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GAZETA = 
IJSTRONSKA 

Przed  tygodniem  przedstawiliśmy  relację z pierwszej części  ob
rad  sesji  Rady  Miasta.  Wówczas  uchwalono  podatki  i opłaty  obo
wiązujące w Ustroniu  w 2004  r. W drugiej części,  także 4  grudnia 
2003 r., poza stałymi punktami  obrad, wypowiadali  się goście:  po
seł Jan Szwarc  i radny  powiatowy  Bronisław  Brandys. 

Poseł  mówił  o sytuacji politycznej w kraju, pracach  parlamen
tu, poinformował  również  o  tym, że Urząd  Marszałkowski  prze
znaczył  na  dalszą  budowę  obwodnicy  przez  Polanę  w  kierunku 
Wisły  20.000.000 zł w przyszłym  roku. Jest  to dość spora  kwota. 
J.  Szare  mówił  też  o  aktualnym  stanie  zaawansowania  prac  nad 
budową  Szpitala  Śląskiego  w  Cieszynie.  Poseł  odnosił  się  rów
nież  do  problemów  poruszanych  na  sesji  oraz  odpowiadał  na 
pytania  radnych.  (My poprosiliśmy  J. Szwarca  o rozmowę,  która 
ukaże  się  w  następnym  numerze  GU). 

Podczas  sesji  głos  zabrał  również  B.  Brandys.  Stwierdził  on, 
że sytuacja w powiecie jest  taka jak  w całym  kraju, a może  nawet 
gorsza.  Radny  powiatowy  mówił  o stanie dróg  powiatu  cieszyń
skiego.  Jako  członek  Komisji  RP  zajmującej się  właśnie  droga
mi,  B.  Brandys  poinformował, że objechano cały  powiat  i doko
nano  przeglądu  dróg. 
 Stan dróg jest  tragiczny   mówił  B. Brandys.   Drogi gminne  są 
w  o  wiele  lepszym  stanie  niż  powiatowe.  Jeżeli  budżet  na  drogi 
powiatowe  wynosi  7  min  zł,  to  proszę  sobie  policzyć  ile  to  jest 
skoro  dróg  powiatowych  mamy  366  km,  w  tym  132 km  na  tere
nie miast  i 234 km  na terenach  zamiejskich. Sytuacja jest  bardzo 
trudna, gdyż  budżet  powiatu,  podobnie jak  budżety  gmin,  z  roku 
na  rok jest  mniejszy,  a obciążenia,  szczególnie  oświaty  i  służby 
zdrowia  są bardzo wysokie.  Rewelacji  tutaj nie możemy  się  spo
dziewać  i nie możemy  mieć zbyt wygórowanych  nadziei. W  pla
ny rozwoju sieci drogowej powiatu  cieszyńskiego  w 2004 r. uda
ło  się  wprowadzić  do  projektowania  w  Ustroniu  ulice:  Daszyń
skiego,  3 Maja, Cieszyńską.  Dlaczego  te  ulice? Założenie  zgod
nie  z  przepisami  jest  takie,  że  drogi  powiatowe  muszą  łączyć 
albo  gminę  z  powiatem  albo  są  to  połączenia  drogowe  między 
gminami.  To  zasadnicza  grupa  dróg  powiatowych.  Reszta  dróg 
powiatowych,  tych  które są podrzędne,  nie mają  szans. Tak  więc 
projektowanie  nastąpi  w  przyszłym  roku,  natomiast  realizacja 
w  roku  2005.  Ile  zostanie  zrobione,  trudno  powiedzieć.  Sądzę, 
że  w  powiecie  nikt  na  to  pytanie  nie  odpowie,  gdyż  nie  znamy 
nawet  budżetu  przyszłego  roku.  Przewidziane  są  ulice:  Domini
kańska,  Skoczowska,  Lipowska,  ale  dopiero  w  2010  roku.  Ko
misja, do której należę, opracowywała  hierarchię ważności  i przy
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W poniedziałek, 15 grudnia pogoda oszalała. Na przemian świeciło słońce 
albo  niebo  zasnuwały  czarne  chmury.  W  pewnym  momencie  nieśmiało 
zaczął sypać śnieg, ale wydawało się, że za chwilę znowu zrobi się pogod
nie. Jednak śnieg padał coraz gęściej  i wystarczyła  godzina, żeby zrobiło 
się biało. Potem śniegu już tylko przybywało, napadało go kilkanaście cen
tymetrów.  Zanim  drogowcy  ruszyli  do  pracy,  samochody  jeździły  10  km 
na  godzinę.  Nie  obyło  się  bez  stłuczek.  Następnego  dnia,  nawierzchnie 
były już czarne, chodniki odśnieżone,  Niestety śnieg nie przypominał bia
łego  puchu, był ciężki  i mokry. W ciągu dnia, termometry wskazywały  za
ledwie  1, 2 stopnie poniżej zera.  Fot. W. Suchta 

^̂  

Ekskluzywny  szwajcarski  zegarek  f irm y  Tis
sot, ufundowany przez właściciela  Wytwór 
ni  Naturalnych  Wód  Mineralnych  „Ustro 
nianka"   Michała  Bożka,  będzie  nagrodą 
w konkursie „Gazety Ustrońskiej"  na opowia
danie o najzabawniejszym wydarzeniu ostat
nich lat. Szczegóły w gazecie świątecznej. 

GAZET A  USTROŃSKA  NA  ŚWIĘT A 
JUŻ  W E  WTORE K  22  GRUDNI A 

Będziecie Państwo mogli czytać i oglądać Gaze
tę Ustrońską kolorową i na dobrym papierze. 
A w niej   piękne fotografie, ciekawe artykuły , 
wywiady z interesującymi ludźmi. 



(dok.  ze  str.  1) 

gotowała  wykaz dróg do  realizacji. Przedstawiciel  każdej  gminy 
walczy  o  swoje.  Z  tym  się  trzeba  liczyć.  Udało  się  w  Komisji 
Transportu  wprowadzić  na  drugim  miejscu  ulicę  Daszyńskiego, 
Cieszyńską  i 3 Maja. Na pierwszym  miejscu jest  droga  powiato
wa  Goleszów    Hermanice.  Aby  powstał  park  przemysłowy  w 
Celinie  w  Goleszowie,  należy  spełnić  warunek  stworzenia  odpo
wiedniego  połączenia  tego  zakładu  z drogą  katowicką. 

B. Brandys  poinformował  również,  że w Ustroniu jest  11,51 % 
dróg powiatowych.  Radny  powiatowy  mówił  także, że mosty  się 
sypią  i jest  konieczność  ich  remontowania.  Nie  można  dopuścić 
do zerwania  połączeń. W Ustroniu  w złym  stanie jest  most  na  ul. 
Sanatoryjnej, w  Ślepej  Dobce,  na  ul.  Grażyńskiego. 

Radny  odpowiadał  również  na  pytania  radnych. 
Wojsław  Suchta 

POŚWIĘCENIE KAPLICY 
10 grudnia  po mszy  koncelebrowanej  w  kościele  św.  Klemen

sa  odbyło  się  poświęcenie  kaplicy  przedpogrzebowej.  Podczas 
mszy  w swym  kazaniu  ks. prałat Alojz y  Zuber,  dziekan  dekana
tu skoczowskiego mówił m.in.:  Szczęśliwy  ten, kto  idzie do  wiecz
ności  przygotowany  na spotkanie  z Bogiem.  A najpewniejszą  dro
gą  ku  temu  jest,  by  w  życiu  gorliwie  trwać  przy  Bogu,  przezwy
ciężać  wszelką  oziębłość,  obojętność  religijną.  Kto  się  opowiada 
w  życiu  za  Bogiem,  ten  w  godzinie  śmierci  pokazał,  po  której 
stronie  chce  być.  Jest  formą  naszej  pobożności,  że  modlimy  się 

Kaplicę poświęcił ks. A. Zuber.  Fot. W Suchta 

Kaplica  przedpogrzebowa.  Fot. W. Suchta 

jako  rodzina  Kościoła  Bożego  za  zmarłych.  Nie  tylko  sprawując 
liturgię  pogrzebową,  ale  też  w  naszych  osobistych  modlitwach, 
modlitwach  grup    rodziny,  parafa,  diecezji.  Z domu  rodzinnego, 
Z parafii  wyniosłem  zwyczaj,  że  między  dniem  śmierci  a  pogrze
bem,  wieczorem  spotyka  się  rodzina,  krewni  bliżsi  i dalsi,  sąsie
dzi  na  modlitwie  w  domu  żałoby.  Bywa  inaczej.  Nieraz  kaplice 
przedpogrzebowe  służą  także  jako  miejsca  nawiedzenia  zmarłe
go  przy  modlitwie.  Zanim  kapłan  rozpocznie  liturgię  pogrzebu, 
gromadzi  się  rodzina,  znajomi  i modlą  się.  Myślę,  że  temu  zboż
nemu  celowi  będzie  służyła  i wasza  kaplica.  Niech  ten  dzisiejszy 
wieczór,  pomoże  nam  w duchu  chrześcijańskim  spojrzeć  na  śmierć, 
na  naszą  drogę  do  wieczności. 

Po  mszy  księża  wraz  z  wiernymi  udali  się  procesją  do  nowej 
kaplicy  przedpogrzebowej,  gdzie  ks.  A.  Zuber  w  obecności  pa
rafian  i duchownych  dokonał  poświęcenia. 

Obok  nowej  kaplicy  trwają  prace  związane z  rozbiórką  starej. 
W  jej  miejscu  ma  powstać  nowy  obiekt  na  terenie  parafii  św. 
Klemensa, przy czym  kaplica będzie jego  integralną  częścią.  Inne 
wejście  będzie  do  kaplicy,  inne  do  pozostałej części  budynku. 
 Jako  pierwszą  wybudowaliśmy  kaplicę  przedpogrzebową,  gdyż 
mieszczącą  się  w starym  budynku  musieliśmy  rozebrać    mówi 
ks. proboszcz Antoni  Sapota.   W kaplicy  są oryginalne  witraże 
i krzyż.  Witraże  projektował  i malunek  na  krzyżu  wykonał  ks.  Ar
kadiusz  Knefel,  proboszcz  parafii  w  Drogomyślu.  Jest  on  rów
nież  autorem  wiszącego  w kościele  obrazu  Ojca  Świętego.  On  też 
wykonał  wizerunki  dwóch  epitafiów  w kościele.  (ws) 

W  imieniu  Towarzystwa  Miłośnikó w  Ustronia  proszę  byłe 
harcerk i  i  harcerzy  Hufca  ustrońskiego,  aby  spisali 
zapamię tane  ep izody  z  czasów  przyna leżności  do 
organizacji. Zainteresowani  jesteśmy  także  wspomnieniami 
z  czasów  przedwojennych,  któr e  udostępnić  nam  mogą 
seniorzy  oraz  zachowane  w  Państwa  zbiorach  fotografi e 
i  p iosenk i,  k tór e  s tanowić  będą  mi ł e  uzupe łn ien ie 
dostarczonych  materiałów. 

Czuwaj!  Halina  RakowskaDzierżewicz 

I  okol icy  I 

Zespół  Szkół  Ekonomiczno
Gastronomicznych  w  Cieszy
nie  działa  od  85  lat.  Zapisy 
uczniów  pierwszego  rocznika 
prowadzone  były...  na  koryta
rzu Domu  Narodowego.  Szko
łę  założoną  przez  Macierz 
Szkolną dla Księstwa  Cieszyń
skiego,  opuściło  dotąd  ponad 
15  tys.  absolwentów:  młyna

rzy,  kucharzy,  kelnerów,  han
dlowców,  finansistów... 

Gimnazjum  Polskie  w  Cze
skim  Cieszynie  zostało  robu
dowane,  zyskując  w  1994  r. 
nowe  skrzydło  o  nowocze
snej  architekturze  i  funkcjo
nalnym  wnętrzu.  Do  polskiej 
szkoły  uczęszcza  k i lkuset 
uczniów. 

Czeska  spółka  „Karbonia"  do
stała  niedawno  zgodę  na  zba
danie  złóż  węgla  pod  korytem 
rzeki  Olzy.  Kopalnię  „Morci 
nek"  parę  lat  temu  zamknięto 

z  wielkim  hukiem,  bo  ponoć 
była  nieopłacalna.  Co  zatem 
zachęciło  Czechów  do  podję
cia  takich  działań? 

Ratownicy  GOPR  rozpoczęli 
zimowy  sezon.  Pełnią  dyżury 
w  kilkunastu  miejscach  na  te
renie  górskich  miejscowości, 
szczególnie  uczęszczanych 
przez narciarzy, m. in. na Stoż
ku  i  Czantorii. 

W Wiśle dwukrotnie  ęrganizo
wano  Mistrzostwa  Świata  w 
skibobach.  W  lutym  1994  r. 
polscy zawodnicy  zdobyli  wór 

medali.  Tegoroczne  zmagania 
na Stożku  takiego sukcesu  go
spodarzom  już  nie  przyniosły. 
Nasi  reprezentanci  musieli  za
dowol ić  się  punktowanymi 
miejscami. 

Jerzy  Szarzeć  z  przysiółka 
Noclegi  w  Wiśle  Czarnem, 
znany  jest  jako  świetny  wy
twórca  trombit  pasterskich. 
Pierwszą  zrobił  w  1944 r. i nie 
była  zbyt  udana,  bo  „luftowa
ła na boki". W  sumie  wykonał 
kilkadziesiąt tych  nietypowych 
instrumentów.  Za jedną  dosta
wał...  10 kg bryndzy.  (nik ) 
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K R O N l f l A  M I E J S K A  KRONIKA  POLICYJNA 
12/13.12.2003  r. 
Włamanie  do  budynku  mieszkal
nego  przy  ul.  Skoczowskiej. 
13.12.2003  r. 
Zgłoszenie  kradzieży  z  włama
niem do  jednego z domków  letni
skowych  przy  ul.  Nadrzecznej. 
13.12.2003  r. 
O  godz.  18.50 na  ul.  Grażyńskie
go,  nieznany  sprawca  wyrwał  to

rebkę  mieszkance  Łodzi,  która 
przebywała  w Ustroniu  w sanato
rium. 
14.12.2003  r. 
O godz.  1.15 na ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano mieszkańca  Ustronia, 
który  jechał  citroenem  w  stanie 
nietrzeźwym. 
14.12.2003  r. 
O  godz.  4.15  patrol  operacyjny 
ujawnił  włamanie  do  sklepu 
odzieżowego  na  terenie  targowi
ska.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSKA 
8 grudnia 2003 r. podczas  kontro
li  osób  handlujących  na  targowi
sku  strażnicy  miejscy  sprawdzali 
posiadanie wymaganych  zezwoleń 
na prowadzenie  działalności  han
dlowej  oraz  przestrzeganie  regu
laminu  targowiska  w  tym  przepi
sów  sanitarnych. 

Po raz pierwszy  w tym sezonie,  po 
otrzymaniu  sygnału  od  mieszkań
ców  Dobki, Straż Miejska  interwe
niowała w sprawie konieczności po
sypania śliskich odcinków jezdni. 

