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2000  SŁUCHACZ Y 
Rozmowa z Rudolfem  Krużolkiem ,  wiceprzewodniczącym 

Rady  Miejskie j 

— J a k o  przewodniczącego  Komisj i Gospodarki  Komunalnej   RM , 
chcia łbym  zapytać  pana  o ustrońskie  drogi .  Dlaczego  wszyscy 
na  nie  narzekają? 
—  Każdy jest  użytkownikiem  dróg  i każdy  dostrzega  w  odczuwal
ny  sposób  wszystk ie  ich  n iedogodności.  Chociażby  dlatego  każ
dy  chciałby  by  były  one  w  dobrym  stanie.  A  większość  ustronia
ków  na  nie  narzeka,  bo  rzeczywiśc ie  nie  m a my  powodu  do 
zadowolenia.  Zresztą   t rudno  żeby  było  inaczej, jeśli  tylko  zesta
wimy  dwie  l iczby:  długość  dróg  na  terenie miasta  i nakłady  na  ich 
remonty. Trzeba też pamiętać, że wzrastająca liczba użytkowników  dróg 
powoduje ich szybsze niszczenie  i konieczność częstszych  remontów, 
a więc środków  finansowych, a budżet  niestety  nie jest z  gumy. 

—  A jak a  jest generalna  koncepcja  rozwiązania  problemu  dróg 
w  mieście? 
—  Trudno  w  kilk u  zdaniach  streścić  rozwiązania zmierzające  do 
poprawy  warunków  komunikacyjnych  w  naszym  mieście.  Przyję
ty  na  bieżącą  kadenc ję  program  społeczno    gospodarczy  w  za
kresie  komunikacji  jest  bardzo  obszerny  i, jak  teraz  to  oceniam, 
zbyt  ambitny.  Można jednak  stwierdzić,  że najważnie jszym  zada
niem  w  tej kwestii jest  ograniczenie  ruchu  pojazdów  samochodo
wych  w  centrum  miasta  i skierowanie  ruchu  tranzytowego  na  dro
gę  o b w o d o w ą,  udos tępn ien ie  ul.  Spo r towe j,  n a p r a wa  d róg 
osiedlowych  zniszczonych  w  trakcie  realizacji  sieci  wodoc iągo
wej  i kanalizacyjnej. 

—  Co decyduje o tym, że daną  drogę  remontuj e  się. Jakie  czynni
ki bierze  się pod  uwagę? 
—  Jest  to wypadkowa  wielu  czynników:  stanu  technicznego,  po
łożenia  i, co  z  tym  się wiąże,  l iczby  korzysta jących z danej  drogi, 
stanu  spraw  własnośc iowych,  mie jsca  w  systemie  komunikacy j
nym  miasta,  uzbrojenia  terenu,  terminu  ostatniego  remontu. 
—Kończy  się  kadencja  Rady  Miejskiej .  Jak  pan  ocenia  działa
nia ustrońskiego  samorządu.  Co zrealizowano,  a czego  nie  udało 
się  zrobić? 
—  Jak już wspomniałem,  na początku kadencji przyjęl iśmy  ambit
ny program  działania,  którego  k luczowym  problemem  była  popra
wa  warunków  komunikacy jnych  w  mieście.  I chociaż  obwodnica 
zostanie  oddana  do  użytku  j uż  po  upływie  kadencji  Rady,  to  wła
śnie  tą  inwestycję zal iczyłbym  do  największego osiągnięcia.  Uda
ło  się  również  przełożyć  gazoc iąg  w  ulicy  Sportowej.  Na  plus  tej 
kadencji  można  zapisać  również  takie zadania jak:  kolektory  sani
tarne  UstrońSkoczów,  Polana,  Poniwiec,  Hermanice,  sieci  wodo
c iągowe  na  Poniwcu,  oddanie  do  użytku  Domu  Spokojnej  Staro
ści  przy  ul.  S łoneczne j,  z jeżdża lni  na  Czantor i i,  s tworzen ie 
warunków  do  prawid łowej  działalności  Miejskiego  Domu  Kultu
ry, Zakładu  Usług  Komunalnych.  Zdecydowal iśmy  się nie  pobie
rać  uchwalonych  przez  poprzednią  Radę  opłat  adiacenckich.  Nie 
udało  się niestety  przebudować  skrzyżowania  ulic  w  rejonie  Ryn
ku,  rozpocząć  budowy  tzw.  wewnęt rznej  obwodnicy,  rozpocząć 
remontu  ul. Kuźniczej,  dróg  na  Poniwcu,  zakończyć  mającego już 
wieloletnią  historię  remontu  ul.  Leśnej.  Wstydzić  się  trzeba  cen
trum  Jaszowca,  ruin  po  by łym  hotelu  na  Zawodziu.  Nie  posunęła 

(cci.  na str. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

USTROŃ  W  LICZBAC H 
W  poprzednim  numerze prezentowaliśmy  za „Rocznikiem  staty

stycznym  województwa  bielskiego  1997"  dane  dotyczące  całego 
województwa,  w tym numerze przedstawimy  liczby obrazujące nasze 
miasto  w  statystyce.  Wszystkie  dane  dotyczą  31  grudnia  1996  r. 

31.12.1996  r. Ustroń  liczył  15.871  mieszkańców,  w  tym  8.440 
kobiet,  więc na  100 mężczyzn  przypadało  114 kobiet.  Powierzchnia 
naszego  miasta  to  59  km2,  a  gęstość  zaludnienia  to  269  osób  na 
km2. W  1996 r. zawarto 90 małżeństw,  urodziło się  152 dzieci,  zmarło 
158 osób. W  Ustroniu osiedliło się 269 osób   1 62 z innych miast,  97 
ze  wsi  i  10 z  zagranicy. Nasze miasto opuściło 214 osób   do  innych 
miast przeniosło  się  132, na wieś 65, za granicę wyjechało  17. 

(cci.  na str. 4) 

w  Katowicach 

zaprasza  na  kursy: 

praw o jazdy kat. A  i B: 27.04   palacz C.O. 

obsługa komputera   SEP  (elektryczny) 

rachunkowość komputerowa   BHP 

księgowość   przewóz materiałów  niebezp. 

min imu m  sanitarne   i inne  ... 

Zapisy  i informacje :  ZD Z  Ustroń, ul. Stawowa  3 

tel.  543300,  fax  544505 

Wszystkich  Czytelników,  którzy  poczuli  się  obrażeni  fel ieto
nem  gwarowym  Jury  Stela, zamieszczonym  w  poprzednim  nume
rze Gazety  Ustrońskiej,  pragniemy  gorąco  przeprosić.  j ^ e (j a|c c a 

(W tej sprawie  list do  redakcji  na str. 8) 
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się do przodu  sprawa  urządzenia  basenu  kąpie lowego ale  takiego, 
który  odpowiadałby  wspó łczesnym  wymagan iom.  Swego  czasu 
proponowałem  rozważenie  możl iwości  urządzenia  pola  gol fowe
go  na  peryfer iach  miasta,  co  spowodowałoby,  że  nasze  miasto 
zyskałoby  na  atrakcyjności.  Mo j e  ambiwalentne  uczucia  budzi 
lokalizacja  stacji  przeładunkowej  śmieci.  O  ile wierzę, że nie będzie 
ona stanowić zagrożenia  dla spokoju mieszkańców  ul. Polnej, to  same 
usytuowanie jej w pobliżu terenów rekreacyjnych jest niezbyt  trafione. 
—  Gdy rozmawiam z kierownikam i  domów wczasowych  i pytam 
czego najbardziej  brak w  mieście, na pierwszym  miejscu  zawsze 
jest kryt y basen kąpielowy. Czy jest szansa, by taki obiekt  powstał? 
—  Przykład  Skoczowa  świadczy  o tym, że szansę taką  można  stwo
rzyć.  Wiadomo,  że nie ma  co  l iczyć  na  środki  budżetowe.  Przypo
mnę,  że jedna  z  moich  interpelacji  dotyczyła  obligacji  komunal
nych.  Kiedy  środki  f inansowe  nie  wystarczają  na  f inansowanie 
inwestycj i,  gmina  może  sięgnąć po  ten   bardzo  często  stosowany 
w  innych  krajach,  a  coraz  częściej  w  naszym  kraju    instrument. 
Szkoda,  że  nie  pod ję to  tego  tematu. 
—Reprezen tu je  pan  okręg  wyborczy  przyległy  do  ul.  Grażyń
skiego. Jest  to centrum  turystyczne  miasta. Jak  pan  ocenia  jego 
zagospodarowanie? 
—  Staje  się  coraz  piękniejsze.  Co  prawda  dominu ją  teraz  place 
budów,  ale  można  sobie  wyobrazić,  jak  niedługo  centrum  miasta 
będzie  wyglądało.  Dobre  wrażenie  psu je stan  niektórych  domów 
przy  u l .Ogrodowej,  chodnika  przy  ul.  Grażyńskiego,  otoczenie 
budynku  koło  poczty  i oczywiśc ie  dz iurawe  drogi. 

R. Krużołek  i słuchacze  Szkoły  Policealnej.  Fot.  W.  Suchta 

—  A  jak i  jest  bi lans  obecnej   kadencji  w  pana  okręgu  wybor 
czym?  Czego  nie  udało  się  zreal izować? 
—  Może  to  drobna  sprawa,  ale  spełn ia jąc postulat  mieszkańców 
mojego osiedla,  wnioskowałem  ki lkakrotnie  o wykonanie  odwod
nienia  skrzyżowania  ulic Sikorskiego  i Traugutta.  Do  dziś nie  uda
ło się tego załatwić.  Miałem  też nadzieję, że zostanie  zreal izowane 
połączenie  ul. Ogrodowej  z ul.  Strażacką.  To zadanie  znalazło  się 
w  programie  kadency jnym,  niestety  z  braku  środków  nie  zostało 
zrealizowane.  Z  drugiej strony  słyszałem,  że nie wszystkim  miesz
kańcom  takie  rozwiązanie  by  się  spodobało. 
—  Jak  pan  ocenia  Radę  Miejsk ą  tej   kadencj i? 
—  Uważam,  że radni dobrze reprezentowali  swoich wyborców.  Jed

nak  praca  radnego  to  nie  tylko  udział  w  sesjach  Rady.  Większość 
spraw można przecież  skutecznie  załatwić  w  bezpośrednich  kontak
tach  z pracownikami  Urzędu  i nie czekać  miesiąc żeby  na sesji  upo
mnieć  się o załatanie  dziury  w  drodze.  Poza  tym  irytowało  czasami 
ponowne  wywoływanie  niekończących  się  dyskusji  wokół  spraw, 
w  których  Rada  zajęła już  stanowisko.  Spory  i polemiki  toczone  na 
łamach prasy z Bunnistrzem, aczkolwiek mniemam, że w słusznej spra
wie, nie stworzyły  korzystnego wizerunku  Rady. Są to moje  spostrze
żenia, które jednak  nie mogą  przesłonić  pozytywnej  oceny  radnych, 
ich  zaangażowan ia  w  sp rawy  swo jej  spo łeczności  loka lne j. 

—  Czy  Rada  tej  kadencji  była  skuteczna  w  swych  działaniach? 
—  Niech  to ocenią mieszkańcy miasta. Jeśli porównamy  przyjęty pro
gram na kadencję  i rzeczywiste efekty, to nie ma zbyt wiele  powodów 
do zadowolenia. Natomiast realizacja podjętych uchwał, które przecież 
poprzedzone są dokładną  analizą możliwości, nie budzi  zastrzeżeń. 
—  Jak pan ocenia  Urząd  Miejski , a raczej  współpracę  RM  z  UM ? 
—  Pracę  Urzędu  Mie jsk iego  można  ocenić  w  dwóch  aspektach
współpracy  urzędników  z  radnymi  oraz  na  płaszczyźnie  bezpo
średniego  załatwiania  spraw  petentów.  Współpracę  z  Radą  oce
niam  pozytywnie.  Mater iały  p rzygo towywane  dla  radnych  były 
rzetelne,  widać  było  chęć  skutecznego  załatwienia  poruszanych 
problemów. To, że  czasami  w materiałach  można  było znaleźć  drob
ne  nieścisłości  i  dobra  wola  nie wystarczyła, jest już  zupełnie  inną 
sprawą. Drugi aspekt to obsługa petentów. Byłem urzędnikiem  i wiem, 
jak  trudno przy  takiej masie  załatwianych  spraw  ustrzec  się  błędów. 
To jednak nikogo nie usprawiedliwia  i koniecznie należy zwrócić  więk
szą  uwagę  na  właściwy  nadzór  nad  załatwianiem  spraw  mieszkań
ców. 

—  Kieruj e pan  ustrońskim  Zakładem  Doskonalenia  Zawodowe
go. Czym zajmujecie się w  nowej, kapitalistycznej   rzeczywistości? 
—  Na  naszą  ofertę jest  mie jsce  w  każdym  systemie.  Prowadzimy 
dwa  rodzaje działalności:  szkolenie  kursowe  i działającą już  szósty 
rok  Szkołę  Pol icealną  o  dwóch  k ierunkach    obsługa  ruchu  tury
stycznego  i  podstawy  prawne  i  f i nansowe  działalności  f irmy. 
W  szkole   w  systemie  dz iennym  i zaocznym  kształci  się ok.  200 
osób.  W  najb l iższym  czasie  zamierzamy  rozszerzyć  ofertę  i  uru
chomić  nowy  kierunek    f izykoterapię. 

