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Rozmow a  z  Bogumi łe m  Jaeschko ,  dyrektore m 
Rejon u  Telekomunikac j i  Polskie j  S.A .  w  Cieszynie . 

W centrum  miasta  nie wszyscy  oczekujący  otrzymali  telefony. 
TP S.A. tłumaczyła  to brakiem zrozumienia ze strony miasta. Czy 
faktycznie pana zdaniem władze miasta  nie tworzą  sprzyjających 
warunków  dla  telefonizacji  Ustronia? 

Tak  bym  tego  nie  nazwał.  Burmistrzowi  napewno  zależy  na 
tym,  by  telefony  zakładać  mieszkańcom  jak  najszybciej.  Pro
blem jest  inny  i to  w całym  kraju. Chodzi  o  uzyskanie  zezwoleń 
od  właścicieli  gruntów  na  roboty  ziemne. Wiele odcinków  sieci, 
nie  tylko  w  Ustroniu,  jest  wstrzymywanych,  zagrożone  są 
telefonizacje  całych  dzielnic,  miast,  na  skutek  trudności  uzys
kania  zgody  na  budowę  kabli  nadziemnych  na  terenach  właś
cicieli gruntów.  Dziś prawo  budowlane wyraźnie mówi, że jeżeli 
nie  mam  kompletu  uzgodnień  z  właścicielami  gruntów,  to  nie 
można  rozpocząć budowy.  Obiekt  kablowy w postaci  pojedyne
czego  słupa  wymaga  decyzji  zezwolenia  na  budowę. 

W korespondencji dotyczącej  zakładania telefonów w okolicach 
ul. Gałczyńskiego TP S.A.  utrzymywała, że  to miasto nie chciało 
dać  zezwolenia  na  budowę.  Tu  wszyscy  są  zgodni.  Pierwszy 
projekt  zakładał  linię  napowietrzną  w  tej  dzielnicy.  Decyzją 
architektów  z  UM  projekt  nie  został  zatwierdzony,  gdyż 
słusznie  stwierdzili,  że  w  mieście  uzdrowiskowym  ilość  lini i 
napowietrznych  powinna  być  jak  najmniejsza.  My  z  kolei 
budujemy  linie napowietrzne  nie  dlatego,  że nie  rozumiemy,  iż 
jest to nieestetyczne,  tylko dlatego, że są one najtańsze i najszyb
sze, a nam  zależy  na  tym,  by jak  najwięcej wybudować.  Tu  jest 
sprzeczność  interesów.  Dostając  warunek  budowy  pod  ziemią 
podrażamy  inwestycję.  Mówiąc  krótko,  pod  ziemią  mniej 
wybudujemy  i  trwać  to  będzie  dłużej.  W  końcu  powstał  nowy 
projekt  lini i  podziemnej.  Z  dużymi  trudnościami  udało  się 
zdobyć  zgodę  właścicieli  ogródków,  które  trzeba  było  przeko
pać.  Tu  pomógł  nam  burmistrz  i  w  końcu  została  skom
pletowana  dokumentacja.  Obecnie  budujemy  tam  linię  pod
ziemną. 

Kiedy  w  tym  rejonie  mieszkańcy  otrzymają  telefony? 
Przekazanie placu  budowy  nastąpiło we wrześniu  i inwestycja 

ma  być  zakończona  w  tym  roku.  Przyłączenia  do  budynków 
raczej  nie  nastąpią  w  tym  roku.  Bardzo  ostrożnie  można 
powiedzieć,  że część mieszkańców  otrzyma  telefon w  tym  roku, 
ale  raczej  stanie  się  to  na  początku  roku  przyszłego. 

Il e  obecnie  kosztuje  założenie  telefonu? 
400  zł  plus  7%  VAT . 
Kiedy  otrzyma  telefon  mieszkaniec  centrum  Ustronia,  któr y 

dziś  złoży  wniosek? 
Jeżeli  będzie  to  dzielnica,  gdzie  zrealizowaliśmy  wszystkie 

wnioski  i będą jeszcze warunki  techniczne,  to nastąpi to od  razu, 
nawet  w  ciągu  24  godzin.  A  są  w  Ustroniu  takie  dzielni
ce?  Trudno  mi  to  określić.  Gdy  wchodzimy  na  osiedla 
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85  IMPREZ 
29  listopada  odbyła  się  trzydziesta  sesja  Rady  Miejskiej. 

Obrady  prowadził  przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz. 
Na  sesji  naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji 

Danuta  Koenig  przedstawiła  informację  o  imprezach  kultural
nych  i  sportowych  w  mieście  i  zaproponowała,  by  imprezą 
wiodącą  był  koncert  na  Równicy  „Tam  gdzie  biją  źródła" 
organizowany  wspólnie z telewizją  i rozpoczynający Dni  Ustro
nia. Radnym  przedstawiono  szczegółowy  wykaz imprez  w  1996 
r.  Amfiteatr  odwiedziło  25.000  widzów,  do  Muzeum  zawitało 
8.000 gości, w sumie w 85 imprezach  uczestniczyło  39.000  osób. 
Odbyło  się  też  40  zawodów  sportowych,  w  których  wystar
towało  blisko  2.800  zawodników.  Rangę  ogólnopolską  mają 
cztery  ustrońskie  imprezy  sportowe.  Do  zaprezentowanych 
informacji  odniósł  się  radny,  a  zarazem  prezes  KS  „Kuźnia 
Ustroń"  Henryk  Hojdysz.  Stwierdził,  że  klub  nie  od  dziś  jest 
traktowany  po  macoszemu  przez  miasto,  po  czym  krótko 

(cd.  ze  str.  4) 

WYSTAWA  W  LIPOWCU 
W  niedzielę  i  poniedziałek, 

24  i  25  listopada,  w  Domu 
Strażaka  w  Lipowcu  czynna 
była  wystawa  ozdobnie  na
krytych  stołów.  Mieszkający 
w Lipowcu uczniowie  Zespołu 
Szkół  GastronomicznoHote
larskich  w  Wiśle:  Łucj a  Kajs
tura , Beata Rydel, Monik a  Pa
sterna  i Jan Czepczor  pod  kie
runkiem  Doroty  Mendrek 
przygotowali  stół  wigilijny , 
stół  dziecinnymikołajkowy, 

stół  wielkanocny,  stół  do  ko
lacji  we  dwoje,  stół  obiado
wy oraz  stół do  śniadania  wie
deńskiego.  Obok  pięknej  za
stawy  eksponowano  efekto
wnie  ułożone  serwetki,  bu
kiety  i  inne  ozdobne  dodatki. 
Były  również  stosowne  do 
poszczególnych  stołów  wy
pieki. Wystawę  zwiedzali  mie
szkańcy,  a  także  uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  w  Li 
powcu. 

« p ni 

PSP w Polanie obchodziła  srebrny  jubileusz.  Fot.  W.  Suchta 
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w  Ustroniu  to  realizujemy  wnioski  według  kolejności  i  w  sumie 
telefony  otrzymali  wszyscy  —  ci,  którzy  czekali  15 lat  i ci,  którzy 
czekali  kilka  dni.  W  tym  roku  z  terenu  Ustronia  wpłynęło  600 
nowych  wniosków  o  założenie  telefonu.  Wskaźnik  docelowy  32 
telefony  na  100  mieszkańców,  który  uzyskamy  w  Ustroniu,  na 
pewno  nie  wyczerpie  potrzeb  na  telefony.  Będziemy  się  jednak 
zbliżać do  momentu,  gdy  nastąpi  równowaga  podaży  i  popytu. 

Są  jednak  dzielnice,  w  których  wykorzystano  wszystkie  prze
znaczone  tam  numery  i nie ma już możliwości  podłączenia. 

W  takim  wypadku  informujemy  klienta,  że  przyjmujemy  jego 
wniosek. Dla mnie ilość tych wniosków jest wskazaniem  kierunków 
kolejnych  inwestycji.  Np.  w  Nierodzimiu  wniosków jest  więcej niż 
wolnych numerów. Gdy zagospodaruję tam koncentratory w 100% 
jest to dla mnie podstawa do wystąpienia do jednostek  nadrzędnych 
0  kolejne  zadanie  inwestycyjne.  Wnioski  są  wskaźnikiem  zainter
esowania  społeczeństwa  usługami  telekomunikacyjnymi  i  wskaź
nikiem przy planowaniu. Gdy w Nierodzimiu nazbiera się kolejnych 
dwustu  wnioskodawców,  to  wystąpimy  o  rozbudowę  systemu. 
Proszę  też  zrozumieć  TP  S.A.  Nie  można  rozbudować  koncent
ratora  bez poparcia  aktualnymi  potrzebami. 

Czy  zdarzają  się  sytuacje,  że  ktoś  odmawia  założenia  telefonu, 
mimo że  złoży] wcześniej   wniosek? 

Jest  trochę  zwrotów.  Szacunkowo  jest  to  około  4%.  Telefon  to 
przecież dodatkowy  wydatek  w budżecie  domowym.  Inna  sprawa 
to  wnioski  złożone  przed  laty,  które  nie  zostały  zaktualizowane. 
Kiedyś w Nierodzimiu  nie było nazw  ulic. Dzisiaj mając tylko  imię 
1  nazwisko  bardzo  trudno  odszukać  przyszłego  klienta  mimo 
naszych  wysiłków.  Inni  przeciwnie,  piszą  wniosek  co  roku. 

