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Napis  na  Kamieniu  na  Równicy  głosi,  iż odprawiano  tam 
nabożeństwa ewangelickie w latach  16541709. Mij a więc ju ż 
350  lat od  pierwszych  spotkań  ewangelików  w tym  miejscu. 
10  maja  podczas  uroczystego  nabożeństwa  przy  Kamieniu 
kazanie  do  kilk u  tysięcy  wiernych  z  wielu  stron  Polski  wy
głosił  zwierzchnik  diecezji  wrocławskiej   Kościoła  ewange
lickoaugsburskiego  biskup  Ryszard  Bogusz.  Poprosiliśmy 
go o  rozmowę. 

Czym jest  miejsce  Przy  Kamieniu  na  Równicy  dla  ewangeli
ków w Polsce? 
Niewątpliwie ten kamień jest wspomnieniem złych czasów, w któ
rych  musieli  żyć  ewangelicy  tu,  na  Śląsku  Cieszyńskim,  w  cza
sach  prześladowań,  kiedy  to było jedyne  miejsce, gdzie  mogli  w 
cichości, w tajemnicy spotkać  się we wspólnocie ze Słowem  Bo
żym,  z sakramentem.  Wówczas przecież zamknięto  tutaj wszyst
kie ewangelickie kościoły, a ten  lud był jednak bardzo wierny  tra
dycji Reformacji, był wierny Bożemu Słowu. Dlatego, mimo wiel
kich uciążliwości, które musieli pokonać wędrując tutaj w te góry, 
po wertepach, kamieniach  i w błocie, jednak przybywali.  I dzisiaj 
to, że tak  licznie tutaj zebrały się tłumy ewangelików, nie tylko ze 
Śląska Cieszyńskiego,  świadczy o tym, że to miejsce ma  również 
dla nich wymiar symboliczny.  Ale ta symbolika  ma  przypomnieć 
nam  przede  wszystkim  historię,  ma  być jednocześnie  pewną  re
fleksją o teraźniejszości  i o przyszłości. Dzisiaj coraz częściej mó
wimy  o  ruchu  ekumenicznym,  o  tym, że  Kościoły  powinny  tam, 
gdzie  to jest  tylko możliwe, współpracować  z sobą, w myśl  zasa
dy: Co  możemy  zrobić  razem,  nie  róbmy  osobno.  Tym  niemniej 
nie można  iść do przodu,  pozostawiając gdzieś w niepamięci  hi
storię. I sądzę, że dobrze się dzieje, że parafia ustrońska pielęgnuje 
tę  tradycję,  pielęgnuje  to  miejsce,  wspomnień  tych  trudnych  dla 
ewangelików  czasów, ale jednocześnie  czasu,  który  pobudza  nas 
do refleksji nad  przeszłością. 
Ustroń jest  miejscem,  w  który m  ekumenizm  jest  faktem.  Na 
ile to miejsce przy Kamieniu na Równicy ma szansę wpisać się 
w  dążenia  ekumeniczne?  Czy  nie jest  ono  postrzegane  przez 
katolików jako sygnał  wciąż ostrych  podziałów? 

(cd na str. 2) 
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FESTY T 
W pierwszy  weekend  lipca w Ustroniu odbędzie się V Festyn 

Miast Partnerskich. Czekają nas wystawy, barwny korowód, kon
certy,  zawody  sportowe.  W  sobotę,  3  lipca  m.in.  wystawa  w 
Muzeum Ustrońskim  i Zbiorach  Marii Skalickiej, przemarsz uli
cami  miasta z Zawodzia do amfiteatru z udziałem  członków  ze
społów  artystycznych,  a potem  braterska  biesiada  przy  muzyce 
zespołów  z zaprzyjaźnionych miast. W niedzielę, 4  lipca w am
fiteatrze wystąpią  soliści,  w  finale  „Czantoria"  i  „Równica",  a 
na  deser  Irena  Jarocka.  Konferansjerką  zajmą  się  Patrycja  To
maszczyk  i Leszek Mazan. Koncerty odbędą  się również na ryn
ku,  w sanatorium,  a w  Miejskim  Domu  Kultury  „Prażakówka" 
turniej  szachowy  Ustroń    Neukirchen.  Na  wszystkie  imprezy 
wstęp  wolny. 

Szczegółowy  program  na stronie  2. 
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Wydaje mi się, że nie  historii  nie sposób zmienić. Czas  Kontrre
formacji,  który  był  szczególnie  mocny  na  Śląsku,  to  fakt  histo
ryczny.  Jednakże  żyjemy  dzisiaj,  350  lat  później  i  kształtujemy 
nową historię. Historię dobrej współpracy między Kościołami. Po
chodzę  z Wrocławia  i mam  bardzo dobre  kontakty  ekumeniczne. 
Swego rodzaju przykładem może być właśnie ekumenia  wrocław
ska. To nie gdzie indziej jak właśnie tam powstała przed  ośmioma 
lat  tzw.  dzielnica  wzajemnego  szacunku,  gdzie  bardzo  mocno 
z  sobą  współpracują  trzy  wyznania:  rzymskokatolickie,  ewange
lickie  i prawosławne  oraz  gmina  wyznaniowa  żydowska.  Jest  to 
pewien  ewenement  na skalę  światową  i w  ubiegłym  roku  miasto 
Wrocław  przyznało  tej dzielnicy  bardzo prestiżową  nagrodę  mia
sta, a kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu taki klucz przyzna
ła również  tej dzielnicy.  Widzimy,  że także władze  samorządowe 
dostrzegają w ekumenicznych działaniach kościołów pewien przy
kład  dla  siebie  samych,  o  czym  kiedyś  marszałek  województwa 
raczył  powiedzieć,  że  w  tym  względzie  Kościoły  mogą  być  dla 
samorządowców  przykładem  dobrej  współpracy. 
Droga do  Kamienia  na  Równicy  ma swój  wymiar   symbolicz
ny. Jest wspomnieniem  wędrówki ojców, którzy musieli  poko
nać zmęczenie,  może  nawet  lęk, w  imię czegoś  najważniejsze
go.  Dla  współczesnych  ewangelików  również  nie jest  to  tylk o 
zwykła wycieczka. Przychodzą  tu przecież nierzadko w uciąż
liwy m deszczu, błocie. Modlitw a przy Kamieniu musi mieć dla 
nich ogromną  wartość... 
I chwała  im za  to, że dają  też dobry  przykład  innym. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

. . . W.

Imprezy  Fesynu  Miast  Partnerskich  odbywać  się  będą  głów
nie  w  amfiteatrze.  Tegoroczna  pogoda  nas  nie  rozpieszcza,  a  i 
prognozy  na  najbliższy  weekend  nie  są  zachęcające.  Dlatego 
warto  przed  udaniem  się do  amfiteatru  wziąć ze sobą  cieplejsze 
okrycie,  by  wieczorny  ziąb nie  uniemożliwił  nam  wysłuchania 
całego  koncertu. 

FESTY T 
3  lipca  sobota 
godz.  10.00  Międzynarodowy  Turniej  Szachowy  Ustroń    Neu

kirchenVluyn  (meczturniej)  MDK  „  Prażakówka  " 
godz.  11.00  Koncert  zespołu  Mustang  Band  z Pieszczan    Rynek 
godz.  15.00  Otwarcie wystawy  Ull i  Handel  z  NeukirchenVluyn 

 Muzeum  Ustrońskie 
godz.  16.00  Otwarcie  wystawy  Pawła  Stellera  z okazji  30.  rocz
nicy  śmierci  artysty.  Udział  weźmie  DER  „Równica".    Oddział 
Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej 
godz.  18.00  Barwny  korowód. 

Przemarsz  ulicami  naszego  miasta  sprzed  parkingu 
Domu  Zdrojowego  ulicami: Gościradowiec,  Grażyń
skiego,  3  Maja  do  amfiteatru.  W  pochodzie  pójdą 
artyści zespołów zagranicznych, ustrońskich oraz Or
kiestry  Dętej Jana Gruchela  z Cieszyna, 

godz.  19.00  Koncert  Przyjaźni   Braterska  Biesiada    amfiteatr 
Wystąpią:  The Absolwents  z  Ustronia, 

Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta z  Budapesztu, 
Ono  Komento   break  dance z  Pieszczan, 
Country  Kapela  „Scalaci" z  Luhaczowic, 
Nana   zespół  taneczny  z Hajdunanasz, 
Chór Wielopokoleniowy  z  NeukirchenVluyn, 
Mustang  Band z  Pieszczan. 

godz.  21.00  Koncert  zespołu  Smokie  Band    amfiteatr 

4  lipca  niedziela 
godz.  10.00  Międzynarodowy Turniej Szachowy  Ustroń  Neukir

chenVluyn  (turniej błyskawiczny)    „Prażakówka" 
godz.  12.00  Koncert  Młodzieżowej Orkiestry  Dętej z  Budapesz

tu   Rynek 
godz.  12.00  Chór  Wielopokoleniowy  z  NeukirchenVluyn    ta

ras sanatorium  „  Równica  " 
godz.  19.00  Koncert  solistów    amfiteatr 
Wystąpią:  Iza Zwias z Ustronia, 

Stanisław  Malanik  z  Luhaczowic, 
Paulina  Masarykowa  z  Pieszczan, 
Toth Laszlo,  Kosi  Imre z Hajdunanasz, 
Gerhardt  Horst  z  NeukirchenVluyn, 
Mirosława  Kędzierska  z  Ustronia, 

godz.  19.45  Zbratanie  serc    amfiteatr 
Estrada  Ludowa  „Czantoria" 
Dziecięca  Estrada  Regionalna  „Równica" 
wykonawcy  z miast  partnerskich 

godz. 20.00  Koncert  Ireny Jarockiej   amfiteatr 

Na wszystkie  imprezy  wstęp  wolny. 
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Gimnazjum  Polskie  w  Cze
skim  Cieszynie  zostało  utwo
rzone  w  1949  r.  W  tym  toku 
placówka  obchodzi  swoje  55
lecie.  Kształci  się  w  niej  po
nad 400 dziewcząt  i chłopców 
z  Zaolzia.  Gimnazjum  ma 
swoją  fili ę w Karwinie, w któ
rej  uczy  się  około  setki  mło
dzieży. 

Powiat cieszyński  ma najwięk
szą  infrastrukturę  turystyczną 
na Śląsku. W regionie  naszym 
jest  blisko  12 tys.  miejsc  noc
legowych,  a  tylko  w  Wiśle 
znajduje się  około  170  ośrod
ków,  domów  wczasowych 
i  hoteli. 

Ścieki  odprowadzane  w  Cie
szynie  do  oczyszczalni  na  te
renie Boguszowic,  zamieniają 
się  w  niej  w  czystą  wodę 
i  trafiają z powrotem  do  rzeki 
Olzy. 

Przed  wiekami  cieszyński  re
gion  słynął  z  dużej  liczby  ci

sów. Dowodem na to jest choć
by nazwa wsi Cisownica, przy
siółków  Cisowa  w  Brennej 
i Cisowe w Koniakowie. Obec
nie w Cisownicy trwa akcja od
nowy  cisów. 

Górki  należą  do  najstarszych 
wiosek  na  Śląsku  Cieszyń
skim.  Nazwę  Górki  Wielkie 
odnotowano  po  raz  pierwszy 
w  1305  r.,  natomiast  Górki 
Małe  w  1506 r. 

