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POTRZEBNE CENTRUM
R o z m o w a z Emilią C z e m b o r ,
przewodniczącą Rady Miasta
Minęła połowa kadencji obecnej Rady Miasta. Te dwa łata
w całym kraju zdominowały wprowadzane wielkie reformy.
Jakie skutki dla samorządu w Ustroniu miały te reformy?
Chodzi tu zwłaszcza o reformę oświaty. Jesteśmy chyba jedyną
gminą w okolicy, której udało się ją wprowadzić w miarę dobrze,
tak jak przewidywał projekt i bez opóźnień. Powstało gimnazjum
w nowym obiekcie bez likwidacji jakiejkolwiek szkoły podsta
wowej. To ogromny sukces samorządu. Dokończenie obiektu,
w którym zlokalizowano Gimnazjum nr l wymagało ogromnego
wysiłku finansowego miasta. Wiem, że w Gimnazjum nr 2 nie do
końca jest to bezkolizyjne nauczanie w jednym obiekcie, jednak
dzięki porozumieniu dyrektorów Gimnazjum nr 2 i Szkoły Pod
stawowej nr 2 wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Podsumo
wując: ta jedna reforma kosztowała miasto dość dużo, ale w po
równaniu z innymi gminami wprowadziliśmy ją dobrze.
Wiadomo, że sporym wydatkiem jest modernizowana i bu
dowana oczyszczalnia ścieków. Tymczasem słyszy się głosy,
że pakuje się pieniądze pod ziemię, a przecież turyści tego nie
widzą i pod ziemię nie przyjadą.
To krótkowzroczne spojrzenie, bo przecież turysta nie przyje
dzie nad brudną rzekę. Oczyszczenie miasta to rzecz niezmiernie
ważna, szczególnie w uzdrowisku. Często nie zdajemy sobie spra
wy z tego, co to znaczy chodzić po miejscowości, gdzie w poto
kach, rowach są ścieki, a tak to wygląda gdy nie ma kanalizacji.
Naszym szczęściem i pechem jest to, że oczyszczalnię mieliśmy
jako jedni z pierwszych. Dziś już wysłużyła się i trzeba ją moder
nizować. To warunek bycia uzdrowiskiem.
Pochłania to jednak takie kwoty, że na inne rzeczy nie wy
starcza.
To prawda. Dodatkowo przez następne lata będziemy spłacać
kredyty. Przed tym jednak nie uciekniemy. Chciałabym powie
dzieć, że na powierzchni też się coś robi. W naszym budżecie
przewidziano środki na inne inwestycje, np. drogi, chodniki. Zo
stała zrobiona ul. Kasztanowa tak, że chyba wszyscy chodzący
tamtędy są zadowoleni. Wiem, że jest to kropla w morzu, ale drob
nymi kroczkami staramy się coś robić. W przyszłym roku planu
jemy wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rynku, budowę
nowych zatok autobusowych i parkingów w innych miejscach,
by stworzyć ładne centrum miasteczka uzdrowiskowego.
Centrum to kolejny problem. Jedni twierdzą, że Rynek nale
ży zabudować, inni, że skoro w Ustroniu nigdy nie było cen
trum, nie należy tworzyć go na siłę.
(cd. na sir. 2)
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O koncercie „Czantorii" piszemy na str. 4.

Fot. W. Suchta

LICENCJAT Z USTRONIA
Fakt pierwszy: Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustro
niu jest pierwszą tego typu uczelnią w Polsce. Fakt drugi: zgodnie
z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej od l stycz
nia 2001 roku laboratorium protetycznym może kierować tylko
osoba z wyższym wykształceniem. Wniosek: wszyscy absolwenci
ustrońskiej szkoły będą mieli pracę. Założycielom można pogratu
lować trafionego przedsięwzięcia, a studentom inwestycji z prawie
stuprocentową gwarancją na późniejsze znalezienie pracy.
(cd. na str. 7)

RÓWNICA MIKOŁAJ
ZAPRASZA NA RYNKU
Dziecięca Estrada Regio
nalna „Równica" serdecznie
zaprasza drogich mieszkań
ców Ustronia i okolic na Ju
bileuszowy Koncert pt.: „Jak
woda w potoku życi wartko
płynie", zorganizowany z
okazji 5lecia zespołu. Począ
tek o godz. 16.00,2 grudnia
(soboto) w Szkole Podstawo
wej Nr 1 w Ustroniu.
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Tradycyjne spotkanie z Mi
kołajem na ustrońskim Rynku
odbędzie się 6 grudnia (środa).
Mikołaj częstować będzie dzie
ci słodyczami od 14.00 do
16.00. Wszystkich milusiń
skich serdecznie zapraszają or
ganizatorzy: Urząd Miasta i In
formacja Turystyczna „Haro"
oraz sponsorzy: WNWM
„Ustronianka", RSP „Jelenica",
PSS „Społem", Urząd Miasta.
Już od kilku lat gość z siwą
brodą pojawia się również
w wielu sklepach na terenie
miasta. To bardzo skuteczny,
ale i sympatyczny pomysł na
przyciągnięcie klientów, nie
tylko najmłodszych.

POTRZEBNE CENTRUM
(dok. ze sir. 1)
Ustroń zawsze by] rozciągnięty wzdłuż drogi, ale to nie przeszka
dza, by można było stworzyć centrum. Gdy się pojawi dobre roz
wiązanie, na pewno spodoba się wszystkim.
Nie wiadomo też gdzie to centrum powinno być  na Rynku
czy np. nad Wisłą?
Faktycznie centrum w okolicach basenu kąpielowego funkcjonu
je, ale tylko w weekendy w sezonie. Trzeba myśleć o większym
parkingu w tamtym rejonie, o zagospodarowaniu drugiej strony
Wisły, szukaniu inwestorów, ale to nie wyklucza powstania cen
trum w okolicach Rynku. Ponadto ładne centrum miasta należy
się naszym mieszkańcom, którzy też na to czekają.
Coraz więcej mieszkańców żyje z przyjeżdżających do nas
gości. Aby przyjeżdżało ich więcej, a nain żyło się lepiej, waż
na jest promocja miasta. Tymczasem Ustroń stracił telewizyj
ny koncert „Tam gdzie biją Źródła".
Po ostatnim koncercie na Równicy postawiliśmy organizatorom
dość twarde warunki. Chcemy by u nas odbywały się koncerty, by
przyjeżdżali turyści, ale musimy też dbać o to co najcenniejsze,
czyli o środowisko. W tym roku organizatorzy przewidywali wi
downię liczącą 40.000 osób. Przy takim tłumie nie jesteśmy
w stanie ochronić Równicy. Organizatorzy twierdzili, że nie mogą
się wycofać, bo zaprosili już określone zespoły. Według zapew
nień nie wyprowadzili na zawsze tego koncertu z Ustronia.
W pierwszych latach, gdy przeważały zespoły folklorystyczne,
wszystko odbywało się spokojnie i odpowiednie służby były
w stanie zapanować nad całością. Trudności pojawiły się w ubie
głym roku, gdy przez Równicę przewinęło się 15.000 osób,
a 40.000  tylu ludzi w ogóle sobie tam nie wyobrażaliśmy.
A czy promocja Ustronia w prasie, radiu, telewizji jest Pani
zdaniem właściwa?
Nie zawsze jest taka jakbyśmy sobie życzyli. Nawet przy takiej
imprezie jak „Tam gdzie biją źródła", mimo kilkakrotnych uwag,
ciężko przychodziło organizatorom określenie „Równica w Ustro
niu". Najczęściej była to tylko Równica, a nawet Równica koło
Wisły. Telewizja gości u nas dość rzadko, mimo że jest wiele cie
kawych imprez. Mam nadzieję, że z czasem przyzwyczają się do

tego, że Ustroń warto pokazywać . Kiedyś wydawaliśmy spore
kwoty na promocję w przewodnikach zagranicznych, co na pew
no dawało jakiś elekt, ale doszliśmy do wniosku, że miasto nale
ży promować przede wszystkim poprzez kontakty z miastami part
nerskimi, miejscową prasą. Liczba gości z zagranicy chyba przez
to nie zmalała, a wręcz przeciwnie.
Rozmowę zaczęliśmy od wielkiej reformy oświaty. Były i inne
reformy, m.in. powstał samorząd w powiecie, z którym współ
praca nie jest chyba zbyt intensywna?
Jest kilka punktów stycznych z powiatem. To kwestia szkolnic
twa średniego, a przede wszystkim dróg. Moim zdaniem powiat
jest jeszcze w fazie rozruchu.
Współpraca sąsiadujących gmin jest, moim zdaniem, też nie
wystarczająca. Miałem nadzieję, że katalizatorem tej współ
pracy będzie powiat. Tak się nie stało.
Funkcjonuje Związek Komunalny i w jego ramach spotykają się
przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin. Współpraca
więc istnieje. Ostatnio rozważany jest problem wspólnego wysy
piska śmieci. Tak więc w ramach Związku Komunalnego te kon
takty istnieją, można się zastanawiać czy są wystarczające. Przy
kładem braku współpracy różnych instytucji i samorządów róż
nych szczebli jest kontrowersyjny remont koryta Bładniczki. Czę
sto obarcza się odpowiedzialnością za wszystko miasto, a prze
cież ten remont nie jest w naszej gestii i odbywa się bez naszego
udziału. Chcielibyśmy, żeby w przypadku powstawania czegoś w
mieście, samorząd przynajmniej wiedział o tym. Nie należy się
dziwić mieszkańcom, że odpowiedzialnością nas obarczają, bo
my powinniśmy za miasto odpowiadać. Może reforma samorzą
dowa wymaga nowelizacji?
W poprzednich kadencjach była Pani radną i z tej pozycji
obserwowała pracę przewodniczących RM, problemy jakie
mieli z radnymi, ze sprawnym prowadzeniem sesji. Obecnie
są to Pani problemy. J a k Pani czuje się w tej roli?
Nie odbieram tego jako problemu. Uważam, że każdy radny ma
prawo się wypowiedzieć, ma prawo głosować zgodnie ze swoim
przekonaniem. Do momentu, gdy odbywa się to w miarę kultural
nie, nie widzę powodu, by ingerować. Źle byłoby gdyby Rada
glosowała en bloc i bezdyskusyjnie.
Czy pani zdaniem Rada sprawnie p r a c u j e ?
Jak na swoje możliwości bardzo sprawnie. Brak w tej radzie fa
chowców niektórych ważnych dziedzin. Brak architekta, przewod
niczącym Komisji Budżetowej jest osoba spoza Rady. To nie
znaczy, że radni się nie starają. Frekwencja na posiedzeniach ko
misji jest bardzo dobra, posiedzeń jest więcej niż przeciętnie,
a uchwały przygotowywane na sesje są przez komisje bardzo wni
kliwie opiniowane.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Centrum Edukacyjne

ul. A.Brody 4, Ustroń

CONVERSATION CLUB
KONWERSACJE Z
NATIVE SPEAKEREM

Inwestuje się nie tylko pod ziemią. Ustroń Poniwiec  ulica Kaszta
nowa po remoncie.
Fot. W. Suchta
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Myśliwi mają już za sobą uro
czyste polowania hubertowskie,
organizowane w dzień patrona,
czyli 3.11. Po raz czwarty
wspólne łowy urządzili człon
kowie kół „Brzezie" w Haźla
chu, „Jastrząb" w Pruchnej i
„Dębowiec" w Dębowcu.
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W Lesznej Górnej na odcinku
między kamieniołomem wapie
nia, a schroniskiem na Tule, ro
śnie okazała lipa przynależna do
drewnianej chałupy z 1772 r.
Średnica pnia wynosi 3,20 m.
300lecie obecności w Cieszy
nie obchodzi Zakon Bonifra
trów. Bracia Miłosierdzia leczą
ludzkie dusze i ciała. Obecnie
prowadzą dom pomocy spo
łecznej, który ma ponad 120
pensjonariuszy. Większość jest
chora psychicznie, a pozostali

