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HOBBY MOJĄ PRACĄ 
Rozmowa  z Adamem  Kielarem, 
właścicielem  firm y  KielarEco 

Prowadzi  Pan  działalność  gospodarczą  od  lat  70.  Od  czego 
jako  ogrodnik  zaczynał  Pan  wtedy? 
Za  Gierka  nie  miałem  wyboru:  musiały  być  albo  ogórki,  albo 
pomidory.  Później  hodowałem  goździki,  gerbery,  róże,  aspara
gus  i inne  rośliny ozdobne.  To trwało  do  lat  80., kiedy  ogrodnic
two zaczęło padać. Tak jest zresztą do dziś, moim zdaniem,  głów
nie z powodu  importu. 
Teraz produkuje Pan  żeliwne kotły grzewcze. To zupełnie  inna 
dziedzina.  Jak  Pan  przeszedł  od  kwiatów  do  kotłów? 
Mój  dziadek  był  ogrodnikiem,  mój  ojciec  był  ogrodnikiem  i ja 
nim zostałem. Wiedziałem od dziecka, że w hodowli  pod  dachem, 
najważniejsza jest  kotłownia.  To jest  podstawa  produkcji.  Zimą 
wystarczy  raz zaniedbać  sprawę  grzania  i jest  po  produkcji.  Ko
tłownia  to  także  bardzo  ciężka  praca,  a ja  byłem  palaczem  sam 
dla  siebie  przez  15 lat.  I nieważne  czy  to  święta,  czy Nowy  Rok, 
trzeba  było  grzać.  Cały  czas  więc  kombinowałem,  jakby  się  nie 
urobić,  ale  żeby  było  ciepło. 
Od  domowych  usprawnień  do  profesjonalnej produkcji  dale
ka  droga. 
W  latach  80., kiedy był u mnie wujek z Warszawy,  zainteresował 
się skonstruowanym  przeze mnie urządzeniem   przedpaleniskiem. 
Dał  ogłoszenie  do  prasy,  że  mogę  takie  usprawnienia  wprowa
dzić.  Przeczytał j e  między  innymi  ówczesny  minister  i kiedy  był 
w  naszych  stronach,  przyjechał,  żeby je  zobaczyć.  Opatentowa
łem  urządzenie  i  przez  krótki  czas  współpracowałem  z  polską 
fabryką  kotłów.  Od  1990  roku  hobby  stało  się  moją  pracą. Zają
łem  się produkcją  żeliwnych  kotłów grzewczych,  najpierw  spro
wadzając  elementy  z  Ukrainy,  potem  z  Czech,  wprowadzając 
kolejne usprawnienia  i patenty. 
Czy  kształcił  się  Pan  w  dziedzinie  technik  grzewczych? 
Z  zawodu  byłem  ogrodnikiem,  znałem  wszystkie  nazwy  polskie 
i łacińskie  roślin  hodowlanych.  Natomiast jeśli  chodzi  o  techniki 
grzewcze,  moja  wiedza  była  tylko  i wyłącznie  praktyczna.  Mo
dernizacja  i usprawnienia  w kotłowni  wymuszane  były  sytuacją. 
Kiedy  w  połowie  lat  80.  nastąpił  kryzys  opałowy    trudno  było 
kupić miał węglowy, zastanawiałem  się jakie paliwo wybrać,  żeby 
nie było drogie  i żeby  nie  zanieczyszczało  powietrza.  Zbudowa
łem  generator  na gaz drzewny.  Wszystkie  hale  i budynek  miesz
kalny ogrzewałem  trocinami,  które kupowałem w tartaku w  Ustro
niu  i Wiśle. Szło tego dużo,.około  1,5 do 2 tys. m3 materiału  rocz
nie,  ale  spalanie  było  idealnie  czyste,  a  praca  dużo  przyjemniej
sza.  Na  początku  sąsiedzi  mnie  pytali,  czy  splajtowałem,  bo  po 
kominie  nie było  widać,  że  pracujemy. 
Czym  Pan  w  tej  chwili  ogrzewa  swoje  budynk i? 
Gdybym  chciał ogrzewać  takie  hale gazem  ziemnym,  to w  okoli
cy  tak  spadłoby  ciśnienie,  że  sąsiedzi  nie  ugotowaliby  obiadu, 
nie  mówiąc  już  o  kąpieli.  Przekonstruowałem  jeden  z  pieców 
i  teraz  pracuje  na  gaz  propan  butan  doprowadzany  z  cystern. 
W tej chwili  każdy może wybrać coś dla siebie. Oprócz  tradycyj
nych  paliw, jest  wiele ekologicznych,  a oferta kotłów bardzo  szezywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA

(cd  na  sir.  2) 

Mała  Czantoria.  Fot. W. Suchta 

DWIE  TAKSÓWK I 
29  listopada  odbyła  się druga  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  pro

wadziła  przewodnicząca  RM  Emilia  Czembor. 
PRZEŁOŻONE  PODATKI 

W  porządku  obrad  przewidziano  uchwalenie  podatków  i opłat 
miejscowych  na  rok 2003.  Dotychczas  podatki  i opłaty  uchwala
no  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Finansów.  Obecnie 
odbywa się to na podstawie  ustawy sejmowej, w której  określone 
są  górne  granice  opłat  i  podatków.  Ustawa  została  przez  parla
ment  uchwalona,  prezydent  ją  podpisał,  ale  jako  że  nie  została 
opublikowana  do 29  listopada,  nie nabrała  mocy  prawnej  i radni 
postanowili  przełożyć  uchwalanie opłat  i podatków  lokalnych  na 
następną  sesję. 

TARYFA  ŚCIEKOWA 
Podjęto natomiast  uchwałę przyjmująca taryfę za  odprowadze

nie  lm3  ścieków  w wysokości  3,35  zł  netto.  W  imieniu  Komisji 
Ochrony  Środowiska jej  przewodnicząca  Marzena  Szczotka  po
informowała, że dyskutowano  nad wzrostem  ceny, na którą  wpły
wa  przede  wszystkim  mniejsza  ilość  odprowadzanych  ścieków, 
a  tym  samym  wyższe  koszty.  Uzyskano jednak  zapewnienie  Wo

(cd  na  sir.  4) 
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(dok.  ze  sir. 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
roka.  Moje piece pracują na węgiel,  drzewo,  gaz różnych  rodza
jów  i pod  różnymi  postaciami  w  zależności  od  potrzeb.  Można 
mieć piec obsługiwany  ręcznie, półautomat  i automat, do którego 
zaglądamy  raz na  tydzień. 
W  tej  chwili  produkuje  Pan  kotły  na  każdy  niemal  rodzaj 
pal iwa,  ale  P a na  oczk iem  w  g łowie  są  te  na  b iomasę. 
Od samego początku miałem  przeświadczenie,  że to co wylatuje 
z  komina,  nie  może  zanieczyszczać  powietrza.  Kiedy  ekologia 
nie  była  jeszcze  modna,  wprowadzając  kolejne  usprawnienia, 
zawsze miałem  na uwadze ochronę  środowiska. Znam  się na pa
liwach  i wiem czym  ludzie palą.  W lecie często palone są  butelki 
typu  PET, pije się dużo  wody  i napojów, a opakowania  zajmują 
sporo  miejsca. Niestety  robi  się oszczędności  kosztem  środowi
ska. A jest  tyle  możliwości... 
Proszę  podać  przykład. 
Materiałem  znanym  na  Zachodzie  już  dawno,  teraz  produkowa
nym także w Polsce, jest pellets  granulki, które powstają z odpa
dów drzewnych. Taki  opał do ogrzewania  własnych  pomieszczeń 
produkują sobie  fabryki parkietu  w Szwecji. Największa  austriac
ka  fabryka  parkietów  niedaleko  miasta  Gratz,  w  ten  sposób  roz
wiązuje sprawę ciepła. Jednak własna produkcja opału nie wystar
cza  i dlatego  importuje się  pellets również z Polski. To jest czyste, 
sprasowane drewno, żadnej chemii, czystość  i wygoda. 
Czy  miasto  może jakoś  wpływać  na  to, czym  ludzie  palą? 
Wiem,  że  władze  Ustronia  i  innych  uzdrowisk  domagały  się 
w Warszawie wprowadzenia  dopłat dla osób opalających gazem. 
Nie  liczyłbym  na  to.  Rząd  nie  ma  pieniędzy.  Poza  tym  na  rynku 
jest wiele rodzajów opału  ekologicznego  i nie musi to być akurat 
gaz.  Trzeba  mieszkańców  mobilizować  finansowo  wprowadza
jąc dopłaty  na przykład  do kupna ekologicznego  pieca, czy  opa
łu. Tychy wprowadziły  tak  zwany  dodatek  ekologiczny  i pokry
wają 70% ceny ekologicznego  urządzenia  grzewczego. 

Al e  na  to  potrzebne  są  pieniądze. 
I tu najciekawsze. Tychy nie płacą z własnej kieszeni. Korzystają 
z jednego  z programów  Unii  Europejskiej, która  chce  dawać  na 
ochronę  środowiska.  W  tej chwili  Śląsk  nie jest  w stanie  wyko
rzystać  wszystkich  pieniędzy  oferowanych  przez  Unię.  Chciał
bym  zainteresować  tym  tematem  burmistrza,  bo  wydaje  mi  się, 
że gra warta jest  świeczki. 
Pan  sam  również  zwrócił  się z wnioskiem  do  PHARE  o dofi
nansowanie produkcji. Czy to prawda, że jest  to bardzo  skom
plikowana  i kosztowna  procedura? 
Mogę  potwierdzić.  Sam  nie  byłbym  w  stanie  wypełnić  wszyst
kich  dokumentów  i dopełnić  formalności. Zajęcie się  tym  zleci
łem  osobie  profesjonalnie  przygotowanej.  Jeśli  chodzi  o  koszty 
to  rzeczywiście  są  duże.  Na  przykład  badanie  kotła  kosztuje 
40.000 zł, ale ja  i tak muszę takie badania wykonywać raz na trzy 
lata.  Mój wniosek  został  rozpatrzony  pozytywnie,  teraz  czekam 
na  pieniądze.  Za  dwa  tygodnie  będę  mógł  powiedzieć,  czy  się 
opłaciło. 
Il e osób  Pan  zatrudnia? 
Obecnie  jest  to  20  osób,  w  momencie,  kiedy  sprzedaję  piece 
w  całym  kraju. Obecnie  trwa  w  Kolonii  rozpatrywanie  mojego 
wniosku o certyfikat jakości, który pozwoli mi sprzedawać w kra
jach Unii. Certyfikat energetyczny  i ekologiczny, które mam, obo
wiązuje tylko na terenie Polski. Kontakty z Europą utrzymuję już 
dawno, nowe nawiązałem  m.  in. dzięki  ostatnim  targom  PolEko 
w  Poznaniu.  Kiedy  zacznie  się  sprzedaż  za  granicę,  liczba  pra
cowników  wzrośnie  przynajmniej dwa  razy. 
Jak  się ma  Pana  produkcja  do oferty potentatów  grzewczych, 
którzy  weszli  na  nasz  rynek? 
Tego się nie da porównywać.  Ja produkuję kotły żeliwne, jestem 
ich  największym  producentem  w  Polsce,  a  te  najbardziej  znane 
marki  są z metalu.  To jest  różnica, bo żeliwny  kocioł jest  na całe 
życie,  praktycznie  nie  zużywa  się.  Może  tylko  pęknąć przy  nie
odpowiedniej obsłudze. Oglądałem działające kotły z roku  1936, 
a nawet sprzed  pierwszej wojny światowej. Funkcjonujemy rów
nolegle, jeśli  można  tak powiedzieć.  Też mam  punkty  sprzedaży 
w  całym  kraju,  najwięcej  w  białostockiem,  elbląskiem,  na  Wy
brzeżu.  Dlaczego?  Bo u tamtejszych  producentów  ludzie  zaopa
trują się bezpośrednio,  a dystrybutorzy  ściągają piece z drugiego 
końca  Polski, gdyż  indywidualnemu  klientowi  nie opłaci  się  po
jechać do  producenta  tak  daleko. 
Jak  się  Panu  żyje w  Ustroniu  jako  przedsiębiorcy? 
Przeprowadziłem  się  tutaj  w  latach  70.  i  od  tej  pory  jako  naj
większą  gehennę  wspominam  kontakty  z ówczesną  telekomuni
kacją.  Czego  ja  nie  robiłem,  żeby  dostać  upragniony  telefon. 
Wszystko  na  nic. 
A  kontakty  z Urzędem  Miasta? 