Cieszynowi  nie  grozi  w  naj
bliższych  latach  niedostatek 
wody.  24  studnie  głębinowe 
pracujące  w  Pogórzu  zapew

niają  miastu  i okolicom  mak
symalnie  750  metrów  sze
ściennych  wody  na  godzinę. 
W  ciągu  doby  wydajność  ta 
wynosi  18 tys. metrów. Od  lat 
90.  zużycie  wody  w  nadol
zianskim  grodzie  spada. 

Profesor Włodzimierz  Szturc 
pochodzi  z  Wisły,  a  już  bli
sko  25  lat  wykłada  na  Uni
wersytecie  Jagie l lońskim. 
Ukończył  polonistykę,  te
atrologię  i  filozofię.  Napisał 
kilk a  sztuk,  wydał  parę  ksią
żek. jako  wykładowca  cenio
ny  jest  też  na  zagranicznych 
uczelniach.  (nik) 
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Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Paweł  Wiencek  lat  101  ul. Wiślańska  31  a 
Helena  Zdrodowska  lat  80  ul.  3 Maja  8/3 

18 czerwca Zarząd Sekcji Emerytów Związku  Nauczycielstwa 
Polskiego zorganizował miłe spotkanie dla emerytowanych  człon
ków  ZNP  którzy  w  roku  2004  obchodzą  okrągłą  rocznicę  uro
dzin. Z zaproszenia skorzystało 6. jubilatów,  którzy skończyli  co 
najmniej 70 lat, a gości przywitała prezes ZO ZNP Joanna Glenc
Szafarz.  Po życzeniach  skierowanych  do jubilatów  przez  wice
przewodniczącą  sekcji Elżbietę Tyrnę. członkowie Zarządu  wrę
czyli  kwiaty  i słodki  upominek  bohaterom  spotkania.  Występu
jący uczniowie  klas  II  pod  kierunkiem  nauczycielki  SP2  Jolan
ty Moskały  zebrali gorące brawa za wspaniałe  recytacje  i śpiew. 
Do  zacnych,  wzruszonych  jubilatów  ciepłe  słowa  skierowała 
naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Rekreacji  Urzę
du  Miasta  Danuta  Koenig,  która  podkreśliła,  że  spotkanie  jest 
tym milsze,  że wielu  z nich  to nauczyciele  pani  naczelnik.  Peda
gogomseniorom życzyła zdrowia, a na pamiątkę wręczyła książki 
pt.:  „Z  przeszłości  i współczesności  Ustronia".  Spotkanie  upły
nęło  w  miłej atmosferze. Przy  bogato  zastawionym  stole  wspo
minano  młode  lata,  trudy  pracy  oraz  radości  wynikające z  kon
taktów  z dziećmi  i młodzieżą.  Skończyło  się oglądaniem  kroni
ki, w  której wszyscy  złożyli  pamiątkowe  podpisy. 

Osobom,  które nie mogły  przybyć na spotkanie  złożono  wizy
ty w domach.  Mari a  Pasterna,  sekretarz  SE  ZNP 

Rodzice! 
Zapraszamy  Wasze  dzieci  na  figlowe  wakacje 

zapewniamy  opiekę, zajęcia grupowe  i super   zabawę 
Organ izu jemy:  O  PRZYJĘCIA URODZINOWE  DLA  DZIECI 

O  DYSKOTEKI  DLA DZIECI SZKOLNYCH  OD GODZ.  20.0022.00 

O  GRUPOWE  PRZEJAŻDŻKI  PO USTRONIU  KOLEJKĄ  BESKIDZKĄ 

, 
Bilet wstępu  do Salonu  Zabaw  daje 20% 

zniżkę na wejście do  Leśnego  Parku  Niespodzianek. 
Bilet wstępu  do Leśnego  Parku  Niespodzianek 
daje 20 % zniżkę na wejście do  Salonu  Zabaw. 

Bliższe  informacje:  Salon  Zabaw  dla  Dzieci 
„Figl e  Migle" ,  ul.  3  Maj a  44 

teł.  858  74  80,  0 607  27  28  31,  0  605  33  58  66 

KRONIKA  POLICYJNA 

21.06.2004  r. 
Około  godz.  18.30  na  terenie  Li 
powca  miał miejsce wypadek  dro
gowy.  Dziecko jadące  na  rowerze 
zostało potrącone przez audi.  Kie
rowca  uciekł  z miejsca  zdarzenia. 
Potem sam zgłosił  się do  Komisa
riatu  Policji  w  Ustroniu.  Jeszcze 
nie jest  pewne, czy  wina  leżała  po 
stronie  kierowcy  samochodu, 
mieszkańca Harbutowic, jednak  na 
pewno  odpowie  za  ucieczkę. 

Ż
21.06.2004  r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  strażni
cy miejscy  interweniowali  w spra
wie  dwóch  wilczurów  bezpańsko 
biegających w okolicy  skrzyżowa
nia ulic Katowickiej i Skoczowskiej 
w Nierodzimiu.  Psy zostały  zabra
ne  do  schroniska  dla  zwierząt  w 
Cieszynie. 
21.06.2004  r. 
Straż  Miejska  interweniowała 
w  sprawie  podrzucenia  śmieci 
przy  ul.  Srebrnej.  Były  to  duże 
ilości  papy  z pokrycia  dachowe
go.  Ustalono  sprawców  i  teren 
został  przez  nich  natychmiast 
uporządkowany. 

25/26.06.2004  r. 
W  nocy  złodzieje  usiłowali  wła
mać  się  do  sklepu  jubilerskiego 
przy  ul. 9  Listopada. 
27.06.2004  r. 
Około  godz.  7  funkcjonariusz 
ustrońskiej  Straży  Miejskiej  za
trzymał sprawcę kradzieży  krzeseł 
z  ogródka  piwnego  przy  ul.  3 
Maja. Złodzieja przekazał  policji. 
27.06.2004  r. 
Około  godz.  15 w  Nierodzimiu  na 
ul. Katowickiej kierujący vw miesz
kaniec Walaśny potrącił rowerzystę, 
mieszkańca Ustronia.  (mn) 

24.06.2004  r. 
Wspólnie z pracownikiem  Wydzia
łu Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu 
Miasta  rozpoczęto  kontrolę  odno
śnie  gospodarki  wodnościekowej 
posesji przy  ul.  Barnadka. 
24.06.2004  r. 
Strażnicy miejscy wydali kilka na
kazów  porządkowych  mieszkań
com  ul.  Uzdrowiskowej. 
25.06.2004  r. 
Interweniowano  w  sprawie  zakłó
cania porządku przez młodzież przy 
ul. Sanatoryjnej. 
27.06.2004  r. 
Od  wczesnych  godzin  rannych  do 
godz.  23.00  strażnicy  miejscy  pil
nowali porządku w okolicy  stadio
nu  KS  „Kuźnia"  w  związku  z  im
prezą  „Lato z radiem".  (ag) 

. . W.

XXX.  WYSTAWA  PSÓW 
W  niedzielę  4  lipca  o  godz.  10.00  na  stadionie  KS  „Kuźnia" 

w Ustroniu  zostanie otwarta  XXX  Jubileuszowa  Beskidzka  Wy
stawa  Psów  Rasowych.  Hodowcy  i miłośnicy  psów  spotkają  się 
w Ustroniu już po raz szósty. Wystawa odbędzie się pod  patrona
tem burmistrza miasta Ustronia. Jak poinformował nas  komisarz 
wystawy Michał Jurczok, w tym roku zgłoszono rekordową  liczbę 
860.  psów  z  Polski,  Czech,  Słowacji  i Niemiec.  Najliczniej  re
prezentowane rasy to: labrador retriever, golden  retriever,  owcza
rek  niemiecki  i berneński  pies  pasterski. 

Organizatorzy  zapewniają  rozliczne  atrakcje.  Wiele  emocji 
wzbudzi z pewnością  wybór najpiękniejszego czworonoga ustroń
skiej wystawy.  Beskidzka  grupa  GOPR  wystąpi  z pokazem  tre
sury  swoich  psów.  Odbędzie  się  też  pokaz  tresury  psów  o  wy
szkoleniu  uniwersalnym. 

Wystawa  psów  ma już  od  lat  w  Ustroniu  rzesze  wiernych  mi
łośników,  którzy  niezależnie  od  pogody  przychodzą  obejrzeć 
zmagania  piesków  wielu  ras  i  porozmawiać  z  hodowcami. 
A w tym  roku  właściwa  dla  uczestników  i gości  wystawy  pogo
da jest  podobno  przez  organizatorów  zapewniona.  (ag) 
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24  czerwca  odbyła  się  sesja  Rady  Miasta,  którą  prowadziła 
przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor.  Radni  przyjęli  sprawoz
danie z poprzedniego posiedzenia przedstawione przez wiceprze
wodniczącego  Stanisława  Malinę,  a  następnie  wysłuchano  in
formacji o  zasobach  mieszkalnych  miasta,  którą  przekazała  na
czelnik  Wydziału  Mieszkaniowego  Urzędu  Miasta  Ewa  Sowa. 

Lokale, które przyznaje siedmioosobowa komisja obradująca raz 
w  miesiącu,  podzielono  na  cztery  grupy.  Na  komunalne, 
0 które mogą  się starać m.in. rodziny, których dochód  miesięczny 
nie przekracza  562,58  zł  na osobę,  czeka  7 osób.  Lokal  socjalny 
można  przyznać  osobie  o miesięcznym  dochodzie  281,26  zł  i tu 
oczekujących jest  23. Trzecią  grupę  stanowią  lokale  socjalne  dla 
osób, które straciły  mieszkanie na podstawie  wyroku sądowego o 
eksmisji i są w trudnej sytuacji czyli  ludzie chorzy,  niepełnosprawni, 
kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży. Potrzebujących było  13., ale ta 
liczba  szybko  rośnie.  W  samym  czerwcu  przyjęto  4  wnioski. 
W  przypadku  tych  osób  problemem,  oprócz  konieczności  znale
zienia  lokalu, jest jeszcze  fakt, że w momencie przyznania  lokalu 
socjalnego, jego lokator właściwie przechodzi  na utrzymanie gmi
ny. Eksmisja  z poprzedniego  lokalu  nastąpiła z powodu  tego,  że 
nie płacił. Przeprowadza  się do  lokalu miejskiego i dalej nie płaci. 
Ostatni  rodzaj mieszkań  komunalnych  to lokale, które  sprzedawa
ne są w drodze  przetargu  ograniczonego. 
 Odczuwamy  brak  mieszkań  socjalnych  i coś  trzeba  będzie 
tym  zrobić   podsumowała  E.  Czembor. 

Józef  Waszek  w  imieniu  Komisji  Architektury,  Inwestycji, 
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  ocenił  pozytywnie 
sprawozdanie  E.  Sowy  i dodał:   Sprzedawaliśmy  mieszkania 
1 teraz  ich  brakuje .  Trzeba  będzie  budować  lokale  socjalne. 