—  Czy nadal  kursy prawa jazdy są najpopularniejszymi  w  ZDZ ? 
—  Nie. Mimo dużej  i nie zawsze uczciwej konkurencji (np.  większość 
plakatów znasząofertąnie wisi dłużej niż 2 dni)  szkolimy rocznie około 
400 kandydatów na kierowców. Ludzie przychodzą do nas, bo  wiedzą 
że jest to firma z tradycjami (niedawno obchodziliśmy 75  lecie działal
ności)  i zajęcia  prowadzi  się  rzetelnie.  Tutaj  wspomnę,  że  instytucja 
nasza  ubiega  się  o  przyznanie  certyfikatu  ISO  9001.  Dużo  osób  jest 
uczestnikami kursów  kwalifikacyjnych  komputerowych,  elektryków, 
palaczy kotłów c.o., spawaczy, murarzy, a także księgowości  kompute
rowej, kasjerów walutowych, minimum  wiedzy sanitarnej, bhp  itd. Na
szym  hasłem  jest  slogan,  że  szkolimy  w  360  zawodach  i  specjalno
ściach. Coraz więcej uczestników naszych szkoleń stanowią  bezrobotni 
skierowani przez BiuraPracy. Zlecenia na przeprowadzenie kursów  otrzy
mujemy zarówno z zakładów  uspołecznionych jak  i prywatnych. 

—  Il e osób  rocznie  uczy  się w  Z D Z ? 
—  Przypomnę,  że  dz ia łamy  na  terenie  całego  byłego  i być  może 
przyszłego  powiatu  c ieszyńskiego.  Rocznie  w  około  150  organi
zowanych  kursach  bierze  udział  ponad  2000  słuchaczy. 
—  Czy nadal można w  ZD Z zrobić prawo jazdy na  motocykl? 
—  Tak,  jednak  obserwuje  się  duży  spadek  zainteresowania  tym 
środkiem  lokomocji. 
—  Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

18  kół  rozs ianych  po  ca łym 
kraju  liczy  Macierz  Ziemi  Cie
szyńsk ie j.  Na j l i c zn ie j sze  jest 
Koł o  nr  1 w  C ieszyn ie,  k tóre 
skup ia  b l isko  150  cz łonków. 
O  n o w y ch  p l a n a ch  b ę d z ie 
mowa  podczas  ma jowego  wal
nego  z jazdu  de legatów. 

Niebawem matury. Do  egzaminu 
dojrzałości  przystąpi  w  naszym 
regionie blisko  tysiąc  dziewcząt 
i chłopców  z liceów  i techników. 
Przed rokiem kasztany nie zdąży
ły zakwitnąć. Czy  i tym razem  hi
storia się  powtórzy...? 

*  *  * 

W  grodzie  nad  Olzą  trwa  II I 
Wiosenna  Szkoła  Wczesnej  Pro
fi laktyki .  Program  wypełn ia ją 
wykłady  i warsztaty  poświęco
ne zagrożeniom  narkomanią,  al
kohol izmem  i stresami  oraz  me

todom  zapobiegania.  Odbiorca
mi są głównie uczniowie ze  star
szych  klas szkół  podstawowych 
oraz młodzież ze szkół  średnich. 

*   *  * 

W  pierwszym  tygodniu maja już 
tradycyjnie odbędzie się  Tydzień 
PCK.  Zarząd  Rejonowy  w  Cie
szynie  zapowiada  przeprowa
dzenie  kwest  ulicznych  w  mia
s tach  n a s z e go  reg ionu  o raz 
w  niektórych  zakładach  pracy. 
Chęć pomocy  zgłosiła  młodzież 
i honorowi  krwiodawcy. 

W  południowej  i centralnej  czę
ści  gminy  Brenna  obf ic ie  wy
stępuje naparstnica  purpurowa. 
Niektórzy  są zdania,  że  tę  rośli
nę  powinno  się  uznać  za  przy
rodniczy  symbol  Brennej. 

*   *  * 

Tegoroczne  Dni  Ol impi jczyka 
odbywają się w  Cieszynie  przez 
najb l iższy  weekend.  Towarzy
szą  im  f inały  Szko lnej  Woje
wódzkiej  Spartakiady  Młodzie
ży  w  grach  zespo łowych. 

(nik) 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
II  kwietnia  1998 r. 

Anna  Kopytko  Żory  i Kazimierz  Wantulok    Ustroń 

O  O  0
Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów: 

Edyta  Szafarczyk,  lat  80,  os.  Manhatan  3/62 
Elżbieta  Ferfecka,  lat  92,  ul.  Obrzeżna  9 
Emili a  Król ,  lat  80,  ul.  Fabryczna  16/2 

Jak  co  roku  podczas  wiosennych  remontów  dróg,  najwięcej 
uwagi mieszkańców skupiają prace na głównej drodze wiodącej przez 
nasze  miasto.  Jest  to  droga  krajowa,  a  remont  na  niej  prowadzi 
Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Komunikacyjnego „Beskidzkie  Dro
gi" z BielskaBiałej. Niestety jest  to  tylko  łatanie  dziur.  Pozwala  to 
przypuszczać,  że podobne  łatanie odbywać  się będzie za  rok.  Szko
da tylko  nerwów  kierowców  klnących  na dziury  w  tej drodze  poja
wia jące się po  pierwszych  mrozach.  Dodajmy, że na zakres  prac  na 
głównej drodze ustroński  samorząd  nie ma  żadnego wpływu  Dziu
ry łatane  są przez miasto w  zależności  od  ilości  pieniędzy  otrzyma
nych na ten cel. Jest  to tzw. zadanie  zlecone gminy. Wsz\  stkie  prace 
na drogach  wojewódzkich  i miejskich prowadzone  są pr /ez  Zakład 
Usług Komunalnych  oraz  f irmę Kamil.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Emil  Chwastek,  lat  83,  ul.  Obrzeżna  25 
Jadwiga  Klósko,  lat  97,  ul.  Krzywanicc  60 
Ludwik  Stec,  lat  55, ul. Źródlana  127 
Anna  Kohut,  lat 80, ul.  Palenica  7 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

f abryka  śrub  i wyrobów  kutych  w  okresie  międzywojennym.  Wi
doczne  w  środkowej części  zabudowania   hale  fabryczne,  zostały 
wyburzone  w  latach  19501970  i na  ich miejscu wybudowano  nowe 
obiekty. 

9.04.98  r. 
godz.  8.50 na ul. Szpitalnej,  kie
rujący starem  mieszkaniec  Sko
czowa  nieprawidłowo  wykonał 
manewr cofania  i uderzył w  bok 
opla corsy  mieszkańcy  naszego 
miasta.  Sprawcę kolizj i  ukarano 
mandatem  w wysokości  30  zł. 
9.04.98  r. 
W  godzinach  dopołudniowych 
z  jednej  z  klatek  schodowych 
bloku  na  os.  Manhatan  skra
dziono  rowery  górskie. 
12.04.98  r. 

O godz.  13.10 na ul. 3 Maja,  kie
ru jący  seatem  toledo  mieszka
niec Zawierc ia  doprowadził  do 
kolizj i z mieszkańcem  Mikoło 
w a,  j a d ą c ym  o p l em  c o r s ą. 
Sprawcę kolizj i ukarano  manda
tem  w  wysokości  100  zł. 
13.04.98  r. 
O  godz.  1.50 na ul.  Daszyńskie
go,  k ieru jący  f iatem  126p  ude

19.03.  —  Podczas  spaceru  po 
mieście zagubiła  się jedna  z  nie
widomych  wczasowiczek  prze
bywających  w  „Kosie".  Funk
cjonar iusze  SM  odwieźli  j ą  na 
miejsce. 

—  Przeprowadzono  rekontrolę 
porządkową  na  ul.  J.  Wantuły 
i Reja. W  związku z  niewykona
niem  zaleceń  SM  sk ierowane 
zostaną  wnioski  na  kolegium. 

—  Pod Zakładem  Przyrodolecz
niczym  czterem  kierowcom  na
łożono mandaty  na łączną  sumę 
150 zł, za wjazd w  ulicę, na  któ
rej obowiązuje zakaz  wjazdu. 
20.03.  —  Mieszkańca  Bielska
Białej  ukarano  mandatem,  za 
nielegalny  handel  na  Zawodziu. 
21  i  22.3.  —  K o n t r o l o w a no 
stan  prze jezdności  dróg  i  na 

Ustrońska  pol ic ja  ma  szczęście, 
rozrabiających  szalikowców. 

r zył  w  s łup  o ś w i e t l e n i o w y. 
Sprawca  zbiegł  z  mie jsca  zda
rzenia.  Sporządzono  wniosek 
do  kolegium. 
13.04.98  r. 
O  godz. 20.45 na ul.  Wiślańskiej, 
k ierujący f iatem  125p  mieszka
niec Wisły  nie dostosował  pręd
kości  jazdy  do  panu jących  wa
runków  d rogowych  i  uderzył 
w  opla  Vectrę mieszkańca  tego 
miasta.  Sprawa  została  skiero
wana  do  kolegium. 
14.04.98  r. 

0  godz.  11.50 na ul.  Zdrojowej, 
n iedaleko  D.W.  Sokół,  k ierują
cy  fiatem  126p mieszkaniec  Cie
szyna  n ieprawid łowo  włączył 
się  do  ruchu  i  doprowadził  do 
kol izj i  z  mieszańcem  Ustronia 
jadącym  polonezem. 

W dniach od  13.04.98 r. 15.04.98 
r. na terenie os. Centrum po  prze
c i ę c iu  k a b ł ą ka  s k o b la  p rzy 
drzwiach  komórki  piwnicznej  ra
busie  skradli  rower górski,  (mp) 

b ieżąco  i n f o r m o w a no  odpo
wiednie  służby. 
—  W  związku  z  parkowaniem 
na  terenach  leśnych,  w  okoli
cach wyciągów, sześciu  kierow
ców  wezwano  na komendę  SM. 
23.3. —  Przeprowadzono  kon
t ro lę  w ś r ód  o b c o k r a j o w c ów 
handlu jących  na  targowisku. 
Sprawdzano  g łównie  posiada
ne  karty  stałego  pobytu  i  wizy 
pracownicze j.  Jeden  obywatel 
Rumunii  nie posiadał  kompletu 
dokumentów. 

24.3. —  Osobom  odpowiedzial
nym  za  rozwieszenie  ogłoszeń 
w  n iedozwolonych  miejscach 
wysłano  wezwan ia  na  komen
dę  SM. 
25.3. —  Kolejny  raz  funkcjona
r iusze  SM  ukarali  manda tem 
w  wys.  50  zł k ierowcę  blokują
cego skrzyżowanie  ulic  Lipowej 

1 Drozdów.  (mn) 

Na  meczach  pi łkarskich  nie  ma 
Fot.  W.  Suchta 
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USTROŃ  W  LICZBAC H 
(cd.  ze  str.  1) 

Ostatn ie  lata  to  law inowy  wręcz  przyrost  i lości  sk lepów. 
W  Ustroniu  w  1996  r, było  ich  244,  a pracowało  w  nich  590  osób. 
Prawie  wszystk ie  sklepy  były  prywatne,  w  tym  15 sk lepów  spół
dzielczych. 

Sieć wodoc iągowa  liczyła  68,3  km,  kanal izacyjna 47,3  km.  Do 
sieci  wodoc iągowej  pod łączonych  było  1254  budynków,  a  tylko 
464  budynki  podłączone  były  do  sieci  kanal izacyjnej, co  procen
towo  daje  54 ,1%  ludności  naszego  miasta  korzysta jącej  z  sieci 
wodoc iągowej  i 43 ,3%  ludności  korzystającej z sieci  kanal izacyj
nej.  Statystyczny  ustroniak  zużył  w  1996  r.  28,2  m3  wody.  Sieć 
gazowa  liczyła  124,3 km, podłączonych  było do niej 2193  budynki, 
w  sumie  odbiorców  gazu  było  4348. 

W  1996 r. w  Ustroniu  oddano  do użytku  52 mieszkania,  z  czego 
ani  jednego  w  sektorze  publ icznym.  Dało  to  347  nowych  izb 
o  łącznej  powierzchni  uży tkowej  8.699  m2.  W  Ustroniu  było 
w  sumie  4971  mieszkań,  w  których  zna jdowały  się  19.973  izby  o 
łącznej powierzchni  367.875  n r.  Przeciętnie jedno  mieszkanie  za
mieszkiwało  3,14  osób,  a  na  jedną  osobę  przypadało  23,6  m2, 
a  statystyczny  ustroniak  miał  do  dyspozycji  1,26  izby. 

W  siedmiu  przedszkolach  było 460  dzieci,  którymi  opiekowało 
się 36 nauczycielek.  W  pięciu  szkołach  podstawowych  uczyło  się 
1930 dzieci,  a świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  otrzy
mało 285 absolwentów.  Szkołę ukończyło 28 absolwentów.  W  szkol
n ic twie  z a w o d o w ym  uczyło  się  953  młodych  ludzi,  z  czego 
w  szkołach  średnich  i pol icealnych  540.  W  sumie  było  269  absol
wentów,  spośród  których  szkoły  średnie  i pol icealne  ukończyło 
123  uczących  się. 

