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Zbl iżają  się  święta  i  czas  wielkich  zakupów.  J ak  kupować, 
żeby  un iknąć  k łopotów? 
Żeby  zakupy  świąteczne  zamiast  radości  nie  przysporzyły  nam 
kłopotów,  musimy  przede  wszystkim  pamiętać  o  zabieraniu  pa
ragonu.  Jest  to  podstawa  do  wszelkich  rozmów  na  temat  towaru, 
bo  bez  paragonu  nie  udowodnimy  sprzedawcy,  że  dokonaliśmy 
zakupu  właśnie  w jego  sklepie.  Trzeba  też  dokładnie  sprawdzać 
datę  przydatności  do  spożycia.  Przed  świętami  często  dostajemy 
bony  od  pracodawców  i postanawiamy  zrobić  sobie  zapasy.  Ku
pujemy  puszki,  mrożonki,  kakao,  kawę,  korzystamy  z  promocji, 
bonifikaty.  Zwróćmy  jednak  uwagę,  dlaczego  cena  jest  obniżo
na.  Być  może  jeszcze  w  momencie  zakupu  towar  jest  pełnowar
tościowy,  ale  za  10 dni  na  przykład  może już  nie  nadawać  się  do 
spożycia  i  trzeba  go  będzie  wyrzucić.  Trzeba  by  jeszcze  wyja
śnić,  że  nie  obowiązuje już  przepis,  który  mocno  tkwi  w  świado
mości  konsumentów,  mówiący  o  zwrocie  towaru  do  5  dni.  Jeśli 
nie  ma  żadnej  wady,  sprzedawca  nie  ma  obowiązku  go  przyjąć. 
Można  się  j ednak  umówić  ze  sp rzedawcą. 
Tak,  ale  lepiej  mieć  jakiś  dowód  tej  rozmowy.  Jeśli  jest  to  mały 
sklep  i często  robimy  w  nim  zakupy,  a  pracownik  czy  właściciel 
nas  zna,  to  nie  będzie  problemu.  W  większych  sklepach  ekspe
dientki  pracują  na  zmiany  i mogą  nie  wiedzieć,  co  ich  koleżanka 
z  nami  uzgodniła.  Naj lepiej  poprosić  o  karteczkę  z  datą,  nazwą 
towaru,  pieczątką  sklepu  i na jej  podstawie  wymienić  towar. 
INa sprzedawcy  ciąży odpowiedzialność  za  towar, co  to  oznacza? 
Jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi.  Nazwa  nie  przyjęła  się  u 
nas,  ale  żeby  korzystać  ze  swoich  praw  klienci  muszą  się  z  nią 
oswoić.  Ochrona  z  tytułu  rękojmi  chroni  klienta  przez  rok  od 
dokonania  zakupu.  W  tym  momencie  ważny  jest  paragon  i dlate
go  powinniśmy  go  trzymać  przez  12 miesięcy.  Jeśli  w  ciągu  roku 
okaże  się,  że  towar  ma  jakąś  wadę,  wadę  ukrytą,  której  nie  za
uważyliśmy  w  momencie  zakupu,  możemy  go  reklamować. 
J ak  to  z rob ić? 

Udajemy  się  do  sklepu  i składamy  reklamację  na  piśmie.  Uczu
lam  klientów,  żeby  dokładnie  opisali  wadę  i podali  datę  zgłosze
nia  reklamacji.  Przepisy  mówią,  że  sprzedawca  ma  obowiązek 
do  14  dni  ustosunkować  się  do  naszych  zastrzeżeń  i albo  przy
znać  nam  rację,  albo  na  piśmie  odmówić  przyjęcia  reklamacji, 
odpowiednio  to  uzasadniając.  Po  upływie  14 dni.  automatycznie 
przyznaje  się  rację  klientowi.  Gdy  jest  uznana,  klient  otrzyma 
zwrot  pieniędzy  lub  inny  pełnowartościowy  towar  lub  sprzedaw
ca obniży  cenę  za  towar  reklamowany.  Przy  pierwszej  reklamacji 
decyduje  o  tym  sprzedawca.  Przy  drugiej  reklamacji  tego  same
go  towaru,  wybiera  klient.  Jeśli  zażąda  zwrotu  pieniędzy  sprze
dawca  nie  może  odmówić. 
Kl ienta  chroni  także  g w a r a n c j a. 
Gwarancja  musi  być  wyrażona  na  piśmie,  a  wydaje j ą  albo  pro
ducent,  albo  sprzedawca.  W  tym  momencie  klient  jest  chroniony 
podwójnie:  z  tytułu  gwarancji  i  z  tytułu  rękojmi.  Kiedy  towar 
okaże  się  wadliwy,  możemy  wybrać,  z  której  formy  będziemy 
korzystać.  Żeby  decyzja  była  dla  nas  korzystna,  musimy  dokład
nie  przeczytać  kartę  gwarancyjną. 

(cd.  na  str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

25  l istopada  odbyła  się  XII I  sesja  obecnej  kadencji  Rady 
Mie jsk ie j.  Obrady  prowadził  w iceprzewodn iczący  RM  Ru
dolf  K r u ż o ł e k. 

Zastępca  burmistrza  I r eneusz  Sza rzeć  przedstawił  projekt 
budżetu  miasta  na  2000  rok.  I.  Szarzeć  omówił  dochody  i wy
datki  miasta  w  przyszłym  roku.  Obecn ie  RM  jest  w  toku  prac 
budżetowych,  zbiera ją  się  poszczególne  komisje,  wprowadza
ne  są  poprawki. 

Najdłużej  podczas  sesji  dyskutowano  nad  dwoma  uchwałami, 
które jednak  dotyczyły  jednej sprawy,  a mianowicie  rozstrzygnię
cia  protestów  wniesionych  do  opracowywanego  planu  miejsco
wego  zagospodarowania  przestrzennego  parceli  w  Ustroniu  Nie
rodzimiu  przy  ul. Zabytkowej  oraz  uchwalenia  planu  miejscowe
go  tej parceli.  Plan  dotyczy  terenu  między  kościołem  św. Anny  a 
f irm ą  Mokate.  Uchwały  prezentował  architekt  UM  Ja ros ław 
Grzybowsk i.  Przed  rokiem  RM  podjęła  uchwałę  o  przystąpieniu 
do  opracowania  planu,  na  luty  tego  roku  datuje  się  zawiadomie
nie  o  przystąpieniu  do  realizacji  planu,  później  plan  opracowy
wano,  w  sierpniu  i wrześniu  plan  wyłożono  do  wglądu.  Jeszcze 
przed  wyłożeniem  do  UM  wpłynęły  23  protesty,  w  sumie  było 
ich 41.  W  październ iku  wys tosowano  pisma  do  skarżących.  J. 
Grzybowski  dodał,  ze  KM  podję ła  uchwałę  o  przekszta łceniu 

(cii  nu  sir.  4) 

MIKOŁA J 
Tradycyjn e  spotkanie 

z  Mikołaje m  na  ustroń
skim  Rynku  odbęd / ie 
się  6  grudni a  w  ponie
działek.  Mikoła j   często
wać  będzie  dzieci  słody
czami od  12.00 do  16.00. 
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Kiedy  wybrać  gwaranc ję,  a  kiedy  rękojmię? 
Gwarancja  bardzo  często  udzielana jest  na  12 miesięcy, czyli  chro
ni nas tak samo długo  jak rękojmia. W tym przypadku zawsze  radzę 
klientom,  żeby  korzystali  z  rękojmi.  Odpowiedzialność  ciąży  na 
sprzedawcy  i on wszystko musi  załatwić. Przy gwarancji  wystawia
nej przez producenta, zazwyczaj podane są adresy  autoryzowanych 
punktów  naprawy  i  tylko  tam  możemy  wadliwy  towar  naprawić. 
Zdarza się, że gwarancja jest  udzielana  na 2, nawet  3  lata, a  oprócz 
tego  producent  może  na przykład  zapewnić  inny sprzęt  na czas  na
prawy.  Wtedy,  po  dokładnym  przeczytaniu  umowy  gwarancyjnej 
możemy zdecydować,  że gwarancja jest dla nas bardziej  korzystna. 
Czy  mają  rac ję  bytu  karteczki,  które  widzimy  w  prawie  każ
dym  sklepie:  „Rek lamacji  nie  uwzględnia  się"? 
Może  być  powieszona  kartka  „Zwrotów  nie  przyjmujemy",  bo 
jak już  mówiłam, jeśli  towar jest  pełnowartościowy,  sprzedawca 
nie  ma  obowiązku  przyjąć go  z  powrotem.  Natomiast  jeśli  poja
wił y  się jakieś  wady,  to  oczywiście  mamy  prawo  do  reklamacji  z 
tytułu  rękojmi.  Napis:  „Po  odejściu  od  kasy  reklamacji  nie 
uwzględnia  się"  może  natomiast  dotyczyć  pieniędzy.  Jeśli  sprze
dawca  wydaje  nam  resztę,  to  musimy  przeliczyć  ją  jeszcze  przy 
kasie,  bo  gdy  odejdziemy,  nie  ma  możliwości  udowodnienia,  że 
otrzymaliśmy  za mało.  Reklamację wadliwego  towaru  musi  przy
jąć bez względu  na to czy rozpatrzy ją  pozytywnie,  czy  nie.  Przy
pominam,  że zgłoszenie  reklamacji musi  być wyrażone  na  piśmie. 
Jak  ustrzec się przed  podpisaniem  niekorzystnej dla  nas  umowy? 
Wszelkie umowy zapisane na dwóch,  trzech stronach  pełnych  para
grafów, które  mamy  przeczytać  i podpisać  w ciągu  pół  godziny,  są 
już  podejrzane.  Nie  wstydźmy  się  poprosić  o  czas  na  zapoznanie 
się z umową.  Możemy  wypożyczyć  ją  do  domu,  skserować  lub  na 
miejscu  usiąść  gdzieś  z  boku  i  dokładnie,  spokojnie  przeczytać. 
Mamy  do tego  prawo,  bo  płacimy  swoimi  pieniędzmi.  Koniecznie 
trzeba się zapoznać  z punktami  drukowanymi  drobnym  maczkiem. 
Tak  pisane są  najczęściej warunki  umowy  dla nas  niekorzystne. 
Podpisana  przez  nas  umowa,  to  rzecz  nie  do  podważenia. 
Sprzedawca  najczęściej  informuje  nas  tylko  o  dobrych  stronach 
zakupu  i  to  my  musimy  starać  się  poznać  wszystkie  szczegóły. 
Nasze  zapewnienia,  że  sprzedawca  o  czymś  nie  powiedział,  nie 
mają  żadnego  znaczenia.  Liczy  się  tylko  to,  co jest  na  papierze. 
Upowszechnił  się  zwyczaj  sprzedaży  przez  akwizytorów  w 
naszych  domach,  czy  t ra f ia ją  do  pani  skargi  z  tego  ty tu łu? 

Zakupy  chętnie  robimy  na  targowiskach.  Fot.  W.  Suchta 

Można  nawet  powiedzieć,  że taka sprzedaż  to w tej chwili  pułap
ka dla gospodyń  domowych,  a ja prowadzę już kilka takich  spraw. 
Zaczyna  się  od  prezentacji  w  domu,  którą  przeprowadza  osoba 
przeszkolona  nawet  pod  kątem psychologii.  My  nie możemy  dać 
się  ponieść  emocjom.  Najlepszym  sposobem,  żeby  ustrzec  się 
przed  błędem, jest  nie podpisywanie  umowy  w dzień  prezentacji. 
Poprośmy  o warunki,  przeczytajmy j e  i prześpijmy  się  z tym.  W 
umowie  jest  zazwyczaj  napisane,  że  zapoznaliśmy  się  z  wszyst
kimi  punktami  i wyrażamy  zgodę.  Po  złożeniu  podpisu,  nic  już 
nie  można  zrobić,  a  odstąpienie  od  umowy,  kosztuje  często  bar
dzo  dużo,  nawet  do  25%  ceny  towaru. 
Klient  zgłasza  wadę  towaru,  a  producent  uważa,  że  wynika 
ona  z niewłaściwego  postępowania.  Kto  ma  większe  szansę  w 
tym  sporze? 
Jeśli  producent  na piśmie odmawia  przyjęcia reklamacji,  potwier
dza  to biegły  przez  niego  wybrany,  a my  nie  zgadzamy  się z  tym, 
możemy  wystąpić  do  polubownego  sądu  konsumenckiego.  Na
mawiam  klientów  do  składania  tak  zwanego  zapisu  na  sąd  polu
bowny. Tam  po  raz drugi  powoływany jest  biegły, już  z  listy  sądu 
i często  wyraża  opinię  sprzeczną  z  poprzednią. 
Czy  wystąpienie  do  sądu  nie  jest  zbyt  kłopotl iwe? 
Sama  nazwa  tego  sądu  wskazuje  na  to,  że  obydwie  strony  sporu 
muszą  wyrazić  zgodę  na  poddanie  się  orzecznictwu.  Gdy  wpły
wa wniosek  od  klienta,  sąd zwraca  się z pytaniem  do  sprzedawcy, 
czy  zgadza  się  na  arbitraż.  Procedura  jest  uproszczona,  terminy 
skrócone, orzeczenie  mogą  wydać już osoby  z aplikacją  sędziow
ską.  Moim  zdaniem  warto  z  tego  korzystać.  Kiedy  producenci  i 
sprzedawcy  nie  będą  czuć  się  bezkarni,  zyskają  na  tym  klienci. 
Jeśli  sprzedawca  nie  zgadza  się  na  sąd  polubowny,  wtedy  po
zostaje  sąd  powszechny.  Jako  rzecznik  konsumentów  nama
wiam  do  dochodzenia  swoich  praw  przed  sądem,  bo  wiele 
spraw  jest  wygrywanych.  Jeśli  ktoś  nosi  się  z  zamiarem  wy
stąpienia  do  sądu  służę  wzorami  pozwów  i  pomocą.  Mogę 
nawet  przystąpić  do  już  toczącej  się  sprawy.  Ważne  jest  jed
nak,  by  mieć  wszystkie  potrzebne  dowody,  to  znaczy  para
gon,  kopię  reklamacji  itd. 

