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PRZEZ PRYZMAT MIASTA 
Rozmowa z wiceprzewodniczącym  Rady  Miasta 

Stanisławem  Malin ą 

Czym  charakteryzowała  się, Pana  zdaniem, obecna  kadencja 
Rady  Miasta?  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Przede  wszystkim  dynamiką  inwestycyjną.  Pewne  rzeczy  zostały 
już przygotowane w poprzednich  kadencjach, szczególnie mam  na 
myśli modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. W poprzed
niej kadencji po uchwale RM  został zlecony projekt, co  pozwoliło 
to  zadanie  obecnie  prowadzić  i korzystać  z kredytów  funduszy 
ochrony środowiska. Do ważniejszych zadań wykonanych w obec
nej kadencji było m.in.: uruchomienie gimnazjów, sali  widowisko
wej,  uporządkowanie  organizacji  ruchu  w  tynku,  planowane  jest 
wykonanie  pierwszego  etapu  zadaszenia  amfiteatru. 
Czyli jest ciągłość  w działaniach  rad poszczególnych  kadencji? 
Powiem,  że  to  jest  najbardziej  budujące  zjawisko,  że  radni 
w poszczególnych  kadencjach  widzą  potrzebę kontynuacji  zadań 
poprzedników. 

Jednak  skład  rad  się  zmienia? 
I  to  też jest  rzeczą  pozytywną.  Potrzeba jednak  okresu  aklimaty
zacji,  wdrożenia  się  w  problemy  i tu  fakt, że  część  radnych  wy
bierana jest  ponownie  też służy  dobrze samorządowi. Taka  płyn
na wymiana  składu  rady  sprawdza  się. 
Wyborcy  dostrzegają  przede wszystkim  to co nie zostało  zro
bione.  Co  Pana  zdaniem  trzeba w Ustroniu  zrobić  w  kolej
nych  kadencjach  samorządu? 
Wspomniałem  o amfiteatrze,  trzeba  wykonać  scenę  z  prawdzi
wego zdarzenia w Prażakówce,  konieczne jest  ogrodzenie  Gim
nazjum  nr  l ,  wybudowanie  sali  gimnastycznej  w  Nierodzimiu, 
dokończenie  remontu  w  SP  2,  wymiana  okien  w  SP  l . Nadal 
trzeba  apelować  do  mieszkańców,  by  podłączali  się  do  budo
wanych  kolektorów. Adaptacja  rynku  na potrzeby miasta  uzdro
wiskowego.  W  moim  okręgu  wyborczym,  czyli  na  os.  Manha
tan  i na  ulicach  Brody  i Pasiecznej  pozostaje  do  załatwienia 
sprawa  hałasu  dochodzącego  z obwodnicy.  Sadzono  drzewa 
dwukrotnie,  ale  wandale  byli  górą.  Drugim  problemem  jest  ka
nalizacja  i wodociąg na  Gojach  nad  dwupasmówką.  To  zadanie 
znalazło  się w  wieloetapowym  programie.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA
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Na jakich płaszczyznach dochodzi do sporów, różnic zdań w RM ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Generalnie  praca  toczy  się w  komisjach  i stamtąd  powinien  spły
wać  gotowy  materiał  na  sesje.  Potem  na  podstawie  tych  materia
łów wręcz wskazana jest polemika. A spory  co chyba jest  natural
ne    dotyczą  przede  wszystkim  kolejności  realizacji  poszczegól
nych zadań. Sukcesem  tej rady jest  to, że pomimo  różnicy zdań  co 
do wykonywanych zadań,  ich kolejności, przeważał rozsądek i radni 
patrzyli  na poszczególne  zadania  przez pryzmat  całego  miasta. 
Jest  Pan  przewodniczącym  Komisj i  Oświaty  i  Kultur y  RM , 
a z drugiej  strony jest  Pan też członkiem  Rady  Rodziców  Gim
nazjum  nr  2. Jak  udaje  się  łączyć  te  dwie  role? 
Jestem  związany  z  przemysłem,  swoje  doświadczenia  związane 
z  oświatą  nabrałem  działając  w  Radzie  Rodziców  SP2  i  G2. 
Problemy  oświaty  więc  poznałem  od  strony  rodzica.  Z  kolei  re
forma  szkolnictwa  narzucała  pewne  wymogi  i  wszyscy  się  jej 
uczyliśmy  począwszy  od  przejęcia  przedszkoli,  szkół  podstawo
wych,  a w  końcu  przez  zorganizowanie  nauki  w gimnazjach.  Te 
doświadczenia  procentują.  Poza  tym  w  komisji,  której  mam  za
szczyt  przewodniczyć,  udało  się  zgromadzić  fachowców,  ludzi 
związanych  z  oświatą,  kulturą,  sportem  czy  turystyką.  To  ci  lu
dzie są bogactwem  tej komisji, a j a  wiem, że nie pozostaję z  pro
blemem  sam.  Ponadto  doskonale  układa  się współpraca  z  resor
towym  wydziałem  Urzędu  Miasta. 
A  może  lepiej   dostrzega  Pan  problemy  Gimnazjum  nr   2? 
Mówi  się,  że  koszula  bliższa  ciału,  ale  j a  starałem  się  uniknąć 
patrzenia  na  problemy  oświaty  przez  pryzmat  wyłącznie  G2. 
W komisji zasiada  wicedyrektor  SP1, są  ludzie związani z  inny
mi  szkołami,  ich  absolwenci  co  wręcz  nie  pozwala  czynić  szkół 
lepiej  i  gorzej  postrzeganych.  Moim  zdaniem  pojawiające  się 
problemy  udaje się  rzetelnie  rozwiązywać  i nie ma na to  wpływu 
gdzie  kto jest  w  radzie  rodziców.  W  sprawach  trudnych  zapra
szałem na posiedzenie  komisji  dyrektorów  wszystkich  placówek 
oświatowych  działających w mieście.  Dla  mnie  zawsze  stanowi
sko  komisji  było  stanowiskiem  ostatecznym. 
Komisj a  zajmuj e się także sportem  i rekreacją.  Można  posta
wić  zarzut,  że  ustrońska  młodzież  w  dalece  niewystarczają
cym stopniu  uczestniczy  w zajęciach  sportowych.  Lekcje  wy
chowania  fizycznego  to  chyba  trochę  za  mało? 
Sport  i rekreacja poza  szkołami  realizowane  są przez kluby  i sto
warzyszenia  działające  w  mieście  wspierane  finansowo  przez 
budżet miasta. Nie  są to oczywiście  tylko stowarzyszenia  sporto
we.  Tu  należy  się  ukłon  ludziom  działającym  w  tych  stowarzy
szeniach.  Dzięki  ich  pracy  i  bliskiej  współpracy  z  resortowym 
wydziałem  UM  kalendarz  imprez  jest  bardzo  bogaty,  tak  więc 
oferta  kierowana  do  chętnych  jest  dość  duża.  Z  drugiej  strony 
trzeba brać pod  uwagę  inne uwarunkowania.  Dzisiejsza  młodzież 
nie  zawsze  godzi  się  przyjąć  rygory  treningu,  czy  też  uczestnic
twa w stowarzyszeniu  kulturalnym. 

A  czy  nie  jest  to  tak,  że  często  rodzice  kładą  większy  nacisk 
na  naukę  języków,  obsługę  komputera  niż  na  ruch  dziecka? 
Znak czasu, choć przy odrobinie dobrych chęci jedno z drugim  moż
na pogodzić, w końcu  nie każdy musi  uprawiać sport  wyczynowo. 
Co  sprawia  jednak,  że sport  nie jest  powszechny? 
Podstawową  sprawą  jest  brak  tradycji  do  uprawiania  rekreacji 
w  rodzinie.  Barierą  na  pewno  są  pieniądze.  Ludzie  ubożeją  i nie 
każdego  stać na to,  by wyposażyć  dziecko  w odpowiedni  sprzęt. 

Stanisław  Malin a  Fot. W.  Suchta 

Na  świecie  sport  zaczyna  się  od  lekkiej   atletyki ,  u nas od jej   li
kwidacji . W  Ustroniui  nawet  bieżnię na stadionie  zaorano. 
Al e  też  nie  było  u nas  tradycji  lekkoatletycznych.  Lekkoatletykę 
w SP 2 próbował  „robić"  Eugeniusz Trzepacz,  zresztą  z  dobrymi 
wynikami, ale ta dyscyplina nie zakorzeniła  się w Ustroniu.  Obec
nie doskonałą  robotę  wykonuje dyrektor  SP 5 w Lipowcu  Marek 
Konowoł  propagator  skoku  o  tyczce.  Może  to jest  początek  ? 
Jest  Pan  pracownikiem  Zakładów  Kuźniczych.  Jak  Pan  oce
nia obecną sytuację, szczególnie przyszłość  Kuźni w  Ustroniu? 
Jestem  zdruzgotany  tym  co się obecnie  dzieje w  Ustroniu  czemu 
dałem  wyraz na wszystkich  spotkaniach jakie odbyły  się z  dyrek
cją  zakładu  w  tej sprawie.  Nie  będę  komentował  decyzji  o  prze
niesieniu  wydziału  matrycowni  z Ustronia do Skoczowa.  Powiem 
jedno:  sercem  tego  zakładu  jest  wydział  kuźni,  płucami  matry
cownia.  Wypada  więc  zapytać, jak  długo  może  pacjent  żyć  pod
łączony  do  respiratora? 

W  tej   kadencji  RM  był  Pan  członkiem  Rady  Programowej 
Gazety  Ustrońskiej.  Jakie  z  tym  wiązały  się  problemy? 
Miałem  szczęście  pracować  w  Radzie  Programowej  z  ludźmi 
bardzo  kompetentnymi  szczególnie  z  nieodżałowanej  pamięci 
Józefem  Twardzikiem,  który  był  dla  nas  autorytetem.  Spierali
śmy  się,  ale  zawsze  decydowały  rzeczowe  argumenty.  Zdarzały 
się  listy  wpływające  do  redakcji  cechujące  się  zdecydowanym 
brakiem  odpowiedzialności  za  słowo.  W  tej  materii  trzeba  się 
poruszać  delikatnie,  ale  i odpowiedzialnie,  a  przede  wszystkim 
wystrzegać  się obrażania  innych. 
Nie  ukryw a  Pan  tego,  że  ponownie  będzie się  ubiegał  o  man
dat  radnego.  Wymaga  to  stanięcia  twarzą  w  twar z  z  wybor
cami  i powiedzenia:  „Uważam,  że nadaję się na  radego z  tego 
okręgu  wyborczego". 
Jestem  tego  w pełni  świadomy.  Mam  stały  kontakt  z  wyborcami 
poprzez  uczestnictwo  w  zebraniach  mieszkańców  osiedla  Man
hatan,  poza  tym  os.  Manhatan  i przyległe  do  niego  ulice  to  taki 
specyficzny  okręg,  gdzie  na  co  dzień  człowiek  ma  możliwość 
wymiany  poglądów  i styka  się  z  codziennymi  problemami  osie
dla  czy  ulicy.  Wiem,  że  do  przyszłej  Rady  Miasta  wejść  będzie 
trudniej, gdyż będzie o 9 mandatów  mniej. Zawsze  zdania  są  po
dzielone  co do  tego, czy  zostało  zrobione dużo  czy mało.  Osobi
ście  nie  uważam  się  za  człowieka  wypalonego,  a  doświadczenie 
jakie  zdobyłem  w  Radzie  może  mi  tylko  pomóc  w jeszcze  lep
szym wypełnianiu  obowiązków radnego. To skłania mnie do  kan
dydowania. 

Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Typowym  pałacem  miejskim 
z końca XVII I w. jest dawna  re
zydenc ja  rodu  Laryszów 
w  Cieszynie.  Obecnie  mieści 
się tu Muzeum  Śląska  Cieszyń
skiego,  które  obchodzi  w  tym 
roku  dwustulecie  istnienia. 