Informację o działalności Towarzystwa Budownictwa  Społecz
nego w Ustroniu  przedstawiał  prezes Bogdan  Baron.  Mówił ,  że 
1  października  do  mieszkań  przy  ul.  Daszyńskiego  (obok  Fa
brycznej) wprowadzi  się 76 lokatorów. W tej chwili  trwają  prace 
wykończeniowe  i nie ma żadnych  problemów z przepływem  pie
niędzy,  wykonawcami,  udziałowcami. 

Przewodnicząca  RM  chciała  wiedzieć,  czy  wszystkie  miesz
kania  będą  zajęte.  B.  Baron  wyjaśniał,  że  są  niewielkie  ruchy 
osobowe,  zdecydowana  większość  to osoby  konsekwentne.  Pre
zes TBS  tłumaczył, że polityka Towarzystwa jest bardzo  restryk
cyjna jeśli  chodzi  o  wpłatę  partycypacyjną.  Jeśli  ktoś  podpisze 
umowę,  a potem  w ciągu  7 dni  nie wpłaci  25%  wartości  miesz
kania,  zostaje skreślony  z  listy  bez prawa  ponownego  wpisania. 
W lipcu odbędzie się ostatnie zebranie Rady Nadzorczej  i Zarzą
du  TBS  z  udziałowcami,  w  sierpniu  przyszli  lokatorzy  wpłacą 
kaucję,  która  wyniesie  sześciokrotność  miesięcznego  czynszu 
(8,43 zł za m2), we  wrześniu  zostaną  podpisane  umowy  najmu. 

, 
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Skarbnik  miasta Mari a  Komadowska  przekonywała do przy
jęcia kolejnej uchwały, którą  można nazwać  porządkowobudże
tową. Mówiła  ile pieniędzy doszło po stronie zysków  miasta  i na 
co je  przeznaczymy.  Zmiany  w  ustrońskich  finansach  pozytyw
nie zaopiniował w imieniu Komisji Budżetu  i Przestrzegania Pra
wa jej  przewodniczący  Józef  Kurowski . 
  Każda  złotówka  zasilająca  nasz dochód  cieszy.  Spodziewa
my  się  dodatkowych  pieniędzy  w  ciągu  roku,  ale  nigdy  nie 
możemy  być  pewni  ile  ich  będzie   stwierdził  J.  Kurowski. 

Kolejna  uchwała  dotyczyła  opłat  za  zajęcie pasa  drogowego. 
W przypadku dróg miejskich stawki ustala Rada Miasta.  Naczel
nik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami  Andrzej   Sie
miński  wyjaśniał,  że wszystkie  gminy  w cieszyńskiem  przystą
piły  do  prac  nad  opłatami  dopiero  po  uchwale  Rady  Powiatu, 
aby  stawki  były  jednolite.  W  Ustroniu  opłaty  za  drogi  miejskie 
będą  takie  same  jak  za  drogi  powiatowe.  Pas  drogowy  można 
zająć na cztery  sposoby.  Na przykład, gdy  konieczne jest  uzbro
jenie  terenu,  wykop,  usunięcie  awarii.  Wówczas  opłata  nalicza
na jest  od  m2  i wynosi  20  (chodnik,  pobocze)  i 40  (jezdnia)  gro
szy  plus opłata  100 zł do 20%  zajętej drogi  i 200 złotych  powy
żej 20%  za dzień  użytkowania.  Jeśli  umieścimy  w  pasie  drogo
wym  obce  urządzenie    kabel  telefoniczny,  rurę  wodociągową 
itp.,  wnosimy  opłatę  roczną  w  wysokości  160 zł/m2  (most),  16 
zł/m2 (obszar zabudowany), 8 zł/m2 (obszar niezabudowany).  Pła
cić trzeba też za reklamy obok  i nad drogami. Tutaj stawka wzrosła 
najbardziej, bo z około 70 groszy za m2 do 2 zł za m2. Do tej pory 
nie  było  opłat  za  pozostałe  inne  zajęcia drogi  na  przykład  usta
wienie tymczasowego  stoiska, ustanowienie  wyłączności  parko
wania,  teraz będziemy  płacić. 

Józef  Zahraj   pytał  czy  nie  zachodzi  paradoksalna  sytuacja, 
kiedy  firmy wykonujące usługi dla miasta opłaty muszą  doliczać 
do  ceny  oferowanej  na  przetargu.  A.  Siemiński  wyjaśniał,  że 
opłaty  dotyczą  zajmowania drogi  na cele  inne niż prace  związa
ne z ich utrzymaniem.  Nie są pobierane na przykład  przy  remon
tach  dróg,  chodników,  zakładaniu  kanalizacji  deszczowej.  W 
imieniu  komisji  wypowiadali  się  J.  Kurowski  i  J.  Waszek.  Ich 
ocena  była  zgodna  i  pozytywna,  podkreślili,  że  najważniejsze 
jest  ujednolicenie opłat  na  terenie  powiatu. 

Następnie  radni  podjęli uchwałę  o zamianie  działek  w  rejonie 
ul.  Cieszyńskiej.  Dostaliśmy  niewielki  kawałek  gruntu,  który 
w przyszłości  i tak trzeba by wykupić pod zbiorczą  drogę.  Odda
liśmy  mniej więcej  tej samej wielkości  działkę  leżącą  obok  pry
watnej  nieruchomości. 

Na ostatniej sesji radni zdecydowali  o zmianie uchwały z 2000 
roku o nadaniu  statutu  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  im. Jana 
Jarockiego.  Związane jest  to  ze  zmianami  w  statucie,  które  za
szły w momencie, gdy  rolę Zarządu przejął Burmistrz oraz zmie
niła się nazwa placówki.  Przy uchwalaniu  statutu Karo l  Kubala 
podkreślił,  że  teraz  tym  bardziej powinniśmy  używać  pełnej na
zwy  czyli  Muzeum  Ustrońskie  im.  Jana  Jarockiego,  żeby  pod
kreślać  kontynuację  i  łączność  z  tradycją.  Radczyni  Krystyn a 
Sikora  powiedziała,  że  dopiero  ta  uchwała  formalnie  zmienia 
nazwę  Muzeum,  a  burmistrz  zapewnił,  że  na oficjalnych  doku
mentach  i wydawnictwach  będzie  używana  pełna  nazwa. 

Projekt uchwał o realizacji z Powiatem Cieszyńskim  wspólne
go przedsięwzięcia  inwestycyjnego pod nazwą  „Przebudowa  ul. 
Dominikańskiej"  oraz  „Remont  ciągu  komunikacyjnego  ulic 
3  Maja  i  Daszyńskiego"  przedstawił  burmistrz.  Mówił ,  że  po
wiat  chce  wystąpić  o  środki  na  ten  cel  do  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego.  Zeby  móc  złożyć  wniosek,  potrzebna  jest  doku
mentacja, a uchwała  zakłada,  że  to my  za nią  zapłacimy.  Będzie 
to  wkład  naszego  miasta  w  koszty  remontu  trzech  ulic.  I.  Sza
rzeć  przekonywał,  że  warto  wydać  te pieniądze,  jeśli  pomogą 
w pozyskaniu pieniędzy unijnych na remont ulic Dominikańskiej, 
Daszyńskiego  i 3 Maja. Przewodniczący Zarządu Osiedla  Ustroń 
Górny  Arkadiusz  Gawlik  pytał,  czy  przy  okazji  remontu  ul.  3 
Maja  planowane  jest  założenie  kanalizacji.  A.  Siemiński  odpo
wiadał,  że deszczowej  na  odcinku  od  przystanku  PKS  na  Brze
gach  do  stawu  kajakowego oraz  kanalizacji  komunalnej. 

Radnni  uchwalili  również  „Plan  rozwoju  lokalnego  Ustronia 
w  latach  20042006",  który  nie jest  niczym  innym jak  fragmen
tem uchwalonej miesiąc wcześniej „Zintegrowanej Strategii  Roz
woju  Miasta  20052015".  Jest  potrzebny  do  złożenia  wniosku 
o pieniądze na remont  i modernizację sceny  oraz zaplecza  Miej
skiego Domu  Kultury  „Prażakówka".  Monik a  Niemiec 
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Koniec  czerwca  to  okazja  do  podsumowania  roku  szkolnego 
także  w  przedszkolu.  Przedszkole  to  miejsce  wspólnych  zabaw 
i zajęć dzieci. Cały  rok obfitował w wiele ciekawych  atrakcji.  Do 
najciekawszych  należy  organizowany  co  roku  festyn  rodzinny. 

19 czerwca  pogoda  zgodnie  z zamówieniem.  Świeciło  słońce, 
było ciepło. Ogród Przedszkola Nr 4 w Ustroń i uHerman icach roz
brzmiewał wesołymi, dziecięcymi głosami. O godzinie  10.00 roz
począł  się  tradycyjny  już  festyn  rodzinny.  Bawiły  się  wspólnie 
dzieci  przedszkolne,  osiedlowe  ich  rodzice,  dziadkowie,  krewni, 
znajomi. Zabawę z oprawą  muzyczną  prowadziła  firma PROArt. 
z  Siemianowic  Śląskich.  Zaprezentował  także  grę  na  instrumen
tach  perkusyjnych  zespół  rytmiczny  Przedszkola  Nr  4  Ustroń. 
O  stoiska  zadbali  rodzice  i sponsorzy.  Była  kiełbasa  z grilla,  gu
lasz,  napoje,  ciasto.  Dużą  atrakcją  była  loteria  fantowa  i  piękne 
prace dzieci.  Imprezę  udało  się zorganizować  dzięki  ogromnemu 
zaangażowaniu  Komitetu  Rodzicielskiego,  szczególnie  państwa 
A. Szarzeć,  J.  Kubok,  M.  Haratyk,  I. Wiecha,  M. Ciemała,  spon
sora firmy „Smakosz"  K.Wróblewsiego oraz pomocy  Kolei  Lino
wej „Czantoria"  i Salonu Zabaw dla Dzieci. Nad sprawną  organi
zacją  imprezy czuwała dyrektor  przedszkola z całym  personelem. 
Festyn  był  okazją  do  miłego  spędzenia  czasu  w  wolny  sobotni 
dzień,  zwiedzenia  przedszkola  przez  tych,  którzy  chodzili  i  tych 
którzy  przyjdą. Dziękuję  wszystkim,  którzy  zatroszczyli  się,  aby 
ten dzień  był  miłym,  wspólnym  przeżyciem. 

