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SEZONOWE PROFESJE 
Rozmowa z Anit ą  Labus  Szatańską, 

zastępcą  kierownik a 
Powiatowego Urzędu  Pracy 

Jak zmieniał się poziom bezrobocia w ciągu mijającego roku? 
W pierwszym kwartale  1999 roku odnotowaliśmy poważny wzrost 
bezrobotnych,  w kolejnych  kwartałach  również  przeważała 
tendencja zwyżkowa. Dane te dotyczą całego powiatu, ale również 
poszczególnych gmin. Zwiększenie  liczby osób zarejestrowanych 
odnotowaliśmy  dla wszystkich  gmin  i miast, ewentualne  różnice 
widoczne  są w skali  wzrostu  i okresach,  na które  przypada 
największe natężenie. Na przykład w Ustroniu tradycyjnie w sezonie 
letnim sytuacja się poprawia, co związane jest z zatrudnieniem w 
działalności  usługowej dla  turystów. 
Czym spowodowany jest wzrost  bezrobocia? 
Nagły wzrost na początku roku związany był ze zmianą przepisów 
o ubezpieczeniach.  Wówczas rejestrowały się głównie osoby nie 
pracujące, które  nie zgłaszały  się wcześniej w Urzędzie, bo nie 
przysługiwał im zasiłek. Po wprowadzeniu  reformy służby zdrowia 
osoba  zdolna  do  pracy,  a  nie  p racu jąca  musiała  być 
zarejestrowana  żeby  złożyć  deklarację  do  kasy  chorych. 
Właściwie cały styczeń  i luty mieliśmy  tutaj straszne kolejki, a 
l iczby  mówią  same  za  siebie:  31  grudnia  1998  roku 
zarejestrowanych  było  3735  osób,  w tym  2327  kobiet,  a po 
pierwszym  kwartale  1999 roku: 5080 osób, w tym 2949  kobiet. 
Do końca czerwca przybyło jeszcze  198 kobiet  i I mężczyzna, 
do końca września kolejnych 305 kobiet  i 66  mężczyzn. 
Czy jakieś grupy zawodowe są  liczniej reprezentowane  wśród 
nowo zarejestrowanych? 
Na  pewno  zwiększyła  się liczba  bezrobotnych  górników, ale 
właściwie wszystkie większe zakłady pracy w powiecie zmniejszyły 
liczbę  zatrudnionych.  Zwalniano w pierwszej  kolejności  osoby 
mające  prawo  do świadczeń  oraz  te, które  mogły  przejść na 
wcześniejszą emeryturę. Wydawało się, że zwolnienia grupowe na 
naszym  terenie należą już do przeszłości  i można je  zaliczyć do 
początkowych  skutków  transformacji  gospodarczej,  jednak ten 
rok pokazał, że załamanie się koniunktury nie omija cieszyńskiego, 
a  jego  efektem  jest  wzrost  bezrobocia.  Do 31  października 
zwiększyło się już o ponad 50% i jest to pierwszy taki skok od  1995 
roku. 
Czy  w związku  ze zwolnieniami  grupowymi  zmieniła  się 
struktura  bezrobocia? 
Mimo, że duże zwolnienia  dotyczyły  zakładów zatrudniających 
przede  wszystkim  mężczyzn,  to jednak  w dalszym  ciągu 
zarejestrowanych  jest  więcej  kobiet.  W związku  ze  zmianą 
p rzep i sów  zw iększy ła  się  l iczba  o s ób  za re jes t rowanych  w  Urzędz ie, 
ale  nie pobierających  zasiłku.  Zaostrzone  zostały  kryteria 
przyznawania zasiłku, a czas jego pobierania skrócono z l roku do 
6  miesięcy.  31 grudnia  1998  roku  w powiecie  cieszyńskim 
zarejestrowanych  było  2929  osób  bez prawa  do zasiłku  i  806 
pobierających  zasiłek.  Po kolejnych  kwartałach  liczby  te 
przedstawiały się następująco  31 marca: 3984 i 1096,31  czerwca: 
4159 i  1060,31 września: 4616 i 1034. 

(cd.  na sir. 2) 

Fot. W. Suchta 

UKRADL I  PRĄD 
Z piątku na sobotę skradziono w Ustroniu 3200 m energetycznej 

lini i napowietrznej. W okolicy stacji transformatorowej Nierodzim 
Zajazd, na odcinku 800 m, zostało  13 przęseł, z których  sterczały 
kikuty  kabla.  Złodzieje  musieli  być fachowcami,  bo odcinanie 
przewodu pod wysokim napięciem bez doświadczenia jest bardzo 
ryzykowne. Kierownik Posterunku Energetycznego Stefan Madaj 
twierdzi,  że  musieli  posłużyć  się specjalnym  narzędziem. 
Szczęśliwym  trafem w tym miejscu do sieci podłączony jest tylko 
jeden odbiorca. W poniedziałek S. Madaj mówił nam, że naprawa 
powinna  zakończyć  się we wtorek,  głównie  dzięki  temu, że 
energetycy  pracują  po godzinach.  Aluminiowy  drut  trafi  z 
pewnością  do jednego z punktów skupu  złomu. 

Przypadki kradzieży przewodów zdarzają się w naszym rejonie 
coraz cześciej. Miały już miejsce w Skoczowie  i w Strumieniu, w 
Ustroniu po raz drugi.  Wcześniej ogołocono  trzy  słupy  przy ul. 
Katowickiej doprowadzające prąd ao nie wykończonego  domu. 
Jego  właścicielka  musiała  przyznać,  że skoro  jeszcze  tam  nie 
mieszka, zakładanie kabla nie ma na razie sensu.  (mn) 

NIIA/H?»  r  A 7I?TV I ICNIAIŃ^I^IR P 

Urząd  Mie jsk i  Wydz ia ł 
F i nansowy  in fo rmu je ,  że 
przygotowuje wymiar  podatków  na 
2000  r. (rolny  i od nieruchomości). 

W  zw iązku  z  ty m  prosi  s ię 
poda tn ików,  u  k tóryc h  zaszły 
zmiany mające wpływ na  wysokość 
podatku,  o  zgłoszenie  się do  pok. 
nr 6 i 7 w celu złożenia  aktualnego 
zeznania  podatkowego  w  termini e 
do  15 stycznia  2000 r. 
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SEZONOWE PROFESJE 
(cd.  ze  sir.  1) 

Dla jakiej profesji znajdziemy w urzędzie najwięcej ofert pracy? 
Tu jest  sprawa  bardzo  skomplikowana.  Najwięcej ofert  dotyczy 
sprzedawców, kelnerów, barmanów, kucharzy. Nie znaczy to jednak, 
że jeśli  ktoś wykształci  się w jednym  z tych zawodów, na  pewno 
o t r z y ma  pracę.  Pa radoksa ln ie  n a j w i ę c ej  za re jes t rowanych  o s ób 
bez pracy to sprzedawcy.  W  ich przypadku  obserwujemy  bardzo 
dużą rotację, ale wpływ ma także spadek obrotów na targowiskach. 
Jeśli chodzi o pozostałe wymienione zawody, zapotrzebowanie na 
pracowników  uzależnione  jest  od  turystyki.  Z  oczywistych 
względów sezonowość dotyczy także zatrudnianych  na budowach. 
Czy jest możliwe, żeby młody człowiek po przeanalizowaniu  rynku 
pracy, wybrał  taki  zawód,  że  nie  będzie się  musiał  martwić  o 
pracę? 
Na pewnych  stanowiskach  z reguły  zairudnia się młodych  ludzi, 
więc na początku drogi zawodowej sprzedawcy, kelnerzy, barmani 
nie będąmieli kłopotów. Jednak  tak jak  mówiłam występuje duża 
rotacja  i sezonowość.  W tej chwili  najważniejsze jest  posiadanie 
pewnych  podstawowych  umiejętności  i  zdolność  do 
przekwalifikowania się. Teraz nie są to już nowinki z Zachodu, ale 
nasza polska rzeczywistość, w której normalne jest, że zmienia się 
zawód nawet kilka razy w życiu. Bazą na pewno jest szkoła średnia 
z  maturą,  podstawowa  znajomość  jednego  języka  obcego  i 
umiejętność posługiwania  się komputerem.  Bez tego trudno jest 
znaleźć  pracę,  a  i  potem,  żeby  pracę  utrzymać,  ewentualnie 
awansować, trzeba się dokształcać, zdobywać nowe umiejętności. 
Podnoszenie  kwalifikacji  może  się  odbywać  z  inicjatywy 
pracownika,  czasem  wymagają  tego pracodawcy.  Generalnie  im 
osoba  lepiej wykształcona,  tym łatwiej znajdzie zatrudnienie. 
Dużo  kursów  o r g a n i z u je  także  Urząd,  czy  cieszą  się 
zainteresowaniem? 
Tak, zwłaszcza, że przy spełnieniu odpowiednich  warunków, są to 
kursy  bezpłatne.  Organizujemy  szkolenia  grupowe  na  przykład 
obsługi  komputera,  ale  bezrobotni  mogą  także  wziąć  udział  w 
kursach organizowanych  przez inne instytucje. Pokrywamy  wtedy 

