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NA CZAS U ADRESATA
Rozmowa z naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Ustroniu,
Wiesławą Malerz
Dlaczego z urzędów pocztowych ciągle nie znikają kolejki?
Najwięcej klientów mamy w okresie, kiedy przypadają ostateczne
terminy rozliczeń z ZUSem, Urzędem Skarbowym, płatności ra
chunków za energię elektryczną, gaz i telefon. Klienci czekają do
ostatniej chwili, a my dysponujemy określoną liczbą pracowników.
Nie możemy nikogo dodatkowo posadzić w okienku, bo nawet nie
ma gdzie. Nie ma kolejek w trzeciej dekadzie miesiąca, kiedy już
nie ma terminów płatności. Z kolei zasiłki dla bezrobotnych wy
płacamy przez trzy dni, ale większość zainteresowanych przycho
dzi po pieniądze już w pierwszym dniu. W następnych dniach rów
nież nie ma już kolejek. Jak widać, kiedy mamy wydać nasze pie
niądze, czekamy do ostatniego dnia. Kiedy mamy dostać pienią
dze  biegniemy w pierwszym terminie.
Urzędy pocztowe w większych miastach są modernizowane. Czy
w Ustroniu również planuje się remont placówki?
Z roku na rok przekładany jest termin remontu naszej placówki.
Dwa lata temu zostały osuszone piwnice i wymieniono okna. Na
razie brak funduszy na kontynuację remontu, gdyż planowana jest
generalna przebudowa wnętrza. Chcemy m.in. wykorzystać po
mieszczenia niegdyś zajmowane przez Telekomunikację.
Czy podczas ferii mieliście Państwo więcej pracy?
Zawsze w czasie ferii i wakacji jest więcej poczty. Klienci wysyła
ją kartki z pozdrowieniami. Niestety często korespondencja jest
niewłaściwie zaadresowana i wraca do nas, ponieważ przeważnie
brakuje również adresu zwrotnego. Musimy taką pocztę wysłać do
urzędu nie doręczonych przesyłek w Koluszkach. Na zwróconych
przesyłkach często widnieją adnotacje: adresat nieznany, podana
ulica nie istnieje, czasem w ogóle brakuje ulicy. A potem ludzie
mówią, że ich korespondencja zginęła na poczcie. Co dziesięć dni
wysyłamy do Koluszek 4050 takich przesyłek.
Jak radzicie sobie Państwo z lawiną kart świątecznych i pa
czek w okresie świątecznonoworocznyin?
W tym czasie pracownicy zostają dłużej w pracy. Dodatkowo za
wsze dajemy jednego pracownika do pomocy. Staramy się, żeby
przesyłki odeszły w dniu nadania.
A czy popularność internetu i smsów nie wpłynęła na zmniej
szenie się liczby przesyłek?
Kiedyś rzeczywiście kartek świątecznych było jeszcze więcej. Wiele
osób przesyła sobie życzenia telefonicznie. Ale i tak w okresie świą
tecznonoworocznym mamy ok. sześcio, siedmiokrotnie więcej
korespondencji niż zazwyczaj.
Jakie nowe usługi zostały wprowadzone w ostatnim czasie?
Od lutego mamy w Ustroniu kuriera EMS Pocztex. Wystarczy zgło
szenie telefoniczne i kurier przyjedzie do klienta po odbiór prze
syłki. Mamy też pocztową agencję usług finansowych. W naszym
Banku Pocztowym mamy konto „Giro" i konto „Giro składka" 
od l stycznia za pośrednictwem naszego banku przekazujemy wpła
ty do urzędów skarbowych. Posiadacze tych rachunków mogą opła
cać składki ZUS oraz inne zobowiązania podatkowe wynikające
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Staramy się od
(cd na sir. 2)

Ustroń nie miał dotąd takiej imprezy. Ustroniacy tłumnie wzięli
udział w zbiorowej konsumpcji grochówki oraz rozrywki na
naprawdę przyzwoitym poziomie. Do Ustronia przybyły też
tysiące gości, którzy nie tylko wypełnili rynek, ale również
wszystkie okoliczne lokale. Wieczorem chodniki przy ul. 3 Maja
były zatłoczone jak Krupówki w Zakopanem. I o to chodzi!
Wszystko zostało świetnie zorganizowane; zarówno instala
cja sceny, gigantycznego kotła jak i przebieg s a m e g o Wielkie
go Gotowania oraz „zacieranie śladów" po imprezie przepro
Fot. W. Suchta
wadzono błyskawicznie i bez zgrzytów.

Im więcej samochodów, tym większe prawdopodobieństwo
kolizji. W sobotę przez Ustroń przejechało więcej osób niż zwy
kłe, a szczególnie pechowa dla kierowców była ul. Katowicka II.
Zaczęło się przed 14, kiedy cieszyniak jadący fiatem brava do
prowadził do kolizji z mieszkańcem Wisły. O godz. 17.00 doszło
do kolizji, w której brały udział trzy samochody. Sprawcami byli
mieszkaniec Siemianowic Śląskich, jadący oplem corsą i obywa
tel Słowacji, kierowca opla astry. Poszkodowany został mieszka
niec Sosnowca jadący renaultem. Kilka minut później ciągnik
ursus kierowany przez ustroniaka uszkodził fiata brava, kierowa
nego przez mieszkańca Rybnika. Jeszcze jedna kolizja miała miej
sce przed godz. 18. Sprawca  mieszkaniec Ustronia, jadący fia
tem uno. Poszkodowany  mieszkaniec Rudy Śląskiej, jadący
passatem. Przyczyna  nadmierna prędkość.
(mn)
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NA CZAS U ADRESATA
(dok. ze str. 1)
powiadać na potrzeby klientów. Dlatego okienka funkcjonują obec
nie jako uniwersalne: można w nich kupić znaczek, kartę telefo
niczną, nadać list polecony oraz dokonać wszelkich wpłat. Ostat
nio mamy propozycję, zwłaszcza dla osób starszych. Wystarczy
zgłosić listonoszowi, że prosi się o „Głos Ziemi Cieszyńskiej" lub
„Gazetę Ustrońską", a listonosz przyniesie je do domu bez dodat
kowej opłaty. Nie trzeba wychodzić z domu, stać w kolejce, a ga
zeta w każdy piątek zostanie dostarczona do domu.
Czy w związku z wprowadzeniem przesyłek priorytetowych
zmienił się tryb pracy urzędu? J a k w ogóle było możliwe takie
przyspieszenie przesyłania poczty?
Poczta priorytetowa jest rozwożona ambulansami pocztowymi oraz
do Warszawy drogą lotniczą. Aby wszystko sprawnie funkcjono
wało, przesyłki dla adresatów byłego województwa bielskiego do
starczane są do głównego węzła BielskoBiała 2, skąd są później
dostarczane do wszystkich urzędów pocztowych na tym terenie,
m.in. do naszej placówki. Przesyłka nadana do godziny 15.00 musi
zostać doręczona w następnym dniu. Kiedyś skrzynki były opróż
niane w wyznaczonych godzinach, zgodnie z tzw. „chodem" listo
nosza. Teraz skrzynki muszą zostać opróżnione najwcześniej o godz.
15.00. Wszystkie 50 skrzynek na terenie miasta zaczynamy opróż
niać właśnie w tym czasie. Musi się to zakończyć do godz. 16.00,
bo przed 17.00 przyjeżdża ambulans po pocztę priorytetową. Dla
tego też pracownice muszą błyskawicznie posortować pocztę, aby
wybrać wszystkie przesyłki priorytetowe i wyekspediować je.
W zeszłym roku burzę wywołał fakt zaprzestania przez teleko
munikację wysyłania telegramów. Tłumaczono to nieopłacal
nością usługi. Poczta wypełniła tę lukę, wychodząc z założenia,
że przecież nie każdy Polak jest posiadaczem telefonu komór
kowego lub ma dostęp do internetu.
Od 1 października poczta przejęła tę usługę. Nie mamy niestety
możliwości telefonicznego przyjmowania zamówień na telegramy,
klient musi przyjść do urzędu. Można również wysyłać nadal po
pularne przekazy telegraficzne.
Jaką klient ma gwarancję, że jego przesyłka rzeczywiście do
trze szybko do nadawcy?

W. Malerz.

TO I OWO
O L I
Od jesieni w Wiśle funkcjonuje
system monitoringu centrum
miasta. Dwie kamery obserwu
ją plac Hoffa, ul. 1 Maja oraz
amfiteatr i okolice parku. Wy
kryto przy ich pomocy spraw
ców wielu drobnych sprawek.
Obsługą zajmują się strażnicy
miejscy i trzej pracownicy cy
wilni.

2 Gazeta Ustrońską

Fot. A. G a d o m s k a
Wedle góralskich obserwacji na
urlop w tym roku najlepiej wy
brać się w lipcu i w pierwszej
połowie sierpnia (ma być bar
dzo ciepło i słonecznie). Pięk
nie zapowiada się też pierwsza
połowa maja.
Przed drewnianymi kościółkami
w Kaczycach, Kończycach
Wielkich, Zamarskach, Niero
dzimiu, w Wiśle Głębcach i na
Kubalonce, pojawiły się tablice
informacyjne, które wyznaczają
„Szlak architektury drewnianej".
Biegnie on po woj. opolskim,
śląskim i małopolskim. Informa