IVf.etal 
P l o t
wykonuje
BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe,
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady
M O N T AŻ G R A T I S

w w w . Iib r a . e d u . pl

Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24a, tel. 8545106
tcl. kom. 0601516854

są upośledzeni umysłowo. Za
konnikom pomagają cywilni
pracownicy.

tytułów mistrzów i wicemi
strzów Polski. Kilkoro kolarzy
należy do kadry narodowej.

W Cieszynie istnieją dwie bur
sy szkolne prowadzone przez
zakony. U sióstr Boromeuszek
przebywają dziewczęta, a Fran
ciszkanie udzielają schronienia
chłopcom ze szkół średnich.

Najbardziej oddaloną od nadol
zia agendą Macierzy Ziemi Cie
szyńskiej jest jej koło w Olsz
tynie. Działa niezwykle aktyw
nie już ponad 15 lat.

tel. 8545628, tel. kom. 0602651926

KS Wisła obok sekcji narciar
skiej i piłkarskiej ma także gru
pę kolarzy górskich. Uzdolnio
na młodzież ma na koncie parę

Ukazał się „Kalendarz Cieszyń
ski" na 2001 rok. Podobne wy
dawnictwa ma także Ustroń i
Skoczów, gdzie wydają 2 kalen
darze.
(nik)

KRONIKA MIEJSKA
24 listopada w Kuopio w Finlandii rozpoczął się Puchar Świa
ta w skokach narciarskich. Wystartowała w nim czteroosobowa
kadra Polski w składzie: Adam Małysz, Robert Mateja, Woj
ciech Skupień i Grzegorz Śliwka. Ustroniak G. Śliwka rozpo
czął swe pucharowe starty bez powodzenia na 120metrowej
skoczni w Kuopio. W piątek nie zakwalifikował się do konkursu
indywidualnego, natomiast w sobotę wystartował w konkursie dru
żynowym skacząc jednak bardzo blisko  88,5 i 80,5 m za co
otrzymał łączna notę łączną 80,2 pkt.

KRONIKA POLICYJNA
19/20.11.2000 r.
W nocy nieznani sprawcy wybili
szybę w kiosku spożywczym na
Rynku i skradli słodycze.
19/20.11.2000 r.
W nocy na ul. Długiej skradziono
paliwo ze stojącego tam samocho
du ciężarowego.
20/21.11.2000 r.
W nocy włamano się do kawiarni
Oaza. Złodzieje po wybiciu szyby
w drzwiach wejściowych weszli do
środka skąd skradli alkohol.
23.11.2000 r.
O godz. 19.10 na ul. 3 Maja kieru
jący fiatem 126 mieszkaniec Wisły
najechał na tył VW polo kierowa
nego przez innego mieszkańca Wi
sły. Sprawcę kolizji drogowej uka

STRAŻ MIEJSKA

Po 25 latach spotkali się absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2
na zjeździe dwóch klas, które w roku 1975 opuszczały mury „dwój
ki". Tak jak na innych spotkaniach po latach jedni zmienili się nie
do poznania, inni wcale. Niektórzy widują się często, inni wy
emigrowali z Ustronia i są tu rzadkimi gośćmi. Podobnie z absol
wentami SP2 sprzed 25 lat. Spotkanie odbyło się w Karczmie
Góralskiej za Wisłą, gdzie szczególnie serdecznie witano wycho
wawców Helenę Szewczyk i Władysława Gasia oraz nauczy
cielkę matematyki Krystynę Heller.
Nowożeńcy:
Katarzyna Chmura, Częstochowa i Andrzej Szewieczek, Ustroń
Zarząd Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie Oddział w Ustroniu urządza dla swoich członków
ogólnoroczne zebranie w dniu 5 grudnia br. o godz. 10.00 w Re
stauracji „Beskid" w Ustroniu.
Urząd Miasta w Ustroniu serdecznie zaprasza wszystkich miesz
kańców do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Choroby reumatyczne
 problem społeczny". Wykład przeprowadzi prof. dr hab. Zbi
gniew G b u r e k . Wykład odbędzie się 7 grudnia 2000 r.
o godz. 16.30 w sali Urzędu Miasta, pok. 24, I piętro.
Ci, którzy od nas odeszli:
Pawełka Kajstura
lat
Dominik Augustyn
lat
Marianna Sukiennik lat
Andrzej Kocjan
lat
Roman Pohludka
lat

89
85
89
42
70

ul. Złota 9
ul. Kamieniec 10
ul. Porzeczkowa 22
ul. Polańska 31
os. Manhatan 1/12

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, złożone
wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej
naszej kochanej Matki, Babci, Prababci, Siostry,
Teściowej

ś.p. Pawelki KAJSTURA
dr Bogaczewskiemu, pielęgniarkom, przyjaciołom, sąsiadom
i znajomym
składa w smutku pogrążona
Rodzina

17.11.2000 r.
Skontrolowano 5 punktów handlo
wych przy ul. Daszyńskiego. Ża
den z właścicieli nie podpisał umo
wy na wywóz śmieci. Wyznaczo
no termin zawarcia umów.
17.11.2000 r.
W jednym z punktów handlowych
przy ul. Cieszyńskiej sprawdzono,
czy właściciel podpisał umowę na
wywóz śmieci w wyznaczonym
podczas wcześniejszej kontroli ter
minie. Za nie wywiązanie się z
obowiązku zapłacił mandat w wys.
100 zł.
18 i 19.11.2000 r.
Przeprowadzano rutynowe kontro
le porządku na terenie całego mia
sta. Patrolowano okolice parków i
osiedla mieszkaniowe.
20.11.2000 r.
W 13 lokalach przy ul. 9 Listopa
da sprawdzono, czy właściciele
podpisali umowy na wywóz śmie
ci. W 4 przypadkach nakazano do
pełnienie formalności.
20.11.2000 r.
Nakazano uporządkowanie ul. Ks.
Kojzara, zanieczyszczonej przez

rano mandatem w wysokości 250 zł.
25.11.2000 r.
0 godz. 10 na ul. Brody kierujący
VW passatem wypadł z zakrętu
1 uderzył w ogrodzenie posesji
przy drodze. Ukarano go manda
tem w wysokości 250 zł.
25.11.2000 r.
Po południu włamano się do trzech
pokoi w DW „Ondraszek". Zło
dzieje skradli pieniądze i dokumen
ty gości hotelowych.
26.11.2000 r.
O godz. 16 na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej i 3 Maja kierujący fia
tem 126 mieszkaniec Wisły wymu
sił pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji drogowej
z fiatem seicento kierowanym
przez mieszkańca Leszczyn.
Sprawcę kolizji ukarano mandatem
w wysokości 250 zł.
(ws)
samochody wyjeżdżające z pobli
skiej budowy.
21. i 1.2000 r.
Kontrolowano placówki handlowe
przy ul. Daszyńskiego i Ogrodo
wej. 6 właścicieli nie miało podpi
sanej umowy na wywóz śmieci.
21.11.2000 r.
Patrol straży miejskiej znajdujący
się przy skrzyżowaniu ulicy Da
szyńskiego i Konopnickiej zauwa
żył potrącenie pieszego na pasach.
Uciekający szybkim samochodem
kierowca, zdołał umknąć przed
pościgiem, ale zapisano numery
rejestracyjne jego pojazdu. Infor
macje przekazano policji.
22.11.2000 r.
Skontrolowano 5 punktów handlo
wych przy ul. 9 Listopada i A. Bro
dy. Wszyscy mieli podpisane umo
wy na wywóz śmieci.
22.11.2000 r.
Przeprowadzono kontrole gospo
darki ściekowej przy ul. Akacjo
wej. Stwierdzono, że na jednej z
posesji nieprawidłowo podłączone
jest szambo i w związku z tym
część ścieków dostaje się do gle
by. Termin naprawy ustalono na 30
listopada.
(mnj

NIEBEZPIECZNE ZABAWY
Jest w Ustroniu taki nieodpowiedzialny głupek, który zabawia
się niszczeniem, bądź przekręcaniem tablic znaków drogowych.
Już kilka razy strażnicy miejscy reagowali na te utrudnienia, wręcz
zagrożenia dla kierowców w rejonie skrzyżowania ulicy 3 Maja
z Katowicką. Marsz wandala rozpoczyna się w okolicy Nadle
śnictwa i ciągnie się do wylotu na dwupasmówkę, a czasem i da
lej. Ostatnio strażnicy zauważyli to 21 listopada i sami przywró
cili oznakowanie do pierwotnego stanu. A przecież skrzyżowanie
nawet bez pomocy „dowcipnisia" nie należy do najbezpieczniej
szych, zwłaszcza jeśli przejeżdżają przez nie kierowcy nie znają
cy miasta, preferujący szybką jazdę. Bogu dziękować, że do tej
pory nic się nie stało, bo mamy jeszcze w pamięci warszawski
wypadek, w którym z powodu zabawy ze znakami, zginęły trzy
osoby.
Służby porządkowe są bezsilne wobec takich działań, bo wan
dala trzeba złapać na gorącym uczynku. Pomóc mogą przechod
nie, osoby, które będą świadkami niszczenia mienia i zadzwonią
do straży miejskiej lub na policję.
(mn)
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Fot. W. Suchta

