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Rozmowa z burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem 

Funkc ję  burmis t rza  t r u d no  t rak tować  tak  j ak  każdą  inną  p ra
cę. Z jak imi  obawami  zos tawał  Pan burm is t r zem  Ust ron ia? 
Obawy  dotyczyły  tego,  czy  samodzielnie  jestem  w stanie  konty
nuować  to, co  zostało  zaplanowane  na początku  kadencji  i  co 
realizowaliśmy  wspólnie z burmistrzem  Janem  Szwarcem,  który 
odszedł  zostając  posłem.  Zmiana  ta nie wprowadziła  powikłań, 
gdyż  Zarząd  Miasta  nadal  pracował  w tym samym  składzie, 
a  funkcję  zastępcy  burmistrza  przejęła  okresowo  sekretarz  mia
sta  Jolanta  KrąjewskaGojny.  Wszystko  udało  się  doprowadzić 
do  końca  czyli  sf inal izować  plany z początku  kadencji. 
Czy  fak tyczn ie  dotyczy  to wszystk ich  p lanów? 
Nawet  więcej.  Chociażby  oczyszczalnia,  której  oddanie z  siecia
mi  kolektorów  planowano  na  przyszły  rok. Zakończyl iśmy  ją 
w tym  roku  i planujemy rozpoczęcie  kanalizacji  Lipowca, co pier
wotnie  nie było  brane  pod uwagę  w tym roku.  Lekki  niedosyt 
pozostawia  niezadaszony  amfiteatr,  ale tu  chodziło  o taki  cykl 
realizacyjny, by nie  tracić  sezonu  letniego. 
Droga  przez  cen t rum  miasta  wyg ląda  fata ln ie.  Wiem,  że  jest 
to  d roga  powia towa,  ale  chyba  miasto  powinno  s ta rać  się po
rozumieć ze s ta ros twem.  Czy  w ogóle  wspó łp raca  z  w ładzami 
powia towymi  uk łada ła  sie d o b r z e? 

Powiat  ma ustalone  środki  przekazywane  w ramach  porozumie
nia corocznie  miastom  prowadzącym  nadzór  i bieżącą  eksploata
cję dróg  powiatowych.  Myśmy w tej kadencji  skoncentrowali się 
na  tym,  czego  w ogóle  nie było,  czyli  na chodnikach.  Idąc od 
północnej  części  miasta  powstaje  chodnik  w Nierodzimiu, dwa 
lata  był kontynuowany  chodnik  w Lipowcu,  zrobiono  chodnik 
w  Hermanicach, od Brzegów do centrum  miasta,  zrobiono  zatoki 
i  ronda.  To wszystko  powstało  za pieniądze z powiatu.  W  mię
dzyczasie  pojawiło  się osuwisko na ul. Sanatoryjnej, również  po
wiatowej,  na co  udało  się  uzyskać  częściowe  dof inansowanie 
ponad  planowany  budżet  powiatowy.  Te wszystkie  pieniądze 
można  było  przeznaczyć  na  poprawę  nawierzchni  drogi  przez 
centrum, jednak  naszym  zdaniem  w pierwszym  rzędzie  należało 
przygotować  się do tego  budując  chodniki,  ronda.  Teraz  można 
myśleć o nakładce  na całej  drodze  przez  centrum.  Cały  czas też 
prowadzono  remonty  cząstkowe polegające na frezowaniu  miejsc, 
w  których  zbierały  się największe  kałuże. 
Dla  przec ię tnego  mieszkańca  są to roboty  n iezauważa lne. 
Wszyscy  t r a k t u ją  tak ie  remonty  j a ko  rzeczy  norma lne,  k tó re 
t rzeba  wykonywać. 
Trudno jednak  żeby  mieszkańcy  nie  zauważyli,  że obecnie  mogą 
przejść  nie  łamiąc  obcasów  od Brzegów do centrum  miasta. PrazywutsrponmlkjigedcbaZWUSRPONLGEDCA
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Serdecznie  zapraszamy do 
supermarketów  S P A R 

w  U s t r o n i u  H e r m a n i c a c h  p rz y  u l .  S k o c z o w s k i e j  7 6 . 
od  poniedziałku  do soboty  od 7.00  do  21.00. 
w  U s t r o n i u  p rz y  u l . 3 Ma j a  4 4 
od  poniedziałku  do soboty  od 7.00 do  22.00 
niedziela  od 10.00  do  22.00 

A.  Makowicz  przed  rokiem  w „Prażakówce".  Fot.  W.  Such ta ytsrponkiecbaZWTRPONMKIECBA

KONCERT MAKOWICZA 
Serdecznie  zapraszamy  na  Koncert  C h a r y t a t y w ny  Adama 

Makowicza,  światowej  sławy  pianisty  i jazzmana,  któiy  odbę
dzie się w ramach  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej w sali  widowi
skowej  MD K „Prażakówka"  w Ustroniu  19  i i s topada  2002 
o  godz. 19.00.  Adam  Makowicz  obecnie  mieszka  w USA,  gdzie 
zyskał  największą  popularność.  Koncertuje  we wszystkich kra
jach  Europy,  Kanadzie  i USA  uczestnicząc  w festiwalach  jazzo
wych.  Występując w Polsce  prezentuje  muzykę  kompozytorów 
polskich,  amerykańskich  oraz  własną  twórczość.  Nagrał  ponad 
30  płyt.  Od 2000  roku  A. Makowicz jest  Honorowym  Obywate
lem  Ustronia. 

Organizatorzy:  MD K  „Prażakówka''  tel./fax. 854 29 06,  Urząd 
Miasta  Ustroń,  tel.  (33)  854  3571. 

498  UCHWA Ł 
9  października  odbyła  się ostatnia  sesja  Rady  Miasta.  Radni 

w  tej  kadencji  spotykali  się na sesjach 50 razy.  Podejmując  ostat
nią  uchwałę  tej  kadencji  przewodnicząca  RM  poinformowała, że 
jest  to 498.  uchwała  przyjmowana  przez  Radę.  Niektórzy  radni 
żartowali,  że  warto  osiągnąć  okrągłą  liczbę  pięciuset  uchwał, 
a  nawet  proponowali  napisanie  szybko  dwóch  uchwał  i przegło
sowanie  ich.  Pozostano  jednak  przy  498.  uchwałach.  (ws) 

FYWTRPOMLKIHECA.P.H.U. A l M E T 

SKUP ZŁOMU 
I METALI  KOLOROWYCH zywutsrponmlkjiecbaRNL

zaprasza 

NAJWYZSZE  CENY  SKUPU 
W  REGI ONI E  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

przyjdź, zobacz,  sprawdź 
43450 Ustroń, ul. Fabryczna 7 

t e lzyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA. / f a x :  8 54 40 37 

LICEUM  OGOLNOKSZTAŁCĄC E 
dla  DOROSŁYCH 

w  systemie  eksternistycznym 
•  Ustro ń   (ZS Technicznych) 

każdy wtorek  13.0015.00, 
•  Cieszyn  (ZSO im. M. Kopernika) 

każdy wtorek  16.0018.00 
Możliwość wyboru: 1,5 roku lub 2 lata 

AKCJA„OSTATNI DZWONEK" 
0604  493  1 53,  0604 273 920, 

8145444 ,8166565 
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ce  chcemy  kontynuować  w  przyszłej  kadencji,  tak  by  w  najbl iż
szych  latach  naprawić  wszystkie  chodniki  w  centrum.  To  jednak 
mieszkańcy  zauważają, podobnie jak  powstanie  rond,  przy  czym 
właśnie  najbardziej  kłopotl iwe  są  prace  utrudniające ruch  samo
chodowy. Oczywiście  po powstaniu  chodniki  i ronda stają się  nor
malną częścią  infrastruktury miejskiej, aczkolwiek  poprawa  funk
cjonalności  i  bezpieczeństwa  jest  zauważana.  A  to  chyba  nor
malne,  że wszyscy  traktujemy  to jako  coś  co już  dawno  powinno 
powstać. 
Us t roń  jest  m ias tem,  k t ó r ym  z j e d n ej  s t r ony  t r zeba  adm in i
s t r ować,  z  d r u g i ej  p r o m o w ać  j e  na  z e w n ą t r z.  Tymczasem 
nie  p o t r a f i my  się  d o r o b ić  s p e k t a k u l a r n y ch  imprez,  o  k tó
rych  g łośno  w  ca łym  k r a j u.  C h c e my  być  z n a n ym  u z d r o w i
sk iem,  t ymczasem  da leko  nam  do  Z a k o p a n e g o,  M iędzyz
d ro jów,  Kryn icy. 
To często podnoszony  argument.  Ze  swojej strony mogę  zaprosić 
do  zapoznania  się z kalendarzem  imprez  kulturalnych  w  mieście. 
To  dziesiątki  imprez  w  trakcie  sezonu.  Być  może  nie  ma  jednej 
sztandarowej,  ale  to  z  uwagi  na  specyf ikę  naszego  miasta.  Tury
ści  i kuracjusze  odwiedzają  nas  w  pewnych  cyklach  i trudno  jed
nych  pozbawiać  imprez.  Raczej  musimy  się  starać,  by  wszyscy 
Ustroń  opuszczali  usatysfakcjonowani.  W  tym  roku  odbyły  sie 
koncerty  „Ic h  Troje",  „Wilków" ,  był  Stachurski.  To  zespoły,  któ
rych  trudno  nie  zauważyć.  Dla  starszego  pokolenia  śpiewali  Ele
ni  i Krzysztof  Krawczyk.  Takie  imprezy  niejedno  miasto  mogło
by  nazwać  sztandarowymi. 
Od  dwunas tu  lat  ko le jne  s a m o r z ą dy  Ust ron ia  nie  po t ra f ią  so
bie  poradz ić  z zabudową  p rzes t rzenną  miasta.  Każdy  b u d u je 
j ak  chce  i  gdzie  chce  i  t r u d no  dos t rzec  w  tym  j a k ąś  spó jną 
koncepcję. 
Miasto  podjęło  to  wyzwanie  i przystąpiliśmy  do  kompleksowego 
opracowania  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Mam  na
dzieję,  że  będą  one  uwzględniały  jak  największą  ilość  wniosków 
mieszkańców,  a jednocześnie  pomogą  uchwycić  kompleksowo  za
gadnienia  architektury,  ładu  przestrzennego,  komunikacji. Tego  co 
już się stało nie jesteśmy  w stanie zmienić, chcielibyśmy  natomiast, 
by  w  przyszłościztsronjigca  ˇstaniały  kierunki  zabudowy,  by  pozbyć  się  cha
osu, żeby  każdy  wiedział,  że kupując działkę  pod  Równicą  będzie 
miał  bardzo  małe  szanse  na  wybudowanie  tam  czegokolwiek. 
Do  tej  pory  miel iśmy  do  czynienia  z  sy tuac ją,  gdy  każdy  bu
d u je  gdzie  chce,  a  potem  się  to  legal izuje.  Zazwyczaj  na  po
czątku  jest  to  kemping,  potem  lekko  powiększony,  w  końcu 
no rma lny  budynek.  Wszyscy  się  do  tak iej  budowli  p rzyzwy
cza ja j ą, tak  j a k by  sta ła  tam  zawsze  i n a t u r a l ne  w y d a je  się,  że 
t rzeba  ją  zalegal izować. 

Tu  największą  rolę  do  odegrania  mają  służby  powiatowe  decy
dujące o wydawanych  pozwoleniach  na budowę, analizujące zgod
ność  z uchwalonym  przez gminę  planem  zagospodarowania  prze
strzennego  i ewentualnie  podejmujące decyzje o  rozbiórce  niele
galnie powstałych  obiektów.  Współpracujemy  dość  ściśle ze  Sta
rostwem  Powiatowym  i jak  w  innych  dziedzinach  cały  problem 
sprowadza  się do  kwestii  pieniędzy,  czyli  braku  funduszy na  sku
teczne  postępowanie  egzekucyjne. 

Sporo  w  m i j a j ą c ej  kadenc ji  mówiono  o  zachęcan iu  do  inwe

s towan ia  w  Ust ron iu,  żeby  ludzie  z  z e w n ą t rz  chcieli  tu  loko
wać  swo je  interesy,  by  tworzy li  nowe  miejsca  pracy.  Tymcza
sem  jakoś  nie  w idać  ludzi  z  poważnymi  p ieniędzmi  chcących 
coś  w  Ustroniu  robić. 
Ja  z kolei  mogę  wymienić  kilku.  Można  zacząć  od  wybudowania 
hotelu  Belweder, a zakończyć  na otwartym  niedawno  Leśnym  Par
ku  Niespodzianek.  W  tej  kadencji  też  pojawił  się  inwestor  budu
jący  kompleks  sportoworekreacyjny  w  miejscu  basenu.  Poza 
tym  rozbudowują się nasze  lokalne  firmy  i byłbym  bardzo  ostrożny 
w  mówieniu  o braku  inwestorów.  Z  tego  co wiem,  na działce  przy 
ul.  Grażyńskiego  ma  powstać  obiekt  służący  celom  turystyczno
gastronomicznorekreacyjnym.  Na Czantorii  powstaje obiekt,  któ
ry  będzie  służył  jako  zaplecze  dla  narciarzy.  Są  to  wszystko  in
westycje,  które  powinny  przynieść  miastu  korzyści. 
W  j a k im  k i e r u n k u,  P a na  zdan iem,  powin ien  rozw i j ać  się 
Us t roń?  Czy  powinno  być  to  miasto  tu rys tyczne  czy  uzdro
wiskowe? 
Ni e jesteśmy  w stanie  odejść  od  tego  co  się  stało  dotychczas  i jak 
do  tej  pory  miasto  się  rozwijało.  Uzdrowisko  funkcjonuje  i  Za
wodzie jest  głównie  kojarzone z  funkcją uzdrowiskową,  a  miasto 
czerpie  z  tego  korzyści.  Jest  też  funkcja  turystyczna  i tu  robimy 
wszystko,  by ściągnąć turystów. Te dwie  funkcje da się  pogodzić, 
tylko  trzeba  j e  równoważyć,  tak  by  się  uzupełniały  a  nie  konku
rowały. 
Jak  Panu  uk łada ła  się wspó łp raca  z  Radą  M ias ta?  S ą d z ąc  po 
os ta tn iej  sesj i,  po  wszystk ich  podz iękowan iach,  nie  było  kon
fl iktów . 
Bardzo  sobie  cenię  współpracę  z  tą  Radą  Miasta.  W  poprzedniej 
kadencji  miałem  okazję  współpracować  z  inną  radą,  obserwo
wać  zachowania  radnych  w  innych  gminach,  sąs iadu jących 
z  Ustroniem  i  tam  tych  konfl iktów  było  więcej.  Wydaje  się,  że 
w  Ustroniu  potrafi l iśmy  dochodzić  do  kompromisów.  Efekt  tego 
widoczny jest  chociażby  w ostatnim  wydaniu  „Wspólnoty"  gdzie 
nasze  miasto jest  w  czołówce  gmin  zarówno  pod  względem  roz
woju  jak  finansów,  inwestycji. Taki  efekt jest  możliwy  wyłącznie 
wtedy, gdy jest współpraca,  zdolność  wypracowywania  wspólne
go  stanowiska. 
A  czy  była  taka  sy tuac ja,  że  chciał  Pan  coś  p rzeprowadz ić 
i  napo tykał  na  o p ó r? 
Był o  tak  w  p rzypadku  sp rzedaży  mieszkań  komuna lnych. 
W  pierwszych  latach  samorządu  dość  spontanicznie  wytypowa
no budynki  do zbycia, bez analizy możliwości  nabywczych  miesz
kańców.  To doprowadzi ło  do  sytuacji, gdy  rodzi  sie konflik t  mię
dzy  tymi  którzy  wykupili  mieszkania  na  własność  i  tymi,  którzy 
pozostają  w  zasobach  komunalnych.  Proponowaliśmy  obniżki, 
na  co  pojawiła  się opcja,  by  mieszkania  te  sprzedawać  prawie  za 
darmo.  Nam  się  wydawało,  że  nie  można  do  tego  dopuścić,  gdy 
część  mieszkań  została już  sprzedana.  Demokracja  ma  swoje  pra
wa  i większość  zwycięża. 