Na  Górze  Zamkowej  w  Cie
szynie  trwa  zdejmowanie  bli
sko  metrowej  warstwy  ziemi, 
pod  którą  zna jdu je  się  śre
dniowieczny  bruk.  Chodzili 
po nim  i jeździli  kolasami  cie
szyńscy  książęta.  Fragment 
bruku  zostanie  udostępniony 
turystom  jako  część  ścieżki 
archeologicznej. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUSRPONMLKIHGFEDCA

•  •  •  

Na  południe  od  potoku  Puń
cówka  występują  łupki  cie
szyńskie.  Ich  warstwy  mają 

grubości  do 300 m. W  łupkach 
pojawiają  się  żyły  skał  mag
mowych,  które  noszą  nazwę 
cieszynit. 

•  •  •  

Zagraniczni  goście  odwiedza
jący nadolziański gród  to głów
nie Czesi. Uprawiają  turystykę 
zakupową.  Pełno  ich  szczegól
nie  w  środy  i  soboty,  kiedy 
w Cieszynie  sądni  targowe. 

•  •  •  

Rybiorz w gwarze  cieszyńskiej 
to  człowiek  zajmujący się  ho

dowlą  ryb  oraz  wędkarz. 
W regionie działa kilka kół węd
karskich,  w  tym  koło  Ustroń
Wisła  i koło  Kuźni  Ustroń. •  •  •  

Latem  1996  r.  w  parku  koło 
Szpitala  Śląskiego wycięte  zo
stało  zdrowe  drzewo  glediczji 
trójciernej. Mierzyło  15 m wy
sokości  i miało  110  cm  w  ob
wodzie.  Jak  na  ironię  dwa  lata 
później rosnący obok  podobny 
okaz  został  uznany  za  pomnik 
przyrody.  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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W  związku z planowanymi  na  początek  listopada  obchodami 
75.  rocznicy  obecności  Sióstr  Miłosierdzia  św.  Karola  Borome
usza  (boromeuszek)  w  Ustroniu,  siostry  proszą  o  zgłaszanie  się 
byłych  wychowanków  przedszkola  (ochronki)  prowadzonego 
przez  boromeuszki, a także  osób  mających  informacje na  temat 
tej działalności  sióstr. 

Kontakt z s.  Anetą  w  godzinach  po  południu,  tel.  8542249 
lub bezpośrednio  w klasztorze  przy  ul. Cieszyńskiej  11.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUSRPONMLKIHGFEDCA

•  •  •  

WzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  VI   Forum  Inteligencji  Ewangelickiej  odbywającym  się 
w Jaworniku  wziął udział  Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń", 
który  wystąpił  w  kościele  ewangelickim  w  Ligotce  Kameralnej 
na Zaolziu.  Kameraliści  śpiewali  utwory  religijne oraz znane  tak
że  po  drugiej  stronie  granicy  pieśni  o Olzie,  urokach  Beskidu 
Śląskiego i ziemi  cieszyńskiej.  Jak  zawsze  pieśni  chóru  zostały 
przyjęte burzliwymi  oklaskami.  KZW  „Ustroń"  prowadziła  dłu
goletnia  dyrygentka  i kierownik  artystyczny  zespołu  Ewa  Bocek 
  Orzyszek.  Stanisław  Niemczyk 

prezes  KZW  „Ustroń" 
•  •  •  

Nowożeńcy: 
Alicj a  Korzun z Ustronia  i Krzysztof  Balcar z Ustronia 
Krystyn a Chmiel  z Ustronia  i Rafał Wawrzyczek  z Zebrzydowic 
Danuta  Bogdańska  z Sosnowca  i Witol d  Sięka z Sosnowca 
Justyna  Holeksa  z Ustronia  i Wojciech  Zając  z  BielskaBiałej 

•  •  •  

Powstaje  nowy chodnik  przy ul. 3 Maja.  Fot. W.  Suchta 
•  •  •  

Powiatowa  Komisja  Wyborcza  w Cieszynie  pełni  dyżury 
w budynku  Starostwa  Powiatowego  w Cieszynie przy ul.  Bobrec
kiej 29,11 piętro, sala nr 200 (tel. 8583001),  od poniedziałku  do 
piątku  w  godz.  od  13.00  do  16.00;  26.09  w  godz.  od  15.00  do 
19.00; 27.09  od  godz.  16.00  do  24.00. 

•  •  •  

Starosta powiatu cieszyńskiego  informuje, że Powiatowy  Urząd 
Pracy rozpoczyna od października  2002  roku przyjmowanie  osób 
bezrobotnych  nie posiadających prawa do zasiłku, w celu  potwier
dzenia  gotowości  do  podjęcia  pracy  i złożenia  oświadczenia 
o  osiągniętych  dochodach  na  terenie  Ustronia.  W  naszym  mie
ście  biuro  PUP  funkcjonować  będzie  9,  10  i  11  października. 
Bliższe  szczegóły  podamy  za  tydzień. 

Pani Helenie  Gluza 
wyrazy serdecznego  współczucia 

z powodu  śmierci  matki 

śp. Mari i  Raszki 

składają  pracownicy 
DW  „Gwarek 

w  Jaszowcu 

KRONIKA  POLICYJNA 

16.09.2002 r. 
O  godz.  6.30  na  ul.  Katowick iej 
mieszkaniec  Suszca  kierujący  fia
tem  uno  przy  zmianie  pasa  ruchu 
doprowadz ił  do  kol iz j i  z  fiatem 
scudo  k ierowanym  przez  miesz
kańca  Ustronia. 
16.009.2002 r. 
O  godz.  8.30  na  ul. 3 Ma ja  kieru
j ący  V W  g o l f em  m i e s z k a n i ec 
Ustronia  najechał  na  tył  daihatsu 
k i e rowanego  p rzez  m ieszkańca 
Ustronia. 
16.09.2002 r. 
O  godz.  13  na ul.  Ka tow ick iej 
w  N ie rodz im iu  k ieru jący  skodą 
mieszkaniec  Cisownicy  wymuszał 
p ierwszeństwo  przejazdu  i  dopro
wadził  do  kolizj i  z audi  100  kie
rowanym  przez  mieszkańca  Czę
stochowy. 
16.09.2002 r. 
O  godz.  22 .40  w s z c z y n a j ą c e go 
w  domu  awantury  n ie t rzeźwego 
mieszkańca  Ustronia  przewiezio
no  do  izby  wytrzeźwień.Odmówił 
poddania  się  badaniu. 
17.09.2002 r. 
O  godz.  6.40  właściciel  kempin
gu  w  Jaszowcu  zgłasza  włamanie. 
Z łodzie je  wyważyli  drzwi  i  skra
dli  sprzęt  RTY. 

S T R A Ż  M I E J S K A 

16.09.2002 r. 
Podczas  in tensywnych  o p a d ów 
kontro lowano  śluzy  na  Młynów
ce.  Odpowiedz ia lnej  osobie  pole
cono  obniżyć  poz iom  wody  w  sta
wi e  ka jakowym. 
16.09.2002 r. 
Z a b e z p i e c z o no  m ie j sce  ko l i z j i 
d rogowej  na ul.  Cichej  do  przyby
cia  policj i . 
17.09.2002 r. 
Upomniano  właściciela  f i rmy  przy 
ul.  Sportowej,  który  rozpalił  spo
re  ognisko. 
18.09.2002 r. 
Na  prośbę  mieszkańców  patrolo
w a no  L i p o w i ec  i  N i e r o d z im 
w godzinach  wieczornych.  Miesz
kańcy  tych  dz ie ln ic  skarżyli  się 
także3  na  wałęsające  się  psy. 
19.09.2002 r. 
Zgłosił  się  wezwany  na  komendę 

^ O I C N A ^ 
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17.09.2002 r. 
O  godz.  20.45  awanturu jącego  się 
ze  szwagrem  i bratem  mieszkańca 
Ust ron ia  przewiez iono  do  izby 
wy t r zeźw ień.  Wynik  badan ia  
2,04  i 1,94  prom. 
18.09.2002 r. 
O  godz.  8.45  na  skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  i Myśl iwskiej  kieru
jący hyudaiem  mieszkaniec  Ustro
nia wymuszał  pierwszeństwo  prze
jazdu  i  d o p r o w a d z ił  do kol iz j i 
z  po lonezem  k ierowanym  przez 
mieszkańca  Wisły. 
19.09.2002 r. 
O  godz.  20.45  straż pożarna  infor
mu je o  pożarze  kempingu  przy  ul. 
Kwiatowej. 
20.09.2002 r. 
O  godz.  10  na  parkingu  przy  ul. 
Skoczowskiej  k ierujący  V W  polo 
mieszkaniec  Ustronia  cofa jąc  na
jechał  na  c inquccento  kierowane 
przez  mieszkankę  Ustronia. 
20.09.2002 r. 
O  godz.  10.30  na  ul.  Cieszyńskiej 
k iemjący  V W  mieszkaniec  Ustro
nia zajechał drogę  i doprowadził  do 
kolizj i z  fordem kierowanym  przez 
mieszkankę  Kozakowic. 
21.09.2002 r. 
O  godz.  7.20  k ieru jąca kia  miesz
kanka  Brzozówki  wpadła  w  po
ś l izg  na zakręc ie  i  w jecha ła  do 
rowu.  (ws) 

SM  właściciel  sklepu  przy  ul.  Cie
szyńskiej.  Zobowiązano  go  do  za
warcia  umowy  na  wywóz  śmieci 
ze  sk lepu.  Pos iadał  u m o wę na 
w y w óz  śmieci  ze s w e go  domu 
położonego  w  innym  miejscu. 
20.09.2002 r. 
Kon t ro l owano  wraz  pracowni
kiem  Sanepidu  targowisko  miej
skie.  W j ednym  przypadku  stwier
dzono  n ieprzest rzeganie  przepi
sów  sani tarnych.  Odrębne  postę
powanie  w tej  sprawie  prowadzi 
Sanepid. 
21.09.2002 r. 
Zgłoszenie  o otwartej  studzience 
kanal izacyjnej.  Na  miejscu  straż
nicy  znaleźli  pokrywę  i nałożyli  j ą 
na  s t u d z i e n k ę.  ( w s) 

Cent ru m  Edukacj i 
The  Englis h  Centr e w  Ustroni u  zywutsrponmlkjihgfedcbaZUS

ogłasza zapisy na 

KURSY  JĘZYKÓ W  OBCYC H 
angielski ,  niemiecki , włosk i 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz przygotowujące do matury 

G w a r a n t u j e m y : 
skuteczną naukę, małe grupy (46 osób), 

doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną 

kadrę lektorów, kameralną atmosferę 

PROMOCJA!! ! 
Zniżki dla rodzeństwa do 10 %  

I N F O R M A C J E  I ZAPISY : 
od poniedziałku  do piątku 

w godzinach  od 16.30 do  18.30 
43450 Ustroń, ul. Stalmacha 9, 

t e l e f o n :  8 5 4  2 0  7 6  spiaSRPA

psi a 
e ©  ©  zyutsronigedcb

godziny o izywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA uh rei u: ZWUTSRONMKIEDA

NOWA  MARKOW A  ODZIE Ż  zyusrolkigeaWUTSRPONLKIEDCA

W  CENACII  PRODUCENTA 

H U R T  D E T A L 
Usłroń,  ul.  Daszyńskiego  70 A pni

pnpi 9.00-17.00 sobotr nieczynne 

: 
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19 września  odbyła  się 49.  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  prowa
dziła  przewodnicząca  RM  Emilia  Czembor. 

