodych  Onkologów".  Oficjalnym  językiem 
konferencji będzie  angielski. 

Ci, którzy  od nas odeszli: 

Julia Greń,  lat  68, ul.  Spokojna 
Jerzy  Kuś,  lat  75, ul.  Wantuły  27 
Anna Cieślar,  lat  85, ul.  Palenica  10 

Lało bez przerwy  od  piątku  wieczorem do późnych godzin  nocnych 
z soboty na niedzielę. Wezbrała Wisła  i wszystkie potoki. Tak  intensyw
nych  opadów  dawno  nie przeżyliśmy  w Ustroniu.  Choć na  Zawodziu 
działa  stacja  monitoringowa,  w  której  badane  są  zanieczyszczenia 
powietrza, wiatry i opady, w poniedziałek  trudno było zdobyć informa
cję  ile  deszczu  spadło  w  naszym  mieście.  Pracujący  profesjonalnymi 
metodami  Instytut  Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  w  Biels
kuBiałej, bada ilość opadów jedynie w Brennej i Wiśle. Dowiedzieliśmy 
się,  że  największe  opady  zanotowano  w  Wiśle  i  wyniosły  157  mm. 
Można przypuszczać,  że opady  w Ustroniu  były na  podobnym  pozio
mie. 

Od  godz.  18  w  sobotę  w  stan  pogotowia  postawiono  strażaków 
z Jednostki  RatowniczoGaśniczej w Polanie oraz ochotniczych  straży 
w Polanie, Centrum  i Nierodzimiu. Praktycznie przez całą noc strażacy 
zjawiali się w zagrożonych rejonach. Bardzo groźnie wyglądała hucząca 
na wodospadach  Wisła. Jak  podaje IMiGW  poziom  wody podniósł się 
do  251  cm  i  stan  alarmowy  został  przekroczony  o  11 cm  w miejscu 
pomiaru. Dowiedzieliśmy  się, że były miejsca o poziomie wody  ponad 
280 cm.  Stan ostrzegawczy poziomu  wody dla Wisły w Ustroniu  wynosi 
170 cm. W niedzielę rano, gdy wielu ustroniaków  wybrało się zobaczyć 
Wisłę, poziom wody już nieco opadł, choć rzeka w niektórych miejscach 
nadal  występowała  z  brzegów.  Najgroźniejsza  sytuacja  panowała 
jednak  na  górskich  rwących  potokach.  W  Dobce  strażacy  musieli 
usuwać zator  na potoku  Dobka  koło szkoły, a  także bronili  mostu  na 
ul.  Grzybowej.  Z  brzegów  wystąpił  potok  Baranowa,  na  wysokości 
wytwórni  wód  „Czantoria"  potok  Jelenica,  a  w  okolicach  „wielkich 
domów" Młynówka. W tych wszystkich miejscach zjawiali się strażacy. 
Otrzymali  też wiele telefonów o zalanych piwnicach, lecz z ich wypom
powaniem  należało  czekać  do  obniżenia  się  poziomu  wody  w  Wiśle 
i potokach.  Ustrońscy  strażacy  pracowali  praktycznie  bez przerwy  od 
soboty  wieczorem  do  poniedziałku  po  południu.  Nocą  z  soboty  na 
nadzielę,  gdy  sytuacja  była  najgroźniejsza,  pomocą  służyli  ustrońscy 
przedsiębiorcy.  Nie  było  problemu  z  otrzymaniem  piasku  z  firmy 
TrosEko,  pomagała  też  firma  pana  Janika  z  Lipowca.  Strażacy 
narzekali  na  brak  kamizelek  ratunkowych  i odpowiednich  butów. 
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29.08.96 r. 
O  godz.  22.20 na  ul.  Wiślańskiej 
przy  torach  kolejowych  jadący 
z nadmierną prędkością  od strony 
Wisły  VW  sirocco  na  łuku  drogi 
wpadł do rowu łamiąc słup oświe
tleniowy.  Kierowca  oddalił  się 
z  miejsca  zdarzenia.  Swój  epilog 
sprawa  znajdzie przed  kolegium. 

30.08.96 r. 
O  godz.  10.15  na  ul.  3  Maja 
kierujący audi  mieszkaniec  Isteb
nej  doprowadził  do  zderzenia 
z  dwoma  innymi  samochodami. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  manda
tem  w wysokości  200 zł. 

30.08.96 r. 
O godz. 22.20 na ul. Daszyńskiego 
kierująca  audi  80  mieszkanka 
Chybia  podczas  wykonywania 
manewru cofania najechała na  tył 
samochodu  marki  mercedes. 
Sprawczynię  ukarano  mandatem 
w wysokości  50 zł. 

31.08.96 r. 
O  godz.  20.20  na  ul.  Brody  za
trzymano  znajdującego się w  sta
nie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia  kierującego  „malu
chem". Wynik badania — 1,30

31.08.% r. 
O  godz.  21.25  na  ul.  3  Maja 
kierujący  citroenem  mieszkaniec 
Bytomia  doprowadził  do  zderze
nia z „maluchem".  Sprawcę  koli
zji ukarano mandatem w wysoko
ści  100 zł. 

1.09.96 r. 
O  godz.  8.30  Komisariat  Policji 
w Ustroniu  został  powiadomiony 
o  włamaniu  do  sklepu  spożyw
czego przy ul. Daszyńskiego. Zło
dzieje po przecięciu kłódek w kra
cie  zabezpieczającej drzwi  weszli 
do środka,  skąd wynieśli  kuchen
kę mikrofalową, wieżę stereofoni
czną  oraz alkohol. Straty  oszaco
wano  na  około  2000  zł.  Wszyst
kich świadków zdarzenia lub oso
by mogące udzielić jakichkolwiek 
informacji Komisariat Policji pro

si o kontakt. Zapewniona dyskre
cja  i  anonimowość. 

1.09.96 r. 
O  godz.  13.00  na  skrzyżowaniu 
ulicy Cieszyńskiej i Daszyńskiego 
kierująca fiatem 126p mieszkanka 
Ustronia  wymusiła  pierwszeń
stwo przejazdu i doprowadziła do 
kolizji  drogowej  z  fiatem  126p. 
Sprawczynię  kolizji  ukarano 
mandatem  w wysokości  50 zł. 

