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Z czym radny z Polany  ma najwięcej  kłopotów? 
Ze sprawami komunalnymi.  Uporaliśmy się z ulicą  Świerkową, 
na zrobienie której czekaliśmy ponad  25 lat. Pozostało w Pola
nie  trochę  problemów,  a są to przede  wszystkim  sprawy 
związane  z ul.  Jodłową,  odwodnieniem  ul.  Polańskiej,  po
wtarzający się od  10 lat  temat  drogi  na  Orłową,  nawierzchnia 
ulicy  bez  nazwy  koło  szkoły,  droga  na  cmentarz i budowa 
przedszkola.  Poza  tym  istnieje potrzeba  uruchomienia  punktu 
aptecznego  i  pocztowego. 
Jest pan przewodniczącym  Komisji Planowania  Przestrzennego, 
Architektur y i Inwestycji RM. Część wniosków do komisji spływa 
także z Polany  w  tym  dotyczące  zmian  planu  wokół  kościoła 
Dobrego  Pasterza. 
Zostały  zawnioskowane  na  sesji  cztery  obszary,  dla  których 
należy opracować plany szczegółowe i tu  został włączony piąty 
obszar  przy  kościele  katolickim  w  Polanie.  Jest  tam  trochę 
problemów  architektonicznych,  a w  tym  kwestia  zabudowy 
wokół  kościoła  i droga  na  cmentarz,  która  jest  bardzo  pilną 
inwestycją.  Dlatego  forsowaliśmy  uwzględnienie  tego  piątego 
obszaru. 
Plany  szczegółowe  nie  mogą  chyba  zmieniać  założeń  planu 
ogólnego? 
Plan szczegółowy mówi dokładnie o zabudowie terenu, mówi co 
można,  a czego  nie należy  robić. 
Zabudowa Ustronia jest nieuporządkowana. Jakie są zamierzenia 
komisji ,  której  pan przewodzi? 
Mamy  wspomniane  obszary.  Postanowiliśmy  też,  że dla  cent
rum miasta  od  os. Manhatan  do  Wisły i od  ul. Cieszyńskiej do 
ul. Partyzantów zostanie opracowana koncepcja urbanistyczna, 
z  której będzie  wynikać  zabudowa  w centrum.  Chcemy  w ten 
sposób  uniknąć  chaosu  przy  zabudowie.  Na  tą  koncepcję 
zostanie  ogłoszony  konkurs i spodziewam  się,  że  nastąpi to 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koncepcja wskaże nam 
szereg szczegółowych  rozwiązań, np. jaka  winna  obowiązywać 
zabudowa  w  rejonie  rynku. 
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Ślubowali  pierwszoklasiści. 
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Fot.:  W  Suchta 

29  września  odbyła  się  16 
sesja Rady  Miejskiej. Obrady 
zdominowało  pytanie:  kupić 
czy nie kupić  „Prażakówkę"? 
Już  podczas  zatwierdzania 
porządku  obrad,  radny  Wło
dzimierz  Chmielewski  stwier
dził,  że punkty  mówiące 
0  ograniczeniu  wydatków 
1 o zakupie  „Prażakówki"  są 
sprzeczne. 
—  Ktoś tu nie myśli nad  fina
nsami  miasta —  podsumował 
radny. 
Prowadzący obrady  przewod
niczący RM  Franciszek Korcz 
zaproponował,  by  nad  kup
nem  „Prażakówki"  debato
wać,  zgodnie z porządkiem 
obrad  i nie  wyciągać  przed 

dyskusją  zbyt  daleko  idących 
wniosków. 

Zapytania  do  władz  miasta 
miało tym razem trzech miesz
kańców. Antoni Kędzior  chciał 
się  dowiedzieć  czy  zostanie 
wykonane  połączenie ul. Leś
nej z ul. Lipowską.  Burmistrz 
Kazimierz  Hanus  odpowia
dał,  że  są  trudności z wyku
pem  terenu.  Właściciel  żąda 
kwoty  1  min starych  zł za m2. 
Jest  to  cena  nierealna. 

Roman Siwiec pytał z jakich 
środków  miasto  chce  kupić 
„Prażakówkę",  skoro  zamie
rza  równocześnie  wywiązać 
się z wcześniejszych  obietnic 
m.  in. wobec  Poniwca. 
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Czy  komisja  przedstawi  założenia  do koncepcji  przed  ogłoszeniem 
konkursu? Czy  np.  zabudowa  zostanie  zagęszczona? 
Właściwie  takich  ogólnych  założeń  nie  wypracowaliśmy,  gdyż 
chcemy  aby koncepcja została wyłoniona po  konkursie.  Spodzie
wamy  się, że wezmą  w nim  udział nie  tylko miejscowi  architekci, 
ale też studenci  i młodzi  architekci  wchodzący  w profesję.  Myślę, 
że oni mogą  wnieść coś nowego do zabudowy  Ustronia.  Oczywiś
cie wybierzemy  koncepcję,  która  będzie naszym  zdaniem  najbar
dziej  odpowiadać  przyszłości  naszego  miasta. 
Wiele  też  dyskutowano  o  zabudowie  łąki  między  ul.  Brody 
i  Konopnickiej . 
Jest  dosyć  ciekawe  opracowanie  inż.  Kołdera  dotyczące  zagos
podarowania  tej  łąki,  z  uwzględnieniem  okolic,  czyli  częściowo 
rynku  i  terenu  wokół  hotelu  Równica.  Ta  koncepcja  spodobała 
się Komisji i z pewnymi  poprawkami  została przyjęta jako  temat 
do  włączenia  w  koncepcję  zagospodarowania  centrum.  Miasta 
nie stać na  to,  by  kupić  tę  łąkę i  tam  coś budować.  Bardziej  liczy 
się  tu  na  inwestorów  prywatnych.  Trzeba  jednak  mieć  wizję 
ogólną,  gdzie  i  co  ma  powstać.  Nie  widzę  przeszkód  by  inwes
torów  zachęcić  tą  łąką. 
Czy jest zainteresowanie  inwestorów  budowaniem obiektów  w cen
tru m  miasta? 
Moi m  zdaniem  jest  nawet  dosyć  duże  zainteresowania.  Na 
miejscu obecnego kina oraz przy ul. Słonecznej w miejscu  szklarni 
są  chętni  do  budowy  w  niedalekiej  przyszłości.  Jako,  że nie  ma 
jeszcze koncepcji zabudowy  centrum, komisja zastrzegła sobie, że 
poważniejsze  inwestycje  tak  w  centrum  jak  również  w  innych 
rejonach  będzie  rozpatrywała  na  swych  posiedzeniach,  aby  mieć 
wpływ  na  wygląd  miasta. 
Czy  komisja  ma  wpływ  na  walkę  z  dziką  zabudową? 
Interesujemy się tym,  lecz nie chcemy  odbierać pracy  Wydziałowi 
TechnicznoInwestycyjnemu  UM ,  a  szczególnie  architektom 
miejskim.  Obowiązuje nowe  prawo  budowlane,  które  po  prostu 
trzeba  przestrzegać.  Wiem,  że  obecnie  inwestorzy  mają  trochę 
kłopotów,  gdyż  są  pewne  wymogi  dosyć  ścisłe.  Mam  jednak 
nadzieję,  że  fakty  dzikiej  zabudowy  nie  będą  miały  już  miejsca. 
Nie  słyszałem,  by  zlikwidowano  ostatnio  choćby  kamping  po
stawiony  bez  pozwolenia. 
Likwidacji  na  razie  nie  ma  i  nie  wiem  czy  będą  w  najbliższym 
czasie.  Uważam,  że  obiekty  związane  na  stałe  z  gruntem  należy 
usankcjonować  z  odpowiednimi  wymogami,  żeby  nie  niszczyć 
istniejącej  substancji  budowlanej.  Natomiast  na  przyszłość  ta 
sprawa musi być ściśle regulowana, a wtedy unikniemy  chaotycz
nej zabudowy. Jest  to proces wieloletni,  który  widoczny będzie  za 
lat  kilka,  a  może  nawet  kilkanaście. 
Jest  pan  inspektorem  nadzoru  budowy  nowego  skrzydła  w  szkole 
podstawowej   nr   1.  Jak  postępują  prace  i  czy  są  na  nie  pieniądze? 
Nie  tylko występuję  tam jako  inspektor  nadzoru,  ale  rozbudowa 
tej  szkoły  leży  mi  na  sercu  głównie  ze  względu  na  dzieci,  które 
obecnie  uczą  się w  ciężkich  warunkach.  Jest  to  duża  rozbudowa 
i kubaturowo  nieznacznie  przewyższa  istniejący budynek.  W  do
budowanym  skrzydle jest zlokalizowana dodatkowa  sala ćwiczeń 
ruchowych  i aula.  W  tej chwili  przed  zimą  nowe  skrzydło  należy 
przykryć dachem,  aby  nie doszło do  zniszczeń.  Wszystko  rozbija 
się o finanse i z tego, co słyszałem,  to środki  się znajdą, a będzie  to 
2,5 mld  starych  złotych.  Jest  to  dobro  ogólne  i  wiadomo,  że  nie 
można  dopuścić  do  jakichkolwiek  zniszczeń.  Czeka  nas  jednak 
dalsza  budowa.  Nie  bardzo  wiadomo  jak  przekazane  będą 

