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PODROPAĆ KORZEŃ
Rozmowa z Janem Lazarem, szkółkarzem
Prowadzenie plantacji drzewek owocowych to kontynuowanie
tradycji rodzinnych, czy też pana pomysł na prowadzenie gos
podarstwa?
Nie jest to tradycja rodzinna choć rolnikami jesteśmy z dziada
pradziada. Ojciec zaliczał się, używając wielkich słów, do
awangardy rolników. Prenumerował fachowe pisma, lubił sto
sować nowe metody choć prowadził gospodarstwo tradycyjne.
Ja pracowałem jako zootechnik i jeździłem na comiesięczne
kontrole w Stacji Ochrony Roślin Ogrodniczych w Kokoszy
cach koło Wodzisławia. Tam poznałem kierownika działu
szkółkarskiego, który zaproponował mi interes i dał do zasadze
nia 3000 tzw. dziczek. Wcześniej zajmowałem się uprawą,
hodowlą, lecz po dwóchtrzech latach uznałem, że zajmować się
będę szkółkarstwem.
W którym to było roku?
W latach 197778. Z rodzicielskiego gospodarstwa otrzymałem
tylko hektar pola, więc musiałem dokupić ziemi. Obecnie
w sumie mam około 20 ha, w tym 6 ha w Kiczycach. Przed
trzema laty dałem ogłoszenie o chęci zakupu ziemi. W sumie na
to jedno ogłoszenie zgłosiło się chętnych na sprzedaż 190 ha
i spośród ofert wybrałem Kiczyce. To pole jest oddalone od
mojego domu o 12 km. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy co to
oznacza. Codziennie muszę tam jechać w celach kontrolnych,
a to daje 10000 km rocznie.
Dlaczego więc nie kupował pan ziemi w Ustroniu?
Faktycznie są tu do kupienia kawałki ziemi, ale mówiąc po
chłopsku, ludzie nie wiedzą ile za to chcieć. Liczą, że w przyszło
ści ta ziemia osiągnie bardzo wysoką cenę, że uda się ją sprzedać
pod jakieś obiekty. Przykładowo w Hermanicach za 1,8 ha pola
przed czterema latami żądano 500.000.000 starych zł. Dla
biznesmena to może nie są duże pieniądze, ale dla rolnika to
abstrakcyjna suma. 6 ha w Kiczycach dwa lata temu kupiłem za
125000000 st. zł.
W ogóle szkółkarstwo jest bardzo kapitałochłonne. Założe
niel ha szkółki kosztuje ok. 800 000000 st. zł., a daje to 50000
podkładek. Trzeba je następnie pielęgnować, odchwaszczać,
okulizować, a do sprzedaży nadają się po trzech latach. Obecnie
rocznie produkujemy 100 000 drzewek i 500000 podkładek czyli
tzw. dziczek. Do tego dochodzą krzewy owocowe.
O szkółkach można powiedzieć, że jest to „produkowanie"
drzewek. Jak to przebiega?
Np. sadzimy pestkę śliwki i wyrasta drzewko, jednak będzie ono
rodzić małe, dzikie owoce. Stąd nazwa „dziczka". Obecnie
niektóre odmiany rozmnaża się nie z pestek, ale poprzez
ukorzenianie pędów. Tnie się pędy porzeczki i wtyka w ziemię.
Są gatunki jabłoni, które podobnie się rozmnaża. Nie poprzez
pędy lecz przyginając gałęzie do ziemi i obsypując je trocinami.
Taka gałąź też wypuści korzenie. Otrzymujemy więc „dziczki",
które po roku osiągają około 0,5 m wysokości. Jesienią się je
wykopuje i dołuje, lub od razu wsadza na polu, na którym będą
(cd. na str. 2)

Koniec sezonu.

Ustroń się zmienia. Nie są to już
kosmetyczne poprawki, upiększa
nie wystaw, stawianie kolorowych
reklam. W miejsce starych po
wstają nowe budynki. Spróbowa
liśmy uzyskać informacje o po
wstających obiektach od ich właś
cicieli lub projektantów.
Charakterystyczny dla centrum
naszego miasta budynek kina

Fot. W. Suchta

„Uciecha" zniknął w kwietniu te
go roku. Na jego miejscu trwa
budowa pawilonów handlowou
sługowych. Po długich pertrakta
cjach z państwową Służbą Ochro
ny Zabytków skreślono także z re
jestru zabytków ruiny dawnej
Szkoły Parafialnej obok kościoła
św. Klemensa. W tej chwili teren
(cd. na str. 4)

WYBORY DO IZB
28 września odbędą się wybory
do Izb Rolniczych. Zgodnie
z ustawą wybory będą ważne jeże
li frekwencja wyniesie przynajm
niej 20% w całym województwie.
Dlatego tak ważny jest udział
w głosowaniu wszystkich upraw
nionych. Dzięki temu przedstawi
ciel ustrońskich rolników będzie
mógł występować w sprawach is
totnych dla całej społeczności.
Okręgowa Komisja Wyborcza
w
Ustroniu
zarejestrowała
w Ustroniu czterech kandydatów:
Jana Drozda, Jana Lazara, Jerze
go Śliwkę i Władysława Zielińs
kiego. Spośród nich wybierzemy
jednego delegata, który będzie re
prezentował Ustroń w Izbie Rol
niczej. Kadencja Izby Rolniczej
trwa 4 lata, a do jej głównych
celów należy reprezentacja rolni
ków wobec władz, pomoc w zby
cie produktów, doradztwo rolni
cze, rozwijanie infrastruktury wsi
i rolnictwa oraz promocja ekspor

tu polskich produktów rolnych.
Uprawnionymi do głosowania
są podatnicy podatku rolnego,
podatku dochodowego z działów
specjalnej produkcji rolnej oraz
członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych,
posiadający
w tych spółdzielniach wkłady gru
ntowe. Prawo głosu mają zarów
no mężowie jak i żony wspólnie
prowadzący gospodarstwo rolne.

TEL. 542198
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(cd. ze str. 1)
szczepione czyli okulizowane. D o p i e r o następnego roku wyras
ta drzewko szlachetne. Czyli od posadzenia do otrzymania
drzewka na sprzedaż w najlepszym wypadku mija 3 lata.
Drzewka trzeba sprzedać. Czy to się panu zawsze udaje?
W naszej branży d o b r y materiał m o ż n a sprzedać w każdej ilości.
Ze zbytem nie m a m y najmniejszego problemu. Dawniej byliśmy
zrzeszeni w Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarst
wa. Sadownik czy działkowicz nie kupował drzewka od szkół
karza, ale poprzez centralę i jej p u n k t y . Była to gospodarka
niedoborów i nie było problemu ze sprzedażą nawet marnych
drzewek. Obecnie, by się utrzymać n a rynku trzeba d b a ć
o jakość.
Czy nie obawia się pan konkurencji z Zachodu?
T o my m a m y stałych odbiorców na południu Niemiec gdzie
eksportujemy kilkadziesiąt tysięcy drzewek rocznie. Gdyby
chcieli na nasz rynek wejść szkółkarze z innych państw,
musieliby z a p r o p o n o w a ć niższe ceny. Poza tym nasze drzewka

