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WSPÓLNA  TROSKA 
 No to nie  mamy już  pana  starosty   rzekła  pani  Mullerowa. 
 A długo  też się  męczył   pytałby  zapewne  Szwejk, gdyby  przy
szło mu żyć dzisiaj w Ustroniu, po czym zostałby  powiadomiony, 
że  męczył  się  prawie  dziesięć  godzin, bo tyle  trwała  sesja  Rady 
Powiatu, na której wybierano nowego starostę  i nowy Zarząd  Po
wiatu.  Wiele  wskazywało  na to, że starostą  nie  będzie  już An
drzej Georg, a funkcję członka Zarządu Powiatu utraci  inny ustro
niak  Lesław  Werpachowski. 

Wszystko  zaczęło  się jesienią  ubiegłego  roku, gdy to  kluby 
AWS  i UW  postanowiły  odwołać  wicestarostę  Romana  Sane
trę.  Koalicja AWSUW  sprawuje władzę w powiecie na podsta
wie  umowy  koalicyjnej  i to koalicja  powoływała  członków  Za
rządu. R. Sanetra nie zamierzał jednak  rezygnować, znalazł  kilku 
sojuszników w klubie AWS i tym samym  nie było większości do 
skutecznego  odwołania.  W tej  sytuacji  na ostatniej  grudniowej 
sesji  cały  Zarząd  Powiatu  zrezygnował,  czyli  starosta  A.  Georg 
(UW  Ustroń),  Alfred  Holisz  (AWS  Cieszyn),  Tadeusz  Kopeć 
(UW  Cieszyn),  L. Werpachowski  (AWS  Ustroń), a także  wice
starosta  R. Sanetra  (AWS  Skoczów).  Aby  rezygnacja się upra
womocniła  musiał  minąć  miesiąc.  Wcześniej  Rada  Powiatu na 
sesji  mogłaby  poszczególnych  rezygnacji  nie przyjąć. Stało się 
inaczej. Przewodniczący Rady Powiatu Jan  Zorychta  zwołał na
stępną  sesję na l  lutego,  czyli  po czasie  dłuższym  niż miesiąc i 
decyzje o rezygnacjach tym samym uprawomocniły się. Tak więc 
l  lutego wybierano nowy Zarząd  Powiatu  i nowego  starostę. 

Sesja  l  lutego  rozpoczęła  się od dyskusji o anonimach. J. Zo
rychta powiedział bowiem, że wrzucił jakiś anonim do kosza. Nie 
do przyjęcia było to dla skoczowskiego  radnego Alojzego  Droz
da. Stwierdził on, że  ludzie nie podpisują się ze strachu, a anoni
my należy  rozpatrywać. J. Zorychta podtrzymywał  swe  stanowi
sko, że anonimy  powinny  lądować w koszu.  Znany  felietonista, 
ale  również  radny  powiatowy  Andrzej  Żurek  przekonywał, że 
anonimy należy wpinać do akt,  tak jak  inne dokumenty, no, może 
nie  należy o nich  publicznie  dyskutować.  W końcu  ktoś  wstał i 
poprosił  prowadzącego  sesję, by raczył  przerwać  żenującą dys
kusję, na co wszyscy  ochoczo  przystali. Tu  wypada  dodać, że w 
ostatnim  czasie  w okolicach  starostwa  pojawiło się dość  sporo 
różnych  obrzydliwych  anonimów. 

Po  kilku  godzinach  obrad  przystąpiono do tajnych  wyborów. 
Przewodniczący  klubu  AWS  Zdzisław  Matysiak  zgłosił  jako 
kandydata  na starostę  Witolda  Dzierżawskiego  ze Skoczowa. 
O  kandydacie  mówił  natomiast  przewodniczący  klubu  UW Ro
man  Kucharczyk.  Wiadomo, że UW w A. Georgu  traciło  staro
stę, gdyż W. Dzierzawski jest  kandydatem  AWS. Nic więc  dziw
nego, że o koalicyjnym dogadywaniu  się R. Kucharczyk mówił w 
stylu:  „Rozmowyprzepojone  wspólną  troską",  „Chęć  wybrania 
najlepszego  kandydata  itp. 

Okazało się, że kandydata przedstawiono dopiero na sesji. Prze
wodniczący  klubu  SLD  Alfred  Brudny  mówił, że opozycja  nie 
miała okazji się z nim spotkać. Tymczasem od miesiąca w koali
cji  AWSUW  trwają  spory  personalne.  Szef  klubu  SLD  nazwał 
to brakiem kultury politycznej  i pytał czy będzie to starosta  Rady 
czy  koalicji. W Dzierżawski  zapewniał, że Rady.  Innych  kandy

(cd.  na str.  2) 

Koncert  kolęd uczniów  TKA.  Fot. W. Suchta 

SIŁA ŚPIEWACZA 
19 stycznia w sali  widowiskowej  MDK  „Prażakówka"  odbył 

się  koncert  kolęd  Estrady  Ludowej  „Czantoria"  i gościnnie  wy
stępującego żeńskiego  chóru  „Melodia",  działającego przy  Pol
skim  Związku  Kulturalno   Oświatowym  w Nawsiu na Zaolziu. 
Zespół  żeński  przedstawił  9  znanych  wszystkim,  tradycyjnych 
kolęd, a słuchacze  przyjęli chórzystów  bardzo ciepło.  Szczegól
ną  uwagę zwracano na piękny  subtelny  śpiew.  Dla odmiany, Es
trada  wystąpiła z bardziej  nowoczesnym  programem,  w którym 

(cd.  na str.  4) 

WALCZ Y 
O  LAHT I 
Do kadry  skoczków  powró

cił ustroniak Grzegorz  Śliwka. 
Podczas  zawodów  Pucharu 
Świata  w Willingen  startował 
nawet w drużynie polskiej. Nie
stety zmarnował pierwszy skok 
(zaledwie  79 m). Drugi  skok 
był już nieco  lepszy  na odle
głość  101,5  m.  Następnego 
dnia  zakwalifikował  się do 
pierwszej  serii  skoków.  Obec
nie  kadra  skoczków  przygoto
wuje się do startu  w Mistrzo
stwach  Świata w Lahti. Jak za
powiedział  trener  Apoloniusz 
Taj ner o miejsce w  reprezenta
cji  walczyć  będą  G. Śliwka  i 
Marcin  Bachleda.  Jest  więc 
szansa  na start  ustroniaka  w 
Mistrzostwach  Świata.  Czyją 
wykorzysta? 

  (ZS  Technicznych) 
w  każdy  wtorek 
wgodz.  12.0014.00, 

(ZSO  im. M. Kopernika) 
 sekretariat; w każdy  wtorek 
wgodz.  15.0017.00. 

  ukończone  17  lat 
(w  roku rozpoczęcia  nauki) 

  świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej  lub  zawodowej 

*   matura  w/g starego  systemu 
*   możliwość  odroczenia  służby 

wojskowej 

tel.  0604  493153, 
0604 273920,  033/8145444 



WSPÓLN A  TROSKA 
(dok.  ze sir. 1) 

datów nie było. W głosowaniu wymagana większość wynosiła 28 
głosów.  Za  W.  Dzierżawskim  opowiedziało  się  30  radnych,  23 
wstrzymało się od głosu  i tym samym  został  on wybrany  starostą 
powiatu  cieszyńskiego. 

Następnie starosta  W. Dzierżawski  zaproponował skład Zarzą
du Powiatu: wicestarosta Tadeusz Kopeć oraz członkowie:  Irena 
Cieślar  (UW  Wisła),  Jan  Jałowiczor  (AWS  Strumień),  Józef 
Bąk  (AW S  Brenna).  W  tajnym  głosowaniu  wymaganych  28  gło
sów nie uzyskał J. Bąk, inni zaś otrzymali: T. Kopeć  42 głosy,  I. 
Cieślar  43, J. Jałowiczor 35. Przystąpiono do wyborów jednego 
członka  Zarządu  w  miejsce  nie  wybranego  J.  Bąka.  Klub  AWS 
postanowił,  że  wystawi  kandydaturę  Władysława  Macury 
z  Ustronia  i w  tajnym  głosowaniu  uzyskał  on  wymaganą  więk
szość głosów stając się członkiem  Zarządu  Powiatu. 

Następnie  podjęto  uchwałę  o  wynagrodzeniu  starosty,  które 
wynosić będzie 9.510 zł.  (ws) 

Rozmowa  z Andrzejem  Georgiem,  byłym  starostą 
 Jaki wpływ na funkcjonowanie powiatu  będzie miała  zmia

na  Zarządu? 
 Wybieranie nowego Zarządu, w połowie kadencji, moim  zda

niem  nie jest  dobre  dla  działalności  samorządu. Chodzi  o  to,  że 
zmiana,  która zaszła jest  bardzo głęboka  i na pewno  spowoduje 
na początku zwolnienie  rytmu  pracy. Nim  nowy  Zarząd  wdroży 
się  w problemy,  upłynie  trochę  czasu  i będzie  to  czas  stracony. 
Takie działania oceniam negatywnie. Zamiarem  wnioskodawców 
była  restrukturyzacja Zarządu,  ale nie aż  tak głęboka.  Poparłem 
utworzenie nowego Zarządu  i osobę pana starosty. Jestem  sygna
tariuszem  aneksu  do  umowy  koalicyjnej, wobec  tego wierzę,  że 
ta  zmiana  nie  będzie  miała  negatywnych  skutków.  Chociaż  po
wtarzam,  że zmiany  te są moim  zdaniem  zbyt daleko  idące. 

 Czy  wobec  tego zmiana  była  konieczna? 
Myślę, że tak, choć nie w ta

kim  stopniu.  Nie  trzeba  było 
wymieniać  czterech  członków 
Zarządu, żeby doprowadzić do 
poprawy  efektywności  jego 
pracy.  Miejsca  w  Zarządzie 
utraciły osoby, które na pewno 
zasługiwały  na  to,  by  w  dal
szym ciągu  pracować. 

 Czy Ustroń  straci  na  tych 
zmianach? 

 Do tej pory mieliśmy w Za
rządzie  Powiatu  reprezentację 
dwuosobową, teraz będzie jed
noosobowa.  Sprawowanie 
funkcji kierowniczych  w orga
nie  wykonawczym  jakim  jest 
Zarząd  sprawiało,  że  nie  mo
gliśmy  przeforsować  spraw 
ważnych  dla  powiatu,  dzieją
cych  się  w  Ustroniu.  Mam  tu 

na  myśli  stan  dróg,  szkolnictwo,  kulturę,  sport,  służbę  zdro
wia.  Więcej  uwagi  można  poświęcić  tym  sprawom  jako  radny 
powiatowy.  Myślę,  że  teraz  będziemy  mogli  więcej  zrobić  dla 
Ustronia. 

  Jakie  podobieństwa  i jakie  różnice  widzi  pan  pomiędzy 
pracą  w samorządzie  na  szczeblu  miasta  i  powiatu? 

 Mam doświadczenia  z różnych okresów, jeśli  chodzi o samo
rząd miejski  i powiatowy.  W obu przypadkach  uczestniczyłem  w 
tworzeniu tych struktur. Różnice są poważne, ponieważ na szcze
blu  powiatowym  działa  już  układ  partyjny,  wybory  członków 
Zarządu  są  partyjne, oparte  na  umowach  pomiędzy  poszczegól
nymi  ugrupowaniami.  Te  układy  koalicyjne  powodują,  że  przy 
podejmowaniu  ważnych  dla  samorządu  decyzji  wystarczy  nie
wielka  liczba głosów dezaprobaty  i mają one decydujące znacze
nie.  W  przypadku  ostatnich  zmian,  8  osób  zaaprobowało  moją 
kandydaturę,  a 9 było  przeciwnych  i to wystarczyło.  W  mieście 
sytuacja  było  zupełnie  inna.  Wprawdzie  kandydaci  na  radnych 
reprezentowali  różne partie  i ugrupowania,  ale po wyborach  po
dział partyjny przy podejmowaniu konkretnych działań  i decyzji, 
nie  istniał. Stabilność  była o wiele  większa. 

  Czy  polityka  i układy  partyjne  muszą  decydować  już  na 
szczeblu  powiatu? 

