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CO TO PROFILAKTYKA
27 listopada w MDK „Prażakówka" odbyło się spotkanie pre
zesów działających w Ustroniu stowarzyszeń z władzami miasta.
Spotkanie w swej zasadniczej części poświęcone było możliwo
ści korzystania stowarzyszeń z pieniędzy, które są w gestii Miej
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ko
misja dysponuje funduszami, które wpływajądo kasy miejskiej z
tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów al
koholowych. W tym roku wpływy wyniosą 420.000 zł, w przy
szłym planuje się 470.000 zł. Kwota jest więc niebagatelna. O
tym w jaki sposób stowarzyszenia mogą z tych pieniędzy korzy
stać dyskutowano na spotkaniu. Pełnomocnik Zarządu Miasta do
spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Andrzej Pilch
przedstawił cele i działania Komisji. Poniżej prezentujemy frag
menty wypowiedzi uczestników spotkania.
A. Pilch: — Działanie profilaktyczne na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych, to bardzo specyficzne działanie. Mo
żemy mówić o różnych profilaktykach, ale my ich nie dofinanso
wujemy. My finansujemy profilaktykę z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych. Staram się to tłumaczyć w taki spo
sób, że jeżeli ktoś jest zaangażowany w sport i w tym czasie np.
nie chodzi na piwo, to nie jest profilaktyka z punktu widzenia
rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka, z punk
tu widzenia rozwiązywania problemów alkoholowych, to jest coś
takiego, co uczy młodego człowieka umiejętności odmówienia,
gdy ktoś mu podaje alkohol. Samo branie udziału w jakichś warsz
tatach, grupach tanecznych itp. nie daje profilaktycznego zabez
pieczenia. Chciałbym byście państwo to zrozumieli. My nie robi
my wszelkiej profilaktyki. Pieniądze, którymi dysponujemy są
pod lupą Regionalnej Izby Obrachunkowej. My mamy bardzo
zawężony program i możliwości przeznaczania tych pieniędzy.
Proszę brać to pod uwagę, gdy zwracacie się do nas o dofinanso
wanie, żeby wniosek dotyczył realizowania programu profilak
tycznego. Nie ma problemu tam, gdzie pokrywa się wasza dzia
łalność statutowa z zadaniem własnym gminy, czyli w wypadku
np. stowarzyszenia trzeźwościowego, którego zadaniem jest pra
ca z ludźmi uzależnionymi. Wtedy my możemy zlecić pewne na
sze własne zadanie. (...) Jeśli chodzi o dofinansowania to proce
durę mamy taką, że państwo piszecie wniosek o dofinansowanie
pewnych działań profilaktycznych, terapeutycznych itp. związa
nych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. (...) Podam
przykład organizacji pozarządowej, która działa przy ul. Kato
wickiej obok betoniarni. Jest tam hotel na 10 osób. Przebywają
tam od kilku tygodni do kilku miesięcy ludzie uzależnieni, którzy
mają różne programy terapeutyczne. Terapia odbywa się również
poprzez pracę: Ci ludzie mają swoich terapeutów. Przy tego ro
dzaju programie można ubiegać się o dofinansowanie. Gdy sto
warzyszenie nie ma terapeuty, my możemy opłacić terapeutę z
zewnątrz. Dlatego prosimy pisać we wnioskach co to za program,
kto go prowadzi, kto zostanie nim objęty i co chcemy osiągnąć
przez realizację tego programu.
Piotr Przybyła (Ustrońskie Towarzystwo Tenisowe): — Moim
zdaniem ten rozdział pieniędzy należy odwrócić. Państwo jako
Komisja wiecie jakie organizacje mogą złożyć wnioski. Może
lepiej przysłać fachowca do mojego stowarzyszenia, który po
(cd. na str. 2)

6 grudnia zaroiło się od Mi
kołajów na ulicach Ustronia,
momentami robiło się nawet
ciasno. Byli też w przedszko
lach, szkołach i zakładach pra
cy. Mali i duzi częstowali się
słodyczami prosto z worka lub
specjalnego kosza. Obecność
gościa z Północy w sklepie
przyciąga klientów, dlatego też
wielu sprzedawców skorzysta
ło z okazji do promocji. Miko
łaje towarzyszyli w zakupach
w dużych marketach i małych
sklepikach. W szkołach zgod
nie ze zwyczajem uczniowie
losowali kolegów, którym mieli
kupić mikołajkowy prezent.
Ostatecznie i tak każdy wiedział
od kogo dostał paczkę.

PODATKI
Urząd Miejski Wydział Fin
ansowy informuje, że przy
gotowuje wymiar podatków na
2000 r. (rolny i od nieruchomoś
ci). W związku z tym prosi się
podatników, u których zaszły
zmiany mające wpływ na wys
okość podatku o zgłoszenie się
do pok. nr 6 i 7 UM w celu
złożenia aktualnego zeznania
podatkowego w terminie do 15
stycznia 2000 r.

Najwięcej uciechy miały
oczywiście dzieci, choć nie
wszystkie. Jak zwykle było kil
ka przypadków, gdy spotkanie
z panem w czerwonej czapce
kończyło się płaczem. Piskiem
raczej niż łzami witały młode
panny diabły, które można było
spotkać na Rynku. Chłopcy z
SP 2 przebrali się za te istoty
przypominając, że nie wszyscy
byli grzeczni.
Z okazji 6 grudnia można
było nie tylko się osłodzić, ale
także poruszać, na przykład na
turnieju pingponga zorganizo
wanym dla dzieci przez TRS
„Siła".
Mikołaja, którego do Ustro
nia zaprosił Urząd Miejski i In
formacja Turystyczna „Haro",
wsparli: „Ustronianka", „Jele
nica", PSS „Społem". (mn)
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(cd. ze str. 1)
wiedziałby mi jakie mam możliwości, co na bazie takiego stowa
rzyszenia mogę zrobić. (...) Może trzeba prowadzić zajęcia z ja
kąś grupą dzieci. Wy to musicie nam powiedzieć. Inicjatywa po
winna wychodzić od Komisji.
Andrzej Szeja (Ustroński Klub Sportowy „Busters"):—Twier
dzi pan, że to co robimy nie jest profilaktyką. Przecież jeżeli dzieci
trenują sport, poświęcają mu dużo czasu, to jest profilaktyka. One
ciągle coś robią, a nie pętają się po mieście. Nie można chyba
zawężać programu do tego, że będą pogadanki, wyposażanie sal.
A dlaczego nie można zapłacić instruktora sportowego, kupić
sprzęt sportowy. Pan mówi o skutkach a my o przyczynach. Jed
nak setki dzieci chodzi na zajęcia poza szkołą.
Emilia Czembor (Towarzystwo Opieki nad Niepełnospraw
nymi, członek Komisji RPA): — Korzystaliśmy z tego funduszu
w szkołach i różnych organizacjach. Potem ukazała się ustawa,
która bardzo skrupulatnie wylicza czego nie wolno. Okazało się,
że wielu rzeczy nie powinniśmy finansować. Obecnie pieniądze
te skierowane są na walkę z alkoholizmem. Ustawy nie zmieni
my, ale staramy się dobrze zagospodarować te pieniądze. Wie
dzą państwo, że pieniądze poszły na różne cele. Pan Pilch za
ostrzył tu wymagania i wynika z tego, że żadne ze stowarzyszeń
tu obecnych z tych pieniędzy nie mogłoby skorzystać.
Zbigniew Hołubowicz (Kuźnia Ustroń): — W tej chwili mo
żemy powielać swoje pomysły. Dlatego popieram pomysł pana
Przybyły. Gdy w szkołach obejmuje się dzieci profilaktyką, po
tem idą na trening do klubu i znowu ta sama profilaktyka, potem
wieczorem w świetlicy trzeci raz można im dać taką samą tera
pię. Może to doprowadzić do tego, że dzieci zacznie to nudzić,
potem wpadną w histerię i sięgną właśnie po alkohol.
Andrzej Piechocki (Brzimy): — Miałem okazję rozmawiać na
ten temat we Francji, tłumaczono mi jak oni zapobiegają narkoty
kom i alkoholowi. Tym problemem zajmuje się wiele branż. Przy
kładowo dąży się do tego, by rakieta tenisowa była tania, żeby narty
były tanie, żeby sport był dostępny dla każdego. Podobnie gdy cho
dzi o kulturę. Z tego co usłyszeliśmy, to jest to bardzo zawężone.
A. Pilch: — Ostatnio przyszły wytyczne, według których nie
możemy w klubie zapłacić instruktora, gdyż jest to działalność
statutowa klubu nie wchodząca w zakres rozwiązywania proble
mów alkoholowych.

Spotkali się prezesi stowarzyszeń i klubów.

Na początku przyszłego roku
otwarty zostanie £>orn Spokojnej
Starości w Cieszynie. Posiada 58
miejsc, w większości w pokojach
jednoosobowych. Miesięczny
koszt pobytu ma wynosić 1200 zł
dla cieszyniaków i 2000 zł dla in
nych pensjonariuszy.
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Fot. W. Suchta

Minęło 5 lat od założenia Pa
rafii Ewangelicko  Augsbur
skiej w Wiśle Czarnem. Pro
boszczem został ks. Adam
Glajcar, który przez 6 lat był
wikarym w• Goleszowie.
•
•
IIligowej drużynie koszyków
ki KKS Cieszyn grozi likwida
cja. Klub popadł w poważne
tarapaty finansowe i nie ma pie
niędzy na dalszy udział w roz
grywkach. Zespół może nie
przystąpić do rundy rewanżo