Często  robimy  zakupy  na  targowiskach,  czy  tam  obowiązują 
takie  same  przepisy  jak  przy  zakupach  w  sklepie? 
Zasada  odpowiedzialności  sprzedawcy  za  towar  obowiązuje  też 
na  targu  i  tak  samo  powinniśmy  żądać  paragonu,  czy  dowodu 
sprzedaży.  Musimy jednak  pamiętać, że wprawdzie  rękojmia chro
ni  nas  przez  rok,  ale  możemy  mieć  problem  z  odnalezieniem 
sprzedawcy.  Osoby  handlujące na targowisku  działają  na  podsta
wie  zgłoszenia  działalności  gospodarczej,  podając adres jej  pro
wadzenia,  a  po  upływie  powiedzmy  3 miesięcy,  mogą  tą  działal
ność  zlikwidować  i zarejestrować  gdzie  indziej.  Jeśli  decyduje
my  się  na  kupowanie  na  targowisku,  po  niższych  niż w  sklepach 
cenach,  musimy  się  liczyć  z  pewnym  ryzykiem. 
Czy  problemy  zdarza ją  się  też,  gdy  występujemy  jako  zlece
niodawca  usługi  wykonywanej  w  naszym  domu:  malowania, 
naprawy  dachu  itp. 

Najczęściej  pojawiają  się  skargi  na  nie  dotrzymanie  warunków 
umowy.  Kiedy jednak  proszę  o  tą  umowę,  okazuje się, że  była  ona 
zawarta  ustnie.  Na  tej  podstawie  nie  da  się  udowodnić,  że  termin, 
cena,  czy  zakres  usług  miał  być  inny.  Klienci  przyznają  się  też,  że 
rozliczają się be/  rachunku, bo wychodzi  taniej. Godząc się na taką 
formę płatności, nie możemy dochodzić swoich praw, bo sami  omi
jam\  pr/.episy  podatkowe.  Jeśli  chcemy,  żeby  wszystko  odbywało 
się  bez  nerwów  prośmy  o  rachunek  i spisujmy  umowę.  Wzory  ta
kich  umów  są u mnie  i zapraszam  do  korzystania  z  nich. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec 
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O l i  2 
Z  Jaworzynki  Trzycatka  przez 
Wawrzacze  i Łupienie  prowa
dzi  szlak  turystyczny  oznaczo
ny  żółtym  kolorem,  którym 
można dojść przez granicę  pol
sko   czeską  do  Bukowca  i Ja
błonkowa.  Przejście  czynne 
jest  przez  cały  rok. 

Gazeta  Ustrońska  2 

Dawniej  mieszkańcy  Brennej 
trudnili  się głównie  rolnictwem 
i pasterstwem.  Działała  jednak 
także  huta  szkła.  Dzisiaj  pozo
stały  po  niej  nazwy  przysió
łków  Huta  oraz  Hucisko. 

Członkowie  Turystycznego Klu
bu  Kolarskiego  „Ondraszek"  w 
Cieszynie każdego  roku  uczest
niczą  w kilkunastu  imprezach  o 
zasięgu  lokalnym  i  ogólnopol
skim.  Wyprawiają  się  także  za 
granicę.  W jednym  sezonie  po

trafią  przejechać  na  swoich 
„dwóch  kółkach"  ok.  1500  km. 

Władysław  Sosna    autor  wie
lu  przewodników  turystycz
nych  i  miłośnik  rowerowych 
wypraw  jest  posiadaczem  ro
weru. który otrzymał  w  1956 r. 
od  ojca.  Jednoślad  został  wy
produkowany  w  1938  r.  Pod
czas kilkuset wypraw  pan  Wła
dysław  pokonał  na  nim  ponad 
... 40  tys. km! Rower  jest  nadal 
sprawny... 

Podczas  ostatniego  remontu 
kościoła św. Mateusza w Ogro
dzonej. wieżę pokryto  miedzia
na  blachą.  Uzupełniono  tynki. 

Na  cmentarzu  w  Brennej  stoi 
obelisk  ku  czci  mieszkańców, 
którzy  zginęli  podczas  II  woj
ny  światowej.  Na  pomniku 
widnieją  nazwiska  115  ofiar. 
Przed  dwoma  laty  pomnik 
przeszedł  gruntowna  renowa
cję.  Koszt  pokryła  gmina. 
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KRONIK A  MIEJSK A 
Zarząd Ochotniczej Straży  Pożarnej w Ustroniu  Polanie  składa 

serdeczne  podziękowania  panu  Michałowi  Bożkowi  za  ufundo
wanie  hełmów  strażackich. 

Zarząd Stowarzyszenia  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych  Od
dział  w  Ustroniu  urządza  dla  swoich  członków  spotkanie  przed
świąteczne w dniu  7 grudnia  br. o godz.  10.00 w  Restauracji  „Be
skid"  w  Ustroniu. 

31  października  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowa
nych  było  5725  bezrobotnych,  w tym  3467  kobiet.  W śród  nich  z 
Ustronia  były  433  osoby,  w  tym  233  kobiety.  Więcej  niż  12  mie
sięcy  bez pracy  pozostawało  90  mieszkańców  naszego  miasta,  w 
tym  63  kobiety.  W  ciągu  całego  1999  roku  liczba  zarejestrowa
nych  ustroniaków  zwiększyła  się. Na  dzień  31  grudnia  1998  roku 
było 307 zarejestrowanych, w tym  186 kobiet; 31 marca tego  roku: 
400,  w  tym  219  kobiet;  30  czerwca:  385,  w  tym  222  kobiety,  30 
września: 420, w tym 219  kobiet.  Po każdym  kwartale  przybywa
ło  też osób,  które  dłużej  niż  rok  występują  w  ewidencji  PUP.  Na 
koniec ubiegłego roku były  to 44 kobiety  i 12 mężczyzn, po  pierw
szym  kwartale  odpowiednio:  53  i  15, po drugim:  57  i 23,  po  trze
cim:  61  i 23.  W  całym  powiecie  jest  obecnie  zarejestrowanych 
4693  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku,  w  tym  2960  kobiet. 
Stopa bezrobocia  wynosi  7,6%, od  początku  roku wzrosła o 2,6%. 
15 grudnia zamieścimy  w Gazecie  Ustrońskiej wywiad  z Anitą  La
bus   Szałańską,  zastępcą  kierownika  Powiatowego  Urzędu  Pracy, 

która  opowie  o zmianach  na  rynku  pracy w powiecie  i w  Ustroniu. 

Nowożeńcy: 
Aleksandra  Nawrat,  Wodzisław  i Fili p  Sowada,  Chałupki 

Ciężkie chwile przeżywali  ustroniacy w zeszłym  tygodniu  wskutek 
pierwszego  ataku  zimy.  Nie  oznacza  to jednak,  że  można  sobie 
parkować  gdzie  się  chce.  Jak  przebiegała  akcja  utrzymania  dróg 
piszemy  na  stronie  5  i 6.  Fot.  W.  Suchta 

Jeśli  w  Sylwestra  dopisze  pogoda,  będziemy  mogli  oglądać 
pokaz  sztucznych  ogni,  który  odbędzie  się  na  Czantorii.  Na  ten 
cel  zebrano  7300  zł, a pieniądze  wpłacili:  hotele   „Daniel",  „Ja
skółka",  „Muflon" ,  „Narcyz",  „Rosomak",  domy  wczasowe  
„Ondraszek",  „Zagłębie",  „Orlik" ,  pensjonat  „Relaks",  sanato
rium  „Elektron",  firma  „Jur   Gast"  i Kolej  Linowa  na  Czantorię. 

Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka"  zaprasza  na  wystawę  fo
tograficzną z samotnej podróży Jana  Mędrka,  który objechał  kon
tynent australijski  na rowerze. Zdjęcia można  oglądać do  14 grud
nia  w  poniedziałki  i wtorki  od  10.00  do  17.00. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Maria  Szuster,  lat 68,  ul.  Dominikańska  2 
Berta  Szyła,  lat  84,  Gorzyce 
Agnieszka  Michalska,  lat  69,  ul.  Świerkowa  13 
Rudolf  Turoń,  lat  77,  ul.  Cieszyńska  67 
Anna  Hławiczka,  lat  73,  ul.  Lipowa  38 

18.11.99  r. 
O godz. 8.15 na ul.  Katowickiej 
kierująca  fiatem  126  p  miesz
kanka  Skoczowa  najechała  na 
tył  skody  kierowanej  również 
przez mieszkańca  Skoczowa. 
18.11.99  r. 
O  godz.  16.00  na  skrzyżowa
niu ulicy Katowickiej z Chałup
niczą  k ieru jący  c iągnik iem 
mieszkaniec  Ustronia  wymusił 
pierwszeństwo  i uderzył w opla 
kadetta  k ie rowanego  przez 
mieszkańca  Cisownicy. 
19/20.11.99  r. 
W  nocy  na drodze  dojazdowej 
do  Szpitala  Uzdrowiskowego 
nieznani  sprawcy  ukradli  kom
plet  kół  z  poloneza. 
20.11.99  r. 
O godz.  7 na skrzyżowaniu  uli
cy  Grażyńskiego  z  Traugutta 
kierujący huyndayem  mieszka

STRAŻ  MIEJSK A 
18.11.99  r. 
W  trakcie  kontroli  Jaszowca 
stwierdzono,  że  wzdłuż  traktu 
spacerowego  poprzewracane 
są  wszystkie  kosze  na  śmieci. 
Informację  przekazano  odpo
wiednim  służbom. 
18.11.99  r. 
Kilk a  razy  nakazano  posypy
wanie chodników przed  sklepa
mi  w centrum  miasta. 
19.11.99  r. 
Po  raz  kolejny  przypominano 
osobom  handlującym na  targo
wisku o obowiązku  umieszcza
nia  cen  na  towarach.  Obyło  się 
bez  mandatów. 
19.11.99  r. 
Sprawdzano  miejsca,  gdzie 
według  informacji SM  przeby
wają  bezdomni. 
20  i 21.11.99  r. 
Na  b ieżąco  p rzekazywano 

niec  Ustronia  wymusił  pierw
szeństwo  nad  przejeżdżającą 
fiatem  126  p  mieszkanką  Go
leszowa. 
20.11.99  r. 
O  godz.  9.40  na  skrzyżowaniu 
ulicy  Daszyńskiego  z  Konop
nickiej kierujący tatrą  mieszka
niec  Bażanowic  wpadł  w  po
ślizg  i  doprowadził  do  kolizji 
z jadącym skodą oktavią  miesz
kańcem  naszego  miasta. 
22.11.99  r. 
O  godz.  2.30  zatrzymano  kie
rującego VW  passatem  miesz
kańca  Bolesławca,  który  pro
wadził  samochód  w stanie  nie
trzeźwym  (1,49  i  1,21  prom). 
24.11.99  r. 
O  godz.  16.55  na  ul.  3  Maja 
kierujący  fiatem  126 p  spowo
dował  kolizje drogową,  w  któ
rej pokrzywdzony  został  kieru
jący  oplem  vectrą  obywatel 
Słowacji.  (mn) 

uwagi  zgłaszane  przez  miesz
kańców,  właścicieli  domów 
wczasowych,  dotyczące  od
śnieżania  dróg  i  chodników. 
Cały  czas  kontrolowano  stan 
dróg  na  terenie  całego  miasta. 
22.Tl.99  r. 
W  trakcie  patrolu  interwenio
wano  w  sprawie  odśnieżania 
chodników  przed  sklepami  i 
zbijania  sopli  na  budynkach. 
22.11.99  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Za
bytkowej  w  sprawie  znisz
czenia  pobocza  jezdni  przez 
samochód  ciężarowy,  który 
wpadł  z  pośl izg  i  z jechał  z 
drogi.  Ustalono  winnego  kie
rowcę  i  zobowiązano  do  na
prawy  pobocza. 
23  i 24.11.99  r. 
Patrolowano  miasto pod  kątem 
prawid łowego  odśnieżania, 
posypywania  chodników,  zbi
jania  sopli.  (mn) 

WYBUCHOWY  HANDEL 
Każdego  roku  w  grudniu  rozpoczyna  się  okres  wystrzałowy. 

