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USTROMSKA 

Rozmowa z prezesem K S KuŸnia-In¿bud, dyrektorem 
Placówki Urzêdu Marsza³kowskiego w Bielsku-Bia³ej 

Zdzis³awem Kaczorowskim 
Pi³karze KuŸni-ln¿biid zakoñczyli kolejn¹  rundê rozgrywek 
ligi okrêgowej. S³yszy siê, ¿e klub nie ma wiêkszych proble-
mów finansowych, natomiast z osi¹ganych wyników kibice 
nie s¹  zadowoleni. 
To prawda, ¿e nie mamy d³ugów jak wiêkszoœæ klubów sporto-
wych, jednak nie jesteœmy krezusami i ka¿d¹  z³otówkê obracamy 
kilkakrotnie przed jej wydaniem. W rundzie jesiennej, na skutek 
z³oœliwego dzia³ania sêdziów, niezdyscyplinowania zawodników 
i kontuzji, dru¿yna zosta³a os³abiona. W rundzie wiosennej dru-
¿ynê prowadzi³ graj¹cy trener Dariusz Halama, podpisaliœmy te¿ 
umowy z obroñc¹  Damianem Cichoszem i bramkarzem Paw³em 
Macur¹. Niestety by³a to po³owa sezonu i nie mo¿na by³o wzmoc-
niæ zespo³u wartoœciowymi pomocnikami i napastnikami. Wszyst-
ko to powodowa³o, ¿e dru¿yna gra³a w kratkê, a zawodnicy nie 
byli zgrani. 
Z za¿enowaniem patrzê na zespo³y walcz¹ce o awans z ligi 
okrêgowej  a sk³adaj¹ce siê z zaawansowanych wiekowo za-
wodników, którzy maj¹  ju¿ za sob¹  grê w drugiej , trzeciej 
lidze, potem w czwartej, w koñcu trafiaj ¹  do okrêgówki, bo 
ju ¿ wy¿ej  nie potrafi ¹  graæ. A chyba nie o to chodzi, ¿e KuŸ-
nia chce awansowaæ i sprowadza kilk u starych wyjadaczy. 
Mo¿e mo¿na budowaæ dru¿ynê w inny sposób? 
Nasza polityka sprowadza siê do budowania i wzmacniania dru-
¿yny z ka¿dej strony. Poszukiwanie miejscowych zawodników, 
których wszyscy siê domagaj¹, jest bardzo trudne. Nie ma m³o-
dych zawodników w Wiœle, HaŸlachu, czy Brennej, których mo¿na 
by pozyskaæ. Jest ni¿ demograficzny. Przeprowadzamy cykl tur-
niejów m³odzie¿y szkó³ podstawowych, by wy³owiæ ch³opców 
chc¹cych graæ w pi³kê no¿n¹. Zachêt¹  dla szkó³ jest jako g³ówna 
nagroda komputer w rozgrywanym obecnie Turnieju Smakosza. 
M³odzie¿ w Ustroniu ma wiele ofert uprawiania ró¿nych dyscy-
plin sportu i dlatego tak trudno zbudowaæ dru¿ynê z ch³opców 
z naszego miasta. Chcemy tak¿e zainteresowaæ nauczycieli wf 
zajêciami pi³ki no¿nej, bo dziwne jest kiedy nasza szko³a przy-
gotowuje zawodników dla klubu z Goleszowa. Reasumuj¹c, chce-
my podj¹æ walkê o awans do IV ligi, bo przecie¿ istot¹  sportu jest 
walka i ambicja. Dlatego dru¿ynê musimy maksymalnie wzmoc-
niæ najlepszymi zawodnikami i nowym trenerem. 
Mo¿na wiedzieæ kto nim bêdzie? 
Zarz¹d podj¹³ decyzjê o zmianie trenera. Doceniamy pracê Da-
riusza Halamy, jego próby zbudowania dru¿yny, ale cztery mie-
si¹ce, które mia³ do dyspozycji, to ewidentnie za ma³o. Nasza 
decyzja nie jest podyktowana niezadowoleniem z jego pracy, ale 
uwa¿amy, ¿e na naszym terenie najlepszym trenerem jest Zbi-
gniew Janiszêwski i dlatego zaproponowaliœmy mu prowadzenie 
dru¿yny. 
I  jaka by³a odpowiedŸ? 
Najpierw pad³o pytanie: „Czy wam zale¿y na awansie?" Odpo-
wiedzieliœmy, ¿e tak i trener Janiszewski siê zgodzi³. Treningi 
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Jeszcze tylk o kwiatk i dla pani i ju¿ wakacje. Fot. W. Suchta 

19 czerwca odby³a siê 46. sesja Rady Miasta. Obrady prowa-
dzi³a przewodnicz¹ca Emili a Czembor. 

PROFILAKTYK A ANTYALKOHOLOW A 
Podczas sesji przedstawiono radnym sprawozdanie z realizacji 

Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w 2001 r. w Ustroniu. Program zak³ada pomoc 
osobom uzale¿nionym, pomoc ich rodzinom, prowadzenie profi-
laktyki i akcji informacyjnej, wspomaganie dzia³añ s³u¿¹cych 
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych. W licz¹cym blisko 16 
tys. mieszkañców Ustroniu 300-450 osób jest uzale¿nionych od 
alkoholu, 1950-2250 osób pije szkodliwie, nadu¿ywa alkoholu 
600 dzieci i m³odzie¿y. W otoczeniu uzale¿nionych ¿yje 750 do-

(cd. na sir. 4) 

W sobotê 29 czerwca o godz. 
18.00 w amfiteatrze odbêdzie 
siê inauguracja letniego sezo-
nu artystycznego w Ustroniu. 
Wyst¹pi kabaret Mariana Ma-
kuli oraz zespo³y: „Œl¹skie 
Szwagry" i „Ciotki Berty". 

zaprasza 

przyjdŸ, zobacz, sprawdŸ 
43-450 Ustroñ, ul. Fabryczna 7 

:

Serdecznie zapraszamy do 



(dok. ze sir. I) 

z dru¿yn¹  rozpoczyna od 10 lipca. Prowadzimy te¿ rozmowy 
z kilkoma wartoœciowymi zawodnikami, którzy chcieliby wspól-
nie walczyæ o dobry wynik, ale o efektach mo¿emy porozma-
wiaæ za kilka tygodni. 
Prezesowanie klubowi jest doœæ absorbuj¹ce, a musi Pan to 
pogodziæ z dyrektorowaniem Urzêdowi Marsza³kowskiemu 
w Bielsku Bia³ej. Czy to siê udaje ? 
Staram siê pogodziæ wszystkie moje zajêcia, bo dzia³am tak¿e 
w samorz¹dzie gospodarczym i w polityce. W klubie bywam pra-
wie codziennie, po po³udniu. Wszystko to dzieje siê kosztem 
mojego ¿ycia rodzinnego i ¿ona zazwyczaj ma racjê, kiedy na-
rzeka na moj¹  chroniczn¹  nieobecnoœæ w domu. Chcia³bym jed-
nak przygotowaæ jak najlepiej klub do nowego sezonu. Moja 
praca jako dyrektora Placówki Urzêdu Marsza³kowskiego jest nie-
limitowana, czêsto reprezentujê Marsza³ka Województwa Œl¹skie-
go w ró¿nego rodzaju urczystoœciach czy konferencjach, które 
odbywaj¹  siê na terenie mojego dzia³ania czyli dawnego woje-
wództwa bielskiego. 
A czy móg³by pan wyjaœniæ czym zajmuje siê Placówka Urzê-
du Marsza³kowskiego. Wszyscy wiedz¹, ¿e jest jakieœ biuro, 
tylk o dobrze nie wiadomo po co. 
Dziêkujê za to pytanie. Kiedy zosta³em przez marsza³ka Jana 
Olbrychta zatrudniony jako szef tej placówki, wielu znajomych 
pyta³o, co to w³aœciwie jest za instytucja. Wszyscy wiedz¹, ¿e 
jest urz¹d wojewódzki, ale urz¹d marsza³kowski? Niestety, nadal 
nie dotar³o do œwiadomoœci wielu ludzi, ¿e od czterech lat mamy 
województwo samorz¹dowe, które nie jest administracj¹  rz¹do-
w¹ . Postaram siê w skrócie wyjaœniæ czym siê zajmujemy. Pla-
cówka Zamiejscowa Urzêdu Marsza³kowskiego realizuje zada-
nia w zakresie funduszu ochrony œrodowiska, funduszu ochrony 
gruntów rolnych, inwestycji, strategii rozwoju i zagospodarowa-
nia przestrzennego, integracji europejskiej, wspó³pracy miêdzy-
narodowej, promocji, turystyki, kultury, sportu, terenów wiejskich, 
polityki spo³ecznej, komunikacji. Takie zapisy ujête s¹  w regula-
minie Urzêdu Marsza³kowskiego. Ponadto, my w Bielsku, w imie-

Z. Kaczorowski. Fot. W. Suchta 

niu Urzêdu Marsza³kowskiego zajmujemy siê wspó³prac¹  trans-
graniczn¹, euroregionami, funduszami z programu PHARE CBC, 
pracami w komisjach miêdzyrz¹dowych. W tej dziedzinie spe-
cjalizuje siê Les³aw Werpachowski, mój wspó³pracownik i miesz-
kaniec Ustronia. Na pewno przyk³adem tegojest organizacja kon-
ferencji „Europa wielu kultur" w Wiœle. 
Dlaczego promuj e Pan Wis³ê, a nie Ustroñ ? 
Có¿, w³adze Wis³y, burmistrz, przewodnicz¹cy Rady osobiœcie 
zaanga¿owali siê w organizacjê konferencji i postarali siê o œrod-
ki finansowe. Natomiast w Ustroniu urz¹d zajêty byl kampani¹ 
wyborcz¹  burmistrza. W tym roku zamierzam zorganizowaæ jesz-
cze jedn¹  konferencjê, na któr¹  uzyskaliœmy jako samorz¹d go-
spodarczy grant z Powiatowego Urzêdu Pracy w Cieszynie, ale 
zosta³em skierowany do Domu Europejskiego. Mo¿e nie trzeba 
od razu jeŸdziæ do Strasburga i Brukseli jak czyni³ to by³y bur-
mistrz Andrzej Georg, ale nie mo¿na poprzestawaæ na organizo-
waniu imprez sportowo-kulturalnych „pod patronatem". 
Województwo samorz¹dowe w swej  nazwie zawiera ju ¿ 
stwierdzenie, ¿e rz¹dzim y siê sami. Ka¿dy urz¹ d mo¿e sobie 
wypisaæ masê rzeczy, którym i zamierza siê zajmowaæ, nieza-
le¿nie czy jest to potrzebne czy nie. Jak Pan wyjaœni t¹  samo-
rz¹dnoœæ mnie, mieszkañcowi Ustronia? 
Pracuj¹c w Bielsku nie zapominam o Ustroniu. Monitorujemy 
realizacjê dalszej budowy obwodnicy Polany. Nie chcieliby-
œmy, aby przepad³y eurpejskie œrodki finansowe jak sta³o siê czê-
œciowo z drog¹  do lotniska w Pyrzowicach. Niestety urzêdnicy 
zazwyczaj maj¹  klapki na oczach, dzia³aj¹  schematycznie i nie 
widz¹  zale¿noœci miêdzy ich prac¹, a problemami i rzeczywisto-
œci¹, która ich otacza. Podobnie jest z wspieraniem przedsiêbior-
czoœci. W³adze samorz¹dowe odpowiadaj¹  poœrednio, lub bez-
poœrednio za bezrobocie, a przecie¿ nigdzie w bud¿ecie nie zapi-
sano œrodków na pobudzanie przedsiêbiorczoœci. Zazwyczaj 
urzêdnik jest przyzwyczajony tylko do dzielenia, a nie dzia³ania 
na rzecz tworzenia przychodów. To jest z³a praktyka. My w Pla-
cówce staramy siê pomóc przedsiêbiorcom. Organizujemy, se-
minaria i szkolenia, wyjazdy gospodarcze za granicê, poszukuje-
my inwestrów dla upadaj¹cych firm. Temu s³u¿y nasze Biuro 
Obs³ugi Inwestora. W tej chwili prowadzê poszukiwania obiektu 
dla inwestora, który mo¿e stworzyæ 50 miejsc pracy. Chcia³bym, 
aby to by³o u nas. Posiadamy tak¿e œrodki na wspieranie eduka-
cji , kultury czy sportu. 
Koinu pomagacie? 
Organizacjom pozarz¹dowym, klubom sportowym, samorz¹dom, 
oœrodkom pomocy spo³ecznej, hufcom pracy. 
Mo¿na wiêc pomóc tak¿e KuŸni-ln¿budowi? 
Nie wystêpowa³em o pieni¹dze, choæby tylko dlatego, ¿e jest na-
prawdê bardzo du¿o organizacji s³abszych, potrzebuj¹cych po-
mocy. Pozyskanie tych pieniêdzy przynios³aby wiêcej nieprzy-
chylnych komentarzy ni¿ po¿ytku. 
W Ustroniu nikt by tego Ÿle nie komentowa³? 
Byæ mo¿e. Uwa¿am, ¿e autentyczn¹  potrzeb¹  Ustronia jest hala 
sportowa. To olbrzymi wydatek rzêdu kilku miliów z³otych i na 
pewno nie jest to kwestia grantów na parê tysiêcy z³otych. To 
sprawa wspólnego dzia³ania radnych wojewódzkich, pos³ów, 
w³adz miasta i stwarzanie lobbingu na szczeblu wojewódzkim 
i w Warszawie. Uwa¿am, ¿e Ustroñ trochê przespa³ tê sprawê, 
zw³aszcza gdy nasz burmistrz byl radnym wojewódzkim. 
Jednak wróciliœmy do sportu i na tym zakoñczymy. Dziêkujê 
za rozmowê. Rozmawia³: Wojs³aw Suchta 

