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R o z m o wa  z  wspó łw łaśc i c i e l em  firmy   „ I n ż b u d " 
I r eneuszem  Sz tuką 

  Ludzi e  związani  z  budownictwem  coraz  częściej   mówią,  że 
nie  najlepiej  się dzieje,  a w ogóle  to  przestaje  się opłacać  dzia
łać  w  tej   branży.  Jakie  jest  pana  zdanie  na  ten  temat? 
  To  prawda.  Wynika  to  z  dużej  konkurencj i.  Pojawiły  się  firmy 
ze  Śląska,  które  agresywnie  wchodzą  na  rynek  cieszyński  i  ceny 
idą  w  dół.  Sprawia  to,  że  zaczęto  pracować  prawie  bez  zysku, 
teraz  nawet  poniżej  kosztów,  co  momentalnie  prowadzi  do  zwal
niania  pracowników. 
  Pana  firm a  działa  również  w  budownictwie.  Czym  konkret 
nie  się  zajmujecie? 
  Budownictwem  hydrotechnicznym,  inaczej  mówiąc  wodnym. 
Początkowo  były  to  kolektory.  Obecnie  80%  załogi  pracuje  na 
ziemi  raciborskiej,  gdzie  budujemy  zbiornik   polder  Buków.  Ta 
inwestycja  kończy  się  w  tym  roku  i  ludzi  musimy  przemieścić, 
a  tu  nie  ma  tak  wielkich  robót.  Jest  to  problem  i trzeba  się  prze
obrażać.  Zaczyna  się  trudny  okres,  a jeżeli  coś  się  nie  ruszy  się 
w  robotach  publicznych,  to  w  podobnych  firmach  będą  zwolnie
nia  i to  dość  duże.  Stwarza  to  wszystko  taką  sytuację,  że  w  prze
targach  wygrywają  firmy  oferu jące ceny  w  granicach  50%  kosz
torysu  ofertowego. 
  Czyli  f irm y  działają  wspólnie  na  własną  szkodę. 
  Moim  zdaniem  firmy  powinny  się  łączyć  w  korporacje  i  prze
ciwstawiać  się  tej  tendencji.  Inaczej  czeka  nas  powolny  rozkład. 
My jeszcze  dajemy  sobie jakoś  radę,  wchodzimy  w  handel,  żeby 
ewentualnie  przemieścić  ludzi. Nie  da  się  firmy ukierunkować  na 
jedną  branżę,  bo  przychodzi  okres  taki jak  obecnie  w  budownic
twie,  nie  ma  zamówień  i  koniec. 
  Pracujecie  w  okolicach  Raciborza  i są  to  roboty,  któr e  nale
żało  wykonać  po  powodzi.  Do  zrobienia  pozostało  bardzo 
dużo,  nie  powinniście  się  więc  obawiać  brak u  zleceń. 
Były  fundusze z  Banku  Światowego,  ustalona  pewna  pula  i te  pie
niądze  się  skończyły.  Jeżeli  natomiast  chodzi  o  nasz  teren,  to  tu 
wiele  rzeczy jest  zrobionych  i praktycznie  zostają  tylko  remonty. 
  Pana  f irm a  zajmuj e  się  produkcj ą  betonu.  Słyszałem,  że 
w  rejoni e  Opola,  Wrocławi a  produkcj ę  betonu  zmonopol izo
wały  ju ż  zagraniczne  firmy. 
  My  musieliśmy  się  wkomponować  w  ten  układ.  Dziś  rządzą 
cementownie,  a  zostały  one  wykupione  przez  koncerny  zachod
nie.  Związane  z  nimi  f irmy  produkujące  beton  mają  dostęp  do 
tańszego  cementu  i  są  przez  to  konkurencyjne.  Jeszcze  dziś  my 
jesteśmy  bardziej  mobilni,  potraf imy  się  szybciej  dostosować  do 
zmieniających  warunków,  ale  mamy  do  czynienia  z  konkurencją 
zmonopolizowaną.  Budowy  prowadzone  przez  inwestorów  za
chodnich  korzystają  z  ich  usług,  to  chyba  nawet jest  z  góry  usta
lone.  Tam  nie  mamy  szans  wejść  z  naszą  ofertą.  Trochę  to  przy
kre,  że  nie  ma  w  tym  naszego  udziału,  a  w  pewnym  momencie 
polskich  przedsiębiorców  było stać na  kupno cementowni.  Exbud 
chciał  kupić  Strzelce  Opolskie,  a sprzedano  j e  w  obce  ręce.  Zre
zygnowali  więc  i puścili  Szwedom  Exbud, jedną  z  największych 
polskich  firm. 
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l  września  w  południe  pod  Pomnikiem  Pamięci  przy  Rynku  od
były się uroczyste obchody  rocznicy  wybuchu  II wojny  światowej. 
Większość  uroczystości  patriotycznych  odbywa się w tym  miejscu, 
szczególnie  te  związane z  II wojną  światową.  Pomnik  Pamięci  po
święcony jest właśnie ofiarom  tej wojny, ustroniakom  którzy  zostali 
pomordowani,  zginęli  w  obozach  i  na  frontach.  Punktualnie  o  12 
zawyła  syrena,  a  następnie  wiązanki  kwiatów  pod  pomnikiem  zło
żyły delegacje władz miasta, organizacji  kombatanckich,  stowarzy
szeń,  organizacji  społecznych,  a  także  młodzieży.  Co  szczególnie 
cieszy,  w  uroczystości  uczestniczyły  delegacje  prawie  wszystkich 
ustrońskich  szkół  podstawowych  i obu  gimnazjów.  (ws) 

W

W  ten  piątek,  czyli  8  wrze
śnia,  w  Bergen  w  Niemczech 
odbędzie  się  kongres  Między
narodowej  Federacji  Biegów 
Górskich.  Tam  też  zdecyduje 
się,  które kraje  i które  miejsco
wości  będą  o rgan iza to rami 
M is t rzos tw  Świata  i  Mi 
strzostw  Europy w biegach  gór
skich.  Jak już  pisaliśmy,  sporą 
szansę  na  organizację  w  przy
szłym  roku  Mistrzostw  Świata 
Weteranów  oraz  w  2002  r.  Mi 
strzostw  Europy  seniorów  ma 
Ustroń.  Kandydaturę  naszego 
miasta  i  tras  na  Równicy  ma 
zgłosić  koordynator  do  spraw 
b iegów  górsk ich  Po lsk iego 
Związku  Lekkiej  Atletyki  An
drzej   Puchacz.  (ws) 

Kształci  w  trybie  kursów, 
przygotowując  do egzaminów 
eksternistycznych  w  zakresie: 

Zapisy  (od dnia 05.09.2000 r.): 

  Ustroń  (ZS  Technicznych) 
w każdy  wtorek 
wgodz.  12.0014.00, 

  Cieszyn 
(ZSO im. M.  Kopernika) 
 sekretariat; w każdy wtorek 
wgodz.  15.0017.00. 

Informacje telefoniczne 
tel. 0604 493153,0604 273920, 
033/8145444 i na afiszach. 
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 To przejmowanie  polskich  fir m  odczuwa  się  na  co  dzień? 
Niestety,  tak to wygląda. Firmy  zachodnie  stać na  to, by  przegrać 
kilk a  przetargów.  My  musimy  zarabiać  na  bieżąco by  istnieć. 
 Co  powinno  się zmienić,  by  polskie  firmy   przetrwały ? 
  Dokapitalizować  je.  Poza  tym  musimy  się  łączyć.  Do  tej  pory 
małe  było  piękne.  Małe  firmy  są  potrzebne,  ale jako  podwyko
nawcy  większych. 
 A  czy  jest  wola  polskich  firm   budowlanych,  by  się  łączyć? 
  Tak.  My  też  łączymy  się  z  Mostmarem  z  BielskaBiałej,  PRM 
Lubliniec,  Polwodem  z Opola.  Już  teraz  wspólnie  startujemy  do 
przetargów. 
 A jak  pan  ocenia  kondycję  mniejszych  firm   budowlanych? 
 Wiem, że drobne  firmy  budowlane  też mają problemy. Mam  prze
gląd  sprzedając beton  i widzę,  że rynek  budownictwa  indywidual
nego jest bardzo skromny. Jest  to jednoznaczne,  że  ludzie nie mają 
pieniędzy.  Przecież  normalni  ludzie  tworzą  rynek,  a  budownictwo 
jednorodzinne nie jest trudne. Hiszpania ruszyła, bo uruchomiła  bu
downictwo dla przeciętnych  ludzi. Do takiego budownictwa  docho
dzi infrastruktura w postaci kanalizacji, doprowadzenia  prądu, tele
fonów  itp.  Wszyscy  zaczynają  mieć  pracę.  Mam  nadzieję,  że  to 
kurczenie się rynku budowlanego jest  chwilowe. 
 Co  pana  zdaniem  mogłoby  ożywić  rynek? 
 Kredyty. Pieniądze muszą  dostać  normalni  ludzie żyjący z  pen
sji. Cały  świat  żyje  z  kredytów.  U  nas  na  razie  stosowane  są  za
bójcze  odsetki. 
  Coraz  częściej   małe  firmy   budowlane  stosują  proceder   za
trudniani a  „n a  czarno" . 
  Dzieje  się  tak,  gdyż  obciążenia  fiskalne  są  zbyt  wysokie.  Po 
prostu  przedsiębiorcy  tego  nie  wytrzymują. 
  Il e osób  pan  zatrudnia? 
 Około dwustu.  Trzon  to  180 osób,  a w sezonie dochodzi  reszta. 
Do  tego jest  trzydziestu  przewoźników  z nami  związanych. 
  Dawniej   budowlańcy  nie  cieszyli  się  najlepszą  sławą.  Jak 
jest  dzisiaj? 
  Wiele  się  zmieniło.  Przede  wszystkim  nie  ma  wódki  na  budo
wie. Gdy  15 lat temu  zakładaliśmy  firmę, to po wypłacie  czekali
śmy  trzy dni na  ludzi.  Dziś 80%  ludzi w budownictwie jest już  na 