W godzinach  popołudniowowie
czornych  strażnicy  patrolują 
wszystkie  osiedla  mieszkaniowe 
w  naszym  mieście,  sprawdzając 
przestrzeganie  zasad  porządku 
publicznego. Patrolowane są  rów
nież place  zabaw. 

12 grudnia strażnicy miejscy wraz 
z  pracownikiem  MOPS  przepro
wadzili  wywiad  środowiskowy 
w  Jaszowcu. 

Po  raz  kolejny  doszło  w  Ustro
niu  do  kradzieży  przykryw  stu

dzienek  kanalizacyjnych.  Wspól
nie  z  policją  przeprowadzono 
kontrolę  okolicznych  skupów 
złomu.  Tym  razem  sprawca  zo
stał  zatrzymany  przez  policję. 
Dalsze  postępowanie  w  tej  spra
wie  prowadzi  Komisariat  Policji 
Ustroń. 

13 grudnia  interweniowano w Po
lanie  po  otrzymaniu  skargi  doty
czącej  wałęsających  się  psów. 
Właścicielką jednego z psów oka
zała  się mieszkanka  ul. Jodłowej, 
której udzielono upomnienia  i za
powiedziano, że następnym  razem 
zostanie  nałożony  mandat.  Dru
giego  psa  zabrano  do  schroniska 
w Cieszynie.  (ag) 

kupon  nr  1I 

27.12.200304.01.2004 

ul. Drozdów 6, Ustroń 

Koszt  badania  108zł 

z  kuponem  tylko  68zl 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Józef  Czyż  lat 68  ul. Jaśminowa  20 

8 grudnia  około godz.  18 patrol  operacyjny  w  trakcie  pracy  na 
terenie  miasta  zauważył  przeciętą  siatkę  ogrodzeniową  Zakła
dów  Kuźniczych.  Policjanci na służbie, ubrani  po cywilnemu  za
interesowali  się tym, co się dzieje przy ul. Daszyńskiego.  Po  pew
nym  czasie  zauważyli  mężczyznę,  który  z  terenu  firmy  wynosił 
elementy  metalowe   pierścienie.  Nieopodal,  w  krzakach  czekał 
jego  kolega  z  przygotowanym  do  załadunku  wózkiem.  Łącznie 
złodzieje mieli zamiar zabrać elementy o wartości  3.500 zł i sprze
dać  w  punkcie  skupu  złomu. 

12 grudnia  o  godz.  17.30  inny  patrol  również  zwrócił  uwagę 
na  osoby,  które  na  wózku  wiozły  złom.  Jako  surowiec  wtórny, 
mieszkańcy Ustronia, potraktowali  również kratki ściekowe,  które 
wcześniej  ukradli  na  terenie  miasta.  (mn) 

18 grudnia  2003  r. 

RSP  „Jelenica" 
R  S  P  zaprasza  na 

przedświąteczne  zakupy 
do  Centrum  Handlowego,  ul.  3  Maja  44, 

do
UstrońHermanice,  ul.  Skoczowska  76 
do

UstrońHermanice,  ul.  Skoczowska  76,  > 

Czy autobus  nadjedzie  punktualnie?  Fot. W. Suchta 
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Urząd  Miasta  Ustroń,  SMKL  „Czantoria"  oraz  MDK  „Praża
kówka"  zapraszają  na  Ekumeniczne  Wieczory  Kolęd  „Okruchy 
po  kolędzie"  z  udziałem  Estrady  Ludowej  „Czantoria",  Chóru 
Ewangelickiego, Chóru  „Ave" oraz Janusza Śliwki.  Koncerty  od
będą  się:  we  wtorek  6  stycznia  2004  r.  o  godz.  18.00  w  MDK 
„Prażakówka",  w niedzielę  11 stycznia o godz.  18.00 w  kościele 
ewangelickim  Ap.  Jakuba  Starszego  oraz  w  niedzielę  18  stycz
nia  o godz.  19.00  w  kościele  katolickim  p.w.  św.  Klemensa.  Na 
wszystkie  koncerty  wstęp  wolny! 

Drogi odśnieżały  pługi, a samochody  kierowcy.  Fot. W. Suchta 

Dzieci  klas  V Szkoły  Podstawowej  nr  1 w  Ustroniu  w  ramach 
przedmiotu  edukacji  regionalnej  oraz  plastyki  brały  udział  w 
warsztatach  muzealnych  w Wiśle  „N a  szkle  malowane",  prowa
dzonych  przez  Mari ę  Guzy  pod  kierunkiem  Bogumiły  Czyż
Tomiczek  i Dariusza  Gierdala. 

Artystka  opowiedziała  dzieciom  o swojej twórczości,  omówi
ła  zasady  malowania  scen  rodzajowych  na  szkle.  Dzieci  miały 
też okazję zobaczyć  obrazy  artystki  i spróbować  tej techniki  ma
larskiej. 

W  wyniku  tych  warsztatów  na edukacji  regionalnej  ogłoszono 
konkurs  na  najładniejszy  obraz  na  szkle  malowany.  Powstało 
wiele  bardzo  ciekawych  prac,  przedstawiających  legendy,  scen
ki  rodzajowe oraz dawne  tradycje. 

Wystawa  obrazów  ozdobi  pierwsze  piętro szkoły.  Konkurs  za
początkował  powstanie  „Galerii    wystawy  regionalnej"  w  na
szej  szkole.  Pierwsze  miejsce  w  konkursie  zdobyły  Agnieszka 
Suchy  i Klaudyn a  Piechocka  z kl. V a.  (bct) 



26  listopada  2003  r. w  MDK  Prażakówka  odbył  się  finał  kon
kursu  organizowanego  przez Stowarzyszenie  Wspierania  Inicja
tyw  Gospodarczych  „Delta  Partner"  w  ramach  projektu:  Pierw
sze  Cieszyńskie  Forum  „Młodzież  dla  Przedsiębiorców". 

Celem  Konkursu  było  pogłębienie  i upowszechnienie  wiedzy 
na temat  korzyści  i zagrożeń  dla gospodarki  Polski, jakie  wiązać 
się  będą  z  przystąpieniem  do  Unii  Europejskiej,  wsparcie  po
staw  przedsiębiorczych  wśród  młodzieży  uczącej się w  szkołach 
ponadgimnazjalnych  powiatu  cieszyńskiego,  przekazanie  wie
dzy o instrumentach  wsparcia dla polskich małych  i średnich  firm, 
jakie  zapewnia  Unia  Europejska  i w  warunkach  konkurencji  ja
kie czekają  polskie  firmy  na  rynku  europejskim. 

Konkurs w „Prażakówce" prowadzili  mieszkańcy  naszego  mia
sta,  organizatorzy  Rafał  Chybior z  i  Mateusz  Werpachowski. 
Prezentacje  młodzieży  obserwowała  radna  Marzena  Szczotka 
oraz  prezes  „Delta  Partner"  Zdzisław  Kaczorowski. 

Projekt Stowarzyszenia  „Delta  Partner" uzyskał  dofinansowa
nie w ramach programu: Dotacje na Inicjatywy Wspierające Roz
wój  Przedsiębiorczości,  współfinansowego  przez  Polską  Agen
cję  Rozwoju  Przedsiębiorczości. 

W  finale konkursu  wzięło udział  8 zespołów  z szkół  ponadgim
nazjalnych  z  powiatu  cieszyńskiego.  Zadaniem  każdego  zespołu 
było zaprezentowanie  w ciągu 20 min. swojej wizji funkcjonowa
nia  polskiego  przedsiębiorstwa  na  rynku  europejskim.  Multime
dialne prezentacje zaprezentowane  przez uczniów  stały  na  bardzo 
wysokim  poziomie.  Niezależna  komisja  oceniająca  musiała  wy
brać  tylko jedną  najlepszą.  Największe  uznanie  oraz  największą 
liczbę  punktów  (168  na  180)  uzyskała  prezentacja  pt.  „Rozwój 
gospodarstwa  agroturystycznego  w  gminie  Istebna  w  oparciu 
o  fundusze SAPARD"  z Zespołu  Szkół  GastronomicznoHotelar
skich  z  Wisły.  Zespół  pracował  w  składzie:  Marci n  Legierski, 
Monik a  Delczyk,  Bożena  Skraba,  Sylwia  Raszka,  Dorota  An
drzejewska  (opiekun),  Barbara  Koczwara  (opiekun). 
 To  była  po  prostu  praca  młodzieży.  Każdy  wywiązał  się  ze 
swojego  zadania    mówi  D.  Andrzejewska. 
 Przygotowanie  projekt u  to trzy  tygodnie  intensywnej   pracy 
 dodaje B.  Koczwara. 

Zaprezentowany  przez  uczniów  biznesplan,  dyrektor  cieszyń
skiego  oddziału  Banku  BPH  PBK  S.A.  Małgorzata  Fedyszyn 
oceniła  jako  bardzo  rzetelne  i  fachowo  zaprezentowane  przed
sięwzięcie,  które  z  pewnością  mogłoby  liczyć  na  dofinansowa
nie  ze  strony  banku. 

Zwycięska  drużyna.  Fot. W. Suchta 

 Jako szkoła  o  profil u  turystycznym  chcieliśmy  zrobić  odpo
wiedni  do  kierunk u  kształcenia  projekt .  Dlatego  agroturysty
ka   mówi M. Legierski.   Żeby skorzystać z funduszy SAPARD, 
musiała  to  być  wieś gminna,  a  taką  jest  Istebna.  Tam  właśnie 
ulokowaliśmy  nasze przyszłe  przedsiębiorstwo.  Jestem  miesz
kańcem Tró j  wsi, znam  teren, jego specyfikę. Myślę, że  projek t 
przez nas wykonany, pomoże mojej  siostrze, któr a zawsze  ma
rzył a  żeby  otworzyć  przedsiębiorstwo  agroturystyczne. 

Drugie  miejsce  zajęli  uczniowie  z  Zespołu  Szkół  Ponadgim
nazjalnych  nr  I  im.  W.  Szybińskiego  z  Cieszyna.  Prezentacja 
„Ogrody  Europy  w drodze do wspólnej Europy" dotyczyła  funk
cjonowania  przedsiębiorstwa  zajmującego  się  projektowaniem 
ogrodów,  ukazanie  możliwości  pozyskiwania  środków  unijnych 
przez  tego  typu  przedsiębiorstwo. 

Trzecie  miejsce  w  konkursie  zajęła  drużyna  z  Zespołu  Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr 2 z Cieszyna.  Uczniowie  zaprezentowa
li możliwości  funkcjonowania księgarni  Internetowej.  Prezenta
cja  „Księgarnia  pod  Napięciem    BROKER  książki  przez  Inter
net"  była  bardzo  dobrze  przygotowana  zarówno  pod  względem 
technicznym jak  i merytorycznym.  Pomysł  stworzenia  tego  typu 
przedsiębiorstwa  wydał się komisji bardzo realny  i ciekawy. Tego 
typu  przedsięwzięcia  mogą  z pewnością  liczyć  na  dofinansowa
nie  ze  środków  Unii  Europejskiej. 

Prezentacje  zespołów  uczniowskich  obserwowali  ich  szkolni 
koledzy  oraz  przedsiębiorcy,  którzy  są  zainteresowani  pozyski
waniem  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej.  Prezentacje 
uczniów,  ich  różnorodność  oraz  bardzo  wysoki  poziom  pozy
tywnie zaskoczyły  licznie przybyłych  przedstawicieli  banku,  sa
morządu  terytorialnego  oraz  przedsiębiorców. 
 Chciałabym  podziękować,  przede wszystkim  nauczycielom, 
że  dopingowali  młodzież  do  pracy,  do  zainteresowania  się 
czymś  nowym,  czymś  innym,  wykraczającym  poza  ramowy 
program. Dziękuję za krzewienie szeroko pojętej  kultur y  eko
nomicznej.  Pomysły  bardzo  ciekawe,  bardzo  kreatywne 
  mówiła  na  zakończenie  M.  Fedyszyn. 

Zwycięski  zespół  z  Wisły  w  nagrodę  pojedzie  na  wycieczkę 
do Pragi. Zarząd Stowarzyszenia  „Delta Partner" dziękuje wszyst
kim  zespołom  uczniowskim  za  udział  w  konkursie. 
 Prezentacje  były  ciekawe  i  fachowo  przygotowane    mówią 
R.  Chybiorz  i  M.  Werpachowski.    Mamy  nadzieję,  że  udział 
w  tego  typu  projekcie  oprócz  ciężkiej   pracy  sprawiał  wam 
przyjemność,  a czas poświęcony  na przygotowanie  prezenta
cj i zaowocuje  w przyszłości.  Dziękujemy  również  partnerom 
i sponsorom  projektu , bez których pomocy zrealizowanie  tego 
typu  przedsięwzięcia  byłoby  niemożliwe.  (ws) 

Jury przysłuchuje się kolejnej  prezentacji. 

4  Gazeta  Ustrońska 

Fot. W. Suchta 

1 PIWNICA POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  I. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu lub na wynos 
w cenie  6,50  zł,  proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  nu  k i logramy 
w  cenie:  pierogi  /.  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  /.  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł /kg 

pierogi  ruskie    10  zł/kg 

S Ł O W A C J A  Velka  Raca 
Jednodniowe wyjazdy na narty 
96  zł/os.,  dzieci  80  zl 
Weenie: 
przejazd autokarem, całodniowy SKIPASS, 
ubezpieczenie,  pilot, podatek VAT 

ŚWIĘTA,  SYLWESTER 
NARTY: 
Austria, Wiochy. Francja, Słowacja, Czechy 

B.U.T.  „Us t ron ianka " 
tel.  8543288 
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30  l istopada  w  Powiato
wym  Urzędzie  Pracy  w  Cie
szynie zarejestrowanych  było 
789 bezrobotnych  mieszkań
ców  naszego  miasta,  w  tym 
397  kobiet.  Dodatkowo 
w  ewidencji  widniej e  40  na
zwisk absolwentów, w tym  22 
pań. Prawo do pobierania  za
siłku ma jedynie 40  mężczyzn 
i 47 kobiet. Zasiłki i świadcze
nia przedemerytalne  pobiera 
299  ustroniaków,  w  tym  157 
kobiet. 

W urzędzie pracy  zarejestro
wanych  było  2243  mieszkań
ców  Cieszyna,  1483  Skoczo
wa,  721  Wisły,  715  Goleszo
wa, 655  Istebnej, 592  Brennej. 

Końcem  listopada  w  powie
cie  cieszyńskim  zarejestrowa
nych  było  9772  o  204  więcej 
niż  w  październiku.  W  ciągu 
ubiegłego miesiąca do ewiden
cji wpisano 663 osoby, aż o 300 
mniej  niż  w  poprzednim.  Do 
PUP  zgłoszono  o  20  więcej 
ofert pracy  i w  sumie  było  ich 
155.  Zatrudnionych  zostało 
278  osób,  aż  o  254  mniej  niż 
w październiku.  Zarejestrowa
ło  się  o  53  absolwentów  wię
cej  i  teraz  w  urzędzie  jest  ich 
wpisanych  668. 