Jak  poda je  Rocznik  w  Ustroniu  było  38  lekarzy,  6  dentystów, 
126 pielęgniarek  i 4 położne.  Łóżek  w  szpitalach  było 480, na  apte
kę przypadało  3174  osoby. 

Baza  turystyczna  przedstawia  się  imponująco.  W  obiektach 
noclegowych  turystyki  i  wypoczynku  z  noclegów  skorzystało 
137.586 osób.  Do  tej  liczby  należy  dodać  wszystkich  odwiedzają

Fot.  W.  Suchta 

Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  w  Cieszynie  Fili a 
w  Wiśle ogłasza  wpisy na rok  szkolny  19981999.  Obecnie  w  PSM 
w  Wiśle  funkc jonu ją dwa  działy: 
dziecięcy   do  którego  przy jmowane  są dzieci  siedmioletnie,  a  na
uka  trwa  sześć  lat  w  następujących  sekcjach:  fortepianu,  skrzy
piec,  akordeonu,  f letu  i gitary, 
młodzieżowy   do którego przy jmowane  są dzieci  mające  1014  lat, 
a  nauka  trwa  trzy  lata w  następujących sekcjach:  akordeonu,  gita
ry, wiolonczel i,  f letu, klarnetu,  trąbki, puzonu  i innych  instrumen
tów  dętych. 

Egzaminy  wstępne  odbędą  się 27 maja w godzinach  14.0017.30 
w  siedzibie  Fili i  PSM  w  Wiśle przy  ul.  1 Maja  66. 

Zapisy trwają do 20 maja.  Kwestionariusze zgłoszeń można  otrzy
mać w sekretariacie Fili i PSM w  Wiśle, tel. 551307 oraz w  Wydziale 
Oświaty, Kultury  i  Rekreacji  Urzędu  Miejskiego w  Ustroniu. 

Wypełnione  kwestionariusze  należy składać w  sekretariacie  Fili i 
PSM  w  Wiśle  od  poniedzia łku  do  czwartku  w  godzinach  12.30
17.00 oraz w  piątek w  godzinach  13.3017.00. 

Wsze lk ich  in fo rmac ji  do tyczących  egzaminów  wstępnych 
udziela  sekretariat  Fili i  PSM  w  Wiśle od poniedziałku  do  czwartku 
w godzinach  12.3017.00. 

cych  Ustroń  w  weekendy,  p rzy jeżdża jących  do  rodziny  i  ma ją
cych  w  naszym  mieście  swoje,  nie  zawsze  legalnie  postawione, 
domki  letniskowe.  Niestety,  tu  bardzo  t rudno  byłoby  podać  do
kładne  l iczby  obrazujące napływ  gości. 

W  Miejskiej Bibl iotece  Publ icznej  znajdowało  się 68.900  ksią
żek,  w  ciągu  roku  zarejestrowało  się 7019  czytelników.  Czytelnik 
ustrońskiej  biblioteki  wypożycza  średnio  ks iążkę na  miesiąc. 

Zatrudnione  w  Ustroniu  były  5882  osoby.  Więcej  pracowało 
kobiet,  gdyż  aż  3018.  Spośród  wszystk ich  zatrudnionych  procen
towo  w  przemyśle  pracowało  29,9%,  w  budownic tw ie  7,5%, 
w  handlu  3,6%, w  transporcie  15,4%, w  edukacji  4,7%,  w  ochronie 
zdrowia  i opiece  społecznej  20%. 

Na  użytki  rolne  mieszkańcy  Ustronia  przeznaczyli  2163  ha, 
w  tym  grunty orne  1270, sady  120, łąki 285, pastwiska  488  ha.  Lasy 
zajmowały powierzchnię 727  ha. 

W  Ustroniu  funkc jonowało 5 p lacówek  pocztowotelekomuni
kacyjnych.  Abonentów  te lefonicznych  było  3.192,  radiowych  
5.987,  te lewizy jnych4.615. 

Za re jes t rowanych  by ło  1510  p o d m i o t ów  gospodarczych, 
w  sektorze  publ icznym  28,  w  prywatnym  1482.  Spośród  zareje
st rowanych  rolnictwo  to  34  podmioty,  działalność  produkcy jna  
209,  budownictwo  177,  handel  i naprawy   522,  hotele  i  restaura
cje    114,  transport    110,  pośrednic two  f inansowe    26,  obsługa 
nieruchomości  i f i r m    172,  edukac ja   20,  ochrona  zdrowia   4 1, 
pozostałe  usługi    81. 

W  Radzie  Miejskiej  zasiadało  24  radnych,  w  tym  6  kobiet. 
Poniżej  30  lat  nie miał  ani jeden  radny  zaś w  wieku  3039  lat  było 
dwóch  radnych,  w  wieku  4059  lat  było  s iedemnastu  radnych, 
powyżej  60  lat miało pięciu  radnych.  (w ) 

O m  i l O D l  Ś W I Ę TA  3  M A J A  1 9 i )8 
5 3  ROCZNICY  \ m \ V « L I v \ I A  U S T R O N IA 
I  ZAKOŃCZENIA  I I  W O J NY  ŚWIATOWID! 

1.05.  godz.  12.00  53  Rocznica  Wyzwolenia  Ustronia 
(składanie kwiatów pod Pomnikiem w  Rynku). 

3.05.  godz.  8.30  Nabożeństwo  z okazji  3  Maja 
 Kościół  Ewangel ickoAugsburski 

godz.  9.00  Msza  św. w  intencji  Ojczyzny 
  Kościół  Katolicki  św.  Klemensa, 

godz.  9.30  Koncert  orkiestry  Dętej  Janusza  Śmietany 
godz.  10.00  Złożenie  kwiatów  pod  Pomnikiem  w  Rynku 
godz.  12.00  Z łożen ie  kw ia tów  przez  Spo łeczeńs two 

Ust ron ia  z  okaz ji  zakończen ia  II   Wojny 
Światowej pod  Pomnikiem  Pamięci  Narodo
wej  przy  Rynku  oraz  na  zb iorowej  mogi le 
ofiar  II  wojny światowej   cmentarz  katolicki 
i przy  pomniku  J.  Cholewy. 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE 
27.04.  godz.  17.00  Klub  Propozycj i:  „Uzdrowisko  Ustroń, 

ekologia,  su rowce  lecznicze".  Spotkanie 
z Emilem  Fobrem. 
Oddział  Muzeum.  Zbiory  Marii  Skalickiej 

1.05.  godz.  16.00  Mecz  piłk i  nożnej  o mistrzostwo  Ligi 
Okręgowej KuźniaCeramcd  Komorowice 

2.05.  godz.  10.00  2. Rodzinny  Rajd Rowerowy  (20  km). 
Start:  stadion  „Kuźn i " 

godz.  10.30  VII I  Ogólnopolski  Bieg  Przełajowy. 
Star t  Stadion  KS  Kuźnia 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
Prosimy  o  odświętne  udekorowanie  budynków,  zakładów  pracy 
i  instytucji.  Organizatorzy. 

Burmistr z Miasta Ustronia zaprasza z okazji Świąt Majowych  na 

KONCERT  MAJOWI 
w  wykonaniu 

W  programie  utwory  muzyki  poważnej  i popularnej,  m.in. 

A . Vivaldi, G.  Gershwin. 

Koncert  odbędz ie  się 

3  maja  1998  r. (niedziela)  o godz.  18.00 

w  Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa. 
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Fot.  W.  Suchta 

WYSOKI E  OPŁAT Y 
Ustroński  oddział  Banku  Śląskiego  ma  swoją  s iedzibę  w  sa

mym  centrum  miasta, miła obsługa  i brak  kolejek jest  dodatkowym 
udogodnieniem  dla  kl ientów.  Mimo,  że  pobierane  prowiz je  nie 
należały  do  najn iższych,  wszystk ie  miesięczne  rachunki  regulo
wałam  właśnie  przy  ul.  3  Maja.  Prawda,  za  wygodę  się płaci,  jed
nak  bez  przesady.  Gdy  pod  koniec  marca  z  rachunkiem  za  gaz 
wynoszącym  57 zł udałam  się do BSK  SA, dowiedziałam  się, że  za 
tę wpłatę bank  żąda ode  mnie  5 zł prowizj i. Zastanawiałam  się  czy 
to możl iwe,  by  opłaty  wynosi ły  prawie  10 %  sumy,  zwłaszcza,  że 
gazownia  posiada  swoje konto  właśnie w  Banku  Śląskim.  Okazuje 
się, że zgodnie z nową  taryfą jest  to możl iwe,  a zdziwienie,  żeby  nie 
powiedzieć  oburzenie  wielu  osób,  z  którymi  rozmawia łam,  było 
podobne  do mojego.  Zastanowi łam  się jak  radzą  sobie  mieszkań
cy naszego  miasta  z opłatami,  z których  banków  i instytucji  korzy
stają, jak ie  prowiz je  są  pobierane  od  naszych  wpłat. 

Swoje kroki  skierowałam  do  Banku  Spółdzielczego.  Nowa  tabe
la  opłat  obowiązu je  tam  od  16  lutego,  więc  przez  jak iś  czas  nie 
ulegnie zmianie.  Nie płacimy prowizj i, gdy  wpłacamy  pieniądze  na 
konto  otwarte  w  ustrońskim  Banku  Spółdzielczym,  tak  samo  regu
lując rachunki  za elektryczność,  wodę,  telefon  i wpłacając do  Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego.  Z  tymi  f i rmami  BS  ma 
podpisane  stosowne  umowy.  Za  wpłatę  na  konto  innego  banku 
zostanie  od  nas  pobrana  opła
ta  w  wysokości  1%  od  sumy, 
nie  mniej  n iż  50  groszy  i  n ie 
więcej  niż  50  zł. Za  wykonanie 
przelewu  zapłacimy  2 zł,  chyba, 
że  jest  to  przelew  z  rachunku 
oszczędnościowo    rozliczenio
wego  wykonywany  przez  bank 
bez  naszego  udziału,  wówczas 
opłata wynosi  4 zł, ale nie  musi
my  go  wype łn iać  i  pamię tać 
o terminach. Bezpłatna jest  ope
racja wypłaty  p ieniędzy  z  kon
ta w  innym  banku,  z wy ją tk iem 
czeków  PKO   opłata  1,5 zł. 

E k s p o z y t u ra  G l i w i c k i e go 
Banku  Hand lowego  zna jdu je 
się przy  ul. Daszyńskiego.  Małe 
pom ieszczen ie,  a le  d o k o n ać 
możemy właściwie każdej  wpła
ty.  Wpłaca jąc na  konto  w  GBH 
zap łac imy  0,25  %  od  kwoty, 
a  na  konto  w  innym  banku  1 %, 
jednak  nie mniej niż 2 zł.  Wyko
nanie  przelewu  kosztu je  2  zł, 
przelew  z rachunku  oszczędno
ściowo   rozl iczeniowego  1  zł. 

0,5 %, minimum  75 gr. 

Oddział PKO  w  Ustroniu  mieści  się przy ul. Cieszyńskiej.  Wpła
ca jąc tam  pieniądze  na  konto  w  innym  banku  zapłac imy  2 zł,  a  za 

sumy  powyżej 400 zł  0,5 %  kwoty. Na  konto w  PKO  wpłacamy  za 
1,20 zł, a powyżej 250 zł także 0,5 %. Prowizja pobierana przy  prze

lewach  jednorazowych  wynosi  1  zł,  a  przy  stałych  zleceniach 

z  rachunku  oszczędnośc iowo    roz l iczen iowego    70  groszy. 
W  P KO  wypłacić  możemy  500  zł z konta  innego  banku  p łacąc  za 

operac ję  0,5  %  sumy,  nie  mniej  niż  2  zł.  Wy ją tk iem  są  wypłaty 

z  kont  Banku  Spółdzielczego   tylko  do wysokości  300 zł z  prowi
z ją  1,5 zł. Bez  dodatkowych  kosztów  zap łac imy  za  wodę,  abona

ment  RTV  i wpłac imy  pieniądze  na  własne  konto. 
Rozmawiając z mieszkańcami  Ustronia  dowiedziałam  się, że  ko

rzystne jest  regulowanie  rachunków  na  poczcie.  Dawniej  odstra
szała  n ieuprzejmość  urzędniczek.  Podobno  coś  się  zmieni ło.  Na 

poczcie  po in fo rmowano  mnie,  że  za  wpłaty  na  konto  prowiz ja 

wynosi  0,5  %  kwoty,  nie  mniej  niż  1,5 zł. Nie  zapłac imy  prowizji 
p łacąc za  gaz, prąd,  te lefon  i abonament  rtv,  także  pobiera jąc  pie

n iądze  ze  swojego  konta. 

I na koniec prowizje naliczane przez Bank  Śląski. W jego  ustroń
skim  oddziale  dowiedz ie l iśmy  się,  że  osoby  pos iada jące  konto 

w BSK  SA płacą 0,5 % kwoty, nie mniej niż  1,5 zł i nie więcej niż  100 
zł bez względu na  to, czy konto,  na które wpłacamy jest  w  tym,  czy 

w  innym  banku  k ra jowym.  Od  osób  nie  pos iada jących  konta 
w  Banku  Śląskim  pobrana  zostanie  prowiz ja  w  wysokości  0,5  %, 

min.   3,5 zł, maksymalnie   1 00  zł, gdy wpłacamy  na konto w  BSK 

SA  oraz  0,5  %  min.   maks.  również  100 zł,  gdy  do  innego  banku. 
Jedna  z urzędniczek  w  oddziale  c ieszyńskim  wyjaśni ła mi, że  pro

b lemem jest  gotówka,  którą  bank  niechętnie  przy jmuje.  Słusznie, 

w  krajach  rozwiniętych,  stabi lnych  ekonomicznie  większość  ope
racji  odbywa  się  bezgo tówkowo  i  z  wielu  wzg lędów  jest  to  ko

rzystne.  Tylko  czy  należy  zmuszać  ludzi  do  tych  rozwiązań  tak 
drastyczną podwyżką  opłat? Czy  nie  lepiej zachęcić bogatszą  ofertą, 

wyjaśniać, postawić  na  p romoc ję? 