Roboty  na  ul.  Świerkowej.  Fot.  W.  Suchta 

1 stycznia szkoły. Obawiamy  się, że oddłużenie  przekazywanych 
szkół  może  nastąpić  kosztem  funduszów  inwestycyjnych.  Do
tychczas wydano  ogólnie 4,5 mld  zł, dojdzie 2,5 mld  zł i będzie  to 
dopiero  około  50%  kosztów  obiektu. 
Kiedy  pan się  spodziewa  zakończenia  budowy  skrzydła  w  SP1? 
Nie  wcześniej  niż  za  dwa  lata.  Taki  termin  byłby  bardzo 
korzystny.  Wszystko  zależeć  będzie  jednak  od  możliwości 
finansowych. 
Jak  pan ocenia pracę Wydziału Techniczno  Inwestycyjnego  UM ? 
Ogólnie  oceniam  pozytywnie.  Jest  to  wydział  duży  i  nie  wiem, 
czy  nie  byłoby  słuszne  podzielenie  go  na  dwa  mniejsze.  Jeden 
zajmowałby  się  sprawami  komunalnymi,  realizacją  inwestycji, 
uzbrojeniem  terenów  itp,  drugi  natomiast  dbałby  o  porządek 
urbanistycznoarchitektoniczny,  aby  w  mieście  wszystkie  te 
sprawy  przebiegały  w prawidłowym  i uporządkowanym  trybie. 
Uważam,  że  taki  podział  wydziału  usprawniłby  pracę.  Nie 
byłoby  to  moim  zdaniem  powiększenie  biurokracji.  Poza  tym 
muyimy  się  liczyć  ze  wzrostem  inwestycji  w  mieście. 
Na  początku kadencji obecnej  Rady Miejskiej  na sesjach  słyszało 
się głosy  krytyczne  radnych  pod adresem  urzędników  UM .  Jakie 
jest  pana  zdanie  na  ten  temat? 
Zdrowa  krytyka  jest  zawsze  potrzebna.  Mobil izuje  do  lepszej 
pracy.  Ja  osobiście  nie  widzę  złej  pracy  U M .  Oczywiście  jeżeli 
coś  się  robi,  to  problemy,  a  jest  ich  sporo,  muszą  powstawać. 
Pojawiają  się  też  nieporozumienia  i  pretensje. 
A jak  ocenia  pan  Radę  Miejską? 
Wydaje  mi  się,  że  żyje  problemami  Ustronia.  Wprawdzie 
ścierają  się  w  Radzie  różne  racje,  ale  zauważam,  że  wnioski 
radnych  wiele wnoszą  tematycznie do  działalności  Rady,  często 
są  perspektywiczne  i  świadczą  o  tym,  że  radnym  leży  na  sercu 
przyszłość  miasta. 
Jaki  jest  kontakt  pana  z  wyborcami? 
Ludzie nie chcą  chodzić na  zebrania  i wolą, gdy pojawia się jakiś 
problem,  przyjść  bezpośrednio  do  mnie  do  domu.  Poza  tym 
osobiście  rozmawiam  z  moimi  wyborcami  na  nurtu jące  ich 
tematy.  Potem  staram  się  te  sprawy  poruszać  i  załatwiać 
w  Urzędzie  Miejskim  oraz  na  komisjach  i  sesjach  Rady.  Mam 
stały  kontakt  z  przewodniczącym  Rady  Osiedla  Janem  Mały
szem.  Trudno  jest  jednak  pogodzić  różne  interesy  i  zdania 
wyborców. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Klub Łączności LOK przy Bes
kidzkim Oddziale Straży Granicz
nej w Cieszynie liczy 20 członków. 
Krótkofalowcy mają na swym ko
ncie rozmowy  z ponad  200 kraja
mi na całym świecie. Chcą zmienić 
nazwę na Beskidzki Klub Krótko
falowców.  Wśród  członków  są 
m.in.  mieszkańcy  Skoczowa, 

Ustronia, Bystrej, Żywca i oczywi
ście  Cieszyna.  Planowana  jest 
przeprowadzka do budynku  LOK.   *  * 

W Skoczowie działa  Stowarzy
szenie Użytkowników  CBRadio, 
skupiające  120  osób  z  regionu 
cieszyńskiego.  Posiadaczami  ta
kich urządzeń są najczęściej ludzie 
prowadzący  firmy,  taksówkarze. 

  *

Zakład  Gospodarki  Komunal
nej i Mieszkaniowej w Strumieniu 
ma w opiece 27 budynków  komu
nalnych.  Znajdują  się  w  samym 
Strumieniu oraz Bąkowie, Drogo

myślu i Pruchnej, licząc 200 miesz
kań.  Zakład  prowadzi  także  Do
my Nauczyciela położone na  tere
nie gminy. Nie wszyscy  lokatorzy 
płacą w terminie czynsz i z tym jest 
największy  problem.  Eksmisji  je
szcze nie  było. 

Gmina  Goleszów  zamierza  za
gospodarować  teren  w  rejonie 
przejścia  granicznego  w  Lesznej
Górnej. Planuje się tam powstanie 
targowiska,  punktów  gastrono
mii,  sklepów  i stacji  benzynowej. 