Na  koniec  października  sto
pa bezrobocia w Polsce  wynio
sła  17,4%,  w  województwie 
śląskim  16,1%,  a w  powiecie 
cieszyńskim  13,4%. Na  koniec 
l istopada  stopa  bezrobocia 
w naszym powiecie wzrosła  do 
13,6%. Można  domniemywać, 
że  w  grudniu  wskaźnik  ten  
z uwagi na wzmożone  rejestra
cje  bezrobotnych    również 
ulegnie  zwiększeniu. 

Na  koniec  listopada  w  po
wiecie były  863 osoby  upraw
nione do pobierania zasiłku  dla 
bezrobotnych,  o 78  więcej  niż 
przed  miesiącem.  W  chwili 
obecnej  stanowi  to 8,8%  zare
jestrowanych  bezrobotnych. 
Zasiłek  przedemerytalny  po
bierało  1140  osób  (to  o  11 

mniej  niż  przed  miesiącem). 
Świadczenie  przedemerytalne 
pobierało  1377 osób   70  wię
cej niż  przed  miesiącem. 

W  listopadzie  Urząd  Pracy 
otrzymał  155  ofert  pracy  
o  20  więcej  niż  w  październi
ku. Wśród  ofert pracy  przewa
żają  zapotrzebowania  na  poje
dynczych  pracowników.  21 
pracowników  było  potrzeb
nych  do  „Projektu  Wisła" 
w  Wiśle  Malince    5  osób  na 
stanowisko  tynkarza, 5 osób na 
murarza,  5  osób  na  zbrojarza, 
5 osób na płytkarza. Firma  PNI 
z  BielskaBiałej  potrzebowała 
6  hostess.  PHU  „Mona"  z  Wi
sły  zgłosiła  zapotrzebowanie 
na 20 osób   5 zbrojarzy, 5 cie
śli,  5  murarzy  i  5  tynkarzy. 
Przedsiębiorstwo  Budownic
twa  Ogólnego  „Śląsk"  zgłosi
ło zapotrzebowanie  na  16 osób 
  10 cieśli  i 6  zbrojarzy. 

Powiatowy  Urząd  Pracy 
podjął kolejne działania  zmie
rzające do zacieśnienia  współ
pracy  z samorządami  gminny
mi  m.in.  w  zakresie  informo
wania  przez  gminy  o  nowo
powstających  inwestycjach. 

W  listopadzie otwarto  kolej
ne  Gminne  Centra  Informacji 
w  Cieszynie,  Ustroniu,  Dę
bowcu  i Istebnej,  gdzie  osoby 
poszukujące  pracy  mogą, 
z  pomocy  doradców  zawodo
wych:  korzystać  z  fachowej 
pomocy  na  każdym  etapie  po
szukiwania  pracy,  poznać  pra
wa  i  obowiązki  osoby  bezro
botnej,  korzystać  poprzez  in
ternet  z  ofert pracy,  korzystać 
z  aktualnej  oferty  prasy  lokal
nej  z  bieżącymi  ofertami  pra
cy,  brać  udział  w  szkoleniach 
dotyczących  wyboru  zawodu 
lub  kierunku  dalszej  nauki, 
przygotować  we  współpracy 
z  pracownikiem  GCI  niezbęd
ne  dokumenty  związane  z po
szukiwaniem  pracy, np. CV, list 
motywacyjny, poznać  procedu
ry  uruchamiania  własnej  dzia
łalności gospodarczej.  (mn) 

I V !  e t a     R ł o t 
wykonuje  i montuje 

BRAMY PRZESUWNE KUTE 
i  skrzydłowe,  kraty,  balustrady, 

przemysłowe  (automatyka)," 
OGRODZENIA SIATKOWE 

OGRODZENIA  Z ELEMENTÓW PRETCW/YCH 
CYNKOWANE,  POWLEKANE PCV 

DOWÓZ  GRATIS 
Marek  Cieślar,  tel.  8545106, 

teł.  kom.  0601516854. 
Ustroń,  ul.  Dominikańska  24  a 

gtl 

GABINE T  KOSMETYCZN Y 

  czyszczenie  twarzy 
z maską  alg ową    55  zł 
  makijaż  permanentny: 

  kreska  na  powiece   300  zł 
  zabieg  z kwasami A.H.A.   40  zł 

  maska z alg  25  zł 
Ustroń, 9 Listopada 3  (nad  potoczkiem.  I  piętno) 
tel.  8545972;  0  501628953 

M o ż l i w o ś ć  z a p i s ó w  n a  t e l e f o n 

Dyrektor Krzysztof  Krysta wręczał nagrody książkowe.  Fot. W. Suchta 

ULUBIONY  BOHATER 
8 grudnia  2003  r. w Oddziale dla  Dzieci  i Młodzieży  Miejskiej 

Biblioteki  Publicznej  odbyło  się  uroczyste  podsumowanie  kon
kursu  plastycznego  pt.  „Mó j  ulubiony  bohater  literacki".  Zgło
szono ponad  80 prac  w  różnych  technikach  plastycznych  (głów
nie  rysunków).  W  konkursie  brali  udział  uczniowie  Szkół  Pod
stawowych  nr  I  i 2 oraz  dzieci  z  Przedszkola  nr  7. 

Nagrodami  wyróżniono  27  uczestników:  Przedszkole  nr  7: 
Konra d  Płaza,  Agnieszka  Matlak ,  Klaudi a  Tyszka,  Agata 
Ruducha,  Magda  Kłoda,  Konra d  Cielewicz,  Magda  Hom
bek,  Dari a  Kobiela.  SP2:  Anna  Cholewa,  Karolin a  Gąsior, 
Kasper   Tochowicz,  Klaudi a  Ficek,  Damian  Majtczak .  SP1: 
Monik a  Piechowiak,  Klaudi a  Krzempek,  Paweł  Lipowczan, 
Paulina  Michałek,  Pola  Bubik ,  Urszula  Atłas.  Andrzej   Ju
raszek,  Kamil a Kubista, Agnieszka Suchy, Adriann a  Dobska, 
Dominik a  Grudzień,  Marius z  Bielesz,  Fili p  Karolonek,  Na
tali a  Frajfeld .  (k) 

W  dawnym 

Zbliżają się święta  Bożego Narodzenia,  w które obdarowuje się 
najbliższych  podarkami.  Tradycja  ta  została  opisana  również  w 
kronikach  szkół  ustrońskich,  gdyż  już  pod  koniec  XIX  w.  prze
prowadzano akcję pozyskiwania  funduszy na podarki  dla najbied
niejszych  uczniów.  Przykładowo,  w zapiskach  Publicznej  Szkoły 
Powszechnej nr 2 znajduje się informacja: „  Dnia  22 grudnia  1926 
urządzono  w  Czytelni  Katolickiej  staraniem  osobnego  komitetu 
miejscowego  gwiazdkę  dla  dzieci  wszystkich  szkół  ustrońskich.  " 

Natomiast  na załączonej fotografii utrwalono gwiazdkę dla  sie
rot  po  zamordowanych  Polakach  w  czasie  II  wojny  światowej, 
zorganizowaną  przez Związek Partyzantów  w Ustroniu w grudniu 
1945 r.  Lidi a  Szkaradnik 
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ODKRYĆ SWOJE  ZDOLNOŚCI 
Od blisko jedenastu  lat w Ustroniu  funkcjonuje w ramach  Chrze

ścijańskiej Fundacji  „Życie  i Misja" Chrześcijańska  Szkoła  Dra
my. Zajęcia warsztatowe, prowadzone w systemie trzyletnim, dają 
możliwość  rozwijania  umiejętności  w  dziedzinie  aktorstwa  dra
matycznego,  pantomimy  i  tańca. 

W  lecie  adepci  Szkoły  wystawiają  przedstawienia  uliczne 
w  Polsce  oraz  za  granicą:  w Czechach,  na  Słowacji,  Litwie,  Wę
grzech  i w Chorwacji. Wśród  ważniejszych  spektakli  zrealizowa
nych przez słuchaczy  ustrońskiej szkoły  należy wymienić  historię 
biblijną  „Rachab",  przedstawienie  zrealizowane  w konwencji  co
medii  deirarte  „Wiadomość",  „Lusterko",  w  którym  połączono 
elementy dramy, pantomimy  i tańca. Ostatnio w cieszyńskim  Domu 
Narodowym  Chrześcijańska Szkoła Dramy  zaprezentowała  spek
takl dramatyczny  „Ni e ma większej  miłości". 
  Na  „Opowieści  z  Narni"  wg  C.S.  Lewisa  zaprosiliśmy  dzieci 
z ustrońskich  szkół  podstawowych,  z domów  dziecka  i  pogotowia 
opiekuńczego    poinformował Wacław  Bylok  z Fundacji  „Życie i 
Misja".  Był  to spektakl  który  spotkał  się z bardzo  życzliwym  przy
jęciem  zarówno  dzieci  jak  i nauczycieli.  W ubiegłym  roku  zorgani
zowaliśmy  spektakl  w  wykonaniu  światowej  sławy  mima  Carlosa 
Martineza,  który  wystąpił  w  cieszyńskim  teatrze.  Była  to  niesły
chanie  cenna  możliwość  zorganizowania  spotkaniaspektaklu  in
tegrującego,  ponieważ  zaprosiliśmy  ponad  sto osób  nie  słyszących. 

Twórcom szkoły zależy na inspirowaniu  młodych  ludzi do twór
czego  działania  i  przybliżeniu  im  sztuki  jako  nowego  narzędzia 
w  ewangelizacji. 
 Teatr zawsze  był mi bliski  i szukałam  związanych  z nim  możliwości 
rozwoju    stwierdziła  Sandra,  uczestniczka  warsztatów.    Chcia
łam poznać  techniczne  tajniki  sztuki  aktorskiej,  które pomogłoby  mi 
w przyszłej  pracy.  Szkołę  Dramy  poleciły  mi koleżanki.  Studiuję  ani
mację  społecznokulturalną  w  Cieszynie. 
 Bardzo  interesuję  się  teatrem    powiedziała ustronianka,  uczestni
cząca w warsztatach Ewa Sikora.   Studiuję  pedagogikę  w  Warsza
wie, gdzie  również, uczestniczę  w warsztatach  teatralnych.  Uważam, 
że  to, co  robimy,  będzie  procentowało  w przyszłości.  Być  może  uda 
mi się uczyć  innych  młodych  ludzi przez  sztukę.  Z moich  zajęć z  dzieć
mi,  np.  na koloniach  wiem,  że  łatwiej  do  nich  trafia  przekazywanie 
im pewnych  treści  za pomocą  dramy,  bo  taki  sposób  jest  dla  nich 
bardziej  zajmujący. 

Dyrektorem  artystycznym  Szkoły jest amerykańska aktorka,  in
struktor  teatralny,  Kathleen  Ann  Thompson,  którą  poprosiłam 
o  wypowiedź. 
Jestem  dyrektorem  artystycznym  Chrześcijańskiej  Szkoły  Dramy, 
którą  założyliśmy  około  11 lat  temu.  Chcieliśmy  dać  polskiej  mło
dzieży  szansę  kontaktu  ze  sztuką  teatralną  i profesjonalnym  szko
leniem  w  tej  dziedzinie.  Najbardziej  zależy  mi  na  kształtowaniu 
charakterów  młodych  ludzi.  Ponieważ  jestem  aktorką  i  instrukto
rem  teatralnym,  właśnie  teatr  jest  medium,  którego  używam.  Ci 
Z naszych  słuchaczy,  którzy  decydują  się  na  systematyczną  naukę 
w naszej  szkole  przez  trzy  lata,  przechodzą  przez  etap  pewnej  fru
stracji,  kiedy  wydaje  im  się,  że  nic  im  nie  wychodzi.  Potrzebują 
zachęty  i odwagi,  do pracy  nad  grą  aktorska  oraz  do  kontynuowa

Czasem trzeba  umieć zrobić  minę...  Fot. W. Suchta 

Zajęcia  ruchowe w auli G1.  Fot. W. Suchta 

nia  ćwiczeń  samodzielnie.  To wszystko  na  pewno  wpływa  na  for
mowanie  się  charakteru  młodych  adeptów. 

Praca  z  młodzieżą  jest  bardzo  trudna.  Prowadzący  musi  mieć 
silną  osobowość  i posiadać  przejrzystą  wizję  tego,  co  chce  osią
gnąć.  Z  każdym  rokiem  mamy  bardziej  poważnie  podchodzących 
do swojego  kształcenia  studentów,  zdecydowanych  pokonać  wszel
kie przeszkody  w drodze  do  osiągnięcia  sukcesu.  Mają  silną  moty
wację  i to jest  bardzo  ważne,  ponieważ  młodzież  często  nie  zauwa
ża swoich  zdolności,  nie  wierzy  w nie,  nie  wierzy  w siebie  samych. 
W  swojej  pracy  staram  się  uświadomić  młodym  ludziom  ich  war
tość  oraz  pomagam  im  uwierzyć  we  własne  siły.  To pozwala  mło
dym  adeptom  zrozumieć  swoją  wyjątkowość. 
 Po  wielu  latach  szkoleń  prowadzonych  w ramach  Szkoły  Dramy, 
mamy  absolwentów  przygotowanych  do samodzielnego  prowadze
nia  zajęć  teatralnych    stwierdził  W.  Bylok    Chcąc  zrobić  coś 
dla  Ustronia,  postanowiliśmy  więc  zorganizować  mini  warsztaty 
teatralne  dla  ustrońskich  gimnazjalistów.  Zajęcia,  te  spotkały  się 
ze  sporym  zainteresowaniem  zarówno  ze  strony  uczniów  jak  i  na
uczycieli. 

W  warsztatach,  zorganizowanych  29  listopada  w  Gimnazjum 
nr  1 w  Ustroniu,  wzięło  udział  36  uczniów.  Młodzież  została  po
dzielona na dwie grupy, które pracowały równolegle. Zajęcia, trwa
jące cztery godziny, prowadzili absolwenci Chrześcijańskiej szkoły 
Dramy:  Iwona Janczewska,  Cieszysława CieślarZółtko,  Tama
ra  Kasprzyk,  Monik a  Siech  i Krystyn a  Sieczkowska.  Zajęcia 
rozpoczynała  godzinna  rozgrzewka  z  elementami  tańca.  Potem 
przez godzinę uczestnicy  poznawali  podstawy pantomimy.  Kolej
na godzina została poświęcona na zajęcia z emisji głosu  połączone 
z rytmiką. Ostatnia godzina tych mini warsztatów, to zajęcia z pod
staw  dykcji  i interpretacji  tekstu. 

