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BASEN NAD MORZEM 
W  ostatnich  dniach  przebywała  w  Ustroniu  delegacja  Ustronia 
Morskiego.  Dwa Miasta  o podobnej  nazwie  zastanawiają  się nad 
formą  współpracy.  Podpisano  wstępną  deklarację  o  współpracy 
obu  gmin.  Wójta  Ustronia  Morskiego  poprosiliśmy  o  rozmowę. 

Rozmowa  ze  Stanisławem  Zielińskim , 

wójtem  Ustronia  Morskiego 

Jakie mogą być korzyści z nawiązania  kontaktów z kolejnym 
miastem  partnerskim,  tym  razem  polskim? 
Myślę,  że  gminy  w  kraju  mogą  współpracować  tak  samo  jak 
współpracują  z gminami  za granicą. W przypadku  naszych  kon
taktów spodziewamy się nawet lepszych efektów. Przede wszyst
kim  będzie  to  wymiana  ludzi.  Liczymy  na  to,  że  z Ustronia  do 
Ustronia  Morskiego przyjedzie sporo osób na letni  wypoczynek, 
i  tak  samo  z  Ustronia  Morskiego  do  państwa  zawitają  turyści 
nastawiając się  na  leczenie,  wędrówki  góskie, jazdę  na  nartach. 
Po tym  co  tu zobaczyliśmy,  wiemy,  że jest  po co  przyjechać. 
Do Ustronia  Morskiego nasi mieszkańcy jeżdżą  od  lat.  Kuź
nia miała  tam swó j ośrodek, obecnie jeżdżą  tam  pracownicy 
wodociągów. Jest  to więc miejscowość doskonale znana.  Jak 
chcecie  zachęcić  tych,  którzy  jeszcze  w  Ustroniu  Morski m 
nie  byli? 
Uważam,  że  najważniejsza w  takiej gminie  jak  nasza, jest  czy
stość. Zawsze  mówię,  że może być  szaro,  biednie,  ale  musi  być 
czysto.  Ludzie  oceniają  nas  patrząc  na  czystość.  Muszę  się  po
chwalić, że cała infrastruktura, jak gazyfikacja, kanalizacja, woda, 
telefonizacja,  elektryfikacja jest  już  u  nas  zrealizowana.  Jeste
śmy  przygotowani  na  przyjęcie  30.000  wczasowiczów.  Od  22 
lat jestem  w gminie, do  1990 r. jako naczelnik, później jako wójt 
i to  zapewnia  stabilność    wiem  co  mam  realizować  na najbliż
sze dziesięć  lat. Człowiek  zna  miejscowość,  każdego  mieszkań
ca z  imienia  i nazwiska,  bo 3500  mieszkańców  to niedużo.  Naj
ważniejsze, by w okresie  letnim  przyjeżdżało do nas jak  najwię
cej  ludzi. W sezonie przebywa  u nas jednorazowo  około  25.000 
wczasowiczów.  Dość  przypadkowo  mamy  dwa  mola,  ponieważ 
wykorzystaliśmy  konstrukcję,  na  której  umieszczona  była  rura 
odprowadzająca wody  melioracyjne  i  deszczowe. 
W  Ustroniu  Morski m  było  dużo  ośrodków  wczasowych  za
kładów  pracy. Jak  obecnie  funkcjonują ? 
W  80%  są  w  rękach  prywatnych.  Służby  socjalne  wielu  zakła
dów bronią  się przed  prywatyzacją, sprzedażą  i wtedy przejmują 
ośrodki  związki  zawodowe. 
Il e  trw a u was  sezon? 
Niestety bardzo krótko. Około dwóch  miesięcy, a to za mało żeby 
utrzymać  się przez cały  rok. Gdy  były  to ośrodki  zakładowe  bez 
względu na pogodę ośrodki były pełne, wszystkie  łóżka były opła
cone.  Dzisiaj bardzo  dużo  zależy  od  pogody.  Przed  sezonem  na 
długi  majowy weekend  przyjeżdża sporo osób z  Wielkopolski. 
Czego oczekują  przyjeżdżający  do was  wczasowicze? 
Jak  już  mówiłem,  przede  wszystkim  ładnej  pogody.  Aby  wie
dzieć  jak  jesteśmy  oceniani,  co  roku  rozprowadzamy  ankietę 
z  trzynastoma  pytaniami.  Dzięki  temu  wiemy  skąd do nas  przy

(cd.  na  str.  2) 

Jesienne mgły.  Fot. W. Suchta 

11 XI  ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada  2004  r. obchodzimy  86.  rocznicę odzyskania  nie
podległości  przez  Polskę.  Jest  to ważne  wydarzenie  dla  wszyst
kich  Polaków.  Niegdyś  ten  dzień  obchodzony  był  bardzo  uro
czyście, wszyscy  z dumą  wyrażali  radość,  która  była oznaką  pa
triotyzmu.  Dziś  niestety  coraz  częściej  święto  odzyskania  nie
podległości  jest  przez  wielu  Polaków  zapomniane  i  traktowane 
jedynie  jako  dzień  wolny  od  pracy.  Przygotujmy  się  zatem  do 
tego dnia  i dajmy przykład  innym  poprzez wywieszenie  narodo
wych  flag w domach,  instytucjach,  zakładach  pracy. 

Danuta  Koenig, 
naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki 



BASEN NAD MORZEM 
(cci. ze  str.  1) 

jeżdżają,  znamy  przedział  wiekowy.  Największym  problemem 
w sezonie jest  hałas. Nawet  Rada podjęła uchwałę,  pomimo  obo
wiązującej ustawy, o wprowadzeniu  ciszy. Tymczasem  większość 
ankietowanych  wypowiada  się,  że  godzinę  obowiązywania  ci
szy  powinno  się  przesunąć  na  późniejszą. Przyjeżdżają, chcą  się 
zabawić,  mogą  iść później  spać. 
Z  czego  utrzymuj ą  się mieszkańcy  Ustronia  Morskiego? 
Głównie  z turystów,  wynajmu  kwater. Jest  zarejestrowanych  po
nad  dwa  tysiące  podmiotów  gospodarczych.  Gdyby  to  przeli
czyć  na  liczbę  mieszkańców,  to  wynikałoby,  że  każdy  dorosły 
prowadzi  jakąś firmę. Tak  nie jest,  bo większość  fir m jest  z  głębi 
kraju  i  swą  działalność  prowadzi  w  sezonie.  Liczę,  że  na  2000 
podmiotów,  1500 jest  z  zewnątrz. 
Czym  zajmuj ą  się  mieszkańcy  po  sezonie? 
Większość  wyrejestrowuje  swoją  działalność  i  szuka  jakiegoś 
zatrudnienia.  Za  pieniądze  zarobione  w  dwa  miesiące  trudno 

Karykatura wójta S. Zielińskiego została wykonana podczas lipcowych III 
Międzynarodowych  Warsztatów  Artystycznych  Satyry,  Karykatury  i Hu
moru „Morka" w Ustroniu Morskim.  Rys. Jacek  Frankowski 

wyżyć  cały  rok.  Na  terenie  naszej  gminy  jest  jeden  z  najwięk
szych  zakładów  przetwórstwa  rybnego  w  Polsce.  Zatrudnia  po
nad  1300  osób.  Chcący  pracować,  pracę  znajdują.  Do  tego  za
kładu  około  600  osób  dowożonych  jest  z sąsiednich  gmin,  a  my 
mamy  200  bezrobotnych. 
Czym  zajmu je się  wasza  młodzież?  Co jej   oferujecie? 
Młodzi  ludzie  kształcą  się  u  nas  do  ukończenie  gimnazjum,  po
tem  wybywają  i  niezbyt  chętnie  wracają  do  swojej  miejscowo
ści.  Jest  bardzo  dużo  zajęć  pozalekcyjnych,  szczególnie  sporto
wych.  Mieliśmy  drużynę  w drugiej  lidze  siatkówki,  ale  musieli
śmy  z niej zrezygnować,  gdyż  nie  mamy  pełnowymiarowej  hali 
i nasi zawodnicy grali zawsze na wyjeździe. Piłkarze są w czwartej 
lidze  i tu  mamy  ogromne  zaplecze    poza  drużyną  podstawową 
pięć  drużyn  od  najmłodszych  do juniorów  starszych. 
Jakie  inne  sporty  można  uprawiać  w  Ustroniu  Morskim ? 
Mocni jesteśmy  w badmintonie, jest judo. Lekkoatletyka  w  ogra
niczonym  zakresie,  choć  są  talenty,  które  wyszły  z  naszej  miej
scowości.  Mieliśmy  kandydatkę  na  Olimpiadę. 
Czego  w  Ustroniu  Morski m  brak ? 
Największym  problemem  jest  utrzymanie  plaży.  Klifow y  brzeg 
morski  sprawia,  że  morze  robi  ogromne  spustoszenie.  Podjęli
śmy  inwestycję  utworzenia  plaży  na odcinku  1300 m  realizowa
ną  we  własnym  zakresie.  Zrobiliśmy  ostrogi  wchodzące  w  mo
rze, co  miało  kosztować  10 milionów,  a  poprzez  przetargi  udało 
się  zrobić  taniej. Dalej odtwarzamy  plażę,  walczymy  z  morzem. 
A  z  infrastruktur y  turystycznej,  czego jeszcze  brak . 
Teraz  rozstrzygany  jest  przetarg  na  kryty  i  zewnętrzny  basen 
kąpielowy,  halę  sportową,  korty  tenisowe.  Powstanie  cały  kom
pleks  przy  stadionie. 
I   to  zrobi  gmina? 
Tak. 
Il e  przeznaczacie  na  utrzymani e  basenu? 
Liczymy,  że  rocznie  trzeba  będzie  wydać  600.000  zł. 
A  po  co  basen  nad  morzem?  Wody  chyba  macie  dosyć. 
Nad  morzem  basen  nie jest  zbędny.  Wiele  dni  w  lecie jest  niepo
godnych  i to będzie  alternatywa  dla  wczasowiczów.  Przyjeżdża
ją  nad  wodę  i my  musimy  im  wodę  zapewnić. 
Il e  wynosi  budżet  Ustronia  Morskiego? 
13  milionów  złotych.  Największą  pozycją  są  podatki  od  nieru
chomości. 
Jak  kształtują  się  wydatki ? 
Poza  wydatkami  stałymi,  pieniądze  przeznaczamy  na  ochronę 
środowiska  i  infrastrukturę. Teraz  budujemy  ulice  i  upiększamy 
miejscowość. 
Jak  wyobraża  pan  sobie  wspólną  promocję  Ustronia  i  Ustro
nia  Morskiego? 
Aż  się  prosi,  żeby  woda  „Ustronianka"  była  u nas  sprzedawana. 
Będzie  wymiana  artystów,  chcemy  np.  promować  jednego 
z  waszych  artystów  na  wernisażu  w  Berlinie. 
A nie  myśli  pan  o jakiej ś  spektakularnej   imprezie  wspólnej? 
Najważniejsze  by  ludzie  się  poznawali  i  nawiązywali  kontakty. 
Wy  macie  kontakty  partnerskie,  my  mamy  swoje  i jest  okazja  by 
współpracę  rozszerzyć.  Wykorzystajmy  to, co dała  nam  natura  
nam  morze,  wam  góry.  My  chcemy jeździć  w góry, mam  nadzie
ję,  że  państwo  będziecie  chcieli  jeździć  nad  morze. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Cieszyn odwiedzają  głównie 
Czesi  i  Słowacy,  gdy  chodzi 
o zagranicznych  turystów.  Lu
bią  robić  zakupy  na  tutejszych 
targowiskach,  a  sprzyja  temu 
wysoki kurs korony wobec  zło
tego.  Pełno  owych  „turystów" 
szczególnie  w  środy  i  soboty, 
kiedy  w  Cieszynie  są  dni  tar
gowe. Granicę przekracza  wte

dy  nawet  100 tys. osób  na  pie
chotę,  w  samochodach  bądź 
autokarach. 