W  Dniu  Dziecka  wszystkie  dzieci  pojechały  na  wycieczkę  do 
nowo otwartego placu zabaw  nad Wisłą. Nazajutrz zwiedzały  na
sze piękne  miasto podróżując Ciuchcią.  Grupy  II  i III  zorganizo
wały wycieczki  rowerowe  ścieżką  rowerową  wzdłuż rzeki  Wisły. 
Dzieci spędzały miło czas nie tylko na wycieczkach. Chętnie uczest
niczyły  w  zajęciach  kółka  komputerowego,  które  prowadzi  na
uczycielka  Marzena Szlajss. Przedszkole posiada mini  pracownię 

W E 
Propozycje  zajęć  wakacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży 

5  1 6  lipca 
poniedziałek  5  i  16  lipca 

ZAJĘCI A  GODZIN A  PROWADZĄC Y  SALA 
plastyczne  10.00  14.00  Anna  MichąjlukKisiała  8 
komputerowe  10.00  14.00  Marek  Walica  13 
modelarskie  9.00  13.00  Robert  Szymkiewicz  9 

wtorek  6  i  13  lipca 
wokalne  10.00  14.00  Anna  MichąjlukKisiała  7 
komputerowe  10.00  14.00  Marek  Walica  13 
rękodzieła  10.00  14.00  Wanda  Węglorz  10 

środa  7  i  14  lipca 
taneczne  10.00  14.00  Beata  Korzeń  7 
plastyczne  10.00  14.00  Anna  MichąjlukKisiała  8 
modelarskie  9.00  13.00  Robert  Szymkiewicz  9 

czwartek  8  i  15  lipca 
taneczne  10.00  14.00  Beata  Korzeń  7 
komputerowe  10.00  14.00  Anna  MichąjlukKisiała  13 
rękodzieła  10.00  14.00  Wanda  Węglorz  10 

piątek  9  i  16  lipca 
plastyczne  10.00  14.00  Anna  Micha j lukK is ia ła  8 
komputerowe  10.00  14.00  Marek  Walica  13 
taneczne  10.00  14.00  Beata  Korzeń  7 
modelarskie  9.00  13.00  Robert  Szymkiewicz  9 

Zapisy  na  w/w  zajęcia  przyjmowane  są  telefonicznie 
(854   29   06)  lub osobiście w sekretariacie  MDK do 2 lipca br. 
Zajęcia  wakacyjne  odbędą  się,  jeżeli  zgłosi  się  co  najmniej  8 
  10 uczestników  w danej  grupie. 

. 

komputerową.  Dzięki  przychylności  dyrektorek  Przedszkola  Nr 4 
Marii  Cholewy  i Gimnazjum  Nr 2 Marii  Kaczmarzyk  nawiązana 
została współpraca między placówkami. Przedszkolaki  uczęszcza
jące  na  kółko  komputerowe  mogły  wspólnie  z gimnazjalistami  z 
klasy  nauczycielki  Grażyny  Tekielak  wziąć  udział 
w zajęciach w pracowni  komputerowej Gimnazjum Nr 2. Gimna
zjaliści  M.  Duda  i J.  Szturc  pod  kierunkiem  nauczycielek  G.  Te
kielak  i M. Szlajss opracowali  stronę  internetową  dla  Przedszkola 
Nr 4. Pod adresem  www.przedszkolenr4.republika.pl  można  zna
leźć  informacje o osiągnięciach  przedszkola.  Strona  ta będzie  na 
bieżąco  aktualizowana.  Hasło:  „U  nas  żadne  dziecko  się  nie  nu
dzi" jest  i będzie nadal realizowane. Niezapomnianych wrażeń do
starczył dzieciom zorganizowany przez dyrektora przedszkola „Zie
lony kulig". Dzięki uprzejmości  Rudolfa Tomiczka  przedszkolaki 
uczestniczyły  w przejażdżce po Hermanicach  bryczką  zaprzężoną 
w  Siwka. 

Dzieci  6letnie  pożegnały  przedszkole  24  czerwca.  Koledzy 
i cały  personel  życzą  dzieciom  udanego startu  w  szkole. 

Dyrektor  Mari a  Cholewa 

W  dawnym 

Lato  przed  nami,  a  że  „najlepszy  dla  ochłody  jest  łyk  zimnej 
wody", więc przypominamy  widokówkę z  1927 r. ukazującą źró
dło żelaziste, a przy  nim spragniony  orzeźwiającego napoju  cze
kający aż woda  wypełni  szklane  naczynie. 

Z  tego  miejsca  zachowało  się  sporo  widokówek,  zaś  najstar
sze  pochodzą  z  przełomu  XIX  i  XX  w.  Dolina  Gościradowca 
była niegdyś popularnym  miejscem spacerowym  zarówno  ustro
niaków jak  i kuracjuszy. Szkoda,  że dziś dostęp do źródła, mają
cego  tak  długą  historię,  sięgającą  lat 80. XX  w., jest  utrudniony, 
a  i woda już  nie  ta co dawniej.  Lidi a  Szkaradnik 
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Zwróciliśmy  się do Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej 
w Jaworznie o udostępnienie  naszej gazecie  zbiorczych  wyni

ków egzaminu  gimnazjalnego. Wyniki  otrzymaliśmy  przy  czym 
dyrektor  OKE  Roman  Dziedzic  napisał  do  nas:  Zwracam  uwa
gę,  że wynik  egzaminu  nie może  być  utożsamiany  z jakością  pra

O 
cy  szkoły  i nie  stanowi  upoważnienia  do  sporządzania  tzw.  ran
kingów.  Wyniki  zewnętrznego  badania  powinny  być  zestawione 
Z wynikami  oceniania  wewnątrzszkolnego  oraz Z warunkami  funk
cjonowania  danej  szkoły  i dopiero  tak pogłębiona  analiza  może 
prowadzić  do  ewentualnych  uogólnień. 

CZĘŚĆ  HUMANISTYCZNA  CZĘŚĆ  MATEMATYCZNOPRZYRODNICZA 

, . 

, 

. 

Gimnazjum nr 1  0,67  0,58  0,66  0,55  0,54  0,39 

Gimnazjum nr 2  0,63  0,56  0,60  0,54  0,47  0,37 

Województwo  0,62  0,50  0,57  0,51  0,46  0,29 

I O 

  S. . .  . W.

25 czerwca zakończono  rok szkolny. Przed południem  ucznio
wie odebrali  świadectwa  w  swych  szkołach,  natomiast  o  godzi
nie  14 w MDK  Prażakówka  odbyło  się zakończenie  wszystkich 
ustrońskich  szkół  podstawowych  i gimnazjów,  podczas  którego 
wyróżniono  najlepszych  uczniów  i  nauczycieli.  Uroczystość 
uświetnili  swymi  występami  recytatorzy  Katarzyna  Kosturek, 
Adam  Nawrocki,  Marcin  Bielesz,  śpiewał  zespól  SP1  „Jedy
neczkr'.  Najlepszych  uczniów  i nauczycieli  wyróżniali:  zastęp
ca  burmistrza  Jolanta  KrajewskaGojny  i  wiceprzewodniczący 
Rady  Miasta  Stanisław  Malina. 

Wyróżniono  laureatów  Miejskiego Przeglądu Zespołów  Arty
stycznych    zespół  „Maski"  prowadzony  przez  Lidię  Szkarad
nik.  Wręczono  również  nagrody  uczniom  szkół  podstawowych. 
W  konkursie  interdyscyplinarnym  najlepszy  wynik  w  Ustroniu 
osiągnęli  Anna  Goszyc  i Marcin  Rejowicz  (oboje  z SP1).  Naj
lepszymi  w  konkursie  matematycznym  „Kangur  2004"  byli:  w 
klasach  II I  Natalia  Magnuszewska  (SP3),  w  klasach  IV  Filip 
Karolonek  (SP1), w klasach V Amanda Mrzygłód  (SP1), w kla
sach  VI  Agnieszka  Moskala  (SP5).  Najlepszymi  w  Ustroniu  w 
konkursie  języka  angielskiego  FOX  byli  Katarzyna  Groborz  i 
Aleksandra  Czyż  (obie  z  SP3).  Wyróżniono  nauczycieli  szkół 
podstawowych:  z  SP1    Iwonę  Kulis,  Grażynę  RomanSchu
bert,  Annę  Strygner,  Katarzynę  Bystroń,  Aleksandrę  Przeźmiń
ską, Mariolę Dykę, Annę Szczepańską, Dariusza Gierdala, z SP
3   Barbarę Maciejowską  i Bogusławę  Mijał , z SP5   Dominikę 
Matl  i Marię  Kozub,  z SP6 Jolantę  Herczyk. 

Wśród  gimnazjalistów wyróżniono  za konkurs języka  angiel
skiego  FOX:  w  klasach  I   Agnieszkę  Cieplińską  i  Magdalenę 

Dzielską  obie  z  G2,  w  klasach  II  Karolinę  Jaworską  z  G2, 
w  klasach  II I    Katarzynę  Niemiec  z Gl,  za  konkurs  matema
tyczny  „Kangur":  w klasach  I   Magdalenę  Menes z Gl,  w kla
sach  II  Marka  Stańka  z  G l,  w  klasach  III    Michała  Halamę 
z G2. W  konkursach  przedmiotowych  wyróżniono  najlepszych 
w ustrońskich  gimnazjach: z języka  polskiego Aleksandrę Papaj 
z G1, z historii  Mateusza  Bielesza z G1, z geografii Pawła  Fer
feckiego z  G2,  z  chemii  Aleksandrę  Papaj  z G l,  z  fizyki  Mi 
chała  Halamę  z G2,  z  biologii  Annę  Jaworską  z G2  i  Justynę 
Szczepańską  z G l,  z matematyki  Michała  Halamę  z G2.  Spo
śród  nauczycieli  gimnazjalnych  wyróżniono:  w  Gl  Jolantę 
Chwastek,  Olgę  Buczak,  Bożenę  Domalik,  Andrzeja  Pasterne
go, Jolantę  Kamińską,  Dorotę Gluzę,  Wiesławę  Łużak,  w G2  
Edytę  Knopek,  Barbarę Górniok,  Wieńczysławę Chybiorz,  Iwo
nę  Brudną,  Dorotę  Kunstler,  Marzenę  Malinę. 

Finałem  końca  roku  w  Prażakówce  było  wyróżnienie  najlep
szych  sportowców  i  absolwentów.  Sportowcami  roku  zostali: 
w  SP1  Ruta  Cieślar  i  Robert  Madzia,  w  SP2  Natalia  Poppek 
i  Dawid  Gomola,  w  SP3  Weronika  Rycko  i  Bartłomiej  Pilch, 
w SP5 Agnieszka  Moskała  i Tomasz  Klyta, w SP6  Aleksandra 
Niemczyk  i Artur  Filipczak,  w  Gl  Sylwia  Mynarska  i Tomasz 
Kożdoń,  w G2  Katarzyna  Kuraczowska  i Michał  Kiecoń. 

Njalepszymi  absolwentami  szkół  podtawowych  i gimnazjów 
zostali:  w SP1  Agnieszka  Krzok,  w SP2  Paweł  Waszek, w  SP
3  Aleksandra  Czyż,  w  SP5  Pamela  Rudnik,  w  SP6  Sara  Gra
biec, w Gl  Karolina  Łapińska,  w G2  Michał  Halama. 

Na  zakończenie  za całoroczną  pracę dziękował  uczniom  i na
uczycielom  S.  Malina,  natomiast  J.  KrajewskaGojny  życzyła 
wszystkim pogodnych  i udanych  wakacji.  (ws) 
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Gdyby udało się zrealizować założenia Strategii, Ustroń stał
by  się  miastemperełką.  TUryści  i  inwestorzy  pchaliby  się  do 
nas drzwiami  i oknami,  a samym  mieszkańcom  żyłoby  się  ła
twiej , dostatniej   i ciekawiej. 

Ciąg dalszy  zadań  z dokumentu  „Zintegrowana  Strategia  Roz
woju  Ustronia  20052015",  przyjętego  przez  Radę  Miasta  jako 
plan  działania  w  mieście  na  najbliższe  lata  i pomoc  w  pozyski
waniu pienniędzy unijnych. Realizacja Strategii ma  doprowadzić 
do tego, że Ustroń osiągnie status głównego ośrodka  uzdrowisko
woturystycznego  Beskidów  w  roku  2015. 