POMOGLI ŚPIEWEM
18 listopada, w wieczór zapłakany deszczem z ustroniakami
spotkali się artyści Estrady Ludowej „Czantoria''. Każdy z kon
certów naszego reprezentacyjnego zespołu można uznać za wy
jątkowy, ten w dwójnasób. Decyzją wszystkich członków Estra
dy, nadano mu charakter charytatywny, a pieniądze zebrane w
Miejskim Domu Kultury „Prażakówka" postanowiono przeka
zać dla Izabeli Brodacz, młodej kobiety, która w wypadku stra
ciła rękę.
Składający się z trzech części koncert prowadziła Danuta Ko
enig, zespołem dyrygował Władysław Wilczak, a w rolach soli
stów wystąpili: J o a n n a Szcześniewska, Katarzyna Siwiec, Jan
Albrewczyński, Ewa Krysta, Dorota Klimurczyk.
Na początek „Czantoria" przywitała pełną salę pieśnią „Gaudę
Mater Poloniae", a następnie zaśpiewano kolejne utwory religij
ne: „Ave verum", „Alleluja Amen", „Modlitwa w kościółku",
„Alleluja".
W drugiej części opiewano piękno beskidzkiej ziemi, prezen
tując pieśni regionalne, bardziej lub mniej znane, w tradycyjnych
i nowych aranżacjach. Publiczność wysłuchała, ale też podśpie
wywała sobie: „Górala", „Hej groniczku", „Po naszych Beski
dach", „Gronie", „Nie będzie mnie głowisia bolała", „Oj nasi
jadą", „Hej groniczki", „Ustrońskie dzieweczki".
Przed ostatnią częścią koncertu odbyła się miła uroczystość,
mająca na celu uhonorowanie przez Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej „Czantoria" osób zaangażowanych w propago
wanie i szerzenie kultury ludowej ziemi cieszyńskiej. Do tego
znakomitego grona należą już między innymi: prof. Daniel Ka
dłubiec, Zuzanna Kawulok, Wanda Mider. W sobotni wieczór
dołączyli do nich Anna Molin  Stanieczek  dyrygent i kierow
nik zespołu „Cantus" z Goleszowa, Józef Wierzgoń  dyrygent
i kierownik artystyczny chóru i orkiestry „Przyjaźń" z Hawierzo

wa w Czechach, Kazimierz Fober  przewodniczący Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku  Białej. Statuetki pod na
zwą „Czantoryjka", które są wyrazem uznania dla uhonorowanych
osób, wręczył wiceprezes Stowarzyszenia J. Albrewczyński.
Członkowie SMKL postanowili również uroczyście podzięko
wać mecenasom, którzy finansowo wspierają działalność Stowa
rzyszenia. Za tę pomoc Dyplomy Honorowe otrzymali: Elżbieta
i J a n Ferdynowie  właściciele firmy „Prokomp" z Ustronia,
Franciszek Czernin i Urszula Srokol  właściciele Zakładów
Mięsnych w Ligocie, Danuta Kowala  właścicielka Odlewni
Metali Kolorowych w Ustroniu i Wojciech Dębowski  prezes
bielskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej".
Trzecią część koncertu wypełniły popularne pieśni ujęte w jed
ną całość tytułem „Biesiadne śpiewanie z Czantorią". Polacy lu
bią sobie pośpiewać, zwłaszcza, gdy ktoś ich do tego zachęci,
pomoże w utrzymaniu melodii i podpowie słowa. Estrada Ludo
wa robi to znakomicie, więc i tego wieczoru z głosami artystów
rozbrzmiewały głosy widzów we wspólnym wykonaniu między
innymi: „Dzieweczki z Poręby", „Gdzie ty jedziesz", „Powiedział
mi jedyn chłapiec", „Hej tam w dolinie", „Kulało się", „Karolin
ka", „Spiewómy dla was". To tylko część repertuaru „Czantorii".
Obecnie zespół przygotowuje się do tradycyjnego koncertu ko
lęd.
Kiedy podczas koncertu w Prażakówce na scenę weszła Iza
Brodacz, sala zamilkła. Wszyscy ze wzruszeniem słuchali jej po
dziękowań za okazaną pomoc i serce. Muzyka łagodzi obyczaje,
a często i otwiera portfele. Tak stało się i tym razem, gdy zebrano
1.567,00 zł, mające umożliwić poszkodowanej młodej kobiecie
w miarę normalne funkcjonowanie. Będzie to możliwe, gdy Iza

Najmłodsi członkowie „Czantorii".

Fot. W. Suchta

kupi odpowiednią protezę, a ta niestety sporo kosztuje. Część już
zebano dzięki szerokiej akcji przyjaciół Izy i ludzi dobrej woli.
Zaraz po wypadku na terenie całego powiatu cieszyńskiego poja
wiły się ulotki z prośbą o pomoc. Ze zdjęcia na nich umieszczone
go spogląda smutna twarz drobnej blondynki, a obok widnieje la
koniczna informacja: Nazywam się Iza Brodacz. Mam 22 lata. 28
czerwca uległam tragicznemu wypadkowi, w wyniku którego stra
ciłam prawą rękę. Jedyną nadzieją dla mnie na powrót do „nor
malnego " życia jest bardzo kosztowna, bioelektryczna proteza.
Wszystkim, którzy chcą wspomóc zbiórkę pieniędzy, podaje
my numer konta: 102013901671782701111, PKO BP Biel
sko  Biała, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Bielsku  Białej, koniecznie z dopiskiem „Dla Izy".
Monika Niemiec

Sylwester
S p o r t  H o t e l „Colonia" w U s t r o n i u , ul. W c z a s o w a 9

zaprasza wszystkich optymalnych
optymalne menu, szampańska zabawa
zagra dla nas wspaniały zespół estradowy z Czech
Zaproszenia w cenie 6 0 0 zł o d p a r y
możecie Państwo kupić w recepcji h o t e l u
l u b zerezerwować p o d nr tel. 8542111.

Z rąk J. Albrewczyńskiego Dyplom Honorowy od „Czantorii" od
bierają państwo Ferdynowie.
Fot. W. Suchta
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI

Młode redaktorki i ich rozmówcy.

Fot. W. Suclita

RADIO W PRZEDSZKOLU
Pisaliśmy już o tym, że uczniowie szkół podstawowych w Li
powcu i Nierodzimiu rozpoczęli swoją przygodę z dziennikar
stwem pomagając w realizacji programów dla radia Bielsko
i CCM. W ramach Grupy Artystycznej „Inter Millenium Show"
spotykają się ze swoją instruktorką Izabelą Przybylską i pozna
ją tajniki warsztatu radiowca. Tym razem audycję nagrywano
w przedszkolu w Nierodzimiu.
Wszelkie programy z udziałem dzieci cieszą się dużym zainte
resowaniem słuchaczy i widzów. Najmłodsi są nieprzewidywalni
w wyrażaniu swoich, nieraz bardzo zadziwiających wniosków,
a przedstawiany przez nich świat, tak różny od naszego, dorosłe
go, zaskakuje, wzrusza, daje do myślenia. Tym chyba można tłu
maczyć popularność audycji „Mama, Tata, Małolat, Małolata",
nadawanej w cieszyńskim radiu. Między innymi w tym progra
mie wykorzystane będą wypowiedzi ustrońskich przedszkolaków.
Kiedy weszliśmy do sali na piętrze, grupa sześciolatków roz
mawiała z młodymi redaktorami, próbującymi zapoznać dzieci
z tematem programu. Przedszkolaki tak były podekscytowane zbli
żającym się nagraniem, że zabawki przestały dla nich istnieć,
a ton ich głosów podniósł się o kilka decybeli. Potem jednak dały
się posadzić na krzesełkach i dzieliły się swoimi wiadomościami
na temat pór roku  jesieni i zbliżającej się zimy. Z podtykaniem
mikrofonów próbowały zdążyć: Kasia Madzia i Kasia G r e ń
z SP5 oraz Natalia Mirocha, Sylwia Grendowicz, Kamila J a 
worska i Gosia Sieroń z SP6.
Okazało się, że wiedza sześciolatków jest nie tylko duża i
wszechstronna, ale też nieokiełznana. Trudno było im narzucić
konkretny temat. No bo jak tu mówić wciąż o ptakach odlatują
cych na zimę, kiedy najistotniejszy dla przedszkolaka jest fakt,
że jego żółw niezbyt ładnie pachnie. Dzieciom bardzo spodobał
się pomysł kolegi, żeby podzielić z rówieśnikami informacjami o
hodowanych przez siebie zwierzątkach. Na chwilę dały się na
mówić na opowieść o przygotowaniach do zimy, jednak ileż moż
na... Lepiej porozmawiać o tym, że chciałoby się mieć chomika,
który by drapał swojego właściciela po plecach, albo wspominać
wakacje na pustyni. Wszyscy przecież wiedzą, że zimą nie moż
na kąpać się w Wiśle, za to jeździ się na nartach, czy sankach,
trzeba więc poinformować przyjaciół, że marzy się o karierze
w Hollywood.
Wszyscy dobrze się bawili, a emocje towarzyszące nagraniu
były tak duże, że niektórzy dosłownie spadali z krzeseł. Przed
szkolaki mocno przeżywały przygodę z radiem, a młodzi redak
torzy jeszcze raz przekonali się, że realizacja audycji z udziałem
najmłodszych, nie jest taka prosta.
(mn)
W czwartek, 7 grudnia o godz. 17.00 rozpocznie się spotka
nie z dr M a j ą Muszyńską  G r a c a , członkiem Polskiego
Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, pracownikiem In
stytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w So
snowcu. Gość wygłosi odczyt na temat „Wpływu środowi
ska na zdrowie człowieka". Zapraszamy do Leśnego Ośrod
ka Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Jaszowcu.

