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Niektórz y  mieszkańcy  Us t ron i a  zas tanaw ia ją  się  nad  ce lowo
ścią  wyc inan ia  nadb rzeżnych  wik l i n  nad  Wisłą. .. 
Z  tymi  wątp l iwościami  s tykamy  się  co  roku.  A  j a  panią  spytam 
kiedy  ostatnio  w  Ustroniu  czy  Wiśle  była  powódź?  W  1972  roku 
była  ostatnia  powódź,  która  narobi ła  wiele  szkód.  Włożono  potem 
duże  p ieniądze w  uregulowanie  Wisły  w  tym  rejonie.  Zas tosowano 
m.in.  tzw.  metodę  technicznorośl inną.  W  korycie  Wisły  dominu je 
jeden  rodzaj  krzewu,  wikl ina.  Przy  j ej  pomocy  stosuje  się  umoc
nienia  technicznoprzyrodnicze.  Tak jak  rura wodoc iągowa  ma  pe
wien  przekrój,  który  może  pomieśc ić  określoną  ilość  wody,  tak 
uregulowane  koiyto  rzeki  też przeprowadza  pewną  ilość wody.  Jeśli 
dopuśc imy  do  zarastania  brzegów,  doprowadz imy  do  zawężenia 
tego  przekroju.  Kiedyś  inżynierowie  obl iczyli  jaką  ilość  wody  da 
się  przepuścić  przez  takie  koiy to.  W  razie  zarastania  można  do
prowadzić  do  zalania  miasta.  Jeśli  wikl in ę  przytnie  się  w  okresie 
nie wegetacy jnym,  w  następnym  roku  przyrasta  o  1,5 do  2  metrów. 
Mamy  specjalną grupę  konserwacyjną, która  utrzymuje brzegi  Wisły 
we  właściwym  stanie.  Podobn ie j ak  ogrodnik  przycina  drzewa  ro
bimy  i  my    nie  karczu jemy  tych  drzew.  Już  po  15  kwietnia  nie 
prowadzimy  żadnych  tego  typu  prac,  potem  zaczynamy  j e  z  koń
cem  września,  początk iem  października,  po  to  żeby  w  okresie  we
getacji  nie  niszczyć  rośl inności  nadrzecznej.  Jeśli  nie  będz iemy 
tego  robić,  wtedy  nie  tylko  doprowadz imy  do  zarastania  koryta, 
ale  także  w  czasie  ewentua lnej  powodz i,  gdyby  rzeka  wyrwała  te 
drzewa,  a woda  zaniosła j e  na  most,  strach  pomyśleć  co  się  stanie. 
Czy  istnieje  spójna  koncepc ja  regulacji  Wis ły ? 
Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  ma  duże  szanse  ot rzymać 
środki  z  funduszu  Europe jsk iego  Banku  Inwestycy jnego  na  re
mont  urządzeń  regulacyjnych,  które  nie  były  j uż  od  prawie  dwu
dziestu  lat remontowane.  Betonowe  progi  tak jak  domy,  drogi  trze
ba  remontować.  Chcemy  to  zrobić j ednak  zupełnie  inaczej,  niż  się 
to  robi ło  dawniej.  Na jważn ie j sze  przy  zabezpieczeniu  przec iwpo
wodz iowym  są  progi  wodne,  które  osłabiają  prędkość  rzeki.  Chce
my  je  odbudować.  Wspó łp racu jemy  z  Zarządem  Miasta  Ustronia 
i zamierzamy  to zrobić w  ten sposób,  żeby  rzeka  była bardziej  otwar
ta  dla  ludzi.  Urząd  Miasta  chce,  żeby  powsta ły  plaże  trawiaste  na 
międzywalu.  Jesteśmy  po  wstępnych  rozmowach,  z  których  wyni
ka,  że  w  trakcie  remontu  wyznaczymy  miejsca  do  p lażowania. 
Chcemy  spowodować  stworzenie  c iągu  komunikacy jnego  walami 
nadrzecznymi.  Wiąże  się  to j ednak  z  tym,  że  musie l ibyśmy  wyciąć 
dużo  drzew,  które  wyrosły  na  wałach  choć  nie  powinny  tam  ro
snąć.  Być może  uda się w  trakcie  tych  robót doprowadzić  nawierzch
nię  walów  do  takiego  stanu,  żeby  można  było  wpuścić  tam  ruch 
rowerowy  i  spacerowy.  Wtedy  rowerzyści  mogl iby  p rze jechać 
wałem  nadwiślańskim  z Ustronia  do  Skoczowa  a nawet  dalej.  Moż
na by  również przy okazji  robienia  stopnia  wodnego  stworzyć  swego 
rodzaju  kąpiel isko,  gdz ie  woda  mia łaby  g łębokość  ok.  1,20  m. 
A  co  z  czystością  wody  w  Wiś le?  W  Ustroniu  jest  to  ju ż  podob
no  II   klasa  czystości.  Czy  jest  ona  systematycznie  badana  i  jak a 
jest  szansa  na  jej   pop rawę  w  najb l iższych  latach? 

(cd. na sir. 2) 

Progi  na  Wiśle  czeka  remont.  Fot.  W.  Suchta 

1  maja  10.00  Puchar  Polski  w  Zjeździe  Nokia  Cup    stok 
Czantorii 

12.00  Składanie  kwiatów  pod  Pomnik iem  Pamię
ci  Narodowej  z  okazji  Święta  Pracy 

3  maja  9.00  Ekumeniczne  uroczystości  rel igi jne  w  ko
ściele św.  Klemensa  z kazaniem  ks. dr  Henryka 
Czembora 
Przemarsz  pod  Pomnik  Pamięci  Narodowej 
Spotkanie  patr iotyczne  przy  Pomniku    wrę 
czenie  patentów  kombatanckich 

10.00  Puchar  Polski  w  Dualu  M T B   stok  Czantorii 
16.30  Weekend  z Brackim  i Żywieckim   amfi teatr 

4  maja  15.00  Piknik  ma jowy    amfi teatr 

N i e  lada  e m o c je  c z e k a ją 
s y m p a t y k ów  lekk iej  a t le tyk i. 
5  ma ja  o  godz.  10.00  na  rynku 
w  Ustroniu  odbędą  się  Mistrzo
stwa  Ustronia  w  Skoku  o  Tycz
ce  o  Puchar  Burmis t rza  Miasta 
Ustroń 
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przyjdź,  zobacz,  sprawdź 
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S e r d e c z n ie  z a p r a s z a my  d o 



(dok. ze sir.  I) 

Nie  prowadzimy  własnych  badań  czystości  wody.  Wiemy  jednak 
jak  jest.  Generalnie  w  okresie  letnim  płynie  mala  ilość  wody,  wy
stępuje  brak  tlenu  i wszystkie  zanieczyszczenia,  choć  jest  ich  j uż 
mało  dzięki  dz ia ła jącym  w  okol icy  oczyszczalniom  ścieków,  po
wodują zakwity.  Jest  oczywiste,  że większa  ilość  wody  rozpuszcza 
większość  zanieczyszczeń,  przy  niskim  poziomie  wody  one  się  ku
mulują.  Po  trzech  czterech  tygodniach  suszy  zdarza  się,  że  woda 
płynie  pod  stopniami,  tak  jest  jej  mało.  I  mimo,  że  ze  zbiornika 
w  WiśleCzarnem  próbujemy wypuścić  więcej wody,  żeby  to  zmie
nić,  w  czasie  suszy  nic  nie  możemy  poradzić. 
Są  potoki  uregulowane  jeszcze  przed  wojną,  gdzie  umocnienia 
przetrwał y  do  dziś.  Tymczasem  robione  dzisiaj,  rozsypują  się 
w  kilk a  lat.  Dlaczego  tak  się  dzieje?  I  dlaczego  umocnienia  z 
kamieni  związanych  drutem  zastąpił  w  wielu  miejscach  beton? 
Dotąd  istnieją  zapory  przeciwrumowiskowe  z  1870  roku,  budo
wane  przez jeńców  austriackich.  Naj lepsze  dzieła  sztuki  inżynie
ryjnej wytrzymują  dziesiątki  lat, nawet  wieki.  Niestety  niewiele  ta
kich  obiektów  zostało.  Fatalne  były  łata  siedemdziesiąte  XX  w., 
gdy  wszystko  się  betonowało.  Ważniejsza  wtedy  była  ilość  niż  ja
kość  i nie  dbano  zupełnie  o  środowisko.  Przełom  w  myśleniu  na
stąpił po  roku  1985.  Wisła,  była od  początku  regulowana  za  pomo
cą  progów  nie  większych  niż  I  metr.  Umożliwiało  to  wędrówkę 
lyb.  Było  też dużo  zieleni  na  brzegach.  Wisła  mimo  regulacji  jest 
więc  na szczęście  zielona,  nie  ma  tego  wrażenia  „zabetonowania". 
W  tej chwili  w pracach  przy górskich  potokach staramy się  uwzględ
niać zalecenia  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Trzeba 
sobie jednak  zdawać  sprawę  z  tego,  że  decydujące w  doborze  ma
teriału  do  regulacji  potoku  górskiego  jest  jego  spadek.  Im  woda 
szybsza,  tym  więcej  stopni  trzeba  budować.  Największym  błędem 
było  robienie  żłobów  betonowych  z  potoków.  Tu  w  Ustroniu  ma
cie  coś  takiego  w  Jaszowcu    cały  wybetonowany  potok  bez  życia 
biologicznego.  To w  moim  odczuciu  przykład  złej regulacji.  Nato
miast  potok  Dobka  wydaje  mi  się jest  zrobiony  dość  przyzwoicie. 
Czy  mógłby się Pan  ustosunkować  do krytycznych  opinii  miesz
kańców  Ustronia  na  temat  regulacji  potoku  Bladniczka?  Nie 
sprawdziły  się bowiem  zapewnienia  sprzed  inwestycji  dotyczące 
wyglądu  rzeczki jak  również  tego, że zostanie przywrócona  rów
nowaga  zaburzonego  środowiska  naturalnego  Bładniczki . 
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Wycinanie  nadbrzeżnych  krzewów.  Fot.  W.  Suchta 

To nie  jest  w administracji  RZG W   Gl iwice  i j uż  kiedyś  nie  chcia
łem  o  tym  mówić.  Wchodzenie  z robotami  inżynieryjnymi w  żywy 
organizm  potoku  górskiego  jest  bardzo  trudne.  Tu  potrzebna  jest 
nie  tylko  wiedza  inżynieryjna,  ale  również  doświadczenie  i  wy
obraźnia.  Myślę,  że  gdyby  te  prace  prowadził  Regionalny  Zarząd 
Gospodarki  Wodnej  inaczej by to wyglądało. Najważniejsze  oprócz 
nabytej  wiedzy  i praktyki  jest  rozumienie  potrzeb  mieszkańców  i 
samej  rzeki.  Przykładem  nowoczesnego  myślenia  może  być  Puń
cówka,  przy  regulacji  której  ostatnio  pracowaliśmy.  Z jednej  stro
ny  można  tam  zobaczyć  kosze  kamienne,  o  które  mnie  pani  wcze
śniej  pytała,  a  z  drugiej  strony  beton  został  przykryty  kamieniem. 
Zastosowano  tam  progi  drewniane.  Wiele  zależy  od  spadku  rzeki. 
Na  Wiśle  tego  typu  umocnienia  zostaną  rozerwane  przez  wodę. 
Mamy  tu  betonowe  ciężkie  progi  sprzed  trzydziestu  lat  i są one  już 
mocno  przez  wodę  sfatygowane.  Regulacja  Wisły  została  zrobio
na  tak,  żeby  służyło  to  ludziom,  kąpiącym  się,  wypoczywającym, 
tak,  żeby  nie  było zbyt  dużo  betonu.  Jeśli  jednak  mamy  do  czynie
nia  z  potokiem  takim  jak  potok  spod  Or łowej  koło  szkoły  w  Do
bcc,  to czasem  nie ma  innej możliwości  niż wyłożenie  go  betonem. 
Bardzo  trudnym  potokiem  do  opanowania  był  też  Gościradowiec. 
Na  tyle  na  ile  pozwalały  warunki  robil iśmy  umocnienia  z  kamie
nia. To są góry, duża  prędkość  wody,  którą  trzeba  jakoś  przyhamo
wać  budując sztuczne wodospady,  żeby  wytłumić energię  tej  wody. 
Ni e  każdy  wie,  że  Wisła,  zanim  została  uregulowana,  „wędrowa
ła",  zmieniała  często  koryto.  Teraz  w  jej  starorzeczu  stoją  domy, 
rozwija  się  miasto.  Wsadzi l iśmy  Wisłę  do  jednego  koryta  i  teraz 
musimy  jej  pi lnować.  Należy jednak  zawsze  znaleźć  zloty  środek 
między  koniecznymi  robotami  inżynieryjnymi  a przyrodą  i potrze
bami  mieszkańców.  Dla mnie najbardziej wiążąca jest  opinia  miesz
kańców  miejscowości,  przez  które  przepływa  rzeka. 
Widz ę  sporą  rozbieżność  między  Pana  zdaniem  (Regionalny 
Zarząd  Gosp.  Wodnej),  a  działaniami  Śląskiego  Zarządu  Me
lioracj i  i Urządzeń  Wodnych  w  Katowicach  (Bladniczka).  Czy 
te  struktur y  nic  mają  ze  sobą  nic  wspó lnego? 
RZGR  to  struktury  rządowe  a  SZMiUW  to  struktury  samorządo
we  o  zasięgu  wojewódzkim,  lokalnym. 

