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W  MIEJSCE  PLAN U 
Rozmowa  z  Sylwią  i  Mieczys ławem  Żab ińsk imi, 

p r o j e k t a n t a mi  s tud ium  u w a r u n k o w ań 
i  zagospoda rowan ia  p rzes t r zennego  Ustron ia 

Dlaczego  obecnie  sporządza  się  studium  uwarunkowań  prze
strzennych  dla  Ustronia,  skoro  mamy  przyjęty  przez  samorząd 
kilk a  lat  temu  plan  ogólny  zagospodarowania  przest rzennego? 
Zmiany  polityczne  i  gospodarcze,  które  nastąpiły  po  roku  1989, 
wymusiły  potrzebę  dokonania  odpowiednich  zmian  także  w  dzie
dzinie zagospodarowania  przestrzennego.  Ustawa z lipca  1994  roku, 
o zagospodarowaniu  przestrzennym  wyznaczyła:   granicę  obowią
zywania  starych,  tzn.  opracowanych  przed  lipcem  1994  r.,  planów 
zagospodarowania  do  końca  roku  1999,  wprowadziła  obowiązek 
wykonania  przez  gminy  studium  uwarunkowań  i kierunków  zago
spodarowania  przestrzennego  do  grudnia  1999  r.,  określiła  nowe 
zasady  konstruowania  planów  miejscowych.  Ideą  było  uporządko
wanie  informacji o gminie  i przedstawienie  wytycznych  dla jej  dal
szego  rozwoju  w  formie  studium,  oraz  realizowanie  systematycz
nego rozwoju gminy w oparciu o plany  micjscowc  zagospodarowa
nia  przestrzennego.  Niestety,  z wielu  różnorodnych  powodów,  tyl
ko  ok.  30  %  gmin  w  Polsce  uporało  się  z  realizacją  Studium  do 
końca  1999  r.  W  tej  sytuacji  przedłużono  o 2  lata  , do  końca  2001 
roku,  obowiązywanie  starych  planów  ogólnych  zagospodarowania 
przestrzennego.  Wykonywane wcześniej plany  społecznogospodar
cze przekazujące Radnym  wiedzę o potrzebach  ogółu  mieszkańców, 
informujące zarazem o całym  terenie gminy  i skomplikowanych  róż
nych  uwarunkowaniach,  ma  obecnie  zastąpić  „Studium  uwarunko
wań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy". 
Jak ie  konsekwencje  wynika ją  z  przyjęcia  przez  Radę  Miasta 
opracowywanego  przez  państwa  s tud ium? 
Zgodnie z ustawą  o planowaniu  przestrzennym  Studium  opracowu
je Zarząd  Miasta, który zlecił nam zredagowanie  tego  opracowania. 
Studium  ma  w  pierwszej  fazie  uporządkować  i zebrać  informacje 

0  terenie,  uwarunkowania,  a w  drugiej  fazie przedstawić  cele,  kie
runki w polityce przestrzennej  istotne dla poprawy warunków  życia 
mieszkańców.  Wskazanie  obszarów  chronionych,  przedstawienie 
zależności  pomiędzy  wyznaczanymi  obszarami  i  realizowanymi 
funkcjami, określenie możliwych  kierunków rozwoju miasta to głów
ne  zadania.  Przyjęcie  studium  pozwoli  Radzie  Miasta  czytelniej 
odpowiadać  na  sugestie  i wnioski  mieszkańców  poprzez  weiyfika
cję propozycji z przyjętymi kierunkami  rozwoju, oraz  sprawniejsze 
pilnowanie  interesu  ogółu  mieszkańców.  Chodzi  o  harmonijny 
1 zrównoważony  rozwój  miasta,  poprawiający  warunki  i  poziom 
życia  mieszkańców,  oraz  uatrakcyjnienie wizerunku  miasta  dla  po
trzeb  turystyki  i rekreacji. 
Zapisy  w  planie  ogólnym  miały  konsekwencje  p rawne.  J ak  to 
wygląda  w  przypadku  s tud ium? 
Zapisy  w  uchwalonym  planie  miejscowym  stanowią  prawo  miej
scowe  i służą  do  wydawania  decyzji  administracyjnych,  takich  jak 
warunki  zabudowy  i pozwolenia  na  budowę.  Studium jest  opraco
waniem  zupełnie  odmiennym  od  planu  zagospodarowania  prze
strzennego.  Na jego  podstawie  nie  będą  wydawane  żadne  decyzje, 
jego  zapisy  są  wytycznymi  dla  samorządu  w  celu  sprawniejszego 
zarządzania gminą.  Opracowując nowe plany  miejscowe  sprawdza 
się  zgodność  proponowanych  zapisów  z  intencją  przedstawioną 
w  studium. 

(Dokończenie na sir. 2) 

Dzień  Kobiet  to  zabawa  dla  pań,  miły  obowiązek  składania 
życzeń  dla  panów.  Fot.  W.  Suchta 

WICHURA NAD MIASTEM 
W  poniedziałek  28  lutego ostro w  Ustroniu  wiało.  Do silnych  wia

trów  jesteśmy  przyzwyczajeni.  Wyjące  alarmy  samochodowe,  brak 
prądu,  fruwające papiery  i  liście,  kurz  bijący  w  twarz,  to  wszystko 
wiosennojesienna ustrońska codzienność. Jednak w poniedziałek wiało 
trochę  mocniej, a  wiatr  zmieniał  kierunek,  wirował.  Kilk a  wywróco
nych drzew właściwie miało ukręcone korzenie. Średnio tego dnia wiało 
z  prędkością  około 60  km/h. Najwyższą  godzinną  średnią  odnotowa
no  między  godz.  2324, gdy  to wiało  ze  średnią  prędkością  71  km/h. 
Jak mówią  fachowcy w podmuchach  prędkość wiatru jest  dwukrotnie 
wyższa,  czyli  można  założyć,  że  najsilniejsze podmuchy  dochodziły 
do  140  km/h. 

Do  najgroźniejszego  powalenia  drzewa  dochodzi  na  Rynku. 
O  godz.  16.27  odjeżdżają  autobusy  do  Cieszyna  i  Skoczowa.  Na 

(Dokończenie na str.  4) 

Fot.  W.  Suchta 



W  MIEJSCE  PLAN U 
(Dokończenie ze str.  1) 

Zmiany  wprowadzane  do  planu  miejscowego  były  dość  kłopo
tliwe.  Obowiązywała  skomplikowana  procedura.  Jak  to  jest 
w  przypadku  studium? 
Zmiany studium będzie można bardzo sprawnie przeprowadzać,  po
dobnie jak  zmieniać się będą  cele polityki  lokalnej. Chodzi  o to, by 
na  szczeblu  samorządu  gminnego  był  obraz  zamierzeń,  który  bę
dzie  kontynuowany  przez  następców. 
Mówiąc prosto: powstaje studium, które jest wizją  rozwoju  mia
sta, a  na  jego  podstawie  powstają  plany  miejscowe. Jednak  ist
nieją  już  plany  miejscowe  uchwalone  przez  RM? 
Wizja rozwoju  miasta  wymaga  kontynuacji  i zbieżności  tych  opra
cowań.  Przenoszone  są  więc  do  studium  przesłanki  do  utrzymania 
lub ewentualnego kontynuowania zaproponowanych  wcześniej  roz
wiązań. 
Co  stanowi  podstawę  do  wydawania  konkretnych  decyzji? 
Decyzje administracyjne wydawane  są w oparciu  o plany  miejsco
we  uchwalone  przez  Radę  Miejską.  W  planach  określane  zostają 
coraz  szczegółowiej  wymagania  dla  przyszłych  realizacji  i dla  in
westorów,  tak  by chronić  interes mieszkańców  i  charakterystyczny 
krajobraz. 
Mamy  studium  i plan  ogólny,  który  jeszcze  obowiązuje. Są  też 
plany  miejscowe już  przyjęte, ale okazuje się, że dla  wielu  tere
nów  muszą  być  dopiero  opracowane.  Co  stanowi  prawo  przy 
wydawaniu  decyzji o  budowie  np.  domu  jednorodzinnego? 
W  nowych  opracowaniach  planistycznych  można  precyzować  ga
baryty przyszłych obiektów tzn. powierzchnię zabudowy,  wysokość 
budowli, a także  intensywność  zabudowy  , ciągi  komunikacyjne 
i itp. Wiele z tych przesłanek znajduje się w zapisie studium  i uszcze
góławiane będą w kolejnych planach, tak by harmonizować  otocze
nie  , unikać  i likwidować  potencjalne  konflikty. 
Plan  ogólny  był prawem, studium  już  nie jest.  Powiedzieli  pań
stwo,  że  t rudno  byłoby  opracować  plany  szczegółowe  dla  całe
go  miasta.  Za  dwa  lata  będą  jedynie  studia  i plany  miejscowe 
wykonane  po  roku  1994. Co  więc z terenami,  co do  których  nie 
opracowano  planów  miejscowych.  Jeżeli  ktoś  wybuduje  tam 
cokolwiek,  nie  przekroczy  prawa,  choć  będzie  to  np.  w  środku 
lasu. 

M.  i S.  Żabińscy.  Fot.  W.  Suchta 

Nie jest  dozwolona  taka budowa, tym  bardziej w  lasach  podlegają
cych  szczególnej  ochronie  na  mocy  ustawy o lasach.  Winna  ona 
być  ścigana  na mocy  prawa.  Wskazane  w zapisach  studium  tereny 
takie jak np.  lasy ochronne  i tereny rolne winny być chronione  przed 
chaotyczną  zabudową.  Dla  terenów  nie  objętych  planami  bada  się 
zgodność proponowanej funkcji ze studium. Jeśli wystąpi zgodność 
propozycji z przewidzianym  w  studium  przeznaczeniem  i jest  od
powiednio  dużo  wniosków,  przystępuje  się  do  sporządzenia  planu 
miejscowego. Jeżeli  wniosków  jest niewiele  i teren  jest mały,  prze
widziano skróconą  formę w postaci  rozprawy administracyjnej. Gdy 
p ropozyc ja  nie  odpowiada  zamierzen iom  wskazanym 
w studium  to zostanie  odrzucona. 
Czyli  będzie  to arbi t ra lna  decyzja  urzędnika? 
Nie tyle arbitralna co konsultowana.  Urzędnik  mając pewność co do 
zgodności  zamierzenia z celami  określonymi  w  studium  sprawdza, 
czy  nie  zdezaktualizowały  się  wcześniejsze  przesłanki,  konsultuje 
z zainteresowanymi.  W konsekwencji  ustala warunki  zabudowy. 
Ludzie są  ludźmi, urzędnicy  urzędnikami  i możemy się spodzie
wać  jeszcze  bardziej  chaotycznej  zabudowy. 
Ta  procedura  nie  jest  jeszcze  dopracowana.  Istnieje  obawa,  że 
w sytuacji  braku  pianu  miejscowego, wszystko  będzie  rozpatrywa
ne w trybie  rozprawy  administracyjnej. 

