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Rozmowa  z Henrykiem  Banszelem,  prezesem 
Towarzystwa  Kształcenia  Artystycznego  w  Ustroniu 

  Jak  doszło  do  tego,  że  został  Pan  prezesem  Towarzystwa 
Kształcenia  Artystycznego? 
  Muszę  zacząć  od  historii  Towarzystwa.  Jego  byt  rozpoczął  się 
od  społecznej  inicjatywy  w  czerwcu  1992  roku.  W  pierwszym 
Zarządzie  TKA  były  Idalia  Kubica,  Maria  Walawska,  Urszula 
Lapczyk,  Elżbieta  Głowinkowska  i Irena  Wińczyk. 

W  1995  r.  mój  syn  zaczął  się  uczyć  gry  na  gitarze  w  ognisku 
TKA . Jako rodzic uczestniczyłem  w zebraniu, które kończyło  trzy
letnią  kadencję  Zarządu.  Wraz  z  moim  przyjacielem  Mieczysła
wem  Błachutem  zaproponowaliśmy  wzajemnie swoje  kandydatu
ry do Zarządu.  Wiele osób  odetchnęło z  ulgą, gdyż nie było  wielu 
chętnych. Prezesem został  M. Błachut, ja byłem wiceprezesem.  Ze 
starego składu została E. Głowinkowska  i U. Lapczyk.  Przewodni
czącym komisji muzycznoproblemowej został Tomasz  Kamiński. 
W obecnym  Zarządzie  funkcję tę pełni  Elżbieta  Sikora. 

Zarząd  w  tym  składzie  funkcjonował  przez  dwie  kadencje  do 
2001  roku,  bo do pracy społecznej, a taką jest  praca w Zarządzie 
TKA , nie ma nadal  zbyt wielu chętnych.  Po śmierci  dotychczaso
wego  prezesa  najpierw pełniłem jego  obowiązki, a po  zakończe
niu  kadencji  wybrano  mnie jako  prezesa  Zarządu. 
  W  jaki m  kierunk u  Zarząd  steruje  pracą  Towarzystwa? 
 W swoim statucie TKA przewiduje kilka różnych kierunków dzia
łalności. W praktyce ograniczono się do prowadzenia Ogniska  Mu
zycznego.  I tak to funkcjonowało przez  lata. Raz w roku  odbywały 
się  popisy  uczniów.  Postanowiliśmy  przybliżyć  rodzicom  zajęcia 
ich dzieci w Ognisku. Zaczęliśmy częściej organizować  popisowe 
koncerty nie tylko na koniec roku szkolnego  lecz z różnych okazji. 
Sala widowiskowa „Prażakówki" nie była jeszcze wtedy  wyremon
towana,  dlatego  organizowałem  wyjazdy  poza  miasto:  do  „Juha
sa", do „Zameczku" w Wiśle. Poza salą  szukaliśmy  też kogoś,  kto 
by sfinansował  poczęstunek  dla dzieci  i rodziców.  Zauważyliśmy, 
że dzieci  zmieniły  stosunek  do swojej nauki.  Poczuły  się  docenio
ne, dzięki  temu, że miały sporą  widownię. Zaczęły się  lepiej przy
gotowywać,  więcej  ćwiczyć.  Nasze  koncerty  mają  różny  charak
ter. Występy popisowe odbywają się w sali widowiskowej,  publicz
ność siedzi w rzędach, jak na prawdziwym koncercie. Wieczór kolęd 
jest  biesiadą  przy stolikach,  z poczęstunkiem.  Naszą  widownią  są 
przede  wszystkim  rodzice,  dziadkowie,  rodzina  i  znajomi.  Taki 
sposób  prezentowania  efektów  nauki  dzieci  spowodował  wzrost 
zainteresowaniem  ogniskiem  i  o  ile  na  początku  było  ok.  3040 
dzieci  to  w  tej  chwili  zbliżamy  się  do  setki  uczniów.  Nagrodą  za 
naszą  pracę jest  publiczność  na  koncertach,  zwłaszcza  kiedy  jest 
lak  liczna jak  nu  tegorocznym  wieczorze  kolęd,  kiedy  to  naliczy
łem  ok.  148 osób.  Doceniona  została  praca dzieci  i nauczycieli. 
 Jak  Pan  ocenia  dokonania  Towarzystwa  w  2001  roku? 
  Mamy w tej chwili  95 uczniów,  uczy  ich dziewięciu  nauczycieli 
w klasach:  akordeonu,  fortepianu,  keyboardu,  gitaiy,  skrzypiec, 
wokalistyki,  fletu,  saksofonu.  Mamy  też  własny  chórek.  To  za
czątek chóru Towarzystwa.  W ostatnich  latach zmienił  się  prawie 
w  stu  procentach  zespół  nauczycielski,  który  stanowią  młodzi  zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPOMKJIHGDCBA

(cd. na sir. 2) zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHGFEDCBA

ZMARŁ JOZEF TWARDZIK 
29 stycznia w wieku 78  lat zmarł Józef Twardzik. Od  początku, 

czyli  od  jesieni  1991  roku,  był  członkiem  Rady  Programowej 
Gazety  Ustrońskiej. Nie ograniczał  się jednak  tylko do  uczestni
czenia  w posiedzeniach  RP, ale przynosił  też  teksty,  pomagał  we 
właściwy sposób wyważyć  ton artykułów nawet w konfliktowych 
sytuacjach. Był człowiekiem  pogodnym, zawsze  uśmiechniętym, 
zarażającym  otoczenie  swym  optymizmem.  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OST AT K I 
W  piątek  8  lutego  o  godz. 

18.30  w  MDK  „Prażakówka" 
odbędą się Kamawałęwe  Ostat
ki.  Wystąpi  Zespół  Śpiewaczy 
„Gronie "   z  Wisły ,  a  do  tańc a 
zagrają  i zaśpiewają  uczestnicy 
telewizyjnej „Szansy na sukces" 
Jan  Zachar  i  Dobrosława  Ku
kuczka.  Wstęp  wolny. 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄC E 
dla  DOROSŁYCH  zywtsronmlkiecaP

w systemie eksternistycznym zwutsrponmlkjihgfedcaUJB
•  Ustro ń    (ZS Technicznych) 

każdy wtorek  13.0015.00, 
•  Cieszyn    (ZSO  im  M  Kopernika) 

każdy wtorek  16.0018.00 
Możliwoś ć  wyboru : 1,5  roku  lub 2 lata  
ZAPISY JUŻ OD 12 LUTEGO 2002r. 
0604  493  153, 0604 273 920, 

8145444,8166565 

S P A R  ®  Serdeczni e  zapraszam y  do  zywutsrponmlkigedcbaG
supermarketu   S P AR 

w  U s t r o n i u  H e r m a n i c a c h  p r z y  u l .  S k o c z o w s k i e j  7 6 , 
czynnego  od  poniedzia łku  do  soboty  od  6.30 do  21.00. 
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(cd.  ze  sir.  1)  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ludzie z nowymi  pomysłami,  co znacznie ułatwia pracę zarządowi. 
Bardzo  dużo  inicjatyw  wychodzi  z  ich  strony.  Sami  na  przykład 
zorganizowali  dodatkowe niepłatne  lekcje z teorii muzyki.  Licząca 
się grupa  uczęszcza na te zajęcia, a rodzice powinni  posyłać na  nie 
swoje pociechy,  bo przekłada  się  to na ogólne  wyniki. zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
  Czy  uważa  Pan  za  celowe  i możliwe  powstanie  w  Ustroniu 
szkoły  muzycznej? 
  Towarzystwo  nie  ma  ambicji  stworzenia  szkoły  muzycznej.  Nie 
jesteśmy  nawet  przygotowani  do  tego  organizacyjnie.  Poza  tym 
jest  Cieszyn,  Wisła.  Cieszy  nas  kiedy  ktoś  wychodzi  z  Ogniska 
i  idzie  do  średniej  szkoły  muzycznej.  Naczelną  władzą  Towarzy
stwa jest  zebranie  rodziców. Tam  rozstrzygamy  wszystkie  sprawy, 
a w  rozmowach  z rodzicami  temat  szkoły  nie jest  podnoszony. 
 Jakie  są  źródła  finansowania  Towarzystwa? 
  Podstawowe  fundusze,  dzięki  którym  możemy  kupić  nowe  in
strumenty,  nuty,  dokonać  koniecznych  napraw,  TKA  dostaje  od 
Urzędu  Miasta.  Kupiliśmy  już  sporo  instrumentów.  Pieniądze, 
które  dają  rodzice  idą  bezpośrednio  na  wynagrodzenia  dla  na
uczycieli.  Jeżeli  chcemy  coś  zorganizować  dodatkowo,  musimy 
znaleźć sponsora.  Przykładem  takiej aktywności  był wyjazd  dzieci 
na Konkurs Chopinowski  w 2000  roku.  W zeszłym  roku  zorgani
zowaliśmy  wyjazd  do  Teatru  Rozrywki  w  Chorzowie.  Chcemy 
pokazać  dzieciom  jak  grają  profesjonaliści, jaki  może  być  efekt 
końcowy  wytrwałego  ćwiczenia.  To  swego  rodzaju  doping  dla 
nich, żeby więcej pracować.  Miejscowi  przedsiębiorcy  często  po
magają  nam  urzeczywistnić  nasze  plany.  Dzięki  kontaktom  na
wiązywanym prywatnie  udaje nam  się często coś załatwić.  Ostat
nio  dostaliśmy  z  Żor  stary  używany  komputer,  dla  nas  zupełnie 
wystarczający. Lada dzień  mamy  dostać używaną  kserokopiarkę. 
Będzie  wreszcie  możliwość  kopiowania  nut. 
 Jakie  macie  Państwo  plany  na  najbliższe  tygodnie? 
  Planowaliśmy  wspólny  karnawałowy  bal  dzieci  i rodziców.  Za
brakło  jednak  pomysłu  jak  to  zrobić.  Mamy  zamiar  zorganizo
wać  bal  dla  dzieci  z  wodzirejem  i  licznymi  atrakcjami  z  okazji 
Dnia  Dziecka. Jeśli  zaś chodzi  o organizowane  przez nas  koncer
ty,  to  uważam,  że  nie  może  ich  być  za  dużo,  żeby  dzieci  nie  wy
padły z rytmu normalnej nauki gry na  instrumencie. Trzy do  czte
rech  koncertów  w  ciągu  roku  zupełnie  wystarczy. 