P. Przybyła: — Ale możecie państwo zapłacić terapeutę, który
przyjdzie do nas i powie, że na tej bazie mogę prowadzić zajęcia
i my np. się na to zgadzamy. Ale co my z tego będziemy mieć
poza satysfakcją?
A. Pilch: — Będziecie mieć dzieci zabezpieczone przed uza
leżnieniem.
A. Piechocki: — Pan powinien z tego zebrania wynieść wiedzę
o naszych stowarzyszeniach.
Józef Waszek (przewodniczący Komisji RPA): — Widzę tu
atak na Komisję, ale to nie tak wygląda. Jest ustawa i my jej nie
przeskoczymy. Chciałbym powiedzieć, że realnie podchodzimy
do sprawy i gdy tylko się da pomóc, robimy to.. W innych gmi
nach takie komisje w większym stopniu korzystają ze szkoleń.
My wychodzimy z założenia, że trzeba pomagać dzieciom, trze
ba wychodzić naprzeciw, bo w mieście są bardzo duże potrzeby
w tym względzie. W zasadzie tej działalności uczymy się od po
czątku. Uważam, iż nie powinno być obaw, że pieniądze będą
zmarnowane. Jednak musimy pamiętać o ustawie.
Mieczysław Błachut (Towarzystwo Kształcenia Artystyczne
go): — Na dobrą sprawę, to w tej chwili nie wiemy jak z tych
pieniędzy korzystać. Potrzeby każde stowarzyszenia ma duże.
Oczekiwania też są duże. Czy jednak da się z tych pieniędzy sko
rzystać? Czy na bazie dotychczasowych doświadczeń możemy
jakieś pieniądze uzyskać? Jeżeli jest program miejski, aleja go
nie znam i przypuszczam, że większość też go nie zna. Właśnit
ten program powinno się nam zaprezentować.
E. Czembor: — Program jest elastyczny i obejmuje działał
ność stowarzyszeń zajmujących się sportem, kształceniem. Pro
blemem jest, by przy korzystaniu z tego funduszu można byłt
uzasadnić, że jest to działalność, o której mówi ustawa. Dobrzi
byłoby gdyby stowarzyszeniom powiedzieć czego się od nich ocze
kuje, żeby było wiadomo jak wnioskować o dofinansowanie.
A. Piechocki: — Można zorganizować obóz dla dzieci z od
powiednim programem, ale z tego co tu usłyszałem o pieniądze
można występować dopiero wtedy, gdy uczestnicy zaczną pić. A
przecież chodzi chyba o profilaktykę.
P. Przybyła: — Moim zdaniem tak ustawę skonstruowano, że
obowiązkiem terapeuty jest zebranie grupy i zagospodarowanie
jej. Ta grupa ma wsparcie w tych pieniądzach i terapeuta może
się zdecydować przyjść do mnie i coś z dziećmi robić.
A. Szeja:
Ale w takim wypadku nie ma szans przerobienia
tych pieniędzy, nawet gdyby każde stowarzyszenie zatrudniło te
rapeutę.
Jan Szwarc (burmistrz): — Poprzednio obowiązywała bardziej
tolerancyjna ustawa i przeznaczaliśmy pieniądze na zajęcia spor
towe, kółka zainteresowań itp. Mam świadomość tego, że są to
działania typowo profilaktyczne. Teraz zmieniły się przepisy,
zostały zaostrzone. Mimo to są możliwości wspierania niektó
rych działań stowarzyszeń. W Ustroniu mamy problem, że tych
pieniędzy jest tak dużo, więcej o połowę niż w wielu miastach
kilkakrotnie większych. Teraz powstaje problem jak tymi pieniędz
mi dysponować. Pan Andrzej Pilch przygotuje pismo, w którym
wyjaśni, przedstawi wytyczne, jak trzeba występować o te pienią
dze. Przecież nie może być tak, że w Ustroniu każde stowarzysze
nie nastawi się głównie na walkę z alkoholizmem. Z drugiej strony
nie możemy działać wbrew ustawie, gdyż wiąże się to z dyscypliną
budżetową, a ustawodawca jakby nie rozumiał, że sto czy dwieście
więcej dzieci uprawiających sport to też profilaktyka. Uważam, że
należy wszystko zrobić, by stowarzyszenia mogły skorzystać z tych
pieniędzy w jak największej mierze.
Notował: Wojsław Suchta
wej. Kilku podstawowych gra
czy chce odejść.
Przed dwoma laty gmina Go
leszów podpisała umowę o
współpracy z niemiecką gmi
ną Reiskirchen leżącą w Hesji.
Niemiecki partner ma 12 so
łectw i ok. 12 tys. mieszkań
ców. Kontakty między miesz
kańcami obu gmin trwają już
blisko 18 lat. Zapoczątkowała
j e Anna Ruster, przywożąc
transporty leków i żywności.

Od siedmiu lat organizowane sa
Dni Wisły. Impreza adresowana
jest do tuiystów, wczasowiczów.
mieszkańców. Odbywa się w je
den weekend pod koniec sierpnia
Występują wówczas miejscowe
zespoły i grupy śpiewacze, trwa
jarmark regionalny.
Do najstarszych ogródków dzia
łkowych w cieszyńskim regionie
należy POD „Zgoda", założony
52 lata temu na skraju dzielnicy
Bobrek w Cieszynie.
(nik)

KRONIKA POLICYJNA
W niedzielę, 12 grudnia o godz. 17 rozpocznie się koncert
dla młodzieży zatytułowany „Totalne uwielbienie". W budyn
ku Fundacji „Życie i Misja" przy ul. 3 Maja wystąpi zespół
„MATÉ.O" z Wrocławia. Bilety w cenie 5 zł można będzie
kupić przed koncertem.
Szanowni Jubilaci:
Alfred Bronny, lat 80, ul. Słoneczna 10
Emilia Schab, lat 80, ul. Wybickiego 9
Emilia Cieślar, lat 85, ul. Długa 8
Maria Kostka, lat 85, ul. Wiklinowa 6
Janina Kubień, lat 85, ul. Lipowska 57
Franciszka Górniok, lat 92, ul. Lipowska 64
Roman Macura, lat 90, ul. Wiślańska 21
Władysława FrankowskaSzczecina, lat 80, os. Manhatan 8/1
Lidia Pustówka, lat 80, os. Cieszyńskie 4/5
Jan Krzywoń, lat 80, ul. Lecznicza 14
Jan Sikora, lat 92, ul. A. Brody 58
Adam Gomola, lat 85, ul. Orłowa 38

26.11.99 r.
O godz. 18.40 Komisariat Po
licji w Ustroniu został poinfor
mowany przez pogotowie, że w
sklepie na ul. Partyzantów
z n a j d u j e się m i e s z k a n i e c
Ustronia potrącony przez sa
mochód. Około 9 rano na ul.
Cieszyńskiej kierowany przez
kobietę fiat 126 p z nieznanych
przyczyn zjechał na chodnik i
uderzył w przechodnia. Męż
czyzna nie zgłosił tego na po
licję ponieważ wydawało mu
się, że potrącenie nie było groź
ne. Ostatecznie z bólami brzu
cha, które świadczyły o obra
żeniach wewnętrznych odwie
ziono go do Szpitala Śląskie
go. Dochodzenie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji.
27.11.99 r.
W nocy około 2. na terenie Sko
czowa został zatrzymany miesz
kaniec tego miasta poszukiwa
ny przez ustrońską policję. Jest
podejrzany o popełnienie szere
gu włamań i kradzieży na tere
nie Ustronia w sezonie letnim.
28.11.99 r.
0 godz. 3.30 na ul. Szpitalnej
zatrzymano
mieszkankę
1 skrzyczy na, która prowadziła
fiata 126 p w stanie nietrzeź
wym. Badanie wykazało 2,14 i
2,13 prom. Zatrzymano prawo
jazdy, skierowano wniosek na

STRAŻ MIEJSKA
We wtorek, 30 listopada o godz. 12.00, na dolnej stacji Kolei
Linowej na Czantorię złożono kwiaty pod tablicą upamięt
niającą partyzantów oddziału Armii Krajowej „Czantoria",
którzy zginęli w walce z Niemcami. W skromnej uroczysto
ści wzięli uidział kombatanci, członkowie ustrońskiego Koła
Światowego Związku Żołnierzy AK. Tablicę odsłonięto 7 li
stopada ubiegłego roku, a widnieją na niej: symbol Polski Wal
czącej, godło narodowe, data 30.X1.1943 oraz nazwiska pole
głych partyzantów: Klemens Starzyk  ps. Szpak, Alojzy Badura
 ps. Tobiasz, Jan Bujok  ps. Jawor, Jan Polok  ps. Lis, Jan Pytel
 ps. Góra, Paweł Śliż  ps. Czarny.
Fot. W. Suchta
13 marszobiegów na beskidzkie szczyty, organizowanych przez
Towarzystwo Rekreacyjno  Sportowe „Siła", odbędzie się w 2000
roku. Odbywają się one w cyklu „Zdobyć Mount Everest" pole
gającym na zdobywaniu szczytów i kolejnych metrów przewyż
szenia aż do osiągnięcia wysokości najwyższej góry świata 8.848
m. Zawody mają charakter cykliczny, więc zdobywanie Everestu
można rozpocząć już od najbliższego marszobiegu, a odbędzie
się on 16 kwietnia na Kozią Górę. Będą też marszobiegi ustroń
skie: 28 maja na Równicę, równocześnie Mistrzostwa Polski We
teranów, 17 września na Czantorię oraz 7 października drugi mar
szobieg na Czantorię, tym razem z Nydka na Zaolziu. Cykl trzy
nastu biegów pod górę zakończy 12 listopada marszobieg na Szyn
dzielnię. Interesująco zapowiada się marszobieg 2 lipca w Mię
dzygórzu, który będzie rozgrywany w kategorii open w ramach

Mistrzostw Europy i Grand Prix PZLA.
Ci, którzy od nas odeszli:
Franciszek Sobala, lat 71, os. Manhatan 9/1
Zofia Wysłych, lat 77, ul. Lipowska 97
Henryk Lorek, lat 68, ul. Bładnicka 51
Marta Cicha, lat 80, ul. Kościelna 5