Ta  rozprawa  administracyjna  okazuje się całkiem  ciekawą  rze
czą.  Czy  wiadomo,  kto  będzie  w  takiej  rozprawie  decydował 
0 wydaniu  decyzji. Czy  to  będzie urzędnik, dwóch  urzędników, 
dwóch  urzędników  z architektem  i czynnikiem  społecznym? 
Mówi się o osobach  uprawnionych.  Decyzję prawdopodobnie  wyda 
urzędnik. 
Gdy  sięgniemy  do  przykładów  z lat  minionych,  to  większość 
tzw.  samowoli  budowlanej  była  wykonywana  za  cichą  zgodą 
urzędników.  Były  też decyzje wydawane  niezgodnie  z  prawem. 
Z  tego  co  państwo  mówią  wynika,  że  te negatywne  procesy 
jeszcze  się pogłębią,  ale  wszystko  będzie się odbywało  w  grani
cach  prawa. 
Brak  aktów  wykonawczych  jest  słabą  stroną  tej ustawy. Jest  obec
nie wiele przesłanek, że jeszcze w tym roku pojawi się nowa  ustawa 
korygująca wszystkie  niedociągnięcia  poprzedniej. 
A  kto  będzie  rozstrzygał o tym,  która  sprawa  jest  oczywista? 
Może  się  okazać,  że  sprawy  oczywiste  rozstrzygać  się  będzie 
poprzez  plany  miejscowe, a  niezbyt oczywiste, poprzez  decyzje 
urzędnika.  Powiem  inaczej:  Obecna  rada  uchwala  studium 
1 plany  miejscowe.  Po  wyborach  wchodzą  do  samorządu  nowi 
ludzie,  którzy  mają  określone  interesy.  Czy  wyobrażają  sobie 
państwo, że urzędnik przeciwstawi się radzie, by nie wydać  okre
ślonej decyzji, nawet  jeśli  kłóci się ona  ze zdrowym  rozsądkiem? 
Strategia  ma  być  tym  elementem  pozwalającym podejmować  dys
kusje  i formułować  nowe  zobowiązania.  Studium  i strategia  miały 
być szkieletem,  na którym  pracują kolejne samorządy. Chodzi  o  to, 
by kolejne samorządy nie mogły zbyt swobodnie odchodzić od  tego, 
co wypracowali  poprzednicy. 
Jest  w  Ustroniu  problem  wewnętrznej  obwodnicy,  która  jesz
cze  nie  powstała,  ale  którą  kolejni  urbaniści  przesuwają  w  za
leżności od  tego, kto głośniej krzyczy. Jest  to  istotna  sprawa  dla 
całego  miasta, a tu  okazuje  się,  że  t rudno  specjalistom  podjąć 
jakąkolwiek  decyzję? 
Ta obwodnica jest  przewidziana  w planie ogólnym  i w studium  też 
jest  przedstawiona.  Skala  tych  opracowań  nie  pozwala  na  dokład
niejsze przedstawienie  problemu. 

(Druga część roztnowy zS  i M Żabińskimi za tydzień) 
Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

TO I OWO 

O L I 
W  latach  80  działało  w kraju 
ponad  dwieście  Amatorskich 
Klubów  Filmowych.  Do dzisiaj 
przetrwało  ledwie  kilkanaście, 
a  wśród  nich  jedyny  wiejski 
w Chybiu.  W ub. R.  Obchodzo
no 30lecie działalności. Od  po
czątku  szefem  jest  Franciszek 
Dzida. 

Samorząd  Wisły czyni  starania, 
by przywrócić dawną  świetność 
i funkcję Zameczku  prezydenta 
na Zadnim  Groniu  w  Czarnem. 
Wiślanie chcą, żeby obiekt  miał 
znowu  charakter  reprezentacyj
ny i służył  jako  miejsce  wypo
czynku  „głowy  państwa". 

W  Dzięgielowie  na  tzw.  Kępie 
znajduje  się  zespół  obiektów 
ewangelickiego  ośrodka  opie
kuńczego.  Początek  dała  prze
budowa  owczarni  w  1920 r. 
Obecnie mamy kompleks  nowo
czesnych  budynków,  w  których 
opiekę znajduje kilkudziesięciu 
pensjonariuszy. 

Przy  szkole  Podstawowej  nr  1 
w  Istebnej  od  jesieni  1997 r. 
działa  Środowiskowe  Ognisko 
Wychowawcze.  Było  pierwszą 
tego  rodzaju  placówką  otwartą 
na wsi przez Towarzystwo  Przy
jaciół  Dzieci  w cieszyńskim  re
gionie  oraz  na  Podbeskidziu. 

Trzeci  rok  proboszczem  Para
fi i  EwangelickoAugsburskiej 
w Wiśle Centrum jest  Waldemar 
Szajthauer.  Przybył  z Opolsz
czyzny,  gdzie  był  administrato
rem jednej  z parafii. 

Cieszyn  długo  nie  miał  bezpo
średniego połączenia z Zebrzydo

wicami.  Dopiero jesienią  1934 r. 
Oddano  do  użytku  linię  Marklo
wiceZebrzydowice. Od lutego br. 
PKP  „wycięła"  na  tej  trasie  kil
kanaście  pociągów,  (nik) 

ŚRODICI 
OCHRONY 

ROŚLI N 
KUPISZ W  SKLEPIE 

OGRODNICZYM 
przy  ul. Brody 4 

w  Ustroniu 

Gazeta  Ustrońska 2 



i  jr   Ł  i  i i  jy  äkk  i n  wmm  i   jr  m. KRONIK A  MIEJSK A 
Zarobki  samorządowców  to  ostatnio  bardzo  modny  temat.  Re
kordziści  zarabiają,  czy  też  otrzymują  w  formie  diet  kwoty  nie
przyzwoicie  wysokie.  Przypomnijmy,  że  w  Ustroniu  radny  za 
udział  w  posiedzeniu  komisji  otrzymuje  75  zł,  przewodniczący 
komisji  120 zł.  Za  udział  w  sesji  dieta  wynosi  75  zł  dla  radnych 
i 60  zł  dla  przewodniczących  zarządów  osiedli.  Dieta  przewod
niczącego  RM  wypłacana  jest  w  formie  miesięcznego  ryczałtu, 
który  wynosi  1.000  zł.  Dieta  dla  radnych  zasiadających  w  ra
dach  nadzorczych  z  ramienia  miasta  wynosi  650  zł  miesięcznie. 
Radni  członkowie  Zarządu  Miasta,  za  udział  w  posiedzeniu  Za
rządu  otrzymują  dietę  100  zł.  Jak  poinformowała  nas  skarbnik 
miasta  Maria  Komadowska  burmistrz  Ustronia  zarabia  netto 
3.950  zł. 

Naj lepsze  życzenia  dla  jub i la tów: 
Walenty  Kukulski  lat  94  ul. 
Jan  Śliwka  lat  94  os. 
Kazimierz  Machalski  lat  95  ul. 
Anna  Richert  lat  85  ul. 
Mar ia  Dustor  lat  80  ul. 
Małgorzata  Siwek  lat  85  os. 

3  Maja  136 
Manhatan  7/57 
Nadrzeczna  45 
Partyzantów  6/1 
Długa  33 
Manhatan  2/20 

Rozpoczęły się warsztaty plastyczne dla członków grupy  „Brzimy" . 
Prowadzi  j e  znany  ustroński  plastyk  Karol  Kubala,  który  twier
dzi,  że  bardziej jest  to  przekazywanie  i  wymiana  doświadczeń, 
niż normalne  lekcje  rysunku.  Kilkanaście  osób z „Brzimów"  ma 
więc  okazję  do  wspólnego  rysowania,  przede  wszystkim  zaś 
doskonalenia  swojego  warsztatu  twórczego.  Pierwsze  zajęcia 
odbyły  się  w  piątek  25  lutego.  Co  ciekawe  rozpoczęto  od  naj
prostszych  ćwiczeń.  W  warsztatach  uczestniczą  nie  tylko  mala
rze  i graficy  z  „Brzimów",  ale  również  rzeźbiarze,  fotograficy. 
Okazało  się,  że  nawet  dla  twórców  o  wprawnej  ręce  powrót  do 
ćwiczeń  najprostszych jest  bardzo  przydatny.  Fot.  W.  Suchta 

Serdeczne  podziękowania 
za  udział w  uroczystości  pogrzebowej 

śp. Rozalii  Pindor 

krewnym,  sąsiadom,  znajomym 
oraz  strażakom 

z Nierodzimia,  Lipowca  i  Bładnic 
składa  Rodzina 

Wyrazy  głębokiego  współczucia 
Pani  Joannie  Dziadek 

z  powodu  śmierci  Męża 
śp. Sławomira  Dziadka 

składają  współpracownicy 
z  przychodni  w  Ustroniu 

KRONIK A  POLICYJN A 

23/24.02.2000  r. 
W nocy nieznani sprawcy włama
li się do baru  „Stodoła pod  Lipa
mi" skąd skradli kuchenkę mikro
falową, czajnik  bezprzewodowy, 
alkohol  i słodycze. 
23/24.02.2000  r. 
W  nocy  włamano  się  do  pubu 
„69" przy ul. Traugutta i skradzio
no  wieżę  stereofoniczną,  płyty 
kompaktowe, alkohol  i papierosy. 
24.02.2000  r. 
O  godz. 0.30  zatrzymano  miesz
kańca  Ustronia  kierującego  ładą 
w stanie nietrzeźwym.  Wynik ba
dania   1,23 i 1,16 prom. 
24.02.2000  r. 
O  godz.  11.10  na  ul.  Szpitalnej 
doszło  do  kolizji  drogowej  po
między  fiatem  126  kierowanym 
przez  mieszkańca  Ustronia, 
a  BMW  tez  kierowanym  przez 
mieszkańca  Ustronia.  O  winie 
zdecyduje  kolegium. 
25.02.2000  r.  ~ 
0  godz. 9.45 na ul. Sportowej za
trzymano  mieszkańca  Cieszyna 
kierującego starem  w  stanie  nie
trzeźwym.  Wynik  badania  0,50 
1 0,53  prom. 
25.02.2000  r. 
O godz.  16.15 na ul. Katowickiej 

zatrzymano  mieszkańca  Wisły 
kierującego polonezem  w  stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania  
2,37  i 2,32  prom. 
25.02.2000  r. 
O godz.  18.30 na ul. Katowickiej 
kierujący oplem mieszkaniec Wis
ły  najechał na  tył daewoo  kiero
wanego również przez wiślanina. 
25.02.2000  r. 
O godz. 23.15 na ul. Daszyńskie
go zatrzymano nietrzeźwą miesz
kankę Wisły kierującą fiatem  126. 
Wynik badania  0,67 i 0,68 prom. 
27.02.2000  r. 
O godz.  16.40 na ul.  Wiślańskiej 
kierujący  fordem  mieszkaniec 
Krakowa najechał na tył łady kie
rowanej  przez  mieszkańca  Tych. 
28.02.2000  r. 
O godz.  18.40 na ul. Partyzantów 
zatrzymano mieszkańca  Ustronia 
kierującego  fiatem  126  w  stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania  
1,13 i  1,08 prom. 
29.02.2000  r. 
O  godz.  12.30  zatrzymano  nie
trzeźwego  mieszkańca  Ustronia 
kierującego  ciągnikiem  ursus. 
Wynik badania 1,18 i 1,09 prom. 
29.02/1.03.2000  r. 
W  nocy  na  Czantorii  złodzieje 
włamali  się  do  znajdujących  się 
tam  barów  i kiosków  skąd  skra
dli artykuły spożywcze.  (ws) 

STRAŻ  MIEJSKA 

24.2.2000  r. 
Otrzymano  zgłoszenie,  iż  na  ul. 
Nadrzecznej  od  kilku  dni  leży 
padnięta sama. Do zabrania zwie
rzęcia zobowiązano odpowiednie 
służby. 
26.2.2000  r. 
W  trakcie  patrolu  przy  Alei  Le
gionów  stwierdzono  wyrzucenie 
dużej  ilości  opon  i  innych  odpa
dów  na wał ochronny  Wisły.  Po
informowano odpowiednie służby. 
27.2.2000  r. 
Jednemu  z  mieszkańców  Ustro
nia udzielono nagany za wypusz
czanie psa bez żadnych  zabezpie
czeń  przy  Alei  Legionów. 
28.2.2000  r. 
Wspólnie z policją  i strażą  pożar
ną zabezpieczano na Rynku miej
sce, gdzie drzewo  uszkodziło je
den  z kiosków.  W związku z wi
churą  wprowadzono  dyżur  noc
ny, podczas którego między  inny
mi  informowano  zakład  energe

tyczny o uszkodzeniach  linii wy
sokiego  napięcia. 
28.2.2000  r. 
O godz. 22 otrzymano zgłoszenie 
od  mieszkanki  Ustronia  z  ul. 
Sztwiertni w Hermanicach,  która 
poinformowała, że na jej posesji 
schronił  się  mężczyzna  zaatako
wany przez dużego psa. Po przy
jeździe  na  miejsce  udało  się  za
mknąć  psa  na  posesji  z  której 
uciekł, nie udało się jednak  skon
taktować  z  jego  właścicielem. 
Wezwano  go na komendę,  gdzie 
został ukarany mandatem w wys. 
200 zł. Tydzień  wcześniej z  tych 
sanivch powodów zapłacił  100 zł. 
1.3.2000  r. 
Około  17 JO otrzymano telefoniczne 
zgłoszenie o wypalaniu trawy przy ul. 
Bładnickiej wNierodzimiu. Po przy
byciu na miejsce strażnicy musieli po
móc sprawcy w gaszeniu  ognia, bo 
sytuacja wymknęła mu się spod kon
troli. Na szczęcie obyło się bez wzy
wania straży pożarnej. Winnego uka
rano  mandatem w wys. 50 zł. 