 Co jeszcze  chciałby  Pan zrobić,  aby  dzieci  mogły  realizować 
swoje  artystyczne  pasje? 
  Zamierzamy  trochę  wyjść  poza  „Prażakówkę",  pokazać  się 
w  mieście.  Chcemy  dać  kolejny  bodziec  dzieciom  do  tego  żeby 
chętnie  grały.  Gdyby  była  taka  możłiwość  wzięlibyśmy  udział 
w  imprezach  organizowanych  przez  miasto,  bo  sami  nie  jesteśmy 
w stanie  zapełnić  widowni.  Naszym  marzeniem jest  by  uczniowie 
Ogniska  mogli  zagrać  w  ustrońskim  amfiteatrze,  np.  podczas  Fe
stiwalu  Miast  Partnerskich  i w  ten  sposób  rozpocząć  uczestnicze
nie  w  tym  co  się  dzieje  w  mieście.  Musiał  minąć  pewien  czas, 
w którym  dopracowaliśmy  się uczniów na tyle pewnych, że  można 
ich  teraz zaprezentować  publiczności  Ustronia  i nie  tylko. 
  Z jakim i  problemami  musicie  się  Państwo  borykać? 
  Na  dorocznych  spotkaniach  władz  miasta  z  przedstawicielami 
organizacji pozarządowych jestem chyba jedyną osobą, która  twier
dzi, że nie ma żadnych  problemów.  Ani  finansowych, ponieważ  na 
działania  statutowe  Urząd  Miasta  przekazuje  nam  wystarczającą 
ilość  pieniędzy, a na dodatkowe jakoś załatwiamy  sponsorów.  Ani 
lokalowych,  bo  z  dyrektor  Barbarą  Żmijewską  bardzo  dobrze  się 
nam  współpracuje.  Mamy  sale  w  budynku  MDK  „Prażakówka", 
z  których  korzystamy  zgodnie  z grafikiem    i to nam  wystarcza. 
 Jak  układa  się współpraca  z  rodzicami.  Czy  są aktywni ,  czy 
też  wszystko  pozostawiają  na  barkach  Zarządu? 
  Różnie  to wygląda. Czasem  na przykład  trudno zapełnić cały  au
tobus kiedy organizujemy wyjazd na jakąś ciekawą  imprezę, a muszę 
dodać,  że  jak  dotąd  dojazd  zawsze  fundował  nam  sponsor.  Nie 
spotykamy  się z jakąś wielką  aktywnością  wśród  rodziców.  Gene
ralnie  trzeba  powiedzieć,  że  aktywność  społeczna  w  Polsce  jest 
niewielka.  W  Ustroniu  działa  sporo  organizacji  pozarządowych. 
Być  może  jak  na  tak  nieduże  miasto  nasycenie  jest  zbyt  wielkie 
i nie  starcza już  tych  aktywnych  osób  dla  nas.  Al e  plusem  takiej 
sytuacji jest  fakt, że  nie widać  wałęsających  się po  ulicach  dzieci. 
  Co  można  jeszcze  zrobić,  aby  młodzież  zaczęła  chodzić  na 
koncerty  organizowane  w  mieście  i żeby  uczestniczyła  w  in
nych  „dorosłych"   wydarzeniach  kulturalnych ? 
  Przychodzą  dorośli. Trudno  mi  powiedzieć  dlaczego  bez  dzieci 
  być może  rodzice  powinni  starać  się przyprowadzić  na  koncert 
swoje  pociechy.  Naszym  „materiałem"  są  dzieci  z  podstawówki 
i paru gimnazjalistów   może  rodzice  uważają, że to za  wcześnie. 
Bilety  nie  są  za  darmo  i to  pewnie  też  stanowi  pewną  zaporę. 
  Czy  sam  Pan  gra  na  jakim ś  instrumencie? 
  W  bardzo  młodym  wieku  próbowałem  grać  na  fortepianie,  ale 
ponieważ  mnie  przymuszano  nie  lubiłem  tego.  Zrezygnowałem, 
a  potem  oczywiście  żałowałem. 
 Czy  zamierzacie  Państwo  kontynuować  próby  przybliżenia 
uczniom  Ogniska  dokonań  profesjonalnych  artystów  poprzez 
udział  w  istotnych  wydarzeniach  kulturalnych ? 
  Dotychczasowe  wyjazdy  na  Konkurs  Chopinowski  i do  Teatru 
Rozrywki  były swego rodzaju próbąjak to zostanie przyjęte  przez 
młodzież  i rodziców. Na  razie nie mamy jeszcze  konkretnych  pla
nów    szukamy  możliwości. 
  Słyszałam,  że  staracie  się  Państwo  popularyzować  muzykę 
wśród  młodzieży  spoza  TKA . 
  Organizujemy  dla  szkół  swego  rodzaju  „dni  otwarte",  w  czasie 
których  młodzież  ze  szkół  podstawowych  może  zapoznać  się 
z  instrumentami,  posłuchać  gry. 
 Czy jest  Pan zadowolony  z kierunk u  rozwoju  Towarzystwa? 
  Chcemy  dać  dzieciom  zajęcie  i satysfakcję.  I to  się  nam  udaje. 
  Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

TO I OWO 
Z  CY 

W  przyszłym  roku  Gminna  Bi
blioteka  Publiczna  w  Goleszo
wie będzie obchodziła  55lecie 
działalności.  Wypożyczalnia 
ruszyła w  1948 r. Pierwszy  księ
gozbiór  pochodził  z  darów 
mieszkańców.  Obecnie  na  pół
kach jest blisko 30 tys. książek. 

Co  roku  wzbogacany jest  o  no
wości. Czytają młodzi  i dorośli. 

•  •  •  
Prawie  20  lat  funkcjonuje mo
tel  Orbisu  w Cieszynie.  Miesz
kańcy  miasta  mówią  o  nim 
„Mniszek",  od  nazwy  niemiec
kiej firmy, która motel  budowa
ła.  Parę  lat  temu  nadano  mu 
nazwę  „Halny" ,  niczym  pod 
Tatrami.  Pomysł  nie  przypadł 
do gustu  cieszyniakom. 

•  •  •  

Do  najstarszych  w  regionie  na
leży  Spółdzielnia  Mieszkanio

wa  „Cieszynianka".  Pierwszy 
blok oddano  do  użytku w  1958 
r. Miał  3  piętra  i stanął  przy  ul. 
Bielskiej. Stoi  nadal. •  •  •  

RKS  Cukrownik  Chybie  prowa
dzi jedyną  na  Podbeskidziu  sek
cję gimnastyki sportowej. Zawod
nicy  zdobyli  dotąd  kilkadziesiąt 
medali,  w  tym  złote  na  Ogólno
polskiej Olimpiadzie  Młodzieży. 

•  •  •  
Skoczni  narciarskich  w  naszym 
regionie  nie  jest  dużo.  Dwie 
w Goleszowie, trzy w Wiśle Cen

trum  i jedna  w  Labajowie.  Ma
linka  została  wyłączona  z  użyt
kowania  i czeka na lepsze czasy. 

•  •  •  
Orkiestra  Salonowa  p/k  prof. 
Hilarego  Drozda  koncertuje od 
kilkunastu  lat. Powstała  i działa 
przy cieszyńskiej  Fili i  US.  Sły
nie  ze  wspaniałych  wykonań 
przebojów  muzyki  poważnej. •  •  •  

Przed  rokiem  głośno  było o  bu
dowie  wielopoziomowego  par
kingu pod cieszyńskim  rynkiem. 
Chyba jednak nic z tego.  (nik) 

Henryk  Banszel  Fot. A.  Gadomska 

2  Gazeta  Ustrońska 
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29  stycznia  2002  r.  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczowy
borcze  Koła  Unii  Pracy  w  Ustroniu. 

Ustępujący przewodniczący  Leopold  Zahraj zreferował  minioną 
czteroletnią  kadencję działalności  koła  UP. Zebrani  w tajnym  gło
sowaniu  wybrali  nowy  skład  zarządu.  Przewodniczącym  koła 
został  Brunon  Nawrat.  Pozostali  członkowie  Zarządu  to:  zca 
przewodniczącego  Irena  Ostrowska,  sekretarz  Bolesław  Kroker, 
skarbnik  Romana  Czapska,  członek  Leszek  Durczok,  członek 
Grzegorz  Mikuła, członek  Karol  Pacuła.  Wybrano również  czworo 
delegatów  na  Wojewódzki  Zjazd  Unii  Pracy.  Są  to:  Brunon  Na
wrat,  Irena  Ostrowska,  Bolesław  Kroker  i Grzegorz  Mikuła. 

Niedziela  3  lutego  na  bulwarach  nad  Wisłą.  Fot.  W.  Suchta 

12  lutego  o  godz.  17.30  w  salce  parafialnej  przy  kaplicy  św. 
Michała  w  Ustroniu  Polanie  odbędzie  się  spotkanie  z  radnym 
Tomaszem  Szkaradnikiem.  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

•   •   •  

19  lutego  2002  r. o  godz.  17.00  w  budynku  Przedszkola  odbę
dzie  się  zebranie  mieszkańców  Hermanie.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Józefa  Gabzdyl  70  lat 
Joanna  Kurzok  60  lat 
Józef  Twardzik  78  lat 

Jaszowiec  66 
ul.  Skoczowska  45 
ul.  Wantuły  36 

Składamy  serdeczne  kondolencje  rodzinie 

śp. Józefa  Twardzik a 
W  zmarłym  żegnamy  człowieka  zawsze  pomocnego, 
serdecznego,  bez którego  trudno  sobie wyobrazić  two
rzenie  naszej  gazety. 

Rada  Programowa  i  Redakcja 
Gazety  Ustrońskiej 

Z  żalem  zawiadamiamy,  że dnia 29  stycznia  2002  roku  zmarł 
w  wieku  78  lat 

śp. mg r  Józe f  Twardzi k 
długoletni  profesor  szkół  średnich  naszego  regionu,  wybitny 
pedagog,  opiekun  i wychowawca  młodzieży,  człowiek  sze
rokiej  wiedzy  i otwartego  serca. 

Niech  odpoczywa  w  pokoju. 

Wyrazy  współczucia  Rodzinie  Zmarłego 
składają 

Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne,  Pracownicy 
Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu 

KRONIKA POLICYJNA 

28.01.2002  r. 
0  godz.  13 na  skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej i Akacjowej kierująca 
fordem  mieszkanka  Grodźca  wy
musiła  pierwszeństwo  przejazdu 
1 doprowadziła  do  kolizji  z  VW 
passatem kierowanym przez miesz
kańca Starogardu  Gdańskiego. 
31.01.2002  r. 
Mieszkanka Ustronia  powiadomi
ła policję o kradzieży torebki  z ga
binetu  zabiegowego  w  Szpitalu 
Uzdrowiskowym. 
2.02.2002  r. 
O godz. 7.10 na ul. 3 Maja w oko
licach Nadleśnictwa kierujący po
lonezem  mieszkaniec  wojewódz
twa wielkopolskiego wpadł na za
kręcie w poślizg,  zjechał  na  prze
ciwległy  pas  ruchu  i  zderzył  się 
z  fiatem  126  kierowanym  przez 
mieszkankę  Wisły.  Kierującą  fia
tem  126 z obrażeniami  ciała prze
wieziono do  szpitala. 