Czwarty  rok  działa  Międzyna

rodowy  Ośrodek  Współpracy 
ChrześcijańskoŻydowskiej w Cie
szynie.  Liczy  54  członków.  No
wym  elementem  działalności  jest 
wymiana  grup  młodzieżowych.   *

Trwają przygotowania do kolej
nego  Rajdu  Cieszyńskiego.  Popu
larna  „Barbórka" odbędzie się jak 
zwykle  na  początku  grudnia,  sa
mochody zaś będą miały do poko
nania  trasę  prowadzącą  krętymi 
drogami  naszego  regionu  (Gole
szów,  Leszna,  Cisownica).  Przed 
rokiem startowało 29 załóg, głów
nie z południa  Polski.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



W  imieniu  Fundacji  Ustrońskiej jej prezes Jerzy  Kosiński  przekazał 
dzieciom  niepełnosprawnym  z Ośrodka  RehabilatacyjnoWychowaw
czego w Nierodzimiu  2600 nowych  złotych.  Pieniądze  te  przeznaczone 
zostaną  na dofinansowanie  turnusu  rehabilitacyjnoleczniczego,  służą
cego poprawie  kondycji  psychofizycznej dzieci. 

Bez znaczących  sukcesów  wystąpili  30 września  na  zawodach  spor
towopożarniczych  w Skoczowie ustrońscy  strażacy. Wśród  21 drużyn 
ze Śląska Cieszyńskiego jednostka z Polany zajęła 15 miejsce, natomiast 
na  skutek  awarii  pompy  konkurencji  nie  ukończyli  strażacy  z  Kuźni 
Ustroń. 

t   ćr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

Joanna  Stec,  Ustroń  i  Piotr   Sadlik,  Ustroń 
Mari a Łacny,  Ustroń  i Stanisław  Corzołka,  Jaworzynka 

r   ær 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Małgorzata  Sadlik,  lat  85,  ul.  Kościelna  10/4 
  fr 

Jedną  z atrakcji  festynu  w SP  2  był  mecz  uczniowie  — nauczyciele. 
Fot.  W.  Suchta 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Anna  Jaworska,  lat  70,  ul.  Akacjowa  86 
Edward  Piotrowicz,  lat  63, Os.  Manhatan  10/24 

29.9.95  r. 
O  godzinie  6.00  mieszkaniec 
Ustronia z ul. Daszyńskiego  zgło
sił kradzież  roweru  górskiego  wa
rtości około 600 złotych.  Sprawcy 
nieznani. 

1.10.95  r. 
O godzinie 22.00 na ulicy Daszyń
skiego, zatrzymano, znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym,  miesz
kańca  Ustronia,  kierującego  sa
mochodem  marki  audi.  Wynik 
badania  alkometrem  —  l,83%o. 

2.10.95  r. 
O godzinie  1.00 na ul. Lipowskiej, 
znajdujący  się  w  stanie  nietrzeź
wym,  mieszkaniec  Ustronia,  kie
rujący  samochodem  marki  fiat 
126p wjechał w płot jednej z pose
sji.  Wynik  badania  alkometrem 
— 1,29%o. Zatrzymano prawo jaz
dy. Skierowano  wniosek  do  kole
gium. 

2.10.95  r. 
O godzinie  10.15 na  ulicy  Szpital
nej  doszło  do  kolizji  drogowej. 
Kierujący  samochodem  marki 
ford,  mieszkaniec  Łukowa,  wy
musił pierwszeństwo przejazdu  na 
kierującym nysą.  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
45  złotych. 

2.10.95  r. 
Około  godziny  10.00  Komisariat 

Policji  w  Ustroniu  został  powia
domiony o włamaniu do  pomiesz
czeń  hodowli  ślimaków  afrykań
skich,  mieszczących  się  przy  ul. 
Działkowej.  Skradziono  około 
4,5  tys.  ślimaków  wartości  6  tys. 
złotych.  Śledztwo  trwa. 

2.10.95  r. 
0  godzinie  22.30,  na  ul.  Lipo
wskiej, zatrzymano, znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym,  miesz
kańca  Ustronia,  kierującego  sa
mochodem  marki  opel.  Wynik 
badania  alkometrem  —  0,53%o. 

3.10.95  r. 
Około  godziny  0.15  ujawniono 
włamanie  do  kiosku  gastronomi
cznego,  mieszczącego  się na  tere
nie  targowiska.  N/n  sprawcy  po 
wybiciu  szyby,  przy  pomocy  me
talowej wycieraczki, weszli do śro
dka,  skąd skradli nieznaczną  ilość 
gotówki,  kawę,  gumę  do  żucia 
1  inne  artykuły  spożywcze.  Na 
miejscu  włamania  zabezpieczono 
ślady.  Ślady  krwi  umożliwiły  wy
krycie sprawcy włamania.  Zatrzy
mano  go  w  aresztach  Komendy 
Rejonowej  Policji  w  Cieszynie. 
Śledztwo trwa. Skradzione  przed
mioty  odzyskano. 

4.10.95  r. 
O godzinie 22.40, na ulicy Owoco
wej zatrzymano jadącego motoro
werem  znajdującego  się  w  stanie 
nietrzeźwym,  mieszkańca  Ustro
nia.  Wynik  badania  —  3,08%o. 

(M.P. 

do handlu.  Nie stwierdzono  przy
padku  złamania  przepisów. 

29/30.9.  —  Podczas dyżuru  noc
nego interesowano się głównie za
bezpieczeniem  placówek  handlo
wych  i  oświetleniem  miasta. 

30.9/1.10.  —  Dyżur  nocny.  Pat
rolowano  miasto  w  tym  okolice 
dyskoteki  „Mirage  2000".  Nie 
stwierdzono  naruszenia  ciszy  no
cnej. 

2.10.  —  Zakładowi  Usług  Ko
munalnych  polecono  wymienić 
dwa  zniszczone  znaki  drogowe 
przy  ul.  Daszyńskiego. 

i  Mieszkańcom,  że  na  każdym  budynku 
miejscu Znajdować się numer.  Obowiązani  do 

pilnowania  umieszczenia  numeru  domu  są  właściciele danej  posesji. 
Przypomina  się  również,  że  przed  ustawieniem  reklamy  należy 

załatwić  formalności  w  Urzędzie  Miejskim. 

O D S Z C Z U  R Z A I M  I  E 

Od  16 do  30 października  decyzją  Terenowego  Inspektora  Sanitar
nego w Cieszynie, w naszym  mieście odbędzie  się akcja  odszczurzania. 
Stosowne  obwieszczenie  wydane  przez  Burmistrza  Miasta  zamieściliś
my  w  GU  38/95.  Aby  pozbyć  się  szczurów  wszyscy  właściciele, 
administratorzy,  zarządcy, użytkownicy budynków  i lokali w  Ustroniu 
muszą  wyłożyć jednocześnie trutkę „Toxan". Tylko wtedy można  liczyć 
na  dobry  efekt  odszczurzania.  Wcześniej  należy  uprzątnąć  podwórza 
i  piwnice,  by  pozbawić  gryzoni  ewentualnego  pożywienia.  Podczas 
trwania akcji szczególnie pamiętać należy o dzieciach, które nie powinny 
pozostawać bez opieki. Odpowiednio  trzeba chronić zwierzęta, a wszę
dzie gdzie zostanie  wyłożona  trutka powinien  pojawić się napis  ostrze
gawczy.  Osoby,  które  nie  zastosują  się do  obwieszczenia  karane  będą 
grzywną  w wysokości  do  500  zł. 

28.9.  —  Kontrolowano  stan  te
chniczny reklam  w centrum  mias
ta. W jednym  przypadku  nakaza
no  usunąć  zniszczoną  reklamę 
przy  ul.  3 Maja. 