Chodzi  tu oczywiście  o petardy,  których  wybuchy  całymi  dniami 
straszą  mieszkańców  na  ulicach  i osiedlowych  placach.  Dla  wła
snego  bezpieczeństwa  pamiętajmy,  że  tego  typu  artykuły  muszą 
mieć  atest  i  informację napisaną  w języku  polskim. 

3 grudnia  1998 roku  Rada  Miejska  stosowną  uchwałą  uregulo
wała  kwestię  sprzedaży  i używania  artykułów  pirotechnicznych 
na  terenie  Ustronia.  Wprowadzono  zakaz  ich  sprzedaży  w  han
dlu  okrężnym,  co  oznacza,  że  fajerwerki  i petardy  legalnie  mogą 
być  sprzedawane  tylko  w  stałych  punktach  handlowych,  czyli  w 
sklepach.  Wiąże  się  to  z  odpowiedzialnością  sprzedawców  za 
jakość  tych  potencjalnie  niebezpiecznych  artykułów.  Z  powodu 
licznych  przypadków  niewłaściwego  postępowania  z  wyrobami 
pirotechnicznymi  przez dzieci  i młodzież,  nie wolno  ich  sprzeda
wać  osobom  nie  mającym jeszcze  18  lat.  Wprowadzono  też  za
kaz używania  wystrzałowych  zaba*wek w miejscach  publicznych, 
poza  nocami  sylwestrowymi  każdego  kolejnego  roku  i  impreza
mi,  w  trakcie  których  przewidziane  są  pokazy  sztucznych  ogni. 
Imprezę  taką  należy  jednak  zgłosić  w  Wydziale  Spraw  Obywa
telskich  Urzędu  Miejskiego.  Za  naruszenie  ustaleń  zawartych  w 
uchwale  grozi  kara  grzywny  w  wysokości  od  20  zł  do  5.000  zł. 
Strażnicy miejscy tradycyjnie przeprowadzać  będą kontrole,  (mn) 
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(cd.  ze  sir.  1) 

terenu  na produkcyjnousługowy, co złagodzili  projektanci  przyj
mując,  że  będą  to  tereny  przeznaczone  pod  działalność  usługo
wą.  Sam  projekt  prezentowali  architekci  Sylwia  i  Mieczysław 
Żabińscy.  Plan  przewiduje  lokalizację obiektów  usługowych,  ta
kich  jak parking, baza  transportowa,  magazyny,  itp. Założono,  żc 
obiekty  nie mogą  być  wysokie  i nie  mogą  stać  bliżej  niż  10 m  od 
drogi,  teren  można  zabudować  w  30%,  by  uniknąć  uciążliwości 
związanych z transportem  wjazd zlokalizowano  od północnej  stro
ny  ul.  Zabytkowej.  Plan  został  uzgodniony  ze  wszystkimi  insty
tucjami  do  tego  powołanymi.  Jedynie  konserwator  zabytków 
wyraził  sprzeciw  wobec  takiego  zagospodarowania  terenu  twier
dząc, że jest to strefa ochrony  konserwatorskiej  kościoła  św.  Anny. 
S.  Żabińska  stwierdziła,  że  we  wpisie  do  rejestru  zabytków  nic 
się nie  mówi  o strefie ochrony  konserwatorskiej.  Oczywiście  za
bytkowy  kościół  wymaga  ochrony,  jednakże  nie  ma  przesłanek 
do sądzenia, że  zagospodarowanie  działki  będzie  dla  tego  obiek
tu  niekorzystne. 

Ilona  Winter  zapytała,  czy  wiadomo  co  na  tym  terenie  po
wstanie  w  przyszłości,  na  co  S.  Żabińska  odpowiadała,  że  plany 
robi  się  po  to,  by  gospodarować  przestrzenią,  a nie  pod  konkret
ne  inwestycje.  Obecny  na  sesji  proboszcz  parafii  ewangelicko
augsburskiej  ks.  dr  Henryk  Czembor  poinformował,  że  właści
cielem  terenu jest  parafia  i wyjaśnił jak  do tego doszło.  W  1951  r. 
parafię pozbawiono  własności.  Gdy  po  latach  pojawiła się  możli
wość  odzyskania  zagrabionej  własności  z  mienia  komunalnego 
lub skarbu  państwa,  ustrońska  parafia ewangelicka  przyjęła  zasa
dę, że  będzie starała  się odzyskiwać  swą własność  ze skarbu  pań
stwa.  Zagrabione  tereny  zazwyczaj  znajdowały  się  w  centrum  i 
dziś  są  już  w  większości  zabudowane,  więc  porozumiano  się  z 
miastem,  że  parafia  otrzyma  tereny  rolnicze  w  innych  dzielni
cach, jednak  miasto  poprze  przekształcenie  przeznaczenia  odzy
skanych  działek.  Jak  podkreślił  ks.  H.  Czembor  była  to  dżentel
meńska  umowa.  Działka,  o którą  chodzi  w  proponowanej  uchwale 
pierwotnie należała do Nadleśnictwa.  Parafia otrzymała ją z zapew
nieniem, że zostanie  przekształcona  na teren  przemysłowy  zgodnie 
z  koncepcją  rozwoju  miasta,  według  której  przemysł  i usługi  mają 
rozwijać się wzdłuż drogi  dwupasmowej.  Parafia katolicka  chciała 
tam  mieć  parking  i to  zostanie  zrealizowane.  Co  powstanie  na  po
zostałej  części  działki  trudno  dziś  odpowiedzieć. 

O  uciążliwości dla mieszkańców,  w przypadku  gdyby  powstała 
tam  baza  transportowa,  mówił  Ryszard  Banszel.  Radny  stwier
dził,  że  ludzie  tam  mieszkający  chcą  znać  konkretne  opinie  i 
uzgodnienia.  W  1997  r. mieszkańcy  złożyli  wniosek  o  zalesienie 
działki. Odpowiadano  wtedy, że zostanie  to uwzględnione.  Miesz
kańcy  dostosowali  się  do  wszystkich  terminów.  R.  Banszel  przy
toczył  też opinię  Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony  Środowiska 
mówiącą, że powinno  się uwzględniać  szkodliwy  wpływ  ruchu  po
jazdów, a taki będzie gdy  powstanie  tam  baza  transportowa.  Radny 
opowiadając  się  za  odrzuceniem  uchwały  z  żalem  stwierdził,  że 
widocznie mieszkańcy  potrzebni  sąjedynie do płacenia podatków i 
głosowania.  J.  Grzybowski  odpowiadał,  że  w  odpowiedzi  pisano 
mieszkańcom,  że  ich  wniosek  zostanie  rozpatrzony,  a nie  przyjęty. 

zaś opinia Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska  będzie 
konieczna na etapie realizowania konkretnej  inwestycji, a dziś prze
cież nie wiadomo  co tam  powstanie. 

Kazimierz  Stolarczyk  stwierdził  natomiast,  że  w  pełni  rozu
mie,  iż  parafia  chce  sprzedać  działkę  najkorzystniej  i  temu  nie 
można  się  dziwić,  jednak  trzeba  rozumieć  mieszkańców,  którzy 
chcą  wiedzieć,  co  konkretnie  ma  tam  powstać.  S.  Żabińska  raz 
jeszcze  tłumaczyła,  że  plan  mówi  jedynie  o  przeznaczeniu  tere
nu,  a  dopiero  podjęcie  uchwały  otwiera  konkretne  możliwości 
inwestowania. 

Jacek  Kamiński  mówił,  że  konserwator  zabytków  jest  osobą 
kompetentną  i nawet  gdy  nie dotrzymał  terminów  nadesłania  swej 
opinii, należy ją  uwzględnić.  R. Banszel dodał, że obowiązuje usta
wa o ochronie  dóbr kultury  i radni  powinni  mieć  tego  świadomość. 

Do jednej  z dwóch  uchwał,  a konkretnie  odrzucającej  protesty 
mieszkańców,  nawiązał  Tomasz  Dyrda  prosząc  by  upublicznić 
czego  te  protesty  dotyczyły.  Emilia  Czembor  odpowiadała,  że 
protestujący przeciw uchwaleniu  planu  mieszkańcy  pisali o uciąż
liwych  spalinach  samochodowych,  zachowaniu  uzdrowiskowe
go charakteru  miasta,  naruszaniu  powagi  kultu  religijnego,  utrud
nieniu  dojazdu  do  kościoła,  utrzymania  zabudowy  jednorodzin
nej. Jeden  protest  napłynął  od  mieszkańca  chcącego  założyć  go
spodarstwo  ekologiczne  i  stara  się  o  odpowiedni  certyfikat.  E. 
Czembor  dodała,  iż  obawia  się,  że  część  protestów  powstała  na 
fali niechęci  do  właściciela  działki. 

W  imieniu  Rady  Osiedla  w  Nierodzimiu  wypowiedział  się  jej 
przewodniczący  radny  Józef  Kurowski.  Gdy  ukazało  się  ogło
szenie  o  przystąpieniu  do  planu  poczuł  się  w obowiązku,  by  RO 
zajęła  się  tym  problemem.  Zwołano  zebranie  i po długiej  dysku
sji  jednogłośnie  przyjęto  stanowisko,  że  RO  nie  widzi  żadnego 
zagrożenia  w  przekwalifikowaniu  terenu. 

Na  koniec  dyskusji  T. Dyrda  zaproponował,  by nad  uchwałami 
odbyło się tajne głosowanie.  Wniosek  poparli  I. Winter  i T.  Szka
radnik.  Nowy  regulamin  RM  mówi,  że  aby  odbyło  się  tajne  gło
sowanie  wniosek  musi  zgłosić  trzech  radnych.  Warunek  ten  spe
łniono  i w  głosowaniu  tajnym  radni  czternastoma  głosami  przy
jęli  uchwałę  o odrzuceniu  protestów  mieszkańców,  przy  sześciu 
głosach  sprzeciwu  i jednym  głosie  nieważnym. 

Przed głosowaniem,  również tajnym,  uchwały  o przyjęciu  planu 
radni  wprowadzili  do niej poprawki. Najważniejsze z nich  dotyczą 
konieczności  uzyskania  opinii  Wojewódzkiego  Konserwatora  Za
bytków na etapie opracowania projektu, zastosowaniu ekranów zie
leni wzdłuż ul. Zabytkowej, zakazu  lokalizacji  obiektów  i urządzeń 
o  dominującym  układzie  pionowym  oraz  o  15 m  odległości  zabu
dowy od krawędzi  jezdni. Po przyjęciu tych poprawek  trzynastoma 
głosami, przy ośmiu głosach  sprzeciwu,  podjęto uchwałę o  uchwa
leniu  miejscowego planu  zagospodarowania. 

Na  sesji  podjęto również m.in.  uchwałę  o odpłatności  za  przed
szkola  miejskie,  natomiast  nie  udało  się  przyjąć uchwały  o  prze
kształceniu  Miejskiego  Domu  Spokojnej  Starości  z  zakładu  bu
dżetowego  w jednostkę  budżetową.  Wiązało  się  to  z  konieczno
ścią  przyjęcia  nowego  statutu  MDŚS.  Do  zaproponowanego  sta
tutu  poprawki  zaczął zgłaszać  Tomasz  Szkaradnik.  Było  ich  tak 
wiele,  że  radni  jednogłośnie  przyjęli  wniosek  o  powróceniu  do 
uchwały  na  kolejnej  sesji  RM.  Na  zakończenie  burmistrz  Jan 
Szwarc  poinformował o sytuacji  na ustrońskich  drogach  po obfi
tych  opadach  śniegu. 

W  sesji  uczestniczył  poseł  i  radny  Sejmiku  Śląskiego  Antoni 
Kobielusz.  Poprosiłem  go  o  opinię  na  temat  ustrońskich  obrad. 
A.  Kobielusz  powiedział: 

Jest  to  pierwszy  mój  udział  w  sesji  RM  w  Ustroniu  w  tej 
kadencj i.  Powodem  mojej  obecności  była  in formacja  o  zało
żeniach  budżetowych  na  przyszły  rok. Zawsze  tam, gdzie  moż
na  wpływać  na  to,  by  budżet  był  jak  naj lepszy s taram  się  być, 
zarówno  jako  poseł  jak  i radny  Sejmiku  Śląskiego. Gdzie  jest 
możliwość  uzupełnienia  środków  gminy  s taram  się  to  robić. 
Przecież  jest  to  kwestia  dróg  wojewódzkich,  które  biegną 
przez  Ustroń,  choć  teraz  najważnie jsze jest  dokończenie  dro
gi  czteropasmowej  Krasna    Swietoszówka.  Ważną  sprawą 
jest  także  dokończenie  drogi  do  Wisły. W  poprzedniej  kaden
cji  udało  się  uzyskać  poparcie  38  posłów,  niezależnie  od  opcji 
poli tycznej,  na  budowę  obwodnicy  Ustronia.  Właśnie  takie 
działania  posłów,  radnych  wojewódzkich  mogą  wspierać  dzia
łania  w  gminy.  Co  do  samej  dzisiejszej  sesji,  to  mogę  stwier
dzić,  że  dyskusja  była  niezmiernie  in teresująca. 

