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Rozmowa z Jackiem  Pietorein, 
prezesem Odlewniczej  Spółdzielni  Pracy Metali 

Nieżaleznych 

Odlewnia  w  tym  roku  obchodzi  jubileusz  pięćdziesięciolecia. 
Chyba  mało takich spółdzielni  pracy  przetrwało? 
Bardzo  mało.  Dlatego naszjubileusz będzie okazją, by się  wyróż
nić. W dawnym  województwie bielskim  są jeszcze chyba ze  dwie
trzy takie spółdzielnie.  Oczywiście wiele jest spółdzielni  mieszka
niowych,  mleczarskich. 
Dlaczego  tak mało spółdzielni  pracy  przetrwało? 
System  zarządzania  taką  f i rmąjest bardzo  utrudniony,  gdyż  bar
dzo  łatwo  dochodzi  do  konfliktów, prywatnych  animozji  współ
właścicieli, gdyż to pracownicy  są właścicielami.  Gdy  rosną  żąda
nia, a maleją wymagania  wobec siebie,  traci  firma. Dawniej w  za
kładzie  pracy  wystarczyło  podbić  kartę  i poszukać sobie  miejsca 
do odpoczynku. Czasy  się jednak  zmieniły.  Dziś spółdzielcy  mu
szą  coś  dać  od  siebie,  muszą  być  przekonani,  że jest  to  ich  wła
sność.  Tu  nikomu  nie  robi  się  na  złość  unikając  rzetelnej  pracy. 
Niestety  z tych  powodów  wiele  spółdzielni  pracy  się  rozpadło. 
Ale wasza  przetrwała. 
Może  ta załoga jest  bardziej skonsolidowana,  aczkolwiek  kiedyś 
było tu więcej wydziałów.  Wówczas  Spółdzielnia  „ l Maja"  zaczy
nała  się  od  Wisły,  dalej  była  odlewnia  w  Ustroniu,  stolarnia 
w Hermanicach  i odlewania  w Nierodzimiu.  Pozostał  tylko  zakład 
w Nierodzimiu.  W Ustroniu  odlewnia  przy ul. Spółdzielczej  była 
w centrum osiedla,  nie na naszym  gruncie.  Opłaty  rosły z roku  na 
rok. Jeszcze poprzedni  prezes po przeliczeniu  kosztów  stwierdził, 
że  lepiej  wybudować  dodatkową  halę  produkcyjną  w  Nierodzi
miu, niż płacić  horrendalne  kwoty za odlewnię  w  Ustroniu. 
Czym  zajmuj e się wasz  zakład? 
Wszelkiego  rodzaju odlewy   od  piaskowych  po kokilowe,  ciśnie
niowe, z aluminium  brązu  i mosiądzu. Praktycznie  robimy  wszyst
ko, co można  odlać  do wagi  stu  kilogramów. 
Kiedyś były to głównie elementy do sprzętu  przeciwpożarowego. 
To nadal  nasza wiodąca produkcja  około 70%.  Utrzymujemy  się 
na rynku,  chociaż konkurencja jest  bardzo  ostra. 
Czy  konkurencją  są powstałe  prywatn e odlewnie, chociażby  na 
naszym  terenie? 
Oni jednak  nie produkujątego sprzętu,  bo to wymaga  odpowied
nich certyfikatów. My j e mamy  z Centrum  NaukowoBadawczego 
w Józefowie.  Praktycznie  na południu  kraju pozostaliśmy  jedyni 
z taką  produkcją. Jest  konkurencja  z Chorwacji  z tańszymi  wyro
bami, ostro rywalizujemy z Białymstokiem.  Prześcigamy się w ce
nach, jakości  itd. 
Dawniej, jeszcze Spółdzielnia  „ l  Maja "  była jednym  z  wiodą
cych  zakładów  w  Ustroniu.  Dziś utraci ła  tą  rolę. 
Jest  coraz  gorzej.  Po  pierwsze  pracuje  znacznie  mniej  ludzi. 
W  latach  50.  było  to  250  pracowników,  w  tej chwili jest  nas  58. 
Obecnie, przy tej  ilości domów  wczasowych, zupełnie  innej  struk
turze zatrudnienia  w Ustroniu,  staliśmy  się małą  prywatną  firmą. 
Może to pięćdziesięciolecie  pozwoli  przypomnieć,  że jednak  ist
niejemy. 

(cd. na sir. 2) 

Kwietniowa  Wisła.  Fot.  W.  Suchta 

25  kwietnia  odbyła  się  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  Prowadziła 
przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor. 

Tematem, nad którym skupili się radni było bezrobocie.  Pomimo 
że miasto ma w tej dziedzinie ograniczone  kompetencje,  postano
wiono zastanowić się nad sposobami  przeciwdziałania  bezrobociu 
w  Ustroniu. 

Burmistrz Jan  Szwarc  stwierdził, że stopa  bezrobocia  w  Ustro
niu wzrosła z kilku do kilkunastu  procent. Generalnie  zła  sytuacja 
jest w województwie śląskim, gdzie w związku  z  restrukturyzacją 
zakładów  ludzie tracą pracę,  natomiast  maleje poziom  wydatków 
na przeciwdziałanie  bezrobociu. Alarmująca jest  struktura  bezro
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„OSSIE'S  PUB" 
(dawn a  Watra ) 



(dok. ze sir. 1) 

Dużo  mówi  się o zapaści  na  rynku .  Czy  też to  odczuwacie? 
Jeszcze  jak.  Przede  wszystkim  rosną  koszty    gaz,  ceny  metali, 
energii  elektrycznej.  Produkujemy dość  dużo  na eksport,  ale  przy 
tym  kursie złotego  trudno  cokolwiek  opłacalnie  wyprodukować. 
Gdzie eksportujecie  swoje  wyroby? 
Do różnych  krajów. Chorwacja,  Portugalia,  Słowacja, Czechy,  do 
Niemiec  dużo  odlewów  piaskowych  takich  jak  latarnie,  słupki 
ozdobne. Ostatnio do  Holandii,  Belgii.  Nie próbujemy na  Wschód, 
bo  nie  mamy  ani  doświadczeń,  ani  odwagi. 
Na  jaki m  sprzęcie  pracujecie? 
Ni e  jest  zly.  Staramy  się  przeprowadzać  remonty  lub  kupować 
nowe  maszyny. Ostatnio  kupil iśmy  trzy  wtryskarki,  co prawda  nie 
nowe,  ale powinny  posłużyć jak iś  czas,  gdyż  nie  zostały  wycofa
ne z produkcji, ale pochodzą  z  l ikwidowanej  firmy. Okazyjnie  ku
piliśmy  też śrutownicę.  Tokarki  remontujemy, bo na nowe  nas  nie 
stać. Nie jest  to więc  sprzęt  najgorszy, ale marzyłby  się  lepszy. 
Kt o stoi  w  miejscu,  kt o nie wprowadza  nowych  technologii,  ten 
odpada  z konkurencji .  Nie obawia  się pan  tego? 
Na  razie  nikt  się  nie  zgłasza  z  zamówieniami,  które  powinno  się 
wykonywać  w  nowoczesnych  technologiach.  Nie  ma  takich  po
trzeb.  Próbowaliśmy  utrzymywać  kontakty  z  instytutami  odlew
nictwa  w  Krakowie,  Gliwicach,  ale  okazało  się,  że  nie  potrafią 
przekazać  nam  nic  nowoczesnego.  Technologię  wymusza  rynek. 
Wyższe  technologie  to motoryzacja,  ale  ten  rynek  też się  załamał. 
Sporo  przedsiębiorców  narzeka  na  płatności,  na  nieplacących 
kontrahentów.  Czy  pan to może  potwierdzić? 
To katastrofa.  Podziwiam  księgową,  że potrafi  to psychicznie  wy
trzymać.  Co  więcej,  ostatnio  są  problemy  z  płatnościami  z  Nie
miec, gdzie  zawsze  terminy  zapłaty  były  święte. Teraz, jak  się  nie 
zadzwoni  do klienta,  nie ma  szans. Nie wiem,  czy  to nie należy  już 
do  dobrego  tonu,  że  się  nie  płaci.  Inna  sprawa  to  zamówienia, 
w  których  się  od  razu  mówi,  że  termin  płatności  to  np.  60  dni. 
Przecież tego nie jest  wstanie  unieść  żadna  normalnie  funkcjonu
jąca  firma. Czasem  jest  to 90  dni,  a  rekordzista   pół  roku.  Jeżeli 
jednak  nie  ma  zamówień,  musimy  się godzić  na  takie  trminy,  tak 
jak  na  ludzi,  którzy  nas  zawiedli.  Trzeba  produkować,  bo  tych 
prawie  sześćdziesięciu  ludzi  chce  zarobić. 

Jaki e  są  zarobki? 
Średnia  w  ubiegłym  roku  była  dobra,  w granicach  2100  zł  brutto. 
W  tej chwili  zarobki  spadły  do  1500 zł  i to  mnie  niepokoi.  Jest  to 
wyraźny spadek. Ograniczyliśmy  załogę do  minimum, jednak  spe
cyfik a  zakładu  wymaga,  że  musi  być  pewna  ilość  pracowników, 
gdy  zdarzają się dłuższe  serie. 
Czy  nadal  pracujecie  na  trz y  zmiany? 
Generalnie  tak,  a  wynika  to  z  oszczędności  na  topieniu  metali, 
natomiast  często  wyłączamy  drugą  i trzecią  zmianę  w  piątki.  Na 
szczęście  nie  było jeszcze  u nas  przestojów. 
A wysyłacie w  trudnyc h  okresach  pracowników  na  przymusowe 
urlopy ? 
Unikamy  tego.  Po analizach  części  pracowników  zaproponowali
śmy  6/8  etatu,  czyli  skrócenie  tygodnia  roboczego  do  czwartku. 
Cały  czas  liczymy  na  to,  że  coś  się  ruszy,  trudno  jednak  przewi
dzieć,  co  się  będzie  działo  w  gospodarce. 
Jak  reagują  na  to pracownicy.  To przecież właściciele  zakładu. 
Nie obawia  się pan walnego  zebrania? 
Myślę,  że  wszyscy  są  realistami.  Zmiana  władz spółdzielni  w  tym 
momencie  niewiele  by  dała.  Ta  sytuacja  to  nie  wina  zarządu  czy 
rady.  Jest  załamanie  rynku  na  całej  lini i  i to  nie  tylko  u  nas.  Po 
prostu  nie ma  zbytu.  Można  wejść  na  rynek  obniżając koszty,  ale 
aby  to  zrobić  trzeba  albo  obniżyć  pensje  ... 
... albo  płacić  niższe  podatki . 
Ktokolwiek  by  obniżył  podatki,  z jakiegokolwiek  ugrupowania, 
ten  będzie  rządził  w  tym  kraju  dłużej.  Trzeba  pomóc  małym  fir 
mom, a właściwie  to nam  się utrudnia egzystencję.  Dajemy  trochę 
eksportu,  wpływamy  na  poprawę  płatności,  dajemy  pracę,  ale  to 
nikogo  nie obchodzi.  Rok obniżenia  podatku, jakiegoś  zwolnienia 
pozwoli łby  nam  nabrać  tchu,  dokonać  zakupów.  Niestety  na  żad
ną  pomoc  z zewnątrz nie możemy  liczyć. 
Wróćm y  do  pracowników.  Przecież  taki e  obniżenie  płac  jest 
bolesne dla  każdego. 
Niektórzy  m a j ą do nas pretensje,  inni  rozumieją.  Wystarczy  popa
trzeć  na  inne zakłady,  by  zdać  sobie  sprawę,  że  to  nie  tylko  u  nas 
tak  wygląda. 
Pracownicy  są właścicielami.  Jak  wygląda  podział  udziałów. 
Ustalil iśmy,  że  udziały  nie  mogą  przekroczyć  kwoty  3000  zł.  To 
maksymalny  pułap.  Gdy  pracownik  odchodzi,  udziały  są  mu  wy
płacane. 
Jak  się zostaje  członkiem  spółdzielni. 
Trzeba  być pracownikiem.  Po przynajmniej roku pracy  Rada  Spół
dzielni  decyduje  kogo przy jąć w  poczet  członków. 
Czy  przetrwacie  kolejne  pięćdziesiąt  lat? 
Musimy.  Będzie  to najdłużej  funkcjonująca spółdzielnia  pracy. 

