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materialne.. ." 

W poniedziałek, 14 lutego 2000 roku zmarł po długiej chorobie przewodniczący Rady Miasta Ustronia Emil Fober. Dwa dni 
później zasłużonego ustroniaka tegnano podczas mszy świętej w wypełnionym kościele Dobrego Pasterza w Polanie. Mimo, ii 
ceremonia trwała dwie godziny, nie zdołano wyrazić iału po stracie tak zacnego człowieka. Podczas ostaniej drogi na cmentarz 
towarzyszyli mu  członkowie rodziny, przyjaciele, współpracownicy.  Nad grobem pochylali się bliscy, a tło stosownie do na 
nastroju tworzył posępny zarys gór i smutny śpiew „Czantoriiktóra  zaintonowała: „Ojcowski dom..." 

16 lutego pożegnaliśmy  przewodniczącego  Rady  Miasta  Ustro
nia Emila  Fobra. Z tej smutnej okazji w kościele  Dobrego  Pasterza 
w  Polanie  zebrali  się  ludzie,  którzy  go znali,  kochali  i  szanowali. 
Obecni  byli  członkowie  rodziny,  przyjaciele,  pracownicy  Przed
siębiorstwa  Uzdrowiskowego „Ustroń", radni  i członkowie  zarządu 
naszego miasta, pracownicy  samorządowi, przedstawiciele  władz 
sąsiednich  gmin  i władz powiatowych,  delegacje zakładów  pracy, 
instytucji, stowarzyszeń,  uzdrowisk  polskich,  Ministerstwa  Zdro
wia, zaprzyjaźnionych miast na Węgrzech  i w Niemczech.  Podczas 
mszy żałobnej śpiewała  Estrada Ludowa „Czantoria". Obecne  były 
poczty  sztandarowe,  a przy  trumnie  zmarłego  wartę honorową  na 
przemian  pełnili członkowie EL „Czantoria"  i radni. Za zmarłego, a 
także w  intencji władz miasta  i artystów  Estrady  Ludowej  modlili 
się Zbigniew  Białas, Józef Waszek  i Małgorzata Siwiec   Skut. 

Jako  proboszcz  tej  parafii  i budowniczy  wraz  z  wami  tego 
kościoła, na pierwszym  miejscu chcę podziękować  za  wrażliwość 
jego serca  mówił  ksiądz proboszcz  Alojzy  Wencepel.  — Bo  tu 
zaprosił  nas jako  budowniczy  tego kościoła,  który  nie tylko  przy
chodził na budowę,  kiedy trzeba było pracować własnymi  rękami, 
ale sam organizaował  całe grupy  ludzi ze swego kręgu.  Kiedy  pan 

Emil  przychodził,  mogłem  mu  zawsze  wyznaczyć  tę  robotę  naj
trudniejszą, najbardziej odpowiedzialną.  Wiedziałem, że on to zrobi 
najlepiej. Co więcej wiedziałem, że powie, jak  to zrobić jeszcze  le
piej, niż było  planowane. 

Gdy  Emila  Fobra żegnali  przyjaciele  i współpracownicy:  Karol 
Grzybowski,  Rudolf Krużełek, Jan Szwarc, Małgorzata  SiwiecSkut, 
Henryk Czmbor,  łamiącym  się głosem wspominali jego  otwartość 
na  ludzi, oddanie pracy zawodowej  i społecznej, ogromną  wiedzę, 
trwałość  w  dążeniu  do  celu,  ale  także  ciepło  i poczucie  humoru. 
Mówili , jak znaczną  rolę odegrał w życiu miasta, mimo, że gospoda
rzem  był w nim  tak  krótko. Ustroń  mógł wiele skorzystać, gdyby 7. 
tym  samym  uporem,  z jakim  zdobywał  wiedzę  i  doświadczenie 
zawodowe,  kierował życiem miasta, jego  rozwojem. O tym  przeko
nani byli także mieszkańcy  i dali temu wyraz licznym  uczestnictwem 
w  ceremonii  pogrzebowej.  Uczucie  pustki  i  żalu  towarzyszyło 
wszystkim  także  w drodze na cmentarz, gdy niosąc wieńce  i kwiaty, 
podchodzili  na  wzniesienie,  na  którym  znajdował  się  cmentarz. 
Ponura aura. siąpiący deszcz  i błotnista droga  podkreślały  żałobę. 
Jeszcze tylko krótka modlitwa, pieśń  „Czantorii"... 

(Relacja  z  uroczystości  pogrzebowej  także  na str. 67.) 



Fot.  W.  Suchta 
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ZEBRANIE W CENTRUM 
12 lutego odbyło się zebranie 

sprawozdawcze  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  Ustroń  Cen
trum.  Wzięli  w nim  udział 
strażacy  jednostki  z Centrum 
oraz  goście:  burmistrz  J an 
Szwarc,  radny  Kazimierz  Sto
larczyk,  prezes Zarządu  Miej
skiego  OSP  Tadeusz  Duda, 
komendant  miejski  OSP  Mi 
rosław  Melcer,  sekretarz  ZM 
OSP Czesław Gluza, delegacje 
z  innych  jednostek  OSP.  Mi 
nutą  ciszy  uczczono  śmierć 
druha Józefa Bujoka. 

Sprawozdanie Zarządu przed
stawił  prezes  jednostki  Paweł 
Dustor.  OSP  Centrum  to  23 
członków  czynnych,  7  honoro
wych i 1200 wspierających. Dru
żyna młodzieżowa liczy 10 osób. 
W ciągu  1999 r. strażacy z Cen
trum wyjeżdżali 3 razy do pożaru 
i 4  razy do  akcji  powodziowej. 
Zabezpieczano też imprezy miej
skie, uczestniczono w pokazach 
i zawodach strażackich. Skarbnik 
Zbigniew Dustor poinformował, 
że dochody w roku sprawozdaw
czym wyniosły  19.811 zł. 

W dyskusji T. Duda  zachęcał 
do  uroczystego  obchodzenia 
Dnia  Strażaka  w dniu  św.  Flo
riana.  Powinno  się  w  ten  spo
sób  wykorzystać  okazję do 
pokazania  jednostki  społecz
ności miasta. T. Duda stwierdził 
też, że od nastania  samorządów 
w  1990  r. wiele  w  ustrońskich 
jednostkach  zrobiono  i obecnie 
są one na dobrym  poziomie  je
żeli  chodzi  o sprzęt  i  wysz
kolenie. Nadchodzi jednak  czas 
remontu obiektów,  szczególnie 
pilnym  zadaniem  jest  odno
wienie strażnicy OSP Centrum. 
Uznanie  dla  działalności  stra
żaków  ochotników  wyraził J. 
Szwarc, zapewnił jednocześnie, 
że Zarząd  Miasta  o  strażakach 
nie zapomina.  Burmistrzzwrócił 
uwagę  uwagę  na  znaczenie 
pracy z młodzieżą i za to podzię
kował  strażakom. 

Świadczy  to o  m ą d r ej 
polityce,  gdyż  ciągłość  musi 
być  zachowana  —  mówił J. 
Szwarc. 

Burmistrz zapewnił  też, że w 
miarę  możliwości  miasto  po
magać  będzie  przy  remoncie 
strażnicy,  bo  jest  to  wspólne 
dobro  i wspólny  obowiązek. 

W dalszej dyskusji  zwracano 
uwagę  na  problemy jakie  stra
żacy ochotnicy mają przy zwol
nieniach z pracy na akcje ratow
nicze.  Obecnie  po akcji  otrzy
mująjedynie zaświadczenie,  że 
w  akcji  uczestniczyli,  wydane 
przez Państwową Straż Pożarną. 
Należy  to  w jakiś  sposób  ure
gulować  ustawowo,  gdyż  nie 

wszyscy  przedsiębiorcy  chcą 
respektować  takie  zaświad
czenia, poza tym zdarza się,  że 
uczestnicząc  w  akcjach  pod
czas godzin  pracy  strażacy  nie 
otrzymują  wynagrodzenia  za 
nieobecność.  Zapewniono,  że 
problem  zostanie  przedstawio
ny  władzom  zwierzchnim  z  a
pelem  o stosowną  regulację. 

Jednogłośnie  udzielono  Za
rządowi  absolutorium. 

Podczas zebrania  wysuwano 
też  wnioski  dotyczące  działal
ności jednostki.  M. Melcer  po
ruszył problem konieczności  re
montu  remizy. 

Syrenę  na  wieży  strażak 
musi  włączać w  hełmie,  gdyż 
jest obawa, że może mu na gło
wę  spaść  cegła  —  mówił  M. 
Melcer. 

P.  Dustor  zaproponował,  by 
podnosić  sprawność  fizyczną 
strażaków  poprzez  zorganizo
wanie  ligi  rozgrywek  między 
jednostkami  OSP  np. o  puchar 
burmistrza. 

Zgłoszono  również  wniosek 
o  ufundowanie jednostce  OSP 
Centrum  sztandaru. 

Wojsław  Suchta 
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Przeprowadzi  lek.  chirurg  Marek  Wantulok 
w  gabinecie  urologicznym  w  WstroniuHermanicach 

przy  ul.  Różanej,  dnia  4 marca  2000 r. 

Rejestracja  T Y L K O  T E L E F O N I C Z N A 
V  Tel

Szkoła Podstawowa nr  1 w Cieszy
nie jest  największą w naszym  re
gionie. W Skoczowie najliczniejsza 
jest SP 8. w Wiśle natomiast SP I 
Centrum, w gminie Istebna  SP  1 
Istebna  Centrum. 

W  pierwszą niedzielę miesiąca Cie

szyński  Klub  Hobbystów  organi
zuje tradycyjne targi staroci. Wio
dącymi są imprezy odbywające się 
na początku wiosny i jesieni. Wte
dy to do Domu Narodowego ścią
gają tłumy kolekcjonerów. 

Z  rosnących  w  Istebnnej  świer
ków robi się nie tylko  instrumenty 
muzyczne. Z największych drzew 
wykonywane  są  maszty  do  jach
tów. Mająjem. in. „Polonez", „Dar 
Przemyśla"  i „Karolinka". Kapitan 
Henryk Jaskóla opłynął na „Darze 
Przemyśla"  kulę ziemską  bez za
wijania do portu. 

Mieszkańcy Strumienia za patron
kę mają  Św.  Barbarę. Jej figura stoi 
w  przyklasztornym  parku.  Mie
rzy  145 cm  i waży ok. 90 kg. 