I.  Sztuka  w  pomieszczeniu  komputerowego  mieszania  betonu. 
Wszystkie składniki dozuje komputer.  Fot. W. Suchta 

określonym  poziomie,  pozostaje jednak  margines  20%.  Dlatego 
potrzebne  są  dla  nich  roboty  publiczne,  proste  roboty    drogi, 
kanalizacje.  To  chyba  obecnie  największy  problem  w  Polsce  co 
zrobić  z  ludźmi  bez  wykształcenia. 
  Któr e  lata  były  najlepsze  dla  pana  firmy? 
  Trzy  lata  wstecz.  Stagnacja  to  ostatnie  pół  roku. 
 Mówi  pan  o  trudny m  okresie.  A jaki e  widzi  pan  perspekty
wy  na  przyszłość? 
 Nasza  firma w obecnym  kształcie  na ziemi  cieszyńskiej ma  nie
wielkie szanse przeżycia. Pod  sprzęt,  który posiadamy  potrzebu
jemy  większego  frontu  robót.  W  ten  sprzęt  zainwestowaliśmy 
miliony  nowych  złotych. Najbliższy okres  to nadzieja na  budowę 
kolejnego  zbiornika,  a  wtedy  może  uda  się  nam  wkomponować 
w jakieś  konsorcjum.  Swą  przyszłość  widzimy  też  w  budownic
twie związanym  z usługami  rekreacyjnosportowymi. 
  A  jak  rządzący  reagują  na  ten  zastój? 
  W  tej  chwili  zaczynają  dostrzegać,  że  dzieje  się  coś  nie  tak. 
U  nas  zawsze  tak  to jest,  że  się  mówi,  mówi  i mało  do  kogo  to 
dociera.  Dopiero gdy zaczynają wyskakiwać  wysokie  liczby  bez
robotnych,  następuje  przebudzenie. 
  A  jak  się  panu  współpracuje  z  władzami  Ustronia? 
  Bez  problemów.  Może  za  mało  jest  inwestycji,  choć  ostatnio 
wiele  się tu  robi  ruszyła oczyszczalnia,  robi  się drogi,  kolektory. 
Obecnie  to  chyba  Wisła jest  w  większym  dołku  inwestycyjnym, 
bo  robi  tylko  małe  kolektorki.  Wiąże  się  to  ze  zbyt  małymi  bu
dżetami  miast.  Z kolei, by  mieć  większy  budżet,  trzeba  podnieść 
podatki.  Gdy  się  to  uczyni,  odbija  się  to  na  przedsiębiorstwach 
i koło  się  zamyka. 
  Drugi e  błędne  koło  to  wzajemne  płatności  firm.   Często  do
chodzi  do  takiej  sytuacji,  że nie płaci się  innym,  bo nie  można 
ściągnąć  należności  od  swych  dłużników.  Czy  to  faktycznie 
jest  taki e  błędne  koło? 
 Kłopoty  z płatnościami, długami,  to nagminny  problem.  Współ
pracujemy  ze sprawdzonymi  firmami,  często  są  to koledzy,  a  też 
mają problemy  i koło się zamyka.  Wtedy  płaci  się podatki,  kupu
j e paliwo, a resztę odkłada  na później. Generalnie  firmom  braku
j e  kapitału.  My  aby  przeżyć  musimy  mieć  miesięcznie  dwa  mi
liony  gotówki.  Jestem  jednak  optymistą.  Trzeba  się  zmobilizo
wać, podciągnąć wydajność, rytm  pracy. Niestety  w  najbliższym 
czasie  więcej  musimy  z  siebie  dawać,  a  mniej  za  to  będziemy 
mieli  pieniędzy.  Nie  możemy  się jednak  tym  wszystkim  załamy
wać,  a  starać  się  iść  do  przodu,  bo  nikt  za  nas  tego  nie  zrobi. 
Teraz  musimy  dzielić  rozsądnie  biedę,  by  nie  używać  najprost
szego  rozwiązania,  czyli  zwalniania  pracowników.  Bezrobocie 
nie jest  metodą  na budowanie  tego  kraju. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Metal    Plot 
wykonuje 

BRAMY  PRZESUWANE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24a,  tcl.  8545106 

tcl.  kom.  0601516854 

Plastykówamatorów  skupia 
Grupa  Twórcza  „Wiś lanie", 
działająca od  ponad  pięciu  lat 
przy  Muzeum  Beskidzkim  w 
Wiśle.  Na  początku  sierpnia 
ukazał  się,  wydany  własnym 
sumptem,  tom  zaw ie ra jący 

opowiadania  gwarowe  autor
stwa  członków  „Wiślan". 

Siedzibą  Zootechnicznego 
Zak ładu  Doświadcza lnego 
PAN  w  Grodźcu  Śląskim  jest 
XVIwieczny  zamek.  Zabytko
we  sale  goszczą  uczestników 
cyklicznych  spotkań  z  kulturą 
Śląska  Cieszyńskiego. 

Ponad  300  lat  mają  najstar
sze  drzewa  rosnące  w  nadol
ziańskim  grodzie.  Nadano  im, 
oraz  ki lkudziesięciu  innym, 

miano  pomników  przyrody. 
Rosną  pojedynczo  i w  grupach 
na  terenie  parków. 

300lecie  założenia  obcho
dzi  klasztor  Ojców  Bonifra
trów  w  Cieszynie.  Powstał  ra
zem  ze  szpitalem  jako  funda
cja  hrab iego  Adama  Borka 
w  1700  roku. 

Ponad  500  strażaków  liczą 
OSP  w  goleszowskiej  gminie. 
Jednostki  działają  w  Bażano
wicach, Cisownicy,  Dzięgielo

wie, Godziszowie,  Kisielowie, 
Kozakowicach.  Lesznej  Gór
nej  i Puńcowie.  W sierpniu  go
leszowska  OSP  świętowała 
swe  stulecie. 

Kośc iół  ka to l icki  w  cie
szyńskiem  dzieli  się  na  6  de
kanatów  i 51  parafi i.  Kilku 
nastu  księży  nosi  godność  ka
non ika.  L i cząca  b l isko 
120.000  wiernych  wspólnota 
wiernych  korzysta  z ponad  80 
świątyń  i kaplic.  Funkcjonu
j e  50  cmentarzy.  ( n ' k ) 
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Urząd  Miasta  w  Ustroniu  informuje,  że  został  wywieszony  na 
tablicy  ogłoszeń  na  okres  21  dni  wykaz  nieruchomości  przezna
czonych  do  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym. 

Dziękujemy  juniorom  i  t rampkarzom  KS  Mokate  Nierodzim 
za  pozdrowienia  z  obozu.  Młodzi  piłkarze  szkolili  się  w  Słupcy 
w  swym  rzemiośle  pi łkarskim,  później  uczyli  się  angielskiego. 
Obóz  sportowy  z nauką języka  to dla  młodych  ludzi  nowość.  Za
jęcia  opłacili  rodzice. 

12 września  o godz.  17.00 w  Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii 
Skalickiej"  odbędzie  się  otwarcie  wystawy  pt.  „Rok  1980    czas 
nadziei  i  solidarności".  Organizator  wystawy  Zdzisław  Kaczo
rowski  zaprasza  wszystkich  chcących  wrócić  choć  na  chwilę  do 
tamtych  dni. 

Jubilaci : 
Małgorzat a  Piwko 
Józef  Cieślar 
Ann a  Fusek 
Ann a  Cholewa 
Ewa  Harasimowicz 
Helena  Jochaczy 
Mieczysław  Walczyk 

Nowożeńcy: 
Aleksandra  Stec  z  Ustronia  i Dariusz  Hałas  z  Żor 
Ann a  Chrubasik  z  Rudy  Śląskiej  i Daniel  Bojar   z  Ustronia 
Magdalena  Branick a  z  Tych  i Andrzej   Zahra j   z  Ustronia 
Sylwia  Wantulok  z Ustronia  i Adam  Roman  z  Ustronia 
Magdalena  Kusek  z  Cieszyna  i Marci n  Pagieła  z  Ustronia 
Urszula  Brańczyk  z  Goleszowa  i Sebastian  Roik  z  Goleszowa 

ul.  Lipowska  34  lat  91 
ul.  3  Maja  18  lat  85 
ul.  Wiśniowa  8  lat  85 
ul.  Cieszyńska  7  lat  80 
os.  Centrum  7  lat  80 
ul.  Pasieczna  12  lat  80 
ul.  Sikorskiego  3  lat  80 

Po raz ósmy  rozegrano  turniej koszykówki  Beton.  Fot.  W.  Suchta 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Jan  Podżorski  lat  66 
Gertrud a  Sikora  lat  69 
Mirosła w  Sikora  lat  88 

ul.  Źródlana  81 
os.  Manhatan  3/16 
os.  Manhatan  3/16 

Serdeczne  podziękowanie  za  okazane  współczucie,  złożone 
wieńce  i kwiaty oraz  liczny udział w uroczystości  pogrzebowej 

śp.  Emili i  Bitk o 
lekarzom  i  pielęgniarkom  Szpitala  Śląskiego  w  Cieszynie, 
Szpitala  Uzdrowiskowego,  Szpitala  Reumatologicznego,  Za
rządowi  i pracownikom  S.U. „Róża",  kierownictwu  i  pracow
nikom  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Ustroniu,  rodzi
nie,  znajomym,  sąsiadom  oraz  panu  Kubieniowi  z  Zakładu 
Pogrzebowego 

składa 
mąż  z  rodziną. 

KRONIKA POLICYJNA 

25.08.2000  r. 
O  godz.  16.15  zgłoszono  kra
dzież  roweru  górskiego  należą
cego  do  mieszkańca  Ustronia. 
Rower  skradziono  sprzed  skle
pu, gdy właściciel wszedł tam  na 
chwilę,  by dokonać  zakupów. 
25.08.2000  r. 
O  godz.  17  na  ul.  Katowickiej 
matiz  kierowany  przez  miesz
kańca Goleszowa najechał na tył 
daewoo nubiry kierowanej przez 
mieszkańca  Tarnowskich  Gór. 
26.08.2000  r. 
O  godz.  10.35  funkcjonariusze 
ustrońskiego komisariatu  zatrzy
mali poszukiwanego  listem  goń
czym  wydanym  przez  prokura
turę w  Wadowicach. 
27.08.2000  r. 
O  godz.  12.05  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  i  Dominikań
skiej jadący fordem sierrą  miesz
kaniec  Żyrardowa  potrącił  dwie 
kobiety przechodzące przez jezd
nię.  Poszkodowane  przewiezio
no do szpitala w  Cieszynie. 
27.08.2000  r. 
O  godz.  12.40  na  Rynku  kieru
jący renaultem  clio  mieszkaniec 
Zabrza  cofając doprowadził  do 
kolizj i z hondą kierowaną  przez 
mieszkańca  Mysłowic. 
27.08.2000  r. 
O  godz.  17 na  ul.  3 Maja  kieru
jący  daewoo  mieszkaniec  Kęt 
najechał na renaulta  należącego 
do  mieszkańca  Wisły. 
27.08.2000  r. 
O  godz.  21.55  zatrzymano  kie
rującego w  stanie  nietrzeźwym 

f iatem  126  mieszkańca  Woli 
Niedźwiedziej.  Wynik  badania 
  2,40  i 2,56  prom. 
28.08.2000  r. 
O godz. 6.50 na ul.  Daszyńskie
go  kierujący  fiatem  126  miesz
kaniec  Skoczowa  zajechał  dro
gę  daewoo  nexii  k ierowanej 
prze  mieszkańca  Ustronia  i  do
prowadził  do  kolizj i  drogowej. 
28.08.2000  r. 
O  godz.  19.30 na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  i  Brody  miał 
m ie jsce  t rag iczny  wypadek. 
Wyjeżdżający  z  ul.  Brody  fiat 
126 wpadł  pod  citroena  jadące
go ul. Katowicką. Kierowca  i pa
sażerka  f iata  126  w  ciężkim 
stanie  zostali  przewiezieni  do 
szpitala w  Cieszynie.  Nie  udało 
się ich uratować  i obie ofiary wy
padku  zmarły. 
29.08.2000  r. 
O  godz.  20.35  policjanci  inter
weniowali  i awanturującego się 
w swym domu mężczyznę  prze
wieźli  do  izby  wytrzeźwień. 
Awanturnika  zbadano.  Wynik  
2,91  i 2,71  prom. 
30.08.2000  r. 
O  godz.  9  policjanci  z  Ustronia 
zatrzymali  mieszkańca  Wado
wic poszukiwanego  listem  goń
czym  wydanym  przez  Sąd  Re
jonowy  w  Wadowicach. 
31.08.2000  r. 
O  godz.  21  mieszkaniec  Ustro
nia  zgłosił,  że  29  sierpnia  skra
dziono  mu  rower.  W  wyniku 
podjętych  czynności  policjanci 
ustalili  sprawcę  kradzieży,  któ
rym okazał się nieletni  mieszka
niec  Ustronia.  (ws) 