Zawodzie to największy „pracodawca" w Ustroniu.  Fot. W. Suchta 

część  lub całość kosztów, ale chcemy, żeby osoby te po skończeniu 
kursu  były  zatrudnione.  Jeśli  pracodawca  ma  zamiar  przyjąć do 
pracy daną osobę, a konieczne jest posiadanie jakichś  uprawnień, 
czy umiejętności, zaświadcza  pisemnie, że po  ich nabyciu  osoba 
ta zostanie zatrudniona. Obostrzenia wynikają z faktu, że kursy są 
kosztowne,  a  chętnych  bardzo  wielu.  Musimy  pomóc  przede 
wszystkim tym, którzy mają realną szansę na pracę. W przypadku 
kursów  indywidualnych  efektywność  jest  większa  i  można 
powiedzieć, że około 7080% bezrobotnych w ciągu trzech miesięcy 
znajduje pracę.  Po kursach grupowych  około 60% w ciągu  kilku 
miesięcy. 
Czy  urząd  podejmuje działania  skierowane  bezpośrednio  do 
młodzieży? 
Jeśli chodzi o młodych  ludzi, to mamy świadomość, że im wcześniej 
poznają rynek pracy, nauczą się na nim poruszać, tym większe są 
ich szanse na dobrą  pracę.  Ponieważ nie jesteśmy w stanie stale i 
systematycznie  współpracować  ze  wszystkimi  szkołami, 
przeszkoliliśmy pedagogów szkolnych. Realizowany był specjalny 
program, odbywały się seminaria, na których nauczyciele  poznali 
mechanizmy  rynku pracy. W tej chwili prowadzimy konsultacje, a 
kiedy jest  potrzeba, doradca zawodowy przychodzi do szkoły. Są 
to  działania  skierowane  przede  wszystkim  do  uczniów  szkół 
średnich, choć prowadzimy  też zajęcia w szkołach  podstawowych 
z  zakresu  zawodoznawstwa.  Utrzymujemy  również  kontakty  z 
poradniami  pedagogiczno   psychologicznymi,  które zajmują się 
doradztwem zawodowym dla młodzieży. 
Jak ie  problemy  występują  najczęściej  przy  re jes t rac ji 
bezrobotnych? 
Najczęściej jest  to brak  wszystkich  wymaganych  dokumentów i 
szczególnie dotkliwie odczuwają  to osoby dojeżdżające. Nie ma 
możliwości  zarejestrowania  bez  określonych  zaświadczeń.  W 
Urzędzie jest punkt  informacyjny, więc  lepiej najpierw przyjść lub 
zadzwonić  i dokładnie się  zorientować. 
Ile osób spośród  bezrobotnych  pobierających zasiłek pracuje? 
Powiem  w  ten  sposób:  jeśli  na  podstawie  przedstawionych 
dokumentów, stwierdzamy, że osoba kwalifikuje się do pobierania 
zasiłku,  to  nie  mamy  podstaw  żeby  sądzić,  iż  osiąga  dochody. 
Wszelkie  moje  przypuszczenia  na  ten  temat  byłyby  palcem  na 
wodzie  pisane. Oczywiście  przed  takimi  praktykami  staramy  się 
bronić,  między  innymi  poprzez  wydział  badający  legalność 
zatrudnienia działający przy Urzędzie Wojewódzkim.  Pracownicy 
wydziału  przeprowadzają  kontrole w zakładach  pracy, przesyłają 
nam  informacje, a my sprawdzamy, czy dana osoba tam pracująca, 
jest  u  nas  zarejestrowana.  Pracy  na  czarno  ma  też  zapobiegać 
obowiązek  zgłaszania  się  do  Urzędu  i wymóg  dyspozycyjności 
bezrobotnego. Jednak pobierającym zasiłek najczęściej zależy na 
tych pieniądzach  i pilnują się, żeby z formalnego punktu widzenia 
wszystko było w porządku. 
Od roku używacie państwo nazwy Powiatowy Urząd Pracy, jednak 
formalnie Urząd nie funkcjonuje w strukturach  powiatu. 
Dopiero  od  1 stycznia  nasz  Urząd  przechodzi  pod  starostwo. 
Jesteśmy na etapie archiwizacji i kompletowania dokumentów, które 
zgodnie  z  zaleceniami  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz  strategią 
Krajowego Urzędu  Pracy, przekażemy panu staroście.  Powiatowy 
Urząd  Pracy  będzie  finansowany przez  Starostwo  Powiatowe, a 
teren  i zakres działania pozostaje bez zmian. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała: Monika  Niemiec 

Od wakacji  '97 granicę  polsko 
 czeskąw Jasnowicach    Bu
kowcu  mogą  przekraczać 
grupy  wycieczkowe  w  auto
karach.  Po otwarciu  przejścia 
trzy  lata wcześniej odprawiani 
tu  byli  tu ryści  p iesi  i 
poruszający  się  samochoda
mi  osobowymi. 

W połowie XVII I w. Cieszyn był 
prowincjonalną  mieściną. 
Zamieszkiwało w nim niecałe 2 tys. 
osób.  Domów  było  ledwie  232. 
Takie  dane  zawarto  w  spisie 
sporządzonym  w  1758 r. Dzisiaj 
nadolziański gród z powodzeniem 
pełni  funkcję  stolicy  regionu. 
Miasto zamieszkuje blisko 40 tys. 
osób. 

Wystartowały  konkursy 
pucharowe  w  skokach  i 
biegach  narciarskich.  Z 
naszego  regionu  w  ścisłej 
kadrze Polski sąjedynie Adam 

Małysz  i Alicj a Brudny oboje 
z KS Wisła. 

Ponad  70  drzew  rosnących  na 
Wzgórzu Zamkowym  i w parku 
obok  kościoła  Jezusowego  w 
Cieszynie zostało oznaczonych 
specjalnymi  tabliczkami.  Na 
białym  tle  wypisano  nazwę 
drzewa  po  polsku  i  łacińsku. 
Tabliczki  przymocowano 
krótkimi, nierdzewnymi prętami. 

W Skoczowie najwcześniej zaczęły 
działać  Niepubliczne  Zakłady 
Opieki  Zdrowotnej.  Pierwsza 

przychodnia  lekarza  rodzinnego 
funkcjonuje drugi  rok.  Za  tym 
przykładem poszli inni. 

Pierwszy krzyż na Bajerkach w 
Skoczowie  postawiono  w  II 
połowie  XI X  wieku.  Był 
drewniany.  Zastąp iono  go 
marmurowym, który ufundował 
kupiec bławatny  Tomaszek. 

Atrakcją  turystyczną  jest 
przysiółek  Trzycatek  w 
Jaworzynce. Tutaj zbiegają się 
granice Polski, Czech i Słowacji. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



K R O N I K A  M I F  I S K A 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 dziękują Świętemu Mikołajowi, 
Radzie Rodziców  i firmie Ustronianka za prezenty. 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu  pragnie 
serdecznie  podziękować  właścicielce  Salonu  Mody  Miss  K 
Katarzynie Winter za nieodpłatne  przekazanie  nowej odzieży  dla 
osób  potrzebujących. 

Koalicja Czyste  Beskidy  zaprasza na sesję popularno  naukową 
dotyczącą  zagrożeń  dla  środowiska  naturalnego,  które  niesie  za 
sobą  umie jscowien ie  pows ta jących  w  Czechach  dwóch 
elektrociepłowni.  Sesja  odbędzie  się  w  Domu  Narodowym 
Cieszynie w piątek  17 grudnia, początek o godz.  1100. 

Znowu  powiększyła  się suma,  która  zostanie  przeznaczona  na 
pokaz sztucznych ogni na Czantorii w noc sylwestrową  1999/2000. 
Oprócz hoteli  Daniel, Jaskółka, Muflon, Narcyz, Rosomak, domów 
wczasowych   Ondraszek, Zagłębie, Orlik, pensjonatu Relaks, sana
torium  Elektron,  firmy  Jur  Gast  i  Kolei  Linowej  na  Czantorię, 
pieniądze  wpłacili:  hotele    Sokół,  Ziemowit,  sanatorium  Róża. 
Spółka Akcyjna Uzdrowisko Ustroń, kawiarnia  Oaza. 

Zebrano  10.350 zł. 

Wszyscy  zainteresowani  wzięciem  udziału  w  kolejnej  akcji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są zaproszeni  na spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego. 
20 grudnia w poniedziałek, o godz.  15.00. 

Przez  dwa  dni  w  Wildze  na  Zawodziu  trwało  seminarium 
poświęcone  opracowaniu  strategii  rozwoju  dla  województwa 
śląskiego.  Uczestniczyli  w  nim  radni  Sejmiku  Wojewódzkiego, 
marszałek  Jan  Olbrycht,  przewodniczący  Sejmiku  Ryszard 
Ostrowski,  wszyscy  dyrektorzy  Urzędu  Marszałkowskiego,  a 
wśród nich mieszkańcy Ustronia: Teresa  PolBłachut oraz Tomasz 
Szkaradnik.  Witał wszystkich  burmistrz Jan  Szwarc,  który  jest 
również  radnym  wojewódzkim.  Ozdobą  powitania  był  występ 
Dziecięcego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  SP1  Równica.  Występ 
wzbudził  zachwyt,  a  gdy  zaczęto  wspólnie  śpiewać  kolędy  w 
niejednym  oku  zakręciła  się  łza.  Na  zakończenie  śpiewano  już 
wspólnie trzymając się za ręce. Po występie choreograf  i kierownik 
Równicy Renata Ciszewska  zebrała wiele zasłużonych  i szczerych 
gratulacji.  Fot.  W.  Suchta 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej starają się na bieżąco wprowadzać 
najnowsze  technologie  poboru  i  oczyszczania  wody.  Ostatnio 
wspólnie  z  Politechniką  Gliwicką  prowadzone  są  badania  nad 
doborem  nowoczesnych  metod  dezynfekcji  wody  za  pomocą 
promieni  ultrafioletowych.  Pierwsza  lampa  UV  firmy  Berson 
pilotażowo pracuje  na lokalnym  ujęciu wody w Ustroniu  Poniwcu. 
Dotychczasowe  rezultaty są bardzo obiecujące. 

18  grudnia  w  Internet  Cafee  Dolan  przy  ul.  Daszyńskiego  56, 
odbędzie  się 1  Ustroński  Mini   Turniej Quake  II . Kontakt  poprzez 
internet: weid@poczta.onet.pl  lub telefonicznie: 851 3930  ˇ31. 

KRONIKA POLICYJNA 

4.12.99  r. 
O godz.  1.20 na ul. Grażyńskiego 
zatrzymano mieszkańca Katowic, 
kierującego fiatem  126 p w stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania 
alkomatem: 0,62 i 0,65 prom. 
4.12.99  r. 
O  godzinie  13.20  mieszkanka 
Ustronia powiadomiła  Komisa
riat Policji o włamaniu dojej for
da escorta, którego  zaparkowała 
przed cmentarzem  komunalnym. 
Złodzieje  skradli  torebkę  z  do
kumentami  i portfelem. 
4.12.99  r. 
O godz. 20.30 zatrzymano miesz
kańca  Ustronia,  któiy  w  stanie 
nietrzeźwym szedł środkiem uli

cy 3 Maja stwarzając zagrożenie 
dla bezpieczeństwa  ruchu. 
6.12.99  r. 
O godz.0.50 na ul. Sanatoryjnej 
zatrzymano mieszkańca  Ustro
nia kierującego jadącego  polo
nezem.  Kierowca  był w  stanie 
nietrzeźwym (1,73 i 1,78 prom.). 
Nie  posiadał  także  uprawnień 
do prowadsenia  pojazdu,  gdyż 
zostało  mu  odebrane  za  podo
bne  wykroczenie. 
6.12.99  r. 
O  godz.  12.40  na  skrzyżowaniu 
ulicy  3  Maja  z  Mickiewicza 
kierowca fiata 126 p nie prawidłowo 
skręcał i doprowadził do kolizji ze 
starem  k ie rowanym  przez 
mieszkańca Krakowa.  Sprawca 
kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. 