 Jestem zwolennikiem  wyborów  partyjnych  i jasnego  określe
nia kto rządzi. To jest zgodne z zasadami demokracji. Jestem jed
nak  również  zwolennikiem  wyborów  powszechnych  na wójtów, 
burmistrzów  i prezydentów  miast. To co się stało w powiecie  nie 
było rozgrywką czysto partyjną. Zmian  oczekiwali  radni  wszyst
kich  klubów  i  my jako  Zarząd  poddaliśmy  się  tej  weryfikacji. 
W  sposób  demokratyczny  dokonano  zmiany.  Chciałbym  tylko 
podkreślić, że w tym przypadku  doszło do zbyt głębokich  zmian. 
Nie mniej jednak  interesy  partyjne nie odgrywały  tak dużej  roli. 
Być  może,  że  przejęcie  funkcji starosty  przez  AWS  było  odre
agowaniem  za to, że najsilniejszy klub nie miał  tego  stanowiska. 
Być  może  to  też  był  motyw,  że  część  radnych  AWS  głosowała 
przeciwko  mnie.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

(Rozmowa  z L.  Werpachowskim  na sir. 7) 

Podczas sesji  1  lutego. Od  lewej: L. Werpachowski,  R. Sanetra, A. Georg.  Fot. W. Suchta 

TO I OWO 
K   Z  .  C Y 

L  I 
Jedną  z  bardziej  rozśpiewa
nych gmin w powiecie cieszyń
skim jest  Goleszów.  Działa  tu 
kilk a  kościelnych  chórów 
ewangelickich  i  katolickich 
oraz zespoły  regionalne  i arty
styczne przy Gminnym  Ośrod
ku  Kultury  i szkołach  podsta
wowych. 

2  Gazeta  Ustrońska 

W dawnym  Zameczku  w  Dro
gomyślu  od  ponad  10 lat znaj
duje się Dom Pomocy Społecz
nej. Obiekt został  wyremonto
wany  i zmodernizowany.  Pen
sjonariuszami  są  upośledzeni 
umysłowo  mężczyźni. 

Wiosną minie 6 lat od przywró
cenia  połączenia  kolejowego 
pomiędzy przedzielonymi  gra
niczną  Olzą  Cieszynem  i Cze
skim Cieszynem. Po roku  trasa 
została wydłużona do Żyliny na 
Słowacji  i jest  obsługiwana 
przez pociąg pośpieszny wyru

szający z Katowic. Trasa  liczy 
156  km.  Podróż  trwa  3  godz. 
15 min. 

Stowarzyszenie  Strażackie  za
łożone  w  Górkach  Wielkich 
prawie 75 lat temu dało począ
tek  miejscowej  straży  ognio
wej.  Obecnie  te  tradycje  kon
tynuuje OSP  licząca  ponad  60 
strażakówochotników. 

Strumień  od  kilku  lat jest  naj
silniejszym ośrodkiem  szacho
wym  w  naszym  regionie. 
Uczniowie zdobywali  i zdoby

wają tytuły  najlepszych w wo
jewództwie  i  Polsce.  Wygry
wają  też  drużynowo  Szkolną 
Ligę  Szachową. 

W  Brennej  działa  dziecięcy 
zespół  regionalny  „Bukowe 
Groniczki". Jego  założycielką 
była zmarła przed  rokiem  Elż
bieta  Bauer.  Zespół  ma  w  re
pertuarze kilka pełnych  insce
nizacji opartych  na  tutejszych 
zwyczajach  i obrzędach.  Zdo
był  wiele  nagród  na  festiwa
lach  i przeglądach.  Istnieje już 
30  lat.  ~  (nik) 



KRONIK A  MIEJSK A 
18 lutego o godz.  11.15 w kościele  Dobrego  Pasterza  w  Pola

nie odprawiona zostanie msza św. w  intencji zasłużonego  miesz
kańca  Ustronia  Emila  Fobra w pierwszą  rocznicę jego  śmierci. 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 
ul. Lipowa 1 
ul. Daszyńskiego  52/6 
ul. Partyzantów  7 
ul. Daszyńskiego  77 
ul. Parkowa  14 
os. Manhatan  8/31 
ul. Krzywaniec  18 

Towarzystwo  Rekreacyjno   Sportowe  „Siła",  Starostwo  Po
wiatowe w Cieszynie  i Urząd Miasta w Ustroniu zapraszają na V 
Otwarty  Turniej Tenisa  Stołowego  „O  Puchar  Starosty  Powiatu 
Cieszyńskiego", który odbędzie się  10 lutego (sobota) dla uczniów 
szkół  podstawowych,  gimnazjów  i szkół  średnich  w kategoriach 
wiekowych  oraz  11 lutego (niedziela) dla seniorów  w dwóch  ka
tegoriach  wiekowych.  Impreza  będzie  miała miejsce w sali  gim
nastycznej Szkoły  Podstawowej Nr 2, początek zaplanowano  na 
9.00.  Chętni  mogą  się  zapisać  przed  rozpoczęciem  rozgrywek, 
ale tylko zawodnicy  niezrzeszeni  w klubach  (nie dotyczy  pierw
szego dnia Turnieju), w obuwiu  sportowym  z jasną  podeszwą. 

Henryk  Nowiński  lat 85 
Agnieszka  Cieślar  lat 90 
Helena  Szlauer  lat 80 
Emilia  Śliwka  lat 80 
Anna  Michalska  lat 80 
Wiliam  Bura  lat 85 
Albina  Małysz  lat 85 

Na targowisku  warzyw zimą  nie brakuje.  Fot. W. Suchta 

Ci, którzy od  nas  odeszli: 
Helena  Tomaszko  lat 94 
Edward  Cieślar  lat 57 
Sabina  Górecka  lat 75 

ul. Wiśniowa 2 
ul. Wiosenna 5 
ul. Bażantów 5 

Now o otwart y  PUB 

zaprasza  c o d z i e n n i e  o d  1 1  . 0 0  d o  2 . 0 0 

tel .  854  24  37 
43450  Ustroń ,  ul .  Daszyńskieg o  1 

Dyrekcja  i Szkolna Rada  Rodziców Gimnazjum Nr  1  w Ustro
niu zapraszają wszystkich  na pierwszy  w historii  szkoły  bal  kar
nawałowy,  który  odbędzie  się w dniu  17  lutego 2001  r. o  godz. 
19.30 w sali  OSP w Ustroniu  Polanie. 

Bilety  w  cenie  50  zł  od  osoby  są  do  nabycia  w  sekretariacie 
szkoły w godzinach  od 9 do  14.00. 

KRONIK A  POLICYJN A 

31.01.2001 r. 
O godz. 14 na ul. Katowickiej kie
rujący  fiatem  palio  mieszkaniec 
Rybnika na śliskiej drodze stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 
w barierkę przydrożnego mostku. 
Za  spowodowanie  zagrożenia  w 
ruchu  drogowym  skierowano 
wniosek do kolegium. 
31.01.2001 r. 
O godz. 15.25 na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z ul. 3 Maja kierujący 
fiatem seicento mieszkaniec Biel
skaBiałej doprowadził  do kolizji 
z fiatem sieną  kierowanym  przez 
mieszkankę  Warszawy.  Sprawcę 
ukarano mandatem 250 zł. 
31.01.2001 r. 
O godz. 20 mieszkaniec Poznania 
zgłosił kradzież przyczepy jedno
osiowej wartości 500 zł, na której 
znajdowały  się  komponenty  do 
produkcji  pieczywa wartości  kil
ku tysięcy zł. Przyczepę skradzio
no z ul. 3 Maja. 
1.02.2001 r. 
O godz. 12.10 mieszkaniec Ustro
nia powiadomił  policję o włama
niu  do  poloneza.  Sprawca  nie 
uszkadzając  zamka  wszedł  do 
środka  skąd  skradł  radioodtwa
rzacz. 
1.02.2001 r. 
O godz. 20.05 na os. Centrum kie
rujący fiatem seicento najechał na 
fiata  1500  po  czym  odjechał z 
miejsca kolizji. Dzięki świadkom 
zdarzenia istnieje duże prawdopo
dobieństwo ustalenia sprawcy. 
3.02.2001 r. 
O godz. 11.20 powiadomiono po
licje o wypadku  na  ul.  Katowic
kiej  w Nierodzimiu.  Kierująca 
dodgem  mieszkanka  Sosnowca 
jadąc w kierunku Ustronia straci
ła panowanie nad pojazdem i prze
jechała na przeciwległy pas ruchu 
gdzie zderzyła się czołowo z kie

rowanym  przez mieszkańca  łych 
autobusem autosan jadącym w kie
runku  Skoczowa.  Kierująca do
dgem kobieta doznała poważnych 
obrażeń  ciała  i w stanie  ciężkim 
została przewieziona do szpitala. 
3.02.2001 r. 
O godz.  12.45 na ul. Wiślańskiej 
kierujący reanaultem mieszkaniec 
Żor wpadł  w poślizg  i uderzył w 
drzewo. Za spowodowanie zagro
żenia w ruchu drogowym ukarano 
go mandatem 250 zł. 
3.02.2001 r. 
O godz. 20 mieszkaniec Ustronia 
zgłosił  kradzież  kamery  video. 
Przebywający w jego mieszkaniu 
poznany kilka dni wcześniej męż
czyzna skradł kamerę i ulotnił się. 
3.02.2001 r. 
O godz. 20.45 na parkingu przy ul. 
Szpitalnej  kierujący fiatem 126 
wjechał  w  forda  K  kierowanego 
przez  mieszkankę  Katowic. 
Sprawca odjechał z miejsca zda
rzenia, ale jego numery rejestracyj
ne znane są policji, poniesie więc 
konsekwencje. 
4.02.2001 r. 
O godz.  16.50 na ul. Katowickiej 
kierujący renauletem mieszkaniec 
BielskaBiałej  doprowadził  do 
kolizji  z  audi  kierowanym  przez 
mieszkańca  Bierunia.  Sprawcę 
ukarano mandatem 250 zł. 
4.02.2001 r. 
O godz.  18.45 na ul. Katowickiej 
II  kierujący fiatem  126 mieszka
niec  Rybnika  wpadł  w poślizg i 
wjechał do rowu. Za spowodowa
nie zagrożenia w mchu drogowym 
mandat  150 zł. 
4.02.2001 r. 
O godz.  18.50  na  skrzyżowaniu 
ulic Wiślańskiej i Wczasowej kic
rujaący mercedesem  mieszkaniec 
Tych  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do koli
zji z oplem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Żor.  Sprawcę  ukara
no mandatem 300 zł.  (ws) 

STRA Ż  MIEJSK A 

29.01.2001 r. 
Kontrola stanu technicznego zna
ków drogowych  i tablic reklamo
wych na terenie miasta. 
29.01.2001 r. 
Podczas patrolu zauważono nieza
bcpieczoną, pozbawioną pokrywy 
studzienkę,  należącą  do  Teleko
munikacji Polskiej. Poinformowa
no właściciela  i nakazano  zabez
pieczenie studzienki. 
29.01.2001 r. 
Kontrola  przy  ul.  Konopnickiej. 
Nakazano zaprowadzenie porząd
ku za jednym z budynków. 
30.0112001 r. 
Skontrolowano 6 punktów handlo
wo  usługowych  na osiedlu  Ge
nerałów  sprawdzając czy właści
ciele  ma ją  podp i sane  u m o wy na 
wywóz śmieci. W 4 przypadkach 
nakazano dopełnienie formalności. 
31.01.2001 r. 
Pod  kątem  podpisania  umów  na 
wywóz śmieci sprawdzono 7 pla
cówek handlowych przy ul. 3 Maja 
i 9 Listopada. Wszyscy właścicie
le wywiązali  się z obowiązku. 

31.01.2001 r. 
Kontrola  prawidłowości  plakato
wania  na  terenie  miasta. Z przy
stanków autobusowych zerwano 6 
plakatów,  a osoby  odpowiedzial
ne  wezwano  na  komendę  SM. 
1.02.2001 r. 
Dwie osoby ukarano mandatami w 
wys.  100 zl  za rozwieszanie pla
katów  w niedozwolonych  miej
scach. 
2.02.2001 r. 
Przeprowadzono kontrolę w punk
tach sprzedaży alkoholu. Siedmiu 
właścicieli nie zapłaciło za zezwo
lenie. Nakazano im uiszczenie sto
sownych opłat. 
3.02.2001 r. 
Kontrolowano miejsca wokół do
mów wczasowych i wyciągów nar
ciarskich.  Jednego z kierowców 
ukarano  mandatemw  wys.  50  zł 
za wjazd na tereny leśne. 
4.02.2001 r. 
Jedna z mieszkanek  miasta poin
formowała  funkcjonariuszy SM, 
że na ul. Kojzara leży nieprzytom
ny mężczyzna. Wezwano pogoto
wie, a lekarz stwierdził zgon. Spra
wę prowadzi policja.  (mn) 
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.Melodia" na scenie  MDK.  Fot. W. Suchta 

SIŁ A  ŚP IEWACZ A 
(dok.  ze  sir.  1) 

znalazły  się  ciekawe  aranżacje  współczesnych  kolęd.  Repertuar 
uzgodnili dyrygenci chórów. Po wspólnym  kolędowaniu  gospoda
rze ugościli chórzystki  z Nawsia, wymieniono wizytówki,  foldery. 