Poprosiliśmy burmistrza Jana Szwarca, by co pewien czas infor
mował mieszkańców na łamach Gazety Ustrońskiej o prowadzo
nych w mieście robotach, aktualnych pracach administracji miej
skiej, planach, zamierzeniach, ale również o kłopotach. Z podobną
prośbą zwróciliśmy się do przewodniczącej Rady Miasta Emilii
Czembor, która zaproponowała, by o codziennym działaniu RM in
formowali przewodniczący komisji problemowych. Poniżej pierw
sza informacja burmistrza Jana Szwarca.
Mieszkańcy zwracają baczną uwagę na prowadzone roboty na
drogach i chodnikach. Ostatnio takie roboty miały miejsce
w Ustroniu Polanie, gdzie remontowano główną drogę biegnącą
do Wisły. Jest to droga wojewódzka i właśnie z funduszy woje
wódzkich wykonano ten remont. Niestety wykonano go wadli
wie, w sposób odbiegający od przyjętych norm i dlatego zwróci
liśmy się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg wytykając zasadni
cze usterki. 21 listopada odbyła się narada, w której uczestniczyli
przedstawiciele Zarządu Dróg, wykonawcy robót i Urzędu Mia
sta w Ustroniu. Spisano protokół i mam nadzieję, że usterki zo
staną usunięte.
W ostatnich tygodniach strażnicy przeprowadzili ponad 100
kontroli posesji, zwracając szczególną uwagę na gospodarkę od
padami stałymi i ciekłymi. Sprawdzano czy właściciele posesji
posiadają kubły na śmieci, czy zawarli umowy z firmami wywo
żącymi śmieci, czy posiadają rachunki za wywóz fekaliów. Mu
sieliśmy podjąć takie działania z uwagi na coraz częstsze przy
padki podrzucania śmieci np. w parkach czy nad Wisłą. Stwier
dzamy też zanieczyszczenie gleby, potoków. To wymaga ścisłej
kontroli i uporządkowania gospodarki odpadami w mieście.
Podsumowana została prowadzona przez Urząd Miasta akcja
promocji zdrowia. Odbyło się spotkanie z lekarzami uczestni
czącymi w tej akcji, na którą wydano 40.000 zł. W wyniku akcji
u wielu osób wykryto choroby. Tu chciałbym się podzielić za
trważającą informacją  na 375 przebadanych stomatologicznie
dzieci tylko niecałe 10% ma zdrowe zęby. Często dzieci mają
próchnicę w zębach stałych. Jeszcze w tym roku zamierzamy prze
prowadzić akcję lakowania dzieciom zębów, na co chcemy prze
znaczyć 12.000 zł. Akcję chcemy przeprowadzić do 15 grudnia,
więc czasu mamy niewiele. Rodzice bezwzględnie muszą podpi
sać oświadczenie, że godzą się na zabieg lakowania zębów u swo
jego dziecka.
Dobiega końca malowanie zewnętrznych ścian Gimnazjum
nr 1 po wcześniejszym tynkowaniu. Wykończenie i oddanie do
użytku tej szkoły było dla miasta ogromnym wysiłkiem finanso
wym. Placówka ta była niezbędna dla funkcjonowania oświaty w
naszym mieście.
Ostatnio odbyło się spotkanie z architektami i urbanistami na te
mat zagospodarowania centrum miasta i organizacji ruchu drogo
wego. Chodzi przede wszystkim o umiejscowienie zatok autobuso
wych po częściowym wyprowadzeniu ruchu kołowego z Rynku
Ze spraw bieżących warto odnotować podjęcie robót w zakre
sie kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej jak również powstanie
nowego chodnika przed MDK Prażakówka.

Ginazjum nr 1 otynkowane i pomalowane.

Fot. W. Suchta
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ALKOHOLIZM
Motto :
Nieważne, ile razy w życiu upadamy,
Ważne, aby nie wstawać z pustymi rękami.
(przysl. chińskie)
Alkoholizm  choroba wstydliwa.
Od wielu wieków różnego rodzaju używki stanowią integralną
część ludzkiego życia. Alkohol, jako nieodłączny element różne
go rodzaju spotkań towarzyskich i okolicznościowych mocno
wrósł w nasze życie i kulturę.
Nie stanowiłoby to żadnego problemu, przecież alkohol jest
używką bardzo przyjemną: rozwesela, rozluźnia, rozgrzewa, uła
twia nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi, po wypiciu nawet nie
wielkiej dawki trunku świat staje się jakby lepszy, bardziej przy
jazny i weselszy. W tej jednak przyjemności tkwi bardzo poważ
ne zagrożenie  choroba alkoholowa, zwana popularnie alkoho
lizmem. Począwszy od dzisiejszego numeru GU przedstawimy
cykl artykułów przybliżających tą tematykę, przybliżymy Pań
stwu problemy z jakimi wszyscy się spotykamy na co dzień i albo
ich nie zauważamy, albo nie chcemy zauważać. Pokażemy, że
z problemem tym można sobie poradzić, a przyjemne spożywa
nie alkoholu nie musi się kończyć chorobą. Spróbujemy przeko
nać Państwa, że alkoholizm nie jest czymś wstydliwym, a jest
bardzo poważną chorobą nie czyniącą z alkoholika kogoś gor
szego, człowieka 2 kategorii. Alkoholizm jest bardzo poważną
chorobą, która rujnuje psychikę, życie i rodzinę chorego. Działa
nia Rządu utrudniające dostępność do napojów alkoholowych
przez podwyższanie ich cen, nie rozwiązują problemu, lecz wręcz
go nasilają  alkoholik i jego rodzina płacą coraz wyższą cenę za
chorobę. Aby nareszcie zacząć skutecznie działać w tej materii
musimy podjąć szereg działań równolegle.
Po pierwsze  musimy, tak jak już wspomniałem zmienić na
stawienie do choroby i chorego, dać mu gwarancję, że jeżeli po
dejmie leczenie, to wszyscy mu pomożemy. W wielu przypad
kach chory, zaczynający zdawać sobie sprawę ze swojego pro
blemu ukrywa go, ponieważ wstydzi się rodziny, sąsiada, czy
znajomych. Wstydzi się dlatego, że w nas samych pokutuje fał
szywe wyobrażenie tej choroby, a w naszym potocznym rozu
mieniu „alkoholik" jest określeniem upokarzającym wynikającym
z nieznajomości problemu.
Po drugie  wyjaśnimy na czym polega współuzależnienie i jak
sobie radzić w tym przypadku,
Po trzecie  przybliżymy specyfikę pracy poradni, przez co
wykażemy, że możemy zazdrościć leczącemu się alkoholikowi
hartu, siły woli i charakteru. Spróbujemy przekonać Państwa, że
wszyscy razem, tu w naszej małej społeczności możemy wiele
zdziałać i w znacznym stopniu ograniczyć problem alkoholowy.
Alkoholik = degenerat ?
Obraz alkoholika dla większości ludzi to zataczająca się, lub
wręcz śpiąca gdzieś w miejscu publicznym osoba, o niezbyt cie
kawej fizjonomii, brudnym i często nieładnie pachnącym ubra
niu, czasami awanturujący się gdzieś w barze nie najwyższej ka
tegorii. Przeprowadzona przez nas sonda wykazała, że tak odpo
wiedziało 98 % zapytanych przez nas osób. 2% odpowiedziało
inaczej. Dlaczego? Dlatego, że albo sami byli alkoholikami, albo
ktoś z najbliższej rodziny borykał się z tym problemem. I tylko
zaledwie 2% miało rację. Bo wszyscy zawsze zwracamy uwagę
na skrajności, w tym przypadku również. Być może opisywana
przez większość respondentów osoba również jest alkoholikiem,
ale zauważony został głównie styl życia tej osoby. Kloszard nie
musi być alkoholikiem, a alkoholik  kloszardem. Zauważamy
mężów, którzy pod wpływem alkoholu używają przemocy wobec
swoich bliskich, zauważamy także rodziny z marginesu społecz
nego w których alkohol jest chlebem powszednim i te zjawiska
kojarzą nam się z alkoholizmem. Prawda jest jednak inna.
Wśród pacjentów naszej poradni są adwokaci, lekarze, sędzio
wie, policjanci, biznesmeni  zaskakujące prawda ? Czym zatem
jest alkoholizm, jeśli nie tym co do tej pory myśleliśmy, kim jest
alkoholik, jeśli nie ten „obszczymurek", którego dotychczas za
uważaliśmy?
" Marek Gerlic
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Na pytanie: „Czy paliłeś kiedykolwiek marihuanę lub ha
szysz?" 15% ankietowanych uczniów szkół średnich nasze
go powiatu odpowiada twierdząco. Wydział Promocji i Ochro
ny Zdrowia Starostwa Powiatowego przeprowadził badania
ankietowe wśród uczniów szkół średnich. Część ankiety do
tyczyła zażywania przez młodzież narkotyków. Wyniki są za
trważające. Z ankiety wynika, że około 10% młodzieży zaży
wa sporadycznie lub często narkotyki. Mówiąc brutalnie
w klasie liczącej trzydziestu uczniów trzech ma do czynienia
z narkotykami.