Rozmawiał:  Wojsław  Sucłita 

J. Pietor. 
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TO I OWO 

O  L  I 
Cieszyńska  malarka  Stefania 
Bojda utrwala na płótnie  i jedwa
biu  urokliwe  zakątki  Beskidu 
Śląskiego.  Namalowała  już  ok. 
350 obrazów. Wiele z nich  ozda
bia  piywatne  kolekcje  w  kraju 
i zagranicą. Chętnie prowadzi  za
jęcia plastyczne z  dziećmi. 

W  XV I  i XVI I  wieku  w  grodzie 
nad  Olzą  robiono  strzelby  zwa
ne cieszynkami. Znane były  nie 
tylko w Księstwie  Cieszyńskim. 
Obecnie  można spotkać  ich  ko
pie  wykonywane  przez  współ
czesnych  rusznikarzy. 

Na  skraju  Ogrodzonej  rośnie 
las nazywany  Kamieniec.  Pod
czas  ostatniej  wojny  okupant 
p rzeprowadzał  tu  egzekuc je 
harcerzy,  jeńców  i  cywili .  W 
czasach  stal inowskich  opraw
cami  byli  funkcjonariusze  UB. 

W  lesie stoją  kamienne  i brzo
zowe  krzyże  przypomina jące 
o  tych  haniebnych  zbrodniach. 

Pogórze należące administracyj
nie  do  Skoczowa  liczy  ponad 
300 domostw  i jest  zamieszkiwa
ne przez  1700 osób.  Wieś  dzieli 
się na przysiółki: Zamek,  Wądo
lec,  Goruszki,  Zalesie,  Stawy, 
Dębina,  Łęg,  Bajerki,  Kępki, 
Dziedzina. 

Już  ponad  6  tys.  absolwentów 
opuściło  mury  Zespołu  Szkół 

GastronomicznoHotelarskich 
w  Wiśle.  Obecny  rok  szkolny 
jest  65  w  historii  tej  placówki. 
Początek dała szkoła  hotelarska 
otwarta  w  1936 r. ZSGH  zyskał 
sobie  przydomek  „Patelniok". 

Jeden  z  goleszowskich  przy
siółków  nazywa  się  Raj,  a  na
zwę  zawdzięcza  zapewne  swe
mu  u r o k l i w e mu  p o ł o ż e n iu 
u  podnóża  góry  Machowe j. 
Z  trzech  stron  otaczają go  lasy. 
Jest  p o ł o ż o ny  na  g r a n i cy 
zmalownicząCisownicą.  (nik ) 
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Na skrzyżowaniu  ulic Daszyńskiego  i Cieszyńskiej powstaje ron
do.  Przetarg  wygrała  firma  „Drogi  i Mosty"  i ona też prowadzi 
roboty.  Koszt  robót oszacowano  na  185.000 zł. Całość  robót  pro
wadzona  będzie  przy  minimalnym  ograniczeniu  ruchu.  Spodzie
wać się jednak  trzeba  utrudnień w ruchu, a czasowo  nawet  objaz
du u. Strażacką.  Fot.  W.  Suchta 

28 kwietnia po wiosennej przerwie ruszyła Kolej Linowa na Czan
torię. Przez dwa  lata z rzędu wyciąg po wiosennym  uruchomieniu 
psuł  się. O to,  czy  przypadkiem  sytuacja  nie powtórzy  się w tym 
roku zapytałem dyrektora Kolei Linowej na Czantorię  Rudolfa  Kru 
żołka,  który  powiedział: 
  Taka  sytuacja  nie może  mieć  miejsca. W czwartek 26 kwietnia 
kontrolę przeprowadziła  komisja z nadzoru  kolejowego z Czecho
wic, która stwierdziła, że wyciąg można dopuścić do ruchu.  Lepiej 
odpukać,  ale nic nie wskazuje  na to, by podobna  awaria  mogła 
mieć miejsce. Nie zapeszajmy. Chciałbym  natomiast  powiedzieć, 
co zostało zrobione podczas miesiąca przestoju. Trochę w pracach 
przeszkodziły  fatalne warunki atmosferyczne, ale zrobiliśmy  to, co 
można  było.  Niestety  niska  temperatura  i deszcze  nie pozwoliły 
zakończyć remontu górnego peronu, ale zrobimy to w najbliższych 
dniach. Nie udało  się zrobić  wszystkiego, co wpływa  na  estetykę 
górnej  stacji. Na  dole  działa  restauracja. Z nowości,  przy  górnej 
stacji zostanie urządzone coś na wzór ogródka dla dzieci z huśtaw
kami  itp.  Reszta  prac  wynikała  z harmonogramu,  a są to  roboty, 
które  koniecznie  trzeba  wykonać.  Ostatnie  przeglądy  wykazały, 
jak wiele jest na kolei  linowej do zrobienia. Przede wszystkim  doty
czy to budowli wszelkiego  rodzaju  budynki, perony,  pomieszcze
nia gospodarcze,  mostki na nartostradach.  W tej chwili już  organi
zujemy  przetargi  na wykonanie  niektórych  robót.  Na to jednak 
potrzeba  olbrzymich  nakładów  finansowych.  (ws) 

NOMINACJE OFICERSKIE 
4 kwietnia w sali posiedzeń  Urzędu  Miasta w Cieszynie  odbyła 

się uroczystość wręczenia kombatantom  aktów nominacyjnych na 
pierwszy  i wyższy  stopień  oficerski.  Wręczenia  dokonał  komen
dant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku  Białej pik dypl. 
Jan  Wnuczek  w obecności  dyrektora  Zamiejscowego  Oddziału 
Województwa Śląskiego w Bielsku  Białej, starosty  cieszyńskie
go, burmistrza  Cieszyna  i przedstawicieli  władz  samorządowych 
oraz związków  kombatanckich. 

Ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Ustro
niu  otrzymali  mianowanie  na stopień  kapitana:  por.  rez.  Michał 
Musiał ,  por. rez.  Bolesław  Szczepaniuk;  na stopień  porucznika: 
ppor. rez. Stanisław  Flank; na stopień  podporucznika:  sierż.  rez. 
Stefania Cholewa, sierż. rez. Stanisława  Flank, sierż. rez. Janina 
Paździora, sierż. rez. Jan  Ryś, sierż. rez. Zofia Stańczyk, sierż. rez. 
Agnieszka Trojek , sierż. rez. Czesława  Turoń. 

W lutym na uroczystości w Bielsku  Białej mianowanie  na sto
pień podporucznika otrzymał sierż. rez.  Kazimierz  Chołuj . 

Ku chwale  Ojczyzny! 
Zarząd  Koła  ŚZŻ AK w Ustroniu 

813.04.2001  r. 
Nieznani  sprawcy  włamali się 
do  domu  przy  ul.  Choinkowej 
skąd skradli  8 grzejników  Stel
rad, 2 pompy do  wspomagania 
obiegu  wody,  termoregulator. 

Kompiei  pui^cianuwy  nu i 
osób, czajnik  bezprzewodowy. 
22.04.2001  r. 
0  godz.  15.45 na ul. A. Brody 
ford  fiesta potrącił  rowerzystę 
1 oddalił  się z miejsca  zdarze
nia. Rowerzysta doznał  obrażeń 
ciała.  (ws) 

23.04.2001  r. 
Podczas  intensywnych  opa
dów  strażnicy  miejscy  kontro
lowali  śluzy na Młynówce. W 
jednym  przypadku  oczyszczo
no śluzę z gałęzi. 
23.04.2001  r. 
Po zgłoszeniu  mieszkańców  in
terweniowano  na ul.  Partyzan
tów  gdzie jedna  z  mieszkanek 
spuściła  psa.  Właścicielkę  psa 
upomniano. 
23.04.2001  r. 
Stwierdzono  zanieczyszczenie 
ul.  Okólnej  gliną.  Ustalono 
winną tego  firmę  i nakazano uli
ce  posprzątać. 

24.04.2001  r. 
Kontrola prawidłowego  parko
wania śmieciarek  podczas  wy
stawy sprzętu  komunalnego na 
Zawodziu. 
26.04.2001  r. 
Mieszkańcy  zgłosi l i,  że na 
Równicy  prowadzi  się roboty 
bez  zezwolenia.  Na  miejscu 
stwierdzono,  że na teren pry
watny  nawożona jest  ziemia, a 
prawdopodobnie  chodzi  o po
szerzenie parkingu. Sprawa jest 
wyjaśniana. 
26.04.2001  r. 
Kontro la  wykonania  przez 
mieszkańców polecenia  zawar
cia umów na wywóz śmieci. We 
wszystkich  przypadkach  umo
wy zawarto.  (ws) 

23 kwietnia policjanci z Wydziału  Ruchu Drogowego  Komendy 
Powiatowej kontrolowali  trzeźwość kierowców. Cala akcja wyglą
dała  dość  poważnie.  Trzy  radiowozy  policyjne,  funkcjonariusze 
z karabinami, wszystko wyglądało tak, jakby blokowano drogi przed 
jakimś groźnym  przestępcą. W każdym  razie obława na  nietrzeź
wych  robiła odpowiednie  wrażenie.  W Ustroniu  kontrolę  prowa
dzono  na dwupasmówce  przy  stacji  benzynowej w Nierodzimiu. 
Kilk u  funkcjonariuszy zatrzymywało  po południu  przede  wszyst
kim  samochody  osobowe.  Obyło  się bez żadnych  incydentów, 
a jak  udało się nam dowiedzieć,  tego dnia wszyscy zatrzymani do 
kontroli w Nierodzimiu  kierowcy byli trzeźwi.  Fot.  W.  Suchta 

Firma  „CHMIEL " 
teren b. Meprozetu 
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bocia   najwięcej  ludzi  młodych  nie ma  pracy,  a  to  niesie  bardzo 
negatywne skutki. Przeciwdziałać  tym niekorzystnym  tendencjom 
można  tylko poprzez  tworzenie  nowych  miejsc pracy, a to z  kolei 
jest możliwe, gdy zapewni  się  inwestorom  dogodne  warunki,  gdy 
wspierać  będzie się rozwój  i powstawanie  nowych  obiektów.  Nie
stety  często  takie  działania  są  torpedowane,  znajduje się  kontrar
gumenty,  gdy coś nowego  powstaje. Burmistrz nawiązał do  ostat
niego spotkania Towarzystwa  Miłośników  Ustronia, gdzie  krytycz
nie  wyrażano  się  o  nowym  obiekcie  Farmacolu,  na  Zawodziu, 
a przecież tam znajdzie pracę 250  osób. 

Powiatowy  Urząd  Pracy na sesji reprezentowała  Urszula  Kidoń , 
która  szczegółowo  przedstawiła  sytuację  w  naszym  powiecie, 
w  którym  jest  9.313  bezrobotnych.  W  Ustroniu  727  w  tym  346 
kobiet.  W kraju stopa bezrobocia  wynosi  15,9%, w  województwie 
śląskim  13,9%, natomiast w powiecie cieszyńskim  12,7%. Fakt,  że 
bezrobocie jest u nas niższe od średniej w województwie, niższe  też 
niż w kraju sprawia, że powiat cieszyński  nie może  liczyć na  szcze
gólną  pomoc  Krajowego Urzędu  Pracy. Co więcej,  ilość  pieniędzy 
przekazywana  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy stale maleje. Na  ak
tywne  formy  przeciwdziałania  bezrobociu  w  2000  r.  otrzymano 
w  PUP  2.067.212  zł,  natomiast  w 2001  r.  1.570.800  zł.  Pamiętać 
trzeba przy tym o zaległościach  z2000  r., które wynoszą430.tys.  zł, 
natomiast  zaległości  na wypłacenie  umów, które obowiązują jesz
cze  w  tym  roku  to  kwota  592  tys.  zł.  Zaległości  dotyczą  przede 
wszystkim  umów z pracodawcami  na  interwencyjne zatrudnienie  
PUP płaci wtedy za pracownika 430 zł  i świadczenia,  pracodawca 
jest  obowiązany  do  wypłaty  minimalnego  wynagrodzenia,  czyli 
760 zł. Wynika z tego, że taki pracownik  kosztuje pracodawcę  330 
zł wynagrodzenia  i ubezpieczenia  od  tej kwoty.  W 2001  r. na  takie 
interwencyjne zatrudnienie nie ma ani grosza. Jest natomiast  100.000 
zł na szkolenia,  co pozwoli  objąć nimi 60 osób. Najwięcej  pienię
dzy  PU P ma na aktywizację zawodową  absolwentów   203  tys.  zł. 
Pozwoli  to na zawarcie 31  umów  absolwenckich  i 30 umów  stażo
wych.  Wszystko  to jest  kropla w morzu  potrzeb.  U.  Kidoń  zazna
czyła, że przez ostatnie  lata bezrobocie  omijało  Ustroń. 