Ż
27.08.2000  r. 
Zabezpieczenie  Dożynek w  am
fiteatrze  i  Parku  Kuracy jnym 
oraz korowodu  dożynkowego. 
28.08.2000  r. 
Otrzymano zgłoszenie od  miesz
kańca ul. Traugutta, że przy jed
nej  z  posesji  leży  mężczyzna. 
Mężczyznę  obudzono  i  kazano 
mu  pójść do domu. Okazało  się, 
że  nie  doszedł  tam  po  zabawie 
dożynkowej. 
28.08.2000  r. 
Rekontrola  wykonania  polece
nia  do tyczącego  podp isan ia 
umowy  na wywóz śmieci  przez 
jednąz firm handlowych przy ul. 
Sportowej.  Umowa  została  za
warta. 
28.08.2000  r. 
Interweniowano w  Nierodzimiu, 
gdzie w jednym  z  lokali  gastro
nomicznych  nakazano  napra
wienie  tablicy  reklamowej. 
29.08.2000  r. 
Na wniosek taksówkarzy  parku
jących  przy  stacji  PKP  Ustroń 
Zd rój  sp rawdzano,  czy  j est 

zgodne  z  prawem  zaznaczenie 
rezerwac ji  m ie jsc  park ingo
wych.  Ustalono,  że  tak  zwane 
koperty  namalowano  legalnie, 
za zgodą  właściciela  terenu. 
30.08.2000  r. 
Na wniosek mieszkańców  inter
weniowano na osiedlu w  Herma
nicach, gdzie nakazano  zagasze
nie  ogniska. 
30.08.2000  r. 
Przy ul. Konopnickiej  znalezio
no  dowód  osobisty  mieszkańca 
osiedla  Manhatan.  Dokument 
został zwrócony  właścicielowi. 
31.08.2000  r. 
Na  wniosek  mieszkańców  in
terweniowano  przy  ul.  Stawo
we j,  gdz ie  właścic iel  j ednej 
z  posesji  porządkował  teren, 
a  odpady  palił. Nakazano  zga
szenie  ogniska. 
31.08.2000  r. 
Próbowano  ustalić,  kto jest  od
powiedzialny  za powstanie  dzi
kiego wysypiska śmieci przy  ul. 
Partyzantów.  Rozmawiano  z 
mieszkańcami  okolicznych  do
mów,  ale  nie  udało  się  ustalić 
winnego.  (mn) 
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Fot.  W.  Suchta 

E
8, 9,  10 września  2000 już  po  raz  siódmy  przeprowadzona  zo

stanie  akcja  sprzątania  świata.  Ostatni  rok  X X  wieku,  zgodnie  z 
decyzją  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych,  upływa  pod  zna
kiem  odnawialnych  źródeł  energii.  Pod  tym  hasłem  obchodzono 
Dzień  Ziemi  i  również  wrześniowa  kampania  porządkowa  ma 
zwrócić  uwagę  na  ten  problem.  W  trakcie jej  trwania  organizato
rzy    członkowie  fundacji  „Nasza  Ziemia"    chcą  podkreślić  ko
nieczność  zmniejszenia  ilości  śmieci  t raf iających na  wysypiska. 
Można  to  osiągnąć poprzez:  bardziej  rozsądną  konsumpcję    zu
żywanie mniejszej ilości opakowań,  segregację odpadów  oraz  wy
korzystywanie  surowców  wtórnych.  Na  wysypiska  powinny  tra
fiać jedynie  te odpady,  których  nie  da  się  zagospodarować. 

W  Ustroniu  segregację  śmieci  wprowadzono  w  roku  1990. 
Później  opowiedzieli  się za  tym  ustroniacy  podczas  referendum, 
a  decyzja  ta pociągnęła  za  sobą  konkretne  działania  władz  lokal
nych  i służb  oczyszczania  miasta.  Pojawiły  się  kontenery  na  su
rowce  wtórne,  mieszkańcy  domów  jednorodzinnych  otrzymują 
kolorowe  worki  na  poszczególne  odpady,  uruchomiono  stację 
przeładunkową,  gdzie  również  śmieci  są  segregowane  i  niektóre 
z nich  wywożone  do  ponownego  wykorzystania.  Oczywiście  nie 
możemy  popadać  w  samozachwyt,  bo  w  dalszym  ciągu  w  lasach 
pojawiają  się  dzikie  wysypiska  śmieci,  a  mieszkańcy  wskazują 
na  konieczność  usprawnienia  wywożenia  odpadów.  Jednak  fak
tem  jest,  że  ustroniacy,  nawet  ci  najmłodsi,  wiedzą  co  oznacza 
segregacja  i nie jest  to  dla  nich  nowinka,  lecz  codzienność. 

Również akcja sprzątania świata  odbywa  się w  naszym  mieście 
od  kilk u  lat.  Włączają  się  w  nią  przede  wszystkim  szkoły,  ale 
także  sportowcy,  turyści  i osoby  prywatne.  Koordynacją  za jmuje 
się  Wydział  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta. 

O  fundacji „Nasza  Ziemia"  najwięcej mówi  się właśnie  w  kon
tekście  „Sprzątania  Świat",  działalność  prowadzi  jednak  przez 
cały  rok.  Organizuje  akcje  edukacyjne  dla  młodzieży,  wdraża 
programy  dla  gmin,  współorganizuje  targi  ekologiczne,  promuje 
technologie  przyjazne  dla  środowiska  i  firmy,  które  j e  oferują. 
Do  wrześniowej  akcji  włączyła  się  także  f irma  produkująca  cu
kierki Fruittella,  która od  ubiegłego  roku  organizuje konkurs  dla 
klas  biorących  udział  w  porządkowaniu  ziemi.  Pierwszą,  drugą  i 
trzecią nagrodą  w konkursie jest dofinansowanie wyjazdu dla  całej 
klasy  na  „Zieloną  Szkołę"  lub wycieczkę  ekologiczną  w  wysoko
ści  odpowiednio:  7.000  zł,  6.000  zł,  5.000  zł.  Dodatkowo  200 
wyróżnionych  klas  ot rzyma  worki  n iespodzianki,  a  wszyscy 
uczestnicy  drobne  upominki  i przesłanie  zgłoszenia  do  II  etapu. 
Do  1 października  należy  przesłać  kupon  zgłoszeniowy    spra
wozdanie  z udziału  w akcji sprzątania świata, w  której musi  wziąć 
udział przynajmniej połowa  klasy.  Więcej  informacji można  uzy
skać  w  WOŚ  UM.  (mn) 

Zainteresowani  udziałem  w akcj i  „Sprzątani e  Świata    Pol
ska  2000"   proszeni  są  o  zgłoszenie  się  (do  piątk u  do  godz. 
15.30)  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta,  Ry
nek  1 (teł.  8543479)  po  odbiór   workó w  na  odpady  i  rękawi 
czek.  Należy  też  podać  miejsce  (teren)  sprzątania  i  termin . 

W I 
1 września  w Ustroniu  rok  szkolny  2000/2001  zainaugurowało 

1281  uczniów  w  5  szkołach  podstawowych  i  476  uczniów  w  2 
gimnazjach. Również  488  przedszkolaków  rozpoczęło  normalne 
zajęcia w  7  placówkach. 

  Ze  względów  f inansowych  zmuszeni  byl iśmy  wstrzymać 
większe  remonty,  ale  wszystkie  budynk i  były  w  pełni  przygo
towane  do  przyjęcia  dzieci,  młodzieży  i  nauczycieli    zapew
niła Danuta  Koenig, naczelnik  Wydziału  Oświaty, Kultury,  Sportu 
i Turystyki  Urzędu  Miasta. 

W  czasie  wakacji  przeprowadzono  jednak  prace  remontowe  w 
4  obiektach.  W  Przedszkolu  Nr  1 pracowano  nad  izolacją  ścian  i 
odwadniano  budynek.  W  Szkole  Podstawowej  nr  2  wykonano 
remont  dachu,  malowanie  części  pomieszczeń  i  renowację  cen
tralnego  ogrzewania.  Dach  wyremontowano  również  w  Szkole 
Podstawowej  nr  3  w  Polanie,  a  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  w 
Lipowcu  adaptowano  pomieszczenia  magazynowe  na szkolną  si
łownię.  W  dalszym  ciągu  najwięcej  dzieje  się w  Gimnazjum  Nr 
1. Obecnie  trwa  kładzenie  tynków  zewnętrznych,  ale  wewnątrz 
prace  zostały  zakończone. 

  Jest  to  szkoła  na  miar ę  XX I   wieku    podkreśla  D.  Koenig. 
  Młodzież  będzie się uczyć w przestronnych, jasnych  pomiesz
czeniach,  do  dyspozycji  nauczycieli  są  gabinety  przy  salach 

Rozpoczęcie  roku  szkolnego w  auli  G1.  Fot. W.  Suchta 

lekcyjnych.  Jest  też  w  pełni  wyposażona  pracownia  interne
towa,  si łownia,  piękna  aula. 

Właśnie  w  auli  G l  o  godz.  9.00  rozpoczęła  się  uroczystość 
rozpoczęcia  roku  szkolnego.  Obecny  był zastępca  burmistrza  Ire 
neusz  Szarzeć,  skarbnik  miasta  Mari a  Komadowska,  naczel
nik  Wydziału  OKSiT  D.  Koenig,  radna  Marzena  Szczotka. 
W  auli  wszystko jeszcze  pachnie  nowością,  lśni parkiet  na  podło
dze,  a do  dyspozycji  uczestników  uroczystości,  imprez,  spotkań, 
które  z pewnością  często  będą  się  tam  odbywać, jest  przestronna 
i jasna  sala  ze  sceną.  W  piątek  społeczność  szkoły  była  świad
kiem  wręczenia  nominacji  dyrektorowi  Gl  Leszkowi  Szczypce 
przez  burmistrza  I.  Szarca.  Pół  godziny  wcześniej  zainauguro
wano  rok  szkolny  w  SP  3  w  Polanie,  gdzie  również  wręczono 
nominację  nowej  pani  dyrektor  Jolancie  Kocyan.  W  uroczysto
ści  odbywającej  w  SP  2  udział  wzięła  sekretarz  miasta  Jolanta 
Krajewsk a    Gojny  i wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Stani
sław  Malina . 

Tegoroczny  wrzesień  to  trudny  miesiąc  dla  samorządów  w 
związku  z  błędami  popełnionymi  przez  MEN  przy  obliczaniu 
kosztów  wprowadzenia  Karty  Nauczyciela.  O  skutkach  i  wpro
wadzonych  w  Ustroniu  rozwiązaniach  za  tydzień.  Miasto  musia
ło jednak  przeznaczyć  pieniądze na bilety  miesięczne  dla  gimna
zjalistów.  Dojazdy  zostały  zorganizowane  podobnie  jak  w  ubie
głym  roku    na  podstawie  umów  z  f i rmami    PKS  i  TransKom. 
Do  tej pory  nie było  skarg  na organizację, ponieważ  prowadzono 
rozmowy  z przewoźnikami  na  temat  dostosowania  rozkładu  jaz
dy  do potrzeb  uczniów.  Obecnie  do  UM  dochodzą  sygnały  o  tło
ku  na  lini i  Nierodzim    Ustroń,  miasto  podejmie  rozmowy  na  ten 
temat.  Monik a  Niemiec 
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PO E 
Poprosiliśmy  zastępcę  burmistrza  Ireneusza  Szarca  o  podsu

mowanie  tegorocznego  sezonu.  Burmistrz  powiedział: 
Tegoroczny  letni  sezon  w  naszym  mieście  można  podzielić  na 

dwa  okresy   mniej  udany  ze  wzglądu  na  złą  pogodę  lipiec  i  po
godny,  a nawet  upalny  sierpień.  Niestety  lipca  nie  możemy  zali
czyć  do  dobrych  miesięcy,  zarówno  w  punktu  widzenia  miasta 
jak  i podmiotów  turystycznych,  które  nie  osiągnęły  spodziewa
nych  zysków.  To  samo  możemy  powiedzieć  o należącej do  mia
sta Kolei  Linowej na Czantorię.  Dopiero w sierpniu  wzrasta  ilość 
turystów,  a co  za  tym  idzie  podnoszą  się obroty  podmiotów  pro
wadzących  działalność  gospodarczą  związaną  z  turystyką. 