Co  będzie  na jw iększym  p rob lemem  Ustron ia  w  przyszłej  ka
denc j i? 
Trzeba  nadal  kontunuowac  rozwój  infrastruktury  służącej  przy
jeżdżającym  gościom  i mieszkańcom,  czyli  drogi,  chodniki,  ka
nalizacja, ale  też bezpieczeństwo  i porządek. Cieszyłbym  się  bar
dzo  gdyby  udało  się  przeprowadzić  obwodnicę  przez  Polanę. 
Trzeba  będzie  też  sprostać  licznym  oczekiwaniom  mieszkańców 
w  poszczególnych  dzielnicach. 
Dz ięku ję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Wyjazdy  poza  m ias to  by ły 
modne  już  w  XVII I  w.,  kiedy 
to mieszczanie  cieszyńscy  uda
wali  się  w  plener  do  Boguszo
wic,  Ropicy  czy  Żukowa  (dziś 
dzielnica Czeskiego  Cieszyna). 
Wieczorami  balowano  w  go
spodach,  poc iąga jąc  węgierzyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

2  Gazeta  Ustrońska 

sk ie  w i no  czy  c i e s z y ń s k ie 
piwo. 

•  •  •  

Skoczowska  Odlewnia  Żeliwa 
w  latach 50. produkowała  grzej
niki  centralnego  ogrzewania. 
Pokrywała  1/4 krajowego  zapo
trzebowania.  Dziś żeliwne  „że
berka"  praktycznie  zniknęły 
z  rynku. 

•  •  •  

W  naszym  regionie  występują 
ś lady  z l o d o w a c e ń.  G ran i ce 
starszego  (krakowskiego)  bie
gły  wzdłuż  lini i  Cieszyn    Bo

brek   Kostkowice   Kisielów  
Godz i szów    Kozakow ice  
Hermanice    Ustroń. 

•  •  •  

W  c ieszyńsk im  reze rwac ie 
„Kopce"  doliczono  się  ponad 
stu  gatunków  roślin,  tzw.  na
czyniowych.  11  spośród  nich 
podlega  ochronie.  Są  to  m.in. 
wilcze  łyko,  kalina  koralowa, 
storczyk  trójzębny  i  gnieżnik 
leśny. 

•  •  •  

W  1954  r. Strumień  stracił  254 
ha  powierzchni.  Były  to  głów

nie tereny  rolnicze,  które  prze
znaczono  pod  zalew  goczałko
wicki  i  włączono  do  powiatu 
pszczyńskiego. 

•  •  •  

W  Cieszynie  przy  ul.  Kocha
n o w s k i e go  mieści  się  USC 
z  piękną  salą  ślubów.  Obiekt 
ma  walory  zabytkowe.  Został 
zbudowany  w  1824  r.  Kiedyś 
była  tu  bursa  dla  szlacheckiej 
m łodz ieży.  Fundato rem  był 
baron  K.  Cse les ta,  stąd  też 
nazwa  gmachu  „Cselestinum". 

(nik) 

17  października  2002  r. 
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Koł o  Łowieckie  Jelenica  zaplanowało  w  sezonie  łowieckim 
2002/2003  11  polowań.  Zbiorowe  polowania  rozpoczynają  się 
26  października  w  rejonie Orłowej.  Ostatnie  polowanie  odbędzie 
się  5 stycznia  na  Czantorii. 

10 października  u roczyśc ie  o tw ierano  na Zawodziu  Leśny  Park 
Niespodz ianek.  J uż  dz iś  można  go  zw iedzać  i  o g l ą d ać  zwie
rzęta  w  zag rodach.  W  otwarc iu  uczestn iczy ły  w ładze  mias ta, 
ludzie  zaangażowani  w  pows tan ie  parku.  Fot.  W.  Such ta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

SZANOWNI  WYBORCY 
Burmistrz  Miasta  Ustroń  informuje, że  spisy  wyborców  w  wy

borach  do  Rady  Miasta  Ustronia,  Rady  Powiatu  Cieszyńskiego 
i Sejmiku  Województwa  Śląskiego  oraz  w  wyborach  Burmistrza 
Miasta  Ustroń,  które  odbędą  się  w  dniu  27  października  2002  r., 
zostały  wyłożone  do  wglądu  w  Urzędzie  Miasta  Ustronia    biuro 
ewidencji  ludności,  pok.  nr  4  (parter)  w  dniach: 

od  14 października  2002  r. do 25  października  2002  r. w  godzi
nach  pracy  Urzędu,  tj . od  godz.  8.00 do  15.30, we wtorki  od  godz. 
8.00  dogodź.  16.00. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
I reneusz  Szarzeć 

Ci,  k tórzy  od  nas  odeszl i: 
J o a n na  Stec  lat  89  ul.  Fabryczna  22 

Serdeczne  wyrazy  współczucia  Rodzinie  drogiej 

śp. Marysi  Skalickiej 
zasłużonej  działaczce  i  bibl iof i lce,  społeczniczce,  piewcy 
kultury  cieszyńskiej,  znanej  ekonomistce 

składa  kolega  Małysz  wraz  z  koleżeństwem 
z  Zarządu  Stowarzyszenia  Absolwentów 

Wyższej  Szkoły  Ekonomicznej  w  Katowicach 

Serdeczne  podziękowanie  za  wyrazy  współczucia,  złożone 
wieńce  i kwiaty  oraz  liczny  udział  w  pogrzebie 

śp.  L e o na  Stępowsk iego 

delegacjom  Zakładów  Kuźniczych,  Zesp.  Szkół  Technicznych, 
szkól  podstawowych  w  Ustroniu,  ks.  kan.  A.  Sapocie,  chórowi 
Ave, sąsiadom z ul. Tuwima  i Spacerowej oraz wszystkim  uczest
niczącym  w ostatniej drodze  naszego  drogiego  zmarłego 

składa 
żona  z  rodziną 

KRONIK A  POLICYJN A 

7/8.10.2002  r. 
W  nocy  włamano  się  do  sklepu 
przy  ul.  A.  Brody.  Włamywacze 
dostali  się  do  środka  po  wybiciu 
dziury  w ścianie.  Skradli  zegarki. 
9.10.2002  r. 
W  godz.  2122  z  VW  golfa  za
parkowanego  na  os.  Manhatan 
skradziono radiomagnetofon.  Sa
mochód  nie był dobrze  zabezpie
czony. 
11.10.2002  r. 
W  godzinach  południowych  ze 
sklepu  Trosbud  przy  ul.  3  Maja 
skradziono armaturę  łazienkową. 

12.10.2002  r. 
O  godz.  11.50  na  ul.  Wczasowej 
kierujący  subaru  mieszkaniec 
Ustronia  wpadł  w  poślizg  na  za
kręcie  i doprowadził  do  kolizji  z 
audi kierowanym  przez mieszkań
ca  Katowic. 
13.10.2002  r. 
Wieczorem  włamano  się  do  bu
dynku  przy  ul.  Źródlanej  skąd 
skradziono  wiertarkę,  wkrętarkę, 
telefon,  radiomagnetofon. 
13.10.2002  r. 
O godz.  23.50  na  ul.  Daszyńskie
go  zatrzymano  nietrzeźwego 
mieszkańca  Wodzisławia kierują
cego polonezem.  Wynik badania 
0,64  i 0,65  prom.  (ws) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

8.10.2002  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  gospo
darki  wodnościekowej  wspólnie 
z pracownikiem  Wydziału  Środo
wiska  i Rolnictwa Urzędu  Miasta, 
przy ulicach  Reja  CurieSklodow
skiej  i Asnyka. 
10.10.2002  r. 
Interweniowano na  jednej z pose
sji przy  ul.  Wczasowej w  sprawie 
psów  biegających poza  posesją. 
10.10.2002  r. 
W godzinach  wieczornych  patro
lowano  osiedla  mieszkaniowe 

kontrolując przestrzeganie porząd
ku  publicznego. 
11.10.2002  r. 
W trakcie kontroli  targu  miejskie
go sprawdzano  przestrzeganie  re
gulaminu  targowiska  przez osoby 
handlujące. Nie  stwierdzono  nie
prawidłowości. 
12.10.2002  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  od  miesz
kańców  ul.  Leśnej,  źe  w  drodze 
znajduje  się  głęboka  dziura,  co 
stwarza  zagrożenie  dla  uczestni
ków  ruchu.  Miejsce  to  zabezpie
czono  i  przekazano  informację 
o istniejącym zagrożeniu odpowie
dzialnym  służbom.  (ag) 

Szczęśl iw ie  czuwa  Straż  Miejska.  Fot.  W.  Such ta 

FAŁSZYWI 
KOMINIARZE 
7października  strażnicy  miejscy 
i policjanci zatrzymali  osoby,  któ
re  podawały  się  za  kominiarzy 
i  sprzedawały  kalendarze  miesz
kańcom  Manhatanu.  Osoby  te 
przewieziono na policję. Postępo
wanie wyjaśniające trwa. zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Egipt ,  Turcj a 
Tunezja,  Marok o 
Kenia,  Dominikana 
Kuba, Tajlandia 

Węgry   baseny termaln e 
W i e d e ń    9 5zywutsrponmlkjiecbaRNL  z\   zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
B.U.T.  „Ustronianka", 

t e ł .  8 5 4  3 2  8 8 

^  L |  N O W A  M A R K O W A  O D Z I E Ż  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA
| J  HM  w  C E N A C H  P R O D U C E N TA 

Q  O  H  U  R  T  D  E  T  A  L 

Us l roń.  u l.  Daszyńsk iego  7 0  A  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA
godziny olwarcia:  pnpt  9.0017.00  sobolr  nieczynne 
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NIE  DOTYKAĆ 
ZWIERZĄT! 

fil ?Y7A 
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9 października  odbyła  się  50.  sesja  Rady  Miasta.  Była  to  zara
zem ostatnia  sesja kadencji  19982002. Obrady prowadziła  Emi
li a  Czembor. 

Tematem  wiodącym  sesji była  przyroda  Ustronia. Z  wykładem 
o stanie ustrońskiego  środowiska  naturalnego  wystąpił prof.  Gu
s taw  M ichna.  Wystąpienie  oparł  o  publ ikacje  z  Raportu 
o  stanie  środowiska  naturalnego  w  Ustroniu  oraz  z  Przyrodnika 
Ustrońskiego.  Swe  wystąpienie  podzielił  na  cztery  części  doty
czące czystości  wód,  powietrza,  gleby  i natężenia  hałasu.  Jakość 
wody  się  poprawia,  choć  niepokojący jest  fakt stałego  przenika
nia do rzeki  fekaliów. Jeżeli  chodzi  o powietrze,  to żadne z  zanie
czyszczeń  nie przekracza  normy. Ostatnie badania gleby w Ustro
niu  przeprowadzono  w  1995  r. Stąd  konieczność  przeprowadze
nia ponownych  badań.  Stan  hałasu  w Ustroniu  nie jest  alarmują
cy, a problemem  są  samochody  przekraczające dozwoloną  pręd
kość,  szczególnie  w  nocy. 

Następnie  przedstawiono  informacje  o  ustrońskich  lasach. 
W  informacji  przekazanej  radnym  przez  nadleśniczego  Leona 
Mijał a  czytamy m.in.: Lasy na terenie miasta zajmują obszar 2805 
ha co stanowi  prawie  połowę  powierzchni  Ustronia.  Z  tego  1911 
ha  jest własnością  skarbu  państwa,  pozostałe 894 ha jest  własno
ścią  prywatną.  Łącznie  w  Ustroniu  lasy  posiada  450  właścicieli, 
co  daje  średnią  powierzchnię  leśną  na  jednego  posiadającego 
0 wielkości  około 2 ha.  Wyliczona  średnia  nie  uwzględnia  faktu, 
że wiele działek  leśnych  stanowi  współwłasność  od  kilku  do  kil 
kudziesieęciu  osób. 

Na bazie danych  planu  urządzenia  lasu sporządzonego dla  Nad
leśnictwa  Ustroń  na  lata  19982007  określono  następujący  pro
centowy  udział  powierzchniowy  gatunków  drzew  w  lasach  pań
stwowych:  świerk    63%,  buk    32%,  jawor    2%,  jodła,  1%, 
sosna,  modrzew,  dąb,  jesion,  grab,  brzoza,  olsza    2%.  Średni 
wiek  drzewostanu  przekracza  70  lat.  Ilość  masy  drewna  na  ha 
powierzchni  leśnej wynosi  361  m3. 

W  lasach  niepaństwowych  udział  procentowy  gatunków  drzew 
przedstawia  się  następująco:  świerk    48%,  buk    38%,  brzoza  
4%, jodła  2%, sosna  2%, jawor 1%, olsza1%, modrzew  1%, 
dąb, klon,  lipa, grab, osika  3%. Średni  wiek drzewostanu  wynosi 
około  55  lat.  Ilość masy  drewna  na  ha  lasu wynosi  250  m3. 

Lasy Ustronia stanowią obszary o wyjątkowej w całych  Karpa
tach  wartości  przyrodniczej.  Mimo  wprowadzenia  w  przeszłości 
na  większości  powierzchni  litych  nasadzeń  świerkowych,  pozo
stało sporo  fragmentów o dużym  stopniu  naturalności.  Szczegól
nie w zakresie  zachowania  miejscowych  ekotypów  gatunków  li
ściastych  takich  jak:  buk,  jesion,  jawor  oraz  iglastych:  jodła 
1 świerk. 

Następnie  L.  Mijał  informował,  że  część  lasów  objęto  ochro
ną. Stworzono  leśny  kompleks  promocyjny,  park  krajobrazowy, 
są kategorie  lasów ochronnych  i specjalnie chronionych w strefie 

uzdrowiskowej.  Tych  funkcji  ochronnych  nie  ma  w  lasach  pry
watnych.  Zagrożeniem  dla  lasów  jest  zabudowywanie  terenów 
leżących  coraz wyżej.  W  ustrońskich  lasach  żyje sporo  zwierzy
ny. Ilość dzikich zwierząt utrzymuje się na stałym poziomie.  Ostat
nio  nawet  na  naszym  terenie  pojawił  się  ryś,  czasem  do  lasów 
w Dobce zaglądają wilki . Sporo zwierząt ginie na drogach,  głów
nie na  obwodnicy. 

Jan  Lazar  pytał,  czy  na  naszym  terenie  nie  ma  zbyt  wielu  li 
sów. L. Mijał odpowiadał,  że jest  ich  faktycznie zbyt wiele, ale to 
wynikazywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  z faktu, że lis nie ma naturalnych  wrogów. Jedynym  regu
latorem populacji  lisów jest wścieklizna. Obecnie stosuje się szcze
pionkę  przeciw  wściekliźnie,  lisy nie chorują na tę chorobę  i stąd 
tak  duża  ich  ilość. Zmniejszyć  ilość  lisów starają się  odstrzałami 
myśliwi. 

Mar ia  Tomiczek  pytała  natomiast  o  dziki  niszczące  uprawy. 
W  okresie  dwóch  tygodni  od  sadzenia  rolnicy  muszą  całe  noce 
stróżować w polu, by odpędzać głodne  dziki. Czy  te zwierzęta  są 
aż  tak głodne,  pytała  radna.  Tomasz  Szkaradnik  pytał w  związ
ku  z  tym  o  odszkodowania  wypłacane  rolnikom  za  szkody  wy
rządzone  przez  dzikie  zwierzęta.  L.  Mijał  informował,  że  wyso
kość  odszkodowania  reguluje ustawa,  a  wypłaca je  koło  łowiec
kie  gospodarujące zwierzyną.  Dziki  są  zwierzętami  w  lesie  bar
dzo  pożytecznymi,  a  skala  szkód  przez  nie  wyrządzanych  jest 
niewielka.  Niestety  niewielkie  są  też  odszkodowania. 

Bolesław  Kroker  był  zaniepokojony  malejącą  ilością  zajęcy 
w Ustroniu.  L. Mijał odpowiadał,  że jest  to zwierzę polne  i obec
nie zmniejszył się obszar występowania.  Ponadto zające w całym 
kraju  są  dziesiątkowane  przez  choroby.  Kiedyś  było  to  zwierzę 
masowo  występujące,  wystarczy  choćby  wspomnieć  polowania 
w  Ustroniu,  podczas  których  ubijano  około  100  zajęcy  bez 
uszczerbku  dla  ich  populacji. 

Podczas  sesji  podjęto  także  uchwały  dotyczące  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  w Nierodzimiu,  regula
min  zbiorowego  dostarczania  wody. 