(mn) 

UWAGA PODATNICY 
W  związku  z  nowelizacją  ustawy  z dnia  13.10.1995  r. o  zasa

dach  ewidencji  i identyfikacji podatników  i płatników,  burmistrz 
miasta  Ustroń  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  do  wszystkich  po
datników  podatku  rolnego,  leśnego  i od  nieruchomości  o  dostar
czenie  w  terminie  zapłaty  I  raty  podatków  tj .  do  dnia  15  marca 
bieżącego  roku  do  wydziału  finansowego  tutejszego  urzędu  wy
pełnionych  oświadczeń  o posiadaniu  numeru NIP  lub w  przypadku 
jego  braku   o zgłoszenie  się w  urzędzie  w pokoju nr 6  lub 7. 
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Na  Rynku   powalony  kasztan.  Na  Rynku   zgnieciony  kiosk. 

WICHURA NAD MIASTEM 
(Dokończenie ze sir. I) 

Rynku oczekuje na nie sporo osób. Szczęśliwie odjeżdżają, Rynek pu
stoszeje,  a  wtedy  po jednym  z  podmuchów  wiatru  wali  się  potężny 
kasztan.  Jestem  w  tym  momencie  na  Rynku  i słyszę jedynie  łoskot 
łamanych  gałęzi  i widzę walące się drzewo. Gdy  kasztan  pada  unosi 
się  trochę  kurzu,  ale  błyskawicznie  rozwiewa  go  wiatr.  W  kierunku 
powalonego drzewa  biegną  ludzie. Teraz dociera do mnie, że kasztan 
runął na stojące na Rynku kioski. Poza tym przed kioskami  zazwyczaj 
stoją  ludzie.  Jeżeli  ktoś  tam  był  trudno  przypuszczać,  by  wyszedł 
z tego cało. Gdy jestem już przy  powalonym  drzewie okazuje się,  że 
kompletnie został zgnieciony kiosk totolotka. „Tam są ludzie", „Trze
ba im pomóc", „Niech  ktoś zadzwoni o pomoc" krzyczą  przypadkowi 
przechodnie,  którzy  znaleźli  się  akurat  na  Rynku. Niektórzy  próbują 
odsuwać  konary  powalonego  drzewa, jednak  nie  udaje się  ich  nawet 
poruszyć.  Biegnę do gmachu  Urzędu  Miasta,  ale  tam  dowiaduję  się, 
że pomoc już  nadjeżdża. Wracam  do powalonego  kasztana. Okazuje 
się, że nikomu nic się nie stało. W zmiażdżonym  kiosku siedziała  ko
bieta, jednak  tak szczęśliwie, że padające drzewo minęło j ąo  kilkana
ście centymetrów.  Potem  udało jej się wyczołgać na zewnątrz. Patrzę 
w szczelinę, którą wyszła, a tam leży jeszcze krzyżówka, która kobieta 
rozwiązywała, gdy  runęło drzewo. Nikomu  nic  się nie stało, więc at
mosfera jest już  mniej nerwowa,  zresztą  po chwili  przyjeżdżają stra
żacy  i błyskawicznie  przystępują do usuwania drzewa z płyty  Rynku. 
Jest też straż miejska  i policja. 

Od początku w akcji brał udział naczelnik Wydziału Spraw Obywa
telskich  Urzędu  Miasta  Czesław  Gluza. 
  Uważam, że akcja  ratownicza  była  szybka  i sprawna    twierdzi 
Cz. Gluza.  Na  miejscu zdarzenia  na  Rynku  błyskawicznie  zjawi
ła się Jednostka  RatowniczoGaśnicza  z Polany, a  na  ul.  Cieszyń
skiej Ochotnicza  Straż  Pożarna  z Centrum,  która  później  wspie
rała działania na Rynku. Teren zabezpieczały patrole policji i straży 
miejskiej.  Na  bieżąco  pocięte  już  konary  usuwali  z  Rynku  pra
cownicy  Przedsiębiorstwa  Komunalnego.  Akcja na  Rynku  zakoń
czyła  się o godz.  20.00  gdy  odzyskano  dokumenty  znajdujące się 

w  kiosku  to to lo tka.  Jednos tki  O SO  z  C e n t r um  i  Niero
dz imia  były  w  s tan ie  gotowości  p rzez  całą  noc. 

Nie był to jedyny  przypadek  powalenia  drzewa  tego dnia  w Ustro
niu. Na ul. Cieszyńskiej, również z kasztana odrywa się potężny  konar 
i spada na sklep Standard, niszczy tylko reklamę, a po kilkudziesięciu 
minutach  usuwają go strażacy. Wali się drzewo przy żłobku miejskim. 
Na ul. Cieszyńskiej na Gojach wiatr wyrywa z ziemi dwie topole, któ
re padając opierają się druty elektryczne. Co ciekawe betonowe słupy 
podtrzymujące druty łamią się jak  zapałki, co wskazuje na bardzo  in
teresujący  stosunek  piasku  do  cementu  w  stosowanych  słupach. 

Podczas akcji na Rynku był zastępca burmistrza  Ireneusz  Szarzeć. 
W  dwa  dni  później  zapytałem  go  o  ocenę  tego  co  zaszło. 
I. Szarzeć  powiedział: 
 Trzeba  brać pod uwagę okoliczności tej sytuacji. Ustroń jest  mia
stem, w  którego  centrum  znajduje się bardzo  dużo zieleni, w  tym 
sporo  starych  drzew.  Przy  takich  wichurach  jak  ostatnio,  gdy  to 
praktycznie  porywy  wiatru  uniemożliwiały  poruszanie  się  czło
wiekowi, te drzewa  narażone  były na straszliwe podmuchy.  Zdaję 
sobie  sprawę  z tego, że mogło  dojść do  nieszczęśliwego  wypadku. 
Na  szczęście  nikomu  nic się nie stało,  nikt  nie odniósł  uszczerbku 
na  zdrowiu,  skończyło  się  na  dużym  strachu.  Było  trochę  strat 
materialnych  w postaci zniszczonego kiosku  totolotka  i uszkodzo
nego  kiosku  z  kwiatami  na  Rynku.  Podczas  tej  wichury  wyrwa
nych  zostało  jeszcze  kilka  drzew  w  naszym  mieście.  Co  ciekawe 
wyrwane  drzewa  wyglądają  tak,  jakby  ukręcono  im  korzenie. 
Najgroźniej  było  jednak  na  Rynku.  Następnego  dnia  zleciliśmy 
rzeczoznawcy  ocenę drzew, stwierdzenie jaka  jest  zdolność  odre
agowywania  starych  drzew  na  tak silne podmuchy  wiatru.  Zresz
tą  trudno  nazwać  ten  wiatr  normalnym  halnym.  To  raczej  były 
początki  huraganu.  Rzeczoznawca  dokonał  oględzin  i wytypował 
kilk a  drzew,  które  mimo  ich szlachetności,  będziemy  musieli  usu
nąć. Wycinanie  to ostateczność, gdyż na  co dzień  staramy  się  pro
wadzić  prace  pielęgnacyjne  drzew.  W  budżecie  zawsze  są  na  to 
pieniądze. W  poniedziałek  28 lutego mieliśmy  do czynienia  z  bar
dzo  groźną  sytuacją  i  na  pewno  wyciągamy  z  tego  wnioski. 

Tekst  i zdjęcia: Wojsław  Suchta 

Ul .  Cieszyńska   wyrwany  konar.  Goje   betonowe  słupy jak  zapałki. 
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Z  NOWYM  W O Z E M 
26  lutego w Lipowcu odbyło się walne zebranie jednostki  Ochotni

czej Straży  Pożarnej. Z tej okazji do Domu Strażaka w Lipowcu  przy
byli: burmistrz  Jan  Szwarc,  radna  Maria  Tomiczek,  radny  Jan  La
zar,  radny Wiktor  Pasterny,  prezes Zarządu  Miejskiego OSP  Tade
usz Duda,  komendant  miejski OSP  Mirosław  Melcer,  przewodniczą
cy Komitetu  Osiedlowego  Antoni  Kędzior. Obrady  prowadził  Józef 
Balcar. 

Sprawozdanie Zarządu jednostki  przedstawił prezes Karol  Małysz. 
OSP w Lipowcu  liczy 30 członków czynnych, 21 członków wspierają
cych, 4 członków  honorowych  i 9  członków  drużyny  młodzieżowej. 
W  minionym  roku  strażacy  odbyli  cztery  zebrania  ogólne,  uczestni
czyli  w pielgrzymce  do Częstochowy,  pomagali  w  organizacji  zawo
dów powiatowych OSP, zabezpieczali  imprezy odbywające się w Ustro
niu.  Zgodnie  z  postulatami  mieszkańców  przestawiono  słup  na  par
kingu przed Domem  Strażaka. Najważniejszym wydarzeniem  w życiu 

Burmistrz  dziękował  strażakom.  Fot.  W.  Suchta 

jednostki  było przekazanie  wozu  bojowego stara 266. Wóz sfinanso
wano głównie ze środków z budżetu  miasta. Uroczystość  przekazania 
wozu  odbyła  się  27  listopada.  W  minionym  roku  udało  się  również 
wymienić w kotłowni piec gazowy, który strażakom przekazał Jan Lazar, 
natomiast  nieodpłatnie  instalował go Roman  Małysz, zaś montażu  auto
matycznego sterowania również nieodpłatnie dokonał Wiktor Pastemy. 

Za  służbę  dla  miasta  dziękował  strażakom  burmistrz  J.'  Szwarc. 
Stwierdził  on,  że  OSP  to  największa  partia  w  Polsce  dobrze  służąca 
społeczeństwu. Natomiast burmistrzowi  za nowy wóz bojowy dzięko
wał  Karol  Krysta. 
 Żuczkiem, którego mieliśmy, wstyd  było jeździć   mówił K. Krysta. 
 Nie  musimy  się  teraz wstydzić  tego co  mamy   mówił  W.  Pasterny. 
Wiele  głosów  w  dyskusji  to  właśnie  stwierdzenia,  że  obecnie  w  Li
powcu jest nowy  Dom Strażaka, jednostka ma nowy wóz bojowy, jest 
dobrze wyposażona,  więc nie można  narzekać. 

Mimo to jednostka  ma ambitne  plany na ten  rok.  Prezes K.  Małysz 
zapowiedział, ze przeprowadzone zostaną czyny społeczne, m.in. ma
lowanie  i naprawa dachu strażnicy, prace przy parkingu przed  Domem 
Strażaka. Oczywiście strażacy obchodzić będą Dzień Strażaka  i tak jak 
w  latach  ubiegłych  zabezpieczać  imprezy  miejskie.  Planuje się  rów
nież wyposażenie  każdego strażaka w szafkę ubraniową. 