Również  lipcowe  imprezy  w amfiteatrze cieszyły  się  zdecydo
wanie  mniejszą  frekwencją.  W  sierpniu  publiczności  było  wię
cej, natomiast zakończenie sezonu  Ustrońskimi  Dożynkami   nad
spodziewanie  dobre.  Po  raz pierwszy,  bodajże od  siedmiu  lat,  na 
Dożynkach  nie  padało.  W  ogóle  były  one  bardzo  miłym  akcen
tem  zakończenia  sezonu.  Pokazały  też,  że  w  naszym  mieście 
można  zorganizować  bardzo  dużą  imprezę  ciesząca  się  powo
dzeniem  nie  tylko  wśród  wczasowiczów  i  ustroniaków,  ale  też 
wśród  mieszkańców  okolicznych  miast. 

Nie odbył  się w  tym  roku  na Równicy  koncert  „Tam  gdzie  biją 
źródła".  Nie jest  to jednak  impreza  dla  miasta  stracona.  Organi
zatorzy  napisali  do  nas,  że  nie  rezygnują  z  niej  w  Ustroniu,  ale 
w  tym  roku nie byli w stanie wypracować  takiej konwencji,  która 
byłaby  odpowiednia  dla  Równicy.  Dlatego  całość  zorganizowa
no na  lotnisku  w  Nowym  Targu,  a  my  będziemy  czynić  starania, 
by  koncert  „Tam  gdzie  biją źródła" powrócił  do  nas  w  formie  do 
jakiej  przywykliśmy  w  pierwszych  latach  jego  organizacji.  Po 
prostu  impreza  nie  może  później  przez  rok  być  prezentowana  w 
mediach jako  skandal  organizacyjny. 

Miasto uczestniczyło w konkursie  Radia  Katowice „Złota  Miej
scowość".  Co prawda  nie jest  to  taka  reklama jak  programy  tele

Amfiteatr w  Dożynki.  Fot.  W.  Suchta 

wizyjne,  ale  radio  to  jest  słuchane  na  całym  Śląsku,  który  jest 
głównym  zapleczem  turystycznym  Ustronia.  Do  tego  konkursu 
jako sztandarową  imprezę  Ustronia  zgłoszono Festyn Miast  Part
nerskich.  Był  to  pierwszy  Festyn,  ale  może  z  latami  stanie  się 
imprezą  znaną  w  całym  kraju poprzez  telewizję. 

Działania  promujące  nasze  miasto  sprawiły,  że  podczas  tych 
wakacji  Ustroń  gościł  w  mediach,  nawet  ogólnopolskich.  Oczy
wiście promowanie  się w mediach jest  dość skomplikowane  i ma 
wiele  uwarunkowań.  To  co  jest  wymagane  i  potrzebne,  moim 
zdaniem  miasto  Ustroń  robi.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że  nawet 
artykuły  w największych gazetach  i programy  w telewizji  nikogo 
nie przyciągną, jeżeli  będziemy  mieli  pogodę  taką jak  w  lipcu. 

Moi m  zdaniem, nadal  miasto będzie  robiło wszystko,  by  pobyt 
u nas  był  atrakcyjny, a  Ustroń  prezentował  się jako  miasto  rado
sne  i życzliwe.  Notował:  ws 

E Y 
Dom Zdrojowy na Zawodziu  to już małe miasteczko z pocztą, ki

nem, sklepami, galerią i innymi usługami. Praktycznie kuracjusz prze
bywający w Szpitalu Uzdrowiskowym  może w kapciach  odwiedzić 
wszystkie punkty handlowe  i usługowe, gdyż Szpital z Domem Zdro
jowym  łączy przewiązka.  W  Domu  Zdrojowym  mieści  się  Zakład 
Przyrodoleczniczy  oferujący wiele  różnorodnych  zabiegów  na  bar
dzo wysokim poziomie. Największą bez wątpienia atrakcją  są base
ny  solankowe.  Korzystają z nich  kuracjusze, wczasowicze  i  miesz
kańcy  Ustronia. Chętnych jest więc wielu.  Do  naszej redakcji  przy
szedł mieszkaniec Ustronia, któremu nie udało się skorzystać z base
nów. 

 Baseny mają ograniczoną wielkość i nie zawsze możemy  wpu
ścić wszystkich chętnych   mówi kierownik Zakładu  Przyrodolecz
niczego Halina WawrzykUchrońska.   Bardzo często zdarza  się 
w sezonie, że nie wszyscy  chętni  mogą z basenów  w danej   godzi
nie skorzystać.  Najmniej  chętnych jest o godz.  18, gdyż wtedy  w 
większości ośrodków jest kolacja. Sytuacje gdy nie wszyscy chęt
ni mogą z basenów skorzystać  nie zawsze są przyjemne. Nie  mo
żemy jednak wpuścić naraz stu osób.  Istniejący w mieście  odkry 
ty basen nawet w  lecie nie zaspokaja  wszystkich  potrzeb  i  ludzie 
wolą przychodzić do nas korzystając z basenów solankowych jako 
z pływalni . Poza  tym, że jest możliwość  pływania w dwóch  base
nach z solanką,  o wymiarach  12,5x9  m,  można  również  skorzy
stać z dwóch  mniejszych  basenów   okrągłego z  masażem  wiro 
wym  i prostokątnego z kąpielą  perełkową. 

Baseny  w  Zakładzie  Przyrodoleczniczym  czynne  są  od  7  do  20. 
Ostatnie wejście jest o godz.  19. Natomiast w  lipcu  i sierpniu  baseny 
czynne  były  do godz.  21. Przed  południem  odbywa  się  gimnastyka 
dla pacjentów i wtedy baseny nie są udostępniane jako pływalnie. Od 
godz.  1315  zazwyczaj  z  basenów  korzystają  dzieci  z  ustrońskich 
szkół podstawowych gdzie mają gimnastykę korekcyjną. Później ba
seny  udostępniane  są jako  pływalnie.  Godzina  pływania  kosztuje 6 
zł, dla dzieci  3 zł. Jednorazowo  z basenów jako  pływalni  korzystać 
może 40 osób, przed południem podczas gimnastyki  30. Bilety moż
na nabywać  w godz.  1314 oraz na  15 minut  przed  wejściem na  ba

sen. Bilety sprzedaje się tylko na dzień, w  którym  zamierzamy  sko
rzystać  z  basenów.  Wprowadzono  także  karnety,  których  ilość jest 
ograniczona  do 50 miesięcznie.  Karnet w  cenie 60 zł upoważnia  do 
12 wejść na basen w danym  miesiącu, przy czym  posiadaczom  kar
netów basen jest udostępniany  w godzinach  1819  i  1920. 

Są  mieszkańcy  naszego  miasta,  którzy  chcieliby  brać  udział 
w  zajęciach przedpołudniowych  prowadzonych  na basenach  solan
kowych. 

  Wtedy  trzeba  zgłosić  się  do  poradni  zdrojowej,  w  której   po 
przebadaniu  lekarz zleca zabiegi  informuje H. Wawrzyk Uchroń
ska.    Każdy  mieszkaniec  może  korzystać  ze wszystkich  zabie
gów w Zakładzie  Przyrodoleczniczym.  Lekarze ordynuj ą  zabie
gi  w  zależności  od  schorzenia.  Ceny  zabiegów  kształtują  się  od 
3,5 zł do  12 zł za zabieg. Najdroższy jest masaż podwodny,  któr y 
kosztuje  12 zł. Ceny zabiegów  fizykoterapeutycznych  kształtują 
się  w  granicach  od  37  zł.  Za  gimnasty kę  w  basenach  solanko
wych  płaci się 7 zł, czyli  tylk o o złotówkę drożej  niż za  pływalnię. 
Niestety  za  zabiegi  mieszkańcy  Ustronia  muszą  płacić,  gdyż  nie 
mamy  umowy  ze  Śląską  Kasą  Chorych.  Być  może  sytuacja  ta 
ulegnie zmianie w  przyszłym  roku .  (ws) 

Baseny  solankowe  Fot.  W.  Suchta 
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Szkoła  Podstawowa  nr   1 

Klasa  1 a 
Wychowawca: 
Danuta  Cieślar 

Magdalena  Baranowska 
Aleksandra  Chwastek 
Monika  Czyż 
Szymon  Czyż 
Natalia  Egierska 
Magdalena  Ezzabi 
Natalia  Frajfcld 
Aneta  Grzywaczewska 
Justyna  Hcrnik 
Ewelina  Kamieniorz 
Fili p  Karolonek 
Karolina  Korona 
Dawid  Lubiński 
Marcelina  Macura 
Mirosław  Matlak 
Alicj a  Nogawczyk 
Andrzej  Podkański 
Monika  Prutek 
Kinga  Ratka 
Paweł  Sztwiertnia 
Mateusz  Zawada 
Jakub  Karol  Zwardoń 

Klasa  1  b 
Wychowawca: 
Ewa  Lankocz 

Aleksandra  Bożek 
Anna  Bożek 
Aleksander  Chrapek 
Maciej  Cierniak 
Jonasz  Cieślar 
Julia  Cieślar 
Ewa  Czupryn 
Agnieszka  Duda 
Dominika  Grudzień 
Samuel  Hławiczka 
Piotr  Kołoczek 
Magdalena  Kuziel 
Patryk  Macura 
Rafał  Malak 
Wojciech  Mazur 
Żaneta  Paczkowska 
Mateusz  Przygoda 
Karolina  Rejowicz 
Michał  Roszczyk 
Katarzyna  Strach 
Łukasz  Szewczyk 
Justyna  Warmuzińska 
Maksymilian  Wojtasik 

Szkoła  Podstawowa  nr   2 
Klasa  l a 
Wychowawca  klasy: 
Grażyna  Szmytka 

Teresa  Bełkot 
Bartłomiej  Białek 
Anna  Brózda 
Karina  Chmiel 
Piotr  Cholewa 
Karolina  Cieślar 
Marcin  Cieślar 
Arkadiusz  Dziendziel 
Justyna  Gazda 

Lidi a  Gierdoń 
Krzysztof  Godycki 
Monika  Haratyk 
Jakub  Jaworski 
Leszek  Jończyk 
Mateusz  Kozieł 
Piotr  Kubicjus 
Dawid  Lebiedzik 
Mateusz  Macura 
Żaneta  Najmuła 
Artur  Posmyk 
Arkadiusz  Stoszek 
Weronika  Szarzeć 
Justyna  Szela 
Sandra  Szlajss 
Marcin  Wisełka 
Sara  Zwolińska 

Klasa  1  b 
Wychowawca  klasy: 
Eryka  Szalbot 

Michał  Błachut 
Piotr  Bolesta 
Adrian  Bujok 
Adam  Burczak 
Dominika  Cichy 
Ewa  Cieślar 
Jakub  Cieślawski 
Agnieszka  Grądzka 
Metin  Grzesiowski 
Sylwester  Husar 
Tomasz  Jankowski 
Bogumiła  Kajzar 
Aneta  Kawulok 
Sara  Kozieł 
Anna  Krzok 
Magdalena  Kuźnik 
Karolina  Lubińska 
Jacek  Paszek 
Rafał  Pilch 
Adam  Podżorski 
Robert  Skrzypczak 
Kamil  Świerc 
Bartosz  Tyrna 
Paulina  Wisełka 

Klasa  l c 
Wychowawca  klasy: 
Aleksandra  Sikora 

Monika  Bem 
Justyna  Błachut 
Kacepr  Cieślar 
Dariusz  Goryczka 
Żaneta  Huboj 
Wojciech  Jakubowski 
Mateusz  Juraszek 
Michał  Karchut 
Noemi  Kluz 
Katarzyna  Kowalik 
Michał  Krysta 
Tomasz  Kubowicz 
Natalia  Macura 
Sebastian  Matuszyński 
Izabela  Nawrat 
Paweł  Prottung 
Łukasz  Puczek 
Anna  Pustówka 
Bartłomiej  Rott 