Zmieniono  uchwałę  z  lutego  2001  r. dotyczącą  długotermino
wej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
przeznaczonej  na  modernizację  i rozbudowę  oczyszczalni  ście
ków  wraz z kolektorami.  Pierwotnie  w uchwale  figurowała  kwo
ta  pożyczki  w  wysokości  6.020.000  zł.  Kwotę  tę  postanowiono 
obniżyć  do 2.920.000  zł, co stało się możliwe  po zmianie  części 
pożyczki  na  dotację  oraz  z  uwagi  na  skrócenie  okresu  budowy 
oczyszczalni.  Równocześnie  podjęto uchwałę  o zaciągnięciu  po
życzki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  wy
sokości  1.530.000  zł  realizowanej  od  I kwartału  2003  r.  Pożycz
ka  ta  przeznaczona  zostanie  na  budowę  kolektora  w  Lipowcu. 
Burmistrz  Ireneusz Szarzeć  tłumaczył, że można  było  zaoszczę
dzone  pieniądze  z  pożyczki  z  2001  r.  przeznaczyć  na  kolektor 
w Lipowcu, ale w międzyczasie  zmieniły  się na bardziej  korzyst
ne  warunki  pożyczek  preferencyjnych,  więc  opłaca  się  zwrócić 
starą  pożyczkę  i zaciągnąć  nową. 

Podjęto  także  uchwalę  O przekazaniu  w użytkowunie  powyżej 
trzech  lat szatni przy stadionie KuźniInżbudu.  Wcześniej miasto 
przejęło szatnie  od  klubu, gdyż była  to jedyna  możliwość  wyko
nania  remontu  z  pieniędzy  miejskich.  Obecnie  obiekt  wraca  do 
klllbu, przy czym miasto ma zagwarantowane  korzystanie  z  nie
go  podczas  imprez organizowanych  na stadionie  i na bulwarach 
nad  Wisłą. 

Była  to  nosząca  numer  598  ostatnia  uchwała  Rady  Miasta  tej 
kadencji.  Podjęto ją jednogłośnie.  Była  też  okazja do  podsumo

pełnienia  Emilii Czembor:  .  .... 
do przewodniczącej KJvi  szczególności  ses  *  y>   ̂ na_ 
i  prowadzenie  prac 
budzący  7 a ,  et i Samorząd może s«ę szczycić s ^  k o m p ro 
w e t ,  ż e  p^cy,  umiejętnością  ^ ^ w o  ujął  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA

npH zywtsrqponmljiedbaZN

waśni 

dząznołamiwpll 
Kwiaty  dla  E. Czembor  na  koniec  kadencji.  Fot.  W.  Suchta zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

4  Gazeta  Ustrońska  zyoniged

ˇniezgody. Ustroń szczęśliwie tego l)ic (lołwJc/fl 
Wojsław Suchtil 
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TO  JUŻ  35  LAT  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niezauważalnie  minęła  35  rocznica  istnienia  Kolei  Linowej 
na  Czantorię.  Została  oddana  do  użytku  w  październiku  1967 
roku  i od  razu  stała  się  wielką  atrakcją  turystyczną.  Były  to  cza
sy,  w  których  powstawały  kolejne  domy  wczasowe  w  dol inie 
Jaszovvca  a  Ustroń  stawał  się  znaną  nie  tylko  wśród  mieszkań
ców  Śląska  miejscowością.  Od  początku  kolej  l inowa  cieszyła 
się  wielką  popularnością.  Umożl iwiała  łatwe  dotarcie  na  pola
nę  Stokłosica  a  dalej  na  szczyt  Czantori i,  skąd  rozchodzi ły  się 
szlaki  turystyczne  po  górach  Beskidu  Śląskiego.  Oblężenie  ko
lej  przeżywała  zimą,  szczególnie  w  soboty  i niedziele,  kiedy  to 
czas  oczekiwania  na  zajęcie  miejsca  na  krzesełku  wydłużał  się 
nawet  do  dwóch  godzin.  W  tych  czasach  funkcjonował  jeszcze 
tylko  wyciąg  krzesełkowy  na  Skrzyczne,  więc  nie  było  więk
szej  konkurencj i. 

W  miarę  upływu  lat  urządzenia  kolei  t rzeba  było  modernizo
wać  i  dos tosowywać  do  obow iązu jących  s tandardów.  Stąd 
w  latach  1991 1994  przeprowadzono  gruntowną  modernizację, 
zwiększono  zdolność  przewozową  z  500  do  847  osób  na  godzi
nę.  Budowano  też  wyciągi  orczykowe,  a  w  1997  roku  oddano 
do  użytku  letni  tor  saneczkowy.  Kolejną  modernizację  przepro
wadzono  w  latach  20002001.  Sygnałem  alarmowym  były  awazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KTO KOGO  POPI ERA 
W  Gazecie  Ustrońskiej  sprzed  dwóch  tygodni  ukazał  się  arty

kuł  Henryka  Słabego  „SL D  przed  wyborami".  Znalazł  się  w  nim 
akapit  niezrozumiały  dla większości  czytelników.  Chodzi  miano
wicie  o  fragment  opisujący  zebranie  z  25  września,  w  którym 
czytamy: zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

Burzliwa  dyskusja  koncentrowała  się  wokół problemu  popar
cia kandydata  na burmistrza  i dostępu  do informacji  z  przebiegu 
obrad Sejmu.  W sprawie  kandydatury  na burmistrza  Kolo już  raz 
wyraziło jednoznaczną  opinię  i podtrzymało  uchwalę z  zebrania 
odbytego  11  lipca 2002 r. 

Chodzi  tu  o  uchwałę  ustrońskiego  koła  SLD  z  lipca  tego  roku 
mówiącą  o poparciu  kandydatury  Ireneusza  Szarca  na  burmistrza 
Ustronia.  Tymczasem  koal icyjne  gremium  SLDUP  wyższego 
szczebla  stwierdziło,  że  w  Ustroniu  z  listy  SLDUP  na  burmi
strza  kandydować  będzie  Zdzisława  FranekJawor.  Zaskoczyło 
to członków  SLD z Ustronia.  Zresztą  kandydaturę  tę zgłosili  dzia
łacze  SLD  szczebla  powiatowego.  Odbyło  się zebranie  koła  SLD 
w  Ustroniu  i podtrzymano  stanowisko  z  lipca  popierające  kandy
daturę  aktualnego  burmistrza,  o  czym  napisał  dość  enigmatycz
nie  w  swym  artykule  H.  Słaby.  Dlatego  też  kandydaturę  Z.  Fra
nek  Jawor  rejestrowali  w  Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu  jako  kan
dydatkę  na  burmistrza  w  zbl iżających  się  wyborach  samorządo
wych  działacze  SLD  szczebla  powiatowego. 

Obecnie  koło  SLD  w  Ustroniu  liczy  ponad  50  członków,  a  je
den  z  nich  o  całej  sytuacji  mówi: 
  Szkoda,  że  nasze  władze  partyjne  nie  rozumieją,  że  centralizm 
demokratyczny  był  dobry  trzydzieści  lat  temu.  Dzisiaj  z  większą 
uwagą powinno się podchodzić  do tego co mówią  szeregowi  człon
kowie  i z  większym  szacunkiem  respektować  ich  zdanie,  (ws) 
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Wyc iąg  t rzeba  konse rwować.  Fot.  W.  Such ta 

rie  napędu,  jak ie  miały  miejsce  w  latach  1999  i 2000  powodu
jące  ki lkutygodniowe  przestoje.  Wyremontowano  stację  dolną 
i górną,  zmieniono  układy  komunikacy jne  na  stacji  dolnej,  za
daszono  i  rozbudowano  górną  stację,  wyremontowano  mosty 
na  nartostradach,  wymieniono  kolo  napędowe  i  instalacje  elek
tryczne,  wykonano jeszcze  wiele  innych  prac  remontowych.  Wy
konano  pierwszy    200  m  odcinek  oświet lenia  trasy  kolei,  co 
w  przyszłości  umożliwi  wydłużenie  godzin  jej  funkcjonowania. 
Opracowano  koncepcję  instalacji  sztucznego  naśnieżania  tras 
narciarskich. 

Szkoda,  że  w  tym  roku  nie  wykonano  zaplanowanej  wymiany 
kabli  energetycznych  doprowadzających  energię  elektryczną  do 
urządzeń  górnej  stacji,  a  cały  wysiłek  sprowadzono  do  działań 
personalnoadministracyjnych.  Może  to grozić  poważnymi  konse
kwencjami. 

Zarząd  powstałej  w  2001  roku,  w  miejsce  dotychczasowego 
gospodarstwa  pomocniczego  przy Urzędzie  Miejskim  Spółki,  miał 
jeszcze  wiele  innych  pomysłów  na  uatrakcyjnienie  naszej  popu
larnej góry  a  tym  samym  naszego  miasta.  W  tym  miesiącu  plano
waliśmy  urządzenie  retrospektywnej  wystawy  historii  kolei  lino
wej,  gromadzil iśmy  archiwalne  zdjęcia  i  dokumenty,  przygoto
wywaliśmy  wydanie  albumu. Zabrakło  czasu.  Może  zrobią  to  nasi 
następcy?  Rudolf  Krużo łck 

W  dawnym  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHEDBA

USTRONIU 
W  okresie  międzywojennym  wydawano  sporo  widokówek 

z  Ustronia,  gdyż  coraz  więcej  kuracjuszy  przybywało  do  naszej 
miejscowości.  Były  one  nieraz  f inansowane  przez  miejscowych 
przedsiębiorców,  czego  przykładem  jest  załączona  widokówka 
reklamująca kąpiele  rzeczne  wydana  nakładem  Wilhelma  Schar
berta,  który rozpoczął działalność  handlową  pod  koniec  lat  osiem
dziesiątych  XI X  wieku  na  tzw.  „Kramnówce".  Jego  syn  był  foto
grafem  i wykonywał  zdjęcia  do  widokówek,  które  potem  druko
wano  w  Krakowie.  Lidi a  Szka radn ik  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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Chętnych  na  jazdę  krzese łkami  nie  braku je.  Fot.  W.  Such ta 



Nauczycie le  na  spo tkan iu  w  Muzeum.  Fot.  W.  Such ta zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

NAUCZYCIELSK I 
TRUD 

11  października  w  DW  „ D ą b"  w  Jaszowcu  odbyła  się  uro
czystość  wręczenia  nagród  wyróżn ia jącym  się  nauczycie lom. 
W  uroczystości  uczestniczyl i:  p rzewodnicząca  Rady  Miasta 
Emil i a  C z e m b o r,  burmistrz  I r eneusz  Szarzeć,  naczelnik  Wy
działu  Oświaty  UM  D a n u ta  Koen ig,  przewodniczący  Komisji 
Oświaty  RM  S tan is ław  M a l i n a.  Burmistrz  dziękował  za  na
uczycielski  trud,  za  wychowywanie  młodych  pokoleń  ustronia
ków.  Następnie  wręczył  nagrody  Burmistrza  Miasta  dla:  Iwo
ny  Kul i s  z  SP1,  L iany  B rody  z  SP2,  Anny  O lek  i  J o l a n ty 
Kocyan  z  SP3,  A n ny  Ch leb io  z  SP5,  Olgi  Buczak  z  G  l , 
Iwony  W e r p a c h o w s k i ej  z  G2.  Ponadto  burmistrz  wręczył  L. 
Brodzie  wyróżnienie  przyznane  przez  Radę  Miasta  „Z a  zasłu
gi  dla  miasta  Ustronia".  L.  Broda  była  wicedyrektorem  SP2, 
w  tym  roku  przeszła  na  emeryturę.  Ponadto  wręczono  nagro
dy:  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  dla  J a n i ny  B a r n aś  z  SP5 
i  Ma r i i  K a c z m a r z yk  z  G2  oraz  nagrodę  Ministra  Edukacji 
Narodowej  emerytowanej  nauczycielce  SP5,  prezesowi  ZNP 
w  Ustroniu  Agn ieszce  Woźn iak. 

Tego  samego  dnia  po  południu  władze  miasta  spotkały  się 
w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  z emerytowanymi  ustrońskim 
nauczycielami.  Uczniowie  prezentowali  scenki  z  życia  szkoły, 
śpiewali  szkolne  przeboje.  Potem  z  recitalem  wystąpiła  Karol i
na  Dyba  prezentując utwoiy  popularne  sprzed  kilk u  i  kilkunastu 
lat. Na  gitarze  akompaniował  jej  A rkad iusz  Wiech.  Przed  kon
certami  w  partnerskim  NeukirchenVluyn  K.  Dyba  zaprezento
wała  się  ustrońskiej  publiczności  z jak  naj lepszej strony.  Była  też 
specjalna  dedykacja  dla  nauczycieli.  Na  zakończenie  dyskuto
wano  o dawnej  szkole  przy  kawie  i kołoczu.  (ws) 

Śpiewała  K.  Dyba.  Fot.  W.  S u c h ta zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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SZUKAJ Ą  PRACY 
10 października  na  parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie  odbyło 

się spotkanie  poświęcone  przeciwdziałaniu  bezrobociu.  Proboszcz 
ks.  Alojzy  Wencepel  witał  burmistrza  Ireneusza  Szarca,  kierow
nika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Zdzisława  Dzien
dziela,  przedstawicieli  bezrobotnych,  osoby  zaangażowane  w  po
moc  dla  pozostających  bez pracy.  Parafia w  Polanie  prowadzi  spe
cjalne biuro pośredniczące  w załatwianiu  pracy. Obecnie  u  Dobre
go  Pasterza  zarejestrowanych  jest  258  osób  poszukujących  pracy. 

Podczas  spotkania  mówiono  przede  wszystkim  o  problemach 
związanych z poszukiwaniem  pracy. Często przedsiębiorcy nie chcą 
zatrudniać  doświadczonych  pracowników  w  średnim  wieku.  Za
stanawiano  się jak  ułatwić  bezrobotnym  możliwość  korzystania  z 
ofert  pracy  w  miejscu  zamieszkania. 
 Trudno  liczyć  na zatrudnienie  w  firmach  państwowych,  gdyż  one 
ograniczają  zatrudnienie,  a  lepiej  zwrócić  się  ku  przedsiębiorcom 
prywatnym,  bo to właśnie przedsiębiorstwa  prywatne  rozwijają się, 
zwiększają  zatrudnienie   mówił  burmistrz  I. Szarzeć.   Często  fir 
my  oferują  pracę  trudną,  na  zewnątrz,  w  branży  budowlanej,  ale 
proponują.  Mnie  osobiście  najbardziej martwi  to,  że  tak  wielu  ab
solwentów  szkół  pozostaje  bez  pracy.  Nie  zawsze  wytrzymują  to 
psychicznie. 

Obecni  na  spotkaniu  bezrobotni  proponowali,  by  przy  Urzędzie 
Miasta  utworzyć  biuro  współpracy  z  przedsiębiorcami,  gdzie  by
łyby  oferty  pracy.  Bezrobotnego  często  nie  stać  na jeżdżenie  po 
całym  powiecie  w  poszukiwaniu  pracy.  Na  razie  bezrobotni  mogą 
się  w  Ustroniu  jedynie  rejestrować,  a  dobrze  byłoby  stworzyć  tu 
oddział  Powiatowego  Urzędu  Pracy.  Burmistrz deklarował  pomoc, 
przede  wszystkim  zapewnienie  odpowiedniego  pomieszczenia 
z  wyposażeniem  dla  pracownika  PUP. 

Mówiono  też  o  przygotowaniu  do  pracy,  o  korzystaniu  z  odpo
wiednich  kursów.  Ks. A.  Wencepel  przytoczył  przykład  kursu  ma
larzy pokojowych  zorganizowanego  dla bezdomnych  przebywają
cych  na  parafii  Dobrego  Pasterza.  Wymagało  to  wielu  zabiegów, 
starań  o  fundusze, ale udało się przeprowadzić  kurs. Niestety  ostat
nio  PUP  nic dofinansowuje szkoleń  osób  bezrobotnych.  (ws) 

Obwieszczenie 
Miejskiej Komisji  Wyborczej w  Ustroniu 

z  dnia  8  października  2002  r. 
w  sprawie:  listy  kandydatów  na  Burmist rza  Miasta  Ustroń 
w  wyborach  zarządzonych  na  dzień  27  października  2002  r. 