Jednym z pierwszych  punktów  obrad  było przedstawienie  rad
nym  informacji o organizacjach  pozarządowych  zajmujących się 
sportem,  kulturą,  oświatą  i tym samym  wykonujących  niektóre 
zadania  gminy.  Naczelnik  Wydziały  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i Turystyki  UM  Danuta  Koenig  stwierdziła, że w mieście  działa 
dużo  różnych  stowarzyszeń.  Wszystkie  powstały  w  latach 90., 
poza Towarzystwem  Miłośników  Ustronia  działającym w Ustro
niu od  114 lat. Większość stowarzyszeń  mających wpisane w sta
tut zadania pokrywające się z zadaniami  gminy  korzysta z pomo
cy  finansowej miasta. Następnie  D.  Koenig omówiła  działalność 
niektórych  stowarzyszeń: 

Towarzystwo  Miłośników  Ustronia  przede wszystkim  wyda
je  Pamiętnik  Ustroński.  Ukazało  się już  11  numerów.  Poza  tym 
organizuje  spotkania  artystyczne,  literackie,  obecnie  przygoto
wuje  się do wydania  kolejnego  Pamiętnika  Ustrońskiego  i  wy
dawnictwa  „Budowle  i budynki  Ustronia". TMU  w 2001  r. otrzy
mało od miasta  2.000  zł, w 2002  r.  5.000 zł. 

Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  prowadzi 
Ośrodek  EdukacyjnoRehabilitacyjnoWychowawczy  w  Niero
dzimiu  dla dzieci  i młodzieży.  W ośrodku  zatrudniony  jest  spe
cjalistyczny  personel.  Udzielana jest  pomoc  dorosłym  niepełno
sprawnym  przede  wszystkim  w zakupie  sprzętu  rehabilitacyjne
go.  Środki  finansowe na prowadzenie  swej  działalności  TONN 
otrzymuje od starostwa, sponsorów, poprzez organizowanie  kwest, 
koncertów,  aukcji a także z budżetu  miasta: w 2001  r.   109.960 
zł, w 2002 r.   119.000 zł. 

Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  prowadzi w naszym 
mieście  Ognisko  Muzyczne.  Wychowankowie  Ogniska  mogą 
pobierać  naukę  gry na fortepianie,  akordeonie,  flecie,  keyboar
dzie, skrzypcach, saksofonie. Nauka odbywa się w MDK  „Praża
kówka", a ostatnio  także  w szkole w Lipowcu.  W roku  szkolnym 
2001/2002  kształciło  się 85 uczniów.  TKA  organizuje  koncerty, 
a  dla  swych  wychowanków  wyjazdy np. na Konkurs  Szopenow
ski. W 2001  i 2002  r. TKA  otrzymało od miasta  po 4.000 zł. 

Towarzystwo  Kontaktów  Zagranicznych  współpracuje z mia
stami  partnerskimi  Ustronia.  Głównie  polega  to na wymianie  ze
społów  kulturalnych  i sportowych.  Dużą  wagę  przykłada  się do 
wymiany  młodzieży.  W 2001  r. otrzymano  od miasta  23.000 zł, 
w 2002  r.  20.000 zł. 

Stowarzyszenie  Twórcze  „Brz imy "  skupia  ustrońskich  arty
stów,  głównie  plastyków.  Organizuje  wystawy,  plenery,  wydaje 
publ ikacje  poświęcone  sztuce.  Dotacja  miejska  wyniosła: 
w 2001  r.  4.000  zł, w 2002  r.  5.000 zł. 

Stowarzyszenie  Kul tura lne  „Równica"  to znany  wszystkim 
dziecięcy zespół reprezentujący nasze miasto na wielu  imprezach 
w kraju i zagranicą. Od początku  swego  istnienia  dzieci z „Rów
nicy"  występowały  ponad  250  razy.  Dotacja z miasta  wyniosła: 
w 2001  r.  64.000  zł, w 2002  r.  55.000 zł. 

Stowarzyszenie  Miłośników  Kultury  Ludowej  „Czantor ia" 
to  zespół  artystyczny  prezentujący  kulturę  ludową  naszego re
gionu.  W tym  roku  „Czantoria"  koncertowała  38 razy,  m.in. na 
Gorolskim  Święcie w Jabłonkowie  i Tygodniu  Kultury  Beskidz
kiej. „Czantoria"  występuje także na koncertach  charytatywnych  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„Czantoria "   podczas  Ustrońskich  Dożynek.  Fot. W.  Suchta 
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na  rzecz  dzieci  z  Białorusi,  organizacji  społecznych,  z  okazji 
Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy.  Dotacja miejska  wynio
sła: w 2001  r.  32.000  zł, w 2002  r.  40.000 zł. 

Stowarzyszenie  „Ave" to chór działający przy  parafii  katolic
kiej św. Klemensa. Koncertuje w kraju  i zagranicą.  Dotację 4.000 
zł przeznaczono na wyjazdy do miast partnerskich  i koncerty  pro
mujące  miasto. 

Stowarzyszenie  „Młodz i  dla  Ustronia"  zrzesza  ustrońską 
młodzież  a organizuje  co roku  z okazji  Dnia  Dziecka  imprezę 
„Ustrońiaczek", prowadzi  siłownię, w 2001  r. „Młodzi  dla  Ustro
nia"  przyczynili  się do powstania  placu  zabaw w Jaszowcu.  Sto
warzyszenie bierze udział  i organizuje imprezy charytatywne.  Do
tacja z miasta  wyniosła: w 2001  r. 7.000  zł, w 2002  r.  9.000 zł. 

Towarzystwo  RekreacyjnoSportowe  „Siła"  prowadzi sek
cje  sportowe  piłki  nożnej,  siatkówki,  koszykówki,  tenisa  stoło
wego,  biegów  górskich,  narciarstwa  biegowego  i brydża  sporto
wego.  Jest  organizatorem  wielu  imprez  sportowych  w Ustroniu. 
Towarzystwo  było  m.in.  inicjatorem  Mistrzostw  Świata  Wetera
nów w Biegach  Górskich w Ustroniu. Z budżetu  miasta  otrzyma
no: w 2001  r.   1.500 zł na siatkówkę juniorów, w 2002  r. 6.100 
na  siatkówkę  juniorów  i 2.000  na pozostałe  sekcje.  Korzystano 
także ze środków  Miejskiego  Funduszu  Rozwiązywania  Proble
mów  Alkoholowych  na sekcje  i zawody dla młodzieży w tenisie 
stołowym: w 2001  r.  2.500  zł, w 2002  r.  4.000 zł. 

Klu b  Sportowy  Psich  Zaprzęgów  „Ustronia"  to organizator 
zawodów  z cyklu  Carpathia  Cup  rozgrywanych  na  Kubalonce. 
Dotacja z miasta wyniosła: w 2001  r. 1.600 zł, w 2002  r. 2.000  zł. 

Klu b  Sportowy  „Nierodzim"  prowadzi  drużyny  piłki  nożnej 
od  żaków  do  seniorów. Z budżetu  miasta  otrzymano: w 2001  r. 
2.000  zł, w 2002  r.  20.000  zł, natomiast z Miejskiego  Funduszu 
RPA w 2001  r.  8.000  zł, w 2002  r.  6.000 zł.' 

Klu b  Sportowy  „Kuźnia  Inżbud"  prowadzi  sekcje piłki  noż
nej,  a  ostatnio  skoku  o  tyczce.  Z  budżetu  miasta  otrzymano: 
w 2001  r.  2.000  zł, w 2002  r.   10.000  zł, natomiast z Miejskie
go  Funduszu  RPA: w 2001  r.  9.000  zł, w 2002 r.   13.000 zł. 

Ustroński  Klub  Sportowy  „Busters"  prowadzi  sekcję  snow
boardu  dla młodzieży.  Dotacja  wyniosła:  w 2001  r.   1.500 zł, 
w 2002 r.  2.000 zł. 

Górskie  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  otrzymało z bu
dżetu  miasta  : w 2001  r.  3.500  zł, w 2002  r.  3.500 zł. 

Ponadto w Ustroniu  działa wiele  innych stowarzyszeń  krzewią
cych  sport,  ekologię,  kulturę,  jak np. Ustrońskie  Towarzystwo 
Tenisowe,  Koło Łowieckie „Jelenica". Związek Pszczelarzy,  Pol
ski  Związek  Wędkarski,  Ochotnicze  Straże  Pożarne. 

D.  Koenig  podkreślała,  że bez pomocy  stowarzyszeń  bardzo 
trudno byłoby  przy  takich  nakładach  finansowych  zrealizować to 
wszystko,  co obecnie  organizacje  pozarządowe  robią  w  Ustro
niu.  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Tury
styki  RM  Stanisław  Malina  dodał, że wielki  szacunek  i podzię
kowanie  należy  się wszystkim  społecznikom,  ale także  sponso
rom, bez któiych  trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek  działanie. 
Karol  Chraścina,  przewodniczący  Komisji Sport  Rady  Powiatu 
stwierdził,  że to właśnie  dzięki  samorządom  wprowadzono do 
kalendarza  kilka  wartościowych  imprez.  Odbywają  się  imprezy 
o  zasięgu  powiatowym  jak chociażby  plebiscyt  na najpopular
niejszego  sportowca.  Bardzo  ważne  jest  integrowanie  poprzez 
sport  społeczności  lokalnej  i dbanie o zdrowie  młodego  pokole
nia.  K. Chraścina jako  mieszkaniec  naszego  miasta  podziękował 
władzom  Ustronia  za wspieranie wielu  inicjatyw. Dodał  także, że 
można  formułować  zarzuty, a takim jest  brak  sali  gimnastycznej 
przy szkole w Nierodzimiu.  Bronisław  Brandys  odpowiadał, że 
opracowywany  jest  projekt  sali, jest  też wniosek,  by rozpocząć 
jej  budowę w najbliższych  latach.  Tomasz  Szkaradnik  podkre
ślając pozytywny  klimat  dla stowarzyszeń  w Ustroniu  dodawał, 
że  obecnie  funkcjonować jest  coraz  trudniej, a to ze względu na 
recesję.  Sponsorów  jest  coraz  mniej  i dlatego  miasto  powinno 
pomagać  stowarzyszeniem  w pisaniu  wniosków  do różnego ro
dzaju  funduszów, z któiych  można  liczyć na środki  finansowe. 

Władysław  Majętny w dyskusji  proponował  utworzenie  przy 
klubie  sekcji  skoków  narciarskich  i wybudowanie  skoczni. Na to 
Jan  Misiorz  stwierdził, że w Ustroniu  raczej nie ma tradycji  sko
ków  narciarskich.  Jeżeli  mówi  się w Ustroniu  o narciarstwie, to 
przede  wszystkim  alpejskim.  Do  tych  tradycji  należy  powrócić. 

Wojsław  Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA
(Za  tydzień  dokończenie  relacji  z obrad  RM) 
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W  piątek 20 września w MDK  „Prażakówka"  odbyło się spo
tkanie  członków  i sympatyków  Prawa  i Sprawiedliwości. Spo
tkanie  prowadziłzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Krzysztof  Matuszka.  Rozmawiano  głównie 
o możliwości  powołania  w Ustroniu  koła  PiS oraz o zbliżających 
się  wyborach  samorządowych.  Jak poinformował  wójt  Brennej 
a  jednocześnie  członek  PiS Tadeusz  Mendrek,  obecnie  w po
wiecie  cieszyńskim  jest  w  sumie  sześciu  członków  tej  partii, 
w  województwie  śląskim  200,  w kraju  2000.  W Ustroniu  jako 
pierwszym  na  Śląsku  Cieszyńskim  zawiązuje  się koło  PiŚ.  T. 
Mendrek  poinformował  także,  że obecnie  osoby  sympatyzujące 
z PiS powinny  się skupić na wyborach  samorządowych, a po nich 
zakładać  struktury  partyjne.  Władze  partii  zdecydowały,  że na
zwa  PiS używana  będzie  wyłącznie  w wyborach  do  sejmików 
wojewódzkich. Na szczeblu  powiatowym  i gminnym  należy  two
rzyć  komitety  wyborcze  pod  innymi  nazwami. 