Mamy terminy kontrolne, które obligują nas do terminowego do
ręczania. Nie dotyczy to wyłącznie przesyłek prioiytetowych. Tzw.
przesyłki ekonomiczne (czyli pozostałe przesyłki) w trzecim dniu
od nadania muszą znaleźć się u adresata. Przekazy pieniężne mu
szą być doręczone do czwartego dnia od dnia nadania. Co miesiąc
piszemy sprawozdania do dyrekcji, w których informujemy, ile prze
syłek priorytetowych i ekonomicznych nadeszło do naszego urzę
du z opóźnieniem. Jesteśmy z tego rozliczani.
Jesteście Państwo postrzegani j a k kolejny  obok Telekomuni
kacji Polskiej  monopolista...
Prawdopodobnie już w tym roku zostanie wprowadzone prawo
pocztowe, które ograniczy poczcie możliwość doręczania przesy
łek listowych do pewnej wagi. Nie jesteśmy już monopolistą jeśli
chodzi o przesyłanie paczek, bo działa wiele firm, które się tym
zajmują. Podobnie będzie z przesyłkami listowymi.
J a k odbywa się doręczanie poczty w Ustroniu?
Jest 11 rejonów doręczeń: 3 rejony samochodowe, tzw. autorejo
ny, gdzie znajdują się skrzynki przydrożne, z których nie wszy
scy klienci są zadowoleni. Jest to ułatwienie pracy listonoszowi,
gdyż nie musi on chodzić od domu do domu i może objąć dorę
czaniem większy obszar. W Zakładzie Przyrodoleczniczym znaj
duje się Urząd Ustroń V i kiedyś był tam listonosz, który obsługi
wał Zawodzie. Obecnie jest to wyłącznie placówka nadawcza,
a my obsługujemy wszystkie domy i hotele. Dzięki temu wczaso
wicze i kuracjusze dostają pocztę w swojej recepcji, nie muszą
przychodzić do urzędu. Dostarczamy wszystkie przesyłki: listy,
paczki i przekazy telegraficzne. Ostatnio Rejonowy Urząd Pocz
ty wyszedł z nową inicjatywą, by za zgodą adresatów również
przesyłki polecone (za wyjątkiem przesyłek za potwierdzeniem
odbioru), doręczać poprzez skrzynki przydrożne w autorejonach,
skrzynki lokatorskie w blokach oraz skrzynki indywidualne u pry
watnych adresatów.
Czy w Ustroniu zdarzały się jakieś sytuacje niebezpieczne dla
listonosza?
Ok. 2 lata temu listonoszka na Manhatanie zgłosiła, że ktoś ją ob
serwuje, ale na szczęście nic się nie stało. Natomiast napad na nasz
urząd był faktem. Został wcześniej przygotowany. W nocy prze
cięto kratę, a okno zostało wypchnięte i zabezpieczone przed otwar
ciem przez wiatr. Włamywacz wypchnął okno i oddał z broni ga
zowej strzał do pracownicy. Ta jednak wykazała się ogromną od
wagą i refleksem, zgarniając większość gotówki i uciekając na za
plecze. Dzięki takiej postawie kasjerki, straty nie były duże, gdyż
włamywacz nie próbował się dostać do środka, a tylko zgarnął te
pieniądze, które mógł dosięgnąć przez owarte okno.
Myślę, że wiele osób chciałoby wiedzieć j a k nazywa się osoba
przynosząca pocztę do ich domów.
W rejonie I (Hermanice) listonoszem jest Władysław Bodziuch,
w rej. II (Hermanice, Nierodzim)  Józef Kuczera, w rej. III (Li
powiec, Nierodzim)  Sławomir Raszewski, w rej. IV (Centrum)
 Stanisław Mierzwa, w rej. V (Centrum)  Ryszard Durbacz, w
rej. VI (autorejon Jaszowiec, Dobka)  Marek Strzałkowski, w
rej. VII (autorejon Zawodzie)  Andrzej Sikora, w rej. VIII (Goje)
 Jolanta Kurzok, w rej. IX (osiedla Centrum i Cieszyńskie) 
Przemysław Kohót, w rej. X (os. Manhatan)  Anna Duchnie
wicz, w rej. XI (Centrum, Hermanice)  Wojciech Tatar.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Gadomska
cje na tablicach są po polsku,
angielsku i niemiecku.
Najstarszą parafią katolicką
w cieszyńskiem jest wspólnota
w Simoradzu, która powstała
w 1286 r. Najmłodszą jest na
tomiast parafia p.w. św. Brata
Alberta, utworzona w 2000 r. w
ustrońskiej dzielnicy Zawodzie.
Od początku jej proboszczem
jest ks. Tadeusz Serwotka.
41. studentów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach dosta
ło ostatnio stypendia ministra
edukacji narodowej za bardzo

dobre wyniki. Niestety w gro
nie tym znowu nie ma reprezen
tantów cieszyńskiej Filii US.
„Łąki na Kopcach" o pow. 15,2
ha, „Łęg nad Puńcówką"  1 ha
oraz „Bluszcze na Górce Zam
kowej"  0,4 ha, to trzy nowe
tereny przyrodnicze w Cieszy
nie, które od początku roku ob
jęte są ochroną.
Trwa batalia o skoczowską Ka
plicówkę. Jedni chcą tam utwo
rzenia kompleksu sportowo
rekreacyjnego, inni parku kra
jobrazowego.
(nik)
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KRONIKA MIEJSKA
Dzięki dyrektorowi Włodzimierzowi Chmielewskiemu ucznio
wie Gimnazum nr 1 w Ustroniu mogli korzystać za darmo z base
nu w DW „Mazowsze", co uatrakcyjniło i uprzyjemniło im ferie.
Urząd Miasta w Ustroniu informuje, Ze został wywieszony na
tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz zbywanej nieruchomości
położonej przy ul. Fabrycznej w drodze bezprzetargowej.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prosi osoby zainte
resowane wymianą w okresie 23 lat dachów i elewacji eternito
wych o zgłaszanie planowanych prac u pracowników wydziału
pod numerami telefonu: 8549313 i 8549314.
Komisja Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Miasta zamie
rza opracować kompleksowy program usuwania odpadów zawie
rających azbest. Przewidziano możliwość ubiegania się o przy
znanie częściowego dofinansowania planowanych prac (nie wcze
śniej niż w 2004 lub 2005 r.)
Trwa przeprowadzka biblioteki. Upłynie jednak jeszcze kilka
tygodni, zanim wszystkie książki spoczną na półkach w nowej
siedzibie. Pracownicy biblioteki ciężko pracują  fizycznie przy
przenoszeniu i umysłowo przy organizacji czytelni, oddziału dla
dorosłych i dla dzieci. Nie są w stanie w tej chwili ani przyjmo
wać ani wypożyczać książek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu otworzy swe
podwoje początkiem kwietnia. Będziemy o tym informować.

KRONIKA POLICYJNA
10.02.2003 r.
O godz. 15.25 w Ustroniu na ul.
Granicznej doszło do kolizji fiata
126p kierowanego pizez mieszkań
ca Ustronia i VW golfa prowa
dzonego przez mieszkańca Gole
szowa.
12.02.2003 r.
O godz. 21.15 na u I. Daszyńskiego
zatrzymano nietrzeźwą mieszkan
kę Goleszowa, którajechała fiatem
126p. Wynik badania 1,65 prom.
13.02.2003 r.
Na ul. Wczasowej zatrzymano
mieszkańca Ustronia, kierującego
fiatem 126p  0,4 prom.
13.02.2003 r.
O godz. 16 doszło do kolizji na ul.
3 Maja. Sprawcą był cicszyniak,
kierowca chlyslera, a poszkodowa
nym mieszkaniec Kończyc Małych,
prowadzący fiata 126p.
Centrum Edukacyjne Libra

Ustroń, ul. A.Brody 4
Skoczów, ul. Cieszyńska 1a
Cieszyn, ul. Mennicza 20

KURSY JĘZYKOWE
DLA WYMAGAJĄCYCH
PATRONAT OXFORD UNIVERSITY PRESS

ZAPISY NA II SEMESTR
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆMARZEC 2003

D.W.

„ G W A R E K

zatrudni na stanowiska:
BARMAN
BUFETOWY
KUCHARZ
KELNER
Zgłoszenia osobiste:

Ustroń Jaszowlec,
ul. Wczasowa 4 9

Śnieg litościwie okrył s t r a s z ą c ą tuż obok rynku ruderę. Nie
stety zimowy „retusz" nie likwiduje problemu, a widać, że wła
ściciel nie zakończy s z y b k o remontu. A s p r a w a j e s t pilna, bo
lada m o m e n t zacznie p r z e o b r a ż a ć s i ę s a m rynek. Czy długo
jeszcze w centrum miasta mieszkańcy miasta i przyjezdni będą
narażeni na taki widok?
Fot. A. G a d o m s k a
Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Cieślar
lat 82
Elżbieta Mucek
lat 44
J a n Sztwiertnia
lat 72

ul. Wantuły 72
ul. 9 Listopada 13/5
ul. Furmańska21

Serdeczne podziękowanie za okazane współczucie, pomoc,
wsparcie duchowe, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny
udział w pogrzebie naszego kochanego Ojca i Dziadka

śp. J a n a S Z L A U R A
księżom Piotrowi Wowry i Markowi Twardzikowi, chórowi
ewangelickiemu, Pani Annie Stanieczek, dyrekcji,
nauczycielom i uczniom SP2 i G2 w Ustroniu,
Sekcji Emerytów ZNP w Ustroniu, władzom samorządowym
Ustronia, wszystkim znajomym i sąsiadom
składają
córki z rodzinami
20 lutego 2003 r.

