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ZA  DUZO  KOHUTOW 
W niedzielę,  10 października  mieszkańcy  Lipowca  obchodzili 

swoje  tradycyjne  święto  żniw,  które  rozpoczęła  uroczysta 
msza święta.  Dawniej  lipowczanie  organizowali  osobne  dożyn
ki  i dalej chcą  tę tradycję utrzymywać  tyle, że poprzez  uczestni
czenie  w  Dożynkach  Ustrońskich,  a  potem  organizację  swoich 
obchodów. Zabawę i poczęstunek z okazji zakończenia żniw przy
gotowały  panie  z  Koła Gospodyń  Wiejskich  w  Lipowcu. 

Już od rana trwał  kiermasz, a o godz.  14 rozpoczęły  się wystę
py  dzieci  z  przedszkola  i  uczniów  SP5  oraz  po  raz  pierwszy 
organizowany  przez  KGW  pokaz  dawniej  wykonywanych  za
jęć,  w  których  przygotowanie  licznie  włączyli  się  mieszkańcy 
Lipowca.  Dochód  z festynu  przekazany  zostanie  na  organizację 
tradycyjnej wigilijk i  dla  seniorów. 
 Jestem  bardzo zadowolona  z frekwencji   mówiła  przewod
nicząca KGW, radna Olga  Kisiała.   Jest  trochę zimno, ale cie
szę się,  że  nie przeraziło  to mieszkańców  i przyszli  się  poba
wić.  W żadnym  zamkniętym  pomieszczeniu  impreza  tak  by 
się nie  udała. 

Wydawało się, żc zimno nikomu  nic przeszkadza,  bo  rozgrze
wała  muzyka, atmosfera  i odpowiednie  na takie  temperatury  na
poje. Powodzeniem  cieszyła się miodonka, cytrynówka  oraz  „li 
powska  oranżada" czyli  tegoroczne  wino  z  wiśni. 

Nie  brakowało  chętnych  na  wszystkie  wyroby  domowe.  Ko
lejne blachy  kołoczy znikały  w dużym  tempie. Ale  Lipowczanie 
przyszli  na zabawę  nie  tylko  po  to,  żeby jeść,  ale  też żeby  oglą
dać. Pokazywano czynności, które dawniej były nieodłączną  czę
ścią życia na wsi. Część z nich już prawie zapomniano,  inne wy
konuje się  nadal. 

Niektórzy  widzowie nie mogli się powstrzymać od uwag. Pani 
Mariankowa pochylona  nad  kołowrotkiem  usłyszała,  że jej  nitki 
są „Całkiem szumne, cieniutkie jak  trzeba". Panowie, którzy  byli 
odpowiedzialni  za ukiszenie kapusty dowiedzieli  się, że robią  za 
dużo „kohutów", bo nie wycieli  głąba i za dużo kawałków  kapu
sty  ma jego  twardą  część. 
 Osoby,  któr e  namawiałam  do pokazania  dawnych  czynno
ści podeszły do pomysłu z dużym zainteresowaniem  i nie trze
ba  było  nikogo  namawiać    mówi  O.  Kisiała.    Opowiadali 
o dożynkach organizowanych  w Lipowcu, o tradycjach  i zwy
czajach,  pokazywali  zdjęcia.  Okazało  się,  że  w  naszych  do
mach  jest  jeszcze  wiele  ciekawych,  starych  sprzętów,  a  ten 
festyn jest  okazją  do  ich odświeżenia  i  prezentacji. 

Rodzice  spokojnie  mogli  zabrać  na  festyn dzieci,  nie  obawia
jąc  się,  że  ciągle  będą  musieli  je  upominać.  Przedszkolny  plac 
zabaw  i przestrzeń  do biegania  zapewniały  młodszym  lipowcza
nom  rozrywkę,  gdy  znudzili  się już  oglądaniem  prezentacji. 

Na  p o d o ż y n k o wą  z a b a wę  w  L i p o w cu  z a p r o s z o na  zos ta ła 
ustrońska poetka Wanda Mider ,  która przyjechała wraz ze swo
im  mężem  Bolesławem  Miderem.  O  wrażenia  zapytałam  ich, 
kiedy  rozmawiali  z Wiktore m  Pasternym. 
 Bardzo nam się podoba, nostalgia  ogarnia  człowieka,  myśli 
uciekają  w dawne czasy   powiedziała  W.  Mider. 
 To bardzo ważne, że można zobaczyć, na przykład jak  robi 

(cd.  na str. 4) 

Festyn w Lipowcu. Józef Heller tak mówi o deptaniu kapusty:  Ma na celu 
wyciśnięcie wody. Robi się to przez ciągłe deptanie  i solenie. Dobrze jest 
dodać kminek i koper. Potem przyciskamy ją deskami i kamieniem. Już po 
miesiącu mamy kapustę cudo, świetną  na bigos, surówkę, do wieprzowi
ny. Jest bardzo zdrowa, bo zawiera sporo witaminy c, karoten, potas, wapń, 
magnez. Kapuścionka   woda z kiszonej  kapusty  to doskonały  lek na pa
sożyty  żołądkowe.  Fot. M. Niemiec 

SALON  CZWARTKOWY 
21  października  o godz.  17.00  Małgorzata  Wesołowska,  go

spodyni  „Zbiorów  Marii  Skalickiej", oddziału Muzeum  Ustroń
skiego,  zaprasza  na  „Salon  czwartkowy". 

W  „Jesiennym  koncercie"  utwory  Johanna  Straussa  i  Franza 
Lehara zagrają: Urszula Chwastek    skrzypce, Grzegorz  Gerłow
ski   altówka. Krystyna Gala   instrumenty klawiszowe.  (ag) 



O  PRZYCZYNACH 
ZWŁOKI  PRAC 

Dokumentem  budzącym  ostatnio  najwięcej   kontrowersj i 
w  naszym  mieście jest  plan  zagospodarowania  przestrzenne
go.  Czytelnicy  dzwonią  do  nas  z  pytaniami,  dlaczego  jeszcze 
nie jest  uchwalony,  kiedy  nastąpi  ten  ważny  moment.  Nieste
ty  w dalszym  ciągu  nie  można  podać  dokładnej   daty. 

Poniżej   drukujem y  fragmenty  pisma  z  28  września  2004 
rok u  adresowanego  do  burmistrz a  Ireneusza  Szarca,  doty
czącego  prac  nad  projektem  planu  zagospodarowania  prze
strzennego,  któr e  nadeszło  z  Biur a  Rozwoju  Regionu  sp. 
z  o.o.  w  Katowicach.  Pismo  otrzymaliśmy  z  Urzędu  Miasta 
w  Ustroniu: 

„Nawiązując  do  spotkania  z  Panem  Burmistrzem  w  dniu 
23.09.br.,  i  w  związku  z  zapytaniem  Pana  Przewodniczącego 
Komisji  Rady  o  przyczyny  zwłoki  prac  nad  projektem  planu, 
niniejszym  wyjaśniam. 

  Omawiany  projekt  planu  jest  realizacją  uchwal  rady  miasta 
Ustronia  od  Nr  XLV11/449/2002  do  nr XLVII/4463/2002  z  dnia 
10  lipca  2002. 

  Umowa  na  sporządzenie  planu  została  zawarta  w  dniu 
4.10.2002  r. 

  Ogłoszenie  o przystąpieniu  do  prac  nad  planem  pojawiło  się 
w Gazecie Ustrońskiej z dnia  14.11.2002  r. po ogłoszeniu  o  przy
stąpieniu  do  prac  nad  planem  zgłoszono  ok.  260  wniosków. 

  Koncepcje  planów  były  przedstawiane  i omawiane  na: 
.  Komisji  Rady  6.05.2003  r. 
.  Komisji  Rady  11.06.2003  r.  i  17.06.2003  r. 
  spotkaniu  z Towarzystwem  Miłośników  Ustronia 3.07.2003 r. 

Czy ruszą  inwestycje po uchwaleniu  planu?  Fot. M. Niemiec 

  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  UrbanistycznoArchitek
tonicznej  21.06.2004  r.  i 29.07.2004  r. 

  spotkaniach  z  panem  burmistrzem. 
  Spowolnienie  prac  nad  projektem  planu  nastąpiło  przede 

wszystkim  na  skutek  długiego  okresu  podejmowania  decyzji 
przez  odpowiednie  organy  w  zakresie  przeznaczenia  gruntów 
rolnych  na  cele  nierolnicze  i gruntów  leśnych  na  cele  nieleśne. 
Odpowiednie  wnioski  zostały  złożone  w  Urzędzie  Wojewódz
kim  10.07.2003  r. (wniosek  rolny  na 45,74  ha gruntów  klasy  II i 
II I   oraz  135,56  ha  gruntów  klasy  IV )  i  29.07.2003  r.  (wniosek 
leśny  na  1,88  ha  gruntów  leśnych).  Decyzję  uzyskano:  Ministra 
na grunty  rolne klasy  II  i II I  14.05.2004  r. (zgoda); Wojewody  na 
grunty  rolne  klasy  IV  4.06.2004  r.,  w  tym  niezgoda  na  3,56  ha; 
Wojewody  na  grunty  leśne  7.06.2004  r.  (zgoda). 

  Po  uzyskaniu  opinii  Gminnej  Komisji  UrbanistycznoArchi
tektonicznej  (nie  czekając  nawet  na  jej  zmaterializowanie  na 
papierze)  uruchomiono  proces  uzgadniania  i  opiniowania  pro
jektu  planu. Odpowiednie  pisma  skierowano do organów  i  insty
tucji  28.07.2004  r. na  31  rozesłanych  pism,  odpowiedzi  uzyska
no 20. Różnego  rodzaju  uwagi  (zasadne  i niezasadne) do  projek
tu  planu  zgłosiło  7  jednostek. 

  Do  chwili  obecnej  przedłożono  Zleceniodawcy  następujące 
materiały  i  opracowania: 

.  koncepcja  planu  (mapa  1:10000,  26.03.2003  r.); 
  analiza  wniosków  do  planów  (19992002)  /materiał  robo

czy/  (tekst,  tabele,  mapy,  18.04.2003  r.); 
.  projekt  planu  (mapa  1:10000,  11.06.2003  r.); 
.  wniosek  rolny  (4.07.2003  r.), wniosek  leśny  (28.07.2003  r.); 
  opracowanie  ekofizjograficzne (8.08.2003  r.); 

.  projekt  planu  (mapa  1:10000  i  tekst,  23.10.2003  r.); 
  prognoza  środowiskowa  (14.04.2004  r.); 

.  projekt planu  na GKUA  (mapa  1:10000, 30.06.2004  r. i tekst, 
18.06.2004  r.); 

  stwierdzenie zgodności  planu ze studium  (email 27.06.2(X)4 r.); 
  projekt  planu    materiały  do  opiniowania  i  uzgadniania 

(28.07.2004  r.). 
Ponadto  opracowano  następujące  materiały: 
  studium    struktura  przestrzenna  (mapa  1:10000); 
  studium    infrastruktura  techniczna  (mapa  1:10000),; 
  użytki  gruntowe  i klasy  gleboznawcze  (mapa  1:10000); 
  działki  ewidencyjne,  obowiązujące plany  (mapa  1:10000); 
  władanie  gruntami  (mapa  1:10000). 

  Kolejną  fazą  będzie  wykonanie  prognozy  skutków  finanso
wych  ustaleń  planu. 

  Następnym  etapem  prac  będzie  wyłożenie  projektu  planu  do 
publicznego  wglądu,  przeprowadzenie  dyskusji  publicznej  nad 
ustaleniami  projektu  planu  i analiza  zgłoszonych  uwag  oraz  ich 
rozstrzygnięcie. 

  Końcowym  etapem  prac  jest  uchwalenie  projektu  planu  i 
ogłoszenie  go  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa. 

Jak  z powyższego  wynika  prace nad  projektem  planu  postępu
ją  na  tyle,  na  ile  umożliwiają  je  okoliczności  zewnętrzne,  nieza
leżne  od  działań  Wykonawcy.  zastępca  prezesa  Zarządu 

Biur a  Rozwoju  Regionu  w  Katowicach 
Wojciech  Tomczyk 

to  i ow o 

Podobno  największa na  Śląsku 
Cieszyńskim  jaskinia  znajduje 
się  w  Wiśle  i ciągnie  się aż  do 
Żywca.  Chodzi  o  Malinowską 
Skałę.  Pierwszy  do jej  ciemne
go  wnętrza  wszedł  ongiś  góral 
Bujok. 

W  zebrzydowickim  lesie za  ul. 
Kalinową  leży  kamień  wysoki 
na  170  cm.  Są  na  nim  wyryte 

herby  Prus  i Austrii. Teraz  bie
gnie  w  tym  miejscu  granica 
między  Pielgrzymowicami, 
Pruchną  i  Zebrzydowicami, 
a  onegdaj kamienie  wyznacza
ły  granicę  między  Austrią 
i  Prusami. 

Na przełomie  XV I  i XVI I  wie
ku  w  Brennej  istniała  huta 
szkła. Produkowała, m.in. szkło 
„proste oraz szklanki  na piwo  i 
wino". 

W  XVI I  w.  Brenna  miała  wię
cej  „sałaszy",  niż  dwukrotnie 
większa Wisła. Władza  należa
ła  wtedy  do  pasterskich  woje
wodów. 

Liceum  Ogólnokształcące  To
warzystwa  Ewangelickiego  w 
Cieszynie działa od  1993  roku. 
Popularne LOTE powołane  zo
stało  z  myślą  o  mniejszości 
ewangelickiej  na  Śląsku  Cie
szyńskim, ale szkoła stoi  otwo
rem  dla  wszystkich  chętnych 
dziewcząt  i  chłopców.  Nauka 
jest  odpłatna.  Mury  ogólniaka 
opuściło  dotąd  7  roczników 
maturzystów. 

W  naszym  regionie  występują 
okazy  jedlicy  zielonej,  czyli 
daglezji    drzewa  pochodzące
go z kontynentu  północnoame
rykańskiego.  Rosną  one  m.  in. 
na  cmentarzu  komunalnym 

w Cieszynie, na Starym  Groniu 
w Brennej oraz w dolinie  Czar
nej  Wisełki. 

Rozmaicie  nazywano  dawniej 
na Śląsku Cieszyńskim  wódkę. 
Mówiono: siwula, szarula, ciap
ciucha,  krampampula,  łachma
nica,  gorzołka,  smród.  Nazwy 
typu  bimber  czy  księżycówka 
nie  były  znane. 