W Rynku  w Ustroniu  zamontowano  dwie budki  telefoniczne.  Czy 
można  liczyć,  że  będzie  ich  więcej? 

Tak.  W  tym  roku  rozpoczynamy  dużą  akcję  zagospodarowania 
na  naszym  terenie  aparatów  publicznych  ogólnodostępnych.  Na 
teren  regionu  cieszyńskiego  otrzymaliśmy  około  100 takich  apara

tów,  z  czego  w  Ustroniu  planujemy  podłączenie  30.  Będą  in
stalowane w  różny  sposób.  Najdroższa wersja  to  oszklona  kabina 
telefoniczna, bardziej uproszczona, to półkabina na  zabetonowanej 
nodze,  później  są  półkabiny  powieszone  na  ścianie  i  aparaty 
telefoniczne  wewnątrz  budynków.  Większość  aparatów  będzie  na 
karty magnetyczne. Trwają intensywne prace związane z lokalizacją 
aparatów ogólnodostępnych.  Uzależnione jest to od naszych  waru
nków technicznych  i uzgodnienia  z właścicielami.  Wbrew  pozorom 
nie  wszędzie  jest  na  to  zgoda  właścicieli  gruntu  czy  budynku. 
W pierwszej kolejności staramy się realizować wniosku wpływające 
z  miasta  np.  od  radnych.  Właśnie  na  takiej  podstawie  będziemy 
instalować  telefon  ogólnodostępny  w  Lipowcu. 

Jak  w porównaniu  z  innymi  wypada  Ustroń  pod  względem  ilości 
telefonów?. 

Operujemy wskaźnikiem nasycenia na  100 mieszkańców. W 1995 
r. wskaźnik  w Polsce wynosił  14,85 telefonów na  100 mieszkańców. 
W miastach 20,63, na wsiach  5,46. Na świecie zajmujemy 48 miejsce, 
w  Europie  miejsce  34.  Średnia  gęstość  w  Europie  na  dzień 
31.12.1993  r.  wynosiła  30.26  abonentów  na  100  mieszkańców. 
W  województwie  bielskim  wskaźnik  wynosił  10,97  w  dniu  31 
grudnia  1995 r.  Jak  to  wygląda  w  Ustroniu  łatwo  policzyć.  Jeżeli 
zapełnimy  oba  koncetratory  w  100%  dojdziemy do  wskaźnika  32. 
Na  dzień  dzisiejszy  ten  wskaźnik  w  Ustroniu  wynosi  19.  Pełne 
wykorzystanie  koncentratorów  planujemy  do  połowy  przyszłego 
roku. Nierodzim praktycznie chcemy  skończyć jeszcze w tym  roku. 

Jak wygląda telefonizacja w innych miejscowościach rejonu cieszy
ńskiego? 

Przykładowo w gminie Dębowiec jesteśmy przed  uruchomieniem 
koncentratora  i pracujemy na  starym  systemie. Jest  tam  czynnych 
62  numerów  i  wskaźnik  0,3  telefonów  na  100  mieszkańców.To 
właśnie  z terenu  Dębowca  często  słyszymy  zarzut,  że  inwestujemy 
w  Ustroniu. 

Wielu  obywateli  jest  niezadowolonych  z  usług  Telekomunikacji 
Polskiej  S.A. Dotyczy  to szczególnie instalowania nowych telefonów. 
Gdzie  powinni  kierować  skargi? 

Jednostką  właściwą  do  rozpatrywania  reklamacji jest  Rejon  TP 
S.A.  w  Cieszynie  mieszczący  się  przy  ul.  Matejki  2.  Dotyczy  to 
reklamacji  usług telekomunikacyjnych. Najbliższą jednostką, gdzie 
mieszkańcy  Ustronia mogą  swe reklamacje składać, bez  konieczno
ści przejazdu do Cieszyna, jest Nadzór Telekomunikacyjny  Ustroń, 
który jest  obowiązany niezwłocznie przesłać reklamację do  Cieszy
na.  Decyzje dotyczące  realizacji  usług  telekomunikacyjnych  pode
jmuje  Rejon  TP  S.A.  Cieszyn. 

Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

PKrZ  i J 

200 tys. hektolitrów piwa  „brac
kiego" wyprodukował  w ub.  ro
ku  Browar  w  Cieszynie,  prze
kraczając po raz pierwszy  magi
czną  wielkość. Z  okazji  przypa
dającego  w  br.  jubileuszu 
150lecia, browar przyjął nazwę 
„Stela". 

2  Gazeta  Ustrońska 

Na  Bukowej  w  Wiśle  (nieda
leko dworca  PKS) jest aleja imi
enia J.  Bursche  — biskupa  koś
cioła  ewangelickoaugsbur
skiego.  Jego zasługi  upamiętnia 
kamienna  tablica.  Sama  aleja 
stanowi uroczy zakątek dla spa
cerowiczów. 

Ponad  330  uczniów  uczęszcza 
do  szkoły  w Mnichu  na  terenie 
gminy  Chybie.  Placówka  z  tru
dem mieści wszystkich  uczniów. 
Podjęto  decyzję  o  rozbudowie, 
która  powinna  rozwiązać  pro
blemy  lokalowe. 

Do  najstarszych  wsi  Księstwa 
Cieszyńskiego należą  Zamarski. 
Istnienie  wsi  odnotowano  już 
w  1223  roku.  Mieszkańcy  za
jmowali  się  rolnictwem  i  zakła
dali stawy na mokradłach.  Cha
rakterystyczną  budowlą  jest 
drewniany  kościółek  ukryty 
wśród  drzew. 

Tegoroczna  wielka  woda  przy
wodzi  w pamięci  powódź  stule
cia, która nawiedziła  region  cie
szyński  w  lipcu  1970  r.  Pod 
wodą  znalazło się wówczas 1400 
ha  gruntu  i  ponad  700  budyn

ków. Żywioł pochłonął 5 straża
kówochotników,  broniących 
mostu  na  Olzie. 

Oczyszczalnia  ścieków  funkcjo
nuje od roku w Kończycach  Ma
łych.  Została  wybudowana  za 
9,5 mld  st. zł., a za kolejne 7 mld 
powstała  sieć  kanalizacyjna. 

  * 

Ruch  na  granicy  w  Cieszynie 
jest większy niż rok temu.  Zapo
wiada  się  kolejny  rekord.  Od 
dwóch  miesięcy  trwa  oblężenie 
cieszyńskich  targowisk. 
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30.11.1996  o  godzinie  10.00  odbyło  się  podsumowanie  „Andrzej
kowego Turnieju",  w którym  rywalizowano  o  to,  kto  wyciśnie więcej 
razy  60 kg. Zawody  odbywały  się  w innej formule  organizacyjnej niż 
pozostałe organizowane przez Sekcję Kulturystyki  i Trójboju Siłowego 
KS „Kuźnia" w Ustroniu. Startować mógł każdy. Podejmować próby 
poprawienia swojego wyniku można było codziennie przez cały tydzień 
poprzedzający Andrzejki w siłowni Sekcji do dnia 30.11. Startowało 11 
śmiałków. 
Wyniki:  1.  Remigiusz  Ciupek  31  razy,  2.  Krzysztof  Bukowczan  25 
razy, 3.  Marcin Duraj 22 razy, 4.  Michał Tambor  14 razy. Wszyscy są 
członkami  SKiTS KS Kuźnia  w  Ustroniu. 

  ćr 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

30 listopada  1996 r. 
Klaudia  Bukowczan,  Ustroń  i Sławomir  Gawłowski  Bładnice  Górne 

ćr   ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Elżbieta  Dostał,  lat  91, ul.  Daszyńskiego  49 
Helena  Graborz,  lat  94,  ul. Świerkowa  12 
Włodzimierz  Grodzieński,  lat  80, Os. Manhatan  3/80 
Karol  Kostka,  lat  85, Os. Manhatan  5/40 

ćr   ¿r 

4 grudnia w kawiarni na basenie spotkali się członkowie Stowarzyszenia 
Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie.  Podzielono  się 
opłatkiem,  wspomniano  lata  wojny.  Spotkanie  prowadził  przewod
niczący koła  Adam Heczko, a uczestniczył  w nim  burmistrz  Kazimierz 
Hanus,  przewodniczący  koła  w  Cieszynie  Władysław  Zotyka,  zaś 
polskich  kombatantów  z Zaolzia  reprezentował  Bronisław  Firla. 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Krystyna  Wantula,  lat  58, ul. P. Stellera 7 
Mary  Glensk,  lat  64, ul. Traugutta  7 
Emilia Tomica,  lat  61, ul. Szpitalna  68 
Karol  Mędrek,  lat  64, ul. Akacjowa  50 
Helena  Kroker,  lat  74, ul.  Kuźnicza  10 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Autorem  tego  znaku  grafi

cznego jest Tyrsus  Wenhryno
wicz.  Jest  to  drzeworyt  o  wy
miarach  88 x 62  mm.  Wyko
nany  dla  Antoniego  Brosza. 
Tyrsus Wenhrynowicz  urodził 
się  1924  roku.  Ukończył  stu
dia  graficzne  w  Akademii 
Sztuk  Pięknych  w  Krakowie 
pod  kierunkiem  prof.  Andrze
ja Jurkiewicza.  Uprawia grafi
kę  artystyczną  i  użytkową 
oraz  malarstwo  sztalugowe. 
Ekslibrisy  wykonuje  w  drew
nie  i  plastiku.  Uczestniczył 
w  licznych  wystawach  krajo
wych  i  zagranicznych. 