Mariusz  Rus 
Katarzyna  Rusz 
Rafał  Szachowicz 
Maciej  Trocha 

Klasa  l d 
Wychowawca  klasy: 
Krystyna  Fołtyn 

Agnieszka  Baca 
Piotr  Biłk o 
Arkadiusz  Błachut 
Michał  Brudny 
Fili p  Chrapek 
Bartosz  Chwastek 
Paweł  Gąsior 
Dawid  Goryczka 
Aleksander  Grzybowski 
Piotr  Hladky 
Anna  Huma 
Marcin  Janiak 
Justyna  Kania 
Wojciech  Kubok 
Jacek  Nieurzyła 
Patryk  Pakuła 
Dominik  Pawlak 
Klaudia  Puczek 
Szymon  Sicdlaczek 
Monika  Spratek 
Joanna  Strach 
Michał  Strzałkowski 
Natalia  Surowiec 
Joanna  Surowiec 
Justyna  Śliwka 

Szkoła  Podstawowa  nr   3 
Wychowawca  klasy: 
Emilia  Biłk o 

Sara  Bury 
Anna  Chowaniok 
Estera  Gawlas 
Anna  Gazur 
Marek  Gluza 
Piotr  Gomola 
Sebastian  Gomola 
Marcin  Hanzel 
Katarzyna  Holubek 
Mateusz  Herzyk 
Zofia  Kuli s 
Klaudia  Leśniak 
Angelika  Mucha 
Katarzyna  Nogawczyk 
Dawid  Pilch 
Zuzanna  Pustelnik 
Kinga  Skiba 
Mariusz  Szarzeć 
Katarzyna  Szalbót 
Paulina  Szkaradnik 

Szkoła  Podstawowa  nr   5 
Wychowawca  klasy: 
Jolanta  Szafranicc 

Mateusz  Karwowski 
Natalia  Inglot 
Michał  Janik 
Karolina  Glajc 
Lidi a  Pniok 
Agnieszka  Pyka 
Dominika  Husar 

Gazeta  Ustrońska  6 

Przemysław  Kołder 
Michał  Wronka 
Artur  Czarniak 
Aleksandra  Balcar 
Michał  Kłoda 
Dominik  Macura 
Konstancja  Ziemianin 
Bartłomiej  Gonska 
Dorota  Wisełka 
Mateusz  Trąbała 
Anna  Herman 
Patryk  Micch 
Artur  Ryś 
Anna  Mojeścik 
Łukasz  Heller 
Piotr  Kłósko 
Kamil  Pieknik 
Łukasz  Nowak 

Szkoła  Podstawowa  nr   6 
Klasa  l a 
Wychowawca  klasy: 
Jolanta  Herczyk 

Katarzyna  Balcar 
Kamil  Błacha 
Sara  Brane 
Malwina  Górniok 
Izabela  Haratyk 
Monika  Kocot 
Marta  Kubowicz 
Agata  Lcgierska 
Monika  Lema 
Amadeusz  Li s 
Joanna  Łupieżowiec 
Grzegorz  Niemczyk 
Krzysztof  Niemczyk 
Sara  Niemczyk 
Wioletta  Nowak 
Natalia  Rusin 
Krzysztof  Sajan 
Anna  Surgicwicz 
Szymon  Szpin 
Magdalena  Wojdyło 
Natalia  Zielińska 

Klasa  1  b 
Wychowawca  klasy: 
Lucyna  Najda 

Arkadiusz  Balcar 
Iwona  Cieślar 
Klaudia  Fober 
Tomasz  Heczko 
Kamil  Hubczyk 
Robert  Husar 
Żaneta  Husar 
Mariusz  Kocot 
Kornelia  Lanc 
Kinga  Maryniak 
Katarzyna  Nastaszyc 
Katarzyna  Papaj 
Anna  Puzoń 
Joanna  Puzoń 
Tomasz  Rakus 
Magdalena  Rymorz 
Łukasz  Sajan 
Krystian  Szturc 
Kinga  Wardas 
Klaudia  Żydel 



Na  rybnickim  rynku.  Fot. W.  Suchta 

Y
2 września  w  Rybniku  dokonano  rozstrzygnięcia  konkursu  re

gionalnej  rozgłośni  Polskiego  Radia  w  Katowicach  „Złot a  Miej
scowość".  Wszystko  odbywało  się na  rybnickim  rynku.  Tam  też 
swoje  stoiska  wystawiły  poszczególne  miasta.  Oczywiście  na 
każdym  stoisku  rozdawano  foldery  i  inne  materiały  promujące 
daną  miejscowość.  Skromnie  wyglądało stoisko  Pszczyny,  gdzie 
praktycznie  były  tylko  foldery. Brenna  oferowała potrawy  z  gril
la,  Ujsoły  rozdawały  wykonywane  na  stoisku  kwiatki  z  bibułki, 
Jastrzębie wystawiło  kwiaty, Jaworzno  rozdawało  żółte  czapecz
ki z tektury, Koszęcin  piekł okazałego prosiaka, Chorzów  często
wał chlebem  ze smalcem  i prezentował  wystawy  obrazów,  Ogro
dzieniec  postawił  na  warzywa,  pieczywo  i  pieczoną  kiełbasę, 
a  Międzybrodzie  Bialskie  oferowało  foldery  i wystawiało  rzeź
by.  Ustrońskie  stoisko  było  jednym  z  bardziej  obleganych.  Ser
wowano  chleb  ze  smalcem,  swe  obrazy  prezentowali  artyści  z 
„Brzimów" ,  chętnym  podawano  cappuccino  z  Mokate. 

Zakończenie  konkursu  o  tytuł  „Złotej  Miejscowości'  Radia 
Katowice  to  także  występy  reprezentacji  poszczególnych  miast 
na  scenie.  Dominowały  zespoły  regionalne,  ale  nie  tylko.  Cho

W 
I

W przeddzień  corocznych  dożynek  zorganizowano  w  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa  wernisaż  wystawy  haftów Alicj i  Kiecoń 
i koronek Ewy Heczko oraz Barbary Morawiec, mieszkanek  Ustro
nia  z  udziałem  burmistrza  Jana  Szwarca  oraz  zcy  przewodni
czącego Komitetu  Dożynkowego  Jana  Kubienia.  Przybyły  twór
czynie wraz z rodzinami  oraz  wielu  zainteresowanych. 

Gości  przywitała  Lidi a  Szkaradnik  podkreślając,  że  wystawy 
dożynkowe  Muzeum  organizuje  corocznie  od  1987  r.  W  latach 
ubiegłych  wielokrotnie  popularyzowano  działalność  mieszkań
ców  naszego  miasta,  a  tegoroczna  ekspozycja  haftów  i  koronek 
jest  nawiązaniem  do  tradycyjnego  rękodzieła. 

Alicj a Kiecoń jest  z  zawodu  stomatologiem.  Od  lat  szkolnych 
dzierga,  haftuje  i szyje  dla  własnych  potrzeb,  a  od  8  lat  skupiła 
się na hafcie krzyżykowym.  Wykonuje tą techniką  piękne  obrazy 
o  różnej  tematyce.  Jest  wśród  nich  portret  papieża,  pejzaże  oraz 
piękne  kompozycje  kwiatowe,  którymi  twórczyni  ozdabia  rów
nież  kamizelki. 

Ewa  Heczko,  prowadząca  Galerię  Sztuki  w  Szpitalu  Uzdrowi
skowym na Zawodziu jest  rodowitą  warszawianką  i już w  młodo
ści  odkryła  swoje  predyspozycje  i  zamiłowanie  do  dziergania 
serwetek  na  szydełku.  Przybywając  do  Ustronia  i zakładając  tu 
rodzinę  zainteresowała  się  dawnymi  wzorami  wyrobów  konia
kowskich,  udostępnionymi  jej  przez  Jana  Kropa  z  Muzeum  Be
skidzkiego  w  Wiśle.  Wykonuje  nie  tylko  finezyjne serwetki,  ale 
również  koronkowe  bluzki,  a jej  ostatnią  pracą,  którą  dziergała 
przez cztery miesiące, jest płaszcz z niezliczonej  ilości  drobnych, 
koronkowych  kwiatów, który  w najbliższym czasie będzie  ozdo

rzów przedstawił piosenkarki, a Jaworzno poezję śpiewaną.  Ustroń 
reprezentował  dziecięcy  zespół  „Równica".  Tak jak  zawsze  wy
padli  doskonale,  nawet przy  szwankującym nagłośnieniu.  Zresz
tą  występującego jako  gwiazda  Zbigniewa  Wodeckiego,  też  nie 
było  zbyt  dobrze  słychać. 

Prawdziwą  gwiazdą  wieczoru  okazał  się  natomiast  prezydent 
Aleksander  Kwaśniewski.  Na  kilk a  minut  wszedł  na  scenę  owa
cyjnie witany przez publiczność. Akurat  trwał mecz  UkrainaPol
ska  i prezydent,  dzięki  swemu  sztabowi,  podawał  aktualną  sytu
ację na boisku  w Kijowie.  Wiwatowano  każde słowo  prezydenta, 
tym  bardziej że  Polska  w  Kijowi e  wygrywała. 

Wizyty  prezydenta  nie  przegapiła  „Równica".  Dzieci  z  Ustro
nia  witały  go  w  Rybniku  kwiatami.  Trochę  trzeba  było  na  Alek
sandra  Kwaśniewskiego  poczekać,  ale opłacało  się. W końcu  nie 
każdy  wita  urzędującego  prezydenta.  A  chętnych  do  tego  było 
sporo, począwszy od  rybnickiej elity politycznej, a  skończywszy 
na wszystkich obecnych  na rynku. Po krótkim wystąpieniu na  sce
nie  prezydent  z  małżonką  zdecydował  się  nawet  pozować  do 
wspólnego  zdjęcia z  Równicą. 

Gdy  ogłoszono,  że  „Złot ą  Miejscowością" w  roku  2000  zosta
ła  Brenna,  miny  ustrońskiej  ekipy  posmutniały,  jednak  gratulo
wano  rywalom  zza  Równicy.  W  końcu  tytuł  „Złotej  Miejscowo
ści"  trafił na  ziemię  cieszyńską.  (ws) 

Rybnickie  służby  komunalne.  Fot.  W.  Suchta 

bą  panny  młodej.  Ewa  Morawiec  pochodzi  z okolic  Koniakowa, 
toteż  zamiłowanie  do  koronek  odziedziczyła  po  babci  i  matce. 
Obecnie pracuje w  Szpitalu  w Reptach  na Zawodziu,  lecz w  wol
nych  chwilach  dzierga  piękne  serwetki,  obrusy, bieżniki,  a  także 
koronkowe  bluzki,  kołnierze  i torebki  na zamówienie  wszystkich 
zainteresowanych.  Jej  prac  na  tej  wystawie  jest  najwięcej.  Ko
ronki  wykonane  są  najczęściej z nici  w  kolorze  białym,  ale  zda
rzają  się  również  beżowe,  a  nawet  niebieskie  i  czarne. 