—  Mandatem  w wysokości  30 zł 
ukarano  mieszkankę  Armenii  za 
handel  na  ul.  Cieszyńskiej  bez 
lokalizacji  i  wymaganych  zezwo
leń. 

29.9.  —  Szczegółowo  kontrolo
wano  handlujących  na  targowis
ku  miejskim.  Szczególną  uwagę 

Powiiiien  widiczn 
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Radni  niepokoili  się o  losy  rozbudowy  SP  1.  Fot.  W.  Suchta 

F.  Korcz  ponownie  zapropono
wał,  by  o  „Prażakówce"  rozma
wiać  wtedy,  gdy  ten  punkt  znaj
dzie  się w porządku  obrad. 

Barbara Lupa przypomniała,  że 
droga  między  Nierodzimiem 
i  Bładnicami  często  w  zimie  jest 
nieodśnieżona. Zastępca  burmist
rza stwierdził, że ten  odcinek  leży 
na terenie Skoczowa. Radny Wła
dysław  Zieliński  zaproponował, 
spotkać się z władzami  Skoczowa 
i dojść do porozumienia  odnośnie 
odśnieżania. 

Radnym  przedstawiono  mate
riał  dotyczący  inwestycji  w  mieś
cie  oraz  propozycję  zadań,  któ
rych  realizacja  zostanie  wstrzy
mana  w  przypadku  zmniejszo
nych  wpływów  do  budżetu  mias
ta.  Według  wstępnych  obliczeń 
wpływy  mogą  być  niższe 
o  130.000  nowych  złotych.  Bur
mistrz  zaproponował  ogranicze
nie  bądź  wstrzymanie  następują
cych zadań: stacji przeładunkowej 
śmieci,  remontów  dróg  (40.000), 
opracowania  koncepcji  funkcjo
nalnej skrzyżowania  ulic  Grażyń
skiego, Brody, Daszyńskiego.  Ra
dnych  interesowała  również  roz
budowa SPl. Okazało się, że Ku
ratorium  Oświaty  w  Bielsku  nie 
wywiązuje się z wcześniejszych zo
bowiązań. Tymczasem  trzeba  po
łożyć  przed  zimą  dach,  by  nie 
doprowadzić do poważnych  strat. 

Ponad  dwie godziny  radni  dys
kutowali  nad  podjęciem  uchwały 
o zakupie „Prażakówki". Obecnie 
wartość  obiektu  wyceniono  na 
340.983  nowych  zł.  Anna  Boro
wiecka  zauważyła,  że  brak 
w Ustroniu  budynku, który  mógł
by  zastąpić  dom  kultury,  zdaje 
sobie jednak  sprawę  z innych  pil
nych  potrzeb  miasta. 
—  Mam mieszane  uczucia—mó
wiła  radna. 
Halina Dzierżewicz  zdecydowanie 
opowiedziała  się  za  zakupieniem 
„Prażakówki". 
—  Jeżeli my nie kupimy, zrobi  to 

ktoś  inny  i dożywotnio  będziemy 
mieli  uciążliwą  dyskotekę.  Nie 
bójmy  się.  Kiedyś  było  biedniej, 
a  parafii  udawało  się  ten  obiekt 
utrzymać. 
Irena Pawelec argumentowała,  że 
kupno  tego obiektu  nie rozwiązu
je  żadnego  problemu,  a  obecny 
dzierżawca nie dewastuje obiektu, 
a  inwestuje  tam.  Zdaniem  W. 
Chmielewskiego  należy  się  rów
nież  liczyć  z  dodatkowymi  kosz
tami po kupieniu  obiektu,  trudno 
bowiem sobie wyobrazić,  by Kuź
nia  nadal  sprzedawała  ciepło  po 
kosztach  własnych. 
—  Piętnaście  tysięcy  mieszkań
ców  ma  prawo do  życia  kultural
nego. Albo dziś podejmiemy decy
zję o kupnie, albo spisujemy „Pra
żakówkę" na  straty. Wyborcy  nie 
wybaczą mi, gdy ten obiekt  straci
my  —  mówiła  Emili a  Czembor. 
—  W  przyszłym  roku  będzie  lik
widacja  „Czantorii"  i  za  każdy 
z obiektów  będziemy  mogli  kupić 
„Prażakówkę". 
Jan  Szwarc  stwierdził,  że  za  parę 
lat  obiekt  zacznie  „się  sypać" 
i  wtedy  nie  będzie  już  co  przej
mować. 
—  A co  Ustroń  ma? — pytał  Jan 
Szwarc  i odpowiadał: —  Obecnie 
Barman  i Utropek  to obiekty  kul
tury. 
Radny miał też pretensje do władz 
miasta,  że nie przejęły  „Prażakó
wki" , gdy Kuźnia chciała oddać ją 
za darmo.  Z  takim  postawieniem 
sprawy  nie  zgodził  się W.  Chmie
lewski.  Na  sali  siedzi  większość 
członków  Komisji  Kultury  po
przedniej kadencji  RM  i dopraw
dy trudno im zarzucić zaniechanie 
w  sprawie  „Prażakówki". 
—  Dyskutowano przejęcie etapa
mi  obawiając  się  kosztów.  Tym
czasem  obiekt  wydzierżawiono 
—  wyjaśniał  burmistrz. 
—  Kto się nie bał, dziś jest biznes
menem, inni dalej drepczą  w miej
scu  —  mówił  Michał  Jurczok. 
— Jest  to argument, by nie bać się 

przejęcia  domu  kultury,  który 
musi  być  w  mieście. 
Lesław  Werpachowski  zwrócił 
uwagę  na  program  RM  obecnej 
kadencji, z którego  trzeba  się wy
wiązać.  Dlatego  jest  przeciwny 
wydawaniu pieniędzy na dom kul
tury  i  apeluje  do  radnych  o  rea
lizm. Jerzy Baldys złożył wniosek, 
by przesunąć kupno na lata 9798. 
W  1996 nie  widzi  możliwości  za
kupu,  a  tym  bardziej  remontu 
„Prażakówki".  W.  Zieliński  pod
kreślił  natomiast,  iż  na  początku 
kadencji RM  przyjęła uchwałę, że 
nie  będzie  podejmować  nowych 
inwestycji  do  czasu  ukończenia 
już  rozpoczętych.  Tymczasem 
w  wielu  dzielnicach  brak  wody 
i  kanalizacji.  W  imieniu  Komisji 
Budżetowej  wypowiedział  się  jej 
przewodniczący  Henryk  Hojdysz. 
Komisja w  1996 r. nie widzi  moż
liwości  dokonania  takiego  za
kupu. 

W  głosowaniu  za  kupnem 
„Prażakówki"  w  1996  r.  opowie
działo się 8 radnych, 3 wstrzymało 
się  od  głosu,  9  zaś  było  przeciw
nych. Przegłosowano  też  wniosek 
J.  Bałdysa.  Większością  głosów 
upoważniono  Zarząd  Miasta  do 
dalszych  pertraktacji  co do  zaku
pów  „Prażakówki"  w  1997  r. 

Na  sesji  podjęło  uchwały 
w sprawie przygotowania  budżetu 
miasta na  1996 r. Do  16 paździer
nika wydziały UM  przekażą  skar

bnikowi  miasta  preliminarze 
wydatków  w  1996  r.  Przegłoso
wano  również  wniosek  o  powo
łanie obwodowych  komisji  wybo
rczych  w  wyborach  prezydenc
kich. 