STRA Ż  MIEJSK A 
2.12.99  r. 
Kont ro la  stanu  znaków 
drogowych  na  terenie  miasta 
Ustronia.  Informacje  o  usz
kodzeniach  przekazano  odpo 
wiednim  służbom. 
3.12.99  r. 
Przeprowadzono  rozmowę  z 
właścicielem jednej z budów przy 
ul.  Długiej  w  związku  z  za
nieczyszczenia drogi przez samo
chody  dowożące  materiały  bu
dowlane do  posesji. 
4.12.99  r. 
W  godzinach  wieczornych 
wspólnie z policją  patrolowano 
centrum  miasta  i  osiedla.  Na 
Rynku  i przed jednym  z  barów 
przesiadywali  młodzi  ludzie. 
Sprawdzano, czy są  trzeźwi. 
4  i 5.12.99  r. 
Otrzymano  kilka  zgłoszeń  o 
ś l isk iej  nawierzchni  dróg. 
Między  innymi ulicy Równica i 
innych  położonych  w  wyższch 
partiach. 
6.12.99  r. 
Wieczorem  kon t ro lowano 
miejsca, w których  najczęściej 
rozbi jane  są  lampy  uliczne. 
Zdarza  się  to  często  przy  Alei 

Legionów, tak było i tym  razem. 
O  nie  świecących  latarniach  i 
szkodach  po in fo rmowano 
Posterunek  Energetyczny  w 
Ustroniu. 
7.12.99  r. 
Strażnicy  miejscy  wspólnie  z 
członkinią Towarzystwa  Opieki 
nad Zwierzętami  przeprowadzili 
rozmowę z mieszkańcami jedne
go  z  domów  wielorodzinnych 
na  terenie  Ustronia.  Po  skon
trolowaniu sytuacji, okazało się, 
że  posądzenie  o  znęcanie  się 
przez nich nad kotami, jest  bez
podstawne. 
7.12.99  r. 
Mandatem w wys. 50 zł ukarano 
właściciela  firmy,  który  był 
odpowiedzialny za rozwieszenie 
plakatów  w miejscach  do  tego 
nie  wyznaczonych. 
9.12.99  r. 
Właściciela jednej z cieszyńskich 
firm komputerowych wezwano na 
komendę.  Zostanie  ukarany 
mandatem za rozwieszanie reklam 
w nieodpowiednich miejscach. 
9.12.99  r. 
Sprawdzano,  czy  prowadzący 
kiermasze  świąteczne  mają 
odpowiedn ie  zezwolen ia  i 
lokjalizacje.  (mn) 

agent  K ^ U  W A K I A  K U L U N I A  j  inne 
Maria Nowak  ENERGOASEKURACJ A  zaprasza 
wtorek  o00^30  oraz codziennie po 1 goo 
iroda (tylko nieparzyste dni mca) 00  w sob. M 300 

piątek  8001300  ul. Dominikańska  26 
Filia  LO,  Rynek,  tel.  8643378  tel.  8543204 
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Posterunek  Energetyczny  w  Ustroniu  jest  oddziałem  Zakładu 
Energetycznego w Cieszynie, a ten z kolei częścią  przedsiębiorstwa 
Energetyka  Beskidzka z siedzibą  w Bielsku   Białej. W  Ustroniu 
pracuje 13 osób, które mają do dyspozycji żuka, 3 auta terenowe i 
samochód  z  podnośnikiem. 

— Mieszkańcy dzwonią, informują o awarii, my przyjmujemy 
zgłoszenie  i  wyjeżdżamy  na  miejsce  zaraz,  gdy  wolny  jest 
samochód  i  pracownik  —  tłumaczy  kierownik  Posterunku 
Energetycznego  w  Ustroniu  Stefan  Madaj.  —  Co  bardziej 
niecierpliwi  dzwonią  po  kilk a  razy  w  tej  samej  sprawie, 
stwierdzając na końcu, że chyba złośliwie nie przyjeżdżamy. O 
żadnej złośliwości nie ma  mowy. 

Każde zgłoszenie jest  odnotowywane w specjalnym zeszycie i 
prędzej  czy  później  musi  znaleźć  się  tam  również  informacja o 
naprawieniu uszkodzenia. Kierownik Posterunku mówi, że nie mogą 
sobie  pozwolić  na  nagromadzenie  spraw.  Poza  tym  kiedy 
mieszkańcy korzystają z prądu. Energetyka zarabia  i w jej  interesie 
leży naprawa  uszkodzenia. 

Duże szkody na naszym  terenie wyrządzają wiatry. Nie zrywają 
sieci, ale łamiągałęzie, które spadając na przewody powodują zwarcie. 

— We własnym zakresie usuwamy  najbardziej niebezpieczne 
gałęzie,  miasto  też  włączyło się w  ochronę  sieci  energetycznej. 
Pracownicy wydziału ochrony środowiska wiedzą jak drzewo obciąć, 
ile obciąć. Można wspólnie zapohiegać awariom  — mówi S. Madaj. 

Pracownicy Pogotowia Energetycznego przeprowadzają co jakiś 
czas akcję wydrzewiania, ale to związane jest z wyłączeniami prądu 
na  całym  odcinku.  Trudno  jest  wtedy  zadowolić  wszystkich 
odbiorców. Jedni woleliby nie mieć prądu po południu, bo pracują 
na drugą, czy trzecią zmianę,  inni przed południem.  Problemy są z 
placówkami, w których przebywajądzieci: przedszkolami, szkołami 
oraz z bankami, urzędami  i innymi instytucjami. Komputeryzacja jest 
tak zaawansowana, że bez prądu nie mogą normalnie funkcjonować. 

Najbardziej zagrożone odcinki sieci są zabezpieczane na bieżąco. 
Jeśli gdzieś gałęzie spowodowały  spięcie  i widać, że może się to 
powtórzyć, przeprowadza się wycinkę. Podobnie jest z przyłączami 

Fot.  W.  Suchta 
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do domów jednorodzinnych, które kiedyś robiono drutami bard/ ICJ 
narażonymi na przepalenie. Przy usuwaniu awarii wymienia MC  IC 
od  razu  na  druty  izolowane.  Czas  naprawy  jest  uzależniona  <>d 
rodzaju  awarii.  Gdy  z  powodu  spięcia  wybiło  bezpieczniki, 
wystarczy wymienić je na tym obwodzie, do którego przyłączony 
jest  dany  użytkownik.  Takie  interwencje  załatwiane  są  prawie 
zawsze  od  razu.  Gorzej,  gdy  trzeba  zamontować  nowy  obu ód, 
przyłącze, bo związane jest  to z wyłączeniem prądu na dłuższym 
odcinku  i z wcześniejszym uprzedzeniem  innych  użytkowników. 

Na terenie Ustronia największym problemem jest oświetlenie 
wyjaśnia kierownik Madaj. —Wobec zniszczeń  spowodowanych 

przez wandali, jesteśmy bezsilni. Prym wiodą oczywiście bulwary 
nadwiślańskie. Ostatnio założyliśmy objemki, opaski na drzwiczki 
na latarniach, a teraz drzwiczki są wyrwane, powty kane kamienie, 
patyki i 16 opraw nie świeci. Po zwarciu wyłączony jest cały ciąg, a 
my  nie jesteśmy  w stanie  tego  upilnować.  Chciałbym  uczulić  i 
zaapelować do mieszkańców o zwracanie uwagi na takie przypadki. 
Mieszkańcy  mogą  zapobiegać  niektórym  dewastacjom,  gdy 
zareagują na widok młodych łudzi wyżywających się na  latarniach. 
Ukaranie sprawców  i obciążenie ich kosztami naprawy  możliwe 
jest tylko wtedy, gdy złapie się ich na gorącym  uczynku. 

Na  podstawie  umowy  z  Urzędem  Miejskim  przekazano 
oświetlenie  uliczne  pod  opiekę  miastu,  które  zajmuje  się 
konserwacją  i eksploatacją. Każdy akt wandalizmu oznacza koszty, 
które  ponoszą  wszyscy  ustroniacy.  Wandale  czynią  większe 
szkody niż wichury. Na przykład  po założeniu nowych  lamp przy 
głównej ulicy, w krótkim czasie dwie już nie świeciły. 

Latarnie naprawiamy na bieżąco. Przed każdym  weekendem 
kon tak tu j emy  się  z  inżynierem  Siemińskim  z  Urzędu 
Miejskiego  i  usuwamy  uszkodzenia.  Współpraca  z  miastem 
układa  się  bardzo  dobrze  — twierdzi  S.  Madaj. —  Natomiast 
wymaganiom  niektórych  mieszkańców  nie jesteśmy  w  stanie 
sprostać. Bywa, że jesteśmy wzywani, bo coś jest nie w porządku 
z  latarnią, a na  miejscu okazuje się, że świeci, ale  mieszkańcy 
pobliskiego domu chcieliby, żeby bardziej oświetlała  im  bramę. 

Ustrońscy  odbiorcy  prądu nie muszą  korzystać  z przestarzałej 
sieci  energetycznej.  Poszczególne  elementy:  transformatory, 
skrzynki,  podłączenia  wymienia  się  na  bieżąco.  Trochę  gorsza 
sytuacja jest na Gojach  i w rejonie ul. Nadrzecznej, ale  i tam sieć 
systematycznie  będzie  unowocześniana. 

Płatnościami zajmuje się Zakład Energetyczny w Cieszynie, który 
w razie zaległości  przekazuje  informację i zlecenie wyłączenia do 
punktu  w  Ustroniu.  Zdarza  się  to  najczęściej  drobnym 
przedsiębiorstwom, duże zakłady i prywatni odbiorcy płacą w miarę 
regularnie. Nie zawsze jest to spowodowane kłopotami finansowymi 
firmy, częściej pewną niefrasobliwością. Zaraz po wyłączeniu prądu 
długi są regulowane, ale po kilku miesiącach sytuacja się powtarza. 

Ostatnio założono oświetlenie  na ulicy Nadrzecznej, czego od 
dłuższego  czasu  domagali  się  mieszkańcy  oraz  radni  nie  tylko 
obecnej kadencji. Właściwie nie ma już ciemnych  plam na mapie 
miasta.  Do  wyjątków  należy  ul.  Furmańska  w  Dobce.  Teraz 
prywatny  inwestor będzie doprowadzał  zasilanie do posesji, a na 
podstawie  wstępnej  umowy  pomoże  miasto  i Energetyka.  Mają 
powstać cztery  lampy. Oświetlenia  wymaga  też osiedle  domków 
jednorodzinnych  przy  ul.  Wantuły.  Sieć  w  Ustroniu  jest 
wystarczająco  rozbudowana  i  najczęściej  chodzi  tylko  o 
przedłużenie ciągu do nowych  domów. 

Nie  wszystkie  latarnie  na  terenie  miasta  należą  do 
Energetyki.  Na  przykład  o  oświetlenie  ulic,  parkingów  na 
osiedlach  SM  „Zacisze":  Manhatan,  Cieszyńskie,  Centrum, 
powinna dbać sama Spółdzielnia. Mieszkańcy dzwonią  do nas i 
jeśli  chodzi  o  przepaloną  żarówkę,  to  często  przy  okazji 
wymieniamy. Jednak  latarnie te mają swojego właściciela,  który 
powinien  o nie dbać. Naprawy  na  terenie miasta  nie pozwalają 
nam  na  przyjęcie kolejnych zobowiązań —  tłumaczy S. Madaj. 