Chór  żeński  „Melodia"  powstał  w  1955  r.  Dzisiaj pod  kierun
kiem  polskiej  chórmistrzyni  Aleksandry  Zeman  jest  chlubą 
PZKO  w Nawsiu.  Sukcesywnie  rozwijana  technika  śpiewu  i  in
terpretacje uhonorowane zostały najwyższymi  laurami m.in.: trzy
krotnie zdobytym  I miejscem w konkursach  śpiewaczych  PZKO, 
(1984,  1986,  1991), „Srebrnym pasmem" na Ogólnopolskim  kon
kursie  chóralnym  w  Jihlawie  (1993),  „Srebrnym  pasmem"  na 
Międzynarodowym  konkursie  śpiewu  chóralnego  w  Pradze 
(1995),  I miejscem  i Ngrodą  Prezydenta  Miasta Katowic na  Kon
frontacjach  Chóralnych  w  Katowicach  (1997),  prestiżową  Na
grodą  im.  Stanisława  Moniuszki  na  Festiwalu  „Trojok  Śląski" 
w Katowicach  (1999). 

 Będziemy  robić wszystko w kierunku  nawiązania  współpracy 
z  chórami  i zespołami  śpiewaczymi  z  Zaolzia.  Ten  koncert, 
uznać  można  za  pierwszy  etap  współpracy   stwierdza  prezes 
Stowarzyszenia  Miłośników  Kultury Ludowej „Czantoria"  Hali
na  Fober.   Jesteśmy  w  takiej  szczęśliwej  sytuacji,  że  człon
kiem Zarządu  został  kolega  Henryk Jankowski,  który  śpiewa 
w  kilku  zespołach  za  południową  granicą.  Poprzez  niego  na
wiązujemy kontakty.  Finansowo  wspiera  nas Wspólnota  Pol
ska  z  Bielska    Białej. 

Już  w  kwietniu  gościć  będziemy  w  Ustroniu  kolejny  chór 
z Zaolzia. Tym  razem  „Przyjaźń" z Karwiny z dyrygentem  Józe
fem  Węgrzynem.  Jak  na  tę porę  roku  przystało  artyści  przedsta
wią  repertuar  wiosenny. 
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W  Stowarzyszeniu  Miłośników  Kultury  Ludowej  „Czantoria" 
zaszło  wiele  zmian,  a  formalnie,  5  grudnia  ubiegłego  roku,  po
twierdziło  je  walne  zebranie,  podczas  którego  powołano  nowy 
Zarząd.  Prezesem  wybrano  U.  Fober,  która  podkreśla,  że  chce 
kontynuować  dzieło  swojego męża. Zastępcami  zostali  Andrzej 
Szcześniewski  i Piotr Zwias. Funkcję skarbnika pełni Zofia  Han
dzel    Szarf,  sekretarza    Maryla  Lipus.  Jako  członkowie  do 
Zarządu  weszli:  H. Jankowski  i Anna  Michajluk. 
 Chcemy,  by za zmianami  w Zarządzie poszły zmiany  na  lep
sze  w  samych  działaniach  Stowarzyszenia   stwierdza  H.  Fo
ber.    Pragnę  wyraźnie  podkreślić,  że  sprawą  priorytetową 
b ę d z ie  (Il u  n as  w s p ó ł p r a ca  i j c s z c zc  r az  w s p ó ł p r a ca  zc  wszys t
kimi chórami działa jącymi na  naszym  terenie, a przede wszyst
kim  w  Ustroniu.  Musimy  się  razem  pokazywać,  razem  śpie
wać, musimy  zaprezentować  siłę śpiewaczą  naszej  społeczno
ści.  Jeśli  doprowadzimy  do  niesnasek,  będziemy  zazdrościć 
sobie  nawzajem,  to stracimy  na  tym  wszyscy. 

Estrada  Ludowa  będzie  występować  podczas  państwowych, 
środowiskowych  imprez  w  Ustroniu  i daleko  poza  nim,  jednak 
w  swoich  tegorocznych  działaniach  skupi  się  przede  wszystkim 
na kontaktach  z Zaolziem.  Współpraca  z tamtejszymi  zespołami 

Wspólne śpiewanie.  Fot. W. Suchta 

ma  na  celu  podtrzymywanie  pięknych  tradycji  kultury  ludowej 
po jednej  i po drugiej stronie  Olzy.  Dla  rodaków  tam  mieszkają
cych  będzie  to  na  pewno  duże  wsparcie.  Czują  się  Polakami  i 
świadczą  o  tym  prężnie  działając  przy  oddziałach  Polskiego 
Związku  KulturalnoOświatowego. 
 Jesienią  chcielibyśmy  zorganizować  euroregionalną  impre
zę  festiwalową  pod  tytułem  „Olza    Ustroń  2001"    planuje 
prezes „Czantorii".   Zobaczymy  ile zespołów  uda  nam  się  za
angażować  w  organizację  i  na  ile  finansowo  wspomoże  nas 
Wspólnota  Polska.  Końcem  roku  planujemy  powrót  do  prze
pięknej  tradycji ekumenicznych  wieczorów  kolęd.  Rozmawia
liśmy  już  wstępnie  z  przedstawicielami  władz  miasta  i  mam 
nadzieję,  że  uda  się  kolędowanie  w  kościołach,  „Prażaków
ce",  w  sali  kina  na  Zawodziu.  Na  pewno  też  wystąpimy  na 
Tygodniu  Kultury  Beskidzkiej w Wiśle  i u naszych  przyjaciół 
w  Budapeszcie. 

Podczas ostatniego koncertu  kolęd publiczność mogła  dostrzec 
nowe twarze w zespole,  a są  to głównie  wychowankowie  z  „Ma
łej Czantorii", choć także z „Równicy". Członkowie „Małej Czan
torii " ćwiczyli jeszcze  pod  kierunkiem  Mariana  Żyły,  potem  na
rybkiem  Estrady zajmował się obecny dyrygent  Władysław  Wil 
czak.  W  tej  chwili  głosy  i umiejętności  młodych  śpiewaków  są 
na  tyle wyszlifowane, że  mogą  śpiewać  z chórem  głównym  i tak 
już  pozostanie. 

Można powiedzieć, że dla Estrady nadszedł  czas zmian  nowy 
Zarząd,  nowi  śpiewacy,  nowe  kontakty,  ale  także  nowy  repertu
ar.  Kilk u  utworów  wierni  słuchacze  „Czantorii"  mogli  wysłu
chać podczas ostatniego koncertu, a W. Wilczak już  opracowuje 
kolejne  pieśni  biesiadne.  Nie  ma jednak  obawy,  że  Estrada  Lu
dowa  odejdzie  od  tradycyjnych  pieśni  regionalnych,  gdyż  naj
ważniejszym  celem  jej  działalności  jest  kultywowanie  tradycji 
lokalnych.  Świeży  powiew  lżejszej muzyki  na  pewno  wzbogaci 
jej  brzmienie.  Monika  Niemiec Dyrygentka „Melodii "  przyjmuje podziękowania.  Fot. W. Suchta 



SAMORZĄDOWE WIEŚCI 

Diety   radnych 
Podczas XXV sesji Rady Miasta,  która odbyła się 30  listopada 

ubiegłego  roku,  radni  podjęli  uchwałę  o  nowych  stawkach  diet 
w ustrońskim samorządzie. Wywołało to sporo komentarzy,  szcze
gólnie że relacja z tej sesji w Głosie Ziemi Cieszyńskiej  zatytuło
wana  była  „Poszli  na  całość",  a oliwy  do ognia  dolała  nasza  ga
zeta  pisząc,  że  radni  podnieśli  sobie  diety  o  100%,  co  nie  było 
zgodne z prawdą, gdyż diety wzrosły  o  50%. 

Zebrania  sprawozdawczowyborcze  do  zarządów  osiedli  w 
Ustroniu  dowiodły, że diety samorządowe wszystkich  interesują. 
Postanowiliśmy  więc  powrócić  do  tego  tematu  i napisać  o  die
tach  raz jeszcze.  Poza  podaniem  ich  wysokości,  chcemy  przed
stawić także jak  to wygląda w rzeczywistości,  czyli  ile  pieniędzy 
otrzymują  miesięcznie  radni.  Bez  wątpienia  najbardziej  praco
wity był dla radnych w ubiegłym  roku grudzień. W grudniu  uchwa
lono budżet  oraz wysokość  opłat  i podatków. Jak co roku  wyma
gało  to  sporo  pracy,  radni  często  zbierali  się  na  posiedzeniach 
komisji,  dwukrotnie  odbyła  się  sesja  Rady  Miasta.  Za  cały  gru
dzień  najniższa dieta  radnego  wyniosła  150 zł,  najwyższa  1000 
zł przewodniczącej RM, która dietę otrzymuje ryczałtem  i jest  to 
wysokość stała. Z pozostałych  radnych  najwyższa dieta  wyniosła 
920 zł. Sumując wszystkie  diety  otrzymamy  za grudzień  średnią 
dietę jednego  radnego  w wysokości  394  zł. 

Od  1  stycznia 2001  r. wysokość diet wzrosła o 50%, co  uchwa
lono  30  listopada  2000  r.  Warto  więc  raz jeszcze  przypomnieć 
wysokości  diet dla radnych. Obecnie przewodniczący  RM  otrzy
muje  miesięczny  ryczałt  w  wysokości  1500  zł.  Pozostali  radni 
otrzymują: za  udział  w  sesji  RM  115 zł,  za  posiedzenie  komisji 
115  zł  radny  i  180 zł  przewodniczący  komisji,  członek  zarządu 
otrzymuje  150 zł za posiedzenie Zarządu  Miasta.  Diety  otrzymu
ją również przewodniczący zarządów osiedli  i wynoszą one 90 zł 
za  udział  w sesji  RM. 

Przy nowych stawkach w styczniu najniższa dieta wyniosła  115 
zł,  najwyższa  1.160  zł,  oczywiście  przewodnicząca  otrzymała 
ustaloną  kwotę.  Średnio  w styczniu  wypłacono  radnemu  458  zł. 

O  skomentowanie  obowiązujących w Ustroniu  stawek  diet  dla 
radnych poprosiliśmy przewodnicząca RM  Emilię Czeinbor, któ
ra  powiedziała: 

  Nie  chcę  wracać  już  do  samej  uchwały  dotyczącej  nowych 
stawek.  Ale  muszę  powiedzieć,  że  była  to  uchwała  długo  anali
zowana  i podjęta została przewagą jednego głosu w czasie tajne
go głosowania. Szanując reguły demokracji  uchwała została  pod
jęta  i jest  realizowana.  Ponieważ  jednak  diety  są  tak  ważnym, 
żywo  dyskutowanym  tematem,  muszę  wyjaśnić  za  co  naprawdę 

ROLNICZY  WYKŁA D 
Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego w Cieszynie organizuje  12  lu

tego szkolenie  pod  tytułem  „Zasady  żywienia  krów mlecznych  
układanie dawek pokarmowych".  Wykład wygłosi  specjalistka w 
tej dziedzinie dr Szyszkowska  z Akademii  Rolniczej we  Wrocła
wiu, a odbędzie się on w sali sesyjnej Urzędu  Gminy w Goleszo
wie o godz.  14.00.  Elżbieta  Pruszkowska  z cieszyńskiego  ODR 
stwierdza,  że  ustrońscy  rolnicy  chętnie  korzystają  z porad  prze
kazywanych  w  formie wykładów  i seminariów,  choć  najczęściej 
uczestniczą  w nich  właściciele  dużych  gospodarstw,  szczególnie 
z terenu  Lipowca  i Polany. Na wykładach  poruszane są  problemy 
dotyczące szerokiego  kręgu  osób, jak  choćby  kwestie  niedawno 
wprowadzonego  podatku  VAT na artykuły  rolne. 