Gospodarstwo  Rybackie w Pogó
rzu znane jest z hodowli karpii. W 
stawach  na terenie  Pogórza  i Dę
bowca pływają  też sumy,  tołpygi, 
szczupaki, amury, sandacze i wio
słonosy. 

Jesienią br. minie 5 lat od otwarcia 
nowego  budynky  LO  w  Wiśle. 
Gmach  wyróżnia  się  ciekawą  ar
chitekturą.  Uczy się w nim  blisko 

250  młodzieży  nie  tylko z Wisły. 
Dojeżdżają  także  uczniowie  z  U
stronia  i Trójwsi Beskidzkiej, (nik) 

A L A R M Y  Sprowadzani e 
B L O K A D Y  samochodó w 
C .  Z A M K I  z  zagranic y 

PROMOCJA: 
AUTOALARM 
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12 lutego na skrzyżowaniu  obwodnicy z ul. A. Brody jadący  od 
strony Wisły mercedes potrącił na przejściu dla pieszych  mieszkan
kę  Ustronia.  Mercedesem  kierował  trzeźwy  mieszkaniec  Wisły. 
Poszkodowaną  ze złamaną nogą odwieziono do Szpitala  Śląskiego 
w Cieszynie. Całe zdarzenie miało miejsce niedaleko os.  Manhatan 
o godz.  16.30, więc od  razu wszelkim  czynnościom  policjantów i 
lekarzy towarzyszyła  spora  liczba gapiów.  Błyskawicznie  zjawiły 
się czteiy radiowozy policyjne i to chyba nie z ustrońskiego  komisa
riatu. Widocznie wypadek  na ul. Katowickiej zbiegł się w czasie z 
jakąś grubszą  akcją  policyjną.  Fot.  W.  Suchta 

Wyrazy szczerego współczucia  Rodzinie 

śp. Emila  Fobra 

Przewodniczącego  Rady Miasta Uzdrowiska  Ustroń 
składa 

Zarząd  Powiatu  Cieszyńskiego 

Estradzie Ludowej „Czantoria"  i Rodzinie  Zmarłego 

śp. Emila Fobra 

poruszeni  Jego  odejściem   znakomitego  solisty    basa, 
człowieka żyjącego sztuką  i dla  sztuki, 

związanego z kulturą  regionu 
wyrazy szczerego żalu  i głębokiego  współczucia 

składają 
Towarzystwo  Miłośników  Ustronia 

Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń" 

Pani  Prezes  Banku  Spółdzielczego w  Ustroniu 
Halinie Fober z powodu  śmierci  Męża 

śp. Emila  Fobra 
wyrazy szczerego  współczucia 

składają 
Rada Nadzorcza  i pracownicy 

Banku  Spółdzielczego w  Ustroniu 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Halinie Fober z powodu śmierci Męża 

śp. Emila  Fobra 

składają pracownicy i mieszkańcy 
Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu 

KRONIKA POLICYJNA 

11/12.02.2000  r. 
W nocy nieznani sprawcy włamali 
się do baru „Stodoła pod  Lipami" 
na  Zawodziu.  Skradziono  wieżę 
Panasonic, alkohol  i papierosy. 
12.02.2000 r. 
O godz.  16.50 na ul. Cieszyńskiej 
jadący  fiatem  126  mieszkaniec 
Cieszyna  zajechał  drogę  innemu 
mieszkańcowi  Cieszyna  kierują
cemu fiatem seicento i doprowadził 
do kolizji . 
14.02.2000  r. 
O godz. 15 na ul. Cieszyńskiej V W 

S T R A Ż  M I E J S K A 

11.2.2000  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  handlu
jących na targowisku po raz kolej
ny przypominano o obowiązku u
mieszczania cen na towarach  i ta
bliczek informacyjnych. Obyło się 
bez mandatów. 
12.2.2000  r. 
Otrzymano zgłoszenie od jednej z 
mieszkanek  osiedla  w  Herma
nicach, że zaatakował ją duży pies. 
Osoba ta rozpoznała psa i wskaza
ła  posesję  przy  ul.  Sztwiertni,  z 
której uciekł. Właściciela ukarano 
mandatem  w wys.  100.  Przepro
wadzono z nim również  rozmowę 
i zobowiązano do należytego pil
nowania czworonoga. 

golf  prowadzony  przez  miesz
kańca Ustronia wpadł w poślizg i 
doprowadził  do  kolizji  z  toyotą 
kierowaną przez mieszkańca Świ
noujścia. 
14.02.2000  r. 
Po godz. 20 na ul. Sportowej za
trzymano nietrzeźwego mieszkań
ca Ustronia kierującego rowerem. 
Wynik badania  2.16 prom. Spra
wa trafi do kolegium. 
15.02.2000  r. 
Zatrzymano  bezdomnego  męż
czyznę,  który  dokonał  kradzieży 
alkoholu w sklepach Savia, Sezam 
i Duet. Złodzieja alkoholu dopro
wadzono na kolegium.  (ws) 

13.2.2000  r. 
Podczas patrolu w Parku Kuracyj
nym i na Alei Legionów jednemu 
ze spacerowiczów nakazano zało
żenie smyczy pieskowi.  Skończy
ło się na naganie. 
14.2.2000  r. 
Przeprowadzono  kontrole porząd
kowe w Polanie i Jaszowcu. 
15.2.2000  r. 
Strażnicy miejscy uczestniczyli w 
zebraniu  Rady Osiedlowej na os. 
Manhatan, podczas którego poru
szono m. in. sprawę niewłaściwego 
parkowania samochodów i bloko
wania  chodników.  SM  przepro
wadza częste kontrole na osiedlu, 
a w tym dniu za niewłaściwe par
kowanie  ukarano  mandatami  3 
kierowców,  2  z  nich  mieszka  na 
os. Manhatan.  (mn) 

Dnia  14 lutego 2000 r. odszedł od nas na zawsze 
Emil Fober 

Przewodniczący Rady Miasta Ustronia, 
człowiek niezwykle szlachetny i prawy. 

Rodzinie Zmarłego 
składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

Koło Unii Wolności w Ustroniu 

Serdeczne  podziękowania 
za okazaną  pomoc w czasie choroby, a  także 

za przekazane wyrazy współczucia, złożone wieńce,  kwiaty 
i nadesłane kondolencje oraz  liczny udział w  ceremonii 

pogrzebowej  naszego  kochanego  Męża  i Ojca 

śp. Emila  Fobra 

Rodzinie, Zarządowi  i pracownikom  Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń", delegacjom Uzdrowisk  Polskich, 

Ministerstwa  Zdrowia,  zakładów  pracy,  instytucji, 
organizacji społecznych, a także Radzie Miejskiej 
i Zarządowi  Miasta Ustroń, władzom  miast, gmin 

i powiatu  cieszyńskiego,  członkom  chórów,  duchowieństwu, 
przyjaciołom, sąsiadom. Pocztom  Sztandarowym 

i wszystkim  uczestnikom  pogrzebu, 
a szczególne podziękowania  księdzu  proboszczowi 

Alojzowi  Wenceplowi  i księżom celebrującym mszę  żałobną 
oraz księdzu dr. Henrykowi  Czemborowi 

składa 
Żona  z  Rodziną 
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Fot.  W.  Suchta 

RAPORT KOMISJI 
E

(ciąg  dalszy) 

KIERUNKI  DZIAŁA Ń I PROPOZYCJE  DO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  MIASTA 
Ponad 6000 miejsc noclegowych stawia nasze miasto w czołówce 

gmin  turystycznych, jeśli  przyjmiemy  tylko to kryterium.  Gorzej 
niestety jest z zapewnieniem  przybyszom  odpowiedniej  propozycji 
atrakcyjnego  spędzania  wolnego  czasu.  Nie  wszystkim  bowiem 
wystarcza spacer  ruchliwą drogą na Równicę  lub kąpiel w niezbyt 
czystej rzece. Zadania  w zakresie rozwoju bazy materialnej  można 
podzielić  na te,  których  realizacja jest  konieczna  w najbliższych 
latach  i te   perspektywiczne,  które  będą  mogły  być wykonane w 
latach  późniejszych.  Do pierwszej grupy zaliczyć  trzeba w  szcze
gólności modernizację basenu kąpielowego przy ul.  Grażyńskiego. 
Popękana zniszczona niecka  istniejącego basenu  (wybudowanego 
w latach 30tych) otoczona dziurawym  i zardzewiałym  płotem, woda 
czerpana z ujęcia na rzece  Wiśle   to  elementy  dyskwalifikujące 
ten  piękny  niegdyś  obiekt.  Jest  to zadanie  szczególnie  pilne w 
kontekście  zasłyszanych  informacji o zamiarach  budowy  nowo
czesnych  obiektów  tego  typu  w  sąsiednich  miejscowościach. 
Bardzo  łatwo  można  przegrać  ten wyścig  i odpaść z konkurencji. 

Drugim  pilnym  zadaniem jest wykonanie zadaszenia  miejskiego 
amfiteatru, co pozwoli  na spokojne  planowanie  i  organizowanie 
imprez  kulturalnych  na tym obiekcie.  Dobrze,  że problem  ten 
dostrzeżono  i podjęto już  stosowne  działania. 

Należy stwarzać korzystne warunki dla  inwestorów  prywatnych, 
czego  korzystnym  przykładem  jest  budowa  krytych  kortów te
nisowych  przy  ul.  Sportowej. 

Innym  pożądanym  obiektem  w  dziedzinie  urządzeń  turys
tycznych  mogłaby  być  kolej  linowa na Równicę z dolną  stacją w 
rejonie  Brzegów.  Umożliwiłoby  to znacznie  ograniczenie  ruchu 
samochodowego  na tę górę  i wyeliminowanie  szkodliwego  dzia
łania  spalin  samochodowych. 

W ostatnich  latach obserwujemy szybki  rozwój różnych  odmian 
sportu  kolarskiego.  W opinii  fachowców  Ustroń  posiada  odpo
wiednie  warunki  do  wytyczenia  tras  rowerowych  o  różnych 
stopniach  trudności    począwszy  od tras  płaskich  wzdłuż  rzeki 
Wisły, do Lipowca,  Nierodzimia  i Bładnic,  do typowo  górskich 
(Równica, Orłowa), gdzie dojechać można  będzie  uruchomionym 
niedawno  pierwszym  w  Polsce  wyciągiem  orczykowym  dla 
rowerzystów. 