Trudn a  jest  wałka  z żywiołem,  bez  totalnego  ujarzmieni a  rzeki 
na  zasadzie  przykryci a  Rawy  betonem  w  Katowicach. 
Błędem  jest  wsadzenie  potoku  górskiego  do  rury.  Niesie  on  ru
mosz,  gałęzie  i śmieci  plastikowe.  Zakłada  się  kratę,  woda  nanosi 
kamień,  potem  gałęzie,  plastik  i nie wiadomo  co się może  stać,  tym 
bardziej,  że  nic  nie  widać.  Tak  postąpiono  z  Niwką  w  Bielsku 
w  okresie  radosnej  twórczości.  Bywa,  że  podczas  zwiększonych 
opadów  rzeczka  płynie górą, ulicą.  Pracuję już od dwudziestu  sied
miu  lat w  tej  f irmi e  i obserwu ję jak  się miasta nadwiślańskie  rozwi
nęły  w  tym  czasie.  Gdyby  nic  regulacja  potoków,  zmieniałyby  one 
koryta  zalewając  okoliczne  domy,  wszystko  byłoby  systematycz
nie niszczone.  W  dolinie górskiej  regulacja sprowadza  się do  tego, 
żeby  rzeka  nie  zmieniała  swojego  koryta.  Jeśli  to  zostanie  zrobio
ne  miejscowość  nadrzeczna  może  się  rozwijać.  W  ciągu  najbliż
szych  dwóch  lat  będziemy  robić  remont  regulacji  Wisły.  Nie  bę
dziemy  zakuwać  rzeki  w  żadne  betonowe  „dyby" ,  lecz  wszystko 
robić  tak,  aby  nie  przeszkadzać  życiu  biologicznemu  w  rzece.  To 
kwestia  doświadczeń  ostatnich  dziesięciu  lat. Teraz można  wybrać 
właściwy  sposób  postępowania.  W  poprzednim  systemie  przycho
dził  „pr ikaz"  i trzeba  było  działać,  nie zważając na skutki.  Woda  to 
żywioł.  Bez  wyobraźni  i doświadczenia  nie  sposób  go  opanować. 
Przy  systematycznych  i rozsądnych  działaniach  jest  to  możliwe. 
Dziękuj ę  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

Chata  Gwarków  w  Koniakowie 
znana jest  ze wspanialej  kolek
cji  kon iakowsk ich  ko ronek, 
k tóre  są  dz ie łem  tu te j szych 
mistrzyń  „heklowania".  Można 
też  obe j rzeć  dawne  czepce  i 
suknie  oraz  obrusy  i serwety  o 
przebogatym  wzornictwie. 

Ponad  100  lat  ma  kapliczka  z 
ob razem  C z a r n ej  Madonny, 
bodaj  jedyna  w  regionie.  Stoi 
w  Zarzeczu  między  czterema 
dorodnymi  lipami. 

C i e s z yn  j u ż  p r a w ie  10  lat 
wspó łp racu je  ze  szwajcarską 
Lucerną.  Po podpisaniu  oficjal
nej  umowy  oba  miasta  rozwi
ja ją  szerokie  kontakty. 

W  c ieszyńsk im  regionie  jest 
bl isko  20  kościołów  i  ki lkana
ście kaplic  luterańskich.  Diece

zja Cieszyńska  Kościoła  Ewan
gelickoAugsburskiego  ma  naj
więcej wiernych  na  terenie  kra
ju,  choć  pod  względem  obsza
ru jest  najmniejsza. 

Wieś  Goleszów  założył  ponoć 
osadnik  Golec,  który  pierwszy 
zbudował  chatę  w  przysiółku 
Osiek,  między  wzniesieniami 
Jasieniowa  i  Chełm. 

Stowarzyszenie  Rehabi l i tacj i, 
Kultury  Fizycznej,  Turystyki  i 
I n t e g r a c ji  O s ób  N i e p e ł n o

sprawnych  w Cieszynie  rozpo
czę ło  p r zygo towan ia  do  XI 
Międzynarodowej  Spartakiady 
Lekkoatletycznej Osób  Niepeł
nosprawnych.  Tradycyjnie  od
będz ie  się  w  t rzec ią  sobo tę 
września  na  stadionie  MOSiR. 

Kluby  z  naszego  terenu  (Bren
na,  Skoczów,  Simoradz)  od  lat 
dzierżą  krajowy  prymat  w  ski
bobach.  W  tym sezonie  zdobyto 
kolejne  tytuły  mistrzów  Polski  i 
świata.  Zarząd  Główny  PZS  ma 
siedzibę  w  Skoczowie.  (nik ) 
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25  kwietnia  o  godz.  19.00  w  sali  widowiskowej  MDK  „Praża
kówka"  odbędzie  się  Koncert  Majowy  pt.  „Muzyka  łączy  naro
dy"  organizowany  pod  patronatem  honoroym  posła  na  Sejm  RP 
Jana  Szwarca.  Wystąpi  reprezentacyjny  chór  niemieckiej  poczty 
i telekomunikacji  „Di e  Post  und  Telekomchore"  z udziałem  Ewy 
KornasBiegas. 

Nowożeńcy: 
Sylwia  Szturc,  Ustroń  i Tomasz  Podżorski  Ustroń 
Katarzyna  Caban,  Ustroń  i Dariusz  Maciejowski,  Ustroń 
Ewa  Marszałek,  Ustroń  i Piotr  Juroszek,  Jaworzynka 
Monika  Sikora,  Ustroń  i Adam  Legierski,  Koniaków 

Podczas  zawodów  samorządowych  na  pływalni  Delfin  w  Skoczo
wie  trzecie  miejsca  w  pływaniu  zajęli  Magdalena  Malina  i  Grze
gorz  Gogółka  z  UM  w  Ustroniu.  Następnego  dnia  prezentowali 
puchary  burmistrzowi. 

19 kwietnia  z okazji  Dnia  Ziemi  Zarząd  Polskiego  Klubu  Eko
logicznego  Koło  w Ustroniu  urządził  tradycyjne już  sadzenie  lasu 
w  Ustroniu  Dobce  przy  polu  biwakowym.  Członkowie  klubu 
z rodzinami  i sympatycy  klubu  już od  kilkunastu  lat spotykają  się 
o  tym  czasie,  a  drzewka  sadzone  przez  klubowiczów  podczas 
pierwszego  sadzenia  osiągnęły j uż  ok.  3  metry  wysokości. 
  Kilkanaście  lat  temu  uznaliśmy,  że  naj lepiej  właśnie  w  ten  spo
sób  uczcić  Międzynarodowy  Dzień  Ziemi    powiedziała  Iwona 
Ryś,  prezes  Koła.    W  tym  roku  posadzil iśmy  ok.  stu  sadzonek 
jodły  i buka.  Sadzonki  pochodziły  ze  szkółek  miejscowych  i  ze 
szkółki  z  Nędzy  koło  Rud  Raciborskich.  Od  kilkudziesięciu  lat 
ustrońscy  leśnicy  próbują  dokonać  przebudowy  drzewostanu  na
szego  lasu  z jednogatunkowego,  świerkowego  na  wielogatunko
wy,  który  jest  bardziej  odporny.  Dlatego  sadzono  właśnie  małe 
buczki  i jodełki.  Koordynatorem  sadzenia  lasu, jak  co  roku,  był 
nadleśniczy  Leon  Mijał . 

Po pracy  na stoku  góry  nastąpiły ciekawe  rozmowy  z  leśnikami 
przy  ognisku.  Stało  się  również  tradycją,  że  dzieci  klubowiczów 
przychodzą  na  sadzenie  lasu  całymi  klasami. 

Se rdeczne  p o d z i ę k o w a n ia  za  p r zekazane  kondo lenc je, 
z ł ożone  w i e ń ce  i  kw ia ty  o r az  udz iał  w  pog rzeb ie 

śp.  Heleny  KONKO L 

wszys t k im  p r z y j a c i o ł o m,  z n a j o m ym  i  s ą s i a d om 

sk łada 
có rka  z  z ięc iem 

15.04.2002  r. 
O godz. 8.55 na skrzyżowań i u ulic 
Katowickiej  i Kozakowickicj  kic
rująca oplem mieszkanka  Kozako
wic wymusiła pierwszeństwo prze
jazdu  i doprowadziła do zderzenia 
z  VW  golfem  kierowanym  przez, 
mieszkańca  Ustronia.  Kierujący 
oboma  samochodami  doznali  ob
rażeń  ciała  i zostali  przewiezieni 
do  szpitala. 
16.04.2002  r. 
O  godz.  16.50  w  rejonie  Sanato
rium  policjanci zatrzymali  handlu
jących  nielegalnie  alkoholem. 
Sprzedawany  kuracjuszom  alko
hol  nie posiadał  akcyzy. 
17.04.2002  r. 
O  godz.  7  na  ul.  Grażyńskiego 
mieszkaniec  Żywca  cofając  for
dem  potrącił  przejeżdżającą  na 
rowerze  mieszkankę  Goleszowa. 
Kobieta  doznała obrażeń  ciała. 
17.04.2002  r. 
O  godz.  12.30  na  ul.  3  Maja  kie
rujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Ustronia doprowadził  do kolizji z 
toyotą kierowaną przez mieszkań
ca  Cieszyna. 
17.04.2002  r. 
O  godz.  15.10  na  skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja i Partyzantów kierują

15.04.2002  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  posesji 
przy  ulicach  Radosnej  i  Lipow
skiej. Sprawdzano rachunki za wy
wóz  nieczystości  stałych  i  płyn
nych, porządek wokół posesji oraz 
świadectwa  szczepień  psów. 
16.04.2002  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  o  potrące
niu psa przy ul. Katowickiej. Usta
lono  kto  jest  właścicielem  psa  i 
zwierzę zostało  zabrane. 
16.04.2002  r. 
Od  godz.  17.4019.00  doszło  do 

R.j.  Muszer, 
43450  Ustroń 

Nierodzim, 
ul.  Wiejska  19 

tel./fax (033) 854 74 78 
Polecamy  pełny  wybór 

roślin  balkonowych 
i  rabatowych 

z możliwością  posadzenia. 
Zapraszamy  w  godzinach 

od  9.0018.00 

U s t r o ń,  u l,  3  M a j a  2 7 

1,2  i 3  maja 2002  r. 
od  godz.  18.00 

v  przy  muzyce  na  żywo  v 

cy  renault  mieszkaniec  Cieszyna 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
i doprowadził  do kolizji z daewoo 
matizem kierowanym przez miesz
kankę  Ustronia. 
18.04.2002  r. 
O  godz.  16.30  na  ul.  Wiślańskiej 
k ierujący  VW  transporterem 
mieszkaniec Wisły wymusił pierw
szeństwo przejazdu  i doprowadził 
do  kolizji  z  VW  passatem  kiero
wanym  przez  innego  mieszkańca 
Wisły. 
19.04.2002  r. 
O godz.  10 na ul. Ks. Kojzara kie
rujący VW  transporterem  miesz
kaniec  Katowic  doprowadził  do 
kolizji z innym V W transporterem 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Pierśćca. 
19.04.2002  r. 
O godz.  15.40 na  ul.  Daszyńskie
go kierująca talbotem  mieszkanka 
Ustronia  najechała  na  tył  seata 
toledo  kierowanego  przez  miesz
kańca  Godziszowa. 
19.04.2002  r. 
O godz.  19.05 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Goleszowa  stracił  panowanie  nad 
pojazdem  i  na  zakręcie  wypadł 
z drogi, uderzył w drzewo po czym 
wylądował w rowie. Kierowca nie
trzeźwy.  Wynik  badania    1.71 
prom.  (ws) 

zablokowania  ul.  Brody  przez  sa
mochód  ciężarowy,  który  podczas 
cofania zsunął  się do  przydrożne
go  rowu.  Powiadomiono  jednost
kę Straży Pożarnej, która wyciągnę
ła samochód  i drogę odblokowano. 
17.04.2002  r. 
Prowadzono kontrole porządkowe 
posesji  przy  ulicach  Leśnej,  Li
powski  Groń  i Lipowskiej. 
18.04.2002  r. 
Prowadzono kontrole porządkowe 
posesji  przy  ulicach  Świerkowej, 
Polańskiej  i Wczasowej. 
20.04.2002  r. 
Zgłoszenie  o potrąconej  i padlcj 
sarnie  przy  ul.  Katowickiej. 
Zwierzę  usunięto.  (agvv) 