Fot. W. Suchta1
mają tę przewagę, że tu wyrosły, a to sprawia, iż są lepiej
przystosowane d o naszego klimatu. Niektórzy sadownicy im
portują drzewka tylko dlatego, że d o b r e g o materiału p r o d u k u j e
się w Polsce za mało. Cały dowcip polega na tym, by trafić
z odmianą, na którą będzie zbyt za dwa lata. Popyt na drzewka
bierze się z bardzo dobrej koniunktury na owoce w ostatnich
latach. Sadownicy mają pieniądze i chcą zakładać nowe planta
cje. Generalnie, mogę stwierdzić, że obecnie dla dobrych
szkółkarzy, a jest ich około 2 0 % , jest lepszy okres niż za tzw.
komuny.
Na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę kupując drzewko?
Nie k u p o w a ć niczego od przygodnych handlarzy na targu. N a
drzewku musi być metka z adresem producenta. Inaczej p o paru
latach może się okazać, że sprzedano nam inny gatunek niż
chcieliśmy. Poza tym ci handlarze często jeżdżą d o producentów
i kupują za niewielkie pieniądze gorszy jakościowo materiał.
Poza tym trzeba obejrzeć dokładnie drzewko, by nie miało
skaleczeń i blizn świadczących, że kora jest chora. Przy kupnie
nie żałować paznokcia i korę na korzonku, mówiąc po naszemu,
„ p o d r o p a ć " . Korzeń pod naskórkiem powinien być biały.
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Na terenie Cieszyna znajdują
się dwa rezerwaty przyrody. Pier
wszy z nich to Lasek Miejski,
zajmujący 10,2ha. Rosną tu głów
nie buki, dęby i jawory oraz roś
lina zwana cieszynianką wiosen
ną. Rezerwat Kopce w Marklowi
cach zajmuje blisko 15 ha,

2 Gazeta Ustrońska

a ochroną są objęte lasy liściaste
oraz skały zwane cieszynitami.
Dziełem Dromexu jest m. in.
przejście graniczne w Cieszy
nieBoguszowicach oraz węzeł
komunikacyjny w Krasnej. Firma
zatrudnia 450 pracowników na
budowach w Cieszynie, Świecku
i przy ustrońskiej obwodnicy mie
jskiej.
*
Na terenie gminy Goleszów
jest 7 przedszkoli. Na ich utrzy
manie potrzeba ponad 20 proc.
gminnego budżetu. Radni zasta

Mokre lato nie było najlepsze dla rolnictwa. Czy dla pana
również?
Dla mnie szczególnie zła była tegoroczna zima. Zmarzło połowę
oczek i ponownie musieliśmy drzewka szczepić. Biorąc pod uwagę
mokre lato, to na razie nic w mojej produkcji się nie zniszczyło.
0 tyle jesteśmy w lepszej sytuacji od tych, którzy uprawiają zboże.
Co chłop z Lipowca wymyśli, taki znający się n a rzeczy, mający
własny kombajn, jeżeli nie da się takiej masy mokrego zboża
wysuszyć. Takiego „szpetnego" lata nie pamiętam. Jest duży
urodzaj ziemniaków, ale cóż z tego, skoro połowa z tego zgnije.
Część na polu, reszta w piwnicach. Po leżakowaniu zaczną gnić.
Czyli nie radzi pan robić w tym roku zapasów ziemniaków?
Zdecydowanie nie. M o ż e się bowiem okazać, że będziemy mieć
tylko smród w piwnicy. T a k a jest p r a w d a . Obecnie można
kupować ziemniaki na targu przez całą zimę p o parę kilo
gramów.
Czy po tak mokrym roku zaleca się jakieś specjalne postępowanie
z drzewkami?
Należy dbać, by nie było n a działce stojącej wody i starać się
robić odpływ. System korzeniowy jest bardzo wrażliwy na
niedobór powietrza. Korzeń potrzebuje powietrza, a stojąc
w wodzie niszczy się. Niektórzy robią ten błąd, że wsadzają
przed posadzeniem drzewko d o wody. Efekt jest taki jakby
włożyć człowiekowi głowę d o wody. Drzewko zaczyna ob
umierać z braku powietrza.
Ustroń nie jest miastem rolniczym choć wielu mieszkańców ma
własne pola. Jak pana zdaniem powinno wyglądać rolnictwo
w naszym mieście?
Opinie na ten temat są skrajne. Słyszałem nawet taką, że
powinno się nałożyć taki p o d a t e k , żeby chłopi nie blokowali
rozwoju miejscowości turystycznej. M o i m zdaniem rolnictwo
w Ustroniu na rozwój nie m a szans. Kilkunastu gospodarzy
może się z rolnictwa utrzymać. Reszta nie m a szans. Ci politycy,
którzy mówią, że trzeba ratować całe rolnictwo, p o prostu
kłamią, bo nie chcą się narazić wyborcom.
Można próbować jakoś łączyć rolnictwo z turystycznym charak
terem miasta.
Jest na to nawet m o d n y termin — agroturystyka. Trzeba
wykombinować ze d w a pokoje, jeżeli jest koń, t o kupić siodło
1 zarabiać pieniądze. T a k postępują na Zachodzie. T a m gdzie
eksportuję drzewka, nad jeziorem Bodeńskim, bauer gospoda
rujący na kilkudziesięciu hektarach też m a p o k o j e gościnne
i przyjmuje turystów. Z uprawy wyodrębnił hektar truskawek
— klienci przyjeżdżają w weekendy i sami zbierają. Cena jest
niższa, ale zazwyczaj k u p u j ą c y m nie chodzi o zysk. Mają
satysfakcję z tego, że sami nazbierali. O p o d o b n y c h roz
wiązaniach m o ż n a myśleć u nas. Oczywiście trzeba trochę
zainwestować. Wystarczy jednak, żeby rolnik miał poniżej 40 lat
i może skorzystać z pięcioprocentowego kredytu.
Nie wszyscy chyba wiedzą, że tak korzystne kredyty można
uzyskać?
Ludzie się dziwią dlaczego PSL tak się trzyma komunistów.
A przy kim mogliby tyle załatwić dla siebie.
Wielu rolników narzeka.
M o ż n a usłyszeć jak mówią, że za k o m u n y , to było życie. Drobni
rolnicy w schyłkowym komuniźmie mieli się dobrze. Wszyst
kiego było mało. W y h o d o w a ł świnię, to przyjechali n a plac i ją
wzięli. Maszyny były niedostępne, ale relatywnie bardzo tanie.
Z a cztery byczki m o ż n a było kupić traktor. Teraz traktor
kosztuje prawie tyle co na całym świecie. Niezręcznie mi to
mówić j a k o rolnikowi, ale jestem p o prostu realistą.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
nawiają się czy nie zlikwido
wać najmniejszych placówek
w Kisielowie i Lesznej Górnej,
gdzie uczęszcza po kilkanaścioro
dzieci.
Na strychu LO im. Kopernika
w Cieszynie urządzono przestron
ną czytelnię, salkę telewizyjną i le
kcyjną oraz gabinet pedagoga.
Przeniosła się tu także szkolna
biblioteka posiadająca zbiory li
czące ponad 20 tys. książek. Ca
łość zajmuje 220 km kw.
*
Kilkanaście osób wyróżniono

dotąd Medalem Ochorowicza,
który przyznaje Towarzystwo Mi
łośników Wisły ludziom szczegól
nie zasłużonym dla „Perły Bes
kidów".
*
Rok temu Bank Śląski otworzył
filię w Wiśle, przejmując schedę
po upadłym Banku Spółdziel
czym. Na razie zajmuje pomiesz
czenia BS, ale pod koniec roku
nastąpi przeprowadzka do włas
nego budynku zakupionego od
miejscowego GSu. Roboty remo
ntowe są w toku.
(nik)

nego siedzenia. Straty oszacowa
no na ok. 600 zł.