Nasze  miasto  ulega  stałym  przeobrażeniom.  Zanikają  niektóre 
sektory gospodarki  (przemysł,  budownictwo),  rozwijają się  nowe 
  związane ze sferą  konsumpcyjną.  Konsekwencją  tego  procesu 
muszą  być  zmiany w planach  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta.  Nasze  propozycje w tym  zakresie  dotyczą  następujących 
terenów: 

  teren  pomiędzy  ulicą  Cieszyńską  a  ulicą  Stawową  
usytuowanie  dworca  autobusowego,  parkingu  dla  autokarów 
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wycieczkowych  i samochodów  osobowych.  Teren  ten  nadaje się 
na  dworzec  autobusowy  i  centrum  komunikacyjne  z  uwagi  na 
bliskość  do centrum  miasta  oraz  bezkolizyjny  wjazd  i wyjazd z 
dwupasmówki  we wszystkich  kierunkach, 

  teren przy ulicy Sanatoiyjnej, naprzeciwko Szpitala  Uzdro
wiskowego  usytuowanie  wielofunkcyjnej sali na kilkaset  miejsc 
(wystawiennicza,  koncertowa,  konferencyjna) wraz z zapleczem i 
urządzeniami  towarzyszącymi, 

  teren  i obiekty  dawnego  Budopolu   usytuowanie  urzą
dzeń  sportowo    rekreacyjnych:  sąsiedztwo  boiska  sportowego 
stanowić może przedłużenie  kompleksu  sportowo  rekreacyjnego 
miasta, 

  planowe  zagospodarowanie  bulwarów  nadwiślańskich 
po obu  stronach  rzeki  obiektami  rekreacyjno  sportowymi, 

  zagospodarowanie  rozpoczętych  i  niedokończonych 
obiektów  „piramid"  (dot.  obiektu  budowanego  przez  PHS nad 
Hotelem  Narcyz  oraz  obiektu  budowanego  przez  Kuratorium w 
Katowicach  obok  Hotelu  Muflon). Zlokalizowanie  obiektów  roz
rywkowych  (np. kasyno) na terenie ponad piramidami  nie  zakłócać 
będzie życia mieszkańców miasta, a przyciągnie gości  i uatrakcyjni 
pobyt w naszym mieście. Obiekt obok  Hotelu  Muflon należy  wyko
rzystać  dla obsługi  turystycznej  (myjnia,  usługi  handlowe, roz
rywkowe)  lub całkowicie  zlikwidować, 

  teren pod DW Gwarek  i DW  Dąb przeznaczyć pod  budowę 
sali  konferencyjnej z zapleczem  z możliwością  adaptacji na halę 
sportową, 

  na terenie  wzdłuż  potoku  Jaszowiec  tj . od kortów  DW 
Chemik  do Ośrodka Zdrowia przewidzieć  budowę krytego  basenu 
kąpielowego, 

  w  rejonie  parkingu  obok  oczyszczalni  zlokalizować 
obiekty gastronomiczno  rozrywkowe  (Jaszowiec). 

Pilną koniecznościąjest stworzenie nowych miejsc parkingowych 
w centrum  miasta. Nie muszą to być wcale duże parkingi  kilkusta
nowiskowe też mogą ułatwić życie mieszkańcom  i przybyszom. 

Urozmaicenia wymaga organizacja wypoczynku  i pobytu w okre
sie zimy. Niezbyt korzystne warunki śniegowe wymuszają  potrzebę 
zainwestowania w infrastrukturę umożliwiającą sztuczne  naśnie
żanie  tras  narciarskich,  wytyczenie  i utrzymywanie  tras do upra
wiania  narciarstwa  biegowego,  a  także  urządzenie  naturalnych 
lodowisk  dla dzieci,  co jeszcze  niedawno było  możliwe. 

Rzecz jasna,  realizacja  niektórych  obiektów  nie  będzie  mogła 
być  finansowana z budżetu  miasta.  Umiejętność  poszukiwania  i 
pozyskiwania  środków ze źródeł pozabudżetowych jest jeszcze u 
nas w pełni  nie opanowana, a dotarcie  do często  bogatych  źródeł 
pozabudżetowych  może  przynieść  wiele  korzyści  i  dużą  sa
tysfakcję. 

ESTETYKA  I WIZERUNEK  MIASTA 
Czystość  i estetyka jest  podstawowym  warunkiem  powodzenia 

i  inwestowanie  w kolejne  urządzenia  infrastruktury  turystycznej 
nie  ma większego  sensu  jeśli  nasze  miasto  będzie  brudne  i 
zaniedbane.  Dla przybywających do naszego miasta  uzdrowiska 
po raz pierwszy gości  pierwsze wrażenie często zostaje  utrwalone 
w świadomości  i nawet najbardziej udany pobyt nie będzie w stanie 
go przesłonić.  Widok zniszczonych  elewacji  budynków,  połamane 
płoty,  zapadające  się chodniki  czy dziury  w jezdni  skutecznie 
przyczyniają się do utrwalenia  negatywnej opinii o gospodarzach. 
Centrum  naszego  miasta,  niektóre  domy  przy  głównych  ulicach 
nie zachwycają, są stare  i zaniedbane.  Ale wrażenie  byłoby  inne, 
gdyby  elewacje  tych  domów  były  odnawiane  i czyste. 

Szczególnie zależeć nam powinno na uporządkowaniu  Zawodzia. 
Ruiny  po obiektach  Budopolu  i zaniedbane  obejścia  niektórych 
gospodarstw  widzi  każdy  kuracjusz. 

Inną ważną  sprawą jest  czystość  naszych  rzek, a ta z kolei  wiąże 
się z systemem odprowadzania  ścieków.  Powszechnie wiadomo, że 
ścieki  z większości  posesji  odprowadzane  są do zbiorników bez
odpływowych.  Systematyczna  kontrola  częstotliwości  wywozu 
nieczystości  powinna  przyczynić  się do poprawy  naszego  środo
wiska  naturalnego.  Egzekwowanie  od właścicieli  nieruchomości 
realizacji  wszystkich  obowiązków  wynikających  z  odpowiednich 
przepisów w zakresie ochrony środowiska (wywożenie  nieczystości, 
podłączenie obiektów do sieci kanalizacji  itp.) winno stać się  jednym 
z najważniejszych zadań władz samorządowych. Szczegółowe wnios
ki dotyczące tej problematyki  zostały  sformułowane już wcześniej i 
przesłane  do Zarządu  Miasta,  stąd nie ma potrzeby ponownego  ich 
przedstawiania.  (dokończenie  za  tydzień) 
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Fot.  W.  Suchta 

Miejski Dom  Kultury 
„Prażakówka" 

Urząd  Miejski w  Ustroniu 
zapraszają  na: 

USTROŃSKIE 
SPOTKANI A 
TEATRALN E 
„USTA  2000" 

17 marzec  2000 
(piątek) 

godzina  19.00 

E. Rediiński 

ONOPIELKA " 
w wykonaniu  Edwarda  ŻENTAR Y 
 aktora Teatru Polskiego w Szczecinie 

18 marzec  2000 
(sobota) 

godzina  19.00 

J.  Szczepkowska 

OŁ A ABA " 
w wykonaniu  Joanny  SZCZEPKOWSKIE J 
 aktorka  teatru  Powszechnego w Warszawie 

19 marzec  2000 
(niedziela) 

godzina  19.00 

B.  Schaeffer 

UDIENCJA
w wykonaniu  Mikołaj a  GRABOWSKIEG O 
  aktora Teatru Stu z Krakowa 

Impreza  towarzysząca:  Wystawa  autorstwa  Eugeniusza  Białasa  „Ku
lisy garderoby" (godzina  18.30). Każdy  spektakl  prowadzony  będzie 
słowem  wstępnym  przez  Mariana  Żyromskiego.  Przedsprzedaż 
biletów:  MDK  „Prażakówka",  Centralna  Informacja  Turystyczna. 
Cena biletu na jeden spektakl:  12 zł. Ilość miejsc ograniczona. Wszystkie 
spektakle  i wystawa odbędą się w sali klubowej MDK  „Prażakówka". 
Sponsor  imprezy: Ośrodek Rekreacyjny  Kolej Linowa na Czantorię. 

Fot.  W. Suchta 

DZIEŃ MODLITWY 
Światowy  Dzień  Modlitwy  Kobiet  skupia  wokół  siebie  chrześ

cijanki  różnych  wyznań.  Jest to ruch  ekumeniczny  o liczącej  już 
113  lat tradycji.  Wspólną  modlitwę  kobiet  w  intencji  biednych, 
bezrobotnych,  pokrzywdzonych  na skutek  wojny  domowej w 
Ameryce  Północnej  i napływu  biednych  emigrantów z Europy i 
Azji , zainicjowała w  1887 roku  Mary Ellen James z Kościoła  Prez
biteriańskiego.  W  1919  roku  zaproponowano  dzień  pierwszego 
piątku  okresu  pasyjnego  na nabożeństwo  związane z modlitwą 
kobiet. Jako  Światowy  Dzień  Modlitwy  Kobiet  wprowadzono  go 
po raz pierwszy w roku  1927. 

W  1967 r. powołany  został  Komitet  Międzynarodowy  ŚDMK. 
Co 4 do 5 lat Komitet  Międzynarodowy  organizuje  konferencje, 
na  których  delegatki  poszczególnych  Komitetów  Krajowych 
wybierają  tematy  i autorki  liturgii  na najbliższe 4 lata.  Pomiędzy 
konferencjami  za  sprawy  Światowego  Dnia  Modlitwy  Kobiet 
odpowiedzialny jest  Komitet  Wykonawczy, z siedzibą  w  Nowym 
Jorku, składający się z przedstawicielek  8 wielkich  regionów  świata 
i  reprezentujących  3 największe  rodziny  kościołów  chrześci
jańskich: ewangelicką, prawosławną  i  rzymskokatolicką. 

W kwietniu  1999 roku odbyło się w Kapsztadzie dziewiąte walne 
zgromadzenie  ŚDMK pod hasłem „ W Chrystusie  partnerzy  pojed
nania na całym  świecie".  Na  zgromadzeniu  tym  wybrano  Komitet 
Międzynarodowy  na lata  2003  2007.  Po raz  pierwszy w historii 
ŚDMK  powierzono  Polsce  przygotowanie  liturgii w roku  2005 na 
temat:  „Niech  nasze  światło  świeci".  Przewodniczącą  Międzyna
rodowego  Komitetu została  Wonne Harrison z Australii, a przedsta
wicielkami  Europy są:  Inge  Lise Ulike z Danii oraz Alena  Naima
nowa z Czech. Przewodniczącą  Polskiego Krajowego Komitetu jest 
od  1993 roku Ewa Walter z Kościoła ewangelicko  augsburskiego. 