Wojsław  Suchta O odśnieżaniu  mówił  na sesji burmistrz J. Szwarc.  Fot.  W. Suchta 
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Nie wiadomo komu gorzej pieszym czy kierowcom.  Fot. W. Suchta 

ĵ ^^kTirî ^^ L  z  i  i v / i 
W sobotę,  20  listopada  pierwszy  raz  porządnie  sypnęło  śniegiem. 

Padało prawie bez przerwy około  16 godzin. Z tym atakiem  poradzo
no sobie przez  sobotę  i niedzielę  i w  poniedziałek  drogi  były  odśnie
żone.  Druga  fala opadów  rozpoczęła  się w poniedziałek  około  godzi
ny  13.  Sypało  bez  przerwy  cale  popołudnie  22  listopada,  całą  noc  z 
poniedziałku  na wtorek  i 23  listopada  do godziny  21.  Wtedy  warstwa 
śniegu  w centrum  Ustronia osiągnęła 50 centymetrów.  Piotr  Lukosz z 
Przedsiębiorstwa  Komunalnego,  które  według  „Operatu  zimowego 
odśnieżania  dróg  w  Ustroniu"  jest  koordynatorem  akcji  zimowej  w 
naszym  mieście,  powiedział,  że w tym  czasie odśnieżanie  na  bieżąco 
nie było możliwe. Pracę utrudnia między  innymi  układ  i długość  dróg 
w  Ustroniu.  Na  wielu  osiedlach:  generałów,  Poniwiec,  Brzegi,  są  to 
krótkie odcinki,  na których  maszyny  mają trudności  z nawracaniem  i 
odśnieżanie  zabiera  dużo  czasu.  Podobnie  na  skrzyżowaniach,  gdzie 
przejechać trzeba  wszystkie  pasy jezdni. 

W dokumencie zawierającym zasady organizacyjne  i kolejność od
śnieżania,  a  także  wyznaczającym osoby  i  instytucje  odpowiedzialne 
za prowadzenie akcji zimowej, czytamy m.  in. w ile godzin od  ustania 
opadów  ma się zakończyć  zgarnianie  śniegu  i posypywanie dróg. Nie 
oznacza  to jednak,  że  służby  czekać  będą  bezczynnie  do  czasu,  gdy 
przestanie  padać.  Pługi  wyjeżdżają już  wtedy, gdy  zaczynają się  pro
blemy na  drogach. 

Kiedy śnieg zaczął topnieć sytuacja wcale się nie poprawiła.  Szcze
gólnie dawały  się kierowcom  we znaki  głębokie  koleiny.  Powstawały 
przede  wszystkim  w  okolicach  skrzyżowań  dróg  miejskich  z  woje
wódzkimi. Te pierwsze utrzymywane  są na biało, a do zwalczania  śli
skości  używa się jedynie  żużlu. Natomiast  drogi  wojewódzkie  są  po
sypywane solą, którą przenoszą  na kolach samochody, żłobiąc koleiny 
w raczej wyrównanej warstwie  śniegu. 

Na niektórych  ulicach  trwała  prawdziwa  walka  z ubitym  śniegiem. 
Na przykład  cały piątek, 26  listopada,  próbowano  poprawić stan  ulicy 
Szpitalnej. Do koordynatora akcji zimowej dzwonili  szefowie hoteli  z 
prośbą  o  interwencje. Ostatecznie  Zespól  Miejski  nadzorujący akcję, 
w skład  którego  wchodzą  burmistrzowie  j pracownicy  Urzędu  Miej
skiego,  podjął decyzję o użyciu  soli.  Mimo  to pługi  nie były  w stanie 
zgarnąć śniegu, a stan nawierzchni dróg naZawodziu  pozostawiał wiele 

Chodniki  posypywane  są  piaskiem. 

do życzenia. Co kilkadziesiąt metrów wjeżdżało się rta warstwę zmar
zniętego  śniegu  poprzerywanego  głębokimi  bruzdami. 

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja pieszych. Chodniki w wielu miej
scach  naszego  miasta po prostu  zniknęły. Tak  było właśnie  na Zawo
dziu,  ale  nie  tylko.  Niezmotoryzowani  musieli  korzystać  z jezdni,  a 
wielu  stało  się  mokrą  ofiarą  kierowców,  dających  upust  swojej  fru
stracji. Z kolei dojeżdżający do pracy autobusami  nie musieli  trzymać 
się  rozkładu jazdy  i wsiadali  do tego,  który właśnie przyjechał. 

Mieszkańcy  Ustronia w ciągu ostatniego  tygodnia często  wykręcali 
numer telefonu Przedsiębiorstwa Komunalnego. Dzwonili z terenu ca
łego miasta.  W najbardziej śnieżne dni było to około 30 próśb o  inter
wencję.  Telefonowano  także  do  ratusza  i  straży  miejskiej.  W  miarę 
możliwości  kierowano  sprzęt  na  wskazane  ulice.  Często  trzeba  było 
przypominać  zdenerwowanym  mieszkańcom,  że ustalona  została  ko
lejność  odśnieżania. 

Po doświadczeniach  z pierwszej poważnej akcji zimowej można wy
snuć wniosek, że mimo najlepszych chęci, już przy takich opadach  nie 
jesteśmy  w stanie poradzić sobie z żywiołem.  (mn) 

Śnieg  z jezdni  często  trafiał  na  chodniki.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W. Suchta  Marianna.  Technika  kombinowana. 
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Koleiny  mocno  dawały  się  we  znaki.  Fot.  W.  Suchta 

PIERWSZE STARCIE 
W  czasie  zimy  droga  wojewódzka  nr 93  Pawłowice   Wisła,  ul. 

Katowicka,  ul.  Katowicka  II ,  ul.  3  Maja,  ul.  Wiślańska  są  utrzy
mywane  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  Publicznych  w  Cieszy
nie  (Skoczów   Harbutowice  75,  tel.  8530511),  natomiast  drogi 
powiatowe  utrzymuje  miasto. 

Na  temat  pierwszej  akcji  odśnieżania  wicestarosta  Roman  Sa
netra  powiedział: 

Z  pierwszym  atakiem  zimy  niełatwo  było  sobie  poradzić.  Na 
drogach,  którymi  zajmujemy się, w  kulminacyjnym  momencie  jeź
dziły  24  pługi  oraz  piaskarki.  Ta  ilość wystarczyła  do  częściowego 
odśnieżenia  w czasie, który na pewno  nie satysfakcjonuje użytkow
ników  dróg.  W złym  stanie była droga  z Cieszyna  do  Ustronia,  któ
rą utrzymywaliśmy  w  sposób  mieszany,  tzn.  odcinki  niebezpieczne 
i  o  dużym  nachyleniu  były  posypywane  solą,  pozostałe  tylko  od
śnieżane.  Ostatnie  doświadczenia  są  materiałem  do  przemyśleń,  w 
jaki  sposób  można jeszcze  lepiej, ewentualnie  inaczej  utrzymywać 
drogi  zimą.  Będziemy  się  zastanawiać,  czy  w  każdym  przypadku 
solenie jest  najlepszym  wyjściem,  czy  częściowo  nie  można  zastą
pić go posypywaniem  żużlem.  Efekt tego  pierwszego  starcia z  zimą 
mogę  ocenić  gdzieś  tak  w okolicy  dostatecznego. 

Okazuje  się,  że  mieszkańcy  powiatu  orientują  się  kto  za  jaką 
drogę  odpowiada  i w  starostwie  odnotowano  kilk a  interwencji. 

Nadal jednak  głównym  kanalizatorem  skarg są gminy  —  do
daje  R.  Sanetra. 

Zapytaliśmy  również  posła  Antoniego  Kobielusza,  jak  ocenia 
akcję  zimową  po  pierwszym  śnieżnym  ataku.  Poseł  powiedział: 

—  Przyjechałem  tu  samochodem.  Wczoraj  wracałem  z  War
szawy  i obawiałem  się,  że  z  dworca  nie  dojadę  do  domu  na  os. 
Karpackie.  Tu  w  Ustroniu  sytuacja  jest  lepsza.  Prawdopodobnie 
wasze  służby  nieźle  się  uporały  z  tym  problemem,  chociaż  śnie
gu  jest  więcej  niż  w  Bielsku.  Zauważyłem  tu  nawet  odsłonięte 
fragmenty  chodnika,  gdy  w  Bielsku  praktycznie  chodników  nie 
ma,  co  bardzo  utrudnia  poruszanie  się  pieszym.  Co  do  dróg  wo
jewódzkich,  to przede wszystkim  są w nienajlepszym  stanie.  Samo 
utrzymanie  ich w  lecie jest  kłopotliwe.  Jeśli  do tego dodamy  śnieg 
i  lód  to  może  być  bardzo  niebezpiecznie.  Jeżeli  więc  chodzi  o 
drogi  wojewódzkie  to jest  tu  bardzo  dużo  do  zrobienia.  (ws) 

.  w  r 
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Nocą  nawierzchnia  zamieniała  się  w  lodowisko.  Fot.  W.  Suchta 
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BEZCENN Y  LEK 
Nawet  na  tak  miłej  uroczystości  swoje  piętno  odcisnęła  zima, 

opóźniając jej  rozpoczęcie  o  ponad  pół  godziny.  26  listopada  pro
blemy z dojazdem  miała część zasłużonych  honorowych  krwiodaw
ców  z powiatu  cieszyńskiego,  ale w końcu  doszło do spotkania  zor
ganizowanego  z okazji obchodów  Dni  Honorowego  Dawstwa  Krwi 
w  Polsce  oraz  obchodów  80lecia  Polskiego  Czerwonego  Krzyża. 
W  imieniu  Zarządu  Rejonowego  PCK  w gościnnym  hotelu  ;,Roso
mak" na Zawodziu  przywitała  honorowych  dawców  Anna  Śliwka, 
a wśród  nich  gości:  członka  Krajowej Rady  Honorowych  Dawców 
Krwi  Stefana  Kurdka,  prezesa Zarządu Okręgowego  PCK w  Biel
sku   Białej Jerzego  Foltyniaka,  kierowniczkę  Punktu  Krwiodaw
stwa  w  Cieszynie  Darię  Wo jna r,  delegację  zaprzyjaźnionej  orga
nizacji Czeskiego Czerwonego  Krzyża  Okręgu  Karwina oraz  spon
sora  i jednocześnie  zasłużonego  honorowego dawcę  Andrzeja  Ju r
kiewicza,  wiceprezesa  Polifarbu  S.A.  Cieszyn    Wrocław.  Zapro
szenie  mecenatów  krwiodawstwa  na  tę  uroczystość  miało  być  wy
razem  wdzięczności  za  poparcie.  Prezesi  firm,  w  których  działają 
kluby  HDK, nie robią żadnych  trudności  pracownikom,  którzy  śred
nio co trzy  miesiące jeżdżą  do Cieszyna  oddać  krew, a wraz z  inny
mi  przedsiębiorstwami  finansowo  wspierają  działalność  klubów. 

Najbardziej  zasłużonych  dawców  prezydent  Aleksander  Kwa
śniewski  wyróżnił  Złotym  i dwoma  Srebrnymi  Krzyżami  Zasłu
gi.  Odznaczenia  zostały  wręczone  29  listopada  w  Bielsku    Bia
łej  przez  wojewodę  śląskiego.  Natomiast  w  Ustroniu  wręczano 
Odznaki  Honorowe  PCK  III  stopnia  oraz  Odznaki  Zasłużonego 

Od  lewej  stoją:  Marek  Bujok,  Wiktor  Bojko,  Stanisław  Wróbel. 
Fot.  K.  Marciniuk 

Honorowego  Dawcy  Krwi  I  i  II  stopnia.  Wśród  odznaczonych 
byli czterej mieszkańcy  Ustronia.  Ma rek  Bujok  otrzymał  odznakę 
1 stopnia  za oddanie  co najmniej  18  litrów  krwi,  a Wik tor  Bojko, 
Stanis ław  Wróbel  i  Bogdan  Sztwier tn ia  otrzymali  odznakę  II 
stopnia  za  oddanie  co  najmniej  12  litrów  krwi. 