W  poprzednich  numerach  GU  drukowaliśmy  zadania  Dome
ny  Strategicznej  I    Rozwój  turystyki  i  funkcji  uzdrowiskowych 
Ustronia.  Od  dzisiaj  Domena  strategiczna  II    Budowa  nowocze
snej infrastruktury miejskiej przyjaznej mieszkańcom, odwiedzają
cym  i inwestującym w Ustroniu  czyli  wszystko  co dotyczy  dróg, 
chodników,  rzek, potoków, oświetlenia,  telekomunikacji,  gospo
darki wodnokanalizacyjnej.  (mn) 

Domena  strategiczna  II :  Budowa  nowoczesnej  infrastruktury 
miejskiej  przyjaznej  mieszkańcom,  odwiedzającym  oraz  inwe
stującym w  Ustroniu. 

4.  Cel  strategiczny:  Rozbudowa  infrastruktury  technicznej  i 
utrzymanie  jej  w  standardach  miejscowości  uzdrowiskowotu
rystycznej. 

Cel  Operacyjny: 
4.1.  Modernizacja  i budowa  dróg  osiedlowych: 
Zadania: 
4.1.1.  Dzielnica  Poniwiec    wykonanie  brakujących  dróg  na 

osiedlu   2007  r. 
4.1.2.  Dzielnica  Hermanice  modernizacja  istniejących  dróg, 

wykonanie  brakujących  2006  r. 
4.1.3. Polana wykonanie nawierzchni  ulicy Jaworowej  2006 r. 
4.1.4.  Modernizacja oraz budowa  brakujących dróg  w  rejonie 

Zawodzia  Dolnego   2008  r. 
Cel  Operacyjny: 
4.2.  Modernizacja  dróg  o  kluczowym  znaczeniu. 
Zadania: 
4.2.1.  Modernizacja drogi  do Brennej przez  Lipowiec   2006 r. 
4.2.2. Modernizacja ul. Dominikańskiej  (wymiana  nawierzch

ni. budowa  chodnika  oraz  wykonanie  oświetlenia)   2007  r. 
4.2.3.  Remont  ulicy  3Mąja   wymiana  nawierzchni   2005  r. 
4.2.4. Dostosowanie  ulicy Wierzbowej do ruchu  samochodów 

ciężarowych  i połączenia  z obwodnicą   2007  r. 
4.2.5. Bezpośrednie połączenie wiaduktu  na Równicę (ul. Ska

lica)  z  obwodnicą    2008  r.  Wymiana  nawierzchni  na  ulicy  ks. 
Kojzara oraz dostosowanie pobocza do pełnienia  funkcji parkin
gowych    projekt  budowlany   2007  r. 

4.2.6. Budowa drogi zbiorczejobszarowej „Pod Skarpą"   od
cinek  łączący ul. Brody  z ul. Partyzantów   2006  r. 

4.2.7.  Dokończenie  budowy  drogi  zbiorczejobszarowej,  doce
lowo  łączącej ul. Cieszyńską  z dzielnicą  Ustroń  Brzegi   2013 r. 

Cel  Operacyjny: 
4.3. Modernizacja  i budowa chodników  wraz z dbałością  o  ich 

jednolitą  estetykę. 
Zadania: 
4.3.1.  Budowa  chodników  przy  ulicach:  Cieszyńskiej,  Sko

czowskiej,  Wiślańskiej,  Szerokiej,  Sportowej,  Nadrzecznej,  Je
lenica,  Lipowskiej   2010 r. 

4.3.2.  Modernizacja  istniejących  chodników  w  centrum  mia
sta   2006 r. 

4.3.3. Zwiększenie  ilości publicznych  koszy  na śmieci o mini
mum 20%, zwłaszcza w rejonach najczęściej odwiedzanych  przez 
turystów   2008  r. 

4.3.4.  Utrzymanie  czerwonej  kolorystyki  i stała  dbałość  o  stan 
techniczny  pojemników   20052015  r. 

Cel  Operacyjny: 
4.4. Modernizacja  i unowocześnienie  systemu oświetlenia  mia

sta,  a także  stopniowe  oświetlanie  ulic  do  tej pory  „ciemnych". 
Zadania: 
4.4.1. Wykonanie oświetlenie ulic: Akacjowej, Grabowa,  Uro

czej, Zabytkowej, Wiejskiej, Podgórskiej, Jodłowej,  Jaworowej, 
Źródlanej,  Leśnej,  Kamieniec   2011  r. 
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4.4.2.  Wymiana  istniejącego oświetlenia  na  energooszczędne 
na osiedlach  mieszkaniowych  i w dzielnicach Jaszowiec  i Zawo
dzie   2007  r. 

4.4.3.  Modernizacja  oświetlenia  centrum  pod  kątem  bezpie
czeństwa  i trwałości  latarń   2008  r. 

4.4.4.  Ujednolicenie  oświetlenia,  szczególnie  w  rejonie  cen
trum  turystycznego  miasta   2010  r. 

5. Cel  strategiczny:  Rozwój  sieci  telekomunikacyjnej  i  ener
getycznej  oraz efektywna  godpodarka  wodnokanalizacyjna 

Cel  Operacyjny: 
5.1.  Stworzenie  nowoczesnej  gospodarki  wodnej przy  zacho

waniu dbałości o estetykę  i lokalny charakter zasobów  wodnych. 
Zadania: 
5.1.1.  Modernizacja  i  rozwinięcie  kanalizacji  deszczowej  w 

Centrum  Miasta   projekt do 2005,  wykonanie  do  2008. 
5.1.2.  Regulacja  (wzmocnienie  brzegów)  rzeki  Młynówki  na 

całej długości   2007  r. 
5.1.3. Regulacja Potoku Ustrońskiego („odkrycie" w okolicach 

tartaku  oraz  poszerzenie  przy  ul.  Kościelnej)   2007  r. 
5.1.4. Udrożnienie  potoku  przy ul. Brody oraz ul.  Myśliwskiej 

  2010  r. 
5.1.5.  Rewitalizacja  Bładniczki   2011  r. 
5.1.6.  Budowa  progów  na  potoku  Poniwiec   2009  r. 
5.1.7.  Modernizacja  potoku  Lipowskiego   2012  r. 
Cel  operacyjny: 
5.2.  Tworzenie  kompletnej  i  nowoczesnej  sieci  kanalizacyj

nej, sprzyjającej rozwojowi  Ustronia jako  centrum  turystyczno
uzdrowiskowego. 

Zadania: 
5.2.1.  Uzupełnienie  sieci  kanalizacyjnej  zgodnie  z  „Planem 

Gospodarki  Odpadami dla Miasta Ustroń" przygotowanym  przez 
GIG2013  r. 

5.2.2.  Uporządkowanie  sieci  wodnokanalizacyjnej w  obrębie 
Kolei  Linowej na Czantorię   2006 r. 

5.2.3.  Budowa  lokalnych  oczyszczalni  ścieków  na Czantorii  i 
Równicy   2007  r. 

5.2.4.  Stopniowa  wymiana  istniejących  przestarzałych  frag
mentów  sieci  kanalizacyjnej  2005   2012  r. 

Cel  Operacyjny: 
5.3.  Wspieranie  tworzenia  nowoczesnej,  taniej  i  przyjaznej 

mieszkańcom  sieci  energetycznej  i telekomunikacyjnej. 
Zadania: 
5.3.1.  Stopniowa poprawa  infrastruktury energetycznej na ob

szarze całego miasta  (wymiana  sieci  naziemnej na podziemną) 
2006   2015  r. 

5.3.2. Wprowadzenie  do prawa  miejscowego zasady o  prowa
dzeniu pod ziemią  nowopowstających przyłączy  energetycznych 
i  telekomunikacyjnych   2005  r. 

5.3.3.  Przyciągnięcie  do  Ustronia  alternatywnych  dostawców 
usług  telekomunikacyjnych   2006  r. 

(cd.  w następnym  numerze  GU) 
Pełny  tekst  Strategii  na  www.ustron.pl 
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27  czerwca  na  stadionie  Kuźni  gościło 
„Lato z Radiem", w tym roku jako  „Olim
pijskie Lato z Radiem". W ubiegłym  roku 
Polskie  Radio  było  w  Ustroniu  dwukrot
nie i to dwukrotnie z wielkim  gotowaniem 
 w zimie  na  rynku,  w  lecie  na  stadionie. 

Impreza  na ustrońskim  stadionie  rekla
mowana  była  w  programie  I  Polskiego 
Radia  i na frekwencję nie można  było  na
rzekać.  Przybyli  nie  tylko  ustroniacy,  ale 
także  goście  wypoczywający  w  naszym 
mieście oraz wszyscy ci, których do Ustro
nia zwabił atrakcyjny program. W  progra
mie radiowym  ponadto prezentowano  na
sze miasto. Ustroń przedstawiała  przewod
niczaąca RM Emili a Czembor, jej zastęp
ca Stanisław  Malina ,  o miejskich  impre
zach  kulturalnych  mówiła  dyrektorka 
Domu  Kultury  Prażakówka  Barbara  Na
wrotekZmijewska,  a  o  sporcie  urzęd
niczka  UM  Grażyna  Winiarska . 

Na stadionie natomiast wszystko  rozpo
częło  się  atrakcjami  dla  dzieci.  Program 
prowadzili  Zygmunt  Chajzer   i  Roman 
Czejarek.  Potem  występował  zespół  Ra
molsi,  były  też  konkursy  z  nagrodami. 
Niestety  zaczął  siąpić  deszcz,  który  wy
płoszył większość publiczności.  Niektórzy 
dość  szybko  wracali  już  pod  parasolami. 
Prawdziwe  tłumy  zjawiły się na  wieczor
nym  koncercie  Budki  Suflera.  Imprezę 
zamykała  zastępczyni  burmistrza  Jolan
ta  KrajewskaGojny . 