___

M Ł O D Z I EZ
I NARKOTYKI
Autorką badań i ich opracowania jest Barbara Kłosowska,
przy czym wykorzystano ankietę z badań nad zachowaniami zdro
wotnymi młodzieży szkolnej prof. Barbary Woynarowskiej z Uni
wersytetu Warszawskiego. Badania przeprowadzono w 15 szko
łach średnich powiatu cieszyńskiego. W badanej grupie było 4
dwudziestolatków, 51 dziewiętnastolatków 248 osiemnastolatków,
408 siedemnastolatków, 126 szesnastolatków, 423 chłopców i 414
dziewczęta. W sumie przebadano 837 młodych ludzi.
W raporcie z badań czytamy:
Do najczęściej używanych przez młodzież substancji psycho
aktywnych należały: marihuana lub haszysz. Szereg przeprowa
dzonych badań naukowych dowodzi, że palenie „trawki" powo
duje sięganie po inne narkotyki, z lego względu palenie marihu
any lub haszyszu nazywane jest  bramą do innych narkotyków.
Spośród 128 ankietowanych którzy przyznali się do palenia ma
rihuany lub haszyszu 42 robiło to więcej razy.
Amfetaminę zażywało 89 osób czyli 10,6% ankietowanych. Do
częstego zażywania przyznało się 16 osób.
Na pytania dotyczące innych narkotyków odpowiadano nastę
pująco:
Czy brałeś morfinę?
Tak  20 osób, często  8 osób.
Czy brałeś kompot?
Tak  16 osób, często  9 osób.
Czy brałeś kokainę?
Tak  25 osób, często  11 osób.
Czy brałeś crack?
Tak  18 osób, często  8 osób.
Czy brałeś ecstasy?
Tak  35 osób, często  11 osób.
Czy brałeś LSD?
Tak  38 osób, często  14 osób.
Czy brałeś anaboliki?
Tak  80 osób, często  20 osób.
Czy brałeś jakieś środki wziewne? Tak  20 osób, często 9 osób.
(Środki wziewne stosowane przez młodzież to rozpuszczalniki,
kleje, lakiery.)
Generalnie częściej po narkotyki sięgają chłopcy. Po marihu
anę i haszysz sięgają dwukrotnie częściej niż dziewczęta, po inne
narkotyki o które pytano w ankiecie chłopcy sięgali trzykrotnie
częściej. Jedynym odstępstwem jest zażywanie amfataminy, do
czego przyznało się 51 chłopców i 38 dziewcząt.
Ciekawy jest związek między piciem alkoholu i wagarowaniem,
a paleniem marihuany lub haszyszu. Autorka badań pisze:
Wystąpił istotny związek między częstością wagarów a pale
niem marihuany. Częsta absencja szkolona sprzyjała narkotyzo
waniu się. Z grupy 128 uczniów, którzy podali, że palili marihu
anę, aż 83 uczniów wagarowalo 4 i więcej dni w ciągu jednego
półrocza. (...) W grupie 128 uczniów, którzy używali marihuanę,
35 osób było 410 razy w stanie upojenia alkoholowego, zaś 43
uczniów przyznało się do wielokrotnego upijania się.
Dodajmy, że z badań wynika, iż 72% chłopców i 57% dziew
cząt przynajmniej raz było w stanie upojenia alkoholowego. Wię
cej niż 4 razy zdarzyło się to 31% chłopców i 16% dziewcząt.
Alkoholu nie pije w ogóle 13% uczniów i 22% uczennic.
Takie są wyniki badań i dotyczą one naszej młodzieży, tej uczą
cej się, czyli lepszej. To oni zażywają narkotyki, jednym udaje
się to czynić sporadycznie, inni wpadają w nałóg. Znany z fil
mów typ spod ciemnej gwiazdy handlujący narkotykami to tylko
fikcja. W szkołach dystrybucją zajmują się uczniowie. Prawdą
jest też, że nauczyciele i rodzice zazwyczaj niczego nie podejrze
wają. Tragedia rozpoczyna się, gdy zmiany są nieodwracalne i
pozostaje tylko leczenie odwykowe, które w przypadku narkoty
ków rzadko kończy się sukcesem.
Wojsław Suchta

LICENCJAT Z USTRONIA
(c.d. ze sir. 1)
 Rozwój nauk stomatologicznych jest bardzo intensywny
i wykształcenie na poziomie technika już nie wystarcza  mówi
jeden z założycieli studium, a potem uczelni, dziekan prof. Raj
mund Orlicki.  Podnosi się rangę prowadzącego laboratoria
z technika stomatologicznego do inżyniera techniki denty
stycznej. Na pewno ustalony zostanie okres przejściowy i przez
jakiś czas laboratoria będą mogli prowadzić lekarze stoma
tolodzy ze specjalnością z zakresu protetyki. Ale praca w la
boratoriach protetycznych nie ogranicza się już tylko do re
konstrukcji uzębienia. Konieczna jest rekonstrukcja w obrę
bie twarzoczaszki, odbudowa wszystkich utraconych tkanek
 ucha, nosa, oka. To też jest domena inżynierii stomatolo
gicznej. Absolwenci Studium Techniki Dentystycznej nie mają
się jednak czego obawiać, gdyż inżynierowie będą potrzebo
wali wyspecjalizowanej kadry i zatrudnią techników.
Już kiedy kilka lat temu rozmawialiśmy z prof. R. Orlickim
0 nowo utworzonym studium, kreśli! plany utworzenia wyższej
szkoły. Na pytanie jak się otwiera uczelnię odpowiada:
 Jest to pierwsza tego rodzaju szkoła w Polsce, więc musie
liśmy od podstaw opracować plan studiów, spełniający wy
mogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Plan ten obejmo
wał program naukowy, regulamin, dobór kadry, przygoto
wanie zaplecza dydaktycznego i laboratoryjnego. Są to stu
dia interdyscyplinarne, więc musieliśmy zaangażować nauczy
cieli akademickich z wielu dziedzin  medycyny, inżynierii,
nauk humanistycznych, artystycznych.
Kolejnym krokiem po opracowaniu planu jest jego przedsta
wienie w ministerstwie, gdzie Rada Szkolnictwa Wyższego oce
nia ogólne założenia. Jeśli ocena jest pozytywna następuje tak
zwane dopuszczenie i rozpoczynają się dokładne kontrole po
przez wizytacje oraz sprawdzenie programów autorskich i do
robku naukowego każdego z wykładowców. Zakończeniem dru
giego etapu przygotowań jest rejestracja uczelni. Za finał uznać
można uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbyła
się w hotelu „Stok" w Wiśle. W obecności władz uczelni, władz
miasta i powiatu, przedstawicieli środowiska medycznego, stu
denci złożyli ślubowanie i zaśpiewali „Gaudeamus".
 Ustroń jest jak najbardziej odpowiednim miejscem na sie
dzibę naszej uczelni  stwierdza prof. Orlicki.  Mamy się tu
jak u pana Boga za piecem. Żadnego przemysłu, górski kra
jobraz, świeże powietrze. Ważne jest też zaplecze socjalne,
które zapewniają nam osoby prowadzące pensjonaty, pokoje
gościnne. Na tym j e d n a k nie poprzestaniemy, chcemy, by po
wstał w Ustroniu kameralny ośrodek akademicki z domem
studenta, klubem sportowym, organizacjami studenckimi
1 wszystkim tym, co wiąże się z życiem studenckim.
Młodzi ludzie przyjeżdżają do Ustronia z całej Polski, z miast
takich jak Gdańsk, Szczecin, Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów.
Studiują też obywatele Syrii, Palestyny, Austrii. Chętnych jest
więcej niż miejsc. Studia odbywają się w trybie dziennym i za
ocznym. Na zaocznych mogą studiować osoby, które ukończyły
Studium Techniki Dentystycznej, ale utworzono również grupę
dla absolwentów innych szkół średnich. Czesne dla studentów

dziennych wynosi 750 zł, a zaocznych 850 zł miesięcznie, płaco
ne 11 razy w roku.
Jak mówi dziekan R. Orlicki studenci czują się tu bardzo dobrze,
ale brakuje im własnego „kąta", w któiym mogliby się spotykać
poza szkołą. Zazwyczaj jest to akademik, który pełni rolę czytelni,
miejsca wymiany notatek, książek, miejsca do zabawy. Na stwo
rzeniu takiego miejsca w tej chwili najbardziej zależy prowadzą
cym szkołę. Dlatego szkoła zabiega o przejęcie obiektu, a następ
nie jego rozbudowę. W przyszłości w byłym internacie Zespołu
Szkół Technicznych kształcić się będzie 3 0 0  4 0 0 osób. Obecnie
jest ich około 1 5 0  9 0 studentów i 60 uczniów studium.
Nauka w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej trwa 7 se
mestrów, a absolwenci opuszczają ją z tytułem inżyniera techniki
dentystycznej. Mogą jak już wspominaliśmy, prowadzić labora
toria protetyczne, pracować w przedsiębiorstwach produkujących
materiały wykorzystywane w stomatologii, zajmować się marke
tingiem specjalistycznych produktów. Są także zamiary urucho
mienia przy współpracy z funduszem PHARE produkcji materia
łów stomatologicznych w ramach uczelni, co jest o tyle ważne,
że obecnie nie ma producentów krajowych i wszystkie materiały
sprowadzane są z zagranicy.
Prowadzący szkolę nie zamierzają poprzestać na studiach li
cencjackich, prof. R. Orlicki snuje plany na przyszłość:
 Po drugim roku nauczania wystąpimy o pozwolenie na
prowadzenie studiów magisterskich, a część wymogów pro
ceduralnych spełniamy już teraz. Na przykład do powołania
Rady Wydziału potrzeba sześciu samodzielnych pracowników
naukowych, u nas p r a c u j e ośmiu. Przedsięwzięciem wieńczą
cym dzieło byłoby uzyskanie możliwości doktoryzowania.
Wtedy potrzebnych jest już dwunastu samodzielnych pracow
ników naukowych, ale przy tylu dziedzinach wchodzących w
skład programu kształcenia, będzie to możliwe. Starania roz
poczną się za 4, 5 lat.
Przy szkole funkcjonuje również Klinika Stomatologiczna, miesz
cząca się w Szpitalu Uzdrowiskowym. Tam studenci odbywają za
jęcia kliniczne. Pod kierunkiem fachowców wykonują zabiegi w
warunkach, w których później przyjdzie im pracować. Z usług Kli
niki korzystają kuracjusze i mieszkańcy Ustronia. Są to tzw. wizy
ty prywatne i obejmują raczej elitarne usługi. Obecnie czynione są
starania, mające na celu zawarcie kontraktów z kasami chorych,
aby z Kliniki mogli korzystać nie tylko pacjenci „prywatni", ale
również leczący się w ramach ubezpieczenia. W ten sposób posze
rzona zostanie oferta Kliniki o usługi podstawowe.
 Naszym największym problemem jest ciasnota i jeszcze
raz ciasnota  ubolewa prof. R. Orlicki.  W takiej szkole j a k
nasza każdy student musi mieć swoje stanowisko, tu nie wy
starczy zeszyt i długopis. Do kształcenia wykorzystywane są
laboratoria, pracownie i już teraz ledwo się mieścimy się w
tym budynku. Bardzo nam zależy na przejęciu i rozbudowie
naszej obecnej siedziby. Myślę, że miasto Ustroń może tylko
zyskać na rozwoju naszej szkoły.
Już teraz mamy się czym pochwalić, bo chyba niewiele jest w
Polsce miast liczących kilkanaście tysięcy mieszkańców, w któ
rych kształciłoby się młodych ludzi na prawie wszystkich szcze
blach edukacji, począwszy od podstawówek, poprzez gimnazja,
liceum, studia pomaturalne aż po szkolnictwo wyższe.
Monika Niemiec
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POLSKI BRUNSZWIK
Brunszwik (Braunschweig) leży na trasie autokaru międzyna
rodowego do Hanoweru. Jest głównym ośrodkiem mocno uprze
mysłowionej Dolnej Saksonii. Zabytki przypominają o dawnej
funkcji miasta, o czasach jego świetności za księcia Henryka Lwa.
O organizowanych po raz trzeci Dniach Kultury Polskiej do
wiedziałam się od Katarzyny Gaertner. Początkowo planowałam
tydzień na Majorce. W czwartek, 9 listopada o godz. 13.30 wy
jechałam jednak z Bielska  Białej na zachód Europy. Wpraw
dzie autokarem dobrej firmy przewozowej, ale informacji o zmia
nie stanowiska na bielskim dworcu zabrakło! Przesiadka w Ka
towicach i o godz. 3.30 nad ranem znalazłam się w Brunszwiku.
Miasto jak wymarłe. Z trudem złapałam taksówkę i dotarłam do
hotelu „Martens" w centrum miasta, gdzie miałam zarezerwo
wany pokój. Zamknięte drzwi recepcji otworzył mi i właściciel
hotelu narodowości polskiej.
W piątek zwiedziłam miasto spacerkiem. W godzinach połu
dniowych okazało się, że Katarzyna Gaertner jest jeszcze w ...
Mikołowie. W sobotę pytałam szefa hotelu jak dojechać do „Lin
denhof', gdzie jeszcze o godz. 19 był zaplanowany „Wieczór
pieśni Katarzyny Gaertner". Dowiedziałam się, że w „moim"
hotelu jest już zespół KGBand, a kompozytorka będzie nieba
wem. Jeszcze raz się przekonałam, że życiem rządzi przypadek.
W sobotnie popołudnie przywitałam Katarzynę w hotelu. Przed
koncertem była krótka próba, a następnie dwugodzinny występ.
Bardzo podobała się laureatka II nagrody Gaudę Fest 2000 w
Ustroniu  Katarzyna Matejczyk, o której pisałam na łamach GU.
Ewa Szwajlik „Małgośka" bisowała kilka razy. Zwracał uwagę
gitarzysta Bartek Gaertner  Wojnaszewski. Zdania na temat An
drzeja Papy  Gonzo były podzielone. Olbrzymim powodzeniem
cieszyły się piosenki Agnieszki Osieckiej „Wielka woda" i „Komu
weselne dzieci". Ale piosenka „Poczkej, poczkej powiem ma
mie" przypadła do serce słuchaczom. Oczywiście byłam na wi
downi. Katarzyna z wielkim uznaniem powiedziała o moich za
interesowaniach sztuką, no i od tego momentu mam „wspaniałe
wejście" do władz kulturalnych miasta.