Na  podstawie  art.  10 ustawy  z dnia  20  czerwca  2002  r. 
o  bezpośrednim  wyborze  wójta,  burmistrza  i prezydenta  mia
sta  (  Dz.  U.  Nr  113,  poz.  984  z  późn.  zm), 

Mie jska  Komis ja  Wyborcza  w  Ustroniu 
p o d a je  do  wiadomości  wybo rców 

że  na  liście  kandydatów  na  Burmistrza  Miasta  Ustroń  w  wybo
rach  zarządzonych  na  dzień  27  października  2002  r.  zostali 
umieszczeni  następujący  kandydaci: 

1.  F R A N E K  J A W OR  ZDZISŁAWA ,  41  lat,  wykształcenie 
wyższe,  Ustroń 
zgłoszona  przez  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP,  któ
ra  nie  należy  do  partii  politycznej 

2.  G E O RG  A N D R Z EJ  J A N U S Z,  54  lat,  wykształcenie  wy
ższe,  Ustroń 
zgłoszony  przez Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń", 
członek  Platformy  Obywatelskiej 

3.  G O G Ó Ł KA  J A N,  50  lat,  wykształcenie  wyższe,  Ustroń 
zgłoszony  przez  KW  Samoobrona  RP,  członek  Samoobrony 
RP,  popierany  przez  Samoobronę  RP 

4.  S Z A R Z EĆ  I R E N E U SZ  A D A M ,  lat  32,  wykształcenie  wy
ższe,  Ustroń 
zgłoszony  przez  K W  Ustrońskie  Porozumienie  Samorządowe, 
który  nie  należy  do  partii  pol i tycznej 
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REUMATOLODZ Y 
W  BELWEDERZ E  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Od 4 do 6 października  w ustrońskim  Hotelu  „Belweder"  od
była  się ogólnopolska  konferencja naukowa  na  temat  „Postępy 
w diagnostyce  i leczeniu  chorób  reumatycznych".  Udział  wzięło 
300  gości.  Wykładowcami  byli  wiodący  polscy  reumatolodzy. 
  W  związku  z jubileuszem  Śląskiego  Szpitala  Reumatologicz
noRehabilitacyjnego dwa  lata temu  rozpoczęliśmy  biennale  Ślą
skich  Spotkań  Reumatologicznych   powiedziała  wiceprzewod
nicząca  Komitetu  Organizacyjnego  Konferencji dr  Danuta  Ka
połka,  zca dyrektora  d/s  lecznictwa  Śląskiego  Szpitala  Reuma
tologicznego.   W tym roku w ramach  Spotkań  odbyła się  II  Kon
ferencja NaukowoSzkoleniowa.  Przewodniczącym  Komitetu  Or
ganizacyjnego  był  dr  Edward  Nolewajka,  a  przewodniczącym 
Komitetu  Naukowego  był  prof.  Eugeniusz  Józef  Kucharz,  który 
jest  specjalistą  wojewódzkim  do  spraw  reumatologii. 

Pośród  prelegentów  znalazła  się m.in.  prof. Anna  Filipowicz
Sosnowska,  która jest  prezesem  Zarządu  Głównego  Polskiego 
Towarzystwa  Reumatologicznego.  Wykładowcą  był  również 
prof.  Jacek  Szechiński,  Konsultant  Krajowy  d/s.  Reumatolo
gii ,  który  mówił  o  „Nowych  grupach  leków  w  reumatologii". 
Organizatorem  konferencji  jest  oddział  Śląski  Polskiego  To
warzystwa  Reumatologicznego,  którego  prezesem  jest  dr 
Edward  Nolewajka.  Współorganizatorem  jest  również  Szpital 
Specjalistyczny  św.  Barbary  w  Sosnowcu  oraz  Śląski  Szpital 
ReumatologicznoRehabilitacyjny  w  Ustroniu. 

W tym  roku  poprosiliśmy  także  kolegów  z Oddziału  Śląskie
go  Polskiego  Towarzystwa  OrtopedycznoTraumatologiczne
go  o  współudział  i  współorganizację  Konferencji.  Stąd  pełna 
nazwa  tegorocznej  edycji  brzmi:  Śląskie  Spotkania  Reumato
logicznoOrtopedyczne.  Współpraca  ortopedów  i  reumatolo
gów  w  leczeniu  kompleksowym  chorób  reumatycznych  jest 
bardzo  istotna.  Dlatego  na  konferencji  przedstawione  zostały 
problemy  i  zagadnienia  reumatologiczne  oraz  ortopedyczne. 
Mogliśmy  wymienić  się  naszymi  doświadczeniami,  gdyż  ta 
współpraca  ortopedy  z reumatologiem  jest  bardzo  ścisła.  Trze
cim  ogniwem  w  kompleksowym  leczeniu  chorób  reumatycz
nych jest  rehabilitacja. 

Stałym  tematem  naszych  konferencji w ramach  Śląskich  Spo
tkań  są  zawsze  postępy  i  nowości  w  terapii  i  w  diagnostyce 
chorób  reumatycznych.  Polska  reumatologia  jest  na  poziomie 
europejskim  i światowej.  Wszystkie  najnowsze  metody  terapii 
i diagnostyczne  są  możliwe  i  stosowane. 

Jest kilka powodów, dla których spotykamy się właśnie w  Ustro
niu.  Po  pierwsze  Szpital  Reumatologiczny  w  Ustroniu  ma  bar
dzo  wysoką  pozycję  wśród  szpitali  tej  specjalności  w  Polsce. 
Według  rankingu  „Wprost"  z  2001  r.  nasz  szpital  zajął  trzecie 
miejsce w Polsce wśród  klinik  i ośrodków  specjalistycznych.  Jest 
to przy  tym  największy szpital  reumatologiczny  w  Polsce.  Opie
ką obejmujemy 45 % polskiej populacji chorych  reumatycznych. 
Co roku  leczymy ok. 6000 pacjentów w tym  850 w oddziale  orto
pedycznym.  Drugi  powód  to  27letnia  tradycja  tego  szpitala. 
Konferencja jubileuszowa,  która  się  bardzo  udała,  sprawiła,  że 
wszyscy bardzo mile wspominają szpital  i miasto. Dlatego  uczest
nicy  tego spotkania  sprzed  dwóch  lat chcieli  tu wrócić.  Nieprzy
padkowo  również wybrano  na miejsce obrad  hotel  „Beleweder", 
gdyż  tylko  tam  znajduje  się  sala  konferencyjna  odpowiedniej 
wielkości. Uczestnicy  konferencji byli zakwaterowani  w  „Jaskół
ce",  „Wildze"  i „Belwederze".  Notowała:  Anna  Gadomska  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Dyrekcja Gimnazjum  nr   1 w  Ustroniu  zywutronmligedcaZUTSRPONMKIHGFECBA

zat rudni w wy m i arz e c ałe go etatu 

nauczyciela  języka  angielskiego zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
z  kwalifikacjami  uprawniającymi  do  pracy 

w  gimnazjum,  zawartymi  w  rozporządzeniu 
Ministra  Edukacji  Narodowej  i Sportu z  dnia 

10 września  2002  r. w  sprawie  kwalifikacji 
nauczycieli. Teł.  8545662. 

Burmistrzowie  partnerskich  miast  Ustronia  podczas  I  Festy
nu  Miast  Partnerskich.  Fot.  W.  Suchta 

Ponad  cztery  lata  temu,  kiedy  ogłaszano  termin  wyborów,  za
stanawiałem  się czy  kandydować  na  radnego.  Zastanawiałem  się 
też,  czy  będę  przydatny  w  pełnieniu  tak  trudnego  obowiązku. 
Znajomi przekonywali  mnie mówiąc: „Masz długoletnie  doświad
czenie  w tuiystyce,  a jest  to nowy  przemysł  Ustronia".  Zdecydo
wali  ustroniacy  i  zostałem  wybrany.  Przystąpiliśmy  do  pracy 
w  Radzie  Miasta,  a ja  również  w  Zarządzie  Miasta,  w  Komisji 
Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  oraz  w  Komisji  doraźnej 
Turystyki, która w ciągu kilku  miesięcy opracowała program  dzia
łania.  Dodatkowo  zainteresowałem  się  współpracą  z  miastami 
partnerskimi.  Stwierdziłem,  że  takie  miasta  powinny  być do  sie
bie  podobne  charakterem,  ilością  mieszkańców  itp.  Brakowało 
nam  miast  z  Czech  i  Słowacji,  tak  by  wraz  z  Hajdunanas  i  XI 
Dzielnicą  Budapesztu  utworzyć zespół miast układu  wyszehradz
kiego.  Jako  pilot  wycieczek  zagranicznych  odwiedziłem  wiele 
kurortów  Czech  i Słowacji.  Wybór  był  trudny, gdyż nasi  sąsiedzi 
posiadają  wiele  atrakcyjnych  kurortów.  Wybrałem  Luhacovice 
w Czechach  i Pieszczany  na Słowacji. Za tymi  miastami  przema
wiały  takie  argumenty  jak:  ciepłe  źródła,  położenie  niedaleko 
Ustronia  i  brak  bariery  językowej,  bo  z  Czechem  i  Słowakiem 
można  się  porozumieć.  Problemem  było  dotarcie  do  władz  tych 
miast  i przekonanie  icli do współpracy partnerskiej. Użyłem  wszel
kich możliwych  sposobów, wykorzystywałem  znajomych, z Urzę
du  Miasta  wysyłaliśmy  korespondencję.  Najpierw  podany  mi 
numer telefonu pomógł  w rozmowach  z Luhacovicami  i tym  spo
sobem sekretarz miasta zaprosiła naszą delegację na dzień  16 mar
ca  2000  r.  Pojechaliśmy  z  burmistrzem  Janem  Szwarcem,  ale  w 
nocy  spadło  w  Czechach  dużo  śniegu,  któiy  zasypał  przełęcz 
Syroko.  Nie  udało  się  jej  przejechać.  Po  miesiącu  20  kwietnia 
pojechaliśmy  ponownie,  tym  razem  bez niespodzianek.  Przyjęto 
nas  bardzo serdecznie  w ratuszu.  Umowa  o współpracy  Luhaco
vic  z  Ustroniem  została  podpisana  29  kwietnia  2000  r. Trudniej 
było  nawiązać  kontakt  z  Pieszczanami,  ale  też  się  udało,  a  do 
spotkania  doszło  15  lutego 2001  r., natomiast  umowę  partnerską 
podpisaliśmy  20  kwietnia  2001  r. 

Jak pamiętamy w pierwszym  Festynie  Miast Partnerskich  wzię
ło już  udział  pięciu  partnerów  trójkąta wyszehradzkiego:  z  Haj
dunanas, XI  Dzielnicy  Budapesztu,  Luhacovic,  Pieszczan,  Ustro
nia oraz  najstarszy  nasz  partner   NeukirchenVluyn  z  Niemiec. 
Dzięki  operatywności  pracowników  Urzędu  Miasta  otrzymali
śmy  dotację  na  zorganizowanie  tego  festynu  z  Funduszu  Wy
szehradzkiego. 

W  założeniach  miasta  partnerskie  współpracują  w wielu  dzie
dzinach,  my  rozwijaliśmy  przede  wszystkim  współpracę  między 
szkołami  i stowarzyszeniami.  Wyjeżdżały dzieci, młodzież,  spor
towcy,  chóry,  zespoły  regionalne.  Doszło  też  do  wymiany  leka
rzy  z  naszych  uzdrowisk.  Wiele  osób  piywatnych  korzystało  ze 
wspaniałych  wód  naszych  partnerów. 

Na  koniec  krótkie  wspomnienie  z  ustrońskiego  rynku.  Odby
wało  się  tam  pożegnanie  grup  młodzieży.  Już  przy autokarze  że
gnały  się  dwie  koleżanki.  Były  uściski,  łzy,  a  to już  nie  partner
stwo, ale  pewnie  wielka  przyjaźń.  Jan  Misiorz 
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Jest dopiero wrzesień, a Dziecięco Estrada regionalna „  Równi
ca " ma za sobąjuż  blisko 50 koncertów w rodzinnym  Ustroniu i w 
wielu miejscach nie tylko poza „  małą ojczyzną ", ale nawet bardzo 
daleko za granicą.  Często podziwiamy  ich występy  i  zastanowimy 
się nad fenomenem  tego zespołu. Aby uchylić rąbka tajemnicy po
prosiłam o wypowiedź na temat jak  pracowała  i jak  odpoczywała 
w  tym  sezonie  młodzież  z,,  Równicy  " Renatę  Ciszewską,  kierowni
ka artystycznego  i spiritus  movens  zespołu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sezon  kulturalny zaczyna się w Ustroniu w drugiej polowie  kwiet
nia.  17  kwietnia  wzięliśmy  udział  w  koncercie  charytatywnym 
w  Bielsku.  Impreza  odbyła  się w  Teatrze  Polskim.  Widownia  była 
pełna,  a  publiczność  dziękowała  nam  owacją  na  stojąco. 

W  maju  młodzież  musiała  godzić  naukę  i  egzaminy  w  gimna
zjum  z  licznymi  koncertami,  które  odbywały  się w  weekendy. 

Występowaliśmy też podczas Festynu  Miast Partnerskich w  Piesz
czanach.  Koncert  podobno  się  bardzo  udał.  Spotkało  nas  też  coś 
nadzwyczajnego,  co  nigdy  dotąd  nam  się  nie  zdarzyło,  chociaż 
działamy już  od  siedmiu  lat.  W  Pieszczanach  mieszkaliśmy  w  in
ternacie. Na  każdym  piętrze zakwaterowani  zostali  przedstawicie
le  innego  kraju:  Węgrzy,  Finowie    każdy  miał  swoje  piętro.  Dłu
gie  korytarze,  około  50  m.  Jak  to  zazwyczaj  bywa  na  tego  typu 
festiwalach,  orkiestry  grają  na  każdym  piętrze,  wszyscy  śpiewają, 
o  spaniu  raczej  nie  ma  mowy.  Wieczorami  śpiewaliśmy  w  naszej 
świetlicy  przy  otwartych  drzwiach,  więc  sporo  osób  siedziało  na 
schodach  i nas słuchało.  Położyliśmy  się około 2 nad  ranem.  Rano 
jak zwykle pierwsza wstałam, otwieram  drzwi  i... przeżywam  szok. 
Długi  korytarz jest  cały  wyłożony  czerwonymi  płatkami  róż.  Zbu
dziłam  młodzież,  tym  bardziej,  że  mieliśmy  być wcześnie  w  amfi
teatrze  na  próbie.  W  świetlicy  na  stołach  ktoś  również  ułożył  mo
zaiki  z  róż.  Było  to  bardzo  piękne.  Dywan  z  płatków  róż  niestety 
wysprzątały  nam  sprzątaczki,  natomiast  codziennie  rano  zastawa
liśmy  mozaiki  z  róż  w  świetlicy.  Potem  okazało  się,  że  zrobiła  to 
grupa  węgierska  w  podziękowaniu  za  nasze  piękne  śpiewanie. 

Wspaniały  był również w Pieszczanach  wieczór pożegnalny.  Jak 
zwykle  „Równica"  zaczęła  wspólne  śpiewanie,  a  potem  zeszliśmy 
do holu, w którym  spotkały  się wszystkie zespoły. Następnie  odby
ła  się  zabawa,  podczas  której  wszyscy  tańczyli,  orkiestry,  kapele 
grały  bez  przerwy,  niemal  do  rana.  To  też  było  wspaniałe  przeży
cie.  Prawdziwa  przyjaźń  i  integracja. 

W  czerwcu  byliśmy  na  festiwalu  „Ma j  nad  Olzą"  w  Darkowie. 
Wracaliśmy  stamtąd  szybko,  bo  mieliśmy  w  Ustroniu  występ  dla 
grupy  węgierskiej.  Później odbył  się  nasz  słynny  obóz  w  Lomnej, 
gdzie  co  roku  tworzymy  nowy  program.  Byliśmy  tam  już  po  raz 
czwarty.  W  tym  roku  pracowaliśmy  szczególnie  dużo.  Mam  prze
cież ciągle  nowe  dzieci  w  zespole  i wszystko  trzeba  dopracować. 

Po całym  dniu  intensywnej  pracy  o dziewiątej wieczorem  odby
wały  się nasze  słynne  ogniska,  podczas  których  w gawędzie  (dzie
ci  nazywają  to  „Ewangelią")  poruszamy  różne  sprawy  życiowe. 
Choćbym  nie  wiem  jak  długo  mówiła,  wszyscy  słuchają  w  ciszy, 
zapatrzeni  w ogień,  zamyśleni. 

W  Lomnej  przygotowywaliśmy  program  na  Dożynki.  Bo  ze 
wszystkich  koncertów jakie mamy, najważniejsze sądla  nas  ustroń
skie Dożynki, nasza publiczność.  Dlatego zawsze staramy się  stwo
rzyć  coś  nowego. 

Po  przyjeździe  z  Lomnej  byliśmy  w  Ustroniu  przez  parę  dni, 
podczas  których  daliśmy jeszcze  dwa  koncerty.  I pojechaliśmy  do 
Hiszpanii,  chociaż mało  brakowało,  żeby  do  wyjazdu  nie  doszło... 

Moj a  młodzież  naprawdę  dużo  z  siebie  daje.  Dlatego  dążymy 
z Zarządem  do  tego, żeby każdy  zarobiony  pieniądz szedł  na  dzie
ci.  Dzięki  Romanowi  Macurze  możliwy  był  w  tym  roku  nasz  wy
jazd  do  Hiszpanii,  podobnie jak  w zeszłym  roku  do  Grecji.  Zoba
czyliśmy  Lazurowe  Wybrzeże,  Monte  Carlo,  Costa  Brava,  Barce
lonę, stadion  olimpijski. 