2.02.2002  r. 
Mieszkanka  Rybnika  powiadomi
ła policję o włamaniu do budynku 
przy ul.  Wczasowej. 
2/3.02.2002  r. 
W nocy z posesji przy ul.  Wislań
skiej skradziono samochód audi 80 
należący do obywatela  Niemiec. 
2/3.02.2002  r. 
W nocy włamanie do baru "Pod Li
pami". Złodzieje weszli  do  środka 
po wybiciu  szyby  i wynieśli  sprzęt 
R'I V, alkohol, papierosy.  (ws) 

„ K R E D Y T Y " zwutsrponmlkjihgfedcaUJB
gotówkow e   bez  poręczycieli, 

 z poręczycielami, 
samochodowe ,  hipoteczne , 

W . P .  „ P A U L I N A "  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHGFEDCBA
Ustroń Hermanice, ul. Sztwiertni  10 

inf .  tel .  8 5 8  7 6  1 6 , 
8 5 4  4 6  7 7 zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPOMKJIHGDCBA

odl8.00do20.00 
100%  skuteczność 

profesjonalna  obsługa kredytobiorcy 

STRA Ż  MIEJSK A 

28.01.2002  r. 
Kontrola  w  Polanie  na  posesjach 
prywatnych.  Sprawdzano  aktual
ność szczepień psów i opłat podat
kowych,  oraz  zabezpieczenia 
przed  możliwością  opuszczenia 
przez psa terenu  posesji. 
28.01.2002  r. 
Zabezpieczenie wspólnie z policją 
miejsca kolizji  w  Hermanieach. 
29.01.2002  r. 
Kontrola  gospodarki  odpadami 
w Nierodzimiu. Sprawdzano  umo
wy  i rachunki  za wywóz  śmieci. 
29.01.2002  r. 
Kontrola stanu  technicznego  zna
ków drogowych na terenie  miasta. 
Uwagi  przekazano  odpowiedzial
nym  służbom. 
30.01.2002  r. 
Wspólnie  z  pracownikami  Wy
działu  Ochrony  Środowiska  UM 

kontrolowano  prawidłowość  wy
cinki  drzew na os.  Konopnickiej. 
1.02.2002  r. 
Wspólny  patrol  z policją    zabez
pieczenie kolizji samochodowej na 
ul.  Partyzantów. 
1.02.2002  r. 
Wspólne z policją przeszukanie te
renu  w  ccntruin  w  poszukiwaniu 
skradzionego a następnie porzuco
nego przez złodziei sprzętu audio
video. 
1.02.2002  r. 
Sprawdzenie zgłoszenia o zaginię
ciu  mężczyzny. 
23.2002  r. 
Kontrola  terenów  spacerowych. 
2.02.2002  r. 
W  Lipowcu  przeprowadzono 
kompleksową  kontrolę,  dotyczą
cą gospodarki  wodnościekowej, 
rachunków  i  umów  na  wywóz 
śmieci  oraz  opłat  za  posiadanie 
psa  oraz  aktualności  szczepień 
psów.  (agw) 

Wyrazy  głębokiego  współczucia  rodzinie  i  bliskim 

zmarłego 

śp. Józefa  Twardzik a 

składa  Rada  Miasta 

i Zarząd  Miasta 

Serdeczne  podziękowania  za  udział  w  pogrzebie 

śp. Józef a  Twardzik a 

ks. K. Wuttke,  ks. kanonikowi  L.Zielasko,  ks.  probosz
czowi  A.  Sapocie,  ks.  J.  Wójcikowi,  ks.  dr  J.  Piszcza
nowi,  krewnym,  przyjaciołom,  sąsiadom,  znajomym, 
a  także  wszystkim  of icjalnym  delegacjom 

składa 
żona  z  dziećmi 
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30  stycznia  odbyła  się  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  Prowadziła 
przewodnicząca  RMzywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA  Emili a  Czembor. 

Na  sesję  zaproszono  właścicieli  i  prowadzących  wyciągi  nar
ciarskie  w  Ustroniu.  W  sumie  jest  w  naszym  mieście  dziewięć 
wyciągów  narciarskich:  krzesełkowe  na  Czantorię  i Palenicę,  or
czykowe  na Czantorii,  Palenicy,  Poniwcu  oraz talerzykowe  na  po
lanie Stokłosica  na Czantorii,  pod  Czantorią  „Polanka  Czantoria", 
w Jaszowcu  i na Zawodziu.  W sumie  wyciągi  mają prawie  5,5  km 
długości.  Najdłuższy jest  krzesełkowy  na Czantorię    1640  m. 

Właściciel wyciągu krzesełkowego na Palenicę Jan Strąg  stwier
dził,  że jest  zadowolony  ze  współpracy  z  miastem,  jedynym  pro
blemem jest  parking  nieopodal  jego  wyciągu.  Parking  ten  prowa
dził  początkowo,  niestety  miasto  w  ubiegłym  roku  wydzierżawiło 
go komu  innemu. Jak stwierdził J. Strąg, był bardzo zdumiony  gdy 
pewnego dnia musiał  zapłacić  za postój na  parkingu  pod  własnym 
wyciągiem.  Zdaje sobie  sprawę  z  tego,  że  zalegał  z  płatnością  za 
dzierżawę,  ale  wszystko  zostało  uregulowane.  Wybudowanie  wy
ciągu  kosztowało  kilka  milionów,  jest  inwestycją  potrzebną  mia
stu,  dzięki  której ożyje Jaszowiec,  tymczasem  zaległość  rzędu  ty
siąca  złotych  powoduje  odebranie  parkingu.  Burmistrz  Ireneusz 
Szarzeć  odpowiadał,  że  nazbierało  się  sporo  zaległości  i  konku
rencja to wykorzystała.  Zarzucano władzom  miasta, że  dzierżawią 
parking,  mimo  że  do  kasy  miasta  nie wpływają  pieniądze  z  tytułu 
tej  dzierżawy.  Kilk a  wezwań  do  zapłaty  pozostało  bez  odpowie
dzi, skończył się termin  umowy,  więc wydzierżawiono  parking  in
nej  firmie. J. Strąg nie wystąpił nawet o przedłużenie terminu  płat
ności. E. Czembor przyznała, że  inwestując w wyciąg J. Strąg może 
się  czuć  obecnie  dotknięty  wydzierżawieniem  parkingu  komu  in
nemu, z drugiej strony  miasto  ma  wiele  problemów  z  zaległościa
mi  finansowymi  i to  też  trzeba mieć  na  względzie. 

Wyciąg na  Poniwcu  kupiła  rodzina  Bielendów.  Plany  związane 
z  Poniwcem  są  ambitne,  jednak  przeszkodą  są  obiekty  powstałe 
niezgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego.  Dlatego 
planuje się opracowanie  nowego  planu,  oczywiście  na  koszt  wła
ścicieli  ośrodka  na  Poniwcu.  Konieczne jest  powiększenie  hotelu 
do 50 miejsc noclegowych, a Poniwiec powinien  powrócić do swej 
świetności  także  w  lecie.  Rodzina  Bielendów  prowadzi  firmę  pro
dukującą  kosmetyki  i celem  jest  stworzenie  na  Poniwcu  „Fermy 
Piękności".  Ośrodek  wraz  z wyciągiem  zakupiony  został  15  listo
pada, a już 30  listopada  spadł  śnieg.  Mimo to udało się  uruchomić 
wyciąg  i przygotować  trasy dla narciarzy.  Kupiono nawet  armatkę 
śnieżną  w ustrońskiej  firmie  Klaudia. 

Wyciąg  Polanka  pod  Czantorią  reprezentowała  Mariol a  Kacz
marek.  Prowadzony  przez nią wyciąg jest mały, przeznaczony  dla 
początkujących  narciarzy.  M.  Kaczmarek  bardzo  chwaliła  tego
roczne  zawody  narciarskie  z  Ustroniaczkiem.  Była  to  dobra  pro
mocja.  Na  jej  wyciągu  ludzie  uczą  się jeździć,  by  w  przyszłości 
stać  się  klientami  innych  ustrońskich  wyciągów.  Bardzo  dobrze 
układa się współpraca  z wyciągiem  na  Czantorię. 

Dyrektor  Kolei  Linowej  „Czantoria"  Rudolf  Krużołek  stwier
dził,  że dwa  miesiące zimy  w  tym  sezonie  pozwoliły  zarobić  dwa 
razy więcej niż w roku ubiegłym.  Problemem jest nadal na  Czanto
rii przygotowanie  tras.  Konieczne jest  także zainstalowanie  sprzę
tu do naśnieżania stoku, a to wydatek  rzędu  5.000.000  zł. Niestety, 
mimo dobrych  warunków  na Czantorii  nie odbyły się żadne  zawo
dy sportowe.  W  lutym  planuje się zawody  dla  ustrońskich  szkół. 

Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  z  Polany  Władysław  Majęt 
ny  przypomniał,  że  w  Ustroniu  przed  laty  było  kilka  skoczni  nar
ciarskich.  Dziś  nie  ma  ani jednej. Zaproponował  odtworzenie  lub 
wybudowanie  choćby jednej  niewielkiej  skoczni  w  Ustroniu. 

Joanna  Kotarska  natomiast  zauważyła,  że  ostatnie  miesiące 
sprawiły,  że  narciarze  zaczynają  postrzegać  Ustroń  jako  miasto, 
w którym można się zatrzymać.  Większość  stoków jest  oświetlona 
i jeżeli  tylko jest  śnieg są one atrakcyjne dla narciarzy.  Radna  wy
raziła nadzieję, że nadal będą osoby chcące w narciarstwo w  Ustro
niu  inwestować. 

W.  Majętnego  poparł  Wikto r   Pasterny  mówiąc,  że  skocznia 
w  Ustroniu  powinna  powstać.  Chwalił  też  trasy  na  Czantorii  za 
dobre przygotowanie,  zaś  Poniwcowi  życzył  kolei  gondolowej. 

W  toku  dyskusji  Józef Waszek  zwrócił  uwagę  na  konieczność 
promocji, tak by o naszym mieście potencjalni  turyści coś  wiedzie
li . Kazimierz Stolarczyk  pytał, dlaczego mimo  dwumiesięcznych 

4  Gazeta  Ustrońska 

mrozów  nie powstało w mieście  lodowisko.  Wydaje się, że  można 
poprosić  o pomoc  strażaków  i ślizgawkę  zorganizować. 

Na  zakończenie  dyskusji  przewodniczący  Komisji  Oświaty, 
Kultury,  Sportu  i Turystyki  Stanisław  Malin a  stwierdził,  że  za
wody  z  Ustroniaczkiem  były  dobrym  pomysłem  i powinny  wejść 
na  stałe  do  kalendarza  imprez  sportowych.  Jeżeli  natomiast  chce
my by Ustroń odwiedzali  goście, musimy  tak działać, by  zaoszczę
dzić  im kłopotów,  a raczej stwarzać  sprzyjające warunki. 