Wartości  daru  honorowych  krwiodawców  nie  sposób  przece
nić,  dzięki  nim  ratowane  jest  zdrowie  i życie  ludzi.  Mówił  o  tym 
także  S.  Kurdek: 

— Jakże  t r u d no  znaleźć  ludzi  wraż l iwych  na  ludzkie  cier
pienie  w  dobie,  kiedy  s t a ramy  się  prześc ignąć  własny  czas, 
kiedy  n ie jednokro tn ie  zaślepieni  dążymy  do  doboby tu.  Na  tej 
sali,  mamy  dziś  okaz ję zobaczyć  tych,  k tórzy  pot raf ią  w  t rud
nych  czasach  dzielić  się  tym,  co  ma ją  na jcennie jsze.  Ludzi, 
k tórzy  swoją  postawą  pomaga ją  tym,  którzy  w szpitalach,  kli 
n ikach  oczekują  na  ten  na jwspan ia lszy  d ar  jak im  jest  krew. 

W  powiecie  cieszyńskim  działa  sześć  klubów  HDK,  między 
innymi  przy  Zakładach  Kuźniczych  w  Ustroniu.  Zapewniają  one 
stałe  dostarczanie  krwi  dla  służby  zdrowia  na  naszym  terenie, 
oddając między  innymi  1000  litrów  rocznie  dla  Szpitala  Śląskie
go  w  Cieszynie.  Osób,  które  oddały  co  najmniej  6  litrów  zareje
strowanych  jest  ponad  1000,  wśród  nich  475  oddało  ponad  12 
litrów  krwi,  a 230  ponad  18. 

Na  koniec  części  of icjalnej, po  której  zasłużonych  krwiodaw
ców  podejmowano  obiadem,  A.  Śliwka  powiedziała: 

—  Bez in teresowna,  h u m a n i t a r na  pos tawa  k rw iodawców 
winna  się  spotykać  z  powszechnym  szacunk iem  społecznym, 
choc iaż  dla  nich  p rawdz iwą  sa tys fakc ją  jest  c icha,  n iema 
wdzięczność  tych,  k tó rym  krew  przywróc i ła  życie.  Dar  życia 
to  za razem  d ar  serca.  Dar,  na  k tóry  zdobyć  się  może  każdy,  o 
il e zechce, o  ile zrozumie  jaką  cenę  ma  on  dla  innych.  (mn) 



Fot.  W.  Suchta 

NOWY WÓZ  BOJOW Y 
Wielki  to  dzień,  historyczny,  nie  tylko  dla  naszej jednostki,  ale 

też dla  naszego  ukochanego  Ustronia  — mówił  Józef  Balear  otwiera
jąc uroczystość przekazania wozu bojowego jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej  w  Lipowcu.  Przekazanie  miało  miejsce  pod  strażnicą  w  Li
powcu, gdzie mimo zimna zgromadzili  się mieszkańcy, przybyli  też go
ście:  starosta  a  zarazem  prezes  Zarządu  Powiatowego  OSP Andrzej 
Georg,  prezes  Zarządu  Wojewódzkiego  OSP  w  Katowicach Alojzy 
Gąsiorczyk,  dyrektor  Biura  Terenowego  OSP  w  BielskuBiałej Ma
rian  Indeka,  komendant  powiatowy Piotr Suchy,  ks. Marian  Branka, 
ks. Adrian  Korczago,  członek  Zarządu  Miasta,  radny Jan  Lazar,  rad
na  Maria  Tomiczek,  radny  Wiktor  Pasterny,  radny  Andrzej  Gluza, 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  UMCzesław Gluza, komen
dant ustrońskiej policji Janusz  Baszczyński, dyrektor SP5 w Lipowcu 
Marek  Konowoł,  prezes  OSP  w  Ustroniu  Tadeusz  Duda,  komendant 
miejski  Mirosław  Melcer,  delegacje  innych jednostek  OSP z Ustronia. 
Brennej, Kozakowic,  Wisły  Malinki. 

Wszystkich  witał  prezes jednostki  w Lipowcu Karol  Małysz: 
Większość  strażackich  uroczystości  organizuje się w maju, kie

dy  to  obchodzimy  święto  patrona  strażaków  św.  Floriana  i  Dni 
Ochrony  Pożarowej.  Ale  służba  strażaka,  to  służba  na  dobre  i złe, 
na  każdy dzień — mówił  prezes,  który przedstawił  również drogę stra
żaków  z Lipowca  do nowego  wozu.  Historia jednostki  liczy już  71  lat. 
W  1953 r. zakupiono Wóz konny  przystosowany  do przewożenia  moto
pompy.  Po  sześciu  latach  jednostka  ma  pierwszy  samochód,  który  po 
niezbędnych  przeróbkach  służy  strażakom  do  1976  r. Wcześniej, bo w 
roku  1975  z  Komendy  Rejonowej  Lipowiec  otrzymuje  kolejny  samo
chód.  Później jednostka  ma już  tylko żuka. który służy po dziś dzień. 

— Podczas przekazania  do użytku  naszego  Doniu Strażaka  w 1994 
roku  powiedziałem,  że  patrzymy  z  dumą  na  ten  nowy  obiekt,  a  z 
żalem  spoglądamy  do  garażu  na  żuczka  — mówił  K.  Małysz.  To 
życzenie  nie  było  realne  bez  wsparcia  finansowego  z  zewnątrz.  Od 
wiosny  ubiegłego  roku  czyniliśmy  starania  o zakup  podwozia  stara 
266.  Robiliśmy  rozeznanie  w  całej  Południowej  Polsce.  W  końcu 
zgłosiliśmy  się do  komendanta  rejonowego  w Cieszynie  o  przekaza
nie nam  podwozia.  Po  rozmowach  z komendantem  wojewódzkim w 
BielskuBiałej  okazało  się,  że  może  to  nastąpić  pod  warunkiem  re
montu  zatartego  silnika  innego  pojazdu,  który  będzie  służył  przy 

budowie  obiektu  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Polanie.  We  wrze
śniu  1998  r.  podpisaliśmy  umowę,  zaś  9  października  wpłaciliśmy 
kwotę  10.000 zł  na  konto  Wojewódzkiej Straży  Pożarnej w  Bielsku
Białej.  12  listopada  1998  r.  poprzez  Zarząd  Wojewódzki  zwrócili
śmy  się  z  pismem  do  Zarządu  Głównego  o  dofinansowanie  samo
chodu  gaśniczego.  Po  przywiezieniu  podwozia,  przegląd,  drobne 
remonty  oraz  wymianę  olei  przeprowadziliśmy  we  własnym  zakre
sie.  Po  przetargu  samochód  odwieziono  do  zakładu  w  Wapienicy. 
Patrząc  dzisiaj  na  zabudowane  i  przystosowane  do  działań  gaśni
czych  podwozie  stara  266,  chcę  powiedzieć,  że  w  przybliżeniu  10% 
to wkład  naszej jednostki,  20%  to  dotacja, zaś 70%  kosztów  zostało 
pokrytych  z  budżetu  miasta.  To  bardzo  zobowiązujące  dla  nas. 
Musimy  dbać  o  ten  sprzęt  jak  również  o jego  pełne  wykorzystanie. 

Akt  przekazanie  wozu  odczytał  Cz.  Gluza,  który  życzył  jednostce 
dobrego użytkowania  wozu z pożytkiem  dla osiedla  i miasta. Zauważył 
on, że obecnie wszystkie jednostki  mają wozy  i są dobrze  wyposażone, 
co na pewno  służy zwiększeniu  bezpieczeństwa. 

Kiedy  kończyliśmy  budowę  strażnicy  faktycznie garaż  stał  pu
sty.  Myślę,  że  to  dzięki  koleżeńskiej  współpracy  innych  jednostek, 
dobrej  współpracy  z  Zarządem  Miasta  i  Radą  Miejską,  udało  się 
nam  ten  garaż  wypełnić.  Mam  nadzieję,  że  samochód  będzie  wam 
służył  bez awarii  ku  pożytkowi wspólnemu  — mówił  Cz. Gluza,  który 
uroczyście  przekazał  akt  i klucze do wozu Karolowi  Kryście. 

Poświęcenia nowego wozu dokonali  księża M. Branka i A. Korczago. 

Starosta  składał  gratulacje  strażakom.  Fot.  W.  Suchta 

Mimo  zimna  dzieci  zebrały  gorące  oklaski.  Fot.  W.  Suchta 

Dziś już usłyszeliśmy słowa, że nie najbardziej stosowna  to  pora 
na  takie  uroczystości.  A  jednak  nie  ma  czasu,  który  moglibyśmy 
określić  jako  ten  najwłaściwszy  w  życiu  strażaka.  Zawsze,  o każdej 
porze  dnia  i nocy,  o każdej  porze  roku  musicie  być  gotowi,  musicie 
być  czujni,  uwrażliwieni  na  to,  co  może  się  wydarzyć  i w  czym  bę
dziecie  musieli  czynnie  uczestniczyć, aby  nieść drugiemu  pomoc. Ten 
wóz,  z  pewnością  duma  Lipowca  od  dnia  dzisiejszego,  nic  nie  zna
czy,  jeśli  zabraknie  waszej  czujności,  jeśli  nie  będzie  gotowości  ob
sługi  tego  wozu  w sytuacjach  niezbędnych  — mówił  A.  Korczago. 

— Panie  Boże  Wszechmogący.  Ty  stworzyłeś  świat  i wszystkie  ży
wioły. Ogień  daje  ciepło  i światło.  Służ)'  do  przygotowywania  pokar
mów. Topi  i oczyszcza  metale. Czasem  jednak  niszczy  ludzki  dobytek. 
Niesie  śmierć  ludziom  i zwierzętom.  Pokornie  Cię  prosimy,  pobłogo
sław  ten  samochód  służący  do  gaszenia  pożarów,  aby  skutecznie  po
wstrzymywał  niszczące  działanie  ognia.  Otaczaj  opieką  wszystkich 
strażaków,  którzy  będą  posługiwali  się  tym  sprzętem  niosąc  ratunek 
bliźnim  i zachówaj  ich w zdrowiu    mówił  ks. M.  Branka. 

Uroczystość uświetniły swym występem  dzieci  z Lipowca,  które pod 
kierownictwem  Marii  Dyby  przygotowały  specjalny program.  Niestety 
nie  mogły  zaprezentować  swych  kolorowych  strojów, a to  ze  względu 
na  zimny  przenikliwy  wiatr,  który  wszystkim  dobrze  dal  się we  znaki. 
Opatulone  w kurtki  dzieci jednak  nie poddawały  się  i mimo zimna  na
grodzono je gorącymi  oklaskami. 

Przekazanie wozu  było też okazją do wyróżnienia  szczególnie  zasłu
żonych strażaków. Zarząd Główny odznaczył Złotym Znakiem Związku 
weterana pożarnictwa, honorowego naczełnikaFranciszka  Bijoka, Zło
tym Medalem za "Za zasługi dla pożarnictwa"Karola  Chrapka.  Srebr
nym  Medalem  „Za zasługi  dla  pożarnictwa"Karola  Pieknika  i Józefa 
Chrapka.  Srebrnym  Medalem  „Za  zasługi  dla  pożarnictwa"Stanisła
wa Wantuloka, Andrzeja Poloka  i Karola Krystę. Zarząd  Wojewódzki 
odznaki  „Strażak  Wzorowy"  nadal:  Karolowi  Kryście,  Romanowi 
Małyszowi,  Januszowi  Molkowi,  Leszkowi  Siemienikowi. 

Uroczystość  w Lipowcu  zakończono  w Domu  Strażaka,  gdzie  gości 
podejmowano tradycyjnym strażackim poczęstunkiem.  Wojsław Suchta 
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Turyści  chętnie  korzystają z kwater  prywatnych.  Fot.  W.  Suchta 

H O T E L E M  BY Ć 
Na  początku  tego  roku  zaczęło  obov\iązywać  Rozporządzenie 

Prezesa  Rady  Ministrów  w sprawie  obiektów  hotelarskich  i  in
nych  obiektów, w których, świadczone  są usługi  hotelarskie. 

W  paragrafie  1, punkt  1 czytamy:  „  Ustala  się wymagania  co 
do  wyposażenia,  kwalifikacji  personelu  oraz  zakresu  świadczo
nych  usług,  w tym usług  gastronomicznych,  dla  poszczególnych 
rodzajów  i kategorii  obiektów  hotelarskich.  " Szczegóły  określa
ją  załączniki. Natomiast  paragraf  4,  punkt  1 brzmi:  „Zaszerego
wanie  obiektu  hotelarskiego  do określonego  rodzaju:  hotelu,  mo
telu,  pensjonatu,  kempingu,  domu  wycieczkowego  i  schroniska 
młodzieżowego  oraz  nadanie  kategorii  następuje  na  wniosek 
przedsiębiorcy  podejmującego  świadczenie  usług  hotelarskich  w 
obiekcie  hotelarskim.  " Zaszeregowania  tego dokonuje zespół  po
wołany  przez  wojewodę. 