Dyrektorka ustrońskiego oddziału  Banku  Śląskiego  powiedziała, 
że  wiele  osób  ma  pretensję  do  pracowników,  narzeka  na  wyso

kość  opłat.  Podkreśla,  że  nie  była  to  decyz ja  urzędników  na  co 
dzień  mających do  czynienia  z kl ientami,  a oni  niestety  wysłuchu

j ą  najwięcej przykrych  uwag. 

Monik a  Niemiec 

Bank 
Spółdzielczy 

Gliwick i 
Bank 

Handlowy 
PK O 

Bank 
Ś ląski 

Poczta 

os.  pos. 
k o n to 

os.  n ic
p o s . k o n ta 

wpłata  na 
konto w  dany 
banku 

m  0  0.25% 
1.2 zł 
pow. 250  zł 
0.5% 

0 . 5% 
m i n.  1 . 5% 
m a k s. 
100  zł 

0 . 5% 
m i n.  3 .5% 
m a k s. 
100  zł 

wpłata  na 
konto  w inn y 
banku 

1% 
m  min. 0.5 zł 

maks. 50 zł 

1% 
min. 2 zł 

2 zł 
pow. 400  zł 
0.5% 

0 . 5% 
m i n.  1 .5% 
m a k s. 
100  zł 

0 . 5% 
min.  3 . 5% 
m a k s. 
100  zł 

0.5% 
min.  1.5 zł 

przelewy 
jednorazowe 

2 zł  2 zł  1 zł  0 

przelewy  
z lecenie  stal< 

4 zł  1 zł  0.7 zł 
0 

wypłata z  kon 
innych  bankó 

t  0 , z  wyj .  PKO 

W    1.5  zł 

0.5% 
min. 0.75 zł 

do 500 zł 0.5% 
min. 2 zł 
z  B.Spółdz.  do 
300  zł    1.5 zł 

operacje 
bezpłatne 

prąd,  w o da 

te lefon,  K R US 

w o d a,  rtv, 

wp ła ta  na 

w ł a s ne  k o n to 

gaz,  prąd,  rtv, 
te le fon,  wyp ła ta 
ze  swo jego  konta 
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Fot.  W.  Suchta 

W I O S E N N A  ŚCIEŻK A 
Wprawdzie  kwiecień  pokazuje  nam  jeszcze  pogodowy  przeplata

niec, jednak  coraz  częściej  i coraz  chętniej wybieramy  się  na  wiosenne 
spacery.  W  Ustroniu  mamy  w  czym  wybierać,  na  szczególną  uwagą 
zasługuje  jednak  ścieżka  przyrodniczo    leśna  „Skalica"   niewątpliwa 
atrakcja  dla  przyjezdnych  i miejscowych.  Rozpoczyna  się  w  Jaszowcu 
za  Ośrodkiem  Szkoleniowo    Wypoczynkowym  „Leśnik",  jest  ozna
czona siedmioma  tablicami  więc nietrudno będzie znaleźć  trasę. Zapyta
liśmy  inżyniera  leśnika  Krzysztofa  Czarnotę  co można  zaobsciwować 
na  ścieżce  wiosenną  porą,  na jakie  rośliny  i zwierzęta  warto  zwrócić 
uwagę. 
—Kiedy  pąki  drzew  są  jeszcze  uśpione,  a  promienie  słoneczne 
swobodnie  docierają  do  dna  lasu,  następuje  intensywny  rozwój  ro
ślin  runa  leśnego    rozpoczął  K.  Czarnota. 

Pod  samym  szczytem  Skalicy  przy  kapliczce  można  obejrzeć  przc
biśniegi. 
—  Czy  przebiśnieg  przebija  śnieg?—  pyta  leśnik. 
—  Chyba  tak  odpowiadam  z  wahaniem. 

Otóż  nie,  choć  większość  ludzi  odpowiedziałaby  w  ten  sposób  — 
wyjaśnia.—  Roślina  zakwita  dopiero  po  stopnieniu  śniegu,  jednak 
na  tyle  wcześnie,  że  często  jest  zasypywana  i  to  stwarza  wrażenie, 
że  wyrosła  spod  białego  puchu. 

Inny  wiosenny  kwiat  o  białych  płatkach  to  zawilec,  zawinięty  ran
kiem,  rozwijający swoje  płatki  w  ciepłe,  słoneczne  dni.  Można  go  po
dziwiać  na  zalesionym  brzegu  Wisły,  około  300  metrów  od  „Leśnika" 
nad  potoczkiem.  A.  Czarnota  odradza  zrywanie   jest  trujący  i  szybko 
więdnie. 

—  Zawilec  nie  jest  pod  ochroną—  wyjaśnia,  —  ale  lepiej  nie  zry
wać.  W  ogóle  spacerując  po  lesie  powinniśmy  podziwiać  rośliny, 
a  nie  zbierać  je  do  wazonów. 

Nietrudno  też zauważyć  blisko  Skalicy okazy żywca  gruczołowatego 
— roślinki o  fioletowo   różowych  kwiatach, która wręcz kobiercami  pora
sta górne  partie wzniesienia.  Jednak  prawdziwym  wiosennym  rarytasem 
są młode  liście  lipy. Warto spróbować  tej niecodziennej  przekąski. 
—  Gdy  miniemy  już  szczyt  Skalicy  i podążamy  w  kierunku  Rów
nicy—  tłumaczy  przewodnik  z  ustrońskiego  nadleśnictwa,—  po  pra
wej  stronie,  nad  łączką  rośnie  sporo  drzew  lipowych.  Z jadamy 
bardzo  młode,  delikatne,  jasnozielone  listeczki,  te  starsze,  niiino, 
że  jadalne,  są  łykowate  i  nie  tak  smaczne.  Gdy  oprowadzam  wy
cieczki  szkolne,  dzieci  jedzą  aż  im  się  uszy  trzęsą.  Drzewom  nie 
zaszkodzi  parę  zerwanych  listków,  a  dla  nas  jest  to  prawdziwy  za
strzyk  witaminowy. 

Można  spróbować  także  jadalnych  kwiatów  szczawika  zajęczego, 
którego  poznamy  po  charakterystycznych  białych  płatkach  z  różowy
mi żyłkami. Ma kwaśny smak, ale uwaga  duże ilości nic są wskazane  zc 
względu  na  zawartość  szczawianów,  nicwydalanych  z naszego  organi
zmy.  Wśród  rozkwitających  wiosną  roślin  runa  leśnego jest  także  pod
biał    lecznicza  roślina  o żółtych  kwiatkach  oraz  ziarnopłon  wiosenny. 
—  W  kompleksie  leśnym  Skalicy  naj łatwiej  zaobserwować  sarnę 

mówi  K. Czarnota.—  Żeby  jej  nie  spłoszyć  nie  biegnijmy  za  nią, 
nie  krzyczmy,  lepiej  nawet  nie  pokazywać  palcem.  Zwolnijmy  tro
chę  nie  zat rzymując  się  i róbmy  jak  najmniej zamieszania.  Podob
nie  postępujemy  przy  obserwacji  ptaków.  Jeśli  je  wystraszymy,  nie 
zaśpiewają.  Z  gałęzi  drzew  pokrzykiwać  mogą  na  nas  sikorki,  ale 
przede  wszystkim  sójki  zasługujące  na  miano  strażników  leśnych. 
Ich  skrzeczący  głos  oznajmia  mieszkańcom  lasu,  że  zbliżają  się 
„goście".  Monika  Niemiec. 

Nadleśnic two  Ustroń  wchodzi  w  skład  Leśnego  Kompleksu 

Promocy jnego  „Lasy  Beskidu  Śląskiego",  s tworzony  w  celu  ak

tywnej  ochrony  przyrody  przez  dyrektora  Genera lnego  Lasów 

Państwowych.  Powierzchnia  leśna  kompleksu  wynosi  37.854  ha, 

w  tym  Nadleśnictwo  Ustroń  za jmuje  10.735 ha, Bielsko   9.669  ha, 

Węgierska  Górka    9.008  ha  i Wisła   8.442  ha.  Las górski  miesza

ny stanowi  42%  lasów  kompleksu,  górski   32%, świeży   11%,  bór 

mieszany  górski   8%,  las wi lgotny   5%,  inne   2%.  W  drzewosta

nach  dominu je  świerk  pospol i ty,  choc iaż  w  różnym  stopniu 

w  poszczególnych  nadleśnictwach.  Udział  poszczególnych  ga

tunków  drzew  w  LK P  przedstawia  się następująco: świerk  pospo

lit y  73%,  buk  zwycza jny    11%,  sosna  zwycza jna    5%,  dąb 

szypułkowy    4%,  brzoza  brodawkowata    3%,  jod ła  pospoli ta  

2%,  olsza czarna    1 %  pozosta łe  1%. Leśny  Kompleks  Promo

cy jny  to  obszar,  na  którym  zna jdu ją się  różne  osobl iwości  natury 

ożywionej  i nieożywionej.  Walory przyrodnicze  reprezentuje  i chro

ni  7  rezerwatów:  „Stok  Szyndzie ln i"    rezerwat  leśny,  „Rotuz"  

rezerwat  folk lorystyczny,  tor fowiskowy,  „Kopce"    rezerwat  le

śny, ochrona  grądu,  „Zadni  G a j"  rezerwat  leśny, stanowisko  cisa, 

„Romanka"    rezerwat  leśny,  ochrona  świerczyn  w  reglu  górnym, 

„Barania  Góra"  rezerwat  kra jobrazowy   ochrona  źródl iskowych 

obszarów  Wisły  i „Wis ła"    rezerwat  wodny  i faunistyczny.  Naj

młodszymi,  liczącymi niespełna półtora roku  rezerwatami  są:  „Czan

t o r i a"  u t w o r z o ny  ze  w z g l ę du  na  p o t r z e bę  z a c h o w a n ia 

dolnoreglowych  zbiorowisk  leśnych  o charakterze naturalnym  oraz 

„Skarpa  Wiśl icka",  gdzie  ochroną  objęty  został  n iezwykle  cenny 

wie logatunkowy  drzewostan  o charakterze  grądu  z bardzo  bogatą 

szatą  roślinną  runa.  Na  terenie  Leśnego  Kompleksu  Promocyjne

go zaobserwować  można  co  najmniej  12001300  gatunków  roślin, 

bogatą  reprezentację  świata  owadów,  ponad  400  gatunków  grzy

bów  i co najmniej  100150  gatunków  ptaków.  Stan zwierzyny  łow

nej  leśnicy  określają  j ako  znakomity.  W  s tosunkowo  dużych 

i lościach  występują:  je leń,  sarna,  dzik,  borsuk,  zając, ryś,  daniel 

i piżmak. 

Na  pierwsze  5  lat  funkcjonowania kompleksu  (19941999)  Re

gionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych  w  Katowicach  zakłada 

między  innymi:  przeprowadzenie  całokształtu  badań  gleboznaw

czosiedl iskowych,  f lorystycznych,  f i tosocjo logicznych,  rozpo

znanie  populacji  ptasich,  owadzich,  p łazów  i  gadów,  ochronę 

i  akceptac ję  nowopowsta jących,  naturalnych  populacji  drzewo

stanów,  kontynuację  restytucji  sosny  limby,  przebudowę  drzewo

stanów,  stworzenie  Leśnego  Cent rum  Edukac ji  Ekologicznej, 

opracowanie  monografii  LKP, wyznaczenie  miejsc i obiektów  przy

rodniczych  dla  celów  edukacy jnych,  współpracę  z  mi łośnikami 

przyrody  i organizacjami  ekologicznymi,  ze szkołami  oraz  organa

mi  samorządowymi  i organami  p lanowania  przestrzennego.  Są  to 

podstawowe  założenia  i punkt  wy jśc ia,  które  dalej  będą  rozwi ja

ne. Zakłada  się także  promoc ję  nowego  modelu  polskiego  leśnic

twa  ( t rwały  i  z równoważony  rozwój ),  p romoc ję  i  wdrażan ie 

najnowszych osiągnięć z dziedziny  leśnictwa  oraz promocję  i wdra

żanie  wytycznych  w  sprawie  doskonalenia  gospodarki  leśnej  na 

podstawach  ekologicznych.  Jednym  z zadań  realizowanych  w  dłuż

szym  okresie  czasu jest  takie  zapro jektowanie  składu  drzewosta

nu, by świerk pospolity  zajmował 42% powierzchni,  buk  zwyczajny 

  20%, jod ła  pospol i ta   1 0 %,  a  inne  gatunki   1 8 %. 