'Ziefony  SĘep  kA  N 

poleca:  » y g ^ 
  zdrową  żywność,  produkty 

makrobiotyczne,  wegetariańskie, 
bezglutenowe 

  kosmetyki  zawierające  czynne 
biologiczne  składniki 

  przyprawy, zioła, herbaty, miody, 
wody  lecznicze 

  inne wyroby  dla zdrowia  i urody 

S K Ó R Z A NE 
Ą  .1 V  WYROBY 

«iHHiil j  ARTYSTYCZNE 
usługi    n a p r a wy    szycie 

nowo otwarty punki w Ustroniu 
ul. 9 Listopada 3 (nad rzcczkcO 

czynne: odpomdz. do piątku 9.0017.00 
wtorek 9.0015.00, sobotaS.0012.00 

tcl.  (0605)  464499 
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Budowę  nowych  zatok  rozpoczęto jesienią.  Kończono  wiosną.  Te
raz czekamy  na autobusy.  Fot.  W.  Suchta 

12  kwietnia  w  Urzędzie  Miasta  odbyło  się  spotkanie  władz 
Ustronia  z  przedstawicielami  fir m  zajmujących  się  transportem 
osób  autobusami  w  naszym  powiecie.  W  spotkaniu  uczestniczy
li :  przedstawicie lka  Transkomu  Skoczów  Barbar a  Heczko, 
przedstawiciel  PKS  Cieszyn  Michał  Pilch  oraz burmistrz  Ustro
nia  Ireneusz  Szarzeć  i  pracownicy  UM  Teresa  Januszewska 
i Andrzej   Siemiński.  Tematem  spotkania  było  wykorzystanie  za
tok  autobusowych  na  ul.  3  Maja  i ul.  Daszyńskiego,  a  także  wy
prowadzenie  ruchu  autobusów  kursowych  z  rynku.  Zatoki  auto
busowe gotowe  od  pewnego  czasu  czekają  na podróżnych.  O  tym 
jednak  w jakim  stopniu  zostaną  wykoprzystane  decydowali  obok 
władz miasta przewoźnicy.  Po spotkaniu  o jego efektach  burmistrz 
I.  Szarzeć  powiedział: 

Nastąpił już odbiór  techniczny  zatok  i istnieje możliwość  wpro
wadzenia  oficjalnie do  układu  komunikacyjnego  dwóch  nowych 
przystanków.  Przyjęto  następujące  ustalenia: 

Docelowe  włączenie  do  ruchu  autobusowego  zatok  nastąpi  16 
czerwca  wraz  z  przyjęciem  nowego  rozkładu  jazdy.  Wtedy  też 
zostaje wyłączony  z komunikacji  autobusowej  rynek.  Zarówno  na 
ul.  3  Maja jak  i na  ul.  Daszyńskiego  zatrzymywać  będą  się  auto
busy  pośpieszne  i  przyspieszone  jak  i  inne  autobusy  kursowe 
Transkomu  i PKS.  Punktem  skomunikowania  połączeń  w  kierun
ku  Skoczowa,  Cieszyna  i Wisły  będą  przystanki  przy  ul.  Cieszyń

skiej  i  Daszyńskiego  w  połączeniu  z  parkingiem  przy  Savii,  na 
którym  znajduje się  postój  taksówek. 

W  związku  z  wyłączeniem  rynku  z  ruchu  autobusowego  par
king  przy  PKP  Zdrój  na  ul.  Grażyńskiego  przystosowany  zosta
nie  jako  przystanek  autobusowy.  Istniejąca  obecnie  zatoczka  
mały  parking,  zostanie  poszerzona,  tak  by  ludzie  jadący  na  Za
wodzie  mogli  z  niej  korzystać. 

Urząd  podejmie  starania  celem  przygotowania  miejsc  dla  au
tobusów  oczekujących  na  kursy  lokalne.  Proponuje  się  miejsca 
postojowe  na  dwa  autobusy  przy  ul.  Strażackiej. 

Zatoki  na  ul.  Daszyńskiego  do  16 czerwca  będą  miały  charak
ter  miejsc  do  wysiadania. 

Propozycje  nazwy  przystanków  przedstawi  PKS  Cieszyn. 
Zostaną  odpowiednio  skonstruowane  rozkłady  jazdy,  tak  by 

podróżni  mieli  możliwość  przesiadania  się  w  rejonie  zatok  na  ul. 
Cieszyńskiej  i ul.  Daszyńskiego. 

Zlokal izowane  zostaną  również  miejsca  na  wiaty  dla  pasaże
rów  oczekujących  na  połączenia. 

Planuje  się  powstanie  w  rejonie  parkingu  przy  Savii  większej 
tablicy  informacyjnej,  z  której  podróżni  będą  mogli  wyczytać 
możliwości  połączeń  we  wszystkich  kierunkach. 

Jak  już  wcześniej  powiedziałem  z  rynku  zostanie  wyłączony 
ruch  autobusowy.  Do  czasu  rozpoczęcia  prac  związanych  z  re
montem  płyty  rynku  będzie  możliwe  zachowanie  funkcji  parkin
gowej,  natomiast  taksówki  w  zależności  od  potrzeb  znajdą się  na 
nowych  miejscach  postojowych.  Powinna  też  nastąpić  reorgani
zacja  ruchu  przez  rynek.  Powstaje  opracowanie,  które  w  dużym 
stopniu  parking  z  płyty  rynku  przesuwa  w  kierunku  hotelu  Rów
nica.  Pozostanie  kilk a  miejsc  parkingowych  i kilk a  miejsc  posto
jowych  dla  taksówek. 

Polowa  rynku już  niedługo  będzie  wolna.  Po wyburzeniu  wiaty 
służącej  obecnie  podróżnym,  ta  część  rynku  zostanie  odpowied
nio zagospodarowana.  Będziemy  myśleć o powstaniu  punktu  han
dloweeo  czv  izastronomiczneąo  s łużaceso  mieszkańcom  i  eo

temat  zagospodarowania  rynku jest  dość  świeży,  gdyż do  te j pory 
rozmowy  z  Transkomem  i  PKS  nie  były  łatwe  i  liczyliśmy  się 
z  możliwością  pozostawienia  tej  części  rynku  dla  części  kursów 
autobusowych.  Szczęśliwie  cały  ruch  autobusowy  z  rynku  zosta
nie  wyprowadzony  i mamy  dwa  miesiące  czasu,  by  przygotować 
się  do  tego,  jak  ta  cześć  rynku  ma  funkcjonować.  Chcielibyśmy 
zostawić  miejsce  na  tradycyjnie  rozgrywane  w  naszym  mieście 
turnieje jak  Beton,  a  od  tego  roku  zawody  w  skoku  o  tyczce. 

W  planach  mamy  też  poszerzenie  mostku  na  Bladniczce  przy 
rynku  co  umożliwi  dalsze  prace  polegające  na  przeprowadzeniu 
komunikacji  w ten sposób,  by z ul.  Brody  bezpośrednio  wjeżdżać 
w  ul. Grażyńskiego.  Notował:  (ws) 

IV ! e t  s il    ff»lot 
wykonuje  i montuje 

i skrzydłowe,  kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka). 

kraty,  balustrady. 

Marek Cieślar, tel.  8545106. 
tel. kom. 0601516854, 

Ustroń, ul. Dominikańska  24 a 

F . H . U . P.  „ G a j a " 

tel.  8547198,  0  502  577  238 
Poleca: 

P C V  2 5%  d rewno20% 

D O W ÓZ  GRATIS 

laką  ilość prezesów w jednym  miejscu  trudno spotkać. Na  ostatnim 
meczu  Kuźni  byli  i obecni  prezesi  Kuźni  stanęli  rzędem  i wspólnie 
dopingowali  naszych  piłkarzy.  Jak  się  okazuje  prezesowanie  Kuź
niInżbudowi  nie jest  funkcją konfliktową    przynajmniej  czasami, 
a  ci  którzy  odeszli  stoją  obok  tych,  którzy  ich  zastąpili.  Myśmy  na 
zdjęciu doliczyli  się czterech  prezesów  Kuźni  i czterech  wicepreze
sów.  Nieźle, jak  na jedną  barierkę...  Fot.  W.  Suchta 
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Gdy  tylko stopnieje śnieg ustrońskie  lasy, rowy  przydrożne,  jary 
a  nawet  parki  miejskie  okazują  się  miejscami  gdzie  zimą  wyrzu
cano puszki, papiery  i butelki  a nawet  worki  śmieci.  Co  roku  wio
sną odbywa się generalne sprzątanie Ustronia.  Poza służbami  miej
skimi,  sprzątają  też  mieszkańcy  i młodzież  szkolna. 

Obchodzony  22  kwietni a  Dzień  Ziemi  jest  najlepszą okazją,  by 
w  sposób  zorganizowany  łub  indywidualnie  oczyścić  jakiś  skra
wek  lasu  czy  potoku.  Mamy  nadzieję, że  również w  tym  roku  wio
senne  sprzątanie  Ustronia  z  okazji  Dnia  Ziemi  będzie  równie  po
pularne  jak  w  latach  ubiegłych.  Wszystkich  chętnych  informuje
my, że worki  foliowe na zbieranie  śmieci  można  otrzymać  w  Urzę
dzie  Miasta,  Wydział  Środowiska  i Rolnictwa,  pok. 25. w godz.  od 
8do  15.00.  Informujemy, iż na terenie miasta są ustawione  koloro
we,  opisane  kontenery  na  surowce  wtórne  w  następujących  miej
scach  : Szkoła  Podstawowa  Lipowiec,  ul. Różana,  ul. Chabrów  k/ 
bloków, Szkoła  Podstawowa  Polana, ul. Złocieni  (osiedle), ul.  Stal
macha  (osiedle),  ul.  A.  Brody  (parking),  Liceum  Ogólnokształcą
ce,  ul.  Konopnickiej  (osiedle),  ul. Tartaczna  (bloki). 

Ponadto  uprzejmie  informujemy  mieszkańców  a  w  szczegól
ności  z  ulicy  Słonecznej  i Grażyny,  że  od  dwóch  lat  działa  kom
postownia  przy  ulicy  Sportowej,  która 2  razy  w tygodniu  w  środę 
i w sobotę  w godz.  od 9.00  do  13.00  odbiera  bezpłatnie  od  miesz
kańców  trawę,  liście  i  gałęzie. 

Z  okazji  Dnia  Ziemi  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  z  Polany  sa
dzili  w  Dobce  drzewka.  Fot.  W.  Suchta 

Nierodzim  7 maja 
8 maja 

Lipowiec  6 maja 

Hermanice  7 maja 

Goje 
Zawodzie 
Jelenica 

8 maja 
8 maja 
8  maja 

Centrum  9 maja 

Poniwiec  10 maja 
Polana 

Jaszowiec 
Równica 
Dobka 

10 maja 
10 maja 
10 maja 

8.0010.00  I .ecznica dla Zwierząt, 
15.0017.00  Ustroń, ul. Bładnicka  11 
10.0010.30  P. Tomaszko, ul. I Jpowska 41 
11.0011.30  Ośrodek Wczasowy  Bernadka 
11.4512.0  P. I lellcr ul. Nowoćiny 1 
12.3013.30  Sklep Spożywczy  Klub 
12.0012.30  P. Gajdacz. ul.  Katowicka  151 
13.0014.30  P. Sikora,  ul. Skoczowska  6 
15.0016.0  RSP Jelenicaplac  obok  SPARu 
9.0010.30  P. I Iławiczka, ul. Brody 85 
11.0012.30  P. BrachaczekPuzoń, ul. Szpitalna 
13.0013.30  Rozlewnia  Wód  Ustronianka 
14.15  l'. Cieślar.  II  Jonka  na  Kępie 
8.0012.00  Przychodnia Weterynaryjna 
14.0017.0  Ustroń,  Grażyńskiego 5 
8.009.30  P. Cichy. ul. Akacjowa 60 
10.3011.00  P. Kur/ok  Warsztat Samochodowy 
13.30  P. Śliwka, ul. Polańska 32 
11.4012.00  P. Szkaradnik. ul. Wczasowa  14 
13.00  P.  Pasterny 
14.30  Sklep  Spożywczy 
15.00  Dobka  Ślepa  PKS 

99 

  (przy  dwupasmówce) 

FESTYNY    WSTĘP  WOLN Y 
Bądź  naszym  gościem 

I

26  kwietni a  o  godz.  19.00  w  salce  gościnnej   Hotelu 
Ustroń  odbędzie  się  zebranie  dyskusyjne  członków 
i sympatyków  Koła  RS  AWS  w  Ustroniu. 