Ponad ćwierć wieku temu odpra
wiona została pierwsza msza św. 
w  katolickim  kościele  w  Mar
klowicach Górnych. Od  1998 r. 
istnieje we wsi samodzielna  pa
rafia,  która  obejmuje  również 
część Zebrzydowic.  (nik ) 
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KRONIK A  MIEJSK A 
Futboliści  z Gimnazjum  nr  1 w  Ustroniu  po  zaciekłym  meczu 

pokonali  reprezentację  Gimnazjum  nr  2  w  czasie  miejskich  roz
grywek  piłkarskich.  W  normalnym  czasie  mecz zakończył  się  re
misem  3:3,  w  rzutach  karnych  wygrało  Gl  3:2.  Opiekunem  ze
społu G1 jest Przemysław Ciompa, a G2  Artu r  KIuz . Dyrekcje 
gimnazjów bardzo dziękują prezesowi  KS „Kuźnia"  Zdzisławowi 
Kaczorowskiemu  za nieodpłatne udostępnienie boiska.  (pc) 

15  października  o  godz.  17.00  w  Teatrze  A.  Mickiewicza 
w  Cieszynie  odbędzie  się  koncert  zespołu  Perry  and  the  Poor
boys, grającego muzykę  z nurtu  Contemporary  Christian.  Bilety 
w  kasie  teatru,  księgarni  Słowo  w  Cieszynie  i  Miejskiej  Infor
macji  w  Ustroniu. 

Doraźna  Komisja ds. Nazewnictwa  Ulic  i Placów  Publicznych 
Rady  Miasta Ustroń zwraca się do mieszkańców  z prośbą  o zgła
szanie  propozycji  nazwy  dla  nowo  budującego  się  osiedla  po
między  ulicami  A.  Brody  i K.I. Gałczyńskiego.  Propozycje  pro
simy  składać  w  Biurze  Rady  Miasta  (pok. nr 38,  II  piętro) do  20 
października  2004  r. 

W  ustrońskim  Parku  Kuracyjnym  prowadzone  są  prace. 
 Od  ul.  Hutniczej  do schodów  i od  schodów  po krąg  tanecz
ny kładzie się kostkę. To powierzchnia  ok.  1.200 m2. Przetarg 
na  te  prace  wygrała  firm a  Piotra  Szuby  z  Ustronia.  Koszt 
wykonania  inwestycji  wyniesie  169  tys.  953  zł  i  6  gr   brutto . 
Termi n  wykonania  zamówienia  zaplanowano  na  okres  od 
24.093.12   poinformował  Eugeniusz  Greń  z Wydziału  Środo
wiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miasta.  (ag) 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 
Gustaw  Poloczek  lat  77  ul. Jastrzębia  11 
Jan  Puczek  lat  83  ul. Cieszyńska  43 
Romuald  Suchy  lat  49  ul. Folwarczna  27 

USTRONSKA JESIEŃ MUZYCZNA 
MD K  „Prażakówka" : 

W niedzielę  24.10.2004  r. o godz.  19.00  Recital  Fortepianowy 
Adama  Makowicza   światowej sławy  pianisty  i jazzmena   kon
cert charytatywny  (wstęp 20 zł). W sobotę  30.10.2004  r. o  godz. 
18.00  „Melodie znane i lubiane" w wykonaniu  żeńskiego  kwar
tetu smyczkowego  Liberate Me   koncert przy świecach   (wstęp 
wolny).  W  sobotę  6.11.2004  r.  o  godz.  18.00    „Walca  czar" 
  najpiękniejsze  walce  operetkowe  w  wykonaniu  solistów  i  pary 
baletowej  polskich  scen  muzycznych    (wstęp  15  zł).  W  sobotę 
13.11.2004  r. o  godz.  18.00    „American  Piano  Bar"    wieczór 
w  atmosferze  muzyki  Jazz  &  Pop  z  udziałem  wokalistki  Marty 
Wilk   koncert  przy  świecach  (wstęp  wolny). 

KRONIKA  POLICYJNA 

4/5.10.2004  r. 
Na  ul.  Radosnej  usiłowano  doko
nać  kradzieży  audi  80.  Sprawcą 
okazał  się mieszkaniec  Gliwic. 
5.10.2004  r. 
W  godzinach  1420  z  parkingu 
przy  sklepie  PSS  skradziono  fiata 
126p.  Pojazd  został  odnaleziony 
kilkaset  metrów  dalej. 
7.10.2004  r. 
O  godz.  10.20  na  ul.  3  Maja  jeep 
cheeroke prowadzony przez miesz
kańca  Istebnej uderzył  w  tył  forda 
escorta prowadzonego przez miesz
kańca  Lalik. 
7.10.2004  r. 
Na  ul.  3  Maja o godz.  12.20  mer

STRAŻ  MIEJSK A 
4.10.2004  r. 
W  trakcie  kontroli  osób handlują
cych  na  targowisku  miejskim 
sprawdzano zezwolenia na prowa
dzenie  działalności  gospodarczej 
oraz  przestrzeganie  regulaminu 
targowiska. 
5.10.2004  r. 
Dzielnicowi  prowadzili  kontrole 
porządkowe w Hermanicach  i Nie
rodzimiu. 
6.10.2004  r. 
Kontrola  porządkowa  przeprowa
dzona  przez  dzielnicowych  w  Ja
szowcu.  Polanie  i na  Poniwcu. 
7.10.2004  r. 
Rozpoczęto  kontrole  punktów 

cedes prowadzony przez mieszkań
ca  Jastrzębia  Zdroju  uderzył  pod
czas cofania w daewoo matiza pro
wadzonego  przez  mieszkańca 
Ogrodzonej. 
8.10.2004  r. 
W  godz.  1212.15  sprzed  domu 
towarowego  Savia  skradziono  ro
wer należący do mieszkańca Ustro
nia. Zatrzymano  sprawcę. 
8.10.2004  r. 
W godz.  1314 z szatni  Technikum 
Mechanicznego  w  Ustroniu  skra
dziono  telefon  komórkowy. 
9.10.2004  r. 
Na ul. Sosnowej o godz.  12.30 kie
rujący  renault  magnum  mieszka
niec  Skoczowa  nie  zachował 
ostrożności  podczas odpalania  sil
nika i uderzył w citroena saxe, (ap) 

handlowych  znajdujących się przy 
ul.  Katowickiej.  M.in.  sprawdza
no  posiadanie  aktualnych  umów 
na  wywóz  śmieci  oraz  faktur  do
kumentujących  wywóz  śmieci 
z  posesji. 
7.10.2004  r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  straż
nicy  miejscy  interweniowali 
w  sprawie  zanieczyszczenia  na
wierzchni  w  rejonie  skrzyżowa
nia  ulic  Leśnej  i  Źródlanej  wy
sypanym  tam  żwirem.  Ustalono 
sprawcę  i  droga  została  natych
miast  uprzątnięta. 
8.10.2004  r. 
Interweniowano  na jednej z  pose
sji  przy  ul.  Wantuły.  Nakazano 
uporządkowanie skarpy  przylega
jącej do posesji.  (ag) 

ËM  © Ustroił   Centrum,  ul.  3 Maja 44 
tel.  854 4 1 67 
^ k u p y r ó w n i e ż n a t e l e f a "   ! © 

KONKURS  NA  LOGO 
ZIELONEGO  PARKU 
Komitet Sterujący Zielonego Parku Przedsiębiorczości,  w skład 

którego  wchodzą:  Przedsiębiorstwo  Komunalne,  Wodociągi  Zie
mi  Cieszyńskiej,  „Inżbud"  i  „Kosta"  organizuje  konkurs  na  logo 
powstającego w  Ustroniu  ZPP  „Pod  Równicą".  Konkurs  skiero
wany jest do wszystkich  mieszkańców  miasta Ustronia, a trwa od 
15 do  30 paz'dziernika  br. Organizatorzy  przewidują  nagrody  dla 
autorów  najlepszych  prac:  I.    500  zł,  II    300  zł  i  III    200  zł. 
Praca powinna  mieć  format A4, zawierać elementy nazwy  parku, 
charakteryzować  miasto  oraz  miejsce  usytuowania  parku.  Jeden 
wykonawca  może  złożyć  tylko jedną  pracę. 

Prace należy kierować w zamkniętych kopertach z hasłem  „Logo 
ZPP"  na  adres:  Przedsiębiorstwo  Komunalne  SP. z o.o.  w  Ustro
niu, 43450  Ustroń,  ul.  Konopnickiej 40, do 30 października  br. 

Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  15 listopada br. Więcej infor
macji  na stronach: www.epce.or.pl  (Fundacja Partnerstwo dla Śro
dowiska), www.ustron.pl  (miasto Ustroń),  www.pkustron.com.pl 
(Przedsiębiorstwo  Komunalne)  oraz  pod  numerem  telefonu: 0 33 
854 35 00.  (ag) 
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MUZYK A  JESIENI Ą 
Termin  tegorocznej  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej  uzależnio

ny  był  od  daty  zakończenia  pierwszego  etapu  remontu  sceny. 
1 choć  prace  jeszcze  trwają,  to  już  mogę  zaprosić  czytelników 
w niedzielę, 24 października o godz. 19.00 na recital  fortepianowy 
Adama Makowicza   światowej sławy pianisty, prawdziwego przy
jaciela dzieci  i naszego miasta.  Koncerty  charytatywne pana  Ada
ma od  lat cieszą  się niesłabnącym powodzeniem a ci, którzy  decy
dują się zbyt późno na zakup biletu, często odchodzą  z  kwitkiem. 
Ten  jedyny  w swoim  rodzaju  koncert  skupia  widzów  z całej  Pol
ski,  bowiem  to  prawdziwy  rarytas  muzyczny,  a  utwory  wykony
wane  przez  mistrza  są  jednorazowe    improwizacje 
i fantazje, które wprowadza do swojej gry nigdy  się nie  powtarza
ją.  Dochód  z tego   szóstego już  koncertu    przekazany  zostanie, 
jak co roku. Towarzystwu  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  i dzie
ciom  sprawnym  inaczej  z  Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowaw
czego w Nierodzimiu.  Zgodnie  z wolą  mistrza  mała część zostaje 
w  MDK  by  zasilić  tzw.  „konto  fortepianowe",  przeznaczone  w 
przyszłości  na zakup  nowego  instrumentu. 

Tydzień  później,  w  sobotę  30  października  o  godz.  18.00 
w  sali  widowiskowej  zabrzmi  najpiękniejsza  muzyka  świata. 
W  koncercie  „Melodie  znane  i  lubiane"  zaprezentuje  się  żeński 
kwartet  smyczkowy  Narodowej Orkiestry  Symfonicznej  Polskie
go  Radia  i  Filharmonii  Śląskiej  „Liberate  Me".  Wszechstronny 
i znany  repertuar oparty  na standardach  muzyki  klasycznej,  musi
calowej,  filmowej i jazzowej   nie wyłączając muzyki  rozrywko
wej   popłynie ze sceny, a państwo, doceniając urodę, elegancję i 
muzyczną  klasę  artystek  będą  mogli  zanucić,  pomarzyć,  wspo

A. Makowicz w „Prażakówce"  w 2002 r.  Fot. W. Suchta 

innieć...A  wszystko  to w przyćmionym  blasku  świec  i jak  zawsze 
  w sympatycznej,  życzliwej, miłej atmosferze. 

6  listopada o godz.  18.00 w  „Prażakówce"  zagości  król  tańca  
walc. Miłośnicy  opery  i operetki  będą  mogli  wysłuchać  przepięk
nych  utworów  w  rytmie  na  3/4.  Znani  ustrońskiej  publiczności 
znakomici śpiewacy polskich scen muzycznych   Jolanta  Kremer. 
Małgorzata  LachStrąg,  Aleksander  Teliga  wystąpią  solo,  w  du
etach  i tercetach.  Tańczyć  będzie  para  baletowa  Iwona  Grochol
ska   Jacek  Nowosielski,  a przy fortepianie zasiądzie Halina  Teli
ga  i  Katarzyna  Rzeszutek.  Jednym  słowem    oczarowanie. 
A wszystko  to pod  frapującym tytułem  „Walca  czar". 

Na  zakończenie  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej  13  listopada 
o  godz. 18.00  zapraszam  Państwa  na  program  „American  Piano 
Bar".  Będzie  to wieczór w atmosferze muzyki jazz  i pop,  a obda
rzona mocnym, ciepłym głosem  Marta Wilk  (artystka Teatru  Roz
rywki  w Chorzowie,  finalistka konkursu  im.  Agnieszki  Osieckiej 
w Warszawie,  laureatka  festiwalu  im. Anny  German)  siedząca  na 
barowym krześle śpiewać będzie przy akompaniamencie  fortepia
nu, saksofonu  i fletu. Piękne standardy wykonywane przez piękną 
kobietę   czyż to nie zachęca do rozpoczęcia  sobotniego  wieczoru 
w  „Prażakówce"? 

Zapraszam gorąco na wszystkie  koncerty. Sądzę, że ich  różno
rodność pozwoli czytelnikom  na wybór, a jednocześnie umili  czas 
nie zawsze  w naszym  klimacie  złotej i ciepłej  jesieni. 

Barbar a  NawrotekZmijewska,  dyrektor   MDK 
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Tańczyły dzieci ze szkoły w Lipowcu.  Fot. M. Niemiec 

ZA  DUŻO  KOHUTÓW 
(dok.  ze  str.  1) 

się  masło,  przędzie.  To  czynności  powszechne  kiedyś,  teraz 
powoli  zapominane  i warto j e odświeżyć   stwierdził  B. Mider. 

W. Pasterny  wspominał  domowe  sposoby  zapobiegania  pleśni. 
 Sławkowa opowiada, że nigdy  nie ma pleśni na kapuście jak 
przykryw a się ją starym prześcieradłem  i dopiero potem przy
ciska.  Pleśń się  robi  na  tkaninie,  któr ą  wystarczy  zdjąć   mó
wił  rzeźbiarz  z Lipowca.    Pamiętam,  że  nasza  mama  zawsze 
musiała  trochę  kapusty  z wierzchu  wyrzucać. 

L.  Pasterny  z nutą  żalu  w głosie  opowiadał  o dawnych  lipow
skich  festynach,  które  odbywały  się  znacznie  częściej: 
 Jak  nas  przyłączyli  do  Ustronia,  tradycj a  wiejska  zanikła. 
Nasi  mieszkańcy  jeżdżą  na  imprezy  do  centrum  i  dobrze 
i nik t  nie mówi  o odłączaniu  się od  Ustronia,  izolowaniu,  ale 
kiedyś  tworzyliśmy  tu  swoją  społeczność,  swoją  tradycję. 