Może dla niektórych  zabrzmi  to dziwnie,  ale muszę  powiedzieć, 
że jestem  niezmiernie  zadowolony.  To  nie jest  komplement.  Ja 
po prostu  nie odczuwam  tego,  że nade  mnąjest Urząd. Nie  mia
łem dotąd żadnych  kłopotów. Gdy  przychodzę  z konkretną  spra
wą, załatwiana jest właściwie  od  ręki. Jako przedsiębiorcy  i jako 
mieszkańcowi  żyje mi się tu naprawdę dobrze. Właśnie tu w Nie
rodzimiu.  W centrum  nie chciałbym  mieszkać,  tam jest  dla  mnie 
zbyt  tłoczno  i zbyt  głośno.  Tu  mam  ciszę  i spokój  i  życzyłbym 
sobie jeszcze  czystszego  powietrza. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBAA. Kielar  i jego  piece. 
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Na  cieszyńskim  rynku  stał 
przed  wiekami  pręgierz,  do 
którego  przywiązywano  prze
stępców  i wymierzano  im karę 
chłosty.  Za  lżejsze  przewinie
nia  (długi,  awantury)  wsadza
no  delikwenta  do  klatki.  Dzi
siaj  byłaby  to  nie  lada  gratka 
dla  turystów. zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

2  Gazeta  Ustrońską 

W okolicach  Łomnej znajdują 
się  ponad  stuletnie  resztki  za
pory  wodnej.  Zbudowano  ją 
dla spławiania  drewna. •  •  •  

W Polsce są cztery miejscowo
ści  o  nazwie  Cieszyn.  Można 
też odnaleźć na mapie  Cieszki, 
Cieszonko  czy  Cieszyniec. •  •  •  

Podczas  reformy  administra
cyjnej w  1973  r. z gminy  Haź
lach  wyłączono  Marklowice 
i uczyniono  z tej wioski  dziel
nicę Cieszyna. 4 lata później do 
nadolziańskiego  grodu  zaczę

ły przynależeć: Krasna, Gułdo
wy,  Boguszowice,  Kalembice, 
Pastwiska  i Mnisztwo. •  •  •  

15letni  Bartek  z  Koniakowa, 
prawnuk  słynnej  w  groniach 
Marii Gwarek, opanował grę na 
siedmiu  instrumentach.  Nie 
obce  są  mu  skrzypce,  gajdy, 
róg,  trombita,  piszczałki,  oka
ryna, heligonka  i trąbka. 

•  •  •  
120letni welocyped jest w po
siadaniu  Muzeum  Śląska  Cie
szyńskiego. Ostatnio  przeszedł 
gruntowną  renowację w warsz

tacie Jerzego  Wałgi.  Jednoślad 
znowu  nadaje się  dojazdy. •  •  •  

W Zabrzegu  stanie pomnik  ks. 
J.  Londzina.  Koszt  wyniesie 
100 tys. zł. Odlew  z brązu  po
wstanie w GZUT w Gliwicach. 

•  •  •  
Na  cyplu  nad  Olzą  w  Gródku 
zachowały się wały obronne po 
zamczysku  z  XVII I  w.  W  są
siednich  Mostach  można obej
rzeć pozostałości wałów (szań
ców),  które  onegdaj  broniły 
mieszkańców przed najazdami 
Tatarów  i Turków.  (nik) 

5  grudnia  2002  r. 
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Naj lepsze  życzenia  dla 
Paweł  Chmiel 
A leksandra  Chocho łek 
Paweł  Gluza 
Franc iszka  Gó rn iok 
Karol  Łukosz 
Roman  M a c u ra 
J a n i na  P ę d r ak 
Anna  Podżorska 
Aurel ia  Pyć 
Franc iszek  Słotwiński 
Karol  W i k t or  U rbaś 

j ub i l a t ów: 
lat  80  os. 
lat  85 
lat  80 
lat  95 
lat  80 
lat  93 
lat  80 
lat  85 
lat  80 
lat  80 
lat  80 

Cieszyńskie  3/9 
Brzoskwiniowa  18 
Drozdów  56 
Lipowska  64 
Partyzantów  17 
Wiślańska  21 
Słoneczna  10 
Daszyńskiego  34/8 
Chabrów  14/18 
Jelenica  75 
Partyzantów  29 

30  listopada  o godz.  12.00 delegacja żołnierzy  Armi i  Krajowej 
zrzeszonych  w  Kole  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Kra
jowej zgodnie  z coroczną  tradycją złożyła  kwiaty  przy  pamiątko
wej  tablicy  Oddziału  AK  „Czantoria"  w  Ustroniu  Polanie.  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Po wichurach  uzupełniono  zimowe  zapasy.  Fot. W.  Suchta 
•  •  •  

Syn  przyniósł  ze  szkoły  sensacyjną  wiadomość:  w  okolicy  za
mordowano  człowieka.  Trudno  powiedzieć,  kto  wypuścił  tę  plot
kę, ale na pewno chodziło o zdarzenie, które miało miejsce w  czwar
tek 28  listopada,  po  południu  przy ul. 9  Listopada.Tematem  plotek 
stał  się  mieszkaniec  Ustronia,  który  przesadził  z alkoholem.  Leżał 
skulony nad potoczkiem  Bładniczka, a kolor jego skóry mógł  wska
zywać,  że nie żyje. Na  miejscu  byli j uż  mieszkańcy  pobliskich  do
mów,  dzieci  i  młodzież  wracające  ze  szkoły,  patrol  policyjny, 
a z ulicy  3  Maja wjeżdżało właśnie  pogotowie  na sygnale.  Stwier
dzono,  że  mężczyzna jest  tylko  pijany, więc  odtransportowano  go 
do  domu.  Kiedy  zaczyna  mrozić,  policjanci  bawią  się  czasem 
w  taksówkarzy,  by nie  ryzykować  ludzkiego  życia.  (mn) 

Ci,  k tórzy  od  nas  odeszl i: 
Ma r i a  Chwas tek  lat  81 
J an  Łukas ik  lat  86 
Ju l ia  Madz ia  lat  74 

ul.  Leśna  89 
ul.  9  Listopada  16 
ul.  Lipowska  62 

Zapraszamy do zareklamowania  Firmy oraz złożenia życzeń  z oka
zji  Świąt  Bożego  Narodzenia  i Nowego  Roku  Państwa  Klientom  na 
naszych  łamach.  19.XII  numer  świąteczny  „GU"  ze  stronami 
w pełnym  kolorze.  1  cm2  ogłoszenia  kosztuje 2 zł + 22%  vat. 

1 cm2 w kolorze  5,50 zł +22%  vat (= 6,71 zł) zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

P R O M O C J A 
Ś W I Ą T E C Z N A 
•  1 emisja  9 x 9 cm  (kolor) 

1 emisja  9 x 4 cm  (czarnobiała) 
RAZEM:  550 zł  brutto 

•  1 emisja  9 x 6 cm  (czarnobiała) 
3 emisje  4.3 x 4 cm  (czarnobiała) 
RAZEM:  150 zł  brutto 

Zapraszamy  do  naszej  redakcji  Ustroń,  Rynek  I  (Ratusz), 
tel. (033)  8543467. 

KRONIKA POLICYJNA 

23.11.2002  r. 
O  godz.  3.40  na  ul.  Konopnic
kiej  zatrzymano  do  kontroli 
mieszkańca  Ustronia  jadącego 
fiatem  126. Odebrano  mu  prawo 
jazdy,  gdyż  w  wydychanym  po
wietrzu  miał  1,3  prom. 
23.11.2002  r. 
O  godz.  10.15  na  skrzyżowaniu 
ulic  Akacjowej  i  Katowickiej  II 
kierujący audi  mieszkaniec  Woli 
wymusił  pierwszeństwo  i uderzył 
w  VW  golfa mieszkańca  Cisow
nicy.  Obrażeń  ciała  doznał  za
równo kierowca jak  i pasażer gol
fa. Przewieziono  ich do  szpitala. 
23.11.2002  r. 
O godz. 23.50 mieszkaniec  Bren
nej  powiadomił  o  włamaniu  do 
swojego cinquecento  zaparkowa
nego naZawodziu  i kradzieży  ra
dioodtwarzacza. 
2528.11.2002  r. 
W  tych  dniach  włamano  się  do 
domku  letniskowego w  Lipowcu. 
Po  wyważeniu  okna  złodzieje 
skradli  telewizor  i sprzęt  AGD. 

28.11.2002  r. 
W  godzinach  popołudniowych 
okradziono kuracjusza w  jednym 
ze  szpitali  na  Zawodziu. 
28/29.11.2002  r. 
W  nocy  włamano  się  do  sklepu 
rybnego  przy  ul.  Daszyńskiego. 
29.11.2002  r. 
M iędzy godz.  19 a 23 włamano się 
do samochodu  ciężarowego stoją
cego  przy  ul.  Dominikańskiej. 
30.11.2002  r. 
O godz.  14 w Nierodzimiu  na ul. 
Katowickiej mieszkanka  Ustronia 
kierująca  seicento  na  zakręcie 
zderzyła  się  ze  skodą  kierowaną 
przez mieszkańca  BielskaBiałej. 
30.11.2002  r. 
Po południu  włamano się do 4 po
koi  w  jednym  z  domów  wczaso
wych na Jaszowcu.  (mn) 

•  •  •  
Komenda  Powiatowa  Policji 
w Cieszynie mieści się w dawnym 
budynku  WKU,  ul.  Wojska  Pol
skiego  2.  Do  końca  roku  w  „sta
rej" komendzie pracuje Sekcja Ru
chu  Drogowego.  Od  1  stycznia 
w byłęj strażnicy  Straży  Granicz
nej w  Pogwizdowie. 

STRA Ż  MIEJSK A 

25.11.2002  r. 
W  trakcie  kontroli  targowiska 
miejskiego  ukarano  mandatem 
30 zł osobę handlującą, która  nie 
przestrzegała  regulaminu  targo
wiska. 
25.11.2002  r. 
W  trakcie  kontroli  w  Nierodzi
miu  odkryto  dzikie  wysypisko 
śmieci  znajdujące się w  pobliżu 
rzeki  Wisły,  informację  o  tym 
przekazano  odpowiedzialnym 
służbom. 
26.11.2002  r. 
Interweniowano  w  sprawie  po
rządkowej na ul. Szpitalnej.  Straż 
Miejska  ustaliła  z  właścicielem 
sposób uporządkowania należące
go do niego  terenu. 
27.11.2002  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu Ochrony Środowiska  Urzę
du  Miasta  przeprowadzono  kon
trolę gospodarki  wodnościekowej 
przy  ul.  Szerokiej.  Sprawdzano 
m.in.  rachunki  dokumentujące 
wywóz  nieczystości. 

27.11.2002  r. 
Nocny  patrol  z  policją  na  terenie 
miasta. 
28.11.2002  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano w sprawie  bezpańskiego 
psa, który od kilku dni wałęsał  się 
w pobliżu ul. Skoczowskiej i stwa
rzał zagrożenie dla  przechodniów. 
Zabrano  go  do  schroniska  dla 
zwierząt. 
28.11.2002  r. 
Kontrola porządkowa posesji przy 
ul.  Jelenica.  W  dwóch  przypad
kach  właścicielom  posesji  udzie
lono  nagany  za  wypuszczanie 
psów  bez opieki  poza  posesję. 
30.11.2002  r. 
Na wniosek  mieszkańców  właści
cielowi terenu nakazano usunięcie 
pnia drzewa, który blokował  prze
pływ wody przy ul. Stawowej do
prowadzając  do  podtopów.  Pole
cenie zostało  wykonane.  (ag) 

• K & M 
ROK założenia 1969 

43 450  USTROŃ 
dl.  Ogrodowa  9A 

tel/f«xzywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA  (033)  8543640 
851  3869 zywutsrponmkjiedcbaZYWTSRPONMLKJIEDCA

SPRZ ED A Ż ,  SERW I S.  W Y N A J EM 

KSEROKOPIARE K 
KSEROKOPI E:  A4    AO 

KSERO  LASER  KOLOR 

PI ECZĄTKI ,  WIZYTÓWKI  ZYWUTSRPOMLKIHECA

Tp£& st r™tor  n a s h u a t ec 

S Z U K A SZ  P R E Z E N T U? 

C H C E SZ  K U P IĆ 

SOBIE  C OŚ  F A J N E G O? 