W  dawnym 

Fotografia  ta  została  wykonana  prawdopodobnie  z  wieży  ko
ścioła ewangelickiego  w okresie  międzywojennym. Na  pierwszym 
planie  łąki. na których  w połowie  lat 60.  rozpoczęto  budowę  Osie
dla  22  Lipca  (obecnie  Cieszyńskie). 

Na  miejscu  tym  w  I połowie  XI X  wieku  został  założony  sad 
przez  ewangel ick iego  pastora  ks.  Karola  Kotschego,  który  był 
również  zasłużonym  pomologiem  i autorem  „Książeczki  o  sa
dach  i owocu".  Odwiedza jący  Ustroń  w  1849  r.  podróżnik  Lu
dwik  Zejszner  opisał  ten  ogród  następująco:  „ Chociaż  już  spóź
niona  była pora  (początek  września),  kwitło  mnóstwo  pięknych 
niezwyczajnych  róż  i bratków  olbrzymiej  wielkości.  (...)  W tym 
roku  wielce  się przyozdobi!  ogród jego  nieznanymi  tutaj  kwia
tami,  pomiędzy  drzewami  zasługuje  na  szczególną  wzmiankę 
drzewo  tulipanowe,  na pierwszy  rzut  oka podobne  do  naszych 
klonów  lub jaworów.  Dziwna  to rzecz,  że gdy  ta roślina  w bo
tanicznych  ogrodach  krakowskim  i warszawskim  wyrasta  tyl
ko  w  niespore  krzaki,  w  Ustroniu  jest  drzewem  wysokopien
nym,  mającym  stopę  średnicy  z okazałą  koroną  ".  Warto  przy 
okazji  dodać,  że  tul ipanowiec  do  dziś  rośnie  w  pobliżu  starej 
plebani  ewangel ick ie j.  Lidi a  Szkaradnik 
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Anna  Seniuk.  Fot.  W.  Suchta 

OBDAROWAĆ  OPTYMIZMEM 
Rozmowa  z Anną  Seniuk,  aktork ą  Teatru  „Ateneum" 

w  Warszawie,  aktork ą  filmową  i  telewizyjną 

Czy  można  s łowa  z  poematu  S tan is ława  Bal ińsk iego,  k tór y 
Pani  dzis iaj   mówi ł a    „Z a  a r t yz m  się  płaci  ca łym  życ iem  tru 
du"     odn ieść  do  życ ia  ak tora ,  do  Pani  życ ia? 
W  każdym  właśc iwie  zawodz ie,  jeś li  chce  się  go  z  pas ją  wykony
wać  p racu je  się j a k i mś  kosztem.  Nie jest  tak,  że  można  poświęc ić 
się  zawodowi  bez  konsekwenc j i.  Jest  bardzo  t rudno  jeże li  chce 
się  u t rzymać  swo je  życ ie  prywatne,  ma  się  dzieci,  dom.  Ni e  wie
dzia łam,  że  aż  tak  t rudno.  Są  okresy,  że  z a j m u ję  się  bardz iej  do
mem,  potem  z a j m u ję  się  bardz iej  pracą  zawodową.  Nie  przy ję
łam  wielu  ról  ty lko  d la tego,  żeby  nie  p racować  w  czasie  wakac j i, 
żeby  móc  wy jechać  z  dz iećmi.  Z  kolei  nie  by ło  mnie  w  domu  gdy 
kręci łam  f i lm . 

Czy  uważa  Pani,  że  ak tor   powin ien  o d m ó w ić  g ran i a  roli ,  k tó 
r a  mu  nie odpow iada  z  w z g l ę d ów  bądź  to a r tys tycznych  bądź 
innych,  czy  powin ien  g rać  wszys t ko? 
Aktor  reprezentu je  pewną  pos tawę  etyczną.  Powin ien  j ą  real izo
wać  równ ież  w  życiu  z a w o d o w y m.  Gran ie  to  zawód,  ale  nie  za 

9  kwietnia  w  Domu  Strażaka  w  L ipowcu  odbył  się  na  szczeblu 
miejsk im  Ogólnopolski  Turn iej  Wiedzy  Pożarn iczej  „M łodz ież 
zapobiega  pożarom".  Wystartowali  reprezentanci  wszystkich  szkół 
podstawowych  i g imnaz jów    w  sumie  17  uczniów.  Start  w  turnie
j u  poprzedzi ły  przygotowania  w jednos tkach  OSP,  w  szkołach.  W 
remizie  w  Lipowcu  prezes  tamte jszej O SP  Karol  Małysz  witał  go
ści  turnieju    posła  Jana  Szwarca  i burmistrza  I reneusza  Szarca. 

W  kategorii  szkół  pods tawowych  wygra ła  Ewel ina  Grześk ie
wicz  (SP5),  2.  A rkad ius z  Grand a  (SP3),  3.  Sara  Kiedro ń  (SP
6).  Wśród  g imnaz ja l i s tów:  I .  Piotr   Mac iążek  ( G l ) ,  2.  Dawid 
Gla j c  (G2),  3.  Dam ian  Łabudek  (G l ) . 

20  kwietnia  w  O SP  w  Ustroniu  Polanie  kon tynuowano  turniej 
na  szczeblu  powia tu.  Wystar towało  32  uczn iów  szkół  pods tawo
wych,  25  g imnaz ja l i s t ów  i  4  uczn iów  szkół  ś redn ich.  Wśród 
uczniów  szkół  pods tawowych  zwyciężył  Marc i n  Legierski  z  Ko
n iakowa,  E.  Grześk iew icz  z  Ust ron ia  za ję ła  5  mie jsce,  wśród 
uczn iów  g imnaz jów  na j lepsza  okaza ła  się  Ma łgorza t a  G a w ł o w
ska  z  Pierśćca,  a  w  kategor ii  szkół  średnich  Jo lan ta  Zowada  z 
L O  im.  Osuchowsk iego. 

M .  Gawłowska  j a ko  jedyna  nie  popełn i ła  w  turn ie ju  powia to
wym  ani  j e d n e go  b łędu.  Bardzo  dobrze  się  uczy    do  tej  po iy 
wszystk ie  św iadec twa  z  pask iem. 
  W iedzę  cze rpa łam  z  ks iążek  i  tes tów  ogó lnopo lsk ich    zdra
dza  M .  Gawłowska.    Mó j   tata  jest  nacze ln ik iem  O SP  w  Pierść
cu  i  będzie  chyba  d u m ny  z  mo jego  zwyc ięs twa.  Na leżę  też  do 
młodz ieżowej   d rużyn y  pożarn icze j.  T rudn y  był  turn ie j   gm in
ny.  W  teście  py tano  o  i lość  w  Polsce  ork ies tr   s t rażack ich. 
  Turnie j   odbył  s ie  na  terenie  jednostki  O SP  Ustroń  Po lana, 
któr a  wzię ła  na  s iebie  wszys tk ie  s p r a wy  zw iązane  z  p rzygo

w s z e l k ą c e n ę.  Nie  pow inno  się  schodz ić  pon iżej  pewnego  poz io
mu,  który  t rudno  określ ić,  każdy  na  swój  sposób  czu je gdz ie  prze
biega  ta  granica,  którą  p rzek raczamy  lub  nie. 
Zaczyna ła  Pani  od  Teatru  S ta rego  w  Krakow ie ,  po tem  Teatr 
A teneum,  Powszechny,  Polski,  Kwadra t  w  Warszawie.  Wspa
nial e  rol e  teat ra lne,  filmowe  i  te lewizy jne.  Czy  jest  jeszcze 
j aka ś  rola ,  o  które j   Pani  m a r z y? 
Nigdy  nie  marzy łam  o  j a k i e jś  spec ja lnej  rol i .  Z  każdej  roli  s ię 
c ieszę.  G r am  osta tn io  dw ie  c u d o w ne  ro le  w  A teneum:  z  Panem 
Ma ty jaszk iew iczem  „Odchodz ił  mężczyzna  od  kob ie t y"  i  dru
gą  (z  którą  szkoda,  że  j e s z c ze  nie  by łam  u  Pańs twa)  „P ie rwsza 
m ł o d o ś ć"  z  Zo f i ą  Sare tok.  To  spektakl  bez  dekorac j i,  g rany  na 
zasadz ie  świat ła  i dźw ięku.  Sz tuka  o  dwóch  ba rdzo  różnych  ko
b ie tach,  k tóre  mia ły  n ieudane  życie,  spo tka ły  się  i  zaprzy jaźn i
ły  ze  sobą.  Pos tanowi ły  os ta tn ie  lata  s w e go  życia  p rzeżyć  c ie
kawie  i  z  fan taz ją.  Jak  to  p i sano  w  recenz jach  „Dw i e  t rochę 
sza lone  pan ie ". 
Gra ł a  Pani  wspan ia le  rol e  d rama tyczne,  komed iowe.  Któr ą 
rol ę  wspom ina  Pani  naj lep ie j ,  na jc iep le j,  a  k tór a  dała  Pani 
na jw ięcej   j ak o  ak to rce? 
Najc iep lej  wspominam  „Pch łę  Szach ra j kę"  Brzechwy,  którą  na
gra łam  w  TV  w  reżyserii  Mac ie ja  Woj tyszk i.  Zresztą  wróc i łam 
do  tej  Pchły,  nagra łam  nawet  płytę  z  muzyką  Mac ie ja  Małeck ie
go,  ale  w  roli  Pchły  wystąp ią  j uż  mo ja  była  s tudentka  Ewa  Kon
stancja  Bułhak.  Staram  się  z n a j d o w ać  sztuki,  którymi  mogę  ob
darować  ludzi  j a k ąś  dozą  op tym izmu,  czułości  i  c iepła. 
Dwukro tn i e  prowadzi ł a  Pani  warsz ta ty  teat ra lne  dla  młodzie
ży  z  l iceów  c ieszyńsk ich.  C zy  częs to  pode jmu j e  się  Pani  tego 
typ u  dz ia łań  z  młodz ieżą  i j a k  to  Pani  ocen ia? 
Przekazu ję  to  co  umiem,  ale  to  jest  w z a j e m ny  układ,  j ak  to  ktoś 
powiedzia ł,  wampi ryczny   j a  od  młodz ieży  b iorę  dużą  dozę  ener
gii ,  młodośc i,  a  im  z  kolei  po t ra f ię  oddać  swo je  doświadczen ie. 
Jest  to  więc  w z a j e m ne  uczen ie  się. 
Jak  Pani  zna jdu j e  naszą  ust rońską  pub l i czność? 
Bardzo  byłam  mi l e  zaskoczona,  gdyż  poemat  S.  Ba l ińsk iego  jest 
piękny,  l iryczny,  g ra jący  na  uczuc iach  del ikatnych,  na  wspomnie
n iach.  N i e  przed  każdą  pub l i cznośc ią  m ó w ię  ten  u twór  i  nie 
w  każdej  sali.  Staram  się  go  mów ić  tam,  gdz ie  publ iczność  jest 
wyrob iona.  Lubię  ten  poemat,  bo  j ak  mówi  poeta,  nasze  matki 
„szepta ły  nam  do  ucha  znahorsk ie  nauki,  że  ty lko  to jest  p iękne, 
co  p łynie  ze  sztuki . ". 

Dzięku j ę  Pani  za  rozmowę.  Rozmawia ła:  Ann a  Gadomska 

towan iem  konku rsu m    mówi  cz łonek  Zarządu  Powia towego 
O SP  C z e s ł aw  G l u z a.    C h c i a ł b ym  p o d z i ę k o w ać  d r u h o m 
z  Po lany  za  tak  s p r a w ne  p r z y g o t o w a n ie  imprezy. 