Odbiorców przybywa, a zużycie prądu wzrasta, szczególnie gdy 
chodzi  o  prywatnych  odbiorców.  Nie  zadowala  ich  już  5  kW, 
najczęściej decydują się  10,  15, a nawet 20 k W. Jest to związane z 
używaniem  coraz  większej  liczby  urządzeń  zasilanych  energią 
elektryczną.  Pralki,  lodówki  to  w  tej  chwili  podstawowe 
wyposażenie mieszkania czy domu. Coraz więcej osób korzysta ze 
zmywarek, komputerów  itp. 

Dyżury na Posterunku  Energetycznym  w Ustroniu  prowadzone 
są od 6.00 do  14.00, a następnie do 22.00.  W Cieszynie  pełniony 
jest  dyżur nocny.  Monika  Niemiec 



Coraz więcej osób korzysta z  bankomatów.  Fot. W. Suchta 

NOWE PARAFGRAF Y 
Kodeksy  karne  czasem  nie  nadążają  za  rzeczywistością  i 

dlatego  do  niedawna  nie  było  jeszcze  artykułu  dotyczącego 
kradzieży  kart  bankomatowych.  Teraz już jest  i odróżnia  tego 
rodzaju przstępstwo  od zwykłej  kradzieży. 

— Ludzie  coraz  częściej stosują  taką  metodę  korzystania  z 
pieniędzy. Jest  to jednak stosunkowo  nowe udogodnienie  i nie 
zdążyliśmy jeszcze nauczyć się uważać na karty  bankomatowe 
— mówi  komendant  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu  Janusz 
Baszczyński.  — Na  naszym  terenie  mieliśmy  kilka  przypad
ków, w których osoby  pokrzywdzone  straciły  znaczne  sumy 
pieniędzy, nawet  kilkadziesiąt tysięcy  złotych. 

Najważniejsze, żeby  nie pisać bezpośrednio  na karcie  numeru 
PIN, bo w ten  sposób  ułatwia  się dostęp  do własnych  pieniędzy 
osobom niepowołanym. Jeśli złodziej nie zna numeru dostępu praw
dopodobieństwo,  że trafi wynosi mniej więcej  1:10.000. Numeru 
najlepiej nauczyć  się na pamięć  lub zanotować,  ale tak, żeby  nie 
znalazł się bezpośrednio przy  karcie. 

— Złodziej nie nastawia się na kradzież karty  bankomatowej, 
interesują go pieniądze —tłumaczy J. Baszczyński. — Karty giną 
przy  okazji,  a  straty  najczęściej  przewyższają  sumę,  która 
znajdowała się w portfelu. Nie zawsze też sam złodziej  korzysta 
ze skradzionej karty. Jeśli nie wie do czego służy, wyrzuci ją  do 
kosza, a wzbogaci się przypadkowy  nieuczciwy  znalazca. 

Jeśli znajdziemy kartę bankomatową powinniśmy zgłosić to policji, 
która ustali, czy nie pochodzi z kradzieży. Przypadki pozbywania się 
kart  zdarzają  się  jednak  rzadko,  bo  współcześni  przestępcy 
doskonale orientują się do czego służy plastikowy kartonik. Dlatego 
ważne jest, by jak najszybciej zawiadomić bank i zablokować konto. 
W przypadku tego typu kradzieży również sprawdza się powiedzenie: 
„Okazja czyni złodzieja". Portfele nosimy w nie zapiętych torebkach, 
w kieszeniach, zostawiamy je w widocznym miejscu w samochodach. 

Usankcjonowane zostały również kradzieże energii elektrycznej, 

PIŁKĄ PO PARKIECIE 
Sezon  piłkarski  na  otwartych  boiskach  zakończył  się, 

równocześnie zaczęto w piłkę nożną grać w halach. Organizuje się 
turnieje halowe, które jak wskazuje doświadczenie  renomowanych 
klubów  europejskich,  są  bardzo  dobrym  przygotowaniem  do 
wiosennej rundy rozgrywek. Ostatnio w Brennej odbył się Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta. Grało osiem drużyn, wśród 
których znaleźli  się juniorzy  Kuźni Ustroń w składzie:  Sebastian 
Sadlik.  Rafał Korzeń,  Mieczysław  Sikora,  Marcin  Marjanek, 
Mateusz Żebrowski,  Mariusz Martynek,  Łukasz Czyż,  Marcin 
Czyż,  Damian  Zięba.  Grano  mecze w dwóch  grupach  po cztery 
zespoły,  następnie  półfinały  i finał. W  rozgrywkach  grupowych 
juniorzy  Kuźni  pokonali  Górki  3:2,  Drogomyśl  1:0  i przegrali  z 
Chybiem  1:2 zajmując drugie miejsce. W półfinale pewnie wygrali 
z Jasienicą2:0, natomiast w finale ponownie spotkali się z drużyną 
Cukrownika  Chybie  i ponownie  musieli  uznać  wyższość  swych 
rywali przegiywając0:2. W najbliższym czasie juniorzy Kuźni mają 
grać na podobnym  turnieju w Chybiu.  (ws) 

które ujawniane są podczas kontroli  prowadzonych  przez zakład 
energetyczny. W przypadku tego rodzaju kradzieży obserwuje się 
tendencję  wzrostową.  Przeciw  złodziejom  prowadzone  jest 
postępowanie karne o nielegalne podłączenie, ponieważ czyn jest 
przestępstwem,  za  które  grozi  kara  pozbawienia  wolności  od  3 
miesięcy do 5 lat. Dodatkowo zakłady energetyczne karzą złodziei 
wysokimi karami pieniężnymi. 

Zaskoczeniem  dla niektórych  kierowców są też nowe  przepisy 
dotyczące  prowadzenia  pojazdu  bez  wymaganych  zezwoleń. 
Wcześniej o odebraniu  prawa jazdy decydowały kolegia do spraw 
wykroczeń. Obecnie, na czas dłuższy niż rok, uprawnień  pozbawia 
sąd, a także w przypadku  odwoływania  się od decyzji  kolegium. 
Jeśli zatrzymany zostanie kierowca, któremu sądownie odebrano 
prawo jazdy, odpowiada z art. 244 Kodeksu  Karnego, który mówi, 
że jeśli  ktoś  nie  stosuje się  do  orzeczenia  sądu,  między  innymi 
dotyczącego  zakazu  prowadzenia  pojazdu,  podlega  karze  grzy
wny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia  wolności. 

W  takiej sytuacji nie jest  istotne, czy w chwili  zatrzymania 
pojazdu, kierowca był trzeźwy, czy nie —tłumaczy J. Baszczyński. 

po prostu  nie ma  prawa  prowadzić samochodu. Najczęściej 
dotyczy to jednak kierujących pod wpływem  alkoholu. 

Przykładowo: policja zatrzymuje kierowcę, który nie ma prawa 
ja/dy, ponieważ odebrano mu je sądownie. Osoba ta  odpowiadać 
będzie  przed  kolegium  za wykroczenie  drogowe,  bo porusza  się 
po drogach publicznych bez stosownych uprawnień  i za przestępst
wo.  bo  naruszyła  orzeczenie  sądu.  Obydwie  kary  stosowane  są 
oddzielnie. 

Wykroczeniem jest  kierowanie pojazdem, kiedy nie mamy prawa 
jazdy przy sobie. W takich przypadkach  musimy zapłacić mandat, 
apó/niej zgłosić się na policję i pokazać dokument którego wcześniej nie 
mieliśmy.  Monika  Niemiec 

RUDOLFA 
P I W K O 

Ciekawskie.  Piórko. 
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CZYSTE BESKIDY 
W lipcu tego roku przedstawiciele samorządów gmin i powiatów, 

lokalnych  organizac ji  pozarządowych  oraz  członkowie 
Beskidzkiego  Forum  Ekologicznego  Unii Wolności  utworzyli 
koalicję  Czyste  Beskidy.  Jej celem  jest  uzyskanie  pełnej 
informacji  i przekazanie  jej  opinii  publicznej,  a  dotyczącej 
planowanej budowie w Czechach elektrowni w Stonawie i Trzyńcu. 
K o a l i c j a  w y r a ż a  r ó w n i eż  s w o ją  o p i n i ę  o  l oka l i zac j i  t y ch 
elektrowni,  przyjętych  rozwiązaniach  technologicznych  i ich 
oddziaływania na środowisko. Poniżej przedstawiamy  fragmenty 
stanowiska  koalicji Czyste  Beskidy. 

Koalicja Czyste  Beskidy  wyraża swe uznanie dla strony czeskiej, 
która  mimo że nie jest  stroną  tzw.  Konwencji  Espoo  oraz  braku 
stosownego  porozumienia  polskoczeskiego,  przekazała  stronie 
polskiej szereg informacji i dokumentów dotyczących  planowanej 
budowy  dwóch  elektrociepłowni  na terenie  Trzyńca  i Stonawy. 
Na szczególne wyróżnienie  zasługuje także otwartość  inwestora, 
który do tej  pory  zorganizował  kilka  spotkań  i konferencji.  (...) 
Jednocześnie  nasz sprzeciw budzi  dotychczasowe  postępowanie 
Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i 
Leśnictwa, które ustosunkowało się  do przesłanych  przed  stronę 
czeską  materiałów  dopiero  po 7 miesiącach!  O  planowanych 
inwestycjach, które mogą mieć znaczący wpływ na stan  środowiska 
przyrodniczego,  ministerstwo  poinformowało  samorządy  gmin 
Śląska  Cieszyńskiego  dopiero  po ich pisemnych  zapytaniach  i 
interwencjach. (...) 

Koalicja  Czyste  Beskidy  stwierdza,  że wbrew  zapewnieniom 
inwestora  obie  inwestycje  w Trzyńcu  oraz w Stonawie   będą 
miały  negatywny  wpływ  na stan  środowiska  przyrodniczego w 
rejonie przygranicznym. 