Roman Grudzień  stwierdził, że obecnie najważniejsze jest  wy
stawienie w Ustroniu  kandydatów,  jak  to określił:  „ O opcji pra
wicowej".  Zaproponował  też, by  przewodniczącym  komitetu 
wyborczego  został  Włodzimier z  Głowinkowski. 

Mari a  Balkiewicz  chciała  się dowiedzieć,  jak  PiS  będzie re
prezentowany w wyborach  do powiatu.  T.  Mendrek  odpowiadał, 
że obecnie  stworzono  koalicję pięciu  partii:  PSL,  PO,  PiS,  LPR, 
UW  i wystartują one  z jednej  listy w wyborach  do powiatu  jako 
Cieszyńska  Inicjatywa  Samorządowa.  PiS reprezentować  będzie 
Władysław  Macur a  z Ustronia.  M.  Balkiewicz wyraziła  wątpli
wość,  czy  tak  będzie,  gdyż na zebraniu  LRP  mówiono o W. Ma
curze  jako  o  własnym  kandydacie.  Przybyły  na spotkanie W. 
Macura  wyjaśnił, że staruje do  powiatu jako  kandydat  PiS,  nato
miast jest  aktualnie  członkiem  RS i nie wypisuje się z tego  ugru
powania,  by nie  dekompletować  powiatowego  zarządu. 

K.  Matuszka  potwierdził,  że będą  się  starać  wystawić  kandy
datów do Rady Miasta we wszystkich  okręgach  wyborczych. Zdają 
też  sobie  sprawę  z  tego,  że będzie  bardzo  trudno,  gdyż  ludzie 
głosujący na AWS  czują obecnie  kaca  moralnego.  (ws) 

WIĘCEJ  OFERT 
31  sierpnia w Ustroniu  było  760  bezrobotnych  w tym  344 ko

biety. W Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowanych  było 29 
absolwentów,  132 osoby  z  prawem  do zasiłku,  105 pobierają
cych zasiłki przedemerytalne  i 152 pobierające świadczenia  przed
emerytalne. 

W powiecie cieszyńskim  było 9.769 bezrobotnych, w tym  5035 
kobiet, natomiast w poszczególnych  gminach  było  bezrobotnych: 
Cieszyn  2.304  (1.164  kobiety),  Wisła  646  (296 kobiet),  Bren
na  516  (263  kobiety),  Chybie  422  (233  kobiety),  Dębowiec 
299  (159  kobiet),  Goleszów    721  (371  kobiet),  Haźlach    622 
(337  kobiet),  Istebna   640  (340  kobiet),  Skoczów    1.565  (828 
kobiet),  Strumień   613  (332  kobiety),  Zebrzydowice   661  (404 
kobiety). 

W powiecie  liczba  bezrobotnych  w porównaniu  do lipca  zma
lała o 200  osób,  natomiast  w sierpniu  zarejestrowało  się o 347 
osób  mniej,  pojawiło  się za to w sierpniu  150  ofert  pracy  czyli 
o  31  więcej  niż w lipcu.  Dla  porównania  w maju  były  zaledwie 
74 oferty pracy. Najczęściej poszukiwanymi  pracownikami  są bu
dowlańcy  różnych  specjalności.  Poszukiwano  także  pięciu pra
cowników  do Agencji Ochrony  „Centurion" z Ustronia oraz  pię
ciu  szwaczek do firmy „Ropapol" z  Harbutowic. 

Zwolnienia  grupowe  zgłosiła  do PUP  firma  „PolwidII" . Za
kłady  Kuźnicze  zwolniły  w sierpniu  dalszych  10 pracowników 
pozostawiając na wypowiedzeniu  31.  „Celma  Elektronarzędzia" 
z Goleszowa  planuje zwolnienie  44  osób. 

Zasiłki  pobierały  w sierpniu  w powiecie  1.202  osoby  czyli 
12,3%  ogółu  bezrobotnych.  Spada  ilość  osób  pobierających za
siłek przedemerytalny, gdyż od stycznia zlikwidowano  możliwość 
przechodzenia  na ten zasiłek.  W styczniu  były  to  1.292  osoby, 
obecnie  1.236.  Wzrasta  liczba  osób  pobierających  świadczenia 
przedemerytalne   w styczniu  926,  obecnie  1.070. 

Powstała  strona  internetowa  Powiatowego  Urzędu  Pracy. Ad
res: www.apraca.pl/kaci/.  Na tej stronie  informacje o rejestracji 
bezrobotnego,  możliwości  pomocy,  oferty  pracy.  (ws) 

5  Gazeta  Ustrońska 

Ten  orzeł  stojący  na skwerze  przy  technikum  dobrze  pamięta 
poprzedni  ustrój . Jednak znakiem czasu  i dynamicznych  zmian 
w kraj u jest  metalowa  korona  przytwierdzona  przez jakąś  lito
ściwą  duszę.  Teraz orzeł  dumne  godło  czterdziestomiliono
wego  państwa   może  śmiało  i bez  wstydu  spoglądać  w oczy 
gości  odwiedzających  nasze  miasto.  Fot. W. Suchta 

W  dawnym  ZWUTSRONMKIEDA

USTRONIU 
Na  fotografii  piec  trwałopalny    produkcja  ustrońskiej  Kuźni 

z lat 30. ubiegłego wieku. W Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa znaj
duje się kilka egzemplarzy  tego popularnego wyrobu, który z pew
nością  w niejednym  ustrońskim  domu  znalazł  zastosowanie. 

Na stałej wystawie w Muzeum  eksponujemy piec darowany  do 
tej placówki  po śmierci  inżyniera Jarockiego  przez jego żonę  Pe
lagię. Piece trwałopalne reklamowano na żeliwnych  podstawkach 
pod żelazka (będących  również wyrobem  Kuźni), na których  wid
nieje następujący napis:  „ zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBAJesteś z pieca  trwalopalnego  Brevillier 
  Urban  zadowolony,  to poleć  go znajomym'.  W Muzeum za
chował  się również  katalog  pieców  trwałopalnych  produkowa
nych w Ustroniu. 

http://www.apraca.pl/kaci/


O piłk ę walczy  Dominika  Fot. W.  Suchta zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OSIEDLOWY TURNIEJ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

28  sierpnia  na  boisku  os. 
Manhatan  odbyły  się  finały 
Wakacyjnego  Turnieju  Piłki 
Nożnej  zorganizowanego 
przez  Karol a  Chraścinę. 
Wcześniej drużyny grały w eli
minacjach  w  poszczególnych 
kategoriach  wiekowych.  W  fi 
nale  grupy  najstarszej,  czyli 
pi łkarzy  roczników  1984 
i młodszych,  KS  Zawodzianka 
w  składzie:  Robert  Waw
rzacz,  Marci n  Dawidowicz, 
Damian  Cieślar,  Artu r   Stec
kiewicz,  Adria n  Czyż  i Prze
mysław  Puchowski  wygrała 
1:0 z Atakującymi  Piczonami. 

W  grupie  młodszej  roczni
ków  1988  i  młodszych  FC 
Manhatan  w  składzie:  Zbi 
gniew  Plekaniec,  Dawid  Go
mola,  Przemysław  Kożdoń, 
Jakub Zieliński , Mateusz  Ku
boszek, Tomasz Kożdoń,  Ma
teusz Gadziacki,  Adam  Wey
chan,  Daniel  Babik  pokonał 
Drim  Tim  3:2. 

Najwięcej  emocji  wzbudził 
mecz  finałowy  najmłodszych 
czyli  roczników  1992  i  młod
szych. A byli  młodsi  zawodni
cy, nawet pięcioletni.  Po zacię
tym pojedynku drużyna  Młody 
Ronaldo pokonała 3:2  Piłkarzy 

Mundialu.  Najgłośniej  dopin
gowali  rodzice,  a  szczególne 
zainteresowanie  wszystkich 
obserwujących  spotkanie  bu
dziła  Dominik a  Bernacka 
śmiało atakująca bramkę  rywa
li , nie ustępując chłopcom  tech
niką, kondycją  i zadziomością. 
Uhonorowano  ją specjalną  na
grodą.  Zresztą  to  ona  strzeliła 
pierwszą  bramkę  dla  zwycięz
ców,  grających  w  składzie: 
wspomniana  D.  Bernacka, 
Ginter  Jenkner,  Mateusz Za
wada,  Bartosz  Nogowczyk, 
Konra d  Lubiński . 

Po turnieju wszyscy  finaliści 
otrzymali  nagrody  rzeczowe 
i  dyplomy.  Wręczał  j e  dopin
gujący  młodych  piłkarzy  pod
czas  turnieju  burmistrz  Irene
usz  Szarzeć  oraz  członek  za
rządu  KużniInżbudu  Zbi 
gniew  Szczotka.  Ponadto  K. 
Chraścinie w  przeprowadzeniu 
turnieju  pomagali:  Katarzyna 
Brandys,  Halin a  Kociród , 
Halin a  Mateja,  Monik a  Du
mana.  Obecny  był  też  prezes 
SM  „Zacisze"  Karo l  Brudny . 

Turniej  sponsorowali:  KS 
KuźniaInżbud,  f irma  Sma
kosz,  SM  „Zacisze",  Urząd 
Miasta.  (ws) 

Nagrody  wręczał  burmistrz .  Fot. W.  Suchta 

STOI JUŻ  350  LAT 
Kościół ewangelicki w Jaworze, zwany „kościołem pokoju" zo

stał  wpisany  na  listę dziedzictwa  kulturowego  UNESCO. 
Już  w  dniu  16  maja  br.  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski, 

który  był  gościem  parafii  ewangelickoaugsburskiej  w  Jaworze 
przekazał  słowa  uznania  dla  wysiłków  podejmowanych  przez 
Kościół  ewangelicki  na  rzecz  zachowania  dziedzictwa  sztuki  sa
kralnej. Wysiłki  te wspierały  również  instytucje świeckie w kraju 
i zagranicą,  a  także  znaczna  rzesza  osób  prywatnych. 

7 września 2002  roku miało miejsce dziękczynne  nabożeństwo 
połączone  z uroczystością  przekazania  aktu  wpisania  jaworskie
go  kościoła  na  listę  UNESCO.  W  tym  doniosłym  akcie  uczestni
czyło  wiele  osobistości  kościelnych,  a  także  świata  kultury,  na
uki,  władz  państwowych  i  samorządowych. 

Wielkim  przeżyciem  dla  członków  chóru  kościelnego  Parafii 
EwangelickoAugsburskiej  w  Ustroniu,  który  został  zaproszony 
na  tę  uroczystość  przez  proboszcza  parafii  w  Jaworzu,  księdza 
Romana  Kluza    była  możliwość  śpiewania  w  wypełnionej  po 
brzegi  pięknej  świątyni.  Podziwem  napełnia  fakt, że minęły  mo
narchie,  władcy,  rządy   a kościół,  który  miał  być  skromny  i nie
trwały, bo zbudowany  z drewna  i kamienia,  bez użycia gwoździ  
stoi już  350  lat. 

Odsłonięcia  tablicy  upamiętniającej wpis  na  listę  dziedzictwa 
kulturowego  dokonała  Małgorzata  Dzieduszycka,  minister  peł
nomocny,  stały  przedstawiciel  RP przy  UNESCO  w  Paryżu  oraz 
ks. bp Christian  Krause, prezydent  Światowej  Federacji  Luterań
skiej.  M.  Dzieduszycka  powiedziała  między  innymi,  że nasz  ko
ściół  w  Jaworze  i  bliźniaczy  „kościół  pokoju"  w  Świdnicy  są 
światowym  dziedzictwem  kultury,  tak  jak  katedra  Notre  Dame 
w  Paryżu  czy  Mur  Chiński. 