Wszystk im  uczestn ikom  gratu lował  poseł  Jan  Szwarc: 
  Zdoby t a  przez  was  w iedza  sp raw i,  że  lepiej   będziec ie  rozu
mieć  nie  ty lk o  zapob iegan ie  pożarom.  Jes tem  też g łęboko  prze
konany,  że  k iedyś  zasi l ic ie  szeregi  s t raży  pożarnych. 
  Na jważn ie j sze  że  m łodz ież  opuszcza ła  turnie j   zadowo lona  
twierdzi  prezes  O SP  w  Polanie  Jan  C h o w a n i o k.    Wszys tko 
p rzygo towa l i śmy  we  w łasnym  zakres ie,  w idać  było  zaanga
ż o w a n ie  całej   jednostk i. 

Nagrody  u fundował  Za rząd  Powia towy  O SP  i Burmis t rz  Mia
sta  Ustroń  a  wręczali  J.  Szwarc  i  I.  Szarzeć.  (ws) 

Poseł  wręcza  puchar  M.  Legierskiemu.  Fot.  W.  Suchta 
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20  kwietnia  rozegrano  VII I  Wiosenny  Turn iej  Piłki  S ia tkowej. 
Turn iej  ten  o rgan izowany  jest  dla  by łego  s iatkarza  Ol impii  Go le
szów,  który  po  wypadku  s a m o c h o d o w ym  jeździ  na  wózku  inwa
l idzkim.  Na  turn ie ju  spo tyka ją  się  byli  s iatkarze  Ol impi i ,  ale  tak
że  drużyny  z  bl iższych  i da lszych  mie jscowośc i. 

Zgłos i ło  się  8  drużyn  w  tym  dw ie  z  Ust ron ia    Victoria  Ustroń 
i T RS  „Si ła"  Ustroń.  E l im inac je  rozgrywano  w  SP2  w  Ustroniu 
i  w  Cisownicy.  Wyg rywa jący  w  p ierwszych  spotkan iach  grali 
o  zwyc ięs two  w  grupie,  a  następnie  zwyc ięzcy  grup  o  tytuł  na j
lepszej.  W  Cisownicy  os iągn ię to  rezul taty:  K ino  Podha le  Sko
c z ó w  T K KF  Gl iw ic e  0 :2,  Start  C ieszyn    T K K F  Istebna  2:0. 
W  meczu  o  zwyc ięs two  w  grup ie:  Start    G l iw ic e  2:0,  o  3  mie j
sce:  Istebna    Podhale  2:0.  W  sali  SP2  os iągn ię to  rezul taty:  S TS 
Skoczów    Victor ia  2:0,  Damp tour  Cieszyn    T RS  „S i ła"  0:2, 
o  trzecie  mie jsce  Damptour    Victoria  2:1.  Zac ięty  przeb ieg  miał 
mecz  o  zwyc ięs two  w  grup ie.  Drużyna  T RS  „Si ła"  w  sk ładzie: 
Mare k  Lang,  Marek  Rząsa,  A leksander   Holeksa,  Adam  Deda, 
Rafał  Korzeń,  Piotr   Szarzeć,  Piotr   P inkas,  Roman  R a d w a n, 
Seweryn  Cze rw iakowsk i,  Andrzej   Sza lbót  zmierzy ła  się  z  S TS 
Skoczów.  W  decydu jącym  t rzec im  secie  ustroniacy  prowadzi li 
14:12  i b rakowało  im  za ledwie  punktu  do  zwyc ięs twa,  by  w  e fek
cie  przegrać  18:16.  Po  tym  pechowym  spotkaniu  kapi tan  T RS 
„Si ła"  M .  Lag  powiedz ia ł: 

  Ocena  turnie ju  pozy tywna.  Szkoda  ty lko  że  zabra ło  chorego 
Mirk a  Poloka.  Była  sportowa  walka  i to jest  ważne.  Drużyna  „Si ły " 
to j uż  nie  ten  stary  skład.  T rochę  się  rozsypal iśmy,  do  tego  dużo 
kontuzj i.  Ja  też  zagra łem  ty lko  dwa  mecze,  bo  mam  prob lemy 

Atak  Skoczowa.  Fot.  W.  Suchta 

z kręgosłupem.  Myślę że  za  rok  chłopcy  do j rze ją  i powalczą.  Część 
z  nich  to  typowi  amatorzy,  k tórzy  s ia tkówki  uczyli  się  przy  okazji 
naszych  spotkań  czwar tkowych.  Tym  sk ładem  gra l iśmy  p ierwszy 
raz.  Mecz  z  S TS  był j uż  przez  nas  praktyczn ie  wygrany    p rzewa
ga  dwóch  punktów,  a  przy  tym  mie l iśmy  pi łkę  w  górze.  Zabrak ło 
t rochę  cwaniac twa.  Jak  się  nie  kończy  piłek  meczowych  to  się 
potem  mści,  a  mog l i śmy  grać  w  f inale.  Przed  meczem  z  STS  nie 
spodz iewal iśmy  się,  że  n a w i ą ż e my  z  nimi  wyrównana  walkę. 

Wyniki  meczów  f ina łowych:  o  7  mie jsce:  Victoria    K in o  Pod
hale  0:2,  o  5  mie jsce  :  Istebna    Damtour  2:0,  o  t rzecie  mie jsce: 
T K K F  Gl iwice    T RS  „S i ła"  2 :0  (25:22,  25:22),  o  I  m ie jsce  S TS 
Skoczów    Start  Cieszyn  1:2  ( 2 1 : 2 5 , 2 5 : 1 7,  16:18).  Tak  więc  na j
lepszego  zawodnika  wybra li  kap i tanowie  zespołów,  sędz iowie, 
organizatorzy  i  nie  by ło  żadnych  wątp l iwości  komu  należy  się 
ten  tytuł.  Bez  dyskusji  wyb rano  rozg rywa jącego  S TS  Skoczów, 
byłego  zawodn ika  Ol impii  T a d e u s za  Sl iża. 

Po  raz  p ierwszy  w  turn ie ju  wystąp i ła  drużyna  T K K F  Istebna 
od  razu  p rezentu jąc  dobrą  s ia tkówkę,  a  to  p rawdopodobn ie  za 
sprawą  Wojc iecha  Gośc in iaka  brata  by łego  reprezentanta  Pol
ski  Stanis ława  i And rze ja  syna  Wojc iecha. 

W  turnieju  gra ło  w  s ia tkówkę  bl isko  90  osób.  G łówny  organi
zator  Zb ign iew  Gruszczyk  po  zakończen iu  rozgrywek  powie
dział: 
  Przygotowania  do  turn ie ju  t rwały  dosyć  d ługo  i nic  było  to  kło
pot l iwe.  Turn iej  przebiegł  bez  jak ichko lw iek  zak łóceń.  Uczest

B loku jąGl iw ice.  Fot.  W.  Suchta 

nicy  zadowolen i,  nie  by ło  kwest ii  spornych.  Szkoda,  że  ustroń
ska  d rużyna  T RS  „S i ła"  przegrała  w  pół f ina le,  a  n iewie le  brako
wa ło  by  pokonali  S TS  Skoczów.  Gra l i śmy  w  eksperymenta lnym 
składzie.  W  walce  o  t rzecie  mie jsce  nasza  d rużyna  nie  mia ła  j uż 
chyba  takiej  motywac ji  do  walki  i  p rzegra ła.  Po jawi ły  się  w  na
szym  turn ie ju  nowe  drużyny  w  tym  dość  n iespodz iewan ie  zespół 
z  Istebnej. Co  c iekawe  była  to  dość  mocna,  zgrana  drużyna.  Moi m 
z d a n i em  na j c i ekawszy  był  m e cz  p ó ł f i n a ł o wy  p o m i ę d zy  S TS 
0  T RS  „Si ła" .  Szkoda  tylko,  że  w  turn ie ju  nie  mógł  uczestn iczyć 
Mirek,  ale  lekarz  nie  zezwol ił  mu  na  wy jazd  z domu.  Oczywiśc ie 
odwiedz i l i śmy  go  z  życzen iami  i  tym  wszystk im,  co  dla  n iego 
zdoby l iśmy. 

Turn iej  sponsorowal i:  Zak łady  Mięsne  H.  Kani,  Ar tchem,  Stan
dard,  Galer ia  na  Go jach,  B U T  Ust ron ianka,  W N W M  Ustron ian
ka,  PSS  Spo łem,  Zak łady  Przemys łu  M ięsnego  „B ie lesz",  J.  Wa
szek,  T.  Kotarski,  J.  Cyganek,  Cz.  Gabzdy l,  K in o  Podha le  Sko
czów,  Spor tmal  Katowice,  Urząd  Miasta  w  Ustron iu. 

Nagrody  wręczał  w iceprzewodn iczący  Rady  Miasta  S tan is ław 
Mal ina ,  który  po  zakończen iu  powiedz ia ł: 
  G łównym  organ izatorem  turn ie ju  był  Zb ign iew  Gruszczyk,  któ
ry  jest  równ ież  pomys łodawcą  ca łego  przeds ięwz ięc ia.  Przede 
wszystk im  j e mu  należą  się  s łowa  podz iękowan ia  za  to,  że  taką 
imprezę  organ izu je.  Podz iękować  też  t rzeba  S ławomi rowi  Kra
kowczykowi,  k tóry  ak tywnie  włączył  się  w  przygotowan ia.  Po
z iom  spor towy  jak  zwyk le  dobry.  Szkoda,  że  nie  uczestn iczy 
w  turn ie ju  d rużyna  z  Trzyńca,  która  by ła  mocnym  zespo łem. 
Sponsorzy  dopisal i,  a jedyny  żal,  to  przegrana  drużyny  T RS  „Si ła" 
w  meczu  pó ł f ina łowym.  W  k luczowym  momenc ie  zawodn icy  po
pełni li  za  dużo  b łędów.  Dla  mn ie  n iespodz ianką  j est  wygraną. 
C ieszyna.  Na  części  f i na łowej  tu rn ie ju  dop isa ła  pub l i czność, 
a  emoc ji  było  sporo.  Drużyny  z  naszego  powiatu  potwierdz i ły 
swój  wysoki  poz iom,  więc  o  przysz łość  turn ie ju  m o ż e my  być 
chyba  spokojn i. 

Turn iej  w  tym  roku  sędziowali  Edward  Gruszczyk  z  C isownicy 
1 Jan  Lagierski  z  Ustronia.  Dochód  z  turn ie ju  p rzeznaczono  na 
p o m oc  w  rehabi l i tacji  M .  Po loka.  Wo js ław  Suchta 

Tak  ścinali  zawodnicy  T RS  „Si ła" .  Fot.  W.  Suchta 
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  Cieszyn  to  magiczne  miasto.  Nawet  bez  przewodnictwa  
mówił  w Teatrze  im.  A.  Mickiewicza  Władysław  Orszulik ,  pre
zes koła cieszyńskiego  Przewodników  Beskidzkich  i Terenowych 
działającego przy  oddziale  PTTK.  Prezes przemawiał  na  uroczy
stości jubileuszu  50lecia  koła  przewodników  w Cieszynie.  Rów
nocześnie  od  1214  kwietnia  odbywał  się  w  Cieszynie  Ogólno
polski  Zjazd  Przewodników  Turystycznych,  w  którym  uczestni
czyło  150  przewodników  z  całego  kraju.  Jubileuszową  akade
mię  w  teatrze  prowadziła  Małgorzata  Kiereś,  a gościnnie  wystą
pił y zespoły  Istebna oraz  Pieśni  i Tańca Ziemi  Cieszyńskiej.  Pod
czas  uroczystości  zasłużonym  przewodnikom  wręczono  honoro
we  odznaki. 