L.  Pasterny  ma  nadzieję,  że  festyn  przyczyni  się  do  powrotu 
dawnych zwyczajów. Przekona niezdecydowanych  do uczestnic
twa  w  tego  typu  imprezach.  Monik a  Niemiec 

Janina Hazuka (na zdjęciu z wnukami) pokazuje cudeńka zrobione na szy
dełku:  Tą techniką  można zrobić serwetki, kapelusiki, czapeczki,  kołnie
rzyki, opaski, torebeczki. Szydełkowanie sprawia mi wiele satysfakcji, także 
obdarowywanie  rodziny,  znajomych  z jakiejś  okazji  lub  z  wdzięczności. 
Jak  się trafi  klient, to oczywiście  sprzedaję. Zimą  największą  popularno
ścią  cieszą się koronkowe  aniołki  na choinkę.  Robię na zamówienie  ser
wetki,  koronkowe  rękawiczki  i bieliznę.  Postanowiłam  spróbować  zrobić 
kontrowersyjne  stringi.  Robi  się je  dość  trudno,  każdy  element  osobno, 
potem łączenie i wszycie gumeczki.  Fot. M. Niemiec 
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We  wrześniu  w  naszym  mieście  zarejestrowanych  bezrobot
nych  było 715  w  tym  354  kobiety. Zarejestrowanych  absolwen
tów jest  3 w  tym  2 kobiety,  a grupa  pobierająca zasiłek  dla  bez
robotnych  to  56  osób  w  tym  28  kobiet.  Natomiast  w  Cieszynie 
zarejestrowanych  bezrobotnych  jest  2174  w  tym  I 176  kobiet. 
Absolwentów  zarejestrowanych  jest  11 z czego  6  z  nich  to  ko
biety,  a  pobiera  zasiłki  1%  osób  w  tym  107  kobiet.  W  gminie 
Goleszów  bilans  przedstawia  się  następująco: 706  zarejestrowa
nych  w  tym  389  kobiet.  4  absolwentów  w  tym  3  kobiety,  a  63 
osoby  pobierają  zasiłek  (w  tym  28  kobiet). 

Liczba  bezrobotnych  na  koniec  miesiąca  sprawozdawczego 
w  powiecie  cieszyńskim  wyniosła  9627  i w  porównaniu  z  mie
siącem  ubiegłym  ubyło 224 bezrobotnych.  Liczba  bezrobotnych 
zarejestrowanych  to  1022  o  360  więcej  niż  w  sierpniu.  Liczba 

O  146  WIĘCEJ 
ofert pracy  w miesiącu  wrześniu  wyniosła  128, jest  to o 30 ofert 
mniej niż w  miesiącu  poprzednim.  Liczba  bezrobotnych,  którzy 
podjęli  pracę  to  566  o  I46  więcej  niż  w  miesiącu  ubiegłym, 
a  liczba  absolwentów  zarejestrowanych  na  koniec  miesiąca,  to 
podobnie jak  w  miesiącu  poprzednim  zero  zarejestrowanych. 

We  wrześniu  zarejestrowało  się  1022  bezrobotnych.  Z  tego: 
52%  to  kobiety,  36%  nigdzie dotychczas  nie pracowało, 47%  to 
mieszkańcy  wsi,  17% miało prawo do zasiłku, 31 %  rejestrowało 
się w urzędzie po raz pierwszy, 45%  ma poniżej 24  lat. We wrze
śniu  wyłączonych  z ewidencji  bezrobotnych  zostało  I246  osób 
o  479  więcej  niż  przed  miesiącem.  566  osób  podjęło pracę,  t.j. 
o  146 więcej.  (ap) 

Festyn w Lipowcu. Justyna Habarta i Anna Stekla pokazują łuskanie faso
li:  Kiedyś  robiło się to w długie jesienne wieczory. Można było wypełnić 
czas  i przygotować  fazole do gotowania. Teraz też się to  robi w domach, 
bo przecież  ziarna  się  same ze strąków  nie wysypią.  Kiedyś  duże  ilości 
fasoli  młociło  się cepami jak  zboże.  Byli  tu  przed chwilą  młodzi  chłopcy 
i  pomagali. Bardzo się nam to podobało,  myślałyśmy, że się chcą  uczyć. 
A oni na koniec mówią: „Piątka się należy".  Fot. M. Niemiec 

ORGANIZACJ E 
NA RZECZ  DZIECI 

2I  października  (czwartek)  o  godzinie  16.00  w  sali  sesyjnęj 
Urzędu  Miasta  odbędzie  się  spotkanie  przedstawicieli  wszyst
kich  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  dziecka 
i rodziny  na terenie  Ustronia. Celem  spotkania jest  opracowanie 
i udostępnienie  mieszkańcom  miasta  informacji  o zakresie,  spo
sobie,  terminach  i  miejscu  działalności  oraz  możliwościach 
współpracy  wszystkich  organizacji,  stowarzyszeń,  fundacji, 
związków  wyznaniowych,  które prowadzą  działalność  pomoco
wą  na  rzecz dziecka  i  rodziny. 

Festyn w Lipowcu. Helena Broda ubijała masło:  Prawdę mówiąc nie wiem 
nawet jak teraz robi się je w zakładach mleczarskich. W domach  niestety 
już  się  nie  ubija.  Ja  robiłam  sama  masło,  jak  była  krowa,  teraz  nie  ma 
z czego. Ubijam w maśniczce, ale nie jest  niestety moja. Takie sprzęty  się 
niszczą.  Maśniczka  wykonana jest z drewna  i nie używana  rozeschła  się 
i  rozleciała. Robienie masła to żadna filozofia, wystarczy  klepać. Jak jest 
ciepło  ubije  się  szybciej,  a dzisiaj  to  nie  wiem,  czy  w ogóle.  Na wszelki 
wypadek,  gdyby  to  nie wyszło,  mam tu w misce  gotowy  kawałek  masła, 
wykonany  ręcznie w domu, ale nie przeze mnie.  Fot. M. Niemiec 

W  dawnym 

Na  fotografii  z  początku  XX  w.  przedstawiamy  nieistniejący 
już  budynek  mieszkalny  na Lachowicach  w Ustroniu  Zawodzili. 
Był  to  dom  rodzinny  Jana  Śliwki  (18231874)    nauczyciela  w 
Cieszynie  i  autora  podręczników  szkolnych.  Zdjęcie  wypoży
czyła  Urszula  Wantuła    Rakowska.  Dziękujemy  za  pomoc  w 
poszerzaniu  zasobów  fotograficznych  dotyczących  dawnego 
Ustronia.  Lidi a  Szkaradnik 
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POJEMNIKI  DLA 
PRZYJACIELA  CZŁOWIEKA 

Niedawno  w  Ustroniu  poja
wił y się pierwsze kosze na psie 
odchody.  Intrygujące  kosze 
zaskakują  na  bulwarach  nad
wiślańskich  wielu  spacerowi
czów. 
  Pojemniki,  któr e  postawili
śmy na razie na próbę wzdłuż 
tra s  spacerowych,  powinny 
zachęcać  ustroniaków  i gości 
spacerujących  ze  swoimi 
czworonogami  do  sprzątania 
po swoich pupilach. W pojem
nikach  znajdują  się  torebki , 
do których należy zbierać psie 
odchody  i wrzucać  j e  do  po
jemników. Pojemniki są regu
larni e opróżniane,  uzupełnia
ny jest również zapas  torebek 
  wyjaśnia Walentyna  Mstow
ska  z  Wydziału  Środowiska 
i  Rolnictwa  Urzędu  Miasta 
w  Ustroniu. 
 Pojemniki kupiliśmy w Cze
chach,  ponieważ  tam  były 
0 wiele tańsze torebki . Na  ra
zie  na  próbę  wystawiliśmy  4 
pojemniki wzdłuż Alei Legio
nów  po  most  na  rzece  Wiśle 
w  mniej   więcej   równych  od
stępach. Jeżeli to zda egzamin 
1  właściciele  czworonogów 
będą  zainteresowani  korzy
staniem  z  takiej   możliwości, 
postawimy  więcej   pojemni
ków. 

Korzyść  z  postawienia  po
jemników  powinna  być  oczy
wista. Zwłaszcza dla osób, któ
re  nie  mają  psów,  ale  często 
wpadają  na  „przeszkody  tere
nowe" zostawione przez czwo
ronogi  na środku  chodnika. 
 Mam  nadzieję, że  ustronia

cy przyzwyczają się do korzy
stania  z  tego  udogodnienia 
i  sprzątania  po  swoich  pupi
lach    stwierdziła  W.  Mstow
ska.    Jak  dotąd  wszędzie  ta 
psia  „toaleta"  jest  widoczna. 
Niestety  ju ż  pierwszego  dnia 
dwa  z  czterech  pojemników 
były  zniszczone.  Jeden  został 
całkiem oderwany od słupka, 
na  który m  wisiał,  drugi  zsu
nięty na dół. Poodrywano na
lepki wyjaśniające, że pojem
nik i  są  przeznaczone  na  psie 
odchody.  Nie  udało  się  jak 
dotąd  ustalić  sprawców  tego 
bezmyślnego  i  kosztownego 
dla  miasta  wandalizmu. 

Dobrym  pomysłem  wydaje 
się myśl, aby również spółdziel
nie  mieszkaniowe  zdecydowa
ły  się  na  wystawienie  na  swo
ich  osiedlach  podobnych  po
jemników.  Wtedy  byłoby  na 
pewno  dużo  czyściej  w  Ustro
niu.  Rzadziej  zdarzałyby  się 
przykre,  „śliskie"  niespodzian
ki  na środku  chodnika...  (ag) 

Festyn w  Lipowcu.  Emilia Wantulok  prezentuje  skarpety  z owczej  wełny 
czyli  kopytka:   Robię je  na co  dzień  i cała  rodzina jest  zaopatrzona. Na 
chłody to najlepsza rzecz na nogi. Górę robię tylko z owczej wełny, a przy 
stopce dodaję wiskozę dla wzmocnienia. Jak się chodzi w takich skarpe
tach do roboty, to za dwa dni jest dziura. A jak  i tak się w końcu zedrze, to 
trzeba dorobić  tylko dół  i można dalej chodzić.  Fot. M. Niemiec 

11 października  w całej  Polsce  przed siedzibami  PKO BP było  tłoczno.  Powodem  akcje  banku,  na których  ponoć  sporo  można zarobić. W  Ustroniu 
pierwsi kolejkowicze zaczęli się ustawiać już w piątek po południu. Stworzono  listę  i zapisy trwały praktycznie do ostatniej chwili. Przez cały czas pod 
bankiem dyżurowali przedstawiciele komitetu kolejkowego. Część osób jednak  rezygnowała ze swego miejsca. W poniedziałek  rano zapisujący się miał 
numer  72. Sprzedaż  rozpoczęto  punktualnie  o godz.  8.05.  Na miejscu  była  policja,  wszystko  jednak  przebiegało  bardzo  spokojnie.  Obsługa  banku 
twierdzi, że ustroniacy zachowywali się bardzo kulturalnie  i dzięki temu wielu z nich mogło założyć  lokatę prywatyzacyjną. Niewielu z oczekujących w 
kolejce odeszło tego dnia spod PKO z kwitkiem.  Fot. W Suchta 
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7  września  w  Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu  odbyło  się  semina
rium „Gospodarka odpadami w firmie".  Naczelnik Wydziału  Śro
dowiska  i Rolnictwa  UM Barbara Jońca przedstawiła plany  roz
woju  oraz  gospodarki  odpadami  dla  miasta  Ustronia.  Dr  Iwona 
Kuczyńska  z  Akademii  GórniczoHutniczej  w  Krakowie  zapo
znała uczestników  seminarium z prawnymi  aspektami  gospodarki 
odpadami  w firmie oraz zasada
mi  prawidłowo  prowadzonego 
gospodarowania  odpadami.  Po 
krótkiej  dyskusji  I.  Kuczyńska 
przedstawiła  główne  założenia 
oraz  konkretne  propozycje  roz
wiązań wspólnej strategii gospo
darki  odpadami  dla  grupy  firm 
na  przykładzie  planowanego 
w  Ustroniu  Zielonego  Parku 
Przedsiębiorczości. 

Prezes  Przedsiębiorstwa  Ko
munalnego  w  Ustroniu  Alojzy 
Sikora  zaprezentował  plany 
rozwoju firmy w świetle zatwier
dzonej  strategii  gospodarki  od
padami  dla  miasta  Ustronia. 
W drugiej części seminarium od
było się spotkanie Komitetu Ste
rującego  Zielonym  Parkiem 
Przedsiębiorczości  w  Ustroniu. 

Czas  wyjaśnić  tę  intrygującą 
nazwę,  którą  jeszcze  nie  wszy
scy  ustroniacy  znają: 
  Inicjatywa  ta  zrodziła  się 

w  krakowskiej  fundacji  „Part
nerstwo  dla  środowiska".  Jeśli 
chodzi  o  Ustroń,  to  inicjatywa  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  
powiedział A. Sikora.   Zielone Parki Przedsiębiorczości  mają słu
żyć  podniesieniu  atrakcyjności  terenów  przemysłowych  pod  ką
tem ochrony  środowiska  i podniesienia walorów wizualnych  tere
nów,  tak, by  stały  się one bardziej przyjazne  człowiekowi. 

7  maja  2003  r. odbyło  się  spotkanie  inicjujące działania  zmie
rzające do  stworzenia  w  Ustroniu  Zielonego  Parku  Przedsiębior
czości.  Doszło  do  niego  dzięki  wysiłkowi  Przedsiębiorstwa  Ko
munalnego,  Urzędu  Miasta oraz  fundacji „Partnerstwo dla  środo
wiska".  W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  firm,  które  są 
skupione przy ul. Sportowej w Ustroniu, gdyż właśnie w tym rejo
nie postuluje się utworzenie  Zielonego  Parku  Przedsiębiorczości. 
 W listopadzie ubiegłego roku spotkali się przedstawiciele  wszyst
kich  firm  funkcjonujących na  tym  obszarze.  Jest  ich  sporo,  poza 
dużymi  firmami takimi jak  „Inżbud",  „Kosta",  „Wodociągi  Ziemi 
Cieszyńskiej",  Przedsiębiorstwo  Komunalne,  działa  tam  również 
wiele mniejszych  firm. 

W lutym 2004 r. Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska"  rozpo
częła  realizację  projektu  współfinansowanego  ze  środków  PHA
RE  2001  Rozwój  Społeczeństwa  Obywatelskiego,  pt.  „Propago
wanie  dorobku  prawnego  Unii  Europejskiej  w  zakresie  ochrony 
środowiska  poprzez  sieć  Zielonych  Parków  Przedsiębiorczości 
w Polsce  południowej". 