14.02.2003 r.
O godz. 18.15 na ul. 3 Maja utro
niak jadący oplem vectrą nie ustą
pił pierwszeństwa pieszemu. Po
szkodowany, również mieszkaniec
Ustronia, doznał obrażeń ciała.
15.02.2003 r.
O 1.25 zatrzymano na ul. Cieszyń
skiej nietrzeźwego kierowcę 
mieszkańca Cieszyna (2,31 i 2,40
prom.), który jak się okazało ude
rzył wcześniej w barierkę mostu na
ul. Wczasowej.
15.02.2003 r.'
O godz. 9.45,na ul. 3 Maja miesz
kaniec Rudy Śląskiej, jadący huyn
dayem doprowadził do kolizji
z innym mieszkańcem Rudy, jadą
cym tico.
15.02.2003 r.
O 14.20 mieszkaniec Gliwic zgło
sił, źe na parkingu w Polanie
w jego mitshubisi uderzył golf,
a kierowca odjechał z miejsca
zdarzenia.
(mn)

STRAŻ MIEJSKA
10.02.2003 r.
Kontrola jednego z pensjonatów
przy ul. Bażantów wspólnie z pra
cownikami Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki UM.
Sprawdzano stan budynku, warun
ki sanitarne.
10.02.2003 r.
Na Poniwcu znaleziono dwa
opuszczone psy, z których jeden
był bliski zamarznięcia Drugi pies
starał się zwrócić uwagę ludzi na
leżącego w śniegu towarzysza.
Zwierzęta zostały zabrane do
schroniska w Cieszynie.
10.02.2003 r.
Mieszkanka Ustronia przyniosła
znalezionego w zaspie przemarz
niętego jamnika, który został od
wieziony do schroniska.
11.02.2003 r.
Kontrola terenów wokół wycią
gów narciarskich.
12.02.2003 r.
Kontrola prawidłowości rozwie
szania plakatów i ogłoszeń na te
renie miasta. Ponieważ w jednym

HISZPANIA  camping
WŁOCHY  Piw. Gargano 
camping
GRECJA  Paralia  hotel
oraz EGIPT, KENIA,
TAJLANDIA, JAMAJKA
B.U.T. „ U s t r o n i a n k a "
C e n t r u m Ubezpieczeń
NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE
I MAJĄTKOWE
przyjdź i sprawdź
Ustroń, ul. Błaszczyka 22
8542892,8541132
Ustroń, ul. Dominikańska 26
8543204 po 16.00
Ustroń, Rynek 4
8543378 (wt. i pt.)
przypadku plakaty zostały rozwie
szone w miejscu niedozwolonym,
postanowiono wezwać osobę za to
odpowiedzialną na komendę stra
ży miejskiej.
13.02.2003 r.
Wizja lokalna mostu na Wiśle
przeprowadzona wspólnie z pra
cownikami Wydziału Inwestycji,
Architektury i Gospodarki Grun
tami UM.
14.02.2003 r.
Zabezpieczenie instalacji sceny
i urządzeń na rynku.
15.02.2003 r.
Obsługa imprezy „Wielkie Goto
wanie" na rynku.
15/16.02.2003 r.
O 1.25 w nocy pijany kierowca
wjechał w barierkę na ul. Wcza
sowej.
16.02.2003 r.
Kontrola terenów wokół wycią
gów narciarskich.
16.02.2003 r.
Pomoc policji w zabezpieczeniu
kolizji przy ul. Wiślańskiej.
16.02.2003 r.
Udział w wyciąganiu auta z rowu
przy ul. Wiślańskiej.
(ag)

Gazeta Ustrońska

3

BEZ GRUPOWYCH
Końcem stycznia na Śląsku Cieszyńskim zarejesfrowanych było
10.674 osób bez pracy, w tym 5.311 kobiet, bezrobotnych z pra
wem do zasiłku  1.382, w tym 629 kobiet, osób pobierających
zasiłki i świadczenia przedemerytalne  2.422, w tym 1.368 ko
biet. W pierwszym miesiącu 2003 roku do Powiatowego Urzędu
Pracy zgłosiło się o 475 więcej osób niż w grudniu 2002  w
sumie 1163. Liczba ofert pracy wzrosła o 22, liczba osób, które
podjęły pracę o 34. Stopa bezrobocia sięgała 18,1% w kraju,
16,5% w województwie śląskim, 14% w powiecie cieszyńskim.
Wśród nowo zarejestrowanych 45% to kobiety, 28% osoby ni
gdzie do tej pory nie pracujące, 49% mieszkańcy wsi, 33% z pra
wem do zasiłku, 26% rejestrowało się po raz pierwszy, 10% to
absolwenci, 43% poniżej 24 roku życia. Wyłączonych z ewiden
cji PUP zostało 688 osób, o 21 więcej niż w poprzednim miesią
cu. Wśród nich 341 podjęło pracę (+34 osoby), 277 nie potwier
dziło gotowości do pracy (+78), 13 osób rozpoczęło szkolenia
lub staże pracy (97), 16 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu
bezrobotnego (+7), 12 osób nabyło prawa emerytalne lub rento
we (5), jedna osoba podjęła naukę (0), 28 z innych powodów np.
służba wojskowa, pobyt w zakładzie karnym (+3).
W styczniu zarejestrowało się 118 absolwentów i w sumie
w ewidencji Urzędu na koniec 31 stycznia było ich 690, w tym
284 kobiety. Od 1 marca rusza nowy program dla absolwentów

Strażacy z Nierodzimia j e d n o g ł o ś n i e udzielili absolutorium
Zarządowi s w e j jednostki.
Fot. W. S u c h t a

CHCĄ POSZERZYĆ
GRONO CZŁONKÓW
8 lutego odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu.
Prezes Władysław Zieliński witał zebranych i zaproszonych go
ści: przewodniczącą Zarządu Osiedla w Nierodzimiu Halinę Ku
jawę, dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Nierodzimiu Bożenę
Plintę, radnego Józefa Kurowskiego. W zebraniu uczestniczyli
także przedstawiciele władz OSP: prezes Zarządu Miejskiego
OSP, poseł J a n Szwarc, członek Zarządu Powiatu OSP Czesław
Gluza, przedstawiciel strażackich władz powiatowych Damian
Legierski, komendant miejski OSP Mirosław Melcer. Obrady
prowadził Tadeusz Duda.
W swym sprawozdaniu prezes jednostki W. Zieliński poinfor
mował, że obecnie OSP w Nierodzimiu liczy 44 druhów czyn
nych, 20 wspierających i 4 honorowych. W minionym roku stra
żacy zadaszyli wejście do remizy, zakupiono nowe krzesła, wen
tylatory, mundury. Odbyła się także wycieczka do Poznania, zor
ganizowano zabawę andrzejkową. Zrealizowano plan ćwiczeń
zatwierdzony przez komendanta miejskiego. Po kontroli spraw
ności sprzętu, przeprowadzonej przez komisję z powiatu, jed
nostka została oceniona pozytywnie.
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„Moja Gmina w Unii Europejskiej". Związany jest on z przygo
towaniami do referendum. W każdej gminie, przez 4 miesiące,
dwóch absolwentów będzie prowadziło Gminne Centra Informa
cji Europejskiej. Zakończono już nabór absolwentów szkół wy
ższych. W lutym zostaną przeszkolone.
Dobrze rozwija się współpraca przygraniczna z Czechami,
a zagraniczne wizyty pracowników urzędów pracy obu krajów,
cieszą się dużym zainteresowaniem. Odbywać się będą w każdą
ostatnią środę miesiąca. Najbliższy termin  26 lutego.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zarejestrowanych
było również 474 mieszkańców i 399 mieszkanek Ustronia, 53
absolwentów, w tym 25 kobiet, bezrobotnych z prawem do zasił
ku  145, w tym 71 kobiet. Zasiłki przedemerytalne pobierały
104 osoby zameldowane w naszym mieście, w tym 48 kobiet,
a świadczenia przedemerytalne 167, w tym 87 kobiet. W Cieszy
nie jest 2.428 bezrobotnych, w Wiśle 760, w Brennej 605, w Sko
czowie 1648.
Większość ofert pracy, jakie spłynęły do PUP to pojedyncze
propozycje. Firmy jedynie uzupełniają zatrudnienie. Wyjątkiem
jest tu „Megi" z Górek Wielkich, gdzie poszukiwano do pracy 10
krawcowych. Oprócz tego firma „Chowaniok" z Ustronia poszu
kiwała 3 kelnerów, 2 kucharzy i barmana, a „Malwa" z Brennej 2
kucharzy i dwóch kelnerów. W styczniu nie było zwolnień gru
powych. Znacznie zmniejszyła się liczba osób czekających na
zwolnienie. Bez pracy zostanie trzech pracowników „Olzy"
i dwóch z Zakładów Kuźniczych.
(mn)
Minuta ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów Józefa Cie
niały i Pawła Brózdy.
Skarbnik Robert Rymorz poinformował, że dochody w 2002 r.
wyniosły 29.253 zł, natomiast wydatki 40.041 zł. Najwięcej pie
niędzy pochłonęło ogrzewanie strażnicy  22.521 zł.
W imieniu Komisji Rewizyjnej Sylwester C h r a p e k wniosko
wał o udzielenie absolutorium Zarządowi, do czego przychylili
się zebrani.
Mówiono także o planach na rok bieżący. R. Rymorz zaprezen
tował budżet, w którym dochody planuje się na 25.900 zł nato
miast wydatki na 33.400 zł. Karol Ciemała mówił o planowa
nym w tym roku poszerzeniu grona członków jednostki. W pla
nach jest także zorganizowanie Dnia Strażaka, festyny, uzupeł
nienie umundurowania, szkolenia, udział w zawodach oraz dele
gacji jednostki w ogólnomiejskich obchodach świąt państwowych.
D. Legierski w swym wystąpieniu podkreślił, że OSP Niero
dzim znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa i zalicza
na jest do wiodących jednostek w powiecie. Gratulacje straża
kom składał J. Kurowski dodając, że miasto będzie wspomagać
strażaków ochotników na ile jest to możliwe. Do życzeń przyłą
czył się J. Szwarc, podkreślając, że obecnie, miasto strażom po
maga, za co trzeba podziękować.
Na zakończenie J. Szwarc, Cz. Gluza, M. Melcer i W. Zieliński
wręczyli wyróżniającemu się druhowi M a r i a n o w i Leszczynie
list gratulacyjny i nagrodę.
Wojsław Suchta

J. Szwarc wręcza list gratulacyjny wyróżniającemu się druho
wi M. Leszczynie.
Fot. W. S u c h t a
20 lutego 2003 r.

LIST DO REDAKCJI
Umową podpisałem dlatego by nie zawieść zaufania pacjentów
którzy w nowej przychodni wyposażonej w najnowszy sprzęt leczą
się u specjalistów z różnych dziedzin od wielu lat. Nie podpisanie
kontraktu byłoby działaniem godzącym w interes pacjentów którzy
w przypadku zerwania kontraktu z kasą chorych zmuszeni byliby
leczyć się za własne pieniądze z pelnoplatnymi usługami. Mamy
świadomość że przeważająca większość naszych pacjentów to oso
by, których nie stać na pełnopłatne usługi medyczne i zasada która
obowiązuje każdego lekarza by przede wszystkim „nie szkodzić"
przekłada się również na całą przychodnię która winna również
interpretować tę zasadę w ten sposób by żaden z pacjentów nie
doznał żadnej szkody w zapewnieniu pełnej opieki medycznej.
Mamy świadomość że w związku z ograniczeniem kontraktów za
wieranych z Kasą Chorych wystąpią  mamy nadzieję przejściowe
 trudności w działalności przychodni „ MEDICA " co jednak nie
odbije się na pełnej opiece medycznej pacjentów będących zareje
strowanych w naszej przychodni. Mimo tych trudności prowadzi
my rozmowy z szeregiem specjalistów by rozszerzyć zakres udzie
lanych porad i pomocy medycznej. Jesteśmy głęboko przekonani
że sytuacja ta się znormalizuje chociażby w związku z podwyższe
niem składki na ubezpieczenie zdrowotne co winno zwiększyć wy
sokość środków na opiekę medyczną a w konsekwencji powrócić
do poprzednich standardów.
z
powaźaniem
Prezes Niepublicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Bogdan Janusz