O  przewodnikach  nie zapomniały  samorządy.  Listy  gratulacyj
ne  złożyły  delegacje  Cieszyna,  Zebrzydowic,  Wisły  Istebnej. 
Ustroń  reprezentowali:  członek Zarządu  Miasta  Marzena  Szczot
ka  i wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Stanisław  Malina .  Wrę
czyli  cieszyńskim  przewodnikom  specjalny,  ozdobny  list  gratu
lacyjny na  papierze  czerpanym.  (ws) 

Występuje  Istebna.  Fot.  W.  Suchta 

  (dojazd od  ul. Uroczej) 
 opony  Barum  145/70 R13  l ó O z ł A p l . 
  kolumny   od  zł do  zf 
  piece Amica  nowe  250   400  zł 
 Junkers  nowy  250  zł 
 wieża  Sony  3  CD  4X50W  390  zł 
  krzesła  drewniane  tapicerowane49  zł 

wykładziny,  chodniki,  dywany 

tek  854  50  93  0  501  307  093 

Przyjmujemy  fowar w komis lub za gotówkę 
 możliwość  transportu 

PRACOWNIA 
GEODEZYJNA 

„WATRA" , 

ul. A Brody 4  I M E f m  ul Cieszyńska 3b 
854  56  28  m ^ M B Sl  858  48  54 

O X F O R D 
T'  N  I   Y.  R   I  T  V  R  R

doskonali  lektorzy  świetna  zabawa 
intensywny  tryb nauki  wiele atrakcji 

w  W w .  I  i ta r a  . e d u . pl 

Zarząd  Miasta  Ustroń 

o  termini e  sesji  w  sprawie  uchwalenia  projekt u 

miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego 

Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt  12  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U. z  1999 r. Nr  15,  poz. 
139,  Nr 41,  poz.  412  i Nr  111, poz.  1279,  z 2000  r. Nr  12,  poz. 
136, Nr  109, poz.  1157  i Nr  120. poz.  1268  oraz z 2001  r. Nr  5, 
poz. 42,  Nr  14, poz.  124, Nr  100, poz.  1085,  Nr  115, poz.  1229 
i Nr  154,  poz.  1804  ), podaje się  do  publicznej  wiadomości,  że 
dnia  22.05.2002  r.  o  godz.  14.00  w  sali  nr  24  Urzędu  Miasta 
Ustroń  odbędzie  się  sesja  Rady  Miasta,  której  przedmiotem 
będzie  uchwalenie  „Miejscowego  planu  zagospodarowania 
p r z e s t r z e n n e go  M ias t a  Us t roń,  w  z a k r e s ie  t e renów 
mieszkaniowych,  położonych  w  rejoni e  uli c  Orzechowej 
i  Sosnowej. 

Za  Zarząd 
Przewodniczący  Zarządu  Miasta 

Ireneusz  Szarzeć 

Zarząd  Miasta  Ustroń 

o  termini e  sesji  w  sprawie  uchwalenia  projekt u  miej

scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

Zgodnie  z art.  18 ust. 2  pkt  12 ustawy  z dnia  7  lipca  1994  r. 

o  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U. z  1999  r. Nr  15, 

poz.  139,  Nr  41,  poz.  412  i Nr  111,  poz.  1279,  z  2000  r.  Nr 

12,  poz.  136,  Nr  109,  poz.  1157  i Nr  120,  poz.  1268  oraz  z 

2001  r. Nr  5, poz. 42,  Nr  14, poz.  124, Nr  100, poz.  1085,  Nr 

115,  poz.  1229  i Nr  154,  poz.  1804  ),  podaje  się  do  publicz

nej  wiadomości,  że  dnia  22.05.2002  r.  o  godz.  14.00  w  sali 

nr  24  Urzędu  Miasta  Ustroń  odbędzie  się sesja  Rady  Miasta, 

której  przedmiotem  będzie  uchwalenie  „Miejscowego  pla

nu  zagospodarowan ia  przest rzennego  Miasta  Ustroń 

w  rejoni e  uli c  Topolowej   i  Hukowej" . 

Za Zarząd 
Przewodniczący Zarządu Miasta 

Ireneusz  Szarzeć 

Zarząd  Miasta  Ustroń 

o  termini e  sesji  Rady  Miasta  w  sprawie  rozpatrzenie 

protestów  i zarzutów  dotyczących  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego 

Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt  9  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r. 
o  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  1999  r.  Nr  15, 
poz.  139, Nr  41,  poz. 412  i Nr  111,  poz.  1279,  z 2000  r. Nr  12, 
poz.  136,  Nr  109,  poz.  1157  i Nr  120,  poz.  1268 oraz  z 2001  r. 
Nr  5, poz. 42,  Nr  14, poz.  124, Nr  100,  poz.  1085,  Nr  115,  poz. 
1229  i  Nr  154,  poz.  1804  ),  p o d a je  s ię  do  pub l i cznej 
wiadomości,  że  dnia  22.05.2002  r.  o  godz.  14.00  w  sali  nr  24 
Urzędu  Miasta  Ustroń  odbędzie  się  sesja  Rady  Miasta,  której 
p rzedmio tem  będz ie  rozpa t rzen ie  za rzu tów  i  p ro tes tów 
zg łoszonych  do  p ro jek tu  „ M i e j s c o w e go  p lanu  zagos
podarowania  przestrzennego  Miasta  Ustroń,  w  zakresie 
te renów  m ieszkan iowych,  po łożonych  w  re jon i e  ul i c 
Orzechowej   i  Sosnowej". 

Za  Zarząd 
Przewodniczący  Zarządu  Miasta 

Ireneusz  Szarzeć 
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  Min ione  dz ies ięc io lec ie  nic  p rzyn ios ło  ze  sobą  rozw iązan ia 
wszystk ich  p rob lemów  związanych  z  t rans fo rmac ją  i tu jest  wiel
kie  pole  do  popisu  dla  świata  nauki.  Właśnie  zorgan izowana  przez 
nas  konferenc ja  s łuży  wymian ie  pog lądów,  w z a j e m n ej  inspiracji 
w  wysi łkach  nad  rozpoznawan iem  tego  w  czym  tkwimy,  w  czym 
ży jemy,  s łuży  temu  by  rozwiązan ia  wyp racowane  przez  naukow
c ów  j ak  n a j s z y b c i ej  wesz ły  do  p rak tyki  życ ia  c o d z i e n n e g o, 
a  przede  wszystk im  do  gospodark i.  Kanał  przep ływu  in formacji 
od  świata  nauki  do  gospodarki  win ien  być  jak  na jbardz iej  d roż
ny.  Gospodarka  w  państwie  demokra tycznym  to  dz iedz ina,  która 
nie  powinna  się  poddawać  b ieżącym  kon iunkturom  po l i tycznym, 
co  niestety  ma  u nas  mie jsce    mówi  Jacek  B roszk i ew i cz,  rzecz
nik  prasowy  Wyższwj  Szko ły  Za rządzan ia  Marke t ingowego  i  Ję
zyków  Obcych  w  Katowicach. 

Przez  dwa  dni  18  i  19  kwietn ia  w  domu  wczasowym  Gwarek 
w  Jaszowcu  odbywa ła  się  m iędzyna rodowa  konferenc ja  „Prob le
my  ekonomicznej  e fek tywności  gospoda rowan ia  w  p rocesach 
t ransformacji  gospodarki  po lsk ie j.  W  konferenc ji  zo rgan izowa
nej  przez  W S Z M i JO  uczestniczyli  naukowcy  z  g łówn ie  z  pol
skich  uczelni  ekonomicznych,  byli  też  gośc ie  z Chorwac j i,  Ukra
iny. 
  jes tem  j uż  na  drug iej  kon ferenc j i,  a  o rgan izowane  są  one  j uż 
parę  lat    mówi  J.  Broszk iewicz.    Wyb ieramy  to  m ie jsce  gdyż 
uczestn iczący  w  konferenc ji  gośc ie  op rócz  tego,  że  przywożą  ła
dunek  intelektualny,  k tó rym  się  dz ie lą,  m a ją  okaz ję  o b c o w ać 
z  p iękną  przyrodą,  oddychać  świeżym  powiet rzem 

Faktycznie  p rzy jecha ło  sporo  naukowców.  W  p ierwszym  dniu 
obradom  przewodniczył  prof.  M ieczys ław  Syrek,  a j eden  z  refe
ratów  wygłosił  m ieszka jący  w  Ust ron iu  i p racu jący  na  Un iwersy
tecie  Śląskim  dr  Mare k  Kembiesz.  Mówi ł  011 o  pojęc iu  e fek tyw
ności  w  warunkach  sku tecznego  dz ia łania.  Były  to  rozważan ia 
semiotycznoprakseologiczne.  Zas tanawia jący był  brak  po l i tyków 
na  tej  konferenc j i,  choć  temat  i poruszane  prob lemy  były  bardzo 
aktualne.  Z  drug iej  s t rony  to  przec ież  od  po l i tyków  zależy  jak 
będzie  wyg ląda ła  t rans fo rmac ja  w  naszym  kra ju.  Tak  to  wy jaśn ia 
prof.  M.  Syrek: 
  Jest  to konferenc ja  teore tyków  ekonomi i,  którzy  doszli  do  wnio
sku,  że  wobec  obn iża jącej  się  e fek tywności  gospodarki  narodo
wej  t rzeba  w  sposób  ob iek tywny  i bezstronny,  e l im inu jąc  intere
sy  pol i tyczne  i pozaekonomiczne,  spo j rzeć  na  prob lemy  e fek tyw
ności,  dokonać  d iagnozy  i  dążyć  do  znalez ien ia  ź ródeł  tego,  że 
e fek tywność  się  obniża.  By łoby  dobrze,  gdyby  pol i tycy  mogli 
zabrać  głos  i wyraz ić  swój  pog ląd  na  to  zagadnien ie,  a  zw łaszcza 
odpowiedz ieć  na  pytania,  d laczego  się  tak  dz ie je.  Szczerze  j e d
nak  powiem,  że  pol i tycy  zawsze  zab ie ra jąc  g łos  na  tematy  t rud
ne,  mówią  z  punktu  w idzen ia  swo jej  w łasnej  pozyc ji  po l i tycznej, 

s tanowiska,  pog lądów  par ty jnych.  To  mog łoby  zn ieczul ić  ostrze 
kry tycznego  spo j rzen ia  na  ocenę  sytuacj i.  Teoretyk  ekonomii  jest 
w  lepszej  sytuacji  gdyż  nie  musi  uwzg lędn iać  różnych  interesów 
pol i tycznych  grup,  j ednos tek,  instytucj i.  D la tego  na jp ie rw  chce
my  wyp racować  w  miarę  ob iek tywne  spo j rzen ie,  k tóre  pozwoli 
nam  możl iw ie  szeroko  i komp leksowo  ocen ić  n iezbyt  in teresu ją
cy  stan  rzeczy.  Być  może  w  perspektywie  n iezbyt  od leg łej  uda 
nam  się  w łączyć  w  dyskus ję  na  ten  temat  przedstawic ie li  życ ia 
po l i t ycznego,  a  ocen ia  b iedz ie  pe łn ie jsza  i  z o b o w i ą z u j ą ca  do 
wy jśc ia  z  t rudnej  sytuacj i.  Niestety  obecn ie  wyg ląda  to  tak,  że 
pol i tycy  nie  zawsze  mogą  uwzg lędn iać  za lecenia  teoretyków,  bo 
to  przerasta  ich  moż l iwośc i,  a  po  drug ie  nawet  na js łuszn ie jsze 
postula ły  teoretyczne  są  n ierealne,  nie  uwzg lędn ia ją  całej  z łożo
ności  prob lemów. 

Prof.  M .  Syrek  pochodzi  z  N o w e go  Targu  i  nie  obce  są  mu 
p rob lemy  z jak imi  obecn ie  boryka ją  się  m ie jscowości  turystycz
ne.  Zresztą  i w  naszym  reg ion ie  bywał  jako  student  na  zawodach 
narc iarsk ich.  M ie jscowości  turystyczne  j a ko  p ierwsze  odczu ły 
skutki  za łamania  gospodarczego.  Po  prostu  ludzie  przestali  przy
jeżdżać,  gdyż  nie  było  ich  na  to  stać.  D iagnoza  na  przysz łość  nie 
jest  na j lepsza. 
  Jeżeli  w  g o s p o d a r ce  coś  się  po lepszy,  to  odczu jec ie  to,  ale 
z  dużym  opóźn ien iem    twierdzi  M.  Syrek.    Na jp i e rw  trzeba  za
spoko ić  e lementarne  pot rzeby  życ iowe  ludzi.  T rudno  określ ić  jak 
d ługo  t rzeba  czekać,  aby  zaspoko ić  po t rzeby  powyżej  min imum 
egzystenc j i.  P ierwsi  odczu l iśc ie  skutki,  ale  na  pewno  nie  pierwsi 
o d c z u j e c ie  ożyw ien ie.  N a j p i e rw  z d r o w i e,  op ieka  spo łeczna, 
kszta łcenie,  a  dop ie ro  potem  rekreac ja  i wypoczynek.  To  logicz
ne.  Dobrze  to  nie  wyg ląda,  ale  t rzeba  z  natury  być  optymis tą.  N i e 
mamy  wyboru  i nie  m o ż e my  biern ie  czekać,  ale  pow inn iśmy  ak
tywnie  przec iwdz ia łać  wszystk im  nega tywnym  z jaw iskom,  (ws) 