Rybiorz  w  gwarze  cieszyń
skiej to człowiek zajmujący się 
hodowlą  ryb  oraz  wędkarz. 
W  regionie  działa  kilk a  kół 
wędkarskich. 

W  cieszyńskim  regionie  jest 
kilk a  organizacji  skupiających 
ludzi  biznesu.  Są  to  m.  in.  To
warzystwa  Kupieckie w  Wiśle, 
Skoczowie  i  Cieszynie,  Klub 
Kapitału  Śląska  Cieszyńskiego 
i  Samorząd  Gospodarczy.  Jest 
też  Cech  Rzemiosł  Różnych. 

Działają  mniej  łub  bardziej 
aktywnie. 

Na południe od  potoku  Puń
cówka  występują  łupki  cie
szyńskie.  Ich  warstwy  mają 
grubość  do  300  metrów. 
W  łupkach  pojawiają  się  żyły 
skał  magmowych,  które  noszą 
nazwę  cieszynit. 

Gaz  ziemny  występuje 
w  Dębowcu,  Pogórzu  i Kaczy
cach.  Należy  do  wysokometa
nowych,  stanowi  więc  cenny 
surowiec energetyczny.  Wydo
bycie  jest  jednak  minimalne 
z  powodu  kosztów. 

Wśród  upraw  przeważają  na 
Śląsku  Cieszyńskim  zboża, 
buraki  pastewne,  ziemniaki 
i  buraki  cukrowe.  Sporo  sieje 
się  rzepaku. 

Przejście  graniczne  w  Cie
szynie  Boguszowicach  funk
c jonuje  od  1991  r.  Budowa 
trwała  3  lata.  Przez  granicę 
prowadzi  największy w  Polsce 
południowej  most  długości 
760  m.  Zbudowano  go  meto
dą  tzw.  c iągłego  odlewania 
i  nasuwania.  Nie  poradzono 
sobie  do  końca  ze  skarpami, 
które juz parę razy  „zjeżdżały" 
na dół.  (nik ) 
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Zmieniły  się godziny otwarcia Oddziału  Muzeum  „Zbiory  Ma
rii  Skalickiej" w okresie jesiennozimowym. Zbiory oglądać moż
na  od  środy  do  niedzieli  od  9.00  do  13.00. 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Franciszek  Bijok  lat  96 
Janina  Kędzierska  lat  85 
Paweł  Lazar   lat  92 
Władysław  Majętn y  lat  80 
Hildegarda  Murowsk a  lat  94 
Joanna  Nowicka  lat  80 
Justyna  Pinkas  lat 91 
Barbar a  Szłapka  lat  80 
Aleksandra  Zdebel  lat  80 

ul.  Lipowska  136 
ul.  Skoczowska  90 
ul.  Lipowska  61 
ul. Chabrów  6 
os.  Manhatan  4/48 
ul. Jaśminowa  18 
ul.  Daszyńskiego  52/9 
ul.  Lipowska  123 
ul.  Słoneczna  10 

W  nocy  z  27  na  28  października  ustroniacy  i  nie  tylko  ustro
niacy  mogli  zaobserwować  na  niebie  bardzo  ciekawe  zjawisko. 
Widoczne  było  bowiem  zaćmienie  księżyca.  Rozpoczęło  się 
o  2.05  a zakończyło  po  wschodzie  Słońca  o  8.02. Całkowite  za
ćmienie  trwało od 4.23 do 5.44 gdy  Księżyc  całkowicie  schował 
się  w cieniu  Ziemi. 

W  tym  roku  mieliśmy  już  okazję oglądać  zaćmienie   4  maja. 
Następne całkowite  zaćmienie  Księżyca  będzie  można  zobaczyć 
w  Polsce  dopiero  w marcu  2007  r.  (ap) 

Serdeczne  wyrazy  współczuc ia  rodzinie 

śp.  Ireny  MAŁ Y 
składają  koleżanki  i  koledzy  zmar łej 

z  Zakładu  Przyrodoleczniczego 

Z  g łębokim  ża lem  przy ję l iśmy  w  Przedsiębiorstwie 
w iadomość  o  śmierci 

śp.  Ireny  MAŁ Y 

długoletniej  i  cenionej  pracownicy  Uzdrow iskowego 
Zakładu  Przyrodoleczniczego,  która  zaskarbi ła  sobie 
przyjaźń  i  uznanie  współpracowników. 

Zarząd  Przedsiębiorstwa  Uzdrow iskowego 
„Ust roń"  S.A.  oraz  pracownicy 

składają  rodzinie  wyrazy  g łębok iego  żalu 
i  serdecznego  współczucia. 

KRONIKA  POLICYJNA 
26.10.2004  r. 
O  godz.  20  na  ul.  Leśnej  zatrzy
mano  nietrzeźwą  ustroniaczkę, 
która kierowała  fiatem  126p i spo
wodowała  kolizję  z  marcedesem 
prowadzonym  przez  mieszkańca 
Niemiec.  Kontrola  wykazała  1,22 
rag  alkoholu  na  lit r  krwi. 
26/27.10.2004  r. 
Złodzieje włamali  się do  samocho
du  suzuki  stojącego  na  parkingu 
pod  DW  „Rosomak". 
27.10.2004  r. 
O  godz.  21.25  kierujący  rowerem 
ustroniak  potrącił  pieszego.  Kon
trola  poziomu  alkoholu  we  krwi 
rowerzysty  wykazała  0,80  mg/l. 
Potrącony  pieszy  doznał  urazu  le
wej  nogi. 
29.10.2004  r. 
O  20.15  na  skrzyżowaniu  ulic 
3  Maja  i Skalicy  audi  100  prowa
dzone  przez  mieszkańca  Żywca 
uderzyło  w  jadącego  przed  nim 

VW  passata  prowadzonego  przez 
mieszkańca  Niemiec. 
29/30.10.2004  r. 
Z jednej z piwnic  przy ul.  Kościel
nej skradziono  rower  górski  nale
żący  do  ustroniaka. 
31.10.2004  r. 
Na  ul.  Cieszyńskiej  prowadzona 
przez  cieszyniankę  skoda  lancia 
uderzyła  we  fiata  siennę  kierowa
nego  przez  mieszkańca  Lesznej 
Górnej.  Wypadek  spowodowany 
był  niedostosowaniem  prędkości 
jazdy  do  panujących  warunków 
pogodowych. 
3 U  0.2004  r. 
O  godz.  12.40  na  ul.  Katowickiej 
f 

iat  s ienna  prowadzony  przez 
mieszkańca  Katowic  uderzył 
w  opla  kierowanego  przez  miesz
kańca  Istebnej. 
31.10.2004  r. 
Na  ul. Szerokiej o godz.  20.45  za
trzymano  mieszkańca  Skoczowa, 
który  pod wpływem  alkoholu  pro
wadził  forda  fiestę.  Badanie  wy
ka/al»  0,68  mg/l. 

STRAŻ  MIEJSKA 
25.10.2004  r. 
Wspólnie  z  członkami  Towarzy
stwa  Opieki  nad  Zwierzętami 
strażnicy  miejscy  przeprowadzili 
kontrolę  jednej  z  posesji  przy  ul. 
Źródlanej.  Sprawdzali  oni  warun
ki  przetrzymywania  znajdującego 
się  tam  psa. 
25.10.2004  r. 
SM  interweniowała  na  ul.  Cie
szyńskiej  w  związku  z  niezacho
waniem  właśc iwej  opieki  nad 
zwierzętami  gospodarskimi  przez 
jednego  z  mieszkańców. 
28.10^2004  r. 
Przeprowadzano  kontrole  porząd

i apt 
kowe  w  dzielnicach  Poniwiec 
i  Brzegi. 
29.10.2004  r. 
Na  targu  sprawdzano  przestrze
ganie  regu laminu  ta rgowiska 
oraz  porządku  publicznego.  Po
nadto  wymagano  od  osób  han
dlujących grzybami  okazania  za
świadczenia  z  sanepidu  dopusz
czającego  grzyby  do  sprzedaży. 
Osoby  handlujące  nimi  hurtowo 
takowe  posiadały,  niestety  grzy
biarzy  handlu jących  na  czarno 
trzeba  było  poprosić  o  zaprzesta
nie  sprzedaży. 
30.10.1.11.  2004  r. 
Wzmożono  kontrole przy  cmenta
rzach  i wokół  nich  na  terenie  ca
łego  miasta.  (ap) 

Po sezonie kosze trafiają do  lasu.  Fot. W. Suchta 

 -
non 

STOP 

Fot. W. Suchta Trwa budowa sali gimnastycznej w  Nierodzimiu. 
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WSZYSCY  WIERZYMY 

Kazań słuchano wśród grobów bliskich.  Fot. W. Suchta 

1  listopada  na  cmentarzu  komunalnym  odprawione  zostało 
ekumeniczne  nabożeństwo  w  intencji  zmarłych.  Wspólnie  mo
dlitwę  prowadzili:  proboszcz  Parafii  Najświętszej  Marii  Panny 
Królowej  Polski  ojciec  dominikanin  Robert  Reguła  i  ksiądz 
Marek  Twardzi k  z Parafii EwangelickoAugsburskiej  w  Ustro
niu. W poniedziałek  o godz.  14.00 ojciec  Reguła  zapraszał  wier
nych  do  podejścia  bliżej  do  krzyża,  do  żarliwej  modlitwy,  do 
dziękczynienia  za  naszych  zmarłych  i  do  prośby,  żebyśmy  się 
kiedyś  w  niebie  z  wszystkimi  naszymi  bliskimi  spotkali. 
 To jest  ważny  znak,  że  spotykamy  się  tutaj  razem.  I  ewangeli
cy,  i katolicy    mówił  na  wstępie  proboszcz  hermanickiej  para
fii .   Ze możemy  się razem modlić, że to miejsce nas łączy. Wszy
scy  mocno  wierzymy,  i  katolicy,  i  ewangelicy,  w  zmartwych
wstanie  ciała,  wierzymy  w  życie  wieczne,  powtarzamy  te  słowa 
co  niedziela,  a nawet  częściej,  kiedy  wyznajemy  wiarę.  Dokład
nie  taką  samą.  Mamy  też  drobne  różnice,  ale  dzisiaj,  gdy  spoty
kamy  się  tutaj,  wobec  śmierci,  śmierci  naszych  zmarłych,  gdy 
myślimy  też  o  swojej  śmierci,  to  te  różnice  przestają  mieć  zna
czenie. 

Ksiądz  M.  Twardzik  powiedział  w  swoim  kazaniu  m.in.: 
  Wszyscy  razem  w  zadumie  stajemy  nad  grobami  naszych  bli
skich,  aby  zastanowić  się  nad  życiem  i nad  śmiercią,  aby  zasta
nowić  się  nad  nietrwałością  naszej  ziemskiej  wędrówki.  Stając 
na cmentarnej ziemi,  wśród  otaczających nas grobów,  wszystkie 
sprawy  codziennego  życia  stają  się  mniej ważne.  Na  plan  pierw
szy wysuwa się refleksja nad nieuchronnością  śmierci  i być  może 
obawa  połączona  z pytaniem:  Co  dalej? Co  znajduje się  po  tam
tej drugiej  stronie?  [ ...]  To jest  stałym  wyzwaniem  dla  każdego 
z  nas  abyśmy  idąc  za  przykładem  apostoła  dorzucali  drwa  do 
ognia  w  tej  wielkiej  nadziei,  jaką  całe  chrześcijaństwo  pokłada 
w  powtórnym  przyjściu  Chrystusa.  [...]  Dlatego  więc  to  dzisiej

Błogosławieństwo  na zakończenie nabożeństwa.  Fot. W. Suchta 

sze słowo  i niejedno spojrzenie  na mogiłę  naszych  bliskich  chce 
nas na nowo  ustawić  i ukierunkować  naszą  wiarę na  zmartwych
wstałego Chrystusa. To wszystko, abyśmy cel i sens naszego  życia 
znajdowali  właśnie  w  zmartwychwstałym  Chrystusie.  I  abyśmy 
bez obawy już wierzyli  i bezgranicznie zaufali słowu, które mówi: 
albowiem  jak  wierzymy,  że  Chrystus  umarł  i  zmartwychwstał, 
tak  też  wierzymy,  że  Bóg  przez  Jezusa  przywiedzie  z  Nim.  I  to 
jest  wiara  wspólna  nam  wszystkim.  Zarówno  ewangelikom  jak 
i  katolikom.  Wszyscy  wierzymy,  że  Jezus  zmartwychwstanie 
i on  będzie  naszym  zmartwychwstaniem.  Amen. 