Podczas  sesji  dyskutowano  także  o  akcji  zimowej  czyli  o  od
śnieżaniu  miasta. Burmistrz  I. Szarzeć  informował, że  zdecydowa
no  się  na  wprowadzenie  ciężkiego  sprzętu,  gdyż  ten  tradycyjnie 
stosowany  nie wystarczał.  Występowały  trudności, ale nie takie  by 
zagrożone  było  życie  lub  mienie.  Zdecydowano  się  nie  wywozić 
śniegu,  aby  nie  podnosić  kosztów  akcji  zimowej.  Okazało  się  to 
pomysłem  trafionym, gdyż  pomogła  aura  i śnieg  szybko  stopniał. 

Na sesji obecny  był Jerzy Górniok  i chyba  nieco zaskoczyły  go 
wypowiedzi  radnych,  gdyż  wyłącznie  chwalono  prowadzenie  ak
cji  zimowej.  Dobre  odśnieżanie  Zawodzia  podkreślał  Bolesław 
Kroker ,  Tomasz  Szkaradnik  mówił  też  o  dobrym  odśnieżaniu 
dróg,  niestety  zapomniano  o  chodnikach  co  często  zmuszało  pie
szych  do  chodzenia jezdnią.  Bronisław  Brandys  mówił  na  to,  że 
właściciele  posesji  są  obowiązani  odśnieżać  chodnik  przed  ich 
domami,  na  co  Jan  Lazar   uściślał,  że  tylko  wtedy  gdy  chodnik 
bezpośrednio  dotyka  ściany  posesji.  W.  Pasterny  także  domagał 
się  lepszego  odśnieżania  chodników.  Ryszard  Banszel  przypo
mniał,  że  najcięższa sytuacja  panowała  w  drugim  dniu  Świąt  Bo
żego  Narodzenia.  Sam  odebrał  kilkanaście  telefonów,  szczęśliwie 
z  obfitymi  opadami  zdołano  się  uporać.  Również  J.  Lazar  stwier
dził, że jak  na te warunki  to w  Lipowcu  firma  J. Górnioka  ze  śnie
giem  uporała  się  błyskawicznie.  J. Górniok  tłumaczył,  że  odśnie
żanie  chodników  nie  jest  rzeczą  prostą.  Po  pierwsze  podnosi  to 
koszty,  łatwo  też chodniki  zniszczyć  przy odśnieżaniu,  a  wprowa
dzanie  ciężkiego  sprzętu jest  praktycznie  niemożliwe. 

Na  sesji  podjęto  także  uchwały.  Zmieniono  statut  Miejskiego 
Domu  Spokojnej  Starości.  Przy  tej  okazji  kierująca  tym  domem 
Zofi a  Ferfecka  przybliżyła  radnym  jego  funkcjonowanie.  Poin
formowała,  że  dom  wykonano  nierzetelnie,  tynki  odpadają,  nad
budówka  cieknie,  poza  tym jest  chyba  zbyt  dużo  schodów  jak  na 
wejście do domu  spokojnej starości.  Dom jest  w stanie przyjąć 37 
pensjonariuszy,  obsługa  zaś  to  16,5 etatu.  Jan  Misior z  pytał o  za
robki,  na  co  Z.  Ferfecka  podała,  że  sama  pracuje  na  3/4  etatu 
i zarabia  1200  zł,  główna  księgowa  na  1/2 etatu  i zarabia  850  zł. 
B.  Kroker  podkreślił,  że widać  w  MDSS  rękę gospodarza,  jednak 
z jego obliczeń  wynika,  że płace są wyższe. Z.  Ferfecka  tłumaczy
ła,  że  w globalnej  kwocie  płac  są  także  nagrody jubileuszowe  itp. 
Z.  Ferfecka  stwierdziła,  że  coraz  trudniej jej  prowadzić  podległą 
placówkę. 
  Unia  Pracy  mnie atakuje  mówiła  Z.  Ferfecka. 
  Nas  też  dodała  na  to  E.  Czembor. 

Podczas  sesji  podjęto  również  uchwałę  o  wydaniu  pozytywnej 
opinii  w sprawie  likwidacji  Poradni  Wad  Postawy w Szpitalu  Reu
matologicznym.  Dyrektor  szpitala  Ryszard  Wąsik  uspokajał,  że 
likwidowanajest jedynie komórka w strukturze organizacyjnej, na
tomiast  usługi  zlikwidowanej  poradni  będą  nadal  świadczone.  Po 
prostu  było zbyt  małe  zainteresowanie  poradnią.  Radni  pytali  wo
bec  tego, dlaczego  lekarze  nie wystawiali  skierowań  skoro  wiado
mo,  że  90%  dzieci  ma  wady  postawy.  Mówiono  przy  tym  o  ko
nieczności akcji propagandowej. Odpowiadał  Tomasz Dyrda,  któiy 
zapewnił, że nikomu skierowania  lekarze nie odmówili.  Większość 
wad  postawy jak  np. krzywo stawiane stopy, można  wyeliminować 
bez specjalistycznego  leczenia.  Zazwyczaj zajmują się  tym  rodzi
ce po konsultacji  z  lekarzem  i to w pełni  wystarcza.  Natomiast  ak
cja  propagandowa  nie  przyniesie  spodziewanych  efektów,  w  sto
sunku  do poniesionych  nakładów. Niestety, bardzo często  tak  wła
śnie  marnotrawione  są  publiczne  pieniądze    na  akcje,  które  nie
wiele w sumie dają. 

W  sesji  uczestniczył  także  poseł  Jan  Szwarc  przekazując  rad
nym  swe  wrażenia  z  obrad  parlamentu,  mówił  o  zbliżających  się 
wyborach  samorządowych  oraz  o  katastrofalnej  sytuacji  niektó
rych  zakładów  na naszym  terenie.  Poseł  twierdził,  że złą  sytuację 
pogłębia  niekorzystna  atmosfera  wokół  zakładów    nikt  nikomu 
nie ufa. Potrzebne są zmiany  w radach  nadzorczych,  niestety  brak 
wykwalifikowanych  ludzi. Zdaniem  J. Szwarca  władze  SLD,  po
wołując  nowych  członków  rad  nadzorczych,  chcą  się  oprzeć  na 
ludziach  kompetentnych.  Wojsław  Suchta 



JEDNOSTK A  OŻYŁA  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

1  lutego  w  remizie  w  Polanie  odbyło  się  zebranie  sprawoz
dawcze  tamtejszej  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  w  którym 
uczestniczyli  obok  druhów  z  Polany  zaproszeni  goście:  radny  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
Jan  Gluza,  radny  Tomasz Szkaradnik,  sekretarz zarządu  Miej
skiego  OSP  Czesław  Gluza,  komendant  miejski  OSP  Miro 
sław  Melcer,  komendant  Straży  Miejskiej Jacek  Tarnawiecki, 
delegacje  innych  jednostek  OSP  z  Ustronia.  Obrady  prowadził 
Czesław  Starzyk. 

Sprawozdanie  zarządu  jednostki  przedstawił  prezes  Jan  Clio
waniok.  W 2001  r. jednostka otrzymała swój sztandar,  zwyciężyła 
w zawodach pożarniczych, zorganizowano dwa  festyny, bal,  Dzień 
Strażaka, a także kulig sylwestrowy.  W swym  sprawozdani  naczel
nik  jednostki  Adam  Chwastek  poinformował,  że  w  Polanie  jest 
obecnie 48 strażaków, w tym 9 kobiet.  W 2001  r. uczestniczono  w 
akcji  powodziowej,  sześciokrotnie  wyjeżdżano  do  pożarów,  za
bezpieczano  imprezy  miejskie.  Jan  Gogólka  w  imieniu  Komisji 
rewizyjnej wnioskował  udzielenie Zarządowi absolutorium za okres 
sprawozdawczy.  Taką  uchwałę  pod jęto jednogłośnie. 

T. Szkaradnik  dziękował  strażakom  za bezpłatne  udostępnienie 
pomieszczenia na zorganizowanie siłowni. Stwierdził  też, że obec
nie  w jednostce  wiele  zrobiono,  władze  samorządowe  widzą,  że 
dobrze się tu gospodaruje. Szybko trzeba uregulować kwestie wła
snościowe, gdyż obecnie jednostka OSP w Polanie nie jest właści
cielem  swej strażnicy. Za bardzo dobrą  współpracę przy  Młynów
ce dziękował  J. Gluza.  Podkreślił  on  również,  że sporo  w  Polanie 
w minionym roku zrobiono  oddano nowe skrzydło w szkole, gdzie 
swe  miejsce  znalazło  przedszkole,  doprowadzono  kanalizację, 
wyremontowano  przystanki.  Za  pracę  dziękował  strażakom  rów
nież  Cz.  Gluza,  który  podkreślał  osiągnięte  efekty.  Widać  duży 
wysiłek  inwestycyjny, w czym pomaga jednostce  miasto,  poprawi
ło się wyposażenie, a sama jednostka ożyła, o czym najlepiej świad
czą  wyniki  w zawodach,  organizowane  imprezy  i stworzenie  dru
żyny  kobiecej. M. Melcer  przedstawił  działania  OSP  i PSP w  po
wiecie  cieszyńskim. 

Na zakończenie wręczono świadectwa ukończenia kursu szerego
wych strażaków druhnom:  Małgorzacie  Śliwce,  Bożenie  Machej, 
Monice Chowaniok, Janinie  i Annie Kamieniorz, Alini e Szarzeć, 
Katarzyni e  Pietrzak,  Agnieszce  Najmule,  Beacie Gluzie. 