21.11.96  r. 
O godz.  16.30 na ul. Katowickiej 
kierujący  fordem  fiestą  mieszka
niec Ustronia wymusił pierwszeń
stwo przejazdu  i doprowadził  do 
kolizji  z  mieszkańcem  Jastrzę
biaZdroju  kierującym  peugeo
tem.  Kierowca  forda  fiesty  znaj
dował  się w stanie  nietrzeźwym. 

21.11.96  r. 
O godz. 14.00 na ul. Grażyńskiego 
kierujący polonezem  mieszkaniec 
Ustronia  wyjeżdżając z parkingu 
zajechał drogę  prawidłowo  jadą
cej  fiatem  cinquecento  mieszka
niece  Ustronia.  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w wysokości 
50 zł. 

29.11.96  r. 
O godz. 20.00 w rejonie dyskoteki 

„Mirage  2000"  patrol  policji  za
trzymał  nieletniego  mieszkańca 
Ustronia podejrzanego o kradzież 
pieniędzy  na  szkodę  mieszkańca 
naszego  miasta.  Nieletni  znajdo
wał  się  w  stanie  nietrzeźwym 
— 1,11 prom. Postępowanie w to
ku. 

2/3.12.96  r. 
W nocy na ul. Daszyńskiego wan
dale  uszkodzili  elewację  kiosku. 
Straty  oszacowano  na  około  200 
zł. 

4.12.96  r. 
O  godz.  16.00  na  parkingu 
przy  hotelu  „Równica"  kieru
jący  fiatem  mieszkaniec  Żywca 
nie  zaciągnął  hamulca  ręcznego. 
Pojazd  zjechał  w  dół  i  uderzył 
w  „malucha".  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
50 zł. 

(M.P.) 

24.11  —  wspólna kontrola z pra
cownikami  Wydziału  Technicz
noInwestycyjnego  UM  zaleceń 
budowlanych wydanych  wykona
wcom  wykopów  pod  ulicami: 
Uzdrowiskową,  Szpitalną  i Spor
tową. 

30.11/1.12  —  w nocy patrolowa
no  okolice  dyskoteki  Mirage 
2000. Ukarano dziesięciu  kierow
ców  na  łączną  kwotę  230  zł  za 
nieprawidłowe  parkowanie, 
wjazd  w strefę zamieszkania.  In
terweniowano, gdy uczestnicy dy
skoteki  zakłócili  ciszę  nocną. 

2.12.  —  W  trakcie  kontroli  tar

gowiska  sprawdzano  paszporty 
i zezwolenia na handel obcokrajo
wcom.  Obywatelce  Rumunii  nie 
posiadającej paszportu  nakazano 
opuszczenie  targowiska. 

4.12.  —  mieszkańce  Cieszyna 
nakazano  zaprzestanie  handlu 
przy  Szpitalu  Uzdrowiskowym. 

Co  roku  w okresie  Świąt Bożego 
Narodzenia  i Nowego Roku mło
dzi  ludzie  zabawiają  się  petar
dami.  Zabawa  jest  głośna  i  „wy
buchowa",  wpływają  też  do 
SM  liczne  skargi  mieszkańców. 
Rodzice  pociech  przyłapanych 
na  zabawach  z  petardami  będą 
wzywani  na  komendę  SM  i  ka
rani  stosownie  do  wykroczenia 
dziecka. 

Tomasz  Żółtko  —  nazwisko  znane  i  lubiane.  Któż  z nas  nie 
słyszał  jego  ballad.  Utwór  „Kochaj  mnie  i  dotykaj"  przez 
siedem  tygodni  zajmował  pierwsze  miejsce  gorącej  dziesiątki 
Muzycznej Jedynki. Teraz niepowtarzalna  okazja: Tomek  Żółt
ko  na  żywo! 

Wieczór   autorski  Tomasza  Żółtk o  odbędzie  się  w  sobotę, 
14.12.1996, o godz.  17.00. w budynku  Chrześcijańskiej Fundacji 
„Życi e  i Misja"  w  Ustroniu,  (różowy  budynek  100 m  od  rynku 
w  stronę  Wisły).  Wstęp  wolny!  Serdecznie  zapraszamy. 

Rada  Rodziców  i Grono  Pedagogiczne 
Szkoły  Podstawowej  nr 2 w  Ustroniu 
gorąco  zapraszają  na  tradycyjny 

BAL  RODZICIELSKI 
który  odbędzie się  w dniu 
11 stycznia  1997  (sobota) 

zapewniona:  w  DW  "Ma,wa"  *   Ustroniu 

doborowa orkiestra,  wyśmienite  menu 
i szampańska  zabawa 
Bilety w cenie 40 zł od osoby już do  nabycia 
w sekretariacie  szkoły. 
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85  IMPREZ 
(cd. ze str. 1) 

poinformował  o  sekcjach  klubu  i  organizowanych  zawodach. 
Pisała  o  tym  prasa,  kilk a  razy  była  telewizja,  Jest  to  więc,  poza 
działaniem  na  rzecz  mieszkańców  i  gości  Ustronia,  również 
promocja miasta, mówił H  Hojdysz. Halina Dzierżewicz  zauwa
żyła natomiast  brak  informacji o działalności  Klubu  Propozycji 
w  Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej". 

Dokonano  zmian  w  budżecie  miasta.  Pozostałe  po  zakupie 
śmieciarki  94.000  zł  zaproponowano  przeznaczyć  na  zakup 
ładowarki  dla  Zakładu  Usług  Komunalnych  oraz  na  budowę 
skrzydła SP1. Bronisław Brandys powiedział, że ustalenia komisji 
były  inne.  Wygląda  to  tak,  że  w  ogóle  nie  uwzględnia  się 
propozycji  komisji  RM.  H.  Hojdysz dodał,  że  potrzeba  zakupu 
ładowarki  nie  jest  sprawą  nową.  Dlaczego  więc  traktuje  się 
radnych  niepoważnie  i  przedstawia  komisjom  niedopracowane 
materiały.  Włodzimierz  Chmielewski  wnioskował  w  związku 
z tym o zdjęcie uchwały o zmianach  w budżecie z porządku  obrad. 
F.  Korcz  przypomniał,  że  rok  się  kończy  i  jeżeli  podejmować 
uchwałę o zmianie budżetu,  to należy  to uczynić możliwie szybko. 
H.  Hojdysz  również  poprosił  W.  Chmielewskiego  o  wycofanie 
wniosku  dla  dobra  miasta,  na  co  ten  się  zgodził  warunkowo. 
Radni  większością  głosów  przyjęli  uchwałę. 

Dyskutowano  również nad  niektórymi  podatkami  i  opłatami 
na rok przyszły. Zastępca  burmistrza Tadeusz Duda  przedstawił 
uchwałę  o podatku  od  posiadania  psów.  W  1997 r. podatek  ten 
ma  wynieść  16,5  zł  od  psa,  przy  możliwej maksymalnej  stawce 
22,7 zł.  Irena  Pawelec  zaproponowała,  by  nie  opodatkowywać 
psów  z domów  prywatnych,  gdyż  przebywają  praktycznie  cały 
czas  w obrębie  posesji  nie  zanieczyszczają  miasta  i  tym  samym 
nie  powodują  wzrostu  kosztów.  T.  Duda  poinformował,  że 
ustawa  określa  szczegółowo  możliwość  zwolnień,  a  zapropono
wane przez  radną  rozwiązanie  musiałoby  objąć prawie  wszyst
kie  psy  w  mieście.  Ponadto  podatek  ten  przeznaczony  jest  na 
pokrycie części  kosztów  szczepień  oraz na  utrzymanie  schronis
ka  dla  zwierząt  w  Cieszynie.  Anna  Borowiecka  zauważyła,  że 
podnoszenie  tego  podatku  prowadzi  do  zwiększenia  się  liczby 
wałęsających  się  psów  w  mieście,  gdyż  nie  wszyscy  na  wysoki 
podatek  mogą  sobie  pozwolić,  a  wałęsające  się  psy  to  z  kolei 
dodatkowe  koszty  miasta. Jest  to  błędne  koło.  Radni  większoś
cią  głosów  przyjęli  uchwałę  o  podatku  od  psów  w  1997  r. 

Podjęto także  uchwałę o opłacie  targowej w  1997 r. W  trakcie 
dyskusji  I.  Pawelec  poprosiła,  by  służby  miejskie  zadbały 
o przestrzeganie  regulaminu  targowiska.  Dotyczy  to  szczególnie 
wystawienia  w  widocznym  miejscu  informacji  o  sprzedającym 
oraz cen  towaru.  Zdaniem  Stanisława  Maliny  napis  „Wit o  Wos 
ustroński  torg"  nad  szaletami jest  co najmniej dwuznaczny.  W. 
Chmielewski  natomiast  pytał  dlaczego  bardziej wzrastają  opła
ty  dla  osób  korzystających  z  własnych  straganów.  Burmistrz
Kazimierz  Hanus  wyjaśnił,  że  chodzi  o  to,  żeby  sprzedający 
w  większym  stopniu  wykorzystywali  stragany  miejskie. 