W praktyce  oznacza  to, że właściciel  nie może  dowolnie  nazy
wać  obiektu  i nadawać  mu kategorii  według  swojego  uznania, 
ponieważ ściśle zostały określone wymagania dla  poszczególnych 
obiektów.  Klient,  chcąc  korzystać  z określonego  rodzaju  usług i 
na  odpowiadającym  mu poziomie,  będzie  wiedział  co  wybrać. 
Cel  szczytny    dobro  klienta,  jednak  przepisy  te nie tak  łatwo 
dają  się wprowadzić w życie. 

W  załączniku  do rozporządzenia  możemy  znaleźć  między in
nymi  wymagania  stawiane  przed  właścicielami  hoteli,  pensjona
tów  i moteli.  Jeśli  korzystamy  z hotelu  czterogwiazdkowego na 
pewno  będziemy  mieć  osobne  wejście  do restauracji,  w  dwu
gwiazdkowym  jest  ono  tylko  zalecane.  W Ustroniu  na przykład 
żaden  hotel  nie otrzyma  trzech gwiazdek,  ponieważ w tej  katego
rii obowiązkowa jest klimatyzacja w części ogólnodostępnej.  Czy
tając  załącznik  odnosi  się wrażenie,  że starano  się literą  prawa 
określić  wszystko.  Uwzględniono  zewnętrzne  elementy  zagospo
darowania,  instalacje i urządzenia techniczne, wygląd, wielkość, wy
posażenie hallu, części mieszkalnej, oferowane usługi, kwalifikacje 
zawodowe personelu. Wszystko bardzo szczegółowo,  łącznie z wy
miarami łóżek, szafy garderobianej,  liczbą krzeseł, „ elementami  de
koracyjnymi  ", czy ,, WC ze zbiornikiem  cicho  płuczącym  ". 

Część  ustrońskich  właścicieli  obiektów  turystycznych  złożyła 
wnioski o określenie  rodzaju  obiektu  hotelowego  i nadania  kate
gorii, jednak  nie wszyscy. Ci, którzy  tego  nie  zrobili,  a używają 
nazw  wymienionych  w rozporządzeniu  „ podlegają karze  ogra
niczenia  wolności  albo  grzywny  ". Komisja  była już  kilka  razy w 
ustrońskich  obiektach  i wizyty  te nie były  pomyślne dla ich sze
fów. Przeszkodą  w pozytywnym  załatwieniu  wniosku  okazały  się 
szczegóły.  Komisja  twardo  stała na swoim  stanowisku  mimo, że 
w paragrafie 2, punkt 3 napisane jest, że „Dopuszcza  się  odstęp
stwa  od wymagań  co do wyposażenia  i zakresu  świadczonych 
usług  dla  obiektów  hotelarskich,  jeżeli:  odstępstwo  w  niewielkim 
stopniu  obniża  spełnienie  wymagań  określonych  dla danego  ro
dzaju  i kategorii  obiektu  hotelarskiego". 

Cytowany  dokument  dotyczy  obiektów  hotelarskich,  do  któ
rych  zaliczono:  hotele,  motele,  pensjonaty,  kempingi,  domy  wy
cieczkowe,  schroniska  młodzieżowe,  schroniska  i pola  biwako
we,  podlegają  one  ewidencji  w Urzędzie  Wojewódzkim.  Pozo
stałe  obiekty na przykład:  pokoje  gościnne,  domy  wczasowe, są 
ewidencjonowane w Urzędzie  Miejskim.  Monika  Niemiec 
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ZIMĄ  BEZ  DOMU 
Robi  się coraz  zimniej  i  pogarsza  się sytuacja  bezdomnych. 

Każdego  roku, prawie  codziennie  mass media  mówią o przypad
kach  zamarznięcia.  W naszym  mieście  jeszcze  się nie zdarzyły, 
ale  nie znaczy  to, że w Ustroniu  nie ma bezdomnych.  W jednym 
z miejsc służących  im za mieszkanie od 3 ,4  lat przebywało  kilka 
osób.  Otwory  okienne  pozabijali  deskami,  zrobili  łóżka,  mają 
piecyk, w którym  palą drewnem  przyniesionym z lasu.  Wodę  no
szą z pobliskiego  źródła. Część z nich  pracuje, a przez jakiś  czas 
mieszkała  tam  kobieta,  która  gotowała  dla współlokatorów. Te
raz  mieszkańców  przybyło,  jest  tam już  kilkanaście  osób  i tylko 
część  z nich  posiada  dokumenty.  Przyjechali  z całej  Polski. Do 
tej pory  nie  interweniowano w miejscach, gdzie  przebywają  bez
domni,  nie  było  żadnych  problemów.  W miarę jednak,  gdy  osób 
będzie przybywać, może dojść do jakichś konfliktów. Wśród  osób 
bez  zameldowania  są tacy,  którzy  kiedyś  w dowodzie  wpisany 
mieli  Ustroń,  jako  miejsce  zamieszkania.  Pytaliśmy,  czy starali 
się  o  lokal.  Odpowiadali,  że tak,  ale na mieszkanie  komunalne 
szansę  mają  tylko  rodziny  z dziećmi,  a i tak dopiero  po długim 
oczekiwaniu. 

Schronienia  bezdomnym  udziela jeden z ustrońskich  przedsię
biorców. U niego  mogą  otrzymać  posiłek,  i miejsce do spania, a 
w  zamian  za wikt  i opierunek  pracują. 

Dom  Ludzi  Bezdomnych  prowadzony jest w Polanie przy parafii 
Dobrego  Pasterza.  Nie wszystkim jednak  odpowiada  dyscyplina, a 
ponieważ  duży  procent  wśród 
bezdomnych  stanowią  osoby 
uzależnione od alkoholu, chodzi 
głównie  o zakaz  picia.  Zresztą 
zimą,  mieszka  u księdza  Alka 
więcej  bezdomnych  niż  latem i 
może  brakować  miejsca. 

Strażnicy  podczas  kontroli 
proponują  bezdomnym  nocle
gi w wymienionych  miejscach. 
Część z nich  woli jednak  swo
je  noclegownie.  (mn ) 

C U K I E R 

POLECA: 
cukierki ,  ciasteczka , 

owoc e w czekoladzie , 
czekolady ,  bombonierki , 

RENOMOWANYC H  FIRM: 
Lindt, Wedel,  Wawel,  Wobro 

Proponujem y  paczk i 
świąteczn e  na  zamówienie . 
ul. A. Brody 4  (przed targowiskiem) 

P R O M O C J A ! ! ! 
Przed  nami  szczególny  czas: 
Święta  Bożego  Narodzenia. 
Sylwester,  Nowy  Rok... 

Złóż  życzenia  swojej rodzinie,  przyjaciołom, 
znajomym  na łamach  „Gazety  Ustrońskiej": 

w ramce 9 cm  x 3 cm =  3 0  z ł 
w  ramce 9 cm x 4 cm = ˇ J ^ T A  4 0  z ł 
lub  w fo rm ie  ogłoszenia  drobnego 

1 zł +  22%  V A T  za s łowo 
Życzenia  przyjmujemy do 10 grudnia.  Zapraszamy! 

W grudniu  obroty w sklepach  wzrastają o 30%! 
J J

Ś W I Ą T E C Z N A  P R O M O C T A ! ! ! 

3  emisje  reklamy  9cm x 4cm =  197,64zł 

T E R A Z  Z A P Ł A C I S Z  160 ZŁ! ! ! 
i dodatkowo  otrzymasz 2 cm za darmo 

na  życzenia  dla  Klientów  f  3 

w świątecznym  numerze  GU! 
PROMOCJA  DOTYCZY WSZYSTKICH  PODMIO TÓW  GOSPODARCZYCH 

9cm 



¿¡Jg.; 

Na Palenicy. Fot. W. Suchta 

TOR  CAŁOROCZN Y 
Z ostatnich  opadów  śniegu  w  niew ielkim  stopniu  skorzystali  narcia

rze. W Ustroniu działały wyciągi na Poniwcu  i na Palenicy w Jaszowcu, 
gd/.ic narciarze mogli  szusować  także przy sztucznym  oświetleniu.  Jed
nak  nie było  ich zbyt wielu. Największy ustroński  wyciąg na Czantorię, 
tak  jak  co  roku  w  listopadzie  ma  przerwę  remontowokonserwacjną. 
Pamiętamy awarię z  I maja, gdy to z krzesełek  musiano ściągać pasaże
rów. Zapytaliśmy  Emila Sadlika,  szefa Kolei Linowej na Czantorię, czy 
obecnie  po półrocznym  funkcjonowaniu  wszystkie  urządzenia  pracują 
niezawodnie  i czy  po  uruchomieniu  nie  dojdzie  do  podobnej  sytuacji 
jak  na  wiosnę. 

—  J e st  n o wa  p r z e k ł a d n i a,  a  s t a ra  w y r e m o n t o w a na  / .os tan ie  o d s t a

w i o na  j a ko  z a p a s o wa  —  m ó wi  E.  Sad l ik.  —  W  raz ie  czego,  g d y by 

m ia ło  n am  się  coś  p o d o b n e go  p r z y t r a f i ć,  j e s t e ś my  w  s t a n ic  u s u n ąć 

a w a r ię  w  k r ó t s z ym  czas ie.  N o wa  p r z e k ł a d n ia  p r a c u je  p r a w i d ł o w o. 

Z r e s z tą  j est  to  g w a r a n t o w a n e. 

E. Sadlik zapewnia,  że mimo wiosennej awarii  plan  finansowy zosta
nie wykonany. Nie  było też problemu  z zapłatą ostatniej  raty za rynnę 
tor  saneczkowy  przy  górnej stacji.  lak  więc jest  to już  własność  Kolei 
Linowej. Nie jest  to tylko  letni  tor saneczkowy,  gdyż może on  funkcjo
nować obecnie cały rok. Warunek jest jeden:  tor musi być suchy  i czysty. 

Początkowo tor na Czantorii  był drugim w kraju. Obecnie są już dwa w 
Zakopanem, po jednym  w Karpaczu, na Malcie w Poznaniu, w Szczawni
cy, w Wojewódzkim  Parku  Kultury  w Chorzowie,  niedługo  zostanie  też 
otwarty  w Warszawie. Gdy uruchamiano  tor na Czantorii,  określano  czas 
funkcjonowania na lato. Dzisiaj traktuje się takie urządzenia jako zjeżdżalnie 
i nie mówi  się  kiedy można  z nich  korzystać.  Na  Czantorii  wyciąg  przy 
torze  w zimie  przystosowuje  się  dla  narciarzy.  Jeżeli  jednak  nie  będzie 
śniegu,  to przy sprzyjającej pogodzie  tor będzie można  uruchomić. 

—  Na  C z a n t o r ii  z i ma  z a z w y c z aj  n ie  j e st  z b yt  u d a na  i  n ie  p o z w a la 

w  pe łni  nac i eszyć  się  t r a s a mi  z j a z d o w y m i.  Jeże li  w ięc  n ie  b ę d z ie  p a

dał  deszcz,  n ie  będz ie  ś n i e g u,  p r zy  m r o ź n ej  s u c h ej  p o g o d z ie  t or  sa

n e c z k o wy  będz ie  f u n k c j o n o w ał  —  m ó wi  E.  Sad l ik.  (ws) 

M 
M o d a  M<?slca| 

f e j O l y H B 

USTROŃ, ul. SPORTOWA 7 
teł. 854 27  92 

ED księg i przychodó w 
i  rozchodó w 

I I )  ryczał t 
113  ewidencj a  VAT 

. EJ  ZUS 

Salo n  Mod y 

Prawdziwe 
Oblicze  Elegancji 

M&M  s . o . 
Płytk i ceramiczn e 

i wyposażeni e 
łaziene k 

tel .  8541528 
U S T R OŃ  U L .  D A S Z Y Ń S K I E GO  7 0A 

Z a r z ąd  Mias ta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż 

działki  położonej  przy  ul.  Wan tu ły  w  Ustroniu 
ozn.  nr  1089/31  o  pow.  565  m2, 

zap.  w  K W  59271  Sądu  Kejono.wego  w  Cieszynie. 
Cena  wywoławcza  działki  wynosi  30.000,00  zł. 
Przetarg  na  sprzedaż  działki  ozn.  nr  1089/31  odbędzie  się  w 
dniu  16  g rudn ia  1999  r.  o  godz.  13.00  w  sali  nr  24  Urzędu 
Miejskiego  w  Ustroniu. 
Minimalna  wysokość  postąpienia  wynosi  600,00  zł. 
Wad ium  w  wys.  10  %  ceny  t j . 3.000,00  zł  należy  wpłacić  do 
dn ia  10 g rudn ia  1999  r. na konto  Urzędu  Miejskiego  w  Ustro
niu  w  Banku  Śląskim  O/Ustroń  Nr  10501096102507308. 
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygra!  przetarg  zo
stanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  działki. 
Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie  wygrały  przetargu 
zostanie  zwrócone  w  terminie  3  dni  po  przetargu. 
Wadium  przepada  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który  wy
grał  przetarg  od  zawarcia  umowy. 
Zarząd  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu,  o czym  po
informuje w  prasie  lokalnej. 
Bliższych  informacji  udziela  Wydział  Inwestycji,  Architektury 
i Gospodarki  Gruntami  pok.  nr  32,  te!.  8542609. 