Pierwsz¹  letniskow¹ will ê w 
Wiœle zbudowa³ Bogumi³ Hoflf. 
Nastêpne powsta³y za spraw¹ 
Juliana Ochorowicza. Drugim 
okresem rozkwitu „wsi na Wi-
s³ach" by³y lata miêdzywojen-
ne, kiedy to za spraw¹ wojewo-
dy M. Gra¿yñskiego powsta³o 

obecne centrum z budynkami 
domu zdrojowego, poczty i 
urzêdu gminy oraz Zameczek 
Prezydencki na Zadnim Groniu. 
Zameczek znowu sta³ siê prezy-
denck¹  rezydencj¹. 

Pisarz Kornel Filipowicz ma w 
Cieszynie swoj¹  uliczkê. Znaj-
duje siê na osiedlu Liburnia, ³¹-
cz¹c ulice œw. Jerzego i Mo-
niuszki. 

Schronisko Miejskie w Cieszy-
nie spe³nia swoje zadanie. Od 

kilku lat dach nad g³ow¹ znaj-
duj¹  tu ludzie, którzy z tzw. 
przyczyn losowych znaleŸli siê 
na bruku. Niektórym udaje siê 
na nowo rozpocz¹æ ¿ycie. Pr a-
cownicy placówki pomagaj¹  w 
znalezieniu pracy i lokum. 

Od, 1998 r. dzia³a Klub Kapita-
³u Œl¹ska Cieszyñskiego. Przez 
dwie kadencje prezesowa³ Ja-
cek Kisielewski. Od kilkunastu 
tygodni ster dzier¿y Marian 
Czapka - w³aœciciel firmy Uni-
trans. 

Towarzystwo Mi³oœników Wi-
s³y za³o¿one zosta³o w 1905 r. 
z inicjatywy przyby³ych tu 
warszawiaków - J. Ochorowi-
cza, ks. J. Bursche i Dynow-
skiego. Dzia³a³o do II wojny 
œwiatowej. Od 1980 r. trady-
cje kontynuuje „nowe" TM W. 
któremu obecnie prezesuje 
Teresa £¹czyñska. 

Dzisiejsza dzielnica Blogocice 
by³a dawniej wiosk¹. Do mia-
sta Cieszyna zosta³a w³¹czona 
przed 80 laty. (nik) 

i..



Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, 
w oparciu o przeprowadzone przed sezonem letnim badania wód 
g³ównych rzek powiatu z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych 
do k¹pieli informuje ¿e w rzece Wiœle w Ustroniu i Nierodzimiu 
stwierdzono z³¹  jakoœæ wody w zwi¹zku z czym nie nadaje siê 
ona do k¹pieli i rekreacji. Badania bêd¹  kontynuowane równie¿ 
w sezonie letnim i o wynikach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. 

Nowo¿eñcy: 
Wiolett a Auguœcik z Ustronia i Damian Antoniuk z Jastrzêbia-
Zdroju 
El¿bieta Hajek z Ustronia i Krzysztof Uchroñski z Ustronia 

Z dnia na dzieñ zniknê³a wiata przystanku autobusowego na 
rynku . Fot. W. Suchta 

Na terenie powiatu cieszyñskiego pojawili siê oszuœci. Sposób 
ich dzia³ania jest bardzo prosty. Odwiedzaj¹  starsze osoby infor-
muj¹c je, ¿e otrzyma³y pieni¹dze z jakiejœ fundacji. Informuje 
o tym zazwyczaj budz¹ca zaufanie kobieta, a w tym czasie jej 
kompani wchodz¹  przez okno do œrodka i pl¹druj¹  mieszkanie. 
Wiadomo, w lecie zazwyczaj okna w domach s¹  otwarte. Podob-
nie by³o w Ustroniu na Zawodziu. Oferowano mieszkance Ustro-
nia jakieœ pieni¹dze, a w tym czasie zosta³a ona okradziona 
z gotówki, któr¹  mia³a w domu. Mia³o to miejsce 20 czerwca po 
po³udniu. 

Policja zwraca siê z apelem, by w takich przypadkach nie wda-
waæ siê w rozmowy, nie wierzyæ w nap³ywaj¹ce z nik¹d pieni¹-
dze, a przede wszystkim jak najszybciej dzwoniæ na policjê. 

W czasie wakacji, pocz¹wszy od 1 do 26 lipca oraz od 12 do 
30 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu, ul. J. Kreta 
6, czynna bêdzie biblioteka szkolno-œrodowiskowa w nastêpu-
j¹cych dniach tygodnia: wtorek w godzinach 13.00 - 17.00, 
œroda w godzinach 9.00 - 13.00, pi¹te k w godzinach 9.00 -
13.00. 

Ci, którzy od nas odeszli: 
Roman Kostyrk o lat 76 ul. Myœliwska 5 
Józef Krawczyk lat 71 ul. Daszyñskiego 9 
Gustaw Szarzeæ lat 69 ul. Polna 9 

Krewnym, s ¹s iadom i z n a j o m ym uczes tn icz ¹cym 
w uroczystoœci pogrzebowej 

œp. W³adys³awa Niemczyka 

oraz lekarzowi Markowi Wiesze za opiekê nad chorym 

podziêkowania sk³ada 

¿ona z rodzin¹ 

17/18.06.2002 r. 
W nocy dokonano w³amania do 
kiosku na targowisku miejskim. 
Skradziono papierosy, karty tele-
foniczne. 
19.06.2002 r. 
O godz. 8.20 na skrzy¿owaniu ulic 
Cieszyñskiej i Stawowej kieruj¹-
cy fiatem uno mieszkaniec Gole-
szowa wymusi³ pierwszeñstwo 
przejazdu i doprowadzi³ do koli-
zji z VW passatem kierowanym 
przez obywatela Niemiec. 
19.06.2002 r. 
O godz. 23 na ul. 3 Maja zatrzy-
mano nietrzeŸwego mieszkañca 

18.06.2002 r. 
Kontrola porz¹dkowa posesji przy 
ulicach Jasnej i Jaœminowej. M.in. 
sprawdzano rachunki za wywóz 
nieczystoœci. 
18.06.2002 r. 
Wydano nakaz wykoszenia wyso-
kiej trawy na jednej z posesji przy 
ul. Konopnickiej. 
19.06.2002 r. 
Na³o¿ono mandat 50 z³ na osobê 
odpowiedzialn¹  za rozwieszanie 
plakatów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. 
19.06.2002 r. 
Przeprowadzono wizjê lokaln¹ 
w Polanie wspólnie z pracowni-
kiem Wydzia³u Ochrony Œrodowi-
ska Urzêdu Miasta w zwi¹zku 
7. decyzj¹  w sprawie wycinki drzew. 

Ustronia kieruj¹cego nys¹. Wynik 
badania - 1,77 prom. 
21.06.2002 r. 
O godz. 10.30 na Rynku mieszka-
niec Olkusza cofaj¹c fordem 
escortem zderzy³ siê z zaparkowa-
nym mercedesem nale¿¹cym do 
mieszkanki Ustronia. 
23.06.2002 r. 
O godz. 9.30 na ul. Zabytkowej 
przeje¿d¿aj¹cy samochód potr¹ci³ 
id¹c¹  mieszkankê Ustronia. Kie-
rowca zbieg³ z miejsca zdarzenia. 
23.06.2002 r. 
O godz. 15.40 na ul. Akacjowej 
kieruj¹cy V W golfem straci³ pano-
wanie nad pojazdem i uderzy³ 
w przydro¿ne ogrodzenie prywat-
nej posesji. (ws) 

20.06.2002 r. 
Wizja lokalna z Wydzia³em Ochro-
ny Œrodowiska na posesji przy ul. 
•ródlanej w sprawie zalewania te-
renu podczas opadów przez niew³a-
œciwie odprowadzan¹  wodê. 
20.06.2002 r. 
Ukarano trzech kierowców man-
datami za wjazd samochodami na 
wa³ ochronny rzeki Wis³v. 
22.06.2002 r. 
Interweniowano w sprawie zanie-
czyszczenia glin¹  ul. Ba¿antów. 
Ustalono sprawcê i droga zosta³a 
uporz¹dkowana. 
22.06.2002 r. 
Ukarano trzech kierowców za po-
stój na terenach zielonych. 
23^06.2002 r. 
Na³o¿ono mandat 50 z³ na osobê 
prowadz¹c¹  ³iandel obwoŸny przy 
ul. Daszyñskiego bez wymaga-
nych dokumentów. 0>g-w) 

o 

I  ANS - STRETCH (30 U«™*) 
SWETERKI - KASZMIR , 

JEDWAB, eo n ON 

>l>olv 

7 lipca na stadionie KS KuŸnia-In¿bud odbêdziesiê XXVII I  Be-
skidzka Wystawa Psów Rasowych, która ju¿ po raz czwarty zorga-
nizowana zosta³a w Ustroniu. Zg³oszono ok. 700 psów, o 100 wiê-
cej ni¿ w ubieg³ym roku. Mi³oœnicy czworonogów bêd¹  mogli po-
dziwiaæ przedstawicieli ponad 130 ras. W tegorocznej wystawie 
wezm¹ udzia³ hodowcy z Polski, Czech, S³owacji i Niemiec. 