Zastanawiano  się  również  o  ile  powinien  wzrosnąć  podatek 
od  wywozu  śmieci.  F.  Korcz  poinformował,  że  Konwent  RM 
proponuje  wzrost  o  20%,  a  nie jak  w  projekcie  uchwały  30%. 
Jan  Drozd  zgodził  się  z  obniżką  do  20%,  ale  z  wyłączeniem 

kampingów.  T.  Duda  przekonywał,  że  różnica  między  20% 
i  30%  jest  kwotowo  niewielka.  Ponadto  opłaty  w  Ustroniu  za 
śmieci  są  jednymi  z najniższych  w  rejonie,  zaś  z drugiej  strony 
pamiętać  trzeba  o  dochodach  budżetu. 
Po  to  uruchomiliśmy  własny  zakład  wywożący  śmieci,  aby 
obniżyć  koszty.  Razi  wzrost  30%  przy  zakładanej  inflacji 
13—15%  —  mówił  F.  Korcz.  Anna  Borowiecka  twierdziła,  że 
właściciele  kampingów  przywożą  śmieci  do  Ustronia.  Dla
tego  dla  nich  jest  uzasadniony  wzrost  podatku  do  30%, 
natomiast  dla  mieszkańców  proponuje  wzrost  o  20%.  I.  Pawe
lec  przekonywała,  że  nie  jest  rozwiązaniem  karanie  właścicieli 
kampingów  lecz poprawienie segregacji np. poprzez  rozdawanie 
worków  na  surowce  wtórne  mieszkańcom.  S.  Malina  chciał  się 
dowiedzieć  jaka  jest  ściągalność  tego  podatku  od  właścicieli 
kampingów.  Skarbnik  Teresa  PolBłachut  odpowiadała,  że 
niższa od pozostałych podatników. T. Duda dodał, że przygoto
wywany  jest  program  „Segregacja  u  źródeł".  Radni  postano
wili ,  że  wzrost  podatku  wyniesie  20%,  dla  właścicieli  kampin
gów  —  30%. 

Najdłużej  debatowano  nad  akceptacją  opłaty  za  wodę  za
proponowaną  przez  Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej.  Obecny  na 
sesji  dyrektor  WZC  Jan  Kubień  wyjaśnił  czym  spowodowany 
jest  wzrost  opłaty.  Składają  się  na  to:  cena  energi  elektrycznej, 
konieczność  pompowania  wody  z  ujęć  zastępczych  w  związku 
z  remontem  zbiornika  w  Wiśle  Czarnym,  spadające  zużycie 
wody  oraz  wzrost  majątku  spółki  powodujący  zwiększenie 
odpisu  na  amortyzację.  Zresztą  Rada  Nadzorcza  WZC  po
stanowiła  zwiększenie  tego  odpisu  rozłożyć  na  dwa  lata.  Anna 
Borowiecka  zauważyła,  że  zmniejsza  się  zużycie  wody,  gdyż 
ludzie oszczędzają. Okazuje się, że to powoduje wzrost  opłaty. J. 
Kubień  mówił,  że  80%  kosztów  to  opłaty  stałe.  Pamiętać  też 
trzeba,  że  płacimy  15  groszy  za  wiadro  wody.  H.  Hojdysz 
stwierdził,  że  dyskusję  należy  osadzić  w  realiach  ekonomicz
nych.  Utrzymywanie  stałych  cen jest  niemożliwe.  Wzrost  amor
tyzacji  o  80%  uwarunkowany  wzrostem  majątku,  a  pozostałe 
składniki  opłaty  są  na  normalnym  poziomie.  Dlatego  Komisja 
Budżetowa  proponuje  przyjąć  zaproponowaną  uchwałę.  W. 
Chmielewski  natomiast  zaproponował,  by  nie  rozkładać  od
pisów  na  amortyzację  na  dwa  lata,  gdyż  prowadzi  to  do 
dekapitalizacji  majątku,  tym  bardziej,  że  spowoduje  to  wzrost 
opłaty  zaledwie  o  kilka  groszy. Tej  sprawy  nie należy  odkładać 
na  później.  W.  Chmielewski  pytał  również,  czy  przyjęcie  za
proponowanej  wysokości  opłaty  umożliwi  nie  rozkładanie  tego 
procesu  na  dwa  lata. J.  Kubień  odpowiedział,  że  tak.  Większoś
cią  głosów  radni  zaakceptowali  opłatę  za  1 m3 wody  w  wysoko
ści  1,59 zł dla  gospodarstw  domowych  oraz w wysokości  1,79 zł 
dla  innych  odbiorców.  Ostatecznie  opłata  za  wodę  zostanie 
uchwalona  przez  Zgromadzenie  Wspólników  WZC,  w  którym 
zasiadają  przedstawiciele  wszystkich  gmin  spółki. 

Uchwalono  opłatę  za  odprowadzenie  i  oczyszczenie  1  m3 

ścieków  w wysokości  1,52 zl dla  gospodarstw  domowych  i  1,65 zł 
dla  innych  niż  gospodarstwa  domowe  odbiorców. 

Większością  głosów  uchwalono  uchwałę o  ulgach  w  podatku 
drogowym  dla samochodów z katalizatorami.  Obecnie  kataliza
tory  montuje  się  nawet  w  „maluchach".  Burmistrz  poinfor
mował, że w tym roku  ulgi  to blisko  50.000 zł, które nie wpłynęły 
do  budżetu  miasta. 

I 26.X.1996  r.  grupa  turysty
czna  „Trampy"  prowadzona 
przez  instruktorkę  OPP  Annę 
H ussar podsumowała  turysty
czne  zmagania  górskie,  koń
cząc  sezon  ostatnim  marszem 
na  Orłową.  W  rajdzie  brała 
również  udział  druga,  młod
sza  drużyna  turystyczna  pod 
kierunkiem  instruktora  Ed
warda  Heczki. 
Podsumowania  rajdu  doko
nano  w  schronisku  Dobka, 
gdzie przy ognisku  raczono się 
kiełbaską  i  ciepłą  herbatką. 
Wielką  niespodzianką  spot
kania  był  udział  przedstawi
ciela  Kuratorium  i  PTSM 

z BielskaBiałej,  który  wręczył 
„T rampom"  puchar  przecho
dni  dla  najlepszej drużynie  tu
rystycznej  w  województwie. 
Uhonorowano  również  dyp
lomami  i  upominkami  rodzi
ców  i  opiekunów,  którzy  wy
trwale  dotrzymywali  kroku 
w  marszu  swoim  pociechom. 

OPP  zaprasza  młodzież  do 
aktywnego  uczestnictwa 
w  wycieczkach  turystycznych 
organizowanych  w  każdą  so
botę. 
Informacje  —  Ognisko  Pracy 
Pozaszkolnej  tel.  54—  32—44 

Irena  Wińczyk 
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I
Powtarzamy  harmonogram  wywozu  śmieci. 
Wszelkie  uwagi,  związane  z  wywozem  śmieci  i  surowców  wtórnych  z  kontenerów, 

prosimy  kierować  do  Zakładu  Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych  w  Ustroniu  przy  ul. 
Konopnickiej  40;  tel.  545242 

H A R M O N O G R AM 

W T O R E K 

DRUGI  1  CZWART Y  MIESIĄC A  Dzielnica 

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

Hermanice 

Kontenery  do  segregacji 

P O N I E D Z I A Ł E K 

PIERWSZY  1  TRZECI  MIESIĄC A  Dzielnica 

Bernadka,  Czarny  Las,  Działkowa,  Górecka,  Górna, 
Kręta, Krzywaniec,  Leśna, Lipowska, Lipowski  Gron, 
Mokra,  Nowociny,  Podgórska,  Przetnica,  Spokojna, 
Szkolna,  Wałowa,  Wesoła 

Lipowiec 

Piękna,  Wantuły  Centrum 

SM  „Zacisze",  Targowisko 

P O N I E D Z I A Ł E K 

DRUGI  1  CZWART Y  MIESIĄC A  Dzielnica 

Asnyka,  Blaszczyka,  Brody,  Cieszyńska,  Cholewy, 
Dworcowa,  Gałczyńskiego,  Jelenica,  Kasprowicza, 
Kluczyków,  Kochanowskiego,  Komunalna,  Konop
nickiej, Kościelna,  Krzywa,  Lipowczana, 9  Listopada, 
Myśliwska, Obrzeżna,  Partyzantów,  Pasieczna,  Pięk
na, Polna,  Reja, Rynek, Skłodowskiej,  Skowronków, 
Spacerowa, Spółdzielcza,  Staffa, Stalmacha,  Stawo
wa,  Strażacka,  Tartaczna,  Tuwima,  Wałowa,  Wierz
bowa,  Wiosenna 

Centrum 

SM  „Zacisze",  Targowisko 

W T O R E K 

PIERWSZY  1  TRZECI  MIESIĄC A  Dzielnica 

Bładnicka,  Boczna, Cicha, Chałupnicza,  Dobra, Go
spodarska,  Graniczna,  Harbutowicka,  Katowicka, 
Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa,  Skoczowska, Sze
roka,  Wąska,  Wiejska,  Wiklinowa,  Zabytkowa,  Za
gajnik 

Nierodzim 

Kontenery  do  segregacji 

PIĄTE K 

DRUGI  1 CZWART Y  MIESIĄC A  Dzielnica 

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

Poniwiec 

Targowisko 

Ś R O D A 

PIERWSZA  1  TRZECIA  MIESIĄC A  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 

Ś R O D A 

DRUGA  1  CZWART A  MIESIĄC A  Dzielnica 

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 

Centrum 

C Z W A R T E K 

PIERWSZY  1  TRZECI  MIESIĄC A  Dzielnica 

SM  „Zacisze" 
Podmioty  gospodarcze 

C Z W A R T E K 

DRUGI  1 CZWART Y  MIESIĄC A  Dzielnica 

SM  „Zacisze" 
Podmioty  gospodarcze 

PIĄTE K 

PIERWSZY  1  TRZECI  MIESIĄC A  Dzielnica 

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 

Targowisko 

I 



UCHWAŁ A  Nr  XXX/234/96 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia 29  listopada  1996  r. 