O  rozmowę  poprosiłem  Z. Chajzera: 
To ju ż trzecia impreza radiowej   j edyn
ki "  w Ustroniu.  Dlaczego  właśnie  tu? 
Bo  to  cudowne  miejsce.  Nie  wyobrażam 
sobie  „Lata  z  Radiem"  bez  Ustronia.  To 
miejsce  gdzie  się jeździ,  gdzie  się  wypo
czywa,  a  nam  się  tu  znakomicie  pracuje 
i współpracuje z władzami  miasta.  Rynek 
przed  ratuszem  i  stadion  w  Ustroniu  to 
dokładnie  te  miejsca,  które  odpowiadają 
organizacji imprez „Lata z Radiem"  i zimy 
z  radiową  „jedynką". 
Z dzisiejszej   imprezy  jest  pan  zadowo
lony? Przed rokiem na wielkim  gotowa
niu  było chyba  więcej   ludzi. 
Ma na to wpływ pogoda. Na początku było 
dużo ludzi, potem zaczęło padać  i zaczęto 
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się  rozchodzić,  ale  na  koncercie  Budki 
Suflera był już  pełny  stadion. 
Czy  panu  Ustroń  jest  znany  osobiście? 
Tak, choć nigdy  tu nie byłem  na  dłuższym 
pobycie. Wielokrotnie  natomiast  bywałem 
w  Ustroniu  na  różnych  imprezach.  Wiele 
fir m  organizuje  tu  swoje  uroczystości. 
W  hotelu  „Jaskółka",  w  którym  mieszka
my,  też  prowadziłem  kilka  imprez  firmo
wych,  więc  znam  to  miejsce.  Ustroń  ma 
znakomite  położenie,  dobry  system  hoteli 
i  miejsc  wypoczynkowych,  bardzo  dobrą 
infrastrukturę,  a  przede  wszystkim  tu  jest 
dobry dojazd z Katowic  i Warszawy.  Same 
plusy. 
Wielki e gotowanie jest chyba  lepszą  za
chętą  do  uczestniczenia  w  imprezie? 
To  niewątpliwie  była  atrakcja.  Nam  sa
mym  trochę  brakuje tego wielkiego  goto
wania. 
A nie było  to zbyt  kłopotliwe? 
Nie. Mieliśmy znakomitą  ekipę kucharską. 
Oczywiście  trzeba  było spełnić wiele  wa
runków  choćby  związanych  z  czystością, 
jakością  wody  itd.  Nie  mieliśmy  ani  jed
nego  przypadku,  by  ktoś  się  zatruł,  cier
piał na jakieś dolegliwości, a były  to dzie
siątki tysięcy porcji. Gotowanie było dużą 

atrakcją  i  być  może  kiedyś  wrócimy  do 
karmienia  naszej  publiczności. 
Czy są różnice między  imprezami  „Lat a 
z Radiem"  w różnych  miejscowościach? 
Niewątpl iwie  tak.  Wczoraj  gral iśmy 
w Nysie. Jest to spore miasto, impreza była 
również  na  stadionie,  a  było  mniej  ludzi 
niż  w  Ustroniu.  Może  wpływ  ma  na  to 
początek  wakacji,  a  to do  Ustronia  przy
jeżdża  się  na  wypoczynek.  Ci  Indzie  ocze
kują atrakcji, a my chyba  spełniamy  takie 
oczekiwania.  Może  w  Nysie  miał  na  to 
wpływ  ćwierćfinał  Mistrzostw  Europy. 
Dziś też jest ćwierćfinał Dania   Czechy. 
Al e tu się nie przyjeżdża, by oglądać  tele
wizję, ale żeby  pospacerować,  skorzystać 
z oferowanych  atrakcji. 
A  pan jest  kibicem  piłk i  nożnej? 
Jestem kibicem, ale moją ulubioną  dyscy
pliną jest siatkówka. Wczoraj po  imprezie 
zdążyłem jeszcze  na karne  meczu  Holan
dia   Szwecja. 
Al e wczorajszego meczu siatkówki  Pol
ska    Francja  pan  nie  obejrzał. 
Oglądała  moja  córka  i  po  każdym  secie 
przesyłała  mi  SMS  z wynikiem,  w  końcu 
wygrywany  w piątym secie do ośmiu  więc 
wszystko  wiem  co  się  działo. 
Czy  pana  zdaniem  sportowcy  są  w  sta
nie  przyciągnąć  masową  publiczność, 
gdy  nie  występują  w  swojej   rol i  na  es
tradzie? 
Moim  zdaniem  to  wspaniała  możliwość 
spotkania  tych wielkich  ludzi, którzy  zdo
bywali medale olimpijskie. Nasza publicz
ność  z  wielką  przyjemnością  spotyka  się 
bezpośrednio  z  tymi  ludźmi.  Świadczą 
o  tym  setki  autografów,  które  dziś  rozdał 
Adam  Krzesiński. Wczoraj był z nami cię
żarowiec  Krzysztof  Siemion,  który  zmie
rzył  się z naszą  widownią  w  podnoszeniu 
ciężarka.  Oczywiście  wygrał,  ale  niektó
rzy  panowie  niewiele  przegrali.  Ciężarek 
miał  17,5 kg, a byli  tacy, którzy  podnosili 
go  trzydzieści  razy. Ja  też  wystartowałem 
z wicemistrzem olimpijskim  i zająłem dru
gie miejsce. To duża frajda. 
Czy za rok będziemy gościć „Lat o z Ra
diem"  w  Ustroniu? 
Wrażenia  mamy  takie,  że  mam  nadzieje 
spotykać  się  w  Ustroniu  co  roku. 

Wojsław  Suchta 

Z. . . . W.
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19 czerwca  odbyły  się już  czwarte  za
wody  w wędkarstwie  muchowym  „O  Pu
char Burmistrza  Ustronia".  Udział  wzięło 
33 wędkarzy  przede wszystkim  z kół  Pol
skiego  Związku  Wędkarskiego  Ustroń 
  Wisła  i Kuźni  Ustroń  oraz  okolicznych 
kół w Cieszynie,  Skoczowie,  Węgierskiej 
Górce.  Łowiono  od godz.  1619.  Zawod
nicy zostali  rozstawieni  od  Wisły  do  Har
butowic.  Pogoda  tego  dnia  nie  sprzyjała. 
Co  prawda  łowiono  dużo  pstrągów,  ale 
niewymiarowych. 
 W wędkarstwie czasami  ryba bierze, cza
sami  nie.  Wiele  zależy  od  wylosowanego 
miejsca,  trzeba  też  mieć  trochę  szczęścia. 
Tak się jednak składa, że ci najlepsi zawod
nicy zawsze są w czołówce   mówi  prezes 
koła PZW  Ustroń   Wisła Władysław  Sa
necki.    Dysponentem  Wisły  jest  Zarząd 
Okręgu  PZW  w  BielskuBiałej. Rzeka  zo
stała podzielona  i każdemu  kołu  przydzie
lono pewien odcinek Wisły. Nam  przypadł 
odcinek  od  mostu  na Zawodzie  aż do  źró
deł. Łowić  możemy  od Wisły  Nowej  Osa
dy,  od  granic  rezerwatu.  Przed  zawodami 
zwracamy  się do Zarządu o zezwolenie  na 
wyłączenie części Wisły. Polega to na tym, 
że  w czasie  zawodów  na  tym  odcinku  nie 
mogą  łowić  inni  wędkarze. 

Na  wiosnę  na  Wiśle  odbywały  się  za
wody  wędkarskie  organizowane  przez 
inne okręgi  PZW, a często o  tym  nie  wie
dzieli  rodzimi  wędkarze.  Oczywiście  rze
ka nie była wtedy wyłączona. Były to więc 
zawody  organizowane  jakby  „na  dziko". 
Jak zapewnia prezes  teraz już  sytuacja  się 
unormowała. 

Obecnie  przed  zawodami  wszyscy  już 
zwracają  się  do  Zarządu  Okręgu  w  Biel
skuBiałej o zezwolenie. Zazwyczaj  zgo
da nie jest wyrażana, by nie blokować  rze
ki dla  innych  wędkarzy. Wyjątek dotyczy 
zawodów  prestiżowych.  Oczywiście  na
dal  można  robić  zawody  na  zasadzie,  że 
rzeki  się  nie  wyłącza  dla  innych  wędka
rzy. W ubiegłym  roku Zarząd Okręgu  zbyt 
pospiesznie  wydał  zbyt  wiele  zezwoleń 
i praktycznie w każdy weekend Wisła była 
wyłączona.  Obecnie  tego  problemu  już 
nie  ma. 
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Podczas  sobotnich  zawodów  w  sumie 
złowiono  13  wymiarowych  pstrągów, 
czyli  mających powyżej 25 cm  długości. 
Podczas  zawodów  należy  złowić  trzy 
ryby.  Punkty  przyznawane  są  za  każdą 
złowiona  rybę    300 pkt.,  za  każdy  mili 
metr  ponad  wymiar    5  pkt.,  za  każdą 
minutę  zakończenia  łowienia  przed  cza
sem    5  pkt. 

W  tegorocznym  Pucharze  Burmistrza 
zwyciężyli:  1. Andrzej   Szarzeć    1585 
pkt., 2. Krzysztof  Surowiec    1540 pkt., 
3. Marek  Surowiec    780 pkt.  (wszyscy 
koło Ustroń    Wisła), 4. Czesław  Sławi
czek  (  koło  Skoczów)    750  pkt.,  5. 
Adam  Gojniczek  (koło  Cieszyn)    330 
pkt.,  6.  Jan  Gogółka  (koło  Ustroń  
Wisła)    330  pkt.  Najdłuższego  pstrąga 
o  długości  30,2  cm  złowił  M.  Surowiec. 
Zwycięzca  A.  Szarzeć  złowił  pstrągi  o 
długości  25,7/28,6/26,6  i  uczynił  to  do 
godz.  17.25. 

Najlepszym dyplomy  i puchary  wręcza
li :  naczelnik  Wydziału  Kultury  UM  Da
nuta  Koenig,  poseł  Jan  Szwarc,  wice
przewodniczący  Rady  Miasta  Stanisław 
Malina . 

 Generalnie po wynikach widać, że pstrągi 
dziś  nie  żerowały.  A jest  tu  w  Wiśle  bar
dzo dużo  ryb. Z  rzek  górskich  chyba  naj
więcej w Polsce. Nawet w Dunajcu, który 
jest  rzeką  większą,  pstrągów  jest  mniej 
  mówi  utytułowany  wędkarz  Bogdan 
Gawlik ,  który  przyjechał z  sześcioletnim 
synem  Tomaszem,  który  z  kolei  był  naj
młodszym uczestnikiem zawodów.   Są  to 
bardzo przyjemne zawody,  takie  towarzy
skie. Jest okazja spotkać się. porozmawiać, 
wymienić  doświadczenia,  wspominać 
przygody  wędkarskie. 

Wszyscy  podkreślają, że  ryby  w  Wiśle 
są  zdrowe,  a  przede  wszystkim  jest  ich 
dużo.  Wielka  w  tym  zasługa  wędkarzy. 
Podczas  prowadzonego  remontu  Wisły 
starają  się  uchronić  jak  najwięcej  pstrą
gów.  Z  miejsc  remontowanych  odłowio
no i przerzucono na miejsca już  wyremon
towane  ponad  1700 szt.  pstrągów. 
  Zarząd  okręgu  PZW  dostał  dotacje 
z  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  rzeki 
górskie  dostały  zwiększoną  dawkę  mate
riału  zarybieniowego    mówi  Jan  Goli
szewski.    Wisła  z  Brenicą  została  zary
biona  ilością  75.000 sztuk  narybku  pstrą
ga półtorarocznego  1 +. Wpuszczono  tak
że do Wisły 2.500 lipieni. Oprócz tego za
rybiona  została  Olza  w  Istebnej  ilością 
9.800  pstrągów  1+  i  2.500  lipieni.  Zary
biane  były  także  dopływy  Olzy  takie  jak 
np. Puńcówka.  Ponadto z potoków  na na
szym  terenie  odłowiono  ponad  7.000 
sztuk  dorodnych  pstrągów,  które  zostały 
wpuszczone do Wisły, Olzy  i Brenicy. Pla
nujemy odłowy  potoków  Kopydło,  Głęb
ce  i Łabajów w Wiśle. Przygotowany  jest 
narybek  letni  pstrąga  potokowego  w  ilo
ści  100.000  sztuk,  który  zostanie  wpusz
czony  do potoków,  w których  odłowiono 
pstrągi. Po dwóch  latach, gdy pstrągi  pod
rosną,  zostaną  znowu  odłowione  i  prze
niesione do większych  rzek. W Wiśle  po
pulacja  pstrąga  jest  duża  i byłoby  niera
cjonalne,  gdybyśmy  podczas  remontu 
Wisły  dopuścili  do  wyniszczenia  ryb. 