Jednym  z  ostatnich  punktów 
sesji tradycyjnie są  zapytania  rad
nych.  J.  Drózd  pytał  o  remont 
chodnika  przy  ul.  Skoczowskiej, 
L .  Werpachowski  poprosił,  by 
Straż  Miejska  częściej  zaglądała 
na  os.  Manhatan.  Powstał  tam 
nowy parking, niestety nie zauwa
żają  tego kierowcy  i dalej blokują 
ul. Brody. J. Szwarc pytał o stację 
benzynową  przy  ul.  Konopnic
kiej.  Czy  będzie  likwidowana. 
Burmistrz  stwierdził,  że rozpatrzy 
to  Zarząd,  jednak  pamiętać  trze
ba,  że  wszelkie  likwidacje  takich 
punktów  uszczuplają  dochody 
miasta.  S.  Brandys  zapropono
wał,  by  ograniczyć  ruch  na  stację 
wyłącznie  do  samochodów  oso
bowych.  K.  Kubala  mówił  nato
miast,  że  skargi  mieszkańców  ul. 
Konopnickiej  nie  są  wydumane 
i  wzmożony  ruch  pojazdów  fak
tycznie  zakłóca  spokój. 

Jeżeli  tak  argumentować,  to 
z  podobnymi  protestami  mogą 
wystąpić  mieszkańcy  innych  ulic 
—  mówił  S.  Brandys.  —  Przy 
takim  stawianiu  sprawy, najlepiej 
na  rogatkach  miasta ustawić  zna
ki zakazu  i wtedy  wszyscy  będzie
my  mieli  spokój. 

30  września  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  „pierwszaki"  zostały 
uroczyście pasowane na uczniów. W obecności  władz miasta,  probosz
czów parafii, zaproszonych gości i rodziców, maluchy przysięgały  uczyć 
się solidnie  i nie sprawiać  kłopotów.  Każda  z czterech  pierwszych  klas 
przygotowała specjalny program. Recytowano i śpiewano, potem  odbył 
się akt  pasowania  i najprzyjemniejsza część uroczystości  — łakocie dla 
nowo  przyjętych  uczniów. 

Równocześnie  z  pasowaniem  w  SP2  odbywał  się  festyn  szkolny. 
Pogoda sprawiła, że stoiska poszczególnych  klas ustawiono w  budynku 
szkolnym,  a  nie jak  pierwotnie  zamierzano  na  boisku.  Tylu  atrakcyj
nych  wypieków  i  tak  różnorodnych  dawno  w  Ustroniu  nie  widziano. 
Nie zabrakło bigosu, szaszłyków, kanapek  i napojów. Postarały  się o to 
mamy.  Dopełnieniem  festynu  były  występy  artystyczne  i  zawody 
sportowe.  W  sumie  zarobiono  55  min  starych  zł.  przy  czym  loteria 
i  stoisko  Rady  Rodziców  dały  8 min  dla  całej  szkoły,  resztę  zarobiły 
klasy,  które  w większości  pieniądze  przeznaczą  na  wycieczki. 

(ws) Fot.  W.  Suchta 
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ogłasza 

przetarg  ustny 
na  sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości: 

1.  przy ul. Słonecznej ozn. nr203/36 o pow.  1513 m2 zapisanej w KW 
47861  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie  z  przeznaczeniem  pod 
budownictwo  jednorodzinne 

2.  przy ul. 3 Maja  134 ozn. nr  2687/29 o pow.  1398 m2  zabudowanej 
obiektem  hotelowogastronomicznym  „Groń"  zapisanej  w  KW 
24052  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie 

3.  przy ul. Choinkowej ozn. nr 478/36 o pow. 593 m2 zapisanej w KW 
43936  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie  z  przeznaczeniem  pod 
budownictwo  jednorodzinne 

4.  przy ul.  Lipowskiej ozn. nr  954/1  o pow.  900 m2 zapisanej w  KW 
51453  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie  z  przeznaczeniem  pod 
budownictwo  jednorodzinne 

Ceny  wywoławcze  nieruchomości  wynoszą: 
ad.  1. — 71.048,00 zł wadium  10%  ceny  wywoławczej tj. 7.105,00 zł 
ad.  2.—350.167,00 zł wadium  10% ceny wywoławczej tj. 35.017,00 zł 
ad.  3. —  5.88,00  zł  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj. 580,00  zł 
ad.  4. —  5.616,00  zł  wadium  10%  ceny  wywoławczej  tj . 562,00  zł 
Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  odbędzie  się w  dniu: 

1.  25 października  1995  r.  w  sali  nr  24  Urzędu  Miejskiego  o  godz. 
13.00 dla nieruchomości  203/36, a o godz.  14.00 dla nieruchomości 
2687/29, 

2.  26 października  1995  r.  w  sali  nr  24  Urzędu  Miejskiego  o  godz. 
13.00 dla nieruchomości  478/36, a o godz.  1.00 dla  nieruchomości 
954/1 

Wadium  płatne  w kasie  Urzędu  Miejskiego do  godz.  12tej w  dniu 
przetargu. 

W przypadku  nie dojścia do  skutku  I przetargu  dot. pkt.  2 ogłasza 
się II  przetarg  w dniu  następnym  tj . 26 października  1995 r.  o  godz. 
14.30  o  cenie  10%  obniżonej. 
Wadium  obniżone  o  10%  płatne  w dniu  przetargu  do  godz.  12.00. 
Bliższych informacji udziela WydziałTechniczno  Inwestycyjny Urzę
du  Miejskiego  tel.  542567. 
Uchylenie  się wygrywającego przetarg  od  zawarcia  umowy  skutkuje 
przepadkiem  wadium. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  bez podania  przyczyny. 

^Uzdrowiskowy  Zakład  Przyrodoleczniczy\ 
'   Ustroń  ul. Sanatoryjna  79 

ZAPRASZA  DO  KORZYSTANIA 

z  solankowego  basenu  leczniczego 
codziennie  w godzinach  17.00—20.00 

soboty,  niedziele  12.00—19.00 
Ceny  biletów: 3,50 zl —  dorośli 

2,00 zl  —  dzieci 
Istnieje możliwość  korzystania  z  siłowni — cena 2,00 zł 

\  Wstęp  o każdej  pełnej godzinie  y 

 « I f S . 

Koniec  sezonu  Fot.  W.  Suchta 

wm. 

Fot.  W.  Suchta 

3  października  w  Hote lu  „ R ó w n i c a"  odbyło  się  II   Walne 
Zebranie  Miejskiego  Ko ł a  Polskiego  Związku  byłych  Więźniów 
Politycznych,  Hit lerowskich  Więzień  i  Obozów  Koncentracy j
nych.  Obrady  prowadził  —  Henryk  Łupinek .  W  obradach 
uczestniczyli: przewodniczący  RM  Franciszek Korc z i  założyciel 
Związku  Józef  Ładowski. 

W  pierwszej  części  obrad  z łożono  sprawozdania  z  działalno
ści  Ko ł a  od  1992  —  1995  roku. 
Odznaczono  pośmiertn ie  Krzyżem  Par tyzanck im  —  Karol a 
Śmiłowskiego  oraz  Krzyżami  Oświęcimskimi:  Zofi ę  Bialożyk, 
Annę  Gogółkę, Bolesława Midra , Helenę Sztwiertnię,  Franciszka 
Szydzinę. 