Referat  wygłasza  M.  Rembiesz.  Obok  M.  Syrek.  Fot.  W.  Suchta 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
o  termini e  sesji  w  sprawie  uchwalenia  projekt u 

miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego 

Zgodnie  z  art.  18 ust. 2  pkt  12 ustawy  z dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz.  U.  z  1999  r.  Nr  15, 
poz.  139,  Nr  41,  poz.  412  i Nr  111, poz.  1279,  z  2000  r. Nr  12, 
poz.  136,  Nr  109,  poz.  1157  i Nr  120,  poz.  1268 oraz  z 2001  r. 
Nr  5, poz. 42,  Nr  14, poz.  124, Nr  100, poz.  1085,  Nr  115,  poz. 
1229  i Nr  154, poz.  1804  ),  poda je się do  publ icznej  w iadomo
śei,  że  dnia  22.05.2002  r.  o  godz.  14.00  w  sali  nr  24  Urzędu 
Miasta  Ustroń  odbędzie  się  sesja  Rady  Miasta,  której  przed
miotem  będzie  uchwalenie  „M ie j scowego  planu  zagospoda
rowani a  przest rzennego  Miasta  Ustroń,  w  rejoni e  ulic.  An 
drzej a  Brody  i  Pasiecznej" 

Za Zarząd 
Przewodniczący Zarządu  Miasta 

I reneusz  Szarzeć 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
o  termini e  sesji  w  sprawie  uchwalen ia  projekt u  miejsco

wego  planu 
za gospoda rowa 11 ia  p rzestrzen  nego 

Zgodnie  z art.  18 ust.  2  pkt  12 ustawy  z dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz.  U.  z  1999  r.  Nr  15, 
poz.  139,  Nr  41,  poz.  412  i Nr  111,  poz.  1279,  z 2000  r. Nr  12, 
poz.  136. Nr  109,  poz.  1157  i Nr  120,  poz.  1268  oraz  z 2001  r. 
Nr  5,  poz. 42,  Nr  14, poz.  124,  Nr  100,  poz.  1085,  Nr  115,  poz. 
1229  i Nr  154, poz.  1804  ), poda je się do  publ icznej  w iadomo
śei,  że  dnia  22.05.2002  r.  o  godz.  14.00  w  sali  nr  24  Urzędu 
Miasta  Ustroń  odbędzie  się  sesja  Rady  Miasta,  której  przed
miotem  będzie  uchwalenie  „M ie j scowego  planu  zagospoda
rowani a  przest rzennego  Miasta  Ustroń  w  zakresie  terenów 
us ługowo    turystycznych,  po łożonych  przy  ulicy  3  Maja" . 

Za Zarząd 
Przewodniczący Zarządu  Miasta 

I reneusz  Szarzeć 
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.    > 
Fot.  W.  Such ta 

Park ing  pod  p r z e d s z k o l em 

Videofilmowanic. 

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

Wideorejestracja  cyfrowa,  zdjęcia. 
8544357. 

OknaOknaOkna.  Najniższe  ceny  na 
Śląsku.  UstrońHermanice,  Skoczow
ska  47e, 
tel.  8545398  (obok  kolektury  lotto). 

Protezy  dentystyczne,  naprawa.  Scr
wisDent,  Ustroń,  ul. Stawowa  2. 
Tel.  8543566,  0606820807. 

Ocieplanie budynków. Tynki  akrylowe 
i mineralne.  Promocja wiosenna od 45 
zł/ni2.  Tel.  033/8637208, 
0602820426,  0608826320. 

2099 zł  z VAT za  komputer  z  monito
rem. AMD 1000, CD52xLG, GForcc2
32mb, dźwięk, HDD40GB,  128RAM, 
FDD, obudowa  Codcgen300W.  moni
tor  15". Termbud. Milówka, ul. Jagiel
lońska  81. Tel.  033/8637208. 
kom.  0602820426. 

Przyjmę uczennicę do sklepu  spożyw
czego  w Bładnicach.  Tel.  8530057. 

Matematyka,  fizyka. 
Tel.  8542821,  0501152095. 

Indywidualne  nauczanie  języka  nie
mieckiego.  Istnieje  od  1995  roku. 
Ustroń,  ul.  Lipowska  84, 
tel/fax  8547467. 

Sprzedam  Poloneza Caro,  1993, pierw
szy właściciel, garażowany,  bezwypad
kowy. opony zimowe, fotelik, 3.500 zl. 
Tel.  8541339. 

Poszukiwane osoby o różnych specjal
nościach  zadzwoń  od  10.00   14.00, 
0503394156. 

M a sz  p rob lemy  a l k o h o l o w e? 
Zadzwoń!  Skuteczna  terapia. 

Bezpłatnie.  T e l .  8 5 4 1  á  58 

Zatrudnię  mgr  farmacji  i technika  far
macji.  0605582320,'0502560516. 

Firma  kupi  dom  lub  lokal  w  centrum 
Ustronia.  Tel.  033/8541775. 

Do wynajęcia  trzy pokoje od  I czerw
ca  2002r;  ogrzewanie  centralne,  peine 
umeblowanie.  Tel.  8544432. 

Oddam  w  dobre  ręce  czarnego  szcze
niaka   kundel.  8543592. 

Hurtownia  RolnoPrzemyslowa  Rol
mozbytJasienicaczęści  zamienne do 
ciągników  i maszyn  rolniczych,  części 
i  środki  higieny  do  dojarek  DeLaval. 
Regenerujemy  pulsatory  do  dojarek 
Alf a Laval.  Tel.  033/8152889." 

Zakładanie, pielęgnacja ogrodów.  Wy
cinka  drzew. 
Tel.  8544498  wieczorem. 

Zagubiono  paszport,  uczciwego  zna
lazcę  proszę  o  kontakt  tel.  8545296 
lub  0605587352.  I. Rusakiewicz, 
Kiczyce  98. 

Łowisko  Wędkarskie    czynne  co
dziennie od 8.00 do zmierzchu.  Ustroń
Nierodzim,  tel.  8543503. 

Piwnica pod  Równicą, Ustroń,  ul.  Da
szyńskiego  1. poleca promocyjne dwu
daniowc obiady na miejscu  lub na wy
nos w cenie 6,50 zl, proponujemy rów
nież 3 rodzaje pierogów domowych  na 
kilogramy  w cenie: 
pierogi  z mięsem   15 zl/kg 
pierogi z kapustą  i grzybami  12  zl/kg 
pierogi  ruskie   10 zl/kg 

Tel.  8547137. 

Koszenie  trawników, ogrodów,  ścinka 
drzew,  strzyżenie  żywopłotów. 
Tel.  8542519. 

Sprzedam renault espacc  1994 r„  2,1 'I D, 
bogate wyposażenie,  lei.  8543789. 

Sprzedam  300  sztuk  cegły  (klinkier). 
Tel.  8547006. 

Oddam  za darmo  używane  okna,  wer
salką.  Tel.  8543837. 

25  kwietnia  apteka  Pod  Najadą,  ul. 3 Maja  13,  tel.  8542459. 
2628  kwietnia  apteka  Na  Zawodziu,  ul.  Sanatoryjna  7.  tel.  8544658. 
29  kwietnial  maja  apteka  os.  Manhatan.  tel.  8542605. 
24  maja apteka  Elba.  ul.  Cieszyńska  2.  tel.  8542102. 
Przejęcie  dyżuru  następu je o godz.  9 .00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwi lą  zamknięc ia  ostatniej  apteki. 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 

Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ileczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  i rzeźba  W. Pasternego   do  15.04. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9  17, od  środy  do  piątku 9  14, 

w soboty,  niedziele  9   13. 

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: 
—  Wystawa  malarstwa  M.  Imiolczyk  pt.  „Kwiaty "   do  30.04. 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  17,  środy  9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1. tel.  8543108. 

ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9  16, w soboty  9  13. 

Rynek  3A.  tel.  8545458,  einail  bpiwa(o>,polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 

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

Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmck  i inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  I().()() do  17.00. 

Rynek 1. 

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

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

ul.  3  Maja  14, tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:  "  godz.  15.3017.00. 

   Ustroń, ul. Słoneczna 9,  8541984. 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 

  Ustroń,  Słoneczna 9 
—  grupa  AA  czwartek  17.30   19.30 
—  grupa  dla  wspóluzależnionych  wtorek  17.30  19.30 

KULTUR A 
25.04  godz. 912.00  Gimnazjalny  Konkurs  Teatralny   MDK  „Prażakówka" 
25.04  godz.  19.00  Koncert  Chóru  Post  Telekom  MDK  ., Prażakówka " 

30.04  godz.  17.30 

3.05 
3.05 
4.05 

godz.  9.00 
godz.  16.30 
godz.  15.00 

Koncert  Wiosenny  Towarzystwa  Kształcenia  Arty
stycznego   MDK  ..Prażakówka" 
Nabożeństwo ekumeniczne  w kościele śvv. Klemensa 
Weekend  z Brackim  i Żywieckim  amfiteatr 
Piknik majowy    amfiteatr 

SPORT 
26.04  godz.  11.00 
1.05  godz.  10.00 
3.05  godz.  10.00 
5.05  godz.  10.00 

Miejskie Zawody  Latawcowc   stadion  KS  KuźniaInżbud 
Puchar  Polski  w / jeździe  Nokia Cup  stok  Czantorii 
Puchar  Polski w  Dualu  MTB   stok  Czantorii 
Mistrzostwa  Ustronia  w Skoku  o Tyczce o Puchar  Bur
mislrza  Miasta   Rynek  ir  Ustroniu 

KIN O  „ZDRÓ J 
25.04  godz.  17.00 

godz.  20.45 
26.042.05  godz.  18.45 

godz.  20.45 
K i n o  p r e m i er 
25.04  godz.  19.15  Centrum  świata   erotycznopsychologiczny  (18  I.) 

ul .  Sanatory jna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 
Moulin  Rouge   melodramat  (15  I.) 
Intymność   kontrowersyjny  film  erotyczny  (18 1.) 
Amelia   komdia  (15  I.) 
Mulholland  Drive   psychologiczny  ( 18 I.) 
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Kuźnia Inżbud  Beskid  Skoczów 4:10 (2:2)  (4:4) 

Nik t  nie  spodz iewał  się,  że  będz iemy  przeżywać  aż  (akie  emo
cje  na  meczu  o  Puchar  Polski.  By ł o  to  równocześn ie  spotkan ie 
o  mis t rzostwo  skoczowsk iego  podokręgu.  Bramki  padały  j ak  na 
zawołan ie  i p rzez  90  minut  żadna  z  drużyn  nie  potraf i ła  wyrob ić 
sobie  zdecydowanej  p rzewagę.  Go le  strzelal i:  w  4  min.  Dar iusz 
Halma  1:0,  w  18  min  Arkad iusz  Ilias  1:1,  w  29  min  I reneusz  Je
leń  1:2,  w  37  min  po  karnym  Damian  C ichosz  2:2.  W  drug iej 
połowie:  46  min  Janusz  Szalbot  3:2,  70  min  A.  Ilias  3:3,  75  min 
D.  Halama  4:3  i  w  do l i czonym  czas ie  gry,  gdy  wszyscy  oczek i
wali  na  końcowy  gwizdek  Damian  N iemy  strzela  na  4:4.  W  do
grywce  Kuźnia  t rzymała  się  j eszcze  p rzez  p ierwszych  15  minut, 
natomiast  w  drug iej  części  zawodn icy  opadli  ca łk iem  z  sil  i  po
zwoli l i  sobie  strzel ić  5  bramek  w  15  minut. 

Po  meczu  powiedzie l i: 
Trener  Beskidu  Edwar d  Mista l :    Gra l i śmy  dziś  w  ekspery

mentalnym  składzie.  90  min.  wyg ląda ło  w miarę  przyzwoic ie.  Ty
powy  mecz  walki  z  naszą  p rzewagą  optyczną.  W  dogrywce  wi 
dać  było,  że  zwyc ięża  do j rza łość  p i łkarska  naszej  drużyny.  A  że 
strąci l iśmy  w  tym  spotkaniu  cz tery  bramki    k ib ice  przec ież  też 
muszą  coś  obe j rzeć. 