MUZEUM OFERUJE
Muzeum Hutnictwa i Kuźnic
twa informuje, że posiada
w sprzedaży zbiór wierszy po
święcony Świętom Bożego Na
rodzenia pt.: Okruchy ze świą
tecznego stołu" z grafikami
Bogusława Heczko w cenie
4 zł oraz składane kartki świą
teczne z obrazem Stefanii Boj
dy i wierszem Kazimierza Wę
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grzyna w cenie 1,50 zł za kart
kę. Informujemy, że można też
zakupić „Kalendarz Ustroń
ski"  15 zł i „Wspomnienia
ustrońskich nauczycieli i
uczniów"  5 zł, które mogą
być miłym upominkiem pod
choinkę, podobnie jak kalen
darz ścienny w cenie 2 zł.
Zapraszamy.

Podeszło do mnie kilka osób, zainteresowały się mną osoby
siedzące przy moim stoliku. Zaproponowałam zaproszenie na
szego zespołu regionalnego „Równica" do Brunszwiku.
Potem była uroczysta kolacja. Siedziałam w towarzystwie na
szego rodaka pochodzącego z Bielska  Białej, jego żony oraz
państwa Olkiewiczów z Wrocławia (orkiestra salonowa „Sotto
voce", która miała występ w niedzielę  przyjęta także bardzo
serdecznie). Gdybym była dyrektorem MDK „Prażakówka" za
prosiłabym tę orkiestrę do Ustronia.
Po koncercie orkiestry salonowej odbyło się przyjęcie. I ja tam
byłam. Pytano mnie, czy jestem kronikarzem życia i twórczości
Katarzyny Gaertner, pytano o Agnieszkę Osiecką i książkę Zofii
Turowskiej „Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką" itd. Kie
rowca ambasadora Polski w Niemczech pytał mnie o Aidę, która
tym razem nie występowała. W ostatniej chwili podeszła do mnie
pani Magdalena Zgraja i pytała, czy ja sama przyjechałabym na
spotkanie do Brunszwiku.
Zbliżała się godzina mojego odjazdu do kraju. Do pani Kasi
podeszli uczestnicy koncertu, którzy od rana słuchali płyty kom
paktowej „Czar korzeni". Pani Ludasowa pokazywała odciski od
bicia braw na koncercie KGBand. Okazało się, że pastwo Ludaso
wie przyjechali samochodem i na prośbę kompozytorki odwieźli
mnie do hotelu, a potem na przystanek autobusowy. To były „przy
stankowe" rodaków rozmowy. A Jurek Ludas to poeta i malarz.
Na zakończenie chciałabym napisać, że weszłyśmy na koncert
orkiestry salonowej po uroczystym przemówieniu. Część publicz
ności biła brawo Katarzynie, która tym razem była ... widzem.
Nie przypuszczałam, że w Brunszwiku jest tylu Polaków. Nie
sądziłam, że jest to tak mocny ośrodek kulturalny. Mówiono mi,
że „motorem" działalności naszych rodaków jest pan Grzegorz
Kałuża. Chociaż pan Andrzej Obojski nie podejrzewał mnie o
jakąkolwiek znajomość muzyki, to doceniam jego wkład w zor
ganizowanie koncertu KGBandu. Właściciel hotelu, w którym
się zatrzymałam, częściowo sponsorował imprezę.
Pogoda dopisała. Było słonecznie, choć dość chłodno.
16 listopada byłam w Warszawie na promocji książki Barbary
Hol lender i Zofii Turowskiej „Zespół Tor". Ale o tej promocji
słów kilka następnym razem.
Anna Robosz
Zarząd Powiatu przedstawił projekt budżetu na 2001 r. Dochody
zaplanowano na kwotę 86.963.529 zł, a pochodzą one z: docho
dów własnych  9.138.858 zł, udziału powiatu w podatkach stano
wiących dochód budżetu państwa  1.748.832 zł, subwencje 
37.751.911 zł i dotacje  38.323.928 zł. 80% subwencji przezna
czone jest na oświatę, natomiast około 15% na drogi powiatowe.

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU
Wydatki zaplanowano na kwotę 88.151.832 zł.
6.667.763 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, m.in. na:
inwestycje drogowe  2.000.000 zł, rozbudowę Szpitala Śląskie
go 1.000.000 zł, budowę strażnicy w Ustroniu Polanie 1.500.000
zł. Kwota przeznaczona na strażnicę pozwoli zakończyć budowę
tego obiektu. W sumie wydatki majątkowe stanowią 7,6% wydat
ków budżetowych. Pozostała kwota w wysokości 81.484.069 zł.
przeznaczona jest na wydatki bieżące, wśród których największą
pozycją, będącą 58% tej kwoty, są wynagrodzenia pracowników
wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.
Wydatki budżetowe podzielone są również na działy klasyfika
cji budżetowej. Bezpieczeństwo pochłonie 18,% wydatków, bo
wiem na policję i straż pożarną planuje się wydać 15.920.000 zł.
Przykładowo na kulturę fizyczną i sport przeznacza się 137.150
zł co stanowi 0,16% wydatków budżetowych. Na opiekę społecz
ną przeznacza się 20.552.127 zł co stanowi 23,3% wydatków, ale
pamiętać trzeba, że pozycja ta obejmuje finansowanie domów
pomocy społecznej, domów dziecka, Powiatowego Centrum Po
mocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. Na zadania z za
kresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje sie przeznaczyć
5.671.237 zł co stanowi 6,4% wydatków. Tak więc na edukacyjną
opiekę wychowawczą wydaje się ponad czterdzieści razy więcej
niż na kulturę fizyczną. Kultura duchowa też się ma nienajlepiej z
kwotą 1.078.237 zł  1,2% wydatków.
*
(ws)

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU

Ośrodek Rekreacyjny Kolej Linowa na Czantorię
Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta
w Ustroniu 43450 Ustroń, ul. 3 M a j a 130
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Wywóz nieczystości z terenu stacji dolnej Kolei
Linowej na Czantorię.
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» *tymMasło z przyborów g a z o w y c h .

Gazownicy swoje ogłoszenia umieszczają na drzewach. W końcu
są od gazu a nie od ekologii.
Fot. W. Suchta
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U s t r o ń , ul. W i ś l a ń s k a 4 1 ,
tel. (033) 854 50 33, (033) 851 39 40
przedstawiciel najlepszych producentów
technikę grzewczą, instalację sanitarną,
wyposażenia łazienkowe
U W A G A ! W Y S O K I E RABATY N A :
grzejniki, kotły C O , piecyki łazienkowe
obudowy
wanny i brodziki styropian
baterie, zlewozmywaki
Nawiążemy
umywalki, wanny rogowe
współpracę
kabiny natryskowe
z
instalatorami
muszle, kompakty
bojlery elektryczne i gazowe
zawory grzejnikowe
otuliny do rur
okapy kuchenne
rury i kształtki z PCV miedzi
i polipropylenu
rynny z PCV, w a n n y rogowe
przydomowe oczyszczalnie
ścieków
rury
ATRAKCYJNY
pury PE  zimna woda
K R E D Y T
ceramiktykolorowa
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Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia
można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w
godzinach od 8.00 do 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Zamkn iętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie
zamawiającego w terminie do 15.12.2000 r. do godz. 12.00.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Przetargutrzymanie porządku i czystości na stacji dolnej KL
Czantoria.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest:
Dyrektor Ośrodka Rekreacyjnego kolej linowa na Czantorię
mgr Rudolf Krużołek tel. 8542250.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu
15.12.2000 r. o godz. 15.30.
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 Ustroń
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
n a s p r z e d a ż d z i a ł k i o z n . n r 2043/81 o p o w . 747 m 2
położonej u zbiegu ulic Kasztanowej i Cisowej zap. w KW
39325 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta działka położona w jednostce strukturalnej
D4 7 MN  Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy.
Cena wywoławcza działki wynosi 36.000,00 zł.
Przetarg na sprzedaż działki ozn. nr 2043/81 odbędzie się w dniu
15.12.2000 r. o godz. 14.00 w sali nr 24 Urzędu miasta w Ustroniu.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 400,00 zł.
Wadium w wysokości 3.600,00 zł należy wpłacić na konto
Urzędu miasta w Banku Śląskim O/Ustroń nr 10501096
102507308 w terminie na 3 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia działki.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu
zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po przetargu.
Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami pok. nr 32, tel. 8542609.