1.09.96 r. 
O  godz.  17.30 na  ul. Katowickiej 
w Ustroniu  Nierodzimiu  kierują
cy  cinquecento  mieszkaniec  Za
wiercia zajechał drogę  i doprowa
dził do kolizji z drugim cinąuecen
to. Sprawcę kolizji ukarano  man
datem  w wysokości  200 zł. 

1.09.96 r. 
O  godz.  19.00  na  skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego  i  Grażyńskiego 
kierująca fiatem 126p mieszkanka 
Ustronia  najechała  na  tył  VW 
passata  mieszkańca  Niemiec. 
Sprawczynię  kolizji  ukarano  ma
ndatem  w wysokości  50 zł. 

2.09.96 r. 
O  godz.  9.30  kierujący VW  pas
satem  mieszkaniec  Jaworzna  na
jechał  na  VW  jettę  mieszkań
ca  Ustronia.  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
100 zł. 

2.09.96 r. 
O  godz.  23.30  na  ul.  Skalica  na 
śliskiej nawierzchni  jezdni,  kieru
jący  mercedesem  mieszkaniec 
Skoczowa  wpadł  w poślizg  i wje
chał  do  rowu. 

4.09.96 r. 
O  godz.  23.30  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie, 
że  z korytarza  jednego  z  bloków 
na  os.  Manhatan  skradziono  ro
wer  górski  Montgoosa  wartości 
ok. 2000 zł.  Ku przestrodze poten
cjalnych nabywców roweru  infor
mujemy, że jest  on  oznakowany. 
Osoby mogące udzielić jakichkol
wiek  informacji  prosi  się  o  kon
takt  telefoniczny  lub  osobisty. 
Dyskrecja  zapewniona. 
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29.08.  —  Nałożono mandat  kar
ny w wysokości 30 zł obywatelom 
Armenii za handel bez odpowied
nich  zezwoleń przy  „Gazdówce". 
—  Nakazano posprzątanie chod
nika  przed  kilkoma  sklepami  na 
ul.  Daszyńskiego. 
—  Kierownikowi  „Kotłomonta
żu" nakazano  naprawienie  rekla
my zakładowego ośrodka wczaso
wego. 
30.08.  —  Kierowanie  ruchem 
i  zabezpieczenie  miejsca  kolizji 
czterech pojazdów na  ul. 3 Maja. 
31.08.  —  Zabezpieczenie  pod 
względem porządkowym  imprezy 
w Amfiteatrze. 
—  Kontrola  wałów  ochronnych 

Wisły. Nie odnotowano  przypad
ku nie przestrzgania  zakazu wjaz
du  na  tereny  zielone. 
3.09.  —  Wspólnie z pracownika
mi  Ligi  Ochrony  Zwierząt  kon
trolowano miejsca, gdzie zaistnia
ło  podejrzenie  o  łamanie  praw 
zwierząt.  (mn) 
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dzenie terenu przekazanego miastu przez mieszkańca pod kontenery na 
śmieci.  Obecnie  pojemniki  stoją  na  drodze.  K.  Hanus  zgodził  się 
z postulatami  mieszkanki  i skorzystał z obecności na  sesji komendanta 
ustrońskiego posterunku  policji  i poprosił  go, by ustosunkował  się, do 
niektórych  poruszonych  problemów.  Komendant  Zbigniew  Kowalski 
stwierdził,  że policja  musi  przestrzegać  prawa,  a  ukarać  kogoś  można 
jedynie,  gdy  udowodni  mu  się  przekroczenie  prędkości.  Do  tego 
potrzebny  jest  radar.  Powiedział  też,  że  większym  problemem  są 
samochody  parkujące  przy  sklepie  nocnym  Duet.  Zajmują  chodnik 
i przechodnie, a szczególnie dzieci idące do szkoły, muszą wychodzić na 
ruchliwą ulicę. Jest to większe zagrożenie niż samochody parkujący przy 
wyjeździe z ul. Konopnickiej. Co do ul. Katowickiej to pomyśleć należy 
o specjalnej tablicy informującej o zagrożeniu wypadkami.  Komendant 
powiedział  też, że na posterunek  zgłaszają  się  turyści  z pretensjami,  że 
w Ustroniu nie ma automatów telefonicznych na karty magnetyczne. K. 
Hanus odpowiadał Z. Kowalskiemu, iż właściciel sklepu Duet skarży się 
władzom  miasta,  że policja  nęka  mandatami  jego  klientów. 
—  Poradziłem  mu  wybudowanie  parkingu  — mówił  burmistrz.  Poin
formował  też,  że  Telekomunikacja  Polska  S.  A.  już  dawno  obiecała 
zamontowanie  w  naszym  mieście  trzech  budek  telefonicznych,  na 
obietnicach jednak się skończyło. Korzystając z obecności  komendanta 
policji Bronisław Brandys prosił o częstsze interwencje na  os. Cieszyńs
kim,  gdzie  notorycznie  młodzież  z dyskoteki  „Mirage  2000"  zakłóca 
ciszę nocną. Policja patroluje jedynie drogę główną, nie zwracając uwagi 
co się dzieje w nocy na  osiedlowych  uliczkach.  Ludzie jadący  rano  do 
pracy  boją  się podejść do  przystanku  okupowanego  przez  podpitych 
chłystków  wracających  z  dyskoteki.  F.  Korcz  zaproponował,  by 
w najbliższym czasie  zorganizować  spotkania  komitetów  osiedlowych 
z radnymi i dzielnicowymi, gdyż wiele spraw związanych z bezpieczeńst
wem  w  mieście  naJeży  szczegółowo  omówić  w  poszczególnych  dziel
nicach. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  RM  Emilia Czembor   przedstawiła 
informację o  półrocznych  doświadczeniach  po  przejęciu  przez  miasto 
szkół podstawowych. Wnioski dyrektorów szkół dotyczą głównie spraw 
finansowych.  W Ustroniu  zrezygnowano z Miejskiego Zespołu  Ekono
micznoAdministracyjnego  Szkół  na  rzecz  prowadzenia  spraw  kad
rowych,  finansowych  i  inwestycyjnych  przez  odpowiednie  wydziały 
UM. Można stwierdzić, że ten system sprawdził się i żadne zmiany nie są 
konieczne.  Niestety  pieniędzy  dla  szkół  jest  mało  i  starczają  one 
wyłącznie na  płace  i  bieżącą  działalność. 