To  urokliwe  i pracochłonne  rękodzieło  wzbudzało  podziw  nie 
tylko  u pań. Cieszyło się również zainteresowaniem  panów  przy
byłych  na dożynkową  wystawę.  (Is) 

Uroczyste  otwarcie  wystawy.  Fot. K.  Heczko 
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Łowienie  słodyczy.  Fot.  W.  Suchta 

E I 

FESTY Y 
Przez  cały  dzień  bawiono  się  na  Festynie  Sportowym  na  sta

dionie  Kuźni  Ustroń.  Przygotowano  wiele  atrakcji, a jako  pierw
sze rywalizowały  dzieci. Mali  ustroniacy walczyli  z małymi  wcza
sowiczami  i małymi  mieszkańcami  okolicznych  gmin.  Najpierw 
pokonywano  tor  przeszkód.  Naj lepszym  okazał  się Łukasz  Sza
tani k  z  Cisownicy  wyprzedzając  Radka  Niwińskiego  z  Ustro
nia  i  Annę  Podsiadło  z  Krapkowic.  Najmłodszy  uczestnik  tej 
konkurencj i,  Paweł  Sokołowski  z  Katowic,  liczył  sobie  5  lat. 
Wśród  dzieci  starszych    powyżej  10  lat  wygrał  Jacek  Ciepły 
z Ustronia przed  Piotrem  Bemem  też z Ustronia. Nie mniej emocji 
było podczas  rowerowego  toru  przeszkód.  Tu wygrał  Paweł  Ka
mienior z  przed  Jackiem  Ciepłym  i Mateuszem  Darmsteadte
rem   wszyscy  z Ustronia.  Jako  że  był  to  festyn  na  boisku  Kuźni 
nie mogło  zabraknąć  konkurencji  pi łkarskich.  Strzelano  karne,  a 
najskuteczniej  strzelali:  w  kategorii  młodzieży  do  12  lat  Artu r 
Skóra  z  Bełchatowa,  powyżej  12  lat  Edyta  Rymaszewska  z 
Ustronia.  Strzelali  na bramkę  również  dorośli.  Wygrał  Sebastian 
Cholewa  z Ustronia  zostawiając w  pokonanym  polu  tak  znanych 
ustrońskich  sportowców  jak:  Łukasza  Dziadka,  Klaudiusza 
Stochmala,  Ryszarda  Stopyrę, Zbigniewa  Wasilewskiego,  i Ru
dolfa Krużołka .  Strzelanie  z wiatrówki  wygrał  Adria n  Kozłow
ski,  a  później  obserwowano  wygrany  w  lidze  okręgowej  mecz 
piłkarzy  Kuźni  Ustroń.  Na  zakończenie  bawiono  się przy  muzy
ce  country. 

Udana  impreza  na stadionie  Kuźni  mogła się odbyć dzięki  spon
sorom,  którymi  byli :  Browary  Brackie,  PepsiCola,  Hurtownia 
Smakosz,  Hurtownia  Tomasz,  Standard,  Dziomex,  Drukarnia 
Wydawnicza  w  Cieszynie,  Galeria  na  Gojach,  Słonecznik,  Le
mar,  Profespol,  Zespół  Szkół  Technicznych,  Ania  Rzeszów,  In
żynieria  Ustroń,  Artchem,  Salon  Fryzjerski  Urszula,  Restauracja 
Vena, Karczma  Góralska, Bar pod  Bukiem,  Bar Barman,  Bar  Max, 
Bar  Ustroński,  Bar  Pod  Brzegiem,  Bar  Kufelek,  Bar  Maruś,  Bar 
Utropek,  Bar  Adriático,  Bar  Na  Targowisku.  (ws) 

Konkurs  rzutów  do  kosza.  Fot.  W.  Suchta 

Przed  wejściem  do amfiteatru  na  obrzęd  dożynkowy  większość 
zwiedza  jeszcze  wystawę  drobnego  inwentarza,  która  corocznie 
ma  miejsce na  boisku  za  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Kilku 
nastu  wystawców  zaprezentowało  56  ras gołębi,  25  ras kur  ozdob
nych  i 6 ras kaczek.  Podziwiano  też papugi.  Najcenniejszymi  oka
zami  były  gołębie  perukarze  i  turkoty. 

 Chcemy  zwiększyć  zainteresowanie  hodowców  i  młodzieży, 
żeby  młodzi  ludzie  interesowali  się  czymś  jeszcze  poza  dysko
tekami  i  rozróbami  na  boiskach   mówi  o celu  wystawy jeden  z 
jej  organizatorów  Janusz  Pinczer   z  BielskaBiałej.    Taka  ho
dowla  wciąga  i trzym a  w  domu,  a dzięki  temu  kilkunastoletn i 
człowiek  rozwij a  się  intelektualni e  i  emocjonalnie.  Niektór e 
gołębie  są  bardzo  drogie,  kosztują  200  zł,  a nawet  poszczegól
ne  ptaki  osiągają  cenę  3000  zł. Żeby  założyć  hodowlę  nie  trze
ba  aż  tak  drogich  okazów.  Gołębia  można  kupi ć  ju ż  za  5 zł,  a 
do  rozpoczęcia  hodowli  potrzeba  tylk o  trzech  par   młodych 
gołębi.  Niestety  młodzież  coraz  mniej   interesuje  się  ptakami . 

Według  oceny  hodowców  zaledwie  10% zwiedzających zna  się 
na  ptakach,  potrafi  rzeczowo  dyskutować.  Tacy  znawcy  zadają 
wiele szczegółowych  pytań,  dzielą  się też swoimi  doświadczenia
mi.  Zazwyczaj  ludzie na wystawę przychodzą  tylko obejrzeć  ład
ne okazy. Największe zainteresowanie  ptaszkami  wykazują  dzie
ci.  Bardzo  często  chcą  się  z  ptaszkiem  zaprzyjaźnić,  pogłaskać, 
chociażby  dotknąć. „Oj , bo ci  utnie palec"   przestrzegają  dorośli. 

  Taka  wystawa  to  oczywiście  stres  dla  ptaka    twierdzi  J. 
Pinczer.   Najbardziej   taki e  publ iczne  pokazy  przeżywają  ba
żanty,  najlepiej   znoszą  to  gołębie,  któr e  nie  są  tak  płochliwe. 
Szczególnie  ptaki  boją  się  gdy  na  takiej   wystawie  pojawi  się 
ktoś  z  psem. 

Podczas  wystawy  można  było  wziąć  także  udział  w  loterii. 
Wygranymi  były  ptaki.  Zdarzało  się,  że  ktoś  wygrywał  gołębia, 
lecz nie  mając w domu  warunków  do  hodowli,  wypuszczał  go  na 
wolność.  Tylko  gołębie  pocztowe  wracają  do  właściciela.  Pozo
stałe  wypuszczone  na wolność  trafią po  krótkim  czasie  do  które
goś  z  ustrońskich  hodowców.  (ws) 

E 
Uprzejmie proszę o sprostowanie  dokonanych  zniekształceń  mojego 

tekstu  pt.  „10  lat  działalności  ŚZŻ  AK  w  Ustroniu",  poprzez  podanie 
prawidłowej  treści: 

W okresie 10cio letniej działalności zostało wykonanych oraz poświę
conych  ponad 300 tablic  i pomników  i około 400 sztandarów AK  doku
mentujących walką  Polskiego Państwa  Podziemnego  w czasie  II wojny 
światowej. Należy przede wszystkim  wymienić: 

  pomnik  Polskiego  Państwa  Podziemnego  i Armii  Krajowej  odsło
nięty w Warszawie  10 czerwca  1999 r. przez marszałka Sejmu i poświę
cony  11 czerwca  1999 r. przez Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II  (...). 

Kolo  ŚZŻ AK w Ustroniu  zostało  powołane w dniu  12 czerwca  1990 
r. na zebraniu  22 żołnierzy  AK  . W  1992 r. 31  maja został  poświęcony 
sztandar AK przez J.E. ks. bpa Tadeusza  Rakoczego w asyście  dziekana 
dekanatu  wiślańskiego  ks. Rudolfa Wojnara  i proboszcza  parafii  rzym
skokatolickiej  pw. św. Klemensa  ks. Leopolda  Zielaski. 

Prezes Zarządu  Koła  ŚZŻ AK  w  Ustroniu 
por.  rez.  Bolesław  Szczepaniuk  ps.  „Graf ' 
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Fot. W.  Suchta .Ekologiczna"  antena. 

E E 
Zbliżają się wyboiy prezydenta. 8 października udamy się do  loka

li wyborczych,  by oddać swój głos. W  lokalach  nad  prawidłowością 
głosowania czuwa obwodowa komisja wyborcza. Obecnie zgodnie z 
kalendarzem wyborczym kończy się etap powoływania  obwodowych 
komisji.  Zapytaliśmy  naczelnika  Wydziału  Spraw  Obywatelskich 
Urzędu  Miasta, na  jakich zasadach  powołuje się obwodowe  komisje 
i kto może  w nich  zasiadać.  Czesław  Gluza  powiedział: 

  Obwodowe  komisje  wyborcze  powołuje zarząd  miasta  spośród 
osób mających prawo wybierania  i zamieszkałych  na  terenie  gminy. 
Prawo zgłaszania członków obwodowej   komisji wyborczej   przy
sługuje komitetom wyborczym  kandydatów  na prezydenta.  Każ
dy komitet ma prawo zgłosić jedną  osobę do jednej komisji. W  przy
padku zgłoszenia przez komitet więcej niż jednej osoby  do  obwodo
wej komisji  wyborczej,  członkiem  komisji  zostaje osoba  zgłoszona 
wcześniej  lub  ta,  której nazwisko  wpisano  wcześniej  w  zgłoszeniu. 
W  przypadku  zgłoszenia  do  składu  obwodowej  komisji  wyborczej 
przez  pełnomocników  kandydatów  na prezydenta  więcej niż  ośmiu 
osób zarząd gminy ustala skład komisji w trybie publicznego  losowa
nia.  Informację o  miejscu, dacie  i godzinie  losowania  podaje się  do 
publicznej wiadomości.  W  skład  komisji wchodzą  również z  urzędu 
osoby wskazane przez  burmistrza. 

RH»  J ł E S T A " 
UstrońHermanice,  ul. 

Skoczowska 47 E 
(obok kolektury LOTTO) 

tel.  8545398 

okna i drzwi PCV i drewniane 
  ALUPLAST,  SALA

MANDER, REHAU, PANORAMA 
„Sokółka"  okna i drzwi 

Y
Y E 

od 9.00 do17.00 

  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia 
działalności  gospodarczej 

  podatki  (PIT, VAT) 
 księgowość,  kadry,  ZUS 
  możliwość  dojazdu  do  klienta 

  bezpłatne  porady 
    pisma,  podania,  itp. 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza  do złożenia  ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Rekul tywacj ę  wysypiska  odpadów  w  Ustroniu  Poniwcu. 

Formularze  zawierające informacje o warunkach  zamówienia  można 
odebrać osobiście w Wydziale Inwestycji  i Gospodarki Gruntami  Urzę
du Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach  od 8°° do  1500  lub za  zali
czeniem pocztowym. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertą, należy zło
żyć w siedzibie zamawiającego (pokój nr 33) w terminie do 22.09.2000 r. 
do godz. 10l)0. 

Koperta powinna  być odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg   rekultywacj a  wysypiska. 

Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami jest:  Naczel
nik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  mgr   inż.  Barbara 
Jońca  (tel. 8543479).  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  zamawia
jącego,  w  sali  sesyjnej  (pok.  nr  24),  w  dniu  22.09.2000  r.  o  godz. 
14.00. W przetargu  mogą  wziąć  udział oferenci,  którzy: 
 nie zostali wykluczeni  na podstawie  art.  19  i art. 22 ust.  7; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach  pu
blicznych. 