Wyjaśnienie prezesa Bogdana Janusza dotyczące artykułu o kon
flikcie pomiędzy właścicielami ustrońskich przychodni rodzin
nych a Śląską Kasą Chorych, w którym pisaliśmy, że jedynie „Me
dica" podpisała niekorzystny aneks do umowy ze ŚKCh.
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości ozn.nr 3211/32 o pow.
1360 m2 położonej przy ul. Zdrojowej zap.w KW 52666 Sądu
Rejonowego w Cieszynie
Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta nieruchomość położona w jednostce strukturalnej E 17 U Z L 
Lecznictwo uzdrowiskowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
104.000,00 zł w tym: grunt 30.000,00 zł, nakłady poniesione przez
dzierżawcę 74.000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości ozn. nr
3211 /32 odbędzie się w dniu 12 marca 2003r. o godz. 11 tej w sali nr 24
Urzędu Miasta w Ustroniu. Minimalna wysokość postąpienia wynosi
1.800,00 zł. Wadium w wys. 10.400,00 zł należy wpłacić na konto
Urzędu Miasta w Banku Śląskim o/Ustroń Nr 15 1050107
1000000102507308 w terminie do dnia 7 marca 2003 r. Nieruchomość
obciążonajest dzierżawą do dnia 15.09.2009 r. Wadium wpłacone przez
uczestnika który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie
zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami pok. nr 32 tel. 8579322.
20 lutego 2003 r.

 Co roku podczas ferii funkcjonuje na trochę innej zasadzie, niż
to ma miejsce podczas semestru  powiedziała Gabriela Glaj
car, kierowniczka Świetlicy Socjoterapeutycznej.  Dzieci przy
chodzą do nas już rano, są z nami do wczesnego popołudnia.
Każdy dzień ma swój temat i upływa pod określonym hasłem.
Mieliśmy więc dni filmowe, sportowotaneczne, quizowe, pla
stycznomanualne. W dniach wyjazdowych byliśmy na basenie
i lodowisku. Był również dzień z językiem angielskim, podczas
którego zorganizowaliśmy gry i zabawy po angielsku. W tym se
mestrze prowadzimy zresztą również zajęcia z języka angielskie
go. Ideą tych zajęć jest nauka poprzez zabawę z elementami pla
stycznymi i teatralnymi.
Dzięki temu, że przeprowadziliśmy się do nowego lokalu
w byłym LO przy rynku i mamy o wiele lepsze warunki niż kie
dykolwiek dotąd, mogliśmy wprowadzić nowy zwyczaj wspól
nego obchodzenia urodzin naszych podopiecznych. Dlatego zor
ganizowaliśmy podczas ferii dzień urodzinowy. Było dwóch so
lenizantów, wspólnie upiekliśmy urodzinowe ciasto i zjedliśmy
je razem, więc wiem, że było bardzo dobre. Takie dni chcemy
organizować raz w miesiącu również podczas roku szkolnego, a
dzięki temu, że mamy teraz własną kuchnię, będzie tó możliwe.
W tym roku podczas ferii była wyjątkowo wysoka, ok. 90.
procentowa frekwencja. Dzieci już wiedzą, że w przerwie se
mestralnej jest w świetlicy więcej przyjemności, rozrywki, mi
łego spędzania czasu razem i dlatego chętnie tu wtedy przy
chodzą.
W ciągu roku jest o wiele więcej nauki i pracy nad sobą. Ferie
powinny być czasem zabawy i wypoczynku. I tak było w naszej
Świetlicy.
(ag)
f

W dawnym
Dwa lata temu anonimowy ofiarodawca przekazał do Muzeum
zbiór kilkudziesięciu klisz fotograficznych wykonanych na szkle
z widokami Ustronia z okresu przedwojennego i kilku z II wojny
światowej. Jest to tym bardziej unikalna kolekcja, że w zasobach
muzealnych nie posiadamy fotografii z czasów ostatniej wojny.
Dziś prezentujemy obiekt przy ulicy Hutniczej mieszczący obec
nie Muzeum Hutnictwa i Kużnictwa, który podczas wojny pełnił
funkcje mieszkalne, z hitlerowską flagą. Zachowało się też kilka
fotografii z tego okresu, wykonanych we wnętrzach budynku.
Lidia Szkaradnik
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DELIKATNA KRESKA
 To moje marzenie. Zawsze mnie to pociągało, już od naj
młodszych lat. Najpierw rzeźbiłam w mydle, plastelinie. Póź
niej niestety nie było możliwości kształcenia się w kierunku
plastycznym ze względów rodzinnych. Tak jak w życiu wszyst
ko potoczyło się trochę inaczej  mówi Renata Ku bok, której
wystawę malarstwa możemy oglądać w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa.
Wernisaż wystawy odbył się 1 lutego, a uczestniczyli w nim
rodzina, znajomi i dość licznie koledzy z grupy twórczej „Brzi
my". W folderze do wystawy R. Kubok pisze o sobie i swojej
rodzinie:
Zdolności manualne stanowią tradycję rodzinną. Moja bab
cia i mama lubiły szyć i wykonywać zabawki z tektwy oraz ku
kiełki ze skrawków różnorodnych materiałów, które wykorzysty
wano w domowych teatrzykach organizowanych dla młodszego
rodzeństwa. Ojciec z kolei lubił rysunek techniczny.
Z plastyką ma kontakt od najmłodszych lat. Zawsze rysuje,
maluje, rzeźbi. Gdy rozpoczyna pracę zawodową maluje nadal.
Jako że nie zdobyła wykształcenia plastycznego, szuka innych
możliwości rozwoju. Uczestniczy w plastycznych kołach zainte
resowań w Wiśle, potem w Cieszynie, BielskuBiałej. Od 1996 r.
pracuje jako dekoratorka. Tak o tym pisze:

M V

R

Wystawa w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa prezentuje sze
roką paletę zainteresowań malarskich R. Kubok. Oglądać może
my pastele, rysunki ołówkiem, akwarele, obrazy olejne.
 Najlepiej czuję się w malarstwie olejnym. W ogóle zaczęłam
malować farbami olejnymi. Lubię portrety i obrazy na któ
rych coś się dzieje. Niespecjalnie przepadam za pejzażami.
Te zainteresowania widać na wystawie. Obejrzeć możemy ob
razy sprzed lat, prace późniejsze i najnowsze. Najstarsze oleje są
pełne akcji. Oto, chyba Prasłowianie z odkrytymi torsami atakują
dzidami rozjuszonego niedźwiedzia. To jeden z najstarszych ob
razów. Obok portret wykonany delikatną kreską  to już jedna
z ostatnich prac. Właśnie prześledzenie, jak R. Kubok dochodzi
ła do tego co dziś prezentuje, wydaje się w tej wystawie najcie
kawsze, tym bardziej, że artystka nie ukrywa, że jej droga twór
cza tak ściśle związana była z tym, co w życiu robiła. Oczywiście
na wystawie można też podziwiać malarstwo, często delikatne,
z umiejętnie dobranymi środkami wyrazu.
Wojsław Suchta

SOLĄ TYLKO RAZ
R. Kubok i jej obraz.

Fot. W. Suchta

Chrzest bojowy przeszłam wykonując dekoracją na święta Bo
żego Narodzenia w 11 sklepach. W tym czasie poznałam artystę
malarza Wincentego Bąkosza, pracującego na takim samym sta
nowisku, który zaakceptował moje możliwości zawodowe i wpro
wadził mnie do ustrońskiego Stowarzyszenia Twórczego „ Brzimy ".
Członkiem „Brzimów" zostaje w 1997 r. Poznaje nowych lu
dzi o tych samych zainteresowaniach, uczestniczy w plenerach.
 W Brzimach znalazłam wsparcie, a przede wszystkim po
moc fachową. Łatwiej było mi uwierzyć w siebie  twierdzi
R. Kubok.  Maluję od wielu lat, ale brakowało mi techniki.
Teraz co piątek uczestniczę w warsztatach plastycznych pro
wadzonych przez Karola Kubalę, gdzie po prostu uczę się
rysunku, podstaw, tego, czego cały czas mi brakowało. Czę
sto jest to tak, że człowiek nie wiedział o bardzo prostych
rzeczach, o tym, że do danych efektów można dojść krótszą
drogą.
Dziś już sama sprzedaje swe prace, choć jak twierdzi robi to
niechętnie.
 Jeżeli sprzedaję, to z wielkim żalem  mówi.  Cieszy to, że
znajdują się chętni chcący prace kupić, z drugiej strony to
tak jakby coś odrywać ode mnie.
Zajmuje się też scenografią. Uczestniczyła także w zbiorowej
wystawie Towarzystwa Miłośników Cisownicy zorganizowanej
przez Teresę Waszut. Kolegom z „Brzimów" znana jest nato
miast jako osoba pogodna i życzliwa. We wspomnianym już fol
derze do wystawy prezes ST „Brzimy" Kazimierz Heczko pisze:
Dzięki jej serdeczności i życzliwości oraz wyjątkowemu zaan
gażowaniu we wspólną działalność jest dobrym duchem grupy,
osobą, na którą zawsze można liczyć.
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Odśnieżaniem chodników w Ustroniu zajmuje się Przedsię
biorstwo Komunalne. Wykorzystywane są do tego celu dwa małe
mikrociągniki TZ. Są to pojazdy świetnie sprawdzające się
w pracach ogrodowych, a zimą wykorzystuje się je do oczysz
czania miasta ze śniegu.
 To nie jest jakaś bardzo ciężka zima  mówi Krystian Wa
łach z Przedsiębiorstwa Komunalnego  i dzięki temu odśnie
żamy na bieżąco. Nie mieliśmy zbyt wielu skarg. Kilka razy
zgłaszano potrzebę posypania jakiegoś pokrytego lodem
odcinka. Soli użyto tylko raz, gdy spod topniejącego śniegu
wyłoniły się zwały lodu.
Przedsiębiorstwo zajmujemy się również terenami wokół kilku
domów wczasowych. Prowadzący obiekty i goście nie mają za
strzeżeń do pracy firmy.
Mieszkańcy czasem tak. Miejscami tworzą się minilodowiska,
a kiedy śnieg zaczyna topnieć na chodnikach tworzy się kilku
centymetrowa warstwa mazi. Oczyszczanie i posypywanie to rów
nież obowiązek właścicieli i prowadzących sklepy i firmy, (mn)

W B K i m m
Chodniki odśnieżane są na bieżąco.