W  swoim  kazaniu  ojciec  R.  Reguła  powiedział  m.in.: 
  Miłość  przekracza  śmierć.  Tyle  ludzi  z  miłości  umarło  dla  in
nych. Trudno byłoby  to sobie wyobrazić,  gdyby  śmierć była  taką 
granicą, za którą  miłość już  by  nie sięgała.  Miłość jak  śmierć jest 
potężna    w  „Pieśniach  nad pieśniami"  tak czytamy.  W jaki  spo
sób  możemy  wyrazić  miłość  tym,  którzy  umarli?  W jaki  sposób 
możemy  okazać,  że nosimy  ich  w naszych  sercach? Myślę,  że  to 
przyjście  na cmentarz jest  sposobem  wyrażania  tego,  że  są  waż
ni,  że  ich  kochamy.  Jeden  z  myślicieli  XXwiecznych  powie
dział,  że  kochać  drugiego  człowieka,  to  znaczy  mówić  mu:  Ty 
nie  umrzesz.  Przychodzimy  tutaj, żeby  powiedzieć:  Powinieneś 
żyć.  Nosimy  w sercach  naszych  zmarłych.  I nasza  posługa  i dar, 
który  możemy  im ofiarować, to przede wszystkim  pamięć,  wspo
mnienie o ich życiu,  pamięć  o tym  wszystkim  dobrym,  czym  nas 
obdarzyli.  To  dziękczynienie  Panu  Bogu  za  to  dobro,  ale  to  też 
rozwijanie  tego  dobra.  To  jest  nasza  posługa  wobec  zmarłych. 
Pamiętać  dobro, które nam  uczynili  i je  rozwinąć. Drugi  sposób, 
to zapomnieć  o złu.  Nie  nosić  w sobie  urazy,  nie chować  krzyw
dy. A jeśli  nasi  zmarli  coś złego uczynili,  to zło naprawić.  Trzeci 
sposób,  [...]  to  jest  modlitwa  za  zmarłych,  to  jest  prośba,  żeby 
otworzyli  swoje  serce  na kochającego  ich  Pana  Boga. 

Monik a  Niemiec 

M I
Burmistr z  miasta  Ustroń  zaprasza  na  uroczystości  patriotyczne  z  okazji  Święta  Niepodległości 

oraz  60.  rocznicy  rozstrzelania  34  mieszkańców  Ustronia,  któr e  odbędą  się  9  i  11  listopada  2004  r. w  Ustroniu 

Nabożeństwo  w  kościele  ewangelicko  augsburskim  poświęcone  pamięci 
poległych  34  ustroniaków  w  60.  rocznicę  śmierci. 
Msza  św.  w  kościele  rzymskokatolickim  w  intencji  poległych  34 
ustroniaków  w  60.  rocznicę  śmierci. 
„ O  was  historia  nie  zapomni"   wieczornica  pod  pomnikiem  poświęconym 
mieszkańcom  Ustronia  rozstrzelanym  9.XI.1944  r. 
Nabożeństwo  ekumeniczne  w  kościele  ewangelickoaugsburskim  z  kazaniem 
ks.  A.  Sapoty,  proboszcza  parafii  rzymskokatolickiej  św.  Klemensa. 
Przemarsz  orkiestry,  pocztów  sztandarowych,  uczestników  uroczystości  pod 
Pomnik  Pamięci  Narodowej  przy  Rynku. 
Uroczystość  patriotyczna  i złożenie  kwiatów  pod  pomnikiem  przy  Rynku. 

7.XI.2004  r.  godz.  8.30 

9.XI.2004  r.  godz.  8.30 

9.XI.2004  r.  godz.  16.00 

11 .XI.2004  r.  godz.  10.00 

godz.  11.00 

godz.  11.30 
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UZNANIE  DLA ZESPOŁU 
Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń"  śpiewał  po  raz  dziewią

ty  na  XI I  Trojoku  Śląskim  cyklicznej  imprezie  zorganizowanej 
przez  Polski  Związek  Chórów  i Orkiestr  Oddział  Śląski  w  Kato
wicach. Tegoroczna  impreza odbyła się  17 października  w Szczyr
ku  w  Kościele  Apostołów  Piotra  i  Pawła. 

Ustroński  zespół  wystąpił  z  programem  pieśni  chóralnych 
i wykonał  „Hejnał" do  słów  Mikołaja  Reja",  „Confessor"  i  „Pa
stor" Mariana Śawy, melodię Feliksa Rączkowskiego „Panie  szu
kasz  dzieci  swych",  „Amor  meus  est  crucifixus" ze  słowami  Je
rzego  Trzanowskiego  oraz  znaną  pieśń  Jana  Kochanowskiego 
„Kt o się w opiekę". Chórzyści  zostali  nagrodzeni  ogromną  owa
cją  zgotowaną  im  przez  szczyrkowską  publiczność. 

W  uznaniu  zasług  dła  rozwoju  śląskiej  pieśni  chóralnej  orga
nizator  imprezy  PZChiO  w  Katowicach  przyznał  ustrońskiemu 
zespołowi  pamiątkową  statuetkę  wręczoną  przez  bielskiego  pre
zesa  Piotra  Jakubca.  Statuetkę  odebrała  założycielka  zespołu 
i jego  długoletnia  dyrygentka  Ewa  BocekOrzyszek,  pracownik 
dydaktyczny  Fili i  UŚ  w  Cieszynie. 

Wystąpiły  także  inne  zespoły    z Zaolzia,  BielskaBiałej  i Ła
zisk Górnych  i razem  z chórem  z Ustronia  tworzyły  dar serca  dla 
dzieci  w  Biesłanie   ofiar terrorystycznej akcji w  tym  mieście  we 
wrześniu  br.  Był  to bowiem  koncert  charytatywny,  co  podkreślił 
swym wystąpieniem burmistrz Szczyrku. Wyjątkowość tej chwili 
uwydatniły  palące się  172 świece tworząc nastrój powagi  w świą
tyni.  Poza  koncertem  chórów  zrzeszonych  w  PZChiO  w  impre
zie  wzięła  również  udział  holenderska  młodzieżowa  orkiestra 
symfoniczna  z Zwolle.  (sn) 

SMUTNE  WSPOMNIENIA 
Wiara  nas  uczy  przebaczenia 
By  nie  żyć  w  ciągłej  nienawiści 
Lecz  jednak  wspomnień  bronić  trzeba 
Pamięć  zachować  o  swoich  bliskich. 

Szli  wolnym  krokiem  mleczną  drogą 
Księżyc  swym  blaskiem  ich  ozłocił 
Gwiazdy  szeptały  między  sobą 
Idą    Ustrońscy  patrioci. 

Wanda  Mider 

Nadchodzi  dzień  9  listopada  kolejnego  roku.  Data  jakże  tra
giczna dla wielu mieszkańców  naszego miasta. 60 lat temu  Niem
cy  w  brutalny  sposób  rozstrzelali  34  niewinnych  ustroniaków. 

Ten  dzień  zawsze  nam  się  kojarzy  z  wielką  tragedią  i  bezmia
rem  smutku.  Jest  wśród  nas  coraz  mniej  osób,  które  ten  dzień 
pamiętają.  Jako  osoba  bezpośrednio  dotknięta  zbrodnią  zamor
dowania  obu  rodziców,  ten  tragiczny  dzień  znam  tylko  z  opo
wiadań  świadków  tego  zdarzenia  i  historii,  jaka  została  na  ten 
temat  zapisana. 

Trudno  nam  pogodzić  się  z  zapisem  w  księdze  aktów  zgonu, 
iż  przyczyną  zgonu  rozstrzelanych  Polaków  była  „nagła  śmierć 
sercowa".  Kilkakrotnie  rodziny  poszkodowane  występowały  do 
urzędów,  a nawet  do sądu, o zmianę  tego zapisu,  bo uważamy,  że 
zapis  w  księgach  powinien  stanowić  o  historii  zgodnej  z  prze
biegiem  wydarzeń,  a  nie  prowadzić  do jej wypaczenia.  Nie  uda
ło  się  tego jednak  zmienić. 

Nasi  bliscy  nie  zasłużyli  sobie  na  tak  okrutną  śmierć,  a  jeśli 
już  ich  to spotkało, brońmy  prawdy, jesteśmy  im  to winni, jest  to 
naszym  moralnym  obowiązkiem. 

Przy  tej okazji  dziękujemy  władzom  naszego  miasta  za  to,  że 
3  lata  temu  powstało  miejsce  upamiętnienia  tragicznego  wyda
rzenia.  Zastanówmy  się  jednak  wspólnie,  czy  w  takim  miejscu 
powinien  znajdować  się  parking  dla  samochodów?  Jeśli  ściana 
budynku  szkolnego  została wybrana,  spośród  wielu  innych  pro
ponowanych  miejsc  i  ma  na  wieczne  czasy  być  świadectwem 
zbrodni  hitlerowskich,  przede  wszystkim  dla  młodego  pokole
nia  naszego  miasta,  winniśmy  zachować  powagę  i  szacunek 
dla  tego  miejsca,  któremu  towarzyszyć  powinna  niezmącona 
niczym  cisza. 

w  imieniu  rodzin  poszkodowanych  Zofi a  Ferfecka 

2<S października  2004  r. 

Taka jesień to już tylko wspomnienie.  Fot. W. Suchta 

W  dawnym 

W  1980 r. w  rocznicę  masowej ustrońskiej egzekucji  odsłonię
to  tablicę  pamiątkową  na  budynku  magazynu  Zakładów  Kuźni
czych  ku  czci  pracowników  tego  zakładu  zamordowanych  9  li 
stopada  1944  r.  Jej  projekt  wykonał  Karol  Kubala,  który  sporo 
lat przepracował  jako  plastyk  zakładowy.  W  uroczystości  odsło
nięcia  tablicy  wzięła  udział  załoga  z ówczesnym  dyrektorem  Le
chem  Piechulą, miejscowe koło ZBoWiD z prezesem  Ludwikiem 
Gembarzewskim  i młodzież  szkolna,  o czym  informowała  m.in. 
gazeta  FSM  „Sonda". 

Gazeta  Ustrońska  5 



Jubilat dobrze bawił się podczas występu dzieci.  Fot. M. Niemiec 

ŻYCZLIWY I AKTYWNY 
W  sobotnie  popołudnie,  23  października  Lidi a  Szkaradnik 

dyrektor  Muzeum  Ustrońskiego  im.  J.  Jarockiego  serdecznie 
witała jubilata  Władysława  Majętnego  oraz jego  najbliższą  ro
dzinę,  żonę, dzieci,  wnuki,  dalszych  krewnych  oraz  liczne  grono 
przyjaciół  i znajomych  obchodzącego  80.  urodziny  społecznika 
z Polany.  Na  urodzinach  w  Muzeum  obecna  była  przewodniczą
ca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor   i naczelnik  Wydziału  Oświa
ty, Kultury,  Sportu  i Turystyki  Danuta  Koenig.  Życzenia  złożyć 
przyszli  również  radni  obecnej  i  ubiegłych  kadencji,  dyrektor 
Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w  Polanie  Jolanta  Kocyan,  znany 
miłośnik  literatury  Jan  Krop ,  był  także  Apoloniusz  Tajner . 