Projekt  ten  ma  na celu  zmniejszenie negatywnego  oddziaływa
nia  na  środowisko  przedsiębiorstw  zlokalizowanych  na  terenach 
przemysłowych jak dotąd  10 miast: Tarnowa,  Krakowa,  Skawiny, 
Katowic,  BielskaBiałe,  Zakopanego,  Gorlic,  Mielca,  Dwikoz 
a  teraz  również  Ustronia. 
 2 marca  2004  r. odbyło się w  Ustroniu  seminarium,  które  miało 
na  celu  dokładne  zapoznanie  uczestników  z  przedmiotem 

ZIELONE PARKI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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CZYNNE:  pn.pt .  8 . 0 0   1 7 . 0 0 
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atrakcyjne  ubezpieczenia 
majątkowe,  komunikacyjne 

i  osobowe 
NAJTAŃSZ E  UBEZPIECZENI A  OC 

KOMUNIKACYJN E 
poi .  d o  9 0 0  184,
poj .  9 0 1  1 2 5 0  2 3 3 ,
poj .  1 2 5 1  1 5 0 0  2 9 1 ,
poj .  1 5 0 1  2 0 0 0  3 5 9 ,
poj .  pow .  2 0 0 0  3 9 7 ,

1 PIWNICA  POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego  1. 
p o l e ca  p romocy jn e  d w u d n n i o 

we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  7,50  zł,  proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  na  k i logram y 
w  eenie:  pierogi  z  mięsem 
17  zl/kg  pierogi  /.  kapusia 
i  g r z y b a mi    14  z l / kg 

pierogi  ruski e  12  zl/kg 
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i  formami  działania  programu  Czysty  Biznes  i czym  są  Zielone 
Parki  Przedsiębiorczości.  Podczas seminarium powołano  Komitet 
Sterujący, który  ma  prowadzić  całość  spraw  związanych  z  utwo
rzeniem  ZPP.  W jego  skład  weszły  firmy  takie jak:  Przedsiębior
stwo Komunalne, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, „Inżbud",  „Ko
sta". Szefem  Komitetu  Sterującego został Jan  Sztefek z  Przedsię

biorstwa  Komunalnego. 
 7 września uczestnicy  spotkania 
zapoznali  się z przygotowanym  z 
funduszy europejskich opracowa
niem  dotyczącym  funkcjonowa
nia ZPP w Ustroniu. Jest  tam już 
graficzne  opracowanie  oraz  opis 
sytuacyjny.  Wszyscy  uczestnicy 
otrzymali  opracowanie  na  CD 
  poinformował  A.  Sikora. 

I  oto  8  października  kolejne 
spotkanie.  W  nowej, pięknej  sali 
sesyjnej  Urzędu  Miasta  spotkali 
się: w imieniu gospodarzy,  władz 
samorządowych  naczelnik  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
Barbara  Jońca,  oraz  z  Przedsię
biorstwa  Komunalnego  prezes 
A.  Sikora  i Jan  Sztefek,  z  Fun
dacji  „Partnerstwo  dla  Środowi
ska" Mart a Jakubek  i Rafał Ku
charski  oraz  dyrektor  programu 
Krzysztof Kwatera a także z Wo
dociągów  Ziemi  Cieszyńskiej 
Halin a Sikora  i Agnieszka  Gre
ene  z  firmy  „Kosta". 

Żeby  mógł  zaistnieć  w  zbioro
wej  świadomości,  Zielony  Park  Przedsiębiorczości  należało  naj
pierw  nazwać,  również  po  to,  by  móc  stworzyć jego  logo.  Duy
stansując inne propozycje zwyciężyła  nazwa Zielony  Park  Przed
siębiorczości  „Pod  Równicą"  w  Ustroniu. 

Przedyskutowano  regulamin  konkursu  na  logo,  o  którym  sze
rzej na str. 3. 

Jako mocne strony miejsca, w którym  planowane jest  przedsię
wzięcie K. Kwatera z Fundacji  „Partnerstwo dla Środowiska" wy
mienił:  atrakcyjne położenie  nad  brzegiem  rzeki  Wisły,  tradycyj
ne lokowanie w tym miejscu przedsiębiorstw, związane z tym fak
tem  miejsca pracy  i dochody  dla miasta,  lokalizację poza  ścisłym 
centrum, dotychczasowe działania firm na rzecz ograniczenia dzia
łania  na  środowisko.  Słabymi  stronami  tej  lokalizacji  są:  uciążli
wy  transport  samochodowy  na ul.  Sportowej,  brak  chodnika,  ha
łas, zagrożenie  wypadkami;  konflikt z funkcjami  sportoworekre
acyjnymi  (stadion),  słaba  estetyka  terenu  (zaniedbana  skarpa  wi
ślana). Jako jedną  z szans dla  realizacji  pomysłu  stworzenia  przy 
ul. Sportowej Zielonego Parku Przedsiębiorczości  K. Kwatera widzi 
dostępność  środków  z  funduszy  strukturalnych,  szczególnie  na 
działania przedsiębiorstw  w zakresie ochrony środowiska, jak  i na 
rozwój terenów  przemysłowych.  Anna  Gadomska 

NAGRODA  DLA  M0KATE 
We wrześniu  z okazji Międzynarodowych  Targów  Poznańskich 

„Polagra" minister rolnictwa Wojciech Olejniczak przyznawał  na
grody  Poznaj  Dobrą  Żywność.  Produkty  Mokate,  które  zostały 
wyróżnione  tą  prestiżową  nagrodą  to:  kawa  zabielana  z  alkoho
lem  Liąuerino:  Irish  Cream,  Rum,  Classic,  kawa  zabielana  z  cu
krem  3 w  1, kawa zabielana z cukrem  2+1  Nycoffee, kawa  zabie
lana bez cukru  Nycoffee. Tę  nagrodę  otrzymało  także  Mokate  za 
herbatę  ziołową  Bionatural  miętową,  rumiankową,  z  dziurawca, 
melisy,  kwiatu  lipy,  jabłka  z  miętą  i  porzeczką,  maliny,  dzikiej 
róży  z  h ib iskusem,  aroni i.  Spó łka  Moka le  o t rzymała  lakże  z  rąk 
wiceprezesa  Rady  Ministrów  ministra pracy  i gospodarki  Jerzego 
Hausnera  nagrodę  Mistera  Eksportu  Produktów  Żywnościowych 
2004.  Bieżący  rok  był  bardzo  owocny  dla  Mokate  jeśli  chodzi 
o  nagrody.  Oprócz  szeregu  innych  nagród  wciąż  w  firmie  mówi 
się o sukcesie, jakim była Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzecz
pospolitej  Polskiej  dla  Najlepszego  Średniego  Polskiego  Przed
siębiorstwa przyznana  Mokate Sp. z o.o.  (jch) 
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JAK USTRONIAK Z  USTRONIAKIEM 
„Specyficznącechą bioklimatu  Ustronia 

jest występujący w powietrzu aerozol  mor
ski,  który  wykazuje  lecznicze  właściwo
ści szczególnie w terapii schorzeń dróg od
dechowych."  Czy  to  aby  nie  pomyłka? 
Nie,  ponieważ  informacja  ta  dotyczy 
Ustronia  Morskiego,  a  można  ją  znaleźć 
na witrynie  internetowej tego  nadmorskie
go  kurortu. 

„Ustronie Morskiejest jedną z najpięk
niejszych  gmin  nadmorskich  polskiego 
wybrzeża  Bałtyku.  Na  turystów  cze
kają  piaszczyste  i słoneczne  plaże,  czysta 
woda,  mikroklimat  pozbawiony  wpływu 
przemysłu.  Gmina  Ustronie  Morskie  zaj
muje obszar  57  km  kwadratowych,  poło
żona  jest  w  środkowej  części  Wybrzeża 
Morza  Bałtyckiego,  w  odległości  20  km 
na zachód  od  Kołobrzegu.  Liczba  stałych 
mieszkańców  gminy  to  3280  osób  głów
nie  utrzymujących  się  z  turystyki." 

Dwie  miejscowości  na dwóch  krańcach 
Polski... o tak  podobnych  nazwach. To się 
musiało tak skończyć. A właściwie zacząć. 
  Pomysł  współpracy  między  dwoma 
Ustroniami zaczął się od targów  turystycz
nych  w  Katowicach,  gdzie  sąsiednie  sto
isko prowadziła  osoba odpowiedzialna  za 
promocję Ustronia  Morskiegostwierdzi
ła  Danuta  Koenig,  naczelnik  Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzę
du  Miasta  w  Ustroniu.    Te  dwie  nazwy 
zabrzmiały  razem  tak  ładnie,  że  powstała 
myśl,  by  ustroniacy  z  dwóch  krańców 
Polski  zaczęli  ze  sobą  współpracować. 

Jak doszło do tego, że spotkali się ustro
niacy  z gór  z ustroniakami  znad  morza? 
 Będąc na targach  w Katowicach  zauwa
żyłam  tuż  koło  naszego  stoiska  ekspozy
cję  Ustronia  Morskiego    powiedziała 
Grażyna  Winiarska .   Podeszłam do sto
iska, po krótkiej  rozmowie  zrodził  się  po

Ustronie  Morskie z lotu  ptaka. 
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mysł  współpracy.  Na  kolejnych  targach 
tym  razem  w Warszawie  w kwietniu  kon
tynuowaliśmy  temat  i doszliśmy do  wnio
sku,  że  przedstawiciele  władz  naszych 
miejscowości  mogliby  się  spotkać  i  pod
jąć  współpracę. 
  Ten  pomysł  wydał  się  od  razu  trafiony 
z wiciu powodówstwierdziła  D. Koenig. 
  Taką współpracę można wykorzystać do 
wspólnej  promocji.  Położenie  naszych 
miejscowości  na  dwóch  krańcach  Polski 
zachęca  do  szerokiej  wymiany  dzieci 
i młodzieży:  my  mamy  góry, oni  morze... 
Ciekawe  jest  również  to,  że  mieszkańcy 
naszego  miasta  wyjeżdżali  do  Ustronia 
Morskiego  w  latach  60.  Kuźnia  Ustroń 
posiadała  tam wtedy  swój własny  ośrodek 
wczasowy. Każdy pracownik Kuźni dosta
wał  więc  w  przydziale  wczasy  rodzinne 
w  Ustroniu  Morskim.  Gdy  rozmawiamy 
o  tym  miejscu  z  naszymi  ustroniakami, 
słyszymy  bardzo  ciepłe,  pełne  sentymen
tu  relacje  i  wspomnienia.  Jeśli  uda  nam 
się  tę  współpracę  sformalizować,  powin
na  spotkać  się  z  równie  pozytywnym  od
biorem.  Na  zaproszenie  wójta  gminy 
Ustronie  Morskie  Stanisława  Zielińskie
go pojechaliśmy  we wrześniu  na dożynki. 
Ponieważ  nasz  burmistrz  nie  mógł  wziąć 
udziału  w  tym  wyjeździe,  pojechaliśmy 
w  czteroosobowej  delegacji:  D.  Koenig, 
G.  Winiarska,  Jacek  Tarnawiecki  komen
dant  Straży  Miejskiej i Czesław Gluza  na
czelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich 
UM.  Podczas spotkania  w Urzędzie  Gmi
ny  w  Ustroniu  Morskim  przedstawiliśmy 
nasze propozycje współpracy. Spotkały  się 
one z życzliwym  przyjęciem, czego efek
tem  ma  być  rewizyta  delegacji  znad  mo
rza  2528  października.  Z  udziałem  bur
mistrza  Ustronia  Ireneusza  Szarca  mamy 
dokonać  bardziej  precyzyjnego  ustalenia 

programu  współpracy,  który  prawdopo
dobnie  zakończy  się  podpisaniem  jakie
goś listu  intencyjnego o chęci takiej współ
pracy  z  obu  stron.  Chcemy  to  zrobić  jak 
najszybciej,  gdyż  już  na  przyszły  rok  są 
dość  konkretne  propozycje.  Dotyczą  wy
miany  młodzieży  m.in.  na  tzw.  zielone 
szkoły.  W  Ustroniu  Morskim  są  lym  bar
dzo  zainteresowani,  gdyż  u  nich  sezon 
trwa  tylko  w  lecie,  a  mają  bardzo  dobrą 
bazę. W porównaniu  z naszym  Ustroniem 
jest  to bardzo  mała  miejscowość  (niewie
le  ponad  3.000  mieszkańców),  gdzie  w 
lecie  przyjmuje się aż ok.  22  tys.  gości. 

Dzięki  współpracy  obu  miejscowości 
doszłoby  również  do  wymiany  zespołów 
artystycznych  między  naszymi  placówka
mi  kultury.  Strażą  Miejski} , Strażą  Pożar
ną,  Młodzieżową  Drużyną  Pożarniczą. 
Mówiliśmy  również o wymianie  sportow
ców,  a  trzeba  tu  nadmienić,  że  z  budżetu 
gminy  wybudowano w Ustroniu  Morskim 
piękny,  nowoczesny  kompleks  sportowy. 

Ryszard Szkorupa  pracujący w Wodo
ciągach Ziemi Cieszyńskiej spędzał w tym 
roku  wakacje  w  Ustroniu  Morskim.  Wo
dociągi mają tam swój ośrodek  wypoczyn
kowy. 
  W  tym  roku  wraz  z rodziną  odwiedzili
śmy  Ustronie  Morskie po raz dziesiąty. To 
najlepiej obrazuje, jak  bardzo podoba  nam 
się w tym miejscu. Tak naprawdę  Ustronie 
to bardziej wioska niż miasto, ale wciąż się 
rozwija. Z tego co mi wiadomo teraz w pla
nach  jest budowa basenu z zapleczem spor
towym.  Oczywiście  większość  tych  prze
mian jest  robiona  dla  turystów,  w  planach 
jest  też  zajęcie  się  plażą,  bo  ta,  która  jest 
obecnie  nie  spełnia  wymagań  wczasowi
czów.  Trzeba  przygotować  trochę  dogod
niejsze  zejście,  powiększyć  plażę  i  trochę 
ją poszerzyć. Z tutejszym Ustroniem nie ma 
raczej wiele wspólnego, przede  wszystkim 
ten  Morski  jest  dużo  mniejszy.  Właściwie 
to ożywa tylko wieczorami, bo do południa 
ludzie  spędzają  czas  nad  morzem,  jeżdżą 
do  innych  miast  lub  po  prostu  leniuchują. 
Wieczorami  natomiast,  przy głównej ulicy 
zapełniają  się  puby  i  kawiarnie.  Robi  się 
gwarno,  z  licznych  lokali  umieszczonych 
przy  tej głównej  drodze  dobiega  muzyka. 
Natomiast  po przejściu do dalszych  części 
miasta  to wszystko  się urywa. Zostaje  tyl
ko  cisza  i  spokój,  których  przecież  także 
szuka  się  na  urlopie.  Przez  ten  długi  czas 
kiedy  odwiedzam  Ustronie  Morskie  dużo 
rzeczy się zmieniło. Wyremontowano wiele 
budynków,  powstało  też  dużo  nowych. 
Hotele,  ośrodki,  restauracje  to  instytucje, 
które  zarabiają  tam  głównie  na  turystach, 
więc  trzeba o nie dbać. 