27 września o godz. 14 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się
28. sesja Rady Miejskiej.
ör * ü
18—19 września w Ustroniu i Cieszynie odbyła się konferencja
„Edukacja a problemy pogranicza". Pierwszego dnia w hotelu Narcyz
na Zawodziu przedstawiono referaty i dyskutowano nad konkretnymi
problemami badawczymi występującymi na terenach pogranicza, szcze
gólnie z nowo powstałymi państwami — Litwą, Białorusią, Ukrainą.
Drugi dzień poświęcono na zwiedzanie Cieszyna.
Spotkano się z burmistrzem Janem Olbrychtem, a po drugiej stro
nie Olzy odwiedzono Dom Polski im. Żwirki i Wigury oraz spotka
no się z młodzieżą i gronem pedagogicznym szkoły podstawowej
i gimnazjum z polskim językiem nauczania. W konferencji wzięli udział:
prof. Tadeusz Lewowicki — UW Warszawa i UŚ Cieszyn, Jerzy
Nikitorowicz — UW Białystok, prof. Zenon Jasiński — Uniwersytet
Opolski, prof. Marek Szczepański — UŚ Katowice, doc. Vladimir Krejći
i doc. Ladislav Langr — Uniwersytet w Ostrawie, a dwudniowe
spotkanie zorganizowali: Zakład Pedagogiki Ogólnej UŚ w Cieszynie,
WSP w Warszawie oraz Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty
Pogranicza.
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9.09.% r.
O godz. 11.20 Komisariat Policji
otrzymał zgłoszenie o włamaniu
do samochodu marki polonez za
parkowanego za pawilonem przy
ul. 9 Listopada. Złodzieje po wy
biciu szyby skradli radioodtwa
rzacz compactowy wartości około
800 zł.
9.09.96 r.
O godz. 23.55 na ul. Wiślańskiej
doszło do wypadku drogowego.
Kierujący peugeotem mieszkaniec
Skoczowa, jadąc od strony Wisły,
na prostym odcinku drogi z bliżej
nieustalonych przyczyn zjechał na
lewą stronę jezdni i uderzył
w przydrożne drzewo. Kierowca
doznał ogólnych potłuczeń ciała,
stłuczenia klatki piersiowej, rany
ciętej w okolicy oka i rany szar
panej kolana. Samochód został
znacznie uszkodzony.
11.09.96 r.
O godz. 14.00 pracownicy sklepu
„Krokus" zatrzymali nietrzeźwe
go złodziejaszka (2,51 prom.),
który usiłował zrabować alkohol
wartości 15 złotych.
11.09.96 r.
Ogodz. 16.40na ul. Daszyńskiego
zatrzymano znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Wisły kierującego jelczem. Wynik
badania alkometrem — 2,76
prom.

Fot. W. Suchta
Trwa budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustro
niu. W Wydziale Techniczno — Inwestycyjnym Urzędu Miej
skiego dowiedzieliśmy się, że obecnie trwają roboty przy montażu
więźby dachowej środkowej części budynku oraz montaż dachu.
Planuje się, że zakończenie tych prac nastąpi do końca września.
Przed zimą otwory okienne i drzwiowe zostaną zabezpieczone folią, tak
aby zminimalizować działanie niekorzystnych warunków atmosferycz
nych.

Ze zbiorów Muzeum
Prezentujemy hoczki do sukni cieszyńskiej — najnowszy
nabytek.
Przypominamy, że hoczki wraz z 2 pasami do sukni cieszyńs
kiej wykonanymi ze szklanych paciorków zostały zawieszone na
drzwiach Muzeum i mimo interwencji w naszej gazecie ofiaro
dawca nie ujawnił się. Jest to pierwszy przypadek anonimowego
daru w kilkunastoletniej historii pozyskiwania eksponatów do
Muzeum.

12.09.96 r.
O godz. 18.00 na ul. Grabowej
zatrzymano kierującego fordem
mieszkańca Ustronia, którego
stan wskazywał na to, iż prowa
dził pojazd w stanie nietrzeźwym.
Zatrzymany przyznał się do za
rzucanego mu wykroczenia, od
mówił jednak poddania się bada
niu alkometrem. Pobrano krew
do badania. Sprawę rozstrzygnie
kolegium.
12.09.96 r.
Ogodz. 23.00 na ul. Daszyńskiego
w rejonie dyskoteki „Mirage
2000" — włamano się do „malu
cha" będącego własnością miesz
kanki Wisły. Samochód prawdo
podobnie nie był zamknięty. Zło
dzieje skradli radioodtwarzacz,
siedzenia przednie i oparcie tyl

13.09.96 r.
O godz. 9.00 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o włamaniu do sklepu wielobran
żowego przy ul. Fabrycznej. Zło
dziej po przecięciu prętów mocu
jących kratę zabezpieczającą ok
no od strony zaplecza dostał się
do środka i z szuflady biurka
skradł 200 złotych w bilonie.
W wyniku podjętych czynności
ustalono sprawcę włamania, któ
rym okazał się obywatel wielo
krotnie karany za podobne wy
kroczenia.
13.09.96 r.
O godz. 16.50 na ul. Cieszyńskiej
doszło do kolizji drogowej. Kieru
jący VW mieszkaniec Skoczowa
uderzył wyprzedzającego go „ma
lucha" mieszkańca Koniakowa.
Ten z kolei uderzył w drugiego
„malucha" mieszkańca naszego
miasta. Sprawcę kolizji ukarano
mandatem w wysokości 100 zł.
14.09.96 r.
O godz. 15.00 na ul. Cieszyńskiej
kierujący fordem escortem miesz
kaniec Ustronia doprowadził do
kolizji z mieszkańcem Jastrzę
biaZdroju, jadącym cinąuecento.
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 20 zł.
14.09.96 r.
O godz. 21.45 Komisariat Policji
w Ustroniu został powiadomiony
o włamaniu do sklepu meblowego
przy ul. Daszyńskiego. Sprawcy
wybili szybę wystawową i skradli
stojący w pobliżu stolik okolicz
nościowy i wieszaki. W wyniku
natychmiastowo podjętych czyn
ności bezpośrednio po zdarzeniu
odnaleziono skradzione rzeczy,
a kilka godzin później zatrzyma
no sprawców włamania. Jeden
z nich dzień wcześniej włamał się
do sklepu przy ul. Fabrycznej.
Drugi, w przeszłości również był
notowany za podobne wykrocze
nia.
Komendant Komisariatu Policji
w Ustroniu dziękuje za właściwą
postawę i szybką reakcję wszyst
kim świadkom zdarzenia, dzięki
pomocy których doszło do zatrzy
mania włamywaczy.
(M.P.)
względu na zagrożenie wyla
niem, na Młynówce podniesiono
śluzę.

12.09. — Nakazano
usunięcie
wraku samochodu osobowego
marki zaporożec zaparkowanego
przy ul. Pięknej.
13.09. — Wspólnie z policją
przeprowadzono kontrolę osób
mieszkających w Ustroniu, nie
posiadających zameldowania.

16.09. — W Dobce , wspólnie
z pracownikami Wydziału Tech
nicznego UM, szacowano szkody
spowodowane przez wodę.

Uwaga! Przypomina się osobom
wynajmującym pokoje o obowią
zku meldowania się gości.