Te  wyjazdy  należą  się  mojej  młodzieży  za  ciężką  pracę  przez 
cały  rok. 

Dzięki  Romanowi  Macurze  moi  wychowankowie  mogą  zwie
dzić  świat,  a  przy  tym  sami  dają  piękno  innym.  Tak  było  i  tym 
razem.  W  Hiszpanii,  w  Platja  D'  Aro  pan  Roman  zorganizował 
nam jeden  koncert.  Były  plakaty,  dzięki  czemu  każdy  wiedział,  że 
wystąpi  „Równica"  z  Polski.  Przed  występem  oczywiście  odbyły 
się  próby. Na  widowni  były  tłumy    tylko  troje  Polaków,  poza  tym 
sami  obcokrajowcy ze wszystkich  stron  świata.  Mimo  dość  późnej  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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pory  na  widowni  siedziało  dużo  dzieci  z  rodzicami.  Obawiałam 
się, że trzeba  będzie skrócić  program.  Tymczasem  dobrnęliśmy  do 
końca,  skończyliśmy  o...  północy.  I  w  dalekiej  Hiszpanii  po  na
szym  występie  publiczność  stała  i krzyczała  „Viv a  Polonia!".  To 
było wspaniałe.  W tym  momencie  myślałam  o małym  Ustroniu  pod 
Czantorią, o rodzicach  dzieci  z zespołu, o wszystkich  ustroniakach, 
którzy już  śpią.  Tu  w  Hiszpanii  obcy  świat  wołał  „Viv a  Polonia", 
a  moje  dzieci  kłaniały  się  ze  sceny  w  naszych  cieszyńskich  stro
jach.  Było  to  tak  przejmujące, że  coś  ścisnęło  mnie  za  serce  i  po
myślałam:  „Ustroniu,  szkoda,  że  tego  nic  widzisz." 

Mieliśmy  również drugi  koncert  na promenadzie.  Był bardzo  po
dobny  i również zakończył  się okrzykami  „Viv a  Polonia".  I to  było 
już  właściwie  nasze  pożegnanie  z  Hiszpanią. 

Największą  radość  sprawiało  mi,  kiedy  dzieci  kąpały  się w  mo
rzu,  w  pełnym  słońcu.  Umęczone  próbami,  występami  mogły  na
reszcie  odpocząć.  Stąd  moja wdzięczność  dla  R.  Macury   nie  tyl
ko  za  to,  że  mogliśmy  wystąpić,  ale  przede  wszystkim  za  to,  że 
młodzież  mogła  odpocząć, kąpać się w  tym  cudownym  morzu,  tak 
dużo  zobaczyć,  zwiedzić. 

Na  drugi  dzień  po  powrocie  do  Ustronia już  zaczynały  się  kon
certy   mieliśmy  ich aż pięć.  Potem  dwa  tygodnie  przerwy  i  rozpo
częły  się  przygotowania  do  Dożynek.  Było  wprawdzie  tylko  sie
dem  prób, ale wszystkie  bardzo  intensywne.  A  na Dożynkach  było 
cudownie  i  za  to  chcielibyśmy  podziękować  ustrońskiej  publicz
ności,  której jesteśmy  wdzięczni  za  ciepłe  przyjęcie  i owacje. 

„Równica"  została  uznana  za  najlepszy zespół  dziecięcy  na  Ślą
sku.  Wygraliśmy  przecież  „Śląskie  śpiewanie"  i  mieliśmy  wiele 
koncertów,  po  których  często  te  słowa  słyszymy.  Niejedna  gazeta 
w  ten  sposób  o  zespole  pisała.  Jestem  dumna,  że  to  nasze,  ustroń
skie dzieci  mogą  się  tak  podobać,  zwiedzać  świat,  przeżywać  róż
ne  wspaniałe  chwile,  bankiety,  przyjęcia. Niewiele  osób  zdaje  so
bie sprawę jak  wiele w tym  wszystkim jest  spraw  wychowawczych. 
Już  po  roku  pracy  w zespole  dzieci  są  całkiem  inne:  bardziej  zdy
scyplinowane,  samodzielne,  umieją utrzymać  porządek,  zachować 
się,  znaleźć  w  obcym  świecie,  przyjmować  gratulacje  a  nawet... 
rozdawać  autografy! Kiedyś będą  to wspominać  z  rozrzewnieniem. 

Zespół  istnieje od  siedmiu  lat  i przewinęło  się  przezeń  mnóstwo 
dzieci.  Każda  zmiana  składu  pociąga za sobą  kolejną zmianę  ukła
du, choreografii. Nie wiem, jak  długo podołam  tej pracy, gdyż  cza
sem  siły  mnie  opuszczają  i przychodzą  chwile  zwątpienia.  Potem 
owacje  publiczności  dodają  sił.  Zawsze  też  pamiętam  o  tym,  że 
w  zespole  dzieci  są odizolowane  od  zła,  które  panoszy  się w  szko
łach: od narkotyków, alkoholu.  Podziwiam je,  ich zachowanie,  wza
jemne  odnoszenie  się  do  siebie.  Chciałabym  tylko,  żeby  nauczy
ciele otoczyli  młodzież z „Równicy"  opieką, żeby j ą  trochę  wyróż
nili ,  uznali  jej  pracę.  Bo  przecież  trzeba  pamiętać,  że  oni  przez 
cały  rok    niektórzy  już  od  kilku  lat    ciężko  pracują  i  przynoszą 
wielki  zaszczyt  Ustroniowi,  swoim  rodzicom,  szkołom.  Dają  tak 
wiele  z siebie  innym,  mimo  młodego  wieku.  I należy  to  docenić. 

W „Śląskim Śpiewaniu", w którym zdobyliśmy Grand  Prix  wzięło 
udział  13 tysięcy  uczestników.  Pierwszy  raz wtedy  zdarzyło  się,  że 
inni  wykonawcy  mówili  „Ta  nagroda  wam  się  należała".  Nie  było 
zazdrości.  Bo  nie  powinno  być  zazdrości,  powinna  być  za  to  wza
jemna życzliwość. Tego właśnie uczę  moją małą gromadkę  i chcia
łabym,  żeby  wszyscy  szli  przez  życie  postępując  szlachetnie  i  do
brze,  nie  zazdrościli  sobie  i na  zawsze  zostali  przyjaciółmi. 

Notowała:  Anna  Gadomska 

Równica"  w  Slavicinie  w  Czechach. 
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LUDZ I E  SPRAWDZENI ,  GODN I  Z AUFAN I A 
Okręg  Wyborczy  Nr  1   Polana  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

CIIO  W ANIOK  JAN  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  przedsiębiorca,  społeczny  Prezes  OSP 
Po lana.  Jako  rodow i ty  Us t ron iak  chc ia łbym  z a d b ać  o 
przywrócenie  świetności  Jaszowca,  Dobki  i  Polany.  Znam 
problemy  naszych  mieszkańców.  Będę  robił  wszystko  żeby 
mieszkańcy  mieli  pracę  i żyło  się  im  dostatniej. 

Okręg  Wyborczy  AJr 2 — Poniwiec 
SIEDLOK  ROMAN    przedsiębiorca.  Rodowity  Ustroniak. 
Jako  przedsiębiorca  daję  pracę  25  osobom.  Chcę  realizować 
zadania  rozpoczęte  przez  poprzednią  Radę  oraz  kontynuować 
budowę dróg na  Poniwcu,  kanalizację  i mieszkania  komunalne 
dla biednych.  Będę do  Waszej dyspozycji  i nie będzie  żadnego 
problemu,  którego  nie  spróbujemy  rozwiązać. 

Okręg  Nr  3 — Manhatan, 
ulice  A.  Brody  i  Pasieczna 

MALINA  STANISŁAW    P r a c o w n ik  Kuźni  U s t r o ń. 
Bezpartyjny.  Z  UPSem  związany  od  samego  zawiązania.  V
ce  Przewodniczący  Rady  Miasta  mi ja jącej  kadencj i.  Duże 
doświadczenie  w  pracy  samorządowej  chcę  spożytkować  dla 
kontynuacji  zadań  j uż  rozpoczętych,  pamiętając  o  dalszym 
rozwoju  miasta,  dzielnicy  i osiedla.  Gwarantuję  sumienność, 
uczciwość  i poczucie  obowiązku. 

Okręg  Wyborczy Nr 4   Ustroń  Centrum 
1.  CZEMBOR  EMILIA    P rzewodn icząca  Rady  Miasta 
mi ja jącej  kadencj i,  Prezes  Towarzystwa  Opieki  Nad  Nie
pełnosprawnymi.  W  zbl iżającej  się  kadencji  istnieje  realna 
szansa na definitywne zakończenie  rozpoczętych już  inwestycji 
t j .  b ib l io tek i,  amf i tea t ru,  M D K  „ P r a ż a k ó w k a"  i  zagos
p o d a r o w a n ie  Rynku.  C h c i a ł a b ym  w  tych  d z i a ł a n i a ch 
uczestniczyć, jak  również w pracy związanej z oświatą,  kulturą, 
promocją  miasta  i opieką  nad  niepełnosprawnymi 

2.  KAMIŃSKI  JACEK    absolwent  Wydziału  Górniczego 
Pol i techniki  Ś ląsk iej  w  G l iw i cach,  abso lwent  S tud ium 
Pedagogicznego  w  Instytucie  Kszta łcenia  Nauczycie li  w 
Katowicach.  Obecnie  jest  pracownikiem  Jastrzębskiej  Spółki 
Węglowej  w  Kopalni  Pniówek.  W  latach  19982002  Radny 
Miasta Ustronia, Członek  Zarządu  Miasta.  Bezpartyjny.  Żonaty, 
dwoje  dzieci. 

3.  KUBALA  KAROL    lat  65,  artysta  plastyk. 

4.  MISIORZ  JAN    lat 62.  Ekonomista,  przewodnik,  ratownik 
GOPR,  rzeźbiarz.  W  poprzedniej  kadencji  radny  i  członek 
Zarządu  Miasta.  Cztery  lata  kadencji  to  za  mało,  żeby  zrobić 
dla  miasta  wiele,  ale  co  zrobi l iśmy  j uż  widać.  Chciałbym 
kontynuować  rozpoczęte  działania.  Ustroń  musi  być  czysty, 
piękny  i  bezpieczny.  Turystyka  to  nowy  przemysł  Ustronia, 
któiy  daje  pracę  i zarobek  mieszkańcom.  Drogi,  kanalizacja, 
ośw ie t len ie,  zm iana  z a g o s p o d a r o w a n ia  p r zes t r zennego 
Waszych  terenów  i wiele  innych  trudnych  spraw  będę  razem  z 
Wami  rozwiązywał.  Mój  dom  jest  otwarty  dla  Was. 

5.  WASZEK  JÓZEF  —  lat  50,  żonaty,  córka  zamężna,  2  synów 
i  2  wnuków.  Wykszta łcen ie  średnie,  mist rz  komin iarski 
prowadzący swój zakład w  Ustroniu od 23  lat. Prezes  Korporacji 
Kom in ia r zy  Po l sk i ch.  W  p o p r z e d n i ej  kadenc ji  W ice
przewodniczący  Rady  Miasta  i przewodniczący  trzech  komisji 
Rady  Miasta.  Poprzez  dążenie  do  utrzymania  lub  zmniejszenia 
podatku  od  nieruchomości  dla  działalności  gospodarczej  oraz 
zmniejszenie  bezrobocia  i  pomocy  najbardziej  potrzebującym 
mieszkańcom  naszego  miasta  pragnę  promować  Ustroń. 

Okręg  Wyborczy  Nr  5 — Hermanice 
1. DRÓZD  JAN    lat 40,  żonaty,  trójka dzieci,  technik  rolnik. 
Prowadzę  własne  gospodars two  ro lne.  Mo j a  rodz ina  od 
poko leń  m i e s z ka  w  H e r m a n i c a ch  i  s tąd  d o b ro  m o j ej 
miejscowości  i jej  mieszkańców  jest  dla  mnie  ważne. 

2.  ŚLIŻ  WIESŁAW    bezpartyjny.  Urodziłem  się  i  mieszkam 
w  UstroniuHermanicach,  skąd  też  wywodzi  się  moja  cała 
rodzina.  Mam  45  lat,  jestem  żonaty  i  mam  trójkę  dzieci.  Z 
wykształcenia  jestem  technikiem  mechanikiem  i  technikiem 
BHP. Pracuję w Kuźni  Ustroń.  Społeczne działanie w  Zarządzie 
Osiedla  oraz  Radzie  Miasta  pozwoli ło  mi  poznać  dokładnie 
problemy  nur tu jące  społeczność  Osiedla  i  całego  Miasta. 
Program  dz ia łan ia  będz ie  się  skup iał  wokół  spraw  j uż 
rozpoczętych  lub  wymagających  pilnej  realizacji. 

Okręg  Wyborczy  Nr  6 — Lipowiec 
/.  LAZAR  JAN    lat  55,  rolnik  szkółkarz,  członek  Zarządu 
Miasta  w  kadencji  19982002. 

2.  TOMICZEK  MARIA    od  urodzenia  mieszkam  w  Lipowcu. 
Prowadzę  16  ha  gospodarstwo  rolne.  Jestem  bezpartyjna.  W 
radzie  Miasta  pracowałam  przez  ostatnie  2  kadencje.  Znam 
problemy  miasta  i  swo jej  dzielnicy.  Pragnę  kontynuować 
skuteczne  działania  zmierzające  do  dalszego  ich  wzrostu  i 
rozwoju  głównie  poprzez  ochronę  środowiska  naturalnego  i 
poprawę  infrastruktury. 

Okręg  Wyborczy  Nr  7 — Nierodzim 
KUROWSKI  JÓZEF    Emeryt.  Znam  dobrze  prob lemy 
dzielnicy Nierodzim.  Dołożę wszelkich  starań  aby j e  rozwiązać. 

Okręg  Wyborczy  Nr  8 — Zawodzie 
SZTEFEK  MIROSŁAWA    jes tem  rodowi tą  mieszkanką 
Ustronia.  Bezpar ty jna.  Od  28  lat  za jmu ję  się  zawodowo 
ochroną  środowiska.  Po  ukończeniu  studiów  na  Politechnice 
Ś ląsk iej  w  G l iw icach  p racowa łam  w  Przeds ięb io rs tw ie 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Ustroniu,  a  aktualnie  od  11  lat 
p rowadzę  f i rmę  inżynierską  w  branży  wodnośc iekowej. 
Zagadnienia  ekologiczne  są  nierozerwalne  związane  z  moją 
pracą  zawodową  i wiedzę  w  tym  zakresie  pragnę  wykorzystać 
w  działalności  społecznej jako  radna. 

Nie  hasła  i  obiecywanie, 
lecz  ponad  podziałami  wspólne  działanie.  zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

ZAPROSZENI E 

Komi tet  Wybo rczy  W y b o r c ów  Ust rońsk ie  Porozumien ie 
s a m o r z ą d o we  (UPS)  Ńr  Listy  8  z a p r a s za  w y b o r c ów  na 
spotkan ia  z  kandyda tem  na  Burm is t r za  Mias ta  Ustronia 
I reneuszem  Szarcem  o r az  k a n d y d a t a mi  na  radnych  UPS
u,  k tóre  odbędą  się: 

  17.10.2002  roku  o godz.  18.00 w O SP  w  Lipowcu  dla  okręgu 
wyborczego  NR  6  (L ipowiec) 

  18.10.2002  roku  o godz.  16.30 w O SP   Po lana  dla  okręgów 
wyborczych  NR  1 (Po lana)  i Nr  2  (Poniwiec) 

  18.10.2002  roku  o godz.  19.00  w  M D K  „ P r a ż a k ó w k a"  dla 
o k r ę g ów  NR  3  ( M a n h a t a n ),  N r  4  ( C e n t r u m)  i  N r  8 
(Zawodzie). 
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Kombatanci  i burmis t rz  pod  Pomnik iem.  Fot.  W.  Such ta zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ROCZNICA  BITWY 
12 października,  w  59.  rocznicę  bitwy  pod  Lenino,  pod  Pomni

kiem  Pamięci  przy rynku  odbyła  się skromna  uroczystość,  w  której 
uczestniczyli  kombatanci  Stowarzyszenia  Żołnierzy  Polskich  Sił 
Zbrojnych na Zachodzie  i Związku Kombatantów  RP. Był  burmistrz 
Ireneusz  Szarzeć.  Punktualnie  w południe  zawyła  syrena.  Dni  or
ganizowania  się  Wojska  Polskiego  w  ZSRR,  kiedy  z  Archipelagu 
GULag,  miejsca  śmierci  milionów  ludzi,  Polacy  szli  do  wojska, 
jedynej  szansy  wydostania  się  ze  Związku  Radzieckiego  i  przeży
cia,  wspominał  Ludwik  Gembarzewski  mówiąc  m.in.:  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

1 2 października  1943  r. był  dniem  chrztu  bojowego.  Krwawy  był 
to  chrzest.  W  walce  poległo  3.054  żołnierzy,  prawie  25%  składu 
osobowego  dywizji  im.  Tadeusza  Kościuszki.  Taki był początek  walk 
tej  dywizji.  Potem  bój  o  Warszawę,  Wal Pomorski  i Berlin.  Złóżmy 
kwiaty  i  oddajmy  hołd  poległym  żołnierzom  na  wszystkich  fron
tach  U  wojny  światowej.  W  imieniu  kombatantów  środowiska 
ustrońskiego,  jako  uczestnik  wojny  składam  podziękowanie  za 
uczestnictwo  w  tej  uroczystości  i oby  w przyszłości  nie  trzeba  było 
obchodzić  podobnych  rocznic.  Trzeba  szukać  dróg  rozwiązywania 
wszystkich  konfliktów  w sposób  mądry,  odważny  i pokojowy  Niech 
nadanie  Nagrody  Nobla  byłemu  prezydentowi  USA  Jimmiemu 
Carterowi  będzie  dowodem,  że jest  możliwość  rozwiązywania  kon
fliktów  między  narodami  nie  w  sposób  krwawy.  Jako  kombatant 
mogę  stwierdzić,  że  wojna  to  stracona  nasza  młodość  i jej  uroki. 