Szkoda, że środki masowego przekazu  „zmilczały" o takim  fak
cie  i pięknej  uroczystości.  Mari a  Cieślar 

Po powrocie z Hiszpanii  „Równica"  brała udział w  Ustrońskich 
Dożynkach.  Fot.  W.  Suchta 

GROMKI E  OWACJ E 
Zespół  „Równica"  grupa  regionalna  z  Ustronia  przebywała  na 

wczasach  zorganizowanych  przez  BUT  „Ustronianka"  w  Hisz
panii  na  kempingu  Valladoro.  Dzieci  swoim  śpiewem  i  tańcem 
zawładnęły  sercami  nie tylko obsługi   pań  kucharek  i  rezydenta, 
ale także międzynarodowego  towarzystwa,  które z  zainteresowa
niem  przysłuchiwało  się pieśniom  dzieci.  Pani  Renata  Ciszewska 
  kierownik  zespołu  dołożyła  wszelkich  starań,  aby grupa  zapre
zentowała ziemię cieszyńską  od najlepszej strony. Odbyły się dwa 
duże koncerty  jeden  na terenie kempingu, drugi na deptaku  przy 
plaży  w  Platja  d'Aro.  Zespół  zebrał  gromkie  owacje,  rozlegały 
się nawet  okrzyki  zachwytu  nad  doskonałą  znajomością  repertu
aru, nad  strojami. Goście z zagranicy  przebywający na  wczasach 
na wybrzeżu  byli urzeczeni, wykazywali  zainteresowanie  pocho
dzeniem  zespołu.  Pytali  o stroje  i tradycje Śląska  Cieszyńskiego. 
Młodzi  ustroniacy  doskonale  zaprezentowali  Polskę  i region.  Są 
tymi,  którzy  dumnie  kultywują  tradycję,  nie  wstydzą  się jej.  My 
jako  pracownicy  BUT  Ustronianka  i mieszkańcy  ziemi  cieszyń
skiej jesteśmy  zespołem  zachwyceni. 

Monik a  Miłko ś    rezydent  kempingu  w  Hiszpanii 
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Trenowano w sali w SP2.  Fot. W.  Suchta zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ODNOWA  I GORY  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

29  września  o godzinie  1.40  czasu  polskiego  nasi  siatkarze  me
czem z Kanadą rozpoczną swój udział w Mistrzostwach  Świata. Jed
nym z etapów przygotowań reprezentacj i do tej imprezy był pobyt w 
hotelu „Wilga" na Zawodziu w ostatnim  tygodniu  sierpnia. 

Marcin  Nowak  pochodzący z Częstochowy w Ustroniu jest  nie 
po  raz pierwszy.  Kilk a  lat temu  spędzał  nawet w naszym  mieście 
razem z kolegami  z drużyny  Sylwestra. 
  Mamy  taki a nie  inny zawód  i nie  pozostaje zbyt  dużo czasu na 
wypoczynek.  Nie byłem  z  rodziną  na wakacjach.  Po  Mistrzo
stwach  Świata  zaczyna  się liga,  więc  cały  czas  na walizkach  
mówi  M. Nowak.    Ustroń  jest  na pewno  bardzo  dobrym  miej
scem  do przygotowań,  podczas  których  liczy  się wysiłek. Tu 
można chodzić po górach, a poza tym możliwa jest  też  rehabilita
cja. Sala gimnastyczna w szkole  może  nie odpowiada  wszystkim 
wymogom.  Byliśmy  dwa razy  w  górach.  W ogóle  to  pobyt 
w  Ustroniu  miał  mieć  charakter  rehabilitacyjny  i  rekreacyjny, 
a jednak  te dwa  wyjścia na Czantorię  i Równicę  kosztowały nas 
sporo  wysiłku.  Gdy zobaczyliśmy  to podejście,  pomyśleliśmy: 
„Przecież  mieliśmy  tu wypoczywać!"  Jakoś  to jednak  przeżyli
śmy. 

Większość  reprezentacyjnych  siatkarzy  przyjechało do Ustro
nia z  różnymi  dolegliwościami  i korzystali  z możliwości  odno

wy.  Była  fizjoterapia, sporo  siatkarzy  korzystało  z okładów bo
rowinowych. O efektach  ustrońskich  zabiegów  wypowiedzą  się 
po  Mistrzostwach. 

Piotr Gruszka  pochodzi z Kęt, czyli z miasta  nie tak  odległego, 
ale w Ustroniu  był po raz  pierwszy. 
 Oczywiście kiedyś musiałem  przez Ustroń  przejeżdżać, ale prze
bywam  tu pierwszy  raz   twierdzi  P. Gruszka.    I leczyliśmy się 
i przygotowywaliśmy  się.  Pogoda  dopisała  więc można  było  od
począć. Co prawda musieliśmy  przeprowadzić  rozmowy z obsłu
gą  hotelu co do jedzenia,  ale to chyba  wynikało z  ich  niewiedzy, 
jakie mamy możliwości.  Tyle chłopa może trochę zjeść. General
nie  pokoje  ładne, a jedzenie  dobre.  Wszystko  było tu w porząd
ku. Ciężkie wyjście na Czantorię,  byliśmy  też na Równicy.  Ładne 
widoki.  W ogóle  Beskidy mi się  podobają. 

Pobyt  reprezentacji  siatkarzy  i treningi  w sali  gimnastycznej 
Szkoły  Podstawowej  nr 2, to także  okazja do  podpatrywania  mi
strzów  przez  młodych  adeptów  siatkówki  trenujących  w  TRS 
„Siła" . Trener  Waldemar  Wspaniały  zezwolił  na przyglądanie się 
treningom  przez ustrońską  młodzież, więc codziennie galeria  sali 
gimnastycznej wypełniona była młodymi  siatkarkami  i siatkarza
mi.  Po treningach  była możliwość  zdobycia cennych  autografów. 
Wszyscy  też  wierzą  w sukces  naszych  podczas  wyprawy do Ar
gentyny na Mistrzostwa  Świata. O szansach  M. Nowak  mówi: 
  Nie  bylibyśmy  sportowcami,  gdybyśmy  nie  liczyli  na wygrane 
podczas  Mistrzostw.  Mamy  ambicje  i chcemy  walczyć. 

Miejmy  nadzieję,  że do zwycięstw  naszych  reprezentantów 
przyczyni  się pobyt w Ustroniu.  Wojsław  Suchta 

Marci n  Nowak.  Fot. W.  Suchta 

NA SZCZYT CZANTORII 
8  września  odbył  się 9.  Mar

szobieg  na  Czantorię  z  cyklu 
biegów  górskich  „Zdobyć Mo
unt  Everest".  Rywalizowano na 

trasie  liczącej 9 km od startu 
przy  Szkole  Podstawowej nr 
1  przez  Małą  Czantorię  na 
szczyt  Wielkiej  Czantori i. 

Wystartowało 48.  zawodników 
i zawodniczek. Najszybciej tra
sę pokonał  Piotr   Łupieżowiec 
z Dzięgielowa w czasie 38 min. 
23  sek.  przed  Januszem Ma
gierą  z Wodzisławia  (40:35) i 
Januszem  Madejem  z  Pogó
rza  (41:35).  Wśród  kobiet  naj
szybsza  była  Alicj a  Banasiak 
(54:37) z BielskaBiałej  przed 
Elżbietą  Sikorą  (01:07:09)  z 
Kóz  i  Monik ą  Hubą 
(01:08:58) z Cieszyna. Najstar
szy  uczestnik  biegu  liczący 77 
lat Tadeusz Krywul t z Bielska 
Białej  uzyskał  czas  01:31:24. 
Biegło  też 6  członków TRS 
„Siła"  zajmującw  klasyfikacji 

seneralnej  miejsca:  4.  Jaro
sław  Gniewek  (00:41:52), 18. 
Paweł  Gorzołka  (00:50:27), 
19.  Stanisław  Gorzołka 
(00:51:44),  39. Tadeusz Spi
lok  (01:02:44)  i  47.  Adol f 
Garncarz  (01:24:39). W  kate
gorii  wiekowej do 65  lat zwy
ciężył  ustroniak  Andrzej   Łac
ny  (59,36),  36  miejsce 
w  klasyfikacji generalnej. Za
kończenie biegu miało miejsce 
w kawiarni  „U  Krzysia",  gdzie 
zwycięzcy  otrzymali  puchary, 
medale  i  dyplomy  oraz  mile 
spędzali  czas  przy grillu.  Bieg 
zorganizował  Urząd  Miasta 
i TRS „Siła" Ustroń.  (gw) 

Tłoczny  początek  biegu  Fot.G.  Winiarsk a 

MAŁA CZANTORIA CZEKA 
Wszystkich  młodych,  którzy  lubią  śpiewać,  chcą  poznać na

szych  przyjaciół, kulturę  naszego  oraz  innych  regionów  poprzez 
wyjazdy  zagraniczne,  Estrada  Ludowa  „Czantoria"  zaprasza na 
przesłuchania  kwalifikacyjne do zespołu  „Mał a  Czantoria".  Na
bór odbędzie się  15 października o godz.  15.00 w Miejskim  Domu 
Kultury  „Prażakówka" w sali nr 7. 
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LIST  DO  REDAKCJ I  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA

W  ostatnim  numerze  Gazety  Ustrońskiej  (nr38/2002)  ukazał 
się „artykuł"   Pana redaktora  Wojsława Suchty pt.:  „  Ktoś się  spóź
nił",   który  wymaga  sprostowania.  Analizując  go  od  początku, 
podają  co  nasiąjńło. 

Zawody  się  odbyły,  gdyby  Pan  redaktor  wykazał  się  odrobiną 
rzetelności  dziennikarskiej,  na pewno  by to zauważył.  Wystarczy
ło być na stoku przy  Centrum  „  Bielanda  " w czasie  imprezy,  oglą
dać zawody,  a czasem  wsłuchać  się  w  zapowiedzi. 

Impreza  planowo  miała  się  rozpocząć  o godzinie  10.00  i  tak 
leż  się  rozpoczęła  (treningi,  zapisy  zawodników,  pierwszy  krok 
na desce dla kibiców  zebranych  na stoku).  Pierwsza  konkurencja 
  straight jump    była przewidziana  na godzinę  12.00  (o  progra
mie  zawodów  Pan  redaktor  był  poinformowany),  a  rozpoczęła 
się  o godzinie  13.00.  Za  to opóźnienie  kibiców  serdecznie  prze
praszamy.  Dziwi  mnie  fakt,  że  Pan,  w przeciwieństwie  do  kibi
ców  zgromadzonych  wokół  skoczni,  tego  nie  zauważył.  Przed 
godziną  15.00  (zgodnie  z planem)  rozpoczęła  się  druga  konku
rencja    boarder  cross.  Ogłoszenie  wyników  oraz  rozdanie  na
gród  nastąpiło  (również  zgodnie  z planem)  o  17.00. 

Zawody  te  były  pierwszą  tego  typu  imprezą  w  kraju.  Była  to 
również  pierwsza  impreza  tej rangi  organizowana  przez  nas.  Je
steśmy  świadomi  pewnych  niedociągnięć  i oczekujemy  konstruk
tywnej  krytyki,  niestety  artykuł,  do  którego  się  odnoszę,  jest  jej 
w pełni  pozbawiony. 

Nawiązując  do  rzetelności  dziennikarskiej,  mógłby  Pan  jed
nak poinformować  czytelników,  że  Radim  Pechacek  z Czech  wy
grał  boarder  cross  mężczyzn.  Dominika  Rerych  z  Katowic  wy
grała  boarder  cross  kobiet,  a  Peter  Pechacek  również  z  Czech 
wygrał  straight  jump.  Informacje  o  wynikach  otrzymał  Pan  od 
nas  w pierwszym  dniu  roboczym  po  zawodach.  Cieszy  mnie  jed
nak fakt,  że  zawody  wydały  się  Panu  na  tyle  atrakcyjne,  że  za
mieścił  Pan w Gazecie  Ustrońskiej  3 zdjęcia  z tej  imprezy. 