 Jak  było źle, to nie w  Ustroniu   mówiła.   Obecnie sytuacja  się 
zmieniła  i Ustroń  niczym  nie odbiega  od  innych  gmin  powiatu 
cieszyńskiego.  W  kwietniu z Ustronia  było tylk o  10 ofert  pracy, 
w  tym ani jednej   z domu  wczasowego,  a  to najlepiej   obrazuje 
sytuację. 
 W  tym  roku  bezrobocie  w  mojej   parafi i w  Polanie  wystąpiło 
w sposób klęskowy   mówił  ks. Alojz y  Wencepel.   Parafia  liczy 
prawi e 600 osób, a w tym jest  100 bezrobotnych.  Postanowiliśmy 
założyć w parafi i sztab  kryzysowy dla bezrobotnych,  któr y  for 
malnie powstał 5 stycznia. Zaczęliśmy  zapraszać  bezrobotnych 
na wspólne spotkania z władzami, przedstawicielami  Powiatowe
go Urzędu  Pracy,  przedsiębiorcami. 

Zdaniem  ks. A. Wencepla bezrobocie  powoduje przede  wszyst
kim  kryzys  duchowy  człowieka.  W  Polanie  starają  się  nauczyć 
bezrobotnych  takiego  postępowania,  które  sprzyja  znalezieniu 
pracy  czy  też  radzenia  sobie  z  trudną  sytuacją.  Dlatego  też ks.  A. 
Wencepel  zaapelował  do  radnych,  by  tworzyć  w  mieście  front 
ludzi dobrej woli,  którzy byliby  zdecydowani  pomagać  bezrobot

Powstaje nowy parking przy ul. Cieszyńskiej.  Fot.  W.  Suchta 

nym.  Z drugiej  strony  trzeba  nieustannie  naciskać  na  rządzących 
krajem,  by  możliwie  aktywnie  przeciwdziałali  bezrobociu,  by  w 
Polsce  powstawało  prawo,  które  nie  powoduje  zmniejszania  się 
ilości miejsc pracy, zamykania  zakładów  pracy. 

Jan  Gluza  mówił o sytuacji w Ustroniu.  Pomimo  takiego  bezro
bocia są  ludzie, którzy  robią wszystko,  by zniechęcić  przedsiębior
ców do  inwestowania  w naszym  mieście. Obecnie nawet  przedsię
biorcy  z Ustronia  wolą  inwestować  poza  naszym  miastem,  by  nie 
narażać  się na nieustające protesty. Ostatni  przykład  związany jest 
z budową  letniego  toru  saneczkowego  na  Równicy, gdzie od  razu 
podniosły  się  protesty. Niestety  także  wśród  radnych  są  przeciw
nicy przedsiębiorców  i nowych  inicjatyw. 
 Koleżanki  i koledzy, trzeba  uderzyć się w piersi  mówił J. Gluza. 

Joanna  Kotarsk a  złożyła  wniosek,  o  powołanie  komisji  RM, 
która zajmie się przygotowaniem  propozycji, by zachęcić  przedsię
biorców  do  inwestowania  w  Ustroniu. 

Niekorzystna struktura bezrobocia, zdaniem  Tomasza  Szkarad
nik a jest  winą  szkół, które nie  przygotowują młodych  ludzi  do  ży
cia. Kształcą w zawodach,  których  nikt nie oczekuje. Trzeba  wpły
wać  na  to,  by szkoły  potrafiły elastycznie  dostosować  się  do  sytu
acji na rynku  pracy.  Ponadto  Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
mógłby opracować  program  pozwalający ubiegać się o  finansowa
nie przeciwdziałania bezrobociu. Kierownik  MOPS Zdzisław  Dzien
dziel  odpowiadał,  że  można  spróbować  taki  program  opracować, 
ale on jest  przekonany,  że niewiele  to da, bo pieniędzy  na  przeciw
działanie  bezrobociu  nie ma. T. Szkaradnik  stwierdził  na to, że  nie 
chodzi  mu  o zabieganie  o  pieniądze  od  państwa,  ale  z  organizacji 
pozarządowych. Natomiast, jeżeli się nie spróbuje czegokolwiek  zro
bić, to nic się nie osiągnie. Z. Dziendziel  stwierdził, że MOPS już dziś 
może się pochwalić aktywnym  przeciwdziałaniem  bezrobociu,  gdyż 
została w  MOPS zatrudniona jedna  osoba. 

Józef  Waszek  mówił,  że  pierwsze  sygnały  dotyczące  rosnące
go  bezrobocia  zauważył  już  dwa  lata  temu.  Obecnie  kryzys  się 
pogłębia,  trwa  wyprzedaż przemysłu,  dobre ziemie  są  sprzedawa
ne, a to prowadzi  do  tego, że zostaniemy  parobkami  Europy. 

Stanisław  Malin a  pytał  przedstawicielkę  PUP  czy w  ostatnim 
czasie  wpłynęły  jakieś  wnioski  o  zwolnienia  grupowe,  na  co 
U.  Kidoń  odpowiadała,  że nie. S. Malina  stwierdził  też, że z  tego, 
co usłyszał,  to PUP zajmuje się jedynie  rejestrowaniem  bezrobot
nych,  bo  na  inne  działania  nie  ma  pieniędzy,  dlatego  PUP  powi
nien  przekształcić  się w urząd statystyczny. Nie zgodziła  się z  tym 
U. Kidoń, gdyż  PUP nie tylko oferuje pracę, ale pomaga  bezrobot
nym. O takim doradztwie mówiła  Barbara  Polak z PUP.  Stwierdzi
ła,  że  poradnictwo  dla  bezrobotnych  jest  bardzo  ważne.  Niestety 
bardzo  trudno  zachęcić  ludzi  bez  pracy,  bardzo  trudno  do  nich 
dotrzeć  z  informacją. Jeżeli już  bezrobotni  godzą  się na  uczestni
czenie  np. w warsztatach,  to efekty są  bardzo  dobre. 

Wikto r   Pasterny  zaproponował,  by w każdej dzielnicy  zatrud
nić  osobę  utrzymującą  porządek.  Dałoby  to  pracę  sześciu  oso
bom, a tym  samym  sześć  rodzin  mogłoby  godnie  żyć. 

Jan  Drózd  twierdził,  że  problemy  bezrobocia  nie zostaną  roz
wiązane  dopóki  trwać  będzie  zastój  w  gospodarce,  dopóki  nasze 
zakłady  będą  sprzedawane.  Podał  tu  przykład  z rolnictwa:  młyny 
na zachodzie kraju zostały zakupione przez obcy kapitał. Po jakimś 
czasie właściciele  młynów stwierdzili,  że polskie ziarno  im nie  od
powiada, jest  złej jakości  i zaczęli  sprowadzać  ziarno z  własnych 
krajów. Po kilku  latach, gdy już  minął  okres  karencji  w ogóle  za
mknęli  młyny  i zaczęli  sprowadzać  gotową  mąkę. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla w Polanie Władysław  Majęt 
ny  wrócił  pamięcią  do  czasów  przedwojennych,  gdy  to  podczas 
wielkiego kryzysu  uruchomiono  roboty publiczne,  by  przeciwdzia
łać  bezrobociu.  Powstała  wtedy  m.in.  droga  na  Równicę.  Do  ta
kich  działań  trzeba  powrócić. 

Jan  Misior z  zauważył, że koszty  utrzymania  pracownika są  tak 
wysokie,  ze obecnie  opłaca  się jedynie  prowadzenie  małych  firm 
rodzinnych.  Bronisław  Brandys  mówił o pladze, jaką staje się nie 
płacenie  za  towary  i usługi.  Doprowadza  to  firmy  często  do  ban
kructwa.  Policja jest  bezradna,  nikt  takim  cwaniackim  praktykom 
nie  przeciwdziała.  B.  Brandys  nazwał  draństwem  sprzedawanie 
dużych  zakładów obcemu  kapitałowi,  po czym  następu ją  zwolnie
nia  pracowników. 

Po  dyskusji  radni  jednogłośnie  przyjęli  wniosek  J.  Kotarskiej 
o powołaniu  specjalnej komisji  RM, w której skład weszli:  Joanna 
Kotarska, Andrzej  Gluza, Tomasz Szkaradnik, Mari a  Komadow
ska,  Helena  Sikora,  Ireneusz Szarzeć.  Wojsław  Suchta 
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Gratulacje od L. Grenia dla E. Szajtauer.  Fot.  W.  Suchta 

głoście  Ewangelię  wszystkiemu  stworzeniu.  Tę  radość  możemy 
przekazywać  nie  tylko  słowem,  ale  również  przez  wspólny  śpiew. 
Dzisiejszy  jubileusz,  który  obchodzi  nasz  chór,  to  również  wielka 
okazja  do  tego,  aby  rozgłaszać  wielkość  Imienia  Bożego.  Są 
różne  chóry    wielkie,  małe,  bardziej  znane  i  mniej  znane,  ale 
wszystkie  śpiewają  dla  chwały  bożej.  Oby  śpiew  naszego  chóru 
był  tym,  który  wzrusza,  ale  też  wielu  ludzi  przyprowadza  przed 
Oblicze  Boże.  Powinniśmy  wszyscy  wyjść  z  naszych  kościołów 
i  dać  świadectwo  światu.  Wszak  Ewangelia  jest  Dobrą  Nowiną 
dla  świata,  że  Bóg  dla  niego  działa. 

Po  nabożeństwie  życzenia  chórzystom  złożył  w  imieniu  Rady 
Parafialnej i Rady Filiału  Leonard  Greń. 
 Najpierw podziękuję naszemu  księdzu i jego małżonce, bo to oni 
byli inicjatoram i  powstania chóru   mówił L. Greń.  Wam, drodzy 
chórzyści, chcę podziękować za to, że wiele  razy z tego miejsca  z 
waszych ust płynęły pieśni, mówiące nam o Bożej  miłości  i zbawie
niu. Wiele serc przybliżył o się do Boga  przez wasze  pieśni. 

Życzenia od władz miasta przekazała naczelnik Wydziału  Kultury 
Urzędu  Miasta  Danuta  Koenig,  od  Rady  Parafialnej w  Ustroniu 
Edward  Markuzel , od chóru ewangelickiego w Ustroniu Anna Cie
ślar   i Paweł Cieślar,  natomiast od chóru ewangelickiego z  Bładnic 
Andrzej  Sztwiertnia, od Rady Parafialnej z Bładnic Adam  Burawa. 

Po nabożeństwie  zaproszono  wszystkich  do domu  parafialnego 
na  kawę  i ciasta.  Wtedy  była  też okazja  do  wspomnień  i  rozmów 
w nieco  luźniejszej atmosferze.  Wojsław  Suchta 

22 kwietnia swe dziesięciolecie  obchodził  Chór  Mieszany  Filia
łu  Parafii  EwangelickoAugsburskiej  w Polanie. Z tej okazji  chó
rzyści  swymi  pieśniami  uświetnili  nabożeństwo  niedzielne.  Przed 
nabożeństwem  ks.  Piotr  Wowr y  witał gości  i mówił: 
  Przed  dziesięciu  laty  nasz  chór  wystąpił  po  raz  pierwszy 
w  czasie  nabożeństwa,  wówczas  jeszcze  w  kaplicy,  a  dyrygował 
nim  Józef Podtorski,  który  wykonał  wielką  pracą  pionierską.  Dziś 
w  pierwszej  cząści  poprowadzi  nasz  chór.  Po  nim  batutą  dyry
gencką  przejął a  Elżbieta  Szajtauer,  której  jesteśmy  za  to  bardzo 
wdziączni.  W  międzyczasie  zmieniali  sią  członkowie  chóru,  dziś 
jednak  przybyli,  by z chórem  śpiewać  razem.  Ufamy  też,  że  dzisiej
sza  uroczystość  sprawi,  że  szeregi  chóru  będą  zasilone. 