Najwiêksz¹  bol¹czk¹  organizatorów ustroñskiej wystawy by³o 
dot¹d zbyt ma³o miejsc parkingowych. W tym roku bêdzie ich 
o wiele wiêcej, poniewa¿ swoje tereny na potrzeby zmotoryzowa-
nych goœci Wystawy udostêpni³y firmy „In¿bud", „Kosta" i „S³o-
necznik". Fot. A. Gadomska 

3 Ciazeta llstroñska 
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ros³ych i 750 dzieci. W 2001 r. policja oko³o 120 razy interwe-
niowa³a w domach gdzie nadmiernie spo¿ywa siê alkohol. Pod 
wp³ywem alkoholu dokonano 97 przestêpstw i 87 wykroczeñ. 
Zatrzymano 78 nietrzeŸwych kierowców, 64 nietrzeŸwe osoby 
przewieziono do izby wytrzeŸwieñ. Zatrzymano 4 nietrzeŸwych 
nieletnich. Do ustroñskich szkó³ podstawowych chodzi 250 dzie-
ci z rodzin z problemami alkoholowymi. 

W 2001 r. w naszym mieœcie wydano 236 zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych, sprzedano alkoholu za 17.166.200 
z³, co w przeliczeniu na mieszkañca daje œredni¹  spo¿ycia 11,64 
I czystego spirytusu rocznie na g³owê. 

E. Czembor stwierdzi³a, ¿e iloœæ ta nie odzwierciedla faktycz-
nie spo¿ycia przez mieszkañców, gdy¿ jest to tak¿e spo¿ycie go-
œci odwiedzaj¹cych Ustroñ i kupuj¹cych tu alkohol. Natomiast 
przez kilka lat uda³o siê w Ustroniu wypracowaæ dobry model 
funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych. Z ustroñskich wzorów korzystaj¹  inne gminy. 
Du¿o inwestuje siê w profilaktykê, sport, a nie tylko w pomoc 
uzale¿nionym. 

Ilona Winter  chcia³a siê dowiedzieæ jak zabezpieczono ustroñ-
sk¹  m³odzie¿ przed kontaktem z narkotykami w sezonie letnim. 
Obecny na sesji pe³nomocnik Komisji RPA Andrzej  Pilch poin-
formowa³ radn¹, ¿e w tej kwestii szko³y wspó³pracuj¹  z odpowied-
ni¹  komórk¹  Powiatowej Komendy Policji. Ponadto szko³y otrzy-
muj¹  pomoc przy organizowaniu programów profilaktycznych. 

Joanna Kotarska pyta³a jak realizowana jest profilaktyka po-
przez sport. A. Pilch informowa³, ¿e raz w miesi¹cu dla m³odzie¿y 
z klubów sportowych organizuje siê na zajêciach pogadanki. To-
masz Szkaradnik pyta³ o podzia³ pieniêdzy przeznaczonych na 
walkê z alkoholizmem. A. Pilch odpowiada³, ¿e z kwoty 490.000 
z³ w 2001 r. na terapiê uzale¿nionych wydano zaledwie kilkanaœcie 
tysiêcy z³. Obecnie te¿ miasto nie uczestniczy w finansowaniu izb 
wytrzeŸwieñ, gdy¿ z izbami umowy podpisa³y kasy chorych. Nie 
wydaje siê te¿ nadmiernych kwot na szkolenia. 

Stanis³aw Malin a mówi³ o bardzo dobrej metodzie rozdzia³u 
tych pieniêdzy, a najcenniejsze, ¿e trafiaj¹  one do stowarzyszeñ, 
na sport, ¿e szerokim programem objêto m³odzie¿. 

Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla w Polanie W³adys³awa Ma-
jêtnego niepokoi³ fakt powstawania tylu punktów sprzeda¿y piwa 
w ostatnich latach. Punkty te mieszcz¹  siê w pobli¿u szkó³, obok 
chodz¹  dzieci ogl¹daj¹ce pij¹cych, co nie jest wychowawcze. A. 
Pilch wyjaœnia³, ¿e zgodnie z prawem punkt sprzeda¿y alkoholu 
nie mo¿e siê znajdowaæ bli¿ej ni¿ 50 m od szko³y, koœcio³a. 

Na zakoñczenie dyskusji E. Czembor zwróci³a jeszcze uwagê 
na prê¿nie dzia³aj¹cy w Ustroniu klub AA. Jego cz³onkowie sami 
odnowili pomieszczenie, w którym obecnie siê spotykaj¹. 

OKRÊG I WYBORCZ E 
Rada Miasta podjê³a uchwa³ê, w której wyrazi³a opiniê na te-

mat okrêgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu. Wcze-
œniej Starostwo Powiatowe przedstawi³o trzy propozycje: 

1. Okrêgu skupiaj¹cego gminy Istebna, Wis³a, Ustroñ, Gole-
szów - 50.234 mieszkañców - 9 mandatów. 

2. Okrêgu skupiaj¹cego gminy Istebna, Wis³a, Ustroñ - 38.347 
mieszkañców - 7 mandatów. 

3. Okrêgu skupiaj¹cego gminy Brenna i Ustroñ - 25.117 miesz-
kañców - 4 mandaty. 

Zarz¹d Miasta przychyli³ siê do wariantu drugiego. T. Szka-
radnik pyta³ czym siê kierowano przy poparciu tego wariantu, na 
co Bronis³aw Brandys odpowiada³, ¿e chodzi³o o zwi¹zki mie-
dzy gminami, wspó³pracê samorz¹dów, a tak¿e mo¿liwoœci ko-
munikacyjne, gdy¿ radni winni siê spotykaæ z wyborcami z ca³e-
go okrêgu wyborczego a nie tylko ze swego miasta. Wiêkszoœci¹ 
g³osów pozytywn¹  opiniê wyra¿ono o wariancie drugim. Osta-
teczn¹  decyzjê o okrêgach wyborczych podejmie Rada Powiatu. 
W obrêbie powiatu ma powstaæ 3-7 okrêgów wyborczych. 

ZMIAN Y W BUD¯ECI E 
Podjêto uchwa³ê o zmianie bud¿etu miasta. Zwiêkszony zosta-

je on o 407.647 z³, a sk³adaj¹  siê na to dochody z darowizn na 
sporz¹dzenie miejscowych pianów od RSP „Jelenica" i firmy Bie-
lenda (24.420 z³), rekompensata w subwencji ogólnej za utraco-
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ne dochody z tytu³u pracy chronionej, ulg i zwolnieñ ustawowych 
(323.227 z³), wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 
(60.000 z³). 

Dodatkowe dochody postanowiono wydaæ ni.in. na: plany za-
gospodarowania i aktualizacjê podk³adów geodezyjnych (36.400 
z³), oczyszczanie po zimie oraz zakup dodatkowych koszy (44.000 
z³), wykonanie dodatkowych ³awek oraz bramy przy amfiteatrze 
(8.000 z³), akcjê zimow¹ (64.410 z³), projekt sali gimnastycznej 
w Nierodzimiu (15.000 z³), rozbiórkê przystanków (10.000 z³), 
odgrzybianie Miejskiego Domu Spokojnej Staroœci (12.000 z³), 
adaptacjê zakupionego budynku liceum w Rynku (20.000 z³), za-
kup dzia³ki przy ul. S³onecznej (31.600 z³), wspó³organizacjê 
Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Juniorów (7.000 z³), 
zakup poœwiêconej Ustroniowi Gazety Zdrojowej (7.000 z³), za-
bezpieczenie budynku UM poprzez monitoring (20.000 z³), pro-
filaktykê antyalkoholow¹ i adaptacjê pomieszczeñ w budynku li-
ceum (60.000 z³), wp³atê na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-
wych (3.245 z³), zakup tyczki dla zawodniczek trenuj¹cych skok 
o tyczce w SP-5 (2.500 z³). 

DZIER¯AW A STAWU 
Dyskutowano tak¿e nad uchwal¹  o dzier¿awie stawu kajako-

wego na okres powy¿ej trzech lat. Naczelnik Andrzej  Siemiñ-
ski wyjaœnia³, ¿e obecny dzier¿awca nie poczyni odpowiednich 
inwestycji, gdy staw bêdzie u¿ytkowa³ trzy lata. Dlatego taka 
uchwa³a. Jan Drozd stwierdzi³ na to, ¿e najpierw dzier¿awca po-
winien zadbaæ o czystoœæ. Na razie nie widaæ, by o staw kajako-
wy dba³, wko³o sporo œmieci, œmierdz¹  glony, brak koszy na œmie-
cie. Kazimierz Stolarczyk wyrazi³ w¹tpliwoœæ czy wieloletnia 
umowa o dzier¿awie coœ zmieni. A. Siemiñski odpowiada³, ¿e 
wieloletnia umowa uwzglêdni warunki dzier¿awy stawu i ewen-
tualne sankcje. W ogóle to by³y k³opoty ze znalezieniem kogo-
kolwiek, kto staw chcia³by dzier¿awiæ. Boles³awa Kroker a za-
niepokoi³o, ¿e na sesjê nie proszono dzier¿awcy. W zwi¹zku 
z tym zaproponowa³ przeniesienie g³osowania nad uchwa³¹  na 
nastêpn¹  sesjê, na któr¹  powinno siê zaprosiæ dzier¿awcê. Ma-
rzena Szczotka mówi³a, ¿e dzier¿awca chce zakupiæ nowy sprzêt, 
oœwietlenie, a nie uczyni tego, gdy staw bêdzie u¿ytkowa³ tylko 3 
lata. T. Szkaradnik zaproponowa³, by Zarz¹d Miasta dopilnowa³ 
wszystkiego gdy bêdzie podpisywana umowa. Zdaniem S. Mali-
ny staw nigdy nie mia³ dzier¿awcy z prawdziwego zdarzenia, bo 
umowy spisywano na 3 lata. Popar³ te¿ propozycjê T. Szkaradni-
ka. Gdy zastêpczyni burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny za-
pewni³a, ¿e Zarz¹d Miasta i wydzia³y UM dopilnuj¹  prawid³o-
wego spisania umowy, radni podjêli uchwa³ê jednog³oœnie. 

PA£A C SAMORZ¥DOW I 
Radni poparli inicjatywê Spo³ecznego Komitetu Obrony Pa³a-

cu M³odzie¿y w Katowicach o przekazaniu Pa³acu samorz¹dowi 
Katowic. Istniej¹  plany przekazania Pa³acu Towarzystwu Przyja-
ció³ Dzieci, lecz ta organizacja nie ma pieniêdzy na utrzymanie 
takiego obiektu. „Pa³ac M³odzie¿y nale¿y do nas - mieszkañców 
Œl¹ska i Zag³êbia" - pisz¹  w liœcie do RM. Radni poparli apel 
Komitetu. Wojs³aw Suchta 

Od 16 czerwca autobusy odje¿d¿aj¹  z nowych zatok. Okaza³o 
siê, ¿e nie powoduje to utrudnieñ w ruchu, natomiast by³o 
sporo zamieszania wœród podró¿nych. Nie wszyscy od razu 
zaakceptowali nowe przystanki. Fot. W. Suchta 



W nawi¹zaniu do mojej wczeœniejszej interpelacji z lutego 2002 
r. sk³adam pisemn¹ interpelacjê dotycz¹c¹  problemu bezrobocia. 

W zwi¹zku z ci¹gle rosn¹cym w naszym mieœcie bezrobociem 
proszê o rozwa¿enie przez zarz¹d Miasta mo¿liwoœci przeprowa-
dzenia robót publicznych, przy których mogliby znaleŸæ zatrud-
nienie bezrobotni mieszkañcy naszego miasta. 

Proszê równie¿ o zbadanie mo¿liwoœci innych form pomocy 
i aktywizacji osób bezrobotnych (np. szkoleñ). 

Tomasz Szkaradnik 

W odpowiedzi na Pana interpelacjê dotycz¹ca mo¿liwoœci prze-
prowadzenia w mieœcie Ustroniu robót publicznych, przy których 
znaleŸliby zatrudnienie bezrobotni mieszkañcy naszego miasta, 
uprzejmie informujê, ¿e w bud¿ecie miasta na rok 2002 nie prze-
widziano œrodków finansowych na tego rodzaju przedsiêwziêcia. 
Równie¿ Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie, którego zadaniem 
s¹  m.in. aktywne formy zwalczania bezrobocia na tzw. lokalnym 
rynku pracy, nie posiada œrodków finansowych pozwalaj¹cych or-
ganizowaæ roboty publiczne. 