Wybrano członków  władz  Koł a  I I   kadencji na  lata  19962000. 
D o  Zarządu  weszli:  prezes  —  Paweł  Gogó łka,  I  wiceprezes 
—  Henryk  Łupinek,  II  wiceprezes —  Franciszek  Pasz,  sekretarz 
—  Bolesław  Mider,  skarbnik  —  Stanisław  Toman iak,  człon
kowie:  Stanisław  H a n as  i  Stefan  Mamrowicz. 
Najżywiej  dysku towano  nad  wypłatą  II   ra ty  pomocy  f inan
sowej.  Zarząd  Koł a  powiadomił  cz łonków  o  czynionych  stara
niach  w  Fundacji  PolskoNiemieckiej  „Po jednan ie"  w  War
szawie,  w  sprawie  przyspieszenia  zakończenia  rozliczenia  po
mocy  finansowej  dla  osób  poszkodowanych,  a  szczególnie  dla 
więźniów  obozów  koncentracyjnych. 
Aktualnie  wszyscy  członkowie  oczekują  na  obiecaną  drugą  ratę 
odszkodowania. 
Drugim  ważnym  punk tem  dyskusji  był  p ro jekt  uchwały  doty
czący przejścia  ustrońskiego  Ko ł a  z Katowic  do  Okręgu  w  Biel
ku  Białej.  Koncepcja  ta  znalazła  swych  przeciwników.  Część 
zebranych  argumentowała,  że  j a ko  zarejst rowane,  ustrońskie 
Koł o  nie musi  się  k ierować  podziałem  adminis t racy jnym  kraju. 
Ni e jest  również  obecnie  najodpowiednie jszy  moment  na  zmia
ny.  Środowisko  byłych  więźniów  musi  sobie  wyjaśnić  wiele 
nieporozumień  i zaprzestać  waśni.  Wtedy  będzie można  spokoj
nie  wybrać  odpowiedni  okręg  związku.  Mów iono  także  o  nie
prawidłowościach  i  kl ikowości.  Zwolennicy  okręgu  bielskiego 
przekonywal i,  że  wszelka  pomoc,  załatwiania  ulg  i  świadczeń 
płynie  właśnie  z  Bielska.  Wszyscy  występujący  podkreślali 
zgodnie,  że  negatywne  oceny  nie  dotyczą  w  żadnym  wy
padku  ustrońskiego  koła.  W  głosowaniu  większością  głosów 
opowiedziano  się za dalszą  przynależnością  do  Okręgu  Katowi
ckiego. 

O  otwartości  miasta  na  wszelkie  postu laty  komba tan tów 
mówił  Franciszek  Korcz.  Dziękował  też  za  działania,  k tóre 
pozwalają  młodemu  pokoleniu  lepiej zrozumieć  tragiczny  okres 
drugiej  wojny  światowej. 

Magda lena  Piechowiak 

20  p a ź d z i e r n i ka  o  g o d z.  17.00  w  Z a k ł a d z ie  D o s k o
n a l e n ia  Z a w o d o w e go  w  U s t r o n iu  ul.  S t a w o wa  3  o d
będz ie  się  w a l ne  z e b r a n ie  s p r a w o z d a w c z o  w y b o r c ze 
K l u b u  S p o r t o w e go  „ K u ź n i a  U s t r o ń ".  Z a r z ąd  k l u bu 
z a p r a s za  na  t o  z e b r a n ie  w s z y s t k i ch  c z ł o n k ów  k l u bu 
i  s y m p a t y k ów  s p o r tu  w  U s t r o n i u. 
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Duży pokój,  telefon, parter,  cent
rum Ustronia, wynajmę firmie lub 
osobie  prywatnej.  Wiadomość: 
teł.  542231. 

Zatrudnię  stomatologa  w  Ustro
niu. Oferty: Ustroń,  ul.  Partyzan
tów  1, pok.  1. 

Sprzedam  atrakcyjne  działki  bu
dowlane  na  Zawodziu. Tel. 
541188. 

Sprzedam  motorower  Simson  SR 
50/1  CE popielaty, mało używany, 
1988. Tel.  543604  po  18.00. 

Młodą  osobę  jako  opiekunkę  do 
dziecka  zatrudnię.  Tel.  541339. 

1 2 . 0 0 — 1 8 . 00 

o r a z 

Szczegółowe  informacje  i  zgłoszenia  (do  20.10.  br.)  Ustroń, 
DW  Malwa  ul.  Szpitalna  45  tel.  542886  oraz  Chorzów, 

ul. Dworcowa  3,  tel. 412128 

Pośrednictwo  w  Obrocie 

NIERUCHOMOŚCIAM I 
Fi rm a  H . U .  „Cap r i " 

Us t roń,  D a s z y ń s k i e go  26 
tel.  5 4  2 7  52 

—  domy,  mieszkania,  parcele 
budowlane  itp. 

Ubezpieczy  Twój  ma ją tek 
w  T U  „ F E N I X " 

Napisze podania,  pozew,  itp. 
Z a p r a s z a my 

codziennie  od  9.00—17.00 

w  kawiarni  „Miraae  2000" 

Wszystkim  współuczestnikom  i  real izatorom  programu 
„Chcemy  być  razem", a szczególnie  p.  Iwonie  Werpachowskiej, 
p. Tomaszowi Targowskiemu  oraz  samorządowi  uczniowskiemu 
SP2 w Ustroniu,  dz iękujemy za  zorganizowanie  pleneru  malar
skiego,  który  stał  się  dla  nas  wspaniałą  szansą  wspólnej  pracy 
i  przyjaźni. 

Dzieci  z Ośrodka  Rehabi l i tacy jnoWychowa
wczego w Nierodzimiu  wraz z  Opiekunami 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 1 w  Ustroniu  wyraża 
serdeczne  podziękowanie  w imieniu  uczniów  Zarządowi  PSS 
„Spo łem"  w Ustron iu  za  zakup  krzeseł  dla  szkoły. 

Wystawy: 
M u z e um  Hutn ic tw a  i  Kuźnic twa , 
ul .  Hutn icz a  3,  teł.  54 29 96 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Wystawa  ekologiczna  —  „Ustrońskie  wody" 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w  sobotę  w godz.  9.00—13.00. 

Oddział  M u z e um  „Zb io r y  Mar i i  Ska l i ck ie j " 

3  M a j a  68,  tel.  54 29 96 

Czynne: we  wtorki  w godz.  9.00—16.00,  od  środy  do  soboty  w  godz. 
9.00—13.00. Inne  terminy  zwiedzania  mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa  prac  Franciszka  Jaworskiego. 

Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „ N a  Go jach" 
B.  i  K .  Heczkow ie,  ul.  J . B łaszczyka  19,  teł.  54 11 00 

Centraln a  Informacj a  i Recepc ja,  Ustroń, Rynek 7, tel. 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00,  w niedziele  nieczynna 
Wystawa  stała  —  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZ1MY " 

Ogn isko  P racy  Pozaszko lnej   (tel.  54 32 44) 
Zajęcia  stałe  w  kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  ryt
mika, języki  obce, informatyka,  taniec towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie,  foto
grafika,  koło  teatralne i szachowe. 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta Napowietrzne  światłowody. 
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Relacje z pobytu ustrońskich plastyków  w NeukirchenVluyn 

Śniadania  jadaliśmy  u  Uszi  Fritsche,  przy  rodzinnym  stole 
z widokiem na piękny  ogród. Na ścianach  akwarele  malowane 
przez gospodynię.  Głównie pejzaże z Anglii ,  gdzie Uszi miesz
kała  ze swoją  rodziną  10 lat. 