Monik a  Niemiec 

(na  podstawie  referatu  Tadeusza  Normana    dyrektora  Regional

nej Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Katowicach  oraz  Bonifacego 

Hanaka    naczelnika  Wydziału  Hodowli  Lasu  R D LP  w  Katowi

cach) 
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Cieszyński  oddział  Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka jak  co  roku 
organizuje  Dni  Walki  z  Rakiem.  Z  działalnością  komitetu  związani  są 
społecznicy  z Ustronia,  a  stale współpracują  między  innymi  artyści  Es
trady Ludowej „Czantoria'1  i Danuta Koenig. Odbywające się w  kwietniu 
spotkania  i  imprezy  pod  znakiem  żonkila  przyciągają  ciekawych  ludzi, 
lekarzy,  artystów,  dzięki  którym  popularyzowany  jest  zdrowy  model 
życia,  poszerzana  wiedza  społeczeństwa  na  temat  przyczyn  powstawa
nia nowotworów, uświadamiana podstawowa rola profilaktyki. Tegoroczny 
program jak  zwykle przedstawia  się interesu jąco i warto choć  raz wybrać 
się do  Cieszyna,  zwłaszcza,  że gościem  honorowym  będzie  Pani  Prezy
dentowa. 

Cieszyńskie  obchody  Dni  Walki  z  Rakiem 
1530 kwietnia 
Wystawa  prac  plastycznych  sióstr  Anny  i Małgorzaty  Gross  w  Galerii 
Domu  Narodowego  w  Cieszynie. 
Wystawa  prac  plastycznych  uczniów  szkół  średnich  nagrodzonych 
w konkursie  „Rzuć  palenie  razem  z nami"   siedziba  KZR,  budynek  Ze
społu  Poradni  Profilaktycznych  Szpitala  Śląskiego. 
2326  kwietnia 
Wizyta  grupy  „Amazonek"  z Leoben  w  Austrii  u cieszyńskich  „Amazo
nek". 
24  kwietnia 
Spotkanie  w  Domu  Narodowym  w  Cieszynie  poświecone  profilaktyce 
raka jelita grubego. Wręczone zostanątakże odznaki „Złotego Żonkila" dla 
osób  zasłużonych  dla  cieszyńskiego  oddziału  KZR  oraz  nagrody  dla 
uczniów,  laureatów  konkursów. 
godz.  16.00  Powitanie gości  mgr Marzena  Gawęda 
godz.  16.20  Referaty na temat profilaktyki raka jelita grubego i zdrowego 
żywienia   dr Bronisława Szlauer, dr Sławomir  Damiec 
godz.  16.50    Koncert  skrzypcowy  w  wykonaniu  Anny  Stanieczck  oraz 
Grażayny  i  Krzysztofa  Durlow 
godz.  17.10 Wręczenie Honorowych  Odznak „Złotego Żonkila" dla pani 
Pastor  Ingrid Kjeldsen z gminy Ryslinge w Danii  oraz dr n. med. Macieja 
Krzanowskiego  przez  panią  Jolantę  Kwaśniewską 
godz.  17.30  Wręczenie  nagród  laureatom  Konkursów  na  temat  wiedzy 
o  p r o f i l a k t y ce  raka  je l i t a  g r u b e go  i  z d r o w e go  ż y w i e n ia  o r az  k o n k u r su 

plastycznego 
godz.  17.45  Prezentacja zdrowej żywności   mgr Teresa  Wąłga. 

N O W E  L A M P Y 
Trwa jąp raee związane z modernizacją oświetlenia  przy  ulicach 

Daszyńskiego,  Grażyńskiego  i 3 Maja. Ulice  te są rozkopane,  brak 
na  nich  też  oświet lenia.  Wszystko  to  jest  dość  n iedogodne  dla 
mieszkańców,  jednak  remont  jest  konieczny  i  kiedyś  trzeba  go 
zrobić.  Obecnie  w  p ierwszym  etapie  prac  wymieniany  jest  kabel 
główny,  w  drugim  etapie  wymien ione  zostaną  lampy.  Prace  nad 
modernizacją  oświetlenia  w  centrum  pozwolą  także, zgodnie z  po
stulatami  mieszkańców  i radnych,  założyć  zdemontowane  lampy 
w  najc iemnie jszych  punktach  miasta.  (w) 

Fot.  W.  Suchta 

LISTY  DO  REDAKCJ I 
W  „Gazecie  Ustrońskie j"  nr  15 z  16.4.1998  został  zamieszczony 
fel ieton  sygnowany  Jura  Stela  p.t.  Wychodek  Czantor ia  Sp.  z  o.o. 
Autor  tego  fel ietonu  w  chamski,  p lugawy  sposób  naigrawa  się  ze 
zwyczaju  poświęcania  przez kościół  rzymskokatol icki  niektórych 
nowo  wznoszonych  obiektów.  N i e  daru je  przy  tym  również  pro
boszczowi  parafii ewangelickoaugsburskiej  proponując, by  wspól
nie  „ekumenicznie poświęcali  wychodki".  Ponieważ  „Gazeta"  jest 
tygodnikiem  Rady  Miejskie, przeto zwracam  się do Prezydium  Rady 
jak  również  do  Rady  Programowej  „Gazety"  o  publ iczną  odpo
wiedź  na  następujące  pytania: 
1. Jak  mogło dojść do  opubl ikowania  tak obraźl iwego  i  p lugawego 
tekstu  i czy  mieści  się  to w  programie  Rady  Programowej? 
2. Co  Rada Miejska zamierza zrobić, by podobne zdarzenia nie  miały 
miejsca  w  przyszłości,  abyśmy  nie  byli  obrażani  z  racji  naszych 
wierzeń  na łamach  pisma, będącego organem  Rady  Miejskiej? 
W  kontekście  tej  sprawy  warto  przypomnieć,  że  podczas  powo
dzi, gdy  władza  państwowa  w  osobie  ówczesnego  premiera  Cimo
szewicza  pohukiwał  na  ludzi  dotkniętych  nieszczęściem:  „ni c  nie 
dostaniecie,  winil iście  być  przezorni  i ubezpieczyć  się",  to  księża 
miejscowi  skrzyknęli  ludzi  dobrej woli  i pośpieszyli  z pomocą  bez 
oglądania się czy ktoś z „tej parafii", czy  „przezorny" czy  też  „ubez
pieczony".  I  tę  pomoc  świadczą  nadal  na  rzecz  mie jscowej  spo
łeczności,  wyręcza jąc niekiedy  powołane  do  tego  instytucje. 
Ani  księża  ani  wspiera jący  ich  w  tej  pracy  ludzie  nie  oczekują 
żadnych  pochwał  czy  wyróżnień,  postępu jąc  zgodnie  ze  swoimi 
wierzeniami,  które w  tak podły  i n ikczemny  sposób  zostały w  oma
wianym  felietonie  sponiewierane. 

Mieszkańcy  mie jscowości,  do  których  dotarła  pomoc  zorganizo
wana  przez miejscowych  księży, przysłali  p iękne  słowa  podzięko
wania,  zamieszczone  również  w  „Gazecie".  Za  podobną  pracę  na 
rzecz  społeczności  ustrońskiej  spotyka  ich  w  tejże  „Gazec ie"  plu
nięcie w  twarz. 
Spodziewam  się, że zarówno  Rada  Miejska jak  i Rada  Programowa 
„Gazety" wyciągną  ze zdarzenia  odpowiednie  wnioski  i  powiado
mią  o nich  czytelników. 

Z  wyrazami  szacunku. 
Ludwi k  Kowala 

List  Ludwika  Kowali  nie jest  jedynym  głosem  oburzenia,  po 
ukazaniu  się felietonu  gwarowego  Jury  Stela.  Dzwoniono  do 
redakcji, przekazywano  swe odczucia,  zawsze  negatywne,  w bez
pośrednich  rozmowach.  Za  treść  odpowiada  autor  i  redaktor 
gazety,  zaś za fakt  ukazania  się  wyłącznie  redaktor. Dlatego  nie 
mogę czuć się bez winy. Zaręczam,  że poglądy  wyrażone  w jelie
tonie  nie mieszczą  się  w programie  GU. Za ukazanie  się  podob
nego tekstu przepraszam.  Wojsław  Suchta 

ZARZĄ D  MIAST A  UZDROWISK A  USTROŃ 
43450  Ustroń,  Rynek  1 

ogłasza 

PRZETAR G  NIEOGRANICZON Y 
na  dru k  i sk ład  „Gazety  Ust rońsk ie j"   w  1998  r. 

Termin  realizacji zamówienia:  cotygodniowo. 
Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać w  sie
dzibie zamawiającego, pok. 5. 
Uprawniony  do  kontaktów  z  oferentami  jest  Wojsław  Suchta  Re
daktor  Naczelny  Gazety  Ustrońskiej. 
Zamkniętą  kopertę z ofertą oznaczoną  „Oferta  do przetargu  na  druk 
i skład  Gazety  Ustrońskiej  w  1998  r." należy  złożyć  w  sekretariacie 
Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu. 
Termin  składania  ofert upływa  dnia  13.05.1998  r. o godz.  14.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  14.05.1998  r.  o godz.  11.30  w  siedzibie 
zamawiającego. 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zachowaniem  obowiązkowych 
preferencji krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają  warunki 
zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  speł
niają wymogi  art.  22  ustawy  o zamówieniach  publicznych. 
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We wtorek,  14 kwietnia, z okien  redakcji widać było bardzo  wolno 
poruszające  się  samochody  w  stronę  Cieszyna  i  pusty  pas  jezdni 
w  kierunku  Wisły. Znowu  korek. Jaka jest przyczyna  tym  razem?  Za 
chwilę odebraliśmy kilka telefonów od mieszkańców, między  innymi 
od byłego przewodniczącego Rady Miejskiej Zygmunta  Białasa,  któ
ry poinformował nas, że u zbiegu  ulic Grażyńskiego  i  Daszyńskiego 
t rwająprace porządkowe b loku jące ruch  pojazdów.  Przypomnijmy, 
że było to około godz.  15. Z. Białas zdenerwowanym  głosem  przypo
mniał,  że  nie jest  to  pierwszy  przypadek  nieprzemyślanych  działań 
w centrum miasta  i umówił się z nami na krótką  rozmowę o  sprawach, 
które drażnią  niejednego  ustroniaka. 

—  Wykonywanie  prac  porządkowych  w  godzinach  największego 
szczytu  świadczy  o  złej  organizacji  i braku  wyobraźni  o  skutkach 
podjętych decyzji. Bez względu na to czy pracowały  tam służby miej
skie czy jakaś  firma,  za gigantyczny korek odpowiada  miasto.  Samo
chody  stały  aż  do  zakrętu,  za  k lasztorem  na  ul.  Cieszyńskiej. 
N ieuzasadnione  blokowanie  miasta w godzinach,  kiedy panuje naj
większy nich jest niedopuszczalne.  Uważam, że władze miejskie  swo
imi  działaniami  organizacyjnym  dają  złe  świadectwo  ustrońskim 
i przyjezdnym kierowcom  i mając na swoim sumieniu  zdenerwowanie 
ludzi  i pośrednio  stwarzając niebezpieczne  sytuacje. Nie zdarza  się 
to po  raz pierwszy.  Regułą w naszym mieście jest dekorowanie  przed 
świętami  państwowymi  i dożynkami,  ulicznych  latami  chorągiew
kami  w  godzinach  pracy służb porządkowych  czyli  mniej więcej  od 
godz.  7 do  15. Wszyscy  wiedzą, chodź  okazuje  się, że nie  wszyscy, 
il e zamieszania robi taki ciągnik bardzo wolno przemieszczający się po 
jezdni, z którego przyczepy dwóch  ludzi przystraja  latarnie.  Zauważ
my, że przez długim, majowym weekendem czy przed dożynkami,  za
wsze  z jeżdża  do  Ustronia  wielu  gości,  dla  k tórych  to  też  jest 
uciążliwe. 

Kolejną  sprawą,  którą  chciałbym  poruszyć  jest  kwestia  łatania 
dziur w jezdniach.  Przed Świętami Wielkanocnymi  na ulice wyjechał 
sprzęt. Uwijal i się robotnicy. Kierowcy powitali  tą aktywność z zado
woleniem  mając  nadzieję,  że  skończą  się  slalomy  i  ciągła  obawa 
0 podwozie  i koła  samochodów.  Wówczas  to za skrzyżowaniem  ul. 
A . Brody z obwodnicą jezdn ia  została  przekopana  wzdłuż całej  sze
rokości. Nie ostrzegały przed tą wyrwą  żadne znaki czy tablice  infor
macyjne. Teren jest słabo oświetlony  i nawet przy niedużej  prędkości 
można  było uszkodzić samochód. Pułapkę  po  trzech  dniach  zlikwi 
dowano, ale pozostawiono  inny  rozległy  ubytek  w  asfalcie, ale  dla 
kogo?  (Może  dla przewodniczącego  Rady  Miejskiej, który  często 
tamtędy  przejeżdża.) 