Ze swej strony Zarz¹d Miasta w ramach swoich skromnych mo¿-
liwoœci, stara siê o znalezienie pracy przynajmniej dla czêœci bez-
robotnych mieszkañców. Kilkudziesiêciu z nich znalaz³o zatrud-
nienie pracuj¹c jako rachmistrze spisowi. 

W zwi¹zku z uruchomieniem przez Ministra Pracy rz¹dowego 
programu „Pierwsza praca", Burmistrz Miasta nawi¹za³ kontakt 
z Urzêdem Pracy oferuj¹c znalezienie kilku miejsc pracy dla ab-
solwentów zamieszkuj¹cych Ustroñ, których mo¿e obj¹æ ten pro-
gram. Pewne nadzieje na zatrudnienie bezrobotnych rokuj¹  robo-
ty zwi¹zane z regulacj¹  rzeki Wis³y, których inwestorem bêdzie 
ODGW Gliwice. Ta powa¿na inwestycja gminna stworzy dodat-
kowe miejsca pracy dla bezrobotnych m.in. z terenu Ustronia. Kon-
takty w tej sprawie z firmami, które mog¹  potencjalnie uczestni-
czyæ w tym przedsiêwziêciu zosta³y ju¿ nawi¹zane. 

Liczby s¹  nieub³agane. Na koniec maja 2002 w powiecie cie-
szyñskim by³o 10.288 bezrobotnych. W naszym mieœcie odpo-
wiednie liczby przedstawiaj¹  siê nastêpuj¹co: 815 bezrobotnych, 
z tego prawo do zasi³ku posiada³y 142 osoby, 109 osób pozosta-
wa³o na zasi³ku przedemerytalnym, a 130 osób pobiera³o œwiad-
czenia przedemerytalne. Bezrobotnych absolwentów odnotowa-
no 46. 

Skala problemu jest wiêc spo³ecznie i indywidualnie bardzo do-
tkliw a i pozostaje poza mo¿liwoœciami rozwi¹zania jej przez sa-
morz¹dy. Nie znaczy to, ¿e tam gdzie pojawia siê chocia¿by ma³a 
szansa na poprawê losu jednostek nie nale¿y jej wykorzystaæ. Roz-
wi¹zania generalne dotycz¹  jednak poziomu pañstwa. 

Burmistrz Miasta 
Ireneusz Szarzeæ 

r v i e t ³ i i - P l o t 
wykonuje i montuje 

i skrzyd³owe, kute, ozdobne, 
przemys³owe (automatyka), 

kraty, balustrady. 

Marek Cieœlar, tel. 854 -51 -06. 
tel. kom. 0601-516 -854, 

Ustroñ, ul. Dom i n i kañska 24 a 

 za³o¿enia 1989 

KSEROKOPIARK I 

SPRZEDA¯, SERWIS, WYNAJEM 

.I ' l i ' l i^'Ell l l ' i^i i l l t i ihllM M 

 80 :

Uroczyœcie otwierano skwer przyszkolny w Lipowcu. Wstêgê 
przecinali widoczni na zdjêciu: zastêpca przewodnicz¹cej Kola 
Gospodyñ Wiejskich w Lipowcu Urszula Janik, przewodnicz¹-
cy Komitetu Rodzicielskiego Miros³aw Brzozowski i dyrektor 
szko³y Marek Konowo³. Z okazji otwarcia odby³ siê festyn, 
z którego dochód w ca³oœci zostanie przeznaczony na wyposa¿e-
nie szkolnej pracowni jêzyków obcych. Skwer powsta³ dziêki 
pracy rodziców i pomocy sponsorów. Bêdzie s³u¿y³ ca³ej spo-
³ecznoœci Lipowca, a przede wszystkim uczniom Szko³y Podsta-
wowej nr 5. O tym, ¿e bêdzie s³u¿y³ dobrze najlepiej przekonano 
siê podczas inauguracyjnego festynu. By³a ³adna pogoda i lipow-
czanie nie zawiedli - zjawili siê t³umnie. Dyrektor M. Konowo³ 
dziêkowa³ wszystkim, szczególnie tym, którzy w najwiêkszym 
stopniu przyczynili siê do powstania skweru. Fot. W. Suchta 

Fotografia przedstawia akademiê zorganizowan¹  z okazji 200 
lecia KuŸni Ustroñ, która odby³a siê w Zak³adowym Domu Kul-
tury „KuŸnik" w dniu 16 grudnia 1972 r. 

Zgodnie z zachowanym w Muzeum Hutnictwa i KuŸnictwa pro-
gramem obchodów, w dniach od 18 listopada do 18 grudnia tego 
roku zorganizowano tzw. Dekadê Kultury, a wœród ró¿norodnych 
imprez znalaz³y siê m.in. sesja popularno - naukowa po³¹czona z 
otwarciem Sali Historii Zak³adu, konkurs czytelniczy na temat 
KuŸni, spotkanie z prof. Józefem Chlebowczykiem, autorem ksi¹¿-
ki „Dwa wieki KuŸni Ustroñ", uroczystoœæ 65 lecia Zak³adowej 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, otwarcie wystawy plastyków-ama-
torów oraz liczne wystêpy estradowe. 

Zak³ady KuŸnicze dzia³a³y wówczas w ramach Fabryki Samo-
chodów Ma³olitra¿owych z siedzib¹  w Bielsku - Bia³ej, która 
stara³a siê wyeksponowaæ 100 lecie bielskiej Wytwórni Sprzêtu 
Mechanicznego, a pomniejszaæ znaczenie 200 lecia naszej KuŸ-
ni. W wychodz¹cej wówczas gazecie FSM o nazwie „Sonda" 
zamieszczono w tej sprawie jedynie krótk¹  notkê z programem 
powy¿szych jubileuszy. Lidi a Szkaradnik 

ku  ustroniu 
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W lipcu i sierpniu Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 
bêdzie czynna w godzinach: 

poniedzia³ek 12.00 - 19.00 
wtorek 8.00 15.00 
œroda 12.00 - 19.00 
czwartek biblioteka nieczynna 
pi¹te k 8.00 15.00 
sobota 8.00 12.00 

Godziny otwarcia Oddzia³u dla Dzieci oraz Czytelni pozostaj¹ 
bez zmian. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sklepu. 

nono otwarty punkt w tJstroniu 
ul. 9 Listopada 3 (nad rzec:k<t) 

czynne: odfwniedz. do pi¹tku 9.00-17,00 
wtorek 9.00-15.00. sobola8.00-¡2.00 

poleca promocyjne dwuda-
niowe obiady na miejscu lub 
na wynos w cenie 6,50 z³, 
proponujemy równie¿ 3 rodzaje 
pierogów domowych na kilo-
gramy w cenie: 
pierogi z miêsem - 15 zl/kg 
pierogi z kapust¹  i grzybami 
- 12 zl/kg 
pierogi ruskie - 10 z³/kg 

Œlubowanie absolwentów Gimnazjum nr  2. Fot. W. Suchta 

Pierwsi absolwenci opuœcili mury gimnazjów. W Ustroniu ¿e-
gnano ich szczególnie. Z Gimnazjum nr 2 rozstawano siê na uro-
czystej lekcji w Pra¿akówce. Wyró¿niaj¹cy siê uczniowie wpisy-
wali siê do ksiêgi pami¹tkowej. Uczniowie m³odszych roczni-
ków przygotowali specjalny program. W sumie dwa ustroñskie 
gimnazja opuœci³o w tym roku 229 absolwentów. W G-2 absol-
wenci œlubowali wiernoœæ wartoœciom wyniesionym ze szko³y. 

W tym roku po raz pierwszy odby³ siê miejski koniec roku szkol-
nego. 21 czerwca ju¿ po uroczystoœciach w poszczególnych szko-
³ach, w Pra¿akówce honorowano najlepszych uczniów minionego 
roku szkolnego, nagrody wrêczali im: zastêpczyni burmistrza Jo-
lanta Krajewska-Gojny i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Sta-
nis³aw Malina . Tymi najlepszymi uczniami w ustroñskich szko-
³ach s¹: w Szkole Podstawowej nr 1 Sara Stasiuk, w SP-2 Pawe³ 
Ferfecki, w SP-3 Juli a Pruszkowska, w SP-5 Karolin a Jawor-
ska, w SP-6 Agata Kostka, w Gimnazjum nr 1 Anna Mazur  i w 
Gimnazjum nr 2 Katarzyna Szkaradnik. Uczniowie ci nie tylko 
legitymuj¹siê œwiadectwami z najwy¿szymi œrednimi ocen, ale nie-
rzadko reprezentowali nasze miasto na ró¿nych konkursach, olim-
piadach. Pisaliœmy zreszt¹  doœæ czêsto o nich w naszej gazecie. 

Wyró¿niono te¿ najlepszych sportowców, a zostali nimi: w SP-1 
Aleksandra Bo¿ek i Antoni Gburek, w SP-2 Natalia ¯ebrow -
ska i £ukasz Kolankowski, w SP-3 Karolin a Mizera i Andrzej 
Gomola, w SP-5 Katarzyna Madzia i Micha³ Czy¿, w SP-6 Mar -
tyna Ciclioñ i Dawid Kocot, w G-I Weronika Gomola i Szy-
mon Swierkosz, w G-2 Justyna Trybalska i Tomasz Lasoñ. Uro-
czystoœæ w Pra¿akówce uœwietni³y swym wystêpem m³ode baletni-
ce z zespo³u Mgie³ki i Janusz Œliwka œpiewaj¹cy z m³odzie¿¹  gim-
nazjaln¹. Za ca³oroczn¹  pracê dziêkowa³a nauczycielom i uczniom 
J. Krajewska-Gojny. (ws) 

W Szkole Podstawowej  nr  1 rok szkolny koñczono tradycyj -
nie w sali gimnastycznej. Fot. W. Suchta 
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Jedyny ch³opak wœród najlepszych uczniów ustroñskich szkó³, 
P. Ferfecki z SP-2 odbiera nagrodê z r¹ k J. Krajewskiej-Gojn y 
i S. Maliny . Fot. W. Suchta 



8 czerwca w MDK „Pra¿akówka" odby³a siê Uroczysta Sesja 
M³odzie¿owej Rady Ustronia. Po raz pierwszy by³a to sesja miê-
dzynarodowa z udzia³em goœci z niemieckiego Neukirchen-Vluyn 
i wêgierskiego Hajdunanas. 

Sesji przewodniczy³ Bart³omiej  Czudek z Gimnazjum nr 2 
w Ustroniu, a m³odzie¿¹  opiekowa³a siê i sesjê przygotowa³a na-
uczycielka historii i wos-u Helena Cebo równie¿ z G-2. 

W swoich wyst¹pieniach ustroñska m³odzie¿ nastawiona by³a 
raczej pozytywnie i optymistycznie do przyst¹pienia do UE, choæ 
zauwa¿a równie¿ minusy i prezentuje obawy przed akcesem. 

Maciej  Derewniuk z G-I w swoim wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e 
akces do UE daje wiele mo¿liwoœci. M.in. przed m³odzie¿¹  stoi 
szansa kszta³cenia siê w wybranym kraju, podczas gdy teraz jest to 
udzia³em zaledwie garstki wybrañców. Maciej dostrzega w przy³¹-
czeniu do Unii szansê na rozwi¹zanie problemu bezrobocia. 