25.11.99 r.
O godz. 9. na skrzyżowaniu uli
cy A. Brody z Ks. Kojzara po
magano odblokować drogę,
którą z powodu śliskości na
jezdni zatarasował tir. Dopie
ro po przyjeździe piaskarki sa
mochód mógł wyjechać.
25.11.99 r.
Interweniowano przy ul. Daszyń
skiego, gdzie całkowicie został
zablokowany dojazd do posesji
przez śnieg zgarnięty z pobliskie
go parkingu. Osobie odpowie
dzialnej nakazano natychmiasto
we odśnieżenie dojazdu.
25.11.99 r.
Kilkakrotnie interweniowano
w sprawie niewłaściwego od
śnieżania przez mieszkańców.
Były przypadki wyrzucania
śniegu sprzed posesji na ulicę i
odgarniania na płoty sąsiadów.
26.11.99 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia o źle
odśnieżonych drogach w Her
manicach, strażnicy na miejscu
sprawdzili ich stan. Uwagi prze
kazano odpowiednim służbom.
26.11.99 r.
Kilkakrotnie interweniowano
w sprawie samochodów, które
utrudniały, czasem wręcz unie
możliwiały odśnieżanie. Dzia

kolegium, a samochód posta
wiono na strzeżonym parkingu.
28.11.99 r.
O godz. 13.30 w jednym z ba
rów w centrum miasta policjan
ci zatrzymali poszukiwanego
mieszkańca Goleszowa, który
nie wrócił do Zakładu Karne
go w Cieszynie, gdzie odbywa
karę pozbawienia wolności.
29.11.99 r.
O godz. 15.40 na Rynku doszło
do kolizji. Kierowca stara,
mieszkaniec Ustronia wykonu
jąc nieprawidłowo skręt ude
rzył w forda escorta kierowa
nego również przez mieszkań
ca naszego miasta. Winnego
ukarano mandatem.
29.11.99 r.
O godz. 22.20 otrzymano zgło
szenie od mieszkanki ul. Źró
dlanej, która informowała, że
nieznany mężczyzna włamał
się do jej samochodu. Najpierw
wybił szybę VW golfa, a na
stępnie siedząc w środku "maj
strował" przy stacyjce. Włamy
wacza próbował zatrzymać
właściciel samochodu, ale ten
uciekł. Wiedząc jak wyglądał i
w co był ubrany policjanci usta
lili domniemanego sprawcę, a
pokrzywdzeni rozpoznali go.
Wielokrotnie już zatrzymywa
ny recydywista przyznał się, że
chciał ukraść samochód. W
momencie włamania był nie
trzeźwy.
(mn)
łania podejmowano na prośbę
służb odśnieżających.
27 i 28.11.99 r.
Otrzymano wiele telefonów o
złych warunkach panujących na
ulicach i chodnikach. Wszystkie
informacje przekazywano odpo
wiednim służbom.
27 i 28.11.99 r.
Interweniowano w sprawie do
jazdu do wyciągu na Poniwcu,
gdzie kierowcy nie respektują
znaku zakazu ruchu.
28.11.99 r.
Otrzymano zgłoszenie o potrą
ceniu sarny na Zawodziu. Po
przybyciu na miejsce okazało
się, że jest martwa. Poinformo
wano odpowiednie służby, któ
re zabrały zwierzę.
29.11.99 r.
Interweniowano na jednej z
posesji na Poniwcu, gdzie zwa
ły śniegu od sąsiada uszkodzi
ły płot.
30.11.99 r.
W godzinach popołudniowych
pomagano w organizacji ruchu
p r z y ul. Pana Tadeusza w
związku z pożarem w garażu na
jednej z posesji.
1.12.99 r.
Otrzymano zgłoszenie o potrą
ceniu sarny przy ul. Katowic
kiej. Informacje przekazano
odpowiednim służbom, (mn)
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gi muszą sprostać wymaganiom — mówił prezes. — Świad
czenie naszych usług 24 godziny na dobę, zawsze na wysokim
poziomie, po godziwej cenie, gdzie woda jako dar natury jest
specyficznym towarem w gospodarce rynkowej, a firma wo
dociągowa naturalnym monopolista, jest zadaniem dla wszyst
kich pracowników na najbliższe lata.
— Ważny jest jubileusz pięciolecia funkcjonowania spółki
— mówił W. Cybulski. — Wyrażam pogląd, że wszystko co
najgorsze dla spółki mamy już za sobą. Przy dużym wysiłku z
roku na rok powinniśmy odczuwać poprawę sytuacji. Przy
w z a j e m n e j współpracy, p o c z ą w s z y od p r a c o w n i k ó w , a skoń

O przedsiębiorstwie mówił prezes WZC J. Kubień. Fot. W. Suchta

11 listopada 1894 r. oddano do eksploatacji wodociąg w Cie
szynie. Wodociągi na ziemi cieszyńskiej mają więc już 105 lat.
Uroczyście jubileusz ten obchodzono 27 listopada w „Koleja
rzu" na Jaszowcu. Dzisiaj jest to spółka Wodociągi Ziemi Cie
szyńskiej, która ma również powód do obchodów jubileuszowych
 istnieje już 5 lat. Spółka została zarejestrowana 7 grudnia 1994 r.
Cały czas jednak jest to ta sama firma, od której mieszkańcy otrzy
muję wodę do domu.
W „Kolejarzu" prezes WZC Jan Kubień witał wszystkich pra
cowników i gości: dyrektora Rejonowego Zarządu Północnomo
rawskich Wodociągów i Kanalizacji w Karwinie Jirego Baslara,
wiceprezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie" Marka Wie
lunieckiego, zastępcę burmistrza Cieszyna, przewodniczącego Rady
Nadzorczej WZC Włodzimierza Cybulskiego, członka RN WZC,
radnego, członka Zarządu Miasta Ustronia Bronisława Brandysa,
wójta Chybia Edwarda Dutkowiaka, wójta Hażlacha Antoniego
Trylskiego, radnego powiatowego Andrzeja Żurka.
WZC ma 1357 km sieci wodociągowej co daje 9 miejsce na
mapie przedsiębiorstw wodociągowych w kraju, a średnia dobo
wa sprzedaż wody 17.125 m' daje dopiero 31 miejsce.
Takie zestawienie tych dwóch parametrów obrazuje, że
relacje wielkości majątku do ilości sprzedanej wody kształtu
ją się niekorzystnie — mówił J. Kubień. — Ale taki jest cha
rakter wodociągów, które w głównej mierze zaopatrują w
wodę dzielnice podmiejskie i obszary wiejskie. Uwarunkowa
nia te mają nierozerwalny związek z sytuacją finansową spó
łki. Notowany jest w tym roku dalszy spadek sprzedaży bli
sko o 17%. Zmusiło to władze spółki do poczynienia dalszych
ograniczeń w wydatkach z zamrożeniem płac na 10 miesięcy.
Koniecznym okazało się opracowanie programu dostosowaw
czego i urealnienia cen wody.
Mimo takiego stanu przedstawionego przez prezesa, z końco
wej części jego wystąpienia wywnioskować można było, że nie
jest aż tak źle, spółka osiągnie w tym roku dodatni wynik finan
sowy, a ceny wody i opłata stała nie powinny być zmieniane do
końca 2000 r., pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzony
podatek VAT od dostawy wody. Spółka zatrudnia 348 osób.
— W perspektywie integracji z Unią Europejską Wodocią

Dla jubilatów śpiewała „Równica".
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Fot. W. Suchta

czywszy na władzach, powinno nam się wszystko udać. Li
czymy na to, że dołoży się do tego rozwój gospodarczy.
Swe życzenia złożył także M. Wieluniecki. Stwierdził on, że
WZC jako jedyne reprezentowane są w Izbie Gospodarczej. WZC
to wodociągi specyficzne, gdyż właścicielem jest Związek Ko
munalny Ziemi Cieszyńskiej. Izba, w której posiedzeniach bierze
także udział prezes WZC, chce unormować działalność przedsię
biorstw wodociągowych.
Doświadczenia Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej są bar
dzo ważne i będą niezwykle pomocne przy opracowaniu tzw.
standardów usług wodociągów i kanalizacji— mówił M. Wie
luniecki. — Współpracując razem z Urzędem Mieszkalnictwa
będziemy przygotowywali ustawę o zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków. Doświadczenia tych wodociągów
gdzie właścicielem są związki komunalne będą potrzebne do
opracowania tych standardów. Dlatego też mając na uwadze
wszystkie sprawy związane z działalnością Izby „Wodociągi

Najlepsi pracownicy otrzymali dyplomy.

Fot. W. Suchta

Polskie" życzę państwu wszystkiego najlepszego, a prezeso
wi, by jego słowo miało wpływ na to co w ministerstwie zde
cydują o ustawie dotyczącej nas wszystkich.
Spotkanie w „Kolejarzu" było okazją do wręczenia dyplomów
najlepszym pracownikom. Otrzymali je: Halina Morawiec, Da
riusz Kubień, Karol Jończy, Paweł Niemczyk, Józef Bednarz,
Paweł Mosler. Część oficjalnąjubileuszu zakończył występ Dzie
cięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Równica".
(ws)
Z okazji podwójnego jubileuszu wydano kolorowy folder, w którym
przedstawiona została historia wodociągów na ziemi cieszyńskiej i dzień
dzisiejszy spółki. Są zestawienia statystyczne, z których możemy do
wiedzieć się m.in., że WZC korzystają z 11 ujęć wody o zdolności pro
dukcyjnej 38.706 mYdobę przy ilości 21.466 odbiorców. W folderze są
też artykuły J. Kubienia, W. Cybulskiego i znanego cieszyńskiego dzien
nikarza A. Żurka, który o historii Wodociągów pisze m.in.:
„ Liczący w 1890 roku 18 tysięcy mieszkańców Cieszyn miał poważne
problemy z wodą. Nie tylko dlatego, że istniejące studnie były mocno
zanieczyszczone, ale także dlatego, że wody było już mało. W1890 roku
po wybuchu epidemii tyfusu trzeba było niektóre studnie wręcz zasypać.
W krytycznej dla miasta sytuacji radni miejscy z burmistrzem Leonar
dem Demlem postanowili wybudować wodociąg miejski. Aby uniknąć
dużych kosztów postanowiono, że będzie to wodociąg grawitacyjny.
Wybrano miejsce na potoku Tyra w Tyrze na stokach Jaworowego. Z
ujęcia na potoku woda spływała do zbiornika zwanego „Zamek Wod
ny" w Ołdrzychowicach, skądjuż poprowadzono magistralę wodocią
gową do Cieszyna. Przez Olzę rury przeprowadzono w Końskich a po
tem już do Cieszyna do zbiornika przy ul. Kasztanowej.
Cały wodociąg zaprojektowany przez Adolfa Friedriecha zbudowany
przezfirmę Rempel i Miklas z Wiednia, otwarto h' listopadzie 1894 roku. "