Światowy  Dzień  Modlitwy  Kobiet  w Polsce  obchodzony  jest 
regularnie od  1962 roku  i ma charakter ekumeniczny. Od  1992  roku 
w  pracach  przygotowawczych  i nabożeństwach  bierze  czynny 
udział  Polski Związek  Kobiet  Katolickich. 

W  Ustroniu  nabożeństwo z tej okazji organizowane jest  po  raz 
szósty przez Stowarzyszenie  Kobiet  Ewangelickich  działające przy 
parafii ewangelicko  augsburskiej.  Liturgię na 2000 rok  przygoto
wały kobiety z Indonezji. Nabożeństwo odbędzie się 3 marca (piątek) 
o godz.  17 w sali parafialnej. Serdecznie  zapraszamy! 

Emilia  Czembor 

RUDOLF A 
P I W K O 

Siostra  zakonna. Technika  kombinowana. 

Gazeta  Ustrońska  5 



POŻEGNANIE 
EMILA  FOBRA 

Mszę  świętą  żałobną  w koś
ciele  w Polanie  odprawił  pro
boszcz  Alojzy  Wencepel.  U
czestniczyli  w  niej  księża  in
nych  ustrońskich  parafii  i ks. 
dr  Henryk  Czembor.  Pismo 
święte czytali  Józef  Marszałek 
i  H. Czembor,  refren  psalmu 
śpiewały  młode  artystki  Estra
dy  Ludowej. 

Ceremonia  żałobna  odbyła 
się w miejscu, do którego  wy
budowania  przyczynił  się  Emil 
Fober,  śpiewała  „Czantoria", 
której  sukcesy  w dużej  mierze 
są jego zasługą, żegnali  go  pra
cownicy  dobrze  prosperują
cego  przedsiębiorstwa,  które 
obecny kształt zawdzięcza  także 
jego pełnej zaangażowania  pra
cy. Każdy, kto w środowe  popo
łudnie znalazł się na tej smutnej 
uroczystości,  dziękował  obec
nością  za coś, co osobiście mu 
zawdzięczał. 

Alojzy  Wencepel  — Umiło
wani  bracia  i siostry,  kochane 
miasto  Ustroń.  Oto  nasz  prze
wodniczący,  brat,  świętej pa
mięci  Emil  zaprosił  nas  wszys
tkich  na  nadzwyczajną  sesję 
Rady  Miasta naszego.  Zaprosił 
nie  tylko  radnych,  nie  tylko 
nasze  miasto,  ale całą  ziemię 
cieszyńską.  Pan Bóg  obdarzył 
go  n iezwyk łymi  ta lentami. 
Zawsze  był rozważny,  zawsze 
szanował  drugiego  człowieka, 
jego przekonania  Dzisiaj zapro
sił  nas na sesję  Rady  Miasta, a 

tematem  tej  sesji  jest  życie 
wieczne.  Jakby  chciał  powie
dzieć,  że to wszystko,  co  Pan 
Bóg  mu dał, zmierzało  ku  tej 
wiecznej  ojczyźnie,  na  którą 
jego  życie  było  wyraźnie zo
rientowane. Szanując przekona
nia  każdego,  swoim  życiem 
kreślił  szlak  w tą stronę,  która 
jest dla każdego najważniejsza. 
Abyśmy  tu  po  tych  zmaga
niach  doczesnych,  przy  budo
waniu  tego miasta,  rozumiane
go bardzo szeroko,  i materialnie 
i duchowo,  i nie  tylko w grani
cach  miasta  Ustronia,  ale  poję
tego  bardzo  szeroko,  mogli 
dojść  do  tego  miasta,  które 
Pismo  Święte  nazywa  Miasto 
Święte Jeruzalem. Było w życiu 
naszego  brata  coś z  mądrości 
budowniczego,  który  buduje 
na  ziemi  mieszkania  domy 
miasta  miasta duchowe  i mate
rialne.  Nasz  brat  Emil  już  stoi 
przed  Bogiem.  Do nas  głosi 
swoje  wprowadzenie  do  sesji 
Rady  Miasta  i swoje  podsumo
wanie. Nie powiedzielibyśmy, że 
po raz ostatni. Bo w świecie  du
cha  nie  ma  pożegnań.  Jego  ży
cie  i świadectwo  życia,  wiary, 
służby  ludziom,  a  przez  to i 
Bogu,  zostaje  na zawsze. Nie 
znał  czasu  dla  siebie,  tylko dla 
miasta  i dla nas, abyśmy  ten 
trud podjęli. 1 kiedy dzisiaj szu
kamy w naszej ojczyźnie  wzor
ców, jaki  ma być obywatel  tego 
kraju, to tu mamy między  nami. 

tego,  który  daje  wzór  służby 
Bogu  i  ojczyźnie,  w  sposób 
najpiękniejszy. Możemy  zapy
tać skąd ty Emilu czerpałeś  siłę 
do  tak iego  życia,  do  takiej 
ofiarnej służby. Co niedzielę wi
działem  go z małżonką  w  koś
ciele, co niedzielę  przystępował 
do Eucharystii.  Dla mnie  dusz
pasterza  było to budujące, pię
kne  świadectwo  miłości mał
żeńskiej,  rodzinnej,  a  jedno
cześnie  drogowskaz  dla  mnie 
kapłana,  gdzie  szukać  siły  i 
mocy  do mądrego  życia. Bóg 
był  tajemnicą jego  siły  i mocy. 
Moj e  świadectwo,  jest  świa
dectwem  naszej  małej  parafii, 
która  była  jego  umiłowaną, 
mimo, że był to obywatel,  które
go horyzonty przekraczały  gra
nice  tej  parafii  i miasta.  Spot
kanie tu zjednoczyło  wszyskie 
umysły  i  serca,  wszystk ich 
mieszkańców  naszego  miasta. 
Jest  to  najwspanialszy  poda
runek, jaki możemy mu tu razem 
złożyć. 

Karol Grzybowski — Dobrze 
się  stało, że to on w  1985  roku 
objął  funkcję  dyrektora  tech
nicznego  przedsiębiorstwa  uz
drowiskowego.  W ciągu nie
malże  15 lat pracy,  o  których 
śmiało  można  powiedzieć,  że 
były  to  najlepsze  lata  aktyw
ności  zawodowej  w jego  krót
kim życiu, dokonał  tak wiele, a 
skromność  nie pozwalała mu 
uzewnętrznić  wszystkich  za
sług.  Niech  mi będzie  wolno 
część  z  nich  przypomnieć.  W 
latach  90. kierował  rozwojem 
nowatorskiej  technologii,  która 
pozwoliła  na uruchomienie  ko
mpleksu  uzdrowiskowego  w 
Ustroniu.  W czasie  załatwiania 
codziennych  spraw  nie  mie

liśmy czasu zastanowić  się nad 
tym,  kim był świętej  pamięci 
Emil Fober. Człowiek  skromny, 
otwarty na nowinki  techniczne, 
człowiek o dużej wiedzy, niekła
many  autorytet  w  dziedzinie 
balneotechniki,  który  chętnie, 
jak mu natura nakazywała dzielił 
się tym, co miał do  przekazania. 
Mniej  brał,  więcej z siebie  da
wał.  Cieszył  się  szacunkiem 
podległych  mu  pracowników, 
dla  których  był bardziej  przy
jacielem  niż przełożonym.  Wy
różniał  się  ogromną  wiedzą o
pierającąsię na  doświadczeniu 
życiowym. Zanim zaczął  pracę 
w  naszym  przedsiębiorstwie, 
przeszedł  wszystkie  szczeble 
zawodowe  od  robotnika  po dy
rektora, z uporem  zdobywając 
wszystkie  stopnie  wykształ
cenia. Był otwarty, przyjacielski, 
był  człowiekiem  o silnej  woli, 
który pełny poczucia  obowiąz
ku,  dążył  do wykonania  swo
jego  zadania.  I z takim  poczu
ciem  obowiązku  podjął  trud 
walki ze swoim  cierpieniem, z 
chorobą.  Byliśmy  pełni  podzi
wu  dla jego  męstwa  i optymiz
mu  i taki  na zawsze  pozostanie 
w naszej pamięci. 

Rudolf  Krużołek  —  Zbyt 
często  w ostatnim  czasie spo
tykamy się nad  trumną  jednego 
z  naszych  dobrych  przyjaciół, 
znajomych, kolegów. To są two
je, Emilu, przemyślenia, kiedy to 
z  właściwym  sobie  humorem 
proponowałeś  wysłanie  dele
gacji  do  Świętego  Piotra,  by 
przestał  wreszcie  powoływać 
cz łonków  Estrady  Ludowej 
„Czantoria". Nie minął jeszcze 
rok, gdy zostałeś wybrany  prze
wodniczącym  Rady  Miasta,  a 
pierwsze  symptomy  choroby 
zmusiły  cię do  zaprzestania 
aktywnego  angażowania  się w 
sprawy  naszego  miasta. Nie 
minął rok, a już zdążyliśmy poz
nać  twoją  przemyślaną  wizję 
rozwoju naszego pięknego  mia
sta. Widzieliśmy wtedy jak  blis
kie były ci wszystkie  problemy, 
z jakim zaangażowaniem  szuka
łeś  pomyślnego  ich  rozwią
zania.  Pierwsze kroki  zmierza
jące do urzeczywistnienia  two
ich planów związanych z wize
runkiem  miasta  zdążyłeś już 
podjąć, zdążyłeś również  prze
konać do nich  niektórych  opo
nentów.  Swoim  przykładem, 
wytrwałością  i konsekwencją  w 
działaniu wskazałeś nam  drogę. 
Chcemy  tą  drogą  kroczyć  do 
końca  kadencji,  kontynuować 
podjęte już działania. Tyle mogę 
ci, drogi Emilu, dzisiaj obiecać, 
myślę, że w  imieniu  wszystkich 
radnych.  Będzie  nam  brako
wało twojego ciepła,  mądrości, 
pomys łów  i  humoru,  które 
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miałeś dla nas  zawsze. 
Jan Szwarc  — Śmierć wyrwa