N iep rzemyś lanym  pos tępowan iem  jest  także  sposób  w  jaki 
w y k o n y w a no  kawałek  nowego  chodnika,  kończącego  się  słu
pem  lampy  ul icznej,  przy  skrzyżowaniu  ul.  A.  Brody  z  obwodni
cą.  Nastąpi ło  przez  to wyraźne  zwężenie  jezdni.  Popełn iono  tam, 
mo im  zdaniem,  b łąd,  choć  Pan  Burmist rz  po in fo rmowł  mnie,  że 
wszys tko  wykonano  zgodn ie  z  p ro jek tem.  Wyda je  się,  że  przy 
tak  dużych  inwestyc jach  należy  do łożyć  wszelk ich  starań,  by 
n iedoskona łe  pro jek ty  korygować.  Nie  można  zwężać  jezdni 
przed  sk rzyżowan iem,  należy  j ą  raczej  poszerzyć,  żeby  ułatwić 
k ie rowcom  w łączan ie  się  do  ruchu,  a  p ieszym  moż l iwość  swo
bodnego  poruszan ia  się  po  chodn iku.  Rozw iązan ie  iście  mi
st rzowskie,  godne  XX I  w. 

Kolejny problem  to wywóz śmieci. Z dużych osiedli  wywożone  są 
m.in.  w piątki. Wiele osób robi jednak  porządki  domowe  w  soboty 
1 w  efekcie  kontenery  os iedlowe  intensywnie  wypełniają  się  odpa
dami  i do poniedziałku  panuje wokół nich  bałagan  bardzo źle  świad
czący o mieście  i SM  „Zacisze".  W  wielką  sobotę  w  śmietniku  na 
os.  Cent rum  odpady  wprost  się  z  n iego  „wylewały" .  Taki  stan 
trwał  do  wtorku.  Podobne  sytuacje  mają  mie jsce  przed  innymi 
świętami  czy  też długimi  weekendami.  Nie  ma w  tym  winy  miesz
kańców  osiedla,  którzy  regularnie  płacą  podatek  śmieciowy!  Po
rządek  powinno  u t rzymywać  miasto  i SM  „Zacisze".  Widocznie 
jednak  bliżej n ieokreślone  ustawy  nie pozwala ją  wywozić  śmieci 
w  soboty.  Stąd wniosek,  że  robienie  większych  porządków  należy 
zaplanować  na dzień  przed  wywozem  śmieci,  a może  lepiej  powia
domić  o  tym  odpowiednie  władze. 

Notowała: Monik a Niemiec.  , 
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Fot.  W.  Suchta 

PO  PRZEKŁADC E 
Rozw iązan ia  k o m u n i k a c y j ne  w  Ust ron iu  nie  są  na j lepsze. 

W idoczne  jest  to  w  osta tn ich  latach,  gdy  k i l kakro tn ie  zwięk
szy ła  się  i lość  s a m o c h o d ów  j e ż d ż ą c y ch  po  naszych  drogach. 
W  cent rum  Ustronia  tworzą  się  korki,  powro ty  z weekendów  to 
zmora  w y p o c z y w a j ą c y ch  w  Besk idach.  Nad  tym  jak  poprawić 
ten  stan  n ie jednokro tn ie  d y s k u t o w a no  na  ses jach  Rady  Mie j 
skiej.  Na jp ros tszym  rozw iązan iem  wydawa ło  się  udostępnienie 
ul.  Spor towej  k ie rowcom,  co  pozwo l i ł oby  odc iążyć  ruch  z  Za
wodz ia  w  k ie runku  Ka tow ic.  Był  to  też  postu lat  m ieszkańców 
Hermanie  i Nierodzimia  pracujących na Zawodziu.  Największym 
prob lemem  pozostawał  j ednak  gazoc iąg  b iegnący  pod  ul.  Spor
tową  na  wysokości  Zak ładów  Kuźniczych.  Gazoc iąg  o  tym  prze
kroju  nie może  w  żadnym  wypadku  zna jdować  się po  d ul icą,  po 
której j eżdżą  samochody.  Zak łady  gazown icze  nie  były  zainte
resowane  wykonan iem  „przek ładk i"  i wszys tko  wskazywa ło  na 
to,  że jeżeli  miasto  chce,  by  ul.  Spor towa  była  prze jezdna,  musi 
za  to  zapłac ić.  W  końcu  zdecydowano,  że  w  tym  roku  z  fundu
szy  m ie jsk ich  gazoc iąg  zos tan ie  p rze łożony  i  tym  s a m ym  na 
całej  d ługości  ul.  Spor towa  będz ie  p rze jezdna.  Prace  zw iązane 
z  prze łożen iem  gazoc iągu  wykona ła  f i rm a  insta latorstwa  gazo
w e go  Stan is ława  B in iędy  z  B ie lskaB ia łe j,  a  fak tu ra  za  to  wy
n ios ła  224 .480  zł.  N i e  j est  to  j e d n ak  kon iec  prac  i  kon iec 
wydatków  miasta.  Konieczne jest jeszcze  przełożenie  kabli  ener
ge tycznych,  poszerzen ie  ul.  Śpor towej  przy  Zak ładach  Kuźni
czych  oraz  p r zebudowa  mostu  tam  się  z n a j d u j ą c e g o.  Na  razie 
na  te  roboty  opracowywana  jest  dokumentac ja  i wszystko  wska
zu je  na  to,  że  w  czerwcu  zostan ie  og łoszony  przetarg  na  wyko
nan ie  tych  prac.  Jeżeli  ty lk o  wys ta rczy  ś rodków  na  ten  cel,  to 
roboty  pow inny  zakończyć  się j eszcze  w  tym  roku. 

Niestety  n iezbyt  e fek town ie  wyg ląda  brzeg  Wisły  po  zakoń
czeniu  przek ładki  gazoc iągu.  Od  m ies iąca  leżą  tam  wy rwane 
krzaki,  sterczą  takie  druty, j ak  te  w idoczne  na  zdjęc iu.  Pamiętać 
t rzeba,  że  brzeg  Wis ły  to  teren  rek reacy jny  chętn ie  odw iedza
ny  przez  m ieszkańców  i gości  Ust ron ia.  Na  tej j e go  części,  na 
której  przek ładano  gazoc iąg,  t rudno  będz ie  wypoczywać  i  opa
lać  s ię  w  tym  roku.  Z a p e w n i o no  nas j e d n a k,  że  przed  sezonem 
ten  b rzeg  Wis ły  zos tan ie  d o p r o w a d z o ny  do  tak iego  s tanu,  jaki 
ty lk o  jest  moż l iwy.  N i e  op łaca  s ię  dz iś  nawoz ić  tam  humusu 
i  sadz ić  t rawy,  skoro  roboty  nie  zos ta ły  zakończone. 

Inny  poważny  p rob lem  k o m u n i k a c y j ny  w  mieśc ie  to  wia
dukt  pod  Skal icą,  zamkn ię ty  obecn ie  dla  ruchu.  Tu taj  też  nie 
uda  się  zakończyć  remontu  przed  sezonem  letnim.  Obecn ie  za
kończono  p ie rwszy  etap  prac  w y k o n y w a ny  p rzez  f i rm ę  Most
mar  z BielskaBiałej.  Etap  drugi  i ostatni  robót  będzie  obejmował 
remont  gzymsów,  izolacji  i po łożen ie  na  mośc ie  nawierzchn i. 
P rzew idu je  się  oddan ie  w iaduk tu  do  uży tku  j eszcze  tej  jes ien i. 

Poprawa  stanu  komun ikac ji  to  także  remont  dróg.  Dywaniki 
as fa l towe  po łożono  na  u l icach  J a ś m i n o w ej  i  K rzywe j,  zakoń
czono  też  prace  zw iązane  z  budową  ul.  Kamien iec. 

Jeżeli  ty lko  wszys tk ie  z a p l a n o w a ne  roboty  d rogowe  zosta
ną  wykonane  zgodn ie  z  p lanem,  a  także  zostan ie  oddana  w  tym 
roku  do  użytku  obwodn i ca,  rok  1999  pow in ien  być  znaczn ie 
mniej  uc iąż l iwy  dla  k ierowców. 

(ws) 
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R  S  P 
Centrum Handlowe 

RSP "Jelenica" 
Ustroń, ul. 3 Maja 44,  tel.  544167 

ZAPRASZA  DO:  naprzeciw  komisariatu Policji 
  sk lepu  d e l i k a t e s o w e go   oferujemy największy wybór 

wódek,  szampanów,  win,  piwa,  słodyczy 
 sklepu  mięsnego   pod  patronatem  Zakładów  Mięsnych 

w Żywcu  inż.  Dobiji  /bogaty  asortyment,  najwyższa 
jakość  wyrobów;  jy* , 
przy  zakupach  powyżej <300, zł  7  %  upustu  ^  j r \ 

  sk lepu  "Wszystko  dla  Ogrodu"  tel. 542800  Jf  & 
  sk lepu  ogó lnospożywczego  yT  '.jr 
  sk lepu  warzywno   owocowego  tel.  544687  w  ffl 
  sklepu  chemicznego  "ARTCIIEM "   (jf t  a 
  kwiaciarn i  "Róża"   tel.  544455  w 

Zapraszamy  od  pon, do sob, w godz,  7,00  21,00 
Delikatesy czynne  również w niedzielę w godz,  10,00 19,00 

OGRODNICTWO 

Polecamy  duży  wybór  roślin 

balkonowych  firmy  „Fischer" 

z  możliwością  posadzenia. 

Prace porządkowe  w domu, 

e  oljii 
Ustroń 

0  9 0  < s £ T  0 3 ^ 
między  innymi: 

pranie  i  czyszczenie  dywanów 
pranie  Iczyszczenle  taplcerek 
samochodowych 

le  o^ieri  _J~~ 
wszystko 

ul. Reio  3 

23  kwietnia  o godz.  10.30 w świetlicy  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Zacisze"  przy  ul.  Cieszyńskiej  odbędzie  się  zebranie  sprawoz
dawczo  wyborcze  Związku  Inwalidów  Wojennych  RP. 

u ryKręgi 
krawężniki,  ażury  kolorowe 
płyty  chodnikowe  kolorowe 

słupy  ogrodzeniowe 
kopce  graniczne... 

. . . to  wszystko  z betonu 
betoniarnia   Wista,  ul.  Przemysłowa   4,  tel.:  55 27  91 

Uprzejmie informuję, że organizujemy jak co roku „Wiosenne Sprząta
nie Miasta" w ramach Święta Ziemi   obchodzonego w dniu 22 kwietnia. 

Proszę o  wzięcie  udziału  w  organizowanym  „Wiosennym  Sprzątaniu 
Miasta" na przełomie miesiąca kwietnia  i maja. W ramach akcji proponuję 
sprzątanie: 

1.  dzikich  wysypisk  śmieci, 
2.  terenów  leśnych,  parkowych, 
3.  koryt  potoków  itp. 

Worki można odebrać w Zakładzie Usług Komunalnych  i Mieszkaniowych 
przy ul. Konopnickiej 40,  tel. 545242.  Proszę o podanie do w/w  zakładu 
lub do Wydziału Ochrony Środowiska miejsc sprzątania oraz dokładne po
informowanie o miejscach, w których będą pozostawiane śmieci. 

Uzyskane  wyniki,  a  więc  ilość  zebranych  śmieci  przypadających  na 
jednego ucznia, będą brane pod uwagę w finale konkursu ekologicznego. 
Po „wiosennym  Sprzątaniu  Miasta"  proszę  o wypełnienie  dołączonej an
kiety  i dostarczenie jej do Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzę
du Miejskiego. 

Z  poważaniem 
Burmistrz  Miasta  Ustroń 
Kazimierz  Hanus 

jttliśTó^^awIk^tiiiiji : 
Fot.  W.  Suchta 

Zgodnie z obowiązującą ustawą  o gospodarce  nieruchomościami  Za
rząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  określił  nowe  zasady  sprzedaży  lokali 
mieszkalnych w budynkach  będących własnością  gminy. 
I. Przepisy  ogólne. 
1. Najemca lokalu mieszkalnego we wniosku określa sposób nabycia  loka
lu za gotówkę,  czy na  raty. 
2. Nabywca  lokalu  ponosi  koszty  przygotowania  lokalu  do sprzedaży  tj. 
wyceny  oraz  prac  geodezyjnych,  gdy  takie  okażą  się  niezbędne,  płatne 
przy  zawieraniu  umowy  kupna  sprzedaży,  a  także  ponosi  koszty  spisa
nia umowy notarialnej. 
3.  Mieszkania  wytypowane  do  sprzedaży  będą  systematycznie  wyce
niane  przez  rzeczoznawców  majątkowych. 
4.  Sprzedaż  lokali  nastąpi  z jednoczesnym  oddaniem  w  użytkowanie 
wieczyste  lub sprzedażą  ułamkowej części  gruntu  niezbędnego do racjo
nalnego  korzystania  z  budynku. 
5.  Pierwszeństwo  w  nabyciu  zajmowanego  lokalu  przysługuje najemcy 
lokalu mieszkalnego, jeżeli najem został nawiązany przed dniem  12 listo
pada  1994  r.  na  podstawie  decyzji  administracyjnej  o  przydziale  oraz 
najemcom, z którymi  najem został  nawiązany na podstawie  umowy naj
mu. 
6. W przypadku  wykupienia  lokali  mieszkalnych  w budynku  właścicieli 
lokali wiążą przepisy ustawy z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności  lokali 
Dz.  U.  Nr  85,  poz.  388)  co  do,  ustanowienia  zarządu  nieruchomością 
wspólną. 
7.  Udzielone  bonifikaty  przy  zakupie  mieszkań  na  raty  i  za  gotówkę 
podlegają zwrotowi po jej  waloryzacji jeżeli  nabywca nieruchomości  (lo
kalu  mieszkalnego)  przed  upływem  10  lat,  licząc  od  dnia  jej  nabycia, 
zbędzie  lub wykorzysta  na  cel  inny niż  mieszkalny. 
II . Sprzedaż  mieszkań  zasiedlonych  za  gotówkę 
1.  Przy  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz  najemcy  za  gotówkę 
przyznaje się bonifikatę w  wysokości  20%. 
2. Przy jednoczesnej  sprzedaży  wszystkich  lokali w budynku  stosuje się 
dodatkową  bonifikatę w wysokości  20%. 
3. W przypadku  nabycia  lokalu  mieszkalnego za gotówkę należność  za 
lokal  winna  być wpłacona  najpóźniej w dniu  spisania  umowy  notarial
nej. 
III . Sprzedaż  mieszkań  w systemie  ratalnym  odbywać  się będzie wg  na
stępujących  zasad: 
1. Maksymalny  okres  spłat  wynosi  10  lat 
2.  Kupujący  zobowiązany  jest  w  chwili  zawarcia  umowy  wpłacić  co 
najmniej  15% wartości  (ceny)  mieszkania  plus  koszty  związane z przy
gotowaniem dokumentacji. 
3. Rozłożona na raty niespłacona część należności podlega  oprocentowa
niu wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  poprze
dzającego roku, za który opłata  ma być  wnoszona. 
4.  Niespłacona  część  należności  podlega  zabezpieczeniu  h ipotecznemu. 