Następnie  pod  Pomnikiem  złożono  wiązanki  kwiatów.  (ws)  zywutsronmlkjigedcbaZYWUTSRPONKIEDCA

Zarząd Stowarzyszeni a Kulturalneg o  „RÓWNICA " 

ogłasz a  nabó r 
do  Dziecięce j   Est rad y  Regionalne j   „ RÓW NI CA "  zywtsrponmkjiedcaRC

pod kierownictwem Renaty Ciszewskiej zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Przesłuchanie  odbędzie  się 26  października  2002  r.  o  godz.  10.00 

w siedzibie Stowarzyszenia,  Gimnazjum nr 1  w Ustroniu, ul. Partyzantów 2a. 

Prosimy o przygotowanie piosenki  regionalnej, tel. kontaktowy: 8543471 

Serdecznie  zapraszamy! 

FORUM  EKOLOGI CZNE 
27  września  Starostwo  Powiatowe  w  Cieszynie  zorganizowało 

w  DW  „Leśnik" w Jaszowcu  I Forum  Ekologiczne  Ziemi  Cieszyń
skiej. Miało ono na celu  m.in. przedstawienie  aktualnego stanu  śro
dowiska  w  naszym  powiecie  i źródeł  finansowania  przedsięwzięć 
związanych  z  rolnictwem  i środowiskiem,  jak  również  prac  zmie
rzających do dostosowania  obowiązującego w  Polsce  prawa  doty
czącego  ochrony  środowiska  do  standardów  unijnych. 

Uczestnikami  Forum  byli  radni,  przedstawiciele  samorządów 
miast  i gmin  powiatu  cieszyńskiego  oraz  zaproszeni  goście  z  ró
żnych  instytucji  i organizacji.  Przedstawiono  9  referatów.  Radca 
Ministra  w Zespole  ds.  Rozwoju  Regionalnego  Ministerstwa  Śro
dowiska  Jacek  Jaśkiewicz,  omówił  regulacje  prawne  dotyczące 
ochrony  środowiska.  Przedstawiciel  Agencji  Regulacji  i  Moderni
zacji  Rolnictwa  w  Częstochowie  Marek  Dziubek  zaprezentował 
zebranym  program  „Sapard" jako  szansę  dla  polskiego  rolnictwa 
i obszarów  wiejskich.  Pierwszy  blok  tematyczny  zakończył  referat 
dotyczący  instrumentów  pomocowych  oraz  możliwości  pozyska
nia  środków  na  rzecz  inwestycji  w  ochronie  środowiska,  wygło
szony  przez  Wiesława  Siwczaka,  prezesa  Wojewódzkiego  Fundu
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach. 
W drugim  bloku tematycznym  znalazł  się referat prezesa  tlimy  „RA 
Tech"  Piotra  Sarre  o  nowoczesnej  metodzie  utylizacji  odpadów  
pirolizie  i zgazowaniu.  Następnie adiunkt w Katedrze Ekologii  Lasu 
Akademii  Rolniczej w Krakowie Stanisław  Małek  przedstawił  nowe 
technologie  monitorowania  stanu  środowiska.  Przedstawiciel  Od
działu  Karpackiego  Państwowego  Instytutu Geologicznego w  Kra
kowie  Wojciech  Rączkowski  omówił  budowę  geologiczną  powia
tu  cieszyńskiego  i płynące  stąd  zagrożenia  osuwiskowe,  co  winno 
znaleźć  odzwierciedlenie  w  planowaniu  przestrzennym.  W  części 
końcowej  z  referatem  „Leśny  Kompleks  Promocyjny    Lasy  Be
skidu  Śląskiego  szansą  turystyczną  powiatu"  wystąpił  nadleśniczy 
Nadleśnictwa  Ustroń  Leon  Mijał .  (ag) 

CIESZYN, ul.Zoleskiego 3 (boczna ul.Bielskiej kolo CPNu), tel./ fax:  33/852 11 62 

ŻORY, oś. Księcia Władysława PU4, t al. / fax:  32/ 435  78 54 zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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O Sprawiedliwość i Prawo" w UstroniuzyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  Lista nr  9 JJJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M I A S T O  D L A  L U D Z I .  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

1. Skuteczny  i sprawiedliwy  samorząd. 
2. Zacieśnienie  więzi wyborców  z  radnymi. 
3. Długofalowy  program  rozwoju  Ustronia  jako  gminy  atrak

cyjnej  dla mieszkańców  i  gości. 
4. Ustroń  przyjazny  młodzieży. 

5.  Propagowanie  walorów  gminy  jako  ośrodka  naukowych 
konferencji. 

6.  Dbałość  o skuteczność  ponadgminnych  działań  w  zakresie 
ochrony  czystości  wód, lasów  i  powietrza. 

7. Żądanie  zapewnienia  prawidłowych  i życzliwych  relacji  mię
dzy pracownikami  samorządowymi  a  petentami. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OKRĘG WYBORCZY  NR 2  PONIWIEC 
41  lat.  bezpartyjny,  absolwent 

AGH.  Od  1988  r.  pracownik  Za
kładów  Kuźniczych,  specjalista 
systemów  komputerowych. 

W  ramach  działań  na  rzecz 
dzielnicy  i jej  mieszkańców  in
teresuje  mnie: 
 dokończenie  inwestycji, 
  zadbanie  o  bezpieczeństwo 
mieszkańców, 
  rozwój  infrastruktury  tury
stycznej  dla pieszych  i  rowe
rzystów. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBAJan  Palowsk i 

OKRĘG WYBORCZY  NR 3  MANHATAN 
51  lat, wykształcenie średnie  tech
niczne,  kosztorysant  budowlany, 
prowadzi  własną  działalność  go
spodarczą, były, wieloletni członek 
Rady Nadzorczej  S.M.  „Zacisze". 

Znajomość zagadnień  zamó
wień publicznych chcę wykorzy
stać na użytek naszego  miasta, 
poprzez  wpływ  na  zasadność 
wydatków z budżetu. Znam pro
blemy Os. Manhatan. Z obser
wacji wiem, że radni z tego osie
dla nie działają skutecznie  jako 
spółdzielcy.  I to trzeba zmienić, 
do czego się  zobowiązuję. 

19 lat, student  1. roku  Edukacji 
FilozoficznoSpołecznej, społecz
nik od  urodzenia. 

Jestem  bez  kompleksów, 
z dużą  dawką  energii  i  pomy
słów.  Tylko poprzez  współpra
cę różnych  grup społecznych  i 
pokoleniowych  można  osią
gnąć sukces. Będę dążył do po
prawy  bezpieczeństwa  w  na
szym  mieście,  nie  tylko  w bez
pośrednim  tego słowa  znacze
niu,  lecz  również  poprzez  na
prawę rozsypujących  się  chod
ników  i dróg. 

Krzyszto f  Matuszk a 

Piot r Golas 

OKRĘG WYBORCZY  NR 4   CENTRUM 
52  lala,  technik  mechanik,  pra

cownik  Zakładów  Kuźniczych  w 
Ustroniu. 

  Chcę pracować  w  komisji 
budżetowej. 

 Zadbam  o rozwój  i moder
nizację  ścieżek  rowerowych. 

 Będę  walczył  o  bezpieczne 
drogi  w  Ustroniu. 

50 lat, bezpartyjna, wykształce
nie  wyższe  ekonomiczne,  biegły 
rewident. 

Przez 8  lal kierowałam S. M. 
„Zacisze".  Jako jej  dyrektor, a 
nastęjmie członek Racfy Nadzor
czej, poznawałam potrzeby ipro
blemy  mieszkańców  Ustronia. 
Zakończona  budowa  Osiedla 
Centrum,  ocieplone  budynki 
Manhatan u to trwały ślad mojej 
pracy  Od 5 lal wykonuję zawód 
biegłego  rewidenta. Znam pro
blemyjednostek gospodarczych. 

sta  Ustroń. 

Włodzimier z  Chmielewsk i 

Roman  Grudzie ń  ytsrponkiecbaZWTRPONMKIECBA

Barbar a Kapick a 
OKRĘG  WYBORCZY  NR  5    HERMANICE 

58 lat, od  1977 r. pracuje w Ustro
niu  kierując DW  „Mazowsze". 

Mieszkając  w  Ustroniu 
pracowałem  również  społecz
nie  w  Komitecie  Rodziciel
skim  w SP  Nr 3 oraz  w LO w 
Ustroniu.  Działalność  samo
rządową  rozpocząłem  w 
Ustroni  Jaszowcu  w  Radzie 
Osiedla  Polana,  następnie  od 
1989  1998  r. w Radzie  Mia

OKRĘG WYBORCZY  NR 4   CENTRUM 
59  lat,  wykształcenie  wyższe  

polonistka, członek Zarządu  Towa
rzystwa Kształcenia Artystycznego. 

Jako wieloletnia  nauczyciel
ka  poznałam  problemy  mło
dzieży i jej  rodziców. Wobec na
silających  się  konfliktów  w  tych 
relacjach  będę zabiegała  o ich 
złagodzenie.  Miasto  i dom  ro
dzinny powinny  zapewnić  wła
ściwą  drogę  rozwoju  człowie
kowi,  który  w  nich  chciałby 
znaleźć wszechstronne oparcie. 

Elżbiet a  Głowinkowsk a 
17 października  2002  r. 

Wikto r  Pastern y 
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OKRĘG WYBORCZY  NR 6   LIPOWIEC 
To  chciałbym  zrobić  dla 

swojej  dzielnicy: 
1.  kolektor, 
2.  chodnik  przy  ulicy  Li

powskiej  od  szkoły  w  górę 
(bardzo  niebezpieczny  odci
nek  drogi  dla  pieszych,  a  w 
szczególności  dzieci  idących 
do szkoły  i  przedszkola), 

3.  współpracować  z  Radą 
Osiedla  i wspólnie  zabiegać  o 
załatwienie  spraw  i  potrzeb 
mieszkańców.. 



KOMITE T  WYBORCZ Y  WYBORCÓ W  „NAS Z  USTROŃ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Komitet  zrzesza  obywateli  Miasta  Ustroń  w większości  nie 
związanych  z żadnym  ugrupowaniem  politycznym.  Naszym  nad
rzędnym  celem  jest  troska  o właściwy  rozwój  naszego  miasta, 
wykorzystanie  jego  naturalnych  walorów,  zapewnienie  miejsc 
pracy  dla  mieszkańców  i w  konsekwencji  podniesienie  standar
du  życiowego  nas  wszystkich.  Idziemy  do  wyborów  szanując 
poglądy  i argumenty  innych  ugrupowań,  jesteśmy  gotowi  dysku
tować  z mieszkańcami  o wszystkich  nurtujących nas  problemach, 
liczymy  na  wyborców  którzy  preferują  zdrowy  rozsądek,  umiar 
i  kompetencje. 

Nasi  kandydaci  na  radnych: 
O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  1   P O L A NA 
Je rzy  Śl iwka,  Ustroń  ul.  Polańska  32,  lat  50,  wykształcenie 

średnie  rolnicze,  prowadzi  własne  gospodarstwo  rolne,  były  rad
ny, członek  Rady  Nadzorczej  Banku  Spółdzielczego  w  Ustroniu. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  2   P O N I W I EC 
Dar iusz  Dziadek,  Ustroń  ul.  Drozdów  22,  lat  37,  wykształce

nie  zawodowe,  własna  działalność  gospodarcza,  interesuje  się 
sportem  i  turystyką. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  3  OS.  MANHATA N 
Andrzej  Georg,  Ustroń, Os.  Manhatan  10/53,  lat 54,  wykształ

cenie  wyższe  prawnicze,  adwokat,  kancelaria  adwokacka  w  Cie
szynie,  Burmistrz  Miasta  Ustronia  19901992,  Starosta  Powiatu 
Cieszyńskiego  19982001,  Prezes  Zarządu  Towarzystwa  Rekre
acyjnoSportowego  „Siła"  w  Ustroniu  od  1992,  ratownik  GOPR 
od  1967. 

Agnieszka  Dziadek,  Ustroń,  os.  Manhatan  9/53,  lat  24,  wy
kształcenie  średnie,  agent  ubezpieczeniowy,  interesuje  się  spor
tem  i turystyką. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  4   C E N T R UM 
Michał Galaszek,  Ustroń, ul. Grażyny 2,  lat 46, absolwent  AWF 

Katowice  i Śląskiej  Akademii  Medycznej,  studia  podyplomowe 
„Zdrowi e  Publiczne"  Collegium  Medicum  Uniwersytetu  Jagiel
lońskiego,  internista,  specjalista  rehabilitacji  pracuje jako  ordy
nator  oddziału  Rehabil itacji  Kardiologicznej  i zca  dyrektora  ds. 
Lecznictwa  w  Śląskim  Centrum  Rehabilitacji  w  Ustroniu,  czło
nek  Zarządu  Kra jowego  Sekcji  Rehabil i tacji  Kardiologicznej 
Polskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego,  sekretarz  Rady  Pro
gramowej  Krajowej  Izby  Rehabilitacji.  H o b b y  s p o r t. 

Korne l iusz  Kapo łka,  Ustroń,  ul.  Parkowa  6a,  lat  55,  radca 
prawny,  Kancelaria  Prawna  w Ustroniu,  stała  obsługa  prawna 
„Dromex"  Sp. z o.o.  w  Cieszynie,  działacz  sportowy.  Uprawia 
amatorsko  narciarstwo  biegowe  i kolarstwo  górskie. 

Rudolf  Krużo łek,  Ustroń,  ul.  Grażyńskiego  15,  lat  56,  wy
kształcenie  wyższe  ekonomiczne,  organizator  i pierwszy  (  do 
30.06.br.)  prezes  Spółki  Kolej  Linowa Czantoria,  radny  poprzed
nich  kadencji,  działacz  sportowy  i społeczny. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  5   H E R M A N I C E 

Rudolf  Czyż,  Ustroń,  ul. Jasna  1, lat 59, wykształcenie  średnie 
techniczne,  specjalista  Urzędu  Dozoru  Technicznego  w  Bielsku
Białej,  ławnik  i przewodniczący  Rady  Ławniczej  Sądu  Rejono
wego  w Cieszynie,  członek  zarządu  KS  „Kuźnia"  w Ustroniu 
(19801999),  wiceprezes zarządu  EL „Czantoria"  (198898),  dzia
łacz  sportowy,  spiker  imprez  sportowych. 

Zbigniew  Hołubowicz,  Ustroń,  ul. Urocza  19,  lat 50,  wykształ
cenie  średnie,  własna  działalność  gospodarcza,  działacz  sporto
wy  prezes  KS  „Kuźnia"  w  Ustroniu  w  latach  19982001. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  7   N I E R O D Z IM 
Dorota  Kan iewska Godycka,  Ustroń,  ul.  Graniczna  5,  wy

kształcenie  wyższezootechn ik.  Prezes  Klubu  Sportowego,  pre
zydent  Polskiego Otwartego  Związku  Stowarzyszeń  Sportu  Psich 
Zaprzęgów,  organizator  wielu  imprez  sportowych,  kierownik 
„Cafe  Europa"  w  Ustroniu. 