Dom  Ludzi  Bezdomnych  przy  paraf ii  Dobrego  Pasterza  w 
Ustroniu  Polanie,  ul.  Polańska  95  zwraca  się  z  prośbą  o  po
moc  do  mieszkańców  Ustronia.  Bardzo  pot rzebne  są  ubrania, 
buty  z imowe,  a  także  żywność:  z iemniaki,  kapusta  itp. 

^wspaniała  zabawa  z wodzirejem  i  zespołem 
muzycznym  „Romano  and  Italiano" 

»atrakcyjne  występy  artystyczne:  para 
taneczna,  striptease  damski  i  męski 

fy  Glosowanie  nagród  rzeczowych 
»obfite  i smaczne  potrawy 

rł  W/stęp:  400  zł  od  osoby. 
Hotel  „Muflon "  w Ustroniu,  ul.  Sanatoryjna  32 

tel.  854271  1,  8543715;  fax  8542992  Ü 
f  M e t al    P ł ot  \ 

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. 
Dominikańska  24a,  tel.  8545106  / 

V  tel.  kom.  0601 516854  y 

now o  otwart y 
skle p 
zoologiczno i 

wędkarsk i 
J ß f l 

Ustroń , 
ul .  A. Brod y  4 
(obo k  targowiska ) 
z n p n n s z n r v t v! 

SKLE P  WIELOBRANŻOW Y 
F I R M Y  „ M  A  X " 

Ustroń  I lermanice, ul. Skoczowska  23 
oferuje: 

szeroki  asortyment  śrub  i wkrętów 
& pokarm  dla  ryb  i  ptaków 

#  plastik, s/klo  i komplety  łazienkowe 
& armatura  wodna  i  PCV 

#ar t.  rolnicze  i  ogrodnicze 
ZAPRASZAM Y 

codziennie  od  8.00  do  17.00 
soboty  od  8.00  do  14.00 

tel.  8544710 

f  S E R W I S  > 
O G U M I E N I A 

O P O N Y  N O W E 
I  U Ż Y W A N E 
Ustro ń    Hermanic e 

ul . Wiśniow a  2 
033/  854  50  66 

V  0602  79 44  34  > 
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Ogłoszenia  drobne  |  Biuro  Rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Tel.  8544720. 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź gip
sowa.  Tel.  8545402. 

Pokój do wynajęcia. Tel.  grzecznościo
wy  8542922  po 20. 

Taxi  bagażowe. 
Tel.  0604416703. 

Ford  Hscord  1800  Diesel,  1989 r.,  bia
ły,  szyberdach,  radioodtwarzacz,  do
datkowo  opony  zimowe,  zużycie  ole
ju  napędowego  51/100 km  sprzedam. 
Tel.  8547683  po  16. 

Vidcofilmowanic. 
Tel.  8543827  lub 0603580651. 

Ford  Hscord  1800  Diesel,  1989 r.,  bia
ły,  szyberdach,  radioodtwarzacz,  do
datkowo  opony  zimowe,  zużycie  ole
ju  napędowego  51/100 km  sprzedam. 
Tel.  8547683  po  16. 

Manhatan    sprzedam  garaż.  Cena: 
16.000  zł.  Tel.  8544587. 

Docieplanie  budynków,  roboty  we
wnętrzne,  tynki,  posadzkî   kafelkowa
nie,  płyty  gipsowe.  Tel.  8530555. 

KREDYTY  RÓŻNE  dla  samotnych, 
dla małżeństw  do  10.000  bez  poręczy
cieli, bez wiedzy  współmałżonka.  Pro
wadzisz  działalność,  chcesz  udzielać 
kredytów   skontaktuj  się.  Nasączanie 
taśm  i cardrigerów  do drukarek kom
puterowych.  Zyskujesz  do 65% ceny 
nowej.  Sklep  ziołowo    kosmetyczny, 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego  5. Ceny  kon
kurencyjne.  ZAPRASZAMY. 

Sprzedam  gitarę.  Tel.  8544872. 

Sprzedam  nie używaną,  nową  pralkę 
„Candy"  z 2letnią  gwarancją.  Kamaj 
Józef,  Ustroń,  ul. Skłodowskiej 2. 

Wszystko  dla  dzieci 
sklep  przy  ul.  Daszyńskiego  59d 
(k/torów  kolejowych  przy  Kuźni) 

/ h u : 
Jeszcze  nie masz  prezentu na 
Mikołaja?  Świetnie  się składa, 

u  nas  kupisz  ni. in.: 
lalki ,  roboty,  autka,  domki  dla lalek, 
g a r a że  na  po jazdy,  puzz le,  g ry 
planszowe,  maskotki  i wiele  innych 
zabawek. Poza  tym odzież dla  dzieci. 
Ceny  przystępne.  Zapraszamy! 

Ban k  Spółdzielcz y  w Ustroni u  zaprasz a 
uv okresi e  przedświąteczny m do 

korzystani a  z  kredytó w 
okolicznościowyc h na 

Korzystnyc h warunkac h  oprocentowani a 
— do wysokośc i  2.500,00 zł 
—  bez  poręcze ń 

o  stałe j  stopi e  procentowe j  wynoszącej :  f 
5,54%  od  kapitał u 
dla  kredytó w  ze spłat ą  do 6  miesięc y 
10,83% od kapitał u 
dla  kredytó w ze spłat ą  do 1 rok u 
odsetk i  płatn e w momenci e  wypłat y  kredyt u 

Zapeniają c  mił ą  i szybk ą  obsług ę oraz proponują c  najniższ e 
prowizje , zapraszam y  do korzystani a z kompleksowyc h usłu g 

bankowyc h w naszyc h  placówkach : 
w  Ustroni u  w Wiśl e 

codzienni e od 7.30 do 16.30  codzienni e od 7.30 do 17.30 
w sobot y od 7.30 do 11.30  w sobot y od 7.30 do 11.30 

Jedni  po stawie.... 
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Fot.  W. Suchta 

...  inni  bulwarami.  Fot.  W. Suchta 

CO  NAS  CZ E KA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutn ic twa  i  Kuźnic twa 
ul.  Hutn icza  3,  te l .8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B& K  I Icczko    wystawa 
i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  malarstwa  Floriana  Kohuta  „Strachy  polne". 
—  Przyroda  wokół  nas   okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni. 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
—  Wystawa  sukni  cieszyńskiej ze zbiorów  własnych  Muzeum. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9  1 7,  od środy  do piątku  9  14, w soboty  9  1 3, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mar i i  Skal ick ie j" 
ul. 3 M a ja  68, teł.  8542996 

— „JEST TAKI E MIEJSCE...  USTRONNE'.  Wystawa prac Barbary  Paluszkiewicz. 
Oddział  czynny: we wtorki  917,  środy,  czwartki  914, w piątki  i soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „S ta ra  Z a g r o d a" 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108  Czynne: od wtorku  do piątku 916, soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galer ia  Sztuki  Współczesnej  „N a G o j a c h"  B& K Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19, tel. 8541100,  czynna  cały  czas. 
Galer ia  Sztuki  Współczesnej  „Zawodz ie" 
ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna  od poniedziałku  do piątku  9   16, w soboty 9  13. 
Biuro  Promocji  i Wystaw  Ar tystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
— Postacie  i sceny  z literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
4.12  15.00  Wernisaż wystawy  malarstwa  Floriana  Kohuta 

pt.: „Strachy  polne''. 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

6.12  12.00  Tradycyjne spotkanie 7. Mikołajem na ustrońskim 
16.00  Rynku. 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul.  S a n a t o r y j na  7 (baseny),  te l / fax  8541640 

38.12  18.45  Trzynasty  wojownik 
20.30  Grzeszna  propozycja 

9.12  17.00  Trzynasty  wojownik 
18.45  Grzeszna  propozycja 

1015.12  18.45  Na koniec  świata 
20.30  Miłość  po  zmierzchu 

16.12  17.00  Na koniec  świata 
18.45  Miłość po zmierzchu 

Kin o  Premier  Fi lmowych 
9.12  21.00  Egzekutor 
16.12  21.00  Hiszpańska  mucha 

K lu b  Fi lmowy  „ R E J S" 
3.12  22.30  Sexmisja 
17.12  22.30  Powiększenie 

DYŻURY  APTEK 
Do 4 grudnia  apteka  „E lba"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Od 4 do 11 grudnia  apteka  „Myś l iwska"  w Nierodzimiu. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

UBEZPIECZENIA * 
ul. Polańska 35;  Tel.:  854 300« 
[obok szkoły w Ustroniu   Polanic] 

Fundusze  Emerytalne 
OFEKRED  YT  BANKU 

*DOĎT  {ego} 

KAWIARNI A  "OAZA 

PROPON U J€MV  PAŃSTWU: 

S r i L W K T I E l P 

» 9 9 / 2 C C © 
niezapomnianą  zabawę,  miłq  atmosferę 
profesjonalną  obsługę, 
atrakcyjne  konkursy  z  nagrodami. 
Do  tańc a  gr a zespó ł  Micha ł fit   Macie k 

Rezerwacje,  menu  oraz  inne  informacje 
pod  nr. tel. 8542447  lub na miejscu 

,  uj kawiarni  „Oaza",  ul. Grażyńskiego  8 uj Ustroniu 

m bb kl 
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Copacabana  nad jeziorem  Titicaca,  Boliwia. 

W  KRAJ U  INKÓW 
W  sierpniu  i wrześniu  tego 

roku  wziąłem  udział  w studenc
kiej wyprawie do  Peru. Boliwii i 
Chile.  Wyprawa została  zorgani
zowana  przeze  mnie   Przemka 
Chybiorza (mieszkańca  Ustronia) 
oraz  dwójkę  moich  przyjaciół  
Henrykę Mościcką  i Tomka  Cu
kiernika.  Wszystko  odbyło się 
pod  auspicjami  Zrzeszenia Stu
dentów  Polskich  oraz  Uniwersy
tetu  Śląskiego  w  Katowicach, 
gdzie wszyscy studiujemy prawo. 

Przemierzyliśmy wiele kilome
trów  i odwiedziliśmy  mnóstwo 
ciekawych  miejsc. Jednym z naj
ciekawszych  było jezioro  Titica
ca.  Leży na granicy  Peru  i Boli
wii , a znane jest  przede  wszyst
kim jako  najwyżej położone że
glowne  jezioro  świata.  Leży na 
wysokości  3809m.  n.p.m.! 

Dotarliśmy do Puno (miasta w 
Peru  poloż.  na brzegu  Titicaca) 
po  1I godzinach  podróży  peru
wiańskim  pociągiem  ze stolicy 
Imperium  Inków    Cuzco. Na 
dworcu  czekały  już  na turystów 
tłumy  ludzi  chcących  coś  sprze
dać.  My  zdecydowaliśmy  się na 
wynajęcie  pokoju  w hotelu za 

bardzo  przyzwoitą  cenę  3US$. 
Zmęczeni  położyliśmy się do łó
żek, aby rano wstać  i popłynąć na 
jezioro. 

Jezioro,  oprócz  wysokości na 
której się znajduje,  interesowało 
nas jeszcze  ze względu na ludzi, 
którzy mieszkają na wyspach. Jak 
się okazuje nie tylko  ludzie, ale i 
same wyspy są interesujące. Naj
pierw dopłynęliśmy na wyspy In
dian  Uros.  Mieszkają  oni od se
tek  lat na jeziorze na tzw. pływa
jących  wyspach.  Zbudowane są 
one z trzciny w kolorze złotym i 
przytwierdzone do dna linami  lub 
palami. Wyspy nie są duże.  Prze
ciętnie 30 na 30 metrów.  Wysko
czyliśmy z lodzi na jedną  z  wysp, 
aby  bliżej  przyjrzeć  się życiu 
mieszkańców.  Grunt  uginał się 
nam pod  nogami  kiedy  przecha
dzaliśmy się pomiędzy zbudowa
nymi z tej samej trzciny,  małymi 
domkami.  Wyspa jest  po prostu 
miękka. Wadąjest, że trzeba wal
czyć z wilgocią, trzeba wymieniać 
trzcinę kiedy zamaka, dzieci sma
ruje się tłuszczem kormorana, aby 
chronić je  przed jej skutkami ta
kimi jak np. reumatyzm. Jest jed

nak  sporo  zalet.  Przede  wszyst
kim  mieszkańcy  wysp  nie płacą 
podatków.  Dzieje się tak od wie
ków, Indianie Uros nigdy nie pła
cili , nawet  Inkom. Po drugie plu
sem  wysp  jest  ich  mobilność. 
Można  bowiem  do wyspy do
montować  silnik  i przesunąć się 
w  inne  miejsce jeziora. To  samo 
można uczynić z małymi domka
mi, które są tak  lekkie, że każdy 
może przenieść swoje domostwo 
na własnym grzbiecie na inną wy
spę, jeśli  np. sąsiedzi dają się we 
znaki.  Zauważyłem  jednak, że 
ludzi Uros nie ominęła nasza cy
wilizacja  na wyspach  stoją  ba
terie  słoneczne,  które  dostarcza
ją  mieszkańcom  energię  elek
tryczną. Wyspy z reguły zamiesz
kuje  kilka  rodzin.  Mieszkańcy 
trudnią  się przede wszystkim ry
bołówstwem. Część z nich pracu
je w Puno, część na wyspach żyje 
z turystyki,  inni wyrabiają teksty
lia.  Podstawowym  jednak  wyro
bem  Indian  z pływających  wysp 
są łodzie. Budowane z tego same
go  materiału  co wyspy  są wizy
tówką  Indian  Uros. 