W imieniu Komisji Budżetowej RM  Henryk Hojdysz mówił o wyko
naniu budżetu  miasta w pierwszym  półroczu  1996 r. Ogólnie ocena jest 
pozytywna, gdy jednak  wejdzie się w szczegóły wyłaniają  się problemy. 
Zagrożone jest uzyskanie zaplanowanych dochodów z podatku od osób 
fizycznych, nie do  końca zabezpieczono  środki na  zadania zlecone, nie 
doszacowano  subwencji na  oświatę, przekroczono  wydatki  na  zimowe 
utrzymanie  dróg  i  oczyszczanie  miasta.  Pozytywnym  zjawiskiem  jest 
wykonanie zaplanowanych  inwestycji  i remontów kapitalnych.  Miasto 
chcąc mieć pieniądze na bieżące funkcjonowanie musi jednak  pomyśleć 
o oszczędnościach  głównie  w sferze administracji  i przy wydatkach  na 
prace  przygotowawcze.  Dodatkowych  dochodów  należy  szukać  ze 
sprzedaży  mienia  komunalnego.  Przy  uchwalaniu  budżetu  należy  też 
baczniej  zwracać  uwagę  na  stronę  dochodową.  Burmistrz  K.  Hanus 
stwierdził natomiast,  że kłopoty  z tegorocznym  budżetem  mają prawie 
wszystkie gminy.  Ustroń  i  tak  jest  w dość dobrej sytuacji. Jako  jedno 
z  nielicznych  miast  uzyskał  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby  Ob
rachunkowej o zamówieniach publicznych i wykonaniu budżetu w pier
wszym  półroczu.  Przed  zbytnim  optymizmem  przestrzegał  F.  Korcz, 
twierdząc, że należy  bardzo  uważnie  przyglądać  się wszystkim  wydat
kom. 

Spośród  uchwał podjętych na  sesji dwie  wywołały dłuższe dyskusje. 
Radni  zdecydowali  o  przedłużeniu  umowy  dzierżawy  z  właścicielem 
stacji  benzynowej  przy  ul.  Konopnickiej.  K.  Hanus  mówił,  że  stacja 
budzi emocje, jednak  badania wykazały, że wszelkie zarzuty są bezpod
stawne. Stan  techniczny zbiorników jest  taki,  iż można  ich używać.  A. 
Heczko pytał  o dochody  miasta  z dzierżawy  stacji  i dowiedział  się, że 
wynoszą  rocznie  10.000  zł. Generalnie  radni  opowiadali  się za  przed
łużeniem umowy dzierżawy, przy czym F. Korcz przypomniał, że należy 
się  liczyć  z protestami  mieszkańców.  Uchwałę  podjęto  przy  czterech 
głosach  przeciw.  Druga  uchwała,  która  wywołała  dłuższą  dyskusję, 
dotyczyła zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych, tak by mógł on 
zajmować  się  wywozem  śmieci.  Pisaliśmy  już,  że  po  wypowiedzeniu 
przez  Zarząd  Miasta  umowy  firmie  TrosEko,  od  1  października 
odbiorem  śmieci  od  mieszkańców  zajmować  się będzie  Zakład  Usług 
Komunalnych.  Karol  Kubala  pytał,  czy  po  przejęciu  wywozu  śmieci 
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stacja  przeładunkowa  będzie  się  mieścić  przy  ul.  Konopnickiej. 
F. Korcz poinformował, że do wybudowania stacji przeładunkowej, tak 
jak  dotychczas,  śmieci  będą  przeładowywane  na  byłym  wysypisku 
w  Poniwcu. 
—  Nie  dowierzam  firmom  państwowym  i  skóra  mi  cierpnie,  gdy 
pomyślę,  że wywóz  śmieci  będzie  wyglądał  tak  jak  dawniej za  czasów 
MPGK  — obawiała  się Halina  Dzierżewicz  twierdząc jednocześnie,  że 
winno się ogłosić przetarg. K. Hanus poinformował, że Zarząd  Miasta 
podjął decyzję  o  wywozie  śmieci  przez  ZUK  chcąc  załatwić  wnioski 
Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Gospodarki  Komunalnej.  Poza  tym 
gwałtownie rosły koszty wywozu przez TrosEko. Krok  ten podjęto, by 
ograniczyć  koszty.  Przetarg  zostanie  ogłoszony  na  przewóz  śmieci 
z  Ustronia  do  Jastrzębia.  Jan  Szwarc  stwierdził  natomiast,  że  jeżeli 
istnieje miejski Zakład  Usług  Komunalnych,  to  on  powinien  zająć się 
wywozem  śmieci  od  mieszkańców,  dodając,  że  takie  rozwiązanie 
sygnalizował  już  dwa  lata  temu.  Lesław  Werpachowski  stwierdził 
natomiast, że będzie głosował przeciw podjęciu takiej uchwały, gdyż nie 
zgadza się z dobudowywaniem  kolejnych zakładów miejskich. Bardziej 
efektywne  są  wszędzie  firmy  prywatne,  a  do  zadań  miasta  należy 
umiejętne  z nimi  negocjowanie  i  kontrolowanie  zasadności  ponoszo
nych  kosztów.  F.  Korcz  stwierdził,  że  właśnie  po  przejęciu  wywozu 
przez  firmę  miejską  będziemy  mieć  pewność,  że  koszty  są  właściwe. 
Alojzy Sikora dodał, że prawie wszystkie miasta korzystają  z własnych 
firm,  gdyż przy  wywozie  śmieci  kontrola  jest  bardzo  trudna. 
—  Obecnie  nie  wiemy  za  co  płacimy.  Nie  mamy  dowodów  „za"  ani 
„przeciw"  robiącej  firmie.  Żadnej gminie  nie  udało  się profesjonalnie 
rozwiązać tego problemu. Zrobił  to jedynie związek gmin w żywieckim 
— mówił  K.  Hanus. 
—  Nie ma sensu rozpatrywanie efektywności wywozu  śmieci ze wzglę
du  na  formę własności  —  stwierdziła  Irena  Pawelec. 
Rada  podjęła  uchwałę  o  zmianie  statutu  ZUK  przy  jednym  głosie 
przeciw  i dwóch  wstrzymujących się. 