18.09 — Kontrola prawidłowoś
ci rozmieszczenia i posiadania ak
tualnych zezwoleń na stawianie
reklam w Ustroniu Polanie. W je
dnym przypadku nakazano dope
łnienie formalności w Urzędzie
Miejskim.

14/15.09. — Zabezpieczenie
miejsca włamania do sklepu meb
lowego przy ul. Skoczowskiej.
— Kontrola
poziomu
wód
w ustrońskich potokach. Ze

19.09. — W okolicach nadleśni
ctwa nakazano uprzątnięcie ul.
3 Maja zanieczyszczonej gliną
w związku z budową obwodnicy.
(mn)
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(cd. z> sir. 1)

już uprzątnięto i postawiono
ogrodzenie. Tuż obok księga
rni powstaje kompleks miesz
kaniowousługowy. Jak dowie
dzieliśmy się od współwłaści
cielki pojawią się na razie dwa,
a w przyszłości trzy domy. Po
mieszczenia na parterze prze
znaczone są na sklepy i biura,
a wyższe kondygnacje na mie
szkania. Prace dopiero się roz
poczęły i trudno powiedzieć
kiedy zostaną zakończone. Fu
ndacja „Życie i Misja" po gru
ntownym, jeszcze nie zakoń
czonym remoncie znalazła sie
dzibę w dawnych budynkach
gospodarczych przy „wielkich
domach". Zaraz na przeciwko
powstaje następny handlo
womieszkaniowy
pawilon.
Projektant — Leonard Gross
— poinformował nas, że w bu
dynku znajdzie się miejsce na
dwa mieszkania i dwa sklepy.
Nie wyznaczono miejsca na pa
rking, choć może uda się wygo
spodarować miejsce dla kilku
samochodów. Projekt został
zatwierdzony przez konserwa
tora wojewódzkiego, a budy
nek charakteryzuje się cieka
wym kształtem. Tradycyjna ar
chitektura z wielospadowym
dachem powinna dobrze wko
mponować się w krajobraz
Ustronia. Inwestor pragnie za
kończyć budowę w ciągu jed
nego roku. Niestety, w związku
z remontem i budową tych bu
dynków, nie pomyślano o po
szerzeniu ulicy Gałczyńskiego.
Jest to właściwie niewielka alej
ka, a pełni rolę drogi dojaz
dowej dla mieszkańców ulic
Gałczyńskiego, Kasprowicza,
Tuwima. Korzystają z niej tak
że klienci zajazdu „Pod Gro
niami", uczestnicy spotkań or
ganizowanych przez fundację

oraz spacerowicze. W tej chwili
z trudem mijają się tam dwa
samochody osobowe, a przy
zwiększeniu ruchu drogowego
niebezpiecznych sytuacji na pe
wno nie zabraknie. Przy „Deli
cjach" stanie jeszcze jeden
kompleks handlowousługo
womieszkaniowy. Jego pro
jekt autorstwa Haliny Rako
wskiejDzierżewicz i Jerzego
Dzierżewicza powstawał bar
dzo długo. W końcu, po prawie
5 latach, wybrano jedną z kon
cepcji. Budynek będzie cofnię
ty w stosunku do sąsiednich, by
nie zasłaniać znajdujących się
w nich okien. Chcąc pozosta
wić miejsce na garaże, projek
tanci zaplanowali dwupozio
mowe pomieszczenia na par
terze, które podobnie jak te na
pierwszym piętrze przeznaczo
ne będą na działalność hand
lową, usługową i biura. Ostat
nią kondygnację zajmą miesz
kania. Do lokali na parterze
będą mogli bez trudu dotrzeć
niepełnosprawni, gdyż znajdu
jące się tam kiedyś schody za
stąpią podjazdy. Całość pokry
je mansardowy dach, a elemen
tami zdobniczymi staną się bal
kony i wykusze. W tej chwili
kończy się budowa pierwszego
piętra, ale zakończenie prac
uzależnione jest od sytuacji fi
nansowej inwestorów.
W związku z nowymi obiek
tami usługowymi przy ul.
3 Maja palącą kwestią stają się
parkingi. Niewielki placyk
obok apteki nie zaspokoi po
trzeb. Na szczęście na ostatniej
sesji Rady Miejskiej, Henryk
Wieją w imieniu fundacji „Ży
cie i Misja", zapewnił radnych,
że parking powstający przy ich
obiekcie będzie bezpłatny
i ogólnodostępny.
(mn)

Fot. W. Suchta
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Dziewki na rolkach?

Fot. W. Suchta

MOPS I N F O R M U J E
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 14
września 1996 roku wchodzi w życie nowelizowana ustawa
0 pomocy społecznej (Dz. U. nr 100 poz. 459).
Ustawa wprowadza istotne zmiany w kwestii obliczania
dochodów w rodzinie. Dla ustalenia czy rodzina kwalifikuje się
do otrzymania pomocy, dokonuje się porównania dochodu
faktycznego z dochodem teoretycznym.
Dochód faktyczny ustala się na podstawie odcinków rent,
emerytur i zaświadczeń z zakładów pracy. Powinno ono zawie
rać: dochód z poprzedniego miesiąca, wysokość podatku do
chodowego oraz informację o pobieranym zasiłku rodzinnym
1 pielęgnacyjnym.
Dochód teoretyczny oblicza się następująco:
1) na osobę samotnie gospodarującą
275 zł
2) nie pierwszą osobę w rodzinie
250 zł
3) na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat . 175 zł
4) na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat
125 zł
Jeżeli dochód faktyczny jest niższy od teoretycznego, rodzina
lub osoba spełnia pierwszy warunek do otrzymania pomocy.
Jednocześnie ze spełnieniem kryterium dochodowego musi
wystąpić dodatkowo przynajmniej jedna z podanych okoliczno
ści: sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa,
bezrobocie, upośledzenie fizyczne lub umysłowe, długotrwała
choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Osoby ubiegające się o pomoc powinny złożyć pisemną
prośbę wraz z wymaganą dokumentacją. Pomoc przysługuje od
dnia wpłynięcia ostatniego wymaganego dokumentu, a nie jak
dotychczas od daty złożenia wniosku.
Dotychczas wypłacane przez nasz ośrodek zasiłki stałe dla
inwalidów I i II grupy z inwalidztwem powstałe przed 18 rokiem
życia, zostaną zastąpione rentą socjalną wypłacaną w naszym
ośrodku. Jeśli jednak któraś z tych osób ma uprawnienia do
świadczenia z ubezpieczenia społecznego, np.: do renty rodzin
nej, przysługuje tylko jedno świadczenie — wybrane przez tę
osobę lub korzystniejsze.
W trakcie przyznawania pomocy ustala się zakres współ
działania pomiędzy osobami i rodzinami a ośrodkiem. Ma to na
celu rozwiązanie trudnej sytuacji lub jej stopniowe przezwycię
żenie. Brak współdziałania lub marnotrawienie przyznawanych
świadczeń bądź własnych zasobów materialnych może stanowić
podstawę do ograniczenia, wstrzymania lub odmowy przy
znania świadczeń z MOPSu. Wszystkie osoby, które chciałyby
uzyskać dokładniejsze informacje na temat możliwości uzys
kania pomocy, zapraszam do naszego ośrodka.
Przypominamy, że od sierpnia br. mieści się on przy ul.
M. Konopnickiej 40.
Kierownik MOPS w Ustroniu
Zofia Ferfecka