FANTASTYCZNE ZWIERZĘ

TBSy szansą dla oczekujących na mieszkania komunalne.
Fot. W. Suchta

Biuro Wystaw Artystycznych w BielskuBiałej prowadzi zajęcia dla
dzieci. Młodzi artyści doskonalą swój warsztat w kilku dziedzinach, m.in.
wykonują prace ze szkła witrażowego, rzeźbią. Zajęcia prowadzone są
pod okiem Grażyny Cybulskiej. Często warsztaty plastyczne w biel
skiej BWA odwiedzają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu.
Ostatnio w warsztatach rzeźbiarskich uczestniczyło 28 dzieci, które po
jechały tam ze swoim nauczycielem plastyki Dariuszem Gierdalem.
— Są to zajęcia, na które nie ma ani środków, ani możliwości by je
przeprowadzić w szkole. Glinę trzeba przecież wypalić, a do tego
potrzebny jest piec. Po rzeźbach można zobaczyć jakie są efekty.
Tematem było fantastyczne zwierzę, czyli umiejętność połączenia
kształtów iluś zwierząt w jednym — mówi D. Gierdal.
Rzeźby są zaskakujące. Można j e było podziwiać w bibliotece SP1,
dość szybko jednak młodzi rzeźbiarze zabrali swe dzieła do domu. Pro
wadzące zajęcia twierdzą, że dzieci z SP1 z Ustronia są śmiałe, co zresztą
było widać po ilości gliny, której użyły. Dzieci z innych szkół potrzebo
wały o połowę mniej materiału na swe prace.
— Na szczęście posiadają jeszcze swobodę wypowiedzi, a to jest
najważniejsze — twierdzi D. Gierdal.
(ws)

BĘDĄ MIESZKANIA?
Kontynuując działania władz naszego miasta w celu utwo
rzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu
24 listopada w hotelu „Orlik" na Zawodziu zorganizowano
spotkanie burmistrzów Ustronia, Skoczowa i Strumienia, na
którym przeanalizowano celowość powołania w gminach to
warzystw zajmujących się budową domów mieszkalnych i ich
eksploatacją na zasadach najmu. W spotkaniu tym z ramienia
Polskiego Stowarzyszenia TBS udział wziął prezes Zdzisław
Słabkowicz, skarbnik Wojciech Stępień i członek zarządu,
jednocześnie prezes TBS w Bielsku  Białej Ryszard Śliwiń
ski. Starostwo Powiatowe reprezentował dyrektor Wydziału
Ziemskiego Tadeusz Kopeć, gorący zwolennik budownictwa
mieszkaniowego w ramach towarzystwa. W spotkaniu brała
udział także radna powiatowa Katarzyna Brandys.
Wyrazem poparcia tej formy budownictwa mieszkaniowe
go przez państwo jest ustawa z 26 października 1995 roku,
określająca podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania to
warzystw oraz warunki korzystania ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego.
Kredyt z tego funduszu może być udzielony do wysokości
70% kosztów przedsięwzięcia związanego z zaspokojeniem
potrzeb mieszkaniowych. Lokale mieszkalne w budynku
wzniesionym przy wykorzystaniu kredytu mogą być przydzie
lane na zasadzie najmu.
Stawkę czynszu regulowanego w tych zasobach ustala rada
gminy i nie może ona być wyższa w skali roku od 4% warto
ści odtworzeńiowej lokalu (maksymalnie 6,60 zł na dzień dzi
siejszy). Suma czynszów za najem wszystkich lokali musi
pokryć koszty eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego
na budowę.
Pracodawcy dla zatrudnionych oraz inne osoby mające interes
w uzyskaniu mieszkania mogą zawierać z towarzystwem umowy
w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.
Towarzystwo może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej,
jeżeli w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do inne
go lokalu mieszkalnego, a dochód gospodarstwa domowego nie
przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w da
nym województwie o 20% w jednoosobowym gospodarstwie
domowym, o 80% w dwuosobowym i o dalsze 40% na każdą
dodatkową osobę w gospodarstwie o większej liczbie osób.
Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez
najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu
najmu a jej wysokość nie może przekraczać 10% wartości od
tworzeniowej lokalu w dniu zawarcia umowy najmu. Aktualnie
dla mieszkania o pow. 50m2 wynosi ona 9.910 zł.
Goście zapoznali uczestników spotkania z wynikami uzy
skiwanymi przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe z jednej strony oraz
możliwości finansowe naszego społeczeństwa z drugiej, moż
na się spodziewać, że ta forma zaspokojenia potrzeb lokalo
wych spotka się z powszechną aprobatą, a samorządy gmin
podejmą niezbędne uchwały.
Ewa Sowa, naczelnik Wydziału Mieszkaniowego UM Ustroń

Fot. W. Suchta

GRAFIKI

RUDOLFA
PIWKO

Śląska Święta. Technika kombinowana.
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INTERPELACJE
Radni z Polany Jan Gluza i Tomasz Szkaradnik złożyli
interpelację w sprawie przyszłości ośrodka zdrowia w
Polanie. Poniżej odpowiedź burmistrza i pismo Starostwa
Powiatowego, które w najbliższym czasie stanie się wła
ścicielem budynku.
Radny Tomasz Szkaradnik
W o d p o w i e d z i na Pańską interpelację uprzejmie informuję, że

Fot. W. Suchta

STRACHY POLNE
4 grudnia oficjalnie zainaugurowano panowanie Strachów Po
lnych w ustrońskim Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Przybyły
do nas z Rudnicy, gdzie na co dzień królują w prywatnej galerii
Floriana Kohuta, a liczni goście oddają im hołd. Znany artysta
prezentuje w naszym mieście pastele, akwarele i obrazy olejne. Z
powodu niebywałej popularności Strachów, nie mogło ich przy
jechać wiele, ale towarzyszą im za to urokliwe pejzaże, które
powstały podczas wojaży Kohuta po kraju i Europie. Lidia Szka
radnik witając gości wernisażu powiedziała, że jest to naturalny
stan rzeczy, bo Strachy zimą nie spełniają swojej pierwotnej funk
cji jaką jest ochrona upraw. Zresztą u Floriana Kohuta tej funkcji
nie pełnią wcale. Awansowały do miana dzieła sztuki w momen
cie, gdy twórca dostrzegł w ich rzeźbie symbol i tajemnicę. Stra
chy Polne Kohuta mają płeć, wiek, charakter, przywodzą na myśl
chochoła Wyspiańskiego i pogańskie duchy wsi polskiej.
Dzieło powinno bronić się samo, jednak obecność autora prac
na wernisażu jest dla wielu dopełnieniem całości i chętnie słu
chają, co ma do powiedzenia. Artysta wyjaśnił, że utrzymuje się
wyłącznie z malarstwa, dlatego pracuje codziennie, z wyjątkiem
Wielkanocy, Wigilii i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodze
nia. Wokół swojego domu stworzył skansen Strachów, do które
go przyjeżdżają całe autokary gości. Największą popularnością
cieszy się Strach Kawaler. Panny chwytają go za pewną część
ciała, a ma im to pomóc w kłopotach sercowych i w wydaniu na
świat potomka. W przyszłym roku, 4 czerwca odbywać się bę
dzie w Rudnicy Święto Stracha Polnego, ale osobliwy skansen
można obejrzeć wcześniej. Czynny jest codziennie.
Florian Kohut najwyżej ceni polskie Strachy Polne, ale spoty
ka je także w innych krajach. Maluje w plenerze, najczęściej
wcześnie rano i gdy inni dopiero wstają, wraca do pracowni, gdzie
prace dopieszcza. Tam powstają również miniaturowe obrazki 
wizytówki.
Na wernisażu obecni byli przyjaciele twórcy, starosta Andrzej
Georg z małżonką, ustrońscy artyści, członkowie „Brzimów" i
stali bywalcy imprez przy Hutniczej. Serdecznie przywitał Flo
rian Kohut Karola Kubalę, który był jego szefem w Pracowni
plastycznej. Z Ustronia do Rudnicy pojedzie portret artysty au
torstwa Iwony Dzierżewicz  Wikarek. Jego żona nie zgodziła się
(mn)
jednak na powieszenie go w sypialni.
RAMOWY PLAN DYŻURÓW
KOMISJI WYBORCZEJ W USTRONIU
MIEJSKIM, POK. NR 38, TE
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w wyniku odbytych rozmów z Dyrektorem ZZOZ Cieszyn Pa
nem Janem Kawulokiem uzgodniono następujące zasady funk
cjonowania otwartej służby zdrowia w Ustroniu:
1. ZZOZ Cieszyn wystąpił do Śląskiej Kasy Chorych o przy
znanie dla Przychodni Zdrowia w Ustroniu Centrum kontraktu
na świadczenia specjalistyczne w takim samym zakresie jak w
roku bieżącym. Świadczenia z zakresu Lekarza Rodzinnego re
alizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
2. W Przychodni Zdrowia na Jaszowcu ZZOZ Cieszyn planuje
od 2000 roku świadczenie usług medycznych na poziomie 1/2
etatu lekarza rodzinnego, 1 etat pielęgniarki oraz 1/2 etatu sto
matologa przy założeniu docelowej prywatyzacji z przekazaniem
świadczeń na rzecz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowot
nej. Decyzję w powyższej sprawie podejmie Dyrektor ZZOZ.
3. Przychodnia Zdrowia w Nierodzimiu obsługiwana jest przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
4. W chwili obecnej trwają prace nad komunalizacją na rzecz
Powiatu Cieszyńskiego mienia Skarbu Państwa będącego w nie
odpłatnym użytkowaniu ZZOZ Cieszyn. Podpisany został proto
kół zrzeczenia się użytkowania przez ZZOZ na rzecz powiatu i
wystąpiono do wojewody o komunalizację. Po uprawomocnie
niu się decyzji możliwe będzie wystąpienie o ewentualną daro
wiznę na rzecz gminy całego majątku ZZOZ położonego na tere
nie gminy Ustroń.
Burmistrz Jan Szwarc
Burmistrz Miasta Ustronia
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 1999 r. w sprawie
nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz gminy Ustroń
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w
Ustroniu oznaczonej jako pgr 4086/27 o pow. 0,2975 ha zabudo
wanej budynkiem Przychodni Rejonowej przy ul. Wczasowej 19
informujemy, że zgodnie z art. 47 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r.
poz. 872), powyższa nieruchomość z mocy prawa stała się mie
niem powiatowym.
W związku z tym, po wydaniu przez Wojewodę Śląskiego de
cyzji potwierdzającej nabycie mienia przez powiat, o czym tutej
szy Oddział powiadomi odrębnym pismem, wniosek o dokona
nie darowizny przedmiotowej nieruchomości prosimy kierować
do Zarządu Powiatu w Cieszynie.
Powyższy wniosek powinien zawierać niezbędne dokumenty
takie jak: kopia z mapy ewidencyjnej, odpis z księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów, wypis z planu ogólnego zagospodaro
wania przestrzennego, uchwała Rady Gminy o przyjęciu darowi
zny wraz z określeniem celu jej dokonania.
Dyrektor Wydziału Ziemskiego
Starostwa Powiatowego Tadeusz Kopeć

UWAGA NA PETARDY
W ubiegłym roku Rada Miejska uregulowała kwestię sprze
daży i używania artykułów pirotechnicznych na terenie Ustro
nia. Wprowadzono zakaz ich sprzedaży w handlu okrężnym,
co oznacza, że fajerwerki i petardy legalnie mogą być sprze
dawane tylko w sklepach, zakaz sprzedaży osobom nie mają
cym jeszcze 18 lat, a także zakaz używania wystrzałowych
zabawek w miejscach publicznych, poza nocami sylwestro
wymi. Imprezy, w trakcie których przewidziane są pokazy
sztucznych ogni, należy zgłosić w Wydziale Spraw Obywa
telskich UM. Za naruszenie ustaleń zawartych w uchwale grozi
kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5.000 zł.
Dla własnego bezpieczeństwa pamiętajmy, że tego typu arty
kuły muszą mieć atest i informację napisaną w języku polskim.