W referacie „Polska i Unia Europejska - moje nadzieje i w¹tpli -
woœci" Jadwiga K³apa z G-2 zaczê³a od tego z czego siê cieszy 
w zwi¹zku z akcesem Polski do UE; otwarte granice, nowe mo¿li-
woœci kontaktów, wiêcej mo¿liwoœci edukacyjnych, praca w in-
nych krajach, poznawanie historii i kultury innych pañstw, wiêcej 
(zagranicznych) towarów w sklepach i przede wszystkim rozwój 
polskiej gospodarki. Po stronie w¹tpliwoœci znalaz³y siê: mo¿li-
woœæ zalewu Polski przez narkotyki, pornografiê, rozpowszech-
nienie aborcji, eutanazji, adopcji dzieci przez ma³¿eñstwa homo-
seksualne, homoseksualne ma³¿eñstwa itp. Jadzia chcia³aby ¿eby 
chrzeœcijañski model ¿ycia bliski przeciêtnemu Polakowi, sta³ siê 
równie¿ bliski innym narodom europejskim lub chocia¿ by³ pol-
skim wk³adem w Uniê. M³oda prelegentka obawia siê równie¿, czy 
niektóre polskie firmy bêd¹  w stanie dostosowaæ siê do europej-
skich standardów i norm, oraz czy polscy rolnicy bêd¹  w stanie 
wygraæ wspó³zawodnictwo z zachodnioeuropejskimi. 

W wyst¹pieniu pt. „Unia Europejska - nasze nadzieje i obawy" 
Magdalena Cieœlar  z G-2 przedstawi³a obawy, ¿e po przyst¹pie-
niu Polski do Unii Europejskiej ziemia w naszym kraju zostanie 
wykupiona przez obcokrajowców. W referacie tym znalaz³o siê 
równie¿ stwierdzenie o mo¿liwoœci upadku rodzimego handlu przez 
zwiêkszaj¹c¹  siê liczbê super- i hipermarketów, które to zjawisko 
mo¿e siê nasiliæ na skutek akcesu do Unii. 

Ciekawe s¹  przyk³ady, które maj¹  przemawiaæ za przyst¹pieniem 
do UE. Ma to byæ np. stosunek Wspólnoty Europejskiej do religii, 
poniewa¿ na terenie UE szanuje siê wyznawców wszystkiej religii. 
Dlatego Magda wyrazi³a przekonanie, ¿e pod panowaniem Unii 
niemo¿liwe by³oby doprowadzenie ustroñskiego cmentarza ¿ydow-
skiego do stanu wjakim znaleŸli go na pocz¹tku tego roku ucznio-
wie G-2, którzy teraz staraj¹  siê ten cmentarz odnowiæ. 

W dyskusji Katarzyna Szkaradnik z G-2 zapyta³a goœci z Nie-
miec czy nie obawiaj¹  siê przyst¹pienia Polski do UE. W odpo-
wiedzi us³yszeliœmy, ¿e pocz¹tki mog¹  byæ trudne, poniewa¿ za-
pewne w Polsce na pocz¹tku ceny pójd¹  w górê. To jednak zda-
niem goœci bêdzie sytuacja dobra dla wszystkich kiedy Unia siê 
powiêkszy. Podobnie we wczeœniejszych wyst¹pieniach m³odzi pre-
legenci mimo licznych obaw i w¹tpliwoœci stwierdzali, ¿e chc¹ 
akcesu, ciesz¹  siê z niego lub wrêcz, ¿e s¹  do niego optymistycznie 
nastawieni. I co na to doroœli eurosceptycy? 

M³odzie¿owa Rada Ustronia wystosowa³a apel w sprawie inte-
gracji europejskiej, który drukujemy obok. 

M³odzi Niemcy byli goœæmi ustroñskiêj m³odzie¿y nie tylko pod-
czas sesji, ale równie¿ mieszkaj¹c podczas trzech dni Spotkania 
Miast Partnerskich w domach gimnazjalistów. 
- Goœcie z Niemiec byli zadowoleni z pobytu w Ustroniu. Bardzo 
im siê spodoba³ - powiedzia³a Marzena Hyrni k z G-2. - Byli na-
wet zaskoczeni wygl¹dem Polski, bo myœleli, ¿e u nas jest bieda. 
Przed przyjazdem ostrzegano ich przed napadami, kradzie¿ami... 
Ca³kiem inaczej sobie Polskê wyobra¿ali. 

Jest to ciekawy przyk³ad w jaki sposób partnerstwo miast mo¿e 
przyczyniæ siê do prostowania stereotypów i obiegowych opinii 
kr¹¿¹cych na temat Polski i Polaków po Europie... 

Do tego tematu oraz innych zwi¹zanych z aktywnoœci¹  obywa-
telsk¹  ustroñskiêj m³odzie¿y oraz do spotkania przedstawicieli miast 
partnerskim dotycz¹cego patologii spo³ecznych bêdziemy wracaæ 
na naszych ³amach. Anna Gadomska 

w sprawie integracji europejskiej  z 8 czerwca 2002 r . 
M³odzie¿owa Rada Ustronia apeluje do ca³ej m³odzie¿y euro-

pejskiej, a szczególnie do osób zgromadzonych na dorocznej uro-
czystej sesji MRU z okazji Dnia Dziecka, aby jednoczy³a siê w 
swojej wspólnej ojczyŸnie, jak¹ jest Europa. Nasza integracja 
europejska jest tym wa¿niejsza, ¿e mamy nadziej¹ wszyscy razem 
znaleŸæ siê wkrótce w Unii Europejskiej. Korespondujmy wiêc ze 
sob¹ odwiedzajmy siê, a przede wszystkim wymieniajmy nasze 
doœwiadczenia zwi¹zane w³aœnie z integracj¹ europejsk¹. 

M³odzie¿owa Rada Ustronia postuluje równie¿ do wszystkich 
doros³ych, aby umo¿liwiali nam tê w³aœnie integracjê. Tylko dziêki 
nim istnieje mo¿liwoœæ wymian partnerskich, które s¹ g³ówn¹ 
mo¿liwoœci¹ poznawania siê wzajemnie. Potrzebujemy pomocy 
doros³ych, abyœmy wszyscy, cala m³odzie¿ europejska, poczuli siê 
w Europie jak we wspólnej ojczyŸnie. 

Przedostatni, nad wyraz udany, koncert w wykonaniu uczniów 
Ogniska Muzycznego pod egid¹  Towarzystwa Kszta³cenia Arty-
stycznego, pt. „Fortepianowy portret Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta oraz najm³odsi ustroñscy skrzypkowie" odby³ siê w ciekawej 
scenerii Muzeum Hutnictwa i KuŸnictwa 14 czerwca. Tam zawsze 
panuje atmosfera goœcinnoœci, otwartoœci i ¿yczliwoœci, jak¹  œwiet-
nie potrafi stworzyæ dyrektor placówki Lidi a Szkaradnik. 

Tym razem swoich uczniów sympatycznie, ze znajomoœci¹  te-
matu prezentowa³y: Michalin a Zwoliñska, kierownik Ogniska 
Muzycznego - pianistów oraz Izabela Szczerbowska - skrzyp-
ków pierwszoklasistów, którzy urozmaicili wieczór utworami 
z repertuaru innych kompozytorów. 

By³ to ju¿ czwarty koncert na przestrzeni ostatnich lat, poœwiê-
cony portretom wielkich kompozytorów muzyki klasycznej. Przy-
pomnê, ¿e wczeœniej koncerty prezentowa³y kompozycje Jana Se-
bastiana Bacha, Piotra Czajkowskiego i Dymitra Kabalewskiego. 

W Muzeum na scenie kameralnej wyst¹pili : pianiœci: Krzysz-
tof Wasiak, Monik a Bem, Adriann a Byrska, Mari a Kulis , 
Aleksandra Tulec, Anna Kozub, Natalia Kolarczyk , Katarzy-
na Szkaradnik, £ukasz Piwowarski, Aleksandra Rabenda 
i Katarzyna Hussar; skrzypkowie: z akompaniamentem I. 
Szczerbowskiej na fortepianie: Katarzyna Podkañska, Justy-
na Walach, Krzysztof Wasiak, Ewelina Cymerlik , Monik a 
Bem i Kinga Szarzeæ. 

Zachwyceni odbiorcy wys³uchali kilkunastu wykonawców, a 
w szczególnoœci dwóch absolwentek Ogniska Muzycznego, w dal-
szym ci¹gu kontynuuj¹cych naukê w klasie fortepianu, K. Hussar 
i K. Szkaradnik. Z pewnoœci¹  zaprzyjaŸniony z Ustroniem, œwia-
towej s³awy jazzman Adam Makowicz nie powstydzi³by siê wy-
konawstwa utworów przez obie Kasie i innych uczniów tym bar-
dziej, ¿e jego matka œp. Maria Matyszkowicz, nauczycielka gry 
na fortepianie, przed ponad dziesiêciu laty nale¿a³a do grona ini-
cjatorów za³o¿enia Ogniska Muzycznego w Ustroniu. 

Na koncercie w Muzeum obecny by³ burmistrz Ireneusz Sza-
rzeæ, który wyst¹pi³ te¿ w roli rodzica. 

Z perspektywy czasu mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e imprezy 
organizowane przez Ognisko Muzyczne s¹  rodzimymi wydarze-
niami muzycznymi na coraz wy¿szym poziomie. Pomagaj¹  w re-
alizacji najwa¿niejszego celu statutowego TKA jakim jest bu-
dzenie i rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej w zakresie muzyki. 
Ucz¹  m³odych ludzi tzw. obycia na scenie, dowartoœciowuj¹  pra-
cê nauczycieli i uczniów, stwarzaj¹  mo¿liwoœæ integracji œrodo-
wiska, a przy okazji wzbogacaj¹  kalendarz imprez kulturalnych 
Ustronia. 

Jesteœmy tu¿ po zakoñczeniu roku szkolnego i pierwszego dzie-
siêciolecia istnienia Towarzystwa Kszta³cenia Artystycznego. Cze-
go nale¿a³oby wiêc ¿yczyæ? Chyba najbardziej satysfakcji, któr¹ 
przynosi b³ysk w oku ucznia zadowolonego ze swego popisu, jak 
trafnie wyrazi³a swoje odczucie Michalina Zwoliñska. Ja pozwo-
lê sobie dodaæ, jak równie¿ b³ysk w oku dumnego i szczêœliwego 
rodzica. El¿bieta Sikora 
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Komisj e w oczyszczalni. Fot. W. Suchta 

12 czerwca odby³o siê wspólne posiedzenie komisji rad miej-
skich Wis³y i Ustronia. Uczestniczy³y w nich komisje: Rolnic-
twa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska RM w Wiœle z przewodni-
cz¹cym Marianem Wilczkiem, Oœwiaty, Zdrowia i Spraw So-
cjalnych RM w Wiœle z przewodnicz¹c¹  Danuta Ucher, Ochro-
ny Œrodowiska, Zdrowia i Lecznictwa Uzdrowiskowego z pe³-
ni¹ca obowi¹zki przewodnicz¹cej Ilon¹  Winter . 

Wspólne posiedzenie s³u¿y³o wymianie doœwiadczeñ, rozma-
wiano tak¿e na temat mo¿liwoœci wspó³pracy. Odwiedzono ustroñ-
sk¹  oczyszczalniê œcieków. W Wiœle nowa oczyszczalnia ju¿ funk-
cjonuje, wiêc goœcie tamtejszych komisji zadawali bardzo kon-
kretne pytania. Nastêpnie odwiedzono Park Leœny na Zawodziu. 
Co prawda Park jeszcze nie funkcjonuje, ale cz³onkowie komisji 
mogli ju¿ zapoznaæ siê z niektórymi atrakcjami. I tu te¿ nie za-
brak³o bardzo konkretnych pytañ. Podziw budzi³y spaceruj¹ce 
jelenie i oczywiœcie dzik Oskar, który przybieg³ gdy tylko w oko-
licy jego zagrody pojawi³a siê wiêksza grupa ludzi. 