Zawody sponsorowali:  firma Apis Paw
ła  Mysłka  z  Ustronia,  piekarnia  Karola 
Troszoka  z  Wisły,  hurtownia  wędkarska 
Bogdana  Gawlika  z  BielskaBiałej. 

Wojsław  Suchta 

. . W.
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27. 
teł. 8544997. Bankiety, domowa 
kuchnia. Zapraszamy. 

Sprzedam  stemple  budowlane. 
Tel. 0601942374. 

Goleszów   mieszkanie z wygo
dami.  kuchnia,  łazienka,  2  poko
je,  balkon  wynajmę. 
Tel. 033/  8527468. 

Egzaminy poprawkowe  matema
tyka,  fizyka,  chemia. 
Tel. 0501152095. 

Pracownia  techniki  dentystycznej 
poleca  swoje  usługi.  Ustroń,  ul. 
Konopnickiej  I7c, 
tel. 0603781423,  8545140. 

Zaopiekuję się dzieckiem na okres 
wakacji. Tel.  0696451056. 

Do wynajęcia  pokój. 
Tel. 0507249712,  8541435. 

PZ
G 

pośrednik  Maria Nowak 
. .

wtorek  915.30,  środa  915 (tylko 
nieparzyste dni miesioca). piątek  813. 
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^  Uslroń  Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 
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(obok kolektury Lotto) 0 
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f l W I i n i f  A I I T E l f Y
1.07  apteka  Elba, 
24.07   apteka  Myśliwska, 
57.07   apteka  Centrum, 
810.07  apteka Pod Najadą, 

ul.  Cieszyńska  2,  tel.8542102, 
ul. Skoczowska 111,  tel.  8542489. 
ul. Daszyńskiego  8,  tel.  8545776. 
ul.  3  Maja  13,  tel.8542459. 
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KULTUR A 
3.07  godz.  15.00 

3.07  godz.  16.00 

Wernisaż wystawy  Ulli Handel z Neukir 
chen Vluyn  Muzeum  llstrońskie 
Wernisaż wystawy grafik Pawła Stellera 
z okazji 30. rocznicy śmierci artysty; wy
stęp  DER  „Równica"    Oddział  Muzeum 
Zbiory Marii   Skalickiej 
30. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych 
 stadion  KS  Kuźnia 
Inauguracj a  sezonu  artystycznego 
 V Festyn Miast Partnerskich  amfiteatr 
Koncert  wakacyjny    amfiteatr 
Muzyczny  Wieczór   na  Rynku 

12.  Turnie j   Koszykówki  na  Asfalcie 
„Beton  2004" 

K I N O  „ Z D R Ó J " 
, ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 
Mal i  agenci  3D   fil m z efektami  trójwy
miarowymi  (101.) USA 
Starsza  pani  musi zniknąć   kom.  (121.) 
USA 
Zycie  i cała  reszta   kom.  (15  1.) USA 
Troja fil m hist. (151.) USA 
Troj a  fil m hist. (151.) USA 

4.07  godz.  10.00 

34.07  godz.  19.00 

10.07  godz.  19.00 
11.07  godz.  19.00 

SPORT 
18.07  godz. 9.00 

1.07  godz.  17.00 

godz.  18.20 

28.07 
godz.  20.00 
godz.  16.30 
godz.  19.15 

U S T R O N S K A. 

10  lat  temu  w  wywiadzie  Oton  Windholz,  ustroniak z Mel
beurn.  wspominał:  W  1945  roku  wszystkie  nagrobki  były  prze
wrócone.  Niemcy  zbezcześcili  ten  cmentarz,  ale  nie  zabrali  ani 
jednego  pomnika.  Gdy  wyjeżdżaliśmy  w  ˇ968  roku cmentarz  był 
ogrodzony,  był dom przedpogrzebowy,  a wszystkie  nagrobki  sta
ły na swoich  miejscach.  Gdy przyjechaliśmy  w  J988  roku  zasta
liśmy  autostradę  przechodzącą  przez  środek  cmentarza.  Tylko 
pięć  grobów  zostało  ekshumowanych  i przeniesionych  na  cmen
tarz. komunalny,  między  innymi  grób  rodziców. 

W  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  trwają  prace  budowlane 
przy fundamentach  pod  trzy młoty  kuźnicze,  z których jeden  waży 
aż 35  ton. 

W jednym  z majowych  numerów  Życia  Warszawy ukazał  się ar
tykuł  Lidii   Wójcik o mniejszości  niemieckiej  w  Ustroniu  /.../ 
W  artykule  znalazło  się  kilka  wypowiedzi  przedstawicieli  ustroń
skiej  mniejszości  niemieckiej,  które  wzbudziły  kontrowersje. 
O  rozmowę  na  temat  artykułu  poprosiliśmy  jednego z liderów 
mniejszości  niemieckiej w Ustroniu  Guntera  Jenknera,  który  po
wiedział  m.in.: Nie mówię,  że  to ustroniak  na mnie  napadnie,  ale 
może  to  zrobić  przyjezdny.  Nikt  nie jest  pewny,  nawet  pan,  gdy 
napisze  przychylnie  o  nas.  /.../  Faktycznie  powiedziałem,  że  nie 
należałem  do polskich  liajotów,  bo  zapomniałem  jak  się  to  nazy
wa. Zaraz  kolega  mi podpowiedział,  że  to harcerze  i ja  wtedy  po
prawiłem  się i przeprosiłem.  [...]  Nie można  mieć do nas  pretensji. 
Że dziennikarka  tak  to napisała.  Przyszła  do nas, powiedziała,  że 
pochodzi  z Radomia  i szuka  tu mniejszości  niemieckiej,  a nie  wie
działa,  że  w  radomskim  są  też  Niemcy.  [...]   My  nie  chcemy  żad
nych zadrażnień.  Tej dziennikarce  z „Życia  Warszawy"  powiedzia
łem,  żeby  napisała  to  tak,  by nie  było  zadrażnień.  A  tu jest  wiele 
rzeczy  zamieszanych.  {...] Artykuł  nie był  autoryzowany. 

Swój  ostatni  mecz  w  tym  sezonie  piłkarze  Kuźni  efektownie 
wygrali  z Beskidem  II Skoczów  3:0.  [...]   Zwycięstwo  to  pozwoli
ło Kuźni  zająć  9 miejsce  w tabeli  z. dorobkiem  23 punktów, (mn) 

M/M/1V.  u s t r o n . p l 
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 Tu  taktyka jest  prosta. Trzeba  biec swoim  tempem,  nie  zabierać 
się z peletonem   mówi  Cz.  Mędrala. 

Po  raz  14  rozegrano  Marszobieg  Dookoła  Doliny  Wisły.  Wy
startowało  22 zawodników,  by  zmierzyć  się z  liczącą  77  kilome
trów  trasą  wiodącą  grzbietami  i szczytami  gór  wokół  doliny  Wi
sły. Startowano  od godz.  6 do  8 przy  Karczmie  Góralskiej  na  ul. 
Nadrzecznej, by następnie biec przez Czantorię, Stożek,  Kubalon
kę. Baranią  Górę, Salmopol, Trzy  Kopce,  Równicę do mety  rów
nież przy Karczmie Góralskiej. W tym roku dopisała pogoda   nie 
było  upału,  na  który  tak  często  narzekali  uczestnicy  tej  imprezy 
w poprzednich  latach. 

Wyniki:  1. Andrzej   Wantulok   Strumień  (6 godz.  8 min.),  2. 
Mirosła w  Krywul t   BielskoBiała  (6.46),  3. Maciej  Pońc   Ba
żanowice  (6,59), 4. Sławomir  Dajema   Zabierzów  (7,27), 5. Ja
risław Głowinkowski   Drogomyśl  (7,30), 6. Ryszard  Wołoszyn 
 BielskoBiała  (7,44). W  kategoriach  wiekowych  zwyciężyli:  do 
29 lat  S. Dajema, do 39 lat  A. Wantulok, do 49 lat  M. Krywult, 
do 59  lat   Stanisław  Stolarczyk   Cięcina  (8,59), powyżej 60  lat 
 Wilhelm  Fojcik   Rybnik  (10,04). 

Na mecie zwycięzca A. Wantulok powiedział:  Pobiegłem  moc
no od początku i przypłaciłem  to tym, że na Baraniej Górze byłem 
osłabiony  i niestety  musiałem  zrezygnować  z bicia  rekordu  trasy 
i walczyłem  tylko o zwycięstwo.  Do Baraniej miałem czas, z któ
rym mogłem bić rekord  trasy. To ciężki bieg  i gdy się przesadzi  na 
początku, trudno potem  o dobry  wynik. A warunki  dziś do  biega
nia  były  dobre.  Do  tak  długiego  biegu  trzeba jednak  solidnie  się 

przygotować.  Konkurenci  biegli  dobrze  choć  do  końca  wiedzia
łem,  że  mam  nad  nimi  wystarczającą  przewagę,  by  wygrać.  Po
biegnę w przyszłym  roku, ale po dzisiejszym biegu  trudno mi po
wiedzieć, czy  zdołam  pobić  rekord. 

We wszystkich  dotychczasowych  Marszobiegach  Dookoła  Do
liny Wisły  uczestniczył  Czesław  Mędrala,  w  tym  roku  uzysku
jąc  czas  9 godz.  17 min.  i zajmując 2 miejsce  w  swej  kategorii 
wiekowej. Na mecie powiedział:   Są  takie momenty, że człowie
ka zatyka, ale przy tylu startach mam wypracowaną  metodę, wiem 
gdzie zwolnić, gdzie przyspieszyć.  Na wszystkie góry  wychodzę, 
nie wbiegam, bo mogą  wysiąść kolana. Kiedyś wybiegłem  na po
czątku  na Czantorię  i miałem  potem  kłopoty.  Mój najlepszy  czas 
to  trochę  ponad  osiem  godzin.  Przed  dwoma  tygodniami  starto
wałem  po raz dwunasty  w Szwajcarii w Biel na  100 km.  Koledzy 
znają  mnie  z tego,  że w ogóle  nie  trenuję, a startuję. Jeżdżę z  za
wodów  na  zawody.  Przed  maratonami  wyskakuję dwatrzy  razy 
w  góry  i to wszystko,  mimo  58  lat.  Po  raz  pierwszy  maraton  po
biegłem  w  wieku  40  lat.  Wcześniej  biegałem  na  nartach,  ale  też 
dopiero od trzydziestego roku życia. Może gdybym wcześniej upra
wiał biegi, coś bym osiągnął z taką  wydolnością  organizmu.  Poza 
tym mam taki dziwny organizm, że gdy wracam z zawodów, kole
dzy  nie mogą  wysiąść z samochodów,  a ja  chodzę jakbym  wcze
śniej  nie  biegł.  Teraz  też już  nie  czuję  tego,  że  przebiegłem  tyle 
kilometrów. 