Wstąp  i przekonaj  się  na 
własnej  kieszeni 

jaką  świąteczną  promocję 
przygotowała  dla  Ciebie 
firma  „TRIUMPH " 

Na  zakupy  zap rasza  sklep 

Z  BIELIZN Ą 
FIRM Y  „TRIUMPH " 

Ustroń,  ul.  9  L is topada  3 
(nad  potoczkiem)  zwutsronligedbaZWUTSRONMKIEDA

NOWA  MARKO W A  ODZIEŻ 
W  CENACH  PRODUCENTA 

I I  U  IR  T  D  E  T  A  L 
Ustroń,  ul.  DaszyńsLieao  70  A  zywtsrponmigdcaZJ

godziny  otwarcia:zytsponliecbH  >npi  0.0017.00  soboty  nieczynne  y  yutsrnmljigfdcaWVUSOMLKJIHECB

O 
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DWIE  TAKSÓWK I  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA

(dok.  ze  sir.  1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
dociągów  Ziemi  Cieszyńskiej,  że  w  przyszłym  roku  wysokość 
taryfy nie ulegnie zmianie.  Wątpliwości radnych  rozwiewał  obec
ny  na  sesji  dyrektor  WZC  Janusz  Stec.  Radni  podjęli  stosowną 
uchwałę   publikujemy ją  na  stronie  11. 

DOTACJA  DLA  GAZETY 
Uchwalono  także dotację przedmiotową  dla Zakładu  Budżeto

wego  „Gazeta  Ustrońska"  w  wysokości  1,91  zł  do  jednego  eg
zemplarza  Gazety  Ustrońskiej.  Radni  podkreślali,  że  należy  za
stanowić  się nad  obniżeniem  kosztów  GU, gdyż obecnie  dotacja 
jest  stosunkowo  wysoka. 

IL E  TAKSÓWEK 
Najdłużej dyskutowano  nad  ustaleniem  limitu  nowych  licencji 

na  taksówki  w  Ustroniu.  Burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  zapropo
nował  limi t  zerowy,  zastrzegając jednocześnie,  że  w  tej  sprawie 
zdania  mogą  być  podzielone,  a  o  limici e  zdecyduje  RM. 
M.  Szczotka  poinformowała,  że  Komisja  Ochrony  Środowiska 
ze  swej  strony  proponuje  limi t  pięciu  nowych  taksówek.  Za  ta
kim stanowiskiem  przemawia wysokie bezrobocie. Józef  Waszek 
przedstawił  stanowisko  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  które 
jest  takie samo jak  Komisji  Ochrony  Środowiska.  Równocześnie 
J.  Waszek  poinformował,  że  w  tej  sprawie  miał  zdanie  odrębne 
i  optował  za  limitem  zerowym.  Zwiększenie  limitu  spowoduje, 
że dla nowych  taksówkarzy  będzie  to często  zajęcie  dodatkowe, 
a tym samym  będą odbierali  pracę  innym  taksówkarzom,  dla  któ
rych jest  to  podstawowe  źródło  utrzymania.  W  imieniu  Komisji 
Budżetowej jej  przewodniczący  stwierdził,  że  postanowiono,  iż 
radni  tej  Komisji  nie  wyrażą  wspólnego  stanowiska,  a  głosować 
będą  tak jak  uznają  za  stosowne.  Tomasz  Dyrda  stwierdził,  że 
od  lat w Ustroniu  utrzymywany jest  limi t  „0" na  nowe  taksówki. 
Nadszedł  czas, by dać sygnał ostrzegawczy,  że skończył  się okres 
ochronny.  Taksówkarze  również  powinni  uczestniczyć  w  gospo
darce rynkowej, bez preferencji dla tych, którzy już  licencję mają. 
Gdy  jakość  usług  się  pogorszy,  za  rok  można  limi t  zwiększyć 
o  kolejne taksówki.  To wymusi  odpowiedniąjakość usług.  Prze
ciw zwiększaniu  limitu  był  Stanisław  Malina.  Stwierdził  on,  że 
nowe taksówki  to także konieczność nowych miejsc postojowych, 
które  musi  przygotować  miasto.  Na  to  T.  Dyrda  odpowiadał,  że 
obecnie  nie  na  wszystkich  postojach  można  spotkać  taksówki. 
Przykładem  postój pod „Savią". Kompromisowy  wniosek  zwięk
szenia  limitu  o dwie  taksówki  złożył  Karol  Kubala. 

Większością głosów odrzucono wniosek zwiększający ilość tak
sówek o pięć, natomiast  też większością  przyjęto wniosek  K.  Ku
bali, a tym  samym  w przyszłym  roku  zostaną  w Ustroniu  wydane 
dwie  dodatkowe  licencje na prowadzenie  taksówki. 

DIETY  RADNYCH 
E.  Czembor  zaproponowała,  by  wysokość  diet  radnych  była 

taka  sama jak  w  poprzedniej  kadencji  z jednym  wyjątkiem   ryzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Po  wyprowadzeniu  autobusów  z  rynku  wyznaczono  nowe 
postoje taksówek.  Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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czaltowa  dieta  wiceprzewodniczącego  RM  wzrośnie  z 750  zł  do 
1000  zł  miesięcznie.  Obecnie  jest  jeden  wiceprzewodniczący, 
w poprzedniej  kadencji  było  dwóch.  Jednogłośnie  zgodzono  się 
na  takie  rozwiązanie. Oznacza  to, że przewodnicząca  RM  otrzy
mywać  będzie  ryczałtową  dietę  w  wysokości  1500  zł  miesięcz
nie,  wiceprzewodniczący  1000  zł  miesięcznie,  natomiast  radni 
diety  w  następujących  wysokościach:  za  udział  w  sesji  RM  115 
zł,  za  udział  w  posiedzeniu  komisji  115  zł  radny  i  180  zł  prze
wodniczący  komisji.  Przewodniczący  Zarządów  Osiedli  otrzy
mują  dietę  w wysokości  90  zł  za  udział  w  sesji  RM. 

E. Czembor  przypomniała,  że w poprzedniej  kadencji  radni  ze 
swych  diet po 5 zł miesięcznie  przeznaczali  na Fundację  Rozwo
ju  Kardiochirurgii  prof.  Zbigniewa  Religi.  Przewodnicząca  za
proponowała,  by  w  tej  kadencji  na  tę  Fundację  każdy  radny  da
wał  10 zł  miesięcznie  ze swych  diet,  co  radni  zaaprobowali. 

ZA  ZASŁUGI 
Jednogłośnie  radni  podjęli  uchwałę  o  przyznaniu  wyróżnienia 

„Z a  zasługi  dla  miasta  Ustronia"  prof.  Piotrowi  Wasiunykowi. 
Przewodniczący  Komisji  Kultury  Ś.  Malina  prezentując  sylwet
kę  P. Wasiunyka  mówił,  że jest  to autor dziesięciu  podręczników 
kuźnictwa,  na  których  wykształciły  się  pokolenia  ustrońskich 
kowali. Zresztą sam  P. Wasiunyk  był w  latach  194756  pracowni
kiem  Kuźni  Ustroń.  Wcześniej  w  roku  1940 skończył  studnia  na 
Wydziale Mechanicznym  Politechniki  Lwowskiej. W  latach  1940
41  pracował  w  Zakładzie  Remontowym  we  Lwowie.  W  latach 
195680 był pracownikiem  Akademii GórniczoHutniczej w Kra
kowie  uzyskując  w  1961  r.  tytuł  doktora,  w  1964  habilitację 
i w  1975  r.  tytuł  profesora.  Obecnie  mamy  rok  jubileuszu  230
lecia  ustrońskiej  Kuźni.  Same  Zakłady  Kuźnicze jakby  tego  nie 
dostrzegały  i oganizatorem jubileuszu jest miasto. Również  nada
nie wyróżnienia  P. Wasiunykowi  to  miejska  inicjatywa.  S.  Mali
na stwierdził,  że w niedługim  czasie,  być może  będziemy  obcho
dzili jubileusze,  ale zakładu  w Skoczowie.  Wojsław  Suchta 

Czy Św. Mikoła j może 
pomyli ć terminy ? 

Otóż nie. Zapotrzebowanie  na jego obecność  i pełny worek jest 
ogromne, a świąteczny czas ograniczony. Musi więc zacząć wcze
śniej,  by  zdążyć  ucieszyć  wszystkie  dzieci.  Dlatego  zaprosił 
ustrońskie  przedszkolaki  już  3  grudnia  do  sali  widowiskowej 
MDK  na piękną  bajkę kostiumową  „Królow a  Śniegu". 

Stał  w drzwiach  i wesołym  dźwiękiem  dzwonka  ogłaszał  dzie
ciom,  że  w  progach  „Prażakówki"  są  zawsze  oczekiwane  i mile 
widziane.  Przedszkolaki  były  zachwycone  nie  tylko jego  posta
cią, ale także pięknie  przybranymi  choinkami  i świąteczną  deko
racją sceny. A w trakcie zimowej bajki siedziały zasłuchane,  choć 
w  momentach  szybkiej  akcji  żywo  reagowały  całym  swoim  ma
łym  jestestwem.  Dużo  radości  było  także  na  koniec,  kiedy  to 
Mikołaj  i  Śnieżynka  obdarowywali  naszych  najmłodszych  (ok. 
450  dzieci)  słodyczami.  Ten  miły  końcowy  akcent  był  możliwy 
dzięki  hojności  naszych  wspaniałych  sponsorów    ustrońskich 
przedsiębiorców,  którzy chętnie przekazali  dzieciom  słodycze  lub 
pieniądze  na  ich  zakup.  Dzięki  ich  wspaniałomyślności  maluchy 
miały  dużo  uciechy  i nadal  wierzą  w dobroć  św.  Mikołaja. A  on 
przybędzie  raz jeszcze 6 grudnia, by w godz.  10.00 12.00  przed 
MDK  rozdawać  z  worka  słodycze,  pozować  do  zdjęć  i  cieszyć 
małych  i dużych  swoją  obecnością. 

Dziękujemy serdecznie naszym przychylnym sponsorom,  dzięki 
którym  Mikołaj mógł  zapełnić  przepastny  worek. A są to przyja
ciele  naszych  milusińskich,  czyli:  Roman  Kubala   Firma  Kuba
la, Lena  i Leszek  Kubień,  Roman  Macura   BUT  „Ustronianka", 
Urszula  Skwara    „Delicje",  Michał  Bożek    Wytwórnia  Wód 
„Ustronianka",  Andrzej Gluza   RSP„Jelenica",  Stanisław  Ernst 
  PSS  „Społem",  Leon  Mijał    Nadleśnictwo  Ustroń,  Konrad 
Owczarek    Firma  „Kosta",  Teresa  Mokrysz   „Mokate". 

Im  wszystkim  oraz  mieszkańcom  Ustronia  na  nadchodzące 
Święta  Bożego  Narodzenia  i Nowy  Rok  dużo  zdrowia,  spokoju, 
pogody  ducha,  optymizmu  i trochę  lepszych  czasów  życzą 

dyrekcja  i  pracownicy 
MD K  „Prażakówka"  w  Ustroniu 
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SZKODLIW E 
CZYNNIKI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Koło  w Ustroniu  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  zorgani
zowało  14 listopada  spotkanie  otwarte z kierowniczkąpracow
ni  mutagenezy  Instytutu  Medycyny  Pracy  i Zdrowia  Środowi
skowego  w Sosnowcu  dr Danutą  Mielżyńską.  Gość  wygłosił 
referat  pt. „Monitoring  narażenia  ludzi  na czynniki  rakotwór
cze".  Spotkanie  odbyło  się w Leśnym  Ośrodku  Edukacji  Eko
logicznej  „Leśnik"  w Ustroniu  Jaszowcu.  Ustrońscy  ekolodzy 
nie po raz  pierwszy  skorzystali  z gościnności  tego  ośrodka. 

Temat  zaprezentowany  przez  dr D. Mielżyńską  jest  ważny 
dla wszystkich, ponieważjesteśmy  nieustannie narażeni  na  szko
dliwy  wpływ  czynników,  które  w konsekwencji  mogą  prowa
dzić  do rozwoju  nowotworu  w organizmie.  Dobrze  wiedzieć 
nie  tylko jak  zminimalizować  wpływ  tego, co może  nam  zagra
żać, ale  również w jaki  sposób  można  badać  obecność  szkodli
wych  pierwiastków  i związków w naszym  organizmie. 
 Od 10  lat działamy jako  Instytut  Medycyny  Pracy  i Zdrowia 
Środowiskowego   wyjaśnia D. Mielżyńską.   Medycyna  pra
cy  jest  ważną  częścią  naszych  badań,  ale coraz  szerzej zaj
mujemy  się tzw.  zdrowiem  środowiskowym.  Przemysł  się co 
prawda  skurczył,  wiele  zakładów  zlikwidowano,  ale  zanie
czyszczenia  gleby,  powietrza  i wody  pozostały.  Pojawiają  się 
też  problemy  z żywnością.  Dlatego  uważamy,  że właśnie ten 
kierunek  naszej  pracy  będzie  coraz  bardziej  potrzebny.  12  lat 
temu  zorganizowałam  pracownię  mutagenezy  środowiskowej 
ponieważ  wcześniej  Instytut  nie zajmował  się problemami na
rażenia  na  czynniki  rakotwórcze.  Głównie  zajmowano  się 
pylicą,  zagrożeniami  chemicznymi,  hałasem  i  wibracjami. 
Obecnie  badamy  zastosowanie  różnych  metod  do  monitoro
wania  narażenia  na substancje  rakotwórcze.  Chodzi  nam o to, 
żeby jak  najwcześniej móc  wyselekcjonować  grupy  ludzi,  któ
rzy są narażeni  na te czynniki.  Idziemy w kierunku  badań po
pulacyjnych  zarówno  ludzi  narażonych  zawodowo  jak  i  śro
dowiskowo.  Specjalną  wagę  przywiązujemy  do oceny  nara
żenia  dzieci.  Jest  to grupa  najbardziej  wrażliwa  na  czynniki 
szkodliwe.  Przy  ocenie  narażenia  środowiskowego  badania 
prowadzone  na populacji  dziecięcej  są najlepszym  odzwier
ciedleniem  złego  stanu  środowiska. 