Poproszony  o  ocenę  działań  jednostki  J.  Chowaniok  stwier
dził,  że poza  normalna  pracą, szkoleniami,  akcjami  ratowniczy
mi,  szczególnie  warto  podkreślić  organizowanie  imprez  kultu
ralnych  i rekreacyjnych  przez strażaków.  Straż w Polanie  zaczy
na  pełnić  integrującą  rolę  w  swym  środowisku.  Udał  się  bal 
i kasa jednostki  została  zasilona.  Zapewne  nie  byłoby  to  możli
we  gdyby  nie  sponsorzy.  Dlatego  OSP  Ustroń  Polana  serdeczzywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Biur o parlamentarno 
samorządow e SLD 
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stó w z różnyc h  dziedzi n 

F.H.U.P.  „G a j a "  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Janusz Tomiczek Ustroń, ul. Graniczna 38 
tel.  8547198,  0 502 577  238 zywtsronmlkiecaP

Poleca: 
okn a  firm y Tras 

d o  Iconc a  luteg o  raba t  
PCV  30 %  drewno   20% zwutsrponmlkjihgfedcaUJB

drzw i wewnętrzn e  i wejściow e 
bram y  garażow e 

ogrodzeni a 
DOWÓZ  GRATIS 

Gorąco dziękuję  za okazane  mi  serce 
z  okazji  jubileuszu  80tych  urodzin 

za:    życzeni a pisemn e i  ustn e 
  mił e  upomink i  i  dyplom y 
  wspomnieni a ilustrując e moj e życi e  
  wiązank i  przepięknyc h kwiató w  

za. wszystk o przepełnion e serdecznością , muzyką , tańce m 
i  humorem . 
W  szczególnośc i   dziękuj ę  organizatoro m   spotkani a  w  
Ustroni u   Lipowcu :  Pani   Danuci e  Koenig ,  Kołu Gospody ń 
Wiejskich , Dyrektorow i  Szkoły , druho m  Strażakom , 
za bardz o czułe rozpalani e i  podsycani e ogni a w  serc u 

z poważanie m 
Józe f   Balca r 

Wręczanie  świadectw  ukończenia  kursu.  Fot. W. Suchta 

nie dziękuje wszystkim  za pomoc  w zorganizowaniu  balu, a byli 
to:  PSS  Ustroń,  Firma  HandlowoUsługowa  „Mokate",  PHU 
„Frut"  J. Gómiok,  Firma  UsługowoHandlowa  „Madex",  ZPM 
H.  Kania,  ZPM  J.  Bielesz,  Sklep  „Rolnik"  Eugeniusz  Rusin, 
Dystrybucja  Art.  Spoż.  K.  Kowala,  Firma  „Kosta",  Firma  „Ku 
bala",  Hurtownia  „Artchem",  WNWM  „Ustronianka",  Stacja 
Paliw  „Petroł",  Cukiernia  „Delicje",  Restauracja  „Oaza", 
Wytwórnia  Lodów  „Oaza",  Hurtownia  elektryczna  przy  ul.  Fa
brycznej,  Hurtownia  nabiałowa,  Przedsiębiorstwo  Bud.Hand. 
„Trosbud",  RSP  „Jełenica",  Llandel  Hurtowy  i Detaliczny  Bo
lesław  i  Anna  Cieślar,  Przedsiębiorstwo  Handlowe  PolDom, 
Zakłady  Kuźnicze,  Firma  RemontowoBud.  „Pasat". 

Wojsław  Suchta 

W  dawnym  UTSRONI

USTRONIU 
Walcownia  istniejąca w Ustroniu  w  latach  1854   1877.  Obec

nie na tym  miejsciiznajduje się Nadleśnictwo.  Na  temat  przenie
sienia  tego  zakładu  do  Trzyńca  pisał  Jan  Wantuła  następująco: 
„Krótk o  mówiąc:  od  1 stycznia  1877  r.  zastawiono  walcownie 
i piece pudlowe,  przewożąc  maszyny  i całe urządzenie do  Trzyń
ca.  Co  to  było  zamieszania  w  Ustroniu  i okolicy!  Hutnicy  nie
chętnie  się  przenosili;  byli  z  Ustronia  i okolicy  i ciężko  było  ro
dzinne strony opuszczać. Siedem  lat później przeniesiono z Ustro
nia  do  Fiydku  oddział  budowy  mostów,  istniejący  tu  od  blisko 
dwudziestu  lat.  Razem  musiało  opuścić  Ustroń  przeszło  430  ro
botników.  Posiadacze  małych  gospodarstw  mieszkali  w  Trzyńcu 
w dni  pracy,  w wolne  wracali  piechotą  do  Ustronia  (15  km)." 

Lidi a  Szkaradnik 
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Wybetonowana  Bładniczka.  Fot. W.  Suchta 

Cieszmy  się z tego  co już  mamy 

Jest  to  trochę  twierdzenie  przekorne.  Wszak  nie  wszystko  co 
mamy cieszy  i wpływa  na pełne zadowolenie, dla przykładu  choć
by  mieszkańca  naszego  miasta.  Mowa  będzie  o  przeprowadzo
nym  remoncie  i zagospodarowaniu  rzeczki  płynącej  przez  cen
trum  Ustronia. 

Przypomnijmy  sobie jak  to wypłycone  koryto  Bładnicy  wyglą
dało jeszcze  przed  kilkunastoma  miesiącami.  Zwłaszcza  wtedy, 
gdy  z braku  opadów  tworzył  się z niej  lekko cuchnący ciek.  Bar
dzo  słaby  dopływ  wody  z górnej  części  jej  biegu,  powodował  że 
wśród  naniesionych  kamieni,  żwiru,  mułu  i  liści    tworzyły  się 
zastoiny  z  tylko  małym  strumykiem  cieknącej  wody.  Nie  było 
wtedy  nawet  jakiegoś  śladu  biologicznego  życia.  Żadnej  nawet 
drobnej  rybki,  nie  mówiąc  o  rakach,  które  dość  licznie  występo
wały  jeszcze  przed  kilkudziesięciu  laty.  Na  ten  przykry  obraz 
nakładały  się  tu  i ówdzie  wrzucane  do  koryta  papiery,  różne  od
padki,  puszki,  szkło  czy  drewno.  Ten  wygląd  w  centrum  miasta 
nie  przynosił  chluby  Ustroniowi.  Odwiedzający nasze  miasto  tu
ryści,  wczasowicze  i  rekonwalescenci  ze  szpitali  na  Zawodziu 
dziwil i  się,  że  coś  takiego  może  istnieć  w  centrum  uzdrowiska. 
Nawet  swego  czasu  słyszałem  niewybredne  uwagi  i przykre  opi
nie  na  ten  temat  wyrażane  przez  niemieckojęzycznych  turystów. 

Stan  ten  należało  koniecznie  zmienić.  Ojcowie  miasta  pukali 
dość  długo  tam  gdzie  trzeba  i wreszcie  otworzyła  się  możliwość 
finansowa. Z zasobów  naszego  miasta  byłoby  to  przedsięwzięcie 
wręcz  niemożliwe  do  realizacji. 

Powstały  w  miarę  szybko  plany  realizacji  z  wszelkimi  uzgod
nieniami  i akceptacją  miejscowych  władz miasta. Z  kolei  wyszu
kano  wykonawcę,  który  w  terminie  zrealizował  a  także  zagwa
rantował jakość  wykonanych  robót.  Projektodawca  i wykonawca 
uzgodnili,  że  koryto  rzeki  a  centrum  Ustronia  przyjmie  wygląd 
nowoczesny,  według  najnowszych  trendów  tego  rodzaju  przed
sięwzięć. Nawet  zapewniali,  że  po pewnym  czasie,  po  zakończe
niu  robót,  ściany  koryta  zaziclenią  się  i że przywrócone  zostanie 
w  pewnej  mierze  życie  biologiczne  w  rzeczce. 

Jak  widzimy  teraz  koryto  zmieniło  diametralnie  swój  wygląd. 
Dno  koryta  zostało  pogłębione  i wybetonowane,  a  utworzona  w 
środku  rynna  pozwoliła  spływać  wodzie  nawet  przy  niewielkich 
jej  ilościach,  i jest  o dziwo,  w  miarę  czysta.  Boki  koryta  wyłożo
no  perforowanymi  płytami,  by  mogła  wyrastać  trawa,  która  w 
dużej  części  pokryje  ściany  koryta.  Nie  będzie  się  wówczas  dno 
kojarzyło  z  betonowym  żłobem. 

WYGRALI W REJONIE 
29  stycznia  w  Szkole  Podstawowej  nr 2 w  Ustroniu  odbyły  się 

zawody  rejonowe  turnieju  „Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogo
wym".  Rywalizowały  najlepsze szkoły  podstawowe  i gimnazja  z 
Goleszowa,  Istebnej,  Wisły  i  Ustronia.  Bezapelacyjnie  wygrały 
najlepsze  w  Ustroniu:  drużyna  SP2  prowadzona  przezzywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA  Ewę 

Obecny  wygląd  nie  jest  atrakcyjny,  stąd  wiele  uwag  krytycz
nych  rodzi  się  wśród  mieszkańców,  a nawet  wśród  radnych  mia
sta.  Dawny  sposób  przy  tego  rodzaju  przedsięwzięciach,  stoso
wany  tu  i ówdzie  na obszarach  wiejskich,  to  utwardzanie  dna  gli
ną (celiną) a ścian  koiyta wikliną. Są to sposoby  tańsze,  lecz mniej 
trwałe  i mniej estetyczne. Natomiast  przywracają w dużej  mierze 
życie  biologiczne  w  regulowanym  tym  sposobem  korycie  rzeki 
czy  strumienia.  Sądzę,  że  tego  rodzaju  zastosowany  materiał  na 
odcinku  reprezentacyjnym  miasta  nie  mógłby  mieć  miejsca. 

Obecnie  koryto  ma  ten  dodatkowy  atut,  że  w  wypadku  braku 
płynącej wody  do samooczyszczenia  dna, można  w łatwy  sposób 
strumieniem  wody  z  beczkowozów  doprowadzić  koryto  do  od
powiedniej  czystości  i higieny,  co przy  poprzednim  stanie  koryta 
było  prawie  niemożliwe. 

Celem  dalszej poprawy  estetyki  tego odcinka  rzeczki  należało
by poprzez tabliczki  informacyjnonakazowe zabronić  zanieczysz
czania  koryta.  Usytuować  kilkanaście  koszyków  na  śmieci  i  od
pady,  a  w  miejscach  niezabudowanych  rozmieścić  ławki  i  utwo
rzyć enklawy wypoczynkowe.  Mostki  nad  rzeczką  byle jak  budo
wane w centrum  miasta, powinny być estetyczne  i posiadać  ozdob
ne ochronne barierki. Ta mała architektura  powinna  być  uwzględ
niona  podczas  przeprowadzanej  w najbliższym  czasie  przebudo
wy  centrum.  Nad  powyższą  estetyką  winni  zastanowić  się  także 
członkowie  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia,  wśród  których 
są  wzięci  architekci.  Należy  sądzić  i mieć  nadzieję,  że  mogliby 
społecznie  zając się  doradztwem  i projektami  realizacyjnymi  ta
kiego  zagospodarowania  okolic  Bładnicy.  Obserwator 

Gruszczyk  i drużyna  G2  prowadzona  przez  Sławomira  Kra 
kowczyka.  Najpierw  pisano  test  z  przepisów  ruchu  drogowego, 
później przejeżdżano rowerem  tor przeszkód.  Wszystko pod czuj
nym okiem  sędziów   policjantów z Wydziału  Ruchu  Drogowego 
Komendy  Powiatowej  Policji  w  Cieszynie. 

Wyniki :  szkoły  podstawowe:  1. SP2  Ustroń    178 pkt.,  2.  SP
5  Ustroń  60  pkt.,  3. Goleszów   39  pkt., 4.  Jawornik   38  pkt.,  5. 
Dzięgielów   29  pkt.,  6.  Koniaków    23  pkt.,  7.  Malinka   0  pkt., 
8  Istebna    13  pkt.  Indywidualnie  trzy  pierwsze  miejsca  zajęli 
zawodnicy  SP2  z  Ustronia:  1. Piotr   Misiuga,  2.  Paweł  Ferfec
ki , 2.  Mateusz  Dyrda. 