(Następnie  autorzy  stanowiska  wymieniają  16  problemów 
budzących  szczególne  zaniepokojenie, a wśród  nich:  inwestycje 
podobnego  typu  w  rejonie  Karwiny  potęgujące  negatywne 
oddziaływanie,  konieczność brania pod uwagę wszystkich  źródeł 
zanieczyszczeń  emitowanych  z huty w Trzyńcu,  której  częścią 
będzie  elektrociepłownia,  określenie  łącznej  mocy  cieplnej 
wszystkich  obiektów  energetyki  w Trzyńcu  I Stonawie,  brak 
dokumentów  odnośnie  inwestycji  w  Stonawie,  w  nowych 
elektrociepłowniach  spalany  będzie  węgiel  co pociąga za sobą 
wzrost em isj i pyłu, wzrost em isj i z Trzyńca w porównan i u z 1997 r., 
brak  informacji co do wtórnych  skutków emisji  zanieczyszczeń, 
brak określenia  skutków dodatkowego  poboru wody z Olzy) 

Obawiamy  się, że  bez względu  na  rzeczywistą  skalę 
oddziaływania  obu  elektrociepłowni  na środowisko,  inwestycje 
te spowodują m.in.: 

  Pogorszenie  jakości  powietrza  atmosferycznego  po stronie 
polskiej. Taka  sytuacja może miec  negatywne  skutki  zarówno w 
zakresie  stanu  zdrowia  mieszkańców  Śląska Cieszyńskiego,  jak 
również negatywne skutki ekonomiczne (istniejące zakłady  będą 
zmuszone do przestrzegania  bardziej rygorystycznych  warunków 
w zakresie emisji  zanieczyszczeń). 

 Pogorszenie parametrów rzeki Olzy spowodowane dodatkowym 
poborem  wody. 

 Pogorszenie  stanu zdrowotnego  lasów  Beskidu  Śląskiego. 
  Wraz  z  pogorszeniem  stanu  środowiska  może  dojść do 

pogorszenia  lub ograniczenia  funkcji  turystycznorekreacyjnej 
znacznej części  Śląska Cieszyńskiego po stronie  polskiej, a tym 
samym do utraty miejsc pracy przezjego  mieszkańców. 

Trzyniec dymi już teraz.  Fot. W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

POWIATOWY TRANSPORT 
Od  października  starostwo  powiatowe  prowadzi  kontrole 

zezwoleń  przewoźników  na przewóz  osób  samochodami  nie 
będącymi  taksówkami.  Kontrole  odbywają  się na  podstawie 
ustawy  z  1 kwietnia  1998  r. zobowiązującej przewoźników do 
posiadania  odpowiednich  zezwoleń  na  przewozy  osób 
mikrobusami  i autobusami.  Okazuje  się, że nie wszyscy  takie 
zezwolenia posiadają, ale na razie starostwo swe działania traktuje 
bardziej  jako  informujące  i  uświadamiające.  W  powiecie 
cieszyńskim  takich  przewoźników  jest  pięciu:  PKS,  Transkom, 
DAS,  Transgór  i  MZK . W  naszym  powiecie  działa  Rada 
Przewoźników, której celem jest tworzenie zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstw  przewozowych  i koordynacja  ich działań.  Mogą 
być jednak  przewoźnicy nie chcący podporządkować się  Radzie. 
Zdaniem  wicestarosty  Romana  Sanetry,  tacy przewoźnicy  będą 
wykluczani z rynku. 

Jest  to naruszenie  wolnego  rynku  przewozów,  a wynika to 
przepisów, ale też z troski o ciągłość  i stały charakter  przewozów 

twierdzi  R. Sanetra. — Są trasy, na których przewozy są bardzo 
opłacalne.  Te  przewozy  mogłoby  wykonywać  wiele 
przedsiębiorstw.  Sąjednak też  trasy  i godziny, gdzie przewozy są 
deficytowe. Gdyby nie koordynacja i zezwolenia, takimi przewozami 
nikt  nie byłby'zainteresowany.  Praktyka  jest  taka,  że gdy  jakiś 
przewoźnik  chce  uzyskać  zezwolenie  na obsługę  danej  linii , 
występuje z wnioskiem  do koordynatora.  Jeżeli  wniosek  zostaje 
przyjęty, ustala się warunki  i przewoźnik pod tymi warunkami musi 
się podpisać. Natomiast ci wszyscy, którzy stają na  przystankach 
i biorą tzw. łebków, robią to nielegalnie. 

Na  razie  przeprowadzono  dwie  kontrole,  podczas  których nie 
wykryto przypadków nielegalnych przewozów. Samo pojawienie 
się kontroli powinno być dyscyplinujące. Problemem są zakładowe 
przewozy  osób,  gdzie jak  wiadomo,  gdy  tylko są wolne  miejsca 
kierowcy  zatrzymują  się na przystankach,  by sobie  dorobić. W 
takich  wypadkach  sankcje  określają  przepisy.  Stosowane  będą 
grzywny, sprawy rozpatrywać będą kolegia.  Inny problem to firmy 
mające autobusy,  którymi w sezonie  wożą  wycieczki,  natomiast 
chciałyby zająć się regularnymi przewozami w martwym  sezonie. 

Prawdopodobnie  takie  przedsiębiorstwo  nie  uzyska 
zezwolenia  twierdzi R. Sanetra.   Nas interesuje przewóz płynny, 
całoroćżny,  by nie był zakłócony.  Obecny  stan  nie jest  dla nas 
zadowalający. Zgłosiliśmy  do koordynatora  konkretne  postulaty 
dotyczące głównie zwiększenia  ilości kursów w godzinach  szczytu. 
Teraz  czekamy  na realizacje.  Jeżeli  ona nie nastąpi  dopuścimy 
kolejne firmy na nasz lokalny  rynek przewozów.  Również gdy nie 
będzie chętnych  na obsługę niektórych  tras, nie widzę  powodów, 
by  nie dopuścić  innych  Firm,  oczywiście  o  ile  zabezpieczą 
chociażby  okresową  regularność.  W tej chwili  w  powiecie 
cieszyńskim nie dopłacamy do komunikacji ani grosza. Dodani, że 
są bardzo korzystne przykłady współpracy z Radą  Przewoźników. 
Do  tej pory  nie było  żadnych  problemów  z  zastępowaniem 
wycofywanych  kursów  pociągów  przez  autobusy. 

Często  mieszkańcy  protestują  gdy likwiduje  się jakiś  kurs 
autobusowy,  lub składają wnioski o uruchomienie  dodatkowego 
kursu.  Zazwyczaj  z takim  problemami  zgłaszają  się do gminy, 
tymczasem  wszelkie  tego  typu  sprawy  należy  kierować  do 
Starostwa  Powiatowego Oddział  Dróg  i Transportu  tel. 851 04
44 w.  108 lub do Powiatowego  Koordynatora  Rozkładów Jazdy 
tel. 8520261, 85221 43.  Wojsław  Suchta 



Fot.  W. Suchta 

MIKOŁAJKOW Y TURNIEJ 
Przez dwa dni w świetlicy SM Zacisze odbywał się Mikołajkowy 

Turniej  Tenisa  Stołowego.  Pierwszego  dnia  rywalizowali 
zawodnicy  młodszych  grup  wiekowych,  drugiego  dorośli. 
Organizacją całości  zajęli się członkowie sekcji tenisa  stołowego 
TRS Siła. 

W turnieju dzieci  i młodzieży wzięło udział dwudziestu  młodych 
zawodników. Zacięte pojedynki trwały trzy godziny. Jak  twierdzą 
organizatorzy  wszystko  przebiegało  bardzo  spokojnie, ale 
spodziewali  się większej  liczby  uczestników. 

— Przyszło dwóch chłopców, którzy w ogóle nie wiedzieli, że w 
Ustroniu  można  pograć  w tenisa  stołowego  — mówi  jeden  z 
organizatorów Andrzej  Buchta. — Cieszy, że znaleźli się chętni, 
walczyli ambitnie, bo każdy miał szansę na zwycięstwo.  Wierzę, 
że w Ustroniu w takim turnieju mogłoby uczestniczyć nawet ponad 
stu  uczestników.  Może uda się to zrobić w przyszłym  roku  przy 
pomocy  władz  miasta  i we współpracy  ze szkołami.  Przede 
wszystkim  musiałoby się wszystko odbywać na większej sali, na 
kilk u  stołach. 

— Organizujemy  ten  turniej, by zaszczepić  najmłodszym tę 
dyscyplinę  sportu  — mówi  organizator  Kazimierz  Heczko. 
Powiedzmy sobie szczerze, że dzieci grają w pingponga, a nie w 
tenisa stołowego. Nie maja nawyków  ruchu. W Sile gra  dwóch 
byłych  zawodników  drugiej  ligi  i chcemy dzieciom  przybliżyć 
początki prawidłowej gry. Jest  to sport  trudny  i dobrze jest  gdy 
od początku uprawia się go pod okiem  fachowca. 

Młodzi  tenisiści  startowali  w trzech  grupach  wiekowych. W 

kategorii  uczniów  szkół  podstawowych  pierwsze  miejsce  zajął 
Mateusz  Duraj, drugi był Robert  Miczko,  trzeciTytusTschuk. 
Wśród gimnazjalistów najlepszym okazał się Marcin  Legierski, 
drugie miejsce przypadło Damianowi Cieślarowi, a trzecie Rafałowi 
Durajowi.  Uczniów  szkół  średnich  zwyciężył  Bartek  Bojda, a 
kolejne miejsca zajęli Dariusz Skrabka  i Marek  Tatar. 

Najlepsi w tegorocznym turnieju otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe:  płyty,  kasety, zabawki,  ufundowane przez  właściciela 
Biura  Usług  Turystycznych  Ustronianka  i  Urząd  Miejski. Dla 
wszystkich  znalazły się czekolady  i inne słodycze. 

Następnego dnia walczyli dorośli, w większości członkowie TRS 
„Siła". Rywalizowało ośmiu uczestników, których podzielono na 
dwie grupy, po czym  najlepsi grali w półfinałach, a zwycięzcy w 
finale. 

Są  to ci, którzy  na co dzień  nie mają  czasu  grać w tenisa 
stołowego — mówi K. Heczko.  Chodzi o to, by ci którzy  kiedyś 
grali  mieli dalej kontakt z tym  sportem. 

Boje  były  zacięte  i do ostatnich  piłek  decydowało  się,  kto 
awansuje do dalszych gier. W finałach, w meczu o trzecie miejsce 
Krzysztof Wróbel pokonał Zbigniewa Hołubowicza  (21:15,21:15), 
natomiast w wielkim  finale Zdzisław  Żółty  wygrał z Marianem 
Żebrowskim  po trzysetowej walce  (23:21,21:23,21:17). 

Byłeś jedynym  zawodnikiem, z którym obawiałem się grać 
komplementował  po meczu  Z. Żółty  swego przeciwnika w fi 

nale. Z. Żółty wygrał również przed rokiem Turniej Mikołajkowy i 
poproszony  na stronie o ocenę  swych  przeciwników,  stwierdził 
krótko: — Nie  robią  postępów.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

JEST POTRZEBNA 
Rejonowy  Urząd  Poczty w Bielsku  Białej mając na  uwadze 

polepszenie  dostępności  do usług  pocztowych,  1  września 
uruchomił  w Ustroniu  Polanie  agencję  pocztową.  Placówka 
mieści się w sklepie spożywczo  przemysłowym  Asia,  którego 
właścicielką  jest  mieszkanka  Ustronia  Janina  Pułecka. 