W  naszym  Instytucie  istnieje  jedyna  do tej pory  w  Polsce 
Przychodnia  Medycyny  Środowiskowej.  Wszystkie  badania, 
które  robimy,  mają aspekt  praktyczny.  Prowadzimy  duże  akcje 
antynikotynowe.  Śtaramy  się uświadamiać,  że jest  to  jedno zywutsrponmkjiedcbaZYWTSRPONMLKJIEDCA

PIWNICA  POD  RÓWNICĄ  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Ustroń, ul. Daszyńskiego 1, 
poleca  promocyjne  d w u d a
niowe  obiady  na miejscu lub 
na  wynos  w  cenie  6.50  zł. 
proponujemy również 3  rodzaje 
pierogów  domowych  na  kilo
gramy  w cenie: 
pierogi z mięsem    15 zł/kg 
pierogi  z kapustą  i  grzybami 
  12 zł/kg 
pierogi  ruskie   10 zł/kg 

jesiennozimowy zywutsrponmlkihgfedcbaZYXWUTSRPONLKJIHEDCA
szo k   c e now y 
U s t r o i !  H e r m a n i c e 
u l .  S k o c z o w s ka  47  e zywutsrolkihedcbaL

(obok  kolektury  Lotto)  zwutsronligedbaZWUTSRONMKIEDA
tel.  8545398  zywtsrponmigdcaZJ

\ Z a p r a s z a m y i J 

o zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Międzyzakładowa  „SKOK ' 
os. Centrum blok nr 3, 43450 Ustroń 

tel. 854 20 50 
O P R O C E N T O W A N IE  L O K A T 

LOKATY  RENTIERSKIE 
1223 miesięcy  8,00%  
2435 miesięcy  8,20 %  
36 miesięcy  8,50 %  

LOKATY  SPECJALNE  ywutsrponmlkiedca
  wkłady wielokrotne 
od 3 do12 miesięcy 
od 13 do 120 miesięcy 

10,00% 
11,00% 

LOKATA  UBEZPIECZONA 
  bez  podatku! ! 

od 24 do 36 miesięcy  11,00 %  

od 37 do 120  miesięcy  12,00%  

Do końca roku M „SKOK" dla lokat 
terminowych, specjalnych i rentier
skich zakładanych na okres powy
żej 6 miesięcy dodaje 0,25 %. 

z  najpoważniejszych  źródeł  zagrożenia  naszych  dzieci,  jedno
cześnie  jest  to źródło,  które  każdy  może  sam wyeliminować 
bez  dodatkowych  nakładów  finansowych. 

Z  naszych  badań  wynika,  że ciągle  absolutnie  niewystarcza
jąca jest  profilaktyka mogąca  uchronić  przed  schorzeniami no
wotworowymi.  Zwróciliśmy  się z apelem  do kas  chorych  i  do 
Ministerstwa  Zdrowia,  w którym  m.in.  postulujemy  wprowa
dzenie obowiązkowych  badań  cytologicznych  podobnie jak  ma 
to  miejsce  np. w Finlandii  czy Niemczech. 

Staramy  się łączyć  badania  naukowe  z podaniem  praktycz
nych  informacji urzędnikom,  decydentom,  ludziom  powołanym 
do  tego,  żeby  korzystali  w praktyce  z naszej  wiedzy  dla dobra 
ogółu.  Jesteśmy jednostką  branżową  Ministra  Zdrowia.  Nie  je
steśmy  instytutem  klinicznym  i nie  dajemy  recept  na to jak le
czyć  ludzi. Głównym  naszym  zadaniem jest  zapobieganie  i wy
muszanie  na władzach  tworzenia  programów  prewencyjnych. 
Zwykle  uważa  się, że  programy  ochronne  są  bardzo  drogie. 
Tymczasem  choroba  ludzka,  kalectwo  i śmierć  kosztują o wie
le, wiele więcej. Nie  patrząc już nawet  na to od strony  etycznej 
lecz jedynie  ekonomicznej,  wszystkie  programy  prewencyjne 
prowadzą  do ogromnych  oszczędności.  Ludzkie  zdrowie, tak 
jak  j e  określa  WHO  (Światowa  Organizacja  Zdrowia)  to  do
brostan, a więc  nie  tylko  zdrowie  fizyczne, to również  zdrowie 
psychiczne,  dobre  samopoczucie  i poczucie  komfortu.  Powin
no  to być  wyznacznikiem  wszystkich  działań  ekonomicznych, 
rozwoju  przemysłu  i  infrastruktury  oraz  ochrony  środowiska, 
ponieważ  mają  one  wpływ  na ludzkie  zdrowie. 

Notowała:  Anna  Gadomska 

W  dawnym 
USTRONIU 

W okresie  międzywojennym  nad Wisłą  kąpały się  gęsi  i kacz
ki, co zarejestrowano na fotografii. Jednak jeszcze w drugiej po
łowie  lat 60.  „Głos Ziemi  Cieszyńskiej"  informował o wiejskich 
nawykach  mieszkańców  Ustronia  i związanych z tym  problema
mi (nr 13/1968  r.): „zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA W trosce  o higienę  i estetykę  Miejska  Rada 
Narodowa  wydala  zakaz  hodowania  kur i kaczek  w obrębie  mia
sta.  Przez  ponad  3  lata  władze  miejskie  usiłowały  wpłynąć  na 
obywateli  perswazją  prośbą  i tłumaczeniem  jak  wielkie  szkody 
wyrządza  w parkach  i na kwietnikach  swobodnie  biegający  po 
mieście  drób,  by hodowcy  stworzyli  odpowiednie  zabezpieczenia 
i zamknięcia.  (...) 

Pod  znakiem  zapytania  stoi  także  hodowla  świń  i królików  
spacery  prosiaków  po  głównej  ulicy  uzdrowiska  nie należą  do 
zjawisk  budujących    dyskusja  MRN z hodowcami  toczy  się  obec
nie  wokół  dylematu,  czy  wprowadzić  urzędowy  bezwzględnie 
obowiązujący  zakaz,  czy też wydawać  indywidualne  zezwolenia 
na  hodowlę,  w wypadku,  gdy zabudowania  gospodarskie  odpo
wiadają  wymogom  estetyki  i zarazem  przepisom  miejskim  ". 

Lidi a  Szkaradnik 
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Zgodnie  z  sugestią  ministra  zdrowia  Mariusza  Łapińskiego 
nowy zarząd  Śląskiej  Regionalnej  Kasy  Chorych  postanowił,  że 
w 2003  r.  o  620.000.000  zł  spadną  nakłady  na  leczenie  miesz
kańców województwa śląskiego. Jako że kontrakty  na 2003 r. już 
zawarto, rozesłano więc aneksy do kontraktów, w których  zawar
to okrojone nakłady.  Pieniądze ze ŚRKCh  w ramach  „wyrówna
nia" przekazane  zostaną  innym  kasom  chorych. Aneksy  rozesła
ne  zostały  bez  jakichkolwiek  konsultacji.  Radykalne  obcięcie 
nakładów na służbę zdrowia w województwie śląskim stawia pod 
znakiem zapytania w ogóle świadczenie niektórych usług medycz
nych. Nie podpisanie aneksu grozi zerwaniem kontraktu po trzech 
miesiącach,  co  oznacza,  że  np. jeżeli  przychodnia  przy  ul.  Mic
kiewicza  w  Ustroniu  aneksu  nie  podpisze,  od  marca  przestanie 
działać.  Odgórne  i jednostronne  działania  ministra  Łapińskiego 
i uległego  mu  nowego  zarządu  ŚKCh  wywołało  oburzenie  zde
cydowanej  większości  środowiska  służby  zdrowia  naszego  wo
jewództwa. W piśmie Związku Pracodawców Niepublicznej Opie
ki Zdrowotnej  do wojewody  śląskiego czytamy  m.in.:  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA

Aneksy  wprowadzają  niekorzystny  dla  świadczeniodawców 
i pacjentów  tryb  rozwiązywania  umów  oraz  zakładają  znaczne 
obniżenie  nakładów  na świadczenia  zdrowotne  vi'  granicach: 

1.  15% w podstawowej  opiece  zdrowotnej  przy  jednoczesnym 
narzuceniu  15% odpisu  na badania  diagnostyczne  i dodaniu  do
datkowych  obowiązków.  Takie obniżenie  stawki  kapitacyjnej  musi 
zaowocować  znacznym  spadkiem  jakości  świadczeń  medycznych 
i  w sposób  znaczny  obniży  standard  i dostępność  do  świadczo
nych przez  te placówki  usług. 

2. 3540%  na świadczenia  stomatologiczne.  Umowy  propono
wane  gabinetom  stomatologicznym  są poniżej  kosztów  utrzyma
nia gabinetów  i muszą  doprowadzić  do upadku  świadczeniodaw
ców  albo  do fikcji  w realizacji  umów  stomatologicznych. 

3. 3565%  w chirurgii  krótkoterminowej. 
4. Około  13%) w domowej  opiece  pielęgniarskiej. 
Obecnie  oczekujemy  na  dalsze  aneksy  tj.  na  specjalistyczne 

ambulatoryjne  świadczenia. 
Ponadto  należy zaznaczyć,  że świadczeniodawcy  otrzymali  krót

ki,  kilkudniowy  termin,  na zapoznanie  się  i podpisanie  aneksów 
bez możliwości  negocjacji  warunków  umowy.  Pismo  przewodnie 
dyrektora  SRKCh  nie  zawiera  choćby  zaproszenia  do  takich  ro
kowań,  a jedynie  narzuca,  pod  sankcją  rozwiązania  umowy  pod
pisanie  gotowego  aneksu. 

Związek  Pracodawców  na  spotkaniach  ze  swoimi  członka 
i u' oddziałach  terenowych  województwa  śląskiego  podjął  decy
zję  o nie podpisywaniu  tak  niekorzystnych  aneksów.  Podpisując 
aneksy  przedstawione  nam  przez  Kasę  Chorych  działalibyśmy 
na szkodę  ubezpieczonych  i swoich  placówek  a  także  na  szkodę 
samorządów  lokalnych.  Podpisanie  aneksów  proponowanych 
przez  Kasę  Chorych  doprowadziłoby  do  bankructwa  w  krótkim 
czasie  nie  tylko  naszych  placówek,  ale  także  publicznej  służby 
zdrowia,  a co  za  tym  idzie,  odpowiedzialność  zostałaby  przesu
nięta  na samorządy  lokalne,  które  w myśl przepisów  są  odpowie
dzialne,  ale  nie  mają  środków  finansowych.  zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Swe stanowisko wyraziła 9 października Rada Powiatu  poprzed
niej kadencji.  W odpowiednim  oświadczeniu  czytamy: 

Podlegle  nam jednostki  przeprowadziły  bardzo głęboką  restruk
turyzację.  Jako  nieliczne  w  Polsce  posiadają  małe  zadłużenie 
i  utrzymują  płynność  finansową.  Jakiekolwiek  zmniejszenie  fi
nansowania  doprowadzi  do  gwałtownego  pogorszenia  sytuacji 
płatniczej,  pogłębienia  zadłużenia,  co w końcowej  fazie  może  do
prowadzić  do  ich likwidacji.  W następstwie  może  dojść  do  braku 
dostępności  do  świadczeń  medycznych. 