Osobną  kwestią jest  fakt  określenia  kibiców  zebranych  na  za
wodach,  jako  ludzi  kierujących  się  „własną  głupotą".  To pozo
stawiam  jednak  ocenie  Pana  czytelników. zywutsrponmlkjigedcbaZWSPLJHC

Piotr  Cywiński  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Trudno  traktować  powyższy  tekst  jako  sprostowanie,  tak  jak 
życzy sobie tego autor. Gratuluję dobrego samopoczucia, gdy za
wody  opóźniają  się  o  kilka  godzin  z  nieznanych  nikomu  przy
czyn.  Rzetelność  dziennikarska  nie  polega  na  tym,  że czeka  się 
na coś w nieskończoność, ale na tym, że opisuje się to co faktycz
nie miało miejsce. Co do głupoty kibiców, to sam mam  wrażenie, 
że do nich należę, dając się nabijać w butelkę niesolidnym  orga
nizatorom. A tak poważnie:  Rozpoczęły  się te zawody  punktual
nie, czy nie?zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Wojsław  Suchta 

Mówi się, że drzewa do  lasu  raczej  nie wypada wozić. Ale wę
giel? Zawsze  można!  Fot. W. Suchta 

Jesienna  przejażdżka.  Fot. W. Suchta 

UCHWAŁ A  NR  XLVII/458/200 2 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  10  lipca  2002  r. 

w  sp raw ie  p r zys tąp ien ia  do  o p r a c o w a n ia  m i e j s c o w e go  p lanu 
z a g o s p o d a r o w a n ia  p r zes t r zennego  o b e j m u j ą c e go  obszar  s t re fy 
funkcjonalnej   oznaczonej   w  studium  uwarunkowań  i  kierunkó w 
z a g o s p o d a r o w a n ia  p r z e s t r z e n n e go  s y m b o l em  „X "     s t re fa 
pozaśródmiejska  [ wg załącznika  graficznego  w  skali  1 : 40000  ] 

Na  podstawie  art.  12  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  7  l ipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  [jednolity  tekst  Dz.U. Nr  15, poz.  139 
z  25.02.1999  r. z późn  zmianami] 

Rada  Miasta  Ustroń 
u c h w a la 

1. 
Przystąpić  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowa

nia  przestrzennego  obejmującego obszar  strefy  funkcjonalnej   oznaczo
nej   w  studium  uwarunkowań  i  kierunkó w  zagospodarowania  prze
strzennego  symbolem  „X "     strefa  pozaśródmiejska  [wg  załącznika 
graficznego  w  skali  1 : 40000  J w  przedmiocie: 
•  przeznaczenia  terenów oraz  lini i rozgraniczających  tereny o  różnych 

funkcjach  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania, 
t  ustalenia  lini i  rozgraniczających  ulice,  placc  oraz  drogi  publiczne 

wraz  z  urządzeniami  pomocniczymi,  a  także  tereny  niezbędne  do 
wytyczania  ścieżek  rowerowych. 

•  ustalenia  terenów  przeznaczonych  dla  realizacji  celów  publicznych 
oraz  lini i  rozgraniczających  te  tereny, 

•  ustalenia  granic  i  zasad  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów 
podlegających  ochronie, 

•  ustalenia  zasady  obsługi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz 
lini i  rozgraniczających  tereny  tej  infrastruktury, 

t  ustalenia  lokalnych  warunków,  zasady  i  standardów  kształtowania 
zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym  również  lini i 
zabudowy  i  gabarytów  obiektów,  a  także  maksymalnych  lub 
minimalnych  wskaźników  intensywności  zabudowy, 

•  ustalenia zasad  i warunków  podziału  terenów  na działki  budowlane, 
•  ustaleńia szczególnych  warunków zagospodarowania  terenów, w tym 

zakazów  zabudowy,  wynikających  z  potrzeb  ochrony  środowiska 
przyrodniczego,  kulturowego,  zasobów  wodnych  i  zdrowia  ludzi, 
prawidłowego  gospodarowania  zasobami  przyrody  oraz  ochrony 
gruntów  rolnych  i  leśnych, 

•  ustalenia  terenów,  na  których  przewiduje  się  stosowanie  systemów 
indywidua lnych  lub  g rupowych  oczyszczen ia  śc ieków  bądź 
zbiorników  bezodpływowych, 

•  ustalenia  tymczasowych  sposobów  zagospodarowania,  urządzania 
oraz  użytkowania  terenu, 

•  określenia  granic  obszarów: 
•  zorganizowanej  działalności  inwestycyjnej, 
•  rehabilitacji  istniejącej zabudowy  i infrastruktury  technicznej, 
•  przekształceń  obszarów  zdegradowanych  ztle

2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta 

3 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu 

w  miejscowej  prasie  oraz  przez  obwieszczenia. 

• • co?" 

miii'."'"' 
'Źródełko 
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W l ś l a ń s ka  <ęar/u& 
S z k o ła  N a r c i a r s ka  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
z a p r a s z a  uc zn ió w   szk ó ł   pods t a w ow yc h 
n a  C A Ł O R O C Z N Y  CY K L  S Z K O L E N I O W Y  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA

obejmujący: zywutsronlkjihgfedcbaS
•   nauk ę j azd y  na nartac h 

•   zajęci a na baseni e 
•  szkoleni e windsurfingow e zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUSRPONMLKIHGFEDCA

Zapisy oraz  informacje: zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Kontakt : 0 606  640 273 

O 602  788  508 

PIWNICA  POD RÓWNICĄ 
Ustroń ,  ul . Daszyńskieg o 1. 
poleca  p romocy jnezyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  dwuda
niowe  obiady  na miejscu lub 
na  wynos  w  cenie  6 ,50 zł, 
proponujemy również 3 rodzaje 
pierogów  domowych  na kilo 
gramy  w cenie: 
pierogi  z mięsem    15 zł/kg 
pierogi  z  kapustą  i  grzybami 
  12  zł/kg 
pierogi  ruski e   10  zł/kg 

ROLNIKU UBEZPIECZ SIEBIE 
I SWOJE GOSPODARSTWO 

G R U P A  C O N C O R D I A  O F E R U J E : 
• OC rolnika  1 zł/ha 
• mienia w gospodarstwie  rolnym 
• upraw od gradobicia i złego przezimowania 
• maszyny rolnicze  (agrocasco) 
• ubezpieczenie zwierząt gospodarskich 
• ubezpieczenie  rolnika od nieszczęśliwych wypadków 

Joann a  Cieśla r 
ul. Skłodowskie j 11 
tel .  8541375 
0502619154 

Zarząd  Miasta w Ustroniu 
ogłasza  konkurs  ofert 

na  obsługę  miejsc  parkingowych  na ul. Równica 
Umowa  na obsługę  miejsc  parkingowych  będzie  zawarta na 
okres od  l . 11.2002 do 31.10.2003 r. 
Szczegółową  informację pisemną o warunkach konkursu  można 
otrzymać od 27.09.2002  r. w Urzędzie  Miasta pok. 32 tel.  857
9322. 
Od  oferenta  wygrywającego  konkurs  pobrana  zostanie  kaucja 
zabezpieczająca należności  czynszowe w wysokości  7000, zł 
przed  podpisaniem  umowy. 
Oferty w zamkniętej  kopercie  z napisem  „Konkurs    parking 
Równica" należy składać w sekretariacie  Urzędu  Miasta do dnia 
11.10.2002  r. dogodź.  15.30. 
Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  w  terminie  7 dni od  daty 
złożenia  oferty. 

EKOLOGI A  MODA 
CZY  KONIECZNOŚĆ? 

Okres przedszkolny jest ważnym  etapem życia człowieka,  wte
dy  bowiem  zaczyna  przyswajać  podstawowe  wiadomości  o śro
dowisku  naturalnym  przez  bezpośredni  z nim  kontakt.  Podsta
wowymi  zadaniami  w naszym  przedszkolu  (Przedszkole  nr 6 w 
Ustroniu) jest  wyrobienie  emocjonalnego  stosunku  do środowi
ska naturalnego  i takich  postaw jak:  wrażliwość na przyrodę,  ra
cjonalne korzystanie z niej, dążenie do kontaktu ze  środowiskiem 
oraz  wyrabianie  poczucia  odpowiedzialności  za jego  stan. 

W roku szkolnym  2001 /2002 postanowiłam  zgłębić wspólnie z 
dziećmi  pięcio,  sześcioletnimi  tajemnice  przyrody.  "Kącik  przy
rodnika"  był miejscem  bezpośredniego  poznawania  przyrody  i 
"laboratorium"  z ciągle  zmieniającą  się  ekspozycją  naturalnych 
okazów  przyrodniczych.  To w nim dzieci  mogły  pielęgnować 
zasadzone  przez  siebie  hodowle  roślin  doniczkowych  oraz  pod
patrywać  i zdobywać  wiadomości  o roli jaką  odgrywają w  miej
scowej gospodarcedżdżownica  czy ślimak winniczek. Ten  bez
pośredni  kontakt wyrabiał w przedszkolakach  odpowiedzialność 
i opiekuńczy  stosunek,  a co najważniejsze wyeliminował  u nie
których  z nich  uprzedzenia  do  tych  zwierząt. 

Wycieczki,  spacery  spełniają ważną  rolę w kształtowania  świa
domości  ekologicznej. Codzienne  przebywanie w ogrodzie,  lesie, 
na  łące  pozwoliło  mi  zauważyć jak  wzrasta w dzieciach  zacieka
wienie przyrodą,  nie pozbawione  zabarwienia  uczuciowego. 

Rysunki w Muzeum. 
Wynikiem  dbałości  B. Noszczyk    dyrektora  przedszkola    o 

rozwijanie  poczucia  świadomego  przeżywania  piękna  przyrody 
była zorganizowana wycieczka na Szyndzielnię oraz „zielony  ku
lig"   przejażdżka  bryczką  konną  na terenie  Nierodzimia. 

Zachęcając  dzieci  do czynnego  wypoczynku  na łonie  natury, 
końcem  czerwca  zorganizowałam  wycieczkę  rowerową  do  Blad
nie  Dolnych.  Podczas  tej „wyprawy"  przedszkolaki  mogły ob
serwować  i podziwiać  bogactwo  roślin  łąkowych, poczuć  zapach 
skoszonej  trawy  i stanąć  obok  pomnika  przyrody jakim  jest  dąb 
w  Bładnicach  Dolnych.  Wdrażając  dzieci  do takiej  formy spę
dzania czasu podkreśliłam  walory jazdy  rowerem z jednoczesnym 
uszanowaniem  środowiska, w którym  żyją. 

Żyć  z przyrodą  w zgodzie  jest  jednym  z zadań  Ligi  Ochrony 
Przyrody, do której przystąpiliśmy we wrześniu 2001  roku.  Punk
tem kulminacyjnym podczas spotkania z leśnikiem  Nadleśnictwa 
Ustroń  było  złożenie  przez  starszaków  przyrzeczenia  i otrzyma
nie  legitymacji.  Jako  pełnoprawni  członkowie,  dbający o swoje 
środowisko pięcio, sześciolatki uczestniczyły w Sprzątaniu Świata. 
W obchodzonym  Dniu Ziemi  wspólnie z uczniami  SP 6 zasadzi
liśmy  iglaki na terenie  ogrodu  przedszkolnego,  które  ufundował 
Urząd  Miasta  w  Ustron iu. 

Życie  z  przyrodą  w zgodzie  to wyrażanie  własnych  przeżyć 
estetycznych w pracach  plastycznych. Niezwykłymi  przeżyciami 
było  malowanie  z  kustoszem  Oddziału  Muzeum  Zbiory  Marii 
Skalickiej w Ustroniu  Iwoną  Dzierżewicz    Wikarek. 

Dokonując  podsumowania  poprzedniego  roku  szkolnego nie 
sposób  uwzględnić  wszystkich  zrealizowanych  zadań. Temat  ten 
w dalszym  ciągu jest  ważny  i aktualny  dla mnie  i „moich"  dzieci. 