Podczas warsztatów, dzięki  ich przekrojowości można było wiele 
się  nauczyć,  a  przede  wszystkim  odkryć  swoje  zdolności 
i pozwolić się zaszczepić miłością do teatru. Zarazem była to szansa 
dla nauczycieli,poznania  nowego  narzędzia  w pracy  z  młodzieżą. 
  W zajęciach  brała  udział  wraz  ze  swymi  uczniami  nauczycielka, 
polonistka  Jolanta  Chwastek    powiedział  W.  Bylok.    Jej  obec
ność  wpływała  na  grupę  integrująco.  Wspólny  udział  w  warszta
tach  pomoże  być  może  młodzieży  i jej  nauczycielce  w  stworzeniu 
czegoś  wspólnie  w przyszłości.  Jeżeli  szkoły  będą  otwarte  na  tego 
typu  propozycje,  myślę,  że  uda  się  zorganizować  podobne  warsz
taty  na  wiosnę. 

Obserwując  uczestników  zajęć  z  młodymi  ludźmi,  nie  sposób 
uniknąć  refleksji na  temat  aktywności  i zainteresowań  współcze
snej młodzieży. W czasach,  kiedy  szczególnie  narzeka się na  kon
testowanie  przez młodzież kulturalnego dorobku  poprzednich  po
koleń, cieszy  fakt, że właśnie teatr znajduje tylu miłośników  wśród 
przedstawicieli  młodego  pokolenia. 
  Osoby,  które  uczestniczą  w  naszych  warsztatach  wykonują 
różne  zawody,  studiują  różne  kierunki,  niekoniecznie  związane 
Z  teatrem    powiedział  W.  Bylok.    Chcą  się  realizować  po
przez  dramę,  taniec  czy  pantomimę  w pracy  z  dziećmi,  często 
w pracy  z  dziećmi  nie  słyszącymi  lub  upośledzonymi  lub  oso
bami  starszymi  na  wózkach  inwalidzkich.  Sądzę,  że  te  zajęcia 
bardzo  inspirują  i  zachęcają  do  wykorzystania  śmiałej  wizji 
przez  wszystkich  tych,  którzy  chcą  uczynić  coś  dobrego  dla  in
nych  ludzi.  Anna  Gadomska 
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JAK SPRZEDANO BASEN 
Z basenem  przy bulwarach  nad Wisłą  samorząd Ustronia  zma

ga  się  od  1990  r. Początkowo  basen  dzierżawiono,  lecz  okazało 
się,  że  nie  jest  to  polityka  właściwa,  gdyż  dzierżawca  nie  był 
w  stanie  inwestować  w obiekt,  a nawet  przeprowadzać  niezbęd
nych  remontów.  Basen  był  przygotowywany  tylko do  bieżącego 
działania  co powodowało,  że  istniejące urządzenia  ulegały  natu
ralnemu  zużyciu.  Dlatego  postanowiono,  że  miasto  z kasy  miej
skiej przeprowadzi  kilka niezbędnych  inwestycji  w obiekt.  Tym
czasem  coraz większemu  zużyciu  ulegał  cały  obiekt. Stawało  się 
jasne,  że aby  basen  nie  stał  się  wyłącznie  ruiną,  albo  miasto  bę
dzie  basenem  zarządzało  i przeprowadzi  konieczny  remont  ka
pitalny, albo znajdzie inwestora,  który  się tego podejmie.  Stwier
dzono,  że  miasto  takiemu  wydatkowi  nie  podoła  i  rozpoczęto 
poszukiwania  inwestora. 

Po raz pierwszy przetarg na sprzedaż basenu  kąpielowego ogło
szono  w  „Gazecie  Ustrońskiej"  21  maja  1998  r.  W  ogłoszeniu 
o  przetargu  czytamy  m.in.: 

Zgodnie  z planem  ogólnym  zagospodarowania  przestrzenne
go  miasta  Ustronia  w/w  teren  zlokalizowany  jest  w  jednostce 
D  88  US    sport  i  rekreacja.  Utrzymanie  istniejącego  basenu 
kąpielowego.  Urząd  Miasta  w  Ustroniu  oczekuje  propozycji  dot. 
zagospodarowania  terenu  z  utrzymaniem  istniejącej  funkcji. 
Z  uwagi  na  brak  krytego  basenu  w  Ustroniu,  wskazane  byłoby 
chociaż  częściowe  przykrycie  niecki  basenowej.  Natomiast  obiekt 
gastronomicznosocjalny  można  zmodernizować  i  rozbudować 
Z wykorzystaniem  na  kawiarnię,  restauracje  itp. 

Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  593.000  zł. 
Przetarg  ten  unieważniono  z  powodu  braku  ofert.  Ogłoszenie 

o  kolejnym  przetargu  ukazuje  się  w  „Gazecie  Ustrońskiej"  10 
września  1998 r. Treść jest  taka sama, jedynie  cenę  wywoławczą 
obniżono  do  500.000  zł. Ten  przetarg  również  zostaje  unieważ
niony,  gdyż  złożonę  oferty  nie  spełniają  warunków.  Wówczas 
burmistrzem  jest  Kazimierz  Hanus. 

11  października  1998  r.  odbywają  się  wybory  samorządo
we,  po których  Rada  Miasta  wybiera  burmistrzem  Jana  Szwar
ca.  Na  sesji  28  stycznia  1999  r. burmistrz  J.  Szwarc  przedsta
wia  projekt  uchwały  o  przekazaniu  w  aport  basenu  kąpielo
wego  i amfiteatru  Funduszowi  Górnośląskiemu.  W  Ustroniu 
ma  powstać  zadaszony  amf i tea tr  i  aqua  park  wartości 
50.000.000  zł.  Przy  dwóch  głosach  wstrzymujących  radni 
podejmują  uchwałę.  Szczęśliwie  nie dochodzi  do  ostateczne
go  spisania  umowy  notarialnej  z  Funduszem  Górnośląskim, 
który  przez  kolejne  półtora  roku  nie  wykazuje  większego 
zainteresowania  inwestowaniem  w  Ustroniu.  26  październi
ka  2000  r.  Rada  Miasta  uchyliła  uchwałę  o  przystąpieniu  do 
Funduszu  Górnośląskiego.  Rozpoczynają  się  poszukiwania 
kolejnego  inwestora.  Jako że dwa  przetargi  nie wyłoniły  kupca 
basenu,  gmina  miała  możliwość  przystąpienia  do  negocjacji 
z  ewentualnymi  kupcami. 

17  stycznia  200 lr.  po  rozmowach  z  firmami  Inżbud  i  ZRM 
Mostmar  zostaje  wynegocjowana  cena  470.000  zł.  Za  taką  też 
cenę  basen  zostaje  sprzedany. 

Powstanie  kompleksu  hotelowego zapewne zmieni  też funkcję  bulwarów 
nadwiślańskich.  Fot. W. Suchta 

W Gazecie Ustrońskiej z  18 października  2001  r. po raz  pierw
szy  piszemy  o  mającym  powstać  kompleksie  sportowohotelo
wym,  który  zaprojektował  Krzysztof  Cienciała.  W  artykule  tym 
przytoczona jest wypowiedź  właściciela  Inżbudu  Ireneusza  Sztu
ki,  który  mówi  m.in.: 

Zastanawialiśmy  się  nad  wyremontowaniem  istniejącego  basenu, 
ale okazało  się  to bezsensowne.  Trzeba sobie powiedzieć  jasno:  sam 
basen  nie zda egzaminu...  Nie jest  on w stanie na siebie zarobić.  Byłby 
w  dalszym  ciągu  deficytowy.  W Niemczech  i Austrii  miasta  dotują 
baseny. W kompleksie jaki  ma powstać, pozostałe  obiekty niejaki) „pra
cują"  na basen,  a całość  nie przestaje  przynosić  dochodu. 

11 czerwca  2002  r. gmina  wydaje decyzję o  warunkach  zabu
dowy  i zagospodarowaniu  terenu.  Do  decyzji  została  dołączona 
koncepcja  w  sprawie:  realizacji  inwestycji  polegającej  na  budo
wie  centrum  sportoworekreacyjnego  (hotel  z parkingiem)  oraz 
basenu  z hala  sportową. 

Koncepcję architektoniczną  przedstawiono  Komisji  Architek
tury  RM.  Została  ona  zaakceptowana. 

Rozpoczynają  się  roboty.  W  lecie  2002  r.  zostaje  wyburzony 
stary  budynek  basenowy  z  kawiarnią  i szatniami,  równocześnie 
niwelowana  jest  niecka  basenu.  W  tym  roku  od  wiosny  ruszyły 
roboty  budowlane. 

Obecnie  przechadzając się  bulwarami  nad  Wisłą  możemy  ob
serwować  powstające nowe  zabudowania  kompleksu  hotelowo
sportowego  z basenem.  (ws) 

LIST  DO  REDAKCJI 
Szanowny  Panie  Burmist rz u 

Dziękuję  za zorganizowanie  spotkania  w sprawie  budowy  obiek
tu przy  ul.  Grażyńskiego.  Liczyłem  na  rzeczową  dyskusję,  która 
pozwoli  wyjaśnić  niepokojące  wieści,  na  temat  tej  rozpoczętej 
inwestycji.  Problem  ten  został  opisany  przez  panią  arch.  Halinę 
RakowskąDzierżewicz,  w  42  numerze  „Gazety  Ustrońskiej",  z 
16 października.  Byłem  zaniepokojony  informacjami,  że  w  miej
sce  basenu  kąpielowego  powstaje  obiekt,  określony  przez  inwe
stora jako  centrum  sportoworekreacyjne  (hotel  z parkingiem  oraz 
basen  z  halą  sportową  oraz  łącznikiem  między  nimi).  Chciałem 
wyjaśnić,  czy  zamierzenie  to jest  zgodne  z zapisem  obowiązują
cego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 

Plan  ten  określa  funkcję  tego  terenu  następująco:  utrzymanie 
istniejącego  basenu  kąpielowego,  utrzymanie  istniejącej  zieleni 
urządzonej,  rygor  ochrony  drzewostanu. 

Przyzwolenie  ze  strony  Urzędu  Miasta  na  zlikwidowanie  ist
niejącego  basenu,  stanowi  naruszenie  prawa.  Plan  zagospoda
rowania  przestrzennego  ma  moc  obowiązującego  prawa  miej
scowego,  jest  więc  wiążący  dla  władz, samorządowych.  Nie  mogę 
się  zgodzić  z  zaprezentowanym  stanowiskiem,  że  zapis  jest  na 
tyle  nieprecyzyjny,  że  inwestor  może  naginać  je  do swoich  zamie
rzeń.  Jestem  także  zaskoczony  stanowiskiem  Urzędu  Miasta,  że 
wszystko  jest  formalnie  w  porz.ądku. 

Jeszcze  bardziej  zaskoczyło  mnie  zachowanie  panów  Szczuka, 
którzy  demonstracyjnie  wyszli  ze  spotkania,  bo  nie  mają  czasu 
wysłuchiwać  bzdur. 

Skoro  dopuszczono  do  zlikwidowania  istniejącego  basenu, 
należy  dopilnować  jego  odtworzenia  w pełnych  wymiarach.  Na
tomiast  budowa  parkingu  na  terenie  urz.ądz.onej  zieleni  parko
wej  jest  niedopuszczalne.  Rygorystyczna  ochrona  drzewostanu, 
wyklucza  możliwość  obudowania  go  konstrukcją  dwupoziomo
wego  parkingu,  byłoby  to bowiem  rażące  naruszenie  prawa.  Oba
wiam  się jednak,  że popełnione  dotychczas  błędy  będą  trudne  do 
naprawienia.  Dotychczasowe  działania  odbywały  się  bowiem  za 
wiedzą  Burmistrza  i Rady  Miejskiej.  Pozytywna  opinia  Komisji 
Planu  Przestrzennego  jest  kompromitująca  i wynika  z  niewiedzy 
lub  niekompetencji  jej  członków.  Trudno  mi  uwierzyć,  że  Radni 
świadomie  łamią  prawo,  skoro  ich obowiązkiem  jest  stać  na  jego 
straży  i  radzić  dobrze,  w  interesie  miasta. 

Ośmielam  się  zwrócić  uwagę,  że  wydane  pozwolenie  na  budo
wę  może  być  uchylone,  jako  niezgodne  z. planem  przestrzennym. 
Stworzy  to jednak  sytuację  nie  do  pozazdroszczenia  dla  władz 
miasta.  Do  takiej  sytuacji  nie  doszłoby,  gdyby  do  dyskusji  zapra
szano  osoby  kompetentne  w  dziedzinach  urbanistyki,  ochrony 
środowiska,  komunikacji.  Kazimier z  Hanus 
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Panie z KGW Lipowiec  podsumowały  bardzo pracowity  rok.  Fot. M. Niemiec 

Walne  zebranie  Koła  Gospodyń  Wiej
skich  w  Lipowcu  otworzyła  przewodni
cząca Olga Kisiała. Przywitała gości: Elż
bietę  Pruszkowską  z  c ieszyńskiego 
Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  Walen
tynę Mstowską  z Wydziału Ochrony  Śro
dowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miasta,  stra
żaków  z  OSP  Lipowiec    Leszka  Glajca 
i Karol a  Pieknika,  radnego  Jerzego  La
zara,  przewodniczącego Zarządu  Osiedla 
Lipowiec  Antoniego  Kędziora.  Na  sali 
zasiadło kilkadziesiąt pań, które na począt
ku  wysłuchały  sprawozdania  ze  swojej 
działalności. 
 Nasze Koło jest i mam nadzieję, że jesz
cze  przez  długie  lata  będzie  bardzo  ak
tywne   mówiła O. Kisiała.  Mijając y  rok 
obfitował  zarówno  w  wydarzenia  bar
dzo  radosne, jak  i bardzo smutne.  Ode
szły z naszych szeregów  na zawsze  dwie 
członkinie Janina  Lorek  i Mari a  Chwa
stek.  W  uroczystościach  pogrzebowych 
brał y udział  nasze koleżanki.  Delegacja 
uczestniczyła  rónież  w  pogrzebie  pani 
Janiny  Balcar,  któr a  była  jedną  z  ini 
cjatorek  założenia  KG W  w  Lipowcu. 
W tym roku nasze przedstawicielki  mia
ły także okazję brać udział w  radosnych 
wydarzeniach,  gdy  stan  cywilny  zmie
niały  nasze  członkinie  Monik a  Paster
na  i Ani a  Pasterny. 