Agencja pocztowa  w  Polanie.  Fot. W. Suchta 

Agencja  pocztowa  czynna  jest  od poniedziałku  do piątku od 
godz.  I 1.00 do  15.00. W tym czasie można między  innymi zapłacić 
za rachunek  telefoniczny, abonament  radiowo  telewizyjny, prąd, 
wodę, gaz  itp., a także  przesłać  pieniądze na dowolne  konto  czy 
adres. Na Polanie wyślemy  list zwykły, polecony,  lotniczy, kupimy 
karty  pocztowe,  znaczki,  koperty.  Wszystkie  opłaty za usługi są 
takie same jak w innych placówkach. Trzeba tylko pamiętać, żeby 
zdążyć przed  15, bo później wpłaty i korespondencja przekazywane 
są do macierzystego  urzędu  pocztowego w Ustroniu. 

Mieszkańcy są zadowoloni, bo do tej pory musieli jeździć  te 
kilk a  kilometrów. Na wyprawę na pocztę trzeba  było poświęcić 
około  dwóch  godzin  i jeszcze  zapłacić  za przejazd  — mówi 
właścicielka sklepu. — O tej porze tury stów jest mało, ale w sezonie 
na pewno będą  korzystać z poczty, zwłaszcza, że znajduje się w 
samym  centrum, w sąsiedztwie wyciągu na  Czantorię. 

Na  razie  trudno jeszcze  powiedzieć,  czy  Polana  będzie  miała 
agencję na stałe. Poczcie musi się to opłacać, a w ciągu  niecałych 
czterech  miesięcy  funkcjonowania  nie da się tego  ocenić, 
z w ł a s / c / a,  punkt  o twa r to  k o ń c em  sezonu.  M i e s z k a ń c om  na 
pewno  jest  potrzebna. 

Świadczą  o tym  klienci. Co raz  więcej  osób  przychodzi, 
codziennie przyjmujemy wpłaty, sprzedajemy znaczki  stwierdza 
prowadząca agnecję. — Informacja przekazywana  jest z ust  do 
ust. Godziny otwarcia  może nie są  najlepsze dla pracująych, ale 
na  razie nikt  nie  narzeka. 

Uruchomienie  agencji  to duże  udogodnienie  dla Polany  i 
jednocześnie  spełnienie  jednego  z  głównych  postulatów 
mieszkańców  tej dzielnicy.  (mn) 
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Ustroński  Rynek  i  główne  ulice  już  w  świątecznej  szacie. 
Dekoracje ufundował Urząd Miejski, ale w ich instalowaniu pomogli 
pracownicy  Posterunku Energetycznego w Ustroniu.  Dysponują 
oni samochodem z podnośnikiem, który na co dzień używany jest 
przy usuwaniu awarii  i ścinaniu suchych gałęzi zagrażających sieci 
energetycznej.  "  Fot. W. Suchta 

DOM WCZASOWY 
CsLi ra^ L 71 «SP 

Ustroń,  ul.  Lipowa  20 
tel.  8542379 

organizuje: 

_  ^Jk ^   B A L 
SYLWESTROWY 

S * 7 
*  ^ ^ R o l n i c z a  Spółdzielnia  ^ 

„JELENICA"  * 
zaprasza  na R S P 

przedświąteczne 
ROK ZAŁOŻENIA 1957  Z a k l i PY 

do CENTRUM  HANDLOWEGO 
przy ul. 3 Maja 44, tel.  8544167 
do HURTOWNI ARTYKUŁÓ W 

SPOŻYWCZYCH  I MONOPOLOWYCH 
przy ul. Skoczowskiej 76 

w Hermanicach, tel. 8543201 

Pogodnych,   spokojnych   Świąt 
oraz pomyślności   w Nowym   Roku 

wszystkim   swoim   klientom 
i partnerom   w  interesach 

*  życzy   Zarząd  RSP „JELENICA".   * 

„ADRtATłCO" Ustroń,  ul. Sportowa

email:  adriaticoiacital.cita.com.pl 
www.rogłon.ci«szyn.pi/com/odrjotko 

^SitíP 
: 

dania z ryb morskich, słodkowodnych smażone, 
gotowane oraz z grilla; owoce morza; dania na wynos z bonifikatą, f 

y przyjęcia okolicznościowe. 
y specjalne zamówenia 

y smaczną  kuchnię, miłq atmosferę i obsługę 
oraz przystępne ceny. 

T R E N D Y 

U S T R O Ń , 

UL.  3  M A J A  1 2 G 

TEL.  8 5 4  1 7  9 8 

OFERUJEMY  NA I NOWSZE 

OS IĄGN LĘCIA W  DZIEDZINIE 

KREOWANIA  FRYZUR. 

TECHNIKI  BALAYAZ,  PASEMKA, 

TRWAŁE  ONDULACJE,  NAIMODNIEJSZE  KOKI. 

ZAPRASZ A  NA  PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY 
polecamy : 

DYRDA  S.C. 
Antoni  i  Szymon  Dyrda 

<j> FUNDAMENTY,  ŚCIANY 
BUDOWA  DOMÓW 
¿»OCIEPLANIE  BUDYNKÓW 

WJAZDY,  PLACE,  DROGI 
USŁUGI, PROJEKTY,  ROBOTY  BUD 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  19 
tel.  8 5 4  2 5 7 5.  8 5 4  2 0 69 
tel.  kom.:  0604  45  1  1  59 

P Ü S  „ P O D  B E C m ł f " 
SZGprGSZG  flG:  Vi.  hipOW$&Q  Z& 

zabawa  z  zespofern 
muzycznym  w  ÍA(Í na  piętrze, 
wyśmienita  kuchnia, 
konkar iy  z  nagrobami,  ˇHfOpMA^IE: 
W:stęp: 2.00 zf  OA.  tel. 8j47'~3? 8i47'7i  po  »8.oo 

IMNMRNIA'OVA* 

S ^ I L W I E S i r i E I K 

PftOPONUJ6MV  PAŃSTWU: 
niezapomniang  zabawę,  mi łg  atmosferę, 
profesjonalng  obs ługę, 
atrakcyjne  konkursy  z  nagrodami. 
Do tońc o gra zespó ł Micha ł &  Maciek 

Rezerwacje.  menu  oraz  Inne  informacje 
pod  nr.  tel.  8542447  lub  no  miejscu 
iju  kawiarni  „Oaza",  ul.  Grażyńskiego  8  w  Ustroniu 
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LISTY DO REDAKCJ I   LISTY DO REDAKCJ I 
Polski  Klub  Ekologiczny  Kolo  w  Ustroniu  wyraża 

zdecydowany  sprzeciw  wobec  planowanego  w dniu  31.12.1999 
r.  pokazu  ogni  sztucznych  na  Czantorii.  Stanowi  on  bowiem 
ingerencję  w życie  wszystkich  żywych  istot  zamieszkujących  lasy 
i polany  śródleśne  Czantorii,  szczególnie  zaś zwierząt  gatunków 
prowadzących  nocny  tryb  życia.  Huki  i błyski  odpalanych 
ładunków  powodować  będą  stresy  u zwierząt,  w tym  również 
wśród  ptaków  nocujących  w koronach  drzew  przede  wszystkim 
zaś  na  obrzeżach  lasu,  a więc  w bezpośrednim  sąsiedztwie 
urządzanych  pokazów.  Spłoszone  zwierzęta  mogą  doznać 
okaleczeń,  co może  spowodować  ich śmierć  z zimna  lub  mogą 
one  paść  ofiarą  drapieżników.  Odpadki  po  sztucznych  ogniach 
rozrzucone  będą  na narciarskiej  trasie  zjazdowej  oraz po 
okolicznym  lesie,  a niedopalone  w przypadku  wietrznej  i  suchej 
lub  bezśnieżnej  pogody  spowodować  mogą  pożar.  Pokazy 
sztucznych  ogni  odbędą  się w niewielkiej  odległości  od  polskich 
i  czeskich  rezerwatów  przyrody,  które  są  siedliskami  cennych 
gatunków  ptaków  chronionych,  w  tym  kilku  gatunków  sów. 

Co  roku  w  trakcie  fajerwerków  sylwestrowych  obserwujemy 
pełne  lęku  zachowanie  zwierząt  domowych  (psów  i kotów).  Dla 
nikogo  nie ulega  chyba  wątpliwości,  że dla zwierząt  tych jest  to 
sytuacja  ogromnie  stresowa.  Tym bardziej  więc  zwierzęta  żyjące 
na  wolności  okazują  strach  i doznają  stresu  wskutek  huków  i 
błysków  w pobliżu  własnych  siedlisk  i  gniazd. 

Nie  chcemy  aby oglądający  pokazy  ogni  sztucznych  bawili  się 
kosztem  żyjących  na  Czantorii  zwierząt.  Dla  ludzi  będzie  to 
wyłącznie  chwila  przyjemności,  dla zwierząt  zaś  może  to  oznaczać 
strach,  okaleczenia  lub  śmierć. 

Ustroń  nie  tylko  wśród  mieszkańców  ziemi  cieszyńskiej 
postrzegany  jest  jako  gmina,  w której  środowisko  przyrodnicze 
otacza  się  szczególną  troską  dlatego  zdecydowanie  i 
konsekwentnie  nie powinno  się organizować  w Ustroniu  imprez, 
które  są tego  zaprzeczeniem. 

Pan  Burmistrz  wielokrotnie  w swych  wypowiedziach 
podkreślał  znaczenie  środowiska  przyrodniczego  dla  naszego 
miasta,  jego  przyszłości  i pomyślnego  rozwoju.  Zwracamy  się 
więc  do  Pana  z prośbą  o uwzględnienie  stanowiska  Klubu 
Ekologicznego  i zmianę  decyzji  w sprawie  zorganizowania 
pokazu  ogni  sztucznych  na Czantorii   nie jest  bowiem  jeszcze  za 
późno. 

Mamy  nadzieję,  że nasze  stanowisko  spotka  się z  pańskim 
zrozumieniem  i uważamy,  że akceptuje  je  większość  ustroniaków, 
którym  dobro  naszej  PRZYRODY  szczególnie  leży  na  sercu. 