Ogłasza  przetarg  ofertowy,  pisemny  na: 
Najem  lokali  użytkowych  w budynku  szpitala 
Z  przeznaczeniem  na  działalność  gospodarczą. 
Oferta  powinna  zawierać: 
  imię  i nazwisko,  nazwę  i siedzibę  oferenta 
  status  prawny  oferenta  (zaświadczenie  o  wpisie  do  ewi
dencji  działalności  gospodarczej  lub  wypis  z  rejestru  han
dlowego) 
  adres  lokalu 
  oferowana  stawkę  czynszu  za  1  m2  /bez  uwzględnienia 
podatku  VAT  22%/ 
  dowód  wpłaty  wadium 
 oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z warunkami  prze
targu  i przyjmuje  je  bez  zastrzeżeń. 
Pisemne  podpisane  oferty  należy  składać  w zamkniętej  ko
percie  w  Śląskim  Szpitalu  Reumatologiczno    Rehabilita
cyjnym w Ustroniu,  ul. Szpitalna  11, pok.  162, w  terminie  do 
dnia  21.09.2000  r. do  godz.  14.00.  Wyniki  przetargu  zosta
ną  ogłoszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  Śląskim  Szpitalu  Reu
matologiczno    Rehabilitacyjnym  w  Ustroniu  ul.  Szpitalna 
11 w  dniu  22.09.2000  r. 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wa
dium w wysokości  określonej  w poniższej  tabeli,  które  nale
ży  wpłacać  w  kasie  szpitala  w  terminie  21.09.2000  r.  godz. 
14.00. 
Z warunkami przetargu  można się zapoznać w Szpitalu  pok. 
122  lub  telefonicznie,  numer  telefonu:  8542942,  85429
43 wew.  105. 
Szpital  Reumatologiczno    Rehabilitacyjny  w  Ustroniu  za
strzega  sobie  prawo  do  odwołania  lub  unieważnienia  prze
targu  bez  podania  przyczyny. 

WYKA Z LOKAL I   UŻYTKOWYC H 
DO PRZETARGU 

lp.  Położenie 
lokalu 
w  nr 

Pow. 
lokalu 
za  1  m2 

Cena 
wyjściowa 
gospod. 

Zakres 
działaln. 

Vadium 

I .  Partcr

aktualnic 

kawiarnia 

76  17,16+VAT  kawiarnia  130,00 

2.  Partcr

aktualnic 

zakład 

fryzjerski 

30  24,92+VAT  fryzjer  75,00 

3.  Partcr

aktualnic 

sklep 

spożywczy 

20  52,33+VAT  sklep 

spożywczy 

105,00 

4.  Partcr

aktualnic 

sklep 

odzieżowo

kosmctyczny 

40  25,76+VAT  sklep 

odzieżowo

kosmctyczny 

103,00 

5.  Partcr 22  23,16+VAT  kiosk  z  prasą  51,00 

6.  Parter 
aktualnie 
sklep  ze  sprzę
tem  rehabilita
cyjnym 

55  25,76+VAT  sklep    sprzęt 
rehabilitacyjny 

142,00 

7.  Partcr

aktualnic 

kwiaty 

6  24,59+VAT  kwiaty  15,00 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

„MIS S  K "    jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńsk iego  70  a. 
Zapraszamy. 

Tanio  sprzedam  komplet  wypoczyn
kowy  i dwa  foteliki  obrotowe. 
Tcl. 8541057. 

.AUTOMATYK A  UŻYTKOWA "  inż. 
Krzysztof  Suchanek.  Wykonuje  insta
lacje elektryczne, alarmowe  i antenowe. 
Tel. 0501535898. 

Łowisko  wędkarskie  w  Nicrodzimiu,  ul. 
Żwirowa 4, zaprasza wszystkich  chętnych 
na łowienie ryb codziennie od godz.  8.00 
do zmroku. Teł. 8543503. 

Skuteczn ie  matematyka,  f i zyk a  
absolwent  UJ   także dla  studentów. 
Tel. 8 5 1  86  86. 

Masaż leczniczy, wyszczuplający. Ustroń, 
ul. Kościelna  5. 
Tel.  8542693,8551136. 

Wynajmę umeblowany  pokój. Tel.  854
71  37  (wieczorem). 

Oc iep lan ie  budynków,  malowan ie, 
kafelkowanie. Tel. 8545402. 

Wideorcjcstracja. Tcl.  8544357,0602
862494. 

„ U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego  27,  tcl. 
8544997.  Bankiety,  p rzy jęc ia, 
organizacja  ognisk,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

S tudentka  german is tyki  udz ie la 
korepetycji. Tel.  8544457. 
Wynajmę pokój lub dwa na dłuższy czas, 
z łazienką. Oddzielne  wejście. 
Tel.  8543481. 

Profesjonalne  przestrajanie  radiood
biorników  UKF, serwis  RTVSAT,  CB
radia,  telefony  bezprzewodowe,  faxy, 
rozkodowywanic  radioodbiorn ików 
samochodowych,  przerabianie  gier 
SONY  PLAY  STATION.  Ustroń,  ul. 
Daszyńskiego 26, tel. 0605311 548  lub 
8551136  w godzinach  wieczornych. 

Wymagana  fachowość  i znajomość  obsługi  kom

putera.  Najchętniej  mężczynę.  Praca  od  zaraz. 

the  company  fot  women 

zaprasza  na dni  otwarte 
15 i 16  września. 

W programie  przewidziane: 
  promocja  nowych  perfum  „Incan 

dessence" 
  prezentacja  pełnej  gamy  kosme 

tyków 
  porady  firmowej  kosmetyczki 
Impreza  odbędzie  się w  Ustroniu, 

pawilon  handlowy  w  centrum, 
ul.  Daszyńskiego  11. 

CENTRUM TRENINGOWE 
PAMIĘCI 

I KONCENTRACJI UWAGI 
ogłasza zapisy na kurs 

wrześniowy 
dla dzieci  i dorosłych 

Liczba  miejsc 
ograniczona. 

Trener mgr Ewa Nowińska 
Ustroń, ul Lipowa  1, 

Do 9 września apteka „Elba"  przy ul. 3 Maja. 
Od 9 do 16 września apteka „Manhatan"  na os. Manhatan. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

Dzieci witały prezydenta... 
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...a prezydentowa  dzieci.  Fot. W. Suchta 

WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tcl.  8542996. 
Wystawy  stale 
—  Hutnictwo  i  kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
Wystawy  czasowe 
—  Wystawa  haftów  Alicj i  Kiccoń  i koronek  Ewy  Brachaczek  (16.08    12.09) 
—  Wystawa  malarstwa  Stefanii  Bojdy  (1  .IX.20.X.) 
Muzeum czynne: we wtorki 9 17, od środy do piątku 9 14, w soboty 9 13,  niedziele 
1 0  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" , 
ul.  3  Maja  68,  tcl.  8542996. 
Wystawy stale 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza  Gazurka. 
Wystawy czasowe 
—  Wystawa  malarstwa Joanny  KrajcwskicjWolińskicj i Małgorzaty  Biała z  Poznania 
pt. „Między  Matką  Aniołem"  (do  31.08) 
Oddział czynny: we wtorki  9  1 8.  środy, czwartki  9   14, w  piątki  i soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  I,  tcl. 85431 08. Czynne:  od wtorku do piątku 917, soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tcl.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tcl.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tcl.  8545458.  Czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  10.0017.00. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia" ,  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Wystawa  malarstwa  Karola  Kubali. 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażakówka" , 
ul.  Daszyńskiego  28,  tcl.  8542906. 

KULTUR A 
9.09.  godz.  16.00 

SPORT 

1517.09.  godz.  19.00 

17.09.  godz.  19.00 KIN O „ZDRÓJ" , 
17.09.  godz.  17.00 
16.09.  godz.  18.45 

godz.  21.00 
7.09.  godz.  21.00 
813.09.  godz.  18.45 
813.09.  godz.  20.30 
Kin o  premier 
7.09.  godz. 18.45 
14.09.  godz.  20.30 

Wieczornica  z  okazji  80  urodzin  Janiny 

Guzkicwicz  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Schronisko  PTTK  na  Równicy 
  Ogólnopolskie  zakończenie  sezonu 
motocyklowego. 
Marszobicg  na  Czantorią 

uł. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
Tygrys  i Przyjaciele 
Ni c  czas  na  łzy 
Opętanie 
Nic  czas  na  łzy 
Sekta 
Klu b  54 

Ja,  Irena  i  j a 
Patriota 

SKLEP  CAŁODOBOWy  g \  g  M  1  Zakupy  na  telefon! 

spożyWczoprzemyshu/yM  1  MM  t  W CENTRUM  USTRONIA 

43650  Ustroń  .  ^ T r a r T , c  \ 7  ŮOWÔZ  GRATIS!!! 

ut.  3  Maja  28  lei.  21)  h  10  Honorujemy  karty  kredytowe! 



 W E 
Kuźni a  Ustroń    LK S  Kończyce  Mał e  3:1  (0:0) 

Około  600  kibiców  obserwowało  w  ostatnią  niedzielą  mecz  pił
karzy Kuźni w rozgrywkach  ligi okręgowej. Takiej publiczności  nie 
mają kluby grające w klasach  wyższych,  ale też nie ma klubu,  który 
wygrywa  sześć  meczów  z  rzędu.  Kuźnia  od  początku  rozgrywek 
nie straciła punktu, a poziom  który prezentuje cieszy kibiców.  Mecz 
na  szczycie,  bo  Kończyce  zajmowały  drugie  miejsce  w  tabeli,  na 
pewno  nie  rozczarował  publiczności.  Pierwsza  połowa  to  wyrów
nana gra, ze wskazaniem  na Kończyce. Kuźnia sporadycznie  ataku
je, trochę jest w tym wszystkim chaosu. Zawodnicy  obu drużyn  gra
j ą  dość  ostro  z czym  nie  może  poradzić  sobie  sędzia.  Zdarzają  się 
nawet  faule z  tyłu,  nie  zawsze  odgwizdywane  prze  arbitra  spotka
nia.  Powoduje  to  dość  dużą  nerwowość  wśród  zawodników  obu 
drużyn.  Kuźnia  nie  miała  dogodnych  sytuacji  strzeleckich,  za  to 
napastnik  Kończyc  fatalnie spudłował, będąc sam na sam z  naszym 
bramkarzem.  Po prostu  mu  zeszło.  Końcówka  pierwszej połowy  to 
wręcz  popis  niekompetencji  sędziego,  który  w  równym  stopniu 
krzywdzi  obie  drużyny.  Kibice  rekompensowali  sobie  to  pięknym 
widokiem  tęczy  nad  stadionem.  Sporo  kibiców,  to  też  powróciły 
zawołania z dawnych  lat. Gdy w pewnym  momencie  piłka  opuściła 
boisko  i znalazła  się  pod  nogami  przechodzącej  akurat  urodziwej 
kobiety,  kibice wołali  tak jak  kilkanaście  lat  temu:  „Okazja". 

Sytuacja zmienia się po przerwie, gdy  to Kuźnia nie oglądając się 
na  arbitra  zaczyna  grać.  Praktycznie  przez  pół  godziny  nasi  piłka
rze  okupują  połowę  Kończyc.  W  63  min.  dośrodkowuje  Janusz 
Szalbot, główkuje Dawid Szpak  i to w samo okienko. Druga  bramka 
też w okienko. Tym razem po rzucie rożnym  nie do obrony  główku
j e  Wojciech  Krupa .  W  85  min.  obrońcy  Kończyc  gubią  się,  piłkę 

przejmuje  D.  Szpak  i  mimo  rozpaczliwej  interwencji  bramkarza 
pewnie  strzela  trzecia  bramkę  dla  Kuźni.  Jedynego  gola  Kończyce 
zdobywają na trzy minuty przed  końcem  spotkania z dość  zaskaku
jąco wykonanego  rzutu  wolnego. 

Spotkanie prowadził  dość  nieudolnie  sędzia  Tomasz  Dudka,  który 
powinien  chyba  jeszcze  jakiś  czas  szl i fować  rzemiosło 
w meczach trampkarzy, nim przydzieli mu się kolejny mecz  seniorów. 

Statystyka  A.  Steckiewicza:  strzały:  Kuźnia    19, Kończyce    5, 
strzały  celne:  93, spalone:  13, faule  1814,  rzuty  rożne  62. 

Kuźnia wystąpiła w składzie: H. Buchalik, T. Słonina, P. Popław
ski, M. Kotwica  (od  45 min  M.  Szatanik),  W. Krupa, R.  Marynow
ski,  M.  Sałkiewicz  ( od  45  min.  M.  Sikora),  M.  Marianek,  J.  Szal
bot,  R. Płaza,  D.  Szpak  (od  85  min.  M.  Adamus). 