 Podobnie jak  w poprzednich  latach  wszyscy  oczekiwali  pobicia 
rekordu  trasy, należącego do dziewięciokrotnego  zwycięzcy  tego 
marszobiegu,  Włodzimierza  Walusia.  Rekord  jest  fenomenalny 
i wynosi  5 godzin  i 28 minut. Niestety  nie udało się to  zwycięzcy 
Andrzejowi  Wantulokowi  ze  Strumienia,  choć  uzyskał  bardzo 
dobry czas.  Blisko pobicia  rekordu  biegacz ze Strumienia  był  rok 
temu   mówi  organizator  marszobiegu  Andrzej   Georg. 

Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  pamiątkowe  medale  i dyplomy, 
natomiast  zwycięzcy  puchary.  Marszobieg  zorganizowali:  Urząd 
Miasta  w Ustroniu, TRS  „Siła".  Wojsław  Suchta 
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Drużyna  lekkoatletyczna  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2  osią

gnęła  w  tym  roku  szkolnym  bardzo  dobre  wyniki  w  czwórboju 
lekkoateltycznym,  na który  składa  się bieg  na 60 m. bieg  na  600 
m dziewcząt a na  1000 m chłopców,  skok  wzwyż  i rzut  piłeczką 
palantową.  Zarówno  dziewczęta  jak  i  chłopcy  wygrali  zawody 
powiatowe,  później  rejonowe  i w  finale wojewódzkim  drużyna 
w składzie:  Karolin a Janik. Natalia Poppek, Sara Słowik,  Ka
rolin »  Sawkiewicz.  Aneta  Niedoba.  Sylwia  Cieślar   zajęły  8 
miejsce, natomiast  chłopcy:  Michał  Czyż,  Michał  Kubok .  Łu
kasz  Piwowarski,  Paweł  Waszek,  DawidGomola.  Piotr   Kuś, 
Adam  Zloch  zajęli  6  miejsce.  Najlepsze  wyniki  osiągnęli:  Ka
rolin a Janik  (60 m  8.3, 600 m   2.01,  wzwyż    135 cm,  rzut  
38 m)  i Michał  Kubok  (60 m  8.0,  1000 m  3.33, wzwyż    145 
cm,  rzut   38  m). 

Jesienią  w finałach wojewódzkich w biegach  przełajowych, w 
których  biegnie po dwóch  zawodników  z klas  IV, V i VI ,  druży

na  SP2  zajęła 9  miejsce.  Biegli  w  składzie:  Michał  Czyż,  Ka
mil  Zwierzykowski,  Artu r  Posmyk,  Piotr  Kubicius,  Wojsław 
Wojtacha,  Marci n  Drozd. 

Opiekunką  drużyny  dziewcząt  w  SP2  jest  Katarzyna  Kra 
kowczyk,  chłopców  Tomasz  Librowski . 

Dziewczęta  reprezentujące Gimnazjum nr 2 zwyciężyły  w po
wiatowych  zawodach  lekkoatletycznych,  a  następnie  w  zawo
dach  rejonowych  zajęły  drugie  miejsce.  Dziewczęta  rywalizo
wały  w  konkurencjach:  skok  wzwyż,  pchnięcie  kulą,  rzut  dys
kiem,  biegi  na  100,  300  i 600  m. 

Najlepsze  wyniki  osiągnęły:  Małgorzata  Wil k  w  skoku 
wzwyż    146 cm,  Katarzyna  Kuraczowska  w pchnięciu  kulą  
9,12  m, Agata  Bijok  w  biegu  na  100 m    13,6.  Ponadto  w  dru
żynie  występowały:  Ewelina  Grześkiewicz,  Patrycja  Moska
ła,  Natalia  Zebrowska,  Janina  Rąpel,  Martyn a  Smolińska, 
Katarzyn a  Zloch,  Magdalena  Molek,  Agnieszka  Kozieł,  Mi 
rosława  Kędzierska,  Anna  Kłósko.  Wiktori a  Drozd,  Alek
sandra Rabenda,  Mart a Andrzejak .  Drużynę  przygotowywała 
Beata Korzeń.  Wojsław  Suchta 
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Reprezentacje Szkoły  Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 za

kwalifikowały się do ogólnopolskiego  finału turnieju  Bezpieczeń
stwa w Ruchu  Drogowym.  Finał  rozegrano w Gdańsku.  Ustroń
skim drużynom  wyjazd dofinansowało miasto, a stowarzyszenie 
WORD  zapłaciło  za przejazd  autokarem.  Dla ustrońskich dru
żyn  była  to wspaniała  wycieczka.  Podczas  parady  zaprezento
wano  się z flagą  Ustronia  i  Ustroniaczkiem. 

Nie  spisali  się organizatorzy.  Aż 27 drużyn  uczestniczących 
w finale złożyło protesty. Ustrońskie  szkoły jako jedne z nielicz
nych  nie  oprotestowały  imprezy. 

Wśród  szkół podstawowych  najlepsza była  reprezentacja  woje
wództwa  kujawskopomorskiego. SP2 z Ustronia  uplasowała  się 
ostatecznie  na miejscu 7, zaś  reprezentanci  „dwójki "  zajęli  miej
sca:  17. Artu r   Podżorski,  25.  Krzysztof  Kalisz. 26 Paweł  Wa
szek. Ustroniacy drużynowo byli najlepsi w miasteczku ruchu  dro
gowego.  Drużyną  SP2 opiekowała  się Ewa  Gruszczyk. 
 Byliśmy  za bardzo  roztrzepani  tłumaczy  P.  Waszek. 

Nieco  lepiej  spisało  się Gimnazjum  nr 2. Zajęło  ostatecznie 
4  miejsce.  Zwyciężyła  drużyna  województwa  pomorskiego. In
dywidualnie  reprezentacji  G2  zajęli  miejsca:  10.  Michał  Śliw
ka,  12. Paweł  Ferfecki,  17. Piotr   Misiuga.  Drużyna  G2 pro
wadziła  po miasteczku  ruchu  drogowego,  była  druga  po  torze 
przeszkód,  niestety  słabiej napisała  test. Drużyną  G2  opiekował 
się Sławomir   Krakowczyk .  (ws) 

Ludzie zróbcie co 
Dyć  tak  dali  żyć przeca  nielza.  U nas jeszcze  jakosi  idzie  prze

żyć jak  kiery  je  szporobliwy,  choć  to bezroboci  fórt  je  wielki,  ale 
byłech  foto  kole  Elbląga,  nó tam je  tako  biyda,  że se tego  isto nie 
wyobrażocie.  Na tych  wsiach  popegerowskich  i w małych  mia
steczkach  mało  kiery  mo robotę  i cało  rodzina  żyje  z  niewielki 
pyndzyji  łod starzika  czy starki.  A jak ci sie pominóm,  toż  niejed
nymu  trzeja  bydzie  zdechnóć  z. głodu.  Młodzi  w wiynkszości  bez
robotni  szwyndajóm  sie po  t estach  i jyny  czakajom  na  lokazje 
coby  co ukraś.  Jo tam  stela  spierniczoł  tak pryndkojak ¿ech móg. 
Bo mi sie zdo,  że naszo  cieszyńsko  ziymia  to je  jeszcze  eldorado, 
choć  tu  też trzeja  liczyć  każdy  grosz  do  wypłaty. 

Nale  tak se myślym  do piernika,  czymuż  ci ludzie  sie jako  nie 
zhyrknóm  i nie idom  na te „warszawkę",  na tom wielkóm  kupe 
złodzieji  i kryntaczy.  Dyć do hróma  taki  czasy  nastały,  że  doista 
nielza  godnie  żyć.  Jak powstała  „Solidarność"  to była  tako  siła 
i komunistyczny  rzónd  musioł  sie ugiónć.  A przeca  za  socjalizmu 
ludziom  sie ani nie  śniła  tako  biyda  jako  teraz  nastała.  „   Solidar
ność"  to byli  przede  wszyckim  robotnicy  z wielucnych  fabryk  a 
łoni  zostali  doista  wyfikani.  Moc ludzi  straciło  robotę,  zaś ci co 
jeszcze  w fabrykach  zostali,  to sóm wykorzystywani  jak  niewol
nicy,  dostanóm  pore  stówek  na  wypłatę  i nie znajóm  dnia  ani 
godziny,  kiedy  ich wywalóm  na  bruk. 

Powiycie  mi jak  tak pyskujesz,  to sóm  zostóń  prowodyrym.  Nale 
ludzie,  jo  już  do siedymdziesióntki  dochodzym,  móm  dziewiyń 
stówek  pyndzyji,  tóż cóż mi jeszcze  potrzeja.  Zdo mi sie  jednako
woż,  Że kierysi  musi  tu zrobić  w tym  naszym  państwie  porzóndek, 
a na władze  ni ma co liczyć,  bo ta sie mo dobrze.  Tóż ludzie  może 
jednakowoż  łobudzymy  sie z  tego  letargu  i  chycymy  sprawę 
w swoji  rynce.  Paweł 

TERENU  ORAZ  SŁUŻB  OCHRONY  PRZYRODY. 
  UMIESZCZANIA  TABLIC  I NAPISÓW  NIE ZWIĄZANYCH Z OCHRON 

Z  WYJĄTKIEM  OCHRONY  PORZĄDKU  I BEZPIECZEŃSTWA, 

ZAKAZY  NIE OOTYCZA. MIEDZY  INNYMI: 
WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  WCHODZĄCYCH  W SKŁAD 
REZERWATU W ZAKRESIE  WYKONYWANIA  PRZEZ  NICH  PRAWA 
WŁASNOŚCI  ZGODNIE  Z PRZEPISAMI  KODEKSU  CYWILNEGO; 
PROWADZENIA  BADAN  NA  KOWYCH  ZA ZGODA  WOJEWODY. 
PROWADZENIA  AKCJI  RATOWNICZYCH  I DZIAŁAŃ  ZWIAZANYCH 
Z  BEZPIECZEŃSTWEM  PUBLICZNYM  I OCHRONA  P.POZ 

BEZPOŚREDNI  NADZÓR  NAD  REZERWATEM Y 
RAWUJE  WOJEWODA  BIELSKI 

rza  zenie Ministra  Ochrony  Srodowis 
ów  aturalnych  i Lesnictw  / 
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POZIOMO:  1) wiedźma  Baba. 4) żaglowiec  dwumasztowy, 
6) waluta  laotańska, 8) dopływ  Narwi, 9) kinowa  lub balowa, 
10)  sielankowa,  11) zasłużone  zaszczyty,  12) lama  z  Peru, 
13) trujący kuzyn pietruszki,  14) zbożowa kawa  rozpuszczal
na,  15) miasto  japońskie,  16) Don....,  17) Olza,  Wisła, 
18) klub akademicki,  19) stragan  odpustowy,  20)  żydowskie 
ciasto. 

PIONOWO:  1) letnisko  na Helu, 2) wyspy  pełne  żółwi, 3) 
osadowa, magmowa, 4) doktryna protestancka, 5) taboret, sto
łek, 6) punkt  totolotka,  7) opiekunka,  niania,  11)  pochyłość 
(zdrobn.),  13) udaje statek,  14) na kawior. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 9 lipca br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z nr  23 
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Nagrodę  30 zł otrzymuje  KRYSTYN A  PIOTROWIC Z 
z Ustronia,  ul. Sanatoryjna  1/4.  Zapraszamy do redakcji. 

30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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