Spotkania jubileuszowe osób  i stowarzyszeń  weszły już na stałe 
do  kalendarza  imprez  w  Muzeum  Ustrońskim.  Tym  razem  do 
gościnnych  sal  przy  ul.  Hutniczej  zawitali  bliscy  Władysława 
Majętnego,  który  swoje  80.  urodziny  obchodził  7  października. 
  Pan  Władysław  jest  osobą  powszechnie  znaną,  szanowaną 
i lubianą   mówiła  L. Szkaradnik,  ale żeby  nikomu  nie  umknęły 
liczne  zasługi  pana  Władysława,  na  wstępie  podała  kilka  infor
macji  z jego  przebogatego  życiorysu. 

Z  wykształcenia  jest  inżynierem  przetwórstwa  mlecznego 
i  przez  niemal  całe  zawodowe  życie  pracował  w  spółdzielniach 
mleczarskich  w  Bażanowicach  i Skoczowie  pełniąc  funkcje kie
rownicze. Przez wiele  lat był prezesem Spółdzielni. Prawie  ćwierć 
wieku  uczył  też  adeptów  tej  trudnej  sztuki.  W.  Majętny  od  pół 
wieku  związany jest  z dzielnicą  Polana,  a stało  się  to  przez  mał
żeństwo  z  Anną  z  domu  Lipowczan.  Jest  aktywnym  społeczni
kiem,  zaangażowanym  we  wszelkie  przedsięwzięcia  podejmo
wane  w jego  dzielnicy.  Przez  kilka  lat  był  zastępcą  przewodni
czącego Społecznego  Komitetu  Budowy  Szkoły, do dziś jest  prze
wodniczącym  Zarządu  Osiedla  Polana. 
 Al e  ta pasja  społecznikowska,  to  nie jest jedyna  pasja  pana 
Władysława   kontynuowała  dyrektor  Muzeum.   Przecież  pan 

Życzenia składa dyrektor SP3 .  Fot. M. Niemiec 

6  Gazeta  Ustrońska 

Władysław  jest  wielki m  popularyzatorem  gwary  i  dawnych 
zwycza jów. W ubiegłym roku spotkaliśmy się w podobnym gro
nie,  kiedy  mieliśmy  przyjemność  promować  książkę  naszego 
jubilat a  „Opowiadani a  gwarowe  ze  Śląska  Cieszyńskiego". 

Ta książka  okazała  się  bestsellerem  i wydawcy  celowo  wyco
fali z  różnych  punktów  sprzedaży  ostatnie  egzemplarze,  żeby  na 
spotkaniu  urodzinowym  można  było  kupić  zbiór  urokliwych 
opowiadań,  napisanych  mową  naszych  przodków.  Opowiadania 
pana  Majętnego,  członka  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia, 
można  też  czytać  w  innych  regionalnych  wydawnictwach  Ka
lendarzu  Ustrońskim,  Pamiętniku  Ustrońskim,  Gazecie  Ustroń
skiej.  Czasem  podpisane  są  rozpoznawalnym  przez  zaintereso
wanych pseudonimem  Palenicki, czasem  imieniem  i nazwiskiem. 
  Mam  to  szczęście,  że  znam  pana  Władysława  od  lat  kilku 
nastu   kończyła  prezentację  bohatera  spotkania  L. Szkardnik.  
Jest społecznikiem,  osobą  zasłużoną,  ale dla mnie jest  po  pro
stu  przekochanym  człowiekiem,  życzliwym,  pomocnym,  ser
decznym  i  mam  nadzieję,  że  mil e  spędzi  popołudnie  w  na
szych  progach.  Bo jest  to  taki e  spotkanie  z  folklorem . 

Nadeszła  pora  na  życzenia  od  gospodarzy  miasta. 
 Nasze  życzenia  chcę  zacząć  mottem:  „Rzewne  wczoraj,  nie 
milsze niż dziś,  tamto  kochać  z nowym  naprzód  iść"    zacyto
wała E. Czembor, a następnie odczytała  list gratulacyjny od  Rady 
Miasta  i  burmistrza: 

Program przygotowały dzieci ze szkoły w Polanie.  Fot. M. Niemiec 

Z  okazji  jubileuszu  80lecia  urodzin  składamy  panu  serdeczne 
gratulacje,  wyrażamy  szczere  uznanie  dla  pana  pracy  społecz
nej  dla  naszej  małej  ojczyzny.  To  szczególne  zaangażowanie 
w  podtrzymywanie  tradycji  regionalnych  oraz  pielęgnowanie 
mowy  naszych  przodków  jest  wzorem  dla  młodych  pokoleń  jak 
czcić  i szanować  cieszyńską  ziemię.  Życzymy  zdrowia  i  wszelkiej 
pomyślności  na dalsze  lata  oraz  żywimy  nadzieję  na dalszą  owoc
ną  współpracę. 

Po  oficjalnych  mowach  jubilat  był  wyraźnie  wzruszony,  ale 
dopiero  po  nich  rozpoczęła  się  najmilsza  chyba  dla  niego  część 
programu.  Dzieci  ze Szkoły  Podstawowej  nr 3 w  Polanie  ubrane 
w  tradycyjne  stroje  mówiły  wiersze,  śpiewały  regionalne  pio
senki.  Uczniów  przygotowała  Aleksandra  Majętny ,  synowa 
jubilata  oraz  Karolin a  Dyba.  Wszystkim  zebranym  w  Muzeum 
szczególnie  podobała  się  inscenizacja  pokazująca  tradycyjny 
proces  pieczenia  chleba.  Dzieci  krok  po  kroku,w  poetyckiej  for
mie  wymieniały  czynności,  które  trzeba  wykonać,  żeby  z  pieca 
wyciągnąć pachnący  bochen.  Na przykład  taki, jaki  podarowano 
Adamowi  Makowiczowi  po  ustrońskim  koncercie,  który  odbył 
się  następnego  dnia.  W  prezencie  urodzinowym  pianista  otrzy
mał  bochen  wypieczony  właśnie  w  domu  państwa  Majętnych. 

Niemal  wszyscy  chcieli  osobiście  uścisnąć  dłoń  pana  Włady
sława.  Podchodzili  po  spotkaniu  z  bukietami  kwiatów,  a  życze
niom,  gratulacjom  nie  było  końca.  Na  gości  czekał  jeszcze  po
częstunek. Tradycyjny chleb można było pomazać  smalcem,  ma
słem,  pastą  twarogową.  Chleb  upiekł  syn  jubilata  Jerzy  Majęt 
ny,  a do  przygotowania  gościny  przyczyniły  się: córka  Barbar a 
Majętny ,  synowa  Aleksandra.  Przetwory  mleczarskie  swojemu 
długoletniemu  prezesowi  podarowała  Spółdzielnia  Mleczarska 
w  Bażanowicach.  Monik a  Niemiec 

28  października  2004  r. 



P 
Zamek  Narodowy Zespół Zabytkowy 

w  Wiśle 

W  odpowiedzi  na  zainteresowanie  trwającymi  pracami  budow
lanymi,  modernizacyjnymi  i  konserwatorskimi  w  Narodowym  Ze
spole Zabytkowym Zamek  Prezydenta  RP w Wiśle, w imieniu Kan
celarii  Prezydenta  RP  informuję: 

Rezydencja Zamek  Prezydenta  RP w Wiśle wzniesiona  została 
w  latach  19291930 w miejscu spalonego drewnianego  zameczku 
myśliwskiego  Habsburgów z początków  XX wieku. Zamek  był da
rem  ludności  Śląska    powracającego  po  ponad  600  latach  do 
Macierzy    dla  Prezydenta  II Rzeczypospolitej  Ignacego  Mościc
kiego  i jego  następców.  Zaprojektowany  został  przez  profesora 
Adolfa  SzyszkoBohusza,  aranżację  i wyposażenie  wnętrz  wyko
nali Andrzej  Pronaszko  i Włodzimierz  Padlewski. 

Zamek  w Wiśle    ze względu  na swoje walory  architektoniczne 
i aranżacyjne    jest  awangardowym  dziełem  polskiej  myśli  archi
tektonicznej  okresu XXlecia  międzywojennego.  Na mocy  uchwa
ły  Rady  Ministrów z grudnia  1930  roku uzyskał status gmachu  re
prezentacyjnego  Rzeczypospolitej. 

Poczynając od  1931  roku do wybuchu wojny,  Prezydent  RP  Ignacy  Mościcki  bywał w nim regularnie,  kilka  razy 
do  roku. 

W  okresie  II wojny  światowej  obiekt  zamieniony  został  na ośrodek  dla oficerów  i urzędników  III  Rzeszy. 
Po wyzwoleniu Zamkowi  przywrócono funkcję  reprezentacyjną.  Na mocy  Konstytucji PRL z 1952  roku  przejęty 

został  przez  Urząd  Rady  Ministrów.  Do  początku  lat 80tych  służył jako  ośrodek  wypoczynkowy  dla  przedstawi
cieli  władz.  W  1981  roku,  decyzją  ówczesnego  premiera,  Zamek  przekazany  został  górnikom  z  Kopalni  Węgla 
Kamiennego  im. XXXlecia  PRL z  Pawłowic  Śląskich.  Pod zarządem  Kopalni  pozostał  do  końca  lat  90tych. 

Od  momentu jego  powstania,  losem  unikatowego  obiektu  interesowali  się  przedstawiciele  mediów  oraz  znaw
cy sztuki  i architektury. Starania o powrót Zamku pod opiekę Prezydenta  RP podjęte zostały już w  I połowie  lat 90
tych.  Dzięki  inicjatywie  i  determinacji  ze  strony  społeczeństwa  i władz  lokalnych  Zamek  powrócił  pod  zarząd 
Kancelarii  Prezydenta  RP  w  2002  roku.  Podjęte  zostały  prace  remontowe,  konserwatorskie  i  modernizacyjne, 
mające  na celu  odrestaurowanie  obiektu  i przystosowanie  go  na  powrót  do  pełnienia  funkcji  Rezydencji  Prezy
denta  RP.  Podobnie  jak  w  przypadku  innych  zabytkowych  gmachów  pozostających  pod  zarządem  Kancelarii 
Prezydenta  RP, dołożono wszelkich  starań,  by jak  najwierniej odtworzyć  i zachować  architektoniczne  i artystycz
ne  wartości. 

Na Zamek   Narodowy  Zespół Zabytkowy  w Wiśle  składają  się: 
Zamek    historyczna  Rezydencja  Prezydenta  II  Rzeczypospolitej. 
Zamek  Dolny   dawna  wartownia  z garażami,  wzniesiona  dla  potrzeb  obsługi  obiektu. 
Kaplica  z  1909  roku. 

Intencją Prezydenta  RP Aleksandra  Kwaśniewskiego jest,  by Narodowy Zespół Zabytkowy jak najlepiej  służył 
potrzebom  reprezentacyjnym  Rzeczypospolitej  oraz społeczności  lokalnej  i przybywającym  do Wisły  i w  Beskidy 
turystom. 

Po  zakończeniu  prac  budowlanych,  modernizacyjnych  i konserwatorskich  poszczególne  obiekty  pełnić  będą 
następujące  funkcje: 

W  Zamku  zlokalizowane  zostaną  apartamenty  i  pomieszczenia  reprezentacyjne.  Zabytkowa  budowla 
oraz wnętrza zostaną udostępnione  do zwiedzania  publiczności.  Ponadto,  prezentowana  i sukcesywnie  uzupeł
niana  będzie ekspozycja  ukazująca  działalność  Prezydentów  Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Zamek  Dolny  pełnił  będzie  funkcję   obiektu  hotelowokonferencyjnego.  Bę
dzie on służył  na zasadach  komercyjnych  m.in. do organizacji wypoczynku  i szkoleń. 

Zabytkowa  drewniana  kaplica  udostępniona  będzie  do  zwiedzania,  a  ponadto  odprawiane  w  niej  będą 
nabożeństwa  i inne  uroczystości  religijne w  różnych  obrządkach. 