Trener  Kuźn i  lnzbudu  D.  Ha lama:    Szkoda  tej bramki  w  ostat
niej  minucie.  M o że  l iczyl iśmy  j u ż  na  gwizdek  sędz iego.  Mecz 
dobry,  podobał  się  k ib icom.  W  dogrywce  zabrak ło  też  kondyc j i. 
Jestem  zadowolony,  bo  strzel i l iśmy  cztery  bramki  l iderowi  czwar
tej  ligi ,  a  ich  obrona  grała  w  norma lnym  składzie.  (ws) 

Mecz  z  Beskidem.  Jeleń  mi ja  Dancla.  Fot.  W.  Suchta 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
o  termini e  sesji  Rady  Miasta  w  sprawie  rozpatrzenie 
protestów  i zarzu tów  dotyczących  mie jscowego  planu 

zagos pod a r o wa N ia  p rzest rzen II ego 

Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt  9  ustawy  z dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz.  U.  z  1999  r.  Nr  15, 
poz.  139, Nr  41,  poz.  412  i Nr  111, poz.  1279,  z 2000  r. Nr  12. 
poz.  136, Nr  109,  poz.  1157  i Nr  120,  poz.  1268  oraz  z 2001  r. 
Nr  5,  poz. 42,  Nr  14, poz.  124, Nr  100, poz.  1085,  Nr  115,  poz. 
1229  i Nr  154, poz.  1804  ), poda je się  do  publ icznej  w iadomo
ści,   dnia  22.05.2002  r.   godz.  14.00  w  sali  nr  24  Urzędu 
Miasta  Ustroń  odbędzie  się  sesja  Rady  Miasta,  której  przed
miotem  będzie  rozpatrzenie  zarzutów  i protestów  zgłoszonych 
do  projektu  „M ie jscowego  planu  zagospodarowania  prze
strzennego  Miasta  Ustroń  w  zakresie  terenów  us ługowo  
turystycznych,  położonych  przy  ulicy  3  Maja" . 

Za Zarząd 
Przewodniczący Zarządu Miasta 

Ireneusz  Szarzeć 

Mecz  z  Beskidem.  G łówku je  D.  Halama.  Fot.  W.  Suchta 

Kuźni a  Inżbud    Kontak t  Czechowice  2:0  (0:0) 
Był a  to  w łaśc iw ie  fo rma l

ność.  Kuźnia  nie  miała  proble
m ów  z  wygran iem  z  ostatn ią 
drużyną  w  tabel i.  M o że  nasi 
p i łkarze  rozpoczęli  to  spotka
nie  n ieco  n iemrawo,  ale  mieli 
cały  czas  p rzewagę  i  kontro
lowali  sy tuac ję.  N ieco  lepiej 
zag ra li  w  d r u g i ej  p o l o w ie 
i strzeli li  dwie  bramki    p ierw
sza  Dar iusz  H a l a ma  po  do
ś ro d ko w a n i u  P r z e m y s ł a wa 
Zlocha,  drugą  P. Z loch  po  do
ś rodkowan iu  A n d r z e j a  Bu
kowczana.  To  nie  przypadek, 
ze  swój  udział  w  obu  b ram
kach  miał  P.  Z loch,  który  co
raz  lepiej  radzi  sob ie  na  bo
isku. 

Po  meczu  powiedzie l i: 
Gra jący trener  Kontaktu  Ry

szard  Karuz :    Przegra l iśmy 
zasłużenie.  P r z e z 45  minut  by
l iśmy  równo rzędnym  zespo
łem,  w ięc  nie  ma  się  c z e go 
wstydz ić.  W  p ierwszej  po ło
wi e  gra l iśmy  cofn ięci  i  czeka
liśmy  na zawodn ików  z  Ustro
nia.  Po  stracie  bramki  na  po
czątku  drug iej  po lowy  musia
łem  zmien ić  taktykę,  co  uła
twi ł o  grę  drużyn ie  z  Ustronia. 
Ja  mam  j uż  38  lat  i  wszed łem 
na  boisko,  gdyż  kontuz je  prze
t r zeb i ły  zespó ł.  M o i m  zda
niem  nie  pow inno  się  prakty
kować  tego,  że  trener jest  rów

nocześnie  zawodn ik iem.  Trener 
musi  pat rzeć  na  grę  z  boku. 

T r e n er  K u ź n i  ł n ż b u du  D. 
Ha lama:    W  p ierwszej  po łowie 
w idać  było,  że  czu j emy  w  no
gach  m e cz  pucharowy.  Polem 
się  p r z e ł a m a l i ś my  i  w  końcu 
strzel i l iśmy  b ramkę  na  własnym 
b o i s ku  w  m e c zu  l i g o w y m. 
Wszys tko  j e d n ak  idzie  ku  do
bremu  i chyba  będz iemy  mogli 
g rać  w  n o r m a l n ym  sk ładz ie. 
U d a n ie  d e b i u t o w ał  P.  Loch. 
Z  dz is ie jszego  meczu  zadowo
lony  j es tem  z  drug iej  połowy. 
Zresz tą  w  przerwie  powiedz ia
łem,  że  a l bo  z a c z n i e my  wa l
czyć,  a lbo  m o ż e my  p r z e g r ać 
p rzypadkową  bramką.  (ws) 

1.  Zabrzeg  48  5216 
2.  Czaniec  47  45 12 
3.  Porąbka  36  4528 
4.  Kuźn i a  34  4226 
5.  Kobiernic e  32  3025 
6.  Zebrzydowice  31  4240 
7.  Bestwina  28  3634 
8.  Chybie  25  3231 
9.  Skoczów  11  25  3442 
10.  CzarniGóral  II   24  3139 
11.  Mi lówk a  22  3734 
12.  Kozy  22  3339 
13.  Śrubiarni a  21  2432 
14.  Kończyce  M .  21  3449 
15.  Wiepr z  20  3064 
16.  Czechowice  12  2662 

Mecz  z  Kontaktem.  Tej  ręki  w  polu  karnym  sędzia  nie  odgwizdal, 
a  stal  tuż  obok.  Fot.  W.  Suchta 
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W  meczu  z  Brenną  grano  o  wiele  lepiej.  Fot.  W.  Suchta 

Wisła  Strumień   Mokat e  Nierodzim  2:0  (1:0) 

Obserwatorzy  tego  spotkania 
zgodn ie  tw ierdzą,  że  w  tak  sła
bej  dyspozycji  dawno  nie  oglą
dali  p i ł ka rzy  z  N i e r o d z i m i a. 
N i e  w iadomo  d laczego  naszym 
p i ł k a r z om  n a g le  b r a k o w a ło 
szybkości  i  św ieżośc i.  Po  20 
minutach  St rumień  p rowadzi 
1:0.  D o ś r o d k o w a n i e,  p i ł k a 
wpada  dość  dz iwn ie  do  siatki. 
Jedynie  na  wyróżn ien ie  w  dru
żynie  zasłużyli  Dar iusz  Ihas 
rozb i ja jący ataki  przec iwników 
i Micha ł  Borus  p róbu jący  kon
s t r u o w ać  a k c je  o f e n s y w n e. 
Niestety  pozosta li  g racze  mie
li  k łopoty  z grą  zespo łową,  nie 
grali  kombinacy jne,  akc je  rwa
ł y  się.  W  drugiej  po łowie  traci
my  drugiego  gola.  Po  szybkiej 
kontrze  i błędzie  obrony  bram

karz  jest  bezsilny.  Sprawiedl i
wi e  trzeba  dodać,  że  Nierodzim 
wypracował  ki lk a  sytuacj i,  cóż 
z  tego skoro  nie potrafił ani  jed
nej  z  nich  wykorzystać.  Nawet 
tych  sam  na  sam.  (ws) 

1.  Kaczyce  37  5117 
2.  Górki  35  3520 
3.  Brenna  34  42 24 
4.  P o g w i z d ów  31  4021 
5.  Zab łoć ie  26  3636 
6.  Puńców  23  3236 
7.  Kończyce  W.  22  3536 
8.  N ie rodz im  21  3 2  30 
9.  Wisła  21  2836 
łO.  Strumień  19  3028 
11.  Is tebna  19  3038 
12.  Drogomyśl  17  23 45 
13.  S imoradz  13  1845 
14.  Pogórze  4  2342 

Przeczytolech  co tu pisoł  mój kamrat Jura. Zły je żech na niego 
jak  diobli  i to niejyny  tymu, że pinióndze  /ody mie pojczoł  i nie 
loddowo.  Tóż też muszym  trónfnóć  mu cos i. Łón prawi,  co by nie 
sadzić  lasów  i nie  brać  za  to piniyndzy  łod  tej  Uni  Europejski. 
Nie chcym  tu robić pyskówki  w tej naszej  gazecie,  nale Juro jak 
żeś je  taki patryjota,  to bardzo pieknie,  jyny  tyś je  isto mocny  na 
gymbie, a nie ziopej chłopie na inszych jyny  podziwej sie na siebie. 

Nie  wiysz do czego  sie prziczepióm?  Na podziwej  sie  chłopie 
kaj ty kupujesz towar abo twoja baba. Dyckijuż  wczas rano dyrdo 
ta staro potwora  do  tych  kónzumów  z zagranicznym  kapitałym, 
coby  ło  pore  groszy  kostkę  masła,  abo  syra  lacnij  kupić  i 
zadowolono  idzie  naspadek  z pełnymi  łaszkami.  A  ty  też  tam 
wystowosz  z flaszkom  piwa,  dyć  widziolech  Cie nieroz  przeca. 

Tóż sóm widzisz, że pumogosz  łobcym kapitalistom, a nie naszym 
rodzimym  geszeftom,  co  ledwo już  dyszom.  I nie piernicz  mi  tu 
chłopie,  że sie starosz,  co też nasze dziecka  i wnuki bydóm robić. 
Starosz  sie  lo  własnóm  kapsę  i  ło  to,  coby  cosi  łacnij  kupić  ło 
złoty  abo  dwa,  a  potym  i  tak  ty  niby  za/oszczyndzóne  grosze 
przekurzisz  abo przepijesz.  Jo nie prawiym  żech je  ło moc  lepszy 
łod Ciebie, ale aspóń  nie robiym z siebie  kogosi  inszego. 

A może  ty chłopie  sie  wybiyrosz  na radnego  i już  se  program 
prugujesz  wymyślić  i  bezpłatnóm  reklamę  w gazecie?  Nie  rób 
takich  sztuczek,  bocli Cie downo przejrzał,  a loddej  mi wreszcie 
te stówkę.  Kareł z  Hermanie 

I N F O R M A C J A 
Na  podstawie  art.  32  ust. 1  pkt  I  Us tawy  z  dnia  27  kwietnia 
2001  r.  Prawo  ochrony  ś rodowiska  (Dz.  U.  z  dnia  20  czerwca 
2 0 01  r.  z  p ó ź n.  z m.  )  i n f o r m u je  s ię  o  z a m i e s z c z e n iu  w 
publ iczn i e  dos tępnym  w y k a z ie  danych  o  wn iosku  Pańs twa 
Karol a  i Hal in y  Szymańsk ich  zam.  Goleszów,  Cisownica  185 
o  w y d a n i e  d e c y z ji  u s t a l a j ą c ej   w a r u n k i  z a b u d o wy  i 
z a g o s p o d a r o w a n ia  te renu  d la  inwes tyc ji  po lega jącej   na 
p rzebudow ie  is tn ie jącego  ta r tak u  po łożonego  w  Ustroniu 
N ie rodz imi u  przy  ul .  C ichej   na  teren ie  pgr.  rtr   146/2. 
W s z y s cy  za in te resowani  m o gą  w  te rm in ie  21  dni  od  dnia 
zamieszczen ia  n in ie jszej  in formac ji  sk ładać  uwagi  i  wnioski 
o d n o ś n ie  z a m i e r z o n e go  p r z e d s i ę w z i ę c ia  do  W y d z i a łu 
Inwestycj i,  Archi tektury  i Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miasta 
Ustroń,  Rynek  1 pok.  31,  gdz ie  na  mie jscu  można  zapoznać  się 
z  wn iosk iem  oraz  rapor tem  oddz ia ływan ia  na  środowisko. 

Burmist rz  Miasta 
I reneusz  Szarzeć 

POZIOMO:  1)  niezwykłe  zjawiska,  4)  kuzyn  modrzewia, 
6)  skrzydlaty  gwizdała,  8)  duża  misa,  9)  imię  kobiece, 
10) gatunek  literacki.  11) skorupiaki.  12) kościelny  instrument, 
13)  mały  Sasza,  14)  drzewo  liściaste.  15)  gatunek  królika. 
16)  włoski  wulkan,  17)  z  jasnego  nieba.  18)  duża  papuga, 
19)  pociski,  20)  przyjęcie,  bankiet. 

P IONOWO:  1)  słodka  tabliczka,  2)  gadanie  pod  publikę, 
3)  polskie  góry.  4)  angielski  uniwersytet.  5)  element  aparatu
ry, 6)  zimny  półwysep,  7)  despota,  I I )  miody  knur,  13)  nosi 
spódniczkę  w  kratkę. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z. pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  'Iermin  nadsyłania 
hasła  mi ja  7  maja. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  14 

P I E R W I O S N KI 

Nagrodę  30  zł  o t r zymu je  D O M I N I K A  S Z E W C Z YK 
z  Ustronia,  ul.  Sanatoryjna  12.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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