Po meczu  powiedzieli: 
Kapitan  Kuźni  Roman  Płaza:    Wygrywamy  i myślimy,  że  tak 

będzie  dalej. Dziś pierwsza  połowa  nie była  przez nas najlepiej za
grana.  Zawodnicy  z  Kończyc  krótko  nas  kryli  i  ciężko  się  grało. 
Trzeba uczciwie powiedzieć,  że w pierwszej połowie  to grały  Koń
czyce. W przerwie w szatni  było trochę głośno  i może  to nas  zmobi
lizowało.  Ruszyliśmy,  a wiadomo, jak  się strzeli  bramkę,  przeciw
nik musi  się odkryć.  Wyszły  nam  stałe  fragmenty  gry. 

Trener  Kończyc  Mirosła w  Szwarga:  W  pierwszej  połowie  to
czyliśmy  równorzędną  walkę,  po  przerwie  Kuźnia  zepchnęła  nas 
do defensywy. Trzy  błędy  w  obronie  i tracimy  trzy bramki.  Kuźnia 
wygrała  zasłużenie. Nam  nie udało  się dobrze pokryć  napastników 
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przy  dośrodkowaniach  i dwie  bramki  strzelają nam  głową.  Były  to 
zresztą  bramki  przedniej  marki.  My  walczymy  o  punkty.  Trochę 
moim  piłkarzom  brakuje sił. W  przekroju  całego  spotkania  Kuźnia 
była  o  te dwie  bramki  lepsza. Mecz  mógł  się podobać.  Kuźnia  wy
grała,  ma  piękny  obiekt  i na pewno  zasługuje na  to, by  awansować 
do  IV  ligi . 

Trener  Kuźni  Wiesław  Nielaba:    Pierwsza  połowa  meczu  bar
dzo  nerwowa.  Zawodnicy  grając z  wiceliderem  byli  chyba  spięci, 
gra  się  rwała.  Dała  o  sobie  znać  ranga  meczu  i dużo  publiczności. 
Druga połowa  znacznie  lepsza, ale przeciwnik  był naprawdę  dobry. 
Trzeba  przyznać, że Kończyce mają zespół  poukładany,  który  umie 
grać  w  piłkę.  Dzisiejsze bramki  naprawdę  piękne   główki  w  same 
okienka,  tylko  do  sfi lmowania.  Mieliśmy  jeszcze  parę  okazji  na 
bramki,  ale przecież  wszystkiego  się nie  strzela.  Nasza  gra  jeszcze 
nie jest  taka jak  powinna  być. Dużo  nam  brakuje, dużo pracy  przed 
nami. Co mogę powiedzieć,  to że gramy  dalej, pracujemy, ten  mecz 
to już  historia,  a  myślimy  o przyszłości.  Trzeba  po  tym  meczu  po
dziękować  całej  drużynie,  także  zawodnikom  rezerwowym.  Nikt 
się nie obraża,  wszyscy  dopingujemy  tych  na  boisku. 

Były  to  niewątpliwie  dwa 
szczęśliwe dni dla kibiców piłki 
nożnej  w  Ustroniu.  W  sobotę 
w  ważnym  meczu  wygrywa 
reprezentacja kraju, w niedzielę 
w  identycznym  stosunku 
reprezentacja  naszego  miasta. 
Teraz  przed  Kuźnią  dwa 
spotkania  na  wyjeździe. 
Zawodnicy  są  nastawieni 
bojowo,  trener  woli  zachować 
ostrożność.  My  wierzymy,  że 
Kuźnia nadal będzie wygrywać. 

Tekst  i zdjęcia: 
Wojsław  Suchta 

1.  Kuźnia 
2.  Koszarawa 
3.  Czechowice 
4.  Chybie 
5.  Kaniów 

18 
13 
13 
12 

12 

6.  Zebrzydowice  10 
7.  Kończyce 
8.  Milówka 
9.  Bestwina 
10.  Kobiernice 
11.  Zabrzeg 
12.  Porąbka 
13.  Strumień 
14.  Kozy 
15.  Wieprz 
16.  Śrubiarnia 

10 

10 

182 
147 
1312 
115 
129 
196 
129 
1212 
129 
108 
610 
310 
416 
111 
620 
514 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza  do złożenia  ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
B u d o wę  kana l i zac j i  d e s z c z o w ej 
w  u l i c y  M a l i n o w e j   w  Us t ron iu . 

Formularze  zawierające informacje o warunkach  zamówienia  można 
odebrać osobiście w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach od 800 do 15°° lub za zalicze
niem pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy  złożyć w siedzibie  za
mawiającego (pokój nr 33) w terminie do 21.09.2000 r. do godz. 1000. 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
Przetargbudowa  kanalizacji  deszczowej  w ulicy Malinowej. 

Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji i Gospodarki Gruntami 
ingr  inż. Andrzej  Siemiński  (tel. 8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej (pok. 
nr 24), w dniu 21.09.2000  r. o godz.  14.00. W przetargu  mogą  wziąć 
udział oferenci, którzy: 
 nic zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art.  22 ust.  7; 
  spełniają wymagania  art.  22  ust.  2 Ustawy  o zamówieniach  pu
blicznych. 
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W  sobotę  2  września  przez  Ustroń  przebiegli  uczestnicy  11 Biegu 
Nadwiślańskiego.  Wystartowali  spod Baraniej Góry a ich celem jest 
Gdańsk,  do  którego  zamierzają  dobiec  15  września,  by  w  ten  spo
sób uczcić  rozpoczynającą się Olimpiadę  w  Sydney.  Organizatora
mi  biegu  są  fundacje  „Olimpiada  2012"  Ryszarda  Parulskiego 
i „Vit a Activa"  Ireny  Szewińskiej. Trasa biegu  wiedzie wzdłuż  Wi
sły. Uczestnicy niosą przez cały czas znicz olimpijski. Dziennie  po
konują 50100 kilometrów. W  Ustroniu  do II Biegu  Nadwiślańskie
go dołączyli biegacze ze szkół  podstawowych  i z TRS  „Siła",  (ws) 

Ę 
LK S  Pierściec    K S  Mokat e  Nierodzim  0:1  (0:1) 

Gonią  czołówkę  pi łkarze  z 
Nierodzimia.  Wyjazdowy  mecz 
w  Pierśćcu  o mistrzostwo  klasy 
"B "  nie  należał  do  najłatwiej
szych. Bardzo  nierówne  boisko 
sprawiało,  że  w  grze  było  bar
dzo  wiele  przypadkowości.  Je
dyną  bramkę  dla  Nierodzimia 
zdobył Dariusz Molek,  któremu 
udało  się  pokonać  bramkarza 
niezbyt silnym strzałem. Na  nie
równym  terenie  gra  polegała 
przede  wszystkim  na  mocnych 
wybiciach piłki . Niewiele z  tego 
wychodziło. W całym  spotkaniu 

Nierodzim  okazał  się  drużyną 
skuteczniejszą.  (ws) 

1.  Goleszów  12  153 
2.  Rudnik  12  124 
3.  Nierodzim  10  52 
4.  Bąków  7  146 
5.  Haźlach  7  95 
6.  Chybie  II  7  32 
7.  Zebrzydowice  II  5  54 
8.  Pierściec  3  510 
9.  Wiślica  3  1122 
10. Ochaby  1  26 
11. Dębowiec  1  28 
12.Zamarski  0  616 

Witejcie 
Łopowiym  Wóm jako  żech  loto  wybrała  sie  z  przociel

kóm do takigo wielucnego  konzumu,  co mo na  miano,Ma
kro ". Nie chciałach jechać,  bojo  sie już  w naszym  Sesanie 
sfuczym  i szłapy  mie  bolom  jak  go  cały  przyńdym,  nale 
namawiali  i namawiali,  lóż  pojechałach. 

Zanim  tam  wleziesz,  musisz  se  wzióńć  wózek  taki  wie
lucny, że ze sto kilo  towaru  by tam  wlazło,  ale kóni ni ma, 
wóz musisz  smyczyć  sóm.  Wlazujymy  do środka,  a tam to
waru aż pod powoł,  wszelijakich  wiecy  tak moc, że  doista 
może sie zawrócić  w  głowie. 

Moja przociełka  kiero jeździ  tam aspóń  roz na  miesiónc, 
czuła sie  jako  ryba  w wodzie.  Gibko pocióngła  tyn  wózek 
ku miynsu,  chynyła pore  kilowóm  łopatkę  do niego,  a jak
by  tego było  mało przyczyniła  se porke  kurczoków  i kacz
kę. Potym  chciała  coby ji   pumóc  ciepnóć  tam  10 kilo  cu
kru na zawarzeliny,  bo prawi,  że  tu je  łacny. 

Jo myślała,  że kupiym  se  łoto mlyko  a śmietónke,  coby u 
nas  nie  trzeja  było  iś do kónzumu,  ale  mocie  rozum. Tam 
nie idzie kupić kilo czegosi,  abo  1 pudełko,  tam trzeja  brać 
jako  to prawióm  całóm  zgrzywke.  Na  do jasnego  gwinta, 
czy jo  móm  w chałupie pułk  wojoków,  abo co, cobych  mu
siała  telkownego  towaru  kupować  ! Zeźliłach  sie  i  cho
dzym  tako  łodulóno  kole  moji  przocielki. 

Łóna musiała  sie skapnóć,  tóż prawi:  Jewa  nie bocz się, 
kup aspóń  wnukom zeszyty  do szkoły    sóm po  10 pakowa
ne, to ich {obdzielisz.  Tak zrobiłach  i kupiłach  też 5 kiło  ixi 
po pranio.  Jak my płacili  to sie mi zdało,  że to doista ni ma 
nic  łacni  niż u nas. 

Dziecka  zeszytom  nie były rade,  bo kiery przeca  we fery
je  myśli  o nauce.  Jewka 

Wspólnota  mieszkańców  z  ul.  Chabrów  z  Polany  składa 
podziękowania  firmie   PHU  „ T O R I M E X "   s.c.  IMPORT 
EXPORT  ul.  Sikorskiego  18  w  Ustroniu  za  bardzo  duże 
upusty  przy  sprzedaży,  za  doradztwo  i ogromne  zaangażo
wanie  w  realizację  przeprowadzanego  remontu  C.O. 
Firm a  nie  wygrała  przetargu,  ale  my    właściciele  wspól
noty    wybra l iśmy  firmę  „TORIMEX" . 

POZIOMO : 1) dziki kot, 4) usterka, 6) wart pałaca, 8) wyspa 
jak  wulkan  gorąca, 9)  norweska  metropolia,  10)  kamienne 
w  zamku,  11)  tygodniki  i dzienniki,  12)  indyjskie  bóstwo, 
13)  japoński  projektant  mody,  14)  upierzony  lotnik,  15) 
telefoniczna  na  korbkę,  16)  z  powymaływanymi  nogami, 
17)  dzienny  ze  sprzedaży,  18)  angielskie  piwo,  19) 
przydomek  J. Kusocińskiego,  20)  pociągowy 
PIONOWO :  1)  hen,  za  miastem,  2)  zajęcie  plastyka,  3) 
metalowa nakrętka, 4) miejsce praktyk uczniowskich, 5) chęć 
wstąpienia,  6)  głoszone  przez  proroka,  7)  romansidło,  11) 
wizjoner,  13)  imię  Kurosawy,  reżysera japońskiego,  14) w 
dodawaniu. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija  27 września  b.r. 

R o z w i ą z a n ie  K r z y ż ó w k i  z  nr   33 
DOŻYNK I  BLISK O 

Nagrodą  30 zł otrzymuje ZOFI A  SIKORA  z Ustronia,  ul. 
Wiejska 24. Zapraszamy  do  redakcji. 
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