Sobotę spędzamy z Uszi i jej koleżanką, rzeźbiarką  Heidi van 
Crooy.  U  tej  ostatniej  zwiedzamy  pracownię.  Gekawe  prace, 
których  tematyką  są  stylizowane postacie  i motywy  roślinne. 

Po  południu  w  Moers  koło  Duisburga  zwiedzamy  stare 
miasto  pełne  sklepików,  kafejek,  małych  galerii  ze  starymi 
rycinami,  obrazami,  rzeźbami,  biżuterią.  Wszystko  to  pod 
względem  artystycznym  bardzo zróżnicowane,  ale trzeba przy
znać Niemcom, że szmira, która tam nie jest  rzadkością, jest na 
„wysokim  poziomie",  efektowna,  ładnie  opakowana,  w  nie
złych  wnętrzach  i zawsze dobrze  wyeksponowana. 

No,  a  wieczorem,  prawdziwy  high  life.  Koncert  muzyki 
kameralnej na zamku u miejscowego arystokraty. Piękne wnęt
rza, wspaniała muzyka. Szkoda tylko, że nasze fraki i smokingi 
zostawiliśmy  w  Ustroniu.  Na  szczęście  arystokracja  na  Za
chodzie jest  coraz  bardziej wyluzowana  i  te  czarne  mundurki 
występują już  rzadko. 

W  niedzielę  zapoznawaliśmy  się  z  okolicą  nie  absorbując 
gospodarzy,  każdy  wg swojego pomysłu. 

Poniedziałek  spędzamy pracowicie w towarzystwie,  malarza 
Heinza  Demmiga.  Pogoda  zmienna,  niepewna  więc  przede 
wszystkim szkicujemy. Pejzaż jaki się przed  nami  roztacza, jest 
dokładnie  taki,  jaki  może  być  w  uprzemysłowionej  dzielnicy 
Duisburga  zwanej  Hombergiem.  Nad  Renem,  wygięte  w  łuk 
stalowe konstrukcje mostu. Nabrzeża pełne wszelakich materia
łów. Kominy  fabryk  i  nowoczesne  w  kształcie  silosy  spalarni 
śmieci.  Na  rzece  ruch  barek  i  jachtów  niemal  taki  jak  na 
„autobanie"  pod  Kolonią. 

Rys. Andrzej  Piechocki 

Po  południu  miła  rozmowa  u  Heinza.  Zwiedzamy  również 
pracownię  gospodarza  zapełnioną  jego pracami  wykonywanymi 
w  różnych  technikach.  Nagromadził  ich  sporo,  ponieważ  to 
typowy plastyk  amator,  tworzący dla przyjemności  i nie lubiący 
rozstawać się ze swoimi pracami. Nie musi ich sprzedawać. Mając 
górniczą emeryturę może sobie pozwolić na tak kosztowne hobby. 

Wieczór u Marion Maas. Jest też jej siostra Elke Wennemann. 
Obie  dobrze  znane  w Ustroniu.  Marion  kilka  lat  temu  miała 
w naszym muzeum wystawę obrazów malowanych na jedwabiu, 
przedstawiających tragedię mieszkańców Bośni i Hercegowiny. 

W kwietniu  tego roku brały udział w naszej aukcji  obrazów. 
A  tryptyk  Elke  Wennemann  malowany  również na  jedwabiu, 
przypadł  do  gustu  naszemu  burmistrzowi  i  powiększył  jego 
kolekcję. 

Andrzej  Piechocki 

Od  wakacji  działa  w  Ustroniu  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Bes
kidy", w którym młodzież uczy się jazdy na nartach, przede wszystkim 
zaś na snowboardach. Jak  poinformował nas prezes Andrzej Szewie
czek  przynależność  do  klubu  jest  odpłatna.  Zapewnia  się  za  to 
ubezpieczenie, treningi pięć razy w tygodniu po 2 godz. przez cały rok, 
zniżki  w  zakupie  sprzętu  narciarskiego,  tyczki,  trzech  trenerów  po 
szkole we Włoszech. Opłaty  za wyciągi narciarskie  i wyjazdy opłacać 
trzeba dodatkowo.  Planuje się, również za dodatkową  opłatą,  obozy 
szkoleniowe. Na  zbliżający się sezon zimowy zarezerwowano  noclegi 
na  Stożku. 

Od szefa szkolenia klubu Mieczysława Wójcika dowiedzieliśmy się, 
że  nie  wszystkie  dzieci  podołały  trudom  systematycznego  treningu. 
Początek klubu to 22 dzieci uczestniczących w treningach. Z tej grupy 
do  dziś  pozostało  zaledwie  4  młodych  adeptów  narciarstwa.  M. 
Wójcik  zamierza  najzdolniejszych  w  klubie  prowadzić  jako  zawod
ników  snowboarda  i narciarstwa  alpejskiego.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

Ponad  500  uczestniczek 
i  uczestników  wzięło  udział, 
w odbywającej się 30 września 
w  Teatrze  im.  Adama  Mic
kiewicza  w  Cieszynie,  konfe
rencji dla  kobiet.  Organizato
rem  posiedzenia  była  Misja 
Kobieta  Kobiecie  działająca 

w  ramach  Chrześcijańskiej 
Fundacji  „Życie  i  Misja" 
w Ustroniu. 

Temat  tegorocznej konfere
ncji brzmiał  „Nowa  wizja dla 
mojego  życia".  Pierwszy  wy
kład  pt:  „Wizja, wartość,  od
waga" wygłosiła dyrektor Mi
sji —  Alina  Wieją:  (...)  „Ni e 
jesteśmy  w  stanie  osiągnąć 
w życiu czegokolwiek bez po
siadania  wizji,  bez  opierania 
się  na  trwałych  wartościach 
i  bez  odwagi,  by  wprowadzić 
to  wszystko  w  życie.  Tylko 
wyższe prawo  miłości  potrafi 
nas  uwrażliwić  na  potrzeby 
drugiego  człowieka.  Jeżeli 
w nas samych nie nastąpi pra
wdziwa wewnętrzna  przemia
na, bez Jezusa, trudno  oczeki
wać, że coś naprawdę się zmie

ni  w naszym  życiu."  W  kon
ferencji  wzięła  udział  prezes 
Narodowego  Banku  Polskie
go  —  Hanna  Gronkiewicz
Waltz.  Została  zaproszona 
na  spotkanie  w  Cieszynie  już 
kilka  miesięcy  temu.  Hanna 
GronkiewiczWaltz  ma  wła

sną  wizję życia,  opiera  się na 
jednoznacznych  wartościach 
i  ma  odwagę  szczerze  mówić 
0  swojej wierze  w  Boga.  Za
chęcała  uczestniczki  spotka
nia  do  odwagi,  aby  umiały 
wypełnić  Boże  posłannictwo 
w swoim  osobistym  życiu. 

Konferencje  tego  typu  są 
otwarte dla wszystkich kobiet, 
bez  względu  na  wyznanie 
1  wiek.  Celem  spotkań  jest 
pomoc  kobietom  w pozytyw
nym  oddziaływaniu  na  wła
sne  domy,  rodziny,  miejsca 
pracy. Była  to już ósma z ko
lei  konferencja  zorganizowa
na przez ustrońską  Misję Ko
bieta  Kobiecie  a piąta,  która 
odbywała  się  w  cieszyńskim 
Teatrze. 