Zarząd  Miasta  w  Ustroniu 
wydzierżawi  staw  ka jakowy  o  pow.  0,6258  ha  położony 
w  Ustroniu  przy  ul.  3  Maja  (obok  Zespołu  Szkół  Technicz
nych). Zgodnie  z planem  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta  teren  zlokalizowany jest  w  jednostce  D  164 W  Wody 
i wodocieki   utrzymanie  istniejącego stanu  przystosowanego 
do  celów  rekreacyjnych. 
Zarząd  Miasta  oczekuje propozycji  zagospodarowania  terenu 
z  utrzymaniem  działalności  rekreacyjnej  i  sportowej. 
Ofer ty  z  propozyc ją  wysokości  czynszu  należy  sk ładać 
w Sekretariacie  tut.  Urzędu  w kopercie  oznaczonej  napisem 
„Staw  kajakowy"  w  terminie  do  24  marca  2000  r. 
Wybór  oferty  nastąpi  w  terminie  do  31  marca  2000  r. 
Bliższych  informacji udziela  Wydział Architektury,  Inwestycji 
i  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu, 
tel.  8542609. 

Absolutorium  udzielono  jednogłośnie.  Fot.  W.  Suchta 

A. Kędzior zaproponował, by wykonać nawierzchnię na parkingu przed 
Domem  Strażaka,  przy  czym  konieczna  tu jest  pomoc  UM.  Strażacy 
natomiast wszelkie roboty wykonają w ramach czynu  społecznego. 
  Gdy  trzeba  was  poprzeć  w  słusznej  sprawie,  będę  się  odzywał 
tam  gdzie  trzeba   deklarował  J. Lazar. 

Radna, ale również szefowa Koła Gospodyń  Wiejskich w  Lipowcu 
M. Tomiczek mówiła, że przy pracach  remontowych  na dachu  usunię
to przeciek do pomieszczenia zajmowanego przez KG W. Prosiła rów
nież  strażaków,  by  do  opracowywanej  publikacji  „Lipowiec  2000" 
dostarczyli  wszelkie  informacje o OSP. 

Senior jednostki,  liczący  92  lata  Franciszek  Bijok  stwierdził,  że  w 
Lipowcu nie było zarządu OSP, który zrobiłby tyle co obecny, jednak nie 
wszystko jest powodem do dumy  nie wszyscy strażacy mają mundury 
i podczas różnych  uroczystości  nie prezentują się tak jak  powinni. 
  Czy  nie  byłoby  pięknie,  gdyby  za  sztandarem  szło  kilkunastu 
umundurowanych  strażaków   mówił  F. Bijok. 
K. Małysz odpowiadał, że  mundury galowe to poważny wydatek, jed
nak  umundurowanie  strażaków  z Lipowca  nie jest  aż takie, by  trzeba 
było się wstydzić.  Od  zakupu  mundurów  są  pilniejsze zadania,  które 
trzeba  wykonać  w  tym  roku,  tak  by  wkraczając w  trzecie  tysiąclecie 
przekazać dorobek  następcom. 

Grafika  Renaty  Kubok. 
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Pamiątkowe  zdjęcie  po  wręczeniu  dyplomów  uznania. 
Od  lewej  stoją:  G.  Winiarska,  D.  Kondziołka,  J. Szwarc,  K.  Czapka,  K.  Cimek,  K.  Heczko, 
D.  Godycka,  W. Godycki,  J.  Gałaszek.  Klęczą:  B.  Wasilewski,  J.  Śliwka,  Z.  Winter. 

SPORTOWCY NA BAL U 

SENIOROM 
ZNP 

Przy  Zarządz ie  Oddzia łu 
Związku  Nauczycielstwa  Pols
kiego w Ustroniu  działa  bardzo 
prężnie  Sekcja  Emerytów.  Pod 
swoją  opieką  ma  222  byłych 
pracowników  oświaty,  w  tym 
168 nauczycieli. Do tradycji na
leży  organizowanie  wycieczek 
i  okolicznościowych  spotkań. 
Przyznawane  są  zapomogi  fi 
nansowe  i bony  towarowe. 
W  bieżącym  roku  12  członków 
Sekcji  skończy  75,  80,  85,  90 
i 95  lat.  Zarząd  pamięta  o  zac
nych  jubilatach  i z okazji  ich 
święta  składa  wizyty  życząc 
wszystkiego co najlepsze  i wrę
czając skromne  upominki. 

Przy ZO ZNP działa  również 
Klub Nauczyciela. W każdy dru
gi czwartek  miesiąca  odbywają 
się  spotkania  podczas  których 
jest czas na rozmowę,  dyskusję, 
podzielenie  się  swoimi  proble
mami.  Są  one okazją do  wysłu
chania wierszy w wykonaniu  ko
leżanek  wspó łp racu jących 
z Klubem  Literackim w  Katowi
cach,  Cieszynie  i na  Zaolziu. 
Można  również  zapoznać  się 
z  artykułami  zamieszczonymi 
w „Głosie Nauczycielskim"  i in
nych ciekawych  periodykach. 

Zainteresowani  sprawami 
ogólnymi  i bieżącymi więcej  in
formacji  uzyskają  w  każdy  po
niedziałek  i czwartek w godz. od 
8.00  do  13.00  w  siedzibie  ZO 
ZNP  przy  Szkole  Podstawo
wej  nr  2  lub  telefonicznie  pod 
numerem:  8543298. 

Maria  Pasterna 

CZYJ  PIES 
Bezdomne psy wałęsające się na 

terenie miasta albo zostały porzuco
ne,  albo  odeszły  od  domu  na  taką 
odległość,  przy  której  nawet  psi 
węch  zawodzi. Czasem  przygarnie 
zgubę jakiś  życzliwy człowiek, ale 
rzadko zdarza się, by miał warunki 
do jego zatrzymania. Taka sytuacja 
spotkała  mieszkankę  Ustronia,  do 
której  w  grudniu  ubiegłego  roku 
przybląkal się duży, żółty, „owczar
kopodobny"  pies.  Dobrze  mu  się 
żyje na Zawodziu, ale nowi właści
ciele  woleliby,  żeby  trafił  do  po
przedniego pana, ponieważ ich uwa
gę dostatecznie zajmują inne psy po
zostające pod  ich  opieką.  Proszą 
o  telefon  pod  numer:  8544120. 

W podobnej sprawie do naszej re
dakcji  zadzwoni!  Michał  Jurczok, 
znany  ustroński  hodowca,  który 
również zdecydował się na tymcza
sowe przyjęcie pod swój dach zagu
bionego pieska. Jest  to rasowy do
berman,  ale  nie  możemy  podać 
szczegółów,  bo  zanim  zostanie 
zwrócony właścicielowi, ten będzie 
musiał udowodnić, że na pewno zna 
pieska Można telefonować pod nu
mer: 8542471.  (mn) 
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Jedną  z ciekawszych  imprez 
ka rnawa łowych  w  naszym 
mieśc ie  był  Ust roński  Bal 
Sportu,  który  odbył  się  26  lu
tego  w domu  w c z a s o w ym 
„Kolejarz" w Jaszowcu.  Przy
gotowali  go  członkowie  Klu
bu  Sportowego  „Kuźnia",  To
w a r z y s t wa  R e k r e a c y j n o
Sportowego  „Si ła" ,  Ustroń
skiego  Towarzystwa  Teniso
wego  i Ustrońskiego  Klubu 
Sportowego  „Busters". 

Bal  rozpoczął się od  prezen
tacji  os iągn ięć  ustrońskich 
sportowców  i  uhonorowania 
ich  dyplomami  uznania.  Ten 
mił y  obowiązek  powierzono 
burmistrzowi  Janowi  Szwarco
wi .  W  tym  roku  kluby  organi
zujące bal  zgłaszały  kandyda
tury najbardziej  utytułowanych 
zawodników, ale  organizatorzy 
zapowiadają,  że  przed  przy
szłorocznym  balem  przepro
wadzony  zostanie  plebiscyt, 
w  którym  najlepszego  ustroń
sk iego  spor towca  wyb iorą 
mieszkańcy  miasta. 

Podczas  Ustrońskiego  Balu 
Sportu  t rudno  było  się  nu
dzić. Osoby,  które  kupiły  losy 
loterii  fantowej  mogły  wy
grać  m.  in. dużych  rozmiarów 
krasnala  ogrodowego,  pufę 
skórzaną,  preparaty  witami
nowe  i wzmacniające,  akceso

ria samochodowe.  W czasie  li 
cytacji  pod  młotek  poszła  so
kowirówka,  kuchenka  mikro
falowa  i markowy  zegarek  wo
doszcze lny.  Wie le  emoc ji 
wzbudziło  poszukiwanie  złote
go pierścionka  ukrytego w jed
nej z przeznaczonych  do  sprze
daży  babeczek,  a  także  wybór 
Królowej Kwiatów  i Króla  Ko
tylionów.  Aby  zyskać  te za
szczytne  tytuły  trzeba  było  zo
stać  obdarowanym  jak  naj
większą  liczbą  tulipanów  lub 
kotylionów.  Uczestnicy  balu 
jak  na miłośników  sportu  przy
stało często wychodzili  na  par
kiet  i prezentowali  swoje  umie
jętności  taneczne.  W prze
rwach  podziwiano  naszą  uty
tułowaną  młodzież  z  klubu 
„Dance  Step",  która  przygoto
wała pokaz tańców  latynoame
rykańskich.  Wielogodzinna  za
bawa  możliwa  była  dzięki  bo
ga temu  i  u r o z m a i c o n e mu 
menu,  które  otwierała  kolacja 
po  śląsku.  (mn) 

Wyróżn iono  na j l epszych 
sportowców  i ludzi  szczególnie 
zasłużonych  dla  ustrońskiego 
sportu: 

Danuta  Kondziołka   Mis
t rzyni  Świa ta  Wete ranek 
w  Biegach  Górskich  1999  r. 

Karol ina  Czapka   W  Kar
tingowych  Mistrzostwach  Pol

ski zajęła  IX miejsce, a w  Mis
trzostwach  Saksonii  IV miejsce. 

Grzegorz  Śliwka    Mistrz 
Polski  Jun io rów  z  1999 r. 
w  skokach  narciarskich. 

Wacław  Godycki    Wice
mistrz  Polski  Juniorów  w  ko
larstwie  górskim. 

J a k ub  Gałaszek   W  Mię
d z y n a r o d o w y ch  M is t rzo
stwach  Juniorów  w  Kombina
cji  Alpejskiej  zajął  VI I  miej
sce,  w slalomie  gigancie  miej
sce  XII . 

Paweł  Krzywoń    Zdobyw
ca Pucharu  Polski  i  tytułu  Mis
trza  Polski  w  wyścigach  psich 
zaprzęgów.  IX miejsce w  Mis
trzostwach  Europy  w  Frauen
waldzie  (Niemcy)  1999  r. 

Krzysztof  C imek    Dwu
krotny  Mistrz  Polski  w  Snow
boardzie  Juniorów  w  slalomie 
równoległym  i border  erosie 
oraz  dwukrotny  wicemistrz 
Polski  seniorów  w slalomie  gi
gancie  i border  crossie. 

P r z e m y s ł aw  C h y b i o r z, 
Bar tosz  Wasi lewski,  Mate
usz  W e r p a c h o w s k i,  Zb i 
gniew  Winter   Organizatorzy 
turniejów koszykówki  na asfal
cie „Beton".  W  1999 roku  była 
to już  VI I  impreza  i odbył  się 
na  Rynku  w  Ustroniu. 

Kazimierz  Heczko    Organi
zator turniejów tenisa stołowego. 



Fot.  Monika  Niemiec 

TALIT A  KU  Ml 
Tradycja  ekumenicznych  modlitw  kobiet  w  intencji  potrze

bujących  sięga  lat  80.  ubiegłego  stulecia.  W  1927  roku  spo
tkaniom  nadano  nazwę:  Światowy  Dzień  Modlitwy  Kobiet. 
W  Polsce jest  on  obchodzony  regularnie  od  1962  roku,  a w  na
szym  mieście  od  6  lat.  Spotkanie  przygotowują  panie  ze  Sto
warzyszenia  Kobiet  Ewangelickich  dzia ła jącego  przy  parafii 
ewangel icko    augsburskiej  w  Ustroniu.  Termin  ekumenicz
nych  nabożeństw  wyznaczono  na  pierwszy  piątek  okresu  pa
syjnego  i chyba  nie  przez  przypadek  dzień  ten  wypada  w  oko
licach  8  marca. 