Stanowisko  to  podtrzymała  Rada  Powiatu  obecnej  kadencji, 
pisząc w swym  oświadczeniu: 

Wynikiem  takiego  postępowania  będzie  zwiększone  obciążenie 
finansowe  pacjentów,  wzrośnie  również  liczba  osób  bezrobotnych 
o część  obecnych  pracowników  służby  zdrowia.  Postępowanie  ta
kie podważa  wiarygodność  rządowych  zapowiedzi  o poprawie  funk
cjonowania  opieki medycznej.  Powiat  cieszyński  w szczególny  spo
sób odczuje skutki zmniejszenia  nakładów  na służbę zdrowia.  Liczne 
przejścia  graniczne  na  terenie  naszego  powiatu  przekracza  rocz
nie kilkadziesiąt  milionów  ludzi. Jesteśmy  również powiatem  uzdro
wiskowoturystycznym.  Rocznie  przebywa  na  naszym  terenie  kil
kaset  tysięcy  turystów  i pacjentów  licznych  sanatoriów.  Korzysta
ją oni z placówek  służby  zdrowotnej  naszego  powiatu. 

29  listopada w ustrońskim  Urzędzie  Miasta odbyło się  spotka
nie  lekarzy  reprezentujących  działające na  terenie  naszej  gminy 
praktyki  lekarza  rodzinnego,  specjalistyczne  i  stomatologiczne 
z burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem  oraz  przedstawicielami  Sta
rostwa  Powiatu. Zgodnie  wyrażono  stanowisko,  że plany  tak  ni
skiego  finansowania  usług  medycznych  w  znacznym  stopniu  je 
ograniczy,  a w  niektórych  przypadkach  wręcz  uniemożliwi.  Po
informowano  burmistrza,  że  środowiska  medyczne,  świadczące 
usługi  w  oparciu  o  kontrakty  ze  SRKCh,  licząc  na  poparcie  sa
morządów  lokalnych, podjęły próbę przeciwstawienia się warun
kom narzucanym  przez Kasę Chorych, a tym samym nie podpisa
no  aneksów  do  umów  na  2003  r.  W  tej  sytuacji  służba  zdrowia 
naszego  miasta  i regionu  liczy na  poparcie  i zrozumienie  miesz
kańców. 
  Obniżenie  wysokości  kontraktów  doprowadzi  do  drastycz
nego obniżenia  usług  i świadczeń  medycznych.  Wynikiem  ta
kiego  postępowania  może  być  bankructwo  zakładów  opieki 
zdrowotnej,  które  zainwestowały  w  sprzęt  medyczny,  ponio
sły  koszty  remontów  zaniedbanych  pomieszczeń  odziedziczo
nych  po  byłej  publicznej  opiece  zdrowotnej.  Na  działania  te 
często  zaciągano  kredyty.  Zmniejszenie  ilości  świadczeń  spe
cjalistów  oraz  zmniejszenie  dostępu  do  badań  specjalistycz
nych  spowoduje  niekorzystny  dla  społeczeństwa  wzrost  wy
datków  na  świadczenia  odpłatne.  Szeregi  bezrobotnych  po
większą  się  o  część  obecnych  pracowników  służby  zdrowia. 
Na  bruku  znajdą  się tysiące łudzi,  począwszy od  lekarzy, a  na 
sprzątaczkach  i salowych  kończąc.  Postępowanie  takie  pod
waża  wiarygodność  exposé sejmowego premiera,  również  de
klaracje  obejmującego  urząd  ministra  zdrowia,  w  których 
zapowiadano  nie  tylko  poprawę  dostępu  obywateli  do  świad
czeń, ale również znaczną  poprawę standardu  opieki  zdrowot
nej  mówi jeden  z ustrońskich  lekarzy.  Wojsław  Suchta 

PATRONI  EUROPY 
W Galerii  Regionalnego Ośrodka  w BielskuBiałej 22  listopa

da  odbył  się  wernisaż  wystawy  I Międzynarodowego  Konkursu 
Plastycznego  „Patroni  Europy  w  Sztuce".  W  konkursie  wzięło 
udział  145 twórców  profesjonalnych  i twórców  ludowych  z  Pol
ski, Czech,  Słowacji,  Węgier  i Ukrainy,  którzy  zgłosili  340  prac 
(obrazy,  malarstwo  na szkle  i rzeźby). 

Komisja  konkursowa  pod  przewodnictwem  rektora  ASP 
w Katowicach  prof. Michała  Klisia, zakwalifikowała do  konkur
su tylko 240 prac. Z powiatu cieszyńskiego zakwalifikowano prace 
Jana  Bojki  z  Jaworzynki  (rzeźby),  Jakuba  Gazurka  z  Istebnej 
(malarstwo  olejne)  i Jana  Misiorza  z Ustronia  (rzeźby). 

W bielskiej galerii wystawa czynna będzie do  10 stycznia 2003 
r., następnie prace będą prezentowane w Dolnym  Kubinie na Sło
wacji,  w  Czeskim  Cieszynie,  na  zamku  w  Żywcu,  w  Muzeum 
Sztuki  Ludowej w Otrębusach, w  Parku  Etnograficznym w Cho
rzowie oraz w Miejskim Centrum  Kultury w  Mysłowicach.  Kon
kursowi  i wystawie  patronuje ks. bp Tadeusz  Rakoczy.  (jrn) 

5  grudnia  2002  r. 
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Gdy  już  na  dobre  zagościły  jesienne  chłodne  dni,  chciałbym 
powrócić  (we  wspomnieniach)  do  słonecznych,  ostatnich  dni 
sierpnia,  kiedy  to  w  ramach  Dni  Ustronia,  na  zaproszenie  Pol
skiego  Klubu  Ekologicznego  w  naszym  mieście  przebywały  od 
23  do  26  sierpnia  trzy  osoby  z  NeukirchenVluyn  o  przyrodni
czych  zainteresowaniach.  Goście  zamieszkali  w  sanatorium 
„Równica",  a  ich  pobyt  sfinansowało  Przedsiębiorstwo  Uzdro
wiskowe  „Ustroń"  S.A.  Zarówno  Marion  MayHacker  zajmu
jąca  się  sprawami  ochrony  środowiska  w  urzędzie  miejskim 
w NeukirchenVluyn,  jak  i Tim  Har tmann  oraz  Bernd  Klein
lutzum    działacze  Naturschutzbund  Deutschland  (Niemiecki 
Związek  Ochrony  Przyrody),  byli  w  Ustroniu  po  raz  pierwszy. 
Wspaniała  przyroda,  interesujący  program  pobytu, jak  i  osobi
ste  spotkania  z ustrońskimi  ekologami,  wywarły  na  naszych  go
ściach  jak  najlepsze  wrażenie.  W jakiś  czas  po  tej  wizycie  Tim 
Hartmann  przysłał mi  list, w którym jeszcze  raz dziękuje za  życz
liwe  przyjęcie,  wielką  gościnność  i  interesujące spacery  po  na
szych  obszarach  leśnych,  zwłaszcza  po  rezerwacie  „Czantoria". 

Ze  strony  Klubu  Ekologicznego  w  spotkaniach  brali  udział: 
Aleksander  Dorda,  Gustaw  Michna,  Leon  Mijał ,  Iwona  Ryś 
oraz  piszący  te  słowa  Zygmunt  Białas  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

•  •  •  

Ponieważ  goście  nie  znali  polskiego,  dlatego  do  pomocy 
w  tłumaczeniu  poprosiłem  mojego  bratanka  Pawła,  który  dzięki 
temu  miał  możliwość  nie  tylko  doskonalenia  swoich  umiejętno
ści  translatorskich,  ale  i pogłębienia  swej  wiedzy  przyrodniczej. 
Poniżej jego  relacja: 

W  pierwszym  dniu  pobytu,  w  piątkowe  popołudnie  23  sierp
nia,  spotkaliśmy  się  w  Regionalnym  Ośrodku  Edukacji  Ekolo
gicznej  „Leśnik"  w Jaszowcu.  Nadleśniczy  Leon  Mijał  oprowa
dził  nas  po ekspozycji  znajdującej się w Ośrodku,  poświęconej 
głównie  lasom  Beskidu  Śląskiego.  Pięknie  i  z  wielkim  znaw
stwem  urządzona  wystawa  wzbudziła  duże  zainteresowanie  go
ści, zadających wiele  szczegółowych  pytań,  świadczących  o  ich 
głębokiej  wiedzy  przyrodniczej.  Bardzo  ciekawa  była  również 
„wycieczka  w  przeszłość"  przy  ekspozycji  modelu  drewnianej 
chatyyutsrnmljigfdcaWVUSOMLKJIHECB   sprzętów  używanych  przed  laty  przez  mieszkańców  Be
skidu  Śląskiego. 

Następnie  udaliśmy  się  na  krótką  wycieczkę  ścieżką  przyrod
niczo   leśną„Skalica",  która ma swój początek przy  „Leśniku". 
Ścieżka  została  specjalnie  przygotowana,  by  pokazać  bogactwo 
i różnorodność  ustrońskiej  przyrody.  Spacerowaliśmy  wydepta
nym  szlakiem.  Otaczały  nas  różnorakie  rośliny    od  wielkich, 
stuletnich  drzew  po  malutkie  kwiatuszki.  Ponieważ  przebywa
łem wśród  fachowców, co chwilę słyszałem  nazwy mijanych  zie
lonych  przyjaciół.  Kiedy  obie  narodowości  nie  mogły  dojść  do 
porozumienia  w kwestii  nazwy jakiegoś nowo napotkanego  stwo
rzenia  (zwierzęta,  szczególnie  ptaki  były domenąjednego z  nie
mieckich  spacerowiczów),  z  pomocą  przychodziła  łacina.  Za
trzymywaliśmy  się  w  różnych  miejscach:  a  to  nad  strumykiem 
drążącym  piaskowcowe  skały,  a  to  przy  paproci  pięknie  zwanej 
pióropusznikiem  strusim, a to wypatrując  lub nasłuchując skrzy
dlatego  śpiewaka. 

Po  spacerze,  kończący  się  dzień  upłynął  na  rozmowach  przy 
pysznym  gulaszu  podanym  w  „Leśniku". 

Nazajutrz po wjeździe wyciągiem  krzesełkowym  na  Czanto
rię,  poszliśmy  na  wycieczkę  do  rezerwatu  znajdującego się  na 
tej  popularnej  górze.  Miałem  kolejną  okazję  przysłuchać  się 
fachowym  rozmowom  o  zalesianiu,  sztucznym  i  naturalnym 
drzewostanie,  o kornikach,  sposobach  opieki  nad  przyrodą,  tak
że  w powiecie  Wesel,  w  którym  niemieccy  ekolodzy  mieszka
ją.  Mił e  było  przebywanie  w  towarzystwie  ludzi,  którzy  cho
dząc  po  lesie  rozpoznawali  każdego  jego  mieszkańca,  obojęt
nie  czy  ma  on  gałęzie,  futro czy  dziób.  Po  zjeździe  kolejką  do 
Ustronia  Polany  wybraliśmy  się jeszcze  na  krótką  przejażdżkę 
do  Ślepej  Dobki  i na  Zakrzosek.  Dotarliśmy  do  pięknych  za
kątków  dostępnych  tylko  leśnikom  i  nielicznym  mieszkańcom 
okolicy. Na miejscu objawiły się nam dwa niezwykłe widoki.  Jed
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Tina Hartmann, Marion MayHacker  i Bernd Kleinlutzum  na tle 
dębu przywiezionego w 1992 r. przez Zielonych z  Neukirchen
Vluyn  posadznego wspólnie z ustrońskimi  ekologami  z PKE. 

nym  było  wielkie  mrowisko  razem  z  tłumami  jego  gospodarzy 
podążających spiesznie  po  pniu  drzewa  w górę  i w dół    było  to 
jak  miniaturowa  droga  szybkiego  ruchu.  Drugi,  to  jak  na  dłoni 
widoczny  szczyt  Skrzycznego. 

Po obiedzie,  nadto  w towarzystwie  Leo  Siebierskiego  z  Neu
kirchenVluyn  (jak  się  dowiedziałem  Honorowego  Obywatela 
Ustronia),  spotkaliśmy  się  w  Uzdrowiskowym  Zakładzie  Przy
rodoleczniczym,  w  którym  goście  mieli  możliwość  zapoznania 
się  z  eksploatacją  wód  leczniczych,  oglądnęli  halę  z  basenami 
napełnionymi  solanką,  a  także  zwiedzili  „fabrykę" pod  basena
mi,  w  której  uzdatniane  są  solanki.  Z  uznaniem  wyrażali  się 
o  tym  co  zobaczyli. 