Gimnazja:  1.  G2  Ustroń    124  pkt.,  2.  Istebna    60  pkt.,  3. 
Wisła   60  pkt.,  4.  Goleszów    54  pkt.  Indywidualnie  trzy  pierw
sze  miejsca zajęli zawodnicy  z G2  w  Ustroniu:  1. Mateusz  Ma
lina,  2.  Paweł  Wantulok ,  3.  Łukasz  Szkaradnik. 

rv f c t a l    P l o t 
wykonuje 

BRAMY  PRZESUWANE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
MONTAŻ  I DOWÓZ  GRATIS 
Cieślar  Marek,  Ustroń, ul.  Domi

nikańska 24a,  tel.  8545106 
tcl.  kom.  0601516854 zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Uprzejmie  informuję,  że od 
dnia  24 grudnia  2001  r. 

Przychodnia  Weterynaryjna 
w Ustroniu, ul. Grażyńskiego 5 

jest czynna  codziennie 
w godzinach  8 .0011.00  ywtsronmlkigedbZB

ˇ17.00  18.00, 
soboty 8.00  10.00.  zyronlihfedcTP

Telefo n Przychodn i  854 34 93 

dr  n.wet. Zbigniew  Blimke  zywutsrpokhedcaWSRFRowerowy  tor przeszkód.  Fot. W.  Suchta zteaG
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W  nocy  1  lutego  policjanci 
patrolujący centrum  miasta  po 
cywilnemu  zauważyli  dwóch 
mieszkańców  Ustronia,  dość 
dobrze  znanych  policji.  Posta
nowili  ich  sprawdzić.  Szybko 
okazało  się,  że  mają  przy  so
bie  dwa głośniki.  Później  oka
zuje się, że jest jeszcze  magne
towid. Dwaj mężczyźni  skradli 
te  przedmioty  z  hotelu  Wilga. 
Co ciekawe nieco przed  zatrzyzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHGFEDCBA

PORZUCONY 
I  ŁUP 
maniem  byli  sprawdzani  przez 
normalny  patrol.  Wtedy  udało 
im się w czas ukryć  skradzione 
przedmioty.  Gdy  patrol  odje
chał  czuli  się  już  bezkarni 
i pozbierali  skradzione  rzeczy. 
Tymczasem  nadziali  się na  pa
trol  po  cywilnemu.  O  włama
niu  powiadomiono  personel 
hotelu.  W  Wildze  złodzieje 
zachowywali  sie dość  swobod
nie,  bo  po  skradzeniu  magne
towidu  i głośników,  dalej  szu
kali  cennych  przedmiotów, 
a czyniąc to wyłamali  drzwi  do 
jednego  z  pomieszczeń.  (s) 

TARZAN  NA  CZANTORII 
Na  Czantorii  spotkać  można  jelenie,  lisy,  sarny,  dziki,  zające 

i  wiele  innych  zwierząt.  Ostatnio  pojawiła  się  tam  nie  tak  rzadko 
spotykana krajowa odmiana Tarzana. Człowiekmałpa  bawił  swymi 
popisami  tuiystów przy górnej stacji wyciągu w niedzielę 3  lutego. 

Wszystko  zaczęło  się  z pozoru  niewinnie.  Dwaj panowie  z  Dą
browy  Górniczej  chcieli  zjechać  wyciągiem  na  dół.  Niestety  ob
sługa  nie  wpuściła  ich  na  krzesełka  wyciągu,  gdyż  byli  wyraźnie 
nietrzeźwi.  Cóż  było  robić,  mężczyźni  ruszyli  w dół  nartostradą. 
1  to właśnie wtedy, na wysokości dolnej stacji  letniego toru  sanecz
kowego  w jednym  z  nich  odezwały  się głęboko  stłumione  atawi
zmy. Niewiele  myśląc zaczął się  wspinać  po  słupie  kolei  linowej. 
Widząc to obsługa zatrzymała wyciąg, a pracownicy  ruszyli w kie
runku słupa, by ściągnąć śmiałka. Wtedy on zręcznie ze słupa  prze
skoczył  na  linę  i  trzymając  się  oburącz  zaczął  się  przesuwać 
w stronę najbliższego krzesełka.  W końcu wygodnie na nim  usiadł. 
Nie  udało  się  go  sprowadzić  na  ziemię,  więc  ponownie  urucho
miono  wyciąg. Gdy  ruszył,  człowiekmałpa  zwinnie  zeskoczył  na 
ziemie  i zaczął spokojnie schodzić z kolegą nartostradą w dół.  Przy 
dolnej stacji czekała już  policja  i straż miejska. Mimo  to udało  się 
mężczyznom  przedostać  na  parking  skąd  próbowali  odjechać  sa
mochodem. Gdy  tylko ruszyli  swym  VW  passatem  zatrzymała  ich 
jednak  policja.  Badanie  kierowcy  wykazało  1,14  i  1,18  prom, 
a  trzeba  pamiętać,  że  przy  zejściu  w  dół  prawdopodobnie  prze
trzeźwiał. W jakim więc stanie harcował po  linach?  (ws) 

Konie w zaprzęgu widuje się w Ustroniu bardzo rzadko, a co dopie
ro mówić o koniu  biegającym samopas.  Fot. W. Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

GALO P  POD  PRĄD 
W  sobotę  2  lutego  o  zmroku  na  ul.  Katowickiej  pojawił  się 

galopujący  koń.  Przybiegł  aż  z  ul. Źródlanej,  gdzie  zresztą  bez
skutecznie  go  szukano.  Galopował  w  stronę  Skoczowa.  Kiedy 
oślepiał  go  samochód  jadący  z  przeciwka,  przerażone  zwierzę 
zmieniało  pas,  przeskakując przez  barierkę.  Jeden  z  takich  sko
ków omal nie zakończył  się tragicznie dla  kierowcy jadącego  fia
tem  1500.  Koń  wylądował  na  dachu  samochodu,  więc,  jak  nie
trudno  się  domyśleć,  samochód  nadaje  się  do  kasacji,  ale  kie
rowcy  na  szczęście,  poza  niegroźnymi  obrażeniami,  nic  się  nie 
stało. 

Po kilkunastu  minutach  ze Skoczowa  wracała  samochodem  do 
domu mieszkanka  Ustronia.  Kierowcy jadący z naprzeciwka  mru
gali jej światłami, więc zwolniła.  Wpadła w osłupienie gdy  nagle 
w światłach  swojego samochodu  zobaczyła  idącego drogą w kie
runku  Skoczowa  konia.  Jeszcze  bardziej  zwolniła.  Jak  twierdzi, 
koń spokojnie przeszedł  obok jej samochodu. Zauważyła  też  roz
bity  samochód. 

Oszołomione  i  poranione  zwierzę  udało  się  nareszcie  dzięki 
kolizj i z  fiatem złapać.  Dokonali  tego  strażnicy  miejscy z  pomo
cą jednego  z  kierowców  i po  długiej walce  zwierzę  ujęto na  wy
sokości  ul.  J.  Kreta.  Po  pewnym  czasie  pojawił  się  stajenny 
z  właścicielem  konia.  Zwierzę  zabandażowano  i  odprowadzono 
do  stajni. 

Niestety  żaden  z  weterynarzy,  mimo  próśb  Straży  Miejskiej, 
nie pofatygował się na miejsce wypadku,  żeby dać oszalałemu  ze 
strachu  i bólu zwierzęciu  zastrzyk  uspokajający. Ponieważ  nie po 
raz pierwszy  w  Ustroniu  koń  biega  samopas,  może warto  zadbać 
o  umowę  miasta  z  lekarzami  weterynarii,  aby w razie  konieczno
ści weterynarz był zobowiązany do udzielenia  zwierzęciu  (a  przy 
okazji  i  ludziom)  pomocy.  (agw) 

Aura sprzyja. Już w  lutym najodważniejsi przystąpili do prac pielę
gnacyjnych na ustrońskicli  drzewach.  Fot. W. Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
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Uprzejmie  informujemy Szanownych Pacjentów, iż z dniem  1  stycznia 2002 r. 

N.z.o.z.zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA KLINIK A  STOMATOLOGICZN A 
im.zwutsrponmlkjihgfedcaUJB prof . Meissnera , ul . Sanatoryjn a  5 w  Ustroni u 

tel .  (033)  854  47  50 
zawarła  kontrakt  w  ramach  Śląskiej  Regionalnej  Kasy  Chorych 
w zakresie  podstawowych  świadczeń stomatologicznych  i  utworzyła 
Poradnię  Leczenia  Bólu  (zaburzenia  czynnościowe  stawów  skronio
wożuchwowych)    jako  specjalistyczne  procedury  stomatologiczne. 

SZYBK O 
WPADL I 

Często o powodzeniu policyj
nych  akcji  decyduje  szybkość 
zgłoszenia  zdarzenia  policji . 
Gdy  31  stycznia  sprzed  sklepu 
Hermes  skradziono  rower 
z  czterema  siatkami  zakupów, 
powiadomiono  policję  błyska
wicznie.  Na  miejsce  skierowa
no  patrol  i dość  szybko  udało 
się ustalić  tysopisy  złodziei.  Ci 
zaś dość niefrasobliwie szli  so
bie  ul.  Daszyńskiego,  prowa
dząc  rower.  Policjanci  jeżdżąc 
po okolicznych  ulicach  szybko 
zidentyfikowali  czterech  męż
czyzn.  Okazało  się,  że  rower 
porzucili  wcześniej,  jednak 
przyznali  się do  winy. 

Jak  twierdzi  komendant 
ustrońskiej policji Janusz  Basz
czyński  patrole  policyjne  krą
żą  po  mieście  i  błyskawicznie 
można  je  kierować  w  miejsce 
podobnych  zdarzeń,  jeżeli 
oczywiście zgłoszenie  następu
je odpowiednio  szybko.  Nato
miast  gdy  decydujemy  się  po
wiadomić  policję  np.  po  pół 
godzinie,  złapanie  sprawców 
jest  o wiele  trudniejsze.  (s) 



CO  NAS  CZEKA  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Znikają świąteczne  ozdoby.  Fot. W.  Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Vidcofi!mowanie. 
Tel. 8543827,  0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, tel. 
8544997. Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia.  Zapraszamy. 

Biuro  rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  8544720 

Spodnie    sprzedaż,  szycie  na  miarę; 
damskie, męskie; ekspresowo. Ustroń, 
9Listopada 3. 
Tel. 8544768,  8542188. 

Okna  PCV   promocja zimowa,  rabat 
30%.  Ustroń,  ul.  Skoczowska  47e 
(obok kolektury Lotto). Tel. 8545398. 