Z dniem 1 października br. wywóz odpadów przejmuje Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
w Ustroniu przy ul. Konopnickiej nr 40.
Od tego dnia Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych będzie się również zajmował wywozem surowców
wtórnych z kontenerów i opróżnianiem śmieci z koszy ulicznych.
Prosimy o wyrozumiałość jeśli na początku wystąpią zakłócenia w terminowym odbiorze śmieci.
Wszystkie uwagi, rady prosimy kierować do Zakładu Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Usług Komunalnych
tel. 543500.
Jednocześnie informujemy, że

z dniem 1 października br. ulega zmianie harmonogram w y w o z u śmieci.
Prosimy o dostosowanie się do nowych terminów i powiadomienie o zmianie swoich sąsiadów i znajomych.
Zca Burmistrza
mgr inż. Tadeusz Duda
ŚRODA
PIERWSZA 1 TRZECIA MIESIĄCA

Dzielnica

Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Ka
mieniec, Kuźnicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Na
drzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica,
Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa,
Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

Zawodzie

PONIEDZIAŁEK
Dzielnica

ŚRODA

Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna,
Kręta, Krzywaniec, Lipowska, Lipowski Groń, No
wociny, Podgórska, Przetnica, Szkolna, Wesoła

Lipowiec

DRUGA 1 CZWARTA MIESIĄCA

Dzielnica
Centrum

Piękna, Wantuły

Centrum

Aleja Legionów, Bema, Daszyńskiego, Dąbrowskie
go, Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, 3 Maja, Mic
kiewicza, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza,
Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Srebr
na, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota

PIERWSZY 1 TRZECI MIESIĄCA

SM „Zacisze", Targowisko

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

DRUGI 1 CZWARTY MIESIĄCA

Dzielnica

Asnyka, Błaszczyka, Brody, Cieszyńska, Cholewy,
Dworcowa, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza,
Kluczyków, Kochanowskiego, Komunalna, Konop
nickiej, Kościelna, Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada,
Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, Po
lna, Reja, Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, Spa
cerowa, Spółdzielcza, Staffa, Stalmacha, Stawowa,
Strażacka, Tartaczna, Tuwima, Wierzbowa, Wiosenna

Centrum

PIERWSZY 1 TRZECI MIESIĄCA

Dzielnica

SM „Zacisze"
Podmioty gospodarcze

CZWARTEK
DRUGI 1 CZWARTY MIESIĄCA

Dzielnica

SM „Zacisze"
Podmioty gospodarcze

SM „Zacisze", Targowisko

WTOREK

PIĄTEK

PIERWSZY 1 TRZECI MIESIĄCA

Dzielnica

PIERWSZY 1 TRZECI MIESIĄCA

Dzielnica

Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodars
ka, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Łą
czna, Potokowa, Skoczowska, Szeroka, Wąska,
Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik

Nierodzim

Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów,
Furmańska, Grabowa, Grzybowa, Jastrzębia, Jawo
rowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Palenica, Papier
nia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha,
ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczaso
wa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec

Polana
Dobka
Jaszowiec

Kontenery do segregacji

Targowisko

WTOREK
DRUGI 1 CZWARTY MIESIĄCA

Dzielnica

Agrestowa, Boczna, Choinkowa, Dominikańska,
Długa, Fabryczna, Folwarczna, Jasna, Jaśminowa,
Kwiatowa, Malinowa, Nad Bładnicą, Orzechowa,
Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Sosnowa,
Stellera, Sztwiertni, Różana, Urocza, Wiśniowa, Wo
dna, Wspólna

Hermanice

Kontenery do segregacji

PIĄTEK
DRUGI 1 CZWARTY MIESIĄCA

Dzielnica

Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów,
Głogowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, (Lim
bowa), Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa

Poniwiec

Targowisko

Segregując
oszczędzamy!!!
Wnikliwe
obserwacje
potwierdzają
segregację
fakt, że w p r o w a d z a j ą c
śmieci zmniejsza się i c h ilość o o k o ł o
50%. T y m s a m y m z m n i e j s z a m y w y s o 
kość o p ł a t za w y w ó z o d p a d ó w , j a k
r ó w n i e ż z a b e z p i e c z a m y nasze ś r o d o 
w i s k o n a t u r a l n e przed n i e p o t r z e b n y m
zanieczyszczeniem.

Rozpocznijmy rozwiązywać problem
śmieci j u ż w s w o i m d o m u . S p o r o mie
s z k a ń c ó w r o b i t o j u ż bardzo dobrze.
R o k r o c z n i e każdy z nas p r o d u k u j e
przeciętnie 4 0 0 k g śmieci. A b y u n i k n ą ć
t e g o b y ś m i e c i te trafiały b e z p o w r o t n i e
na w y s y p i s k o , s t a r a j m y się przede
w s z y s t k i m z m n i e j s z y ć ilość p r o d u k o 
w a n y c h przez nas śmieci. P a m i ę t a j m y
o t y m przy r o b i e n i u z a k u p ó w .
W Ustroniu segregujemy wrzucając do
o d p o w i e d n i c h k o n t e n e r ó w następują
ce s u r o w c e w t ó r n e :

SZKŁO, PLASTIK, ZŁOM, MA
KULATURĘ, a także SZMATY.

Fot. W. Suchta

Prosimy pamiętać, że nie wszystkie
surowce są odbierane przez produ
centów. Stąd też prosimy o dokładne
przeczytanie przede wszystkim in
formacji czego nie wrzucamy do
kontenerów. Te odpady, których nie
można wrzucać do kontenerów na
surowce w t ó r n e musimy niestety
wrzucić do pojemnika na śmieci czy
też do zsypu.

SEGREGACJA ŚMIECI
W USTRONIU
czyli co wrzucamy, a co nie wrzucamy
do kontenerów na surowce w t ó r n e
WRZUCAMY CZYSTE!

NIE W R Z U C A M Y !

SZKŁO
KONTENER KOLORU ZIELONEGO
szklane butelki jednorazowe
słoiki bez nakrętek
butelki po napojach
stłuczkę bez cz. metalowych

zakrętek, kapsli, korków itp.
naczyń fajansowych i porcela
nowych, luster, szkła zbrojo
nego

MAKULATURA
KONTENER KOLORU NIEBIESKIEGO
gazety, tygodniki, katalogi,
prospekty, listy, papier do pisa
nia, torebki papierowe, kartony,
tekturę falistą

opakowań po mleku, mrożon
kach, sokach, kalek, opakowań
z masła itp., drobnych
papierków

PUSZKI
KONTENER KOLORU POMARAŃCZOWEGO
puszki po konserwach
puszki po napojach i sokach

puszek po lakierach
pojemników po aerozolach.