Kancelaria  Prezydenta  RP uprzejmie zaprasza wszystkich  Państwa   poczynając od  15 marca 2005  roku   do 
odwiedzenia  Zamku  w Wiśle  i korzystania  z oferowanych  usług. 

Wisła,  listopad  2004  roku  Kierownik 
Rezydencji  Prezydenta  RP 

Zamek    Narodowy  Zespół Zabytkowy  w  Wiśle 
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28 października odbyła się 25. sesja Rady 

Miasta.  Obrady  prowadziła  w  pierwszej 
części  przewodnicząca  RM  Emili a  Czem
bor,  natomiast  w  drugiej części  wiceprze
wodniczący  RM  Stanisław  Malina . 

Przed  rozpoczęciem  obrad  z  okazji  80. 
rocznicy  urodzin  serdeczne  życzenia  zło
żono przewodniczącemu  Zarządu  Osiedla 
w  Polanie  Władysławowi  Majętnemu. 

NOW E  OSIEDL E 
Na  wstępie  zmieniono  porządek  obrad. 

Jak  się  okazało  RM  nie  może  nadawać 
nazw  osiedlom,  tym  bardziej, gdy  nie  jest 
właścicielem.  Dlatego  zrezygnowano 
z  nadania  nazwy  osiedlu  budowanemu 
przez Zeta Park. W obradach  uczestniczył 
prezes  i  współwłaściciel  Zeta  Parku  Ta
deusz  Zawada,  który  mówił  o  powstają
cym  osiedlu  między  ulicami  Brody  i Gał
czyńskiego. Zeta Park  to firma celowa  po
wołana  do  wybudowania  tego  właśnie 
osiedla. Na razie spotykają się w  Urzędzie 
Miasta  z  przyjaznym  przyjęciem.  Sami 
starają  się  tak  pracować,  by  nie  być  dla 
nikogo  utrapieniem.  Osiedle  w  założe
niach  ma  być  wybudowane  z drogich,  ale 
sprawdzonych  materiałów.  Zamieszkają 
tam  osoby  głównie  spoza  Ustronia  i są  to 
ludzie  zamożni    dyrektorzy  banków,  le
karze,  często  chcący  osiedlić  się w  Ustro
niu  na  emeryturze.  Obok  osiedla  planuje 
się  powstanie  kompleksu  medycznego 
jako  placówki  otwartej.  Osiedle  będzie 
ogrodzone  i stale chronione. Co do  nazwy 
nowego  osiedla,  to  jeżeli  RM  jakiąś  za
proponuje,  to  na  pewno  będzie  uwzględ
niona.  Cztery  budynki  zostaną  oddane  do 
końca  roku  i  prawdopodobnie  kolejne 
cztery  w  roku  przyszłym.  Może  się  jed
nak  zdarzyć,  że  budowa  zakończy  się  w 
połowie  2006  r. 

Pytania T. Zawadzie zadawali  radni. Jó
zef  Waszek  pytał  o nowy  dojazd  do  osie
dla  oraz  czy  Zeta  Park  będzie  partycypo
wać w tym przedsięwzięciu. T. Zawada  od
powiadał,  że  partycypować  będą  w  kosz
tach  projektu.  S.  Malina  chciał  się  nato
miast  dowiedzieć,  którędy  planuje się  do
jazd do osiedla. Uzyskał odpowiedź, że na 
razie  są  dwie  możliwość    od  ul.  Party
zantów  lub  od  ul.  Brody.  Karo l  Kubal a 
z  kolei  pytał  czy  projekt  jest  komplekso
wy  i  uwzględnia  płynący  w  pobliżu  po
tok,  który  przybiera  w  czasie  intensyw
nych  opadów.  T. Zawada  informował,  że 
wody  z osiedla kierowane  będą  do  kanali
zacji  deszczowej.  Jan  Lazar   zapytał 
wprost  o  ceny  mieszkań.  Zawada  stwier
dził,  że  przy  tym  standardzie  są  dość  ta
nie. Ceny  netto  kształtują  się  w  granicach 
24002900  zł za m2 bez udziału  w  gruncie 
i  bez  podatku  VAT.  Józef  Zahrą j   pytał 
o  koszty  eksploatacji,  na  co  otrzymał  od
powiedź,  że  planuje  się  je  w  wysokości 
około  3,5  zł  za  nr,  a w opłacie  tej  jest  za
warta  ochrona,  wywóz  śmieci,  oświetle
nie  itp.  Najwiecej  obaw  budziły  jednak 
rozwiązania  komunikacyjne.  Nowe  osie
dle  to  250  mieszkań,  a  więc  dodatkowo 
250  samochodów,  jeżeli  nie  więcej.  Ulice 
Staffa  i  Gałczyńskiego  nie  są  w  stanie 
przyjąć  takiego  obciążenia  komunikacyj
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nego. W związku z tym musi powstać frag
ment  drogi  zbiorczej  obwodowej,  czyli 
planowanej  drogi  pod  skarpą.  S.  Malina 
zaproponował,  by  budowę  drogi  rozłożyć 
na  dwa  lata.  Na  to  T.  Zawada  mówił,  że 
osiedle  prawdopodobnie  zostanie  zakoń
czone  w  przysz łym  roku,  a on  nie  wyobra
ża sobie, by  mogło  funkcjonować bez  no
wego dojazdu. Niektóre  mieszkania  są już 
oddawane  do  użytku  i  niedługo  pojawią 
się  problemy  komunikacyjne.  Jeżeli  dro
ga  nie  powstanie,  będą  duże  kłopoty. 

LAT O  2004 
Radnym  przedstawiono  informację 

0  tegorocznym  sezonie  letnim  w  naszym 
mieście.  W  przedstawionych  materiałach 
znalazły  się  sprawozdania  Miejskiego 
Domu  Kultury  „Prażakówka",  Muzeum 
Ustrońskiego,  Miejskiej  Biblioteki  Pu
bl icznej,  poszczególnych  wydziałów 
Urzędu  Miasta,  straży  miejskiej,  ochotni
czych  straży  pożarnych,  policji.  Przewod
niczący  Komisji  Kultury  RM  S.  Malina 
mówił,  że  informacja  została  przyjęta 
1 oceniono ją  pozytywnie.  Podkreślić  trze
ba, że uwzględniono wnioski  zgłaszane  po 
ubiegłorocznym  sezonie  letnim.  Niestety 
nie  odbyły  się dwa  wieczory  kabaretowe, 
ale  tylko  dlatego,  że  ze  względów  finan
sowych  wycofali  się  organizatorzy  tych 
imprez.  W  zamian  zorganizowano  inne 
imprezy.  Ciekawsze  fragmenty  sprawoz
dań  postaramy  się opublikować  w  następ
nych  numerach  GU. 

OBCHOD Y  700LECIA 
Radnym  przedstawiono program  obcho

dów  700lecia  Ustronia.  Rok  jubileuszo
wy  przypadający  w  przyszłym  roku  roz
pocznie  się  w  Sylwestra  na  rynku,  a  za
kończy  również jubileuszową  zabawą  syl
westrową  na  rynku.  Między  tymi  dwoma 
wydarzeniami  znajdzie  się  kilkadziesiąt 
imprez jubileuszowych,  a wśród  nich  wie
le  znanych  z  lat  ubiegłych  jak  Dzieci  
Dzieciom,  czy  dożynki,  ale  także  uroczy
sta  sesja Rady  Miasta  czy  koncert  galowy 
700lecia.  Mówiąc  o  obchodach  naczel
nik  Danuta  Koenig  poinformowała,  że 
ogłoszono konkurs na hymn  miasta. Po raz 
pierwszy  zostanie  on  odtworzony  w  noc 
sylwestrową  na  rynku.  Festyn  Miast  Part

nerskich  wyczerpał  już  swoją  formułę, 
więc  w  przyszłym  roku  po  raz  pierwszy 
odbędzie  się  Festiwal  Miast  Partnerskich. 
W  roku  jubileuszowym  planuje  się  także 
wydanie  monograf ii  naszego  miasta. 
Zwieńczeniem  jubileuszu  będzie  uroczy
sta sesja RM  i galowy  koncert  jubileuszo
w  y 
z udziałem artystów z naszego miasta  i wy
wodzących  się  z  Ustronia. 

K.  Kubala  poprosił  o więcej  informacji 
na  temat  hymnu,  na  co  D.  Koenig  odpo
wiadała, że hymn  trwać będzie 30  sekund, 
a  melodia  powinna  nawiązywać  do  mu
zyki  naszego  regionu.  W.  Majętny  mówił 
natomiast  o potrzebie włączenia w  obcho
dy  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia, 
które  na  pewno  może  wnieść  sporo  w  ten 
jubileuszowy  rok. 

PROFILAKTYK A  I  LECZENI E 
Kolejne  sprawozdanie,  które  zaprezen

towano radnym dotyczyło  realizacji  zadań 
Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Roz
wiązywania  Problemów  Alkoholowych. 
W  imieniu  Miejskiej  Komisji  Rozwiązy
wania  Problemów  Alkoholowych  J.  Wa
szek  rekomendował  radnym  sprawozda
nie.  Tak  jak  w  latach  ubiegłych  Tomasz 
Dyrd a  domagał  się jasnej diagnozy, na  ile 
program  stosowany  w  Ustroniu  jest  sku
teczny.  Czy  wydawane  pieniądze  prowa
dzą  do  zmniejszenia  problemów  alkoho
lowych.  Na  razie  wiemy  tylko,  ile  wyda
jemy,  a  być  może  w  innym  mieście  przy 
tych  samych  nakładach  skutki  są  lepsze 
i  należałoby  skorzystać  z  ich  pomysłów. 
J. Waszek odpowiadał, że wydatki  są  skru
pulatnie  kontrolowane,  są  też  wymierne 
efekty działań, a szerzej o nich mówiła  Ga
briel a  Gląjcar . 
  Ale  czy  mniej  ludzi  pije?    dopytywał 
się  T.  Dyrda.  G.  Glajcar  twierdziła  na  to, 
że  nie  wszystko,  w  tak  delikatnych  spra
wach jak problemy alkoholowe, da się ująć 
w  liczbach.  E. Czembor  natomiast  mówi
ła,  że  miejski  program  to  nie  tylko  lecze
nie, ale  także  szeroko zakrojona  profilak
tyka,  wiele  różnych  działań,  jak  chociaż
by  wspieranie  sportu  dzieci  i  młodzieży. 
To  nie  tylko  praca  z  uzależnionymi.  Rad
ni  przyjęli  sprawozdanie. 
(Podczas  sesji  podjęto  także  uchwały, 
o  czym  w  relacji  za  tydzień.) 

Wojsław  Suchta 

Radnym na sesji przedstawiono  koncepcję zagospodarowania  rynku. 
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Tak w przyszłości  ma wyglądać  ustroński  rynek z pawilonem  oddzielającym go od ul. A. Brody. Widok z okien  ratusza. 

KONKURS  ROZSTRZYGNIĘTY 
Został  rozstrzygnięty  konkurs na  wyko

nanie  koncepcji  zagospodarowania  prze
strzennego  rynku  w  Ustroniu.  Powołany 
przez  burmistrza  sąd  konkursowy  w  skła
dzie: Zofi a Perłega, Jarosław  Grzybow
ski,  Andrzej   Siemiński  wybrał  koncep
cję pracowni  Gronner  &  Rączka   Archi
tekci  S.J.  z  BielskaBiałej. 

Ogłoszony  10  sierpnia  konkurs  był 
otwarty,  ale  oferenci  musieli  się  wykazać 
wcześniej  wykonanymi  pracami,  przygo
towaniem  zawodowym.  Inaczej  mówiąc 
w  konkursie  mogli  startować  architekci, 
urbaniści  lub  całe  pracowanie.  Ogłosze
nie  o  konkursie  zamieszczono  na  tablicy 
ogłoszeń,  w  prasie  o  zasięgu  wojewódz
kim  i na  stronie  internetowej  miasta. 