Z wysp pływających  udaliśmy 
się na wyspę sensu  stricte tj. wy
spę Taąuile. Co ciekawe, zupełnie 
inna  kultura  niż u  Indian  Uros. 
Najbardziej zaciekawił nas widok 
mężczyzn  w kolorowych  czap
kach z pomponami  robiących na 
drutach. Mężczyźni naTaquile na 
drutach  robią  chodząc,  siedząc, 
stojąc i leżąc. Są profesjonalista
mi  w tej  dziedzinie.  Nie można 
się dziwić, nie mają wyboru. Na
wet  bowiem,  aby ożenić  się  na 
wyspie  trzeba  „wysztrykować" 
chustę,  w której  przyszła  żona 
będzie  nosić  na  plecach  ich 
wspólne  dziecko.  Dopiero gdy 
przyszły  teść zaakceptuje wyrób, 
można starać się o rękę jego cór
ki.  Ciężkie  życie...  Na Taquile 
ważny jest strój, a w szczególno
ści wspomniana już czapka. Strój 
manifestuje bowiem  stan  cywil
ny  mieszkańca.  Zwracać  trzeba 
uwagę szczególnie  na czapki, po 
jej  kolorze  i sposobie  noszenia 
można odróżnić kawalera od żo
natego. Dowiedziałem się. że nie
którzy żonaci mężczyźni  oszuku
ją  dziewczęta  i jak  tylko  żon nie 
ma w pobliżu  zakładają swe ka
walerskie czapki. No cóż, jak wi
dać  i ta sygnalizacja  może być 
myląca. 

W muzeum na wyspie odkryli
śmy  akcent  polski.  Mieszkańcy 
w y s py  byli  b o w i em  w  Z a k o p a

nym, na festiwalu twórczości gó
ralskiej i na ścianie muzeum wisi 
dyplom  uczestnictwa.  No  tak, 
górale z jeziora... 

Czas  wracać  do Puno. Wie
czór zastał  nas jeszcze  na  łodzi. 
Nie  ma czasu  na  odpoczynek. 
Następnego  dnia  jedziemy  do 
Boliwii . 

Droga  wzdłuż  jeziora  dopro
wadza  nas do granicy. Tut^  nie
spodzianka.  Droga  się kończy, 
przynajmniej ta asfaltowa. Dalej 
nasz  autobus  telepie  się wąską, 
wyboistą  dróżką. Z niepokojem 
patrzę  co  jakiś czas za siebie, czy 
nie zgubiliśmy  przymocowanych 
na  dachu  plecaków.  Szczęśliwie 
docieramy  do  Copacabany. 
Atrakcją  tego  miasteczka  jest 
przede  wszystkim  położenie 
nad  Titicaca,  ale jest  też  ono 
miejscem  pielgrzymek  z  całej 
Ameryki  Południowej.  Czczo
na tu bowiem  Matka  Boska  „ze 
świecznikiem",  jest  wg wielu 
sprawczynią  cudów.  Odwiedzi
liśmy oczywiście  katedrę  i spo
tkaliśmy  tam  ... Polaków, ale to 
nie byl cud,  raczej  przypadek. 

Autor  na  wyspie  Taquile  na 
jeziorze  Titicaca,  Boliwia. 

Znowu wyruszyliśmy w rejs po 
jeziorze.  Tym  razem  dotarliśmy 
do  miejsc  świętych  dla Inków. 
Chodzi tu o wyspy   Isla del  Sol 
(Wyspa Słońca) i Isla de la Luna 
(Wyspa  Księżyca).  Szczególne 
znaczenie  ma ta pierwsza.  Tam 
bowiem  wg  legend  „pojawił  się" 
pierwszy  Inka.  Dla nas wyspa 
okazała się być okazją do długiej 
pieszej  wędrówki  w poszukiwa
niu  ruin  inkaskich  świątyń.  Wę
drowaliśmy  przez  wsie  pełne 
lam i osłów,  przez pola. na któ
rych  nic nie rosło,  aż w końcu 
zgubiliśmy  się na tej  wyspie. 
Prawda,  że do ruin  dotarliśmy, 
ale nie do tych  które były w pla
nie. W każdym  razie  ruszyliśmy 
w  stronę  portu,  i tak chcąc nie 
chcąc, obeszliśmy  dookoła  całą 
tę wyspę. Zajęło nam to prawie 
cały  dzień ... 

Szczęśliwie  na czas  przyby
liśmy na łódź  i ostatnim  rejsem 
wróciliśmy  do Copacabany. 

Na takich to właśnie  przygo
dach  upływał  nam czas pod
czas  naszej  sześciotygodnio
wej  podróży po znanych  i nie
znanych  zakątkach  Ameryki 
Południowej. 

Przemysław  Chybiorz 
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LAS&OGRO D 

*  pilarki  dla  amatorów 
ˇżprofesjonalistów  już od  419,zł 

kosiarki  spalinowe  i elektryczne 
kosy spalinowe,  dokaszarki 

szwedzkiej  firmy 

Zapewniamy autoryzowany  serwis  gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz fachową obsługę. 
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Zapraszamy  do ski 

Ustroń 
3  Maja 108 
tPl  (033)8543521  weiv. 34 
cel kom  0/602394063 
pnn  pt  SCO  1530 
sob.  900 12°° 

tel.  koili.; 
ptiri.  pL. SM"  1 5^ 



NA DWIE  GITARY 
Z okazji Święta Niepodległości w naszym  mieście  i  całym  powiecie 

odbywało się wiele interesujących imprez. Mimo to frekwencja na kon
cercie w „Prażakówce"  była  bardzo  dobra.  11 listopada  kilkadziesiąt 
osób zasiadło w sali klubowej by wysłuchać utworów gitarowych wyko
nywanych  przez  duet  Ka ta r i nę  i F ranc iszka  Wieczo rków.  Wśród słu
chaczy było dużo młodych  ludzi,  również adepci gry na gitarze,  którzy 
połączyli tego popołudnia przyjemne /. pożytecznym. 

Państwo Wieczorkowie poznali  się na konkursie  i po pewnym czasie 
stworzyli  duet gitarowy zawodowo  i prywatnie.  Katarinajest  Słowacz
ką,  ukończyła  Konserwatorium  w Bratysławie,  tam też studiowała w 
Wyższej Szkole Artystycznej. Studia  ukończyła na katowickiej Akade
mii Muzycznej w 1991 roku. Obecnie jest pedagogiem  w Państwowym 
Liceum  Muzycznym  w Katowicach.  Franciszek  ukończył  Państwowe 
Liceum Muzyczne w Katowicach, a w 1990 r. tamtejszą Akademię Mu
zyczną. Jest  laureatem  II nagrody Konkursu  Kompozytorsko  Interpre
tacyjnego w Tychach  (Śląska Jesień Gitarowa'88). Obecnie  jest asysten
tem w katowickiej AM. Oboje brali udział w kursach mistrzowskich, wy
stępowali między innymi w Czechach, na Węgrzech, w Szwajcarii, Niem
czech. Są dyrektorami  Międzynarodowego  Festiwalu  Gitarowego w Żo
rach. Grają na gitarach marki Armin  Ilanika, model  1  a, 1998. 

F. Wieczorek, który jest autorem większości transkrypcji wykonanych 
w Ustroniu  utworów,  powiedział,  że frekwencja na koncertach  gitaro
wych  bywa różna. Czasem  grają dla  kilku,  innym  razem dla  kilkudzie
sięciu osób. Generalnie graniem na życie nie da się zarobić. Oprócz dzia
łalności  artystycznej  i pedagogicznej,  państwo  Wieczorkowie  prowadzą 
prywatne biuro koncertowe i zajmująsię działalnością wydawniczą,  (mn) 

Witejcie moji mili 
Łoto  trzi  tydnie  tymu  w Kościele  był  lodpust,  tuż bud  było 

moc,  nie dziwota.  Roztomaite  bómbóny  i ciastka  co  wyglón
daly  jako  hańdowni  domowej  roboty.  Cosik  kupiłach  mało 
niewiela  i wcisłach  do tej  czornej  hantaszki,  co jóm  nie no
szym  na  każdo,  jyny  do kościoła.  Tóż dziecka  łod moji  cery 
hydóm  miały  kapkę  uciechy. 

Idym  dali  kole  tych  bud i dziwom  się, ni ma możne    przeca 
na  pudli  leżom  taki  szumne  mandory,  a prawióm  na to  dzisio 
lalki  Barbi.  A jak  żech  uw i dział  a jakiś  i pukowki,  tóż już  żech 
pokrynciła  głowom,  bo  to mi przeca  na  łodpust  bardzo  nie 
pasuje.  Nałe  nic,  idym  kole  tych  bud  dali.  A  tam na  samym 
kóńcu  stoi  panoczek  i wiycie  co sprzedowoł?  Jak żeście  tam 
szli,  to  wiycie,  ale tym  co jich  tam nie  było  to powiym   na 
przeca  ty chrómski  petardy  i roztomańte  fajerwerki.  Zaroz  mi 
się  spómniało,  że cały  grudziyń  dziecka  jyny  to łodpolajóm,  a 
strzyło  to  głośno  jak  di osek.  Nałe  przi  kościele  przedować 
tego  przeca  nie  trzeja.  Zdo  mi się,  że  łóńskigo  roku  naszo 
władza  w rotuzie  zakozała  przedować  to u nas na  dziedzinie, 
tóż  latoś  też isto  bydzie  tego  harmidru  kapkę  miyni.  Naleprze
ca  nie  jyny  lo to sie  rozchodzi,  że słyszy  sie to na całej  dzie
dzinie,  ale i loto,  że  trzeja  sie boć coby  kómu  rynki  przi  tym 
lodpalaniu  nie rozharatalo,  bo to sie może  przitrefić  roz, dwa. 

Wiym,  że dlo chlapców  to wielko  pokusa,  bo łod  przociełki 
bajtel  rozharatol  se  łóńskigo  roku  całóm  rynkę,  tak, że do
chtór  musioł  jóm  zeszywać.  Nale  jak  siego  spytali,  czy  już 
nie  bydziC  takich  gupot  robił,  to powiedzioł,  że  bydzie,  jyny 
coby  /ojciec  nie  uwidziol,  bo go  za  to  strasznie  sprol.  Tóż 
tacy  sóm ci chlapcy.  Szkoda  gadać. 

Mtyjcie  się dobrze. Gynia 

OFERTA  ŚWIĄTECZNA 
SALO N  MUZYCZNY  ZIBIHIT 
Ustroń ,  ul . Grażyńskieg o 5,  tel./fax :  8544761,  www.strimex.com.p l 
$ największy  wybór  płyt  CD  i  kaset  MC  na Śląsku  Cieszyńskim 
$ płyty  CD już od 9.90 zł, kasety  MC od 2.90 zł 

*  PMY  CD  ROM  r  —  —  —  R A B A T O W Y 1 

$ bajki na kasetach  video  i audio  JJQ  1 2  9 9 
$ szeroki  wybór  kolęd  I  P  ' — "  1 
*  bogata  oferta  kart  świątecznych  i  okol icznościowych 

POZIOMO:  l) na śmieci, 4) szał, 6) na benzynę, 8) trop zwie
rzyny, 9) drobny węgieł,  10) opiekun,  11) robi kopie i odbitki, 
12) utyka na nogę,  13) kraj w kapeluszu,  14) wyspa na Aleu
tach.  15) rosi albo  leje,  16) obronny  rów z wodą,  17) biała do 
pisania,  18) okres w dziejach.  19) złośliwe z rządłem (wspak), 
20) w bocianim  menu. 
PIONOWO:  1) japoński  samobójca, 2) fechtuje, 3) w szkole, 
4) zabiega o kobietę, 5) piękno gór, 6) pieśń gondolierów, 7) 
utwór  organowy,  11) dąsy,  fochy,  13) fiatowskic autko, 17) 
termin  bokserski. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija  15 grudnia. 

Rozw iązan ie  K rzyżówki  z nr 44 

Nagrodę 30 zł otrzymuje   z Ustronia, 
ul. A. Brody 29. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Z Ó W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Z Ó W K A 
30  zł  30  zł 
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