LISTY DO REDAKCJI
Artykuł Andrzeja Szcześniewskiego w Gazecie Ustrońskiej nr
37 z dnia 16 września br. i artykuł Bronisława Brandysa w GU nr
38 z dnia 23 września br. skłoniły mnie do zajęcia stanowiska i
szerszego omówienia poruszanych spraw, dla refleksji i ewentu
alnego postępowania organów Spółdzielni, tj. Zebrań Grup Człon
kowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków.
Zakończony spór sądowy w postępowaniu apelacyjnym z po
wództwa p. Barbary Kapickiej przeciwko SM „Zacisze" Sąd
Apelacyjny w Katowicach w dniu 7 lipca 1999 roku uznał słusz
ność postępowania Spółdzielni. Przypomnę, że w tym sporze
Barbara K. wnosiła o uchylenie uchwał Zebrania Przedstawicieli
Członków z dnia 19 maja 1997 r. i z dnia 30 czerwca 1997 r.
Sąd Apelacyjny w treści swego uzasadnienia stwierdza między
innymi: „...Powoływania się przez powódkę na to, że uchwała z
dnia 19 maja 1997 r. o odwołaniu członków Rady Nadzorczej
winna być uchylona, bo nie była ujęta w porządku obrad Nad
zwyczajnego Zebrania jest ze strony powódki (B. Kapickiej)
jako ówczesnego Prezesa Zarządu  nadużyciem prawa."
Czy takie zakończenie długo toczącego się sporu nie jest pełną
satysfakcją ówczesnej Rady Nadzorczej i tego Zebrania Przed
stawicieli? Tego stwierdzenia Sądu Apelacyjnego obecna Rada
Nadzorcza nie dostrzega.
Po zmianie składu osobowego Rady Nadzorczej i Zarządu w
latach 1997  1999 Spółdzielnia uzyskała płynność finansową,
ustabilizowała opłaty czynszowe oraz wyciszyła emocje wokół
rozliczenia co. Rozpoczęła dochodzić do uzyskania podstawo
wych dokumentów analityki do kont kredytów w/g mieszkań za
ubiegłe lata i wprowadzenia do ksiąg rachunkowych korekty ak
tualizacji wkładów. I co najważniejsze  zatrudniono osobę kom
petentną na stanowisko Głównego Księgowego Spółdzielni.
Ostatecznie na podstawie zebranych materiałów Rada Nadzor
cza dnia 9 lipca 1998 roku zgłosiła do Prokuratury Rejonowej w
Cieszynie, że Barbara Kapicka jako Prezes i Dyrektor SM „Zaci
sze" przekraczając swe uprawnienia i niedopełniając obowiąz
ków szczególnie w latach 1995  1997 działała na szkodę dobra
społecznego  członków Spółdzielni  doprowadzając do strat na
kwotę 215 tys. złotych.
Dziś znamy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej
w Cieszynie, który postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie nie
dopełnienia przez Barbarę Kapicką w latach 1995 1997 obowiąz
ków Kierownika Bieżącej Działalności Gospodarczej SM „Zaci
sze" w Ustroniu stwierdzając, że: CZYN NIE WYCZERPUJE
USTAWOWYCH ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO.
Trudno dziś Zarządowi Spółdzielni publicznie pisać, że tego
typu niedopełnienia obowiązków przez byłą prezes Barbarę K., a
obecnie członka Rady Nadzorczej i członka Komisji Rewizyjnej,
która z tytułu pełnienia tej funkcji spełnia nadzór i ma pełny wgląd
i ingerencję w omawiane sprawy oraz podejmowane decyzje.
Ta sytuacja uniemożliwia dokonanie obiektywnej analizy strat
i nieprawidłowości powstałych w wyniku niewłaściwych wręcz
szkodliwych decyzji podejmowanych przez Barbarę K., czego 
przypomnę  prokurator Prokuratury Rejonowej w Cieszynie nie
zaprzecza.
W tej sytuacji obecna Rada Nadzorcza  nie tracąc czasu  pilnie
rozpoczęła działania w szukaniu ewentualnych uchybień w wyli
czeniu przedstawionych strat w wysokości około 215 tys. złotych.
Jednym z działań jest ponowne zlecenie Biegłym Rewidentom
dokonania oceny materiału Zarządu dotyczącego rozliczeń kre
dytowych z bankiem PKO. Biegły księgowy w swym sprawozda
niu ponownie potwierdza ujawnione już wcześniej nierzetelne
prowadzenie analityki i rozliczeń kredytów w latach 1990  1996,
to jednak nie satysfakcjonuje Radę Nadzorczą. Jednym ze zna
czących nieprawidłowości w y w o ł u j ą c e dziś p o w a ż n e konsekwen

cje finansowe to opóźnienie wpłaty do banku kwartalnej raty w
wysokości około 160 tys. zł. Zatajenie i nie poinformowanie tego
faktu przez Barbarę K. Zarządu i Rady Nadzorczej jak też nie
ujawnienie tego faktu przez Komisję Rewizyjną, spowodowało
przypisanie tej straty ponad 30 członkom, pomimo, że wpłacili
oni terminowo swe zobowiązania kredytowe do Spółdzielni.
Ocenę przedstawionych faktów pozostawiam członkom Spółdziel
ni, a przede wszystkim członkom Osiedla Centrum i delegatom
na Zebranie Przedstawicieli Członków, gdyż obecna Rada Nad

zorcza tego nie zrobi, bo obecni liderzy Rady pełnili wówczas
odpowiedzialne funkcje w Radzie Nadzorczej.
Pragnę też wskazać, że członkowie, którzy do końca 1999
roku spłacą swe zadłużenie wobec banku PKO mogą uzyskać
na preferencyjnych warunkach własnościowe prawo do loka
lu mieszkalnego.
Dlatego teraz Rada Nadzorcza musi postanowić kto i jak ma
pokryć kwotę 160 tys. złotych niesłusznie przypisaną ponad 30
członkom. Czy to potrafi?  czas pokaże. Stale przesuwany ter
min mającego odbyć się Zebrania Przedstawicieli Członków może
rozwiąże ten Węzeł Gordyjski.
Ludwik Gembarzewski
To przykre, że osoba duchowna powiela obiegową, niepraw
dziwą historię cmentarzy w Ustroniu (artykuł pt.: „Ekumeniczna
historia krzyża" Gazeta Ustrońską nr 47 z dnia 25.11.99 r.).
Cmentarz komunalny  a nie ateistyczny  był urządzony ze
względu na fakt braku miejsca pochówku na cmentarzach wy
znaniowych w centrum Ustronia oraz by umożliwić pochówek
osób innych wyznań niż katolickie czy ewangelickie. Na cmenta
rzu tym od początku odbywały się pogrzeby wyznaniowe. To m.
in. nacisk parafii ustrońskich powodował przyspieszenie prac nad
oddaniem do użytku cmentarza komunalnego, a wystrój domu
pogrzebowego był uzgadniany z przedstawicielami obu parafii.
Nikt nie chciał likwidować cmentarzy wyznaniowych. W tym cza
sie „ówczesna władza" uzgodniła usytuowanie cmentarza w Ustro
niu Polanie i powiększenie cmentarza w Ustroniu Lipowcu.
A że wcześniej nikt nie wyszedł z inicjatywą postawienia eku
menicznego krzyża  to już inna sprawa i adresat.
Benedykt Siekierka
Naczelnik Miasta Ustroń w latach 19821990
Wraz z mieszkańcami ul. Nadrzecznej pragnę podziękować Bur
mistrzowi Miasta Ustronia J. Szwarcowi oraz radnemu J. Misiorzo
wi za sumienność i dotrzymanie słowa w częściowej realizacji mo
jego postulatu: oświetlenia ul. Nadrzecznej. Oczekujemy zakończe
nia oświetlenia tej ulicy w nowym roku budżetowym.
członek Zarządu Osiedla Ustroń Centrum Aniela Gluza