Wiœlañskim samorz¹dowcom pokazano te¿ wybetonowan¹ 
B³adniczkê, przestrzegaj¹c ich, przed specami od remontów po-
toków. Wojs³aw Suchta 

Podziwiano jelenie. Fot. W. Suchta 

W czerwcu dzieci z Przedszkola nr 1 w Ustroniu wziê³y udzia³ 
w konkursie plastycznym pt. „Wiosenne kwiaty chronione" zor-
ganizowanym przez Beskidzki Okrêg Ligi Ochrony Przyrody w 
Bielsku-Bia³ej. Przedszkolaki: Inga H³¹d , ¯anet a Piotrowicz -
zajê³y I miejsce, Anna Szwarc II  miejsce. 

Jest to ju¿ kolejny sukces dzieci tego przedszkola, poniewa¿ 
w maju rozstrzygniêty zosta³ konkurs plastyczny pt. „Mamo lato 
nie pal" organizowany przez Oœwiatê Zdrowotn¹  Powiatowej Sta-
cji Œanitarno-Epidemiologicznêj w Cieszynie, w którym zdoby³y 
1 nagrodê. 

Cieszymy siê z osi¹gniêæ naszych dzieci i ¿yczymy dalszych 
sukcesów. Grono Pedagogiczne 

Przedszkola nr 1 w Ustroniu 

W zwi¹zku z planowanymi na terenie Republiki Czeskiej 
w powiatach Frydek-Mistck i Karwina przedsiêwziêciami w za-
kresie prowadzenia dzia³alnoœci górniczej dla piêciu kopalñ: Pa-
skov, Lazy, Darkov, Stonava i Armada informujemy, ¿e z doku-
mentacj¹  oddzia³ywania na œrodowisko w/w przedsiêwziêæ mo¿-
na zapoznaæ siê w Œl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim w Katowi-
cach Oddzia³ Zamiejscowy Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa, 
Bielsko-Bia³a, ul. Piastowska 40 Blok B, pok. 325, codziennie 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinacli 7.30 do 15.30. 

Klaudi a Niemczyk. Fot. A. Gadomska 

I
Klaudi a Niemczyk z Ustronia zdoby³a wyró¿nienie w Woje-

wódzkim Konkursie Recytatorskim w Jêzyku Szekspira. Popro-
si³am j¹  o krótk¹  rozmowê. 
Jak znalaz³aœ siê w wojewódzkim etapie konkursu? 
W Gimnazjum nr 1, które w³aœnie skoñczy³am, odby³y siê elimi-
nacje, które zorganizowa³ mój nauczyciel angielskiego Andrzej 
Pasterny. Przysz³am tam w³aœciwie przez przypadek i zdecydo-
wa³am siê spróbowaæ. Przeczyta³am tekst. Zdoby³am drugie miej-
sce ex aequo z Adamem Boguckim. Na zawody powiatowe do 
Zebrzydowic pojecha³am jako osoba rezerwowa. Mój nauczy-
ciel zdecydowa³, ¿e powinnam wystartowaæ. I ku mojemu zdzi-
wieniu zdoby³am pierwsze miejsce i zakwalifikowa³am siê do 
fina³u wojewódzkiego, który odby³ siê 21 maja w Zabrzu. Tam 
zdoby³am wyró¿nienie. Bardzo siê ucieszy³am lecz zarazem zdzi-
wi³o mnie to, poniewa¿ w Zabrzu startowa³o ponad 40 osób, 
a poziom startuj¹cych by³ bardzo wysoki. Cieszy mnie te¿ fakt, 
¿e informacja o Konkursie znalaz³a siê na moim œwiadectwie. 
Czy z tego wynika, ¿e jêzyk angielski jest ci jakoœ szczegól-
nie bliski? 
Bardzo lubiê ten jêzyk. Jestem w zaawansowanej grupie jêzyka 
angielskiego. Mam po tacie zdolnoœci jêzykowe. Wystarcza mi 
to co s³yszê na lekcji - nie muszê siê uczyæ w domu. Moja siostra 
zreszt¹  uczy angielskiego. 
W liceum te¿ zamierzasz iœæ do klasy z poszerzonym progra-
mem nauki jêzyka angielskiego? 
Chcê iœæ do klasy jêzykowej do „Osucha". 
Powodzenia i dziêkujê za rozmowê. 

Rozmawia³a: Anna Gadomska 

j  JLj  Sklep Rolniczy w Ustroniu 
N g l Fili a Sk³adnicy Maszyn Rolniczych z Cieszyna 

 Czêœci do ci¹gników rolniczych C-330; C-360; MF, 
 Czêœci do maszyn rolniczych i dojarck Delaval, 
 Akumulatory; paski klinowe, ³o¿yska, pierœcienic 

Simera; oringi, 
 Oleje i smary; ogrodzenia elektryczne, wê¿e ciœnienio-

we; akcesoria, 
 Opony i dêtki; na zamówienie maszyny rolnicze z dostaw¹ 

do domu; 
Ustroñ, ul. Fabryczna 9 (baza towarów masowych „GS") 

Tel.: 0-33 (prefix) 854 14 27 
Otwarte: poniedz. - pi¹ tek: w godz. 7.30 - 15.30 

soboty: w godz. 8.00 - 12.00 
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13 czerwca, w dzieñ œw. Antoniego w kaplicy œw. Brata Alber-
ta na Zawodziu odprawiona zosta³a msza œw. dziêkczynna kon-
celebrowana w intencji wszystkich sponsorów i darczyñców 
ustroñskiêj Fundacji œw. Antoniego. 

Wszystkich goœci przywita³ ks. proboszcz Tadeusz Serwotka. 
- Sprawuj¹ t¹  najœwiêtsz¹ ofiar¹  w intencji wszystkich ofiaro-
dawców, sponsorów, tych którzy pomagaj¹ w dzia³alnoœci Fun-
dacji, aby mogli jak najlepiej nieœæ pomoc drugiemu cz³owieko-
wi, zw³aszcza temu cz³owiekowi bêd¹cemu w potrzebie. (...) 

Kazanie wyg³osi³ ks. kanonik Leopold Zielasko. 
(...) Przyszliœmy uczciæ  Antoniego, bo co roku 13 czerw-

ca (...) Koœció³ wspomina go jako jednego z najpopularniej-
szych œwiêtych. A franciszkanie czcz¹ go od wieków jako uczo-
nego i kaznodziej¹ nieprzeciêtnego, pe³nego dynamizmu, za-
przyjaŸnionego z Dogiem w mi³oœci, któremu poœwiêci³ ca³e 
swoje ¿ycie, g³osz¹c Ewangeli¹, praktykuj¹c ubóstwo i s³u¿¹c 
ubogim. (...) 

Fundacja iw. Antoniego swoj¹ akcj¹ mi³osierdzia mo¿e pro-
wadziæ dzi¹ki mi³oœci i ofiarnoœci wielu ludzi (...). Dobrze ¿e 
w Koœciele s¹ nie tylko ubodzy ale i bogaci ludzie o szerokim 
sercu, którzy wspieraj¹ bliŸnich swoich (...). 

Ks. L. Zielasko podziêkowa³ ks. T. Serwotce za ¿yczliwoœæ 
i goœcinê, dziêkowa³ równie¿ wszystkim sojusznikom Fundacji: 

Chcia³bym z tego miejsca podziêkowaæ wszystkim instytu-
cjom, hurtowniom,wszystkim pracownikom Urzêdu Miejskiego 
za przychyln¹ wspó³pracê oraz wszystkim darczyñcom - zna-
nym i nieznanym, bogatym, ubogim i œrednio zamo¿nym, któ-
rzy wspieraj¹ Fundacj¹ œw. Antoniego. 

Po mszy rozdawano uczestnikom poœwiêcony podczas mszy 
chleb. Rozdano 240 chlebów œw. Antoniego, symbolizuj¹cych 
pragnienie „aby nigdy nikomu nie zabrak³o chleba". 
- Dziêkujê ksiê¿om, którzy odprawil i mszê œw. ks. T. Serwotce, 
ks. kanonikowi L. Zielasce, ks. Henrykowi Burzyñskiemu, ks. 
Dordzie oraz wszystkim, którzy wziêli udzia³ w tej  uroczystej 
mszy œwiêtej  - powiedzia³ po mszy prezes Fundacji œw. Antoniego 
Tadeusz Browiñski . - Chcia³em te¿ podziêkowaæ pos³owi Jano-
wi Szwarcowi, któr y w³asnym sumptem chce regularnie kupo-
waæ dla potrzebuj¹cych 50 chlebów tygodniowo. Dziêki temu 
bêdziemy mogli wydawaæ chleb nie tylk o w œrody i pi¹tk i ale 
równie¿ w poniedzia³ki - zawsze od 9 do 10.00. (ag-w) 

(obok kolektury Lotto) 

Marzenia wielu fizyków zosta³y spe³nione, gdy elementarnym 
Ÿród³em promieniowania stal si¹ elektron przyspieszony do pr¹d-
koœci bliskiej prêdkoœci œwiat³a - czytamy we wstêpie autorstwa 
prof. B. Or³owskiego do biuletynu wydanego z okazji VI Miê-
dzynarodowej Szko³y i Sympozjum na temat Promieniowania 
Synchrotronowego, które w ubieg³ym tygodniu odby³o siê w DW 
„Gwarek" w Jaszowcu. Spotkania fizyków tej dziedziny odby-
waj¹  siê w Gwarku cyklicznie co dwa lata od 1992 r. Uczestni-
cz¹  wyk³adowcy z ca³ego œwiata: z Ameryki, Japonii, wielu kra-
jów Europy i z krajowych oœrodków akademickich. Polscy fi-
zycy 3 maja 1991 r. powo³ali Polskie Towarzystwo Promienio-
wania Synchrotronowego. Powstanie Towarzystwa pozwala pol-
skim naukowcom skuteczniej zabiegaæ o dostêp do zagranicz-
nych oœrodków, laboratoriów. 

- Synchrotron kojarzy siê z urz¹dzeniem j¹drowym, natomiast 
w naszych badaniach jest tylko form¹ rozpêdzania elektronu, 
który œwieci - wyjaœnia prof. B. Or³owski. - Ten elektron to wiel-
ka ¿arówka, uniwersalna, która œwieci przez obszar widzialny, 
fiolet, ultrafiolet, ultrafiolet pró¿niowy, miêkkie promieniowa-
nie x, twarde promieniowanie x. Z pocz¹tku by³a to tylko ta 
¿arówka, teraz Ÿród³o to jest otoczone nowoczesn¹, kosztown¹ 
aparatur¹  pomiarow¹ pozwalaj¹c¹  na uzyskanie du¿ej intensyw-
noœci promieniowania, detekcjê promieniowania i mo¿liwoœæ 
badania zjawisk, które to promieniowanie wywo³uje. Elektrony 
pêdz¹  z prêdkoœci¹  blisk¹  prêdkoœci œwiat³a wko³o w pierœcie-
niu akumulacyjnym prowadzone polem magnetycznym i s¹  syn-
chronicznie przyspieszane. Ta synchronicznoœæ wesz³a do na-
zwy synchrotron. Tak wiêc ¿arówka porusza siê, a odbiorcy sto-
j¹c y na zewn¹trz widz¹  promieniowanie o zwiêkszonej czêsto-
tliwoœci. Przy prêdkoœci bliskiej œwiat³a osi¹ga ono czêstotli-
woœci twardego promieniowania x. 

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego stara 
siê prowadziæ akcjê oœwiatow¹, popularyzacyjn¹  i wyk³adow¹ na 
uniwersytetach, przedstawia mo¿liwoœæ korzystania z tego promie-
niowania. W zwi¹zku z wstêpowaniem Polski do Unii Europej-
skiej mo¿na sk³adaæ projekty badañ i je¿eli taki projekt zostaje 
przyjêty, grupa badaczy jedzie do oœrodków zagranicznych. Nasi 
naukowcy korzystaj¹  z synchrotronów w Niemczech, Francji An-
glii , W³oszech, Szwecji, USA i Japonii. Fizycy z by³ych pañstw 
socjalistycznych - Wêgier, Polski, Czech stworzyli konsorcjum, 
w ramach którego wspó³pracuj¹, wymieniaj¹  siê doœwiadczenia-
mi. Marzeniem jest posiadanie w³asnego synchrotronu. 