5.  Przy jednoczesnej  sprzedaży  wszystkich  lokali  w  budynku  na  rzecz 
najemcy przysługuje bonifikata w  wysokości: 

a) za gotówkę 40% ceny  (zgodnie z ust.  II pkt.  1 i 2) 
b) na  raty   30%  ccny 

IV. Zasady  sprzedaży  mieszkań  komunalnych  z  lokatorami 
W  przypadku  rezygnacji  najemcy  z  prawa  pierwokupu  zbycie  lokalu 
następuje w drodze  przetargu  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami. 
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Ogłoszenia drobne 
Przyjmą  ucznia  do  nauki  zawodu 
  instalatorstwo  elektryczne.  Tel. 
543756. 

Firmie  zlecą  wykonanie  ogrodze
nia  w  Ustroniu  1200  mb.  Tel. 
542231. 

Wynajmą  duży  pokój  w  centrum 
Ustronia  (telefon.  Wc)  firmie  lub 
prywatnej  osobie.  Tel.  542231. 

Łąką w centrum Ustronia  wydzier
żawią.  Tel. 43223 L 

Usługi ogólnobudowlane,  ociepla
nie  budynków.  Tel.  543786  po 
godz.  19. 

Sprzedam  świerki  ozdobne,  srebr
ne  i  turkusowe  od  80  do  120  cm. 
Tel.  544029. 

Nauczyciel  poszukuje  mieszkania 
do  wynającia  od  września.  Tel. 
570195. 

Roboty  ogólnobudowlane,  dekar
skie  i instalacyjne, malowania  da
chów.  Tel.  544498. 

Dywanoczyszczenie,  kosmetyka 
wnątrza samochodu    KARCHER. 
Tel.  543839. 

UNIVERSAL    NIERUCHOMO
ŚCI  przyjmie  do  szybkiej  sprze
daży  domy,  pens jonaty, 
mieszkania  i grunty.  Ustroń,  ul. 
3  Maja  62,  tel/fax  544474.  Wi
sła, pl. Targowy, tel. 553940  (śro
dy  i  soboty). 

Zatrudnimy  2  uczennice  do  skle
pu  spożywczego.  Tel.  544571. 

Poszukujemy chętnych  do  prowa
dzenia  ogródków  piwnych.  Waru
nek   dobra  loka l izac ja.  Tel. 
547630. 

Dezynfekcja, dezynsekcja, deraty
zacja    Piotr  Maziec.  Tel.  5516
37. 

OPONY  sprzedaż,  wulkanizacja, 
serwis.  AUTOGUM   Janusz 
Kubala,  ul.  Lipowczana  12,  tel. 
542813. 

Zatrudnią  do  pracy  na  dachach. 
Tel.  544355. 

RADIO   TAXI  Ustroń,  tel.  skró
cony  9623  lub  541333. 

Sprzedaż,  montaż  t łumików; 
AUTOGAZ.  Goleszów,  ul. 
Ustrońska  3,  tel.  528042,  tel. 
dom.  544318. 

Łąka 2 hektary  do wynajęcia. Tel. 
544521. 

Mieszkanie  M3  w  Wiśle  zamie
nią  na  Ustroń.  Tel.  542900. 

Pilnie  sprzedam  audi  80,  1,6D, 
1981. Tel.  547342. 

Do wynającia  100m2  powierzchni 
w  przyziemiu   Ustroń  Rynek  na
dającej sią na  hurtownią  lub  cichą 
działalność  gospodarczą.  Tel.  54
3447  od  10 do  17. 

Do  pensjonatu  potrzebna  sprzą
taczka.  Tel.  544458. 

Sprzedam  126p el,  1995 r. Tel.  54
4650. 

Poszukują  ankieterów  na  terenie 
Ustronia.  Tel.  (012)  6367251 

Sprzedam  sadzonki  świerka  \vy
sokości  l  l ,5m.  tel.  544072. 

Sprzedam  kompletny  wyciąg  bu
dowlany,  pustaki  i prowizorką 
elektryczną.  Tel.  544072. 

Gabinet  wróżb  „Eden"  zapras/a. 
Ustroń Zawodzie, ul. Lecznicza  6. 
Zapisy  telefoniczne  06026967X1. 

DYZURY  APTEK 
Do 25 kwietnia   apteka  Myśl iwska  w  Nierodzimiu. 
Od  25 kwietnia  do  2 maja  apteka  „Pod  Najadą"   przy  ul. 3  Maja. 

Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00 

Sklep  ca łodobowy 
ul  3 Maja 28, tel.  5 4  4 8  1 0 //  / / 

W  centrum  miasta 
dowóz  gratis! 

Różne  oblicza...  Fot.  W.  Suchta 

C /as  wiosennych  porządków.  Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z E K A 
Wystawy 
Mii/ .eu m  Hutn ic tw a  i K u ź n i c t w a  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  I  strońsLt  Galeria  S/ iuki  Współczesnej  B.  &  K.  Hcczko 
W>siawy  czasowe: 
  Wystawa  zdobnictwa  bibułowego  Ziemi  Żywieckiej  (do  30.04.98) 
Mu/cum  czynne  wc  u  lorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 

w  godz.  9.0014  00,  >oboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
Oddz iał  M u z e um  „Zb io r y  Mar i i  S k a l i c k i e j " 
3  Maj a  68,  tel.  542996, 
  Wystawa  twórczości  Andrzeja  Daszka. 
Oddział  czynny  wc  wtorki  od  9.0018.00,  w  środy  i czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i soboty  od  godz.  9.0013.00 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   na  „Go jach "   B& K  Heczkowic 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  czas. 
Ga le r i a  S z t u ki  W s p ó ł c z e s n ej   „ Z a w o d z i e " , 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wcw.  488,  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 
od  9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „aRRas" ,  ul.  Grażyńskiego  27,  tel.  544997 
w  Herbaciarni  „aRRas" ,  czynna  codziennie  w  godz.  11.0020.00. 
Klu b  Młodzieżowy   Budynek  Chrześc i jańsk iej  Fundacji  „Życi c  i Mis ja" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  544522. 

IMPREZY 
23 .04 .98  »odz.  17.00  Wernisaż  wystawy  „Moj e  Góry"  pamiątki  i zdję

cia  ze  zbiorów  Andrzeja  Georga.  Projekcja  filmu 

i  przeźroczy  z  gór  Afryk i  i  Europy. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

27 .04 .98  godz.  17.00  Klub  Propozycj i.  O  Uzdrowisku  Ustroń,  ekologii 

i  surowcach  leczniczych  opowiadać  będzie  Emil 

Kober.  Otwarc ie  wys tawy:  Kwiaty  w  malarstwie 

artystów  Podbeskidzia  z  kolekcji  Władysława  Ba

nacha.  Oddział  Muzeum,  Zbiory  Marii  Skalickiej. 

godz.  12.00  53  Roczn ica  Wyzwo len ia  Us t ron ia    sk ładan ie 

kwiatów  pod  Pomnik iem  w  Rynku. 

N a b o ż e ń s t wo  z  o k a z ji  3  Ma ja    Kośc iół 

Ewangelicko   Augsburski. 

„ P o d w i e c z o r ek  p rzy  m u z y ce  w i e d e ń s k i e j ". 

Restauracja  „D iament"  Szpital  Uzdrowiskowy. 

Msza  Św.  w  intencji  Ojczyzny  Kościół  Katolicki 

św.  Klemensa. 

Koncert  Orkiestry  Dętej  Janusza  Śmietany. 

Złożenie  kwiatów  pod  Pomnik iem  w  rynku  przez 

Społeczeństwo  Ustronia, 

godz.  18.00  Koncert  Ma jowy.  W  p rog ramie  u twory  muzyki 

poważnej i popularnej  (m.in.  A.  Vivaldi  i G.  Gcrsh 

win).  Wstęp  wolny.  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

1  MAJ A 

( p i ą t e k ) 

3  MAJ A  godz.  8 .30 

( n i e d z i e l a) 

p i ą t k i  godz.  16.00 

godz.  9.00 

godz.  9 .30 

godz.  10.00 

SPORT 
1 .05 .98  godz.  16.00  Liga  Okręgowa.  Mecz  piłki  nożnej: 

KS  Kuźnia   Ccramed  Komorowicc 

Kino  „Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  teł. 543609  lub 543534,  wew. 471 

22.04. 

23 .04. 

24 29 .04. 

18 .45 
2 0 . 30 
16.00 
18.15 
18 .45 
20 .30 

Spiccword 
Gra 
Spiccword 
Gra 
Gniew 
Kamastura 

N O C N E  KIN O  PREMIE R  F I L M O W Y C H : 
23 .04 .98  2 1 . 30  Buntownik  z  wyboru 
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SPORT  SZKOLN Y 
Zakończy ły  się  roz rywki  g ier  zespo łowych  szkół  p o d s t a w o w y ch 
Us t ron ia.  U c z n i o w ie  us t rońsk i ch  p o d s t a w ó w ek  r ywa l i zowa li 
w  s ia tkówce,  p ing pongu,  k o s z y k ó w ce  i  p i łce  nożnej.  N a j w c z e
śniej,  bo j eszcze  w  grudn iu  g rano  w  tenisa  s to łowego,  gry  zakoń
czono  w  końcu  marca.  Na j l epsze  d rużyny  reprezen towa ły  nasze 
miasto  na  z a w o d a ch  re jonowych,  na  k tórych  j a ko jedyni  z  Ust ro
nia  zwyc ięży li  ch łopcy  z  SP2  w  s ia tkówce.  D rużyna  w  sk ładzie: 
Rafał Korzeń,  Seweryn  Czerw iakowsk i,  Paweł  L ipowczan,  Mate
usz Żebrowski,  Jarosław  Zabraniak,  Marc in  Korentz  i Marc in  Czyż 
na  zawodach  re j onowych  nie  przegra ła  seta,  a  w  f ina le  pokona ła 
d rużynę  SP1  ze  Skoczowa  w  dwóch  setach   1 5 : 11  i  15:11. 
Wynik i  g ier  zespo łowych  szkół  p o d s t a w o w y ch  Ustron ia: 
Tenis stołowy:  dziewczęta  młodsze:  1. SP3,2.  SP2,3.  SP6,  chłop
cy  młods i:  1.  SP2,  2.  SP3,  3.  SP6,  dz iewczę ta  starsze:  1.  SP5, 
2. SP2,3.  SP3. 

Min i  koszykówka:  dz iewczęta:  1. SP3,  2.  SP 2 ,3.  S P  ł,  ch łopcy: 
1. SP6  (trzecie mie jsce w  rejonie), 2. SP3 ,3.  SP1. 
Koszykówka:  dziewczęta:  1. SP5  (trzecie miejsce w  rejonie), 2.  SP
1,3.  SP3,  chłopcy:  1. SP1 ,2.  SP6,  SP5. 

Fot.  W.  Suchta 

M£3L9 K 
polec a  szerok i  wybó r 

M E B L I 

pona d  100  model i 

Raty  bez  żyrantów 
Bezpłatny  transport 

Wisła  Centrum,  ul.  1 Maja  43 

obok  lodziarni  „Magdzia" 

Tel.  0601523727 

PIZZA na TELEFON 

  4  Ąr,S!!! 
zapraszamy  codziennie 

od 1  1  OO do  2 1  OO 

W  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalic
kiej"  przy  ul.  3  Maja  68  urucho
miony  został  punkt  M ie jsk iej 
Biblioteki  Publicznej  im.  J.  Wan
tuły.  Ze  zbiorów  można  korzy
stać: 

we  wtorek  od  9.0017.00 
w  środę  od  8.0015.00 
w  czwartek  od  8.0015.00 
w  piątek  od  8.0013.00 
w  sobotą  od  9.0013.00 

SOBOTA 
Z  AWS 

W  n a j b l i ż s zą  s o b o tę  25 
kwie tn ia  odbędz ie  s ię  ko le jne 
spo tkan ie  z  pos łem  zorgan izo
w a ne  p r z ez  u s t r o ń s ki  K l u b 
AWS.  Tym  razem  w  M D K  Pra
żakówka  z mieszkańcami  Ustro
nia  spo tka  się  senator  Marc in 
Ty rna.  P o c z ą t ek  s p o t k a n ia o 
godz.  18.00. 