ła spośród nas przyjaciela, prze
wodniczącego  Rady  Miasta. 
Śmierć wyrwała człowieka,  któ
ry  ponad  wszystko  ukochał 
swoje miasto, swój dom. Tutaj, 
dla dobra  tego miasta  pracował 
zawodowo  i społecznie.  Śmierć 
wyrwała człowieka, który swoją 
pracą,  zaangażowaniem  udo
wadniał, jak  bliskie są  mu  pro
blemy ludzkie, jak bardzo bliskie 
są  mu  problemy  środowiska, 
którym żył. Zawsze  podkreślał, 
że  miasto  Ustroń  musi  stać  się 
czystym  ekologicznym  mias
tem, miastem kurortem  znanym 
w całej Europie. Właśnie  ekolo
gia  była  jego  pasją.  Cóż  pię
kniejszego  może dać  człowiek 
drugiemu,  jak  nie  pozostawić 
po  sob ie  zd rowe,  czys te 
powietrze, czystą  glebę,  czystą 
wodę. To jest największy dar dla 
następnych  pokoleń.  Pan  prze
wodn i czący  nawet  w  na j
trudniejszych  chwilach  swoje
go  życia,  kiedy  po  ciężkich 
zabiegach  operacyjnych  kon
taktowal iśmy  się,  nigdy  nie 
narzekał  na stan  swojego  zdro
wia.  Zaczynał  pytaniem:  „Co 
słychać w mieście?",  a gdy  już 
zaczęliśmy  rozmowę  w  jego 
oczach  powstawał  blask  na
dziei.  Do  samego  końca  starał 
się  wspierać,  pomagać.  Wia
domość o śmierci  twojej wzbu
dziła  we  mnie  bunt,  ale  to  był 
daremny  bunt.  Śmierć  przy
chodzi  kiedy  chce  i  po  kogo 
chce.  Tracimy  w  tobie,  panie 
przewodniczący, doradcę,  czło
wieka  czynu.  Tracimy  w  tobie 
obrońcę  przyrody,  miłośnika 
kultury.  Już  nigdy  nie  usłyszy
my  twojego  śpiewu,  który  był 

twoją  drugą  pasją.  Cóż  może 
p ięknie jszego  dać  człowiek 
drugiemu, jak  nie podzielić  się 
swoimi  umiejętnościami,  talen
tem.  Taki  był  nasz  przewodni
czący    pragnał  dawać  innym. 
W  imieniu Zarządu Miasta  żeg
nam cię dzisiaj panie  przewod
niczący,  zostaniesz  w  naszej 
pamięci  na  zawsze. 

Małgorzata  SiwiecSkut 
Drogi  przyjacielu, chcę cię  po
żegnać  w  naszym  imieniu,  w 
imieniu twojej „Czantorii". Zos
tajemy  bez  ciebie,  a  więc  bez 
potęgi  twojego  wspaniałego 
głosu,  bez  stałej  troski  o  nas  i 
nasze  śpiewanie,  bez  twojej 
przyjaźni,  którą  darzyłeś  każ
dego  z  nas.  Zawdzięczamy  ci 
nasze  sukcesy.  W  trudnych 

chwilach  nasze  przetrwanie, 
nasz byt, o który tak  skutecznie 
tylko  ty  umiałeś  zabiegać.  By
liśmy  razem  z  tobą  w  dniach 
ciężkiej choroby, a dziś nie  mo
żemy  pogodzić  się  z  tym,  że 
odchodzisz  od  nas  na  zawsze. 
Bo kto jak  ty zaśpiewa: „Oj  ma
luśki,  maluśki".  Członkowie 
zespołu „Czantoria" żegnają cię 
tu  u  podnóża  twoich  ukocha
nych  Beskidów, którym  zawsze 
z  ochotą  wspaniale  śpiewałeś: 
„Gronie, nasze gronie".  Zapew
niamy,  że  zawsze  najcieplej  i 
napiękniej będziemy cię  wspo
minać,  jako  najlepszego,  wy
bitnego,  jednego  z  nas. 

Henryk  Czembor  —  Emilu, 
ukochany  mężu  i ojcze,  umiło
wany  bracie  w  Jezusie  Chrys

tusie, drogi mi przyjacielu. Wy
pełnił  się  twój  człowieczy  los. 
Odszedłeś  spośród  nas.  Nie 
zdołaliśmy  cię  zatrzymać,  nie 
pomogły  lekarstwa, wysiłki  le
karzy, bezradna okazała się na
sza miłość  i nie  zatrzymały  cię 
nasze modlitwy. Dla nas wszys
tkich za wcześnie.  Przecież  tyle 
było  jeszcze  planów  i  oczeki
wań,  tyle  możliwości,  nadziei, 
tyle  spraw  do  załatwienia,  tyle 
pieśni  do  zaśpiewania.  Odsze
dłeś,  zostawiłeś  to  wszystko, 
zostawiłeś  nas.  Przeszedłeś  na 
drugi  brzeg  ludzkiego.bytu  i 
zostawiłeś  smutek  rozstania. 
Al e  nie  tylko  to.  Zostawiłeś 
nam także twoje zapatrzenie  się 
w  Dziecinę  Betlejemską,  tego 
Maluśkiego.  Zostawiłeś  wiarę, 
że  w Nim jest  zwycięstwo  nad 
śmiercią, nadzieję, że dzięki Nie
mu  śmierć  jest  przejściem  do 
wiecznego  życia.  Kochani, 
przyszedł czas pożegnania.  Że
gnaliśmy się z Emilem tyle razy, 
ale zawsze z tą nadzieją, że zno
wu  się  zobaczymy,  dokończy
my  rozmowę,  że  dokończymy 
wspólnie  czynione  plany,  że 
dokończymy  rozpoczętą  pracę. 
Po rozstaniu przychodziło  spot
kanie,  po  końcu  romowy  przy
chodził  nowy początek. Dzisiaj 
nie mamy tej nadziei, że będzie
my  mogli  znowu  z  nim  roz
mawiać, dalej planować,  praco
wać, że będzie z nami.  Pójdzie
my  z  nim  ostatnią  drogą  tego 
świata, pójdziemy z nim, aby się 
pożegnać. Chyba  nikt z nas  nie 
jest jeszcze  gotowy,  aby  z  nim 
się  żegnać.  Nie  jesteśmy  go
towi, bo kochające serca  nigdy 
nie  są  gotowe  na  rozstanie. 

Tekst: Monika  Niemiec 
Zdjęcia: Wojsław  Suchta 
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Budynek  przy ul. Partyzantów  8 jest już prywatny.  Fot. W.  Suchta 

ZABYTKOWE MIESZKANIA 
Stan  techniczny  naszych  budynków  jest  n iezadowalający. 

Pot rzebne  są  og romne  środki  Finansowe,  by  poprawić  ich  s tan, 
wygląd elewacji, klatek schodowych — mówi  Ewa Sowa,  naczelnik 
Wydziału  Mieszkaniowego  Urzędu  Miasta,  który  powołany  został 
w  maju  1999  r. w  związku  z  przekształceniem  w  spółkę  Zakładu 
Usług Komunalnych  i Mieszkaniowych.  Nowo utworzony  wydział 
administruje  budynkami  mieszkalnymi,  lokalami  użytkowymi, 
targowiskiem  i basenem. 

W  wielu  obiektach  przeciekają  dachy  i rynny,  większość  klatek 
schodowych  i elewacj i wymaga malowania,  instalacje w  mieszkaniach 
są zarośnięte  kamieniem.  Jeden  z budynków  do  ubiegłego  roku  nie 
miał doprowadzonej wody  i mieszkańcy zmuszeni  byli korzystać  ze 
studni. Warunki w jakich  żyje część  lokatorów  trudno byłoby  uznać 
za  luksusowe.  Toalety  na  klatkach  schodowych,  ogrzewanie  po
mieszczeń  węglem  jest  uciążliwe  szczególnie  dla  osób  starszych, 
które stanowią znaczną  część  najemców. 

Wydział  Mieszkaniowy  zatrudnia  jednego  elektryka,, murarza  i 
spawacza  i oni wykonują drobne remonty w 36 budynkach  miejskich. 
Gdyby  można  było  zatrudnić  dodatkowo  dwóch  malarzy,  możliwe 
stałoby się systematyczne  malowanie klatek schodowych  i elewacji. 
Niestety  nie pozwalają na to środki  finansowe, mimo,  że  wykorzys
tywanie własnej ekipy jest  tańsze od  angażowania  firm z zewnątrz. 

A ż  14 z 36 budynków  miejskich  wybudowanych  zostało w  XI X 
wieku. Najstarszy jest  budynek  z  1854  położony  przy  ul.  Daszyń
skiego 34. Potem kolejno powstawały domy przy ulicach:  Papiernia 
3 ,4 ,5  (1861  r.), Fabrycznej  16 (1871  r.), przy ul. 3 Maja 6 ,8 ,10  (1881 
r.),  Daszyńskiego  52,  54,  69  (1886  r.), 3  Maja  16,  18 (1889  r.)  i 9 
Listopada  13 (1891  r.). Jeden  budynek  powstał  w  1904  roku,  a  w 
latach 30. sześć: przy ul. Konopnickiej 20 i 38, Łącznej 58, Parkowej 
6, Sanatoryjnej 36  i Szpitalnej 33. W  1952 roku wybudowano  domy 
przy  ulicy Cieszyńskiej 5 ,6 ,7,  w  1954 roku przy ul. Kościelnej  10, 
w  1955  roku  przy  ul.  Partyzantów  4 ,6.  W  latach  60.  powstawały 
kolejno budynki  przy ulicy: Spółdzielczej  1, Kuźniczej 5,  Chabrów 
14. Ostatni  raz domy komunalne  oddano do użytku w  1970,72  i 73 
roku,  a  były  to  bloki  przy  ul.  Chabrów  12,  16,  3.  Osiemnaście 
budynków  wpisanych jest  do ewidencji  zabytków, niektóre  wraz  z 
obiektami  gospodarczymi.  Są  wśród  nich  między  innymi  domy 
przy ul. Papiernia, 3  Maja, Daszyńskiego,  Konopnickiej. 

Pieniądze, jakie Wydział Mieszkaniowy może przeznaczyć na remont 
i  polepszenie  stanu  technicznego  swojego  mienia  są  niewys
tarczające. Sprawę pogarsza fakt, że nigdy nie były zbyt duże i bardzo 
trudno  będzie  doprowadzić  standard  mieszkań  do  poziomu,  odpo
wiadającego  wymogom  XX I  wieku.  Właściwie  oprócz  drobnych 
napraw  i  prac  konserwatorskich  miasto  może  pozwolić  sobie  na 
wykonanie  tylko jednej poważnej  inwestycji  rocznie. 