Wspominano  również  pokaz  pieczenia 
drobnych  ciasteczek,  który  odbył  się  na 
początku  grudnia  ubiegłego  roku,  a  przy
gotowany  został  przy  współpracy  z 
p.  Marią  Szatkowską.  Były  to  wypieki 
przeznaczone  dla  osób  z  cukrzycą,  z  ni
ską zawartością  cholesterolu. Udała się też 
Wigilijka v2002 dla  seniorów,  na którą  za
proszono  wszystkich  mieszkańców  dziel
nicy  powyżej  75  lat.  Pierwszy  raz  miała 
miejsce w salce katechetycznej parafii, do 
której łatwiej było się dostać osobom  star
szym.  Wystąpiły  dzieci  przygotowane 
przez Krystynę Hałat. W  lutym, w cieszyń
skim Teatrze  im. A. Mickiewicza  członki
nie  KGW  obejrzały operetkę  „Wiedeńska 
krew",  w  ostatki  bawiły  się  na  balu,  a  z 
okazji Dnia Kobiet w strażnicy, przy  grza

nym  winie  i  muzyce  zespołu  „Wrzos". 
Panie  z Lipowca  sporo  też podróżowały  
podczas  wycieczki  czeską  Pętlą  Beskidz
ką,  na  święto  azalii  do  Pisarzowic.  Trzy 
dni  spędziły  w  Pieszczanach,  jeden  dzień 
w  Zakopanem.  8  czerwca  swoimi  umie
jętnościami  gospodynie  chwali ły  się 
w  konkursie  „Nasze  kulinarne  dziedzic
two",  który  odbył  się w Skoczowie.  Przy
gotowały śniadanie wielkanocne z murzy
nem,  drożdżowymi  babami,  domową 
szynkę oraz kołocze  i miodulę. Dużym  za
interesowaniem  cieszyły  się  placki  ziem
niaczane,  pieczone  na  tradcyjnym  węglo
wym  piecu,  podawane  z  gulaszem,  śmie
taną  i wyrzoskami,  serwowane na  Ustroń
skich  Dożynkach.  Stoisko  kulinarne,  lo
terię fantową  i kiermasz cukierniczy  przy
gotowano  na  lipowskie  dożynki,  wciąga
jąc do współpracy dzieci  i młodzież.  Praw
dziwym  wyzwaniem  dla  członkiń  Koła 
była  organizacja  miejskiej  zabawy  podo
żynkowej, w której brało udział  220  osób. 
Pracę w kuchni  i urządzanie  imprez  znacz
nie ułatwiają  nowe  zakupy  garnek  ze  stali 
nierdzewnej, drobne sprzęty  gospodarstwa 
domowego  i najnowszy  nabytek    wielo
czynnościowy  robot. 
 Jak widać z przedstawionego  sprawoz
dania  nasze  Koł o jest  bardzo  aktywni e 
działąjącą organizacją   podsumowywa
ła przewodnicząca.   Skupia w swych sze
regach  panie  o  bardzo  różnych  poglą
dach, różnych upodobaniach  i w  różnym 
wieku,  a jednak  potrafiących  wspólnie 
działać.  W  tym  roku  dołączyły  do  nas 
nowe  członkinie  Agata  Pasterna,  Anna 
Chrapek, Barbar a  Chrapek, Anna  Hel
ler, Agata  Bijok ,  Magda  Molek  i  Pauli
na  Kisiała.  To naprawdę  cieszy. 

Podczas zebrania nie tylko chwalono  się 
osiągnięciami,  degustowano  ciasta,  cia
steczka,  rozmawiano.  Można  było  ucze
sać  się  u  pań  fryzjerek, które  zaproszone 
zostały,  żeby  pokazać  najnowsze  trendy 
w  modzie,  odpowiadać  na  pytania,  dora
dzać. 

W  roli ,  z  jednej  strony  gospodarzy, 
z drugiej zaproszonych  gości  występowa

li strażacy z OSP. Na pytanie, jak  się czują 
w gronie kilkudziesięciu  pań,  odpowiadali: 
  Błogosławieni  między  niewiastami  
stwierdził  L.  Glajc    Mówiąc  poważnie, 
dziękujemy  paniom  za zaproszenie,  ży
czymy  wielu  takich  udanych  spotkań, 
wycieczek,  imprez. Część z nich na pew
no  będziemy  organizować  wspólnie. 
Często  się  spotykamy,  jesteśmy  sami 
swoi. 
 Są  tutaj  nasze matki , siostry,  sąsiadki. 
Wiele  członkiń  KG W  to  żony  naszych 
strażaków    dodawał  K. Pieknik   Wszy
scy się znamy i cieszymy się z takich spo
tkań, bo czasem się ju ż zapomina, że jest 
coś oprócz pracy i codziennych  obowiąz
ków. 

A.  Kędzior  przyznał  się,  że  w  takim 
damskim  towarzystwie, każdy  mężczyzna 
będzie  się czuł  trochę  stremowany. 
 Dzisiaj   i tak jesteśmy  licznie  reprezen
towani  i czujemy się pewniej.  Zazwyczaj 
na  sali  zasiada  tylk o jeden  pan    wyja
śniał  przewodniczący  Zarządu  Osiedla.  
Bywam  na  takich  zebraniach  i  zawsze 
się  dobrze  czuję.  To  jest  okazja,  żeby 
poznać się bliżej  z mieszkańcami,  dowie
dzieć się, co  ich boli, jaki e mają  proble
my. Jeśli  panie  tylk o chcą, mogą  poroz
mawiać,  o tym co  ich  interesuje.  W  tym 
rok u  akurat  tak  się  złożyło,  że  wczoraj 
było  zebranie  mieszkańców  i  tam  oma
wialiśmy  najważniejsze  sprawy. 

Za  frekwencję  i  aktywność  członkinie 
KGW  chwalił  J.  Lazar. 
  Lipowski e  koło  zawsze  wyróżniało  się 
działalnością  i  mam  nadzieję,  że  dalej 
tak  będzie    mówił  radny.    Spotkań 
z mieszkańcami, sąsiadami nigdy za wie
le.  Mieszkam  tu  na  miejscu,  ale  na  co 
dzień  jest  wiele  spraw  domowych,  za
wodowych,  chodzi  się  utartym i  droga
mi , a najczęściej  jeździ.  Czasem  chodzi 
o  drobnostki,  któr e  komuś  utrudniaj ą 
życie,  a  kiedy  się  porozmawia,  okazuje 
się,  że można  pomóc. 
 Dla mnie jest to doskonała okazja do za
istnienia  jak o  pracownik  Ośrodka  Do
radztwa  Rolniczego    stwierdziła 
E. Pruszkowska.   Nie każdy wie, że  ODR 
w Cieszynie istnieje, działa i jest po to, żeby 
pomagać  rolnikom .  Uczestniczę 
w  tych  spotkaniach  od  kilk u  lat  i  myślę, 
że dzięki  temu wiele udało się wyjaśnić, a 
nasz kontakt stał się bliższy.  Organizuje
my  wiele szkoleń, ale nigdy nie ma  takiej 
frekwencji jak na zebraniach KGW . Mam 
porównanie jeśli chodzi  o działalność  kół 
w  skali  powiatu  i  kraju ,  i  muszę  powie
dzieć, że jestem zaskoczona  tą liczbą, ak
tywnością. W Polsce tradycj a kół  zanika, 
często jedna organizacja działa na dużym 
terenie.  W  Ustroniu  są  trzy  koła.  Należą 
się gratulacje przewodniczącym  i samym 
paniom. 

W.  Mstowska  ze  spotkania  wychodziła 
z  dużym  bukietem  kwiatów,  który  otrzy
mała za to, że zawsze można na nią  liczyć. 
 Na zebrania  do Lipowca jeżdżę z  obo
wiązku,  ale  również  z  wielką  przyjem
nością    mówiła  pracownik  Urzędu.  
Bardzo  dobrze  współpracuje  mi  się 
z przewodniczącą  i wszystkimi  paniami. 
Rolnicy  muszą  załatwiać  wiele  spraw 
formalnych ,  mają  obowiązki  w  związ
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ku z ubezpieczeniami,  badaniami  zwie
rząt  itd .  Zawsze  służę  informacją ,  sta
ram  się  pomóc  w  rozwiązywaniu  pro
blemów. Te zebrania,  na któryc h  w jed
nym  miejscu  spotyka  się  kilkadziesiąt 
kobiet  to  po  prostu  przyjemne  z  poży
tecznym. 

Katarzyn a  Morkisz ,  Janina  Małysz, 
Alicj a  Hanzel  i  Urszula  Janik  to  człon
kinie  KGW  odpowiedzialne  za  przepysz
ne  danie,  które  serwowano  podczas  wal
nego zebrania. Duszony, wcześniej wędzo
ny karczek,  ziemniaki  i kapustę  zasmaża
ną  przygotowały  w  kuchni  strażnicy. 
  Mięso  najpier w  podsmażyłyśmy,  po
tem zostało podlane gorącą  wodą  i pod
duszone    wyjaśnia  U.  Janik.    Kapustę 
kiszoną przygotowałyśmy  w sposób  tra 
dycyjny    zasmażaną  z  wyrzoskami.  
Zaczęłyśmy  około  godziny  13  i  na  16 
wszystko było gotowe, łącznie z obrany
mi  ziemniakami.  Było  ich  30  kilogra 
mów. 

Panie  bardzo  skromnie  stwierdziły,  że 
to  nic  trudnego  przygotować  taki  posiłek 
dla  kilkudziesięciu  osób.  Przy  nakrywa
niu, podawaniu  i sprzątaniu pomagały  naj
młodsze gospodynie. Organizacja była bez 
zarzutu, a trzeba wziąć pod uwagę, że cia
sta,  ciepłe  i  zimne  napoje,  danie  obiado
we podawano ponad  60 uczestnikom  spo
tkania. Dziewczyny dzielnie się spisały po
magając, ale same korzystają na tej współ
pracy,  ucząc  się  gotować  i  prowadzić 
kuchnię. 

4 grudnia w Regionalnym Leśnym Ośrod
ku  Edukacji  Ekologicznej  „Leśnik"  w  Ja
szowcu  spotkali się po raz kolejny  członko
wie i sympatycy  ustrońskiego koła  Polskie
go  Klubu  Ekologicznego.  Gościem  zebra
nych był  tym razem dr inż. Wacław  Zyzak, 
pracownik dydaktyczny Akademii Technicz
noHumanistycznej w BielskuBiałej, który 
wystąpił z wykładem  pt „Ekologia  społecz
na w aspekcie  historycznym". 

Po  przedstawieniu  zmieniających  się 
w  ciągu  wieków  relacji  człowiekśrodowi
sko,  dr  Zyzak  omówił  bardzo  istotny  pro
blem rozwoju zrównoważonego. Pojęcie su
stainable  development  pojawiło  się  po  raz 
pierwszy  na  konferencji  w  Sztokholmie 
w  1972 r. i jest obecnie definiowane na wie
le sposobów.  W  prawie  Ochrony  Środowi
ska  Wspólnoty  Europejskiej  rozwój  zrów
noważony definiowano jako  odzwierciedle
nie polityki  i strategii  ciągłego  rozwoju  go
spodarczego  i  społecznego  bez  szkody  dla 
środowiska  i zasobów  naturalnych. 

Na  początku  lat  90.  znany  ekonomista 
I. Sachs określał rozwój zrównoważony jako 
zharmonizowanie  celów  społecznych,  eko
nomicznych, z ekonomicznie rozsądnym go
spodarowaniem,  zaś prof. F. Piontek,  znany 
ekonomista zajmujący się  ekologią,  uważa, 
że  istotą  rozwoju  zrównoważonego  i  trwa
łego jest  zapewnienie  poprawy  jakości  ży
cia  współczesnych  i  przyszłych  pokoleń 
poprzez  kształtowanie  właściwych  propor
cji pomiędzy trzema rodzajami kapitału: eko
nomicznym,  ludzkim  i przyrodniczym. 
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Kuchnia  pod  kontrolą. 

Przewodnicząca  Koła  powiedziała  po 
spotkaniu: 
 Rozpiętość  wieku  od  13 do 90  lat.  Dzi
siejsza  frekwencja  jak  zwykle  bardzo 
dobra, a nie jest łatwo zorganizować  coś 
ciekawego  dla  tak  zróżnicowanej   gru
py.  Na  pieczenie  świątecznych  ciastek 
zapisało  się  ju ż  41  pań.  Planując  wy
cieczki, zamawiamy  największe  autobu
sy, a  i tak  czasem  brakuj e  miejsc. Z  na
szych  propozycji  korzystają  panie,  któ
re  chcą  coś  robić,  są  aktywne.  Trochę 
brakuj e mi  tego, żeby panie  swobodniej 

Fot. M. Niemiec 

się wypowiadały,  ale przed  taki m  audy
toriu m  nie  jest  łatwo,  dlatego  chętniej 
rozmawiają  w  mniejszym  gronie  i  po
tem  przekazują  swoje  uwagi. 

Uczestniczki  zebrania,  które odbyło  się 
29  listopada,  z  pewnością  miło  wspomi
nają  to  popołudnie.  Wysłuchały  pochwał 
od Zarządu, zjadły dobry obiad,  porozma
wiały  przy  kawie  i ciastku  z  przyjaciółka
mi,  znajomymi,  sąsiadkami,  dowiedziały 
się jak  dbać  o  włosy,  zrobiły  fryzurę  i za
planowały  kolejny  ciekawy  rok. 

Monik a  Niemiec 

W  dalszym  ciągu  prelekcji  W.  Zyzak 
przedstawił przykłady nieodwracalnej  inge
rencji  człowieka  w  środowisko  naturalne, 
m.in. w Iraku (osuszenie bagien w delcie Ty
grysu i Eufratu zamieszkiwanych przez Ma
dan)  i byłym ZSRR  (Morze  Aralskie). 
 Można  podać  wiele przykładów  co  naj
mniej  dziwnego  i drastycznego  oddziały
wania jednostek  czy całych  społeczeństw 
na środowisko   stwierdził  W. Zyzak. 

Podczas dyskusji zastanawiano się  m.in. 
nad  przyszłością  środowiska  przyrodnicze
go Beskidów  i  tym, co nas czeka w  Unii. 
  Myślę,  że  nie  jest  najgorzej     powie
dział  W. Zyzak.   Tak mówiąc,  nie  mam 

na  myśli  wyłącznie  stanu  środowiska. 
Tak  naprawdę,  nawet  nie  wiemy  w  ja
ki m stanie  to środowisko jest. To co  po
strzegamy, monitorujemy , jest  zaledwie 
niewielkim  fragmentem  tego, co się fak
tycznie  w  środowisku  dzieje.  Optymi 
styczne jest jednak  to, że o  środowisku 
zaczyna  się  mówić  oraz  działać  w  celu 
jego  ochrony  i  to  działać  skutecznie. 
Widać  to również  w zmianach  struktu 
r y  f inansów  oraz  programach  priory 
tetowych  Unii  Europejskiej .  Pociesza
jące  jest,  że  coraz  większe  fundusze 
przyznawane  są  obecnie  na  ochronę 
środowiska.  (ag) 

Wacław Zyzak.  Fot. A.  Gadomska 



UCHWAL A  Nr  XIV/136/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia 4 grudnia  2003  r 

w sprawie:  ustalenia  górnych  stawek  opłat  za zbieranie,  transport 
i unieszkodliwianie  stałych  odpadów  komunalnych 

od właścicieli  nieruchomości  położonych  w  Ustroniu. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt. 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001r.  nr  142  poz. 1591  z  późn. 
zm.)  i art.  6  ust.24  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gmi
nach  z dnia  13 września  1996 (Dz.  U. Nr  132 poz. 622  z późn.  zm). 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  zbieranie,  transport  i  unieszkodli
wianie  stałych  odpadów  komunalnych  z  terenu  miasta  Ustronia  dla: 
1.  właścicieli  nieruchomości 
4,50  zł  od  osoby  zamieszkałej  na  nieruchomości  /  miesiąc 
+ podatek  VAT 

2.  Właścicieli  nieruchomości  położonych  w Ustroniu, na których  posa
dowione są obiekty  na stałe niezamieszkałe  w szczególności  domki  let
niskowe, campingi,  obiekty  mieszkalne,  których  właściciele  nie  muszą 
być stałymi mieszkańcami  Ustronia w wysokości  130 zł rocznie od jed
nego obiektu  + podatek  VAT 

Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  zbieranie  i transport  stałych  odpa
dów  komunalnych  w sposób  selektywny  dla: 
1.  Właścicieli  nieruchomości  3,65  zł  od  osoby  zamieszkałej  na  nieru
chomości  / miesiąc +podatek  VAT 
2.  Właścicieli  nieruchomości  położonych  w Ustroniu, na których  posa
dowione są obiekty  na stałe niezamieszkałe  w szczególności  domki  let
niskowe, campingi,  obiekty  mieszkalne,  których  właściciele nie  muszą 
być stałymi  mieszkańcami  Ustronia w wysokości  110 zł rocznie od jed
nego obiektu  + podatek  VAT 

§3 
Wysokość  stawek  opłat  za wykonanie  zastępcze  zbierania,  transportu  i 
unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  w wysokości  220 zł za 1 
m3 odpadów  komunalnych  + podatek  VAT 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta 

§5 
Traci  moc  uchwała  nr.XXXVIII/380/2001  Rady  Miasta  Ustroń  z dnia 
28  listopada  2001 r. 