W sumie zainteresowanie  opracowaniem 
koncepcji  wyraziło  15  oferentów,  przy 
czym  w  terminie  tylko jedna  firma  przed
stawiła  swe  koncepcje  zagospodarowania 
ustrońskiego  rynku.  Z  zaproponowanych 
kilk u  wariantów  sąd  konkursowy  wybrał 
jeden, który spełniał wszystkie warunki  za
warte  w  regulaminie  konkursu. 

W  koncepc ji  z a p r o p o n o w a no  w y k o ń
czenie  mającego powstać  na  rynku  pawi
lonu  z  takich  materiałów  jak  szkło,  drew
no,  kamień.  Zgodnie  z założeniami  pawi
lon  ma przejąć  funkcję istniejących  punk
ty handlowych  na rynku, mieścić  informa
cję  turystyczną.  W  nowym  obiekcie  prze
widuje  się  dwa  lokale  gastronomiczne 
z  letnimi  ogródkami. 

Potok  Bładniczka  pozostanie  w  swym 
obecnym  korycie.  Chodnik  biegnący  ul. 
9  Listopada  będzie  dobiegać  do  rynku  tak 
jak  obecnie.  Projekt  uwzględnia  oświetle
nie  rynku. 

Na  razie  jest  to  koncepcja  ogólna,  więc 
nie wiadomo, czy w pawilonie punkty  han
dlowe  i gastronomiczne będą  tylko od  stro
ny  rynku czy  również od strony  ul. A.  Bro
dy.  Podkreśla  się,  że  do  koncepcji  można 
wprowadzać  zmiany,  ale  kosmetyczne. 

Koncepcję  zagospodarowania  rynku  na 
ostatniej  sesji  Rady  Miasta  przedstawił 
radnym  naczelnik  Andrzej   Siemiński. 
Burmistrz  I reneusz  Szarzeć  mówił 

o  trwających  od  czterech  lat  zmianach 
w zagospodarowaniu  centrum  miasta,  któ
re  to  zmiany  prowadzą  do  stworzenia 
w  Ustroniu  rynku.  Zaczęto  od  wybudo
wania  nowych  przystanków  dla  autobu
sów,  a  tym  samym  przeniesienia  dworca 
z rynku  w nowe  miejsca. Następnym  kro
kiem  była  przebudowa  mostku  na  Bład
niczce  na  ul.  A.  Brody  i w  końcu,  w  tym 
roku,  wybudowanie  parkingu  między  ho
telem  Równica  a  ul.  A.  Brody.  Burmistrz 
pytał  radnych, czy przedstawiona  koncep
cja  jest  do  zaakceptowania,  bo  tylko  za 
zgodą  Rady  Miasta  można  podejmować 
dalsze  działania.  Radni  głosując  opowie
dzieli  się za przedstawioną  koncepcją  przy 
jednym  głosie  przeciw  i jednym  wstrzy
mującym się.  Wojsław  Suchta 

Tak ustroński  rynek  ma wyglądać z lotu  ptaka. 

2<S października  2004  r.  Gazeta  Ustrońska  9 



E 
E 

Tradycyjną  kwestę,  odbywającą  się  od  lat  przed  cmentarzami 
ewangelickim  i katolickim  podsumowała  przewodnicząca  Towa
rzystwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  Emilia  Czembor,  o  ilo
ści  zebranych  pieniędzy  przed  cmentarzem  komunalnym  poin
formowała  koordynująca  akcję  w  Gimnazjum  nr  2  Iwona  We
rpachow  ska. 

W  tym  roku  już  po  raz  jedenasty  kwestowalis'my  na  naszych 
cmentarzach  na rzecz Ośrodka  RehabilitacyjnoEdukacyjnoWy
chowawczego  w  Ustroniu  Nierodzimiu,  a  po  raz  pierwszy  rów
nież  na  rzecz  Ośrodka  Pracy  z  Dziećmi  i  Młodzieżą  czyli  kon
kretnie  na  dofinansowanie  kolonii  dla  dzieci  w  roku  2005. 

W  imieniu  organizatorów  dziękujemy  wszystkim  darczyńcom 
jak  również  kwestującym. A byli  to:  Dorota  Kohut,  Ewa  Śmiga, 
Jakub  Paździora,  Irena  Kukla,  Stanisław  Malina,  Ginter  Firla, 
Maria  Cholewa,  Urszula  Rakowska,  Emilia  Czembor,  Gertruda 
Malorny,  Gabriela  Glajcar,  M.  Nowak,  U.  Sikora,  J.  Jurzykow
ska,  Grażyna  Tekiełak,  A.  Depta,  Iwona  Werpachowska,  Józef 
Kurowski,  Andrzej  Georg,  Bernadeta  Błanik,  Magda  Kołoczek, 
Irena  Wińczyk,  Szymon  Dyrda,  Małgorzata  Waszek,  Roma  Ro
jowska,  Marzena  Szczotka,  Kazimierz  Hanus,  Alicj a  Kołoczek, 
Ireneusz  Szarzeć,  Tomasz  Dyrda  oraz  wolontariusze  Aleksander 
i  Penelopa. 

Uczniowie  Gimnazjum  Nr  2:  Klaudia  Kamieniarz,  Agnieszka 
Bujok,  Agata  Sztelak,  Ola  Cieślar,  Eliza  Gańczarczyk,  Beata 
Puczek, Adam  Więcławek, Mariusz Płaczkiewicz, Dariusz  Szper
nol, Natalia  Czerwiakowska,  Anna  Cholewa,  Laura  Misztal,  Pa
trycja  Karch,  Anna  Gołda,  Joanna  Rąpel,  Iza  Jakubowska,  Inga 
Przyszlakowska,  Maria  Górniok,  Barbara  Jurzykowska,  Karol 
Kugiejko,  Łukasz  Karpiński,  Agnieszka  Chmura,  Agata  Stec, 

Marzena  Marszałek,  Anna  Małysz,  Tomasz  Czyż,  Wojciech  Ha
ratyk, Kinga Stolarczyk, Magda Zborek, Marta Andrzejak,  Magda 
Molek,  Anna  Waluś',  Alicj a  Kłapa,  Michał  Prasoł,  Justyna  An
drzejak,  Karolina  Jaworska,  Agata  Kostka,  Weronika  Kubień, 
Justyna  Radochońska,  Urszula  Sikora,  Anna  Łuka,  Ewelina 
Grześkiewicz,  Arkadiusz Grześkiewicz,  Dominika  Buczek,  Mar
tyna  Cichoń,  Estera  Krysta,  Beata  Mendryla,  Adam  Jaworski, 
Jurgen  Macura,  Krystian  Pszczółka,  Łukasz  Karpiński,  Alicj a 
Pilch,  Adrian  Nowak,  Artur  Węglarz,  Adrian  Nowak,  Angelika 
Ryś  i Patrycja  Cicńciała. 

W  sumie  na  cmentarzach  katolickim  i ewangelickim  zebrano 
4.344,03  złotych,  9,25  euro  i 39  koron  czeskich.  Przed  cmenta
rzem  komunalnym:  1044  zł  i 56  gr,  1 euro  i 20  czeskich  koron. 
Serdecznie  wszystkim  dziękujemy.  Emili a  Czembor 

Kwestujący  przed cmentarzem  komunalnym.  Fot. W. Suchta 

E 
Wiosna  upływa  pod  znakiem  palenia  trawy,  a jesień    liści.  I 

jedna  i druga  czynność  jest  zakazana.  Pierwsza  ustawowo  z  po
wodów  bezpieczeństwa  i ekologicznych,  druga    przez  uchwałę 
naszej  Rady  Miasta  z  powodów  porządkowych.  W  zwartej  za

Liści  raczej nie brakuje.  Fot. W. Suchta 

budowie  Ustronia  wszelkie  dymy  mogą  być  kłopotliwe  dla  lu
dzi. Zaczynając od  tych  najgorszych  należy  pamiętać,  że  zarów
no  w  ogródkach,  jak  i  w  piecach,  nie  wolno  palić  odpadów 
z  tworzyw  sztucznych.  Sezon  grzewczy  w  niektórych  miejscach 
naszego  miasta  rozpoczyna  się  smrodem  palonego  plastiku.  Zli 
kwidowanie  tego  procederu  może  nastąpić  tylko  wtedy,  gdy 
wzrośnie  świadomość  ekologiczna  ludzi  albo  tych  wciąż jeszcze 
nieświadomych  zaczniemy,  bez  żadnych  skrupułów  i  z  poczu
ciem  dobrze  wypełnionego  obowiązku,  denuncjować  Straży 
Miejskiej.  Mandat  pewny. 

Al e strażnicy  miejscy znają przypadki  przeciągających się kon
fliktów ,  w  których  tematem  sporu  jest  palenie  ogniska  tuż  pod 
oknem  sąsiada  nie  ze  śmieci,  ale  z  odpadów  roślinnych.  Teore
tycznie  nie wolno  palić  liści  i gałęzi,  ale jeśli jest  to robione  dys
kretnie,  służby  porządkowe  nie  będą  nas  nachodzić.  Wolno  nam 
palić  suche  i  nie  nadgnite  drewno,  gałęzie,  liście  we  własnym 
ogródku, jeśli  będziemy się liczyć się z odczuciami  innych  miesz
kańców. Czasem  palenie  liści jest  wręcz  konieczne,  żeby  zlikwi 
dować  szkodniki  i choroby  roślin.  Tak  powinno  się  robić  z  liść
mi  kasztanowca,  zaatakowanego  przez  szrotówka  kasztanowco
wiaczka,  z  liśćmi  czarnej  porzeczki  pokrytej  rdzą, z  powykręca
nymi  liśćmi  brzoskwini,  chorymi  pędami  ziemniaka. 

Ustroniacy  mogą  odpady  roślinne  dowozić  do  miejskiej  kom
postowni,  gdzie  zostaną  przyjęte  bezpłatnie.  Trzeba  jednak  ku
pić  worki  i zająć się  transportem.  Można  też  założyć  przydomo
wy  kompostownik,  a  liście  i  trawę  przysypać  wapnem,  zmniej
szając objętość  i zakwaszenie  biomasy. 

Zapach  palonych  liści  nieodłącznie  wiąże się z jesiennym  kra
jobrazem  i  ma  swój  urok.  Jednak  zbyt  intensywne  dymy  mogą 
nas  skłócić  z sąsiadem.  Jeśli  zapalimy  takie ognisko,  że dym  za
snuje  jezdnię,  popełnimy  wykroczenie,  zagrażając  bezpieczeń
stwu  ruchu. Teoretycznie  naszemu  bezpieczeństwu  zagrażają  tak
że  liście  leżące  w  potoku.  Szczególnie  widać  to  na  przykładzie 
betonowego  cieku  Bładniczki.  Korytko  na wodę zawsze  płytkie, 
po  zasypaniu  przez  liście  nie  przepuszczało  wody  prawie  wcale. 
Przepływ  jednak  powinien  być  zapewniony,  więc  wybieraniem 
liści  z  karykatury  potoku  zajmują  się  miejskie  służby  porządku
jące Ustroń.  Powinien  to jednak  robić zarządca Bładniczki.  Temu 
zaś na takie prace, jak  zwykle brakuje pieniędzy.  (mn) 
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Kiedyś  więcej  flag powiewało  z okazji  świąt narodowych.  Te
raz  są  na  urzędach,  szkołach,  rzadziej  na  prywatnych  domach. 
Wywieszając  flagę  należy  pamiętać,  że  flagi  mogą  być  wywie
szane  od  świtu  do  zmroku,  a  przy  dłuższej  ekspozycji  powinny 
być oświetlone.  Należy  dbać, aby  zawsze były  czyste,  niepomię
te  i  niepostrzępione.  Muszą  mieć  czytelne  barwy  i  wzory.  Nie 
należy  wywieszać  ich  w  dni  deszczowe  i  przy  silnym  wietrze. 
Flaga  nie  powinna  dotykać  podstawy  masztu. 