Największą  inwestycją  w  ubiegłym  roku  był  genera lny 
remont  budynku  przy  ul. Daszyńskiego  54   wyjaśnia E. Sowa.  
Kompleksowe  prace obejmowały wymianę  pokrycia  dachowego, 
założenie nowych  rynien  i r ur spustowych, nowej instalacji  pioru
noch ronne j,  z l ikwidowanie  dwóch  szamb  i podłączenie do  ka
nalizacji, pomalowanie okien od strony zewnętrznej.  Wymieniono 
lini ę energetyczną  przebiegającą  pod  dachem  budynku  na  bez
pieczniejszą, nie s twarza jącą  zagrożenia. 

Odnowiono  także  całą  elewację.  Budynek  wyraźnie  wyróżnia 
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się  wśród  sąsiadów  dwoma  odcieniami  zieleni.  Opinie  na  temat 
jego wyglądu są różne, jednak  żywe kolory z pewnością  rozweseliły 
szarość  ulicy.  Koszt wszystkich  prac  to około  140.000  zł. 

— Dzięki zamontowan iu  w dachu  okien  zaistniała  możliwość 
zaadap towan ia  s t rychu  na  2  mieszkania  —  mówi  naczelnik 
Wydziału  Mieszkaniowego.  —  Przeds taw iono  tę  p ropozyc ję 
osobom  oczeku jącym  na  mieszkanie, j e d n ak  remont  musiałby 
się odbyć z własnych  środków, a więc chętnych  nie ma zbyt  wielu. 

W  Ustroniu  na mieszkanie  komunalne  oczekuje około  30  osób. 
Wnioski,  które  co  roku  są  aktualizowane,  rozpatruje  społeczna 
komisja. Obowiązują ścisłe kryteria przyznania  lokalu, a pod  uwagę 
bierze  się  przede  wszystkim  warunki  mieszkaniowe  i  wysokość 
dochodu.  Co  roku  zwalniają  się  2,  3  mieszkania  z  powodu  tzw. 
ruchu  ludności.  Z  listy  budynków,  w  których  można  otrzymać 
mieszkanie  komunalne,  wyłączone zostały  domy  wytypowane  do 
sprzedaży.  Jeśli  tam  zwolni  się  mieszkanie,  zostaje  sprzedane  w 
drodze  przetargu. 

W  roku  2000  największą  inwestycją  w  budynkach  komunalnych 
będzie  instalacja  centralnego  ogrzewania  w  budynkach  przy  ul. 
Chabrów. Obecnie ciepło doprowadzane do mieszkań  miasto kupuje 
z  Unipralu.  Koszty  są  ogromne.  Zdecydowano  się  na  wykonanie 
ogrzewania  etażowego,  gazowego. Za  instalację w  lokalach  komu
nalnych  zapłaci miasto, a właściciele wcześniej wykupionych  miesz
kań pokryjąkoszty z własnej kieszeni. Nie są to małe pieniądze: 67 
tys. na jedno mieszkanie w blokach nr  14 i 16. Przy okazji  planowane 
jest przeprowadzenie modernizacji  instalacji gazowej. 

Wszystk ie  kwest ie  f inansowe  przedstawi l iśmy  podczas 
dwóch  zebrań  z właścicielami  mieszkań  — wyjaśnia E. Sowa. — 
Będą  oni  mogli  mogli  wykonać  i  f i nansować  zadan ie  według 
własnego uznania, poprzez wykonawcę własnego  lub  wyłonionego 
w  przetargu  przez  UM . 

Zasoby  mieszkaniowe  miasta  to 36 obiektów, w których znajduje 
się 370  lokali, w tym 298 komunalnych  i 72 własnościowe.  Ogółem 
do sprzedaży  przeznaczono 21  budynków. Najbardziej  zaawanso
wana  sprzedaż jest  w  budynku  przy  ul. 3  Maja 6, gdzie  na  siedem 
lokali, 6 jest wykupionych,  Kościelnej  13(11  wykupionych  na  13), 
Partyzantów  4  (5  wykupionych  na  6).  W  innych  budynkach 
sprzedano  po 46  lokali.  Liczba  sprzedanych  mieszkań  to  19,46% 
wszystkich  lokali.  Nie  ma już  w  ewidencji  Urzędu  Miasta  domu 
przy  ul.  Partyzantów  8,  gdzie  mieszkańcy  wykupili  wszystkie  z 
sześciu  mieszkań.  Zgodnie  z  ustawą  o  własności  lokali  ogół 
właścicieli,  których  lokale wchodzą  w skład  nieruchomości  tworzą 
wspólnoty  mieszkaniowe.  W  Ustroniu  zostało  utworzonych  15 
takich wspólnot.  Mają one własny NIP, Regon, opracowany  regula
min  oraz  umowy  zawarte  z  UM  o  administrowanie  obiektem.  W 
budynkach  mających powyżej  10  lokali  decyzje podejmowane  są 
w  formie uchwał  przez Zarząd  Wspólnoty. 

Nowi  właściciele  mieszkań  są  czasem  zaskoczeni  ilością  i 
wielkością  wydatków,  które na  nich spadają  — stwierdza naczelnik 
E. Sowa.   Muszą  partycypować w kosztach  remontu  i utrzymania 
n ieruchomości  wspólnej  budynku,  k tóre  dzielone  są  udziałami 
pomiędzy  właścicieli.  Jeśli  sp rzedany  jest  cały  budynek,  nowy 
administrator  prze jmuje wszystkie obowiązki m. in.  dokonywanie 
zgodnie z Prawem  Budowlanym  kontroli  s tanu  technicznego  o
biektu, wykonywania  pomiarów  szczelności  instalacji  gazowej, 
p rzewodów  spal inowych.  Monika  Niemiec 

Budynki  komunalne  przy  ul.  Kuźniczej.  Fot.  W.  Suchta 



Zima  daje się we  znaki...  W.  Suchta 

LIST DO  REDAKCJ I 
OCENA  PACJENTA 

Po przeczytaniu  dwóch ostatnich  artykułów  w Gazecie  Ustroń
skiej  na  temat  opieki  zdrowotnej  prowadzonej  przy  ul.  Mickie
wicza  i  ul.  Ogrodowej,  ich planach  pod  kątem  dostosowania 
służby  zdrowia  do potrzeb  i wymagań  pacjentów,  postanowiłam 
wypowiedzieć  się  na  ten  temat. 

Rozumiem,  że  wszystkie  zmiany  w funkcjonowaniu  służby 
zdrowia  wiążą się z wprowadzoną  od  l stycznia  1999 r. reformą. 
Jak  do  tej pory  reforma  vi'  tej  dziedzinie jest  najbardziej  kryty
kowaną  i  znajduje  bardzo  dużo  niezadowolonych  z jej  usług 
pacjentów.  Moje  odczucia,  jako  osoby  korzystającej  stale  i 
systematycznie  od  wielu  lat z przychodni  przy  ul.  Mickiewicza, 
są  inne  i  dlatego  czuję  się  upoważniona  do  wypowiedzi  pod 
wyżej podanym  tytułem. 

Najpierw  chciałabym  podziękować  kierownictwu  przychodni 
za  to,  że  w  najtrudniejszym  okresie  wdrażania  reformy    na 
początku  1999 r.   ośrodek zdrowia przy  ul. Mickiewicza  funkcjo
nował bez przerwy, bez strajków, protestów,  które mogły  utrudnić 
choremu  kontakt  z lekarzem.  Chociaż  bardzo  długo nie  mogłam 
zauważyć  jakichkolwiek  zmian  organizacyjnych,  które  wpły
wałyby  na  sprawniejszą  obsługę  pacjenta,  to jednak  w  drugim 
półroczu  zmiany  były już  zauważalne  i  odczuwalne. 

Zmiany  w funkcjonowaniu  przychodni,  o  których  mówią  le
karze  w  artykule  pt.:  „Ocenią  pacjenci",  stwarzają  większy 
komfort  choremu  człowiekowi,  szczególnie  osobom  pracującym, 
które  mogą  być przyjęte  przez  lekarza  w godzinach  popołud
niowych  i  wykonać  odpowiednie  badania  w  tym  samym  bu
dynku. Estetyka wnętrza  i wyposażenie  przychodni  uległo  moim 
zdaniem   w ostatnim okresie dużej zmianie,  co ma również  wpływ 
na samopoczucie  chorego. 

Z dużym  zainteresowaniem  przyjęliśmy  również  informacje  o 
warunkach  korzystania  z ośrodka  zdrowia  przy  ul.  Ogrodowej. 
Stawia  to wszystkich  mieszkańców  Ustronia w dogodnej  sytuacji 
samodzielnego  decydowania  o  wyborze  przychodni  i  lekarza, 
któremu  ufamy  i pragniemy  polecić  opiekę  nad  własnym  zdro
wiem. Dopiero w tej sytuacji zrozumiałam  założenia  reformy służ
by  zdrowia. 

Mam  nadzieję,  że  coraz  więcej  będzie  takich  miejscowości, 
gdzie  mieszkańcy  wyrażać  będą  swoje  zadowolenie  z  opieki 
zdrowotnej  i  wprowadzanych  reform.  Zależy  to jednak  od 
zaangażowania  pracowników  służby  zdrowia,  ich dobrej  woli  i 
pozytywnego  podejścia  do  zmian  założonych  w  reformie.  Na 
pewno  każdy  widzi  potrzebę  dalszego  doskonalenia  opieki 
zdrowotnej  i  rozwoju  naszych  przychodni  o gabinety  specja
listyczne  np.  kardiologię,  okulistykę,  urologię  i  inne,  które  dla 
ludzi  w podeszłym  wieku    i nie  tylko   są  nieodzowne.  Liczymy 
zatem  na  idącą  w tym  kierunku  dalszą  inicjatywę  w  przychod
niach,  a za  to co zrobiono  do tej pory jeszcze  raz  dziękuję. 

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza  przetarg  nieograniczony  na: 

„Opracowanie  projektu  technicznego  kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Kwiatowej w  Ustroniu." 