Na sesji podjęto też m. in. uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Wojewó
dzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej pożyczki 
w wysokości  147.125 zł, jej przeznaczeniu na kolektory, stację przeładu
nkową, modernizację kotłowni w SP1, odprowadzenie ścieków z wysy
piska oraz konserwację i pielęgnację drzew, a w związku z tą  pożyczką 
musiano  uchwalić  zmiany  w budżecie  miasta. 

Dyskutowano także nad zakupem przez miasto Prażakówki.  Zastęp
ca  burmistrza  Tadeusz  Duda  poinformował,  że  szacunkowo  koszty 
utrzymania  to  ok.  150.000  zł  rocznie.  Władysław  Zieliński  pytał,  czy 
Zarząd Miasta zrobił plan zagospodarowania  Prażakówki  i czy stać nas 
na  te  150.000 zł rocznie.  Emilia  Czembor  odpowiadała,  że już  obecnie 
pomieszczeń jest za mało. Co do kosztów, to jeżeli będzie mieścić się tam 
Ośrodek  Pracy  Pozaszkolnej, można  liczyć na dofinansowanie z Kura
torium  Oświaty.  Będą  też wpływy  z dzierżawy  sali  dyskotece.  Jolanta 
Chwastek  stwierdziła, że ilość dzieci w szkołach maleje i może dojść do, 
sytuacji, że będziemy utrzymywać  Prażakówkę, a w szkołach  stać będą 
puste klasy. E. Czembor poinformowała, że nadal dzieci w SP2 uczą się 
na dwie zmiany, a poza tym nie da się w szkole wydzielić odpowiednich 
sal dla  OPP.  Pamiętać  trzeba  też,  że mieszkańcy  Ustronia  czekają  na 
przejęcie przez  miasto  Prażakówki.  Oczywiście  finanse  są  ważne,  lecz 
sprzedano  już  hotele  Czantoria  i  Groń,  na  sprzedaż  czeka  hotel 
Równica  i dom  kultury  w Jaszowcu.  Będą  więc  wpływy  do  budżetu, 
a  z drugiej strony  nie można  się wszystkiego  wyzbywać nie  biorąc nic 
w  zamian. 
—  Jestem  przeciwny  przejmowaniu  Prażakówki  — mówił  A.  Sikora. 
— Po  pierwsze z powodów  finansowych,  a  pod  drugie  ze względu  na 
dyskotekę  „Mirage  2000",  której  problemy  spadną  na  miasto.  Na 
peryferiach miasta jest wiele potrzeb, których się nie załatwia, gdyż brak 
środków,  a  dosyć  dużo  przeznacza  się  na  kulturę.  Ta  decyzja  będzie 
błędem  tej  Rady. 
—  Proszę  zwrócić  uwagę,  że  OPP  to  600  dzieci.  Czy  weźmiemy 
odpowiedzialność, gdy 400 z nich  będzie chuliganami.  Dzieci z dzielnic 
peryferyjnych  też  mogą  korzystać  z OPP  —  argumentował  Stanisław 
Malina. 

J.  Szwarc  mówił,  że nie  chce,  by  Radę  posądzono,  że jest  wrogiem 
kultury.  Prażakówka  wymaga  remontu  i  ktoś  to  musi  zrobić,  a  chyba 
Rada  czuje się gospodarzem  miasta. Za  5 lat będzie  to ruina.  Na  całym 
świecie  dopłaca  się  do  kultury  i  Ustroń  też  nie  może  się  wyzbywać 
obiektu, który powinien  służyć mieszkańcom.  I. Pawelec zaznaczyła, że 
zarzut  o wrogości  miasta  wobec kultury jest  nie na  miejscu.  Wystarczy 
spojrzeć  w  roczny  kalendarz  imprez.  Rudolf  Krużołek  i  K.  Kubala 
zauważyli,  że  uchwałę  o  przejęciu  Prażakówki  Rada  już  podjęła.  Za
stanawiać  się  jedynie  można  nad  dalszym  negocjowaniem  warunków 
z  Zakładami  Kuźniczymi.  T.  Duda  powiedział  na  to,  że  obowiązuje 
podjęta przez RM uchwała w tej sprawie i ona wytycza działania Zarządu 
Miasta. Dodawanie  kolejnych wytycznych  jest  bezprzedmiotowe. 

Wojsław  Suchta 



W  ostatnią  sobotę  przed 
rozpoczęciem  roku  szkolnego 
ustrońska  młodzież  skupiona 
w sekcji koszykówki  TRS  „Si
ła"  organizuje  turniej  koszy
kówki  na  asfalcie  „Beton". 
Nie  padał  deszcz  i  bez  zakłó
ceń  udało  się rozegrać  wszyst
kie  z zaplanowanych  43  spot
kań.  Od  godz.  9  do  18  na 
boisku  przy  liceum  w  Rynku 
31  drużyn  chłopców  walczyło 
o  tytuł najlepszej. Wśród  dzie
wcząt  zgłosiły  się  tylko  dwie 
drużyny  z  Ustronia,  więc  od 
razu  rozegrały  mecz  finałowy. 
Drużyna  Crazy  Girls  w  skła
dzie:  Justyna  Holeksa,  Aneta 
Kąkol, Anna  Rottermund,  Pat
rycja  Furchel  i  Katarzyna 
Szkaradnik  pokonała  33:28 
drużynę Przedszkolaki.  Wśród 
chłopców  turniej  rozgrywano 
systemem  pucharowym.  W  fi
nale ustroński  zespół  Chłopaki 
z Sąsiedztwa  w  składzie:  Mar
cin  Cholewa,  Dawid  Dziedzic, 
Adam  Stuchlik  i  Rafał  Rogacz 
pokonał  drużynę  o  wdzięcznej 
nazwie  Pierdzioszki  34:30. 
Chłopaki  z Sąsiedztwa  wygry
wają  ustroński  „Beton"  kolej
ny  raz  wyraźnie  dominując 
nad  rywalami  nie  tylko  z  na

Fot.  W. Suchta 

szego  rejonu.  Jedną  z  atrakcji 
turnieju  są  konkursy  rzutów 
za  3  punkty  i  efektownych 
wsadów  do  kosza.  Trzydzies
tu zawodników musiało  uznać 
wyższość  dziewczyny,  Kata
rzyny  Miodońskiej,  która  bez
apelacyjnie  zwyciężyła  w  rzu
tach  za  3  pkt.  Zawstydzeni 
koszykarze  skupili  się więc  na 
efektownych  wsadach  do  ko
sza i tu, już bez  niespodzianek, 
wygrał Zbigniew Winter.  Licz
nie  zgromadzona  publiczność 
miała  możliwość  obejrzenia 
kilk u  ciekawych  pomysłów, 
jak  szybując nad  betonem  mo
żna  niekonwencjonalnie 
umieścić  piłkę  w  koszu. 