Fot.  W.  Suchta 

Min i  s ia tkówka:  dz iewczęta:  1.  SP2  ( t rzecie  m ie j sce  w  re jonie), 
2.  SP1 ,3.  SP3, chłopcy:  1. SP2  (trzecie  mie jsce w  rejonie), 2.  SP
1,3.  SP3. 

Siatkówka:  dziewczęta:  1. SP2  (trzecie  mie jsce w  rejonie), 2.  SP5, 
3. SP1, chłopcy  1. SP2  (pierwsze miejsce w  rejonie), 2. SP1,3.  SP
3. 
Pi łka  nożna  drużyn jedenas toosobowych:  1. SP2 ,2.  SP3 ,3.  SP6. 

O  p o d s u m o w a n ie  tegorocznych  rozg rywek  w  grach  zespo ło
wych  w  ust rońsk ich  szko łach  p o d s t a w o w y ch  popros i l i śmy  mie j
s k i e go  o r g a n i z a t o ra  s z k o l n y ch  i m p r ez  s p o r t o w y ch  M a r ka 
Konowała,  który  powiedz ia ł: 

—  Poziom  siatkówki  i koszykówki  był  szczególn ie  wysoki.  Druży
ny  z  p ie rwszej  t rójki  n i czym  sobie  n ie  ustępowały.  Szczegó ln ie 
zacięte  były  mecze  w  koszykówce  i s ia tkówce  dz iewcząt.  General
nie  w  grach  zespo łowych  w  szko łach  poz iom  się wy równywa ł.  Są 
j ednak  naj lepsi.  W  s ia tkówce  p r ym  w iedz ie  SP2.  W  koszykówce 
uczn iów  starszych  L ipowiec,  w  grupach  młodszych  SP3  z  Polany. 
Na  szczególne  wyróżn ien ie  zas ługują  wyniki  drużyn  z  SP6  z  Nie
rodz imia.  Jest  to  szkoła  prak tyczn ie  pozbaw iona  sali  g imnastycz
nej. Ćwiczą  w  klasie przerob ionej  na  salę  g imnastyczną.  Jeśli  biorą 
udział  w  innych  rozgrywkach  niż p i łka  nożna,  to j uż jest  os iągnię
cie,  a  skoro  zajęli  d rug ie  mie jsce  w  k o s z y k ó w ce  ch łopców  to  zna
czy,  że  ktoś  tam  włożył  dużo  pracy  na  taki  wyn ik. 

Jako jedna  z niewielu  gmin  rea l izu jemy pe łny  ka lendarz  imprez 
spor towych  szkół  pods tawowych.  U  nas  w  imprezach  spor towych 
startu ją zazwyczaj  wszys tk ie  szkoły.  Dz ie je  się  tak  dzięki  zaanga
żowan iu  nauczycie l i.  C h y ba  dzięki  n im  poz iom  na  szko lnych  im
p r e z a ch  s p o r t o w y ch  w  u s t r o n iu  j e st  d o ść  w y s o k i.  J e d n ak 
p rzegrywamy,  gdy  t ra f iamy  na  d rużyny  z  mias t,  w  k tórych  funk
c jonu ją  k luby  spo r towe  w  danej  dyscyp l in ie.  Wyniki  będą  wtedy, 
gdy  d rużyny  szko lne  będą  opar te  o  z a w o d n i k ów  t r enu jących 
w  k lubach.  Tak  by ło  z  d rużyną  koszykówki  SP1,  w  której  gra ły 
g łównie  dz iewczęta  t renu jące w  k lubie  „C ieszyn ianka".  Op iera jąc 
się  wy łączn ie  na  p racy  w  szko le  nie  ma  co  ma rzyć  o  lepszych 
mie jscach  w  zawodach  wyższych  szczebl i,  tym  bardzie j,  że  godzi
ny  t ren ingów  p r z y z n a w a ne  dla  szko lnych  k l ubów  spo r towych  są 
szczątkowe. 

RAJ D  ROWEROWY 
W  sobotę  2  m a ja  o  godz.  10.00  ze  s tad ionu  Kuźni  Ust roń  wy

rusz  II  Rodz inny  Ra jd  Rowerowy.  W  tej  samej  chwi li  wys ta r tu ją 
podobne  ra jdy  ze  S k o c z o wa  i C ieszyna.  W s z y s cy  spo tka ją  s ię  na 
pó łmetku  w  Go leszowie.  Trasa  z  Ust ron ia  d ługości  ok.  20  km  bę
dzie  w iod ła  ze  s tad ionu  ul.  B rody  do  C isownicy,  Dz ięg ie lowa 
i przez jas ien iową  do Goleszowa.  Powrót  przez  Chełm,  Godziszów, 
N ie rodz im  i wzd łuż  Wis ły  na  s tad ion  K S  Kuźn ia  Ust roń.  Każdy 
z  uczes tn ików  o t rzyma  od  o rgan iza to rów  koszu lkę,  fo lder  i  posi
łek.  Przewidz iano,  j a ko  nagrodę  g łówną,  rower  dla  na j l iczn ie jszej 
s ta r tu jącej rodziny,  będz ie  konkurs  eko log i czny  i z a w o dy  spraw
nośc iowe. 

Bliższe  informacje w  Urzędzie  Mie jsk im  w  Ustroniu  w  Wydziale 
Oświaty,  Kul tury,  Spor tu  i Turystyk i,  pok.  nr  2  (parter)  tel.  5435
71. Tamże  zapisy  od  2730  kwietn ia  lub w  dniu  rajdu. Opłata  starto
wa   5 zł, w  dniu  ra jdu   7  zł. 
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Kot.  W.  Suchta 

GOL  PRZEWROTKA 
Srubiarni a  Żyw iec  Kuźni a  Ustroń  0:1  (0:1) 

Drugi z rzędu mecz w  rundzie 
wiosennej wygrali piłkarze  Kuź
ni  Ustroń.  W  sobotę  18  kwiet
nia  w  Żywcu  Kuźnia  pokonała 
Śrub iarn ię  j eden  z  zespo łów 
czołówki  tabeli.  W  pierwszej 
po łow ie  spotkan ia  p r zewagę 
mieli  pi łkarze  z Żywca.  Dosko
nale  j e d n ak  bron ił  b ramkarz 
Kuźni  Henryk  Buchalik.  Dobrze 
gra też obrona  Kuźni  i praktycz
nie  w  pierwszej  połowie  Sru
b i a r n ia  m i a ła  t y l k o  j e d ną 
s y t u a c ję  b r a m k o w ą.  D r u ga 
część  spotkania  rozpoczyna  się 
z n o wu  p r z e w a gą  p i ł k a r zy 
z Żywca, jednak  w  miarę  upły
wu  czasu  mecz  się  wyrównuje, 
a  jej  e fektem  bramka  zdobyta 
przez  Mirosława  Adamusa.  Był 
to  gol,  który  mógł  być  ozdobą 

k a ż d e go  spo tkan ia,  zdoby ty 
tzw. przewrotką.  Następny  mecz 
Kuźnia gra na wyjeździe w  Stru
mieniu,  również  z drużyną  czo
łówki  tabeli. 

1. Wieprz 
2. Komoro wice 
3.  Strumień 
4.  Zembrzyce 
5.  Stanisław 
6.  Srubiarnia 
7.  Kęty 
8.  Wadowice 
9.  Chybie 
10.  Pisarzowice 
11.  Koszarawa 
12.  Kuźni a 
13.Sucha  B. 
14. Nowa  Wieś 
15.  Milówk a 
16.  Andrychów 

36  3934 
35  4324 
34  2917 
34  3626 
33  4634 
33  3729 
31  4131 
28  2429 
27  2923 
27  2525 
27  2223 
26  3236 
26  2530 
22  2942 
14  1747 
9  1741 

W  niedzielę  3 maja na  stadionie  KS Kuźnia  Ustroń  odbędzie  się 
spotkanie jun iorek  w pi łce  nożnej  kobiet 

POLSKA    SŁOWACJA 
początek  spotkania  o godz.  15.00 

Taki  se  bajani 
Wiela  razych  Wóm  Moji  Ustróniocy  bajała  o  mojim  wi

dzyniu  świata  i  ludzi,  jako  to je  dziwnie  urzóndzóne,  i  jako 
to sie  nie  roz  nasze  życi  płyńcie,  jak  nie  rozje  pokryncóne. 

Moji  Widzyni  świata  i  ludzi,  to je  mało,  każdy  człowiek 
przeca  inaczyj  to  wszystko  widzi  i odbiyro.  Taki  powiedzyni 
„jak   cie  widzom,  tak  cie piszom  ", je  jyny  w kąsku  prawdzi
we.  Dziwom  sie  na  łudzi  jeszcze  przez  wiela,  wiela  rozmań
tych  rzeczy.  A  to,  czy  kogosi  miłujymy,  a to,  czy sóm  my  tym u 
kómusi  radzi,  a to,  czy  my sóm  zowiśni,  a to, że  nienawidzy
my,  a  to,  że  kierysi  je  gryfny,  urodny,  czy  pukłaty,  szpatny 
i kulawy,  a wiela  jeszcze  inkszych  rzeczy.  Aj i pogoda,  nasze 
widzyni  ludzi  może  odmiynić. 

Tak to je  s nami  ludziami,  żejedyn  chce  widzieć  we  wszyst
kim  to dobre  i piykne,  a  inkszy  wszystko  jyny  zle.  Kies i  żech 
takóm  rzecz  usłyszała  (i sie  mi  zdo,  że  to je  prowdziwe),  że 
nejprzód  siebie  trzeja  umiłować  (nie  nade  wszystko)  jyny 
tak jak  to  w prziykozaniu  „miłuj   błiżnigo  swego,  jak  siebie 
samego  ".  Wtedy  w inkszych  też sie  uwidzi  to co dobre  i  piyk
ne.  Tak se  tu filozofujym.  A przeca  każdy  takóm  prowde  wiy, 
jyny  że  kajsi  siedzi  głymboko  w  głowie,  póki  sie  tego  na 
głos  nie  wypowiy,  to człowiek  nie pamiynto,  że  wszystko  mo 
swoji  znaczyni  i zadani.  Czasym  se  to  trzeja  powiedzieć  na 
głos  choćby  w sztyrych  ścianach,  czy  w s zezy rym polu.  Dzie
pro  sie  to  w  człowieku  łodezwie,  i  dziepro  wtedy  człowiek 
wiy,  co sóm je  wert. 

Siedzi  mi  w  głowie  tako  myśl,  że  człowiek,  co  poradzi 
zrobić  kómusi  krziywde,  wszystko  jedno  jakom,  sóm  siebie 
ni  mo  rod,  że  taki  człowiek  je  strasznie  biydny  i  sie  jyny 
lutować  nad  takim. 

Może  to je  tak,  że  za  mało  sie  śmiejymy,  za  mało  śpiywó
my,  za  mało  ze  sobóm  mówiymy,  za  mało  sie  głoskómy,  za 
mało  dobrych  słów  i jeszcze  wiela  inkszych  ...  za  mało. 
A  każde  rano  przeca  słoneczko  świyci  i  po  każdym  dniu 
prziychodzi  noc  i  łodpoczynek.  Radujmy  sie  tym,  co  mómy 
i  co  mogymy  drugimu  dać,  choćby  prziyjazny  uśmiych  na 
dziyń  dobry,  pozdrowiyni  i  dobre  słowo. 

Kapkę  smutne  to  moji  bajani  na  po  świyntach,  wybocz
cie.  Może  taki  rozwożani  je  wiyncyj  potrzebne  mie,  żebych 
na  nowo  uwidziała  każdy  przebyty  dziyń,  każdego  człowie
ka. 

Tóż Mili   Ustróniocy,  każdy mu  z  Was pojedynczo  i  razym, 
łodymie  piykny  dobry  dziyń  i nejmilszy  uśmiych. 

Hanka  lod  Śliwków 

POZIOMO :  1) rodzaj narzuty, 4) brazyli jska gwiazda  pił
karska,  6)  wyc iskany  z  owoców,  8)  lisie  mieszkanie,  9) 
marka  motocykla,  10) korsarze,  1  Udzie lona  na  niedźwie
dziu,  12) w  beczce,  13) wędrujący żak,  14) głębokie  wyko
py,  15) odprawiane  w  kościele,  16) państwo  afrykańskie, 
17)  mieszkaniec  morza,  18) mocne  p iwo  angielskie,  19) 
kuzynka  łasicy,  20)  głos  zwierzaka. 
P I O N O W O :  1) wios łu je w  kajaku,  2)  wpada  świeże  po 
otwarciu  okna,  3) potrzebna  w  badmintonie,  4)  kochająca 
swój  kraj, 5)  kabaret  z Wrocławia,  6) nosił j e  pradziadek, 
7) klomb,  11) wynik  działania,  13) pojedyncze  słowo. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  haseł 
mija  13 maja br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   13 

ZIM A TRZYM A 

Nagrodę 20 zł otrzymuje REGINA  ŁUKASI K  z Ustronia, ul. 
9  Listopada  16. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA 
20 zł  20 zł « 

*  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
20 zł  20 zł  20 zł  20 zł   20 zł  20 zł 

GAZET A 
USTROŃSKA 
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