Podczas nabożeństwa grała  także orkiestra  dęta działająca przy 
Diecezji Cieszyńskiej pod dyrekcją Adama  Pastuchy.  W pierwszej 
części  swego  koncertu  chór  wykonał  cztery  pieśni,  w drugiej  sie
dem.  Rozpoczęto pod dyrekcją J. Podżorskiego,  następnie  pałecz
kę dyrygenta  przejęła  E. Szajtauer. 

W  kazaniu  ks. P. Wowry  mówił: 
 Dzisiaj,  i każdego  dnia,  możemy  doświadczać  pomocnej  blisko
ści  naszego  Zmartwychwstałego  Pana.  Jeśli  serca  nasze  prze
pełnione  są  radością,  to  nie  możemy  radości  tej  zatrzymać  dla 
samych  siebie.  Tej  radości  powinni  i  inni  doświadczyć.  Jako 
zbór  ową  radość  możemy  dalej  przekazywać:  Idąc  na  ca/y  świat 

Dyrygował  i gral na skrzypcach J. Podżorski.  Fot.  W.  Suchta 

PIESZCZANYUSTROŃ 
20 kwietnia  w Pieszczanach  na Słowacj i została podpisana  umo

wa o partnerstwie miast pomiędzy Pieszczanami  i Ustroniem.  Wcze
śniej samorządy obu miast wyraziły  wolę partnerstwa  podejmując 
stosowne  uchwały.  W  Uroczystym  podpisaniu  umowy  delegacje 
Ustronia  stanowili:  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czem
bor, burmistrz Jan Szwarc  i członek Zarządu  Miasta Jan  Misiorz . 
Obok władz Pieszczan  z prezydentem  na czele uczestniczyli  także 
przedstawiciele  powiatu  pieszczańskiego,  radni  Pieszczan.  Obec
ny był także poseł Władysław  Bułka zajmujący się w Sejmie współ
pracą PolskoSłowacką. O swych wrażeniach  z Pieszczan  Burmistrz 
J. Szwarc  mówi: 
 To bardzo  ładne miasto o charakterze uzdrowiskowym,  zadbane, 
czyste,  z  secesyjną  zabudową.  Samo  uzdrowisko  jest  imponują
cym  obiektem,  z  bogatym  wystrojem,  marmurami.  Powierzchnię 
budynków  uzdrowiska  liczyć  chyba  trzeba  w  hektarach.  Widać 
też, że uzdrowisko  funkcjonuje, zważywszy  spotykaną  ilość  gości 
zagranicznych.  Mamy nowego partnera  i myślę, że wymiana z nim, 
podobnie jak z  innymi miastami  partnerskimi, dotyczyć będzie  kul
tury,  sportu,  a przede  wszystkim  służyć  będzie  wzajemnemu  po
znawaniu  się.  Korzystać  będziemy  z  obu  stron  z doświadczeń  w 
zarządzaniu  miastem  uzdrowiskowym.  To podobne  miasta  uzdro
wiskowe, zajmujące się nawet  leczeniem  podobnych  schorzeń.  Co 
do wymiany kulturalnej to mamy już określone plany    Pieszczany 
będą  uczestniczyć  w Festynie  Miast  Partnerskich  w Ustroniu.  Za
planowana jest wystawa w naszym  mieście czołowego  słowackie
go karykaturzysty. Obie  strony chcą  też, by kontakty  nawiązywali 

mieszkańcy, młodzież szkolna  i stowarzyszenia.  Mogę  powiedzieć, 
że podczas wizyty  w  Pieszczanach  zauważyłem  dużą wolę  współ
pracy  ze  strony  naszych  nowych  partnerów.  Spotkaliśmy  się  na
wet  z propozycją,  by  Festyn  Miast  Partnerskich  co  roku  odbywał 
się w  innej miejscowości.  Wychodzi  to naprzeciw naszym  planom, 
gdyż zamierzamy w  Ustroniu  reaktywować  Festiwal  Piosenki  Cze
skiej  i Słowackiej,  więc  dwóch  tak  dużych  imprez  nie  bylibyśmy 
w stanie organizować.  (ws) 

KONCERTY MAJOWE 
Stowarzyszenie  „Ave"  zaprasza  na  cykl  koncertów  majowych 

w kościele św. Klemensa w  Ustroniu: 
I3maj a  godz.  19  Koncert  pieśni  mary jnych  w  wykona

niu  Paraf ia lnego  Chóru  „Ave"  i  Scholi 
Maryja 

20 maja  godz.  17  Koncert  Chóru  Mieszanego  działającego 
przy  Domu  Kultury  „Elektra"  w  Luhaćo
vicach. 

25 maja  godz.  17  Koncert  Chóru  Męskiego  prawosławnej 
parafii św. Ducha w  Białymstoku. 

Koło  Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska"  działające przy  Es
tradzie  Ludowej  „Czantoria"  proponuje  ustrońskiej  młodzieży 
w  wieku  1217  lat  wyjazd  na  dwutygodniowe  kolonie  w  Buda
peszcie  w terminach  114 lipca,  1528  lipca, 29  lipca11  sierpnia, 
1225 sierpnia. Koszt  1450 zł, z czego uczestnik płaci  850 zł. 

Informacje: tel. 85431 89 od 917,8542613 po  17.30. 
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Od  wielu  lat nasze  miasto  uczestniczy  w  targach  turystycznych. 
W  tym  roku  Stowarzyszenie  Rozwoju  i Współpracy  Regionalnej 
„Olza"  przy  współpracy  z  gminami  turystycznymi  przygotowało 
program promocji turystycznej. Obejmuje on między  innymi  prezen
tację regionu na krajowych  i zagranicznych  targach  turystycznych. 
Dzięki  współpracy  z Czechami  region  nasz,  a  tym  samym  Ustroń, 
prezentowany  był  w  Żylinie,  Pradze  i Brnie.  Prezentowaliśmy  się 
również w ekspozycjach „Województwo Śląskie" w Berlinie i Utrech
cie pod patronatem  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach. 

Na  targach  krajowych  uczestniczyliśmy  w  Gdańsku,  „Glob" 
w  Katowicach  i „Lato" w  Warszawie. 

Międzynarodowe  Targi  w  Gdańsku  odbyły  się w  dniach  od  30 
marca  do  1 kwietnia,  a  nasz  region  uczestniczył  w  nich  po  raz 
trzeci. Celem  targów jest  poszukiwanie  „nowego"  klienta.  W  tar
gach  tych  uczestniczyło  ponad  100  wystawców  głównie  z  pół
nocnej Polski. Efektem  pobytu  w Gdańsku jest  nawiązanie  współ
pracy z Biurem  Promocji  Miasta Gdańsk oraz zaproszenie  Dziecię
cej Estrady  Regionalnej  „Równica"  do Gdańska na obchody  „Dni 
Wisły" .  Zespół  ten  z  całą  pewnością  dobrze  prezentować  będzie 
Ustroń  u ujścia  Wisły. 

Nieco  inny charakter miała oferta naszego miasta na MTT  „Glob" 
w  Katowicach,  które  odbyły  się od  5   8 kwietnia.  Targi  te  cieszą 
się większą  renomą  niż gdańskie,  uczestniczyło  w nich  ponad  300 
wystawców. Tu prezentowaliśmy  się w ekspozycji „Śląsk  Cieszyń
ski   Tćśinske Slezko" w ramach  ekspozycji województwo śląskie. 
W Katowicach  oprócz zbiorczych  ofert euroregionu  przedstawili
śmy atrakcyjny kalendarz  imprez  kulturalno    sportowych,  które 
odbędą  się w sezonie  letnim  w  Ustroniu. 

Odwiedzający  stoisko  zainteresowani  byli  głównie  obiektami 
posiadającymi  profesjonalne sale  konferencyjne, możliwość  ko
rzystania  z zabiegów  leczniczych  oraz  pobytami  weekendowymi 
w naszym  mieście. 

Najlepiej jednak postrzegani  byliśmy na MTT „Lato" w  Warsza
wie, które odbyły się od 2 0  22  kwietnia w sali  im. Janusza  Kuso
cińskiego  na  Akademii  Wychowania  Fizycznego  na  Bielanach. 
Uczestniczyło  w nich 208 wystawców  z kraju  i zagranicy. Targi  te 
upływały w atmosferze przybliżającej klimat  letnich  chwil.  Przed 
salą  wystawienniczą  na  letniej  estradzie  przez dwa  dni  prezento
wały się zespoły  artystyczne.  Pierwszy  dzień  upłynął  pod  hasłem 
„Zapraszamy  na  Mazowsze",  natomiast  drugi  pod  hasłem  „Lato 
w Austrii".  Wystąpiła również gwiazda  polskiej estrady  Ewa  Ku
klińska wraz z zespołem.  Ta niecodzienna  atmosfera  targów  oraz 
piękne  położenie  wśród  terenów  zielonych  przyciągnęła  tysiące 
odwiedzających. Wśród  nich  obecni  byli: prezes  Polskiej  Organi
zacji Turystycznej  Gwidon  Wójcik,  podsekretarz  stanu  w  Mini 
sterstwie Gospodarki  Tadeusz Donocik, wiceprezydent  Miasta  Sto
łecznego  Warszawy   Ryszard  Mikliński , prezes Polskiej  Izby  Tu
rystycznej Andrzej Kozłowski, burmistrz Gminy Warszawa  Biela
ny    Karol  Szadurski  oraz  wielu  aktorów  m.  in.  najpopularniej
szych polskich seriali. Wśród stoisk wystawienniczych  można  było 
dostrzec aktorów występujących w „Klanie"  i „N a dobre  i na  złe". 
Targi odwiedził także zananyz występów w Ustroniu Tadeusz  Droz
da. Podczas targów  Polska Organizacja Turystyczna oraz  Między
narodowe  Targi    Polska  organizowały  szereg  konkursów  min. 
„N a najciekawszą  targową  ekspozycję  regionu". Oceniano  atrak
cyjność stoisk, ale przede  wszystkim  profesjonalizm w  prezento
waniu  turystycznej oferty. Nasze  stoisko o powierzchni  zaledwie 
9 m2, znalazło  się wśród  wyróżnionych.  Podczas  uroczystego  za
kończenia  targów nagrody  na  letniej estradzie wręczała w raz z T. 
Donocikiem  prezes Zarządu  „Międzynarodowych  Targów   Pol
ska"  Urszula  Potęga.  Do  odwiedzenia  naszego  stoiska  zachęcał 
szyld  „Ziemia  Cieszyńska  Zaprasza".  Swoje  walory  zachwalały: 
Cieszyn,  Ustroń  i starostwo  powiatowe,  które  finansowały  ekspo
zycję. Stoisko było dobrze postrzegane  przez odwiedzających  tar
gi, jednakże po ostatnim  programie  Elżbiety Jaworowicz  „Sprawa 
dla reportera" Cieszyn kojarzono przede wszystkim z Urzędem  Skar 
bowym.  Szczęśliwie cały powiat postrzegano jako rodzinną  ziemię 
Adama Małysza. Co ciekawe, Ustroń jest dość dobrze znany,  wbrew 
często powtarzanej opinii o braku  promocji naszego miasta.  Ustroń 
dla warszawiaków to piramidy  i sanatorium  uzdrowiskowe.  Nieje
den  raz  słyszałam  opinie:  „Ustroń    pięknie  tam  macie".  Wiele 
pochlebnych  uwag  wymieniano  nie  tylko  na  temat  obiektów,  w 

Nasze stoisko w Gdańsku.  Fot. G. Winiarska 

których  przebywano,  ale  również  na temat samego  miasta.  Każdy 
zainteresowany  przyjazdem  do  Ustronia  otrzymał  kompleksową 
ofertę wypoczynku  w postaci  informatora  bazy  noclegowej  (spe
cjalnie przygotowanego  na targi).  W  informatorze znajdują się nie 
tylko dane adresowe,  wielkości  obiektów, typów pokoi,  ich  wypo
sażenia, czy dany obiekt  posiada  łazienki  w pokojach, czy ma  wa
runki  do  organizacji  kursokonferencji,  czy  jest  w  stanie  przyjąć 
grupy  szkolne  i sportowe,  czy można  przyjechać z psem, ale  rów
nież  ceny  pobytu.  Oprócz  informatora  bazy  noclegowej  każdy 
odwiedzający nasze stoisko otrzymał  Mini  Przewodnik  po  Ustro
niu wraz z mapką,  folder oraz materiały promocyjne obiektów,  któ
re  zdecydowały  się  nam j e  przekazać.  Zainteresowani  otrzymali 
również  informacje na temat możliwości  spędzenia wolnego  czasu 
w  okolicy.  Stoisko  przyciągało  nie  tylko  bogactwem  oferty  tury
stycznej, ale również maskotką„Ustroniaczek"  która  przechadza
ła  się  wśród  odwiedzających,  rozdając  dzieciom  słodycze.  Ma
skotka  naszego  miasta  była  tak  charakterystyczna,  że  niektórzy 
łapali ją  za promyki  lub nos, co niby miało  przynosić  szczęście. 