Generalnie fizycy upodobali sobie Jaszowiec. Corocznie spo-
tykaj¹  siê w Gwarku naukowcy zajmuj¹cy siê pó³przewodnika-
mi. Wiêkszoœæ tych konferencji, sympozjów organizowana jest 
przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Bywaj¹  w Ustro-
niu s³awy wspó³czesnej fizyki, a Jaszowiec to nazwa znana 
w œrodowisku fizyków, nie tylko polskich. 
- Pierwsz¹  konferencjê o pó³przewodnikach organizowa³em 
w Jaszowcu w 1969 r. - twierdzi L. Borg. - Odby³a siê ona 
w Domu Nauczyciela, potem przeszliœmy do Gwarka i tu prze-
¿y³em ponad trzydzieœci corocznych konferencji pó³przewod-
ników. W miêdzyczasie by³a optoelektronika, pó³przewodniki 
magnetyczne i aktualnie konferencje na temat nadprzewodnic-
twa, nanostruktur, kropek kwantowych oraz spintroniki. 
- Staramy siê utrzymaæ regularnoœæ tych spotkañ, co bardzo po-
maga w utrzymaniu kontaktów - dodaje prof. B. Or³owski. -
Spotkania to tak¿e wycieczki po okolicy. Z jednej strony to od-
poczynek, zazwyczaj po porannej serii wyk³adów, z drugiej po-
zwala poznaæ Jaszowiec, Palenicê, Równicê, Czantoriê. Wiele 
osób po naszych konferencjach przyje¿d¿a tu na wakacje. Po-
znali te miejsca i stwierdzili, ¿e tu bêd¹  wypoczywaæ. 
- Gwarek to nasza historia. Ten dom znany jest wœród fizyków 
na ca³ym œwiecie - mówi L. Borg. - By³o tu wielu znakomitych 
fizyków. S¹  domy dooko³a z ³adnymi œcianami, szk³em i wodo-
spadami, natomiast Gwarek wyró¿nia siê niepowtarzaln¹  atmos-
fer¹ . Ten dom ma duszê. Mówiê z ca³¹  stanowczoœci¹, ¿e jest tu 
wszystko czego naukowcy potrzebuj¹  do prezentacji swoich prac 
i wymiany doœwiadczeñ. Czujê siê zaszczycony, ¿e czêœæ ¿ycia 
spêdzi³em w Gwarku. Wojs³aw Suchta 
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Na zakoñczenie roku œpiewano Yesterday... 

Vidcofilmovvanic. Tel. 854-38-27. 
0603-580-651. 

„U Marusia", ul. Gra¿yñskiego 
27, tel. 854-49-97. Bankiety, 
przyjêcia, domowa kuchnia. Za-
praszamy. 

Widcorejestracja cyfrowa, zdjêcia. 
Tel. 854-43-57. 

Czyszczenie dywanów i tapicerki. 
854-38-39, 0-602-704-384. 

Stolarstwo przyjmê ucznia. 
Tel. 854-34-55 wieczorem. 

Myjnia samochodowa, ul. Sko-
czowska 19, tel. 854-54-46, pole-
ca: woskowanie, polerowanie rêcz-
ne, pranie tapicerki równie¿ w 
d o mu kl ienta. 

Us³ugi kopark¹  i spychaczem DT 
75.0-603-117-552. 

Koszenie trawników, ogrodów, 
œcinka drzew, strzy¿enie ¿ywop³o-
tów. Tel. 854-25-19. 

Zatrudniê sekretarkê. 
Tel. 032/228-26-42. 

Fot. W. Suchta 

Malowanie dachów, p³otów - ta-
nio, solidnie. Tel. 854-39-67 wie-
czorem. 

Sprzedam Video VCR „Sam-
sung' (1.5 roczne), posiada show 
view, long play stereo. 
Tel. 854-48-50. 

Sklep „Wszystko dla dzieci", ul. 
Cieszyñska k/PKO, og³asza wy-
przeda¿ zabawek i odzie¿y jesien-
nej (dresy, bluzy, spodnie, kurtki). 
Zapraszamy. 

Profesjonalny serwis RTV-SAT, 
Sony, Panasonic, Philips. Grundig, 
Pioneer, Samsung, LG. Sharp, te-
lefony, faxy, CBRadia. monitory. 
Play Station, rozkodowywanie ra-
dio-odbiorników. Ustroñ, Daszyñ-
skiego 26. Tel. 0-605-311-548. 

Sprzedam peugeota 306-Sedan 
1997, srebrny metalic, immobili-
zer. cl. szyby przednie, wspoma-
ganie kierownicy, szyby przyciem-
nione, 102 tys. km, stan b. dobry. 
Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ 
033/854-54-74. 

Restauracja „Równica" przyjmie 
kucharza z doœwiadczeniem. 
Tel. 854-10-05. 

27 czerwca - apteka Elba. ul. Cieszyñska 2, tel. 854-21 -02. 
28-30 czerwca - apteka Myœliwska. u|. Skoczowska III , tel. 854-24-89. 
1-3 lipca - apteka Centrum, ul. Daszyñskiego 8, tel. 854-57-76. 
4 lipca - apteka Pod Najad¹, ul. 3 Maja 13, tel. 854-24-59. 
Przejêcie dy¿uru nastêpuje o godz. 9.00 rano. 
Dy¿ur rozpoczyna siê z chwil¹  zamkniêcia ostatniej apteki. 

ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96. 

Wys tawy sta le: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym 
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej 13.K. I leczko 
— Obraz Ludwika Konarzewskiego ( juniora) „Wesele" 
Muzeum czynne: we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tk u 9 - 1 4, 

w soboty, niedziele 9 - 13. 
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ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. 

Wys tawy sta le: 
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej. 
— Chrz¹szcze, motyle, muszle, skamiel iny z kolekcji Tomasza Gazurka 
Oddz ia³ czynny: we wtorki 9 - 1 7, œrody 9 - 14, 

w pi¹tk i i soboty 9-13. 

ul. Ogrodowa I, tel. 854-31-08. 

ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galer ia czynna ca³y czas. 

ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wcw. 488. 

Ga ler ia czynna: od poniedzia³ku do pi¹tk u 9 - 16. w soboty 9 - 13. 

Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa(ff>poIbox.com 
Wystawy sta³e: 
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia", „Pan 
Tadeusz", „Wesele". „Ch³opi", „Faraon", „Krzy¿acy" i inne. 
Wystawy czasowe: 
— Malarstwo wspó³czesne: promocja i sprzeda¿ (livgeni Afanassiev, 
Iwona Konarzewska, Karol Kubala. Jan Sztnck i inni). 
Biuro i galer ia czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

Rynek 1. 

— Malarstwo El¿biety Szolomiak i twórców beskidzkich, 
— Rêkodzie³o ludowe 
Salon czynny: codziennie od 9.30 do 17.00, soboty od 9.30 do 13.00. 

ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 

— Klub Œwietlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i gimnazjum), 
— poniedzia³ki: godz. 15.00 do 17.00; 
— Konwersacyjny Klub Jêzyka Angielskiego dla m³odzie¿y 
-p i ¹ t k i : ' godz. 15 .30-17 .00. 

 - Ustroñ, ul. S³oneczna 9, 854-19-84. 
poniedzia³ki, œrody, pi¹tk i 17.00 - 20.00 

- Ustroñ, S³oneczna 9 
— grupa AA czwartek 17.30 - 19.30 
— grupa dla wspóluzale¿nionych wtorek 17.30 - 19.30 

ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. 

KULTUR A 
28.06 godz. 16.00 Koncert organowy w wyk. Marki« Pilcha

28.06 godz.. 19.00 Koncert „ Z muzyk¹  dla Serca" -
29.06 godz. 18.00 Inauguracja sezonu artystycznego: Kabaret Mariana 

Makul i , Zespól Œl isk ie S/.wagry i Ciotka Berta

...a dziewczyny p³aka³y. 

30.06 godz. 6-8.00 XI I Marszob icg Dooko³a Doliny Wis³y o tytu³ Cz³o-
wieka z Ty tanu '2002 -

Fot. W. Suchta 

27.06 godz. 17.00 
27.06 godz. 21.30 
28.06-4.07 godz. 17.00 

28.06-4.07 godz. 18.15 

28.06-4.07 godz. 20.15 

Kino premier 
27.06 godz. 19.30 
4.07 godz. 22.15 

ul . S a n a t o r y j na 7 ( b a s e n y ), t e l / f ax 8 5 4 - 1 6 - 40 
Hel ikopter w ogniu - 15
Showt ime -  (15 I.) 
Wielki powrót -

 (b/o) 
Genia lny klan  (15
Cen t rum œwiata - 1

Sp ide r -Man -  (12 I.) 
Cen t rum œwiata - 1

http://www.ustron.pl


20 czerwca m³odzie¿ z Towarzystwa Kszta³cenia Artystycznego 
zakoñczy³a uroczystym koncertem rok szkolny. Koncert ten zamy-
ka³ obchody dziesiêciolecia TKA. W sali widowiskowej ustroñ-
skiej „Pra¿akówki" m³odzie¿ zaprezentowa³a rozemocjonowanym 
rodzicom, dziadkom i przyjacio³om próbkê swojego talentu i mo¿-
liwoœci. Koncert prowadzi³a Izabela Szczerbowska. 

W koncercie wyst¹pili : Agnieszka Ciepliñska, Micha³ K³oda, 
Dorota Twardzik , Janina R¹pel, Marci n Heller, Adam Nawroc-
ki. Maciej  Bobola, Mariusz Szarzeæ, El¿bieta Sztwiertnia, Ja-
kub Pinkas, Klaudi a Pietroszek, Katarzyna Stok³osa, Mateusz 
Dyrda, Klaudi a Pietroszek i Witol d B¹k . 

Katarzyna Hussar  wspaniale zagra³a niezwykle piêkny i trud-
ny Nokturn Es-dur op. 9 F. Chopina. Ma³gorzata Gadu³a, Alek-
sandra Sikora i Katarzyna Tyrn a wykona³y Poloneza skompo-
nowanego przez Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz". 

Na zakoñczenie koncertu przewodnicz¹ca Rady Miasta Emili a 
Czenibor  na rêce prezesa Towarzystwa Kszta³cenia Artystyczne-
go Henryka Banszela przekaza³a Dyplom Uznania. 
- Igor Strawiñski powiedzia³ kiedyœ, ¿e ca³y problem z poznaniem 
muzyki polega na tym, ¿e staramy siê ludziom wpoiæ wielki re-
spekt do niej, zamiast nauczyæ po prostuj¹  kochaæ - powiedzia³a 
wrêczaj¹c dyplom E. Czembor. - . Szczêœciem Ustronia jest, ¿e 
dziesiêæ lat temu znalaz³a siê grupa ludzi kochaj¹cych muzykê, 
którzy postanowili zawi¹zaæ Towarzystwo Kszta³cenia Artystycz-
nego. (...) Chc¹c wyraziæ nasz¹  wdziêcznoœæ jak i uznanie, Rada 
Miasta uchwa³¹z22 maja wyró¿ni³a Towarzystwo Kszta³cenia Ar-
tystycznego Honorowym Dyplomem Uznania „Za Zas³ugi dla Mia-
sta Ustronia". Jest to najwy¿sze wyró¿nienie jakie mo¿emy jako 
Rada nadaæ i staramy siê w ten sposób serdecznie pañstwu podziê-
kowaæ. (...) ¯yczymy zarówno dzieciom jak i nauczycielom wspa-
nia³ych wakacji. 