Warto przypomnieć,  że w ubiegłym  roku  bielski  oddział  ODR 
był organizatorem  konkursu „Bezpieczny  warsztat  pracy", w któ
rym  w czołówce znaleźli  się mieszkańcy  Ustronia. Trzecie  miej
sce uzyskało gospodarstwo Jana  Lazara, a czwarte Jerzego Śliw
ki. Syn zdobywcy czwartego  miejsca, również Jerzy, jako  uczeń 
Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Międzyświeciu  został  zwycięzcą 
olimpiady  „Bezpieczna  praca  w  rolnictwie". 

radny  dietę  otrzymuje.  Często  słyszę,  że  kiedyś  diet  nie  było  i 
pracowali  społecznicy.  To  prawda,  że  byli  to  wspaniali  ludzie  i 
nie  chcę  zmieniać  absolutnie  tego  wizerunku,  ale  prawdą  rów
nież jest, że skala problemów,  którymi  zajmują się dziś radni,  nie 
jest  porównywalna.  Wynika  to  z kompetencji  rady  i zadań  nało
żonych  na  samorządy.  Wiem  to  również  z własnych  obserwacji, 
bo  radną  zostałam  w  1988  r.  Nie  miejsce  i  czas  na  wyliczanie 
nałożonych  zadań,  ale wymienię  chociażby  takie jak  przedszko
la, szkoiy, biblioteka, muzeum  czy dom kultury. Praca radnego to 
nie tylko sesja trwająca 45 godzin, za którą otrzymuje dietę.  Rad
ny dostaje materiały  dwa  tygodnie  przed  sesją, bo musi  przeana
lizować projekty uchwał, sprawdzić w terenie, w razie wątpliwo
ści  zasięgnąć  opinii.  Bywają  sesje,  na  których  podejmowanych 
jest jedenaście  i więcej  uchwał.  Każdy  radny  pracuje w komisji, 
a  niektórzy  w dwóch  i to  znowu  nie  tylko  na  posiedzeniach.  Do 
tego  dochodzą  różne  spotkania,  szkolenia,  udział  w  wielu  prze
targach,  czyli  wiele,  wiele  dodatkowych  godzin.  Część  radnych 
musi zwalniać  się w pracy, by wziąć udział w pracach  rady, a nie 
zawsze jest  to możliwe  po południu. Tracą godziny  pracy, a więc 
również odpowiednią  część  poborów.  Nie  zawsze jest  to  też  do
brze  widziane  przez  pracodawców.  Bardzo  często  załatwianie 
spraw wymaga wyjazdów poza Ustroń. Jeździmy własnymi  środ
kami  lokomocji  bez jakichkolwiek  zwrotów.  Oczywiście  startu
jąc w wyborach zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności  i cze
kającej pracy, ale to nie znaczy, że nie powinno być diet, że  radny 
musi  ponosić  koszty  swej  działalności. 

Kłamstwem  jest  określenie  w  Głosie  Ziemi  Cieszyńskiej,  że 
nowe  stawki  diet  ustalono  na  poziomie  maksymalnym.  Stało  się 
praktyką  podawanie  w  prasie  nieprawdziwych,  za  to  sensacyj
nych  informacji. Nasze  diety  są  porównywalne  z  dietami  w  in
nych  miejscowościach,  często  mniejszych  niż  Ustroń,  z  mniej
szymi  zadaniami  i dużo  mniejszymi  budżetami. 

Na  zakończenie jeszcze  chcę  powiedzieć,  że diety  radnych  to 
0,5%  budżetu  miasta.  Wydanie  każdej  złotówki  z  naszego  bu
dżetu  musi  być dokładnie  przemyślane  i tak  się staramy  działać. 
Nie mogę się zgodzić z zarzutami,  że gdyby nie diety  radnych,  to 
można by wykonać wiele dużych  zadań.  Kwoty diet nie  powodu
ją  żadnych  zagrożeń  w realizacji  zamierzonych  zadań, co  można 
sprawdzić  w  budżecie  miasta  opublikowanym  w  GU  nr  3  z  18 
stycznia 2001  r. 

T O  J E S T  O K A Z J A ! 
zapraszamy  do  zakupu  obuwia 

oraz  odzieży  sportowej  f irm: 
C O L M A R ,  VÓLKI ,  MAYER ,  MAZER, 

ADIDA S    F ILLA ,  B R U GI  i  innych 
Produkty  tych  f i r m  zostały  przecenione  od  10  do  60%. 
S K L EP  S P O R T O WY  O T TO  M A R O SZ 

Ust roń,  ul.  3  M a ja  8A 
Czynne  od  10 do  17.00;  soboty  od  10 do  13.00  Zapraszamy! 

Niedługo  narciarze cieszyli  się dobrymi  warunkami.  6  lutego  tem
peratura  wzrosła do +10  0 C  i śnieg błyskawicznie  zniknął w doli
nach, szybko topniał w górach, choć nadal dało się jeździć na wię
szości stoków narciarskich.  Fot. W. Suchta 
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W zebraniu wzięło  udział  50  pań.  Fot.  W. Suchta 

GOSPODYNIE GÓRĄ 
We  wtorek,  30  stycznia  odbyło  się  połączone  zebranie  spra

wozdawcze  Koła  Gospodyń  Wiejskich  i  Kółka  Rolniczego.  Na 
świetlicy  w Szkole  Podstawowej  Nr  1  zasiadło  50 pań  z  centrum 
Ustronia,  Hermanie  i Polany  oraz  16 członków  KR.  Frekwencja 
była bardzo wysoka, bo wynosiła  ponad  75% w przypadku  KG W 
(zapisanych  66 członkiń)  i 64%  w przypadku  KR  (zapisanych  25 
członków).  Zanim  rozpoczęto  formalne obrady  był  czas  na  przy
witanie  się z sąsiadami,  znajomymi,  rozmowy  przy  kawie  herba
cie  i kołaczyku.  Chwilę  później  Franciszek  Korcz  przedstawił 
zaproszonych  gości:  przewodniczącego  Zarządu  Powiatowego 
i Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa  Ludowego Jana  Ku
bienia,  reprezentującą  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Cie
szynie  Elżbietę  Pruszkowską,  prezes  Spółdzielni  Usług  Rolni
czych  w  Ustroniu  Danutę  Niemczyk,  naczelnik  Barbarę  Jońcy 
i Walentynę  Mstowską  z Wydziału  Ochrony  Środowiska  i Rol
nictwa  Urzędu  Miasta,  Jerzego  Pękalę  szefa  ustrońskiego  Koła 
Związku  Pszczelarzy  Podbeskidzia  „Bartnik".  Przewodniczącym 
zebrania został  F. Korcz,  a sekretarzem  Anna  Biecha.  Do  Komi
sji Skrutacyjnej  i jednocześnie  Komisji  Uchwał  i Wniosków  wy
brano  Małgorzatę  Lipowczan,  Annę  Gluzę,  J a na  Drózda, 
Adolf a  Cieślara. 

Szefowa  KGW  Anna  Cieś lar  przedstawiła  sprawozdanie 
z  działalności  za  ubiegły  rok.  Przypomniała  wyjazd  na  wystawę 
kwiatów  do  Ołomuńca,  wycieczkę  do  Hajdunanas  i  do  pasieki 
w  Lesznej.  Podkreśliła,  że  członkinie  KGW  pamiętają  o  senior
kach  jubilatkach  i swoich  zmarłych  koleżankach. Na koniec  wy
mieniła  instytucje, z którymi  współpracują  panie  i  podziękowała 
im za  to, że  po  prostu  są. 

Sprawozdanie  z  ubiegłorocznej  działalności  Kółka  Rolnicze
go przeczytał  F. Korcz.  Wyraził  nadzieję, że obietnica o  przyzna
niu pomieszczenia  w „Prażakówce"  zostanie dotrzymana,  zwłasz
cza,  że  spotkania  rolników  mają  się  odbywać  jedynie  raz,  czy 
dwa razy w roku. Obecnie w skład Zarządu  KR wchodzą:  F. Korcz 
 prezes,  A. Cieślar   zastępca  prezesa,  J.  Drózd   sekretarz,  Mi 

chał  Procner   skarbnik.  Ustrońskie Kółko wchodzi  w skład  Spół
dzielni  Usług  Rolniczych,  której  prezesuje  Danuta  Niemczyk. 
Przewodniczący zebrania  stwierdził,  że baza maszynowa  KR jest 
mało  wykorzystywana,  choć  usługi  są  wykonywane  szybko  i so
lidnie.  Namawiał  rolników  do  korzystania  z  oferty  Spółdzielni, 
prosząc jednocześnie  o  uwagi, jeśli  zdaniem  klientów  usługi  nie 
są  na  najwyższym  poziomie.  Przypomniał  Dożynki,  w  których 
organizację  aktywnie  włączyli  się członkowie  Kółka. 

Po  przedstawieniu  sprawozdań  członków  Komisji  Rewizyjnej 
KGW  i KR,  udzielono  Zarządom  absolutorium,  a  następnie  wy
słuchano  D. Niemczyk,  która  przybliżyła  działalność  Spółdzielni 
Usług  Rolniczych.  Zebrani  dowiedzieli  się  między  innymi,  że 
dobrze  funkcjonuje wylęgarnia  w  Polanie,  ale z powodu  praktyk 
monopolistycznych  stosowanych  przez  Lasy  Państwowe  spadają 
zyski  tartaku  w  Malince. 

W  związku  z  próbami  odbudowywania  struktur  Krajowego 
Związku  Kółek  Rolniczych  na szczeblu  powiatowym  i wojewódz
kim  na  ustrońskim  zebraniu  wybrano  delegatów.  Zostali  nimi 
Władysław  Hławiczka  i Jan ina  Drózd.  Na  szkolenia  organizo
wane dla  rolników,  a obejmujące bardzo szeroki  zakres  tematów, 
zapraszała  E.  Pruszkowska  z  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w 
Cieszynie. 

Po  formalnych  obradach  dr  Henryk  Wieją,  dyrektor  Ośrodka 
Medycyny  Prewencyjnej  i Opieki  Kompleksowej,  rozpoczął  wy
kład  o  transformacji  stylu  życia.  Dr  Wieją  wyjaśniał,  zachęcał, 
motywował  i  mimo,  iż  po  szkolnej  świetlicy  rozchodził  się  już 
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Podczas  spotkania  wspominano  Dożynki.  Fot.  W. Suchta 

zapach smażonych  kotletów, wszyscy słuchali z  zainteresowaniem. 
Wykładowca  rozpoczął  od  stwierdzenia,  że  przyczyną  powsta
wania  połowy  chorób  cywilizacyjnych,  jest  nieprawidłowy  styl 
życia.  Do  chorób  cywilizacyjnych  zaliczamy  choroby  metabo
liczne,  z  przeciążenia  układu  nerwowego,  urazowe  i  uwarunko
wane  złym  stanem  środowiska  naturalnego.  Aby  nie  narażać  się 
na  te  schorzenia  musimy  zadbać  o  siebie  na  czterech  płaszczy
znach:  fizycznej (prawidłowe  odżywianie,  aktywność  ruchowa), 
psychoemocjonalnej  (stosunek  do  swojej osobowości,  płci,  pro
cesu  starzenia  się),  psychospołecznej  (stosunek  do  swoich  naj
bliższych   żony, męża,  dzieci  oraz do  współpracowników,  prze
łożonych,  podwładnych,  przyjaciół),  w  sferze  duchowej  (stosu
nek do zjawisk  niematerialnych   Boga,  śmierci).  Dalej  H.  Wieją 
omówił  kolejno  działania  zmierzające do  równowagi  i  harmonii 
na  wszystkich  czterech  płaszczyznach. 