Stoisko  nasze  odwiedziło  ok.  50  przedstawicieli  biur  podróży 
i organizatorów  wypoczynku.  Większość  odwiedzających  stano
wil i jednak  turyści  indywidualni.  Grażyna  Winiarsk a 
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Ustroniaczek w Warszawie.  Fot. G. Winiarska 
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W POŁOWIE KADENCJ I 
Minęła niedawno połowa trzeciej kadencji władz samorządowych 

w Ustroniu. Fakt ten skłania do przemyśleń  i analiz, a także  stanowi 
dobry moment do podzielenia się z radnymi  i mieszkańcami  tym, co 
udało  się  przez  ten  czas  zrobić,  a czego  nie  zdołano  zrealizować. 
Dzięki zbudowaniu w mieście  szerokiego porozumienia  wszystkich 
chcących pracować dla dobra mieszkańców, stworzono  możliwości 
rzetelnego podejścia do zagadnień  zarządzania budżetem  i rozwią
zywania problemów społeczności  lokalnej. Najlepszym  przykładem 
powyższej tezy jest skład obecnego Zarządu  Miasta, w którym  za
siadają przedstawiciele wszystkich wchodzących w skład Rady  ugru
powań  wyborczych. 

STABILIZACJ A  WYDATKÓ W 
Obecny Zarząd  Miasta  przygotował  i przedłożył  Radzie  Miasta 

trzy  budżety.  Pierwszy  przygotowywany  był  „ z marszu", jako  że 
kadencja rozpoczęła się w listopadzie  1998 r. a zatwierdzenie  budże
tu nastąpiło w styczniu  1999 roku. Następne  budżety  konstruowa
ne były już w ustawowym  tiybie jednakże  przez cały czas w  atmos
ferze wielkich  niewiadomych  spowodowanych  po stronie  docho
dowej  nieznanymi  do  końca  wynikami  finansowymi  państwa,  zaś 
po  stronie  wydatkowej  niemożliwymi  do  oszacowania  skutkami 
wprowadzenia  przez rząd  reform w tym głównie  reformy  oświaty. 
Tak działo się przez kolejne  lata, kiedy to prognozowana  inflacja w 
znacznym  stopniu odbiegała  (niestety w górę) od  rzeczywistej,  zaś 
zaplanowane  i przekazywane  przez państwo  dochody były  niewy
starczające na  pokrycie jej  skutków  po  stronie  wydatków.  Efekty 
reformy  oświaty  choć  merytorycznie  dobre  pogrążały  finansowo 
miasto. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Zarząd Miasta  zmu
szony  był skoncentrować  się w pierwszych  dwóch  latach  na  anali
zie i ustabilizowaniu niezbędnych  wydatków bieżących związanych 
bezpośrednio  z  funkcjonowaniem  tych  zadań  miasta,  z  jednocze
snym  intensyfikowaniem  działań  prowadzących  do  bardziej  sku
tecznej polityki  pozyskiwania  dochodów  własnych. 

Do najskuteczniejszych działań w pierwszej sfeize zaliczyć należy: 
 optymalizacja rozwiązań sieci gimnazjów w mieście 
 stworzenie  jednolitych  kryteriów  organizacji  pozostałych  pla

cówek oświatowych  w  mieście, 
 reorganizacja Urzędu  Miasta, 
 przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych  wsamodzielnąspólkę, 
 przejęcie zarządzania zasobami  mieszkaniowymi  bezpośrednio 

przez Wydział  Mieszkaniowy  Urzędu  Miasta 
 włączenie Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej w struktury  Miejskiego 

Domu  Kultury  „Prażakówka" 
 opracowanie  i realizacja kadencyjnego programu  inwestycyjno 

 modernizacyjnego w  mieście. 
W zakresie pozyskiwania dochodów własnych  duże efekty  przy

niosły: 
 przejęcie i skuteczna egzekucja dochodów z tytułu czynszów  za 

lokale mieszkalne  i użytkowe, 
  intensyfikacja  sprzedaży  drobnych  nieruchomości  miejskich 

głównie na poprawienie dotychczasowego  zagospodarowania  nie
ruchomości  właścicieli  prywatnych, 

  intensyfikacja  i  poprawa  skuteczności  egzekucji  należności 
i  zaległości  podatkowych  w tym bezpośredni  pobór opłaty targowej, 

  intensyfikacja polityki  lokowania wolnych środków  na  rachun
kach  bankowych, 

  racjonalizacja dochodów  z tytułu świadczonych  przez jednost
ki miejskie usług, głównie w  zakresie opieki w żłobku,  przedszko
lach  i szkołach  oraz usług w sferze opieki  społecznej, 

  realizacja mniejszych zadań  inwestycyjnych  w oparciu  o  zasa
dy partycypacji  mieszkańców, 

 pozyskiwanie wpłat  i darowizn  od sponsorów  i innych  podmio
tów na realizację zadań  miasta. 

ROSNĄ  DOCHODY 
Wprowadzenie  przedstawionego  wyżej sposobu  pracy  pozwoli

ło  na uzyskanie  bardzo  dobrych  wyników  zarówno  po stronie  do
chodów, jak  i wydatków  budżetu  miasta. Zaznaczyć  należyjednak, 
że wzrost  dochodów  zanotowano  tylko  po stronie dochodów  wła
snych,  zaś  dochody  zewnętrzne  nie  wzrastały  przez  ostatnie  trzy 
lata  nawet  na  poziomie  inflacji, a  w  przypadku  roku  2000    2001 
utrzymane  zostały  (mimo  uznanej  prawie  10%  inflacji) prawie  na 
tym samym  poziomie. 

Dochody ogółem wzrosły w mieście od  1998 r do 2001  r.  z kwoty 
16.758.909 zł do kwoty 29.988.218 zł co stanowi prawie 58 %  wzro
stu  i daje około  20  %  średnioroczny  wzrost,  zaś  dochody  własne 
zanotowały w tym samym czasie wzrost ponad  81 % przy  wzrostach 
podatków  i opłat  lokalnych  na poziomie nie przekraczającym  infla
cji .  Fakt  ten  stanowi  dowód  na  intensyfikację  działań  miasta  w 
pozyskiwaniu  dochodów  z  innych  źródeł  niż podatki    bezpośred
nio  obc iąża jące  mieszkańców,  co  potwierdza  fakt,  że 
w  tym  samym  czasie  dochód  przeliczony  na  mieszkańca  wzrósł 
z  1.186 zł w  1998 r. do  1.874 zł w 2001  r. co stanowi 58%  wzrostu. 

WZROST  INWESTYCJ I 
Dużo  lepiej wygląda jednak  analiza  strony wydatkowej  budżetu 

miasta  w  tych  samych  okresach  czasu.  Od  1998    2001  wydatki 
budżetu  miasta wzrosły  z  19.492.761  zł do kwoty 35.968.186 zł  co 
stanowi  84% wzrostu. Jeżeli zestawimy natomiast wydatki  inwesty
cyjne miasta  to efekt wydaje się wprost  niemożliwy.  W tej dziedzi
nie  zarejestrowano  wzrost  o 458  %    tj . z  kwoty  2.628.768  zł  do 
12.016.600 zł co w przeliczeniu na  1  mieszkańca daje wzrost ze  164 zł 
w  1998 r.  751 zł w 2001 r. 

Należy oczywiście wyjaśnić w tym miejscu dwie okoliczności.  Po 
pierwsze  różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami  pokrywane są 
głównie  z  nadwyżek  budżetowych  oraz  ponadplanowych  docho
dów  realizowanych  w  trakcie  roku, jak  również  preferencyjnych 
pożyczek. 

Po drugie tak duże wzrosty wydatków  w stosunku  do  dochodów 
mają swoje znaczące wytłumaczenie  w fakcie  finansowania  części 
wydatków poprzez środki pochodzące z pożyczek. Dotyczy to głów
nie oczyszczalni  ścieków, jednakże są to tylko  i wyłącznie  pożyczki 
preferency jne,  których  oprocentowanie  nie  przekracza 
7 %, czyli kształtuje się poniżej rzeczywistej  inflacji, zaś spłata  tych 
pożyczek jest  precyzyjnie wyliczona  i przedstawiona  w  budżecie 
na 2001  r. i nie może stanowić żadnego zagrożenia dla  prawidłowe
go  funkcjonowania  miasta  w  latach  następnych  co  potwierdzone 
jest  stosownymi  opiniami  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  spra
wującej nadzór  finansowy  nad  gminami. 

STARE I NOWE  ZADANI A 
Wszystkie opisane powyżej okoliczności  pozwoliły  na  zrealizo

wanie przez obecny Zarząd  M iasta rozpoczętych  przez  poprzedni
ków działań z jednoczesnym  wprowadzaniem  nowych zadań  inwe
stycyjnych, jak  i  innych. 

Do najbardziej znaczących  realizacji w pierwszej grupie  należy: 
dokończenie Gimnazjum Nr  1  w  Ustroniu, 
 oddanie do użytku dużej sali  koncertowej w MDK  „Prażaków

ka" wraz z modernizacją węzła cieplnego  i wymianą  stolarki  okien
nej i drzwiowej, 

  dokończenie  realizacji  stacji  przeładunkowej  odpadów  na  ul. 
Krzywej, 

 ostateczne zrekultywowanie wysypiska  śmieci  na  Poniwcu, 
Z nowo  realizowanych  zadań  wymienić  należy: 
 rozpoczęcie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków z 

przełączeniem  i likwidacją oczyszczalni  w Jaszowcu  oraz  budową 
kolektorów sanitarnych  na Dolnym  Zawodziu,  Polanie  i Dobce, 

  kompleksowa  wymiana  centralnego ogrzewania  w trzech  blo
kach  przy  ul. Chabrów  na ogrzewanie  etażowe  i remont  kapitalny 
budynku  przy ul. Daszyńskiego  54, 

  kontynuacja  inwestycji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych 
w dzielnicach  Poniwiec  i Hemianice stopniowe modernizacje  dróg 
wmieście, 

  wykonanie  oświetlenia  miejskiego  wzdłuż  ul.  Nadrzecznej 
i  Wantuły, 

 sukcesywna  budowa chodników  wzdłuż  ulic. Jelenica, 3 Maja, 
Skoczowskiej  i  Lipowskiej. 

JESZCŻE W TEJ  KADENCJ I 
Zarząd  Miasta pomny obietnic złożonych  mieszkańcom,  a zara

zem świadom  potrzeb nowoczesnego  organizmu  miejskiego,  przy
gotowuje szereg  inicjatyw. Do najciekawszych z nich  należy  zada
szenie amfiteatru, budowa zespołu  dwóch  budynków  wielorodzin
nych  przez TBS,  reorganizacja  ruchu  samochodowego  w  centrum 
miasta, modernizacja stawu kajakowego przy ul. 3 Maja,  komplek
sowa wymiana okien  w SP2 z wymianą  systemu  grzewczego. 