W  tym  roku  nad  polskim  morzem 
w Ustroniu Morskim wypoczywali  również 
Anit a  Kramarczyk  i Tomek  Ziewiec: 
 W  Ustroniu  Morskim  spędziliśmy  część 
tegorocznych  wakacji.  O  mieście  dowie
dzieliśmy  się  od  znajomych.  Zakwatero
waliśmy  się na kampingu, blisko centrum. 
Właściwie centrum Ustronia to bardzo dłu
ga ulica ciągnąca się równolegle do plaży. 
Całe życie  toczy się w pobliżu  tej głównej 
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JAK USTRONIAK Z  USTRONIAKIEM 
ulicy.  Mieszczą  się  przy  niej  restauracje, 
puby  i kawiarnie oraz kilka hoteli. Z głów
nej ulicy  łatwo można trafić na plażę, skrę
cając w boczne uliczki, które prowadzą  do 
morza. Plaże są czyste  i zadbane, a co naj
ważniejsze, strzeżone. Zdarzyło się, że nad 
stanowiskiem  ratowników  powiewała 
czerwona  flaga  i  wtedy  nie  można  było 
wejść  do  wody  nawet  po  kolana.  Ratow
nicy  bardzo  tego  pilnowali.  Jeśli  chodzi 
o miejsca, w których można się bawić  wie
czorem  to Ustroń oferuje kilka  ciekawych 
lokali.  Jednym  z  nich  jest  miejsce  gdzie 
odbywają się konkursy  karaoke. Po ich za
kończeniu  imprezę prowadzi dwójka śpie
waków, którzy zabawiają gości  występem 
„na  żywo".  Zastanawialiśmy  się,  jak  to 
możliwe,  że  tak  wspaniale  udaje  im  się 
zaśpiewać  każdą  piosenkę.  Zagadka  roz
wiązała  się  gdy  już  pod  sam  koniec  wie
czoru  prowadzący  zaśpiewał  piosenkę 
„What a wonderful world". On  „śpiewał", 
a  z głośników  słyszeliśmy  wyraźnie  głos 
Louis'a  Armstrong'a.  W  tak  bezwstydny 
sposób  próbowano  oszukać  publiczność. 
Postanowiliśmy  więc  zmienić  lokal,  nie
stety,  choć  było  jeszcze  przed  północą 
wszystkie  były już  zamknięte.  W  naszym 
Ustroniu  większość pubów otwarta jest  do 
późnych godzin nocnych, więc brak  czyn
nego  baru  był  dla  nas  zaskoczeniem. 
Ustroń  jest  miastem  bardzo  zadbanym, 
uliczki  ciągnące  się  wzdłuż  niego  są  wy
brukowane,  pozbawione  dziur.  Podobnie 
główna  ulica  przebiegająca  trochę  w  od
daleniu od centrum jest wyjątkowo dobrze 
utrzymana jak  na  Polskie  standardy. 

Cztery razy Ustronie Morskie odwiedzał 
też  Stanisław  Malin a  z  rodziną. 
  Wczasy  spędzaliśmy  w  ośrodku  Kuźni 
Ustroń. Teraz  tego ośrodka już  nie ma,  zo
stał włączony do sieci placówek  wypoczyn
kowych  FSMu. Wtedy  były  to wczasy  ty
powo  rodzinne.  Na miejsce dowożono  nas 
autobusami.  Kuźnia  zapewniała  transport. 

KASZTAN Y 
W  tym  roku  sezon  na  kasztany  prawie 

dobiegł  końca.  Większość  z  nas  przecho
dząc pod  kasztanowcem  schyli  się po jed
no  z  brązowych  cudeniek.  Powodów  do 
tego  są  tysiące: 
  Zbieram  kasztany  bo  potrzebuję  ich 
do  przedszkola  na  ludzik i    mówi  mała 
Agnieszka,  na  co  będąca  z  nią  na  space
rze  mama  Bożena  dodaje: 
 Przyznam  się, że j a  też zbieram  kasz
tany. Tak sobie do kieszeni, na szczęście, 
ponoć  mają  dobre  fluidy . Słyszałam,  że 
niektórzy  wkładają  kasztany  pod  po
duszkę  na  dobry  sen,  bądź  na  kompu
ter.  Ja  zbieram  głównie  dlatego,  że  są 
po  p r o s tu  ś l iczne. 

Wiele osób  zbiera kasztany  dla  ich  cen
nych  właściwości.  Podobno  wstawione  w 
skrzynce  pod  łóżkiem,  na  którym  śpimy, 
działają  doboczynnie. 

Właściwości  kasztanów  prawdziwych 
i  tych  z przesadów  jest  dużo.  Najczęściej 
jednak  sięgamy po nie z sentymentu,  (ap) 
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Malowniczość  Ustronia  Morskiego jest jego  niezaprzeczalnym  atutem. 

Gdy  byłem  małym  chłopcem  zawsze  było 
to dla  mnie  podniosłe  wydarzenie.  Z  dru
giej  strony  jechaliśmy  na  miejsce  16  go
dzin,  wszyscy  już  potem  byliśmy  bardzo 
zmęczeni.  Mieszkaliśmy  na  kempingach, 
gdzie początkowo trzeba było żywić się we 
własnym  zakresie.  W  późniejszych  latach 
ośrodek się rozwijał, wybudowano  stołów
kę. Wczasy  były  fantastyczne. Całe  środo
wi sko  przebywające  na  kempingach  się 
znało, wieczory zawsze spędzało się razem. 
Jedynym  mankamentem  była  znajdująca 
się  obok  wieża  naprowadzająca  samoloty. 
Niedaleko w Bagiczu  mieściło się  lotnisko 
i  huk  lądujących bądź  startujących  samo
lotów  był  czasami  dość  uciążliwy.  Ustro
nie Morskie jak  większość  małych  miaste
czek  nadmorskich  ma  specyfikę  rybacką. 

tylko  że  z  małą  flotą.  Oczywiście  jest 
w  głównej  mierze  nastawione  na  turysty
kę, dlatego uważam, że byłoby to wspaniałe 
miasto  partnerskie  dla  Ustronia.  My  mo
glibyśmy reklamować  ich w lecie, a oni nas 
w  zimie.  Ustronie  Morskie  cały  czas  się 
zmienia.  Pomimo  tego, że wciąż pozostaje 
maleńką  miejscowością  bardzo  się  rozwi
ja. Zniknęły  kampingi, a na ich miejsce po
wstało  bardzo dużo pensjonatów  o  bardzo 
wysokich  standardach.  Jedyny  minus  to 
zmniejszenie się plaży. Można  powiedzieć, 
że  „kawał  plaży  urwało".  Myślę,  że  jeśli 
uda  im  się  nad  tym  popracować.  Ustronie 
będzie wyjątkowo atrakcyjnym miastem do 
spędzania  urlopu. 

Agnieszka  Próchniak 
Anna  Gadomska 

„Kolejny  kasztan do kolekcji!" Ania znalazła, a Agnieszka jeszcze szuka.  Fot. A.  Próchniak 
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CO W KLUBIE PISZCZY 
Na  ostatniej   sesji  Rady  Miasta,  któr a  odbyła  się  23  wrze

śnia  wiceprezes  KS  Nierodzim  Katarzyna  Brandys  i  prezes 
K S  „Kuźnia "   Zdzisław  Kaczorowski  przedstawili  sprawoz
dania  finansowe  i informacj e  o działalności  klubów. 

SPRAWOZDANI E  KLUB U  S P O R T O W E GO 

„KUŹNIA "   U S T R OŃ  (fragmenty) 

W  klubie  prowadzone  są  zajęcia w  trzech  sekcjach: 
SEKCJA  PIŁK I   NOŻNEJ 

Młodzież:  grupa  żaków  (średnio  25 chłopców),  grupa  tramp
karzy  (ok. 40 chłopców),  grupa juniorów  (ok. 40  zawodników). 

Ponadto  finansowane jest  szkolenie,  zakupy  sprzętu  i strojów 
(dresy,  buty  piłkarskie,  torby  sportowe),  wyjazdy  na  basen  do 
Cisownicy  w  dwóch  klasach  o  zwiększonej  ilości  zajęć  sporto
wych  w Gimnazjum  nr  1 ( po  18 chłopców). 

Klub  ponosi  koszty  szkolenia  młodzieży:  płace  3  trenerów, 
odzież  sportowa,  sprzęt  sportowy,  opłaty  sędziowskie  za  prowa
dzenie  rozgrywek,  przejazdy  na  zajęcia  i  zawody,  wpisowe  za 
rozgrywki  ligowe  i  udział  w  turniejach,  organizacja  obozu  let
niego  dla  45  osób,  organizacja  ferii  zimowych,  ubezpieczenie 
i badania  lekarskie,  lekarstwa. 

W  rozgrywkach  ligowych  w sezonie 2003/2004  uczestniczyły 
dwie drużyny   trampkarze  i juniorzy,  którzy  zwyciężyli  w  swo
jej klasie  rozgrywek  i uzyskali  awans  do  klasy  okręgowej  B. 

Z  uwagi  na dużą  liczbę zawodników  do tegorocznych  rozgry
wek  w sezonie 2004/2005  zgłosiliśmy  cztery  drużyny  trampka
rze  młodsi  i juniorzy  młodsi  oraz  trampkarze  i juniorzy  starsi. 

Seniorzy:  W  roku  2003  w  rozgrywkach  ligowych  uczestni
czyły  dwie  drużyny  seniorów:  w  lidze  okręgowej  I drużyna  (22 
zawodników),  w klasie  B  II drużyna  (2016  zawodników). 

Szkolenie  zawodników  prowadziło  2  trenerów  oraz  trener 
bramkarzy.  Na  koszty  uczestnictwa  w  rozgrywkach  ligowych 
składały  się  wydatki:  płace  trenerów,  koszty  transportu  na  me
cze,  zakup  sprzętu,  zakup  strojów  sportowych,  zwrot  kosztów 
dojazdu  na  treningi,  diety  zawodników,  premie  za wygrane  me
cze, organizacja obozu zimowego, udział w rozgrywkach  pucharu 
Polski,  ubezpieczenie,  badania  lekarskie,  lekarstwa,  zgłoszenia 
zawodników  do  PZPN,  opłaty  sędziowskie. 

SEKCJA  SKOK U  O  TYCZC E 
Szkółka  prowadzona  jest  przy  SP  5 w  Lipowcu  dla  15 dziew

cząt  i chłopców.  Koszty  szkolenia:  płaca  trenera,  zakup  odzieży 
sportowej  (stroje,  dresy,  kolce),  sprzęt  sportowy  (tyczki),  orga
nizacja zawodów, opłaty sędziowskie, przejazdy na zawody, wpi
sowe,  diety,  ubezpieczenie  i badania  lekarskie,  lekarstwa,  orga
nizacja obozu  letniego  dla  4  osób. 

W  zawodach  rozgrywanych  roku  2003  nasza  zawodniczka 
Agata  Bijok zdobyła  tytuł Mistrzyni  Śląska  Młodzików  i podob
nie w roku 2004 zawodniczki  sekcji zdobyty  tytuł Mistrzyni  Ślą
ska Młodzików  i II Wicemistrzyni. Tytuł  Mistrzyni  Okręgu  zdo
była  też  juniorka  młodsza  Patrycja  Moskała,  która  startując  na 
mistrzostwach  Polski  w Zielonej Górze  zajęła  IV  miejsce. 

SEKCJA  SPORTOW  ZIMOWYC H 
Prowadzi  szkolenia w narciarstwie  i snowboardzie dla 50 osób 

do  momentu  wstrzymania  zapisów  do  sekcji,  w  czasie  letnim 
trenuje ok.  25  zawodników. 

Koszty  szkolenia:  płace  2  trenerów,  zakup  sprzętu,  organiza
cja  zawodów,  opłaty  sędziowskie,  opłata  fotokomórki  podczas 
zawodów,  przejazdy  na  zawody,  wpisowe,  diety,  organizacja 
obozu  letniego  dla  12 osób,  ubezpieczenie  i badania  lekarskie. 

Członkami  sekcji  są  znani  zawodnicy  jak  Katarzyna  Wieja
cha,  Marcin  Szeja  i Piotr  Pinkas    mistrzowie  Polski  juniorów. 
Członkowie  kadry  narodowej  Polskiego  Związku  Snowboardu. 

BUDŻET  KLUB U 
Budżet  KS „Kuźnia" w 2003 r. wyniósł  285.305 zł.  Przychody 

stanowią  pieniądze  uzyskiwane  z: prowadzenia  parkingów,  wy
najmu  stadionu  i  dzierżawy  terenu,  organizacji  imprez  sporto
wych  i festynów, dotacji  z samorządów,  wpłaty  od  darczyńców, 
transferu  zawodników. 

Na  wydatki  składają  się:  koszty  prowadzenia  sekcji,  wyszcze
gólnione  wyżej,  płace  trenerów,  kierowników  drużyn,  masaży
sty, płaca gospodarza  i księgowej,  koszty  administracyjne,  kosz

ty  utrzymania  i remonty  obiektów  sportowych,  koszty  utrzyma
nia budynków  socjalnych  i administracyjnych, energii  elektrycz
nej, wody, środków chemicznych  do prania strojów  i utrzymania 
czystości,  wywozu  śmieci,  eksploatacji  i  napraw  autobusu,  ko
siarki,  lodówek. 