Spotkanie członkiń  Koła Gospodyń  Wiejskich  i członków  Kółka 
Rolniczego  zakończyło  się  towarzyskimi  rozmowami  z  sąsiada
mi  i znajomymi  przy  sałatce  i schabowym.  Monika  Niemiec 

Zebranie  prowadził  F.  Korcz. 
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Fot. W.  Suchta 

o
43450  Ustroń,  9  Listopada  3,  tel.  JoQ5  587  347 

C KREDYTY ) 
Budow lANE,  MiESzItANioWE 

'  OPROCENTOWANA od
ROCZNiE SpłATA do  20  Ul 

HipoTEczNE  NA  d o w o d y  CEL 

Biuro czynne od poniedziałku do piqtku  9.00  17.00 

/ B i u r o  Us ług  T u r y s t y c z n o  / 
i  T r a n s p o r t o w y c h  ^ 

  obsługa zimowisk i wycieczek 
własnymi  autokarami 

Zamówienia  przyjmujemy 
pod  numerem  telefonu: 



wać  pracę  całości.  Stąd jedna  nauczka   trzeba  bardzo  starannie 
dobierać  Zarząd. Należy  się  też gruntownie  zastanowić,  czy  po
wstaną  problemy związane z różnymi  wizjami działania.  Po pro
stu  trzeba  być  ostrożnym. 
 Jak  wypada  porównanie  pracy  w  Radzie  Miasta  w  Ustroniu 
z  pracą  w  Radzie  Powiatu  w  Cieszynie? 
  Ku  mojemu  zaskoczeniu,  na  poziomie  powiatu  mamy  do  czy
nienia  ze  znacznie  większą  porcją  napięć,  ostrą  krytyką,  nawet 
można  powiedzieć agresją, czego nie zauważyłem  w radzie  gmi
ny. Czy powoduje to ścisły  podział  na kluby, czy  inne elementy  
chyba  za wcześnie  o  tym  mówić.  Z doświadczeń  pracy  w  radzie 
w Ustroniu  nauczyłem  się, że sesja może  trwać wiele godzin,  ale 
jest  to  w  miarę  przyjazna  dyskusja  o  problemach  społeczności 
lokalnej. Nie zawsze ta dyskusja w Radzie  Powiatu jest  przyjem
na, a nawet  można  powiedzieć,  że  rzadko  kiedy jest  przyjemna. 
 A jak  wygląda działanie  klubu  radnych  na  poziomie  powiatu? 
  Są  dobre  i złe  cechy  działania  klubu.  Dobrze,  że  każdy  z  rad
nych ma możliwość dyskusji na temat spraw, które są  zaplanowa
ne w porządku obrad  np. sesji. Na posiedzeniu  klubu  można  dys
kutować,  analizować  te sprawy,  pytać,  zgłaszać  wątpliwości.  Je
żeli  wyjaśniono  sobie  wszystko,  to  w  trakcie  sesji  powinny  od
być  się  tylko  głosowania.  Często jednak  tak  się  dzieje,  że  radni 
jeszcze  na sesji zadają pytania,  chyba  po  to, by zauważyli  to go
ście przysłuchujący się obradom  i media. Główną  negatywną  ce
chą  klubów  jest  interpretowanie  wydarzeń  w  kategoriach  poli
tycznych  i narzucanie  tej  interpretacji  politycznej. To powoduje, 
że  traci  się  równowagę  i  nie  zawsze  ważna  jest  sprawa,  ale  to 
czyje jest na wierzchu. Tymczasem  dużo zostało zrobione.  Radni 
nie  zawsze  to  dostrzegali,  a  im  więcej  robiono  tym  było  gorzej. 
Może  z czasem  praca  zostanie  doceniona. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

WSPÓLNA TROSKA 
Rozmowa z Lesławem  Werpachowskim, 

byłym członkiem Zarządu  Powiatu 
 Czy  odwołanie  Zarządu  Powiatu  było  konieczne? 
  Przede  wszystkim  nie  zostaliśmy  odwołani.  Złożyliśmy  rezy
gnacje  i efekt jest  taki, że nastąpiła  radykalna  zmiana w  składzie 
Zarządu  Powiatu. 
  Dlaczego  rezygnacje  zostały  złożone? 
Wyczerpały  się możliwości  pracy  w tym Zarządzie  i w tym  skła
dzie.  Nie jest  tajemnicą,  że  powstała  sytuacja,  w  której  radni  z 
klubów AWS  i UW zdecydowali  się podpisać wniosek o odwoła
nie z Zarządu wicestarosty  Romana Sanetry.  Przyczyną  były  róż
ne wizje pracy,  różne poglądy na działanie Zarządu, politykę  ko
munikowania  się  z  mieszkańcami  i  Radą.  Chodziło  tu  przede 
wszystkim o kontakty z Radą. Zarząd mówił  różnym głosem.  Do
chodziło  do sytuacji, gdy  zdanie  prezentowane  przez  wicestaro
stę  na  posiedzeniach  komisji  różniło  się  zasadniczo  od  zdania 
pozostałych  członków  Zarządu. 
 Obserwując pracę samorządu  powiatowego  wiem, że te  pro
blemy  nie  pojawiły  się z dnia  na  dzień. 
 To rzeczywiście  bardzo  przykra  sytuacja, gdy Zarząd  nie  może 
się porozumieć. Jest  to też znak, że taką sytuację należy  zmienić. 
Powiem  wprost, że bardzo źle mi się współpracowało  z  wicesta
rostą, ale  za  to  bardzo  dobrze  ze  starostą  Andrzejem  Georgiem. 
Oczywiście jakąś  część  winy  ponosi  każdy  z nas, gdyż obraz  ni
gdy nie jest białoczarny, niemniej jednak  to w stosunku do wice
starosty  kluby  złożyły  i podpisały  wniosek  o  odwołanie.  Takich 
wniosków nie było w stosunku do  innych członków Zarządu. Zda
rzają  się  przypadki  gdy jeden  członek  Zarządu  może  sparaliżo

PODSUMOWANIE  ROKU 
Straż  Miejska jest  jednostką 

administracyjną  miasta  utwo
rzoną na podstawie zarządzenia 
burmistrza miasta, wydanego 6 
maja  1991  r.  Swą  działalność 
rozpoczęła3  lipca  1991  r. 

Regulacje  prawne  związane 
z  działalnością  Straży  Miej
skiej  określa  Ustawa  z  29 
sierpnia  1997  r.  (o  strażach 
gminnych  i  miejskich)  oraz 
Regulamin  Straży  Miejskiej 
(Uchwała  nr  V1/67/99  Rady 
Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
z 25  lutego  1999  r.). 

Obecnie w ustrońskiej straży 
pracuje 8 funkcjonariuszy. Sze
ściu z nich ukończyło kurs pod
stawowy szkolenia policyjnego 
dla  straży,  któiy  organizowała 
była  Komenda  Wojewódzka 
Policji w Bielsku  Białej. Straż
nicy  ukończyli  również  kurs 
udzielania  pierwszej  pomocy 
medycznej  i brali  udział  w  in
nych  szkoleniach. 

Straż  wyposażona  jest  w 
łączność  radiową,  pracując  na 
specjalnie wyznaczonej często
tliwości  radiowej. 

Od  marca  1999 r. do  dyspo
zycji  mieszkańców  został  do
datkowo  udostępniony  numer 
telefonu  komórkowego  0604 
558 321, w celu  bezpośrednie
go  kontaktu  ze  strażnikami 
przebywającymi  w  terenie 
(głównie chodzi  o godziny  po
południowe  i wieczorne). Jeżeli 

zgłaszający  nie  chce  zostawić 
wiadomości  automatycznej  se
kretarce,  może  bezpośrednio 
połączyć  się  z  patrolem  będą
cym w  terenie. 

W  celu  lepszej  organizacji 
pracy  i  bliższego  kontaktu  z 
mieszkańcami  wprowadzona 
jest  służba  dzielnicowego. 
Wszystkie dzielnice Ustronia są 
patrolowane  przez  swoich 
dzielnicowych,  którzy  także 
biorą udział w organizowanych 
spotkaniach  rad  osiedlowych. 

Straż  Miejska  współdziała 
także  z  poszczególnymi  wy
działami  Urzędu  Miasta,  prze
prowadzając wspólne  kontrole 
porządkowe,  gospodarki  wod
nościekowej  oraz  odpadami. 
Zabezpiecza  pod  względem 
porządkowym wszystkie  impre
zy  kulturalne  i sportowe  orga
nizowane  przez  Urząd  Miasta. 
Pozostałe wydarzenia  kultural
nosportowe  strażnicy  zabez
pieczali  po  wcześniejszym 
uzgodnieniu  organizatorów  z 
władzami  miasta  oraz  spełnie
niu nałożonych  im obowiązków 
przy organizowaniu  imprez ma
sowych. 

Straż  pracuje  w  systemie 
dwunastogodzinnym,  a w razie 
potrzeby  są  wprowadzane 
zmiany  nocne. 

Okres  ferii zimowych  i okres 
letni jest momentem najbardziej 
intensywnej  i wzmożonej pracy 

Straży Miejskiej. Związane jest 
to z napływem bardzo dużej ilo
ści turystów i wczasowiczów od
wiedzających  nasze  miasto.  W 
tym  okresie  odbywa  się  duża 
ilość imprez kulturalnych  i spor
towych. Niezależnie od normal
nie  wykonywanych  czynności 
służbowych, dochodzą więc do
datkowe  związane  z  zabezpie
czeniem tych imprez niezależnie 
od pory  ich  prowadzenia. 

Doświadczenia  z  poprzed
nich  lat pozwalają na dobre za
planowanie  pracy w tym  okre
sie  i właściwe  rozplanowanie 
urlopów tak, by nie  kolidowały 
one z postawionymi  przed  SM 
zadaniami. 

W tym okresie strażnicy  nor
malnie  wykonywali  swe  usta
wowe  zadania. 

W  ubiegłym  roku  nałożono 
357 mandatów (125  mandatów 
kredytowanych  oraz 232  man
daty  gotówkowe)  na  łączną 
sumę  15.775  złotych. 

Za  zakłócanie  spokoju  i po
rządku  publicznego  czyli  roz
wieszanie  plakatów  w  miej
scach  niedozwolonych,  handel 
bez  zezwolenia  i  lokalizacji, 
czyny  i wybryki  chuligańskie, 
wystawiono  40  mandatów  na 
sumę  1 800 zl  i 38 pouczeń.  Za 
wykroczenia przeciwko bezpie
czeństwu  i  porządkowi  w  ko
munikacji    160  mandatów  na 
sumę 5885 zł i 588 pouczeń. Za 
wykroczenia przeciwko bezpie
czeństwu  osób  i  mienia,  na 
przykład wypuszczanie psa bez 

uwięzi    17 mandatów na sumę 
940 zł  i  14 pouczeń. Za wykro
czenia  przeciwko zdrowiu  (nie 
przestrzeganie przepisów  sani
tarnych  przez  osoby  trudniące 
się handlem)   15 mandatów na 
sumę  1410 zł  i 37 pouczeń.  Za 
dewastację mienia  publicznego 
(niszczenie  zieleni,  terenów 
przeznaczonych  do  wypoczyn
ku)    117  mandatów  na  sumę 
4480 zł i 105 pouczeń. Przeciw
ko przepisom zawartym w usta
wie o utrzymaniu czystości  i po
rządku  w  mieście    18  manda
tów  na sumę  1260 zł  i 321  po
uczeń.  Podczas  kontroli  po
rządkowych  prywatnych  pose
sji  nałożono  228  mandatów, 
podczas  kontroli  porządko
wych  podmiotów  gospodar
czych   260. Za palenie ognisk, 
spalanie  śmieci  nałożono 
6 mandatów na sumę 220 zł, po
uczano 32  razy. 

Wspólnie  z sanepidem  prze
prowadzono 59 kontroli. Straż
nicy  doprowadzili  do  wywie
zienia  10 bezpańskich  psów do 
schroniska  w  Cieszynie.  Do 
chwili  przybycia policji  zabez
pieczano 7 razy miejsca kolizji 
drogowej. Na  ustroński  Komi
sariat przekazano 5 osób celem 
p r o w a d z e n ia  d a l s z e go  p o s t ę p o

wania.  Konwoje  wartości  pie
niężnych  prowadzono 41  razy. 
29  razy  zabezpieczano  impre
zy  masowe  na  terenie  miasta. 
Wspólne  patrole  z policją  pro
wadzono  58  razy,  większość 
w godzinach  nocnych,  (mn) 
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LIST DO  REDAKCJ I 

„Społem"  PSS w  Ustroniu  informuje 
szanownych  klientów  biorących  udział 
w  sprzedaży  premiowej,  iż pięcioosobowa 
komisja  w dniu  31.01.2001  r.  dokonała 
losowania,  w  wyniku  czego  nagrody 

rzeczowe  otrzymują  posiadacze  losów  o  następujących 
numerach: 

PSSt 
USTROŃ UZDROWISKO 

011034, 
003775, 
001558, 
005231, 
011904, 
001898, 

009972, 
007100, 
005905, 
012038, 
005081, 
009209, 

013232, 
006705, 
010630, 
004517, 
005322, 
003557, 

002019, 
002467, 
004851, 
004456, 
013758, 
006549. 