Przedstawiając powyższą  analizę  liczymy na dalszą  współpracę 
oraz zrozumienie radnych  i mieszkańców dla podejmowanych  dzia
łań. Mamy nadzieję, że przy wykorzystaniu całego potencjału  ludz
kiego naszego miasta jesteśmy  w stanie osiągnąć bardzo  wiele. 

Zarząd  Miasta 
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Warszawa,  dnia 1y  marca  1971  r , 

 w.„„ wU. „ K  N> )0  ob.  Jan  MISIORZ 

L.dz.  BOZ/2158/71  Ustroń  Śląski 

u l .  U.  Konopnickiej  6/1 

Biuro  Ohywatol siei ego  Komitetu  Odbudowy  Zamku  Królew
skiego  potwierdza  odbiór  i  dziękuje  za  przekazanie  widokówki 
Zamku.  Będzie  ona  pomocna  budowniczym  Zanku. 

Łączymy  pozdrowienia. 

w/ z ̂  ̌JTHIEKTOR. ¿1ORA  ^ 

Wojcieoh  L ip ińsk i/ 

TANCERZE 
Od  listopada w M DK  „Praża

kówka" działa grupa break  dan
ce,  która  przyjęła  nazwę  Fable 
Squad.  Grupa  to młodzi  chłop
cy  ze  szkół  średnich,  którzy  w 
„Prażakówce" opanowująskom
plikowane  figury. Próby  nasiliły 
się  ostatnio,  gdyż  Fable  Squad 
w najbliższych dniach  zamierza

ją  wystąpić  na  Ogólnopolskim 
Turnieju  Tańca  Break  Dance 
Uprock200I  w Koninie.  Grupę 
tworzy  ośmiu  chłopców:  Woj 
tek UfoTwardzik , IVlarci n Mar 
shal Marszałek,  Maciej   Macio 
Mijał ,  Krzysztof  Floha  Seca 
Mal inowski ,  Łukasz  Kile r 
Skrzypczak,  Szymon  Piło 
Pilch,  Paweł  Faku  Herman 
i Bartosz Abe Rząsa.  (ws) 

Ustroński  rzeźbiarz Jan Misiorzjest również kolekcjonerem. Zbie
ra stare sprzęty jak  moździerze,  żelazka,  lampy, świeczniki,  koło
wrotki  itp. A wraz z żoną  Wandązbierająwidokówki. Pani  Wanda 
jako  były członek  Zespołu  Pieśni  i Tańca  Koniaków  zbiera  pocz
tówki  ze strojami  ludowymi  z całego świata.  Pan Jan zbiera  różne 
widokówki  z  okresu  przedwojennego.  Kiedy  zapadła  decyzja  o 
odbudowie Zamku  Królewskiego  w Warszawie  i ogłoszono apel  o 
przysyłanie  zdjęć,  widokówek,  by jak  najwierniej  odtworzyć  tę 
budowlę,  ustroński  kolekcjoner zareagował  i wysłał  ze swej  kolek
cji 20 widokówek Zamku sprzed  1939 r. Otrzymał za ten dar specjal
ne podziękowania  i zaproszenie do zwiedzenia Zamku w pierwszej 
grupie, którą oprowadzał  prof.  Lorenz. 

Niedawno  P. Jan  zakupił  na  Targach  Staroci  albumik  widokó
wek z Poznania z  lat  19391944, które przesłał do Muzeum  Narodo
wego  Historii  Miasta  Poznania. Otrzymał  również  podziękowania 
i zaproszenie do zwiedzenia  Muzeum.  Jedna z tanecznych  figur.  Fot.  W. Suchta 

Przed  dwoma  tygodniami  w  artykule  „Li 
kwidacja  filii " zacytowałem  dosłownie  wypo
wiedź członka Zarządu  Powiatu  Jana  Jałowi
czora,  który powiedział: „Od  1  września  fili a 
definitywnie nie będzie  istniała".  Rozumiałem 
to,  a  podobnie  czytelnicy,  że  chodzi  o  wrze
sień 2001  r. tymczasem  okazuje się, że  wypo
wiedź dotyczy 2002  r. 
 Likwidacji  ustrońskiej Fili i  Liceum  Ogólno
kształcącego  im.  Kopernika  nie  planuje  się 
wcześniej niż  1  września 2002  r.  mówi J. Jało
wiczor.    Jako  członek  Zarządu  Powiatu, 
wspólnie  z  władzami  samorządowymi  będę 
robił wszystko, aby  uczniowie,  którzy  rozpo
częli naukę w Fili i w Ustroniu, tam mogli  skoń
czyć  szkołę  średnią.  Jeżeli  okaże  się  to  nie
możliwe  z  powodów  ekonomicznych,  to  za 
zgodą  rodziców  klasy  przejdą  do  Cieszyna, 
przy  czym  nie  będą  dzielone,  ale  takie  jak 
w Ustroniu. Nie planujemy też naboru do  Fili i 
w Ustroniu.  W tym  roku  naboru do  liceów  nie 
ma, za dwa  lata zaś będzie nabór tylko do  Cie
szyna.  Zresztą  Fili a  powstała,  gdyż  był  nad
miar  dzieci  w  stosunku  do  miejsc  w  LO  im. 
Kopernika  w  Cieszynie.  Dyrektor  Kabiesz 
uważa,  że  teraz,  gdy  to  liceum  będzie  miało 
przestrzeń  niewykorzystaną, nie ma sensu  pro
wadzenia drogiej Filii . Zresztą  po  egzaminach 
wstępnych  było  wiele  pretensji,  gdy  ucznio
wie zdawali  do Cieszyna,  a potem  byli  kiero
wani  do  Fili i  w  Ustroniu.  Popieram  również 
to, co napisano w Gazecie Ustrońskiej, że  prze
znaczenie  tego obiektu  musi  być  uzgodnione 
z władzami  Ustronia.  (ws) 

Zarząd Fundacji  św.  Antoniego  w  Ustroniu 
pragnie gorąco i serdecznie podziękować ro
dzinie  Waszków  za  wkład  i  pracę  na  rzecz 
ubogich. Szczególnie dziękujemy  Małgorza
cie Waszek, która intensywnie i bezinteresow
nie poświęca swój  wolny czas dla bliźnich. 
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SZCZEPIENIA PSÓW 
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

NIERODZ1M  15.05. 
16.05. 

8.0010.00 

15.0017.00 

Lecznica dla zwierząt, ul. Bładnicka  10 

Lecznica dlazwierząt, ul. Bładnicka  10 

LIPOWIE C  14.05.  10.0010.30 

11.0011.30 

11.4512.00 

12.3013.30 

P. Tomaszko, ul. Lipowska 41 

Ośrodek  Wczasowy  „Bemadka" 

P. Heller, ul. Nowociny 1 

Sklep Spożywczy  Klub 

HERMANIC E  15.05.  12.0012.30 

13.0014.30 

15.0016.00 

P. Gajdacz, ul. Katowicka  151 

P. Sikora, ul. Skoczowska 6 

RSP „Jelenica" Hurtownia  Spożywcza 

GOJE  16.05.  9.0010.30  P. Hławiczka, ul. A. Brody 85 

ZAWODZI E  16.05.  11.0012.30  P. Brachaczek  Puzoń, ul. Szpitalna 

JELENIC A  16.05.  13.0013.30 

14.15 

Rozlewnia  Wód „Czantoria", ul. Jelenica 

P. Cieślar  „U Jonka na  Kępie" 

USTROŃ 
CENTRUM 

17.05.  8.0012.00 

14.0017.00 

Lecznica dla zwierząt Animals, 

ul, Grażyńskiego  5 

PONIW1EC  18.05.  8.009.30  P. Cichy, ul. Akacjowa 60 

POLAN A  18.05.  10.3011.00 

13.30 

Warsztat  samochodowy   P. Kurzok 

P. Śliwka, ul. Polańska 32 

JASZOWIE C  18.05.  11.4012.00  P. Szkaradnik, ul. Wczasowa  14 

RÓWNIC A  18.05.  13.00  P.  Pasterny 

DOBKA  18.05.  1430 

15.00 

sklep  spożywczy 

Dobka Ślepa,  PKS 

Prosimy nie zapomnieć książeczek szczepień. 

Uwaga!  W  bieżącym  roku  koszt  szczepienia  wynosi  10  zł  +  28  zł  podatek.  Osoby 

ustawowo zwolnione płacą tylko koszt szczepienia  10 zł. 

Istnieje  możliwość  jednoczesnego  zaszczepienia  psa  przeciw  wściekliźnie  i  innym 

chorobom  zakaźnym.  Szczepionka  przeciwko wściekliźnie,  parwowirozie,  nosówce, 

chorobie  Rubartha  oraz  kaszlowi  kenelowemu  kosztuje  50  zł,  natomiast  przeciwko 

wściekliźnie, nosówce  i chorobie  Rubartha 25 zł. 



24  kwietnia w Café Europa w Prażakówce  odbyło  się  zebranie 
Towarzystwa  Miłośników  Ustronia. Sprawozdanie z rocznej  dzia
łalności przedstawiła  prezes TMU  Bożena  Kubień. 

Anna  Robosz zaproponowała,  by w Ustroniu działała  kawiarnia 
literacka. W Café Europa mogłyby się cyklicznie odbywać  spotka
nia z  literatami.  9 maja o godz.  18 w Café  Europa  będzie  miało 
miejsce spotkanie z autorką książki „Agnieszki. Pejzaże z Agniesz
ką Osiecką" Zofią Turowską  i kompozytorką,  autorką  muzyki do 
wielu piosenek A. Osieckiej Katarzyną Gaertner.  A. Robosz zapo
wiedziała  też  występ  podczas  tego  spotkania  Katarzyny  Madej
czyk, która wykona piosenkę A. Osieckiej „Wesoło mi w zimie",  do 
napisania  której  podczas  pobytu  w Wiśle  zainspirowała  poetkę 
Aleksandra  Hałacz.  To spotkanie  mogłoby  być początkiem ka
wiarni  literackiej.  Oczywiście  potrzeba  kilku  osób  zdolnych po
święcić  swój  czas  wolny  i działać w sposób  przemyślany,  tak by 
wszystko miało ręce  i nogi. A. Robosz wyraziła nadzieję, że  będzie 
można  liczyć na przychylność  Urzędu  Miasta. 

Burmistrz Jan Szwarc  powiedział,  że miasto docenia  wszelkie 
inicjatywy kulturalne, o czym najlepiej świadczy  fakt, że na kulturę 
rocznie wydaje się milion  złotych. Organizowanych jest  ponad 70 
imprez kulturalnych, występują u nas czołowi  artyści.  Miasto  do
finansowuje też działające w Ustroniu zespoły. Dziecięca  „Równi
ca" to dotacja w wysokości 70.000 zł. Dzieci z tego zespołu  prezen
tują wysoki poziom  i władze miasta to doceniają. Trzeba leż powie
dzieć,  że państwo  jako  sponsor  kultury  praktycznie  nie istnieje. 
Miasto będzie się starało pomagać kawiarni  literackiej, ale  dobrze 
jest  wnioski  o pomoc  kierować  wtedy,  gdy  trwają  prace  nad bu
dżetem  miasta. Obecnie  budżet  na 2001  r.  jest  uchwalony  i chcąc 
dać  pieniądze na działanie  kawiarni  literackiej  trzeba je  odebrać 
z innej działalności. Jeżeli jednak  będąmożliwości pomocy, to mia
sto  chętnie  to uczyni 

Tak jak poprzednie  spotkania TMU  dyskusje zdominowały  pro
blemy związane z zagospodarowaniem  przestrzennym  i  architektu
rą.  Projektant Zawodzia  Henryk  Buszko stwierdził, że w Polsce nie 
ma jednoznacznego  prawa, jednoznacznych  przepisów pozwalają
cych  kontrolować  ład przestrzenny, a to kompromituje nasz kraj. 
Ła d  przestrzenny jest zwierciadłem  ładu prawnego  i moralne
go    mówił  H. Buszko  i dodał,  że kilkadziesiąt  lat współpracy 
z Ustroniem sprawia,  iż wraz z Aleksandrem  Franią  czująsię od
powiedzialni  za to  miasto. 