Turniej  „Beton  '96"  podob
nie  jak  w  latach  ubiegłych  or
ganizowali  uczniowie  szkół 
średnich,  obecnie  w  większość 
już  studenci.  Ciekawe  czy 
Przemysław  Chybiorz,  Zbig
niew Dudkiewicz, Marek  Guzo
wski,  Zbigniew  Winter  i  Ma
teusz  Werpachowski  znajdą 
w przyszłym  roku czas, by  zor
ganizować  kolejny  turniej  ko
szykówki  na  asfalcie.  A  może 
obecni  organizatorzy  znajdą 
swych  następców  wśród  młod
szych  kolegów. 

Fot.  W.  Suchta 

12.09.96 r.  „STRES"  — mgr  Krystyna  Zagórska  —  psycholog 
16.09.96 r.  „SCHORZENIA  U K Ł A D U  K R Ą Ż E N I A "  —  lek. 

med.  Michał  Gałaszek 
19.09.96  r.  „SCHORZENIA  U K Ł A D U  R U C H U"  —  lek. 

med.  Jerzy  Klimczak 
23.09.96  r.  „REHABILITACJ A  K A R D I O L O G I C Z N A " 

—  mgr  Damian  Krąkowski 
26.09.96 r.  „SCHORZENIA  U K Ł A D U  K R Ą Ż E N I A " —  lek. 

med.  Marcin  Szyszkowski 
30.09.96 r.  „ZASAD Y  ŻYWIENI A  —  PORADY  DIETETY

C Z N E"  —  Barbara  Malejka  —  dietetyk 
ZAPRASZAMY  DO  „OGRODU  Z I M O W E G O"  na godz.  1400 

W piątek 30 sierpnia Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  gościło 
dzieci,  które  przyszły  obejrzeć program  pt.:  „ W  krainie  iluzji" . 
Lidi a Szkaradnik  powitała wszystkich  serdecznie  i  podziękowa
ła  Henrykowi  Kani  za  miły  upominek  dla  najmłodszych, 
zwłaszcza,  że  jak  się  wyraziła,  sponsorowanie  imprez  w  Mu
zeum  bardzo  rzadko  zdarza  się  ustrońskim  biznesmenom. 

Konferansjerkę prowadziła  Ewa Wach, na co dzień pracująca 
w  polskich  cyrkach.  Wykazała  się  umiejętnością  nawiązania 
kontaktu  z  dziećmi,  humorem,  ciekawymi  pomysłami.  Dzieci 
poznały  genezę słowa  „cyrk " dowiedziały  się, że kopuła  namio
tu  to  szapito,  a  repryzy  to  przerywniki,  podczas  których 
występują  klauni.  Rozegrano  też  kilk a  konkursów.  Mistrzem 
Gwizdka,  po  zaciętej  „walce"  z  Łukaszem,  została  rezolutna 
Julia,  a  najlepszymi  tancerzami  tegorocznych  wakacji  okazały 
się  —  Berenika,  Edyta  i  Eliza  oraz  ich  partnerzy  —  Artur, 
Łukasz  i Szymon.  Ze  względu  na  charakterystyczne  dla  okreś
lonego  wieku  animozje  męskodamskie,  podczas  tańca  dzieci 
robiły  bardzo  nieszczęśliwe  miny.  Atmosferę  rozładował  oczy
wiście klaun  Mieczysław  Patyk, zwany Maciejem  Fajt łapą. Jego 
upadki,  miny,  dowcipy  wzbudzały  salwy  śmiechu,  szczególnie 
wtedy,  gdy  z  wielkim  hukiem  upuszczał  metalowe  talerze. 
Niezwykłe  zainteresowanie  wzbudził  także  Janusz  Rogowski 
czyli  Mistrz  Iluzji Rogo  Rogowski.  Na  wstępie zaznaczył,  że nie 
prezentuje magii, a jedynie zręczność dziesięciu palców.  Jednak, 
gdy  oglądało  się chusteczkę  wędrowniczkę,  czarodziejską  pałe
czkę  lub  wiecznie  pełną  butelkę  „Black&White" ,  t rudno  było 
uwierzyć,  że  to  nie  siły  nadprzyrodzone  nawiedziły  Muzeum. 
Dzieci  były  zachwycone,  zwłaszcza  Grzesiu,  Kasia  i  Oliana, 
które  dostąpiły  zaszczytu  asystowania  Mistrzowi. 

Pomysł  na  atrakcyjne  pożegnanie  wakacji  był  bardzo  dobry 
i  dostarczył  dzieciom  wiele  radości.  Przydałoby  się więcej  tego 
typu  imprez  dla  ustrońskich  milusińskich. 

(mn) 

Fot.  W.  Suchta 
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CO S ZOgłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywanów, 
tapicerki  meblowej  i  samochodowej. 
Tel.  543839  w  godz.  7—9,  17—20. 

Sprzedam parcelę 0,96 ha w okolicy os. 
Manhatan  przy  powstającej obwodni
cy. Robert  Husar,  Trzyniec  73961,  ul. 
Leśni  615,  tel.  659  22998. 

HALOTAX I  Ustroń,  konkurencyjne 
ceny,  karta  stałego  klienta, Tel. 
542198. 

Bardzo  tanio  sprzedam  szafy i  leżanki. 
Tel.  543837. 