Fot. W. Suchta
20 lutego 2003 r.

W tym roku po r a z pierwszy ekipa „ L a t a z R a d i e m " posta
nowiła nie zasypiać snem zimowym i ruszyła w Polskę z im
prezami pod hasłem „Zima z radiową J e d y n k ą " . A że wów
czas większym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy w góry,
odwiedziła kilka miast na południu k r a j u . Akcja ruszyła 18
stycznia w Zieleńcu koło DusznikZdroju, potem był Karpacz,
Zakopane, Krynica. 15 lutego radiowcy zawitali do Ustronia.
Ale się działo!
 J u ż nie mogę  mówił ośmioletni Michał, który przyjechał na
grochówkę ze Skoczowa.  J a d ł e m zupę pieczarkową, rosół
i makaron z jakimś sosem pomidorowym. I wygrałem balon.
Ale nie wiem, gdzie są rodzice.
Przed godziną 12 znalezienie się na rynku było jeszcze możliwe.
Dzieci brały udział w grach i zabawach, stoiska „Winiary"
i browarów „Królewskich" rozpoczęły już częstowanie swoimi pro
duktami i zaraz ustawiły się kolejki chętnych. Nad powoli rosną
cym lasem głów unosił się zapach grochówki na wędzonce, która
już dochodziła. Jeszcze było możliwe zrobienie pamiątkowego zdję
cia z największym w Europie kotłem lub symbolem imprezy Bał
wankiem, ale cały czas nadchodzili kolejni amatorzy dobrej zaba
wy. Wkrótce Rynek szczelnie się wypełnił.
Na estradzie wreszcie pojawił się prowadzący „Lato" i „Zimę
z radiem" Roman Czejarek, witając się i wyjaśniając kilka kwe
stii organizacyjnych. Za chwilę na scenę dotarł Zygmunt C h a j 
zer, tłumacząc, że spóźnił się z powodu warunków na drogach.

Na s c e n i e gorąco, na t e r m o m e t r z e 9C.

Fot. M. Niemiec

Wyjechał z Warszawy o 7 rano i nie mógł dotrzeć do Ustronia
w ciągu ponad pięciu godzin. A sypało tego dnia bez przerwy. Zmie
niała się jedynie gęstość i wielkość płatków śniegu. Termometry
pokazywały 9°C, ale humory dopisywały. Zwłaszcza, gdy na es
tradę weszła Dziecięca Estrada „Równica". Zaśpiewali i zatańczy
li, a ich najlepsze skoczne utwory rozgrzewały publiczność. Sami
młodzi artyści też musieli się ruszać, bo występowali w swoich
strojach regionalnych. Widzowie, najczęściej w grubych kurtkach,
czapkach i szalikach, wyrażali głośny podziw dla hartu ustrońia
ków. Wprawdzie redaktor Chajzer poprosił o włączenie specjal
nych lamp ogrzewających, przygotowanych dla„Brathanków", ale
chórzyści z tyłu sceny, nie odczuli ich ciepła. Za to pracowały non
stop, gdy śpiewała Halinka, ubrana w zimową kurtkę. Miały na
grzać estradę do 18°C, żeby instrumenty dobrze brzmiały. W niż
szej temperaturze rozstrajają się.
 Dziewczynki miały od łokcia gołe ręce, ale pod cienkie blu
zeczki ubrały grube podkoszulki  tłumaczyła kierownik Estrady
Renata Ciszewska.  Po występie, j u ż w Ratuszu, burmistrz
poczęstował dzieci gorącą herbatą i ciastkami. Potem mikro
busami wróciliśmy do swojej siedziby. Nikt się nie pochorował,
a sądząc z telefonów jakie otrzymałam, nawet od zupełnie nie
zannych mi osób, występ oceniono wysoko. Mam trochę żal,
i dzieci również, bo bardzo się starały, że nie ustawiono nafh
dobrze nagłośnienia. Byłoby jeszcze lepiej.
 Chcielibyśmy, żeby przyjechali do nas, do Pyskowic. To bar
dzo zdolne dzieci  mówiło zgodnie o „Równicy" małżeństwo na
uczycieli, którzy przyjechali do Ustronia na leczenie sanatoryjne 
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Pan J a p a w akcji.
Fot. A. G a d o m s k a
Bardzo nam się tu w Ustroniu podoba. Piękne widoki, praw
dziwa zima... i jeszcze dodatkowo rozrywka.
Po „Równicy" przyszedł czas na Pana Japę, który wciągnął dzie
ci do zabawy. Musiały na scenie wykazać się różnymi umiejętno
ściami, między innymi szybkim jedzeniem chipsów. We wspólnym
z rodzicami konkursie można było wygrać bon na 1000 zł.
Wreszcie nadszedł oczekiwany moment. Grochówka była goto
wa. Na oczach mieszkańców i gości Ustronia spróbował jej rów
nież burmistrz Ireneusz Szarzeć. Chętnych na ciepłą, aromatycz
ną zupę nie brakowało. Początkowo trudno było ją zdobyć, ale
powoli udawało się zaspokoić apetyt kilku tysięcy ludzi, którzy
odwiedzili w sobotę rynek. Grochówkę przygotowywał kucharz
reprezentacji Polski, na co dzień szef kuchni w hotelu „Jan 111 So
bieski" w Warszawie Robert Sowa. W gotowaniu pomagało 6.
kucharzy i 25 innych osób. Do kotła, który może pomieścić 5.100
litrów, wsypali ponad 2 tony produktów, wydali kilkanaście tysię
cy porcji, spalili kilkaset kilogramów węgla.
 Ludzie czasem pytają, czy ta grochówka jest z torebki  śmiał
się szef kucharzy.  Zapewniam, że nie. C o wrzucaliśmy do ko
tła, można spytać tych, którzy obserwowali nas od rana.
Tak dobra zupa nie mogła powstać z proszku. Potwierdzali to
konsumujący, bardziej pomrukami zadowolenia niż słowami.
 Przyszliśmy zobaczyć, j a k wyjdzie taka impreza na naszym
rynku i muszę powiedzieć, że zmienił się nie do poznania  po
wiedział jeden z ustroniaków, który z całą rodziną czekał
w kolejce po zupę.  Nawet nasze dzieci, które nie za bardzo
lubią tradycyjną polską kuchnię, wyraziły chęć spróbowania
grochówki z takiego kotła.
Rzeczywiście Rynek wyglądał tego dnia wyjątkowo. Wokół Ra
tusza stały tiry firmy Winiary, w parku unosił się olbrzymi balon
sponsora, przed Urzędem Miasta ustawiona była profesjonalna
scena. Przeważały kolory: żółty i czerwony, ani śladu autobusów,
samochodów. Niejeden mieszkaniec miasta przekonał się, że Ry
nek może stać się ciekawym miejscem. Oby tylko nie zabrakło chęt
nych na organizowanie podobnych zabaw. A bawiono się do wie
czora. Po kabarecie OT.TO, który przedstawił tradycyjny repertu
ar, powitano gorąco Halinkę Młynkową i Brathanki. Zaśpiewali
największe przeboje i zgodzili się na bis. Taneczną zabawę do 7
wieczorem prowadził DJ UCHO.
Monika Niemiec

P o d a j kubek, p o d a j kubek...

Fot. W. Suchta
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BLIŻEJ NATURY
Winniczek
Łuk i strzały to atrybut greckorzymskiego bożka miłości zwa
nego Amorem, Kupidynem lub Erosem. Upatrzone ofiary razi on
strzałami, powodując miłosne udręki trafionych. Trudno dociec
przyczyn, dla których właśnie broń myśliwych i wojowników ma
być przyczyną miłosnych uniesień, każdy jednak zdaje sobie spra
wę, że mamy w tym przypadku do czynienia jedynie z przenośnią
z mitem. W świecie zwierząt jednak mit ten okazuje się być bardzo
konkretnym i dosłownym zwyczajem  strzałkami miłosnymi bo
wiem „godzą" w siebie podczas godów... ślimaki winniczki.
Winniczek jest największym europejskim ślimakiem lądowym,
a jego spiralnie zwinięta, brązowa muszla dorasta do 5 cm średni
cy. Ślimak ten jest znany przede wszystkim ze względów kulinar
nych. To właśnie winniczkami zajadali się już starożytni Rzymia
nie, chwaląc sobie nie tylko ich walory smakowe, ale doszukując
się własności leczniczych, a nawet przypisując niewinnym ślima
kom moc afrodyzjaku. W Polsce winniczkami najpowszechniej
raczono się w XVII i XVIII wieku, choć zjadane były już najpraw
dopodobniej od XIII wieku. 1 to właśnie dzięki swym smakowym
właściwościom winniczki można spotkać w zasadzie na terenie całej
Polski (za wyjątkiem terenów górskich), chociaż pierwotnie wy
stępowały jedynie w południowej i wschodniej części kraju. Ho
dowano je bowiem dość powszechnie, czyniono to przy tym tak
niestarannie, że winniczki uciekały z hodowli (jak zabawnie to brzmi
 uciekające ślimaki!) i zajęły siedliska ciepłe i wilgotne, zwłasz
cza o wapiennym podłożu, głównie lasy liściaste oraz zarośla, par
ki i ogrody. Myliłby się jednak ktoś, kto podejrzewałby tylko bo
gato urodzonych o zamiłowanie do hodowli i konsumpcji ślima
ków. Winniczek rozprzestrzenił się bowiem w całej Polsce (a także
w Europie) dzięki hodowlom... przyklasztornym. Tak, tak, to co
dziś powszechnie uważamy za danie niezwykłe i wykwintne, daw
niej było uważane za potrawę postną!