Iwona  Ryś,  prezes  PKO Koło  w  Ustroniu 

12  listopada  1999 r.  kupiliśmy  z mężem  kurtkę  za 330 zł w 
Ustroniu,  w jednym  ze sklepów  przy  ul.  Daszyńskiego.  Kurtka  ta 
wypełniona  jest  pierzem,  które  z niej  wychodzi  (byl to  piątek). 
Zaraz  w poniedziałek,  15 listopada,  udaliśmy  się do sklepu  z 
reklamacją.  Chcieliśmy  towar  oddać.  Ekspedientka  nie  zgodziła 
się  go przyjąć.  Na prośbę,  aby podała  nam adres  producenta 
dowiedzieliśmy  się,  że producent  jest  z Hamburga,  a  hurtownia 
w  Warszawie.  Prosiłam  o adres  do  Warszawy  łub telefon.  Mimo 
prośby  nie  otrzymałam.  Czy to tajemnica?  Pani  ze  sklepu 
zaproponowała  nam za  dopłatą  40 zł inną  kurtkę,  niby  lepszą. 
Na  skutek  zdenerwowania  nie zorientowaliśmy  się,  że to  kurtka 
damska  w cenie  370 zł.  We wtorek  16  listopada  w dniu  wyjazdu 
z  wczasów  rehabilitacyjnych  udaliśmy  się ponownie  do w/w 
sklepu.  O oddaniu  kurtki  nie było  mowy.  Oddano  nam tylko  40 
zł,  rzekomo  z własnej  kieszeni.  Ekspedientka  dała  nam tę  kurtkę, 
którą  kupiliśmy  na początku.  Wystarczy  ją raz  włożyć  i  pióra 
wyłażą,  a przecież  to nie jest  artykuł  na jeden  sezon. 

Mąż  ma 64  lata,  jest  po bardzo  poważnych  operacjach, 
schorowany.  Czujemy  się oszukani.  Dosylam  do listu  rachunek. 

Nazwisko  i adres  znane  redakcji 

Ekspedientka, o której piszą  kuracjusze wykazała  się  nieznajomością 
przepisów  i lekceważeniem  klienta.  Jej zachowanie  było naganne z punktu 
widzenia  prawa  i obycza jów  (autorzy  listu  podali  nazwę  i adres  sklepu), 
ale  chyba  każdy z nas  miał do czynienia  z podobną  sytuacją.  Kupu jemy 
coś, w domu  okazu je  się, że towar  się  sypie,  chcemy  złożyć  reklamację, 
s p r z e d a w ca  o d m a w i a.  P o s z k o d o w a n y ch  o d s y ł a my  do  W i e s ł a wy 
Górskiej,  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów,  Starostwo  Powiatowe 
w  C i e s z y n i e,  te l.  8 5 1  0 4  44  wew.  122  ( r o z m o wę  z  W.  G ó r s ką 
zamieści l iśmy  w GU 48). Pani  rzecznik  pomoże  w każdej  sprawie, 
może  również  przystąpić  do już toczącego  się  postępowania. 

K a ż dy  ( ! ! ! )  a r t y k uł  p r z e m y s ł o w y,  w k t ó r ym  o d k r y l i ś my  w a dę 
n ie  w i d o c z ną  p rzy  z a k u p i e,  m o ż e my  r e k l a m o w ać  w  c i ą gu  12 
m i e s i ę cy  (1  r o k ! ! ! )  od z a k u p u.  S p r z e d a w ca  p o n o si  p e ł ną 
o d p o w i e d z i a l n o ść  za  p r o d u k t y,  k t ó re  o f e r u j e, a k l i ent  w c a le  n ie 
musi  w i e d z i eć  k to j e st  p r o d u c e n t e m,  k to h u r t o w n i k i em  i td. 
Ta odpowiedzia lność  to rękojmia. 
Żeby  złożyć  rek lamację  musimy 
mieć  paragon,  ponieważ,  na nim 
widnieje data  zakupu.  Reklamację 
składamy  na piśmie,  poda jąc  datę 
rek lamac ji  i  s z c z e g ó ł o wy  op is 
wady.  W ciągu  14 dni  sprzedawca 
musi  odpow iedz ieć  równ ież na 
piśmie,  czy  przy jmuje  reklamację, 
c zy  n i e.  Jeś li  n ie  o d p o w i e, 
a u t o m a t y c z n ie  r e k l a m a c ja 
r o z p a t r z o na  j e st  na  n a s zą 
korzyść.  ( m n) 

Twoj a  Pizza 
uL Traugutta 4» Ustroń 
zapraszamy codziennie 

od. i i .oo do 2l.OO 
soboty, niedziele i święta 

od l l . o o do 21.00 
P I Z Z A  N A TTF.I  F F O N 
Dowóz na terenie 
Ustronia gratis! 
tel. 85438*0 

Ust roń,  u l . 9 L is topada 3 
p a w i l on 
h a n d l o wy 
na  p i ę t r ze 

GARNITURY 
MARYNARK I 

KOSZULE 
K U R T K I 

PŁASZCZE 
DODATK I 

f  Metal  Płot  > 
wykonuje: 

BRAM Y 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 
V  Dominikańska  24a. tel. 8545106  / 

tel.  kom.  0601516854  y 

s k l ep 

„ f i  R  fi  " 

Z A P R A S Z A M Y ! 

t 

P O L E C A : 
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) 

Prawdziwe 
: Oblicze Elegancji 

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 

SKLE P  W I E L O B R A N Ż O W Y 
F I R M Y  „ M A  X " 

Ustroń  l lermanice,  ul  Skoczowska 23 
oferuje: 

^szeroki  asortyment  śrub i wkrętów 
^pokarm  dla  ryb  i ptaków 

•plastik, szkło i komplety  łazienkowe 
£ armatura  wodna  i PCV 

&art  rolnic/e  i ogrodnicze 
ZAPRASZAM Y 

codziennie  od  8.00 do  17.00 
soboty od  8.00 do  14.00 

tel.  8544710 

f  SERWIS  > 
OGUMIENI A 

dfgjBf c 
OPONY  NOWE 

I UŻYWANE 
Ustro ń  Hermanic e 

ul . Wiśniow a 2 
033/ 854 50 66 
0602 79 44 34  > 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Malowanie,  kafe lkowanie,  gładź 
gipsowa.  Tel.  8545402. 

Zatrudnimy  elektromechanika  z 
prawem  jazdy  do  serwisu  sprzętu 
kserograficznego.  F.H.U.  „Kserograf', 
Ustroń,  ul.  Ogrodowa  9a,  tel.  (033) 
8543640. 

Fot.  W. Suchta 

CO NAS CZEKA 
WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3, tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia, 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Wystawa  malarstwa  Floriana  Kohuta  „Strachy  polne"  (do  10.01.2000). 
—  Przyroda  wokół  nas   okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni. 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 

Wystawa  sukni  cieszyńskiej  ze  zbiorów  własnych  Muzeum. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  17,  od  środy  do  piątku 9  14, w  soboty  9   13, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
ul .  3 Maj a  68,  tel.  8542996. 
,JEST  TAKIE  MIEJSCE  USTRONNE".  Wystawa  prac  Barbary  Paluszkiewicz. 
Oddział  czynny:  we wiórki  9  1 7,  środy,  czwartki 9  14,  w  piątki i soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne:  od  wtorku  do  piątku  916,  soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodz ie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 9   16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 

Postacie  i sceny  z literatury  polskiej:  „Potop". 
Pejzaż   Impresje. 

Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prążkó w  ka" 
ul .  Daszyńskiego,  tel" .  8542906. 
22  grudnia,  godz.  17.00  —  Koncert  Świąteczny  w  wykonaniu  uczniów 
i  nauczycieli  Ogniskâ   Muzycznego.  Sala  Klubowa. 

KIN O „ZDRÓJ",  u l .  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  85416 0̂ 

18.45 
20.30 
17.00 
18.45 
18.45 
20.30 
16.30 
18.30 
20.30 

Kino Premier  Filmowych 
16.12  21.00 

Klub Filmowy  „REJS" 
17.12  22.30 

1 6 . 12 

1723.12 

Na  koniec  świata 
Miłość  po  zmierzchu 
Na  koniec  świata 
Miłość  po  zmierzchu 
Tydzień  z życia  mężczyzny 
Sprawa  honoru 
Tarzan 
Pan  Tadeusz 
Sprawa  honoru 

Hiszpańska  mucha 

Powiększenie 

Regionalne  Radio  C C  IM  94,9 i 107,1  FM 

DYŻURY APTEK 
Do  18 grudnia apteka „Pod  Najadą" przy ul. 3 Maja. 
Od  18 do 25 grudnia apteka „Na Zawodziu" przy ul. Sanatoryjnej. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

Podejmę się opieki  nad  dziećmi  w  Noc 
Sylwestrową.  Tel.  8542519. 

C H O I N E K 2 

Jlpfil *  h  .I

sosna  czar 

^Ustroń 
Nierodz i m 

ul .  Wiejsk a  19 
tel .  8547478 

U B E Z P I E C Z E N IA  W   V
PREVENTER  u |  Polańsk a  35; T e l .  8 5 4  3 0 0 0  WARTA  SA /  DAEWOO  SA 

[obo k  szkoł y  w  Ustroni u  Polanie ]  COMPENSA SA  /  PARTNER  SA 

Biuro  Rachunkowe   pełny  zakres 
usług.  Tel.  8544720. 

Usługi  wod  kan,  gaz i CO. 
Tel.  8544471.  kom.  0606441976. 

Zatrudnię  mężczyzn  rencistów. 
Tel.  8544490. 

Kiosk  Warzywny  „Chatka"  przy  ulicy 
Ogrodowej 3 w  Ustroniu  zaprasza  na 
przedświąteczne  zakupy.  2023.12: 
7.3018.00;  24.12:  7.0014.00. 

Kredyty  rózne  dla  samotnych.  Ulu 
małżeństw  od  300  do  10.000  bez  porę
czycieli,  bez  zgody  współmałżonka. 
Prowadzisz  działalność,  chcesz  udzie
lać  kredytów  skontaktuj  się. 
Nasączanie  taśm i cardrigerów  do  dru
karek  komputerowych.  Zyskujesz  do 
65%  ceny  nowej. 
Sklep  ziołowokosmetyczny.  Ustroń, 
ul.  Daszyńskiego  5.  Tel.  0605062
405.  Ceny  konkurencyjne.  Zapraszamy. 

Fot. W.  Suchta 
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Wszystko  dla  dz ieci 
sklep przy Kuźni  k/ torów  kolejowych 

POLEC A W SZEROKIM WYBORZE: 
©  akcesoria  dla  niemowląt 
©  pajace,  śpiochy,  wyprawki 
©  spodnie,  bluzy,  dresy 
©  koszule,  bluzki,  sukienki 
©  kurtki,  ocieplacze 
©

Z  ap>rc\sz.  o m y 
w niedzielą,  19 grudnia 

C H O I N K I 

Z  P L A M T A C J I 

ś w i e r ^  j o d ł a 

o d  . 1  d o  3  m 

D< 

 s t r o ń  P o l 

T E  M l  SOWA  Ustro ń 
tel./fax. :  8545296 

Wszystki m Kliento m spokojnyc h 
i radosnyc h Świą t Bożeg o 
Narodzeni a oraz wszelkie j 

pomyślnośc i w Nowy m Roku 2000 
skład a właścicie l i pracownic y 

Tenisowe j Hali Ustro ń 



WALN E SIŁY 
8 grudnia odbyło się walne zebranie Towarzystwa Rekreacyjno

Sportowego Siła. Obradowano w sali sesyjnej Urzędu  Miejskiego. 
Siła  to największy klub sportowy  w naszym  mieście, skupia  160 
członków, obecnie w dziewięciu sekcjach  piłki nożnej, biegaczy 
narciarskich,  biegaczy górskich, siatkarzy, tenisistów  stołowych, 
kolarzy górskich, brydżystów, koszykarzy  i psich  zaprzęgów. 