Światowy  Dzień  Modli twy  odbywa  się  w  czasie,  gdy  pano
wie  wzdrygają  się  na  samą  myśl  o  święcie  kobiet,  a  potem 
nieszczęśliwi  ustawiają  się  w  kolejkach  do  kwiaciarni,  panie 
natomiast  słyszą  tyle  samo  życzeń,  co  ironicznych  opinii  na 
temat  zbędnego  zamieszania.  Uczestniczki  nabożeństwa  nie 
skupiają  się jednak  na  sytuacji  kobiet  z  krajów  rozwiniętych, 
nie  dopominają  się  o  gwarantowany  prawem  dostęp  do  stano
wisk. Zwracają  uwagę  na  losy  kobiet  często  nie mających  żad
nych  praw,  żyjących  w  krajach  wstrząsanych  wojnami,  nawie
dzanych  przez  kataklizmy.  Co  roku  liturgię  przygotowują  oby
watelki  innego  państwa  przybl iżając  w  ten  sposób  problemy 
kobiet  tam  żyjących. 

W  piątek  3  marca  w  sali  parafii  ewangel icko    augsburskiej 
Urszula  Rakowska  powitała  uczestniczki  spotkania  i  opo
wiedziała  o  Indonezji    kraju,  w  intencji  którego  modlono  się 
w  tym  roku.  Liturgię  przygotowały  kobiety  z  Kościołów:  re
formowanego  i prezbiteriańskiego,  baptystycznego,  zielono
świątkowego,  katol ickiego,  luterańskiego  oraz  Społeczności 
Kościołów  Indonezji  i Armi i  Zbawienia.  Motywem  przewod
nim  nabożeństwa  było  wezwanie  Chrystusa  „Talit a  kurni" z  his
torii  bibli jnej, którą  znajdziemy  w  Ewangelii  św.  Marka  w  roz
dziale  5,  wiersz  21    43.  Modli twę  prowadziły  dziewczynki 
z  ustrońskiej  parafi i,  a  po  niej  główną  myśl  nabożeństwa  roz
winęła  w  kazaniu  katechetka  Bożena  Podżorska. 

Kiedy  umierała  dwunastoletnia  córka  przełożonego  syna
gogi  Jaira,  zrozpaczony  ojciec  zwrócił  się  o  pomoc  do  Chry
stusa.  Nie  był  jednak  pewien,  czy  życie  jego  jedynego  dziec
ka  ma  jakąś  wartość  dla  Jezusa,  ponieważ  w  żydowskiej  ro
dzinie  jedynie  urodzenie  się  chłopca  było  powodem  do  dumy 
i  zapowiedzią  pomyślności.  Zanim  Chrystus  dotarł  do  jego 
domu  dziewczynka  zmarła.  Al e  Jezus  mówi:  nie  bój  się,  tylko 
wierz,  a  potem  ujmuje  rękę  dziewczynki  i wypowiada  słowa: 
„Dziewczynko,  mówię  ci  wstań"  (Talita  kurni).  Właśnie  to 
wezwanie  chrześci janki  z  Indonezji  przyjęły  jako  przesłanie 
dla  wszystkich,  których  sytuacja  wygląda  na  beznadziejną. 

Po  wspólnych  modlitwach  i  pieśniach  uczestniczki  nabo
żeństwa  zaproszone  zostały  na  kawę  i  degustację  potraw  ro
dem  z  Indonezji,  podczas  której  można  było  sprawdzić,  jak 
smakują  kuleczki  bananowe  ( jumput  pisang  goreng),  czy  ryż 
z  kurczakiem  (nasi  goreng).  Dekoracją  sali  i  przygotowaniem 
poczęstunku  zajęły  się  panie:  Anna  Janik ,  Krystyna  Chwas
tek,  Anna  Gluza,  Helena  Holeksa,  Zuzanna  Kubica,  Zofia 
Mikołajczyk .  Monik a  Niemiec 

Zarząd  Miasta  Ustroń  43450  Ustroń  ul.  Rynek  1 
zaprasza  do  złożenia  ofert w  przetargu  nieograniczonym  na  : 

Koszenie  trawników  na  terenie  miasta  Ustronia 
Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można odebrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rol
nictwa  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  25)  w  godzinach  od  8.00 
do  15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym  . 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę,  należy  złożyć  w  siedzi
bie zamawiającego  ( pokój  nr 25)  w  terminie  do  30.03.2000  r. 
do  godz.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg   koszenie  trawników. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
mgr  inż.  Barbara  Jońca. 
Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie  zamawiającego, w sali  sesyj
nej  (pok.  nr 24),  w  dniu  30.03.2000  r. o godz.  13.30 
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 
publicznych. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza 

przetarg  nieograniczony  na  budowę  oświetlenia 
ulicy  Nadrzecznej  w  Ustroniu  polegającej  na 

zabudowie  20  słupów  oświetleniowych 
z oprawami  i ułożeniu  kabla  o długości  960  m. 

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (cena  10  zł) 
można  odebrać  w  siedzibie  zamawiającego  ,  pok.  33  lub  za 
zaliczeniem  pocztowym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  30.05.2000  r. 
Uprawniony  do  kontaktów  z  oferentami  jest 
mgr  inż.  Andrzej  Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  z  ofertą  oznaczoną  napisem  „Przetarg  na 
budowę  oświetlenia  ulicy  Nadrzecznej  w  Ustroniu"  należy 
złożyć  w  siedzibie  zamawiającego:  Urząd  Miejski,  Ustroń, 
Rynek  1 pokój  nr  33. 
Termin  składania  ofert  upływa  dnia  23.03.1999  r. 
o  godz  10.00. 
Otwarc ie  ofert  nastąpi  dnia  23.03.1999r.  o  godz.  14.30 
w siedzibie  zamawiającego,  pok  24.  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zachowaniem 
obowiązujących  preferencji  krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają 
warunki  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  oraz  zawarte 
w  specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza  przetarg  nieograniczony 

na  budowę  sieci  wodociągowej  0  110  mm  o  długości 
193,0  mb  i 0  90  mm  o długości  9,0  mb.  i 0  63  mm 

o  długości  18,0  mb  w  ulicach  Osiedlowej  i  Jaśminowej 
w  UstroniuHermanicach. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena  10 zł) można 
odebrać  w siedzibie zamawiającego, pok. 33  lub za  zaliczeniem 
pocztowym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  15.05.2000  r. 
Uprawniony  do  kontaktów  z  oferentami  jest 
mgr  inż.  Andrzej  Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  z  ofertą  oznaczoną  napisem  „Przetarg  na 
budowę sieci wodociągowej  w ulicy Osiedlowej i Jaśminowej 
w Ustroniu" należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego: Urząd 
Miejski,  Ustroń,  Rynek  1 pokój  nr  33. 
Termin  składania  ofert  upływa  dnia  23.03.2000.  o godz.  10.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  23.03.2000  r.  o  godz.  14.00 
w siedzibie  zamawiającego,  pok  24.  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zachowaniem 
obowiązujących  preferencji  krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają 
warunki  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  oraz  zawarte 
w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 
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W S P O M N I E N I E 
Trudno mówić  w czasie  przeszłym  o kimś, kogo sylwetka  rysuje 

się w pamięci jeszcze w ostrych zarysach, a w powietrzu  pobrzmie
wa echo jego głosu. Ciężko zebrać myśli  i poukładać je  w  logiczny 
ciąg,  tak  logiczny  i przejrzysty jak  plany,  koncepcje  i  działalność 
zmarłego  niedawno  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Emila  Fo
bra. Nasze drogi  w ostatnich  kilkunastu  latach  ( tj . od  dnia  powsta
nia Zespołu „Czantoria") spotykały się bardzo często. Przynajmniej 
raz w tygodniu  miałem  okazję z  Emilem  rozmawiać  i  co  również 
sprawiało  niemałą  przyjemność   śpiewać.  Niezliczone  spotkania, 
wspólne wyjazdy na koncerty, a w ostatnich  latach wspólna  działal
ność  w  Radzie  Miasta  sprawiły,  że Jego  odejście jest  tym  bardziej 
bolesne,  a pustka, jaka  pozostała,  wydaje się tym  głębsza. 

Od  pewnego czasu  w naszych  rozmowach  i dyskusjach  Emil  Fo
ber bardzo często poruszał problemy funkcjonowania naszego mias
ta, wypytywał  o  szczegóły,  wyrażał  swoje opinie  co  do  przyjętych 
przez ówczesne władze miasta rozwiązań, wysuwał swoje pomysły. 
Były  to  całkiem  prywatne  i  luźne  rozmowy,  często  w  przerwach 
prób, w czasie długich podróży, w wolnych chwilach, gdy  przeważ
nie  wspólnie  zajmowaliśmy  pokój  podczas  koncertów  w  naszych 
zaprzyjaźnionych miastach NeukirchenVluyn,  Budapeszcie, Haj
dunanasz.  W  poprzedniej  kadencji  również  byłem  radnym  i  „mu
siałem"  na  bieżąco  informować  Go  o  wszystkich  ważnych  wyda
rzeniach  w  życiu  miasta,  bieżących  problemach  i  podejmowanych 
decyzjach. Był więc zorientowany  w sprawach  miasta  i stopniowo 
dojrzewała myśl, by spróbować  swoich  szans w wyborach do  Rady 
Miejskiej. Tak  też  się  stało.  W  swoim  okręgu  wyborczym  nr  2  na 
Poniwcu  pewnie  zwyciężył  uzyskując  138  głosów.  Przeważająca 
większość  nowowybranych  radnych  nie  miała  wątpliwości,  kogo 
wybrać na swojego Przewodniczącego. 29 października  1998  roku 
został  nim  Emil  Fober.  I od  razu, jak  zawsze  potem,  solidnie  przy
gotowany  do  pełnienia  takiej  funkcji,  przedstawił  swój  program. 
Z tego programu, poza sprawami dotyczącymi  funkcjonowania  go
spodarki  miejskiej, chciałbym  przytoczyć  końcowy  fragment: 

„Mówiąc  jednym  słowem,  należy  zrobić  wszystko,  co  sprawia, 
że  kuracjusz  i wczasowicz  wyjeżdża  stąd  zadowolony,  z  nowymi 
doznaniami  estetycznymi  i z chęcią  powrotu. Jak widać zadania  te 
można  określić  słowem  „budować"  Na  to trzeba  środków  finanso
wych.  Ale jest jeszcze  inne budowanie,  które  powinno  iść w  parze 
z  tym  pierwszym.  Jest  to  zgoda.  Zgoda  buduje  i dlatego  o  zgodę 
serdecznie  wszystkich  proszę, żebyśmy mogli  budować". 

Taki był Emil Fober. Dążenie do zgody, łagodzenie konfliktów i mo
bilizacja wszystkich  sił do  zrealizowania  wspólnych  celów  to  cha
rakterystyczne  cechy  Jego  osobowości. 

Od początku bardzo solidnie podchodził do swoich  obowiązków. 
Widać było fachowość, wręcz pedanterię, a także wielką wolę  szyb
kiego  rozwiązania problemów  naszego  miasta.  Próbował  nawiązy
wać  kontakty  z  instytucjami  i osobami,  o których  słyszał,  że  mogą 
być przydatni. Szeroko promował nasze miasto wykorzystując swoje 
znajomości  w  Katowicach,  Warszawie...Przeżywał  każdą  wiado
mość o tym, że nie wszystko  funkcjonuje tak, jak  to sobie  zaplano
wał.  Nie  minął  rok  od  wyborów,  kiedy  swoją  energię  trzeba  było 
skierować w całkiem  innym  kierunku... 