Specyfikację  istotnych  warunków zamówienia  można  odebrać 
w siedzibie zamawiającego (pokój nr 33). 
Wymagany  termin  realizacji zamówienia:  15.05.2000  r. 
Uprawniony  do kontaktów  z oferentami jest:  mgr  inż.  Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą kopertę zofertą oznaczoną napisem:  „Opracowanie 
pro jektu  technicznego  kanalizacji sani tarnej  w  ulicy  Kwia
towej w  Ust ron iu"  należy złożyć w siedzibie  zamawiającego: 
Urząd  Miejski Ustroń,  Rynek  1, pokój nr 33. 
Termin  składania  ofert upływa dnia 2.03.2000 r. o godz.  10.00. 
Otwarc ie  ofert  nastąpi dnia  2.03.2000  r. o godz.  13.00 w  sie
dzibie zamawiającego, pok. 24 (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z  zachowaniem  obowiązu
jących 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: 

„Opracowani e  projekt u  technicznego  sieci  wodociągowej 
wra z  z  przyłączami  do  budynków 

położonych  w  rejoni e  ulicy  Drozdów  i  Słowików" 
wra z  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę. 

Specyflkaeję  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać  w 
siedzibie zamawiającego (pokój nr 33). 
Wymagany  termi n  realizacji  zamówienia:  30.05.2000  r. 
Uprawniony  do  kontaktów  z  oferentami  jest:  mgr  inż.  Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  z  ofertą  oznaczoną  napisem:  „Opracowanie 
projekt u  technicznego  sieci  wodociągowej   wraz  z  przyłączami 
do  budynków  położonych  w  rejoni e  ulicy  Drozdów  i  Słowików" 
należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego:  Urząd  Miejski  Ustroń, 
Rynek  I. pokój nr 33. 
Termi n  składania  ofert  upływa  dnia  2.03.2000  r. o  godz.  10.00. 
Otwarci e  ofert  nastąpi  dnia  2.03.2000  r. o godz.  13.00  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. 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
Ciekawe  zajęcia artystyczne dla młodzieży organizuje  Muzeum 

Hutnictwa  i Kuźnictwa w swoim Oddziale,Obiory  Marii Skalickiej" 
przy ul. 3 Maja 68 na  Brzegach.  W każdą  sobotę od 9.00 do  13.00 
można nauczyć się malować,  rzeźbić, haftować, dziergać na drutach 
i szydełku, wykonywać ozdoby z bibułki. Za uczestnictwo  nie  pła
cimy, ale należy przynieść własne materiały. Dodatkowe  informacje 
można uzyskać pod numerem  telefonu:  8542996. 

^

Luty  po  wodzie.  Fot.  W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

Karcza  „Gazdówka"  zatrudni  kucha
rzy.  Tcl.  8542364. 

Sprzedam  stół  do  tenisa  stołowego. 
Cena:  200  zł.  Tel.  8543808. 

Pokoje  do  wynajęcia. 
Tcl.  8545109  'po  godz.  16. 

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

Do  wynajęcia  lokal  24m2  na  działal
ność  gospodarczą.  Teł.  8547011. 

Okna  z  demontażu.  Tel.  8545157. 

Pokój  do  wynajęcia. 
Tel.  8542922  po  godz.  19. 

Biuro  RachunkowoKsięgowe    peł
ny  zakres  usług,  zezwolenie  MF.  Tel. 
0606755518,  8542153  po  16. 

Projektowanie,  nadzory    roboty 
elektryczne.  Tel.  0605086215. 

Mycie  okien,  sprzątanie  mieszkań, 
domów.  Tel.  8113609. 

Biuro Rachunkowe  usługi  księgowe, 
rozliczenia  podatkowe  i  ZUS. 
Tel.  8544720. 

Poszukuję  M3  do  wynajęcia  w  Us
troniu,  najchętniej  osiedle  Cieszyń
skie.  Tel.  0602151079. 

Centrum 
Treningowe 

Pamięci 
i  Koncentracji 

Uwagi 

0GŁA5ZA  Z A P I S Y 
NA  KUPS  MAPCOWY 

DLA  DZIECI 
MŁODZIEŻY 

I  DOPOSŁYCH 

IIość  miejsc  ograniczona. 
Trener:  Ewa  Nowińska. 

Ust roń,  ul.  Lipowa  1 
tel .  S542&S1 

Czyszczenie  dywanów,  tapicerki. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

KREDYTY.  Tylko  u  nas  bez  porę
czycieli,  bez  zgody  współmałżonka. 
NASĄCZANIE  taśm  i  cardrigerów 
kolorowych  do  drukarek  kompute
rowych.  Zyskujesz  65%  ceny  nowe
go.  Sklep  Ziołowo    Kosmetyczny, 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  5.  Ceny 
konkurencyjne.  Zapraszamy. 
Tel.  0605062405. 

„WSZYSTKO  DLA  DZIECI". 
Wyprzedaż  odzieży  zimowej    15%. 
Sklep  k/  Kuźni. 

Do  wynajęcia  M3  (57  m2). 
Tel.  8541838  po  godz.  18. 

Poszukuję  mieszkania  trzypokojo
wego  w  Ustroniu. 
Tel.  (032)  2409743. 

Do  wynajęcia  lokal  na  działalność 
gospodarczą  przy  osiedlu  Manhatan. 
Tel.  8541339. 

Kupię  lub  zamienię  mieszkanie  na 
80  m2  lub  większe  w  centrum  Ustro
nia.  Tel.  8545684. 

Usługi  transportowe    polonez  Truck 
oraz  wycinka  drzew. 
Tel.  0606828603. 

Hotel  „Barbara"^ 

ZATRUDMI 
RECEPCJONISTĘ 
Wymagana  znajomość 

j. angielskiego 
lub  niemieckiego. 

Zgłoszenia  osobiste. 
..Ustroń,  ul. Wczasowa 90.. 

— 

J M e t a l    P ł o t 
wykonuje 

BRAMY PRZESUWANE 
i skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

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

tel.  kom.  0601516854 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do 26 lutego apteka  „Pod  Najadą" przy ul. 3 Maja. 
Od 26 lutego do 4 marca apteka „Na Zawodzi u" przy ul. Sanatoryjnej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 
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Wejście do  lodowej  głębi. 
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Jechać,nie  jechać? 

.

Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul .  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia, 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Przyroda  wokół  nas    okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni. 
Wystawa  szkła  artystycznego  do  15.03  (możliwość  zakupu  eksponatów) 
Wystawa  fotografii  artystycznej  Grażyny  Kubicy. 

— Wystawa  prac  artystów  z  zaprzyjaźniionej  dzielnicy  Budapesztu  (grafika, 
rzeźba),  do  5.03. 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku 9    14, w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10    13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Dniki  bibliofilskie z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy,  czwartki  9    14, w  piątki  i soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne:  od  wtorku  do  piątku  916,  soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodz ie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i  sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop",  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz". 
— Stara  Ruś. 
—  Pejzaż    Impresje. 
Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażkówka " 
ul .  Daszyńskiego,  tel.  8542906. 

SPORT 
27.2  10.00  Konkursowa  Jazda  Samochodem    organi

zator:  Automobilklub  Cieszyn.  Start  pier
wszego  zawodnika  o godz.  10.00  na  parkingu 
obok  Motelu  w  Polanie. 

  Trasy  narciarskie  Kubalonki.  Wyścigi  Psich 
Zaprzęgów  Ustroń    sprint.  Zawody  z  cyklu 
Międzynarodowego  Pucharu  Carpatia  Cup. 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  u l .  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

2324.2  17.00  Super  tata 
18.45  Trzynasty  wojownik 

25.21.3  18.45  Szósty  zmysł' 
20.30  Carrie  2  Furia 

2.3  17.00  Szósty  zmysł 
20.30  Carrie  2  Furia 

Kino Premier  Filmowych 

2.3  18.45  Chłopaki  nie  płaczą 

Regionalne  Radio  C C M  94,9 i 107,1  FM 

U B E Z P I E C Z E N IA  WARTA VITA SA 
  u j . Polańska 35; Tel.   I

[obok szkoły w Ustroniu Polanie]  I  I 
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ZIEMI A 
ARTYKUŁ Y 

OGRODNICZ E 
Ustro ń ul. Brod y 4 

L ZAPRASZAMY , 

Fot.  W.  Suchta 

Po turnieju  powiedzieli: 
Robert  Wińczyk:  — Słabiej  napisałem  test.  Wczoraj  się  długo 

uczyłem,  chyba  do  północy  i dziś  byłem  niewyspany.  Właściwie 
nie wiem gdzie popełniłem  trzy błędy w teście. Ale  108 punktów  to 
nie jest zły wynik. Strasznie głupi błąd popełniłem  na torze  przesz
kód przewracając pierwszą  łatwą przeszkodę. Sprawą honoru  było, 
żeby nie zakończyć  turnieju na szczeblu  powiatowym. 

Ewa  Gruszczyk:  —  W  tym  roku  wypadliśmy  trochę  słabiej.  W 
drużynie są nowi zawodnicy, którzy wszystko bardzo przeżywali.  Na 
sukces trzeba pracować trzy  lata, tak jak chłopcy, którzy w ubiegłym 
roku startowali w finale ogólnopolskim.  W sumie na  cotygodniowe 
kółko rowerowe chodzi  15 uczniów już od czwartej klasy. Właśnie na 
tych najmłodszych najbardziej liczę w przyszłości. 

Janusz Baszczyński: — Cieszy przede wszystkim wysoki  poziom 
imprezy. Wszystko przebiegało szybko  i sprawnie. Pozostaje sobie 
życzyć, aby takich  imprez było jak najwięcej. 

Józef Brózda: — Turnieje organizujemy w szkołach gdzie są tra
dycje i zaangażowani  ludzie. Dyrekcja SP2 w Ustroniu od kilku  lat 
chętnie włącza się w organizację tego typu  imprez  i chwała  im za 
to. Poziom  turnieju zróżnicowany  i tradycyjnie najlepsze drużyny 
były z Drogomyśla, Ustronia  i Dębowca. Przykrojedynie, że druży
ny z Cieszyna od  lat zajmują końcowe miejsca. Chciałbym  jeszcze 
jedno podkreślić: tam gdzie turnieje BRD są organizowane w szko
łach, notujemy znacznie mniej wypadków  drogowych  z  udziałem 
dzieci  tych szkół.  Wojsław  Suchta 

SZYBKO I SPRAWNIE 
W sobotę  19 lutego w sali gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej 

nr 2 w Ustroniu  odbył się Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo  w 
Ruchu  Drogowym".  Dyrektor  SP2  Zbigniew  Gruszczyk  witał 
gości, wśród których znaleźli się: wiceprzewodniczący  Rady  Mias
ta Józef  Waszek,  zastępca  burmistrza  Ireneusz  Szarzeć,  radny 
Rady Powiatu Jan  Knopek, wiceprezes  fundacji na rzecz „Bezpie
czeństwa  Ruchu  Drogowego" Jan  Satla, przedstawiciel  Automo
bilklubu  Cieszyńskiego  Tomasz  Adamek,  zastępca  komendanta 
powiatowego policji Józef  Brózda,  komendant  ustrońskiej policji 
Janusz  Baszczyński,  naczelnik  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Ko
mendy Powiatowej Policji Andrzej Gancarczyk,  przewodniczący 
Rady  Rodziców  SP2  Michał  Kryska,  przewodniczący  Rady  Ro
dziców Gimnazjum nr 2 Józef  Górka. 