Dy wanoczyszczcn ie. 
8543839,  0602704384. 

Cyklinowanie,  podłogi    układanie, 
stolarstwo. 
Tel. 0602395157,  8542952 

Wycinka drzew. Tel.  8544498 

Korepetycje  z języka  niemieckiego; 
przepisywanie  komputerowe 
  tel.  8542744. 

Nieruchomość do remontu  lub działkę 
w Ustroniu    kupię. 
Tel.  0609461239. 

Sprzedaż  parkietu    dąb, jesion,  buk, 
czereśnia.  W.P.  ,.Paulina"  Ustroń,  ul. 
J.Sztwiertni  10  od  18.00  do  20.00. 
tel. 8544677,  faktury VAT. 

Fotografia ślubna, plenerowa, obsługa 
imprez,  zamówienia  indywidualne. 
Cieślar  Henryk  „LcgwanA". 
8541140,  0601516865. 

Sprzedam  stół  bilardowy  7Ft,  cena 
3.500 zł., nowy. 
Tel. 0608467313,  0602864935 

Protezy dentystyczne,  naprawa,  odna
wianie.  SLRWISDENT,  Ustroń,  ul. 
Stawowa 2. Tel.  8543566 

Praca  dla poważnych,  ambitnych,  zo
rientowanych  na  osiągnięcie  sukcesu 
zawodowego  i  finansowego.  Informa
cje:  502412595. 

Fuji Express, Grażyńskiego  15 zapra
sza  na  cyfrowe zdjęcia  paszportowe, 
dowodowe. 

Vidcorejestracja cyfrowa, zdjęcia 
8544357. zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Od 7 do 9 lutego apteka Centrum,  ul. Daszyńskiego 8, teł.  8545776. 
Od  10 do 12 lutego apteka Pod Najadą, ul. 3 Maja 13, tel. 8542459. 
Od  13 do 15 lutego apteka Na Zawodziu, ul. Sanatotyjna 7, tel. 8544658 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia ostatniej apteki. 

to  i turyści  wyjeżdżają.  Fot.  W.  Suchta zywutsrponmlkigedcbaG
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M U Z EU M  HUTNICTWA  I   KUŹNICTWA 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galer ia  Sztuki  Współczesnej  U.K.  I lee/.ko 
— Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy do piątku 9   14. 

w soboty,  niedziele 9   13. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  twórczości  Karola  Kubali   od  10.01. do  15.02. 

ODDZ I A Ł  MUZEUM  „Z bior y   Mari i   Sk a lic k ie j " 
ul. 3  Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  1 7,  środy 9   14, 

w piątki  i soboty  913. 

M U Z EU M  REGION ALN E  „Sta r a  Z a groda " 
ul. Ogrodowa  I,  tel.  8543108. 
Muzeum  czynne:  od 9   17. 
— Stała wystawa etnograficzna  i czasowa ekspozycja stroju  cieszyńskiego. 

GALERI A SZTUK I WSPÓŁCZESNEJ  „N a Gojach "  B&K  Heczkowi e 
ul.  Blaszczyka  19, tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZ ESN E J   „Z a w odzie " 
ul. Sanatoryjna 7, teł.  8543534  wcw. 488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

BIURO  PROM OCJ I   I  WYSTAW  ART Y ST Y CZ N Y C H 
Rynek  3A,  teł.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stale: 
— „Postacie  i sccny  literatury polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 

„Wesele",  „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy"  i inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Lvgcni  Afanassiev,  Iwona 

Konarzewska,  Karol Kubala, Jan Śzmck  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

SALO N  WYSTAWOWY 
Rynek  I 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.30 do 17.00, soboty od 9.30 do  13.00. 

MIEJSK I   DOM  KULTUR Y  „Pra ża k ów k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

CH RZ EŚCI J AŃ SK A  FUNDACJ A  „Ż yc i e   i   M isja " 
ul. 3 Mają  14. tel. 854 45 22,  fax 854  18 14 
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst.  i gimnazjum), 
— poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 
—  Konwcrsacyjny Klub Języka Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:  godz.  15.3017.00. 

U ST ROŃ SK I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T RZ EŹ WOŚCI 
K lu b  Abst ynent a  „RODZ I N A "    Ustroń, ul. Słoneczna 7 
poniedziałki,  środy, piątki  17.00   20.00 
MITYNGI  ANONIMOWYCH  ALK OH OLI K ÓW   Ustroń, Słoneczna 7 
— grupa AA czwartek  17.30   19.30 
— grupa  dla współuzależnionych  wtorek  17.30   19.30 zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
K U L T U R A 
8.02.  godz.  18.30 
9.02.  godz.  20.00 

S P O RT 
9.02.  godz.  19.00 
1617.02.  godz.  9.00 
17.02.  godz.  9.30 

Karnawałowe  ostatki  zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPOMKJIHGDCBA MDK  „Prażakówka " 
II I  Ekologiczny  Bal   MDK  „Prażakówka" 

Bal  Mistrzów  Sportu  2002   Hotel  „  Belweder " 
Otwarty Turniej Tenisa  Stołowego  Salagimn.  SP2 
Konkursowa  jazda  samochodem   Start:  Ustroń Po
lana.  Organizator:  Automobilklub  Cieszyński 

7.02 
K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanato ry jna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

Atlantyda:  zaginiony  ląd  film  anim.   Disney  (b.o.) 
Wicd/.niin   fantasy  (121.) 
Amelia   komedia  (15 I.) 
Shrek   film anim.   (7 I.) 
Wyścig szczurów   komedia   (15 I.) 
Inni   horror   (18 I.) 
Shrek  film  anim.   (7  I.) 
Wyścig  szczurów   komedia   (15 I.) 
Inni   horror   (18 1.) 

godz.  16.30 
godz.  18.00 
godz. 20.15 
godz.  17.00 
godz.  18.45 
godz. 20.45 
godz.  16.00 
godz.  17.30 
godz.  19.30 

Kino premier 
7.02.  godz. 21.15 
14.02.  godz. 21.15 

813.02 

14.02 

Za  linią  wroga   wojenny  ( 15 I.) 
Pocałunek  smoka   sensacyjny  ( 15  1.) 
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Podczas ostatniej sesji radni chwalili akcję zimową w grudniu  i stycz
niu.  Kosztowała  ona  miasto  365.519  zł.  Już  sama  sól  wysypana  na 
drogi  to  koszt  32.610  zł.  Fot.  W.  Suclita zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHGFEDCBA

POMAGAJĄ BEZDOMNYM 
Bezdomni,  którzy  znaleźli  schronienie  w  barakach  na  Zawo

dziu  przy  Szpitalnej  13  przetrwali  mroźną  i  śnieżną  pierwszą 
połowę  zimy  dzięki  wspomagajacych  ich  dyrektor  hotelu  „Wil 
ga"  Janinie  Ociepce  i  szefowej  zaopatrzenia  Krystynie  Krybus 
W  barakach  na  Zawodziu  znalazło  schronienie  11  osób  (w  tym 
dwie  kobiety),  dla  których  jest  to jedyny  dom.  Mieszkają  tam  od 
kilk u  lat,  niektórzy  dwa,  trzy,  inni  nawet  sześć.  Są  to  przeważnie 
niegdysiejsi  pracownicy  „Budopolu",  którzy  swego  czasu  porzu
cil i  rodzinne  strony.  Przyjechali  do  pracy  z Opola,  Katowic,  Żor. 
Dzisiaj  nie  mają j uż  do  czego  wracać...zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA  (agw)  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

BAL DWÓCH DWÓJEK 
Wielu  rodziców  zaangażo

wało  się  w  p rzygo towan ie 
wspólnego  balu Szkoły  Podsta
wowej  nr  2  i Gimnazjum  nr  2, 
szczególnie  Małgorzata  Wa
szek  kierująca wszystkimi  pra
cami  przed  i w  czasie  tej  im
prezy.  Nie  zawiedli  też  spon
sorzy.  Dyrekcje  i Rady  Rodzi
ców  obu  szkół  dziękują  pańzywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

/ ^ f T V \ " M E D I C A "  S . C .  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
»  s   Ust roń ,  ui .  Drozdó w   6 

^ J ,  t e l . : 8 5 4  5 6  16 
L1  pnpt  7.00  21.00. 

sobota  7.0016.00. 
 ginekologia  /  badania USG 
  gastroenterologia 
 gabinet  lekarza  rodzinnego 
 chirurgia  krótkoterminowa 

w  tym  laryngologia 
  poradnia  terapii  uzależnienia 

i  wspóluzależnienia 
Umowa  z Śląską  Kasą  Chorych 

stwu:  Jaworom,  Kaniom,  Boż
kom,  Kubalom,  Sikorom,  Sze
jom,  Kowalom,  Czudkom,  Bu
jokom,  Królom,  Hymikom,  Ja
notom, Stopyrom,  Kędzierskim, 
Burczyńskim,  Kieconiom,  pa
niom; U. Sikorze  i  U.  Anuszew
skiej  i  panom:  R  Macurze,  Cz. 
Baranowskiemu,  M.  Jurczoko
wi , O.  Maroszowi,  H.  Cieślaro
wi ,  E.  Holeksie  oraz  f irmom: 
„Toniar",  „Kamil" ,  „Gazela", 
„   Petrol",  „Artchem",  „Passat", 
„Smakosz",  RSP  „Jeleńica", 
RKS  Goleszów,  Kawiarni 
„Oaza",  Wodociągom  Ustroń, 
„Galer i i Heczko",  ZDZ  Ust
roń,  Piekarni  PSS  Manhatan, 
Księgarni  „Tania  Ks iążka". 
Mamy  nadzieję, że za  rok  znów 
będziemy się bawić na tradycyj
nym  balu  w  DW  „Malwa". 

U l  Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe 
„S . K . K . "   Sp. z o.o. 

43450 Ustroń, ul. J. Wantuły 24 
t e l .  kom .  0601  065  444 

l u b  (0 3 3 )  8 5 4  1 3  2 9 

posiada jeszcze wolne mieszkania 
w drugiej części 

realizowanego budynku wielorodzinnego 
w Ustroniu przy ulicy Cieszyńskiej 15.  zysrpmaZ

Zapraszamy! 