Grażyna  Duraj  zywutsrponmlkjigedcbaZWSPLJHC

Ze  wspomnień 
dyrektora  Jarockiego 

„Gdy  informacja o moim  powrocie  dostała  się do wiadomości 
mieszkańców,  pierwszy  przyszedł  do mnie  sekretarz  PPR  ob. 
Rozburski  i z całego  serca  witał  mnie  i cieszył  się, że ocalałem. 
W jakiś  czas  potem  przyszedł  komendant  MO  Glajc, który  rów
nież  składał  mi  życzenia.  Wieczorem  odbyło  się  małe  przyjęcie, 
na którym  znalazła  się nawet  wódka,  która  tutaj była  rzadkością. 
Jedzenia  było w bród,  było dużo  toastów  i panował  miły  nastrój. 
Wracając po tylu  latach  i w ten  sposób  przyjęty przez załogę  by
łem  naprawdę  szczęśliwy. 

W  pewnym  momencie  przyszedł  do mnie  Jan  Cholewa.  Był to 
rybak  fabryczny  i zapytał  się,  czy  chciałbym  jakąś  rybę.  Powie
działem,  że bardzo  chętnie.  Obiecał  przynieść  rybę  następnego 
dnia.  Odpowiedziałem,  że niestety jutro  znowu  muszę jechać do 
Katowic  po zatwierdzenie mnie na stanowisko.  Kiwnął tylko  gło
wą, a po pewnym czasie przyniósł ogromnego węgorza  (1  kg wagi) 
i  pstrąga. 

Następnego  dnia  powróciłem  do Katowic  i tam  otrzymałem w 
dniu  16 maja  1945 r. nominację na kierownika  Fabryki  Brevillier 
  Urban  pod za rządem  pańs twowym  z p rawem  do podp isu,  rów
nież w sprawach  finansowych. 

Dla nawiązania kontaktu z Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego 
udałem się do Bielska.  Istniała tam delegatura Południowego Zjed
noczenia  Przemysłu  Metalowego  pod  przewodnictwem  inż.  Fry
deryka  Bliimke.  Zgłosiłem  się do niego  i on wprowadził  mnie 
oficjalnie do banku, gdzie załatwiłem wszystkie  formalności zwią
zane ze sprawami  finansowymi."  (cdn) 

Opracowała:  Lidia  Szkaradnik 
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CO NAS  CZEKA  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Podczas  turniej u piłkarskiego na os.  Manhatan  bramkarze  nie 
zawodzili.  Lecz  gdy  przeciwnicy  wykonuj ą  rzut wolny  i grozi 
to  golem...  Fot. W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

VideofiImowanie. 
Tel.  8543827,0603580651. 

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskie
go 27,  tel.  8544997.  Bankie
ty, przyjęcia, domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Amortyzatory    bezpłatne ba
danie komputerowe od  16.09  
28.09.  Bujok,  Goleszów,  ul. 
Ustrońska 3, tel.  8528042. 

Ocieplanie od  55 zł. z materia
łem, tynki, malowanie  dachów, 
elewacji,  izolacje. 
Tel.  0503793823. 

Korepetycje   matematyka,  fi 
zyka,  chemia. 
Tel.  0502059173. 

Dnia  13 września 2002  r. na  te
renie Ustronia zostały  zagubio
ne  legitymacje  studenckie  na 
nazwiska  Ewa  Gierlata  i Rafał 
Drukała.  Proszę o kontakt  pod 
nr  0505124544. 

Profesjonalny  serwis RTV
SAT, Sony, Panasonic,  Philips, 
Grundig,  Pioneer,  Samsung, 
LG,  Sharp,  te lefony,  faxy, 
CBRadia,  monitory,  Play Sta
tion,  rozkodowywanie  radio
odbiorników.  Ustroń,  Daszyń
skiego 26. Tel.  0605311548. 

Hurtownia  RolnoPrzemysło
wa  RolmozbytJasienicaczę
ści  zamienne  do ciągników  i 
maszyn  rolniczych,  części  i 
środki  higieny  do dojarek De
Laval.  Regenerujemy  pulsato
ry do dojarek  Alf a  Laval. 
Tel.  033/8152889.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

G A B I N E T 
l o g o p e d y c z n y 
Ośrode k  Medycyn y 

Prewencyjne j 

Ustroń,  ul. Ogrodowa  6 
czynne:  wtorek  1618 

tel. 8544179,  0608532296 

.stawia się szczelny  mur.  Fot. W. Suchta zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA

w w w .  u s t r o ń . p ! 
M U Z E U M  H U T N I CT WA  I   K U Z N I CT W A 
ul.  Hutnicza 3, tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  I Ieczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele'' 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9   17, od środy  do piątku 9  14, 

w soboty,  niedziele 9 ~ 13. 

OD D Z I A Ł  M U Z EU M  „Z b i o r y   M a r i i   Sk a l i c k ie j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913.  _ _ 

M U Z E U M  R EGI ON A L N E  „S t a r a  Z a g roda " 
ul. Ogrodowa  I, tel.  8543108 

GALERI A  SZ T U K I WSPÓŁCZ ESN E J   „N a Gojach "  B&K  Heczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19,  teł.  8541100.  Galeria  czynna  eały  czas. 

GALERI A  SZ T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J   „Z a w odz ie " 
ul.  Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 

Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

BI U R O  P R O M O C J I  I  WY ST A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458.  email  bpiwa@polbox.eom 
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  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli od 10.00 do 17.00. 
SA L O N  WY ST AWOW Y 
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. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „Ż yc i e  i   M is ja " 
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.  15.30  17.00. 
U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K lu b  Abst yne nt a  „RODZ I N A " 
M I T Y N GI  A N ON I M OW Y C H  ALK OH OLI K O W 
1'ymczasowa  siedziba w parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  85451 06 

M I EJ SK I   DOM  K U LT U R Y  „P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

M I EJ SK A  I N FORM ACJ A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek 2, tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna 7. 8542025. 
— od poniedziałku  do piątku  8.30   16.00 
— sobota  8.30   13.00 zyusrolkigeaWUTSRPONLKIEDCA

K U L T U R A 
46.1 0  Poznajmy  się w  „Sasance" 

spotkanie  młodzieży  optymalnej 
DW„Sasanka  " 

S P O R T 
29.09  godz.  15.00  Mecz  piłk i  nożnej   „Bklasy " 

KuźniaInżbud  II   LK S  Rudnik 
 stadion  przy  ul.  Sportowej 

K I N O  „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatory jna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

26.09  godz.  18.45  Byl sobie chłopiec  (151.) 

26.09  godz. 20.30  Byl sobie chłopiec  (151.) 

27.093.10  godz.  18.45  Dzień  świra  (15 I.) 

27.093.10  godz.  20.30  Monsters  bali:  Czekając na wyrok  (18 I.) 

DYŻURY  APTEK 
2628.IX   apteka  Myśliwska,  ul. Skoczowska  111,  tel.  8542489. 

29.IX    1.X  apteka  Centrum,  ul.  Daszyńskiegom  8, tel.  8545776. 

2   4.X   apteka  Pod Najadą,  ul. 3  Maja  13, tel.  8542459. 

Prze jęc ie  dyżuru  następu je o godz.  9 .00  rano. 

Dyżur  rozpoczyna  się z chwi la  zamknięc ia  ostatn iej  apteki 
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NIE  STRZELAJ Ą  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
KuźniaInżbu d   Morcinek  Kaczyce  1:2  (0:0) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Dawno w Ustroniu nie oglądano tylu zmarnowanych  sytuacji pod
bramkowych,  co  na  meczu  ligi  okręgowej  pomiędzy  Kuźnią 
i Morcinkiem  rozegranym  21  września  na stadionie  KuźniInżbu
du.  Wymarzone sytuacje do zdobycia  bramki  miała  Kuźnia,  strze
lali  piłkarze  Morcinka.  Zawodnicy  Kuźni  w  pierwszej  połowie  w 
22,  26,  32,  38  i 45  min.  znajdowali  się  z  piłką  w  odległości  38 
metrów  od  bramki  Morcinka  w  tzw.  stuprocentowych  sytuacjach, 
ale jak  potrafili  ich  nie wykorzystać  pozostanie  tajemnicą. 

Niewiele zmienia się w drugiej połowie. Zaczyna się ona od strza
łu  M.  Dziadka  głowąz 5 m w poprzeczkę. Tymczasem  Morcinek 
przeprowadza kontratak, skrzydłowy dośrodkowuje, a piłka  ląduje 
w  siatce  Kuźni.  Po  pięciu  minutach  druga  kontra  i  przegrywamy 
dwoma  bramkami.  Do  końca  pozostało jeszcze  pół godziny.  Nie
stety  kolejnych  dwadzieścia  minut  meczu  Kuźnia  przespała, 
i dopiero w 85 min. M.  Kotwica  strzela w słupek z rzutu  wolnego. 
Kolejna kontra  Morcinka  i jedyną  obroną jest  faul w polu  karnym. 
Szczęśliwie  karnego  Morcinek  nie  wykorzystuje.  Dopiero  w  88 
min.  M.  Marianek  strzela  honorowego  gola dla  Kuźni. 

Spotkanie  bardzo  dobrze  prowadził  sędzia  Adam  Śliż. 
KuźniaInżbud wystąpiła w składzie: Paweł Macura, Marek  Jaro

min, Michał Kotwica, Damian Cichosz (od 46 min. Andrzej  Bukow
czan),  Robert  Marynowski  (od  75  min.  Sebastian  Sadlik),  Marcin 
Marianek,  Tomasz  Kołder,  Mariusz  Dziadek,  Przemysław  Piekar, 
Grzegorz  Wisełka, Jacek Juroszek  (od 46 min.  Dawid  Szpak). 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener GKS Morcinek  Kaczyce Jacek  Mercała:   Kuźnia  miała 

przewagę,  ale  myśmy  bardzo  ładnie  kontrowali.  Do  pełni  szczę
ścia zabrakło  wykorzystania  rzutu  karnego.  Mimo  to jestem  bar
dzo zadowolony  z wyniku.  Przyjechaliśmy z nastawieniem,  żeby 
meczu  nie przegrać,  a wywozimy  trzy punkty. Od  początku  usta
wiliśmy się obronnie,  Kuźnia miała okazje, ale wynik do  przerwy 
był  bezbramkowy.  Wtedy  zobaczyliśmy  szansę  wywiezienia 
z  Ustronia  choćby  remisu.  Na  to  nastawiałem  piłkarzy  podczas 
przerwy.  Mieli  się  bronić.  Dziś  to  nam  sprzyjało  szczęście. 