O K R ĘG  W Y B O R C ZY  NR  8   Z A W O D Z I E 
Krzysztof  Zdz is ław  Pokorny,  Ustroń  os.  Cieszyńskie,  lat  45, 

wykształcenie  wyższe,  mgr  rehabilitacji,  pracownik  Uzdrowiska 
Ustroń.  Ratownik  GOPR,  prywatna  f irma  rehabil i tacyjna,  kon
traktowy  wykładowca  Wyższej  Szkoły  Inżynierii  Dentystycznej 
w  Ustroniu. 

ZAŁOŻENI A  P R O G R A M O WE  K W W  „NAS Z  USTROŃ" 
1.  W  pełni  wykorzystać  walory  uzdrowiskowowypoczynko

we  Ustronia  i istniejącej bazy  hotelowołeczniczej  poprzez: 
  umieszczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego  hali 

kongresowo  widowiskowej  usytuowanej na Zawodziu  co  pozwoli 
na  organizowanie  kongresów  naukowych  i  imprez  sportowych 
o  zasięgu  europejskim, 

 umieszczenie  w planie zagospodarowania  przestrzennego  kolei 
l inowej  na  Równicę  co  pozwoli  na ograniczenie  ruchu  samocho
dowego  w  tym  rejonie, 

  pozyskanie  środków  finansowych  lub  inwestorów  na  realiza
cję  powyższych  zadań. 

2.  Podjąć decyzję o modernizacji  kolei  l inowej  na  Czantorię . 
3.  Wytyczyć  drogi  rowerowe  nad  rzeką  Wisłą  pomiędzy  Ustro

niem  Polaną  a  Wisłą  oraz  Ustroniem a Skoczowem  oraz  dokoń
czyć  budowę  istniejących. 

4.  Wykonać  trakt  spacerowy  od  Zawodzia  do  Jaszowca. 
5.  Wprowadzić  agresywną  i skuteczną  promocję  miasta. 
6.  Stosować  ulgi  podatkowe  dla  inwestorów  tworzących  nowe 

miejsca  pracy. 
7. Stworzyć program  poprawy  estetyki  i wizerunku  naszego  mia

sta  uwzględniający  doskonalenie  systemu  utrzymania  czystości, 
pielęgnację  terenów  zielonych  oraz  odnowę  elewacji  obiektów 
przy  głównych  ulicach,  dworcach,  przystankach. 

8. „Ożywić"  tereny  Parku  Kuracyjnego  i Parku  Kościuszki  po
przez  modernizację  obiektów  umożl iwiających  organizację  cy
klicznych  imprez  kulturalnych. 

9.  Urządzić  lub  wyremontować  place  zabaw  dla  dzieci  w  po
szczególnych  dzielnicach. 

10.  Ułożyć  nową  nawierzchnię  na  Alei  Legionów  umożliwia
jącą  uprawianie  wielu  dyscyplin  sportowych. 

11.  Zapewnić  tani  dostęp  do  Internetu  na  osiedlach  mieszka
niowych. 

12.  Stworzyć  możliwości  korzystania  przez  młodzież  z  obiek
tów  sportowych  i kulturalnych  w  poszczególnych  dzielnicach. 

13.  Rozbudować  scenę  w  MD K  „Prażakówka  „ . 
14.  Remontować  chodniki  dla  pieszych    likwidować  bariery 

architektoniczne  dla  niepełnosprawnych,  dodać  nowe  ławki  na 
głównych  traktach. 

15.  Podjąć decyzję  co  do  możliwości  wykorzystania  złóż  geo
termicznych. 

16.  Podjąć starania  o  włączenie  Ustronia  w  organizację  Tygo
dnia  Kultury  Beskidzkiej. 

17.  Poprawić  bezpieczeństwo  na  przejściach  dla  pieszych  po
przez  instalację  sygnalizacji  świetlnej w  szczególności  na  ul.  Ka
towickiej. 

18. Zwiększyć  dotacje  na  działalność  stowarzyszeń.  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

TERMI NY  SPOTKAŃ 
NASZ  USTROŃ9  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

18.10  godz .  18.00 
24.10  godz .  18.00 

W  us t rońsk im  parku.  Fot.  W.  Such ta 

12  Gazeta  Ustrońska  17  października  2002 r. 



Kandydat  do  Rady  Powiatu 
Okręg Wyborczy  nr 6 Ustroń  Brenna 

Lista Nr 3  numer  na  liście: 3 zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

HENRYK  SŁAB Y  zywutsrponmlkjigedcbaZWUSRPONLGEDCA
lat 56, żonaty. W Ustroniu od 22 lat. Ekonomista. Doradca podat
kowy.  Nauczyciel  marketingu  w Szkole  Policealnej  ZDZ 
w Ustroniu. Redaktor „Głosu Lewicy Cieszyńskiej". Członek SLD. 
ZazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  stworzeniem  lobby  Ustronia w powiecie  cieszyńskim. 
Pilne  ekrany ochronne na Osiedlu Manhatan wzdłuż dwupasmówki. 

Kandydat do rady powiatu  SLD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRONISŁAW  BRANDYS  zywutsrponmlkjihgedcbaZUSPOMCBA

Urodzony  na Ziemi  Cieszyńskiej.  Od 25 lat  zawo
dowo  i społecznie  związany  z Ustroniem.  Przez  dwie 
kadencje  radny   a w ostatniek  członek  Zarządu 
Miasta.  Aktywny  i  solidny.  Bezkompromisowy 
w  walce  o dobro  człowieka.  Uczciwy  i  skromny. 

Swoje  doświadczenie  w pracy  samorządowej 
chciałby  przenieść  na  teren  powiatu.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKIHGCBA
O K R Ę G  W Y B O R C Z Y  N R 6   Ust r o ń     Br e nn a 

LI ST AzywutsrponmlkjiecbaRNL  NR 3  numer  1 n a  l i i c i e 

UCHWAŁ A  NR XLV I 1/460/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 
z dnia  10  lipca  2002 r. 

w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  strefy 
funkcjonalnej oznaczonej  w studium  uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  symbolem  „XII "   Jaszowiec 
| wg załącznika graficznego w skali  1 : 40000] 

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

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

1. 
Przystąpić do opracowania miejscowego planu  zagospodarowa

nia  przestrzennego  obejmującego obszar  strefy  funkcjonalnej  ozna
czonej w studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego symbolem  „XII "  Jaszowiec  [wg załącznika graficz
nego w skali  1 : 40000] w przedmiocie: 
•  przeznaczenia  terenów  oraz  linii  rozgraniczających  tereny o róż

nych  funkcjach lub różnych  zasadach  zagospodarowania, 
•  ustalenia liniiztsronjigca rozgianˇczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz 

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

•  ustalenia  terenów  przeznaczonych  dla realizacji celów  publicznych 
oraz linii 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, 

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

•  ustalenia zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane, 
•  ustalenia 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 któiych  przewiduje się stosowanie  systemów 
indywidualnych  lub grupowych  oczyszczenia  ścieków  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 

2 
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta 

3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia. 

17 października  2002 r. 

Jedną  z atrakcji  Leśnego  Parku  Niespodzianek  są pokazy 
z  udziałem  ptaków  drapieżnych.  Fot. W.  Suchta zywutronmligedcaZUTSRPONMKIHGFECBA

MARZENN A SZCZOTKA  zaprasza na spotkanie 
z mieszkańcami  Poniwca oraz ulic  Drozdów 

i Grabowej, do Oddziału  Muzeum 
Zbiory  Marii Skalickiej, ul. 3 Maja  68, zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

w  piątek  18 października o godz.  17.00.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA

Ze  wspomnień 
dyrektora  Jarockiego 

„ W  1966  r. byłem  w Ministerstwie  Przemysłu  Maszynowego 
wiceprzewodniczącym  komisji  dla klasyfikacji  pracowników 
obróbki  plastycznej.  W gmachu  ministerstwa  odbywała  się  nara
da  i ustalanie stawek. Komisji przewodniczył  przedstawiciel  Dzia
łu  Płac, jakiś  młody  bubek,  który  starał  się jak  najbardziej  obni
żać  stawki dla robotników. 

Sprawa  utknęła, gdy do obsługi  bardzo  kosztownego  automatu 
chciano  dać  bardzo  niskie  stawki,  ponieważ  maszyna  sama  pra
cuje, a robotnik ją  tylko  dogląda. Ja byłem  zdania  przeciwnego 
i twierdziłem,  że im maszyna jest  bardziej  skomplikowana,  tym 
wyższe  stawki  powinien  posiadać  robotnik,  no i naturalnie wy
ższe kwalifikacje. Ten bubek z ministerstwa  uważał wprost  prze
ciwnie.  Twierdził,  że ponieważ  robotnik  ma instrukcję  i wobec 
tego  powinien  według  niej pracować  i jej  przestrzegać. 

Jako  przykład  podaję  mu,  że  istnieje  instrukcja  sprzed  około 
5000  lat, zawierająca tylko kilka punktów, a mianowicie  10 przy
kazań, a mimo  to  istnieją  więzienia,  sądy,  policja  itd. Po mojej 
wypowiedzi  ten  bubek  zupełnie  zdumiał  i zgodził  się na wyższe 
stawki."  (cdn) 

Opracowała:  L. Szkaradnik 

Zakład   okres  międzywojenny. 
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C O  N A S  C Z E K A  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e ś ny  P a rk  N i e s p o d z i a n e k.  M ł o d z i eż z u w a gą  o b s e r w u je  z w i e
d z a j ą c y c h . ..  F o t.  W.  S u c h ta  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OGŁOSZENIA DROBNE 

„ U  Marus ia ".  ul.  G rażyńsk iego 
27,  te ł.  8 5 4  4 9  9 7.  B a n k i e t y, 
przyjęcia,  domowa  kuchnia.  Za
praszamy. 

Korepetyc je   matematyka,  f izy 
ka.  chemia. 
Tel.  0 502059173. 

Wycinka  i okul izacja  drzew. 
Tel.  8542519. 

Wycinka  drzew.  Tel.  8544498 
wieczorem. 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  grzecz
nościowy  8542922  po  20"". 

Wideorejestracja cyfrowa,  zdjęcia. 
Tel.  8547036.  ' 

Sprzedam  126P,  1986r., 
tel.  8547895. 

Sprzedam  garaż  murowany  na  oś. 
Manhatan.  0604098179.  zywutsrponmlkjihgedcbaZUSPOMCBA

mgr  Aleksandra  Sikora  zywutronmligedcaZUTSRPONMKIHGFECBA

GABI NET zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKIHGCBA

l o g o p e d y c z n y 

Ośrodek  Medycyny 
Prewencyjnej 

U s t r o ń,  u l .  O a r o d o wa  6 

c z y n n e:  w t o r ek  1 6  18 

te l.  8 5 4  4 1  7 9,  0 6 0 8  5 3 2  2 96 

n a j n i ż sz e  c e n y 
Ustroi ł   Hermanic e 

u l .  S k o c z o w s k a  4 7  e  zywutsrponmlkjiecbaRNL
(obok  kolektury  Lotto) 

t e l .  8 5 4  5 3  9 8  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA
\ZapraszamyiJ 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
I7   l9.X   apteka  Elba,  ul.  Cieszyńska  2,  tel.  8542102. 
20  22.X   apteka  Na  Zawodziu,  ul.  Sanatoiyjna  7,  tel.  8544658. 
23  25.X   apteka  Elba.  ul.  Cieszyńska  2,  tel."  8542102. 
Przejęcie  dyżuru  następu je  o  godz.  9 .00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwi lą  zamknięc ia  ostatn iej  apteki.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

i ^ i y y y . u s t r o ń  . p ! zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  zc skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  lleczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  ..Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  1 7.  od  środy  do  piqlku  9  14, 

w soboty,  niedziele  9   1.1. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „Zb io r y  Mar i i  S k a l i c k i e j " 
ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  17, środy  9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „S ta r a  Z a g r o d a " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatory jna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 

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

B I U R O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  cniail  bpiwa(^poIbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż.  (Evgeni  Afanassicv,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 

Kiuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
Rynek 1. 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  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 y c i e  i  M is ja " 
ul.  3  Maja  14,  lei.  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 
Klu b  Abs tynen t a  „RODZINA " 
M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Tymczasowa  siedziba  w  parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

M I E J S K A  I N F O R M A C J 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 zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
KULTUR A 

Wieczornica  z okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnic  twa 
Koncert  Adaina  Makowicza  w  ramach  Ustrońskicj 
Jesieni  Muzycznej  MDK  „Prażakówka" 
Koncert  Zespołu  Wokalnego  „Ust roń"  i  Estrady 
Ludowej  „Czantor ia"  w  ramach  Ustrońskiej  Jesieni 
Muzycznej  MDK  ,.Prażakówka" 
Występ  artystów  Operetki  Gliwickiej  „Piosenka  stara 
jak  świat"  w  ramach  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej 
 MDK  „  Prażakówka  " 
Występ  Reprezentacyjnego  Polskiego  Zespołu  Pieśni 
i  Tańca „Wilcńszczyzna" z okazji Święta  Niepodległości 
 MDK  „  Prażakówka  " 
Uroczyste  obchody  Święta  Niepodległości    Pomnik 
Pamięci  Narodowej 
Promocja  „Kalendarza  ustrońskiego" połączona z pre
lekcją  i wystawą  Andrzeja  Kozika  „Papua, Nowa  Gwi
nea"   Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Rozgrywki  juniorów  młodszych  w  piłce  siatkowej 
Sala  gimnastyczna  SP2 

11  X  godz.  17.00 

19.X  godz.  18.00 

25. X  godz.  18.00 

8.XI  godz.  18.00 

10.XI  godz.  18.00 

11.XI  godz.  11.30 

15.XI  godz.  17.00 

SPORT 
18.X  godz.  18.00 

KIN O „ZDRÓJ" , ul. S a n a t o r y j na  7  (baseny) , te l / fax  8541640 

17.X  godz.  18.45  Ostrożnie z dziewczynamikomediaromantyczna(\5  I.) 
godz. 20.15  Belfegor  llpiór  Luwru   obycz.sens.  (181.) 

1824.X  godz.  18.00  ScoobyI)oo   komedia  przygodowa  (101.) 
godz.  19.30  Śmiertelna  wyliczanka   komedia  sensacyjna  (15 1.) 

' J ®  V 

s t a r si  i ch  i g n o r u ją  z u p e ł n i e.  F o t.  W.  S u c h ta 

14  Gazeta  Ustrońska  17  p a ź d z i e r n i ka  2 0 02 r. 



S U D A N Y  FINISZ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zapora  Porąbka  KS KuźniaInżbud  2:3 (1:0) 

Mecz  wyjazdowy  w  Porąbce 
decydował  o  tym,  czy  Kuźnia 
nadal zachowa szansę na  awans, 
czy  też jej  dystans  do  Walcow
ni sięgnie 8 pkt. Trzeba było  wy
grać  i  to  się  naszym  zawodni
kom  udało. Zaczęło się od  prze
wagi  Kuźni  i dość  szybko  uda
ło  się  strzelić  gola.  W  16  min. 
Grzegorz  Wisełka  podaje  do 
Tomasza  Kołdra,  ten strzela  po 
ziemi,  bramkarz  piłkę  odbija, 
lecz  poprawka  w  wykonaniu 
Przemysława  Piekara  jest  już 
skuteczna.  Potem jeszcze  mamy 
dwie  stuprocentowe  sytuacje, 
lecz  po  czasie  do  głosu  docho
dzi  Zapora  i  to  z  kolei  jej  za
wiodnicy  marnują dwie  dosko
nałe  okazje.  Po  przerwie  Kuź
nia  nadal  ma  lekką  przewagę. 
Niestety  w  zamieszaniu  pod
bramkowym  tracimy  gola.  Na
stępnie  w  75  min.  po  błędzie 
naszego  obrońcy  Porąbka  wy
chodzi  na  prowadzen ie.  Do 
końca  meczu  pozostaje  kwa
drans, a Kuźnia  przegtywa.  Te
raz  zaczyna  się  napór  naszej 
drużyny  na  bramkę  Zapory. 
Mnożą  się akcje, ale bez  efektu 
bramkowego.  W  83  min.  spo
tkania  odważnie  pod  pole  kar
ne  wchodzi  z  piłką  T.  Kołder, 
podaje  do  Dariusza  Dziadka, 
a ten jest  faulowany w polu  kar
nym.  Sędzia  dyktuje  jedenast
kę.  Zawodnicy  Porąbki  żywo 
protestują,  jako  że  wcześniej 
faulowaii  przed  polem  karnym 
T.  Kołdra,  domagali  się  wolne
go  zza  lini i  16 m.  Na  niewiele 
to się  zdaje. Sędzia  nie  daje  się 
zbałamucić  i rzut  karny  zamie
nia na bramkę G. Wisełka.  Roz
strzygnięcie  pada  w  ostatniej 
minucie  spotkania po  znakomi
tej  akcji  Kuźni.  Bramkarz  Pa
weł  M a c u ra  wyrzuca  do  D. 
Dziadka,  ten  podprowadza  pił
kę,  w  pełnym  biegu  dośrodko

wuje  idealnie  na  głowę  Prze
mysława  Piekara  i  bramkarz 
musi  się  poddać. 