SPOTKANIE WIGILIJNE
Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało niewiele czasu. Ci,
których los obdarzył kochającą rodziną zaczynają zastanawiać
się, z kim i gdzie je w tym roku spędza. Dla osób samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu organizuje spo
tkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się 24 grudnia 1999 r.
o godz. 12.00 w lokalu „Kubuś" przy ul. 3 Maja 27.
Osoby chcące wziąć udział w tym spotkaniu proszone są o kon
takt do 17 grudnia br. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz
nej w Ustroniu, ul. M. Konopnickiej 40, tel. 8542634. Dla osób
zapisanych przewidujemy upominki świąteczne.
Zdzisław Dziendziel, kierownik MOPS
'Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZAWODZIE' 0
Informuje, że przyjmuje jeszcze deklaracje zgłoszeniowe
pacjentów chcących korzystać ze świadczeń zdrowotnych

w roku 2000
w Przychodni Rodzinnej „Zawodzie"
w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 7 oraz

w Przychodni nr 2 „Centrum"
w Ustroniu, przy ul. Ogrodowej 2.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej:
Choroby Wewnętrzne  lek. med. Dorota Gerlic,
lek. med. Ewa Sitkiewicz
Pediatria  dr n. med. Tomasz Dyrda, lek. med. Michał Kundziołka
I specjalistycznej opieki medycznej (od 1.01.2000 r.):
Otolaryngologia  dr n. med. Urszula Zątck  Stelmach
 specj. otolaryngolog
Alergologia i Pulmonologia  lek. med. Bożena Tabak
 specj. chorób płuc
Ginekologia  lek. med. Teresa Fołtyn
 specj. ginekologii i położnictwa
oraz świadczeń z zakresu Medycyny Pracy.
Rejestracja codziennie od. 10.00 do 17.00.
Informacje telefoniczne: 8545665,
^
8543534 wcw. 354 lub 8542307 wew. 354.
^
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TAŃCZĄ I ŚPIEWAJĄ
JUŻ CZTERY LATA
W listopadzie minęła czwar
ta rocznica istnienia Dziecięcej
Estrady Regionalnej „Równica",
działającej przy Szkole Podsta
wowej Nr 1 w Ustroniu.
Na łamach Gazety Ustroń
skiej śledziliśmy kolejne wyda
rzenia z dotychczasowego życia
Zespołu. Warto jednak przypo
mnieć, że „Równica" w ciągu

czterech lat dała ponad 120 kon
certów. Występowała nie tylko
na Ziemi Cieszyńskiej, Górnym
Śląsku, w Małopolsce, lecz tak
że w Czechach i na Węgrzech.
Wzięła udział w wielu przeglą
dach, konkursach i festiwalach,
osiągając zawsze wysokie noto
wania i główne nagrody. W tym
właśnie miejscu należy podkre

ślić, iż DzER „Równica" swój
powszechny aplauz i podziw
zdobyła głównie dzięki swoje

mu choreografowi, jednocześnie
kierownikowi artystycznemu 
pani Renacie Ciszewskiej. Jej
znakomity warsztat pracy, ol
brzymi talent oraz predyspozy
cje pedagogiczno  artystyczne,
których to cech pozazdrościć
może niejeden profesjonalista
sprawiły, iż „Równica" znalazła
się na najwyższym piedestale.
Z okazji czwartej rocznicy uro
dzin życzymy Zespołowi zdoby
cia ogólnopolskiej popularności i
dalszych wspaniałych sukcesów
na drodze do małego jubileuszu
pięciolecia w nowym millenium,
pani Renacie Ciszewskiej spełnie
nia marzeń, oczekiwań i wytrwa
łości w pokonywaniu wielu barier,
jakie towarzyszą te j trudnej pracy,
a Wam  władzom, sponsorom
oraz mieszkańcom miasta  otwar
tych umysłów i serc w nadawaniu
odpowiedniej rangi małym arty
stom, którzy w ogromnym stop
niu uczestniczą w promocji na
szego uzdrowiskowego miasta
Elżbieta Sikora

Ustronia.
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obok
cmentarza

ryb

ZAPRASZA NA PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY
polecamy:
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wspaniała zabawa
z kapelą góralską tj
obf ite potrawu
pieczenie prosiaku
danie z dziczyzny
DODATKOWE HMFOIRMACJE: ˇKARCZMA GÓRALSKA,
ˇUSTROW, UL. NADRZECZNA 1, TEL. 0 6 0 3 8 7 9 811
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kosiarki spalinowe i elektryczne
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szwedzkiej firmy
Zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny oraz fachową obsługę.
piły
rv*iji S 'S S
zł
KH^ft. fi
Zapras/amy do skle&łw.

Bnu*^,*

Ustroń

OiaLwyu

3 Maja 1D8

Stary Targ 12

tel (033)
cel kom
pnnpt
sob.

8543521 >vevv. 3<3
• 0/602394G63
800. 1530
gco.12oo

tel.lcom.: 0/60278128r
,,„„
153<j

LAS&OGROD

8 Gazeta Ustrońska

DYRDA S.C.
Antoni i Szymon Dyrda

Ustroń, ul. Daszyńskiego 19
tel. 8 5 4  2 5 7 5 , ' 8 5 4  2 0 6 9
tel. kom.: 0604 45 I l 59

4>FUNDAMENTY, ŚCIANY
 B U D O W A DOMÓW
(^OCIEPLANIE BUDYNKÓW
(^WJAZDY, PLACE, DROGI
& USŁUGI, PROJEKTY, ROBOTY BUD.
%%%%% Oferta na zimę: odśnieżanie placów, parkingów,
dojazdów, wywóz śniegu. Zlecenia interwencyjne na telefon.
P Ü S

„ P O D BECŹieĄ"
ZIG pfGSZG
f2G *

ust™
üt. IsipOWSłśG

SY&WBST&OWY
zabawa z zeipotem
m u z y c z n y m w iali n a piętrze,
wyśmienita kuchnia,
konkuriy z nagrobami,
IN"FOKMA£lE:
_
atrakcyjna cena
te(. 854718? 8547'75 pa 18.00

S ^ I L W I E S i r i E I K
PROPONUJ€MV PflŃSTUUU:
n i e z a p o m n i a n ą zabauuę, m i ł q a t m o s f e r ę ,
profesjonalng obsługę,
a t r a k c y j n e konkursy z n a g r o d a m i .
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Do tańca gra zespół Michał & Maciek
Rezerwacje, menu oroz inne informacje
pod nr. tel. 8542447 lub na miejscu
kawiarni „Oaza", ul. Grażyńskiego 8 w Ustroniu

ZS

ŚCISŁA SELEKCJA
W ubiegłym sezonie jeździliśmy z Kaśką Wiejachą i wystarto
waliśmy w Mistrzostwach Polski w Szczyrku. Teraz od p o c z ą t k u
wakacji istnieje klub, który został zarejestrowany w sądzie
mówi
Krzysztof Cimek, trener Ustrońskiego Klubu Sportowego ,.Busters'\
Klub zarejestrowany został w lipcu tego roku. prezesuje muMagdale
na Wiejacha, wiceprezesem jest A n d r z e j Szeja.
Obecnie w klubie trenuje pięć osób: Beata Nowak. K a t a r z y n a Wie
j a c h a . Michał K u b a l o k , Marcin Szeja. Jarosław Szeja. Czynnym
zawodnikiem jest też K. Cimek. W lipcu odbył się pierwszy obóz. pod
czas którego trenowano na nartach wodnych. Po nim pracowano nad
kondycją nad morzem. Po rozpoczęciu roku szkolnego trenują stale trzy
razy w tygodniu. Gdy spadł śnieg, w weekendy wyjeżdżają na Stożek,
gdzie jest szansa na jazdę na śniegu. To jednak nie wystarcza, gdyż śnieg
spadł dopiero w końcu listopada. Pierwszy kontakt ze śniegiem w tym
sezonie młodzi snowboardziści mieli w Kaprun w Austrii. Takich wy
jazdów powinno być więcej, niestety są zbyt kosztowne dla młodego
klubu. Na razie sponsorami są rodzice. Tylko K. Wiejacha i K. Cimek
otrzymali darmowe deski i ubrania. Ich ubiegłoroczne wyniki skłoniły
hurtownie sprzętu snowboardowego do takiego gestu.
W ubiegłym roku sezon zakończyliśmy bardzo dobrze. Z Kasią
znaleźliśmy się w czołówce k r a j u — mówi K. Cimek. W tym sezonie
liczy bardzo na M. Szeję, K. Wiejachę. Powinni się znaleźć w pierwszej
dziesiątce w kraju. Poza tym sam trener K. Cimek jest w kadr/c narodo
wej seniorów.
T r e n u j ą c w klubie nie mogę wyjeżdżać z reprezentacją za czy
sto. Taką podjąłem decyzję
mówi K. Cimek.
Tak więc największe szanse na odniesienie sukcesu ma sam trener.
Odbyły się już pierwsze zawody w Kaprun rozpoczynające cykl mistrzów 
ski snowboardzistów z federacji FIS. K. Cimek był drugim z Polaków
zajmując miejsce w trzeciej dziesiątce. Zresztą trzecia dziesiątka to obec
na realna siła polskiego snowboardu. Dobre wyniki osiągają junior/},
potem zaczynają się kłopoty finansowe i z czasem odstają od czołówki.
Tak jak w innych dyscyplinach sportowych w naszym kraju, gdy zaczy

Na Stożku.

Fot. W. S u c h t a
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USTROŃ, ul. SPORTOWA 7
tel. 854 27 92

li) księgi przychodów
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Metal  Płot
wykonuje:
i skrzydłowe
kute, o z d o b n e ,
przemysłowe (automatyka),
o g r o d z e n i a , kraty, b a l u s t r a d y
MONTAŻ GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul.
\ Dominikańska 24a, tel. 8545106 /
tel. kom. 0601516854

s.o.

SKLEP WIELOBRANŻOWY
F I R M Y „M A X"

Płytki ceramiczne
i wyposażenie
Prawdziwe
łazienek
Oblicze Elegancji tel. 8541528
USTROŃ UL. D A S Z Y Ń S K I E G O 70A

oferuje:
szeroki asortyment śrub i wkrętów
& pokarm dla ryb i ptaków
& plastik, szkło i komplety łazienkowe
f
~ armatura wodna i PCV
i art. rolnicze i ogrodnicze

Salon Mody M & M

Fot. W. S u c h t a

Na lodowcu.