Trener  KuźniInżbudu  Zbigniew  Janiszewski:    Oni  strzelili 
dwa  razy  na  bramkę  i zdobyli  dwa  gole.  Jeżeli  w  przeciągu  90 
minut nie wykorzystuje się  sze
ściu stuprocentowych  sytuacji, 
to  trudno  marzyć  o  zwycię
stwie.  Sędzia  doliczył  sześć 
minut,  ale  nawet  gdyby  doli
czył  dużo  więcej,  to  by  się  nic 
nie  zmieniło.  Przecież  już  w 
pierwszej  połowie  mogliśmy 
prowadzić 3:0  i byłoby  po  me
czu. A Kaczyce  to też  drużyna 
umiejąca  grać  i tak jak  to  jest 
w  okręgówce  każdy  z  każdym 
może  wygrać.  Graliśmy  dziś 
bez  wiary  w  siebie.  Myślę,  że 
innym  drużynom  z  czołówki 
też  się  zdarzą  potknięcia,  ale 
nie z takim  przeciwnikiem  i to 
na własnym  boisku.  (ws) 

Jeden  z  licznych  ataków  Kuźni .  Fot. W.  Suchta 

Wynik  spotkania  ustala  A.  Hubczyk.  Fot.  W.  Suchta 

NERWOWA WYGRANA 
K S Mokate Nierodzim  Beskid Brenna  3:1  (2:0) 

Spotkanie  rozpoczęło  się  pomyślnie  dla  Nierodzimia.  Już 
w 7 min.  R. Szonowski  otrzymuje w polu  karnym  podanie  od  A. 
Hubczyka  i zdobywa  prowadzenie.  Potem  na  boisku  dominuje 
Brenna.  Zawodnicy  Beskidu  zdecydowanie  dłużej  utrzymują  się 
przy  piłce, nie potrafią jednak  zagrozić  bramce  Mokate. To  Nie
rodzim  groźnie  atakuje. W 30 min. drugą  bramkę  strzela w  pozy
cji sam  na sam  R.  Dudela.  Obrońcy  Brennej próbowali  zostawić 
naszego piłkarza na spalonym, jednak  krok do przodu zrobili  tro
chę  za  późno.  W  drugiej  połowie  dalej  przy  piłce  jest  Brenna 
i strzela gola kontaktowego.  Losy  meczu ważą się do 82 min. gdy 
to A. Hubczyk ustala wynik spotkania.  Po tej bramce Beskid  stracił 
ochotę  do  gry.  Było  to  emoc jonu jące  spotkanie.  Drużyna 
z  Brennej  sprawiła  sporo  kłopotów  liderowi  tabeli.  Teraz  przed 
Nierodzimiem  teoretycznie  słabsi  przeciwnicy. 

Mecz  derbowy  obfitował  w ostre  starcia.  Sędzia  Czesław  To
maszek  nie  dopuścił  do  zbyt  ostrej  gry  i  sprawił,  że  spotkanie 
toczono  w  sportowej  atmosferze.  Sędzia,  co  rzadko  się  zdarza, 
upominał  zawodników  za  nieodpowiednie  słownictwo. 

Mokate  Nierodzim  wystąpiło  w  składzie:  Jarosław  Legierski, 
Jakub  Koziołek,  Dariusz  Ihas,  Sebastian  Marhula,  Arkadiusz 
Madusiok,  Seweryn  Bujok, Adam  Hubczyk,  Jan  Kiszą,  Seweryn 
Wojciechowski  (od  60  min.  Wojciech  Sodzawiczny),  Rafał  Szo
nowski  (od  80  min.  Jarosław  Strach),  Rafał  Dudela  (od  85  min. 
Krzysztof  Konderla). 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Beskidu  Mar ian  Buchta:    W przekroju  całego  meczu 

chyba  Brenna  była  lepszym  zespołem,  ale punkty  zostają w  Nie
rodzimiu.  Zdecydowały  nasze  błędy  w  obronie.  Tak  to już  jest 
w piłce nożnej. W zeszłym  sezonie Nierodzim  był w  spotkaniach 
z  nami  drużyną  lepszą,  a  to  myśmy  wygrywali.  Dziś  było  na  od
wrót.  Po  prostu  byli  skuteczni,  a my nie mamy  rasowego  napast
nika,  który  potrafiłby  celnie,  skutecznie  strzelić.  Teraz  naszym 
celem jest  budowa  drużyny  i utrzymanie  się  w środku  tabeli. 

Trener Nierodzimia  Tadeusz  Michalak:    Mecz  nerwowy,  ale 
spodziewałem  się  tego  po  zwycięstwach  na  wyjazdach  z  Górka
mi  i  Kończycami.  Nie  straciliśmy  tam  nawet  bramki  i  wiedzia
łem,  że przyjdzie  mecz  ciężki. 
Dlatego obawiałem  się  spotka
nia  z  Brenną,  tym  bardziej,  że 
rok  temu  z  Brenną  przegrali
śmy dwa  razy.  Ale  przełamali
śmy  się.  Może  nie  było  to 
olśniewające widowisko, ale za 
to  sprzyjało  nam  szczęście  co 
pozwa la  nadal  myś leć  o  na
szym  głównym  celu,  czyli 
awansie do okręgówki.  Wiemy, 
że  będzie  ciężko.  Teraz  gramy 
w  Simoradzu,  na  ciężkim  bo
isku  i choć  rywal  teoretycznie 
słabszy, obawiam się  rozluźnie
nia  zespołu  po  kolejnych  wy
granych.  (ws) 
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1.  Czechowice  21  234 
2.  Kuźnia  16198 
3.  Porąbka  16  ł39 
4.  Wilamowice  14  166 
5.  Chybie  14  126 
6.  Czaniec  12  179 
7.  Gilowice  12  158 
8.  Zebrzydowice  12  1512 
9.  Bestwina  11  109 
10.  Kaczyce  11  68 
11.  Milówk a  11618 
12.  Kobiernice  9  820 
13.  Kozy  6  416 
14.  Śrubiarnia  6  823 
15.  Skoczówll  5  718 
16. CzarniGóralll  2  924 

1.  Nierodzim  22  226 
2.  Puńców  18 2418 
3.  Górki  W.  17  1610 
4.  Kończyce M.  15  2012 
5.  Istebna  14  1712 
6.  Pogwizdów  14  2017 
7.  Kończyce W.  12  1615 
8.  Simoradz  12  1315 
9.  Ochaby  11  87 
10.  Brenna  9  1819 
11.  Strumień  9  1115 
12.  Zabłoćie  8  1418 
13.  Drogomyśl  6  932 
14.  Haźlach  5  1123 



Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBAPiotr  Husar  pewny  punkt  drużyny. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KONTROLOWAL I 
Strażak  Dębowiec   KuźniaInżbu d  I I  1:0  (1:0)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Pewnie  pokonali  piłkarze 
drugiej  drużyny  Kuźni  druży
nę  z  Dębowca.  Grano  o  mi
strzostwo klasy „B" . Przez całe 
spotkanie nasi piłkarze kontro
lowali grę. Po pierwszej  poło
wie  prowadzili  dwoma  bram
kami. Pierwszą w 27 min. strze
li ł Sebastian  Sadlik  wykorzy
stując błąd obrońców  Strażaka. 
Drugą strzela Tomasz  Słonina 
po  ładnej  zespołowej  akcji. 
W drugiej połowie nadal  Kuź
nia dominuje, ale wystarczył je
den  błąd  obrony,  by  Strażak 
zdobył  kontaktową  bramkę. 
Nasze zwycięstwo  przypieczę
towuje  grający  trener  Janusz 
Szalbot pewnie wykorzystując 
rzut  karny.  Było  to w 60 min. 
spotkania  i już do końca piłka

rze  Kuźni  kontrolowali  wyda
rzenia na boisku.  (ws) 

1.  Wisła  24  289 
2.  Goleszów  23 2511 
3.  Rudnik  18  199 
4.  Dębowiec  16 2012 
5.  Zamarski  16 1613 
6.  Zebrzydowicell  15 2618 
7.  Kuźniał l  15 2316 
8.  Pogórze  13 1812 
9.  Pierściec  13 1820 
10.  Cieszyn  11  1312 
11.  Pielgrzymowice 11  1215 
12.  Bąków 
13.  Kisielów 
14.  Wiślica 
15.  Iskrzyczyn 
16.  Chybiell 

102117 
10  1022 
5 724 
3 924 
1 942 zywutsrponmlkjigedcbaZWSPLJHC

Witejcie  ustronioczki 
i  ustroniocy  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGDCBA

No  i ani my sie nie  łobezdrzili  a już  mómy  po jeryjach.  Ludzi  w 
Ustroniu  coroz  miyni  sie  widzi,  dziyń  coroz  zimniejszy  i  krótszy, 
tóż niechybnie  już  mómy  wrzesiyń  na karku.  Że dziecka  idom do 
szkoły  i bydzie  wiynkszy  spokój  w chałupie  to aji dobrze.  Nale, 
czy  wy co ni mocie  dziecek  wiycie  wieła  w dzisiejszych  czasach 
kosztuje  wysłani  bajtła  abo już  wiynkszej  frelki  czy  kawalera  do 
szkoły?  To je  doista  moc piniyndzy,  a drom  tyn ciynżko  zarobiony 
pinióndz  z człowieka  kajjyno  mogóm. 

Dy dzisio  doista  nic już  do tej szkoły  łacno  kupić  niełza.  Łoto 
baji  ksiónżki.  Do każdego  przedmiotu  aspóń  dwa podrynczniki  i 
dwa  ćwiczynia  na kożde  półrocze  insze,  a do tego  mapy,  jakisi 
tablice  i insze  dodatki.  Nó,  sztyry  stówki  wydosz  w samej  ksiyn
garni  na jedno  dziecko!  Już nie mówiym  lo plecaku,  piórniku, 
trepkach,  stroju  na wf  i inszych  duperelach  bez kierych  w  szkole 
nie do sie  żyć. 

Tóż łostatni  ty dziyń siyrpnia  to były wielki szkolne  zakupy.  Moc 
kiermaszy  i promocyji,  ale i tak  wyńdziesz  stela  z pustym  portfe
lym.  A, że łojcowie  piniyndzy  majom  coroz  miyni,  tóż wnuki  łi
czóm  też na starzików,  bo jakóż  tu łodmówić  mały mu jak  beczy, 
że  musi  ze starom  taszkóm  zaś iś do szkoły.  Dobrze  byłoby  jesz
cze  coby  ty dziecka,  co ich edukacyja  tela  kosztuje,  aspóń  cosi 
wiedzy  wyniosły  z tej szkoły.  Hela 

AMATORSKA LIGA 
Rusza  Ustrońska  Amatorska  Liga  Piłki  Nożnej  organizowana 

przez przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej Rady Powiatu 
Karola  Chraścinę  oraz  prezesa  KuźniInżbud  Zdzisława  Kaczo
rowskiego.  Rozgrywki  zaplanowano  na jesień  2002  r. i wiosnę 
2003 r. Drużyny  mogą zgłaszać  zarządy dzielnic  i osiedli  nasze
go miasta oraz organizacje pozarządowe, tel. 8542052 od  10.00 
do  14.00, oprócz środy  lub na adres KS KuźniaInżbud, ul. Spor
towa 5,  Ustroń. 

W turnieju mogą  uczestniczyć  zawodnicy  niezrzeszeni w klu
bach  sportowych  do roku  2000.  Rozgrywki  odbywać  się będą 
zgodnie z przepisami  PZPN systemem  każdy z każdym w dwóch 
grupach. Zwycięzcy  spotkają się w finale, drużyny,  które zajmą 
drugie  miejsca w „małym  finale".  Każdy  mecz  będzie  trwał 80 
minut, w razie remisu decydują rzuty karne. Dla zwycięzców cenne 
nagrody. Omówienie spraw organizacyjnych  i losowanie grup od
będzie się na spotkaniu  30.IX o godz.  17.00.  Organizatorzy 

POZIOMO :  1)  imię  Gajdzicy,  bibl iof i l a  z  Cisownicy,  4) 
natchnienie  artysty,  6) szkic.  8) wartość  towaru,  9) znak zo

diaku,  10) nad „i" ,  11) piłkarskie  kiwki ,  12) telewizyjna na 

balkonie,  13) miasto  w  Iranie,  14) wyciąg w  stoczni,  15)  w 

zakładzie odzieżowym,  16)  cześć,  szacunek,  17)  zamiast  skar

pety,  18)  wierzba  płacząca,  19) karetka  pogotowia,  20) pieśń 

operowa. 

PIONOWO :  1) bohater  komedii  Fredry.  2) czapka  wojsko

wa, 3) energia,  zapał,  4)  instrument  strunowy,  5) na ból gar

dła,  6)  program  teatralny,  7)  chusteczka  na katar,  11) płoną 

na  grobach,  13) Winnetou,  14) w bok lub na kasę. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytani  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija 7  października. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr  36 

K O N I E C  W A K A C J I 

N a g r o dę  30  zł  o t r z y m u je  M A R I A  M I L A N I U K 
Ustroń,  os. Centrum  2/1.  Zapraszamy  do redakcji. 
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