Na starcie stanęło  11 drużyn ze szkół podstawowych  i 3 z gimna
zjów. Tak jak w latach ubiegłych turniej BRD prowadzili  policjanci 
z WRD KPP w Cieszynie Ireneusz Korzonek  i Jerzy Górny. Ustroń 
reprezentowały  drużyny:  SP2 w składzie:  Mateusz  Pawłowski, 
Michał Śliwka, Robert Wińczyk,  Marek  Dymski, opiekun   Ewa 

Fot.  W.  Suchta 

Gruszczyk, Gimnazjum nr 2 w składzie: Mateusz Malina,  Mateusz 
Darmstaedter,  Paweł Wantulok,  Michał  Pilch, opiekun  Sławo
mir  Karakowczyk.  Rozpoczęto od testu. Po ogłoszeniu jego  wy
ników wiadomo już było, że turniej wygrają drużyny z Drogomyśla, 
natomiast  o drugie miejsce wśród  szkół  podstawowych  walczyły 
Pierściec mający 5 pkt. przewagi  nad Ustroniem  i 20 pkt. przewagi 
nad  Dębowcem.  Wszystko  więc  miało  się  rozstrzygnąć  na  torze 
przeszkód. Dobrze pojechali chłopcy z Ustronia  i to oni zajęli drugie 
miejsce, Pierściec natomiast spadł na czwarte. W rywalizacji gimna
zjów po teście wszystko było jasne. Wgrał Drogomyśl przed  Ustro
niem  i Dębowcem.  W  turniejach  okręgowych  powiat  cieszyński 
reprezentować  będą: wśród szkół  podstawowych  Drogomyśl,  SP
2  Ustroń  i Dębowiec,  wśród  gimnazjów jedynie  Drogomyśl.  W 
klasyfikacji  indywidualnej zwyciężył nie popełniając ani jednego 
błędu podczas testu  i toru przeszkód  Mikołaj Krukowski  z gimna
zjum w Drogomyślu,  czwarty  był  Robert  Wińczyk  z SP2 w  Us
troniu. Najlepszym drużynom  i zawodnikom  nagrody wręczała  na
czelnik  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Śląskiej  Komendy  Woje
wódzkiej Policji Mariola  Będkowska  i Ireneusz Szarzeć. Najlepsi 
otrzymali  cenne nagrody, natomiast  nieco skromniejsze  wręczono 
wszystkim  uczestnikom  turnieju, który sponsorowali:  Wytwórnia 
Wód „Ustronianka",  Fundacja na Rzecz BRD oraz  Automobilklub 
Cieszyński. 

Fot.  W.  Suchta 

Gazeta  Ustrońska  11 



Roztomili  ludeczkowie 
Chciałabych  sie  Was tak z ciekawości  spytać,  czy mocie  radzi 

psy. Jo móm psy  rada,  ale psa  dóma ni móm. Ale w blokach,  kaj 
miyszkóm,  widujym  doś  szwarnie  rozmaitych  wiynkszych  i 
miynszych  piesków.  Wszycko  by  to było piekne,  jyny  ci,  co  psy 
majom,  muszóm  dawać  pozór,  coby  pieski  nie  robiły  marasu.  Nó, 
wiycie, rozchodzi sie o to, z czym my chodzymy  tam, kaj aj i cysorz 
chodzi  pieszo.  Pieski  to  robióm  kaj popadnie:  na  chodniku,  na 
ceście,  ni kiedy w piosku,  kaj sie potym  dziecka  bawióm...  Trzej a 
z tym zrobić jaki  porzóndek,  bo dłóżyj  to tak ni może  być. 

Oto niedowno  bych  o mały figiel  se klepeta  nie zlomała  skyrs 
tego psigo  marasu.  Spiychalach  sie  na  autobus  do  Cieszyna  i 
ledwo  żech  wyszła  z  bloku  na pole,  zaroz  żech  ukiełzła  na  tym 
psim  marasie.  Na  szczynści  żech  sie  nie  kopyrtła,  ale  kónsek 
dałij zaś  tyn psi  maras  łeżoł.  Ni miałach  kiedy, coby sie  dziwać 
pod  nogi,  tóż jakbych  sie  w łostatnij  chwili  nie  chycila  drzewa, 
co akurat  w tym miejscu  rosło,  to bych  isto leżała na ziymi.  Nó, 
doś mie jakosi  to nieszczynści  łominyło  i nie kopyrtłach  sie,  tóż 
klepeta  móm  całe.  Cos i jednak  trzej a  zrobić,  coby  z  tym  psim 
marasym  nie było  łostudy. 

Łopowiadoł  mi łujecz  Ameryki,  kiery przijechoł  do nas trzecigo 
roku, że tam u nich każdy, jak  idzie ze psym na szpacyr, musi mieć 
ze sobóm  wiaderko  i łopatkym,  coby móg  to ukłudzić, jakby  pies 
narobił po chodniku  marasu.  U nas by też trzej a było cosi  takigo 
zrobić.  Nie wiym kiery by to mioł zarzóndzić,  czy pón  burmistrz, 
czy  kiery  inszy,  ale  powinno  być  przikozane,  że  każdy  mo  za 
swoim  psym  porzóndek  robić.  Dyć jak  sie  idzie  z psym,  idzie 
wziónś  ze  sobóm  nełónowy  miyszek,  kónsek  papióru  i  łopatkę, 
jakóm  sie  dziecka  bawióm.  Jak  sie  tak  zabezpieczymy,  to 
poradzymy  poskłudzać,  jakby  sie psu  co na spacyrze  przitrefiło. 
Policyja  i straż  miejsko  niech  kóntrołujóm  i jak  uwidzóm  kogo, 
co idzie ze psym  i nie ukłudzi se za nim marasu,  to tyn od tego psa 
powiniyn  zapłacić  kore.  Jakby  kómu  kapsom  szkubło,  może  by 
sie  nauczył  porzóndku. 

Przeca  Ustroń je  uzdrówiskym  i  chcymy,  coby  do  nas  ludzie 
przijyżdżali,  aj i spoza granice,  tóż musi być w Ustroniu  pieknie. 
Jak  taki  kąpie lor z ukielznie  kaj  u nas na psim  marasie,  to co se 
o nas pomyśli?  Mie też je  gańba, jak  kiery do mnie przidzie  i po 
chodniku  co kónsek  tyn psi  maras  widzi.  Dyć jak  kiery  mo  psa 
rod, to tela też poradzi  dl o niego zrobić,  coby za nim  poskłudzać. 
Prowda? 

Helynka z bloków 

POZIOMO :  1) Tatry,  Beskidy.  4)  delikatne  piórka  ptasie, 
6)  Klub  Inteligencji  Katolickiej,  8) statek Noego,  9)  zbliża 
ludzi,  10) rozprawa  sądowa.  11) zlot  harcerski,  12) napisał 
„Folwark  Zwierzęcy",  13)  domowy  punkt  widokowy,  14) 
piekielne siły,  15) teza bez dowodu,  16) choroba  słoneczna, 
17)  skłon  grzecznościowy,  18)  przeciwieństwo  dobra.  19) 
pieśń  operowa,  20)  sam  spód. 
PIONOWO :  1)  pan  na  zagrodzie,  2)  tam  jelenie  zaloty 
czynią,  3)  ruszt  na  działce,  4)  kocha  swoją  ojczyznę,  5) 
instrument strunowy, szarpany, 6) gatunek małpy. 7) upadek 
Troi  przepowiadała,  11)  rodzaj  sypialni,  13)  twardy  ce
ment,  14) w hawajskim  archipelagu. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowiedzi 
mija  10 marca. 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  ZOF IA  S I K O RA  z  Ustronia, 
ul. Wiejska 24. Zapraszamy  do  redakcji. 

22  lutego na Poniwcu  rozegrano mistrzostwa Ustronia.  Fot. W. Suchta 

MISTRZOSTWA SZKÓŁ 
W  rozgrywanych  niedawno  na Stożku  Otwartych  Mistrzostwach 

Szkół Podstawowych  w narciarstwie wystąpili również  reprezentanci 
Ustronia.  W  kategorii  klas  6  i 7  drugie  miejsce zajęła  Aleksandra 
Kania  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2.  Młodsze  zawodniczki  Ucz
niowskiego  Klubu  Sportowego,  na  co  dzień  uczennice  Jedynk i ": 
Justyna  Kania  i Małgorzata  Bożek startowały razem z uczniami  klas 
1  4. Zajęły odpowiednio drugą  i siódmą  pozycję. 

KOMENDANT INFORMUJE 
W  trakcie  czynności  procesowych  odzyskano  telefon  komór

kowy  erieson  model  T 283  wartości  ok. 2000  zł.  Istnieje  uzasad
nione  podejrzenie,  że  telefon  ten  został  skradziony  w  Ustroniu. 
Osobę  poszkodowaną  proszę  o  kontakt.  Podstawą  do  wydania 
telefonu  będą  dokumenty  potwierdzające  zgodność  numerów. 

W styczniu  do  Komisariatu  Policji w Ustroniu  dostarczono  dużą 
walizkę  z  tworzywa  sztucznego,  koloru  ciemnego,  zamykaną  na 
zamek  szyfrowy. Do  chwili  obecnej  nie  zgłosił  się  nikt  po  odbiór 
walizki, w związku z czym  proszę osoby mogące znać właściciela  o 
kontakt. Okoliczności  wskazują, że walizka  mogła zsunąć się z  ba
gażnika  na  samochodzie. 

Komendant  Komisar iatu  Policji w  Ustroniu 
podkomisarz  J a n u sz  Baszczyński 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

GAŻETA 
USTROŃSKA 
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