MICHA JEDNOCZY

Z. Chajzer, bardzo zadowolony z przebiegu imprezy, podzi
wiał ustrońską publiczność
Fot. A. Gadomska
W przerwie między zapowiedziami udało mi się porozmawiać
z Zygmuntem Chajzerem prowadzącym sobotnie „ Wielkie Goto
wanie", dziennikarzem, prezenterem Programu I PR i telewizji
TVN.
Pdzie pełniej się Pan realizuje  w radiu czy w telewizji?
To całkiem różne media. Od początku swojej dziennikarskiej pracy
jestem w radiu, więc na pewno radia bym nie opuścił. Co jednak
daje popularność, satysfakcję i  nie da się ukryć  również pie
niądze, to niewątpliwie telewizja. Dobrze jeśli można połączyć
pracę w obu tych mediach.
J a k Pan znajduje Ustroń na tle poprzednich miejscowości
w których odbywało się dotąd Wielkie Gotowanie z Radiową
Jedynką?
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Aktualnie ślimaki winniczki są w Polsce pod ochroną gatunko
wą, przy czym do celów spożywczych można zbierać wyłącznie
okazy o muszlach większych od 3 cm (terminy i miejsca dopusz
czalnego zbioru winniczków określają co roku w rozporządzeniach
wojewodowie). Zebrane winniczki w minimalnych ilościach tra
fiają na polskie stoły, eksportuje się je głównie do Francji, Belgii,
Włoch i Niemiec. Nie tylko człowiek ceni smak winniczków 
szczególnie młode ślimaki tego gatunku są przysmakiem żab, ro
puch, jeży, jenotów, borsuków, lisów, dzików, gryzoni, srok, kru
ków, wron i drozdów, a na dodatek winniczki ledwo co wyklute
z jaj są kanibalami i zjadą się nawzajem.
Skąd wreszcie te „miłosne strzałki"? W maju i w czerwcu odby
wają się ślimakowe zaloty, podczas których winniczki uprawiają
rodzaj „gry miłosnej" czy też tańca godowego (jak ujęto to w osiem
nastowiecznym podręczniku: „w parzeniu ich ta jest osobliwość,
że wprzód poprzedza jakieś lubieżne na siebie mruganie "). Ślima
ki przylegają wówczas do siebie i przyjmują jakby pozycję stoją
cą. Bezpośrednio przed kopulacją wbijają w ciało partnera małe
sztyleciki, czyli wydłużone kryształki wapnia (ukryte w jamkach
w przedniej części ciała), zwane właśnie strzałkami miłosnymi. Ma
to ponoć na celu pobudzenie partnera; strzałka taka jest później
usuwana z ciała przez skurcz mięśni. Ślimaki są obojnakami, co
oznacza, że winniczek  ponownie przytoczmy osiemnastowiecz
ny opis  „ łącząc dwie płci wjedno ma dwojaki zysk, i zapładniać
i być zapłodzonym ".
Winniczki są aktywne głównie w ciepłe, deszczowe dni. Na czas
upałów i susz zamykają się w muszli błoną ze śluzu, a zimy spę
dzają zagrzebane w ściółce lub w glebie, w „domku" zamkniętym
wapiennym wieczkiem. Winniczki żyją zazwyczaj od 4 do 6, cza
sem nawet do 10 lat. Odżywiają się roślinami, ale w odróżnieniu
od swoich brązowych i bezmuszlowych pobratymców, rzadko sta
ją się ogrodową plagą.
Pogórze Cieszyńskie jest prawdziwym winniczkowym „zagłę
biem" i w niektórych miejscach trzeba na każdym kroku uważać,
aby nie rozdeptać któregoś z tych stworzeń. Prawdziwym zagroże
niem dla ślimaków winniczków, bez względu na rozmiary ich musz
li, jest jednak wypalanie traw (giną wówczas nie tylko ślimaki, ale
i cała reszta zwierzęcego drobiazgu).
Aleksander Dorda
Słowo daję, nigdzie nie padał taki śnieg jak tutaj.
A publiczność?
Jest fantastyczna, dlatego, że przy takiej pogodzie trzeba dużo
samozaparcia, żeby wytrwać, świetnie się bawić. A wszyscy rze
czywiście świetnie się bawią i nie przeszkadza im nawet ten gę
sto padający śnieg.
To trochę naiwne pytanie, ale dlaczego właśnie „Wielkie Go
towanie"?
Podczas naszej letniej trasy koncertowej Krzysztof Krawczyk,
który był naszą gwiazdą wymyślił, jak się zdaje, bardzo trafne
hasło: „Micha jednoczy ludzi". Z tego wielkiego gara jedzą wszy
scy: i pan profesor, i pan dziennikarz, i pani Krysia, i pani Zosia,
i dzieci pani Zosi. Wszyscy się spotykamy i świetnie się bawimy,
bo to przecież nie tylko jedzenie, ale również uczestniczenie
w różnych formach rozrywki. Dlatego myślę, że ten garnek ma
dużo większy sens, niż by się to z pozoru wydawało. Ten garnek
właśnie jednoczy ludzi.
Czy jest szansa na kontynuację pomysłu pt. „Zima z Radiem"?
Na razie to eksperyment. Zaczynając sami nie wiedzieliśmy, jak
się to rozwinie. Impreza jest niewątpliwie trudniejsza od letniej.
Zawsze jest niepewność pogody, nie wiadomo do końca co się
wydarzy. Dzisiejsza impreza jest piątą z kolei, przedostatnią i jak
dotąd wszystko jest w porządku. Myślę, że z tymi doświadcze
niami spokojnie możemy wystartować również w przyszłym roku.
I może garnek zamienimy na wielką patelnię albo czajnik...
Czy bywał Pan już w Ustroniu?
Kilkakrotnie prowadziłem imprezy w jednym z ustrońskich hote
li, organizowane dla firm warszawskich, które tutaj robiły spo
tkania pracowników. Myślę, że to świetnie, że jest takie miejsce
na mapie Polski, dokąd ciągną ludzie z całego kraju żeby się spo
tkać.
Pewnie nie starczyło czasu, żeby pójść na wycieczkę w góry
lub choćby na spacer?
Nie, tego czasu zwykle jest bardzo mało. Praca, czasem kolacja
w jakimś dobrym miejscu i szybki powrót do Warszawy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Gadomska
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Tak