Szukam  opiekunki  do  dziecka. 

Wojskowy Dom  Wypoczynkowy  „Be
skid" w UstroniuHermanicach  poszu
kuje  do  pracy:  księgową,  garmażera. 
Tel.  552325. 

Sprzedaż  owoców  aronii  z plantacji. 
Tel.  671165. 

Fiata  126p,  1989, sprzedam.  Skoczów, 
Górny  Bór  8/44. 

a

HURTOWNIA  CHEMICZNOKOSMETYCZNA 
zaprasza  do  NOWO  OTWARTEGO 

:

Firm a  „Kubala " 
przyjmi e do pracy 
rencistę w  charak
terze  pomocnika. 

Tel.  542233 
544032 

a a
a a a

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

stawa  i sprzedaż  prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  „Suknia  cieszyńska". 
—  Pszczelarstwo  w Ustroniu  — wystawa  dożynkowa. 
—  Malarstwo  Stefanii  Bojdy z Cieszyna. 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  9—16,  od środy  do  piątku  w godz. 
9.00—14.00, soboty  i niedziele 9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania do 
uzgodnienia  po wcześniejszym  zgłoszeniu. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
czynne  we wtorki  i czwartki  od  9—18,  środy  i piątki  od  9—13. 
—  Wystawa ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
—  „Beskidy w twórczości  rodzinnej" — R. Demel, Z. DemelBąkosz, 

W. Bąkosz. 
—  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej  —  dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów 

Marii  Skalickiej). 

Galeria Sztuki Współczesnej  na „Gojach"  B&K Heczkowie, 
ul. Błaszczyka  19,  tel.  541100, czynna  cały  dzień. 

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

Imprezy  kulturalne 
19.9.96  r.  Spotkanie z prof. Arture m Stojko z Akademii Medycznej 
czwartek  w Zabrzu na temat: „Apiterapia, jej stan obecny i nadzieje 
godz.  17.00  na przyszłość." (pszczelarstwo w medycynie) — Muzeum 

Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

21.9.96  r.  Kabaretowisko  na  zakończenie  lata  z udziałem: Krzysz
sobota  tofa Jaroszyńskiego, Stefana Friedmana, Rudiego Schube

rta i Kabaretu  „OTTO "  — Amfiteatr. 

26.9.%  Koncert  muzyczny  przy  świecach:  Arie  operetkowe, 
czwartek  pieśni ludowe  i regionalne w wykonaniu  „Łucj a z Wisły" , 
godz.  17.00  Akompaniuje  Barbara  Cieńciała.  Wstęp  wolny! 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

Sport 
15.9.96  r.  5. Rajd Rowerów  Górskich  (MTB),  3 x 77 km  Dookoła 
niedziela  Doliny  Wisły.  UstrońCzantoriaStożekBarania  Gó
godz. 6.00  raSalmopolRównicaUstroń. 

21.9.96  r.  Mecz piłkarski  o mistrzostwo  Ligi  Okręgowej: 
sobota  Kuźnia Ustroń — Skawa  Wadowice 
godz.  15.00 

22.9.96  r.  3. Międzynarodowy  Marszobieg  na  Czantorię  995 
niedziela  m n.p.m. z cyklu: „Zdobyć Mount Everest".  Finał Iszej 
godz.  10.00  Edycji. — Ustroń  Polana—Czantoria  Wielka  995 m. 

  7  (baseny) 

11—12.09.  godz.  16.00  WIĘŹNIOWIE  NIEBA 
godz.  19.00  MORDERSTWO  I  STOPNIA 

13—19.09.  godz.  16.00  ZBYT  WIELE 
godz.  19.00  PSYCHOPATA 

20—26.09.  godz.  16.00  WAMPIR  W  BROOKLYNIE 
godz.  19.00  TWISTER 

KINO  NOCNE  12.9.96  —  22.00  SZKOŁA  CZAROWNIC 

KINO  NOCNE  19.9.96  —  22.00  TWISTER 

a
Od jesieni  śmieci  wywozić  będzie  firma  komunalna.  Fot.  W.  Suchta 
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ZARZĄ D  MIAST A  UZDROWISK A  USTROŃ 
4S450  USTROŃ,  RYNEK  1 

ogłasza 

przetarg  nieograniczony 
na  wykonanie  następującej  usługi: 

Wywóz  odpadów  komunalnych  z  wysypiska  w  Ustro
niuPoniwcu  na  wysypisko  w Jastrzębiu. 

1.  Zak res  usługi  obe jmu je: 
I  war ian t: 

—  p rzygo towan ie  o d p a d ów  do  za ładunku 
—  za ładunek  o d p a d ów  na  s a m o c h ód 
—  wywóz  o d p a d ów 

I I  war iant 
—  wywóz  o d p a d ów 

2.  Te rm in  real izacji  I V  kwa r tał  1996  r. 
3.  F o r m u l a rz  zawie ra jący specyf ikac ję is to tnych  wa ru
n k ów  zamówien ia  m o ż na  o d e b r ać  osobiście  w  Wy
dziale  O c h r o ny  Ś rodow iska  i Ro ln i c twa  Urzędu  Mie js
k iego,  pok.  25  w  godz.  8.00  —  15.00.  Cena  f o rmu la r za 
10,00  zł 
4.  O s o ba  u p o w a ż n i o na  do  k o n t a k tu  z o fe ren tami:  J an 
Sztefek,  pok.  25  Wydz iał  O c h r o ny  Ś rodow iska  i  Ro l
n ic twa. 
5.  Ofer tę  w  zamkn ię tej  koperc ie  oznaczonej  „ W y w ó z 
o d p a d ó w"  należy  z łożyć  w  p o k.  25  U rzędu  Mie jsk iego 
U s t r oń  w  te rmin ie  do  d n ia  18.09.96  r.  godz.  14.00. 
6.  W a r u n k i em  udz ia łu  w  pos tępowan iu  o  udzielenie 
zamówien ia  jest  wniesienie  w a d i um  w  wysokości  1.250 
zł  w  kasie  U M  w  termin ie  do  18.09.96  r.  godz.  14.00. 
7.  Otwarc ie  o fert  nas tąpi  w  siedzibie  U M  pok.  24  (sala 
sesyjna)  w  dn iu  19.09.1996  r.  o  godz.  11.00. 