J. Szwarc stwierdził na to, że bardzo szanuje  ludzi, którzy dbają 
o  ład zagospodarowania  miasta.  Ktoś jest jednak  odpowiedzialny 
za chaos przestrzenny w Ustroniu. To chyba nie burmistrz  projek
tuje  budynki  i zabudowę  miasta,  a projektantom  często  brakuje 
odpowiedzialności  za to, co robią.  Obecnie jesteśmy  w sytuacji, 
gdy każdy uważa, że może  robić co chce, dotyczy  to także projek
towania, a władze  miasta  nie są w stanie  przeciwdziałać.  Sprawa 
budynku  Farmacolu  na Zawodziu  jest  poza  gestią  władz  miasta, 
ale argumentem na jego  istnienie jest 250 miejsc pracy, czyli o 250 
bezrobotnych  mniej.  Przy  panującym  obecnie  bezrobociu  na to 
trzeba  patrzeć, w przeciwnym  wypadku  ludzie  powiedzą  burmi
strzowi, że jest  niepotrzebny. 

Od  lewej: Z. Kołder,  H. Buszko, A.  Franta. 
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Fot W. Suchta 

Bładnice  Dolne  k/Ustronia 

s.c . 
Informacja: 

Nawiązując  do wypowiedzi  burmistrza  A.  Franta  pytał, kto 
w takim  razie ma  odpowiadać za ład  przestrzenny.  Jego  zdaniem 
przestrzenią  rządzi się tak jak w wojsku  konieczny jest ścisły  reżim 
i odpowiednie  planowanie.  Trzeba  też  przyjąć, że własność  pry
watna musi być podporządkowana  interesowi większości. Nie wolno 
dopuszczać do sytuacji, gdy  każdy  właściciel  robi co chce, a tak 
stało się w Ustroniu  na Zawodziu,  gdyż źle została  sformułowana 
decyzja  urzędnicza.  Takich  błędów  nie wolno  popełniać w przy
szłości. 

Kazimier z  Hanus  natomiast  zajął się zagospodarowaniem  łąki 
między  ulicami  Brody  i Konopnickiej. Zaproponował,  by na bu
dowlach,  które  tam  powstają  umieszczać  tabliczki  z  nazwiskiem 
architekta.  Widać  tam chaos  i nieład. 

Zbiniew  Kołder  stwierdził na to, że opracował  zagospodarowa
nie tej  łąki, ale nie było pienędzy  na zatwierdzenie  planu  szczegó
lowego  i nic z tego nie  wyszło. 

Michał Pilch zauważył, że dyskusje o architekturze  zdominowały 
zebrania TMU, a on chciałby dyskutować  też nad  innymi  zagadnie
niami. K. Hanus dodał, że dyskusję o architekturze mogłaby  zorga
nizować odpowiednia komisja Rady  Miasta. 

Elżbieta  Sikora  mówiła, że TMU jest odbierane coraz  częściej 
jako  stowarzyszenie  kontrowersyjne,  a to na pewno  nie ułatwia 
kontaktów z innymi.  Wojsław  Suchta 



Zaprasz a na ciekaw e i tani e wczas y oraz  podróże : 
CHORWACJAGRECJAHISZPANIA - organizator USTRONIANKA. 

Ponadto szereg innych propozycji, m.in.wycieczki objazdowe: 


TURCJA - „CLUB POLSKA SIDE KARDELEN" - od 1390 zł 

OGRODNICTWO    Muszer 
U s t r oń  N i e r o d z i m,  ul. W i e j s ka  1 9, 

http://www.ustronianka.pl


Rozpoczął się sezon połowu pstrąga.  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Vidcofilmovvanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„U  Marusia".  ul.  Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
komunie,  domowa  kuchnia.  Zapra
szamy. 

Ocieplanie  budynków,  malowanie, 
kafelkowanic. 
Tel.  0502619214,  8541264. 

Szycie  spodni.  Ustroń 9 Listopada  3. 
Tel.  8544768 

Tynkowanie,  kafelkowanie. 
Tel.  8527099  po  16°°. 

Inż.  Krzysztof  Suchanek.  AUTOMA 
TYK A  UŻYTKOWA.  Wykonuję  in
stalacje  alarmowe,  antenowe,  elek
tryczne.  Posiadam  stosowne  uprawnie
nia,  licencję.  Ustroń,  ul.  Stawowa  2, 
tel.  0501535898. 

Koszenie  trawników  i ogrodów,  wy
cinka  drzew.  Tel.  8542519. 

Pokój  do  wynajęcia,  tel.  grzeczno
ściowy  8542922  po  18.00. 

Okna  drewniane,  PCV.  Drzwi  we
wnętrzne,  wejściowe,  garażowe.  Pa
rapety,  rolety.  Ceny  producentów. 
Sprzedaż,  montaż.  „GAJA"  Ustroń
Nierodzim  (przy  dwupasmówcc). 
Tel.  8547198,  0502577238. 

Sznaucery  szczenięta.  8542839. 

Profesjonalny serwis  RTVSAT,  Sony, 
Panasonic,  Philips.  Grundig.  Pione
er,  Samsung,  LG,  Sharp,  telefony, 
iaxy,  CBRadia,  monitory,  Play  Sta
tion,  rozkodowywanic  radioodbior
ników.  Ustroń,  Daszyńskiego  26. 
Tel.  0605311548. 

Ocieplenia,  budynki  od  podstaw,  ta
nio,  solidnie,  Faktury Vat. 
Tel.  0502952686. 

Wideorejestracja.  Tel.  8544357. 

Do  wynajęcia  lOOm.  przy  ul. 3 Maja. 
pierwsze  piętro,  wszystkie  media. 
Tel.  8543424. 

Kupimy  tereny  budowlane  0,52  ha 
na  terenie  Ustronia  lub  okolic. 
Tel.  033/8541504. 

Do  wynajęcia  lokal  na  działalność 
gospodarczą  na  ul.  Daszyńskiego. 
Tel.  8547011. 

Do  5 maja apteka  Centrum,  ul.  Daszyńskiego  8, tel.  8545776. 
Od 5 do  12 maja apteka  Pod  Najadą, ul. 3 Maja  13, tel.  8542459. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

   Ustroń,  ul.  Słoneczna 7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00    20.00 

Ustroń,  ul.  Słoneczna 7 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 
—  grupa  dla  wspóluzalcżnionych  wtorek  17.30    19.30 

ul.  Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
W y s t a wy  s ta łe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  ..Wesele" 
W y s t a wy  czasowe: 
—  Kolekcja  jaj  artystycznych  oraz  malarstwa  i  rzeźby  H.  Kaczmarczyk 
z  Wilkowic   do  10  maja. 
—  Fotografie  i pamiątki  z podróży  M.  Chowanioka  do  Mongolii,  Chin, 
Indii  i Nepalu   do  25  maja 
M u z e um  c z y n n e:  we  wtorki  9   17,  od  środy  do  piątku 9   14, 

w  soboty 9   13,  niedziele  10   13. 

ul.  3 Maja  68,  teł.  8542996. 
W y s t a wy  s ta łe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
W y s t a wy  czasowe: 
—  Wystawa  twórczości  artystycznej  S.  Stryczek  z Ustronia   do  30  czerwca 
O d d z i ał  c z y n n y:  we  wtorki  9   18,  środy,  czwartki  9   14. 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108. 
M u z e um  c z y n n e:  od 9   17. 
—  Stała  wystawa  etnograficzna  i czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  poniedziałku  do  piątku 9  16,  w  soboty  9   13. 

Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny z literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Obrazy  Evgcni  Afanassieva. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

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

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 
—  Stała  wystawa  prac  dziecięcych  w  sali  nr  15 

ul.  3 Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
  piątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub Świetlica dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
 p i ą t ki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
3.05.  godz.  9.00  Ekumeniczne  uroczystości  religijne  w  kościele 

św.  Klemensa 
godz.  10.00  Uroczystości  Patriotyczne  przy  Pomniku  Pa

mięci  Narodowej  w  Rynku 
9.05.  godz.  18.00  Spotkan ie  autorsk ie  z  Katarzyną  Gaertner 

i  Zofią  Turowską,  autorką  książki  „ Agnieszki. 
Pejzaże  z  Agnieszką  Osiecką"    Cafć  Europa 
w  MDK  „Praźakówka" 

SPORT 
5.05.  godz.  11.00  Puchar  Polski w Dualu  (rowery  górskie)  Kolej 

Linowa  na  Czantorię 
6.05.  godz.  11.00  Mistrzostwa  Ustronia  w  Skoku  o  Tyczce  o  Puchar 

Burmistrza Miasta  boisko SP5 w Ustroniu  Lipowcu 
20.05.  godz.  10.30  V Rodzinny  Rajd  RowerowystadionKS„Kuźnia" 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul.  S a n a t o r y j na  7 (baseny),  te l / fax  8541640 

3.05.  godz.  16.30  P r z e d w i o ś n ie 
godz.  19.00  Czego  p r a g ną  kob ie ty    komedia 

49.05.  godz.  18.45  Niezniszczalny    thriller 
godz.  20.30  Księga  cicni:  Blair  Witch  2   horror 

10.05.  godz.  17.00  Niezniszczalny    thriller 
godz.  18.45  Księga  cieni:  Blair  Witch  2   horror 

K i n o  p r e m i er 
3.05.  godz.  21.15  Cudowni  chłopcy    obyczajowy 
10.05.  godz.  20.30  Stary,  gdzie  moja  bryka    komedia 

SKLEP CALOŮOBOWy  J f \  f  é  J m  Zakupy na telefon! 
spożywczo,,rzemyslouJyM 1   W CENTRUM USTRONIA 
1,3U50  Ustroń  .  « T Ď o c / f o  bOWÓZ GRATIS!!! 
ul. 3 Maja 28  lei.  2If h Oją'l)Q'  10 Honorujemy karty kredytou/e! W oczekiwaniu na wczasowiczów.  Fot. W. Suchta 

10  Gazeta  Ustrońska 

http://www.ustron-kultura.enter.nGt.pl


dzili  się z wysoką  przegraną, a może  nie do końca  starczyło  im sił. 
W  82  min.  swą  trzecią  bramkę  strzela  M.  Sikora,  w  trzy  minuty 
później po  indywidualnej akcji  i ograniu obrońców  po raz drugi  na 
listę strzelców  wpisuje się R. Haratyk.  Ostatniego gola w tym  me
czu strzela  Piotr  Husar, dobijając piłkę odbitą przez bramkarza  po 
mocnym  strzale  D. Szpaka,  a dzieje się to w 88  min. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Soły  Włodzimier z  Gąsiorek:   Zawodnicy  nie  wywią

zali się z zadań  taktycznych.  Mieliśmy grać podwojonymi  stopera
mi, uzupełniać krycie  Haratyka 
i Sikory. Szybka  kontra nam  nie 
wychodziła.  Bardzo słaby  mecz 
w naszym  wykonaniu.  W  Kuź
ni zaimponowali  mi bardzo  do
brzy  napastnicy. 