Po  meczu  trener  Kuźni  Zbi
gniew Janiszewski  powiedział: 
  Po takim meczu  trudno nie  być 
zadowolonym,  a  graliśmy  bez 
pięciu  podstawowych  zawodni
ków:  Marka  Jaromina,  Michała 
Kotwicy,  Piotra  Popławskiego, 
Dawida  Szpaka  i Jacka  Jurosz
ka. Porąbka na pewno należy  do 
czołowych  drużyn  „okręgówki" 
i  ma  bardzo  groźnych,  ruchli
wych  napastników.  Miel iśmy 
przewagę  i  po  dwudziestu  mi
nutach  powinniśmy  prowadzić 
trzema  bramkami.  W  ogóle  to 
w  całym  spotkaniu  przeważali
śmy,  ale  skuteczność  naszych 
zawodników  jest  ciągle  słaba. 
Szkoda, że nie wszyscy  zawod
nicy  uczęszczają  regularnie  na 
treningi, niektórzy mają  zaległo
ści  trzytygodniowe.  W  takim 
stanie  rzeczy  trudno  mówić  o 
prawdziwym  trenowaniu.  Oczy
wiście  trudno  porównywać  się 
z tym składem do słabszych  dru
żyn,  ale  gdy  się  chce  myśleć  o 
czwartej  lidze, to nie z takim  po
dejściem.  (ws) 

1.  Czechowice  30  366 
2.  Kuźn ia  25  2710 
3.  Porąbka  20  2014 
4.  Czaniec  19  2810 

5.  Gilowice  18  1912 
6.  Wilamowice  17  2011 
7.  Bestwina  17  1815 
8.  Chybie  17  1512 
9.  Kaczyce  17  99 
10.  Zebrzydowice  13  1617 
11.  Mi lówk a  13  2230 

12.  Kozy  12  720 
13.  Kobiernice  10  1127 

14.  Śrubiarnia  7  1034 

15.  Skoczów  11  6  721 
16.  CzarniGóral  11 5  1330 

Przy  pi łce  P.  Piekar.  Fot.  W.  S u c h ta 

Zamieszan ie  pod  b ramką  WisłyUstronianki.  Fot.  W.  Such ta 

^NIEFRASOBLIW I 
Kuźnia  II Ustroń   Wisła  Ustronianka  2:3 (2:2) 

Kuźnia  rozpoczęła  ten  mecz 
dość  niefrasobl iwie  i  została 
ukarana  już  w  pierwszej  minu
cie  spotkania.  Kik s  w  obronie, 
podanie  do  przeciwnika  i  prze
grywamy.  Potem  wyrównu je 
strzałem głową  Michał  Kotwi 
ca,  a  następnie  najładniejszego 
gola spotkania zdobywa  Janusz 
Szal bot.  Ograł  obrońcę  i  skie
rował  piłkę  w  samo  okienko. 
Niestety  Ustronianka  szybko 
wyrównuje.  Po  rzucie  wolnym 
piłka  odbija  się  od  słupka,  ale 
dobitka jest  skuteczna. 

W  drugiej  połowie  zdecydo
wanie  przeważa  Kuźnia  i  ma 
kilk a  okazji  do  zdobycia  bram
ki. W końcówce wiślanie  kontr
atakują  i znowu  na  raty  strzela
ją  zwycięską  bramkę. 

Po  meczu  t rener  J a n u sz 
Sza lbot  powiedz ia ł :  Mie l i 

śmy  więcej  sytuacj i,  ale  nie 
potraf i l iśmy  ich  wykorzystać. 
Remis  byłby  sprawiedliwy,  li 
czyłem  na  wygraną.  (ws) 

1.  Wisła  31  4014 
2.  Goleszów  24  2716 
3.  Pogórze  22  2613 
4.  Dębowiec  22  3217 
5.  Kuźn ia  11  21  2919 
6.  Rudnik  21  2214 
7.  Zamarski  20  2019 
8.  Zebrzydowice 11 18  3330 
9.  Bąków  17  3725 
10.  Pierściec  16  2631 
11.  Cieszyn  16  1813 
12. Pielgrzymowice  16  2021 

13.  Kisielów  14  1730 
14.  Wiślica  5  833 
15. Chybie  11  5  1951 
16.  Iskrzyczyn  3  1444 

klasa A  BEZ WYRAZU 
Olza Pogwizdów  Mokate Nierodzim  0:0 

Z  Pogwizdoweni jakoś  piłka
rze  Nierodzimia  nie  potraf ią 
wygrać.  Przed  rokiem  przegra
li z Olzą  nawet  na własnym  bo
isku.  W  ostatnią  niedzielę  grali 
na  wyjeździe  w  Pogwizdowie. 
Podające  deszcze  sprawiły,  że 
boisko  nasączyło  się  niczym 
gąbka.  Dodatkowo  tego  same
go  dnia  grali  na  nim  trampka
rze  i juniorzy. Było bardzo  grzą
sko  i obie  drużyny  nie  potrafiły 
sobie  z  tym  poradzić.  W  ogóle 
było  to  spotkanie  bez  wyrazu. 
Akcj e  bardzo  chaotyczne,  spo
ro  fauli  i wiele  pojedynków  je
den  na jeden.  Niestety  w  takich 
warunkach  też trzeba  rozgrywać 
spotkania, a  liczy się wtedy  bar
dziej  bo iskowe  cwan iac two, 

a  nie  umiejętność  konstruowa
nia akcji. Nierodzim  w tym  me
czu nie potrafił dostosować  gry 
do  warunków  na  boisku,  (ws) 

1.  N ierodz im  29  279 
2.  Puńców  27  3423 
3.  Górki  W.  26  2613 
4.  Kończyce  M.  19  2517 
5.  Zabłocie  17  2221 
6.  Brenna  16  2722 
7.  Pogwizdów  16  2219 
8.  Istebna  15  2017 
9.  Kończyce  W.  13  2225 
10.  Drogomyśl  13  1936 
11.  Strumień  12  1621 
12.  Simoradz  12  1524 
13.  Ochaby  11  1219 
14.  Haźlach  5  1532 
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Sportowcykandydaci  na  rynku.  Fot. W.  Suchta zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KOLEJN Y  BIE G 
W niedzielę  12 października  zorganizowano  zawody  Dookoła 

Ustronia  Biegiem  i na  Rowerze.  Na  starcie  dostrzegłem,  że 
uczestnicy,  to  głównie  kandydaci  do  Rady  Miasta  z komitetu 
wyborczego  „Nasz Ustroń", a że na  liście tego komitetu jest  rów
nież  Andrzej  Georg,  nietrudno  było  się  zorientować,  kto  wpadł 
na pomysł kolejnego biegu długodystansowego,  tym  razem o  tyle 
oryginalnego,  że  razem  startowali  rowerzyści  i biegacze.  Pogo
da była  fatalna, więc nie udało się w całości  przejechać  zaplano
wanej  trasy.  Liczymy  na  dokończenie  imprezy  po  wyborach. 
Może  w przyszłości  przyjmą  się  takie jesienne  zawody.  (ws)  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

PI WNI CA  POD  RÓWNICĄ 
Ustroń , ul. Daszyńskieg o 1. 
poleca  promocyjne  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  ruskie   10  zł/kg 

EKOLOGICZN Y zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKIHGCBA

Brykie t   t rocinow y 
do  kominków , 

co , i  gr il l a zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Ustroń,  ul. Świerkowa  12 

tel.  8544905, 
0606427487 zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA

Witej Hela zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

Jesi  chciałaś  wie  wnerwić,  to  muszym  prziznać,  że  ci  sie  to 
udało. Doista wkurziłaś miejak  diabli tóm gupióm godkóm i takim 
złośliwym  dodziubowanim,  że  niby  jo  cery  ani  wnuczki  nie 
nauczyła  szporować,  a teraz sie na wnuczkę  żalym. 

Nie wiym coś  ty za jedna  lafirynda,  bo zdo  mi sie, że  cie  nie 
znóm. Je żeś z Hermanie, a jo  tam chodzym jyny ponikiedy  do tej zywtrpomkiaSA
ˇako  to prawióm  „Szpary".  A możne  tyś je  to rude  czupiradło,  co 
tam  jednego  razu z wózkym  na  półkę  z Iow ary m  wjechało 
i  narobiło  bajzlu,  bo  wszelijaki  dity i słoje  zleciały  na  dełiny. 
A po tym to fijidlo  nie chciało płacić  za szkody jakich  narobiło. 

Nó. Mniyjsza lo to. Nie bydym sie tobóm przejmować ani twojóm 
godkóm.  Wiydz  jyny,  że akurat  jo  doista  pochodzym  ze 
szporobliwej  rodziny.  Dyć  przeca  jak  moja  stareczka  mlyko 
w szkopcu prziniyśłi  z chlywa,  to jak  przelywali  go do  póncloka, 
to jeszcze  szkopiec poplókali  ipoplóczki  wioli do mlyka. Abo loto 
jak wajce  rozbili,  to szkorupke  wy moskal i jeszcze  pa/cym,  co by 
wszycko spożytkować.  Dyć jo jeszcze  pamiyntóm  jak  w aporcie 
na gwoździu  były kónski gazety,  bo przeca  kaj  to świat  widzioł, 
coby do aportu papiór  kupować. 

A jo  musisz  wiedzieć jeszcze  po  dzisio jicujym  fusekle,  łotóm 
kaboty  ijabka  łopadołki  suszym  na pieczki.  A powiydz  mi kiery 
by sie tym jeszcze  zajmowol.  Zaś mój chłop  to kwitu w kónzumie 
nie kupi jak  dłógi rok, jyny  w piwnicy  ksiynżycówke pyndzi.  Tóż 
sama  widzisz, że my sóm szporobliwi  możne aż do przesady. To 
sie nie prziczepiej na drugi roz, a jak już  ni mosz lo czym pisać, lo 
nie pisz.  Zuzka 

Z a j ę c i a 
r e h a b i l i t a cy j n o u sp r a w n i a j ą c e 

dla  każde j  g r u p y  w i e k o w e j : 
  gimnastyk a  korekcyjno kompensacyjn a 

dl a  dziec i i  młodzież y 
  gimnastyk a dla kobie t  w   ciąży 

  gimnastyk a  ogółno uspraw niaj ąc a  dla kobie t 
  gimnastyk a  rehabilitacyjn a    grupow a  dla  osó b  starszyc h 
Terapia polem  elektromagnetycznym  o zmiennej jonizacji. 

ZAPRASZAM Y 
In formacj e i  zapis y  w   Ośrodku , 

Ust r oń ,  u l .  O g r o d o w a  6 t e l .  8 5 4  3 7  3 3  zywutsrponmlkjigedcbaZWUSRPONLGEDCA
\AAAAAzywutsrponmlkjiecbaRNL/ . wieją,  com.p! 

POZIOMO:  1)  instytucja kosmiczna w USA, 4)  rzeka hisz
pańska,  6)  przed  Strażą  Graniczną,  8)  Paweł  z Zachodu, 
9)  rakieta  świetlna.  10) obóz jeniecki,  11) wojowały w Chi
cago,  12)  ropień  na nodze,  13) jeden  ze świętych,  14) dziel
nica Warszawy,  15) wysyła sygnał,  16) dinozaur  „Jaskiniow
ców" (wspak),  17) ośmiu muzyków,  18) warzywo ccbulowa
te,  19)  lipcowa solenizantka,  20)  auto po kraksie  (wspak). 

PIONOWO:  1) duży  pęk  kwiatów,  2)  nowalijka,  3)  drew
niana  szopa,  4)  dobrze  ubrana  i zadbana,  5)  w  benzynie, 
6) dęty „blaszak"', 7) wieś koło Cieszyna,  11) łódź ze skazań
cami,  13) bohater  noweli  B. Prusa,  17) ona  i.. . 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija 25  października. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  39 
N O W A  O C Z Y S Z C Z A L N I A 

Nagrodę  30  zł otrzymuje  E U G E N IA  J A K U B I E C 
Ustroń, ul. Nadrzeczna 33.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA 
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 

G A Z E T A  tsronlkZWUTSRPONLIGFEDA
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Na tym nam najbardziej  zaleiy: 
1. Na mieście przyjaznym mieszkańcom. 

2. Na bezpieczeństwie naszym i naszych dzieci. 

3. Na stworzeniu nowych miejsc pracy poprzez 
rozwój przedsiębiorczości i ulgi 
dla inwestorów. 

4. Na zwiększeniu atrakcyjności 
turystycznej miasta. 

5. Na pozyskaniu środków  r 
z Unii Europejskiej na rozwój miasta.  ^ 

6. Na pomocy socjalnej  ™ 
dla najuboższych. 

7. Na umożliwieniu nabycia 
mieszkań komunalnych 
na dogodnych 
dla najemców warunkach. 

8. Na czystych rzekach 
i powietrzu.  zywutsronmlkjigedcbaZYWUTSRPONKIEDCA

Wiemy,  
j ak t o zrobić ! 

Zadania na najblizszq przyszłość: 
•  rynek wizytówką miasta, 
•  modernizacja dróg i chodników, 
•  rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej, 
•  oświetlenie ulic, 

•  zmodernizowany amfiteatr, 
zagospodarowanie brzegów rzeki Wisły, 
stworzenie terenów rekreacyjnych. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

I   Hj8 

m zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKIHGCBA

Kompetentni , sprawdzeni ! 



USTROŃ  NASZ DOM zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIHEDBA

lat  38 
żonaty 

dzieci 
lekarz  pediatra 
doktor nauk medycznych zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHFEDCBA

Okręg  wyborczy  nr  4 
(Centrum) 

j l  USTROŃ  NASZ DOM 
lat  49 
mężatka 
troje dzieci 
farmaceutaanalityk  kliniczny 
kierownik  Apteki 
Szpitala  Wojewódzkiego 
w BielskuBiałej 

Okręg  wyborczy  nr  3 
(Manhatan) zywutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPONMLKJHCBA

A  USTROŃ  NASZ DOM 

lat 41 
Pracownik Uzdrowiska Ustroń 
członek Zarządu Miasta Ustronia 

Okręg  wyborczy  nr  2 
(Poniwiec) 

USTROŃ  NASZ DOM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pólny  dom 
wspólny  cel 

wspólna  przyszłość' lat  38 
żonaty 
dwoje dzieci 
Pracownik Ośrodka  Pomiarów 
i Automatyki 

Okręg  wyborczy  nr  6 
(Lipowiec) 

USTROŃ  NASZ  i M 

lat  35 
radca  prawny 
mężatka, syn 
zainteresowania: 
języki obce,  sport 
email:  kotarska@bb.onet.pl 

Okręg  wyborczy  nr  4 
(Centrum  3" 

^USTRO Ń  NASI DOM 

lat 47 
mężatka 
troje dzieci zyxwutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Halina  Kujawa  Okręg  wyborczy  nr  7 
(Nierodzim) 

J ^   USTROŃ  NASZ DOItf j 

lat 41 
Urodzony  UstrońHermanice 
żonaty, syn 
Prezes Zarządu  RSP 
"Jelenica"  Ustroń 

Okręg  wyborczy  nr  5 
(Hermanice) 

USTROŃ  NASZ TOM 

lat  28 
żonaty 
prawnik, aplikant  radcowski 
nigdy nie należałem 
do żadnej partii 

Okręg  wyborczy  nr  1 
(Polana,  Jaszowiec,  Dobka) 

USTROŃ 

lat  51 
żonaty 
troje dzieci 
inż. elektryk 

Okręg  wyborczy  nr  4 
(Centrum) 

Artu r  Gburek 

USTROŃ  NASZ DOM 

lat 45 
żonaty 
dwoje dzieci 
mgr inż. budownictwa 
przedsiębiorstwo  budowlane 

Okręg  wyborczy  nr  8 
(Zawodzie) 

mailto:kotarska@bb.onet.pl