W sprawie podatku  od  posiadania  psów 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie terytorialnym  (j.t. Dz.U. Nr  13, poz. 74 z 1996 r. z późn. 
zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych  (Dz.U. nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i Rozporządzenia  ministra 
Finansów z dnia  13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania  niektórych 
przepisów o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U. Nr  147, poz. 715) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 

§ 1 
Ustala roczną  stawkę podatku  od posiadania  psów w wysokości  16,50 
zł. 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na 
osobach  fizycznych  posiadających psy. 

§3 
Podatku  od  posiadania  psów  nie pobiera  się: 
1.  z tytułu  posiadania  psów  będących  pomocą  dla  kalekich  (niewido
mych, głuchoniemych,  niedołężnych) 
2.  od  osób w wieku  powyżej 70  lat  od  1 psa 
3.  z  tytułu  posiadania  psów  utrzymywanych  w celu  pilnowania  gos
podarstw rolnych po 2 na każde gospodarstwo a utrzymywanych w celu 
pilnowania  stad  na  pastwiskach  bez względu  na  liczbę. 

§4 
Zwalnia  się z podatku  od  posiadania  psów: 
1.  osoby  posiadające szczenięta  w wieku  12 tygodni 
2.  przybyłych czasowo na  teren  Ustronia jeżeli podatek  od  posiadania 
psów został uiszczony za dany rok podatkowy w miejscowości z której 
osoby  te przybyły. 

§5 
Podatek  od  posiadania  psów płatny jest  bez wezwania  organu  w 2ch 
ratach,  w  terminach: 
—  od  15 maja i 30 września każdego roku  lub w ciągu 2ch tygodni od 
nabycia  psa. 
Podatek  ten pobiera  się w połowie stawek  określonych  w § 1  niniejszej 
uchwały jeżeli  osoba  posiadająca psa  weszła w jego  posiadanie  po  30 
czerwca  roku  podatkowego. 
Pobór podatku  dokonywany  będzie: 
—  przez  Urząd  Miejski 
—  w drodze  inkasa. 
Wynagrodzenie  za  inkaso wynosi  5%. 

Traci moc uchwała nr XX/146/95 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1995 
r. w sprawie  stawki  podatku  od  posiadania  psów. 

§7 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  i publikację w Gazecie  Ustrońskiej. 

§9 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1 stycznia  1997 r. 

UCHWAŁ A  Nr  XXX/235/96 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia 29 listopada  1996 r. 

W sprawie  opłaty  targowej 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  8  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
0 samorządzie terytorialnym  (j.t. Dz.U. Nr  13, poz. 74 z 1996 r. z późn. 
zm.) oraz art. 15 i 19 pkt  1  ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach 
1 opłatach  lokalnych  (Dz.U. Nr  9, poz.  31 z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 

Dzienną  stawkę  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych 

oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej 
dokonujących sprzedaży  na  targowisku: 
1.  z samochodu  ciężarowego  32,00 
2.  z samochodu  dostawczego  25,00 
3.  z samochodu  osobowego  20,00 
4.  z ławy,  straganu,  który jest  własnością  miasta  15,00 
5.  ze straganu,  który jest  prywatną  własnością 

handlującego  10,00 
6.  mebli  i  innych  towarów  eksponowanych  na  tar

gowisku  — za  1 m2  10,00 
7.  z ręki,  kosza,  skrzynki  4,00 
8.  wykonywanie  czynności  rzemieślniczych  5,00 

Targowiskami  są  wyznaczone  miejsca  w  których  prowadzony  jest 
handel  z  ręki,  kosza,  wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów  samo
chodowych  itp. 
Ustala  się  targowisko  miejskie położone  przy  ul. A.  Brody. 

§3 
Poboru  opłaty  na  targowisku  miejskim  i  innych  miejscach  wyznaczo
nych do prowadzenia handlu dokonuje upoważniony pracownik jedno
stki  organizacyjnej prowadzącej  targowisko. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§5 
Traci moc uchwała nr  XX/142/95 Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  29 grudnia  1995 r. 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie  miasta  i publikacji  w Gazecie  Ustrońskiej. 

§7 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1 stycznia  1997 r. 

UCHWAŁ A  Nr  XXX/236/96 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  29 listopada  1996  r. 

w sprawie wysokości  podatku  za wywóz  odpadów  komunalnych 

Na  podstawie  art.  37  ustawy  z  dnia  11  października  1991  r. 
o referendum gminnym (Dz.U. Nr  110 poz. 473 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 
2 uchwały nr LVI/397/94 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 20 
maja  1994  r.  ze  zmianą  wynikającą  z  uchwały  nr  111/11/94  Rady 
Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  z dnia  12 sierpnia  1994  r. 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 

§ 1 
Wysokość  stawki  podatku  za wywóz  odpadów  dla: 
1.  mieszkańców  bloków  spółdzielczych, 

budynków  ADM  i  budynków 
wolnomieszkaniowych  2,03 zł od  osoby/mies 

2.  mieszkańców  zabudowy 
jednorodzinnej  1,42 zł od  osoby/mies 

3.  mieszkańców  zabudowy 
zagrodowej  (rolnicy)  0,82 zł od  osoby/mies 

4.  właścicieli  gruntów  na  którym 
są domki  letniskowe  i campingi  46,80  od  wym.  budowli  rocz. 

Stawki podatku  za wywóz odpadów komunalnych  określone w niniej
szej uchwale obowiązują  od dnia  1 stycznia  1997  r. 

§3 
Podatek  za  wywóz  odpadów  komunalnych  jest  płatny  w  ratach, 
w terminach do  15 marca,  15 maja,  15 września  i 15 listopada  danego 
roku,  natomiast  od  mieszkańców  bloków  spółdzielczych  i  budynków 
ADM  — w czynszu. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§5 
Traci moc uchwała ne XX/147/95  Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  29 grudnia  1995 r. 

Uchwala podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  tereni  miasta  oraz publikacji  w Gazecie  Ustrońskiej. 

§7 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1 stycznia  1997 r. 

II 



Zmieniono  uchwałę  o przejęciu  Prażakówki.  K.  H a n us  podał 
ostateczną  cenę  tego  obiektu,  wynegocjowaną  z  Zakładami 
Kuźniczymi  25 l is topada. Jest  to 312.921,5 zł. Zak łady  Kuźnicze 
zobowiązały  się  także,  iż do  dn ia  25  lutego  1997  r. nie  będą 
naliczać  odsetek  od  kwoty,  k tó ra  pozosta ła  do  wpłacenia  przez 
miasto.  Później  podstawą  do  nal iczania  odsetek  będzie  wyso
kość  oprocentowania  kredytu  ref inansowego.  Te  ustalenia 
powodują  konieczność  zmiany  wcześniejszej  uchwały  R M. 
Zdaniem  Emili i  Czembor  dyskutu je  się  na  każdej  sesji o  prze
jęciu  Prażakówki.  Tak  to  wygląda  jakby  ktoś  chciał  podzielić 
radnych  ciągłym  powracan iem  do  tego  tematu.  Zaproponowa
ła,  by  nie  zmieniać  wcześniej  podjętej  uchwały  i starać  się  nie 
przekroczyć  uchwalonej  na zakup  Prażakówki  kwoty.  Bur
mistrz  K .  Hanus  stwierdził  na  to,  że  nikt  dziś  nie  jest  w  stanie 
określić  ceny,  gdyż  nikt  nie  zna  stopy  procentowej  kredytu 
ref inansowego,  k tóry  jest  podstawą  do  nal iczania  odsetek.  Po 
takim  wyjaśnieniu  E.  Czembor  wycofała  swój  wniosek. 
W.  Chmielewski  pytał  o  pro jekt  umowy  z  Zak ładami  Kuź
niczymi  w sprawie  przejęcia  Prażakówki.  Na  poprzedniej  sesji 
postanowiono,  że umowa  zostanie  zaprezentowana  radnym. 
K .  Hanus  odczytał  pro jekt  umowy.  Większością  głosów  zmie
niono  uchwałę.  Votum  separatum  zgłosiła  I . Pawelec.  Radni 
stwierdzili  również,  że  należy  już  teraz,  na  podstawie 
uchwały  R M,  zwrócić  się  do Kura to r ium  Oświaty  o  dof i
nansowanie  działa jącego w Prażakówce  Ogniska  Pracy  Poza
szkolnej. 