Przy okazji  11 listopada pewnie nie będzie  kłopotów,  ale  wiele 
wątpliwości  na  początku  maja wzbudziło,  także  w  naszym  mie
ście,  eksponowanie  flagi  Unii  Europejskiej  razem  z  narodową. 
Zgodnie  z międzynarodowym  tzw.  protokołem  flagowym,  unij
na  flaga  należy  do  organizacji  międzynarodowej  i  dlatego  nie 
może  mieć  pierwszeństwa  przed  flagami  narodowymi.  Obowią
zuje tu historyczna  zasada  pierwszeństwa  znaków  państwowych 
przed  wszystkimi  innymi.  Flaga  UE jest  znakiem  drugorzędnym 
i  może  być  eksponowana  obok  flagi  narodowej  wyłącznie  na 
drugim  miejscu,  na  lewo  od  polskiej.  Pierwszym  miejscem  jest 
zawsze  strona  po prawej  ręce  stojącego z  flagą od strony  budyn
ku.  To  przeniesiona  do  protokołu  flagowego  zasada  heraldycz
na,  według  której  prawą  stronę  tarczy  herbowej  określa  się 
z  pozycji  trzymającego ją  niegdyś  rycerza.  Poza  siedzibą  agend 
urzędów  unijnych  nie  powinno  się  stale  eksponować  flagi  unij
nej. Należy ją  wywieszać jedynie  okazjonalnie,  np. w dniu  przy
padającego  9  maja  święta  UE  lub  przy  okazji  organizowanych 
pod  jej egidą  imprez. 

Zdaniem  Komisji Heraldycznej MSWiA,  nie ma potrzeby  eks
ponowania  flagi Unii  w  polskich  urzędach  (z wyjątkiem  Urzędu 
Komitetu  Integracji  Europejskiej),  szkołach  czy  uczelniach,  ale 
na pewno powinna być wywieszona obok flagi polskiej na  wszyst
kich  przejściach  granicznych  z  krajami  spoza  UE  oraz  na  mię
dzynarodowych  lotniskach  i w portach.  (mn) 
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Wspomnienie festynu podożynkowego w Lipowcu, który odbył się 10 paź
dziernika. To zdjęcie jedynego  punktu programu, którego opis nie zmie
ścił się na naszych łamach. Stefania Hałat prezentowała strój cieszyński 
mężatki, opisując wszystkie detale. Nosi oryginalny ubiór, ale jak stwier
dziła  teraz już  coraz  rzadziej. Agata  Pasterna,  członkini  EL  „Czantoria" 
pokazała strój panny i powiedziała m.in.  W naszym domu strój regional
ny przechodzi z pokolenia na pokolenie. Kiedyś nosiłam taki, który bab
cia miała ubrany przy ślubie, a potem używała go moja mama. Teraz mam 
nowy, który uszyła mi babcia. Na ludowo ubieram się na koncerty, ale też 
przy większych okazjach. Lubię ten strój, wbrew pozorom jest bardzo wy
godny. Nawet bardziej niż tradycyjny strój wyjściowy. W sprawie wszyst
kich zdjęć  z lipowskiej  zabawy  można się zwracać  do  przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich Olgi Kisiały.  Fot. M. Niemiec 

BĘDZIE  SUPLEMENT 
Powstaje suplement  do „Słownika gwarowego Śląska  Cieszyń

skiego",  który  datowany  jest  na  rok  1995,  ale  jego  promocja 
odbyła  się,  i  pierwsze  egzemplarze  trafiły  do  czytelników, 
w marcu  1996 roku.  Wśród  autorów  książki  znajdziemy nieżyją
cych  już  Józefa  Pilcha  i  Józefa  Twardzika.  Ustroński  bibliofi l 
z  Goji  nie  doczekał  ukazania  się  Słownika,  zmarł  9  lat  temu 
w  październiku  1995  roku.  Józef  Twardzik  był  na  spotkaniu 
w  Muzeum,  na  którym  pierwszy  raz  prezentowano  długo  ocze
kiwane  wydawnictwo.  Byli  tam  również  pozostali  twórcy  Słow
nika.  Dr  Jadwiga  Wronicz  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  po
wiedziała m.in., że w czasie opracowywania książki była w  Ustro
niu  lub  w  Wiśle  86  razy.  Na  miejscu  pracował  natomiast  znany 
polonista  Jan  Krop.  Nie  mogąc  zakończyć  etapu  zbioru  materia
łów,  w  pewnym  momencie  zapadła  decyzja,  żeby  już  nie  przyj
mować  kolejnych  propozycji.  I wtedy  pojawili  się w gabinecie  J. 
Kropa:  „Basia,  Marylka  i Jurek  Majętni"  jak  powiedział  o  nich 
gospodarz.  Przedstawili  tak  obszerny  i ciekawy  zbiór  słów  gwa
rowych,  że  nie  można  go było odrzucić.  Efektem  tamtej  sytuacji 
jest  zaproszenie  do  przygotowania  suplementu  Słownika  Wła
dysława  Majętnego,  który  pomaga  twórcom  pierwszej  edycji  dr 
J.  Wronicz  i J.  Kropowi.  (mn) 
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MEDAL ZA  ZASŁUGI 
Ustrońscy  pszczelarze  zakończyli  obchody  75.  rocznicy  swego 

koła. Z  tej okazji spotkali  się w Gospodzie Polanka, gdzie  przygo
towano  poczęstunek.  Wcześniej jednak  omawiano  aktualne  spra
wy  dotyczące  funkcjonowania  kola.  W  zebraniu  uczestniczyły 
przedstawicielki  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Danuta  Koenig 
z Urzędu  Miasta, Bronisław  Wojnar  oraz członek Zarządu  Głów
nego  i  członek  Zarządu  Śląskiego  Związku  Pszczelarzy  Broni 
sław  Wojnar .  Minutą  ciszy  uczczono  pamięć członka koła  Tade
usza  Młotkowskiego.  Gości  witał  i  prowadził  spotkanie  prezes 
ustrońskich  pszczelarzy  Jerzy  Penkala.  Gdy  w  Ustroniu  pszcze
larze  obchodzili  75lecie,  w  Czeskim  Cieszynie  pszczelarze  ob
chodzili jubileusz  70lecia  istnienia.  Uczestniczyła  w  tych  obcho
dach  delegacja  z  Ustronia,  a mówił  o  tym  Antoni  Kozieł. 

B.  Wojnar  wręczył  złoty  medal  Śląskiego  Związku  Pszczela
rzy  i  dyplom  uznania  dla  koła  z  Ustronia  za  wybitne  zasługi 
w  rozwoju  pszczelarstwa. 
 To dzisiejsze  spotkanie  kończy  obchody  związane  z  rokiem 
jubileuszowym,  gratuluj ę  więc wszystkim,  którzy  swoje  hob
by ukierunkowal i  na pszczelarstwo   mówiła  D. Koenig.   Koło 
pszczelarzy  w  Ustroniu  jest  bardzo  dobrze  postrzegane.  Za
wsze jest  to mił e  i przyjemne  jeżeli  możemy  państwu  pomóc. 

Kołem  Polskiego Związku  Pszczelarzy  w  Ustroniu  kieruje  za
rząd  w  składzie:  prezes    J.  Penkala,  sekretarz    Regina  Zaka
szewska,  skarbnik    Gustaw  Podżorny,  członkowie    Antoni 
Kozieł, Wacław  Czapla,  Leon Śliwka, Jan Jurczok.  (ws) 

Medal na zakończenie obchodów  75lecia.  Fot. W.  Suchta 

Ustroń RESTAURACJA^ 
j Ą ć C a  «ynna  od  12.00 

Zaprasza  do  biesiady 
w  niezwykle  nastrojowym  wnętrzu  z  wyborną  kuchnią 

i dobrą  zabawą. 
27  l is topada  o  godz.  19.00  rozpocznie  się 

wstęp  30  zl,  w  tym  gorąca  kolacja,  lampka  wina 
i  mnóstwo  atrakcji.  Rezerwacja  telefoniczna. 

.  Ustroń,  ul. 3 Maj a 39a,  tel.  (33) 854  14 41  > 

l:stroń,  ul.  Daszyńskiego  I. 
zaprasza na KONKURS  od  15.10  15.11 

Każdy  zakup w naszym  lokalu  o wartości  19,90 zl  i więcej 

będzie  bral udział w  losowaniu  atrakcyjnych  nagród. 

Na odwrocie paragonu należy wpisać 

dane adresowe oraz dane osobowe 

Losowanie odbędzie się 
19 listopada  o godz. 17 

Pula  nagród  do  wylosowania 
  DVD   talon  konsumpcyjny  150 z l »  hulajnoga 

K S E R O 
G R  biuro@ksorograf.com.pl 

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 
 faks  klasy  G3 

 drukarka  lasarowa  GOOdpi 
 skaner  kolorowy 

 obsługa  w  Jęz.polsklm 

Cena:  2350+22%VAT 

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

I I 
Odbyło się pierwsze,  organi

zacyjne  spotkanie  Młodzieżo
wej  Rady  Ustronia.  Rada  ma 
funkc ję  organu  doradczego 
Rady  Miasta  i może  występo
wać  do  urzędu  z  wnioskami 
o  podjęcie  działań  na  rzecz 
młodzieży.  To  już  trzecia  ka
dencja  tego  organu  w  naszym 
mieście.  Ostatnio  informowa
liśmy o wynikach  wyborów  do 
Rady, która  liczy  17 członków. 
Niestety  na  spotkaniu  organi
zacyjnym  zjawiło się  ich  tylko 
8.  MRU  tworzą  uczniowie 
wszystkich  ustrońskich  szkół 
oraz  przedstawiciele  młodzie
ży  naszego  miasta,  która  nie 
uczy  się  w  Ustroniu.  Opieku
nami  grupy  są  Iwona  Werpa
chowska  oraz  Piotr  Golas. 
Opiekunka zobowiązała  przed
stawicieli  do  poinformowania 
kolegów  o  obowiązku  stawie
nia  się  na  najbliższe  spotkanie 
grupy,  na  którym  członkowie 
zostaną  zaprzysiężeni  i  nastą
pi  przedstawienie  planów  pra
cy  na  przyszły  rok.  Takie  pla
ny  ma  dostarczyć  każda  szko
ła.  Zawierać  mają  propozycje 
działania  na  rzecz  młodzieży 
w Ustroniu.  Rada może  wystę
pować  do  Urzędu  o  przyzna
wanie środków potrzebnych  do 

Piwnica  dla  smakoszy 
„Równica" 

  bankiety   rauty   uroczystości   inprczy zamknięte 
  udostępniamy  sale  na  szkolenia 

  obiady  abonamentowe  w cenie  7,50 zl 
  przyjmujemy  zamówienia  na  pierogi 
  przyjmujemy  zamówienia  na  posiłki 

regeneracyjne  na miejscu  lub  na  wynos 

Nasza  dewizą  jest: 
niska  cena!  miła  obsługa!  mila  atmosferal 

organizacji  pewnych  przedsię
wzięć  i jak  słusznie  zauważy
ła  I.  Werpachowska: 
  Wybrano  was,  a  to  oznacza, 
że  macie  coś  do  powiedzenia. 
Tylko od  was zależy, co  zrobi
cie.  Jeżeli  coś  wymyśl icie, 
przeprowadzicie  i dobrze  zor
ganizujecie  to  zapewniam,  że 
nie  odmówią  wam  pomocy. 
Nikt  nie  ma  tyle  odwagi,  żeby 
odmówić  młodzieży  chcącej 
robić coś sensownego na  rzecz 
miasta  i  mieszkańców. 