to

pamiętam

Józef Szymaniak, a u t o r poniższych wspomnień, przez wie
le lat związany był z ustrońską Kuźnią.
Szczupak w stawie motoryzacji
Dzisiaj prawie namacalnie możemy odczuć na własnej skórze,
jak wielki wpływ ma stan gospodarki na jakość naszego życia.
Recesja gospodarcza to nie jest coś abstrakcyjnego, dotyczącego
tylko ekipy rządzącej, ale przede wszystkim odczuwalne zuboże
nie naszego budżetu rodzinnego, kurczenie się rynku pracy i po
czątek schodzenia w dół  w obszary, gdzie coraz częściej jeste
śmy zmuszeni eliminować produkty podstawowe, zastępując j e
tańszymi substytutami. W tym przypadku nie ma żadnego zna
czenia, czy rządzi lewica czy prawica i na jakiej półkuli znajduje
się scena działania. Ważne jest jedno: aby przyrost produktu kra
jowego netto był  i to możliwie jak najwyższy. Dla każdego, jak
byśmy to dzisiaj nazwali, menedżera, było jasne, że im większy
wzrost produkcji, tym mniejszy koszt jednostkowy produktu.
W powyższym sformułowaniu używam czasu przeszłego, bo
w końcu lat 50tych obowiązywały te same kryteria co dzisiaj.
W tamtym okresie było w Kuźni wielu znakomitych gospodarzy,
znających doskonale zasady gry rynkowej, ale byli ograniczeni
gorsetem gospodarki planowej  z jednej strony i stosunkowo
wąskim dojściem do krajowych funduszy inwestycyjnych  z dru
giej strony. Niewątpliwie wybijającymi się gospodarzami byli:
inż. Jan Jarocki, Jan PodżorskiHaker, główny księgowy Paweł
Gogółka, inż. Jan Kłoda.
W roku 1958 wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, jak to zrobić, ale
jak to w życiu bywa, brakowało nam (jak mówił baca) flinty do
ustrzelenia tego tłustego gołąbka. Czasy były sprzyjające, bo ilość
napływających zamówień na odkuwki, przerastała aktualne mo
żłiwości produkcyjne. W tym okresie, ze względu na zły stan
zdrowia, odszedł ze stanowiska dyrektora naczelnego inż. Ru
dolf Turoń, a na jego miejsce mianowano (z rekomendacji Komi
tetu Powiatowego PZPR) inż. Karola Bortliczka, uprzednio kie
rownika Zakładu Energetycznego w Cieszynie. Na pewno były
i są różne opinie o tym dyrektorze, co nie zmienia faktu, że od
tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój Kuźni Ustroń. Czy
się to komuś podoba, czy nie  ten człowiek był ojcem Kuźni
Skoczów oraz planu gruntownej modernizacji Kuźni Ustroń.
Obiektywnie muszę stwierdzić, że przyszło mu to łatwiej niż ko
mukolwiek innemu, a to z trzech powodów: pierwszy: poparcie
rządzącej partii, drugi: osobista znajomość (kolega) wicepremie
ra Franciszka Waniołki, trzeci: poparcie wszystkich ważniejszych
„szefów" motoryzacji (Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjne
go, Dyrekcja Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, Fa
bryki Autobusów w Sanoku) oraz szefów zakładów zbrojenio
wych. Było też drugie oblicze dyrektora Bortliczka, a mianowi
cie jego wygórowana ambicja osiągnięcia celu bez względu na
koszty  a mam tu na myśli zwłaszcza koszty moralne. Był czło
wiekiem bezpardonowym, ale inteligentnym. Rozgrywał tę „par
tię pokera" w taki sposób, aby wygrać pulę, a to, że część „roz
grywających" została ograna do zera (i to dosłownie!), nie miało
dla niego większego znaczenia. Postawiony przed sobą cel był
sprawą nadrzędną. Najlepszych wykorzystywał do granic możli
wości, co jest w grze rynkowej zasadne, a słabszych i słabych
zastępował ciągle to innymi pracownikami, przeważnie importo
wanymi spoza Zakładu. Nie utożsamianie się z zarządzeniami
i wytycznymi dyrektora było traktowane jako brak fachowości.
W tym miejscu muszę się przyznać, że rozumiem inż. Jana Po
dżorskiegoHakera, inż. Jana Kłodę, że odmówili napisania wspo
mnień o pracy w Kuźni. Każda ocena jakiegokolwiek przełożo
nego, jaka by nie była, będzie subiektywna, ale wydaje mi się, że
należy wspomnieć o faktach, a ocenę ich powstania i skutków
pozostawić innym. Tak, jak w innych i w tej sprawie zapytałem
znajomych emerytów, jak oni to widzą.
Pierwszy emeryt: „Nie da się ukryć, że od końca lat 50tych
nastąpił gwałtowny wzrost produkcji odkuwek. Rozpoczęto pro
dukcję wysokiej jakości kluczy samochodowych i maszynowych
 dla kraju i na eksport. Wprowadzono mechanizację transportu
międzywydziałowego i stanowiskowego (wózki widłowe i taśmo
ciągi). Z każdym rokiem przybywało nowych miejsc pracy i ta
nich mieszkań dla pracowników Kuźni."
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Emeryt drugi przerwał te wywody, mówiąc: „Co prowda, to
prowda, zarobki się poprowiły, leniwych pogonił, z najmundrzej
szygo dozoru wyciskoł wszystko, co sie jyny doło, ale tyż krziw
dy było moc, bo jak kiery za słabo basowoł to zarozki szeł
w odstawkę".
Emeryt trzeci długo chrząkał i nadymał się jak indor, aż w koń
cu wypalił: „Jo wóm powiym tak: były krziwdy, ale i były tyż
dobroci. Lóbyrtnych i fikuśnych maszin przibyło, z noszych łod
kuwek skłodali auta, motory, bicykle i masziny, a ło Kuźni było
słychać łod morza po Tatry. U nos sie łuczyli kowole z Jawora,
i zagraniczne Jugole, a nasi tyż łuczyli kowoli w Lublinie, cho
cioż była przi tym godka, że tam w bijotyce najmniyjszo rana to
krampocz w plecach  tak przinajmniyj godoł kowol Bajtek, jak
tam stela przijechoł. A terozki co: zatrudnionych w Kuźni zosta
ło tela, co emerytowi w szrajtofli na dziyń przed ryntóm, a te
piekne masziny z narzyndziowni ustrońskij chcom przewiyżć do
Skoczowa i tu nic nie rozumiym, bo pinindzy niby ni ma, a na
nowe fundamynty to skónd weznom?"
„Ni ma sie co dziwić"  łodpowiada drugi.  „Bo ty dyryktory,
to co rok nowy prorok, a każdy jyno rozmyślo, co by sprzedoć,
żeby na dywidyndy stykło".
Jak trzeci emeryt ponownie się włączył, to zrobiłem „w tył
zwrot", bo czułem, że znowu padnie coś niekonwencjonalnego.
Chyba słusznie przewidywałem, gdyż odchodząc doszły mnie sło
wa: „Lóni isto tymu przenoszóm te masziny, bo tam ich może
łacniyj bydzie zbyć i nie bydzie tyla wrzasku, jakoby to było przi
zbyciu w Ustroniu."
Wydaje mi się, że tak to usłyszałem, ale nie autoryzuję wypo
wiedzi emerytów.
Wchodząc do domu zastałem w drzwiach list:
Roztomiły Jozefie!
Nie doczekołeś do kóńca naszyj godki wiync proszym Cie za
peluj coby klarownie było zaznoczóne podle miana i skierygo
łojca sóm ty projektanty, co to przekludzyni narzyndziowni do
Skoczowa wykoncypowali. Może sie baj trefi za pore roków jaki
dociyrny pamiyntnikorz abo inny dokumyntny rokita i pomyli
przekludzyni z wykludzyniym i może być krziwda, bo nie bydy
my wiedzieć, kómu dać nagrodę. Chyba sie znóndzie aspóń je
dyn taki prowdziwy chłop z jajami co do pozór na óny zapis. Jak
je zapisane to idzie wyrachować wiela przekludzóno a wiela wy
kludzóno i kiery za tym stoi i za wiela.
Jo emeryt (tyn drugi)
PS. Przychylam się do prośby „drugiego". Notujmy fakty, one
odpowiedzą czy to jest koło ratunkowe, czy hak na złotą rybę?
Już słyszę podchwytliwe pytanie trzeciego: „Ratowniki czy kłu
sowniki?" Kto to wie, kto to wie...
A może to tylko sonda niekumatych lewusów? Kto to wie, kto
to wie...
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Ustronia 43450 Ustroń ul. Rynek 1
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej ( d r e w n i a n e j )
w r a z z ich montażem w budynkach mieszkalnych Urzędu
Miasta w Ustroniu
Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można
odebrać osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta (po
kój nr 29) w godzinach od 800 do 1500.
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie za
mawiającego (pokój nr 29) w terminie do 28.02.2003 r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Przetarg stolarka
okienna i drzwiowa w budynkach mieszkalnych Urzędu Miasta w
Ustroniu.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
w sprawach technicznych Andrzej Koenig tel.8579331 w sprawach
procedury przetargowej Ireneusz Śtaniek tel.8579320 Otwarcie ofert
nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej (pok. nr 24), w
dniu 28.02.2003 r. o godz. 12°0

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 ;
spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicz
nych.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych .
Miejsce realizacji: Miasto Ustroń
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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MUZEUM HUTNICTWA I KUŹNICTWA
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Galeria Sztuki Wspólczcsncj B.K. Heczko

— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Wystawy czasowe:
— Sprzęty naszych dziadków  wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych
— Wystawa R. Kubok  do 26 lutego
Muzeum czynne:
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty, niedziele 9  1 3 .

ODDZIAŁ MUZEUM „Zbiory Marii Skalickiej"
Ciężko s i ę b y ł o d o s t a ć p o d s c e n ę . . .

OGŁOSZENIA DROBNE
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27.
tel. 8544997. Bankiety, przyjęcia,
domowa kuchnia. Zapraszamy.
„LegwanA" Cieślar Henryk  fo
tografia reklamowa, plenerowa,
ślubna, obsługa imprez, zamówie
nia indywidualne. 8541140, 0
601516865, www.republika.pl/
totolegwana
fotolegwanc@post.pl
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
8543839, 0602704384.

Fot. W. S u c h t a

Umeblowany pokój do wynajęcia.
Tel. 8547137.
Tico, 1996  sprzedam. 8544841.
Licencjonowany punkt przyjmo
wania ogłoszeń Dziennika Za
chodniego, Trybuny Śląskiej.
Ogłoszenia drobne i modułowe.
Ustroń, ul. Cieszyńska 4.
Tel. 8542332. Zapraszamy.
Przyjmę pracę jako pomoc domo
wa, opieka nad starszą osobą.
Tel. 8545328.
Widcorejestracja cyfrowa ślubów
i komunii, zdjęcia. Tel. 8547036.

Makijaż na każdą okazję. Usługa
w domu klienta.
Tel. 8547658, 0503080232.

Promocja! Oddając film do wywo
łania KON ICA 200/36 w cenie 7 zł,
Fuji Express, ul. Grażyńskiego 15.

Pokój do wynajęcia.
Tel. 8542922 po 20.00.

Cinquecento 900, 1995r.. elek
tryczne szyby, klimatyzacja 
sprzedam, tel. 8547660

Grunt przy drodze dwupasmowej
kupię. Tel. 033/8175860,
0602364972.

Kafelkowanie, malowanie.
Tel. 8541264.

DYŻURY APTEK
2022.11  apteka Elba. ul. Cieszyńska 2, tel. 8542102.
2325.11  apteka Myśliwska, ul. Skoczowska 111, tel. 8542489.
2628.11  apteka Centrum, ul. Daszyńskiego 8, tel. 8545776.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00 rano.
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

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  14,
w piątki i soboty 913.

MUZEUM REGIONALNE „Stara Zagroda"
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „Na Gojach" B&K Heczkowie
ul. Błaszczyka 19, teł. 8541100. Galeria czynna cały czas.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  13.
Galeria czynna:

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A. tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Wystawy stałe:
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
„Wesele", „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy" i inne.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo współczesne: promocja i sprzedaż (Evgeni Afanassiev, Iwona
Konarzewska, Karol Kubala, Jan Szmek i inni).
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „Życie i Misja"
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;
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
piątki:
godz. 15.3017.00.

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło siedziby ZUS)
czwartek od 17.30
MITYNG AA
M I T Y N G AlAnon.
wtorek od 17.30
w pozostałe dni od 17.00
Klub Abstynenta
Telefon: 8541984, tel. kont.: 0 601 516854.

MIEJSKI DOM KULTURY „Prażakówka"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 2, tel. 8542653, ul. Sanatoryjna 7, 8542025.
 od poniedziałku do piątku
8.30  1 6 . 0 0
sobota
8.3013.00

KULTURA
22.02
25.02

godz. 20.00
godz. 9.00

Bal Ekologiczny pana Marcjana  MDK „Prażakówka "
Miejski Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych  MDK,. Prażakówka "  sala nr 7

SPORT
23.02

godz. 11.00

K o n k u r s o w a j a z d a s a m o c h o d e m  parking
„Inżbud" przy ul. Sportowej

KINO „ZDRÓJ", ul. Sanatoryjna 7 (baseny),tel/fax
20.02

godz.
godz.
2127.02 godz.
godz.