W  porywach  mieliśmy  nawet  dwanaście  sekcji — mówił 
otwierając zebranie prezes Siły, starosta Andrzej Goorg. Obrady 
prowadził Waldemar  Maryan. 

Dyskusję  wzbudziła  wysokość  składek,  które  członkowie 
powinni wpłacać. 

Niech  to  będzie  symboliczna  złotówka  proponowała 
Grażyna  Winiarska. 

Po dyskusji ustalono, że członkowie będą płacić składki  roczne 
w wysokości  10 zł dorośli, 5 zł młodzież i emeryci. Przyjęto także, że 
są to składki minimalne na całe stowarzyszenie bez jakichkolwiek 
zobowiązań. Przypomnijmy, że do tej pory członkowie „Siły" nie 
płacili żadnych składek, oczywiście poszczególne sekcje ustalały 
sobie składki  wewnętrznie. 

Kontrowersje budził także rozdział pieniędzy od sponsorów. Nie 
ma problemu  gdy  sponsor  daje pieniądze  na  konkretną  imprezę 
czy sekcje. Problem powstaje gdy jakaś kwota wpływa dla całego 
stowarzyszenia. 

— Czy mamy wtedy wspomagać wyczyn czy rekreację  pytał 
A. Szeja i od razu sobie odpowiadał: — Jesteśmy  towarzystwem 
rekreacyjnym  i na to powinny przede wszystkim  iść środki. 

A. Szeja mówił także o możliwości  wykorzystania  pieniędzy z 
funduszu Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

  Byliśmy ostatnio na spotkaniu  pośw ięconym  temu  i z tego 

A. Georg  i G.  Winiarska.  Fot. W. Suchta 

WITÓMY WAS  NA 
SYLWESTRZE  2O00  IP© G©IRALSIKIU 

w  W KARCZMIE  GÓRALSKIEJ" 
wspaniała  załnnm  z kapela  góralską 

obfUe  rwtrawy  / 
pieczenie  prosiaka 
(Uinlc z d /h / j j / ny  ^ Sw 

DODATKOWE  INFORMACJE: KARCZM A  GÓRALSKA . 
USTROŃ, U EL. NADRZECZNA i  TEL. 0 6 0 3  879  873 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz 

dużo radości w Nowym 2000  Roku, 
wszystkim  swoim  Klientom 

składa właścicielka  i personel 
sklepu  z bielizną  firmy  TRIUMPH 

w Ustroniu  przy  ul.  9 Listopada  3a/15 
i przy  ul.  Daszyńskiego  16. 

Siła  liczy  160 członków.  Fot. W. Suchta 
co  nam  przekazano,  to  możemy  zapomnieć  o  jakichkolwiek 
pieniądzach na sport  mówił A. Szeja.  Zdaniem  pełnomocnika 
Zarządu sport nie jest profilaktyką antyalkoholową. Mam  przed 
sobą  ustawę o zapobieganiu  alkoholizmowi  i jej artykuł  drugi, 
punkt  pierwszy  wyraźn ie  mówi,  że  przec iwdz ia łan ie 
alkoholizmowi  to  tworzenie  warunków  służących  realizacji 
potrzeb,  których  zaspokojenie  motywuje  do powstrzymania  się 
od  spożycia  alkoholu.  Moim  zdaniem  całą  nasza  działalność 
można podciągnąć pod ten artykuł. 

Wszystkie pieniądza od miasta, powiatu, województwa są 
dotacjami celowymi na wy konywanie zadań w imieniu samorządu 

wyjaśniał A. Georg. —  !\ie można opłacać trenerów, wyjazdów. 
Trzeba coś zorganizować, jakąś imprezę  i to dopiero może być 
dofinansowane. Na inne cele, nawet bardzo szlachetne, pieniędzy 
nie otrzymamy. 

Zebrani  zgodzili  się z zaproponowaną  przez  A. Georga  metodą 
podziału pieniędzy w Sile. Jeżeli pieniądze wpłyną do stowarzyszenia, 
o ich przeznaczeniu zdecyduje zarząd, jeżeli natomiast któraś z sekcji 
otrzyma pieniądze, nikt nie będzie wyciągał po nie ręki, a nawet jest 
możliwość skorzystania z konta towarzystwa. 

Zastanawiano  się  także  nad  balem  sportowym  w  karnawale 
organizowanym z innymi klubami sportowymi w mieście. Na razie 
nie podjęto ostatecznej decyzji, a wszystko  uzależniono  od  woli 
zorganizowania takie balu przez inne kluby. 

Było  to zebranie  sprawozdawczowyborcze.  Przyjęto 
odpowiednie  sprawozdania  zarządu  i komisji  rewizyjnej oraz 
odbyły  się  wybory  zarządu,  który  w  nadchodzącej  kadencji 
będzie  działał  w składzie:  prezes  Andrzej  Georg,  zastępca 
prezesa  S ławomir  Krakowczyk,  sekretarz    Grażyna 
Winiarska,  skarbnik    Kazimierz  Heczko,  członkowie  
Zdzisław  Żółty,  Zbigniew  Dutkiewicz,  Jacek  Hyrnik, 
Krzysztof  Pacuła.  Wybrano  również  Komisję  Rewizyjną  w 
składzie:  przewodnicząca   Danuta  Kondziołka,  członkowie: 
Andrzej  Babik  i Korneliusz  Kapołka.  Na  zebraniu  podjęto 
m.in.  uchwały  o  składkach  członkowskich  i zmianie  statutu, 
do  którego  wprowadzono  zapis  o  organizacji  wolnego  czasu 
dla dzieci  i młodzieży  z rodzin  patologicznych  i zagrożonych 
patologią.  Wojsław  Suchta 

w  Motelu  Muflo n  w  Ustroniu 
a  zabawa  z wodzirejem i zespołem 

^  muzycznym  „Romano  and  Italiano 
^atrakcyjne  występy  artystyczne:  para 

taneczna,  striptease  damski i męski 
^losowanie  nagród  rzeczowych 

^obfite i smaczne  potrawy 
b  Wstęp:  4 00  zł  od  osoby. 

Hotel  „Muflon "  w  Ustroniu,  ul.  Sanatoryjna  32. 
teł.  854271  1,  8543715;  fax  8 5 4 2 9 92 
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Fot.  W.  Suchta 

TRUDNE ROZGRYWKI 
Juniorzy  młodsi  sekcji  siatkówki  TRS  „Siła"  rozgrywają  swe 

mecze o awans do dalszych rozgrywek. Na razie rywalizują drużyny 
byłego województwa bielskiego. Są tylko cztery  z BielskaBiałej, 
Żywca,  Kęt  i Ustronia.  Grają systemem  każdy  z  każdym  mecz i 
rewanż, potem trzy najlepsze zorganizują trzy turnieje, z których 
zostanie wyłoniony zwycięzca awansujący do dalszych  rozgrywek 
na wyższym  szczeblu. 

Ostatni mecz w Ustroniu siatkarze grali z najsilniejszą drużyną 
rozgrywek    AZS  BielskoBiała.  W  zasadzie  bielszczanie  to 
zawodnicy  Włókniarza, jednej z najlepszych drużyn juniorów  w 
Polsce, mającej na swym koncie tytuły mistrzowskie. Nie  dziwiła 
więc porażka ustrońiaków w trzech setach  (25:22,25:10,25:14). 

—  Ciężko  porównywać  się  z  drużyną,  której  zawodnicy 
wyłonieni są po odpowiedniej selekcji  i praktycznie  codziennie 
trenują. U nas natomiast gra  ten kto chce. Mimo to w pierwszym 
secie chłopcy  radzili  sobie całkiem  dobrze.  Przewaga  zaczęła 
się  rysować  później.  Nie  bez  znaczenia  jest  też  ogranie 
zawodników  i biorące się stąd  doświadczenie. 

Źle  przyjmowaliśmy  piłkę.  To  głównie  zdecydowało  o 
przegranej — mówi kapitan drużyny Rafał Korzeń. — Przydałby 
się też nam  lepszy atak. Dalej będziemy trenować i powinny  być 
efekty. Na  razie mamy za sobą  dopiero  rok  treningu. 

Młodzi siatkarze najprawdopodobniej wystąpią w serii turniejów, 
wystarczy wygrać jeden  mecz do końca eliminacji, a grająjeszcze 
u siebie z najsłabszą drużyną  Hejnału z Kęt.  (ws) 

POZIOMO:  1)  p ieczarkowa  lub  g rochowa,  4)  wyspa 
indonezyjska, 6) „dobrze" po niemiecku,  8)  inwencja  twórcza, 
9) ptak  morski,  10) obraza  słowna,  11) wpada  do  bramki,  12) 
rzeczywistość,  13)  krzew  działkowy,  14)  kapuściany  głąb, 
15)  moneta  dla  króla,  16)  podatek  drogowy,  17)  pantera 
śnieżna,  18)  spękany  lód,  19)  dziura,  szpara,  20)  państwo 
afrykańskie. 

PIONOWO:  I )  skrzyd la ty  smakosz  ryb,  2)  lokal  dla 
piwoszy,  3)  gazety,  radio,  tv,  4)  abbasydzki  zamek  obronny, 
5)  pachnąca  przyprawa,  6)  rolada  z  drobiu,  7)  włoski  trener 
piłkarski,  11)  moneta  hiszpańska,  13)  kuzyn  jelenia,  14) 
świńska  mowa. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w  dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowiedzi 
mija 30  grudnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z  nr   47 
G Ó R Y  W  B I E L I 

Nagrodę  30 zł otrzymuje E L Ż B I E T A  P E Z D A ,  Bładnice 
Górne  9.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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43450  Ustroń  3  Maja  56 
Tel./Fax:  (033)  854  2397  Tel.  Kom.:  602  789770 

KOCHANY M 
KLIENTKO M i KLIENTO M 

POGODNYCH  ŚWIĄT 
oraz  ZADOWOLENI A 
z NASZYCH  USŁUG 

w NOWY M 2000 ROKU życzy 
SALON FRYZJERSKI JCASIA" 

Cukierni a  .«Halina " 
Ustroń ,  ul .  A .  Brod y  33 

mm 
Ustroń,  ul.  3  Maja  4 

a