Głosowanie  imienne  zaproponował  W.  Chmielewski  nad 
uchwałą  o powołaniu  Zak ładu  Budżetowego  , ,Prażakówka". 
Za  powołaniem  głosowali:  Henryk  Cieślar,  Emilia  Czembor, 
Jan  Drózd,  Henryk  Hojdysz,  Franciszek  Korcz,  Michał 
Jurczok,  Karol  Kuba la,  Jan Szwarc,  Jerzy  Śliwka,  Józef 
Waszek.  Przeciw  byli:  Włodzimierz  Chmielewski,  A n na 
Borowiecka,  Jo lanta  Chwastek,  Irena  Pawelec,  Alojzy  Sikora, 
Mar ia  Tomiczek,  Władysław  Zieliński.  Od  głosu  wstrzymał  się 
Bronisław  Brandys.  Tym  samym  uchwałę  pod ję to  większością 
głosów. 

Powołano  również  Zakład  Budżetowy  „ D o m  Spokojnej 
Starości".  A .  Borowiecka  pyta ła,  czy  wojewoda  będzie płacił  za 
pensjonariuszy,  których  skieruje do  ustrońskiego  domu  opieki. 
K .  Hanus  powiedział,  że  pensjonar iusze  część  opłat  ponoszą 
sami, resztę zaś,  len  kto  wydał  skierowanie.  Czyli może  zaistnieć 
sytuacja,  gdy  Wojewoda  do  D o mu  Spokojnej  Starości  skieruje 
ustroniaka  i będzie  za  niego  płacił. 

Na  sesji  uchwalono  również  przedłużenie  dzierżawy  basenu 
kąpielowego i amf i teat ru  na  okres nie krótszy  niż  10 lat.  Pozwoli 
dzierżawcom  spokojn ie  w  te  obiekty  inwestować. 

F.  Korcz  po in fo rmował  radnych  o  przebiegu  posiedzenia 
Zarządu  Miasta,  na  k tórym  miano  wyjaśnić  zarzuty  stawiane 
burmistrzowi  K .  Hanusowi  przez  radnego  Jana  Szwarca.  Nie 
doszło  do  tego,  gdyż  J. Szwarc  opuścił  posiedzenie  Zarządu 
przed  jak imkolwiek  roztrzygnięciem.  W  związku z tą  in forma
cją  F.  Korcz  między  K .  Hanusem  i J.  Szwarcem  wywiązała  się 
polemika.  T ak  w wypowiedziach  J.  Szwarca  jak  i K.  Hanusa 
t rudno  było  dostrzec  punk ty  styczne  zapowiadające  koniec 
sporu.  Przypomni jmy,  że  rozpoczął  się  on  listem  J.  Szwarca 
do  Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej,  w którym  radny  sformułował 
zarzuty  pod  adresem  burmistrza.  Zarzutów  tych  nie  podtrzymał 
Konwent  RM  za jmujący  się  sprawą.  Innego  zdania  jest J. 
Szwarc.  . ,  _  , 

Wojsław  Suchta 

R  * 

H u r t o w n i a 

,  E RSP  „JELENICA " 
U  s t r o ń  H e r m a n i c e 
ul .  S k o c z o w s k a  76,  t e l . / f a x  543201 

o f e r u j e : 



Zapewniamy dogodny dojazd, szybką i milą obsługę oraz 
SUJPEjR  IWISICIE  CE  IWY!!! 

Na  życzenie  klienta  towar  dowozimy  własnym  transportem. 

Fot.  W.  Suchta 

Już  25  lat  minęło  odkąd  w  naszym  mieście  działa  Jednostka 
RatowniczoGaśnicza  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Obecnie jej 
siedziba  mieści  się w Polanie  w udostępnionych  przez  miasto 
zabudowaniach  dawnego  przedsiębiorstwa  turystycznego 
„Czantor ia ".  Zawodowi  strażacy  pracu ją  na  trzy  zmiany, 
w  sumie jest  ich  33  i j ak  zapewnia  dowódca  jednostki  posiadają 
podstawowy  sprzęt  gaśniczy.  Uroczystości  jubi leuszowe  odbyły 
się  w  strażnicy  w Jaworn iku.  Z  tej  okazji  list  gratulacyjny 
wystosował  wojewoda  Marek  Trombski,  życzenia  i  upominki 
złożyli: przewodniczący  Sejmiku  Samorządowego  J an  Sztwiert
nia,  wójt  Istebnej  Danuta  Rabin,  burmist rz  Ust ron ia  Kazimierz 
Hanus, burmistrz  Wisły  Karol  Nogowczyk,  zastępca  komendan
ta  wojewódzkiego  PSP  starszy  brygadier  Aleksander  Radkow
ski. W uroczystości  uczestniczyli  także:  komendant  rejonowy 
PSP  w Cieszynie brygadier  Kazimierz  Chrapek,  przewodniczący 
RM  w  Ustroniu  Franciszek  Korcz,  zastępca  burmist rza  i  prezes 
ZOSP  w Ustroniu  Tadeusz  Duda,  komendant  Policji  w Wiśle 
podkomisarz  Irena  Wiglasz,  komendant  Policji  w  Ustroniu 
komisarz  Zbigniew  Kowalski. 

Zasłużeni  strażacy z ustrońskiej jednostki  z okazji  jubi leuszu 
odebrali  nagrody  i  dyp lomy  uznania.  Wśród  15 strażaków 
w  całym  kra ju,  którzy  otrzymali  nagrodę  Minist ra  Spraw 
Wewnętrznych,  znalazł  się  dowódca  J RG  PSP  w  Ustroniu 
starszy  aspirant  Jan  Szczuka.  U h o n o r o w a no  leż Nagrodą 
Komendan ta  Wojewódzkiego  PSP:  aspi ranta  Mirosława  Mel
cera,  starszego  ogniomistrza  Jerzego  Lazara,  starszego  ognio
mistrza  Jerzego  Niemca,  starszego  st rażaka  Tadeusza  Kajzara, 
Dyplomem  Uznania  K o m e n d a n ta  Wojewódzk iego  PSP:  star
szego  ogniomistrza  Jana  Pilcha  i starszego  ogniomistrza  Jana 
Podżornego,  Dyplomem  Uznan ia  Komendan ta  Rejonowego 
PSP:  starszego  ogniomistrza  Jerzego  Lazara,  ogniomistrza 
Leszka  Legierskiego,  młodszego  ogniomistrza  Józefa  Legier
skiego,  młodszego  ogniomistrza  Bronisława  Szalbóta,  star
szego  strażaka  Jerzego  Niemca,  starszego  s t rażaka  Tadeusza 
Kajzara. 

Po  części  oficjalnej  odbyła  się  zabawa,  podczas  której do 
tańca  przygrywała  kapela  góralska  „ W a ń c y"  z Jaworzynki. 

(ws) 

Autoryzowany  dealer  oferuje  gratis : 
ekspresową  wymianę  oleju  shell 

wymianę  amortyzatorów  MONROE 
wymianę  osprzętu  hamulcowego  F E R O D O 

oraz 
naprawy  generalne i bieżące  silników . 

ukł.  przeniesienia  napędu 
ukł  hamulcowych 

AUTO  SERWIS  MADAR 
Marek  Rymorz 

43454  NIERODZIM 
ul.Józefa  Kreta 3 

Czynne w  godz.  7.00—17.00 

Shell 

F E R O D O 
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Og łoszen ia  drobn e 

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

Sprzedam  fotele  tapicerowane 
w ilości do 60 sztuk. Ul. Sanatory
jna  32,  tel.  542711. 

Sprzedam  golfa  II  1300,  1985. 
Ustroń,  ul.  Stellera 20. 
Sprzedam  VW  goir, 1977, 
UstrońNierodzim, ul. Wiejska 52 

Kupię  mieszkanie  M2 lub  M3 
w Ustroniu. Tel.  543118. 

Kupię  kawalerkę  na  terenie 
Ustronia.  Tel.  0321285979. 

Zatrudnię  pracownicę do sklepu. 
Tel.  547377 po godz. 18. 

Przyjmę do pracy  na stanowisko 
fotooperatora  do  zakładu  foto
graficznego  obok  wyciągu  na 
Czantorię.  Tel.  542861. 

Sprzedam  aparat  Zepter  do usu
wania  cellulitis,  teł.  542693. 
Zamienię  mieszkanie  M3 
w Ustroniu  na większe za dopłatą. 
Tel.  090312905. 

Sprzedaż  z  plantacji  choinek 
świerkowych  i sosnowych.  Jerzy 
Śliwka,  ul.  Polańska  32,  tel. 
543302. 

Garaż do wynajęcia na os.  Man
hatan.  Tel.  543968. 

Zatrudnię  fryzjerkę.  Ustroń, ul. 
Brody  25,  tel.  Wisła  551369. 

Okazyjnie  sprzedam  zamrażarkę 
niemiecką  275litrową,  czteroszu
fiadkową.  Tel.  543090. 