Rok szkolny w Ognisku zakoñczy³o 93 uczniów w tym troje ab-
solwentów. Po koncercie odebrali œwiadectwa, a wielu wybijaj¹ -
cych siê, najzdolniejszych, najbardziej pracowitych i najsolidniej-
szych nagrody z dedykacjami swoich nauczycieli. (ag-w) 

Wybijaj¹c a siê uczennica Katarzyna Szkaradnik. Fot. W. Suchta 

PRZEDSZKOL E DZIÊKUJ E 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 1 

w Ustroniu dziêkuje in¿. Jerzemu Dyce z Przedsiêbiorstwa Bu-
dowlano-Inwestycyjnego Dom II za ofiarowanie kserografu dla 
naszej placówki. 
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Na torze przeszkód. Fot. W. Suchta 

Sukcesem ustroñskich dru¿yn 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
zakoñczy³y siê Miejsko-Gmin-
ne Zawody Po¿arnicze rozegra-
ne w tym roku na stadionie w 
Brennej. 8 czerwca do rywali-
zacji stanê³y wszystkie jednost-
ki z Ustronia Brennej i Górek. 
Tradycyjnie rywalizacjê otwie-
ra³a sztafeta na torze przeszkód. 
Ju¿ po tej pierwszej konkuren-
cji, rozgiywanej w deszczu, wi-
daæ by³o, ¿e ustroñiacy w tym 
roku s¹  mocni. Potwierdzi³o siê 
to na zakoñczenie zawodów, 
gdy okaza³o siê, ¿e cztery pierw-
sze miejsca wywalczy³y dru¿y-
ny stra¿aków z Ustronia. Pierw-
sze miejsce zajê³a OSP Ustroñ 
Polana w sk³adzie: Krzysztof 
Gajdzica, Janusz Starzyk, Le-
szek Starzyk, Maria n Malik , 
Micha³ Pod¿orski, Jaros³aw 
Sli¿, Pawe³ Gomola, Krzysz-
tof Œli¿, Adam Chwastek. Na 
kolejnych miejscach znalaz³y 
siê OSP Nierodzim, OSP Cen-
trum, a na czwartym miejscu 
druga dru¿yna z Polany. Puchar 
Placu te¿ powêdrowa³ do Pola-
ny. Podobnie w rywalizacji ko-
biet zwyciê¿y³a Polana, nato-
miast wœród m³odzie¿owych 
dru¿yn po¿arniczych najlepsi 
byli ch³opcy z Lipowca wyprze-
dzaj¹c Polanê. Tak wiêc mo¿na 
œmia³o powiedzieæ, ¿e OSP 
Ustroñ Polana zdominowa³a te-

I
W CIESZYNIE 

 do 

na podbudowie zsz • zawód:

OPERATOR MASZYN I URZ¥DZEÑ PRZEMYS£U SPOZ. 
• 2,5-letniego TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO 
no podbudowie ZSZ - zawód:

na podbudowie SP 
ZAJÊCIA OBYWAJ¥ SIE W SYSTEMIE ZAOCZNYM 

Miesiêczne czesne wynosi 100 zl. 
INFORMACJE I ZG£OSZENIA: 

Cieszyn, ul. Mola tqka 10, lei. 0 33/851-46-88 
www.soizedu.cieszvn.pl 

emai l: sclcietaiiot@soiz-cau.cieszyn.pl 

goroczne zawody. Prezes OSP 
Polana Jan Howaniok nie kry-
je zadowolenia, ale te¿ podkre-
œla, ¿e do zawodów przygoto-
wywano siê solidnie. 
- Wystawiliœmy cztery dru¿y-
ny z naszej jednostki - mówi 
J. Howaniok. - Stra¿acy s¹ 
zgrani, do tego dobrzy opie-
kunowie i wszystko da siê 
przygotowaæ. Co prawda na 
zawodach MDP w Chybiu za-
jêliœmy dopiero 11 miejsce, ale 
uda³o siê wygraæ z Lipowcem, 
obroñc¹  pucharu. To jedena-
ste miejsce usprawiedliwia 
jednak najni¿sza œrednia wie-
ku MDP z Polany. Nasza dru-
¿yna kobieca jedzie na zawo-
dy wojewódzkie. W Brennej 
nasze panie mia³y czas zbli¿o-
ny do niejednej dru¿yny mê-
skiej. Odczuwamy braki w 
umundurowaniu. Za du¿o 
chêtnych, za ma³o mundurów, 
w których mo¿na æwiczyæ. 
Trenujemy nad Wis³¹  i na pry-
watnym polu. Sami zbudowa-
liœmy sobie tor. Nasz¹  ambi-
cj¹  jest, by za rok po raz trze-
ci zdobyæ Puchar Placu, tym 
bardziej, ¿e zawody za rok 
odbêd¹  siê w Ustroniu, (ws) 

SZKO£A ORGANIZACJI I ZARZ¥DZANIA 
W CIESZYNIE 

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO 

• TECHNIK OBS£UGI TURYSTYCZNEJ: 
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Festyn przedszkolny w Hermanicach odbywa³ siê przy piêk-
nej, s³onecznej  pogodzie. Nic wiêc dziwnego, ¿e bez trud u 
sprzedawano napoje. Sporym zainteresowaniem dzieci cieszy-
³a siê loteria fantowa. Fot. W. Suchta 

Festyny dla dzieci z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach 
to ju¿ kilkiletnia tradycja. W czerwcow¹ sobotê 15 czerwca dzie-
ci przedszkolne bawi³y siê wspólnie z najbli¿sz¹  rodzin¹. By³y 
gry i zabawy, muzyka, taniec w wykonaniu najstarszych przed-
szkolaków. Wszyscy uczestnicy festynu z zainteresowaniem ogl¹-
dali wystêpy grupy tanecznej z Bielska-Bia³ej. Oferowano napo-
je, kie³basê z grilla, gulasz, napoje, ciasto i wyroby dzieciêcego 
rêkodzie³a artystycznego. Dochód z festynu wzbogaci bazê dy-
daktyczn¹  placówki. Impreza dostarczy³a dzieciom wiele radoœci 
i da³a mo¿liwoœæ wspólnej zabawy z rodzicami, dziadkami, krew-
nymi. Dziêki ofiarnoœci sponsorów, zaanga¿owaniu rodziców 
i ca³ego personelu osi¹gnêliœmy zamierzony cel. Dziêkujê wszyst-
kim, którzy sponsorowali nasz¹  imprezê: firmi e „Smakosz" 
Krzysztofa Wróblewskiego, Zak³adom Miêsnym Henryka Kani, 
dyrektorowi Kubokowi z Browaru Brackiego z Cieszyna, preze-
sowi RSP „Jelenica" Andrzejowi Gluzie, firmie ubezpieczenio-
wej AIG, w³aœcicielce sklepu spo¿ywczego p. Sobik oraz p. Pi-
larz i p. Szyjewskiemu. dyr. Mari a Cholewa 

POZIOMO: I) fajt³apa, 4) skorupiak, 6) rodzaj powozu, 
*  8) czeska wiosna, 9) imiê mêskie, 10) z³o¿one lub pojedyn-

cze, II ) wieœniak, ch³op, 12) instrument strunowy z Grecji, 
13) drwi i oœmiesza, 14) górska pochy³oœæ, 15) miasto 
w stanie Waszyngton, 16) pi³karski pojedynek, 17) bita dro-
ga, 18) pitka za boiskiem, 19) „nagie" obrazy, 20) dymi na 
Sycylii. 

£udeczkowie mili 
Che idach Wóm Iopowiedzieæ, co mi sie przitrefi³o w pyndzialek 

17 czerwca, bo to byl drugi dziyñ jako nowe przistanki loddali 
w Ustroniu do u¿ytku. Tó¿ ju¿ rano i dym do roboty i widzym, ¿e 
ludzie siedzóm na rynku. Mia³ach tam znómóm i prawiym, coby 
tam nie czaka³a, bo autobusy ju¿ stela nie pojadóm. £óna nie 
wiedzia³a ³o tych zmianach, a jo jeszcze wtedy nie wiedzia³ach, ¿e 
i mie ty nowe przistanki przeæwiczóm. 

Tó¿ w tym dniujechalach ³o pó³piyrszej autobusym do przocielki, 
bo le¿y nimocno w szpitolu w Katowicach. Roz na dziyñ jedzie 
autobus ku Czynstochowie, tó¿ stany³ach se na przistanku kole 
uptyki„ Pod Najad¹ " (teroski to je Ustroñ Centrum) i czakom na 
tyn autobus, a ¿e zy mnie baba przezorno, widzym go jak sie zbli¿o 
i ju¿ machom rynkom. Ale kataæ te¿ tam. Autobus pojechol dali, 
zrobi³ rundê na rynek i szofer isto sie skapny³, ¿e cosi nie gro, ló¿ 
stany/ kole rotuza, a jo sfuczano akurat tam przilecialach, bo mi 
sie zda³o, ¿e jak nie bydzie ju¿ tego autobusu na rynku, to pujdym 
na skargê do burmistrza, coby sie go spytaæ, na co mómy nowe 
przistanki jak autobusy na nich nie slowajóm. Na/e wsiadlach do 
autobusu i jadym. £okazalo sie, ¿e szojer nic nie wiedziol lo 
zmianach. Dojechali my kónsek na krzi¿ówke i tyn zaœ sie mie pyto 
jako mo jechaæ dali, a jo myœla³a, ¿e wszycki autobusy ku 
Katowicom jadom tak jako ku Skoczowu i tak te¿ mu prawiym. 
Ch³op mie poslóchnyl i pojecha³imy starom cestóm. A mo¿ne tam 
na tym przistanku na krzi¿ówce, co jedzie ku Cieszy nu, a teraz te¿ 
ku Katowicom stoi kiery do Czyn-stochowy? Wyboczcie mi, nie 
chcialach te/a zamiyszanio narobiæ. Nale tak to je, jak sie czego 
nie wiy. Jo w taszce mia³a „  (Jazele Ustróñskóm ", coch jóm wioz³a 
do tej nimocnej przocielki, tó¿ dziepro na trasie ¿ech se jóm 
wycióngla i poczyta³a jako jadom autobusy z ³ych nowych 
przistanków. Ale mierzialo mie to przez ca³y chodnik i ju¿ teroski 
wiym akurat niejakojadóm autobusy przez ty nowe przistanki. 

E
15 czerwca w „Pra¿akówce" rozpocz¹³ siê II Ogólnopolski Fe-

stiwal Szkó³ Muzycznych Casio. Program festiwalu zawiera³ m.in. 
konkurs uczniów, prezentacjê nowych instrumentów oraz szko-
lenie nauczycieli. Od rana trwa³y przes³uchania dzieci z ró¿nych 
stron Polski. W „Pra¿akówce" stanê³y do rywalizacji równie¿ trzy 
uczennice ustroñskiej Szko³y Muzycznej Casio: Justyna War-
muziñska, El¿bieta Procner i Sylwia Nowak. Zdoby³y one II I 
nagrodê w kategorii „zespó³". Jurorzy podkreœlali wysoki poziom 
ich umiejêtnoœci. Karolin a Dyba 

PIONOWO: I) gwiazdy i planety, 2) figura geometryczna, 
3) miasto we W³oszech. 4) sanitarne na œcieki. 5) twórca bud-
dyzmu, 6) Europa, 7) lekkoatletka, II ) kawa³ek chleba, 
13) latem na igielicie. 17) marka pistoletu. 

Rozwi¹zanie krzy¿ówki powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsy³ania 
has³a mija 28 czerwca. 

Rozwi¹zanie Krzy¿ówki z nr 23 
K U R O R T PI  E S Z C Z A NY 

Nagrodê 30 z³ o t rzymu je
z Ustronia, os. Manhatan 10/38. Zapraszamy do redakcji. 

GAZETA 