§6 
1.Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłoszenia 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 
2.Uchwała  podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach  ogło
szeń  na terenie miasta,  publikację w Gazecie Ustrońskiej  i w  interneto
wym  serwisie  miasta. 

UCHWAŁ A  Nr  XIV/133/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4 grudnia  2003  r 

w sprawie:  podatku  od  posiadania  psów  na  rok  2004 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 8 , art.40 ust.  1, art. 41 ust.  1 ustawy 
z dnia  8 marca  1990  r. o  samorządzie  gminnym  (t.j.  Dz.U.  z 2001  r  nr 
142  poz.  1591  z  późn.  zm.)  oraz  art.  14  ustawy  z  dnia 
12 stycznia  1991  r o podatkach  i opłatach  lokalnych  ( Dz.U. z 2002 r nr 
9 poz.  84.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

§1 
Ustala  roczną  stawkę  podatku  od  posiadania jednego  psa  w  wysokości 
28 zł. 

Obowiązek podatkowy  dotyczący podatku od posiadania psów ciąży na 
osobach  fizycznych  posiadających psy. 

§3 
Zwalnia  się z podatku  od  posiadania  psów: 
1.  osoby  posiadające szczenięta  w wieku  do  12 tygodni 
2.  przybyłych  czasowo na teren  Ustronia, jeżeli  podatek od  posiadania 

psów  został  uiszczony  za  dany  rok  podatkowy  w  miejscowości 
z której osoby  te  przybyły. 

3.  na  wniosek  emerytów  i  rencistów  spełniających  kryteria  do  otrzy
mania  świadczenia  z  pomocy  społecznej. 

§4 
1.  Podatek  od posiadania  psów  płatny jest  bez wezwania  organu: 
1)  w ciągu dwóch  tygodni  od  nabycia  psa 
2)  w dwóch  ratach  w  terminach  do  15 maja i 30 września  2004  roku 
2.  Podatek  ten pobiera  się w połowie  stawek określonych  w §  1 niniej

szej uchwały, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego  posiadanie 
po 30 czerwca  roku  podatkowego. 

3.  Zarządza  się pobór podatku  od  posiadania  psów  w drodze  inkasa. 
Inkasentów  oraz wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso określi  odręb
na  uchwała 

4.  Podatek  może być  również  wpłacany  w kasie  Urzędu  Miasta  lub na 
jego konto 

§5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§6 
Traci  moc  uchwała  Rady  Miasta  Ustroń  nr  111/28/2002 z dnia  10 grud
nia 2002  r. w sprawie  stawki  podatku  od  posiadania  psów. 

§ 7 

Uchwała  wchodzi  w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia  w  Dzienni
ku Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

§8 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  interneto
wym  serwisie  miasta. 

UCHWAŁ A  Nr  XIV/232/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4 grudnia  2003  r 

w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie z  miejsca 
pochówku  na  Cmentarzu  Komunalnym  w Ustroniu  na  rok  2004. 

Na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia  1959 r. o cmentarzach  i chowa
niu zmarłych, (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 23 poz. 295 z później
szymi  zmianami) oraz uchwały SN  III AZP 22/95 OSNAP  1996/6/80 z 
dnia  26.09.1995  r. z  uzasadnieniem. 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

§1 
1.  Opłatę maksymalną  za korzystanie z miejsca pochówku na Cmentarzu 
Komunalnym  pod grób ziemny  za pierwsze 20  lat od daty  pochowania: 

a)  za grób ziemny jednomiejscowy    350,00  zł 
b)  za grób ziemny  dwumiejscowy    650,00  zł 
c)  za grób dziecięcy    220,00  zł 

2.  Inne  opłaty: 
a)  przechowywanie  zwłok  w chłodni    1 doba   60,00 zł 

b)  korzystanie  z kaplicy    120,00 zł 

§  2 
Zakaz  rezerwacji  grobów  ziemnych. 

§  3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§  4 
Traci moc uchwała nr II/12/2002  Rady Miasta Ustroń z dnia 29  listopa
da  2002  r. 

§  5 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  2004  r.. 

§  6 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń na terenie Miasta  i publikację w „Gazecie Ustrońskiej" i  interneto
wym  serwisie  Miasta. 

U C H W A Ł A  NR  XIV/231/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4 grudnia  2003  r 

w  sprawie:  stawek  opłaty  targowej   na  rok  2004. 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust.  1, art. 41, ust.  1 ustawy 
z dnia  8 marca  1990 roku  o Samorządzie Gminnym  (tekst jednolity  z 
2001  r. Dz. U. Nr  142 poz.  1591 z późn. zmianami) oraz art.  15 i 19 pkt 
1, lit .  a ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o podatkach  i opłatach  lokal
nych  (tekst jednolity  z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn.  zmianami). 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

§1 
Dzienną  stawkę  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych 
oraz jednostek  organizacyjnych nie mających osobowości  prawnej  do
konujących sprzedaży  na  targowisku 
w  dni  targowe 

1) z zadaszonego  straganu    23,00 zł 
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2)  z wydzielonych  i oznakowanych  ław  i pól  o  powierzchni 
pow. 3 m2   21,00  zł 
do  1  nr   6,00 zł 
do 0,5 m2  3,00 zł 

3) od  wszystkich  przedmiotów  (towarów)  wystawionych  poza  wyzna
czone  granice  straganu,  ławy,  pola  w  zależności  od  zajmowanej  po
wierzchni   za każde 0,5 m2    3,00  zł 
4) handel  z przyczepy    21,00 zł 
5)  z  terenu  znajdującego się  poza  placem  targowym  (wyłącznie  w  dni 
targowe)    12,00 zł 

poza dniami  targowymi 
6) z zadaszonego  straganu,  ławy,  pola  pow.  3 m2    10,00 zł 
7) z pól o pow.    do  1  m2  3,00 zł 

do 0,5 m21 ,50  zł 

Poboru  opłaty  targowej dokonuje upoważniony  pracownik  Urzędu 
Miasta  Ustronia. 

§3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§4 
Traci  moc  uchwała  nr 111/27/2002  Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  10 grud
nia 2002  r. 

§  5 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Śląskiego  i wchodzi  w życie po upływie  14 dni  od  ogłoszenia. 

§  6 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń na terenie Miasta  i publikację w „Gazecie Ustrońskiej" i  interneto
wym  serwisie  Miasta. 

Śnieżny  raj.  Fot. W. Suchta 

OFIARY  PRZEWAŁKI 
„Sztos"  to  film,  można powiedzieć,  instruktażowy. Jak  robi  się 

„przekręty",  „przewałki"  uczyli  Jan  Nowicki  i  Cezary  Pazura. 
Niestety  takie rzeczy  się zdarzają. Niedawno  w Skoczowie  dużą 
kwotę wyłudził oszust, wymieniając w kantorze  1000 euro.  Szcze
gólnie muszą  uważać pracownicy  tych punktów  usługowych,  ale 
również  niektórych  sklepów. 
  Sprawcy  wykorzystuj ą  nieuwagę  personelu    wyjaśnia  ko
mendant  Komisariatu  Policji w Ustroniu, Janusz Baszczyński.  
Scenariusz  takich działań  zawsze opiera się na podobnych  za
sadach.  Zaczyna  się,  gdy  klient  z jakich ś  powodów  wycofuje 
się z wcześniejszej   transakcji  i żąda zwrotu wymienionej   walu
ty lub towaru. Gdy ju ż opuści  kantor   lub sklep, okazuje się, że 
zostawił dużo mniejszą  kwotę  łub bezwartościowy  produkt . 

Możemy  się przed  tym  ustrzec, jeśli  przed  dokonaniem  zwro
tu,  starannie  przeliczymy  pieniądze,  które  wcześniej  przekazali
śmy.  Dopiero  po  ich  dokładnym  sprawdzeniu  i upewnieniu  się, 
że  nie  staliśmy  się  ofiarami  „przewałki",  oddajemy  pieniądze 
klientowi. 
 W  razie oszustwa,  bardzo  ważne jest,  żeby  natychmiast  po
wiadomić  policj ę    tłumaczy  J.  Baszczyński.   W  takich  przy
padkach,  każda  zwłoka  działa  na  korzyść  przestępców. 

Podobnych  sztuczek, oszuści  próbują przy zakupie kart  telefo
nicznych.  (mn) 

Rywalizowano  na ośmiu  stołach.  Fot. W. Suchta 

MIKOŁAJ  Z  PIŁECZKĄ 
9  grudnia  wieczorem  w  auli  Gimnazjum  nr  1 odbył  się  Miko

łajkowy Turniej Tenisa  Stołowego.  Uczestniczyli  w nim  ucznio
wie  ustrońskich  szkół  podstawowych  i gimnazjów.  W  sumie  41 
zawodników.  W  auli  grano  na ośmiu  stołach, co  pozwoliło  prze
prowadzić  imprezę  w jeden  wieczór. 

Wyniki : 
 dziewczęta:  1. Dominik a  Kozik  (G1), 2. Sylwia  Mynarsk a 

(G1), 3. Agnieszka  Frydel  (G1), 4. Martyn a  Cichoń  (G2),  5. 
Karolin a  Filipczak  (G1), 

  chłopcy:  szkoły  podstawowe:  1.  Michał  Gomola  (SP3), 
2. Robert Madzia  (SP1), 3. Daniel Suchodolski  (SP1), 4.  Bar
tek  Domagała  (SP1),  gimnazja:  1. Łukasz  Sztwiertnia  (Gl), 
2.  Grzegorz  Matuszek  (Gl),  3.  Artu r   Hazuka  (G2),  4.  Da
mian  Poloczek  (G2),  5. Tomasz  Graczyk  (Gl). 

Po  turnieju jego  organizator  Kazimier z  Heczko  powiedział: 
  Znacznie  wzrosła  liczba  uczestników  tego  turnieju .  W  ze
szłym  roku  było  ich  28,  w  tym  41  ze  szkół  podstawowych 
i gimnazjów z całego Ustronia.  Każdy  uczestnik otrzymał  sło
dycze,  za  pierwsze  trzy  miejsca  puchary,  a do szóstego  miej
sca dyplomy  i nagrody. Obserwuję uczestników  i są tacy, któ
rzy  zawsze  startuj ą  i  tacy,  którzy  zjawiaj ą  się  sporadycznie. 
Wiem, że jeżeli  ktoś połkni e bakcyla  tenisa stołowego w  szko
le podstawowej,  to chętnie gra. Stale gra  u nas około  15 dzie
ci.  Generalnie  w  turniej u  panował  raczej   poziom  szkolny, 
amatorski.  Czasem  widać braki , gdy ktoś sam wymyśla  sobie 
styl  gry.  M y  próbujemy  to  poprawiać,  proponować  inny 
uchwyt  rakietki , uczymy  pracy  nóg. Złe nawyki jednak  trud 
no  wykorzenić. 

Turniej  zorganizowano  dzięki  współpracy  z  Miejską  Komisją 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,  władz miasta  i Gim
nazjum  nr  1.  (ws) 

Grały też  dziewczęta. 

18 grudnia  2003  r. 

Fot. W. Suchta 
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Lubię  patrzeć  na  zbocza  Równicy  oświetlone  chylącym  się  ku 
zachodowi  słońcem.  I bez  względu  na  to,  który  to już  raz  spoglą
dam  na  porośnięte  lasem  stoki,  zawsze  zdumiewa  i cieszy  mnie 
ich  niezwykła  zmienność  kolorystyczna.  Za  te  zmiany  barw  sto
ków  Równicy  odpowiadają  przede  wszystkim  bukowe  lasy   bu
czyny. 

Buki  i  buczyny  to  jedne  z  najpiękniejszych  drzew  i  lasów, 
spośród  rosnących  w naszym  kraju, można je  podziwiać  o  każ
dej porze  roku.  Bezlistna buczyna  oświetlona  słońcem jest  pięk
nie  srebrzystoszara.  bo  takiż  kolor  ma  gładka  kora  bukowych 
pni.  Wczesną  wiosną  nabrzmiewają  pąki,  podobne  do  grotów 
włóczni  czy  wyd łużonych 
wrzecion.  To  w  nich  młode  li 
ście  kryją  się  pod  czerwono
brunatnymi  łuskami    las z da
leka  zdaje  się  być  wówczas 
cały czerwonobrązowy.  Młode 
liście  są jasnozielone  i  jedwa
biście  owłosione  i kiedy  tylko 
się rozwiną,  stok  Równicy  po
krywa  się  wesołą,  wiosenną 
zielenią.  Starsze  liście    cało
brzegie,  o  kształcie  eliptycz
nym  lub  j a jowa tym    mają 
ciemniejszą  zieleń,  dostojniej
szą  i  odpowiedniejszą  z  racji 
wieku.  Zaś  jesienią  buczyny 
stają  kolorowe    najpierw  żół
te, a potem  pomarańczowe  lub 
w różnych  odcieniach  czerwie
ni,  aż  wreszcie  brązowie ją. 
Kiedy  liście już  opadną,  wielu 
wrażeń  wzrokowych  może  do
starczyć  widok  srebrzystych 
pni  buków  na  tle  żółtobrązo
woczerwonego  l iśc iastego 

dywanu,  który  zaprasza  wszystkich  chętnych  do  „szeleszczą
cego"  spaceru. 