UWAGA! ! ! 

W  przetargu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy 
spełniają  wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia. 

(cd.  ze str.  1) 

—  osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku dochodowe
go z działów  specjalnych produkcji  rolnej, 
—  członkowie  rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych  posiadających 
w tych  spółdzielniach  wkłady  gruntowe. 
Do zadań  utworzonej w wyniku  głosowania  i wyborów  izby  rolniczej 
należą  m.  in.: 
—  doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych  dochodów, 
—  podnoszenie  kwalifikacji osób zatrudnionych  w rolnictwie, 
—  prowadzenie  listy  rzeczoznawców  w zakresie  rolnictwa, 
—  promowanie  eksportu  produktów  rolnych, 
—  rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów 
rolnych. 
Wszystkie  osoby,  które  są  członkami  samorządu  rolniczego  będą 
wybierać  i mogą  być wybrani  w dniu  29 września  1996 r. do  walnego 
zgromadznia  izby  rolniczej.  Zgłoszenie  kandydata  wymaga  poparcia 
conajmniej 50  członków  spośród  osób  wymienionych  jako  członków 
samorządu  rolniczego.  Kadencja  organów  izby  rolniczej  trwa  cztery 
lata. 
Zgłoszenia  kandydata  do  komisji  okręgowej, która  ma swoją  siedzibę 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu  dokonać  może  osobiście  sam  kan
dydat  na  członka  walnego  zgromadzenia  izby  rolniczej  lub  pisemnie 
wskazana  przez niego  osoba.  W przypadku  udzielenia  poparcia  przez 
osobę  prawną  podaje  się odpowiednio  w  zgłoszeniu  jej nazwę,  adres 
siedziby  oraz  imię  i nazwisko jej  przedstawiciela. 
Lista  członków  osób  fizycznych  popierających  kandydata  powinna 
zawierać: czytelnie podane imiona, nazwisko, adres zamieszkania  oraz 
numer  dowodu  osobistego.  Zgodnie  z  ustawą  Ustroń  jest  okręgiem 
jednomandatowym  i mandat  do  walnego  zgromadzenia  uzyskuje ten 
kandydat,  który  otrzyma  największą  liczbę głosów. 

Fot.  W.  Suchta 

Padający  w  sobotę  ulewny  deszcz  nie  przeszkodził  piłkarzom 
Kuźni  Ustroń  i  Hejnału  Kęty  w  rozegraniu  meczu  o  mistrzostwo 
ligi i  okręgowej.  Po  23  minutach  gry  wydawało  się,  że  trudne 
warunki  bardziej  odpowiadają  ustroniakom.  Pierwsze  Szymon 
Pietrzyk  w  12  min.,  później  w  23  min.  Kazimierz  Wawrzyczek 
strzelają  bramki  dla  ustrońskiej  drużyny.  Kałuże  pod  bramką 
Kuźni uniemożliwiały prawidłowe rozegranie akcji i dlatego Hejnał 
zaczyna grać długimi  piłkami,  co przynosi  efekty. Futboliści  z  Kęt 
strzelają trzy bramki i ku zaskoczeniu widowni prowadzą  3:2. W tej 
sytuacji  znowu  rysuje  się  przewaga  Kuźni,  lecz  ustroniaków  stać 
tylko na jedną  bramkę,  którą  w 67 min.  strzela  Andrzej  Krzystek. 
Na  pewno  piłkarze  obu  drużyn  zasłużyli  na  remis ambitnie  tocząc 
pojedynek w ulewnym, zacinającym deszczu. Nieliczni kibice żywo 
dopingowali  obie  drużyny. 

Trzy mecze piątej kolejki ligii okręgowej nie odbyły się ze względu 
na  fatalne warunki  atmosferyczne. 
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Zapewniamy  dogodny dojazd,  szybką  i milą obsługę oraz 
S  LJJRJEJR  IWISKIE  CE  IWY!!! 

Na  życzenie  klienta  towar  dowozimy  własnym  transportem. 
Z a p r a s z a m y  od  poniedziałku  do  soboty 
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Fili e  Biblioteki  Miejskiej  w  Ustroniu  Polanie,  Lipowcu 
i  Nierodzimiu  zostały  przeniesione  do  szkół  podstawowych 
i  dalej  pełnić  będą  funkcję bibliotek  środowiskowych. 
Godziny  otwarcia: 
Szkoła  Podstawowa  nr  3  w  Ustroniu  Polanie: 

—  wtorki:  9.00  —  15.30 
—  czwartki:  9.00  —  15.30 

Szkoła  Podstawowa  nr  5  w  Ustroniu  Lipowcu: 
—  poniedziałki:  15.00  —  19.00 
—  czwartki:  15.00  —  19.00 

Szkoła  Podstawowa  nr  6  w Ustroniu  Nierodzimiu: 
—  poniedziałki:  8.00  —  16.00 
—  wtorki:  12.00  —  19.00 
—  środy:  8.00  —  15.00 
—  piątki:  10.00  —  18.00 
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Padający deszcz  zmusił  organizatorów  3.  Zjazdu  z  Czantorii  na 
rowerach  górskich  do  zmiany  programu.  Stwierdzono,  że  błotnista 
trasa  jest  zbyt  niebezpieczna,  by  przeprowadzić  zjazd  rozgrywany 
w  latach  ubiegłych  na  nartostradzie  nr  2.  Dlatego  postanowiono 
ustawić  slalom  na  nartostradzie  nr  1.  Zawodnikom  umożliwiono 
przejazd próbny. Choć nie rozwijali  takich szybkości jak  w zjeździe, 
było sporo upadków  i tylko dobrze wyszkoleni technicznie rowerzyści 
mogli myśleć o dobrym czasie. Spośród trzydziestu startujących tylko 
kilku udało się bezbłędnie pokonać cały slalom. Dla licznie zgroma
dzonych widzów slalom okazał się atrakcyjniejszy od gazdu  i kto wie, 
czy ta właśnie konkurencja nie zagości na stałe na stokach  Czantorii. 
Wyniki: 1. Robert Czarnecki — RMF — Coca Cola Kraków  (1  min. 
48,5 sek), 2. Remigiusz Ciok — BielskoBiała (1.56,47), 3. Piotr Dunin 
—Kraków (1.58,36), młodzicy: 1. Dawid Hanus —  Bystra (2.02,78), 2. 
Łukasz  Choma  —  Tychy  (2.18,59),  3.  Grzegorz  Czyż  —  Ustroń 
(2.34,43), weterani:  1. Jausz Lewandowski — Koniaków (2.42,56), 2. 
Tadeusz Spilok — Ustroń  (2.57,28) 3. Grzegorz Grzempa — Bielsko 
Biała  i  Adolf  Garncarz  —  Ustroń  (obaj w czasie  2.57,30).  Jedyna 
kobieta  Justyna  Frączek  z Krakowa  uzyskała  czas 2.53,47. Zawody 
zorganizowało TRS „Siła" w Ustroniu  i Kolej Linowa na Czantorię, 
która  ufundowała  nagrody.  Kolejne  zawody  to  5  Rajd  Rowerów 
Górskich  Dookoła  Doliny  Wisły,  który  rozegrany  zostanie  15 
września. 