004696, 
007014, 
007097, 
006993, 
009709, 

012252, 
001778, 
013748, 
004153, 
008557, 

Wykazy  nagród  wraz z numerami  losów  wywieszone są we 
wszystkich  placówkach  „Społem"  PSS w Ustroniu. 

Nagrody można odebrać w sklepie RTV przy ul. Partyzantów 1, 
w budynku administracji „Społem" PSS. Życzymy  zadowolenia 
z wygranych  nagród. 

Ten piesek bardzo cierpliwie znosi chwilową przymusową  niewolę 
w śniegu.  Fot. W. Suchta 
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Zawsze  intryguje  mnie  „dwoistość"  natury  człowieka    z  jed
nej strony  szczytne  hasła,  umiłowanie  porządku,  nieskalana  mo
ralność,  a z drugiej...  Do napisania  listu  skłonił  mnie  obrazek, 
jaki  ujrzałam  za  oknem.  Tak się składa,  że pracują  w  pokoju, 
z  którego  mam  widok  na ulicą.  Ujrzałam  więc  sąsiadkę,  która 
szybkim  krokiem  usiłowała  umknąć przed  średniej  wielkości  psem. 
Z zachowania  zwierzaka  nie wynikało,  że jest  agresywny.  Raczej 
był  w nastroju  zabawowym,  nie mniej jednak,  był kłopotliwy, nie 
mówiąc już  o tym, że rzecz  dzieje  się na dość  ruchliwej  ulicy. 

Psiak  pojawia  się na naszej  ulicy  z  sympatyczną  suczką  
i  teraz  mamy  podwójny  problem.  Suka  ma właścicieli.  Czasami 
towarzyszy  swojej  pani  idącej  do pracy.  Widać również  jak  wita 
serdecznie  swojego  małego  przyjaciela  wracającego  ze  szkoły. 
Najczęściej  jednak  pies  biega  sam.  Od czasu  do czasu  wbiega 
gwałtownie  na ulicę pod  nadjeżdżający  samochód.  Długo nie  mo
głam się uspokoić,  widząc jego  przerażone  oczy.  Do  tego  dokła
da się okres  rui.  Za suczką,  puszczoną  samopas,  biegało  sześć, 
siedem  psów  różnej  maści,  różnej  wielkości.  Suczka  było  ledwo 
żywa,  a nie miała  szans,  żeby  uwolnić  się  od adoratorów.  Próba 
rozpędzenia  towarzystwa  wywołała  agresję.  Wyjście z  własnym 
psem jest  mocno  ryzykowne.  Ponadto,  biegając  swobodnie,  pie
ski okupują  posesje,  do których  otwarty jest  wjazd.  Przyznaję,  że 
w  ubiegłym  roku,  roztrzęsiona  po opisanej  wcześniej  kolizji za
dzwoniłam  do straży  miejskiej.  Nie podałam  danych  właścicieli, 
bo  ich nie znam,  prosiłam  jednak  o  interwencję.  Wydawało mi 
się, że przez  pewien  czas pies  był pilnowany,  ale wkrótce  wszyst
ko wróciło  do normy  tyle, że teraz   w podwójnym  wydaniu.  Wy
wiezienie  psów  do schroniska  uważam  za  ostateczność. 

Psy nie są zaniedbane,  są karmione,  co prawda  również  przez 
moich  sąsiadów,  ponieważ  zwierzaki  „  wychciewają  "  poczęstu
nek. Ale one mają przecież  jakichś  właścicieli!  Nie rozumiem  tyl
ko, jak można  tak nie mieć  wyobraźni.  Chyba  że chodzi  o to, aby 
psy jednak  wpadły  pod ten  samochód  i wreszcie  będzie  święty 
spokój.  Problem  w tym, że one  mogą  również  kogoś  pogryźć  lub 
przestraszyć.  Przecież  tędy  chodzą  dzieci  do szkoły. A co się  dzie
je ze szczeniakami?  Bo że przychodzą  na świat,  to więcej  niż  pew
ne. Czy właściciele  topiąje  czy usypiają?  A może  łebkiem  o  pod
łogę? Jak wiem,  że mieć  sukę  to pewien  kłopot,  ale  to  powinien 
być jednak  problem  właścicieli,  a nie  nas   współmieszkańców. 

Nie są to już  milutkie  szczeniaczki,  a sporej  wielkości  psy Sko
ro już  są,  to może  zanim  rozjedzie  je  samochód  lub  trzeba  będzie 
szczepić  pogryzionego  przechodnia,  to właściciele  zrobią  jakiś 
konkretny  ruch  w stronę  wywiązania  się z obowiązków,  o  których 
wiedzą  i które przyjmują  na siebie  ludzie  rozumni,  odpowiedzial
ni i dobrze  wychowani.  Nawet jeżeli  te wszystkie  obowiązki  doty
czą  tylko  zwierzaka. 

Janina  Dobranowska 

RECITAL  OPANI 
Któż nie zna tego popularnego,  utalentowanego,  znakomitego 

aktora?  Ostatnio  możemy  oglądać go w telewizji jako  prof. Zy
berta    chirurga,  byłego  dyrektora  podwarszawskiego  szpitala 
w serialu  „Na dobre  i na  złe". 

Najwyższy  poziom  rzemiosła  aktorskiego  i estradowego po
party  prawdziwym  talentem  i ciągłą  fascynacją  wykonywanych 
ról   to jego  obraz. 

Marian Opania grywał gatunkowo wszystkie role. W filmi e miał 
wyłączność na role chłopców,  harcerzy, żołnierzy  (brat  Magneto 
w  serialu  „Czterej  pancerni  i pies").  Potem  uciekł  w repertuar 
komediowy. Grał w teatrze „Ateneum"  role od Jontka w „Operze 
Grandzie" po kabaretowego rewelersa w rozrywkowych  składan
kach.  Wystąpił jako  Roger w „Balkonie"  Geneta  i Dyndalski w 
„Zemście".  I oto  mamy  szczęście  zobaczyć  i usłyszeć  pana  Ma
riana „na  żywo". 

16  lutego o godz.  19.00 w sali  widowiskowej  „Prażakówki" 
wystąpi dla nas z bardzo ciekawym  i urozmaiconym  programem. 
Aktor  wciela  się w postacie  żywcem  wyjęte z  przedwojennego 
kabaretu  warszawskiego, w zabawnych  monologach  z ogromną 
pasją przedstawia  historie z życia  współczesnych  rodaków.  Przy 
doskonałym  fortepianowym akompaniamencie  śpiewa  „Cukierki 
dla  panienki"  Brela  oraz  utwory  Młynarskiego  i  Wysockiego. 
Anegdotom z kulis życia teatralnego  i filmowego nie ma  końca
a wszystko  to wykonane  po  mistrzowsku. 

Zapraszam  w piątkowy  wieczór  na sympatyczne  półtorej go
dziny do Miejskiego Domu  Kultury. Zapewniam świetną  rozryw
kę,  doskonałą  zabawę,  chwile  oddechu  i oderwania  się od  co
dziennych spraw, widowisko na wysokim poziomie. Drodzy Uslro
niacy  i Wczasowicze!  Przyjdźcie, bo naprawdę  warto. 

Dyrektor  MDK  Barbara  Nawrotek   Żmijewska 

Okazale  prezentuje się Prażakówka  po zmroku.  Stale  działa  już 
„Cafie Europa".  16 lutego na sali widowiskowej wystąpi znakomi
ty aktor Marian Opania.  Fot. W. Suchta 



A. Georg  i T. szkaradnik jako  Mikołaje.  Fot. W. Suchta 

ZAPA L  ŚWIATŁ O 
Jeszcze w grudniu, przed Świętami  Bożego Narodzenia w MDK 

„Prażakówka"  odbył  się koncert  „Zapal  światło"  zorganizowany 
przez  Stowarzyszenie  „Młodzi  dla Ustronia."  Wystąpiły w nim 
zespoły: „Gwiazdki  i Promyczki" z parafii  ewangelickoaugsbur
skiej, grupa dziecięca ze zboru  „Betel" Kościoła  zielonoświątko
wego, „Schola  Maryja" z parafii katolickiej św. Klemensa,  grupa 

CO  POKAŻEMY ? 
Końcem  roku  członkowie  Zarządów  Towarzystw  Kontaktów 

Zagrańicznych  z Neukirchen   Vluyn  i Ustronia  spotykają  się na 
przemian u siebie, by ustalić plan  działań na następne  12 miesię
cy. W ubiegłym  roku  to ustroniacy  wyjeżdżali do Niemiec  i tam 
w serdecznej,  przyjacielskiej atmosferze  sprawnie  ustalono  pro
gram na rok 2001. Zdominują go obchody  10. rocznicy  podpisa
nia umowy  partnerskiej z NV, które potrwają od  11 do 13 maja. 
 Jesteśmy  tak zgodni  w ustaleniach,  że czasami  mnie  to za
stanawia    twierdzi  Andrzej  Piechocki,  prezes  Towarzystwa 
Kontaktów  Zagranicznych.   Myślę, że wynika  to z dziesięcio
letniego doświadczenia. Tak samo było podczas układania  pro
gramu  obchodów. 

Świętowanie jubileuszu  partnerstwa  rozpocznie  się już  piątek 
koncertami  w tamtejszym  domu  kultury.  Mamy  się pokazać od 
jak najlepszej strony, więc kandydaci  na wyjazd są dobierani  sta
rannie.  Drugi  dzień to uliczny  festyn, zabawa  i bratanie  się. 
  Nie chodzi  nam  o to, żeby  do Niemiec  wyjechali  tylko  ofi
cjele,  przedstawiciele  władz  miasta.  Mamy  zaprezentować 
się  jako  społeczeństwo,  zachęcić  do odwiedzania  Ustronia. 
Jedynym  kryterium  będzie  poziom  wykonawstwa    stwier
dza A.  Piechocki. 

Osoby,  które  mają  i chcą  coś pokazać w partnerskim  mieście, 
mogą  zgłaszać  się do członków  TKZ.  Autobus  pewnie  nie po

Podczas  pobytu  ustroniaków  w NV  odbył  sie wernisaż prac  arty
stów z „Brzimów",  które powstały  na plenerze na  Węgrzech. 

Fot. A.  Piechocki 

„Młod e dla Ustronia". Koncert prowadziła dziennikarka  radiowa 
Katarzyna  Raszka. 

Koncert  miał  charakter  charytatywny, a w czasie jego  trwania 
wręczano dyplomy wszystkim  sponsorom,  którzy wspierali  dzia
łania  Stowarzyszenia  „Młodzi  dla Ustronia"  w jego  dwuletniej 
historii.  Patronat  nad  całą  imprezą  objęła  firma  „Retos", a spon
sorami byli: Michał  Bożek  WWG  Ustronianka,  Urszula  Skwa
ra   Delicje,  Państwo  Kowalczykowie   stacja benzynowa  „Ko
walczykPetrol". 

Życzenia  składał  wszystkim  starosta  Andrzej  Georg,  który 
na salę wszedł w stroju  Mikołaja wraz z prezesem  Stowarzysze
nia „Młodzi  dla Ustronia" Tomaszem  Szkaradnikiem,  również 
w stroju Mikołaja. Dwóch  Mikołajów zasiadło przed sceną  i wraz 
z  licznie zgromadzoną  publicznością  oklaskiwało  występy,  póź
niej wręczali  prezenty dzieciom, wśród  których  była także grupa 
z PDPS „Feniks" ze Skoczowa  przybyła  na koncert wraz z opie
kunami. 

W koncercie wzięli  udział duchowni:  ks. dr Henryk  Czembor, 
pastor Andrzej  Luber, ks. kanonik Antoni Sapota.  Księża A. Sa
pota  i H. Czembor na zakończenie  odmówili  wspólną  modlitwę. 

Cały zysk z koncertu  3000 zł, przeznaczono na pomoc dla dzieci 
z  porażeniem  mózgowym  z PDPS  „Feniks"  oraz  dla  ośrodka  dla 
dzieci  niepełnosprawnych  w Nierodzimiu.  Już zakupiono  wózek 
inwalidzki  „Rewi 943" dla Anetki,  fotelik do karmienia  „Hajnów
ka" dla  Pauliny  obie z PDPS  „Feniks".  Do  tych  zakupów  część 
pieniędzy  dopłaciła  Śląska  Kasa Chorych.  Pozostałe  zebrane fun
dusze Stowarzyszenie „Młodzi dla Ustronia" postanowiło  przezna
czyć  na dalsze zakupy dla dzieci z porażeniem  mózgowym, w tym 
fotelik „Cziko" dla  Bożenki  i lekarstwa.  (ws) 

mieści  wszystkich  chętnych,  ale jeśli  ktoś  skorzysta  z własnego 
transportu, będzie możliwość zorganizowania noclegów u zaprzy
jaźnionych  rodzin.  Podczas  pobytu  ustroniaków w Neukirchen 
Vluyn  ma się również odbyć  festyn na Ustronerstrasse,  czyli  uli
cy  Ustrońskiej.  Może  zaowocuje  to kontaktami  z  niemieckimi 
rodzinami  tam  mieszkającymi. 