Buk ma swoje wymagania  i nie chce róść byle gdzie. Lubi  gleby 
żyzne  i świeże,  zwłaszcza  wapienne.  Dobrze  znosi  cień,  ale  wy
maga dużej wilgotności  powietrza  i gleby, źle znosi  i susze,  i silne 
mrozy. O dziwo nie przeszkadza  mu nawet silne  zanieczyszczenie 
powietrza, żałować więc wypada, że tak rzadko jest gościem  (choć 
pewnie  lepiej  by  było  napisać  domownikiem)  naszych  parków  i 
ogrodów.  A przecież  znamy  wiele  pięknych  odmian  i form  buka 
pospolitego,  różniących  się  pokrojem  korony  (choćby  odmiana 
zwisająca   „płacząca" lub buki o koronach  stożkowatych),  barwą 
liści  (forma purpurowa,  odmiany:  miedzianolistna,  żółtolistna  lub 
purpurowa  trójbarwna)  i kształtem  liści  (buk  odmiany  paprotko
watej  z  liśćmi  powycinanymi).  Ładnym  przykładem  czerwono
listnego buka  (buk  pospolity  forma purpurowa) jest  okazałe  drze
wo schowane  nieco z boku  budynku  dawnego Zakładu  Przyrodo
leczniczego  przy  ul.  Mickiewicza. 

B u k i 

Pożytków  z buka  mamy  bez  liku   to przecież bukowego,  twar
dego drewna  pożądają  i właściciele  kominków  (bo jest  to  drewno 
bardzo energetyczne),  i miłośnicy  mebli giętych,  i bednarze,  i wy
twórcy  instrumentów  muzycznych  (nazwa fagot  pochodzi  od  ła
cińskiej nazwy  rodzaju buk   Fagus).  Wiele zawdzięczają  bukom 
zwierzęta   zwłaszcza dziki, jelenie,  ptaki  leśne  i gryzonie   lubu
jące się w bukowych  orzeszkach  (tzw. bukiew, buczyna).  Bukwią 
karmiono  niegdyś  świnie.  Odpowiednio  wyprażone  orzeszki  bu
kowe chętnie zjadano niegdyś jako namiastkę migdałów, przy czym 
spożycie większej  ilości  tego specjału powodować  miało silny ból 
głowy, jak  po mocnej wódce. Z  bukwi  wytłacza  się olej,  dodawa

ny  czasem  do...  margaryny.  Te 
trójgraniaste orzeszki  schowane 
są w pokrytych kolcami  łuskach, 
pękających  po  dojrzeniu  na 
kształt  drewnianych  kwiatów  o 
czterech  płatkach. 

Warte podziwu są kształty bu
ków.  Są  buki  o  pniach  strzeli
stych  i prostych, jak greckie  ko
lumny    takie  bukowe  piękno
ści  (pomniki  przyrody  zresztą) 
można  obejrzeć  w  rezerwacie 
„Morzyk"  w Grodźcu  Śląskim. 
Al e  są  i  buki,  jak  poskręcane  i 
powyginane  przez  czas,  przy
garbione całym życiem  starusz
ki. Są  i buki  o kształtach  demo
nów  i  potworów,  a  las  takich 
buków  zdaje  się  być  żywym 
ucieleśnieniem  najdziwaczniej
szych  tworów  wyobraźni  pisa
rzy  fantasy  z  Tolkienem  i  jego 
„Władcą  Pierścieni"  na  czele. 
Namiastkę takiego  „strasznego" 
lasu znaleźć  można  i wśród  bu

czyn  porastających stoki  Równicy. A kształty  korzeni  buków?  Ba, 
tu już  moje pióro nie wystarcza,  by oddać  różnorodność  i fantazję 
przyrody.  Największe  wrażenie  zrobiły  na  mnie  niezwykłe  buki 
rosnące  w  parku  otaczającym  ruiny  zamku  w  czeskich  Hukval
dach  (o przysłowiowy  rzut  kamieniem  od  Ustronia).  Wokół  kilku 
starych,  kilkusetletnich  buków  pozrastane korzenie utworzyły  za
dziwiające, pełne  fantazyjnych  kształtów  kręgi  o  średnicy  nawet 
67  metrów  (na  zdjęciu). 

Zawsze  dobrze  czuję  się  patrząc  na  buki,  będąc  w  bukowych 
lesie, czy  stojąc w cieniu  buka. W  książce o uzdrawiających ener
giach  drzew  znalazłem  chyba  wyjaśnienie  tego dobrego  samopo
czucia.  Buki  są  tam  przedstawione  jako  drzewa,  które  emanują 
energią  budzącą  pogodę  ducha,  uwalniającą  od strachu,  pozwala
jącą  odzyskać pewność  siebie  i uspokajającą umysł.  I takich  przy
jemnych  doznań  w czasie spacerów  po bukowych  lasach  wszyst
kim Czytelnikom  Ustrońskiej  życzę! 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

Nadszedł  czas żmudnego  odśnieżania  samochodów.  Fot. W. Suchta 

Już  trzecie spotkanie  z Mikołajem  w Szkole  Podstawowej Nr  3 
w  Ustroniu    Polanie  odbyło  się dzięki  ofiarności  sponsorów. 

Na  listy  z  prośbą  o  pomoc  w  zorganizowaniu  Mikołaja,  roze
słane  w  listopadzie,  pozytywnie  odpowiedzieli  już  kolejny  raz: 
Wytwórnia  Naturalnych Wód Mineralnych  „Ustronianka",  „Zbój
nicka  Chata"  na  Równicy,  państwo Ziółkowscy    „Karczma  Pa
lenica",  Olga  Pawelska    Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  „Aut o 
As". W tym roku pozyskaliśmy  nowych sponsorów, są nimi:  wła
ściciele  hurtowni  warzywnoowocowej  państwo  Górnik  i  PHG 
„JurGast". 

Dzięki  ich zrozumieniu  i hojności udało nam  się zrobić  paczki 
dla uczniów klasy  I, II  i III . Wdzięczne dzieci przygotowały  wier
sze  i piosenki  oraz  pięknie  udekorowały  klasę,  w  której  odbyło 
się  spotkanie  z  Mikołajem. 

Dzieci  mile  wspominają  spotkanie,  panie  wychowawczynie  i 
Dyrekcja  Szkoły  dziękują  wszystkim  wyżej wymienionym  ofia
rodawcom  za  zrozumienie,  życzliwość  i ofiarność.  E.  B i ł ko 
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u s t r o ń s k i e   muzea, 
  kultury,

stowarzyszenia,  straż miejska 
w  w  w .  u i s t r o n . p l 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Motyle  z kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1. tel.  8543108. 

B & K  H e c z k o w i e  ul. Blaszczyka 19. tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

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

Rynek  3A,  tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy stałe:   „Postacie  i sceny  literatury  polskiej,,, w seriach:  „Try
logia", „Pan Tadeusz", „Wesele",  „Chłopi",  „Faraon", „Krzyżacy"i  inne. 
Biur o  i galeria czynne: od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul.  3 Maja  14, tel.  854 45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  (szk. podst.  i gimnazjum), 
poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
 piątki:   godz.  15.30  17.00. 

Klub  Abstynenta  „RODZINA",  Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
 czwartek  od  17.30 

  wtorek  od  17.30 
Klu b  Abs tynen ta   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kont.:  0 601  516854. 

ul. Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży: 
komputerowe,szachowe,plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,taniec 
nowoczesny,taniectowarzyski,rękodzieło  artystyczne,fotograficzne, 
modelarskie.  Zajęcia odbywają  się w godzinach  popołudniowych, 
kur s języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr 2 
gimnastyka  lecznicza   pon.  i czw.  19.0020.00  sala  nr 7 

  śr.  i pt.  9.0010.00  sala  nr  7 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego:  nauka gry na:  fortepianie, 
keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie,  skrzypcach, 
akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia  wokalne. 
Zajęcia odbywają  się w godzinach  popołudniowych 
Stowarzyszenia  i związki: 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i  II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr 2 
Zw.  Inwalidów  Wojennych  i Byłych  Więźniów  Politycznych 
II   i  IV wtorek  miesiąca  10.0012.00  sala  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidów  Wojennych   czwartek  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria 

  próby  wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "    próby:  wtorek  18.0020.00 

Rynek  2,  teł.  8542653, 
 od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 .3013 .00 
ul.  Sanatoryjna  7,  8542025 
 od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
  sobota  8.45    13.00 

Klub Stowarzyszenia  Pomocy Dzieciom  i Rodzinie „MOŻNA  INACZEJ". 
Ustroń,  ul. Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
 poniedziałki  :  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
13.30    16.30  zajęcia rozwijające  ruchowotaneczne, 

  wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI   szkoły 
14.0017.00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
 środy:  12.30   14.30  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
14.30    16.00  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej), 

  piątki : 
13.00  14.30  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej) 
14.00   17.00  Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI   szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

ul. 3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ul. Rynek 4, tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 
Lek. stom  REfuk,^ 
Wiesława  U N d * C j a  ^ 
&  Magdalena  Santarius 

i

(boczna ul. 3 Maja) 

t e ł   8 5 2  0  T   6 0 , 

GOSPODA POD CZANTORIĄ 
Ustroń  Polana 

(przy wyciągu na Czantorię) 
Zaprasza  na  zabawę 

Sylwestrową 
Przy  kominku  i  muzyce  na 

żywo 
Wszelkie  informacje  w 

gospodzie 
Tel.  8559086 

( Ustroń  RESTAURACJA^ 
czynna  od  12.00 

w  n i e z w y k le  n a s t r o j o w ym  w n ę t r zu  /. w y b o r ną  k u c h n ią 
i dobrą  z a b a w ą. 

Organizujemy  wspaniale  przyjęcia  weselne,  komunijne, 
konlirmacyjne ,  urodzinowe,  spotkania  wigilijne ,  noworoczne, 

bankiety, zabawa  walentynkowa,  bale  karnawałowe 

p ią tk i,  soboty  disco    danc ing  WSTĘP WOLNY 
yUstroń,  ul. 3  Maj a  39a,  tel.  (33) 854  14  41J 
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ffiWAMv 
Z a p r a s za  do  biesiady 

Przed  świętami  pojawiają  się  kolędnicy.  Widoczny  na  zdjęciu  przyjechał 
ze  Skoczowa.  Fot. W.  Suchta 
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Bez względu  na rodzaj  pojazdu.  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Sklep „Wszystko od 4 zł". Zapra
sza na świąteczne zakupy. Ustroń, 
ul. Konopnickiej  13B. 

Sprzedam  nowe  mieszkania  
wysoki  standard,  dobra  lokaliza
cja. Tel. 8541612. 

Sprzedaż choinek   sosna (od 1,5 
m do 3,5  m),  świerk.  Śliwka Je
rzy, ul. Sucha 3. Tel.  8542127. 

Sosna   choinki. Tel.  8543452. 

Sprzedaż choinek   sosna czarna, 
świerk.  Ustroń,  ul. Polańska 32. 
8543302. 

„Inwestycja"  ul.  Daszyńskiego 
12b, kupi domek szeregowy, mały 
domek  mieszkalny,  mieszkanie. 
033/ 8541963 

Sprzedam  telewizor  Sony, 25", 
cena 500 zł. Tel. 0601441344. 

Zapraszamy  do nowo  otwartego 
sklepu  z odzieżą  używaną  „Ciu
szek". Ustroń Nierodzim, ul. Sko
czowska 74 (przy sklepie Spar). 

Wideorejestracja cyfrowa, zdjęcia. 
Tel. 8547036. 

Praca  na nartach.  Szczegóły: 
www.nartus.pl tel. 0506206500. 

„U  Marusia",  ul. Grażyńskiego 
27, tel. 8544997. Bankiety, syl
wester; domowa kuchnia.  Zapra
szamy. 

Serwis RTVSAT, Play Station  I i 
II , przeróbki  Riper;  Sony, Pana
sonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG, Sharp,  telefony, 
faxy, CBRadia, monitory. Ustroń, 
Daszyńskiego  26, tel.  8543465, 
0605311548. 

Drzewo do kominka. 
Tel. 8541558. 

Zatrudnię  nauczyciela  nauczania 
początkowego  lub  przedszkolne
go do opieki  nad grupą  dzieci 
w wieczór  sylwestrowy. 
Tel. 0503037729. 

Pokój do wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

p o ś r e d n i k  M a r i a  N o w a k 

wtorek  915.30,  środa  915  (tylko 
nieparzyste  dni miesiąca),  piątek  813. 

i v i v i v .  u s t r o ń .  p ! 

KULTUR A 
6.01  godz.  18.00 

10.01  godz.  19.00 

21.01 
23.01 

godz.  17.30 
godz.  16.30 

28.01  godz.  16.00 

Ekumeniczny  koncert  kolęd   MDK 
„   Prażakówkci" 
Koncert Noworoczny  „Grupa  MoCarta" 
MDK  „Prażakówkci" 
Koncert kolęd TK A  MDK  „  Prażakówka  " 
Koncert  dla  Babci  i Dziadka   występy 
dzieci z kół  zainteresowań   MDK  „Pra
żakówka" 
Jasełka  dla rodziców  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej  nr  2 w Ustroniu   MDK 
„Prażakówka" 

KIN O „ZDRÓJ "  , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 
18.12  godz.  18.30  Stara baśńekranizacjapowieści{ 121.)Polska 

godz.  20.15  Formuła   film  sensacyjny  (15 1.) USA 
1923.12  godz.  18.00  Matri x  rewolucje   */(15 1.) Polska 

godz.  20.15  Kil l Bill  film  sensacyjny  (18 1.) USA 

1819.12  apteka  Elba,  ul.  Cieszyńska2,  te l .8542102. 
2022.12  apteka  Myśliwska,  ul. Skoczowska  111,  tel.  8542489. 
23 25 .12   apteka  Centrum,  ul. Daszyńskiego  8, tel.  8545776. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o godz.  9.00  rano. 

Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

dziesięć  lat  temu 
9  grudnia  1993  r. przystąpiono  do negocjacji  nad  sprzedażą 

Maciejki.  Ze strony  miasta  negocjowali:  burmistrz  Kazimierz 
Hanus,  jego  zastępca  Tadeusz  Duda,  przewodniczący  Rady  Mia
sta  Zygmunt  Białas  i członkowie  Zarządu:  Emilia  Czembor,  Ha
lina  Dzierżewicz,  Michał  Jurczok  i Włodzimierz  Głowinkowski. 
Spółka  RealeIzdebski,  która  wcześniej  zrezygnowała  z kupie
nia  wyciągu  na Czantorię  i w sumie  trzech  piramid  miała za
płacić  550.000  dolarów za nieruchomość, a dodatkowo  nabyw
cy  wniosą  na rzecz  miasta  85.000  dolarów.  Do końca  roku  do 
kasy  miejskiej  miała  wpłynąć  cała  kwota,  nci  razie  wpłacono 
zadatek  w wys.  100.000  dolarów. 

Dyskusje na temat  przyszłos'ci  wyciągu  na Czantorię   spół
ka  pracownicza  czy  sprzedaż.  To nie knajpa  czy hotel.  Trzeba 
się  na tym znać,  żeby  utrzymać  wyciąg  w  ruchu    mówił Jan 
Małysz,  kierownik  wyciągu. 