Trener  Kuźni  Piotr   Krupa :  
Jestem  zadowolony  z  wyniku. 
Było  trochę  sytuacji  niewyko
rzystanych,  ale  trudno  mieć 
o  to  pretensje,  gdy  padło  tyle 
bramek.  Pewna  poprawa  jest 
w  opanowaniu  środka  boiska, 
ale  przeciwnik  był  zbyt  łatwy, 
by  mówić,  że  jest  już  bardzo 
dobrze.  Wojsław  Suchta 

1.  Kuźnia  53  5318 
2.  Koszarawa  52  4417 
3.  Zabrzeg  39  3522 
4.  Kończyce  39  3427 
5.  Czechowice  38  4436 
6.  Chybie  35  3033 
7.  Zebrzydowice  32  5032 
8.  Bestwina  30  3625 
9.  Milówka  28  3737 
10. Porąbka  27  3340 
11.  Kobiernice  24  2938 
12.  Kaniów  22  3045 
13.  Wieprz  21  3360 
14.  Kozy  20  1629 
15. Strumień  17  2050 
16. Śrubiarnia  16  2540 

Trzeciąbramkę strzela R. Haratyk.  Fot.  W.  Suchta 

W ataku  M. Sikora.  Fot.  W.  Suchta 

Kuźnia  Ustroń    Soła  Kobiernice  7:1  (2:0) 
Po raz pierwszy  w rundzie  wiosennej  Kuźnia grała  przy  bardzo 

ładnej  pogodzie,  na  suchym  boisku  i zawodnicy  pokazali,  że  po
trafią  strzelać  bramki.  Co  prawda  Soła  broniła  się  w  pierwszych 
minutach  skutecznie, przeprowadzając groźne  kontrataki.  Raz  na
wet  zawodnik  Soły  znalazł  się  na  dobrej  pozycji  strzeleckiej,  ale 
mocny strzał wybił  Henryk  Buchalik.  Pierwszą  bramkę dla  Kuźni 
zdobywa  w 29  min.  po strzale głową  Wojciech  Krupa .  W  osiem 
minut  później  piłkę  otrzymuje  Robert  Haratyk ,  przebiega  z  nią 
kilkanaście metrów  i dokładnie  podaje w polu karnym do  Mieczy
sława Sikory,  który z kilku metrów zdobywa drugą bramkę.  Kolej
nych  pięć  bramek  Kuźnia  strzela  w  drugiej  połowie.  W  49  min. 
Janusz  Szalbot  dogrywa  do  R. Haratyka,  który  końcem  buta  do
tyka  piłki  i kieruje ją  do  siatki.  Kolejna  bramka  pada  po  rajdzie 
Dawida  Szpaka  i dokładnym  podaniu  do  M. Sikory, który  zdoby
wa swą drugą  bramkę.  Przy prowadzeniu  4:0 Kuźnia nieco  rozluź
nia  szyki    praktycznie  jest  już  po  meczu.  Nie  znaczy  to,  że  nie 
atakuje,  jednak  czasami  do  głosu  dochodzą  zawodnicy  Soły, 
a jednemu  z nich  po  indywidualnej akcji udaje się strzelić  honoro
wą  bramkę.  Kolejnych  kilka groźnych  akcji  Kuźni  nie kończy  się 
bramkami,  choć były ku temu okazje. Ostatnie dziesięć minut  spo
tkania  to kolejne trzy bramki. Zawodnicy  z Kobiernic chyba  pogo

Rozmowa z prezesem K S Kuźnia  Ustroń 
Zbigniewem  Hołubowiczem 

Wyraźni e nie spodobała  się panu krótk a  informacj a  i jednozda
niowy komentarz w poprzedniej  GU, odnoszące się do odwołania 
Wiesława  Nielaby z funkcj i  trenera  Kuźni  Ustroń. 
Oczywiście,  że  mi  się  to  nie  spodobało.  Przede  wszystkim  taka 
informacja nie powinna trafić do gazety. Jest to decyzja Zarządu  za 
odwołaniem  i  nie  podaje  się  do  wiadomości,  jak  kto  głosował. 
Poza  tym w  informacji jest  nieścisłość, gdyż  trenera  odwołaliśmy 
przy czterech  głosach  za  i trzech wstrzymujących  się. 
Moj e odczucie jest  taki e jak  przeciętnego  kibica.  Drużyna  wy
grywa, podczas meczów zachowaniu  trenera  nie można  niczego 
zarzucić, a tu nagle  odwołanie. 
Trenera  nie odwołaliśmy  za  złą  pracę  z drużyną   na  pewno  byli
śmy z niego zadowoleni,  a współpraca  z nim  układała  się  dobrze. 
Jednak  trener  nie  przyjął do  wiadomości  decyzji  Zarządu,  co  do 
rozegrania  pierwszego  meczu  na bocznym  boisku. 
Al e pierwszy  mecz graliście  na głównym  boisku. 
Zarząd ustalił, że jeżeli będą niesprzyjające warunki, mecz  rozegra
my na bocznym  boisku. Główna  płyta była w renowacji, a jest  ona 
dla  nas  głównym  źródłem  dochodów.  Dobrze  utrzymana  płyta 
przynosi  nam  korzyści.  Trenują  tu  pierwszoligowe  kluby  i zosta
wiają pieniądze. Trener zagroził wręcz, że odda mecz  walkowerem. 
To był jeden  z  powodów. 
To znaczy, że były jeszcze  inne. 
Tak.  Trener  do  jednego  z  wiceprezesów  powiedział,  że  z  takim 
zarządem  jak  tu,  nie  da  się  pracować  i jest  to  najgorszy  zarząd 
w Polsce. Byłem zdziwiony  taką wypowiedzią, gdyż dwa  tygodnie 
wcześniej mieliśmy spotkanie z trenerem, piłkarzami  i wszyscy  byli 

zadowoleni.  A przecież wtedy  każdy mógł  się wypowiedzieć.  Tre
ner  nie  wnosił  żadnych  uwag.  Zresztą  widywałem  się  z  trenerem 
bardzo  często  i nigdy  nie  miał  zastrzeżeń,  a  tu  nagle  taka  wypo
wiedź.  Mnie  to osobiście  ubodło, gdyż poświęcam  dla  tego  klubu 
dużo  czasu,  pieniędzy  i  dobro  tego  klubu  naprawdę  leży  mi  na 
sercu. To był drugi  powód,  a  trzeci  polegał  na  tym, że  trener  dru
żyny seniorów  powinien  być koordynatorem,  tymczasem jego  sto
sunek  do  trenera juniorów  był  negatywny.  Juniorzy  mieli  sparing 
z  Nierodzimiem  i ogłoszono  to  na  tablicy.  Jednak  w  tym  czasie 
trener  Nielaba,  który  także  trenował  trampkarzy,  rozgrywał  spa
ring z Trójwsią. Na pytanie trenera  juniorów  Korneliusza  Dziwisza 
dlaczego  tak się dzieje, odpowiedział  ordynarnie. Trener  Dziwisz 
ma  papiery  trenerskie, jest  osobą  po  studiach  i nie  można  tolero
wać  takiego  zachowania.  Tak  więc  byliśmy  zadowoleni  z  pracy 
trenerskiej  W.  Nielaby,  wiemy  że  sukcesy  Kuźni  były  od  strony 
trenerskiej jego  zasługą  i żałujemy,  że  tak  się  stało.  Jednak  nie 
można  pewnych  rzeczy  tolerować.  Zarząd  działa  społecznie  i jak 
by nie było, jest  pracodawcą  trenera, a pan Nielaba  powinien  mieć 
jakiś szacunek  do pracodawcy.  Powiem jeszcze, że W. Nielaba  już 
raz rezygnował  z trenowania  Kuźni.  Było to przed  rokiem. 
Co było  przyczyną? 

Może trener miał zbyt wysokie aspiracje w stosunku  do  możliwo
ści  klubu.  A  my  tu  wiążemy  koniec  z  końcem.  Teraz jest  szansa 
awansu,  ale  trzeba  sobie  zdawać  sprawę  z  wydatków.  Może  po 
awansie  znajdą  się  sponsorzy,  bo  w  tej  sytuacji,  patrząc  realnie, 
klub nie jest  finansowo w stanie utrzymać  się w czwartej  lidze.  Na 
razie  nie  mamy  długów  jesteśmy  na  pierwszym  miejscu  w  lidze 
okręgowej  i to  powinno  być  dostrzegane.  Wtedy,  przed  rokiem, 
osobiście  przekonywałem  trenera Nielabę,  by w klubie  pozostał. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 
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Tak powstrzymywano  napastników Nierodzimia.  Fot.  W.  Suchta 

POGROM W  NIERODZIMIU 
Mokat e  Nierodzim    Cukrowni k  II   Chybie  6:0  (2:0) 

Ostre  strzelanie  urządzili  so
bie  zawodnicy  z  Nierodzimia. 
Od  początku  spotkania  wyraź
nie  przeważali  i nim  w 25  min. 
Micha ł  Borus  zdobył  pierwszą 
bramkę, mieli  pięć  tzw.  stupro
centowych  pozycji.  W  35  min. 
M. Borus w sytuacji sam na  sam 
jest faulowany przez  bramkarza, 
utrzymuje się jednak  na  nogach 
i strzela drugą bramkę.  Po  prze
rwie Nierodzim  długo nie  może 
strzelić,  a ma  kilk a  dogodnych 
okazji. Zabójcza jest  końcówka. 
W 87 min. gola strzela  Jarosław 
Strach,  w minutę później  obro
nę przechodzi  Arkadius z  Ma
dusiok  i podwyższa  na 4:0.  Po 
kolejnych  dwóch  minutach  sy
tuacje sam  na sam  wykorzystu
j e  Krys t ia n  W a w r z y c z e k, 
a  w  92  min.  wynik  ustala  Jan 
Kiszą. 

Po meczu  trener  Tomasz  Mi 
chalak  powiedział:   Założenia 
taktyczne  zawodnicy  wykona
li . Do tej rundy jesteśmy  dobrze 
przygotowani.  Przez cały  okres 
przygotowań  w  80%  zawodni
cy  przychodzi li  na  t reningi, 
mimo, że pracują na zmiany.  To 
cieszy  i efektem  powinien  być 
awans do „Aklasy". Nie  podej
rzewam,  aby  były  jak ieś  po

tknięcia. 

5. 

1.  JNierodzim 
2.  Rudnik 
3.  Goleszów 
4.  Bąków 

Haźlach 
6.  Pierściec 
7.  Zamarski 
8.  Zebrzydowice H 
9.  Chybie  II 
10.  Ochaby 
11.  Wiślica 
12.  Dębowiec 

34| 
31 
26 
24 
20 
17 
15 
13 
13 

3 

(ws) 

395 
3317 
4120 
3719 
2620 
2328 
2334 
1414 
1536 
1328 
2145 
726 

NAJBLIŻSZ E MECZE 
5 maja  godz.  17.00 
6 maja  godz.  11.00 
12 maja  godz.  17.00 
13 maja  godz.  16.00 

Cukrowni k Chybia  Kuźnia  Ustroń 
Mokat e Nierodzim  Błękitn i  Pierściec 
Kuźni a Ustroń  Przełom  Kaniów 
LK S  Wiślica  Mokate  Nierodzim 

SAUNA 

Wiosenna  promocja 
w Studiu  Fryz je rsk im 

ZAPRASZAMY 
USTROŃ, 3 MAJA  12g 

t e l .  8 5 4  1 7  98 

M e t a l    P l o t 
wykonuje 

BRAMY PRZESUWANE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

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

Cieślar  Marek.  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24a,  (cl.  8545106 

tel.  kom.  0601516854 

S Ł    > 4 4 * 3 * ^ 

tel./fax  (033)  854  29  10  tel.:  (033)  858  18  22 

p o n .  p t . 8~  . 1700  t  9 0 0  •  16  0 0 

sob.  8 0 0  •  1300 

POZIOMO:  1) szumią  na Czantorii, 4) na kasę, 6)  instrument 
Wojskiego,  8)  zakończenie  strzały,  9)  legendarny  założyciel 
Krakowa,  10)  chroni  bęben  pralki,  11)  nota  w  dzienniczku, 
12) utwór  sielankowy,  13)  bambosze,  14) wietrzna  choroba, 
15)  japońskie  auto,  16)  odgłos  fal  morskich,  17)  tatarak, 
18) auto koreańskie,  19) misa na zupę (wspak), 20) brat Abla. 
PIONOWO:  1) kolega blacharza, 2) fechtuje, 3) dla bezrobot
nego, 4) majowy solenizant, 5) więzienna  llranka, 6)  zagrożo
na  pryszczycą.  7)  pan  o  wytwornych  manierach,  11)  obycie 
towarzyskie,  13) elew. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania hasła mija 
15 maja b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z numeru  15 
LAN Y  PONIEDZIAŁEK 

Nagrodę  50 zł otrzymuje Dawid  Goryczka,  zCisownicy  63. 
Upominki  Mokate  wylosowali: Jolanta  Stec,  Ustroń,  ul.  Źró
dlana  50;  Ewa  Dudys,  Ustroń,  ul.  Grabowa  24;  Dagmara 
Podżorska,  Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  83;  Ka ro l i na  Pietor, 
Skoczów,  ul.  Targowa  13/13. Zapraszamy  do  redakcji. 
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