Al e nie tylko praca zawodowa  i społeczna dawała Mu satysfakcję 
i cel  w życiu.  Był  członkiem  Estrady  Ludowej  „Czantoria"  od  po
czątku jej  istnienia.  Początkowo  „zwykły '  członek,  później  czło
nek  Zarządu  i wreszcie  Prezes Zarządu,  zawsze  był  centralną  po
stacią  tego  zespołu.  To  Emil  nadawał  ton  swobodnej  zabawy  na
szym  spotkaniom,  to On  stwarzał  atmosferę,  w  której  można  było 
zapomnieć o codziennych  kłopotach. Swoimi przyśpiewkami  i dow
cipami,  którymi  często przeplatał długie  i czasami  męczące  chwile 
prób, rozładowywał atmosferę  i sprawiał, że na nasze problemy  pa
trzyliśmy  z  innej  perspektywy.  Również  w  „Czantorii"  snuł  plany. 
Rozszerzenie  kontaktów  z Zaolziem,  uczestnictwo  w konkursach  
to główne  cele stawiane  przed  zespołem.  Pamiętamy  Jego  zaanga
żowanie się w organizację wyjazdu „Czantorii" na Litwę,  szukanie 
sponsorów  i chęć  udzielenia  jak  największej  pomocy  tamtejszym 
dzieciom,  w remont  „Prażakówki'.  Boleśnie przeżywaliśmy  kolej
ne wstrząsy, jakie  przeżywał  nasz  zespół.  Towarzyszyliśmy  w  Ich 
ostatniej drodze Marianowi  Żyle, Rafałowi Winterowi. Kto jeszcze 
niedawno  dopuszczał  do  siebie  myśl,  że  „Ojcowski  dom"  zaśpie
wamy  nad  grobem  Emila?  Rudolf  Krużołek 
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Gronie,  nasze  gronie 
Beskidów  ozdobo 
Wśród  was serce  płonie 
Człek  czuje  się  sobą 

Pamięc i Emil a  Fobr a 
 prezesa i solisty Estrady Ludowej  „Czantoria" 

Nie  potrafimy  pogodzić  się  z  myślą,  że  Emila  nie  będzie  już 
wśród  nas. 

Był jednym  z pierwszych,  którzy  pośpieszyli  na próby  tworzą
cego  się  Nauczycielskiego  Chóru  „Czantoria". 

Śpiewał  pięknie,  a  Jego  głos    wspaniały  bas    był  okrasą  na
szego zespołu.  Będziemy  zawsze pamiętać  Jego  charakterystycz
ny  śmiech,  dowcip,  a  nade  wszystko  chęć  pomocy  tym,  którzy 
jej  potrzebowali. 

W  1998  roku  objął  funkcję  prezesa  Stowarzyszenia  Miłośni
ków  Kultury  Ludowej  „Czantoria".  Potrafił  zmobilizować  zes
pół  do  licznych  koncertów  w kraju  i za granicą.  Bardzo  zależało 
mu na kontynuowaniu  Ekumenicznych  Wieczorów  Kolęd, do  rea
lizacji  których  wszystkich  gorąco  zachęcał.  Czuwał  nad  ich 
organizacją,  gdy  zabrakło  pomysłodawcy  przedsięwzięcia  
Mariana  Żyły. 

A teraz przyszło  nam  pożegnać  Emila  Fobra   trudna  to  chwila 
dla  „Czantorii". 

Pamięć  i wspomnienia  o  naszym  wspaniałym  Koledze  pomo
gą  Estradzie  Ludowej „Czantorii"  kontynuować jego  działalność 
poprzez  kolejne  koncerty  sławiące  piękno  ziemi  cieszyńskiej. 

Nie  usłyszymy już jednak  pieśni  „Gronie  nasze Gronie"  i wie
lu  innych  w wykonaniu  Emila  Fobra. 

Małgorzata  Siwiec    Skut 



SAMOTNOSC W RODZINIE 
W  czwartek,  24  lutego,  odbyły  się  dwa  spektakle  teatralne 

w  Miejskim  Domu  Kultury  „Prażakówka".  Sztukę  zatytułowaną 
„Życi e obok  życia" wystawiono  o godz.  10 dla uczniów  gimnazjów 
i klas  ósmych,  a  w  południe  dla  młodzieży  ze  szkół  średnich.  Przy
znaję, że spektakl  oglądałam  z mieszanymi  uczuciami. 

Na  pewno  każde spotkanie  młodego  człowieka  z  inną  formą  wy
powiedzi  niż  telewizja,  kolorowe  pisma  i  muzyka  popularna  jest 
wartościowe.  Nawet  jeśli  wymuszone  przez  szkołę,  niesie  za  sobą 
korzyści  dla  kształtującej  się  osobowości.  Oczywiście  dobrze,  że 
mówi  się  o  problemie  narkomanii  i dobrze,  że  temat  nie jest  „wał
kowany"  w  formie  pogadanki.  Pozytywnie  oceniłabym  też  pierw
szą  część  sztuki  opowiadającą  o  samotności  w  rodzinie  i o  potrze
bie  nawet jeśli  nie  rozmowy,  to  przynajmniej obecności  i  kontaktu 
z  bliskimi.  Córka  próbuje  utrzymać  więź  z  ojcem,  ten  odpowiada 
nieuważnymi,  rzucanymi  mimochodem:  „Jak  tam córeczko w  szko
le?",  „Musze  lecieć,  porozmawiamy  jak  wrócę".  Z  jednej  strony 
próba  zwrócenia  na  siebie  uwagi  rodzica,  z  drugiej:  „Zrobiłaś  się 
złośliwa",  „Ni e  powinnaś  się  spotykać  z  tym  Piotrem".  Ojciec  nie 
wykazuje  zrozumienia,  za  to  Piotr  tak  i  nawet  może  poradzić: 
„ W  życiu  trzeba  kombinować,  inaczej po  tobie",  „T o tylko  trawka, 
odrobina  jeszcze  nikomu  nie  zaszkodziła",  „Od  razu  na  wszystko 
spojrzysz  inaczej". 

Od  momentu  wejścia  w  życie  Andżeliki  narkotyków,  w  sztuce 
wyczuwalny jest  pewien  fałsz. Jeśli chciała zapalić „trawkę",  to  dla
czego  Piotr przychodzi  ze strzykawką? Jeśli główna  bohaterka  zas
makowała  w heroinie,  to dlaczego  potem  zażywa  amfetaminę,  eks
tazy,  skoro  powszechnie  wiadomo,  że  głodu  heroinowego  takimi 
specyfikami  zagłuszyć  się nie  da? 

W  kinie  i telewizji doświadczenia  narkomanów  przedstawiane  są 
nie  tylko  w  realistycznych  filmach  fabularnych,  ale  także  w  doku
mentach,  tworzonych  często  przez  ludzi,  którzy  poświęcili  czas  na 
dokładne poznanie środowiska „ćpunów".  Podczas spektaklu w „Pra
żakówce"  odnosiło  się wrażenie,  że aktorzy  z  Krakowa  nie  za  bar
dzo  wiedzą  o  czym  mówią.  Oczywiście  aktorstwo  polega  na  uda
waniu.  Przypomnijmy  sobie jednak  monodram  pod  tytułem  „Nar
komanka"  na  podstawie  pamiętników  Barbary  Rosiek,  który  obej
rzeliśmy podczas ubiegłorocznych  Ustrońskich Spotkań  Teatralnych. 
Barbara  Gruzińska,  aktorka  teatru  Polskiego  z  Bielska   Białej,  nie 
potrzebowała  dotykać  dna,  by  wczuć  się  w sytuację głównej  boha
terki,  była  przekonująca.  Kluczem  do  wiarygodności  jest  wiedza, 
o którą  walczą  wszyscy  specjaliści zajmujący się bezpośrednio  nar
komanami.  Kiedy  dwa  lata  temu  fundacja „Zyci e  i Misja"  zorgani
zowała spotkanie z księdzem  Adamem  Kozłowskim  i dr.  Romanem 

Z A D E B I U T O W A L I 
1 marca  bm.  rodzice,  nauczyciele  oraz  członkowie  Zarządu  Towa

rzystwa  Kształcenia  Artystycznego  z  wielką  przyjemnością,  radością 
i dumą  wysłuchali  koncertu  w  wykonaniu  aż 24  uczniów  klas  pierw
szych  ustrońskiego  Ogniska  Muzycznego,  który  tym  razem  odbył  się 
w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka".  Dla  uatrak
cyjnienia programu,  każdy zapowiadany  kolejno jego  punkt  przedsta
wiał  ucznia  grającego  na  innym  instrumencie  bądź  solo,  bądź w  du
ecie z nauczycielem  Ogniska.  Swój  repertuar  zaprezentowali: 
w  klasie  keyboardu    Jakub  Gazda,  Andżelika  Maciejczyk,  Magda 
Martynek,  Damian  Stec, Piotr Chodura,  Marta  Kohut, Tomek  Cieślar, 
w  klasie  fletu    Bartek  Galas,  Justyna  Szczepańska,  Dominika  Kluz, 
Aleksandra  Plinta, 

w klasie fortepianu  Natalia Kolarczyk, Ania Kozub, Martyna Tarnawiecka, 
Monika Raszka, Weronika Spilok, Łukasz  Piwowarski, 
w klasie gitaiy klasycznej  Mateusz Szczepański, Maciej Bobola, Mateusz 
Lorc, Mateusz  Roszczyk 
i gitary elektrycznej  jako jedyna uczennica  Dorota  Borowiecka, 
w  klasie saxofonu   Mateusz  Dyrda  i Mariusz  Szarzeć. 

Emocji podczas koncertu  nic brakowało,  tak zc strony  młodych  wy
konawców, jak  i  ich  rodziców,  czy  krewnych.  Debiut  pierwszoklasis
tów wypadł nadspodziewanie dobrze, frekwencja na sali dopisała, okla
sków  było  mnóstwo. 

Wypada  tylko  pogratulować  kierownikowi  Ogniska  Muzycznego  
Michalinie  Zwolińskiej  wraz  z  kadrą  nauczycieli  rozwoju  tej  jakże 
potrzebnej  i już sprawdzonej  instytucji, do której przybywa coraz wię
cej  uczniów. 

Elżbieta  Sikora 
Członek  Zarządu  TKA 
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Spektakl  „Życi e  obok  życia".  Fot.  W.  Suchta 

Wojnarem  z  Poradni  Leczenia  Uzależnień  w  Żywcu,  przyszło  na 
nie  pięć  osób.  Zaproszeni  „fachowcy"  twardo  stali  na  stanowisku, 
że  rodzice muszą  się  uczyć.  Każda  nieudolna  próba  dialogu  powo
duje,  że  dzieci  uznają  ich  za  „starych  zgredów",  którzy  nie  mając 
0 niczym  pojęcia, wtrącają się w  ich osobiste sprawy. Z kolei  niedo
uczenie  ludzi  pracujących w mediach  krytykował  ksiądz  Arkadiusz 
Nowak  w wywiadzie  dla  Gazety  Ustrońskiej,  którego  udzielił  pod
czas  festiwalu  „Gaudę  Fest" w  1999  r. Osoby  uchodzące  za  autory
tety  podkreślają, że  powielanie  stereotypów  czyni  wiele  szkód. 

Wracając  do  sztuki,  wprawdzie  nie  powiedziano  dokładnie,  ile 
lat  ma  główna  bohaterka,  ale  wiadomo,  że  chodzi  do  szkoły.  Czy 
normalne  jest,  że  ojciec  nastoletniej  uczennicy,  zastaje  córkę  „na 
haju"  w  towarzystwie  nie  bardziej  „trzeźwego"  kolegi,  opierającą 
się o stolik,  na  którym  leży  strzykawka  i przestaje się do  niej  odzy
wać?  Czy  zdarza  się, że dziecko  przestaje chodzić  do  szkoły,  znika 
z  domu  na  pięć  dni  i  rodzice  to  tolerują?  Czy  możliwe  jest,  żeby 
branie narkotyków  w prawie jawny  sposób  komentowane  było  wy
powiedzią:  „Znowu  brałaś  te  narkotyki?". 