na się rozmowa, niechybniejej zasadnicza część dotyczy pieniędzy. Utrzy
manie trenującego snowboardzisty to skromnie licząc 50.000 zł rocznie.
Samo startowe na krajowych zawodach to 50 zł. licencja 200 zł. Do tego
dochodzą przejazdy, noclegi, sprzęt, który jest dość drogi. Dobra deska
z butami i wiązaniami to wydatek rzędu 3000 zł. Takich desek zawodnik
startujący potrzebuje kilka. Klub dotychczas nie ma sponsora strategicz
nego. Na razie lic/ą na skromną pomoc jak choćby karnety na wyciąg
po preferencyjnej cenie.
Przyjęto zasadę, że z oczywisty ch względów nie będzie to klub maso
wy Zawodnicy traktowani są jak prawdziw i wyczynowcy. Jeżeli młody
adept zostaje j u ż przyjęty, trenuje pr/.ez rok. po czym okazuje się czy
nio/e w przy szłości odnosić sukcesy czy też lepiej dać sobie spokój i
nic tracić pieniędzy. Do samego klubu nie jest się łatwo dostać. To ścisła
selekcja.
Widzę postęp) trenowanych przeze mnie zawodników i liczę
na to, że będą ze mną rywalizować, że razem będziemy walczyć o
wysokie miejsca w Polsce — mówi K. Cimek. — Na razie nastawiamy
się głównie na slalom i slalom gigant. Każdy z naszych zawodników
ma deskę slalomową.
Obecnie wpisowe do klubu to 300 zl. do tego dochodzi opłata miesięcz
na 100 zł. To oczywiście nie pokrywa wszystkich kosztów. Dlatego liczy
się na sponsorów. Jeżeli zawodnicy będą osiągać wyniki, ludzie interesują
cy się tą dyscypliną sportu zobaczą, że jest to klub z przyszłością, nie po
winno być kłopotów. Obecnie jest to tylko sprzęt dla K. Wiejachy i K.
Cimka i sprzedawane po cenach hurtowych kombinezony, deski, buty i
wiązania. Za to jednak trzeba było zapłacić z własnej kieszeni. Opłata 100
zł pokrywa zaledwie w części koszt wyjazdów na zawody.
Pierwszą imprezą w kraju są 28 grudnia zawody o Puchar Polski.
Niezbyt to korzystne dla trenujących dopiero od lipca w zorganizowa
nej formię. Szczyt formy powinien przyjść w lutym i wtedy dopiero bę
dzie można powiedzieć ile kto jest wart. Natomiast prawdziwych sukce
sów, jak twierdzi trener, można spodziewać się dopiero w przyszłym
sezonie.
Wojsław Suchta

Ustroń Hermanice. ul Skoczowska 23

ZAPRASZAMY
codziennie od 8.00 do 17.00
soboty od 8.00 do 14.00
tel 8544710

C U K I E R
POLECA:
cukierki, ciasteczka,
owoce w czekoladzie,
czekolady, bombonierki,
R E N O M O W A N Y C H FIRM:
Lindt, Wedel, Wawel, W o b r o
Proponujemy paczki
ś w i ą t e c z n e na z a m ó w i e n i e ,
ul. A. Brody 4 (przed targowiskiem)

/

r

SERWIS
\
OGUMIENIA ^

Ustroń  Hermanice
ul. Wiśniowa 2
033/ 854 50 66
>
0602 79 44 34
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Ogłoszenia drobne
Malowanie, kafelkowanie, gładź gip
sowa. Tel. 8545402.
Docieplanie budynków, roboty we
wnętrzne, tynki, posadzki, kafelkowa
nie. płyty gipsowe. Tel. 8530555.
KRF.DYTY RÓZNF dla samotnych,
dla małżeństw do 10.000 bez porę
czycieli, bez wiedzy współmałżon
ka. Prowadzisz działalność, chcesz
udzielać kredytów  skontaktuj się.
Nasączanie taśm i cardrigerów do
drukarek komputerowych. Zysku
jesz do 65% ceny nowej. Sklep zio
łowo  kosmetyczny. Ustroń, ul. Da
szyńskiego 5. Tel. 0605062405. Ceny
konkurencyjne. ZAPRASZAMY
Biuro Rachunkowe  pełny zakres
usług. Tel 8544720.

Polonez Truck 1994 r. sprzedam FV.
Tel. 8547206.
Hotel „Magnolia" zatrudni w charak
terze recepcjonistki osobę min. 25let
nią z odpowiednim wykształceniem.
Tel. 8543690.
Sprzedam regały drewniane, wysokość
2 m. szerokość 90 cm. głębokość 30
cm i 2 lady. Tel. 8544564.
Sprzedaż choinek od 13 grudnia
Ustroń, ul. Polańska 32. tel. 8543302.
Sprzedam nowy nieużywany termomix
za 2.200 zł. Tel. grzeczn. 8543204.
Firma Handlowo  Usługowa „Capri",
Ustroń, ul Daszyńskiego 26  obrót
nieruchomościami  zaprasza również
do nabycia biletów lotniczych na
wszystkie połączenia.
Tel/fax. 8544584, 8541773.

Odzież używana  wyprzedaż 50% ta
niej. Ustroń Nierodzim, ul. Skoczow
ska 134 nad pocztą.

Fot. W. Suchta

CO NAS CZEKA
WYSTAWY
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B&K Heczko  wystawa
i sprzedaż prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
— Wystawa malarstwa Floriana Kohuta „Strachy polne" (do 10.01.2000).
— Przyroda wokół nas  okazy zwierząt, owadów, kamieni.
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
— Wystawa sukni cieszyńskiej ze zbiorów własnych Muzeum.
Muzeum czynne: we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9 14, w soboty 9  13,
niedziele 10  13.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996
„JEST TAKIE MIEJSCE... USTRONNE". Wystawa prac Barbary Paluszkiewicz.
Oddział czynny: we wtorki 917, środy, czwartki 914, w piątki i soboty 913.
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda"''
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108. Czynne: od wtorku do piątku 916, soboty 1013.
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B&K Heczkowie
ul Błaszczyka 19, tel. 8541100, czynna cały czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7. tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 8545458.
— Postacie i sceny z literatury polskiej: „Potop".
— Pejzaż  Impresje.

KINO „ZDRÓJ",
9.12

^wspaniała zabawa z wodzirejem i zespołem
muzycznym „Romano and Italiano"
^ a t r a k c y j n e występy artystyczne: para
taneczna, striptease damski i męski
Glosowanie nagród rzeczowych
^ o b f i t e i smaczne potrawy

Wstęp: 400 zł od osoby.
Hotel „Muflon" w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 32,
tel. 8542711, 8543715; fax 8542992

1015.12
16.12

ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640

17.00
18.45
18.45
20.30
17.00
18.45

Trzynasty wojownik
Grzeszna propozycja
Na koniec świata
Miłość po zmierzchu
Na koniec świata
Miłość po zmierzchu

Kino Premier Filmowych
9.12
16.12

21.00
21.00

Egzekutor
Hiszpańska mucha

Klub Filmowy „REJS"
17.12

22.30

Powiększenie

agent
PZU WARTA POLONIA
i inne
Maria Nowak E N E R G O A S E K U R A C J A zaprasza
wtorek
środa

piątek

g00^30
nieparzyste

00

8°°^300

Filia L O , R y n e k , tel. 8 5 4  3 3  7 8

oraz codziennie po 1700
00
w sob.

ul. Dominikańska 26
tel. 8543204

DYŻURY APTEK
Do 11 grudnia apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
Od 11 do 18 grudnia apteka „Pod Najadą" przy ul. 3 Maja.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

J t S l ^ UBEZPIECZENIA
T«Ł: 854 3000
Fot. W. Suchta
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NAJLEPSI W POWIECIE
— Po raz pierwszy wygraliśmy z tymi tradycyjnie mocniej
szymi szkołami w powiecie. Zawsze w siatkówce brylował Sko
czów, w tym roku po raz pierwszy drużyny chłopców i dziew
cząt przełamały tę hegemonię. W tej dziedzinie jest to naj
większe osiągnięcie szkoły — nie kryje zadowolenia dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Zbigniew Gruszczyk, który także tre
nuje szkolną drużynę dziewcząt w siatkówce. Siatkarzy z SP2
pod swą pieczą ma Sławomir Krakowczyk.
Faktycznie drużyny z SP2 bezapelacyjnie wygrały rozgrywki
powiatowe. Okazuje się, że nawet skromny trening po czasie daje
efekty. Obecnie są to rozgrywki klas VIII szkół podstawowych,
gdyż gimnazja mają odrębne zawody.
— Ta grupa zawiązała się trzy lata temu i od tamtego czasu
dziewczęta pracowały na to mistrzostwo powiatu — mówi Z.
Gruszczyk. — Po kolei wygrały: turniej międzyszkolny, na
stępnie powiatowy i niestety przegrały w Pszczynie.
— Fajna atmosfera w drużynie. Najcięższy mecz w Pszczy
nie — mówi Irena Marekwica, która jest kapitanem drużyny. —
Była szansa, ale źle odbierałyśmy piłkę. Trener denerwuje się
gdy przegrywamy, chyba nawet bardziej od nas.
Jak w każdym profesjonalnym zespole dziewczęta mają swój
okrzyk bojowy.
— Tak jakoś wyszło, że nasz okrzyk to: „Zbigniew Boniek!!!"
— zdradzają. — Zaczęło się od Kaśki, którą nazywałyśmy „Bo
niek", a trener ma na imię Zbigniew, więc teraz jest „Zbi
gniew Boniek".

Drużyna siatkarska chłopców SP2. W drugim rzędzie od lewej:
trener Sławomir Krakowczyk, Piotr Skóra, Dariusz Legierski, Ra
dosław Popek, Przemysław Maryan, z przodu od lewej: Robert
Wińczyk, Łukasz Pietroszek, Szymon Madzia. Ponadto w zespo
le grają Marek Dymski i Tomasz Ostroga.
Fot. W. Suchta

Drużyna siatkarska dziewcząt SP2. W drugim rzędzie do lewej:
trener Zbigniew Gruszczyk, Iwona Dyrda, Anna Gawęda, Monika
Szpernol, Irena Marekwica, z przodu od lewej: Martyna Stolarczyk,
Justyna Gluza, Katarzyna Hussar, Eliza Nocoń.
Fot. W. Suchta
Wszyscy zgodnie podkreślają wyrównany poziom półfinału wo
jewódzkiego. Każda z drużyn mogła sięgnąć po zwycięstwo.
— Zabrakło nam trochę odporności psychicznej. Moim zda
niem byliśmy nawet lepsi — mówi kapitan drużyny Przemy
sław Maryan, który przede wszystkim trenuje piłkę nożną w Kuź
ni Ustroń — Z wyniku jesteśmy zadowoleni. Nastroje w dru
żynie były bardzo dobre, a kłóciliśmy się tylko na boisku.
Chłopcy tworzą wysportowaną grupę. Nie ograniczają się wy
łącznie do siatkówki. Trenują tak jak kapitan piłkę nożną, inni
koszykówkę.
— W niczym nie odstawaliśmy, brakło jednak szczęścia —
upatruje przyczyn porażki S. Krakowczyk. — Pozostał niedosyt,
gdyż chłopcy czuli, że jest szansa awansować o jeszcze jeden
szczebel wyżej. Ja uważam, że i tak osiągnęli bardzo dużo.
Należy cieszyć się z wyników drużyn siatkarskich naszej
szkoły — mówi Z. Gruszczyk. — Szkoda tylko, że dziewczęta
nie będą miały możliwości kontynuowania treningu w szkołach
średnich, gdyż siatkówka kobieca praktycznie w naszym po
wiecie nie istnieje. Dziewczęta tworzą wyjątkową grupę. Zdol
ne, nie mają żadnych problemów z nauką, dobrze ukształtowa
ne motorycznie, lubiące trenować. Myślenie jednak o stworze
niu nawet jakiejś namiastki klubu w Ustroniu nie wchodzi w
rachubę, gdyż po prostu na sport nie ma nigdzie pieniędzy.
Nieco lepiej wygląda sytuacja chłopców, którzy po skończeniu
szkoły podstawowej grę w siatkówkę będą mogli kontynuować w
TRS „Siła" Ustroń. Jednak i ta sekcja, której zespół startuje na
razie w rozgrywkach juniorów młodszych, boryka się z trudno
ściami finansowymi. Jakoś jednak starcza na stroje dla chłop
ców, opłacenie licencj i i kosztów wyjazdów.
Wojsław Suchta