Po południu zaczęły się imprezy uświetniające wizytę  zagranicz
nych  gości.  Wszyscy  spotkali  się  w  Muzeum  Hutnictwa  Kuźnic
twa na otwarciu  wystawy prac  Iduny  Schnepf   artystki  z Neukir
chenVluyn. Gdy ucichły już rozmowy wśród ciekawych  obrazów, 
uczestnicy  wysłuchali  koncertu  młodych  muzyków  ustrońskich. 
Solistka  Karolina  Dyba  zaśpiewała  utwory  z  repertuaru  Edyty 
Geppert  przy  delikatnym  akompaniamencie  gitary. 

Wieczorem,  uroczystą  kolacją  przy góralskiej muzyce  dobiegł 
końca  najważniejszy dzień  wizyty. 

Upalna niedziela upłynęła na korzystaniu  z dożynkowych  przy
jemności.  Obejrzeliśmy  korowód  i  obrzęd  dożynkowy,  posłu
chaliśmy  świetnych  występów  zaproszonych  muzyków,  w  tym 
międzynarodowego  zespołu  młodzieżowego,  utworzonego w cza
sie  ustrońskich  warsztatów  muzycznych. 

Gdy  sierpniowe  słońce  chyliło  się  nad  horyzontem,  nadszedł 
czas pożegnania. Grupka przyrodników polskoniemieckich  wraz 
z  Iduną  Schnepf  spędziła  wieczór  robiąc  pamiątkowe  zdjęcia, 
wymieniając spostrzeżenia,  umawiając się na  kolejne  odwiedzi
ny.  W  niedzielny  wieczór,  pełni  wrażeń  rozstaliśmy  się  życząc 
sobie  wzajemnie  wszystkiego  najlepszego. 

Poniedziałkowym  rankiem goście wyruszyli  w drogę  powrotną. 
Myślę,  że  te  trzy  wakacyjne  dni  podobały  się  wszystkim 

uczestnikom  ustrońskich  wydarzeń.  Piękna  pogoda  sprzyjała 
miłemu  spędzaniu  czasu  w  międzynarodowym  towarzystwie, 
gdzie  każdy  z  nas  mógł  nauczyć  się  czegoś  interesującego  od 
innych.  Paweł  Białas  ywutsrponmlkiedca

(  i  ^ Zapraszam y 6 grudni a 2002  o godz .  10.00 

na  otwarcie  z  Mikołajem 

Salon u Zabaw  dla  Dzieci 
F I O L E  M I  O L E 

przy  ul.  3  Maja  44 
oraz  udane  zakupy  w  Centrum  Handlowym 

RSP Jelenica  przy  ul.  3 Maja  44  i  ul.  Skoczowskiej  76.  zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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W Leśnym  Parku  Niespodzianek.  ZWUROKIEDCBA

ROZBUDZIĆ  CIEKAWOŚĆ 
„Każdy  dzień  w przedszkolu  jest  ciekawy  i  interesujący dla 

dzieci"  to podstawa pracy pedagogicznej  Przedszkola  nr 4 Her
manicach.  Realizacja  tego  hasła jest  możliwa  dzięki  współpracy 
całego  personelu  i rodziców. To dzięki  staraniom  pani  dyrektor 
i ofiarności rodziców możliwe jest organizowanie  ciekawych  wy
cieczek,  które dostarczając niezapomnianych  wrażeń  wzbogaca
ją dzieci  w nowe doświadczenia  i wiadomości  oraz uczą  kultural
nego  zachowania  w miejscach  publicznych. 

W tym roku szkolnym  dzieci  zwiedziły już Leśny  Park  Niespo
dzianek na Zawodziu  (mogły z bliska  obserwować  i karmić  spe
cjalną karmą  zwierzęta  tam  żyjące) i obejrzały  spektakl  dla  dzie
ci  pt. „Tajemnica  Jarzębinki"  w Teatrze  im. A. Mickiewicza w 
Cieszynie.  Również  wyjazdy do  „Fikołka" w Cieszynie  i „Figlo
parku" w BielskuBiałej  ufundowane  przez  rodziców,  były  oka
zją do  wspaniałej  i niezapomnianej  zabawy. 

Wycieczki  te na długo  pozostaną  w pamięci  przedszkolaków 
rozbudzając  w nich  ciekawość  świata  i dlatego  już planujemy 
następne  wyjazdy.  Marzena  Szlajss 

Z a t r u d n ię  d w ie  p a n ie 
w  w ieku  20 25  lat 

do  p r o w a d z e n ia  b i u ra 
i  h u r t o w ni 

(mile  widziane  wykształcenie 
ekonomiczne,  handlowe,  biegła 
znajomość  obsługi  komputera 
i innych  urządzeń  biurowych). 
CV na adres  W.P.  „Paulina", 

ul. J. Sztwiertni 10, 
43450  Ustroń.  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

* NARTY  AUSTRIA (Karyntia) 

01.02  07.02.2003  r. od  630 zł 

W  o f e r c ie  r ó w n i e ż: 

Słowacja,  Włochy,  Francja 

*   OFERTY  SYLWESTROWE 

*   EGIPT,  KUBA ,  KENIA , 
TAJLANDI A 

B.U.T.  „ U s t r o n i a n k a ", 
t e ł .  8 5 4  3 2  8 8 

Ustroń  nocą. 
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Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA

„  Na  morzu  powtarzają,  na lądzie  powtarzają,  że dzieci  i  ryby 
dziś  głosu  nie mają...  " 

Tymi słowami zaczyna się jedna z najbardziej lubianych  przez 
moją  młodszą  siostrę  piosenek.  Sama  nieraz ją  nuciłam  szcze
gólnie  tego  dnia,  gdy po raz pierwszy  usłyszałam  w  gronie 
uczniów wzmiankę o powstaniu  Młodzieżowej  Rady  Ustronia. 
Od  dawna  drażniła  mnie  świadomość,  że jako  niepełnoletnia 
uczennica  gimnazjum,  niewiele  jestem  w stanie  zdziałać dla 
kochanego  miasta. Toteż od  razu  zapragnęłam  pracy  we  wspo
mnianym  organie  politycznym.  Dalsze słowa  piosenki  brzmią: 
„I   wiecie,  co?! Zrobimy  sztorm!!!".  Wkrótce  potem,  zachęceni 
przez dorosłych, jako  pierwszoklasiści  świeżo powstałych  gim
nazjów,  nabraliśmy  dużo  powietrza  i...  zrobiliśmy  sztorm. 

ZROBILIŚMY 
MAŁY SZTORM 
czyli zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Kilk a słów o działalności Młodzieżowej  Rady Ustronia 

Inicjatorką powstania  MRU  była dobrze znana wszystkim  ustro
niakom  pani  Danuta  Koenig.  Szybko  doszło  do zorganizowania 
dwudziestoczteroosobowej  rady. Jej członkami  stali się  uczniowie 
Gimnazjum  nrI  i  Gimnazjum  nr 2.  Pierwsza  sesja  odbyła się 
1  czerwca  2000  r. Dla mnie  osobiście  było  to wielkie  przeżycie 
i jestem  przekonana,  że dla  innych  również.  Po kilku  miesiącach 
przygotowań  i  rzucania  pomysłami,  pod nadzorem  pedagogów 
szkolnych  i nauczycieli,  mieliśmy  uczestniczyć w pierwszej w hi
storii  Ustronia sesji  Młodzieżowej  Rady! Obecność ważnych  oso
bistości  miasta  i filmowanie zwiększyły  nasze  emocje.  Po  zakoń
czeniu  obrad  niejeden  pomyślał:  „No, to koniec  pracy".  Jednak w 
rzeczywistości,  był to początek  wszystkiego... 

Jesienią  kolejnego roku szkolnego odbyły się prawdziwe  wybo
ry do prawdziwej,  samorządnej  MRU.  Wszystkim  zajmowali się 
uczniowie. Z trzydziestuczterech  kandydatów wyłoniono nową  radę. 
Oczywiście  w jej  skład  wchodzili  znowu  uczniowie  obu ustroń
skich  gimnazjów. W nowym  składzie  spotkaliśmy  się 25  stycznia 
2001  roku. Po burzliwych  i długich  (!) obradach, wybraliśmy  prze
wodniczącego   Bartłomieja Czudka, jego  zastępcę   Adama  Bo
guckiego,  ustaliliśmy, że kadencja  trwać  będzie przez dwa  lata od 
momentu  wyborów, a także omówiliśmy wiele spraw dotyczących 
naszej  działalności.  Dwa  najbliższe  lata  zapowiadały  się bardzo 
owocnie. 

Z pierwszej  oficjalnej MRU  wyłoniły  się cztery  komisje: Ko
misja do spraw  Kultury,  Sportu,  Ucznia, wreszcie  (powstała na 
końcu)  Komisja  ds.  Kontaktów  Zagranicznych.  Członkowie 
każdej  z  nich  spotykali  się dość  regularnie  na  rozmowach 
i  obradach.  Raz na jakiś  czas  zbieraliśmy  się na sesji,  by na 
bieżąco  przedstawiać  zaistniałe na spotkaniach  komisji  pomy
sły  i wspólnie je  omawiać. 

Wbrew  pozorom, jako  młodzi  radni  dokonaliśmy  bardzo  wiele. 
Po pierwsze chcieliśmy się spotykać  i dzięki  temu  mogliśmy  dzia
łać. Angażowaliśmy  się w różne  akcje na terenie  naszego  miasta. 
Doprowadziliśmy  do zacieśnienia  przyjaznych  stosunków  dwóch 
gimnazjów, usuwając  lodowaty  mur oddzielający od lat dwie  cią
gle  rywalizujące  między  sobą  szkoły.  Organizowaliśmy  wspólne 
dyskoteki,  uczestniczyliśmy  w uroczystej  sesji  Rady  Miasta, na
wiązaliśmy kontakty z wieloma  innymi  szkołami. Nad  Wisłą  stoją 
tablice z danymi o stanie wody   jedna  ze zrealizowanych  uchwał 
pierwszej  rady.  8 czerwca  2002  roku  poprowadziliśmy  sesję, w 
której oprócz nas uczestniczyła duża grupa młodzieży z miast part
nerskich  w Niemczech  i na Węgrzech.  Debatowaliśmy  wspólnie 
w języku angielskim na tematy związane z przyjęciem Polski i Wę
gier do Unii. Spędziliśmy  razem  wspaniałe  chwile. Za największe 
osiągnięcie  uznajemy jednak  to, że dzięki  naszym  dwuletnim  sta
raniom,  został zatwierdzony  statut  MRU. 

6  listopada tego roku odbyła się ostatnia sesja pierwszej  Młodzie
żowej Rady. Krótko podsumowaliśmy działanie  i uchwaliliśmy jed
nogłośnie, że Młodzieżowa  Rada nie może przestać  istnieć. 

Wkrótce  odbędą  się kolejne wybory, do drugiej  MRU.  Wszyscy 
wierzymy,  iż nasi następcy wywołają sztorm w naszym  miasteczku. 
Sztorm, który może rozgorzeje z podwojoną siłą?zywutrponmlkjigedcbaPKJH  Jadwiga  Kłapa 
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Tak to  wyszło 

Wybacz  ... pióro  było  zbyt  ciężkie... 

Minął  czas, 
Sączył  się,  bardzo  powoli  
  znieczulając 
Uczucia,  myśli  i...  życie... 
1 minął  rok 
Kiedy  się  z  trudem  uczyłem 
Dzielić  na  dwa... 
To co zawsze  na  trzy  się  dzieliło. 

Z  twardej  stali, 
Wigilijny  był  opłatek 
Gdy  patrzyłem 
Na  niezwykle  puste  miejsce.  zywutsrpomlkjiedcbaWTL

Tak  to  pamiętam  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Józef  Szymaniak,  autor  poniższych  wspomnień,  przez  wie
le  lat  związany  był  z  ustrońską  Kuźnią. 

W  1952  roku  na  kierowniczych  stanowiskach  w  ustrońskiej 
Kuźni  byli: Jan  Wiesner  dyrektor  naczelny, mgr  inż. Jan  Jaroc
ki  z  ca  dyrektora ds. technicznych,  gł.  inżynier,  Leon  Kobarski 
  zca  dyrektora  ds.  administracyjno    handlowych,  Paweł  Go
gó łka g ł.  księgowy,  inż.  Karol  Śrniłowski    szef produkcji,  inż. 
Rudolf Turoń    gł. mechanik,  Paweł  Rakowski    kierownik  Wy
działu  Budowlanego,  inż.  Jan  Kozieł    gł.  energetyk,  mgr  inż. 
Piotr Wasiunykgł.  technolog,  inż. Józef Kropkierownik  Biu
ra Konstrukcyjnego,  inż. Karol  Sikora   kierownik  Działu  Orga
nizacji,  inż.  Paweł  Maciej iczek    kierownik  gospodarki  narzę
dziowej  (Wydziału  Matrycowni  i Narzędziowni),  Jerzy  Lipow
czan    kierownik  Działu  Utrzymania  Ruchu,  inż.  Henryk  Łupi
nek    kierownik  Działu  Inwestycji,  inż.  Andrzej  Pilch    kierow
nik  Działu  Planowania,  Otton  Tomiczek    kierownik  Działu  Za
opatrzenia,  Szczepan  Sanecki    kierownik  Działu  Transportu  i 
Ekspedycji, Karol  Kłapsia  kierownik  Działu  Produkcji,  inż. Jan 
Peroutka    kierownik  Działu  Kontroli,  Paweł  Badura    kierow
nik  Izby Pomiarów, Jan  Podżorski   gł. dyspozytor w Dziale  Pro
dukcji  i Kazimierz  Zagórski    kierownik  Laboratorium. 