Informacje w biurze  kierownika 
budowy  lub pod w/w  telefonami. zywutsrponmlkjigfedcaZYWUTRONMLKHFECA

WYKAZ  NOWYCH  NUMERÓW  TELEFONÓW 
w  Urzędzie  Miasta  Ustroń 

(trzy  ostatnie  cyfry  numeru  są  numerami  wewnętrznymi, 
z każdego  numeru  istnieje  możliwość  przełączenia  na  inny  numer) 

nr  Wydział  Zakres  spraw  Nr  linii 
pokoju 

Wydział  Zakres  spraw 
miejskiej 

PARTER  * 
2  Wydział  Oświaty,  Kultury, 

Sportu  i Turystyki  Naczelnik  8579332 

2  Wydział  Oświaty,  Kultury,  oświata,  sport, 
Sportu  i Turystyki  promocja,  turystyka  8579328 

3  Wydział  Spraw 
Obywatelskich 
i Zarządzania  Kryzysowego  Naczelnik  8579303 

4  Wydział  Spraw  Obywatelskich 
i Zarządzania  Kryzysowego  ewidencja  ludności  8579302 

5  Wydział  Spraw  Obywatelskich  zameldowania  8579329 
i Zarządzania  Kryzysowego  czasowe, 

zarządzanie kryzysowe 
5  Pełnomocnik  Miejskiej  Komisji 

Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  8579329 

6  Wydział  Finasowy  podatki:  rolny,  leśny,  8579311 
śr. transp, od nieruchom 
 os.  prawne,  czynsze 

7  Wydział  Finasowy  podatek od nieruchom 
osoby  fizyczne  8579310 

8  KASA  8579312 
9  Redakcja Gazety  Ustrońskiej  8579334 

Biblioteka  8579333 
1  PIĘTRO 

12  Sekretariat  8579300 
fax.  8579330 

13  Burmistrz  Miasta  8579300 
15  Skarbnik  Miasta  8579306 
18  Urząd Stanu  Cywilnego  8579325 
19  Wydział  Finasowy  księgowość  8579307 
20  Wydział  Finansowy  działaln.  gospod, 

opłaty  za  wieczyste 
użytkowanie, 
finanse  przedszkoli  8579309 

21  Wydział  Finansowy  Naczelnik  8579308 
23  Zastępca  Burmistrza  Miasta  8579300 

II  PIĘTRO 
25  Wydział  Środowiska 

i  Rolnictwa  Naczelnik  8579314 
25  Wydział  Środowiska  i Rolnictwa 

ochrona  środowiska,  rolnictwo  8579313 
26  Wydział  Spraw  Obywatelskich 

i Zarządzania  Kryzysowego  pozwolenia  na 
sprzedaż  alkoholu  8579315 

27  Radca  Prawny  8579327 
28  Wydział  Inwestycji, Architektury, 

Geodezji  i Gospodarki  Gruntami  geodezja  8579321 
29  Wydział  Mieszkaniowy  dodatki  i wnioski 

mieszkaniowe, 
remonty, 
sprawy  lokalowe  8579331 

30  Wydział  Mieszkaniowy  Naczelnik  8579324 

31  Wydział  Inwestycji,  Architektury, 
Geodezji  i Gospodarki  Gruntami  architektura  8579323 

32  Wydział  Inwestycji,  Architektury, 
Geodezji i Gospodarki  Gruntami  gospodarka  gruntami  8579322 

33  Wydział  Inwestycji,  Architektury,  inwestycje,  drogi, 
Geodezji  i Gospodarki  Gruntami  zamówienia publiczne  8579320 

34  Wydział Inwestycji, Architektury, 
Geodezji i Gospodarki Gruntami  Naczelnik  8579319 

35  Wydział  Organizacyjny, 
Wydział  Finansowy  kadry, finanse  szkół  8579318 

38  Wydział  Organizacyjny 
Biuro Rady  Miasta  sekretariat  8579317 

39  Biuro Rady  Miasta  Przewodnicząca 
Rady  Miasta  8579316 

11  Gazeta  Ustrońska 



Czy  będą wygrywać  z grającym  trenerem?  Fot.  W.  Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

CZWARTY  TRENER 
Piłkarze  Kuźni  Ustroń  przebywają  na  obozie  treningowym 

w  Chybiu.  Ostatnio  rozegrali  mecz  sparingowy  z  Mazurem  Kar
czew  i wygrali  4:3  (2:2).  Pierwszą  bramkę  dla  Kuźni  zdobył  Da
riusz  Halama  już  w  1 minucie  spotkania.  Ten  sam  zawodnik  na 
2:0  podwyższył  w  7  minucie.  Potem  dwa  gole  zdobyli  piłkarze 
Mazura w 25  i 27 minucie. W drugiej połowie  Mazur strzela na 2:3 
w  65  min,  ale  w  73  min  dla  Kuźni  bramkę  zdobywa  Michał  Ko
twica, w pięć minut później wynik spotkania ustala Roman  Płaza. 

D. Halama jest  nie tyko nowym  zawodnikiem  Kuźni, ale  przede 
wszystkim  grającym  trenerem.  Dodajmy,  że  na  przestrzeni  ostat
nich  dziesięciu  miesięcy jest  to już  czwarty  trener  piłkarzy  Kuźni. 
Jakby  na  to  nie  spojrzeć, jest  to  na  pewno jeden  z  lepszych  wyni
ków w kraju. Liczymy  na podobne osiągnięcia sportowe.  (ws) 

PINGPONG W CHYBIU 
24  stycznia  odbyły  się  w  Chybiu  zawody  w  tenisie  stołowym 

na szczeblu  powiatowym.  Brały w nich  udział  drużyny  chłopców 
i  dziewcząt  z  Gimnazjum  nr  1 w  Ustroniu.  Chłopcy:  Szymon 
Świergosz, Łukasz  Sztwiertnia  i Tomasz  Legierski  zajęli 3.  miej
sce  i awansowali  do  rozgrywek  rejonowych.  Dziewczęta:  Domi
nika Brenza, Sylwia  Mynarska  i Weronika  Gomola  zajęły  II miej
sce  i  także  awansowały  do  rozgrywek  rejonowych.  Indywidual
nie  Dominika  Brenza  zajęła wśród  dziewcząt  IV  miejsce. zyusrponmligfedcaSPJ

Pożegnanie  z  Józefym  zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPOMKJIHGDCBA

A  pogoda  była  piękno  tego  dnia,  zimy  jiie  było  widać,  jeny 
strasznie  my  byli  smutni  i  insi  pogrzebnicy,  gdyż  przyszło  nam 
żegnać  naszego  Jozefa,  wiełkigo  miłośnika  gwary  cieszyński.  A  znoł 
jóm  dobrze,  bo  pochodził  z  Cieszyna,  tam  kończył  jedne  szkoły, 
insze  w  Krakowie,  polonistykę.  Tymu  my  też  mieli  wspólnych 
znajomych.  Umiłował  język  tej  ziemi,  mioł  też  moc  pięknych  a 
mondrych  książek,  rozmaitych  ślabikorzy.  Jak  my sładowali  razym 
w  redakcji  przez  długi  roki  mioł  też  zawsze  pod  rękom  ty  nasze 
słówka,  zasłyszane  w  młodości,  a  spisywał  ich  całą  furę  i było  w 
czym  wybiyrać.  Tuż my się  razym  z Jozefym  bawili  nimi,  przybierali 
jak  w  ułyngołkach.  A  starczyło  tego  na  szumnom  fure.  A jak  nóm 
brakło,  to myse  wspominali  jakiś  stare  ausdruki,  które  słyszeliśmy 
od  naszych  rechtorów.  W czasie  wojny  byl  szykownym  kawalerem, 
mioł  głowę  na  karku,  poznoł  wieła  ludzi,  mioł  też  tego  wielki forot 
  niemiecki  i angielski,  a korzystol  z niego  w rozmaitych  szkołach 
i stąd  go  pamiętają  jego  uczniowie,  a  najbardziej  ci z  Kubalonki, 
chociaż  pochodzili  z  różnych  kątów.  Jak  my  tak  se  siedzieli  razym 
w  Gazecie  Ustrońskiej,  to  my  se  wspominali  te  słowa,  prowdziwe 
śłabikorze  cieszyński.  Spisoł  ich  też  moc  w  Słowniku  Gwary 
Cieszyńskiej.  Jo  też dodowoł  do  tego  cosikej  z  łaciny  co go  bardzo 
bawiło  i tak my  na stare  roki  się  bawili  jak  dzieci  tymi  słowami.  Tak 
my  obaj,  dwa  starziki  tworzyli  na  poczkaniu  i  ku  uciesze  innych 
słowniki.  Tak ci  to Jozejku  bywało  i takim  cie pamiyntom,  a  kiedy 
się  podziwom  na  nasze  książki,  to  cie  widzym  fort  jak  grzebiesz 
w  tym forocie.  Somsiad  z drugi  cliałpy  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHGFEDCBA

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ 
Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" w Ustroniu  zaprasza na wer

nisaż  wystawy  malarstwa  Marianny  Imiolczyk  z  Jastrzębia  pt: 
„Kwiaty" ,  we  wtorek  12  lutego  o  godz.  17.  Pani  Marianna  przez 
30  lat była  nauczycielką  plastyki.  Przez jakiś  czas  interesowała  się 
grafiką, potem  przyszła  pora  na malarstwo. Jest  posiadaczką  pięk
nego ogrodu,  a kwiaty  tam  rosnące są wspaniałym  tematem,  który 
jest  odbiciem  duszy  artystki,  uwiecznianym  na  jej  płótnach.  Jej 
obrazy  są  pełne  ciepła  i  wprawiają  oglądających  w  radosny  na
strój.  Takie obrazy  po prostu  chce  się mieć  w domu.  Autorka  jest 
bardzo  związana  z  naturą  nie  tylko  przez  tematykę  swoich  prac. 
Od  lat  interesuje się medycyną  naturalną. Zajmuje się chętnie  pro
jektowaniem  ogrodów, a także sztuką aranżacji FENG  SHUI.  Miała 
już  wiele  wystaw,  które  cieszyły  się  dużym  uznaniem.  Mamy  na
dzieję, że wystawa, która będzie otwarta do końca kwietnia,  wzbu
dzi  wśród  Państwa  zainteresowanie.  Zapraszamy!  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA

POZIOMO :  1)  dzień  i  noc,  4)  słynny  malarz  hiszpański. 
6)  instytucja kontrolna, 8) historia  rodzinna, 9) wartość  towa
ru,  10)  patyczki  do  gry,  II )  pełen  skarbów,  12)  pierwiastek 
promieniotwórczy,  13)  ośla  kiełbasa,  14)  danie  mięsne, 
15) dawne  imię  męskie,  16) broń  drzewcowa,  17) chęć  przy
stąpienia,  18) duża papuga,  19) lipcowa solenizantka, 20)  pa
trzałki. 

PIONOWO:  I)  astma,  2)  opaska  na  towarze,  3)  królewska 
rezydencja, 4) zbiorowisko gwiazd. 5)  imię żeńskie, 6) raptus, 
nerwus,  7) placówka  leczniczonaukowa,  11) wabi  na morzu, 
13) punkt handlowy,  14) amerykańskie  województwo. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pół 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija  15  lutego. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  3 
Z A W I A Ł O ,  Z A S Y P A Ł O 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  ANASTAZJ A  ŚWIERKOSZ 
z Ustronia,  os. Manhatan  4/59.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 

KRZYZOWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 

KRZYŻÓWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 

G A Z E T A  , 
U S T R O t t S K A zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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