Klub  nie  posiada  stałego  sponsora  (Inżbud  sponsorował  nas 
tylko  w  roku  2002).  Dużą  pomocą  jest  udostępnienie  stoku  dla 
sekcji  sportów  zimowych  przez  Kolej Linową  „Czantorią". 

prezes  KS  Kuźnia  Zdzisław  Kaczorowski 
Sprawozdanie  finansowe za  I półrocze  2004  r. 
Dochody  86.534,86  zi 
  dzierżawa  terenu  5.154,70;   parkingi  12.067,16;    reklama 

12.400;  inne  5.050;  bilety  wstępu  na  mecz  4.863;  wypoży
czenie  zawodnika  1.500;    sprzedaż  działki  30.000;  otrzymane 
dotacje  z Urzędu  Miasta  15,500 

Koszty  87.980,11 
  szkolenie  zawodników  i  udział  w  rozgrywkach  52.601,12 

  koszty  przewozów  4.670;    utrzymanie  obiektów  i  urządzeń 
sportowych 7.697,39;   koszty administracyjne 23.011,60; w tym: 
zużycie materiałów  115,10; energia, woda 5.374,32; usługi  łącz
ności  358;  usługi  komunalne  1.385,20;  dzierżawa  terenu  UM 
2.393,64;  wynagrodzenia  9.839,66;  podatek  od  nieruchomości 
1.469,24;  pozostałe  koszty  2.084,88. 

SPRAWOZDANI E  KLUB U  S P O R T O W E GO 

„N IERODZIM "   (framenty) 
W  sezonie  rozgrywkowym  2003/2004  juniorzy  i  trampkarze 

występowali  w rozgrywkach grupy A  Podokręgu Skoczów. Przy
gotowania  rozpoczęły  się  obozem  10 dniowym,  końcem  lipca 
w  Pieszczanach  (Słowacja). Po rundzie jesiennej  trampkarze  za
jęli  5  miejsce.  Drużyna  trampkarzy  liczyła  24  zawodników.  W 
kadrze  Podookręgu  Skoczów  z naszego  klubu  brało udział 4  za
wodników.  W  przerwie  zimowej  trampkarze  wygrali  turniej  ha
lowy  w  Chybiu  po  rzutach  karnych  z  Frydkiem  Mistkiem.  Po 
rundzie  wiosennej  drużyna  trampkarzy  utrzymała  swoją  lokatę. 
W zimie zajęcia odbywały się z konieczności  na sali  gimnastycz
nej  w  Skoczowie  i  w  Lipowcu,  co  stwarza  pewne  problem  w 
przygotowaniach  do  rundy  wiosennej.  Mamy  nadzieję,  iż  po
wstanie  szybko  sala  w  Nierodzimu,  której  nasza  młodzież  bę
dzie  mogła  korzystać. 

Juniorzy  po rundzie jesiennej z  17 punktami  zajmowali 5 miej
sce.  Drużyna  liczyła  16  zawodników.  W  przerwie  zimowej  ju
niorzy  zajęli  II miejsce na  turnieju  halowym  w Chybiu  przegry
wając  1 miejsce  w  finale z  Rekordem  Bielsko  Biała.  W  rundzie 
wiosennej 5 zawodników  z powodzeniem  występowało  walcząc 
o awans w drużynie seniorów. Ostatecznie juniorzy  zajęli 7 miej
sce  w  rozgrywkach  z dorobkiem  33 punktów.  Dzięki  uprzejmo
ści  miasta  Ustroń  juniorzy  młodsi  wraz  z  Kuźnią  Ustroń  wyje
chali  do  Niemiec,  gdzie  zajęli  I miejsce  w  turnieju. 

prezes  KS  Nierodzim 
Krzysztof  Molek 

Wpływ y  środków  pieniężnych 
uzyskanych  przez  KS  „Nierodzim " 

I  półrocze  2004  r. 
1.  Urząd  Miasta  Ustroń  5000  zł 
2. Starostwo  Powiatowe  Cieszyn 

3. Pozyskane  środki  własne  2.240  zł 

Ogółem  wpływy:  7.240  zł 

Wydatk i  poniesione  przez  KS  „Nierodzim " 

1. Utrzymanie  boiska  i pawilonu  sportowego  2.657,19  zł 
2. Zakup  sprzętu  sportowego  2.991,54  zł 
3. Wydatki  administracyjne  1.307,00  zł 
4. Wynagrodzenia  8.910,00  zł 
5.  Ryczałty  sędziowskie 
6. Przewozy  zawodników  801,98  zł 
7. Obozy,  zimowiska,  turnieje,  1.055,00  zł 

zakończ.sezonu.treningi 
8. BOZPN  startowe,  uprawnienia,  transfery, deklaracje  
9. Badania  lekarskie,  zabiegi 

Ogółem  wydatki :  17.722,71  zł 
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DO  WOJSK A 
7  i 8  października  na  korytarzach  siedziby  biblioteki  przewi

nęło  się kilkudziesięciu  pięknych  i młodych  mężczyzn  w  wieku 
poborowym. Włas'nie rejestracja przedpoborowych  zmusiła chło
paków  z  roczników  86  do  zameldowania  się  przed  pracowni
kiem  Urzędu  Miasta  Michałem  Kozłowskim. 
 Taka jest  procedura.  Najpierw mężczyźni  trafiają do nas, jest  to 
ich  pierwsze  zarejestrowanie.  Kolejnym  etapem  będzie  już  ko
misja  wojskowa  i orzeczenie  o  przydatności  do  służby  wojsko
wej  i nadanie  kategorii   tłumaczy  M.  Kozłowski. 

Między  innymi  o  tym  dowiadywali  się  przyszli  obrońcy  na
szych  granic  na spotkaniu  w  byłej Fili i  LO  im.  Kopernika. 

M. Kozłowski mówił kandydatom  na żołnierzy  również o moż
liwościach odroczenia służby, służbie zastępczej. Powiedział  nam, 
że  zdecydowana  większość  przedpoborowych  nie  chce  iść  do 
wojska. Nie garną  się do  służby  i do wywiadów  prasowych  też. 
Zgodził  się  z nami  porozmawiać  Marek  Niedziela,  który  obec
nie  uczy  się w  trzeciej klasie  Liceum  Ogólnokształcącego.  Woli 
akademik  od  koszar,  dlatego  po  maturze  wybiera  się  na  jakieś 
studia  ścisłe,  a nie do  wojska. 
  Na  hasło  „wojsko"   moi  rówieśnicy  reagują  bardzo  różnie 
 stwierdza  Marek.  Niektórzy  nawet chcą  iść do wojska, ale j a 
osobiście znam  takich bardzo niewielu.  Większość  znajomych 
mówi, że wybierają  się na studia  i mają nadzieję, że potem  też 
im się uda uniknąć służby. Na pewno zależy  to od  wykształce
nia.  Ci,  którzy  chcą  się  uczyć,  nic  marzą  o  stracie  czasu  na 
ćwiczeniach  i musztrach.  Myślę, że może  to odpowiadać  tylk o 
pasjonatom  albo osobom,  któr e obecnie  nie  mają  pracy,  chcą 
przeczekać  trudn y  okres gospodarczy  w kraju .  (mn) 

Festyn  w  Lipowcu.  Widoczne  na zdjęciu  Ernestyna  Inglot,  Maria  Głod
niok, Wiktoria  Ferfecka oraz Jadwiga  Małysz mówią:  Szkubiymy  piyrzy 
do  poduszek,  żeby  się  dobrze  spało.  Musi  to  być  pierze  gęsie  i  u  nas 
w  Lipowcu  na szczęście  jeszcze  nie  brakuje  gęsi.  Kiedyś  szkubaczki  to 
były jedne z najważniejszych spotkań we wsi. Siadało się w długie jesien
ne wieczory, śpiewało, tańczyło, opowiadało  różne historie. Spotykali się 
młodzi  ze starszymi  i jak  to  się  teraz  mówi    integrowali  się.  Dzisiaj  od 
czasu do czasu jeszcze panie się spotykają  przy tym szkubaniu, ale to już 
nie to  samo. Warto  to  pierze  szkubać,  bo  poduszka  z tego  jest  miękka, 
ciepła  i najlepsza do spania.  Fot. M. Niemiec 

TERMINARZ ROZGRYWEK 
Wojewódzkiej  Ligi Juniorek Starszych w Piłce Siatkowej 
19.10  I .K S  Orzeł  Kozy    T RS  Si ła  Us t roń 
26.10  MK S  Wodzisław  Śląski   TRS  Siła  Ustroń 
02.11  TS  Volley  Rybnik   TRS  Siła  Ustroń 
09.11  TRS  Siła  Ustroń   BK S  BielskoBiała 
16.11  TRS  Siła  Ustroń   LK S  Orzeł  Kozy 
23.11  MOSiR  MOSM  Tychy   TRS  Siła  Ustroń 
07.12  TRS  Siła  Ustroń   MK S  Wodzisław  Śląski 
14.12  TRS  Siła  Ustroń   TS  Volley  Rybnik 
21.12  BKS  BielskoBiała   TRS  Siła  Ustroń 

Festyn  w  Lipowcu.  Maria  Marianek  przędła  i  kręplowała  opowiadając: 
 To jest bardzo stary kołowrotek, może mieć nawet 100 lat. W czasie woj
ny  służyłam  w  Kisielowie  u Niemców  i  na  koniec  służby  powiedzieli,  że 
mogę go sobie wziąć. Ale  z tego co mówili, ten kołowrotek stał u nich też 
już  bardzo  długo.  Jest  już  przeżarty  przez  korniki,  musiałam  go  trochę 
poreperować, polakierować. Teraz już nie przędę w domu, ale kiedy dzieci 
były  małe, to  musiałam,  bo wełna  była  potrzebna  na skarpetki,  sweterki. 
Była droga, więc chodziłam na pole, żeby z drutów zbierać kawałki wełny 
zostawione przez przechodzące barany. Wystarczyło na skarpety dla dzieci. 
Taka wełnę najpierw trzeba kręplować czyli przeczesywać. Dzisiaj oprócz 
przędzenia, pokazywałam też kręplowanie na kręplach, które zrobił mi jesz
cze świętej  pamięci małżonek.  Fot. M. Niemiec 

OBWIESZCZENI E 
BURMISTRZ A  MIAST A  USTROŃ 

Stosownie do przepisów art. 53 ust.  I ustawy z dnia 27  marca 
2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
(Dz. U.Nr 80 poz. 717 z dnia  10 maja 2003 r. z  późn.zmianami) 

z a w i a d a m i a m 
że  na  wniosek  Górnośląskiej  Spółki  Gazownictwa  sp.  z  o.o. 

w  Zabrzu,  Oddziału  Zakładu  Gazowniczego  w  Zabrzu, 
ul. Szczęść Boże  11,41 800 Zabrze,  reprezentowanej przez Za
kład  ProjektowoWykonawczy  „Emitor"  inż.  Ryszard  Woźni
ca,  ul.  Hermisza  8c/17,  41819  Zabrze,  zostało  wszczęte  po
stępowanie  administracyjne w sprawie  ustalenia  lokalizacji  in
westycji  celu  publicznego,  polegającej  na  budowie  przyłącza 
do sieci gazowej będącego w trakcie realizacji zespołu  zabudo
wy  mieszkalnej  wielorodzinnej  w  Ustroniu  Polanie  przy  ul. 
Chabrów  na  terenie  pgr.  nr 2567/16,  2579/12,  2495/3,  2491/9, 
2579/19,  2491/11,  5074,  2579/6,  2579/22,  2579/27 

W  związku  z powyższym  zawiadamiam  strony  przedmioto
wego  postępowania  o możliwości  zapoznania  się  z  wnioskiem 
oraz  załączonymi  materiałami  oraz  o  możliwości  wniesienia 
ew.  uwag  w  związku  z  przedmiotowym  zamierzeniem  w  Wy
dziale  Inwestycji, Architektury  i Gospodarki  Gruntami  Urzędu 
Miasta w Ustroniu  pok. 31, w godzinach  urzędowania  w  termi
nie  7  dni  od  dnia  ukazania  się  niniejszego  obwieszczenia.  Po 
tym  terminie  sprawa  zostanie  rozpoznana  w oparciu  o  posiada
ne dowody  i materiały. 

Pouczenie  : 
Zgodnie z art. 28 KPA „[... ] stroną  jest  każdy, czyjego  intere

su prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności  organu  ze  względu  na  swój  interes  prawny  lub  obo
wiązek  [...]" 

Burmistr z  Miasta  Ireneusz  Szarzeć 
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REZERWAT W SŁOŃCU 

Klasa 5b przedstawia  realizację zadań  rajdowych.  Fot. Arch. SP1 

W sobotę  18 września  ustrońskie  Koło Polskiego  Klubu  Ekolo
gicznego zorganizowało dla swoich  członków  i sympatyków  wy
prawę do  rezerwatu  Rotuz. 

W wydanym  w 2002  r. przez  ustrońskich  ekologów  opracowa
niu  „Rezerwaty  przyrody  Śląska  Cieszyńskiego"  można  znaleźć 
na temat miejsca tej wycieczki ciekawe informacje autorstwa  Alek
sandra  Dordy  i  Leona  Mijała. 

Oczywiście  nie sposób podczas  kilkugodzinnego spaceru  zoba
czyć  wszystko,  co  warte  jest  tam  zobaczenia.  Opowiadający 
o  rezerwacie  leśnicy bardzo się starali, żeby pożerający  wzrokiem 
krajobraz oraz pojedyncze okazy  roślin  „wycieczkowicze"  dowie
dzieli  się w tym  czasie jak  najwięcej. 

W  otulinie  rezerwatu  podziwialiśmy  drzewostan,  ale  przede 
wszystkim  wciągaliśmy  w płuca  wspaniałe,  balsmiczne  powietrze. 
  Tli  gdzie  jesteśmy  to  pozostałość  dawnych  lasów.  W  latach 
20.  był  tu  potężny  pożar.  Obecnie  trw a  przebudowa  drzewo
stanu.  Mamy  40  % dębu, 30 sosny,  reszta  to domieszki:  brzo
za, osika   o otaczającym nas lesie opowiada  leśniczy Józef Waw
rzyczek. 

Leśniczy Józef Wawrzyczek  opowiada o lesie.  Fot. A. Gadomska 

Schowany  pośród  sosen  stoi  wspaniały,  ok.  I50Ietni  buk.  Po
dobnych  jest  w tym  leśnictwie jeszcze  7. 
  Rezerwat  Rotuz  leży  na  terenie  dwóch  leśnictw:  Chybie 
i  Zabrzeg.  Znajduj e  się  tu  tzw.  tor f  przejściowy    powiedział 
J.  Wawrzyczek. 

Torfowisko jest  miejscem  bardzo  specyficznym,  porośniętym 
turzycami, żurawinami, mchami  torfowymi. Można  tu też spotkać 
sporo  rosiczki,  grążel  błotną. 