Przyjaciel zNV  przyjadą do nas z rewizytą w sierpniu.  Odbę
dzie  się wówczas  festyn   święto  partnerstwa  w „Prażakówce", 
które  zainauguruje seminarium  popularnonaukowe.  Zaproszeni 
zostaną! również  przedstawiciele  innych  miast  partnerskich.  Or
ganizatorzy  mają  nadzieję na dyskusję o celach,  sensie  partner
stwa w obliczu  wchodzenia  do  Unii  Europejskiej.  (mn) 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
ogłasza 

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej ozn. 
nr 302/30 o pow.  332  m: położonej  przy ul. 9 Listopada  zap. w 
KW  57321  Sądu  Rejonowego w Cieszynie.  Przetarg jest  ograni
czony do właścicieli  i uczestników wieczystych działek ozn. nr pgr. 
302/12,302/31,302/20,302/23,302/15,302/16,302/33  przylega
jących do pgr 302/30.Zgodnie z zapisem  planu ogólnego zagospo
darowania przestrzennego  miasta działka polożonajest w jednost
ce strukturalnej D 52 AUC  Koncentracja usług  utrzymanie  ist
niejących obiektów o charakterze usługowomieszkalnym  (handel, 
gastronomia)  i przychodni  lekarskiej. Cena  wywoławcza  działki 
wynosi  11.800,00 zł.  W przetargu mogą  brać udział osoby fizycz
ne i prawne. Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie 
wadium w wysokości  1.200,00 zł na konto  Urzędu  Miasta w Ban
ku Śląskim O/Ustroń Nr  10501096102507308  w terminie do dnia 
14 marca  2001 r. oraz złożenie dowodów  potwierdzających speł
nienie  warunków  przetargu  ograniczonego  (dokumenty  potwier
dzające  własność)    aktualny  odpis  z księgi  wieczystej,  który 
należy złożyć do dnia 6 marca  2001  r. w Urzędzie  Miasta  po
kój nr 32. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu  wywieszo
na zostanie na tablicy ogłoszeń  w dniu 9 marca  2001  roku.  Prze
targ na sprzedaż działki ozn. 302/30 odbędzie się w dniu  19 marca 
2001  roku  o godz.  14.00  w sali  nr 24 Urzędu  Miasta w Ustroniu. 
Minimalna wysokość  postąpienia wynosi  500,00 zł. Wadium  wpła
cone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na 
poczet  ceny  nabycia  działki.  Wadium  ulega  przepadkowi  w razie 
uchylenia się uczestnika,  który  wygrał  przetarg  od zawarcia  umo
wy.  Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie wygrały  przetargu 
zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.Bliższych  infor
macji udziela Wydział  Inwestycji, Architektury  i Gospodarki Grun
tami  pok. nr 32 teł.  8542609.' 
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CO  NAS  CZEKA 

Śnieżnym  szlakiem.  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 
Zespół  muzyczny,  dwuosobowy. 
Tel.  8542517. 

Anglia  przetwórnie,  budowy,  kursy 
językowe. 
Tel. (033) 815840608,  0605043346. 

Centrum  Chirurgii  „VARmed" 
bezpłatne  zabiegi  operacyjne,  kontrakt 
z  Śląską  Kasą  Chorych.  10°°    14°°. 
Tel.  8542307,  wew.  461.  Zakład 
Przyrodoleczniczy kolo basenów p. 133. 

Malowanie,  kafelkowanie,  ocieplanie 
budynków. 
Tel.  8545402,  0502619214. 

Videofilmowanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„MISS K"jakość, szyk. elegancja Ustroń, 
ul. Daszyńskiego 70 a  Zapraszany. 

Wideorejestracja. Tel.  8544357. 

„U  Marusia",  ul. Grażyńskiego 27,  tel. 
8544997.  Bankiety,  przy jęc ia, 
dancingi,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Sprzedam  mercedesa 312D, ABS,  hak 
holowniczy,  półprzeszklony,  wersja 
średnia,  wysoki  i  przyczepę  lekką  do 
przewozu  elementów  długich. 
Tel.  (033)  8543069. 

Sprzedaż  i  montaż  boazerii,  podłogi, 
podbitki.  0608194523. 

Agencja  PZU 

 OC (wpłaty), AC, NW, 
Zielona  Karta 

 budynki, mieszkania, firmy 
 polecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 
Zadzwoń    przyjedziemy 

tel. 0608 615 014,  8543627 
Biuro: ul. Sikorskiego  18, Ustroń 

Sprzedam  boksery.  Tel.  8544359. 

Tanio  sprzedam  maszynę  do  szycia. 
Tel.  8545441. 

Second  Hand,  ul.  Daszyńskiego  25 
(kolo  cmentarza),  wyprzedaż  odzieży 
używanej    likwidacja  sklepu. 

Do  wynajęcia  pokój  umeblowany  dla 
pani. Tel.  8547137  wieczorem. 

Sprzedam telefon komorkowy  Ericsson 
GF  768  plus  dodatki  i  zestaw 
glośnomówiący  do  samochodu.  Cena 
450  zł. Tel.  0604093646. 

Chcesz  zabezpieczyć  przyszłość 
swojego  dziecka  zadzwoń.  Commer
cial  Union  pośrednictwo  ubezpie
czeniowe.  8541375  po  16.00. 

Do  wynajęcia  pawilonkiosk  28m:  w 
centrum  Ustronia  ul. 3  Maja. 
Teł.  8542236. 

f MOWO OTWARTY  43 450 Ustroń, 

ul. Katowicka 

(przy  obwodnicy 

Ustronia)  t e l . 

POLECA:  0  6 0 1  4 0 2  2 2 9 
 organizację  imprez  okolicznościowych 
 wspaniałą  kuchnię  (wykwalifikowani  kucharze) 
 własnej  produkcji  lody, ciastka  i desery 

\Zapraszam y  codzienni e od 10.00 do 22.00 

DYŻURY APTEK 
Do  10 lutego apteka  „Centrum"  ul. Daszyńskiego 8. 
Od  10 do 17 lutego apteka „Pod  Najadą" ul. 3 Maja 13. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

MUZEUM  HUTNICTWA  I  KUŹNICTWA 
ul. Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  13.K.  Hcczko 
Wystawy  czasowe: 
— „Tajemnice  i skarby Ziemi  Cieszyńskiej"  geologia, paleontologia  i zasoby  naturalne  ze 
zbiorów Zdzisława  Jonszty  i Kazimierza  Płacheckiego oraz  fotografia przyrodnicza  Marka 
Śnicgonia  (do  5.03.  2001  r.) 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9    14, 

w  soboty  9    13,  niedziele  1 0  13. 
ODDZIAŁ . MUZEUM  „Zb io r y  Marii  S k a l i c k i e j" 
ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z  Nierodziinia  (do  30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9    18, środy,  czwartki  9    14. 

w  piątki  i soboty  913. 
MUZEUM  REGIONALNE  „Stara  Zag roda" 
ul.  Ogrodowa  I,  tel.  8543108.  Stała  wystawa  etnograficzna. 
Muzeum  czynne:  od  917. 
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „Na  Gojach"  B&K  HECZKOWIE 
ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 
GALERIA  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galer ia  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9    13. 
BIURO  PROMOCJI  I WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż  Impresje, 
— Obrazy  Evgcni  Afanassieva. 
Galer ia  czynna:  od  poniedziałku  do  niedzieli  10.0017.00. 
SALON  WYSTAWOWY 
ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od  9.00  do  17.00,  soboty  od  9.00  do  13.00. 
MIEJSKI  DOM  KULTURY  „P rażakówka" 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 
CHRZEŚCIJAŃSKA  FUNDACJA  „Życ ie  i  Mis ja" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 

  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
piątki  godz.  14.00 do  16.00: 

—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  w  dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
piątki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 
MITYNGI ANONIMOWYCH  ALKOHOLIKÓW 
Ustroń,  ul. Słoneczna  7 
—  grupa  dla  współuzałeżnionych  wtorek  17.00    19.00 
—  grupa  AA  czwartek  17.00    19.00 

IMPREZY 
8.02.  godz.  17.00 

9.02. 
10.02. 

16.02. 
27.02. 

godz.  14.00 
godz.  19.00 

godz.  19.00 
godz.  16.00 

Wernisaż wystawy międzynarodowej „Szopki 
bożonarodzeniowe" oraz występ  Dziecięcego 
Zespołu  Regionalnego  „Mal i  Grojcowianie". 
Bal maskowy dla dzieci. MDK  „Prażakówka". 
„Modlitw a  dziewicy czyli szkoda  lasky"  
biesiada galicyjska. Scenariusz  i prowadzenie 
Leszek  Mazan   MDK  „Prażakówka". 
Recital MarianaOpani   MDK  „Prażakówka". 
Spotkanie z Cz  Szindlerem n.t  „l^roda  i świa
tynie"  Oddz. Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" 

SPORT 
10.02.  godz.  9.00 

18.02. 

25.02. 

godz.  10.30 

godz.  10.00 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i 
młodzieży.  Sala gimnastyczna  SP2. 
Narciarski  Bieg  Dookoła  Doliny  Wisły 
Bulwary  nad  Wisłą 
Konkursowa  Jazda  Samochodem    parking 
Motelu  Polana 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 
Rudolf  ezerwononosy  refiner    bajka 
Poznaj  rnojego  tatę    komedia 
Czerwona  planeta   science  fiction 
Dinozaur   animacja  komp.  iv  autentycznych 
plenerach 
Pieniądze  to  nic wszystko    komedia 
Straszny  film    komedia 
Pieniądze  to  nic wszystko    komedia 

915.02. 

914.02 

godz.  16.00 
godz.  17.30 
godz.  19.30 
godz.  16.00 

godz.  17.30 
godz.  19.30 
godz.  21.00 

8.02.  godz.  21.15 
15.02.  godz.  21.00 

Granice  wytrzymałości    przygodowy 
Czego  pragną  kobiety    komedia 

SKLEP  CAŁO DO 30  Wy  g \  g  M J m f   Zakupy   na  telefon! 
spożyułczoprzemyslouJyM   1 ĘJg  f   W CENTRUM  USTRONIA 
43650   77  OOWĆZ  GRATIS!!! 
uf.  3 Ma/a 28  lei.   21}   OPątĄO'   W  Honorujemy  karty   kredijtouJe! 
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KOLIZJ A  PRAWN A 
27  stycznia  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczowyborcze 

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Nierodzimiu.  Z  tej okazji  do  re
mizy w Nierodzimiu  przybyli: starosta Andrzej Georg, burmistrz 
Jan  Szwarc,  readni  Ryszard  Banszel  i Józef  Kurowski,  prze
wodnicząca  Zarządu  Osiedla  w  Nierodzimiu  Halina  Kujawa, 
przedstawiciel  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Cieszynie  Grze
gorz  Sroczyk,  prezes  zarządu  Miejskiego OSP  Tadeusz  Duda, 
komendant  miejski  OSP  Mirosław  Melcer,  sekretarz  Zarządu 
Miejskiego OSP Czesław Gluza, delegacje innych jednostek OSP 
w Ustroniu. Obrady  prowadził T.  Duda. 

Sprawozdanie  przedstawił  prezes  jednostki  Władysław  Zie
liński.  W  minionym  roku  strażacy z Nierodzimia  zamontowali 
w  Domu  Strażaka  kocioł  gazowy  i komin.  Wymieniono  drzwi 
garażowe  za  1300  zł.  Jednostka  liczy  38  członków.  Kontrole 
z  zewnątrz wystawiły  jednostce  ocenę  bardzo  dobrą.  W  czasie 
minionego  roku  zarabiano  pieniądze.  Festyn  przyniósł  dochód 
1000 zł, parking nad  Wisłą 3.562 zł, sprzedaż kalendarzy   7.176 
zł.  W ciągu  roku  wartość  prac  na  rzecz jednostki  wykonanych 
przez członków  oszacowano  na 4.500  zł.  Skarbnik  Robert  Ry
morz  w swym sprawozdaniu  poinformował, że dochody  w 2000 
r. wyniosły 36.262 zł, wydatki  35.896 zł. Przewodniczący  Komi
sji Rewizyjnej Jan  Rymorz  w swym  sprawozdaniu  wnioskował 
o udzielenie absolutorium  Zarządowi. 