Na wydziałach  produkcyjnych  funkcje kierownicze w tym  cza
sie pełnili:  Paweł  Szczepański    kierownik  Kuźni  Parowej,  jego 
zcą  był  Ludwik  Hladky,  Józef  Bukowczan    kierownik  Kuźni 
Mechanicznej Nowej, Franciszek  Krysta   kierownik  Kuźni  Me
chanicznej Starej, Andrzej Sikorakierownik  Wykańczalni  (Szli
fierni  i Wytrawialni),  Jan  Badura    kierownik  Hartowni,  Alojzy 
Odechnal    kierownik  Krajalni  Stali,  Rudolf  Wantuła    kierow
nik  Warsztatu  Mechanicznego  i  Władysław  Dutka    kierownik 
Odlewni. 

Natomiast  w  administracji  i działach  pomocniczych  funkcje 
kierownicze  pełnili: Jan  Moli n   kierownik  Działu  Pracy  i Płacy, 
Walter  Kojma    kierownik  Działu  Rachuby,  Wiktor  Matloch  
kierownik  Magazynu  Stali,  Stanisław  Jochacy    kierownik  Stra
ży Przemysłowej  i Malinowski  (zwany  „Chawryło")   kierownik 
Działu  Kadr. 

W  owym  czasie  najważniejszą  sprawą  każdego  zakładu  pro
dukcyjnego była produkcja z jej wymiernymi  wskaźnikami.  Nie
poślednią  rolę  strażnika  ds.  realizacji  odgórnych  wytycznych 
dotyczących jej wysokości  odgrywały  wtedy:  Polska  Zjednoczo
na  Partia  Robotnicza  ze  swoimi  zakładowymi  organizacjami, 
Związki Zawodowe z  ich terenowymi  placówkami  w postaci  Rad 
Zakładowych,  no i oczywiście  „personalny". Tenże  „personalny" 
(kierownik  Działu Kadr) miał swojego pomocnika zwanego  „Kró 
lem  Bumelantów".  Jak  pracownik  spóźnił  się  do  pracy  (nawet  o 
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W  innym  miejscu, 
W  nam  tylko  znane  rocznice. 

Piszę  list,  w  myślach 
Setki  razy  powtarzam 
Piękne  słowa, 
Których  nie  zdążyłem  powiedzieć... 
Na  czas. 

PS.  /  tylko  psu, 
Który  obrażonym  ogonkiem 
Wymachuje 
Usiłując  usłyszeć  Twoje  kroki... 

Tak trudno  wytłumaczyć, 
Że  na  spotkanie  z  Tobą 
Wszyscy  musimy  jeszcze  trochę... 
Poczekać.  M. 

jedną  minutę)  przed  pójściem  na  swoje  stanowisko  musiał  się 
zgłosić  do  tegoż  „Króla"  i tam  po  odbyciu  rozmowy  „karcąco  
pouczającej" spisywano  protokół  dla  specjalnej  komisji  dyscy
plinarnej,  a  ta  zgodnie  z  obowiązującym  wtedy  regulaminem 
udzielała mu nagany na piśmie. Werdykt  ten obowiązkowo  poda
wano do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń.  Oczywiście 
kopie  tych  „wyroków"  wpinano  sumiennie  do  akt  osobowych 
delikwenta. Nieuzasadnione  spóźnienie,  lub co gorsze  opuszcze
nie dnia  pracy,  nazywano  bumelką,  a sprawcę  bumelantem. 

Przy tej okazji wypada szerzej omówić osobę kierownika  Działu 
Kadr,  którym  w  1952  r. był  Malinowski,  mówiąc  po  „naszymu" 
„łoszkliwy"  typ. Złośliwie  polował  na  ludzi  i karał  za  byle  prze
winienie.  Często  ukryty  za  piecem  w  stołówce  z  zegarkiem 
w ręku  odnotowywał  czas spożywania  posiłków  przez  pracowni
ków.  Szczególnie  „polował"  na  młodych,  nowo  przyjętych  tech
ników.  Przypuszczam,  że  szybko  zorientował  się,  iż  młodzi  lu
dzie  ze  średnim  wykształceniem,  wychowani  przez  grono  peda
gogiczne  pokolenia  przedwojennego  nie dawali  się tak  łatwo  za
straszyć, jak  miało  to  miejsce  z  dozorem  „ z  awansu".  Po  prostu 
chciał  mieć  na  nich  „haka". 

Funkcję  kierownika  wspomnianej  sekcji  ds.  dyscypliny  pracy 
(„Kró l  Bumelantów")  pełnił  Jan  Podżorski.  Nie  był  on  w  swej 
istocie złym człowiekiem.  Był jakoby  protokolantem  zaistniałych 
wydarzeń.  O  ile  sobie  przypominam,  to  w  1953  r.  „Chawryło" 
zniknął. Według szeptanych  wieści, jeden  z  interesantów  przyby
ły  z  Polski  centralnej  przypadkowo  rozpoznał  w osobie  „Chaw
ryły"  kapo  z  obozu  koncentracyjnego.  Dalsza  kolejność  wyda
rzeń  to aresztowanie,  śledztwo  z prozaicznym  zakończeniem,  bo 
aresztowany  popełnił  samobójstwo  w więzieniu    powiesił  się. 
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Praca w  Kuźni wymaga  sporo wysiłku.  Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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M inął już rok, gdy odeszła od nas tak cicho, spokojnie  i niespodziewanie  śp. Dorotka Gerlic.  Kiedy  kładła się spać, nikt me  przeczu
wał,  że  to  ostatnie  wieczorne  pożegnanie,  ostatnie  dobranoc.  Rano  w jej  domu  zapanowała  wielka,  wypełniona  bólem  cisza 

i mnóstwo pytań, na które nikt nie umiał odpowiedzieć, nikt nie dowierzał, że Dorota nigdy już nie wstanie. Nigdy nie będzie z nami, nie 
zasiądzie  w gabinecie  lekarskim,  by  pocieszyć  chorych,  by  dodać  im  otuchy.  Nie  przyjdzie już  na  próby  „Czantorii",  by  z całą  swoją 
rodziną  śpiewać  i cieszyć  się każdą  podarowaną  wspólną  chwilą.  Nikt  i nic nie potrafi  tej  luki wypełnić,  ale  fakt, że tak  bardzo za  Tobą 
Dorotko tęsknimy, utwierdza nas w przekonaniu, że nie odeszłaś naprawdę, bo zostałaś w naszycłi sercach  i w naszej pamięci.  (dk) 

/ mija  rok 
Kiedy  nic  nie  napisałem...  „  Taki zwykły  list yy  I minął  rok, 

W  którym  Ci  kwiaty  wręczałem 
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OGŁOSZENIA DROBNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27. 
tel. 8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Biuro  rachunkowe    petny  zakres 
usług.  Tel.  8544720  od  15.30. 

Pawilon  do wynajęcia w  centrum 
Ustronia,  50m2.  Tel.  8544596. 

Spodnie  sprzedaż,  szycie na mia
rę,  przeróbki;  damsk ie,  męskie; 
ekspresowo.  Po lecamy  spodn ie 
ocieplane.  Ustroń,  9  Listopada 3. 
Tel.  8544768,  8542188. 

Umeblowany  pokój do wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Hur town ia  Ro lno P rzemys łowa 
Rolmozbyt   Jasienica  części za
mienne  do  c iągn ików  i  maszyn 
rolniczych,  części  i środki  higie
ny  do dojarek  DeLaval.  Regene
ru jemy  pulsatory  do dojarek  A l f a 
Laval.  Tel.  033/8152889. 

Podejmę się opieki  nad  dzieckiem, 
o s o bą  s ta rszą  l ub  s p r z ą t a n i e. 
0692675894. 

Pro fes jona lny  serwis  RTVSAT, 
Sony,  Panasonic,  Phi l ips,  Grun
d i g,  P i o n e e r,  S a m s u n g,  L G, 
Sharp,  telefony,  faxy. CB  Radia, 
monitory,  Play  Station,  rozkodo
w y w a n ie  r a d i o  o d b i o r n i k ó w. 
U s t r o ń,  D a s z y ń s k i e go  2 6. 
Tel.  0 605311548. 

Biuro  kredytowe  czynne  od  9.00 
do  16.00,  Ustroń,  9  Listopada  3, 
tel.  0504043820. 

Sprzedaż  choinek  z plantacji    so
sna,  świerk.  Śl iwka,  Ustroń,  ul. 
Po lańska  32, tel.  8543302. 

S z u k am  ga rażu  lub  m a g a z y nu 
ogrzewanego. 
Tel.  0 602690943. 

Poszuku ję  opiekunki  do  dziecka 
  doraźnie.  Tel.  8544332. 

Biuro  rachunkowe,  l icencja MF. 
Tel.  8542792. 

Korepetycje  matematyka,  fizyka, 
chemia;  g imnazjum,  szkoła  śred
nia.  Tel.  0502059173. 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@poIbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Livgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M is ja " 
ul. 3 Maja  14, tel.  854  45 22, fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
  poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 
—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla młodzieży 
  piątki:  godz.  15.30  17.00. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
Klu b  Abs tynen t a  „RODZINA " 
M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Tymczasowa  siedziba w parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  teł.  8542906. 

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek 2, teł.  8542653,  ul.  Sanatoryjna 7, 8542025. 
 od poniedziałku  do piątku  8.30   16.00 
 sobota  8.30   13.00 zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

K U L T U R A 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „S ta r a  Z a g r o d a " 
ul.  Ogrodowa  I, tel.  8543108. 

DYŻURY APTEK ywutsrponmlkiedca

ustron.pl 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza 3, tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we wtorki 9   17, od środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele 9   13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „Zb io r y  Mar i i  S k a l i c k i e j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Mi ło  p o f r u w a ć  z  ko l egam i . . .  Fot . W.  S u c h t a  GALERI A  S Z T U K I  WSPÓŁCZESNE J  „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul.  Blaszczyka  19, tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

6.X1I  godz.  14.00  Mikołaj w Ustroniu   impreza  mikołajkowa  dla  dzieci  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA
 ustroński  Rynek 

8  X11  godz.  9.00  Zebranie  sprawozdawcze  Koła  PZW  Ustroń   Wisła 
 sala nr 7, MDK  „  Prażakówka  " 

810.XII  godz.  9.00  Popisy  klasowe  dzieci  Towarzystwa  Kształcenia Ar
tystycznego    MDK „  Prażakówka  ",  sale  nr  7, 15, 
17,  18, sala  widowiskowa 

12.XII  godz.  17.00  Rozstrzygnięcie  konkursu  na  najpiękniejszy  stroik 
bożonarodzeniowy   MDK  „Prażakówka  " 

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

5.XII  godz.  17.00  Zemsta    komedia (12 I.) 
godz.  18.45  Raport  mniejszości   science  fiction  (151.) 
godz. 21.15  Zemsta    komedia  (121.) 

612.XII  godz.  17.00  Lil o i Stitch    bajka  animowana  Disneya  (b.o.) 
godz.  18.45  Fcmme  fatale  sensacyjny  (15 1.) 
godz. 20.45  Don's Plum  komedia  erotyczna  (18 l.) 

d o  czasu .  Fot . W.  S u c h t a 

56.XII    apteka  Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna  7, tel.  8544658. 

79.Xll    apteka  Elba,  ul. Cieszyńska  2, tel.  8542102. 

1012.XII    apteka  Myśl iwska,  ul. Skoczowska  111, tel.  8542489. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  9 .00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwi lą  zamknięc ia  ostatniej  apteki. 