Widok z Palenicy.

Fot. W. Suchta
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CO NAS CZEKA
MUZEUM HUTNICTWA I KUZNICTWA

«SaEwj

m^

ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia,
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Wystawy czasowe:
— Wystawa rzeźby ludowej Jana Misiorza (do 6.12)
— „Ustrońscy hobbyści" (1.11. do 15.12.)
Muzeum czynne: we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty 9  13, niedziele 10  13.

L
. I

ODDZIAŁ MUZEUM „ Z b i o r y Marii Skalickiej"

i
Tak bronili się rywale Kuźni

Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIA DROBNE

Pokój z łazienką do wynajęcia.
Tel. 8545149.

Vidcofilmovvanic.
Tel. 8543827, 0603580651.

VWT4  2.4 D. 100 tys.przebieg, rok
prod. 92, biały, przeszklony, 2 + 800 kg
lub 8 osób, autoalarm, felgi alu., kpi kół
zimowych, radioodtwarzacz CD, stan
dobry, cena 32 tys. Tel. 8543269.

„MISS K"  jakość, szyk, elegancja.
Ustroń, ul. D a s z y ń s k i e g o 70 a.
Zapraszamy.
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, tel.
8 5 4  4 9  9 7 . Bankiety, p r z y j ę c i a ,
dancingi, sylwester, domowa kuchnia.
Zapraszamy.
Anglia  przetwórnie, budowy.
Tel. 0605043346.
Profesjonalny Serwis RTVSAT, Sony,
Panasonic, Philips, Grundig, Pioneer,
Samsung, LG, Sharp. Telefony, faxy,
CBRadia, monitory. Play Station,
rozkodowywan ie rad iood b iorn i ków.
Ustroń, Daszyńskiego 26.
Tel. 0605311548.
Masaż leczniczy. Ustroń, ul. Kościelna 5.
Tel. 8542693, 8551136,
0607396502.
„UNIVERSAL"  kupno, sprzedaż,
wynajem nieruchomości, pełna obsługa
formalnoprawna. Tel. 8544474.
„AUTOMATYKA UŻYTKOWA" inż.
Krzysztof S u c h a n e k . W y k o n u j e
instalacje elektryczne, alarmowe
i antenowe. Tel. 0501535898.
Sprzedam skaner Primax Colorado
A4; 600 x 600 dpi. Cena 350 zł.
Teł. 8518686.

Korepetycje j. angielski  tanio.
Tel. 8541831.
Prace o g ó l n o b u d o w l a n e , w y k o ń 
c z e n i o w e , i n s t a l a c y j n e . Wycinka
drzew. Tel. 8544498.0606346961.
Indywidualne nauczanie języka
niemieckiego (istnieje od 1996 r.).
Tel/fax 8547467. '
Sprzedam fiata 126p, r. 1989,
teł. 8544264.
Sprzedam  ford fiesta 1.0 CL, 1991,
60.000 km. Tel. 8542216 do 15.00,
8544448 po 15.00.

43450 USTROŃ
ul. Ogrodowa 9A
^BB BB EBP 1i tel./fax (033) 854 36 40
ą

F.H.U. „KSEROGRAF"
Oferuje:

KSEROKOPIARKI NOWE I UŻYWANE
O A4 AO i KOLOR
WIZYTÓWKI, PIECZĄTKI
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SPRZĘTU NASHUATEC

ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo rodziny Kurowskich z Nierodzimia (do 30.12)
Oddział czynny: we wtorki 9  1 8 , środy, czwartki 9  14,
w piątki i soboty 913.

MUZEUM REGIONALNE „Stara Zagroda"
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108. Stała wystawa etnograficzna.
Muzeum czynne: od 917.
GALERIA SZTUKI W S P Ó Ł C Z E S N E J „Na Gojach" B&K HECZKOWIE
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria 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, teł. 8545458.
— Postacie i sceny z literatury polskiej: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
— Stara Ruś,
— Pejzaż  Impresje,
— Obrazy Evgeni Afanassieva.
Galeria czynna: od poniedziałku do niedzieli 10.0017.00.

SALON WYSTAWOWY
ul. Daszyńskiego 11 (obok kościoła)
— Malarstwo Elżbiety Szolomiak i twórców beskidzkich,
— Rękodzieło ludowe
Salon czynny:
codziennie od 9.00 do 17.00. soboty od 9.00 do 13.00.

MIEJSKI DOM KULTURY „ P r a ż a k ó w k a "
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.

CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „Życie i Misja"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
 poniedziałki i środy: godz. 15.00 do 17.00;
piątki
godz. 14.00 do 16.00:
— Klub Świetlica dla dzieci w dwóch grupach wiekowych
(szkoła podstawowa i gimnazjum),
piątki
godz. 16.00 do 17.30:
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży.

MITYNGI ANONIMOWYCH A L K O H O L I K Ó W
Ustroń, ul. Słoneczna 7
— grupa AA wtorek 17.00 19.00
— grupa dla wspóluzależnionych czwartek 17.00  19.00

Do 2 grudnia apteka „Pod N a j a d ą " przy ul. 3 Maja.
Od 2 do 9 grudnia apteka „Na Z a w o d z i u " przy ul. Sanatoryjnej.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

IMPREZY
6.12.

14.00 16.C

15.12.

godz. 16.00

godz. 16.00

Spotkanie z Mikołajem na ustrońskim
Rynku
„Wspomnienia z wędrówek po Europie"
 świąteczne spotkanie z Lidią Troszok połą
czone z prezentacją filmów video  Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa
„Kolędy i pastorałki"  koncert charytatywny
 organizator Stowarzyszenie „Młodzi dla
Ustronia"  MDK „Prażakówka"

mmmmi
K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
30.11.

1 6.12.

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

17.00
18.45
21.00
18.45
20.30

60 sekund
Człowiek widmo
Regulamin zabijania
Prymas, trzy lata z tysiąclecia
Krzyk 3

SKLEP CALOůOGOWy J f % M M J "
spożyu/czoprzemyslou/yW^M
MM

Komuś nie spodobały się kosze,

10 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta
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Zakupy na telefon!
W CENTRUM USTRONIA

63450 Ustroń
. ^rTorTio
77
WWÓZ GRATIS!!!
ul. 3 Maja 28 Tel. ¿k h O bk' W' 10 Honorujemy karty kredytowe!

MEL
„ m m Ł M "
ZATRUDNI KELNERA
LUB KELNERKĘ.
OFERTY

PISEMNE

,, [ . ' U " M E D I C A " S.C.
/
>
\

N

gabinet lekarza
| <
rodzinnego
5 . / czynny całodobowo
I
w Ustroniu, ul. Drozdów 6

pnpt
sobota

7.0021.00,
7.0016.00.

 dr n. mcd. spec. chorób dziecięcych
Tomasz Dyrda
 spec. chorób wcwn. Michał Trybus
 lek. mcd. Ewa Sltklewlczn
 lek. mcd. Alicja Krysta

Umowa z Śląską
Kasą Chorych

OKNA
NAJNIŻSZE
CENY
KrK M&ESTA"
UstrońHermanice, ul.
Skoczowska 47 E
(obok kolektury LOTTO)
tel. 8545398

Wszystko dla dzieci
sklep przy Kuźni k/torów kolejowych
POLECA W SZEROKIM WYBORZE
akcesoria dla niemowląt
pajace, śpiochy, wyprawki
spodnie, bluzy, dresy
koszule, bluzki, sukienki
kurtki, ocieplacze
zabawki
wiele, wiele innych towarów
Ceny przystępne! Przyjdź i przeko
naj się sam. Z tym ogłoszeniem do
datkowo 3% rabatu. Zapraszamy!

j g

Hala Tenisowa

ˇˇr

y

zaprasza

-

SUR

powiatu cieszyńskiego
o d 6 d o 1 6 lat  5 0 %
upust na wszystkie usługi
 szkolenia 4osobowe
z trenerem 8 zł/h/osoba
bez trenera 4 zł/h/osoba
Oczekujemy poparcia ze strony
rodziców, szkół, władz miasta
i powiatu, gdyż
dużego za
interesowania, oferta nie może
Regulamin do pobrania w Hali
Tenisowej,
Sportowa 5 .

Informacje:

tel. 8 5 4  5 2  9 6
8545646

Drużyna Kuźni po ostatnim meczu rundy jesiennej: od lewej stoją: kierownik drużyny Marian Żebrow
ski, Robert Marynowski, Andrzej Bukowczan, Wojciech Krupa, Dawid Szpak, spiker meczów Kuźni
RudolfCzyż, Maciej Szatanik, Marcin Marianek, Piotr Popławski, Marcin Skłodowski, Mirosław Ada
mus, trener Wiesław Niełaba, klęczą od lewej: Mariusz Sałkiewicz, Tomasz Słonina, kapitan Roman
Płaza, Grzegorz Piotrowicz, Henryk Buchałik, Janusz Szalbot, Mieczysław Sikora, Łukasz Czyż.