Jak podkreśla Z. Gruszczyk dziewczęta są bardzo zdyscypli
nowane. Nie ma żadnego problemu z obecnością na treningach.
Gdy jako dyrektor szkoły uczestniczy w konferencjach, inne obo
wiązki nie pozwalają mu przeprowadzić treningu, dziewczęta same
domagają się odrobienia zaległych godzin zajęć.
— Nie odpuszczają, same potrafią się mobilizować— mówi.
Jeszcze lepszy wynik od dziewcząt osiągnęła drużyna siatka
rzy SP2. Po wygraniu turnieju powiatowego i rejonowego zna
leźli się w półfinale rozgrywek województwa śląskiego.
— Trenujemy tylko na SKS to znaczy dwie godziny tygo
dniowo — mówi S. Krakowczyk. — Prawdę mówiąc jest to
strasznie mało. Te dwie godziny to praktycznie jedyna oka
zja, żeby pograć na dużym boisku. Jeden z chłopców chodzi
już na treningi „Siły", mam nadzieję, że z czasem inni do nie
go dołączą, jednak to trochę potrwa gdyż jest duża różnica w
umiejętnościach. Generalnie zrobiliśmy bardzo dobry wynik.

W półfinale wojewódzkim chłopcy grali z mistrzami rejonów
Katowic, Chorzowa i Tychów, czyli z reprezentacjami szkół, do
których chodzą uczniowie regularnie trenujący piłkę siatkową,
często w klubach.
— Mieliśmy dużą szansę, by wejść do finału — twierdzi S.
Krakowczyk. — W decydującym meczu wygraliśmy pierwsze
go seta, w drugim prowadziliśmy 19:16, niestety przegrali
śmy ten mecz, ale niewiele brakowało.

lak jak twierdzi dyr. Z. Gruszczyk, na sport nie ma pieniędzy. Cóż z
tego że np. dziewczęta chcą po skończeniu szkoły podstawowej dalej tre
nować siatkówkę, są ludzie którzy mogliby prowadzić zajęcia i co najważ
niejsze jest odpowiednie miejsce do tych zajęć, skoro nie ma pieniędzy.
Takie przedsięwzięciajak sekcja siatkówki dlajuniorów TRS „Siła" funk
cjonują wyłącznie dzięki kilku osobom, które swą pracą i pieniędzmi po
stanowiły wesprzeć to przedsięwzięcie. Na razie chłopcy „terminują" w
siatkarskim fachu, nie ma oszałamiających wyników, ale chyba lepsze to
niż pozostawienie ich samym sobie, by po jakimś czasie wysłać do nich z
całą pompą terapeutę z odpowiednią pogadanką.
Fot. W. Suchta
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POGWARKI PRZEWODNICKIE
Zarząd Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych informuje, że
tradycyjne „Pogwarki przewodnickie" odbędą się 17 grudnia o godz.
17.00 w Domu Wczasowym „Ziemowit" w Wiśle, ul. Wodna 3. Wy
iazd z Cieszyna z ul. Kolejowej o godz. 16.15. Zgłoszenia do 14 grudnia
przyjmuje Oddział PTTK w Cieszynie, tel. 85211 86.

ZAPROSZENIE DO TEATRU
Po raz pierwszy w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie
odbędzie się tradycyjna świąteczna biesiada. W szczególnym
świątecznym nastroju publiczność spotka się ze znakomitymi
nuzykami i solistami jedynego w swoim rodzaju zespołu. Jego
ałoźyciele  bracia Golcowie uznani zostali za talenty na miarę
iregovicia i Piazozoli. W perfekcyjnym wykonaniu usłyszymy
wiele pięknych kolęd i poznamy świąteczne obyczaje. Zaprasza
my do Teatru we wtorek 28 grudnia o godz. 18.00.
W grudniu można także wysłuchać koncertu zatytułowanego
..Podszepty diabelskie na fortepian" w wykonaniu Anny Branny
i 10.12, godz. 18.00) oraz obejrzeć spektakl Sceny Polskiej z
zeskiego Cieszyna, która wystawi komedię Aleksandra Fredry
Zemsta" (16.12, godz. 9.00 i 11.30; 17.12, godz. 9.00).

T R E N D Y
HAIK I ASHION

U S T R O Ń , UL. 3 M A I A 1 2 C
TEL. 8 5 4  1 7  9 8
OFERUIEMY NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA
W DZIEDZINIE KREOWANIA FRYZUR.
TECHNIKI BALAYAZ, PASEMKA, TRWAŁE
ONDULACJE, NAJMODNIEJSZE KOKI.

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
, oraz dużo radości w nowym 2000
roku, wszystkim swoim Klientom
|
składa właścicielka i personel
sklepu z bielizną firmy „ T r i u m p h ' ^ ^

Trium/ili

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

/mMm'
^y^^j^iS

Taki se bajani...
Ludno, ale cicho na kierchowach Słońce piyknie świyci. Kier
chowy, jak najpiykniejsze ogrody. Lampki i świyczki piyknie sie
polom, bo ani wiatru ni ma.
Z ciynżkim sercym chodzym po tych kierchowach Tu sóm moji
nejmilsi  dzieciątka, mama, braciszek Pore dni przed Wszystkimi
Świyntymi pożegnał ach mojóm nejlepszóm przocielke Zofijke. Kie
ry z Ustrónioków nie znul Zosi z kina? Każdy, gJojóm znoł, musioł
mieć rod. Zawsze wesoło, pogodno, z dobrym słowem dlo każdego.
Dziepro, jak nóm braknie kogoś i, mogymy powiedzieć,jako to je
dlo nas strata. Póki żyjóm, to se tego nie wożymy  że sóm prziy nas,
że nas wspiyrajóm w kłopoce, że sie razym s nami radujóm.
Ani braciszkowi, ani Zofijce nie poradziłach ulżyć w ich bole
ści. Tela, że byłach razym ś nimi. Coch mogła dlo nich zrobić za
życio, coch mógła im dać  wszystko za mało. Teraz jyny pamiyńć,
ostatni kwiotek, ostatnio lampka.
Wiym przeca, że każdy mo swój czas pisany, jyny czymu tyn czas
prziychodzi tak rychło? Czymu, nim tyn czas prziydzie, to muszymy
jeszcze widzieć ciyrpiyni i boleść tych naszych nejmilszych? Czymu
tacy ludzie, co dowajóm nóm radość muszóm ciyrpieć?
A teraz już ani se ś nimi nie porządzym, ani sie nie pośmiejym,
ani nic im nie dóm, ani łod nich nicjuż nie dostanym. Mogym jesz
cze s Pónbóczkym sie wadzić, że mi ich tak wczas wziył. Pónbóczek
je jednako za wysoko i nie widzi naszej boleści, naszej straty.
Chciałabych Wóm moji nejmilsi choć w tym pisaniu dać jeszcze
najlepsze słowo, prziywrócić pamiyńć. Wiym, że ludzie Was mieli
radzi, wiym, żefest odczuli Waszóm stratę. Jednako moji słowa sóm
taki ubogi i nie poradzóm wyrazić tego wszystkigo co czujym.
Chodzym po tych kierchowach, zapołóm lampki, ukłodóm kwiot
ki, a serce boli. Żółty listek cicho spod na płytę, lampka zaskwiyr
czała, może to łod Wasjaki znak? Możeście sóm tu razym sy mnóm.
Jak mi Was strasznie brakuje, każdego dnia, każdej godziny.
Miłujym Wasfort, chocioż Wasjuż ni ma.
Hanka łod Sliwków

OFERTA ŚWIĄTECZNA
SALON MUZYCZNY ZIBIHIT
Ustroń, ul. Grażyńskiego 5, tel./fax: 8544761, www.strimex.com.pl
* największy wybór płyt CD i kaset MC na Śląsku Cieszyńskim
* płyty CD już od 9.90 zł, kasety MC od 2.90 zł
$ płyty CD ROM
OWY
$ bajki na kasetach video i audio KUPON RAB
.
0rf0QQ
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* szeroki wybór kolęd
* bogata oferta kart świątecznych i okolicznościowych

POZIOMO: 1) ryba z kolcem, 4) straszy na cmentarzu, 6)
„problem" w desce, 8) mądry ptak, 9) 31.XI1.99, 10) gęste
zarośla, 11) spis, wykaz, 12) na generalskich spodniach, 13)
rzadkie imię żeńskie, 14) biblijny syn Judy, 15) bracia zakon
ni, 16) mocny argument, 17) Indianin z Meksyku, 18) też Agata,
19) pierwiastek chemiczny, 20) zdjęcie z filmu.
PIONOWO: 1) trwała na głowie, 2) widzi świat różowo, 3)
występ, pokaz, 4) choroba kolorów, 5) dużo nałożnic, 6) cia
sto z jabłkami, 7) siedem lat nieszczęść, 11) barwny ptak z
dżungli (wspak), 13) nowela B. Prusa, 14) szlam na dnie.

R o z w i ą z a n i e (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowie
dzi m i j a 22 grudnia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 46
ANDRZEJKI
Nagrodę 30 zł otrzymuje O l g a W i s e ł k a
ul. Dworcowa 113. Zapraszamy do redakcji.
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