PLASTIK
KONTENER KOLORU ŻÓŁTEGO
sztywne opakowania plasti
kowe

Fot. W. Suchta

woreczków z folii, folii,
korków itp.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania w sprawie se
gregacji prosimy dzwonić — t e l . 543500.
Dziękujemy

BEZPIECZNE MIASTO
18 września w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie po
święcone porządkowi i bezpieczeństwu w mieście, w którym
uczestniczyli: zastępca burmistrza Tadeusz Duda, przewodniczący
Komisji Budżetu i Porządku Publicznego RM Henryk Hojdysz,
komendant ustrońskiej Policji Zbigniew Kowalski, Komendant
Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i informowanie
się o zamierzanych działaniach. Pozwoli to lepiej współpracować
służbom miejskim z policją. Mówiono głównie o aktualnych
zagrożeniach, sposobach przeciwdziałania i najbliższych planach.
Planowane są spotkania z mieszkańcami poświęcone programowi
„Bezpieczne miasto". (O podstawowych założeniach tego pro
gramu pisaliśmy w czerwcu w specjalnej wkładce „Policja".)
Sporo czasu poświęcono aktualnym zagrożeniom. W ostatnich
dwóch miesiącach wyraźnie wzrosła liczba włamań w naszym
mieście. Większość przestępstw tego typu popełniają przyjezdni.
Szczególnie grupa z Katowic przejawiała w tym względzie szcze
gólną aktywność. Obecnie większość sprawców już ustalono.
Spadła natomiast liczba kradzieży samochodów. Policjanci nabyli
doświadczenia i potrafią znacznie lepiej przeciwdziałać, a tym
samym odstraszają złodziei samochodów. Plagą są natomiast
kradzieże rowerów z klatek schodowych na os. Manhatan. Na
wszelkie sygnały dotyczące narkomanii policja natychmiast rea
guje. Sporadycznie pojawiają się handlarze narkotyków. W kilku
przypadkach stwierdzono używanie narkotyków i środków odu
żających przez młodzież szkolną. Odrębną kategorię stanowią
tzw. wąchacze. Z. Kowalski mówił o zmianie podejścia mieszkań
ców do policji. Coraz częściej zdarzają się telefony informujące
o pojawiających się narkotykach i włamaniach. Często głównie
dzięki takim informacjom policja może skutecznie działać. W tak
poważnych sprawach sprawdzane są wszelkie sygnały. Nie wyma
ga się też ujawniania personaliów informującego.
Omawiając minione wakacje, stwierdzono że zabezpieczenie
imprez w amfiteatrze było wzorowe. Pozytywnie oceniono współ
pracę strażników miejskich z policjantami. Trudno natomiast
rozwiązać problem samochodów parkujących na os. Cieszyńs
kim, a należących do uczestników dyskoteki w Prażakówce. Wiele
skarg mieszkańców dotyczy motocyklistów jeżdżących z nad
mierną prędkością. Aby jednka móc karać należy udowod
nić przekroczenie prędkości, a do tego potrzebny jest radar.
H. Hojdysz zaproponował, by policja wystąpiła do miasta
z propozycją zakupu takiego urządzenia. Bezpieczeństwu na
drogach zagrażają nie tylko ryczące motory, ale też młodzież
masowo ostatnio jeżdżąca na łyżworolkach, nawet na głównych
ulicach.
— Jest to kolejna moda, do której nie jesteśmy przygotowani
— mówił Z. Kowalski. Powiedział też, że pociągani do od
powiedzialności będą rodzice młodocianych łyżworolkowych
piratów drogowych.
Komendanta Straży Miejskiej poproszono o baczniejsze dbanie
o estetykę w mieście i surowe karanie bałaganiarzy i brudasów.
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Fot. W. Suchta

ROLNICZA JESIEŃ
Najdotkliwiej odczują tego
roczne anomalie pogodowe
rolnicy. Niskie temperatury
i deszcze zaszkodziły zbożom
i owocom. Dobrze obrodziły
ziemniaki, jednak z powodu
ciągłych opadów duża ich
część zgnije.
W Zakładzie Produkcyj
noUsługowoHandlowym
„Młyn na Sypaniu" w Her
manicach dowiedzieliśmy się,
że zakończył się już skup zbo
ża od rolników. Ci, którzy

zdążyli ściąć pszenicę przed de
szczami dostarczyli 400 ton, za
którą płacono w zależności od.
jakości od 550 do 650 zł za
tonę. W tej chwili przetwarza
ne są ziarna importowane lub
z opolskiego ,,Rolimpexu". Ze
względu na niewystarczającą
zawartość glutenu, zbyt dużą
wilgotność, itp., zboża, które
pozostały na polach nie nadają
się już na mąkę do wypieku
chleba. Trzeba je przeznaczyć
na paszę dla zwierząt.

PRZEŁOŻONA AKCJA
Fatalna pogoda pokrzyżo
wała szyki organizatorom te
gorocznej akcji Sprzątanie
Świata. Praktycznie w Ustro
niu śmieci nie zbierano. Jedy
nie młodzież z Liceum Ogól
nokształcącego zebrała do wo
rków foliowych lm3 śmieci,
a przebywający gościnnie w na
szym
mieście
członkowie
PTTK z Sosnowca sprzątali
Równicę wynosząc z lasu 1,5
m3 śmieci. Ustrońskie szkoły

podstawowe, Zespół Szkół Za
wodowych, Polski Klub Eko
logiczny i Towarzystwo Rekre
acyjnoSportowe „Siła", zapo
wiedzieli swój udział w akcji
w późniejszym terminie, mając
nadzieję na lepszą pogodę.
Przed rokiem pogoda również
nie dopisała i brudy zbierano
na raty. W sumie po przep
rowadzonej akcji Sprzątanie
Świata 95 zgromadzono 380
stulitrowych worków śmieci.

BANK SPÓŁDZIELCZY
W USTRONIU
uprzejmie zawiadamia, że z d n i e m 20.09.1996 r.
rozpoczął udzielanie k r e d y t ó w konsumpcyj
nych, na potrzeby bieżące
— d o wysokości 1.000,— złotych,
— bez poręczeń,
— o stałej stopie procentowej wynoszącej:
8,5% od kapitału — dla k r e d y t ó w ze spłatą
d o 6 miesięcy,
15% od kapitału — dla k r e d y t ó w ze spłatą d o
1 roku.
— odsetki płatne w m o m e n c i e wypłaty kredytu.

7.30
7.30
Już jesień.

_

16.30
11.30

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne

Zatrudnię przy ubezpieczeniach
i kredytach. Wynagrodzenie pro
wizyjne. Tel. 543710.

Podciśnieniowe czyszczenie dy
wanów, tapicerki meblowej i sa
mochodowej. Ustroń, ul. Chałup
nicza 39. Tel. 543839.

Przyjmę rencistkę do sklepu o
dzieżowego. Tel. 543534 w. 492.

HALOTAXI Ustroń, konkuren
cyjne ceny, karta stałego klienta,
Tel. 542198.
Sprzedam poloneza, 1989, mały
przebieg. Cisownica 91, (dojazd
ul. Pasieczną).
Montaż płyt kartonowogipso
wych, sufitów podwieszanych,
ścianek działowych. Tadeusz
Macura, Ustroń Lipowiec, ul.
Górna 7.
Sprzedam tanio 10 przęseł ogro
dzeniowych. Tel. 543800.

#

Firma Handlowa

( H DLA
ZDROWIA
Szpital Reumatologiczny
Ustroń, ul. Szpitalna 11
—
—
—
—

wkładki i obuwie Scholl
łóżka lecznicze Casus
składane stoły do masażu
rowery i inny sprzęt rehabili
tacyjny

mmmmmm—m—mm^^^m^

KKI II m mmmmm^mmmmmmm

i J^a^MNJKaajasMi
Fot. W. Suchta

Zapraszamy w godz. 12—17
tel. 542640 w. 115
POMÓŻ SAMEMU SOBIE

Wystawy:
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, tel. 542996

zaprasza do NOWO OTWARTEGO
S K L E P U F I R M O W E G O IM R 2
ul. 3 M a j a 2 ( k o ł o B e s k i d u )

r Synergia itp.
Czynne codziennie: w godz. od 9.00—17.00
w soboty od 9.00—13.00

Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczkowie.
Wystawy czasowe:
— „Suknia cieszyńska".
— Pszczelarstwo w Ustroniu — wystawa dożynkowa (do 30.09.).
— Malarstwo Stefanii Bojdy z Cieszyna.
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne we wtorki 9—16, od środy d o piątku w godz.
9.00—14.00, soboty i niedziele 9.00—13.00.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
czynny we wtorki i czwartki od 9—18, środy i piątki od 9—13.
— Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
— Uroki Ziemi Cieszyńskiej — dzieje, ludzie, obyczaje (ze zbiorów
Marii Skalickiej).