Dla  ustrońskich  ekologów  spotkanie  z  tymi  coraz  rzadszymi, 
ściśle chronionymi  roślinami,  nie było może czymś wyjątkowym; 
dla  mnie,  mieszczucha  usiłującego  przestawić  się  na  tryb  życia 
bardziej „ekologicznowiejski"  zobaczyć  rosnącą  dziko  żurawinę 
czy  usłyszeć  krzyk  żurawia,  to  prawdziwy  rarytas!  Podobno  zi
mują  tu  też orły  bieliki  z  północy. 

Na torfowisku można zaobserwować  kolejny etap zarastania  tej 
enklawy  pośród  lasów:  na  kępkach  posiewają  się  sosny  i brzozy. 
Na  pewno  warto wybrać  się  do  rezerwatu  Rotuzy  w  maju,  kiedy 
pięknie  kwitną  tam  storczyki. 
  Przez środek  tego  rezerwatu  biegnie  głęboki  rów,  któr y  wy
kopali  tuż po pierwszej   wojnie światowej  jeńcy  wojenni,  gdyż 
próbowano  osuszyć  ten  obszar.  Dzięki  Bogu  nie  udało  się  to 
 stwierdził  leśniczy  J.  Wawrzyczek. 

Tego  dnia  udaliśmy  się  również  do  leśnictwa  Gołysz  i  tam 
J.  Wawrzyczek  mówił: 
  Chcemy  państwu  pokazać  w  jak i  sposób  prowadzona  jest 
przebudowa  drzewostanów.  Kiedyś  drzewa  były  sadzone  dla 
przemysłu  celulozowopapierniczego  i kopalnianego.  Obecnie 
przebudowuje  się  drzewostany  świerkowososnowe  na  drze
wostany  dostosowane  do  siedliska  czyli  gatunki,  któr e  będą 
miały w tym miejscu odpowiednie warunk i wzrostu  i  rozwoju. 
Tworzymy uprawy dębowososnowe, jesionowodębowe, świer
kowobukowojodłowe. Oczywiście ta przebudowa będzie trwa
ła wiele  lat. 

Przed  leśniczymi  wiele  lat ciężkiej pracy  i starań.  (ag) 

ZNA M  OKOLIC Ę 
Jeszcze  troszeczkę  lata/  i już    troszeczkę  jesieni./  Jeszcze  ziele

nią  się  Uście, /  lecz  wiele  już  się  czerwieni...  wg  R.  Przymusa 
Takimi  słowami  mogli  powitać uczniowie Szkoły  Podstawowej 

nr  I  wtorkowy  dzień,  5  października.  Wyruszyli  wtedy  na  swój 
doroczny  rajd  integrujący całą  społeczność  szkolną.  W  tym  roku 
przebiegał  on  pod  hasłem  „Znam  swoją  najbliższą  okolicę". 
Uczniowie  wyruszyli  na  rajd  specjalnie  dobranymi  dla  poszcze
gólnych  klas  trasami.  Młodsi  kierowali  się  specjalnymi  oznacze
niami.  W  czasie  wędrówki  wszyscy  wykonywali  grupowe  zada
nia   sportowe  i teoretyczne   związane z ogólnym  hasłem  rajdu. 
Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymywali  punkty, 
które skrupulatnie  liczyli . Starsi  trasę rajdu musieli odszukiwać na 
specjalnie przygotowanej mapie. Po drodze mieli okazję zwiedzić 
Wytwórnię  Wód  Mineralnych  „Ustronianka". 

Cała społeczność  szkolna spotkała  się na  Kępie u Jonka.  Pierw
si  swoją  trasę  ukończyli  najmłodsi  uczniowie  z  klas  I   III .  Po 
trudach  wędrówki  przyjemnie było wypić gorącą  herbatę z cytry
ną  i posilić  się pysznymi  bułkami. Okazało się, że wszyscy  rajdo
wicze  postarali  się  o  uzyskanie  jak  największej  ilości  punktów. 
Wobec  tego wszystkie  klasy otrzymały  w nagrodę słodycze ufun
dowane  przez  Radę  Rodziców.  Wspaniała  pogoda  zachęcała  do 
urządzania różnych zabaw  ruchowych.  Aż szkoda było opuszczać 
tak  piękne  miejsce... 

Społeczność  SP  I serdecznie dziękuje państwu  Zuzannie  i Mi
chałowi  Bożek  za  umożliwienie  zwiedzenia  Wytwórni  Wód 
Mineralnych  „Ustronianka".  Równie  serdeczne  podziękowania 
kierujemy  pod  adresem  państwa  Renaty  i Stanisława  Demel  za 
pomoc w przygotowaniu  posiłku na zakończenie rajdu.  (bet) 

Festyn w Lipowcu. Wiktor Pasterny właśnie kończy płaskorzeźbę z nazwą 
Koła Gospodyń Wiejskich,  którą  ofiaruje  paniom.  Fot. M. Niemiec 
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ustrońskie   muzea, 
  kultury,

stowarzyszenia,  straż miejska 
w w w .  u s t r o ń    §D! 

M I E J S K A  B IBL IOTEK A  P U B L I C Z N A 
Rynek  4,  teł.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek:  8.00    18.00; wtorek:  8.00  15.00;  środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00;  sobota  8.00    12.00. 
Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci  i  młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00; wtorek:  8.00  15.00; środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00. 

M U Z E U M  U S T R O Ń S K I E  im .  J .  J a r o c k i e g o 
ul.  Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych  Muzeum 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  malarstwa  Stefanii  Bojdy  z  Cieszyna    czynna  do  10 
listopada 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9    14, 

w soboty,  niedziele  9.30   13. 

ODDZIA Ł  M U Z E U M  „ZBIOR Y  M A R I I  S K A L I C K I E J " 
ul. 3  Maj a  68,  teł.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale,  ekslibrisy,  drzeworyty  i druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii 
Skalickiej 
— Zabytkowa  biblioteka 
Oddział  czynny:  środy,  czwartki,  piątki,  soboty,  niedziele  913 

(od  ˇ6 października  do  JO  kwietnia) 

M U Z E U M  REGIONALN E  „STAR A  ZAGRODA " 
ul. Ogrodowa  1, teł.  8543108. 
od  wtorku  do piątku  10   16, soboty  10   13.00. 
Od  15.10.2004  r. muzeum  nieczynne 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „N A  GOJACH " 
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka  19. lei. 85411 00. Galeria czynna cały czas. 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ZAWODZIE " 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku do piątku 9  16. w soboty  913. 

BIUR O  PROMOCJ I  I  WYSTA W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biur o  i galeria czynne:  od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

LOMBARD, 
POŻYCZKI POD ZASTAW 
Ustroń,  Daszyńskiego  59  A 

nr tel. 8541042 
czynne 

od  poniedziałku  do  piątku 
w  g o d z .  1 3 . 0 0    1 7 . 0 0 
w  s o b o t y  9 . 0 0    1 3 . 0 0 

Zapraszamy! 

K S E R O 
GR 

www.kserograf.com.p l 
b1uro@kaoro9raf .com.pl 

Rok /ofo'.nl 

P R O M O C J A 
K O P I A R K A  F A K S  D R U K A R K A  S K A N E R 

 cyfrowa  kopiarka  16  A4/min 
 faka klaay  G3 

 drukarka  laserowa  600dpi 
 skanor  kolorowy 

 obsługa  w Jęz.polskim 

Cena:  2350+22%VAT 

Ustroń,  Ogrodowa  9a 
tel.  854  3640,  tel/fax  851  3869 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr  optyk   optometrysta   Jacek  Fuchs 

Ustroń,  ul. M. Konopnickiej  15c 

GABINE T  OKULISTYCZN Y 
Lek. med. Władysława Broda specjalist a choró b oczu 

pon.,  śr.  15.3017.00 

pon.  pt.  9.00  17.00 
sobota  9.0013.00 

Możliwość  telefonicznej  rejestracji 
:

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż Y C I E  I  M I S J A " 
ul. 3  Maj a  14,  tel.  854 45  22,  fax  854  18  14 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
Klub Abstynent a „RODZINA" . Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
MITYNG AA   czwartek od  17.30 MITYNG AlAnon.  wtorek od  17.30 
Klu b  Abstynent a   w pozostałe  dni od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kontaktowy:  0 601  516854. 

F U N D A C J A  ś w.  ANTONIEGO .u l .  Kościelna  21,  tel. 854  17 72 
wtorek  9.00 spotkania z instruktorem  terapii  uzależnień  i współuzależn. 

M I E J S K i  D O M  K U L T U R Y  „ P R A Ż A K Ó W K A " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  fotograficzne,  modelarskie, 
akrobatyka   zajęcia  odbywają  się  po  południu. 
kur s  języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00   sala  nr 8 
gimnastyka  lecznicza  poniedziałki  i czwartki godz.  19.00  20.00  s. nr 7 

  nauka gry na: 
fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie, 
skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia 
wokalne   zajęcia  odbywają  się  po  południu. 

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  III  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidów  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskich  Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych 
czwartek  10.0012.00  s. nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 

Klub działając y przy Ośrodk u Pracy z Dziećmi i Młodzież ą „MOŻNA INACZEJ" 
Ustroń,  ul. Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
 poniedziałki  :  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  II V) 
15.00    16.30  zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne), 

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

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
środy:  15.00  16.30  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 

zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne), 
  piątki : 
14.00   17.00  Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI  szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rvnek 2, tel. 8542653,   od poniedziałku  do piątku 8.30   16.00 

sobota  8.30  13.00 
ul. Sanatoryjna 7, 8542025   od poniedziałku  do piątku 8.45    16.00 

 sobota 8.45   13.00 

K O M I S A R I A T  P O L I C J I  U S T R O Ń 
ul. 3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

S T R A Ż  M I E J S K A  U S T R O Ń 
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 
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W ustrońskich winnicach trwa winobranie.  Fot. M. Niemiec 
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My więdniemy...  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

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

Usługi  koparka  i spychaczem  DT
15.  Tel.  0603117552. 

Mieszkanie  sprzedam    osiedle 
Manhatan,  M5, trzypokojowe,  ład
ny  widok.  Tel.  0602518363. 

Iglaki  i orzech  włoski    wyprze
daż.  Tel.  8544072. 

Masz  t rochę  wo lnego  czasu? 
Skończone  16  lat?  Umiesz  się 
zgrabnie  poruszać?  Nie boisz się 
wystąpić  przed  publ icznością? 
Przyjdź na spotkanie kwalifikacyj
ne  w  dniu  13.10.2004  o  godz. 
15.30 w „Oazie". Więcej  informa
cji :  tel.  0661589181. 
0601277877. 

Pokój do wynajęcia. 
Tel.692741763 

JĘZYK  NIEMIECKI    kursy na
uczania  indywidualnego,  istnieją 
od roku  1995.  Ustroń,uI.Lipowska 
84. Tel/Fax  8547467. 

Do  wynajęcia  jednoosobowy po
kój. Tel.  854—3845 

Dwa  pokoje  dwuosobowe  do wy
najęcia. Tel.  8547137. 

Wycieczka 
jednodn iowa 

BUDAPESZT 
23 października 

1 15 zł 
B.U.T.  „Ustronianka" 

tel.  8543288 

DYŻURY  APTEK 
14.10   apteka Elba,  ul. Cieszyńska  2,  tel.8542102. 
1517.10   apteka  Myśliwska,  ul. Skoczowska  111, lei.  8542489. 
1820.10   apteka  Centrum,  ul. Daszyńskiego 8,  lei. 8545776. 
2123.10  apteka  Pod Najadą,  ul. 3 Maja  13,  tel.8542459. 
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... a myśmy dopiero  dojrzeli!  Fot. W. Suchta 

KULTUR A 

15.10  godz.  10.00 

21.10  godz.  17.00 

24.10  godz.  19.00 

26.10  godz.  9.00 

Spotkanie  z okazji  Dnia  Edukacji  Na
rodowej   dla  emery towanych  nauczyc ie

li  Muzeum  Ustrońskie 
Jesienny  koncert  z  cyklu  „Salon 
Czwartkowy" .  Wystąpią: U.  Chwastek 
  skrzypce,  G. Gerłowski    altówka, 
K .  Gala    instrumenty  klawiszowe 
  Zbiory  Marii  Skalickiej 
Ustrońska  Jesień  Muzyczna    recital 
fortepianowy  Adama  Makowicza 
  MDK  „Prażakówka" 
Audycj a  muzyczna  Filharmoni i Ślą
skiej    MDK „  Prażakówka  " 

K I N O  „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 

14.10  godz.  18.30 

godz.  20.00 
1521.10 godz.  17.00 

godz.  18.30 
godz.  20.00 

Pozew  o  miłość    komedia  rom.  (15  1.) 
USA 
Przekręt doskonały   sensac.  (15  I.) USA 
Shrek 2  komedia  anim.  (b.o.)  USA 
Dirt y  Dancing 2  obyczaj.  (15  1.) USA 
Shrek 2  komedia  anim.  (b.o.)  USA 

U S T R O Ń S K A 
dziesięć  lat  temu 

30 października: Na sesji  radni  Halina  Dzierżewicz,  Jerzy  Bał
dys,  Bronisław  Brandys,  Włodzimierz  Chmielewski  i Stefania  Bo
rowiecka  wypowiedzieli  się zdecydowanie  przeciw  powoływa
niu powiatów,  widząc  w tym  groźbę  rozrostu  administracji.  Rad
ni  optowali  także  za zwiększeniem  kompetencji  gminy.  Pismo  z 
takimi  postulatami  F. Korcz  zobowiązał  się  wysłać  na  ręce  mini
stra  Strąka. 

Na IX Centralnych  Targach  Myśli  technicznej  dla  Indywidual
nego  Budownictwa  Mieszkaniowego  INBUD94,  główną  nagro
dę  „Złoty  Kask"  przyznano  ustrońskiemu  Inwestbudowi  za  opra
cowanie  projektowe  i realizacje  osiedla  w  Hermanicach. 

W  środę  4 października  Czantorię  przykryła  warstwa  pierw
szego  śniegu.  Tegoroczna  zima  pojawiła  się nagle  w środku ka
lendarzowej  jesieni.  Niedzielny  poranek  9 października  przywi
tał  nas kolejnymi  opadami  mokrego  śniegu.  Spadło  go już na 
tyle,  że ucieszone  dzieci  pobiegły  lepić  bałwana. 