Na  emeryturę  odeszła  długoletnia  dyrektorka  Domu  Pomocy 
Społecznej na Poniwcu  Waleria  Albrewczyńska.  Jej miejsce  za
jął  Artur  Pastucha  z Cieszyna,  do tej pory  rehabilitant  w  DPS. 

Wyrażamy  kategoryczny  sprzeciw  wobec  uchwały  [...]   Rady 
Nadzorczej  SM Zacisze  zobowiązującej  lokatorów  naszych  blo
ków  do pokrycia  kosztów  związanych  z  montażem  grzejniko
wych  zaworów  termostatycznych  w naszych  mieszkaniach    pi
sali  mieszkańcy  bloków  nr 5 i 6 os.  Manhatan. 

Podstawowym  tematem  zebrania  Rady  Osiedla  Centrum  była: 
droga  biegnąca  przez  osiedle  przy  ul.  Konopnickiej  [...]   SM  Zaci
sze porwała  się na generalny  remont  kanalizacji  ściekowej  i  desz
czowej  na  tym  osiedlu.  Efekty  tego pomysłu  są aż nadto  widoczne: 
mieszkańcy  pomstują    Spółdzielnia  milczy.  (mn) najpewniejszy jest  napęd  nożny.  Fot. W. Suchta 
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Po  przegranej  3:0  w  BielskuBiałej  z  BKS  „Stalą",  siatkarki 
TRS  „Siła" Ustroń podejmowały  w sali gimnastycznej SP1  dru
żynę  MOSM  MOSiR  Tychy.  Tak  jak  w  poprzednim  meczu  na 
własnym  terenie dostarczyły  kolejną  porcję nerwów  swym  kibi
com.  W  ubiegłym  sezonie  nasze  siatkarki  oba  mecze  z  Tychami 
przegrały.  Teraz  zamierzały  zdecydowanie  wygrać.  Niestety  nie 
potrafią się zmobilizować  w pierwszym  secie  i dość gładko  prze
grywają.  W  przerwie  skutkują  uwagi  trenera  i  kolejne  dwa  sety 
wygrywają  ustronianki.  Gdy  w czwarty  secie prowadzą,  wszyst
kim  wydaje się,  że  zwycięstwo  w  meczu  to  tylko  kwestia  kilku 
chwil.  Chyba  zaważyła  zbytnia  pewność  siebie,  bo  „Siła"  prze
grywa.  O  zwycięstwie  decyduję  piąty  set.  I  tu  również  „Siła" 
prowadzi.  Niestety,  gdy  dziewczyny  prowadzą  już  9:5  uważają, 
że  mecz  jest  wygrany  i oczywiście  tracą  kolejnych  7  punktów. 
Trener  Zbigniew  Gruszczyk  bierze  czas,  uspokaja.  Potem  jesz
cze piłkę meczową  mają  siatkarki  z Tych, ale ostatecznie  wygry
wa  „Siła"  16:14  i 3:2 w całym  spotkaniu. 

TRS  „Siła" wystąpiła w składzie: Anna  Pietras, Sylwia  Szin
dler ,  Mari a  Haratyk ,  Justyna  Trybalska.  Sylwia  Szlaur,  Mi 
rosława  Kędzierska,  Natalia  Żebrowska,  Zuzanna  Gońda, 
Kaj a  Romaniuk,  Martyn a  Sikora. 

Prawidłowy  odbiór.  Fot. W. Suchta 

Po  meczu  powiedzieli: 
Zawodniczka  TRS  „Siła" S. Szlaur:   Musiałyśmy  wygrać  ten 

mecz  i może stąd stres. Tydzień  temu  na pewno grałyśmy  lepiej. 
W  pierwszej  rundzie  wygrałyśmy  z  Tychami  3:1  i  teraz  bardzo 
liczyłyśmy  na zwycięstwo  bez  straty  seta. Nie  udało  się, ale  cie
szymy  się z wygranej.  W  przełomowych  momentach  duży  stres 
ale  i duża  mobilizacja. Przy  takiej nerwówce  zdarza się, że jedna 
na  drugą  krzyknie,  ale  to  nas  dodatkowo  mobilizuje.  Widziały
śmy  też jak  w  tym  meczu  denerwował  się  trener.  Jednak  nawet 
nie  krzyknął  na  nas  i to dopiero  działało  mobilizująco. 

Trener TRS  „Siła" Z. Gruszczyk:   Dziewczyny  zafundowały 
mi  kolejny  horror.  Jednak  zagrały  zdecydowanie  lepiej  niż 

w  Bielsku,  gdzie  moje  zawodniczki  chyba  pogubiły  się  na  tej 
dużej  hali,  choć  grały  z  zespołem  o  zbliżonych  możliwościach. 
W meczu  z Tychami  mieliśmy  może trochę szczęścia. Jeżeli  cho
dzi o grę  to mogę  wyróżnić  w ataku  Sylwię Szindler.  W  dalszym 
ciągu  Justyna  Trybalska  jako  atakująca jest  zbyt  sparaliżowana. 
Na treningach  prezentuje się zdecydowanie  lepiej. W  meczu  oba
wia  się  zepsuć  i gra  z  rezerwą.  Swoje  najlepsze  spotkanie  roze
grała  Anna  Pietras.  W  polu  najlepsza była  Maria  Haratyk,  która 
z  kolei  nie  do  końca  sprawdziła  się  w  ataku.  Przed  nami  dwa 
mecze  wyjazdowe   w  Rybniku  i BielskuBiałej,  a na  zakończe
nia gramy  u siebie  z  Żywcem. 

Obecnie  już  prawie  wiadomo,  że  dwa  pierwsze  miejsca  w  ta
beli  zajmą drużyny  z BielskaBiałej   MK S  i BKS  „Stal".  „Siła" 
obecnie  zajmuje trzecie  miejsce,  a  to oznacza,  że aby  dostać  się 
do  finału  wojewódzkiego  trzeba  będzie  stoczyć jeszcze  pojedy
nek  barażowy.  Żeby  do  tego doszło,  wygrać  trzeba  z  Rybnikiem 
i Żywcem.  (ws) 

18 grudnia  2003  r. 

Konkurs celności  strzału.  Fot. W. Suchta 

11 grudnia  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1 do 
najmłodszych piłkarzy przyszedł  Mikołaj z prezentami.  Aby jed
nak  prezenty  mogli  otrzymać  musieli  się  wykazać  postępami 
w treningu.  Skakano  na skakance   najlepsi ponad 45  razy,  popi
sywano  się  żonglerką    najlepsi  podbijali  piłkę  blisko  60  razy. 
A  to wszystko  chłopcy  z roczników  1992  i młodszych.  Młodym 
zawodnikom  przyglądali  się  też  rodzice. 

Najlepszym  słodycze  w  nagrodę  wręczali:  radna  Marzena 
Szczotka  i prezes Kuźni Zdzisław  Kaczorowski.  Wszyscy  otrzy
mali  paczki  od  Mikołaja.  Radny  Stefan  Bałdys,  który  był  jed
nym  z  sędziów  mikołajkowej rywalizacji,  wręczył  upominki  od 
swej  firmy. Zwrócił  się  też  do  młodych  sportowców  ze  specjal
nie  na  tę okazję przygotowanym  przesłaniem.  Życzenia  składali 
także M. Szczotka  i Z.  Kaczorowski.  Za  liczny  udział  dziękował 
prowadzący wszystkie  konkurencje, trener piłkarzy  Karo l  Chra
ścina.  Na zakończenie  trener wszystkim  zaproponował  wspólną 
zabawę,  w której chętnie  wzięli  udział  obecni  dorośli  i dzieci. 

Wypada  też  podać  rezultaty  rywalizacji  sportowej,  bo nie  bra
kowało  ambicji  i  umiejętności. 

Wyniki :  grupa  młodsza:  żonglerką:  1. Szymon  Czyż,  2.  Paweł 
Sztwiertnia,  3.  Mateusz  Zawada,  skakanka:  1.  Piotr   Sygnow
ski,  2.  Mateusz  Zawada.  3. Andrzej   Juroszek,  strzały:  1. Piotr 
Sygnowski, 2. Mateusz Zawada. Andrzej  Juroszek. Adam  Don
ezew; grupa starsza: żonglerką:  1. Maksymilian Wojtasik , 2. Kuba 
Gomola, 3. Mariusz Bielesz, skakanka:  1. Artu r  Posmyk, 2. Arie l 
Moskała,  3. Dawid  Molek  i Wojtek  Wojtacha,  strzały:  1.  Piotr 
Staniek,  2. Dawid  Molek,  Kuba  Gomola,  Radek  Niwiński . 
 Robimy  takie  spotkania  ze  sportem,  aby  zachęcić  młodzież,  ale 
także  rodziców  do  uczestnictwa    mówi  trener  K.  Chraścina. 
  Jestem  zadowolony  z  obecności  i  zaangażowania  rodziców  i 
ich dzieci.  Widać postępy  młodych  piłkarzy.  Jeszcze  rok temu  naj
młodsi  reprezentanci  Kuźni  nie grali  w turniejach,  nie  mieli  osią
gnięć.  Teraz  siedmiu  zawodników  gra  w  kadrze  podokręgu.  Na 
32  klubu  to duże  osiągnięcie.  (ws) 

Nagrody wręcza  M. Szczotka.  Fot. W. Suchta 
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A. Sikora obserwuje z ojcem Andrzejem mecz „Aklasy" na boisku w Nie
rodzimiu.  Fot. W. Suchta 

GOL  ADRIANA 
Dwa  występy  w  reprezentacji  Polski  w  Piłce  nożnej ma już  na 

swoim  koncie Adrian  Sikora z Ustronia.  Po raz pierwszy  wystąpił 
w  meczu  z  Maltą.  Wszedł  na  boisko  w  81  min.  spotkania  i już  w 
82 min. strzelił bramkę.  Była to najszybciej zdobyta  bramka  przez 
debiutanta  w  historii  reprezentacji  Polski.  W  kolejnym  meczu  z 
Litwą  A.  Sikora  wyszedł  na  boisko  w  podstawowym  składzie  i 
grał  całą  pierwszą  połowę  meczu.  Z jego  podania  pada  pierwsza 
bramka  dla  Polski.  Gdyby  jeszcze  wykorzystał  sytuację  sam  na 
sam  z bramkarzem,  ocena jego  występu  byłaby  bardzo  wysoka. 

A. Sikora w piłkę nożną zaczynał grać w KS „Czantoria" w Nie
rodzimiu,  a następnie  przez  kilka  lat w  Kuźni  Ustroń,  gdzie  prak
tycznie  nauczył  się  piłkarskiego  rzemiosła.  Z  Kuźni  grającej  w 
lidze okręgowej przenosi  się do Beskidu  Skoczów  grającego w  IV 
lidze,  potem  do  drugoligowego  Podbeskidzia  i  do  Górnika  Za
brze.  Na obóz  kadry  na  Malcie,  gdzie  zaliczył  swe  dwa  pierwsze 
występy,  powołany  został  w ostatniej chwili.  Te jego  dwa  pierw
sze występy  oceniono  dobrze.  Przede  wszystkim  chwalono  szyb
kość  i przegląd  sytuacji. 

Jako,  że  A.  Sikora  nie  ma  problemów  z  formułowaniem  zdań, 
jego  wypowiedzi  chętnie  cytują  gazety,  o  pomeczowe  refleksje 
proszą  stacje telewizyjne.  (ws) 

Witejcie  gaździnki 
Nó  i zaś  świynta  przed  nami,  chocioż  jeszcze  kapkę  czasu  zo

stało,  nale  dyć  już  w  listopadzie  było  pełno  reklam  świóntecz
nych    wiadomo  je  też  to przeca  dobry  interes. 

Tóż moji  przociele  i sómsiedzi  jeżdżóm  do  tych  wielucnych  ge
szeftów  aż  do  Biylska,  bo  snoci  tam  idzie  niejedyn  towar  łacno 
kupić.  Łoto  łóńskigo  tydnia  moja  szwagierka  kupiła  sztyry  kilo 
margaryny,  bo  była  promocja  i prziszła  sie  do  mnie  pochwalić, 
Że było  to  za pół  darmo,  tóż jakoż,  miała  nie  kupić.  Prziniósła  mi 
2 kostki  jako  dobro  przocielka.  Łowrzeszczałach  jóm  już  łoddwiy
rzi,  bo  przeca  wszyscy  wiedzom  jaki  zy  mnie  wróg  tego  pluga
stwa.  Je  to  nejgorszy  tłuszcz,  nejbardziyj  niezdrowy,  tóż zdało  mi 
sie,  że  to już  aji  każdy  gupi  wiy. 

A  łoto  zaś  moja  synowa  była  w Katowicach,  tóż  wlazła  do  jaki
si  „Hipernowej"  i  kupiła  wielucnóm  dite  drobnych  ciasteczek, 
cobych  sie  nie  musiała  utrocać  i piyc  dóma.  Możecie  mi  wierzić, 
abo  ni,  alech  już  miała  na  kóńcu  jynzyka  coby  ji   trónfnóć,  co  jo 
myślym  ło kupnych  ciastkach.  Nale  jakbych  sie miała  ze  wszycki
mi  wadzić,  to  by  było  jeszcze  gorzij  i mie  i  inszym,  tóż  machnym 
rynkom  na  takom  godke  i  robiym  se  po  swojimu.  Przeca  kożdy 
mo  swój  rozum.  A jo  cały  tydziyń  przed  świyntami  co  roku  pie
kym  ciastka,  tóż  i  latoś  tak  bydzie.  Już  dzisio  Wóm gaździnki  żv
czym  podarzónych  wypieków  i szumnych  a  wielucnych  paczków 
pod  goiczkym  dlo  całej  rodziny.  Jewka 

W końcu  przysypało...  Fot. W. Suchta 

POZIOMO :  1)  psi  przysmak,  4)  jeden  ze  zmysłów, 
6)  kwiat  polny  i  ogrodowy,  8)  płynie  przez  Bydgoszcz, 
9)  czepia  się,  10)  stolica  Niemiec,  11)  port  japoński, 
12)  pantoflowa  wiadomość,  13)  miasto  w  Wietnamie, 
14) odgłos z chlewika,  15) rycerski  atrybut,  16)  legendarny 
piłkarz,  17) z nitką  tańcowała,  18)  rosyjska  agencja  praso
wa,  19)  Kraków  założył,  20)  mleczny  lub  piwny. 

PIONOWO :  1) kurak  na  odstrzał,  2)  rzadki  ptak,  3)  wrota, 
wierzeje, 4) strażnik,  5) wyje w Afryce, 6) hiszpańska  pieśń 
liryczna, 7) bombardier,  11) głośny  podczas  meczu,  13) mo
nolit. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 5  stycznia. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr   48 

A N D R Z E J K O W E  W R Ó Ż B Y 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  otrzymuje  ANNA  RASZKA , 
Ustroń,  ul. Traugutt a  9. Zapraszamy  do  redakcji. 

3 0  zł  3 0  zł  3 0  zł  3 0  zł  3 0  zł  30  zł 

G A Z E T A 
U S T R O N S KÁ 
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