Publiczność  też  chyba  nie  była  do  końca  przekonana  do  ogląda
nej sztuki. Momentami  nudzili  się, słychać było niemądre  komenta
rze,  chichoty.  Byłabym  jednak  za  tym,  żeby  pokazać  młodzieży 
wspomnianąjuż „Narkomankę".  To prawda, że monodram  pokazy
wał  życie głównej  bohaterki  drastycznie,  padały  niecenzuralne  sło
wa,  ale  z  pewnością  był  bliżej  prawdy.  Nie  oszukujmy  się,  młodzi 
ludzie  nie  takie  rzeczy  oglądają, a  w  przypadku  narkomanii,  hipo
kryzja nie jest  wskazana.  Monika  Niemiec 

U STA "   2 0 0 0 
Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka"  i Urząd  Miasta  w  Ustroniu 

organizują  w  dniach  1 7  19  marca  br.  Ustrońskie  Spotkania  Tea
tralne  „USTA  2000".  Imprezę  zainauguruje  Edward  Zentara,  aktor 
Teatru  Polskiego w Szczecinie,  monodramem  pt. „Konopielka".  Tę 
powieść  Edwarda  Redlińskiego,  wydaną  w  1927  roku,  adaptował 
dla  potrzeb  teatru  sam  aktor  i udało  mu  się  wykreować  narratora  
Kaziuka  Bartoszewicza  z  tworzącej  zamknięty  świat  wsi  Taplary. 
Bohater   narrator  posługuje się odrębnym językiem  stylizowanym 
na gwarę  ludową  (jednak  na żadną  konkretną). 

W drugim wieczorze Spotkań  wystąpi znakomita Joanna  Szczep
kowska,  aktorka  Teatru  Powszechnego  w  Warszawie,  ze  znanym 
monodramem  własnego  autorstwa  pt.:  „Goła  baba".  W  widowisku 
aktorka  gra  dwie  diametralnie  różne  postacie.  W  komedii  znajduje 
się każdy rodzaj humoru, od ostrego estradowego dowcipu,  poprzez 
ironię,  aż do  kompletnej  abstrakcji. 

Spotkania  zakończy  aktor  i reżyser  teatru  Scena  Stu  w  Krakowie 
Mikołaj Grabowski,  który  wystąpi  w  sztuce  Bogusława  Schaeffera 
„Audiencja  II" .  Prezentowana  jest  od  roku  1969 wiele  razy  w  Pol
sce,  w  całej  Europie  Zachodniej,  a  także  w  Iranie  i Meksyku.  „Au 
diencja  II " to specyficzny wykład o muzyce,  kreowany  przez  aktora 
1 w  trakcie jego  trwania  ciągle  przeobrażany.  Forma  tego  wykładu 
jest  po  części  opisana  didaskaliami  autora,  a  po  części  improwiza
cją  aktora,  dlatego  każde  wykonanie  sztuki  jest  z  założenia  inne. 
Ważną  częścią  tego  utworu jest  specyficzna  „rozmowa"  z  publicz
nością,  która  uczestniczy  w wykonaniu  „Audiencji  II" ,  tym  samym 
stając się jej  „aktorem".  Mar ian  Żyromski 
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O G Ł O S Z E N IA  D R O B NE 

Przedstartowe  zabiegi.  Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z E K A 
WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnietwa,  ul.  Hutnicza  3,  tcl.  8542996. 
Wystawy  stałe: 

I lutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia, 
Ustrońska Galeria Sztuki  Współczesnej B &  K Heczko wystawa  i sprzedaż  prac 

ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Wystawa  szkła  artystycznego  do  15.03.2000  r. (możliwość  zakupu  eksponatów). 
Od  16.02  do  15.03.  Wystawa  fotografii artystycznej  Grażyny  Kubicy. 

Muzeum  czynne:  we  wiórki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14.  w  soboty  9  1 3, 
w  niedziele  od  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mar ii  Skal ickic j",  ul.  3  Maja  68.  tel.  85429% 
Druki  bibliofilski e  z kolekcji  Marii  Skalickicj. 
Oddział  czynny:  wc  wtorki  918.  w  środy  i  czwartki  914,  w  piątki  i  soboty  913. 
M u z e um  Reg iona lne  „ S t a ra  Z a g r o d a ",  ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108 
Stała  wystawa  etnograf iczna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Czynne  w  godz.  9"°l 7(l". 
Galer ia  Sztuki  Współczesnej  „N a  Go jach"  B &  K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  teł.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galer ia  Sztuki  Współczesnej  „Zawodz ie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tcl.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9    16,  w  soboty  od  9    13. 
B iu ro  P r o m o c ji  i  Wys taw  A r t y s t y c z n y c h,  Rynek  3  A,  tel.  8545458 
Biuro  i  galeria  czynne  od  poniedziałku  do  niedzieli  w  godz.  Od  10""    17"" 
  Postacie  i sceny z  literatury  polskiej: „Potop",  „Trylogia".  „Pan  Tadeusz" 
  „Stara  Ruś" 
  Pejzaż    Impresje. 
Mie jski  l )om  K u l t u ry 
KULTUR A 
10.03.2000  r.  g.  \ 0m 

15.03.2000  r.  g.  10°° 

K I N O 
08.03 

, Z D R Ó J1 

2100 

09.03  161" 

203O 
1016.03  17"" 

19<ÄI 

Kino  Premier  Filmowych 
09.03  184S 

16.03  21"" 

„ P r a ż a k ó w k a ",  ul.  Daszyńskiego,  tel.  8542906 

Miejski  Dom  Kul tury  „P rażakówka" 
Warsztaty  plastyczne  w  ramach  ogólnopolskiego 
konkursu „Koroneczka'' prowadzi Wanda  Węglorz. 
Miejski  Dom  Kul tury  „P rażakówka" 
Konkurs  recytatorski  dla  uczniów  szkół  średnich 

ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny ),  te l . / fax  8541640 
Elizabeth 

Diamentowa  Afera 
Elizabeth 
Diamentowa  Afera 
Cała  Ona 
Świat  to  za  mało 

Wiedźma  Blair 
Dziewiąte  wrota 

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

Usługi  transportowe   polonez  Truck, 
oraz wycinka drzew. Teł. 0606828603. 

Sprzedam 400 pustaków  max za 400  zł. 
Tel.  8543142. 

Do  wynajęcia  lokal  50 m2  przy  atrak
cyjnej  ulicy  miasta.  Tel.  8542523. 

Do  wynajęcia  M3  (57  m2). 
Tel.  8541838  po  19. 

Sznaucery    szczenięta  po  champio
nach    sprzedam.  Teł.  8542839. 

Pokój do wynajęcia Tel. 8542922 po  19. 

Myjn i a  samochodowa    Ustroń,  ul. 
Skoczowska  19,  tel.  854 54 46  
wznawia  działalność.  Mycie  pianką. 
Zapraszamy. 

M e t a l    P l o t 
w y k o n u je 

BRAMY  PRZESUWANE 
i  sk rzyd łowe, 

ku te,  o z d o b n e, 
p r z e m y s ł o we  (au toma tyka ), 

og rodzen ia,  kraty,  ba lus t rady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24  a,  tel.  8545106 

tel.  kom.  0601516854 

/ H H I ^  U B E Z P I E C Z E N IA  WARTA VITA  S.A. 
PREVENTER  Ul. Polańsk a  35,  Tel .  854  30  00  WARTA S.A. / DAEWOO S.A. 

^ j j g j p ?  [obo k szkoł y w Ustroni u Polanie ]  COMPENSA S.A. PARTNER SA 

Pilnie  poszukuję  niedrogiego  pokoju 
do wynajęcia na terenie  Ustronia.  Tel. 
8543591. 

„ U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego  27. 
Bankiety,  przyjęcia, sala  kominkowa, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Pokoje  do  wynajęcia.  Tel.  8545109 
po  godz.  16. 

Język  f rancuski    korepetycje.  Tel. 
8547026. 

Do  wynajęc ia  lokal  na  dzia ła lność 
gospodarczą  przy  os.  Manhatan.  Tel. 
8541339. 

M y c i c  o k i e n,  s p r z ą t a n ie  m i e s z k ań 
domów.  Tel.  8113609. 

Poszukuję M3 do wynajęcia w  Ustro
niu,  najchętniej osiedle  Cieszyńskie. 
Tel.  0602151079. 

Czyszczen ie  dywanów,  tap icerk i. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

Finanse    Dystrybucja  sp.  z  o.  o.  za
trudni  na  stanowisku  doradcy  f inan
sowego osoby  z wykształceniem  śred
nim  i wyższym.  Kontakt  od  8  do  15: 
8510738,  po  16:  8513960. 

Sprzedam  126  p,  rok  1983.  Ustroń, 
ul.  Lipowska  65, tel.  8547544  po  15. 
Cena  do  uzgodnienia. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do  11 marca apteka  „Elba"  przy ul.  Cieszyńskiej. 
Od  11 do  18 marca apteka  „Manhatan"  na os.  Manhatan 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Taktyczne  ustalenia.  Fot.  W.  Suchta 
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« A W E X " 
F HU  W i ę c ł a w ek  J.  M. 

Zapraszamy  do  zapomnianego  ciepłego 
szałasu  „Utropek". 
Polecamy  domową  kuchnię. 
Do piwa  podajemy  gratis 
chleb  z wyrzoskami  i  „syr". 
Organizujemy  małe  imprezy 
okolicznościo  we, 
prywatki  młodzieżowe. 
Menu  i muzyka  do  uzgodnienia 
na  miejscu. 
Tel.  8545676. 
Zapraszamy  codziennie  od godz.  11.00 



DLA KOGO ZAWODY? 

' P H U  „ O r l i k "  ^ 

Ustroń,  ul. Zdrojow a  8 
tel.  8543693 
zatrudni 
szefa  kuchni 
bufetową 

Zgłoszenia  osobiste 

WIZYT Y 
DOMOWE 
UL*  BŁADNICK A  10 

USTROŃ   N I E R O D Z I M 
ZGŁOSZENI A 

TELEFONICZNE : 
854 H 11  LUB 

0 6 0 2  269  0 2 7  PO  1500 

NASION A 
ZIEMI A 

ARTYKUŁ Y 
OGRODNICZ E 

Ustro ń ul. Brod y 4 
ZAPRASZAM Y 

l l rząd  Miejski  w  Ustroniu  poszukuje  na  terenie  Ustronia  lub 
najbliższej okolicy miejsca do zagospodarowania nadmiaru  ziemi 
z  wykopów  i gruzu  z rozbiórki  obiektów  kubaturowych. 
Informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu 
w  Wydziale  Inwestycji,  Architektury  i Gospodarki  Gruntami 
pok. 34  mgr  inż. Andrzej Siemiński,  lub pod numerem telefonu 
8542609  w godzinach  pracy  Urzędu. 