Karczma  Gazdówka  zaprasza  na 

ZABAWĘ  SYLWESTROWĄ 
Rezerwacja  miejsc  tel.  542364. 

H O T E L ,  , M U F L O N " 
z a t r u d n i  p i l n i e 

kucharz a 
lu b  k u c h a r k ę 

z  u p r a w n i e n i a m i 
i  p r a k t y k ą . 

Zgłoszeni a  osobiści e  w 
dyrekcj i  hotelu .  Ustroń , 

ul .  Sanatoryjn a 32. 

Hiiiiiiiiiiiiii i 
—  księg i  podatkowe . Vat 
—  doradztw o  finansow e 

43 450  U s t r o ń 
u l . 9 L is topad a  20 
te l .  (033)  54 1110 

J an  i M a r z e na  Podżo rscy 
zapraszają do sklepu  firmowego  hurtowni  „JANMAR, , 
mieszczącego  się w Ustroniu  przy  ul. A. Brody 33a 

(os. Manhatan)  w którym ładną opaleniznę zapewni 

SOLARIU M 
TLJRBO 
z  lampami  dr . Kerna. 

Dl a  stałych  klientów  co 10ta  usługa  gratis. 

Zapraszamy 
od  pon. do sob.  w godz.  9—17,  śr. i czw.  9—22. 

Zapisy  telefoniczne 
543557, 090366687 

— mi i  r*: jj 

¿¿2  ' i^jfcSjy^ąfe.. 

H B H S B r 
'"  ' ' r "  ;  ...si« 

Zaczął  się choinkowy  sezon.  Fot.  W. Suchta 

CO NAS ( CZEKA 
Wystawy: 

Muzeum  Hutnictw a 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: 

Wystawa poplenerowa Grupy Plastycznej „BRZIMY "  (do 18.12.96 ). 
—  Wystawa  portretu  Karola  Kubali  (od 17.12 do 20.01.97 r.). 
—  Wystawa  rysunków A. Mleczki. 
Muzeum  czynne  we wtorki  od 9—16, od środy do piątku w godz. 
9.00  14.00, soboty  od 9.00—13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  teł.  542996 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
Uroki Ziemi  Cieszyńskiej — dzieje, ludzie, obyczaje (ze zbiorów 
Marii  Skalickiej). 

—  Wystawa  malarstwa  Jerzego  Pazdanowskiego  (do  20.12.1996 r.). 
Oddział  czynny  we wtorki  od  9—18, w środy  i  czwartki  od  9—14 
w piątki i soboty  od 9—13. 

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

Imprezy  kulturalne 

17.12.96  Wernisaż  wystawy  portretu  Karola  KUBALI . 
wtorek  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa. 
godz.  17.00 

Klu b  Młodz ieżowy  (budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Misj a 
i Życie",  ul. 3 Maja,  tel. 544522). 

Klub  Języka  Angielskiego.  Spotkania  w środy o godz.  15.30. W  pro
gramie  m.in.  dyskusje,  projekcje  filmów  w oryginale. 
Klub Sportowy.  Spotkania w poniedziałki  o godz.  16.00 (dres i obuwie 
do  ćwiczeń  trzeba  przynieść  z sobą). 

K i n o  „ Z d r ó j "  — ul . Sana to r y j n a  7 (baseny) 

11.12.96.  18.45  Rzeczy, które  robisz w Denver  będąc martwym 
21.00  Dzień  Niepodległości 

12.12.96.  16.00 Rzeczy, które  robisz w Denver  będąc martwym 
19.00  Dzień  Niepodległości 

13—18.12.96.  18.45  Symfonia  życia 
21.00  Diabolique 

KIN O  NOCNE  12.12.96  —  22.00  Od zmierzchu  do świtu. 

UWAGA :  Dom y wczasowe , hotel e  itp . —afisz e z programa 
mi impre z odebra ć możn a bezpłatni e w Centralne j 
Informacj i  Turystycznej ,  Ryne k  2, tel .  542653. 

D o  14 grudn i a  — ap tok a  na os .  M a n h a t a n . 
14—21  grudn i a  — a p t e k a  Elb a  prz y  ul .  C ieszyńsk ie j . 
Przejęc i e  dyżur u  nas tępu j e  o godz .  8 .00. Fol.  W.  Suchta 
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UCHWAŁ A  Nr  XXX/240/96 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  29  listopada  1996  r. 

w sprawie uchylenia  uchwały  nr  L/350/93  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń  z  dnia  17  grudnia  1993  r.  w  sprawie  wprowadzenia  ulgi 
w podatku  od  środków  transportowych  od  pojazdów  samochodowych 
wyposażonych  w  sprawne  katalizatory  spalin 

Na  podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie terytorialnym  (t.j. Dz.U.  Nr  13, poz. 74 z 1996 r. z późn. 
zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 

§ 1 
Uchylić uchwałę Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń nr L/350/93 z dnia 
17  grudnia  1993  roku  w  sprawie  wprowadzenia  ulgi  od  środków 
transportowych od pojazdów samochodowych wyposażonych w spraw
ne  katalizatory  spalin. 

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

§3 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1997  r. 

Agend a  Ubezpieczeniow a 

polec a pełn y zakre s  ubezpiecze ń  majątkowyc h  i  komuni 
kacyjnyc h  ora z  bezpłatn e  doradztw o  ubezpieczeniowe . 

Zaprasz a  w e  wtore k  9.00—15.30,  piąte k  8.00—13.00 
ora z  w  nieparzyst e  środ y  miesiąc a  w  godz .  9.00—15.00 

do  budynk u  Liceu m  (lew e  skrzydło ) 

U s t r o ń , k .
Ponadt o  codzienni e  po  godz .  17.00,  sobot y  9.00—13.00 

w  UstroniuHermanicach , ul . Dominikańsk a 26, tel . 543204. 

s e r w i s  s p r z e d aż 

IMOHNIA 

P R A L K I , ,
Z M Y W A R K I , E

O D K U R Z A C Z E , Y

I

*  WBSOŁYOW ŚWIlĄTi  * 
SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU! 
*   GWARANCJA  PRZEDŁUŻONA  DO  3  LAT 
*   WŁASNY  SERWIS  GWARANCYJNY 

i  POGWARANCYJNY 
SERWISOWA  KARTA  ZOBOWIĄZAŃ 
BEZPŁATNY  TRANSPORT  i  WNIESIENIE 
INSTALACJA 
FACHOWE  DORADZTWO 
SPRZEDAŻ  RA  TA  LNA 

*   ZAMÓWIENIA  TELEFONICZNE 

* 
* 
* 

Szanowni  Mieszkańcy  Ustronia 
W  naszej  powszechnej  opinii  głównym  „trucicielem"  środowiska 

naturalnego  są zakłady przemysłowe,  które prowadzą  nie  kontrolowa
ną politykę ekologiczną, zatruwając atmosferę, grunty i wodę. W istocie 
problem  wygląda  nieco  inaczej.  Za  główne  źródło  zanieczyszczenia 
powietrza  należy  uznać  tzw.  niską  emisję  —  domowe  i  lokalne 
kotłownie,  jak  również  zanieczyszczenua  pochodzące  ze wzrastającej 
komunikacji  samochodowej.  Potwierdzają  to  otrzymane  w  tym  roku 
wyniki  badań  stacji  monitoringu  zanieczyszczeń  powietrza,  która 
funkcjonuje w Szpitalu  Uzdrowiskowym  na  Zawodziu. 

W  Polsce w piecach domowych  i małych kotłowniach  spala się około 
20 min ton węgla i jego pochodnych  rocznie. Udział emisji do atmosfery 
z  tych  źródeł,  w  stosunku  do  emisji  całkowitej  jest  znaczny  i  według 
badań  Wojewódzkiej  Stacji  SanitarnoEpidemiologicznej  w  Katowi
cach  przedstawia  się następująco: 

Wyszczególnienie  Średniorocznie  W  sezonie  grzewczym 

Pyły  14%  22% 

Dwutlenek  węgla  54%  86% 

Substancje  smołowe  23%  46% 

Benzoapiren  60%  90% 

Per y len  60%  90% 

Powyższe  zanieczyszczenia  są  wynikiem  niskiej  sprawności  wielu  pale
nisk  i braku  jakichkolwiek  urządzeń  zabezpieczających. 

Emisja  z  palenisk  domowych  i  małych  kotłowni  jest  szczególnie 
uciążliwa ze względu  na małą  wysokość emitorów  (kominów)  i związa
nym  z  tym  małym  rozproszeniem  zanieczyszczeń.  W  rejonach,  gdzie 
ruch  powietrza  jest  ograniczony,  występuje  kumulacja  emitowanych 
zanieczyszczeń prowadząca do wielokrotnego wzrostu  ich stężeń w oto
czeniu. 