Jednym  z głównych  tematów  dyskusji  było  rozliczanie  straża
ków przez urzędy  państwowe. T. Duda  stwierdził,  ze  skandalem 
jest  obowiązek  prowadzenia  przez jednostki  OSP  sprawozdaw
czości  takiej jak  przedsiębiorstwa. 
 Czyżby  chodziło  o zniszczenie  OSP?   pytał T.  Duda. 

A. Georg  odpowiadał  na  to,  ze wszystkie  stowarzyszenia  mu
szą prowadzić sprawozdawczość. Jest to uciążliwe, ale też jest  to 
zabezpieczenie  przed  posądzeniem o nieuczciwość,  niezgodne  z 
przeznaczeniem  wydawanie  pieniędzy  stowarzyszenia. 

Sprawozdanie  przedstawił  W. Zieliński.  Fot. W. Suchta 

KARTONOW E  MODELE 
Koło modelarskie,  które  obecnie  prowadzę,  istnieje w  „Praża

kówce" od  zawsze.  Tu  kształcą  swoją  dokładność,  cierpliwość i 
precyzję młodzi chłopcy  i dziewczęta. Niektórzy z nich są chlubą 
miasta. 

Seweryn  Weinert,  mieszkaniec  Ustronia, już od wielu  lat zaj
muje czołowe miejsca w konkursach  modeli kartonowych.  Regu
larnie uczestniczy  we wszystkich  imprezach,  na których  spotyka 
się krajowa  czołówka. 

W  1996  roku  podczas  Mistrzostw  Polski  w  Skawinie  zdobył 
drugie miejsce w kategorii  samolotów.  W zeszłym  roku, 22  paź
dziernika  2000,  na  Mistrzostwach  Polski  Modeli  Kartonowych, 
również w Skawinie,  powtórzył  swój sukces  i w grupie  seniorów 
w klasie  S3 standard  zajął  II  miejsce,  a w klasie  S2 standard  III 
miejsce. Seweryn, wychowanek  koła modelarskiego,  działające
go  w miejskim  Domu  Kultury  „Prażakówka",  zdobył  wiele  na
gród  i wyróżnień  dla  Ustronia,  o czym już  kiedyś  pisano. 

Podczas zebrania zarząd jednostki jak też prezesa OSP w Nierodzi
miu wybrano jednogłośnie.  Fot. W. Suchta 

 Z tych względów dobrze poddać się kontroli  mówił A. Georg. 
  Finanse  są  rozliczane  przez  komisję  rewizyjną  i nikt  lepiej 
tego nie zrobi, natomiast  urzędy skarbowe zniszczą  nas  podat
kami   nie zgadzał się J. Rymorz ze stwierdzeniami  A. Georga. 

W tej sprawie wypowiedział  się  również J.  Szwarc,  który  mó
wił , że generalnie w kraju dzieje się źle, a tam gdzie  ludzie pracu
ją, podejrzewa się ich o machlojki. Kontrola powinna  istnieć,  lecz 
bez  przesady. 

Podczas  zebrania  wybrano  także  władze jednostki.  Prezesem 
ponownie został wybrany jednogłośnie  W. Zieliński. Również cały 
zarząd wybrano jednogłośnie,  a w jego skład  weszli:  Karol  Cié
rnala   naczelnik,  T.  Duda   wiceprezes,  Franciszek  Ciemała 
wiceprezes,  Józef  Ciemała  sekretarz,  Robert  Rymorz    skarb
nik,  Marian  Leszczyna   zastępca  naczelnika  oraz  członkowie 
Tomasz  Pezda  i Ireneusz  Wyka. 

Kontrowersje powstały  przy  wyborze  Komisji  rewizyjnej. Jó
zef  Pindór  jako  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej po  zgło
szeniu  kandydatury  J. Rymorza do KR stwierdził, że zachodzi  tu 
kolizja prawna   nie powinno  być sytuacji, gdy  syn jest  skarbni
kiem jednostki  natomiast  ojciec  zasiada  w organie  kontrolnym. 
Prowadzący  zebranie  zgodził  się  z  takim  stanowiskiem  na co  J. 
Rymorz  zażądał  podstawy  prawnej  tej  decyzji,  po  czym  dość 
dosadnie  określił  działania  J.  Pindóra.  J.  Rymorz  pytał  też,  czy 
członkowie jednej rodziny mogą obsadzać równocześnie funkcje 
naczelnika,  wiceprezesa  i sekretarza. 
  Komisja  rewizyjna  jest  ciałem  innego  rodzaju   odpowiadał 
J.  Pindór. 

Wybrano  Komisję  Rewizyjną  w  składzie:  Władysław  Bo
dziuch.  Sylwester  Chrapek,  Ludwik  Kudła,  Karol  Rabin 
i Robert  Więcek.  Delegatami  na  zjazd  miejski  zostali:  W. Zie
liński, K. Ciemała, Juliusz  Pindór,  R. Rymorz, J. Ciemała, nato
miast  w zarządzie  Miejskim OSP  jednostkę  reprezentować  będą 
prezes  i naczelnik.  Wojsław  Suchta 

Z kołem modelarskim w MDK związany był i brał czynny udział 
w zajęciach do  1996 roku. Chociaż ciągle jeszcze  współpracuje
my, to od kilku  lat Seweryn  na zawodach  reprezentuje Klub  Mo
delarski  „Orlik " z Porąbki. Jak sam  twierdzi,  ma  tam  lepsze  wa
runki  do  startów  w  imprezach 
modelarskich  niż  te,  na  które 
mógł  liczyć  w Ustroniu.  Tam
tejszy  klub  wspierany  jest  fi 
nansowo przez władze  lokalne 
i nasz mistrz nie musi  troszczyć 
się o kosztowny  transport  mo
deli na zawody. Obecnie Sewe
ryn odbywa zasadniczą  służbę 
wojskową.  I tu jest  doceniany, 
zwalniany  i dowożony  na  za
wody.  Osiąga  dalsze  sukcesy. 
Życzymy mu  ich jeszcze  wiele 
w tym nowym  tysiącleciu. 

Ryszard  Szymkiewicz 
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F . U . H.  „ M A J A " 
zaprasza do 

nowo otwartego 
K A N T O R U 

WYMIAN Y  WALUT 
A / l  a / a 

„ U P O M I N E K " 
Ustroń,  ul.  3  Maja  1 Id 
k/apteki  w  pawilonie 

„MODE X  STYL" 
Najwyższe  ceny  skupu!!! 
Najniisze  ceny  sprzedfaiy!!! 



V   v \ 

Tak jak  w  latach  ubiegłych  bardzo  popularna jest  nauka jazdy  na 
nartach. Początkujący za naukę  indywidualną  muszą zapłacić 40 zł 
za godzinę,  nauka  dwóch  osób  kosztuje  50  zł  za  godzinę,  więcej 
osób płaci w sumie 60 zł za godzinę.  Fot. W. Suchta 

S a n a t o r i u m  „<źif̂ óxc L 
w  U s t r o n i u  u l .  S z p i t a l n a 1 

 w  pełnym wymiarze czasu  pracy 

Podania  z  przebiegiem  dotychczasowej  pracy  przyjmuje 
recepcja  do  godz.  12.00  do  dnia  12.02.2001  r.  Dodatko
we  informacje można  uzyskać  pod  nr 8542846 wew.  33 

SALO N  MUZYCZNY 
ZIBiHI T  Ustroń,  ul. Grażyńskiego  5 

te l . / fax. :8544761,  w w w . s t r i m e x . c o m . p l 
$  największy wybór płyt CD i kaset  MC na  Śląsku  Cieszyńskim 
& płyty CD już  od 4,90,  kasety  MC od  2,90 zł 
$  płyty CD  ROM  l  , 
#  bajki na  kasetach  video  i audio
*   szeroki  wybór  kolęd  I KUrU N  H A A I U W Y I 
$  bogata  oferta  kart  pocztowych  | 

i okolicznościowych  5% do 28.02.2001J 

Taki se bajani... 
Mój  nejmlodszy  braciszek  pół  życio  przeżył  w Jaszowcu  i na 

Zowodziu  prziy  łetnikorzach.  Chocioż  pojeździł  kapkę po  świecie, 
to  uznoł,  że jyny  tu  może  żyć.  Umiłowoł  Ustroń  i Beskidy,  kiere 
schodził  na nogach  sóm,  abo z  łudziami.  Dło  niego  nie  było  złej 
pogody,  żeby  sie  nie zapuścić  do  łasa. 

Pogłądoł,  jak  smreczki  rosnóm,  pod  smreczkami  grziyby,  kaj 
jakiptok  mo gniozdo  abo  dziuple.  Kaj młody  maliniok  zapuszczo 
korzynie,  wieła  halny  narobił  szkody,  kaj  wody  wymyły  ziymie i 
odkryły  golom  skale,  abo  żywe  korzynie.  Kiesi  mi pokozoł,  jak 
woda kęs skarpy  urwała  i korzynie  strontów  wisiały  nad  urwiskym 
jak  wyprute  s  ciała  żyły.  Bołoł  nad  takimi  sprawami,  co  im  nie 
umioł  zaradzić.  Wściykoł  sie, jak  widzioł,  że sie niszczy  prziyrode 
bez  potrzeby. 

Napisol  też pore  pieśniczek  i wierszy  o Zowodziu,  Jaszowcu, o 
Ustroniu.  Pore ś nich  żech  napisała  już  Gazycie  Ustróńskij. 

Otoch  trefiła  w papiórach  zaś  najedyn  taki  wiersz,  zaczyl  go 
pisać,  ale  widać  nie  skończył.  Dokończyłach  go  po  swojimu  
myśłym,  że  braciszek  ni miołby  mi  tego  za  złe. 

Na stokach  Jaszowca 
piękne  zbudowano  domy,  co  vi' słońcu  kcyiią  się. 
kto  raz przyjedzie  tu, 
znów  powrócić  chce. 

Znajomości  mile  zawrzeć, 
wakacyjną  miłość  przeżyć. 
Odpocząć  po  trudach  roku, 
zachwycić  się Jaszowca  urokiem. 

Wieczór   jakby  z nieba  gwiazdy  spadły 
między  drzewa  cicho  siadły, 
w koło  roztaczając  blask. 
Cichnie  śmiech  i gwar  wesoły,  nocy  oddając  czas. 

Północ   powolutku  światła  gasną, 
wszyscy  goście  zaraz  zasną 
po  beztroskim  dniu, 
wczasową  bajkę  prześnić  ta. 

Gdy  wiatr  mgły  nad  doliną  rozwieje, 
słońce  oświetli  szczyty  gór, 
każdy  rześki  i z  uśmiechem 
dzień  rozpocznie  znów. 
Brat  rod  o  Beskidach  i wszystkich  dziwach  rządził.  Jak  już 

kiesich  pisała:  naposiadach,  prziy  ognisku,  czy w Dómu  Kultury 
w  Jaszowcu.  Myślym,  że  znóńdzie  sie  pore  takich,  co  go  mile 
spómnóm. 

Hanka łod Sliwków 

POZIOMO:  I) ze „srebrnym" ekranem. 4) potrzebny w kuźni, 
6) pociągnięcie pędzlem, 8) Pogorzelska, 9) materac judoków. 
10) mały knur,  11) sikorki, wróble,  12) baśniowe  istoty,  13) 
pani  szlachcianka,  14)  imię  męskie,  15)  dawny  lokal 
rozrywkowy,  16)  królewski  fotel,  17)  imę  Górniak, 
piosenkarki.  18) mocne piwo angielskie,  19) księżniczka, co 
spadła, 20) dyletant. 

PIONOWO:  1)  indyjska  „sztuka  kochania",  2)  łączenie 
nitami. 3) wartkie Dniestru,  4)  bal  przebierańców.  5)  ping
pong, 6) część garnituru,  7) porwany  dla okupu,  11) wzięta 
do analizy,  13) miasto na Honsiu,  14) ogród  rozkoszy. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania hasła mija 20 lutego b.r. 

Rozwiązan ie  k rzyżówk i  z numeru 2 
F E R I E  Z I M O W E 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  EDYTA  HENC  z  Ustronia, 
ul. Stawowa  18. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Z O W K A 
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