(M.  P. ) 
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Fot.  W.  Suchta 

Tylko  trzy  zespoły  wystartowały  w  tegorocznym  turnieju  piłki 
nożnej  o  Puchar  Burmistrza  Ustronia.  W  rozgrywkach  biorą  udział 
drużyny  z  Ustronia  z jednym  wymogiem  —  zawodnicy  muszą  mieć 
ukończone  23  lata.  Fatalna  pogoda  sprawiła,  że  nawet  dzieci  nie 
przyszły  na  stadion  Kuźni  podziwiać  umiejętności  piłkarskie  tatu
siów. 29  i 30 września  grano  systemem  „każdy  z każdym".  W  piątek 
piłkarze  TRS  „Siła"  rozgromili  reprezentantów  Szpitala  Uzdrowis
kowego  4:1.  Bramki  zdobyli:  Janusz  Frydel, Henryk  Sadlik,  Dariusz 
Dziadek,  Bronisław  Sopel  dla  „Siły" ,  Józef  Gogółka  dla  Szpitala 
Uzdrowiskowego.  W  sobotę  rozegrano  dwa  mecze.  W pierwszym  po 
dwóch  bramkach  Sławomira  Ziółkowskiego  oraz  celnych  trafieniach 
Dariusza  Michalskiego,  Romana  Kaszpera,  Tomasza  Kocura  i  Dariu
sza  Hermana  „Gronie"  pewnie  wygrały  ze  Szpitalem  Uzdrowis
kowym 6:1. Honorowego gola dla pokonanych  zdobył Józef Gogółka. 
Mecz  miał  niecodzienny  przebieg.  Drużyna  Szpitala  wystąpiła  osła
biona,  potem  gradobicie  przerwało  spotkanie,  a jeszcze  raz  musiano 
zrobić  przerwę  w  grze,  gdy  na  stadionie  Kuźni  lądował  helikopter. 
Popołudniowy  mecz  decydujący o zwycięstwie  w Turnieju  pomiędzy 
„Siłą"  i  „Groniami"  grano  bez  przerwy  mimo  ulewy  i  gradobicia. 
Wynik  remisowy  1:1  po  bramkach  Dariusza  Szatanika  dla  „Siły " 
i samobójczej dla „Groni"  sprawił, że właścicielami Pucharu  Przecho
dniego Burmistrza Ustronia jest drużyna  „Groni" czyli baru  BarMan, 
gdzie Puchar  stał będzie do następnych  rozgrywek.  Zdaniem  sędziów 
Jarosława Ficka, Janusza Szalbóta  i Macieja Szatanika gra była  ostra, 
ustrzeżono  się jednak  brutalności.  (ws) 

Taki se bajani 
Była  zima, mróz  trzimoi.  Jednego  dnia prziszeł  do nas  starzik 

jakisi  zastarany.  Tata s mamóm  cosi czynsto  do starzików  te zime 
chodzili, bo starka było nimocno. Jak  tata uwidzioł starzika,  zaroz 
wiedzioł co sie stało,  bo powiedzioł:  co mama  nie żyje?  Starziyk 
jyny  kiwnył głowom  i siod na  stołku,  zaprziył  głowę i zdało mi sie, 
że płacze.  Podeszłach do starziyka,  chciałach mu wlyś na  kolana, 
jak  zawsze,  ale uznałach,  że dzisio by  to nie pasowało.  Prziytuli
łach  sie  jyny  starziykowi  do  kolan,  a  starzik  mie  pogłoskoł 
i rozpłakoł sie na głos. Mama  dala starziykowi  jakisi  zieleniny, co 
by sie zagrzoł, a tata sie pyto:  kiedy by dymy mame chować? Jo tak 
posłóchóm  i se myślym  —  kaj  też  starkę  bydóm  chować  —  do 
szafy?,  do szpajski?  —  cosi mi  to  nie pasowało.  Dziepro  Zuzka 
nóm powiedziała, jak już  starziyk  poszeł,  że starka  zagrzebiom  do 
ziymi  na kierchowie.  Aż  mie  otrząsło.  Tako  zima,  śniyg,  jak  to 
mogóm starkę dać do takij zimnej ziymi.  Strasznie.  Wojna trwała. 
Prziszeł  czas,  że  tata  narukowoł  na  wojnie.  Mama  cosi  była 
nimocno,  tóż  Zuzka  musiała  tate  wyprawić.  Razym  s  tatóm 
skłodała  do takigo  drzewiannego  kuferka  łoblyczke,  co  tata mioł 
wziońś ze sobóm. Jureczek już  sie plónt  na kolanach po  chałupie, 
wszyndziy  go było pełno.  Rano  wczas, jeszcze  było  ćma,  Zuzka 
i  Lełón,  Wanda  i Frydeczek  nó  i jo,  szli  my  tate  odkludzić  na 
dworzec.  Tata  niós kuferek,  a jo  tate  trziymóm  za  rynkę.  Mróz 
skrziypipod  nogami, kapka mi z nosa leci. Na roz widzym kole nas 
idzie Kareł—znómy  taty,  łón sie fest  zająkowoł.  Tata sie go pyto: 
co  tak  wczas na  Ustroniu  robisz  Karliku?  A  łón na  to:  słyszym 
Jyrzi,  że  rukujesz,  idym  cie  odkludzić.  Wziył  łod  taty  draps  za 
kabot  i  tak  idymy.  Je  tak  otympno,  mie  sie zdo,  że  to nie  rano, 
a nejczorniejszo noc, a mróz  taki straszny...  Czakali my chwile, aż 
pociąg  prziyjechoł.  Tata  nas  ścisko,  całuje,  cosi jeszcze  Zuzce 
naporynczo,  Zuzka  i  Wanda  zwuczóm.  Karlowi  ścisnył  rynkę. 
Kareł  dłógo stoł  i dziwoł  sie  za pociągym.  Szli  my  ku  chałupie, 
żodyn sie nie odzywo. Zrozumiałach  wtedy, że stało sie cosi, co sie 
już  ne odstanie. Jo  też  sie rozbeczała,  zwuczym  i sama  nie wiym 
czy  ty mu, że wszyscy beczóm,  czy  ty mu że tata pojechoł bezy mie, 
czy ty mu że było mi strasznie zima,  czy  ty mu, żech przeczuła,  że to 
był ostatni  roz jak  widziałach  tate? Jak  mi Go chybiało  cale życi! 

Hanka  łod Śliwko w 

POZIOMO:  1)  młode  wojsko  4)  zdjęcie  filmowe  6)  resort 
obrony  8) przychodzi  do  lekarza  9) waga  opakowania  10)  też 
nabiał  11) kwiat  żałobny  12) ukochany  Ludmiły  z  opery  M. 
Glinki  13)  ryje  pod  ziemią  14)  ciepła  pora  roku  15)  rodzaj 
grobu  16)  „koniec"  w j.  niemieckim  17)  zbiornik  wodny  18) 
duża  papuga  19)  lisie mieszkanie  20) bogactwo  drzew 
PIONOWO:  1) przegroda  wodospadu  2) żyje z niej Ustroń  3) 
śliski owoc 4) słynny polski  podrywacz  5) pojazd pedałowy  6) 
biegaczka  długodystansowa  7)  pomnik  cmentarny  11)  gruby 
papier  13) zator  w  centrum  Ustronia 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
czekamy  do  25  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  37 

JESIENI  CZAS 

Nagrodę  10  zł  otrzymuje  KATARZYN A  SZKARADNIK 
z  Ustronia,  os.  Cieszyńskie  3/5.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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  Adres  redakcji:
pok.