Galeria Sztuki Współczesnej na „Gojach" &K Heczkowie,
D Y Ż U R Y
A P T E K

UL. B A Ż A N T Ó W 62

Do 28 września — apteka na
os. Manhatan.
Od 28 września do 5 paździe
rnika — apteka Pod Najadą
przy ul. 3 Maja.
Przejęcie dyżuru następuje
o godz. 8.00.

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
28.9.96
sobota
godz. 10.00

Uroczysta sesja popularnonaukowa Stowarzyszenia Inż.
i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział w Katowi
cach — Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

28.9.96
sobota
godz. 10.00

20lecie Szkoły Podstawowej nr 2 połączone z pasowa
niem pierwszoklasistów. Festyn szkolny.
Szkoła Podstawowa nr 2

Sport
5.10.96 r.
sobota
godz. 15.00

K i n o

Mecz piłkarski
Kuźnia Ustroń 

Inter BielskoBiała

„ Z d r ó j " — ul. Sanatoryjna 7 (baseny)

25—26.09. godz.
godz.
27—02.10. godz.
godz.

16.00
19.00
16.00
19.00

WAMPIR W BROOKLYNIE
CENA NADZIEI
WYSPA PIRATÓW
KRYTYCZNA DECYZJA

KINO NOCNE 26.9.96 — 22.00 SZAMANKA

Jesienną porą nie brakuje amatorów górskich wędrówek na Czantorię..
Fot. W. Suchta
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UWAGA: Domy wczasowe, hotele itp.—afisze z programa
mi imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Infor
macji Turystycznej, Rynek 2, tel. 542653.

Przedsiębiorstwo
WytwórczoUsługowoHandlowe

BielskoBiała, ul. Katowicka 80 (Komorowice)
tel./fax 123033 do 6 w. 38
Cieszyn Mnisztwo, ul. Spółdzielcza
tel./fax 520928
Po tym wolnym padła bramka.

Fot. W. Suchta

GOL Z POŚREDNIEGO
Kuźnia Ustroń — Skawa Wadowice 1:0 (0:0)

Oferujemy również usługi transportowe

STRAŻACY DZIĘKUJĄ
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w UstroniuNierodzimiu
składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom za
wspomożenie finansowe naszej działalności, udzielone z okazji
jubileuszu 70lecia istnienia jednostki. Chętnych do uzupeł
nienia tablicy pamiątkowej zapraszamy codziennie do Domu
Strażaka w Nierodzimiu, po godzinie 14.00.

LIST DO REDAKCJI
Ustroń zawsze był dla mnie cichym i spokojnym miastecz
kiem, w którym czułam się bezpiecznie. Był do ostatniej
soboty.
Drobne stłuczki czy kradzieże, o których czytałam w kroni
ce policyjnej GU, nigdy nie stanowiły bezpośredniego za
grożenia przez cale 21 lat mojego życia. Mój Ustroń — gdzie
wszyscy się znają i spotykają w jednej kawiarni czy na mszy
iv kościele, nagle zrobił się wrogi i obcy. Stało to się
wspomnianej przeze mnie sobotniej nocy, gdy ok. 3 nad ranem
wracałam z dyskoteki — pierwszy raz sama. Bezgwiezdne
niebo, ciemności i ani żywej duszy. Nagle pojawił się. Nie było
czasu na ucieczkę, obronę czy rozmowę. Nie szłam już
chodnikiem, tylko szamotałam się z nim w pobliskim lasku
coraz dalej od ulicy. Chciał mnie zgwałcić. Nie czułam nawet
bólu startej skóry rąk i nóg. Krzyczałam do momentu, gdy
uzmysłowiłam sobie, że nikt mnie nie usłyszy, a mój krzyk
jeszcze bardziej go rozwścieczy. Przerażająca świadomość
bezsilności i moment, gdy powiedziałam, że zrobię wszystko co
zechce. Pogodziłam się z tym. Chciałam wyjść z życiem z tego
koszmaru. Trudno opisać wszystkie obrazy, które wtedy
przewinęły mi się przez głowę. Kilkadziesiąt sekund wydawało
się wiecznością. Wtedy zobaczyłam wbiegającą w zarośla
postać — mojego wybawcę. Zawdzięczam mu zdrowie, a może
nawet życie. Chciałabym mu jeszcze raz serdecznie podzięko
wać i ostrzec wszystkie dziewczyny wracające nieraz samotnie
nocami Z dyskoteki

czy ,,od koleżanki".

To nie jest odwaga,

ale

głupota. Ja też wcześniej myślałam, że takie rzeczy mogą się
zdarzyć wszystkim, tylko nie mnie. Do czasu. Nie wszystkie
dziewczyny miały tyle szczęścia co ja. Mnie się udało, ale nigdy
nie zapomnę tamtego uczucia bezsilności i myśli, że odchodzę,
że za chwilę może mnie już nie być. Nie życzę tego nikomu.
Wszystko to stało się przy głównym moście na Wiśle.
Mieszkanka Ustronia

Sporo emocji przeżyli kibice
podczas meczu Kuźnia — Skawa
rozegranego 21 września w Ustro
niu. Atak zaczęli piłkarze z Wado
wic, którzy zmarnowali kilka do
godnych sytuacji. Koniec pierw
szej połowy meczu i początek dru
giej wyraźnie należy do Kuźni.
Ustroniacy dwukrotnie trafiają
w słupek po strzałach Szymona
Pietrzyka i Janusza Szalbota.
W 61 min. obrońca Skawy podaje
do własnego bramkarza. Po rzu
cie wolnym pośrednim z odległo
ści 10 m piłkę otrzymuje J. Szalbot
i pewnie strzela obok muru i bra
mkarza. Po tej bramce zawodnicy
z Wadowic stają się nerwowi i za
czynają grać brutalnie. Kilka razy
strzelają na bramkę Kuźni. Nie
udaje im się jednak doprowadzić
do remisu. Po meczu trener Kuźni
Jerzy Krupa powiedział: — Po
ostatnich trzech niefortunnych wy

stępach to zwycięstwo dodaje nam
wiary we własne siły. Skawa oka
zała się dobrą drużyną, szczególnie
groźnie grającą z kontry. Powoli
zaczynamy oswajać się z klasą
okręgową i postaramy się być jed
ną z czołowych drużyn.
(WS)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Koszarawa
Pisarzowice
Beskid
Bulowice
Hejnał
Zembrzyce
Śrubiarnia
Kuźnia
Milówka
Babia Góra
Skawa
Cukrownik