Rodzina  cygańska,  która  przebywała  u nas i sprawiała  nam 
trochę  kłopotów,  została  odesłana  najpierw  do podobnego  ośrod
ka w Dębaku,  a następnie  miała  być  deportowana  do byłej  Jugo
sławii.  Najprawdopodobniej  jednak  uciekła,  bo widziano  ją w 
Wiśle   mówią  w „Sasance".  Obecnie  przebywa  tam  81  uchodź
ców  z Bośni.  Wszyscy  posiadają  już status  uchodźcy  i  paszporty 
genewskie.  Nie mogą jednak  ani  opuścić  naszego  kraju,  ani  pod
jąć  pracy  bez specjalnej  wizy 06. 

4  października  w sali  sesyjnej  Urzędu  miejskiego  odbyło  się 
już  drugie  spotkanie  z. autorem  książki  „Na skrzydłach  RAF" 
Tadeuszem  Dytko.  Zainteresowanie  książką  jest  w Ustroniu wy
jątkowo  duże,  o czym  świadczy  chociażby  liczba  przybyłych  na 
spotkanie.  Zjawiło  się około pięćdziesięciu  osób.  Wielu znało  Jana 
Cholewę  osobiście.  (mn) 
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Pada podcięty  P. Piekar.  Fot. W. Suchta 

ANEMICZNIE 
Kuźnia Ustroń  Sokół Zabrzeg  2:2 (2:1) 

W sobotę piłkarze  Kuźni  podejmowali grającą jeszcze w  ubie
głym  sezonie w czwartej  lidze drużynę  Sokoła  Zabrzeg.  Pogoda 
jesienna,  typowo  piłkarska.  Obie  drużyny  stworzyły  emocjonu
jące  widowisko. 

Wszystko  zaczyna  się  przewagą  Kuźni.  W  13 minucie  strzał 
Arkadiusza  Ihasa  trafia w  poprzeczkę,  dobija  Maciej   Hanzel. 
niestety  nieskutecznie.  Prowadzenie  dla  Kuźni  zdobywa  Marek 
Jaromin  z  rzutu  karnego.  Później  dochodzi  do  wyrównania  po 
indywidualnej akcji  napastnika  Sokoła.  Jeszcze  w pierwszej  po
łowie  zamieszanie  podbramkowe  wykorzystuje  Rafał  Podżor
ski  i zdobywa  prowadzenie  dla  Kuźni. 

Druga połowa  to nadal  ataki  Kuźni. Najlepszą okazję marnuje 
Przemysław  Piekar   strzelając w  bramkarza  w  sytuacji  sam  na 
sam.  Z  czasem  do głosu  dochodzi  Zabrzeg,  a  wyrównanie  pada 
po  rzucie  wolnym,  biernej  postawie  obrońców  Kuźni  i  umiejęt
nej  dobitce.  W  ostatnich  minutach  Kuźnia  atakowała,  chciała 
zwyciężyć  lecz  Sokół  umiejętnie  się  bronił. 

Sędzia  na  średnim  poziomie,  tzn.  czasami  reagował,  czasami 
nie,  tak dzielił  rzuty  wolne po uważaniu  każdej z drużyn.  Pierw
si  się  zorientowali  piłkarze  Sokoła  i  podcinali  z  tyłu  będących 
w  dobrych  pozycjach  piłkarzy  Kuźni.  A  sędzia  albo  gwizdnął, 
albo  nie. 

Kuźnia  wystąpiła w  składzie:  Paweł  Macura,  Marek  Jaromin, 
Mateusz  Zebrowski  (od  86  min.  Robert  Zebrowski),  Damian 
Cichosz,  Rafał  Podżorski,  Grzegorz  Kopiec,  Arkadiusz  Ihas, 
Marcin  Marianek,  Grzegorz  Wisełka,  Maciej  Hanzel,  Przemy
sław  Piekar  (od  84 min.  Michał  Nawrat). 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Sokoła  Zbigniew  Sysło:    Wynik  odzwierciedla  to  co 

działo się na boisku. Szkoda straconych  bramek po  koszmarnych 
błędach  indywidualnych.  Dałem  dziś szansę  osiemnastolatkowi 
i  zawiódł  mnie.  W  sumie  jednak  jestem  zadowolony  z  wyniku. 
Cieszę  się  z gry  w  drugiej  połowie,  gdy  zaczęliśmy  lepiej  grać. 
Nie  udało  się  wygrać,  ale  zdobyliśmy  wyrównującą  bramkę. 
Moim  zdaniem  w  tym  meczu 
podział  punktów  nikogo  nie 
krzywdzi. 

Trener Kuźni Grzegorz  Wi
sełka:  Zabrzeg wysoko posta
wił  poprzeczkę.  Umieją  grać 
w piłkę. Trochę  nas  zaskoczy
li  i  przy  naszych  błędach 
w środku pola i bojaźliwej grze 
niestety nie mogliśmy  wygrać, 
tym  bardziej,  że  stworzyliśmy 
dobre  sytuacje, a  niewykorzy
stanie  ich  to naprawdę  sztuka. 
Ponadto  w obronie  nie  zawsze 
realizowaliśmy  to, co sobie za
łożyliśmy  przed  meczem.  Ka
tastrofalna  strata  bramki  na 
2:2. Nie może być tak, że prak
tycznie  nikt  nie  idzie  za  poda
niem.  Zbyt  anemicznie  grali
śmy w tym spotkaniu.  (ws) 

1.  BKSSta lBB.  31  305 
2.  Kuźnia  24  239 
3.  Bestwina  23  2717 
4.  Koszarawa  II  22  1910 
5.  Żabnica  21  2916 
6.  Czaniec  21  2717 
7.  Podbeskidzie 1119  1917 
8.  Zabrzeg  18  1918 
9.  Porąbka  15  1515 
10. Rekord  BB.  15  2125 
11. Wilamowice  13  2119 
12. Chybie  12  2324 
13. Kaczyce  10  1624 
14. Kobiernice  9  1226 
15. Gilowice  9  929 
16. Czechowice  7  927 
17. Zebrzydowice  5  731 

Walka w środku pola.  Fot. W. Suchta 

SAME  SPALONE 
Kończyce Wielkie  Mokate Nierodzim  3:1 (1:0) 

Przegrany  mecz  przez  dzie
cinne  błędy  i około  30  spalo
nych.  A bramka  dla  Nierodzi
mia  mogła  paść  już  w  pierw
s z ej  m i n u c i e,  k i e dy  s am  na 
sam z bramkarzem był  Robert 
Haratyk .  Nie  udało  się  i  nie
stety  nie  była  to jedyna  zmar
nowana  akcja  w  meczu. 

Bramkarz Jarosław  Salach
na spisywał się dzielnie  i obro
nił  kilka  trudnych  piłek.  Jed
nak  uległ  w  33 minucie  i  wte

dy  padła  pierwsza  bramka  dla 
Kończyc.  Stało  się  tak  dlate
go,  że  piłkarze  Mokate  zbyt 
długo  dyskutowali  nad  usta
wianiem  muru.  Kiedy  zajęci 
byli  rozmową, napastnik  Koń
czyc podał do kolegi  i ten  sku
tecznie  strzelił. 

W  podobnych  okoliczno
ściach  padła  trzecia  bramka. 
Druga  natomiast  po  błędzie 
obrońców,  którzy  dali  się  ła
two  minąć  i  pozwolili  wyjść 

przeciwnikowi  na czystą  pozy
cję.  Drugą  i  trzecią  bramkę 
straciliśmy  już  w  drugiej  po
łowie  w  70  i 80  minucie.  Ho
norowego  gola  dla  ustronia
ków  strzelił  Michał  Borus 
w  doliczonym  czasie  gry. 

Nierodzim okresami był  lep
szą  drużyną  i kto  wie,  jak  za
kończyłby  się  ten  mecz,  gdy
by  nie  błędy  niezrozumiałe 
nawet dla kibiców  gospodarzy. 

Przed  tym  meczem  Błyska
wica  i  Mokate  sąsiadowały 
w  tabeli.  Niestety  po  przegra
nej  Mokate  wraca  na  przed
ostatnie miejsce, a mógł już być 
blisko środka  tabeli.  (mn) 

1.  Kończyce  M.  21  225 
2.  Górki W.  19  1811 
3.  Simoradz  18  2514 
4.  Brenna  17  1612 
5.  Strumień  16  1514 
6.  Zabłocie  .14  2222 
7.  Drogomyśl  14  1517 
8.  Kończyce  W.  13  1516 
9.  Skoczów  II  12  1722 
10. Istebna  11  1621 
11. Wisła  11  1624 
12.Puńców  10  1519 
13. Nierodzim  9  1821 
14. Ochaby  8  1021 
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Niedługo  w  Ustroniu  Bieg  Legionów.  Tak  ustrońska  młodzież  walczyła 
w ubiegłym  roku na stadionie  Kuźni.  Fot. W. Suchta 

ŚCIGALI SIĘ 
2 października  odbył  się 8. Bieg Przełajowy o Nóż  Komando

sa. W sobotę  w  Lublińcu  spotkało  się 715  zawodników.  W  tym 
gronie na 358 miejscu uplasował  się zawodnik  TRS  Siła  Ustroń 
Bolesław  Mrozińsk i  z Ciśca,  który  zarazem  wygrał  rywalizację 
w  kategorii  wiekowej  powyżej  69  roku  życia.  13  kilometrów 
pokonał  w czasie  1:02.03.  (mn) 

2 października  w Sosnowcu odbyły  się trzecie  i ostatnie  zawo
dy  tegorocznej  edycji  Nutrend  Maratony  MTB.  Poprzednie 2 
wyścigi z tej serii odbyły się  14 sierpnia w Porąbce i  11 września 
w  Ogrodzieńcu.  W  Sosnowcu  rowerzyści  musieli  pokonać  9U 
km  tak  zwanego  Dużego  Maratonu  i 43  km  Małego  Maratonu. 
Mirosła w  Dyka  z Ustronia w kategorii  Masters  I  Małego  Mara
tonu  zajął  trzecie  miejsce osiągając czas  0:59.00.  Tadeusz  Spi
lok  w  Dużym  Maratonie  w  kategorii  Masters I zajął 7  miejsce. 
W klasyfikacji generalnej Nutred Maratony  MTB T. Spilok  upla
sował  się na 6 miejscu, a M.  Dyka  na 35.  (mn) 

Przeszykowny  Jozefku 
Wróciłach  prawie  z  łorlapu,  a  tu na biurku  leży moc  szkarbo

lów  i listów od przezocnych  czytelników.  Nie wiedziołech  za co się 
chycić,  wszycko  ważne.  Jeden  skryncil  klepeto  na dziurze  w ceście 
jak  mioł  cosi  pod  myckom.  Inszo  paniczka,  na  szczynści  ni  Ela, 
kopyrtła  się na bicyglu  i potargała  se szróty,  i strzaskała  kolano, i 
też  się  pyto  kaj  może  dostać  jaki  odszkodowani.  Inny  panoczek 
skludz.ił se do chałpy  malyrzy  . Jak pojechał  do Kosty po farbę  to 
już  zdążyli  wychlasiać  mu pół  dymiona  wińska  co ledwo  skończy
ło bulkać,  a mioł  go zływać  do  szklónek. 

Móm  ich  łopisać  w gazecie  i dać  zdjynci  co  im zrobił jak  leżeli 
naprani  pod  drabinom. 

Takim  starszym  ludziom  przeszkadzo  pies  u sąsiadów  co  fórt 
wyje  i harwosi.  Pytajóm  mie pieknie  aż mu cyknym  zdjynci  ipoko
żym  w gazecie,  to ci może  się zlitujóm  i psa  zawrzóm  do  chlywka. 
Jeszcze  inni  nadowajóm  na fojta,  że  wymienił  w  rotuzie  wszycki 
okna.  Snoci  w  biurach  był  wielkucny  przeciąg  i urzyndnicy  się 
boli,  że przi  wiynkszym  wietrze papióry  wytargo  im na  ulice. 

Sóm  widzisz  od czego  tu zacząć,  ale zacznym  od  twojij  sprawy. 
Ni mosz co przychodzić  do gazety.  Tak się nie dowiysz jak  tafajnu
la Ela się nazywo,  bo  to je  tajemnica  dziennikarsko, 

Tako samo jak  na spowiedzi  i tak samo  Elince nie podómy  kaj ty 
miyszkosz..  Choćbyś  poszeł  do gminy  by ci komputer  wydrukował 
wszycki paniczki  o tym mianie,  też nic nie wskórosz,  bo je  ochróna 
danych. 

Wyboczóm  mi feszjny Jozefku,  ale  was  nie  sporujym,  bo  gazeta 
ustrońska  ni mo  takij  rubryki.  Ale  się nie poddowej,  a jo jak  poja
dym kole  twojij  chałupy  to cie cyknym jak  wieszasz prani  i dóm cie 
do gaz.ety. To się Ela od  razu kapnie,  żeś  to ty, je  tym  wdowcym. 

Wyboczóm  mi  to  i nie gniywajóm  się, że ni mogym  inaczyj
Redachtorka 

Dyrekcj a  Szkoły  Podstawowej   Nr   1 w  Ustroniu 

ul. Partyzantów  2,  tel.  8543564 

pilni e  poszukuje  nauczyciela  wychowania 

fizycznego  z pełnymi  kwalifikacjami . 

Ofert y  prosimy  składać  w sekretariacie  szkoły. 

Upoważniona  do  rozmów  z kandydatami  jest 

dyrektor   SP1  Bogumiła  CzyżTomiczek. 

POZIOMO :  1) niezwykłe zjawiska, 4) drzewo  iglaste, 6) obok 
adresu,  8) wokół  obrazu,  9) osob l iwe  imi ę  kob iece, 
10)  gatunek  literacki,  11)  skorupiaki,  12)  instrument  w ko
ściele,  13)  miejscowość  na  Mazurach,  14)  oblicze,  twarz, 
15)  gatunek  królika,  16)  ojciec  po  czesku,  17)  „procenty" 
marynarza,  18)  duża  papuga,  19)  pociski,  20)  mała  czarna 
w  kawiarni. 

PIONOWO :  1)  słodka  tabliczka,  2)  gadanie  pod  publikę, 
3)  z Rysami,  4)  angielski  uniwersytet,  5)  w bimbrowni, 
6) zimny  półwysep,  7) silny  wybuch,  11) mały  knur,  13)  herb 
litewski. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  ocze
kujemy  do  25  października  br. 

Rozwiązanie  krzyżówki z nr   38 
GRZYBOBRANI E 

Nagrodę  30 zł otrzymuje MARI A  SZYMCZAK ,  Ustroń,  os. 
Cieszyńskie  3/20.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA  KRZYZOWKA 

30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 
KRZYZOWKA 

30 zł  30 zł 
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