17.30
22.15
18.45
20.30

firmy

8541640

F,di  psychologiczny (151.)
Ziemia niczyja  wojenny (\5 1.)
8 kobiet  komedia sensacyjna (151.)
Wielki podryw  komedia (151.)

Kino premier
. . . n a j m ł o d s i nie mieli s z a n s .

10 Gazeta Ustrońską

Fot. W. S u c h t a

20.02

godz. 19.15 Władca pierścieni  dwie wieże  fantasy (12 I.)

lutego 2003 r.

LIST DO REDAKCJI
Szanowny Panie Redaktorze! (dotyczy wywiadu
dzonego z p. Zofią Ferfecką )

W wielkim kotle nie tak łatwo skutecznie zamieszać. Aromat
sobotniej megagrochówki, gotowanej ponoć nie tylko na bocz
ku ale i na trzech szyszkach z nadmorskiej Juraty, na długo
pozostanie w pamięci setek (tysięcy) uczestników Wielkiego
Gotowania.
Fot. W. Suchta

I
2003
to wspaniała zabawa połączona z uroczystością
wyróżnienia najlepszych sportowców Ustronia.
Znakomici goście, wybitni sportowcy.

przeprowa

Znam Pana negatywny, wręcz obsesyjnie obrzydliwy stosunek
do minionego ustroju ijest to Pana sprawa piywa t na. Nie rozu
miem jednak masochistycznego wręcz z Pana strony odkopywa
nia nieboszczki partii i to przy najdziwniejszych okazjach.
Dla mnie istotna w tym wywiadzie byłaby np. umiejętność
godzenia przez P. Ferfecką ról społecznych: matki, żony, kobie
ty pracującej zawodowo i społecznie. Jednak dla Pana, jako
dziennikarza „ obiektywnego ", istotny jest udział Pani Ferfec
kiej w pochodach pierwszomajowych, czy ewentualny akces do
partii.
Panie Redaktorze! Szanuję Pana jako człowieka, ale solidna
robota dziennikarska wymaga obiektywizmu, a przede wszyst
kim dystansu do pewnych zagadnień. Każdy z nas żyje w świe
cie emocji, gorzej jeżeli wyłącznie karmi się emocjami negatyw
nymi. One nie rozwijają, one niszczą osobowość kształtowaną
przez całe życie. Jednak, jeżeli nie „potrafi" Pan ominąć tej
„ ulubionej " przez siebie problematyki, to należało pytania „ po
głębić...
Nie wiem, ile lat w 1948r. miała P. Ferfecką. Przypuszczam,
że chodziła już po tym z najwspanialszych ze światów. Należało
więc zapytać o „ wpływ " powstania PZPR na kształtowanie się
osobowości P. Zofii!
To się nazywa wywiad pogłębiony. (A tak na marginesie, cie
kawy byłby wywiad z Panem!).
Dziękuje jednak za sympatyczny (biorąc rzecz ogólnie) wy
wiad, bo i osoba P. Ferfeckiej jest niezwykle społecznie cie
kawa. Nie znam jej osobiście, (jedna rozmowa, to nie znajo
mość), ale słyszałam o Pani Zofii i jej pracy  wiele, wiele
dobrego.
Panu osobiście dziękuję za obudzenie mnie z letargu zimowe
go i pobudzenie do myślenia.
Pozdrawiam
Ilona PattlockBrandys

DZIEŃ REGIONALNY
W s o b o t ę 2 2 l u t e g o w sali g i m n a s t y c z n e j Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie odbędzie się trzeci
już Dzień Regionalny. W programie m.in.: występ Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, występy uczniów,
spotkanie z Wandą Mider, degustacja domowego chleba,
sprzedaż tradycyjnych kołoczy, wystawy towarzyszące.
PIWNICA POD RÓWNICĄ
Ustroń, ul. Daszyńskiego 1.
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PPBH „SKK" Sp. z o.o.
43450 Ustroń, ul. J. Wantuły 24
tel. kom. O 6 0 1 0 6 5 4 4 4 ; tel.: (033) 8541329
www.skkustron.com
Oferujemy:
MIESZKANIA O POW. OD 30 DO 90 m 2
W NOWO REALIZOWANYM BUDYNKU WIELORODZINNYM
w USTRONIU przy ul. CHABRÓW
Termin oddania mieszkań: koniec IIIgo kwartału 2004 r.
ceny stałe od 2050 zł/m 2 pu do 2400 zł/m2 pu netto
technologia realizacji tradycyjna, wysoki standard wykończenia,
możliwość własnej aranżacji mieszkań

Zamieszkaj u stóp Czantorii około 500 metrów od wyciągu!
20 lutego 2003 r.

poleca promocyjne dwuda
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 zl/kg

(obok kolektury Lotto)

ltel./fqx: 854 53 98'J
poszukuje
kucharza/kucharki
kelnera/kelnerki

Każdy piątek, sobota od 21.00

IMA CZAS LETNI
Przyjmujemy zgłoszenia
telefoniczne

Polecamy bogaty wybór
smakowitych potraw
Pub „CASABLANKA"

w godz. 10.00  17.00
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Witejcie

Grochówka smakuje wybornie, kiedy wokół pada śnieg.

Fot. W. Suchta

22 stycznia odbyły się w Chybiu mistrzostwa powiatu cieszyń
skiego szkół podstawowych w tenisie stołowym. Nasze miasto
reprezentowała drużyna dziewcząt i chłopców z SP3.
Dziewczęta zajęły bardzo dobre 2. miejsce, przegrywając tyl
ko z Chybiem i przeszły do dalszych rozgrywek rejonowych.
W drużynie grały: Dominika Kozik, Agnieszka Frydel i Klau
dia Pietroszek. Chłopcy w składzie: Michał Gomola, Bartło
miej Pilch oraz Grzegorz Matuszek zajęli 5. miejsce.
Młodzieżą opiekuje się nauczycielka wychowania fizycznego
z SP3 Jadwiga Konowoł.

OKAZJA^Pł

Pamiyntociejak żech lóńskiego roku Wótn {opowiadała ło mojim
chłopie co zostoł radnym? Nałe łod tego czasu minyły już isto trzi
miesiónce i doista już mu ta społeczno robota łobrzidła. Na
poczóntku podśmiywała żech sie kapkę śniego, ale teraz ponikiedy
to już mi goje doista zol, a zaś inszym razym, je żech zło, że jo też
muszym przez to ciyrpieć.
Rozwoźcie se to przeca. Czy rano, czy wieczór fort kierysi sie do
dwiyrzi dobijo, a potym całóm siyń mi zaszmatle, abo jeszcze
loforsko jedyn z drugim, bo dyć pełno chałupa interesantów. Całymi
godzinami siedzóm i pietom trzi po trzi. Jednymu sie nie podobo,
że lampy przi cestach w dziyń świycóm, drugi zaś prawi, że świyci
sie jich przi ponikierych chodnikach za malo. Zaś inszy chce coby
na dziedzinie zorganizować pogotowi ratunkowe, abo coby aspóń
przichodnia była łodewrzito po połedniu. Ponikierym by sie
podobało sztuczne lodowisko, abo kasyno.
Moc ludzi przichodzi i każdy mo jakiś i swoji racje. Mój chłop
biere kartkę i wszycko zapisuje, ponikiedy też cosi trónfnie, loto
baji, że ni ma w gminie piniyndzy i tu dziepro zaczyno sie godka, a
dodziubowani na co tam wydowajóm telkowne pinióndze. Ponikiery
jak sie wnerwi, to siednie za stół i czako nie wiadomo na co, tóż
chłop honorowo sztwiertke ze szpajski wycióngo i ani sie nie
łobezdrzi a flaszka próżno.
Muszym sie Wóm prziznać, nó dwiyrze sie nie zawiyrajóm.
Przichodzóm chłopy i baby. Już doista nie wiym kiery je gorszy,
choć widzym, że babska aspóń nożyska wytróm na tej starej hadrze,
coch jóm ciepła przed dwiyrze. Ponikiero se zażyczy herbate i
mrugo, coby cosi na rozgrzywke doloć. Jo zaś strugom gupióm, bo
nóm też sie nie przelywo i nie bydym całej dziedziny kormić ipojić,
do piernika. Na śćmiywku je żech już tako utropióno i sfuczanojak
bych miała dniówkę wjaki zafajdanejputyce. Tóż powiydzcie, kómu
móm sie poskarżyć?
Nale móm takóm pytkę. Jak przijdzie zaś kiery do mojigo chłopa, to
niech aspóń flaszkęprzismyczy, może być bimber, abojakom zagrychę,
bo my doista przitymwszyckim na psy zyńdymy.
Hanka

TURNIEJ BRYDŻA
1 marca o godz. 9.30 w Miejskim Domu Kultury „Prażaków
ka" odbędzie się I Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Puchar
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu.
Impreza pod patronatem Burmistrza Miasta Ustronia będzie prze
biegała pod okiem sędziego z uprawnieniami. Dodatkowe infor
macje pod numerem: 0 609 449 285. Główna nagroda 1000 zł.
POZIOMO: 1) gwiazda albo ciężarówka, 4) duszek, skrzat,
6) kucharz okrętowy, 8) imię Pugaczowej, piosenkarki rosyj
skiej, 9) kamasze lub pantofle, 10) imię żeńskie, 11) czeskie
auto, 12) stary kontynent, 13) mieszanina lekarstwa i syropu.
14) wisi nad nim wojna, 15) nadmorski ośrodek sportowy,
16) rywal punka. 17) wielki szach perski, 18) czeskie „tak",
19) tysiąc kilogramów, 20) świńskie w korycie.

KRZYZOWKA

KRZYZOWKA

KRZYZOWKA

PIONOWO: 1) dotacja, dofinansowanie, 2) zajęcie scenicz
ne, 3) kuzynka brony, 4) przebieralnia artystów, 5) przydrożny
hotel. 6) plany wykładów, 7) bicic braw, 11) setka na bieżni,
13) umowa, porozumienie, 14) imię carów.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
hasła mija 3 marca br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 5
FERIE CZYLI LABA
Nagrodę 30 zł otrzymuje ARTUR MAŃKA, Ustroń, ul.
Asnyka 6. Zapraszamy do redakcji.
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