7
8
8
7
8
8
7
8
8
7
8

13) Wilamowice

14) Brenna
15) Czarni
16) Inter

17
16
14
13
13
13
12
12
11
11
11

163
175
139
197
1311
1114
1110
1314
1510
1311
98
1112

45
914
920
333

ZARZĄD MIASTA UZDROWISKA USTROŃ
43450 USTROŃ, RYNEK 1
ogłasza

przetarg nieograniczony
na wykonanie następującej usługi:
W y w ó z odpadów komunalnych z wysypiska w Ustro
n i u  P o n i w c u na w y s y p i s k o w J a s t r z ę b i u .
1. Zakres usługi obejmuje:
I wariant:
przygotowanie odpadów do załadunku
załadunek odpadów na samochód
wywóz odpadów
II wariant: # wywóz odpadów
2. Termin realizacji IV kwartał 1996 r.
3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamó
wienia można odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, pok. 25 wgodz. 8.00—15.00. Cena
formularza 10,00 zł.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z ofertami: Jan Sztefek, pok. 25
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
5. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „ W y w ó z odpadów"
należy złożyć w pok. 25 Urzędu Miejskiego Ustroń w terminie do
dnia 3.10.96 r. godz. 10.00.
6. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości 1250 zł w kasie UM w terminie do
3.10.1996 r. godz. 10.00.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie UM pok. 24 (sala sesyjna) w dniu
3.10.1996 r. o godz. 11.00.
UWAGA! W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy speł
niają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Roztomili ustróniocy!

FOL W. Suchta

BETONY DZIĘKUJĄ
W przygotowaniach do Turnieju Koszykówki na Asfalcie „BETON
'96" nieocenioną pomocą służył Wydział Kultury Sportu i Rekreacji
UM w Ustroniu z ramienia którego z organizatorami współpracowała
pani Grażyna Winiarska.
Turniej sponsorował ustroński biznes: firma KUBALA, pan Holek
sa, MEGAOPTIKC — ekspozycje sklepowe, PROGUM sp. z o. o.,
MODA POLSKA Katarzyna Winter, TIKTAKON, TOMAR, firma
PABLO, KWIACIARNIA KONWALIA, „PIOTR WOJTASZEK
— KATARZYNA GĘBSKA — BESKID", firma PECZO&KUBA
oraz ustrońskie DELICJE.
Wszystkim, którzy nam pomogli serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy Turnieju
Rada Rodziców, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i społeczność ucz
niowska Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu serdecznie zapraszają
w dniu 28 września wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły na

UROCZYSTE PASOWANIE UCZNIÓW
klas I i

JUBILEUSZ XXLECIA SZKOŁY
połączony z

FESTYNEM
Początek uroczystości o godz. 10.00, festyn o godz. 11.30 na boisku
szkolnym, a w razie niepogody w murach szkoły. Przewidujemy
loterię fantową, stoiska gastronomiczne z różnorodnymi potrawami
i wypiekami przygotowanymi przez rodziców oraz inne atrakcje.

POZIOMO: 1) usterka 4) ponoć założył Warszawę 6) słodki
całus 8) alkohol z ryżu 9) z nich lecą wióry 10) kwiat brazylijski
11) udaje łódź podwodną 12) wózek z podnośnikiem 13)
wieńczy Pałac Kultury 14) bokserska arena 15) kolega meteo
rologa 16) odgłosy, odbicia 17) Wawel 18) on i ... 19) dawna
Rodezja 20) otaczają Ustroń
PIONOWO: 1) super przedstawienie 2) wypłacana akcjonariu
szom 3) brzaskiem się zaczyna 4) imię żeńskie 5) popularny
muzyk rockowy 6) daleko od centrum 7) spodnie pradziadka
11) kumpel Melchiora 13) obok iksa 14) miara papieru

Byliście już latoś, ludeczkowie złoci, na grzibach? Kareł
spod małej Czantoryje prawił, że latoś doś takgrziby rosnóm.
Mój sómsiod, co miyszko w bloku na tym samym piętrze co jo,
też fort chudzi na grziby, a potym jego paniczka warzi
grzibiónke abo wajeśnice z grzibami. Nó, trzeja prziznać, że
grziby to je fajne jedzyni, jyny na grzibach sie trzeja znać. Jo
tam za bardzo nie umiym ich zbiyrać, bo sie bojym, cobych nie
nazbiyrała jakich psich grzibów ijeszcze bych se mógła trudne
do chałupy prziniyś. Nikiedy sie może człowiek łomylić i potym
to łodchorować abo do szpitola sie dostać.
Kareł spod Malej Czantoryje łopowiadoł, że kiesi downij,
jak jego chłapcy byli mali, wziół ich też ze sobóm na grziby.
Naprzód im to wszycko dokumyntnie wyónaczył, jaki grziby
majóm zbiyrać. Tóż chodzóm po lesie i chladajóm, ale jakosi
nic nimogóm nónś. Nar oz Pawlik wrzeszczy: ,,Tatulku, pój sie
podziwać, jaki żech szumne grziby naszeł! Całe czyrwóne
i majóm taki piekne biołe kropeczki. Mogym ich zbiyrać?"
— ,,Nale synku "—prawi Kareł— „czy chcesz nas wszyckich
po truć? Dyć to sóm muchomory".
— Jo se myśloł, tatulku, że jak sie ty grziby nazywajóm
muchomory to jyny muchy mogóm sie nimi lotruć, a my ni. Dyć
my sóm o moc wiynksi podia muchy.
Nó, dzisio Pawlik by sie już tak nie łomylil przi grzibach,
ale wtynczos byl małym chłapcym, co dziepro szeł do drugij
klasy.
Takijedyn znómy Jano z Wiseł, co je majstrym we fabryce,
prawi, że jak już mo doś tej użyraczki z ludziami we fabryce, to
biere koszyczek i idzie do łasa na grziby i aspóń se spocznie, bo
w lesie je cicho i żodyn go nie dopaluje. Nó, bo tak prowde
prawić, to we fabryce je doś rozmaitej użyraczki. Jak tóż nima
roboty i trzeja ludzi wyganiać do chałupy, a jak tóżje tej roboty
tela, że by trzeja było od rana do wieczora we fabryce siedzieć.
Teraz nima tak, jako downij było, że sie wszycko planowało na
rok abo aji na piynć

roków

naprzód.

Prawda,

że też to

było

rozmaicie z tymi planami i nikiedy były óne jyny na papiórze.
Ale teraz wszycko sie zmiynio niemal z dnia na dziyń. Dejmy
na to, kierysi zadzwoni, że potrzebuje mieć za trzi dni tela
a tela jakichś ikej kónsków i trzeja robić bez godanio. Bo jak sie
co zawali, to człowiek se może iść ,,na zielónóm trowke" abo
,,na grzibki".
Hanka z Manhatanu

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi
oczekujemy do 16 X.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 3 5
NIEBAWEM JESIEŃ
Nagrodę 20 zł otrzymuje MARIA SZYMCZAK z Ustronia,
os. Cieszyńskie 3/20. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA A
USTROŃSKA

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny Wojsław Suchta. Rada Programowa: Włodzimierz
Chmielewski, Stanisław Niemczyk, Jan Szwarc, Józef Twardzik. Adres redakcji: 43460 Ustroń, Rynek 1 (Ratusz),
pok. nr 6, parter. Tel. 543487 Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 14.00—16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Skład:
Fotoskład E. Dziadek, Cieszyn ul. Węgielna 3/32 tel. 523687. Druk; „INTERFON" Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Olszaka 5 tel. 510543,
fax 511643. . Indeks nr 359912. Numer zamknięto 19.9.1996 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru 26.9.1996 r.