Głównym  czynnikiem  oddziaływującym  na  wielkość  emisji  z  lokal
nych źródeł jest niska jakość  węgla  i jego pochodnych  stosowanych  do 
ogrzewania domów. W ocenie specjalistów najlepsze parametry  posiada 
węgiel  sortymentowy  (orzech  i  kostka),  którego  spalanie  powoduje 
stosunkowo  najmniejsze  „zatrucie"  atmosfery.  Zdecydowanie  nato
miast  najgorszym  paliwem  stałym  jest  muł  węglowy  i  flot.  Są  one 
najtańszym gatunkiem  węgla, który posiada również najgorsze własno
ści  i parametry  spalania. 
Ich  wysoka  zawartość  popiołu  i  wilgoci  oraz  niska  wartość  opałowa 
powodują, że do  otrzymania  jednej jednostki  energii,  należy  spalić  ich 
znacznie  więcej niż  węgla  lepszego  gatunku.  Oczywistym  jest  fakt,  że 
w  trakcie  procesu  spalania  wszystkie  substancje  szkodliwe  łącznie 
z  siarką,  której jest  w nich  z  reguły  więcej,  przechodzą  do  atmosfery. 
Dodatkowym  czynnikiem  pogarszającym  jakość  mułu  i  flotu,  jest 
składowanie  ich  na  wolnym  powietrzu  w  sąsiedztwie  zabudowań. 
Przyspieszeniu  ulega wówczas proces ich utlenienia, co również wpływa 
na  pogorszenie  parametrów. 
Wszystko więc przemawia  za tym, aby ogrzewać nasze budynki  gazem, 
energią  elektryczną  bądź  innymi  paliwami  ekologicznymi.  Nie  sprzyja 
jednak  temu  obecna relacja cen pomiędzy  ogrzewaniem  na paliwo stałe 
a  gazem  czy  energią  elektryczną.  Dlatego  pozostaje  nam  jedynie 
świadomy  wybór  tego,  czym  palimy  w  piecach. 

Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu 

Dymy  nad  uzdrowiskiem.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

W  sobotę  30  listopada  odbyła  się ostatnia  w  tym  roku  masowa 
impreza sportoworekreacyjna  w Ustroniu.  Na  starcie  „Platynowej 
Mil i  Burmistrza",  mimo  mrozu  i przenikliwego  wiatru,  stanęło  40 
zawodników  i  8 zawodniczek.  Bieg  dostarczył  sporo  emocji,  gdyż 
zwycięzca,  dwudziestoletni  Marcin  Fudalej  z AZS  AWF  Kraków, 
wyrównał  rekord  trasy  należącej do  Andrzeja  Łukasiaka  z Cieszy
na. Gdy  M.  Fudalej zbliżał  się do  mety,  zgromadzona  publiczność 
i  sędziowie  głośno  liczyli :  pięć,  sześć,  siedem,  osiem,  tyle  bowiem 
upłynęło  sekund  ponad  4 minuty.  Za  wyrównanie  rekordu  zawod
nik  z Krakowa  otrzymał  dodatkową  nagrodę  w  wysokości  200  zł. 
Podziw wzbudził wyczyn Tadeusza  Bednarczyka  z Jastrzębia,  który 
przebiegł  trasę  o  kulach  w  czasie  12,14  co  jest  rekordem  trasy. 
Organizatorzy  z  TRS  „Siła"  w  Ustroniu  po  biegu  częstowali 
zawodników  domowym  bigosem. 

Wyniki :  kobiety:  1.  katarzyna  Zielińska  — Diament  Jastrzębie 
(5,28),  2.  Ewelina  Dybczyńska  —  LK S  Pogórze  (5,47),  3.  Joanna 
Walocha  —  Dąbrowa  Górnicza  (6,06),  4.  Danuta  Kądziołka 
— Ustroń  (9,05),  mężczyźni:  1.  M .  Fudalej  (4,08),  2.  Jakub  Staś
kiewicz — Diament  Jastrzębie  (4,24), 3.  Wojciech Sitek  — Wodzis
ław  (4,33). 

Wystartowało  ośmiu  ustroniaków,  którzy  zajęli  miejsca: 
14.  Grzegorz  Czyż  (5,06,  19.  Adam  Ozaist  (5,29),  26.  Andrzej 
Gruszczyk  (5,59),  29.  Łukasz  Lużak  (6,13),  30.  Andrzej  Heczko 
(6,22),  31.  Franciszek  Pasterny  (6,23),  42.  Andrzej  Georg  (7,25), 
44.  Adolf  Garncarz  (7,32). 

Andrzej  Georg 

Taki se bajani 
Prziyszlo  tak, że mi sie Jozefek  strasznie  roznimóg.  Przódzibyl 

w szpitolu  w Cieszynie,  bez mała  dwa miesiące.  Kapkę  mu  ulżyło 
i zaś na nowo dostol maródke.  Do Piekar,  kaj Józefka  operowali 
dostol sie przez  ś.p.  Romana  B. —  zawsze  Go z  wdzięcznościóm 
spóminómy.  A  wiycie  isto  sami,  jako  to  je,  jak  sie  choroba 
zaplyngnie  w chałupie.  To jak  na  ujme,  nie  doś,  że  choroba,  to 
jeszcze  miyni piniyndzy  sie dostowalo.  Chocioż  za szpitol  sie nie 
płaciło,  to  tych  piniyndzy  wiecznie  chybiało.  Tóż  chytałach  sie 
rozmańtej  roboty,  aby jako  biyde  odegnać.  Kóńczyłach  robotę 
jako  urzyndnik,  przywdziywałach  robocze  lonty  i bralach  sie za 
sprzątani po malyrzach, po murorzach,  szlach do gazdy  ku  ćwikli, 
byle cosi ku chałpie prziygnać.  Było mi strasznie  ciężko,  a mojim 
dzieckóm  razym  sy  mnóm.  Jozefek  ni  móg  o  tym  wiedzieć,  bo 
dziepro by sie staroł,  toch mu prawiła,  żech  dostała prymie,  abo 
żech cosi łacnego kupiła  i żech prziyszporowała.  Rano żech dzieci 
budziła, naporynczala co majom robić i leciała do roboty.  Dziecka 
same musiały se radzić, przepraćfusekle,  czy kragiel ku  fortuszku, 
podgrzoć  jedzyni  coch  dziyń  pryndzyj  narychtowala.  Było  tak, 
żech  pranio,  czy  sprzątanio  chytała  sie  aji  w  niedziele,  żeby 
dziecka  szły  czyste  do  szkoły  a jo  do  roboty.  Kiesi  prziszłach 
z  roboty  strasznie  nieskoro.  Dzieciczki  już  spały.  Na  blasze 
widzym pore ususzonych, prziypolonych  placków.  Siadłach  i roz
beczałach sie. Cereczka sie obudziła, prziyszła  ku mnie i mie lutuje 
i  prawi:  czymu  plączesz,  zostawili  my  ci przeca  wieczerze,  bo 
wiedzieli my,  że bydziesz  głodno, ale to już  isto zimne,  zar oz ci to 
zgrzejym.  Prziytuliłach  dziecko  i  tak  zaczłach  hełkać,  że  ni 
mógłach sie strziymać.  Wtedych  se powiedziała,  że mojim  dziec
kóm  musi  być  lepi  niż  nóm  lojcóm,  żeby  jyny  mój  Jozefek  do 
zdrowio  prziyszeł. 

Czy mojim dzieckóm je  teraz lepi? Same  to muszóm  powiedzieć. 
Tak  se  rozważóm,  to  taki  ciężki  życi  isto  ich nauczyło,  żeby  se 
umieć  radzić  w życiu.  Nauczyło  ich, że  trzeja  starości  i  kłopoty 
samymu  starać  sie  odegnać,  dziepro  potym  szukać  pumocy 
u  drugich.  Ale  nauczyło  ich  też,  żeby  drugimu,  jak  potrzebuje 
pumóc.  Tu muszym  powiedzieć,  że mój braciszek  Jureczek  w tych 
ciężkich  chwilach  był  i jest  dali  mojim  dobrym  duchym.  Moji 
dziecka  też  to  wiela  razy  uznały.  Jureczek  sóm  o  swojich 
starościach prawi mało, za  to jakech  go potrzebowała,  zawsze  był 
i je  prziy  mie.  Może  tymu,  że je  nejbliżyj,  a może  tymu,  że choć 
nejmłodszy  z nas,  nejwiększe  mo  serce. 

Hanka  lod Śliwko w 

POZIOMO:  1)  rakieta  świetlna  4)  kuzynka  talerza  6)  ptak 
padlinożerny 8) japońska walka zapaśnicza 9) schody na statek 
10) nadbudówka na statku  11) zbiornik z kiszonką  12) wieś 13) 
naprawa  butów  14)  święty  byk  w  Egipcie  15)  tokowisko 
głuszców  16) odgłos  ostrego  hamowania  17) zawiązki  u  kale
son  18)  angielski  „tak"  19)  dawniej  opat  20)  szkolny  klub 
sportowy 
PIONOWO:  1) zrzeszeni  w GOPR  2) pewien  upływ czasu  3) 
nieboszczyk w bandażach  4) sport  motorowy  5) ogłoszenie 6) 
krab lub rak 7) danie z kurczaka  11) dawny pisarz  13) pływają 
w barszczu  14) dokumenty  sądowe 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami wdolnym rogu. Termin nadsyłania 
odpowiedzi  mija  27 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  46 
SŁOTA  BLISKO 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  MIROSŁAW  KURKOWSKI 
z Ustronia,  os. Manhatan  4/60.  Zapraszamy  do  redakcji. 

20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł 
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