*    *zywutsrpomlkjiedcbaWTL  W7* 
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Burmistr z  Miasta  Ustroń  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ogłasza 

przetarg  ustny  nieograniczony 
na  sprzedaż  nieruchomości  om.  nr  1118/32  o  pow.  648  m2 
zabudowanej  pawilonem  handlowym  położonej  w  Ustroniu 
Lipowcu  zapisanej  w  Księdze  wieczystej  nr  51453  Sądu 
Rejonowego  w  Cieszynie. 
Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Ustronia  n ieruchomość  leży  w  jednos tce  B  14MM 
Mieszkalnictwo  zagrodowe  i jednorodzinne. 
Nieruchomość wym. na wstępie obciążona jest  umową  najmu 
do  31  stycznia  2003  r. 
Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  22.300,  zł. 
Ustala  się minimalną  wysokość  postąpienia  1.500,  zł. 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium 
w  wysokości  2300,  zł  przelewem  na  konto  Urzędu  Miasta 
w  Ustroniu  w  Banku  Śląskim  oddział  Ustroń  nr  konta 
10501096102507308  w  terminie  do 23  grudnia  2002r. 
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg 
zostanie  zaliczone  na poczet  ceny  nabycia  nieruchomości. 
Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie  wygrały  przetargu 
zostanie  zwrócone  w terminie  3 dni  po  przetargu. 
Prze ta rg  na  sprzedaż  n ieruchomości  ozn.  nr  1118/32 
odbędzie  się w dniu  30  grudnia  2002  r  o godz  11.00 w  sali 
nr  24  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu. 
Wadium  przepada  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który 
wygrał  przetarg  od  zawarcia  umowy. 
Koszty  umowy  notarialnej  ponosi  nabywca. 
Cena  n ieruchomości  sp rzedawanej  podlega  zap łac ie 
najpóźniej w dniu  zawarcia  umowy  notarialnej. 
Bliższych  informacji udziela Wydział  Inwestycji,  Architektury 
i  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu  pok.  32 
teł.  857  9322. zywutsrponmlkihgfedcbaZYXWUTSRPONLKJIHEDCA

Klu b Sportow y „Kuźni a  Inżbud "  w  Ustroni u 

zaprasz a do sk ładani a ofer t  na prow adzeni e 

park ingó w   będącyc h w  użytkow ani u  k lubu . 

Termi n sk ładani a ofer t  do dni a 17.XI I .2002 r. zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

UROCZYSTA 
RADA W  SP1 

Uchwała  Nr  11/11/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  29  listopada  2002  r. 

w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy za odprowadzenie  1 m3  ścieków 

na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt.  8  ustawy  z  dnia  8 marca  1990  r. 
o  samorządzie  gminnym  j.t.  (Dz.  U.  z 2001  r. Nr  142 poz.  1591 
z późn.  zm.)  i art. 24  ust.  1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001  o  zbio
rowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ście
ków  (Dz.  U. z 2001  r. Nr  72  poz.  747) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

§ 1
Taryfę za odprowadzanie  1 m3 ścieków w wysokości  3,35 zł  netto 

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§ 3. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na terenie miasta, publikację w Gazecie  Ustrońskiej  i w 
internetowym  serwisie  miasta. 

§ 4. 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2003  r. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W listopadzie  pachniało wiosną.  Fot. W. Suchta 

W  lutym  2003  roku  najstarsza  z  funkcjonujących w  Ustroniu 
szkół    Szkoła  Podstawowa  nr  I  obchodzić  będzie  40lecie  ist
nienia  obecnego  budynku.  W  ramach  przygotowań  do  tej  wiel
kiej  uroczystości  18  listopada  2002  odbyło  się  specjalne  posie
dzenie  Rady  Pedagogicznej  z  udziałem  emerytowanych  nauczy
cieli,  którzy  kiedyś  pracowali  w  „Jedynce". 

Szanownych  gości  przywitali  śpiewem  i  recytacjami  ucznio
wie  z zespołu  wokalnego.  W  imieniu  społeczności  uczniowskiej 
złożyli  nauczycielom  serdeczne  życzenia  i wręczyli  kwiaty. 

Nauczycieli  emerytów  przedstawiła  Zuzanna  Sikora,  były  za
stępca  dyrektora  szkoły.  Wśród  szacownych  gości  nie  brakło 
i takich, którzy byli wychowawcami  obecnie pracujących  nauczy
cieli  oraz  tych,  którzy  pamiętali  czasy,  kiedy  szkoła  zasiedlała 
dopiero  obecny  budynek.  W  czasie  prezentacji  gości  Z.  Sikora 
odczytała  wiersz  autorstwa  Teresy  Chwastek  napisany  z  myślą 
o  nauczycielskim  trudzie.  Został  on  wraz  z  notatką  o  spotkaniu 
umieszczony  w kronice  szkolnej. Obecny  dyrektor  szkoły  Bogu
miła  CzyżTomiczek  na  prośbę  gości  przedstawiła  podstawowe 
założenia  reformy  wprowadzonej  do  szkół.  Sprawy  dotyczące 
możliwości  zdobywania przez nauczycieli  kolejnych stopni  awan
su  zawodowego  przybliżyła  zastępca  dyrektora  pani  Józefa  Ku
bica.  Szczegóły  organizacyjne  i metodyczne  zmian  zaprezento
wali  gościom  kierownicy  zespołów   nauczania  zintegrowanego 
  E.  Lankocz  i  nauczania  blokowego    G.RomanSchubert.  O 
możliwości samodzielnego tworzenia programów szkolnych,  którą 
otworzyła przed  twórczymi  nauczycielami  reforma mówiła  I.Ku
li s na przykładzie  programu  autorskiego  do  nauczania  zintegro
wanego „Chociaż mało mamy  lat" i pakietu podręczników do tego 
programu.  Zaproszeni  goście  ze szczególnym  zainteresowaniem 
oglądali sale  lekcyjne, wspominali  dawne swoje klasy,  podziwia
li obecne  dokonania  nauczycieli. 

Uroczyste posiedzenie  Rady Pedagogicznej zakończyły  wspólne 
postanowienia dotyczące współpracy przy organizowaniu  obcho
dów  40lecia  istnienia  budynku  szkoły  oraz pamiątkowe  zdjęcie 
szacownych  gości  i  ich  następców.  (spI) 
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DART W  USTRONIU  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W jednym  z ustrońskich  pubów  spotykało  się kilku  młodych 
ustroniaków,  by porzucać  lotkami  do tarczy.  Po kilku  miesiącach 
osiągali dobre wyniki  i postanowili  zgłosić się do rozgrywek  two
rzącej się Górnośląskiej  Ligi  „Darta". W sezonie  20012002 za
jęli 5 miejsce. Górnośląska  Liga  „Darta" jest  członkiem  Polskiej 
Autonomicznej Ligi  Darta  i w rozgrywkach  20022003  uczestni
czy 8 zespołów. Zawodnicy  ustrońskiej drużyny zgłosili  akces do 
TRS  „Siła" jako  kolejna sekcja i przyjęli nazwę  „Blue Dart Team 
Siła  Ustroń".  Grają w składzie:  M. Błanik,  M. Kral, K. Michal
ski, M.  Misiorz,  A. Sikora, S. Szymański,  B. Zgondek.  Ustronia
cy w nowym  sezonie  rozegrali  dwa  mecze,  pokonując na wyjeź
dzie ER  Będzin  6:4 oraz  rozgromili  u siebie Shreka  Mikołów  8:2 
i zajmują w tabeli  drugie  miejsce. zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCA

Muszym  sie Wóm  kapkę  polutować,  na mojigo  starego.  Pisoł  też 
tu ponikiedy  do gazety,  a teraz jak  go  wybrali  radnym,  to  trónfnył 
mi  tak,  żech  myślała,  że ze sztoker/i  spadnym  na deliny,  bo  akurat 
szkrobalach  ziymnioki  na placki  z trzicieliny  ze  szpyrkami. 

Tóż  ta beskuryja  przebrzidlo  dziepro  miesiónc  je  u tej  władzy, 
a już  sie mu w lej gupi  czepani  ganc  przewraco.  Powiedziol  mi, 
że  dycki  jak  chłopa  awansujóm  kaj wyżyj  na stanowisko,  to łóń 
babe  zmiynio  na nowóm.  I mój  stary  też se tak  umyślił  i  strasznie 
chladołjaki  szwarnej  paniczki,  coby  go  chciała.  No, ale kiero by 
tam  chciała  takóm  starom  szkapę,  a jeśli  już  by sie tako  naszła, 
to  isto  jyny  tymu,  żeby  sie połakomiła  na ty pinióndze,  co mój 
stary  bydzie  broł jako  radny. 

Staiy  prawił,  że  insze  panoczki  w tej radzie  też bydóm  swoji 
baby  wymieniać  na młodsze.  Nałe  machłach  na to rynkom,  bo 
móm  moc  starości  na głowie  i myśłym  co bydzie,  to bydzie.  A tu 
łoto  łóńskigo  tydnia  idym  cestóm  kole  kónzumu,  już  z  pełnymi 
łaszkami  naspadek  ku chałupie  i widzym  mojigo  starego,  że po 
drugi  stronie  idzie  se z jakómsik  paniczuróm.  Szli  przedy  mnóm, 
tóż  tak po zadku  nie poznalach  po szrótach,  co to za babsko.  Ale 
jakisifijołkowy  kabot  miała  łobłeczóny  i modry  kłobuk  na  czepani, 
tóż  myśłałach,  że wczasowiczka,  czy ki diosek.  Pośpiychnyłach 
sie  z  tymi  taszkami,  choć  byłach  już  ganc  mokro  jako  szczur 
i  łobeszłach  ich za chałupom  z drugi  strony,  coby  sie tak z  boku 
podziwać  na nich. A tu myśłałach,  żepynknym  ze śmiychu,  dyć ta 
baba  mo aspóń  siedymdziesiónt  roków,  toż to je  przeca  lo moc 
starszo  łody  mnie. 

No  to se myśłym,  że nie popisoł  sie  tyn  mój  chłop,  takóm  starom 
putniom.  A jak  żech  to uwidziała,  to wy mnie  tako  siła  wstómpiła, 
na przeca  ni ma możne,  dyć mnie  znocie  jak  sie zaweznym,  to se 
młodszego  chłopa  nóńdym,  aspóń  lo dziesiyńć  roków.  Tóż  łecym 
go  chladać.  Miyjcie  sie.zywutrponmlkjigedcbaPKJH  Hanka  zywutsrponmlkihgfedcbaZYXWUTSRPONLKJIHEDCA

DO  WY N AJ ĘCI A 
L O K A L  zwutsronligedbaZWUTSRONMKIEDA

na  biura 
lub  działalność 

usługową. 

Ustroń,  Rynek,  I  piętro, 
t e l .  8 5 4  3 7  3 2  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

( j YUTSRPONMKIEDCBA^ B ł S ) 
USTROŃ, 

ul. Skoczowska 47 a ywutsrponmlkiedca
mitrocompnter  tel. 8544724 

godz . otwarci a  10.0018.00 
sobot y  10.0014.00 

KOMPUTERY, 
MONITORY,  DRUKARKI 

AKCESORIA  ytra
raty  0% 

lub   10%  wpłaty  zywutsrolkihedcbaL
 reszta  w dziesięciu  ratach 

PROSZEK 
DO  PRAN I A 
najtanie j 1,99  zł/k g 

Ustroń, ul. Grażyńskiego 5 

Salon  ZIBI 
tel .  8 5 4  4 7  6 1 

R e z y d e n c ja 

„CASABLANK A zywutsrponmkjiedcbaZYWTSRPONMLKJIEDCA
zaprasza na 

z a b a wę  S y l w e s t r o wą 

Zapewniamy  dobrą  kuchnię, 
wyśmienitą  zabawę, 

profesjonalną  obsługę 

Przyjmujemy   rezerwacje 
od dziś 

tel.  8543936 

POZIOMO:  1) kłuta  lub  cięta, 4) umowa  międzynarodowa, 
6) rodzaj okrycia. 8) miara długości, 9) uczeń szkoły  wojsko
wej,  10) stan w Brazylii,  11) duża  beczka z winem,  12)  part
nerka Tristana,  13) niewielki  flet, 14) czas na coś,  15) kruszec 
szlachetny,  16) nie  poziom.  17) więzy,  pęta,  18)  organizacja 
pokojowa,  19) wulkan  sycylijski,  20)  domena  Małysza. 

PIONOWO:  1) drobna  wytwórczość,  2) zimuje  w  jaskini, 
3)  egzotyczne  pnącze,  4)  damska  przeciwdeszczowa, 
5) w tartaku. 6) taniec  ludowy, 7) mag,  11) zimny  przylądek. 
13) miasto  we  Włoszech.  17) ona i . . . 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija  15  grudnia. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 46 
C I E S Z Y N I A N K A 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  A L E K S A N D RA  C H R A P E K, 
Ustroń,  ul.  Lipowa  2.  Zapraszamy do redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł  3 0 z ł  3 0 z ł  3 0 z ł  3 0 z ł zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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