PIERWSZA RUNDA DLA KUŹNI
Piłkarze Kuźni Ustroń spra
wili tej jesieni swym kibicom
miłą niespodziankę i po zakoń
czeniu rozgrywek znajdują się
na pierwszym miejscu w tabeli
ligi okręgowej. Obecnie trwa
przerwa w rozgrywkach, przy
czym jesienią rozegrano już
jedno spotkanie awansem z run
dy wiosennej, a był to drama
tyczny mecz z Wisłą Strumień
wygrany przez Kuźnię 3:1. Li
czy się też styl w jakim Kuźnia
znalazła się na pierwszym miej
scu. W całej rundzie przegrali
tylko jeden mecz ze Śrubiarnią
w Żywcu i dwa zremisowali.
Najważniejsze jest jednak to, że
nasi piłkarze pozytywnie wy
różniali się zachowaniem na
boisku. Żółtych kartek nie uda
ło się uniknąć, za to w całej run
dzie żaden z naszych piłkarzy
nie zobaczył czerwonego kar
tonika. To naprawdę spory suk
ces, wziąwszy pod uwagę po
spolite chamstwo panujące na
co dzień w futbolowych roz
grywkach. Przykre, że tak nie
wielu sędziów zwraca uwagę na

wulgaryzmy zawodników, tre
nerów i działaczy.
W sumie Kuźnia zdobyła w
16 meczach 41 punktów, w tym
18 w meczach wyjazdowych,
strzelili 38 bramek, w tym 17
w na wyjeździe, stracili 11 bra
mek, w tym 5 na wyjeździe.
Najwyżej Kuźnia wygrała w
Kaniowie z tamtejszym Przeło
mem 51 i z Wisłą w Strumie
niu 40. Dzięki zdobytym 38
bramkom Kuźnia jest najsku
teczniejszą drużyną w „okrę
gówce", zarazem ma najlepszą
obronę gdyż straciła najmniej
bramek, bo tylko 11. Bramki
dla Kuźni zdobywali:
D. Szpak
8
R. Płaza
7
5
M. Sikora
M.Marianek
4
J. Szalbot
4
3
M. Adamus
W. Krupa
3
R. Marynowski
3
 1
A. Bukowczan
Podkreślić należy, że Kuźnia
zdecydowanie przeważała nad
swymi rywalami umiejętnościa

NA S Z Y N D Z I E L N I Ę
Zakończył się sezon biegów
górskich. 12 listopada odbył się
IV Marszobieg na Szyndzielnię
rozgrywany w cyklu „Zdobyć
Mount Everest". Na starcie sta
nęło 63 zawodników i 6 zawod
niczek. Trasa długości 5 km
przy przewyższeniu 625 m wio
dła od dolnej stacji kolei lino
wej w Olszówce, przez Dylów
ki na szczyt Szyndzielni. W kla
syfikacji generalnej zwyciężył
Jerzy Zawierucha (KS Dia

mi i organizacją gry. Jedynie
mecz z Koszarawą był wyrów
nany i wydaje się, że na wiosnę
właśnie te dwie drużyny będą
walczyły o awans. W ostatnich
meczach rundy jesiennej widać
już było zmęczenie naszych za
wodników. Wygrywali pra
wie wszystko, a nie jest to ła
twe, gdy każdy rywal skupia się
przede wszystkim na obronie.
Na wiosnę trzeba się spodzie
wać podobnej gry przeciwni
ków Kuźni, ale też trzeba pa
miętać, że mecze decydujące
rozgrywać się będzie na zakoń
czenie rozgrywek, a wtedy li
czyć się będzie ilość zdolnych
do gry zawodników i ich wola
walki do końca. Oczywiście
nikt z kibiców nie dopuszcza
myśli, że Kuźnia na wiosnę mo
głaby grać słabiej niż jesienią.
Głowa w tym trenera W. Nie la
by, by kibice z meczów Kuźni
wychodzili tak zadowoleni jak
jesienią. (Wykorzystane zesta
wienia statystyczne sporządził
Artur Steckiewicz.)
Wojsław Suchta

SPROSTOWANIE

ment Jastrzębie), który wbiega
jąc na szczyt w czasie 19 minut
i 41 sekund pobił rekord trasy.
Wśród kobiet najlepszą okaza
ła się Zofia Leśkiewicz z Biel
skaBiałej  czas 28,33. W mar
szobiegu wystartowali zawodni
cy TRS „Siła" Ustroń, którzy
zajęli miejsca: 28. Stanisław
Gorzołka (26,54), 32. Paweł
Gorzolka (27,45), 57. Andrzej
Łacny (32,40), 58. Franciszek
(ws)
Pasterny (33,10).

W artykule „Patenty dla wetera
nów" zamieszczonym w GU 46/
2000 błędnie napisałem, że za
wręczone patenty kombatanckie
dziękowała Czesława Turoń.
Tymczasem uczyniła to Stefania
Cholewa, która
wspominała
również żołnierzy Armii Krajo
wej działających podczas okupa
cji w Ustroniu. Panią Stefanię
Cholewę i Czytelników przepra
szam za ten przykry błąd.
Wojsław Suchta
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Taki se bajani...

Wyróżnienia dla najlepszych szkół podstawowych wręczał przewod
niczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Tadeusz
Glos. Dyplom i puchar dla SP2 z Ustronia odbierał dyrektor SP2
Zbigniew Gruszczyk.
Fot. W. Suchta

DWÓJKA DRUGA
Tak jak przed rokiem samorząd powiatowy uhonorował najlep
szych sportowców powiatu cieszyńskiego w 2000 roku. Miało to
miejsce 27 listopada podczas sesji Rady Powiatu. Przewodniczą
cy Rady Powiatu Jan Zorychta, starosta Andrzej Georg i prze
wodniczący Komisji Sportu Rady Powiatu Karol Chraścina wrę
czyli wyróżniającym się sportowcom pamiątkowe medale i listy
gratulacyjne. Wśród wyróżnionych byli również sportowcy nie
pełnosprawni. W sumie wyróżniono 10 medalistów mistrzostw
świata, 3 medalistów mistrzostw Europy i 62 medalistów mi
strzostw Polski. Znaleźli się tam także ustroniacy: Krzysztof Ci
mek z Ustrońskiego Klubu Sportowego „Busters"  medalista
mistrzostw Polski w snowboardzie, Jarosław Gniewek z TRS
„Siła"  mistrz Polski w biegach górskich, Grzegorz Śliwka
z Klubu Sportowego „Wisła", a mieszkający w Ustroniu  meda
lista mistrzostw Polski w skokach narciarskich.
Ogłoszono również wyniki rywalizacji sportowej szkół nasze
go powiatu. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa z Pogwizdowa, a drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 2 z Ustronia, trzecie Szkoła Podstawowa nr I ze
Skoczowa. Obok klasyfikacji szkół ogłoszono także klasyfikację
gmin powiatu w sporcie szkolnym. Na pierwszym miejscu znala
zła się gmina Haźlach, na drugim Goleszów, a na trzecim Ustroń.
POZIOMO: 1) w ręku turysty. 4) ojczysta, 6) uderzenie
piłki nogą. 8) praca w polu. 9) imię włoskie, 10) koński
osesek, 11) uciekinier z więzienia. 12) w maszynie, 13)
atrybut malarza, 14) ll20, 15) oskarżenie, 16) chwat, ale
wspak, 17) grał w „Psach", 18) duża papuga, 19)
amerykańska agencja wywiadowcza, 20) kusi procentami.
PIONOWO: 1) dawniej mieszkanka miasta, 2) z niej motyl,
3) przed premierą teatralną, 4) ze stolicą Skopje. 5) włoskie
miasto, 6) port u ujścia Mozeli, 7) towarzysz Robinsona
Cruzoe, 11) powietrzna przesyłka dla partyzantów, 13) miś
z Chin, 17) symbol chemiczny litu.

Miałach pisać o Frydkowi i Jureczkowi, ale wiycie, zaś mi na
mózgu już nie plynskiyrz, ale wróni loko jak pięść urosło.
Słyszeliście moji Mili ifórt słyszycie jako to sie wadzóm o tóm
reprywatyzacyje. Już bych aj i czasy m dala prowde tym, co chcóm
pozwracać czyjisi majątki, ale jak se tak rozwożym to wszystko,
to sie ni mogym s tym pogodzić. Jakóż to mómy kómu cosi wra
cać, jak przez pińdziesiąt roków robili my na to, co by gruzów po
wojnie nie zostało. Budowali my fabryki, dómy, bloki, cesty, a
kaj co, za marny grosz, a wiela w czynie społecznym. Nie doro
biłach sie majątku na robocie tymi mojimi dziesiyńcióma palca
mi. Zresztóm, mało kiery sie isto dorobił. Całe roki budowali my
naszóm stolice.
Teraz pore takich nawiedzonych chce rozdać  rozgrabić to,
czego sami nie stworzyli. Za nasze pinióndze sie wysztudyrowa
li, dziecka do szkól za darmo wysłali. Teraz zaś na nas biydnych
sie wszystko skrupi. Nó bo s czego chcóm kómusi dać, jak aj i
naszych pyndzyji nie podwyższajóm, bo ni ma z czego, szkoły
zamykajóm, bo za drogo, w szpitołach leż jużjyny lyczóm to co
nejlacnij, bo reszte muszóm sami chorzy se płacić  łyki, łopera
cyje. Na co nóm prziyszło?
Przeca moji pokoły ni i m oj ich lojców, mogymy powiedzieć, że
bez mała każdo cegła w tym kraju, każdo kostka w chodniku, aji
pore piyknych hektarów lasu, każdo s tych rzeczy mo krople na
szego potu.
Wiela to je takich, co zadlóżylo swoji majątki, wywiyili swoji do
bra i pinióndze za granice, a teraz przychodzóm upominać sie o
(nie)swoji, bo to, co tu je, to wszystko my prości ludzie zbudowali.
Tak se rozwożóm,fórt prawióm, że komuna zustawila jyny czor
nóm dziurę i scapartowanóm gospodarkę. Po jakimu to je, że
fórt je z czego brać, a jeszcze rozdować. Tóż była dziura, czy też
stworzyli my jakisi dobra, co wszystkim slużóm?
Czymu jo se na głowę zaś bierym taki sprawy, co im nie pora
dzym? Jednako tyn plynskiyrz nie pryndko mi z mózgu zyńdzie.
Bo zaś nóm prziydzie za wszystko płacić. Pyndzyji mi skoro nie
poprawióm, a jesi, to nie slyknie na moji łyki.
Hanka lod Śliwków

ZEBRANIE ORKIESTRY
W poniedziałek 4 grudnia br. o godzinie 15.30 w sali sesyj
nej Urzędu Miasta odbędzie się zebranie dotyczące Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy.

KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł

KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł

KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w prawym dolnym rogu. Termin
nadsyłania hasła mija 13 grudnia b.r.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 45
SŁOTNE DNI
Nagrodę 30 zł otrzymuje ROBERT MICZKO
z Ustronia, ul. Akacjowa 60. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA

.

i m u o n s k A

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Stanisław Malina,
Stanisław Niemczyk, Marzena Szczotka, Józef Twa rdzik. Adres redakcji: 43450 Ustroń, Rynek 1 (Ratusz), pok. nr 9,
parter. Tel. 8543467. Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówniouych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji,
w dni powszednie, w godz. 8.0016.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta
Ustrońska; Druk: Drukarnia „INTERFON", Cieszyn, ul. Olszaka, tel. 8510543, tel/fax 8511643. Indeks nr 359912.
Numer zamknięto 24.11.2000 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 1.12.2000 r.