^  Regeneracja 
«y  leżaków 

Komplety  pościelowe 
^  Obrusy 
ˇr  Stoły  szwedzkie 
U  Montaż  karniszy 
{ J  Firany, zasłony,  narzuty 
^  Wybór  z  katalogów 
(A  Tel. 0602 64  13 08 

Zawody  szkolne  w slalomie gigancie  na  Poniwcu  wzbudziły  kon
trowersje.  Przypomnijmy,  że  wszystkie  grupy  wiekowe  przejeżdżały 
ten  sam  slalom  ustawiony  przez  Józefa  Gomolę.  Nie  wszyscy  byli 
w stanie  przejechać,  szczególnie  w  młodszych  grupach  wiekowych 
większość  startujących nie  kończyła  zawodów.  Wynika  to  wszystko 
z bardzo  zróżnicowanych  umiejętności  narciarskich.  Niektóre  dzieci 
trenują narciarstwo,  inne jeżdżą na przyzwoitym poziomie, ale są i zu
pełnie  początkujące. Te  różnice  w poziomie  szczególnie  widać  przy 
dłuższej trasie przejazdu.  Dwa lata temu było chyba 8 bramek i wszyst
kie dzieci przejeżdżały  twierdzi Mariola Kaczmarek, niegdyś znako
mita alpejka.   Ten slalom  moim  zdaniem jest  za długi  i za szybki  na 
umiejętności  prezentowane  przez ogół  dzieci.  Przecież  zaledwie  kil
kanaście startujących prezentowało umiejętności na ten slalom. Resz
ta  skręca  pługiem,  traktuje to  bardziej jako  zabawę.  Jednak  dla  nich 
ten slalom jest za szybki  i dobrze, że nikomu nic się nie stało, chociaż 
upadków  było  bardzo  dużo.  Przy  tej  ilości  startujących  powinno  się 
jednak ustawiać łatwiejszy przejazd, przede wszystkim dla tych młod
szych wolniejszy. Dzieci przy tej prędkości, jeżeli na co dzień nie jeżdżą 
na tyczkach, tracą orientację, mijają bramki. 

Kłopoty  z  równowagą.  Fot.  W.  Suchta 

 Za trudne dla pierwszoklasistów  dodaje stojący obok jeden z rodzi
ców.  To nie  powinno  być  ustawiane  pod  zawodników,  ale dla  nor
malnych  dzieci. 
 Może faktycznie dla najmłodszych był to przejazd zbyt trudny  mówi 
J. Gomola.  Oczywiście, że można było najmłodszych puścić od poło
wy, ale to  powinni  zaproponować  nauczyciele,  którzy znają  umiejęt
ności  swych  podopiecznych.  Tylko trzeba  było o skróceniu  trasy  mó
wić przed  rozpoczęciem  zawodów.  W ogóle uważam,  ze stok  na  Po
niwcu jest  za trudny dla małych dzieci. Powiem  szczerze, że już  pod
czas zawodów miałem obawy, jak widziałem jak niektórzy jeżdżą. Prze
cież o  wypadek  nie  trudno,  a  tam  przy  tyczkach  dodatkowo  był  lód. 
Chociaż  nikomu  nic się nie stało,  to teraz myślę, że jednak  powinni
śmy  te  zawody  przerwać, gdy  okazało  się,  że  niektórzy  startujący  to 
kompletni  nowicjusze.  Przed  zawodami  mówiliśmy  o weryfikacji, że 
są to mistrzostwa szkół  i powinni  startować najlepsi. 
 My przygotowujemy dla dzieci mistrzostwa Ustronia  twierdzi orga
nizująca zawody  na Poniwcu  Grażyna  Winiarska z Urzędu  Miejskie
go.  W regulaminie jasno napisaliśmy, że należy zgłaszać dzieci jeżdżą
ce  i pod tym  kątem przygotowany  został slalom. Zresztą chyba wszy
scy nauczyciele wychowania fizycznego w ustrońskich szkołach znają 
stok na Poniwcu  i wiedzą, że nie powinno się tam przyprowadzać  no
wicjuszy.  Poza  tym  to  nie  pierwsze  zawody  slalomowe  dla  szkół  na 
Poniwcu. Trochę nie rozumiem uwag krytycznych, gdyż slalomy w  la

Są  problemy  najłatwiej usiąść.  Fot.  W.  Suchta 

tach  ubiegłych  były  podobnej  długości  i nikt  nie  protestował,  wręcz 
chwalono  nas  za  organizację.  Być  może  należy  w  przyszłości  nieco 
zmienić  formułę tych zawodów. Będę wdzięczna, jeżeli  otrzymam  od 
nauczycieli  i rodziców  propozycje, jak  zorganizować  zawody  na  Po
niwcu dla dzieci. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo dużo 
startujących musieliśmy zdyskwalifikować za złe objeżdżanie bramek. 
Moim  zdaniem  nauczyciele  mogli  przed  zawodami  wyjaśnić  dzie
ciom  na czym  polega slalom  gigant. 

Wydaje się, że  faktycznie mistrzostwa  Ustronia  powinny  mieć  od
powiedni  poziom. Jeżeli już  nasze miasto  leży w górach  to  takie  mi
strzostwa powinny raczej odbywać się na stoku slalomowym, a nie na 
oślej  łączce. Może wyjściem byłoby ograniczenie  reprezentacji  szkół 
do kilku zawodników  i zawodniczek. Natomiast dla wszystkich  dzie
ci,  tych  trenujących  i kompletnych  nowicjuszy  można  zorganizować 
zawody  na  łatwym  stoku, z niewielką  ilością  bramek, gdzie do startu 
nie będzie potrzebny  ani drogi  sprzęt zjazdowy, ani wybitne  umiejęt
ności.  J. Gomola  twierdzi,  że jako  ustroniacy  powinniśmy  się  wsty
dzić, że tak mało naszych dzieci dobrze jeździ  na nartach. Może więc 
warto  organizować  zawody  dla jak  największej  ilości  dzieci,  ale  na 
stoku, z którym będą w stanie sobie poradzić.  Wojsław  Suchta 

Ciężko.się  pozbierać.  Fot.  W.  Suchta 
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Popisy  rajdowców uważnie obserwowali  koledzy.  Fot. W. Suchta 

RAJ D  AMATORÓ W 
W  sobotę  26  lutego  odbył  się  w  Ustroniu  i okolicznych  gmi

nach samochodowy  rajd amatorów.  Start  i metę wyznaczono  przy 
Motelu  w  Polanie.  Tam  też  na  parkingu  odbyła  się  próba  szyb
kiej jazdy  po wyznaczonym  torze.  Drugą  taką  próbę  w  Ustroniu 
wyznaczono  rajdowcom  na  ul.  Sportowej.  Na  starcie  stanęło 
ponad  80  załóg  jadących  głównie  „maluchami".  Zawodników 
dopingowało  kilkuset  kibiców,  głównie  rodziny  i koledzy  mło
dych  rajdowców. 

Organizatorzy  poinformowali  mnie,  że  oficjalne  zakończenie 
odbędzie  się  w  Motelu  na  Polanie  o  godz.  17  i  faktycznie  o  tej 
godzinie  kręcili  się  tam jacyś  organizatorzy,  coś wręczali,  tylko 
nikt  nie  wiedział  co.  Puchary  jednak  stały  sobie  spokojnie  na 
stoliku, w tym  Puchar  Burmistrza  Ustronia. Czekałem ja,  czeka
ła  przedstawicielka  burmistrza,  czekali  zawodnicy.  Po  godzinie 
postanowiłem  spytać,  kiedy też odbędzie się zakończenie.  „Zaraz" 
 odpowiedział,  a raczej burknął jeden  z organizatorów  i z  impe
tem  trzasnął  mi  drzwiami  przed  nosem.  Czekamy  jeszcze  pół 
godziny.  Żadnej  informacji, nikt  nic  nie  wie.  Z  uroczystego  za
kończenia  odeszliśmy  z kwitkiem.  Już następnego  dnia  były  wy
niki .  Okazuje  się,  że  w  klasyfikacji  generalnej  zwyciężyli:  Ja
rosław  i  Katarzyna  Madejowscy  na  daewoo  lanosie,  niestety 
nie wiadomo  z jakiego  miasta  pochodzą.  Cóż,  był  to rajd  amato
rów  i nie  mam  tu  na  myśli  zawodników.  (ws) 

Taki se bajani... 
Chocioż pogoda  sie kapkę popsuła,  to sie mi zdo, że  dziec

ka miały fajne  feryje.  Co by jyny  były zdrowe,  bo grypa  kła
dzie  łudzi.  Myślym jednako,  że dzieci  nie spotkała  żodno  zła 
przigoda, jako  to miało miejsce  isto z patnoście,  abo  wiyncyj 
raków  ty mu. 

Jeszcze  przeca  pamiyntocie  tragedyje  dzieci  s  Kalisza,  co 
prziyjechały  na feryje  w zimie  w nasze  Beskidy.  Taki szkol
ni ok i  1215  roków. 

Nauczyciel  ich jednego  dnia  wziył ze schroniska  i poszeł  ś 
nimi pogonić.  Jako  to u nas  w Beskidach,  pogoda  może  sie 
zmiynić  z godziny  na godzinę.  Tak też było tego dnia, a dziec
ka  też  isto nie były odziote  na naszóm  zime jako  trzej a. 

Prziy szła fujawica,  chycił mróz, a nauczyciel sie stracił  i nie 
poradził  z  dzieckami  spat ki  trefić  do  schroniska.  Chodził  ś 
nimi w kółko,  aż zaczły  mu umiyrać. Już nie pamiyntóm,  wie
la mu  ich zamarzło,  dwoje  czy  wiyncyj.  Kierysi  ich w  kóncu 
znaszeł.  Ale  możecie  se przedstawić,  jak  tyn  nauczyciel  sie 
czuł,  że  nie  uchowol  dzieci,  co  ich  dostol  pod  łopieke?  Już 
nie prawiym  o łojcach.  O ich  boleści. 

Jakosi  w tym samym  czasie    isto drugigo  dnia, jak  to sie 
z dzieckami  wydarzilo,  to na Równicy  stała  sie drugo  trage
dyja.  Jakisi  małżyństwo  chciało  zyńś  z Równicy  na  przejmo 
przez  las.  Było  to popołedniu.  Paniczka  ukielzła  i  zjechała 
na  dół,  cosi  se  złómała.  Panoczek  chcioł ju  pumóc,  ale  też 
jakosi ukielznył tak nieszczyńśłiwie,  że rypnył głowom  w stróm 
i sie zabił.  Już nie pamiyntóm,  czy  tepaniczke  uratowali,  czy 
zamarzła. 

Oto kiesi siostra  mi prziypómniała,  jako  to my gizdy  też sie 
na  mrozie  zabawiali.  Jak,  kiery  nóm  kazoł,  czy  pokazywoł, 
już  nie pamiyntóm.  Frydek  jynzyk  prziytknył  do  klamki  lod 
dwiyrzy  s pola  i skóra  mu zeszła.  Krew  sie  waliła, pore  dni 
nie poradził  jeś,  jyny  cosi  pił. 

Jo zaś jynzyk  prziytkała  do porynczy  na mostku  co idzie do 
szkoły.  Taki łcrziywdy jako  Frydek  żech  se nie zrobiła,  alech 
też jowejczała  ze dwa  dni. 

tak, jak  to mój braciszek Jureczek  zawsze prawił,  lepi uwa
chować  miyszek  blech, niż dwoje  dziecek.  A tak po  prowdzie, 
to co dziecka  wy myślom,  to zodyn  isto  rozum. 

Hanka  lod  Śłiwków 

POZIOMO:  I) deptak w morzu,  4) sympatyczna  ulica,  6) 
padlinoźerny ptak, 8) duży kontynent, 9) pancerna w banku. 
10) zawody żeglarskie,  11) niemiecka złotówka,  12) browar 
z Zagłobą,  13) stolica  Kanady,  14) ptak  z rodziny  żurawi, 
15)  nadzorca,  16)  miejska  oaza,  17)  miasto  tureckie,  18) 
uderzenie  batem,  19)  pseudo  Sołtysika,  20)  unosi  się nad 
ogniskiem. 
PIONOWO:  1)  przyrząd  astronomiczny,  2)  emeryturę 
przynosi,  3)  błotna  maź,  4)  bal  maskowy,  5)  świadectwo 
techniczne,  6)  dawne  szerokie  spodnie,  7)  młodzieżowa 
zabawa,  11) poeta  noblista,  13) element  koła,  17) symbol 
chem. srebra. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowiedzi 
mija 20 marca. 

R o z w i ą z a n ie  K r z y ż ó w ki  z  n r  7 
P Ł A T K I  Ś N I E GU 

Nagrodę 30 zł otrzymuje ELŻBIETA  GONTARZ 
z Ustronia, ul. Jelenica 5. Zapraszamy do redakcji. 
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