Roztomili  ustróniocy! 
Szła  żech oto  w pyndziałek  do pawilonów,  do tych sklepów  przi 

stawie,  coby  se  kupić  jakom  loblyczke  na jesiyń.  Naroz  widzym 
z daleka,  jak  jakisikej  wyścigowiec  żynie  na  bicyklu.  Jak  przije
chol bliżyj,  poznalach,  że  to je  Kareł  spod  Malej  Czantoryje.  Ón 
mie  też  uwidzioł  i  wolo:  „  Witej  Haniczko,  jako  sie  miywosz?" 
Potym  stanyl  na  chwile. 
—  Nó,  witej —  odpowiadóm  Karlowi.  —  Kaj  sie  tak  śpiychosz? 
Jak  żech  cie  z  daleka  uwidziala,  pomyślalach  se,  że  isto  były 
jakisikej  wyścigi na bicyklach  i jakisi  jedyn  borok  z  tego  wyścigu 
chce  tóm  reszte  dogonić  —  śmiejym  sie. 

Jadym  do  Rudy  z  Dobki,  a  potym  jeszcze  do  Jadama  na 
Równice.  Kupe światu żech już  objechol, bo trzeja do jutra  zdónżyć 
oddać do gminy  te liścine, co to majom  być  w niedziele  dwacatego 
dziewióntego  września  wybory  gazdów  do  izby  rolniczej  —  prawi 
Kareł,  a  ledwie przi  tym  dyszy. 
—  Zaś  jakisikej  wybory?  —  pytóm  sie  Karla. 
—  Cóż  to, Haniczko,  nie czytałaś  tydziyń  tymu  w  „Ustróńskij", 
że  w  ostatnióm  niedziele  września  bydóm  wybory  do  izby  rol
niczej? Nie  wiym jyny,  czymu  ta  izba  rolniczo  mo  być  w  Biylsku. 
Po moimu  to tako  izba  rolniczo  by miała  być  w jakisikej  chałupie 
w gróniu.  Moja  chałupa  je  doś przestróno,  to  bych  móg  jednóm 
izbę  na  ty  zebrania  odstómpić  —  rozmyślo  Kareł. 
—  Na  dyć  tymu  ta  izba  rolniczo  bydzie  w  Biylsku,  coby  ci 
gazdowie,  kierzi  tam  bydóm  wybrani,  mieli  bliżyj  do  rozmaitych 
urzyndów,  jak  bydzie  trzeja  co  załatwiać.  Jyny  kiedy  ci  wy
brani  gazdowie  bydóm  mieli  czas  w polu  robić? —  odpowiadóm 
Karlowi. 
—  To  je prowda,  że  óni bydóm  mieli  mało  czasu  na  gospodarkę. 
Tóż my  w niedziele na urodzinach  u szwagra  uradzili,  coby na tego 
delegata  do izby  rolniczej podać  Jadama  z  Równice.  Ón mo  jyny 
kónszczyczek  pola,  a chłop je  z niego móndry  i na polityce  sie  zno, 
to bydzie  umiol dlo gazdów  rozmaite  sprawy  załatwiać.  Tóż  teraz 
jadym  do Jadama,  coby  mi podpisoł,  że  sie zgodzo  kandydować. 
Taki  kandydat  musi  też  nazbiyrać  piynćdziesiónt  takich,  co  go 
popiyrajóm,  tóż my  zrobili  takóm  liścine  i jo  teraz jeżdżym,  coby 
mi ustróńscy  gazdowie  podpisali,  że popiyrajóm  Jadama  —prawi 
Kareł  i  siodo  na  bicykiel.  A  jo  dostała  stoć  na  chodniku 
i  rozmyślóm,  czy  też  Kareł  zdónży  to  pozałatwiać.  A  tak  na 
dobrom sprawę  to Kareł  też by móg  być  tym  kandydatym,  dyć  mu 
też  móndrości  nie  chybio.  r,  ,  , ,  , 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO: 1) opada z drzewa 4)  mądry ptak nocy 6) wąsata 
ryba  8)  kuzyn  atramentu  9)  dzieło  Kochanowskiego  10) 
ogrodzenie,  płot  11)  część  dworca  kolejowego  12)  rodak, 
krajan  13)  kogucia  pobudka  14)  wódz  tatarski  15)  okrzyk 
Archimedesa  16)  na głowie motocyklisty  17)  marka ciężarówki 
18)  niemiecka agencja prasowa  19) stolica Włoch 20) w  rodzi
nie skand owców 
PIONOWO:  1)  otacza  kulę  ziemską  2)  herb  szlachecki  3) 
mieszkaniec Ankary  4)  stolica państwa  skandynawskiego  5) 
słynny  lutnik  włoski  6) świadek  pistoletowego  pojedynku  7) 
żołnierski atrybut  11) koński  tor przeszkód  13) kloc drzewa 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  odpowiedzi 
oczekujemy do 3 X. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  33 
KONIEC WAKACJI 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  KRYSTYNA  RADWAŃSKA 
z Ustronia,  os. Manhatan  1/43. Zapraszamy do redakcji. 

GAZET A 
USTROŃSKA 