Pomysłów  jest  dużo  ale  do
piero  czas  pokaże  co  uda  się 
zrealizować. Niewątpliwie bar
dzo  ciekawy  mógłby  się  oka
zać  program,  który  miałby  po
magać  uczniom  w  znalezieniu 
latem  legalnego  zatrudnienia. 
Dobrą  inwestycją  mogłoby  być 
również  otworzenie  młodzie
żowego klubu gdzie  uczniowie 
mogliby  się  spotykać  we  wła
snym  towarzystwie  po  zakoń
czeniu  zajęć.  Pozostaje  mieć 
nadzieje, że młodzieży  nie  od
straszą problemy z biurokracją, 
organizacją  przedsięwzięć  czy 
brakiem czasu. Do tej pory  kil 
ku  rzeczy  nie  udało  się  dopro
wadzić  do  szczęśliwego  koń
ca. Nie wystartowały  rozgryw
ki  Amatorskiej  Ligi  Młodzie
żowej w siatkówce.  Zakończy
ły się one po rozegraniu  zaled
wie dwóch  spotkań.  Ale  MRU 
ma na swoim koncie także suk
cesy. Postawiono  tablicę  infor
mującą  o  czystości  wody 
w  Wiśle,  odbyła  się  Młodzie
żowa  Sesja Miast  Partnerskich 
i  wspólna  dyskoteka  Gimna
zjum  nr  1 i 2.  MRU  współpra
cowała  też przy organizacji  im
prezy  „Nowa  Forma".  (ap) 

Fot. W.  Suchta Pośród pól żerują stada wron 
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ustrońskie   muzea, 
  kultury,

stowarzyszenia,  straż miejska 
.

Rynek  4,  tel.  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. 

ul .  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  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 
—  Fotografie  i  pamiątki  z  podróży  Macieja  Chowanioka  do  Indii  
czynna  od  15  listopada  do  8  grudnia 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9.30    13. 

ul .  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale,  ekslibrisy,  drzeworyty  i druki  bibliofilski e  z  kolekcji  Marii 
Skalickiej 
—  Zabytkowa  biblioteka 
Oddział  czynny:  środy,  czwartki,  piątki,  soboty,  niedziele  913  (od 
16 października  do  30  kwietnia) 

B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka  19. tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

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

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@ polbox.com 
Biur o  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul.  3  Maj a  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 

Klub Abstynenta  „RODZINA". Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
M ITYNG  A A   czwartek od  17.30 M I T Y N G  Al Anon.   wtorek od  17.30 
Klub  Abs tynen ta   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kontaktowy:  0  601  516854. 

  Ś w. ul .  Kościelna  21,  tel.  854  17  72 
wtorek  9.00  spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależn. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  eniail:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  fotograficzne,  modelarskie. 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
Ustroń,  ul. M. Konopnickiej  15c 

Lek. med. Władysława  Broda specjalista  chorób  oczu 
po/7.,  śr.  15.30  17.00 

pon.  pt.  9.00  17.00 
sobota  9.00  13.00 

Możliwość telefonicznej rejestracji 
:

akrohatyka    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,  piątek 
godz.  8.30   s. nr 7 

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO  nauka gry  na: 
fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie, 
skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia 
wokalne    zajęcia  odbywają  się  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  II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidó w  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskic h  Więzień  i  Obozów  Koncentracyjnych 
czwar tek  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 Mał a  Czantoria    wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 
Klub działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „M0ZNA INACZEJ". 
Ustroń,  ul.  Wantuł y  47  (sala  świetlicowa). 
  poniedziałki  :  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
15.00    16.30  zajęcia rozwijające  (plastyczne,ruchowotaneczne), 

  wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VV I  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  VV I  szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej: 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

Rynek  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 

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

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

Minął piękny  październik. 
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Góry można  rozjeżdżać na dwóch.  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

„ U Marusia",  ul. Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Sylwester,  domo
wa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Język  niemiecki  kursy  naucza
nia  indywidualnego,  istnieją  od 
roku  1995. 
Ustroń,  ul.  Lipowska  84.  Tel/fax 
8547467. 

Wynajmę  pokój.  8541435  po 
godz.  18.00. 

Kredyt  w  trzy dni. 8541402  (bu
dynek  nieruchomości  „Panek"). 

Drewno  kominkowe. 
Tel.  8541558. 

Sprzedam  BMW  318,  gaz,  87  r. 
Tel.  8541674  po  20.00. 

Usługi  koparką  i spychaczem  DT
75.  Tel.  0603117552. 

Zatrudnię  opiekunkę  do  dziecka. 
Tel.  0504855435. 

M 3  do  wynajęcia  na  ulicy  Sikor
skiego.  Teł.  8541838  po  20.00. 

Poszukuję  do  wynajęcia  pokoju 
z  kuchnią  i  łazienką. 
Tel.  0504390559. 

Szukam  dwupokojowego  miesz
kania  z  kuchnią,  z  możliwością 
garażowania.  Tel.  0504163122. 

Y
   a p t e k a ,  ul.  Cieszyńska  2, . 

 - apteka ,  ul.  Skoczowska  111, . . 
 -  apteka ,  ul.  Daszyńskiego  8, . . 

CO   CĻEKA 
-

KULTUR A 
6.11  godz.  18.00 

13.11  godz.  18.00 

SPORT 

6.11  godz.  11.00 

  godz.

I czterech  kołach.  Fot. W. Suchta 

Ustrońska  Jesień  Muzyczna    „Walc a 
czar"   walce operetkowe  w  wykonaniu 
so l is tów  i par y  ba le towej.  Ws tęp  15  zł. 

  MDK  „  Praiakówka  ". 
Ustrońska Jesień Muzyczna  „America n 
Piano  Bar"     wieczór  w  atmosferze 
jazz&pop  z  udziałem  wokalistyki  Marty 
Wilk . Wstęp wolny  MDK  „  Praiakówka  ". 

Bieg  Legionów 
  start  i meta  na  stadionie  KS  Kuźnia 

Mecz  Kuźni a  Ustroń   LK S  Bestwina 
  stadion  KS  Kuźnia 

O   , ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax 8541640 

411  godz.  18.15  Nigdy w życiu  komedia  rom.( 15 1.) Polska 

godz.  20.00  Fahrenheit  9/11   dokument  (15  1.) USA 

511.11  godz.  18.45  Troj a    film  histroryczny  (15 1.) USA 

1218.11  godz.  18.20  Ławeczka   kom.edia  rom..  (151.)  Polska 

1218.11  godz.  19.45  Pasja    film  Mela  Gibsona  (15  1.) USA 

A . 

W  wywiadzie  dla  GU  Teresa  Mokrysz,  właścicielka  PPHU 
„Mokate"  powiedziała  m.in.:  Bardzo  ważne  jest  przestrzeganie 
reżimu  technologicznego.  Klient  pijąc  naszą  kawę  po  roku,  musi 
napotkać  ten  sam  smak    te  same  walory.  Do  dziś  codziennie 
zaczynam  pracę  od  hali  produkcyjnej,  gdzie  degustuję  po  kolei 
każdą  kawę. 

Wali  się  budynek  byłego  przedszkola  w  Lipowcu,  w  którym 
ostatnio  mieściła  się  filia  Biblioteki  Miejskiej.  Podpartemu  sufi
towi  przyglądali  się:  kierująca  filią  Janina  Barnaś,  Jan  Szwarc 
i Tadeusz  Duda.  W uroczystych  przenosinach  filii   do  Szkoły  Pod
stawowej  w Lipowcu  wzięła  również  udział  dyrektorka  MBP  Anna 
Guznar  i dyrektor  SP5  Marek  Konowoł. 

O  godz.  5.20  na  ul.  3  Maja  patrol  policji  znalazł  dwa  rozbite 
samochody  marki  fiat  I26p.  Na  miejscu  zdarzenia  nie  było  kie
rowców.  W wyniku  podjętych  działań  ustalono,  że  oba  samocho
dy  zostały  skradzione  tej  nocy. 

„Strasznie  był  doży my.  Gonił  chłapców  za  gorzołke,  ale  jak 
my  stok  ubijali,  przychodził  i robił  z nami"   wspomina  były  pra
cownik  wyciągu.  Jan  Małysz  większość  swojego  życia  poświęcił 
kolei  linowej  na  Czantorię.  /.../  W czasie  jego  długoletniej  pracy 
kierownika  nie  zdarzył  się  żaden  wypadek  pasażerski.  /.../  21 
października  otrzymał  dyplom  „Za  zasługi  dla  miasta  Ustronia  ". 

W amfiteatrze zgromadzili się klienci PSS „Społem", żeby wziąć 
udział  w  losowaniu  czerwonego  „malucha"....  nie  wszyscy  zwra
cali  uwagę  na  to, co działo  się  na scenie,  po  której  niezbyt  przeko
nane  do swej  nowej  roli,  dziewczęta  pracujące  w PSS,  paradowa
ły jako  modelki.  [...]   Los  okazał  się  szczęśliwy  dla  osiemnastolet
niej  Katarzyny  Szołtysek,  pracownicy  PSS.  „  Kasia  całą  noc  pie
kła pączki  na dzisiaj  i teraz  odsypia"   powiedział  mama  Katarzy
ny, odbierając  w  imieniu  córki  kluczyki  do  fiata  126p.  (mn) 
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Walki w tym meczu nie brakowało.  Fot. W. Suchta 

O I 
Podbeskidzie  I I    Kuźnia  Ustroń 3:3  (1:2) 

Był  to jeden  z  lepszych  meczów  w  wykonaniu  Kuźni  w  run
dzie jesiennej. Jako że Podbeskidzie  w drugiej  lidze grało w  sobo
tę, w niedzielnym  meczu  drugiej drużyny  wystąpiło kilku  zawod
ników  będących  bezpośrednim  zapleczem  kadry  tego klubu.  Gra
no  na  niezbyt  równym  boisku  w  Wilkowicach.  O  ile  niektórzy 
piłkarze Podbeskidzia górowali  indywidualnym  wyszkoleniem,  to 
Kuźnia  zdecydowanie  przeważała  organizacją  gry.  Nie  od  dziś 
wiadomo,  że  nie  grają  nazwiska  tylko  drużyna  i  to  było  widać 
w  pierwszej  połowie.  Pierwszego  gola  dla  Kuźni  zdobywa  Mi 
chał  Nawrat  mocnym  strzałem  zza  lini i  pola  karnego.  Podbeski
dzie  wyrównuje,  ale  tuż  przed  przerwą  sędzia  dyktuje  rzut  karny 
dla Kuźni, a pewnie go wykorzystuje Marek  Jaromin.  Druga  po

łowa  rozpoczyna  się  drugą  bramką  M.  Nawrata  strzeloną 
z dość  ostrego  kąta. Niestety,  po  tym  golu,  Podbeskidzie  zaczyna 
przeważać.  Nawet,  gdy  jeden  z  zawodników  bielskiej  drużyny 
otrzymuje  czerwoną  kartkę.  Efektem  dwie  bramki,  w  tym  jedna 
po  dość  problematycznym  rzucie  karnym.  W  końcówce  Kuźnia 
stara się strzelić zwycięskiego gola, zdecydowanie przeważa,  stwa
rza  dogodne  sytuacje,  niestety  bez efektu  bramkowego. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Podbeskidzia  Ryszard  Kłusek:   Kuźnia  to dobra  dru

żyna.  Grali  z  determinacją,  byli  bardzo  dobrze  nastawieni.  Wy
nik odzwierciedla  to, że obie drużyny  walczyły  na pełnych  obro
tach.  Dla  nas jest  to zwycięski  remis.  Kuźnia  to jedna  z  lepszych 
drużyn,  która  przyjechała do nas.  Widać dobrą  pracę  w  Ustroniu 
i  na  pewno  piłkarze  mają  szansę  grać  wyżej,  bo  poszczególni 
zawodnicy  są  bardzo  ciekawi,  interesujący,  gdy  spojrzymy  na 
ich  walory  piłkarskie.  Dziś  w  meczu  było  dużo  walki,  jak  na 
piątą  ligę  bardzo  dobry  mecz  tak  pod  względem  technicznym 
jak  i taktycznym.  Piłkarze  pokazali  sporo  umiejętności. 

Trener  Kuźni  Grzegorz  Wi 
sełka:   Po słabszych  meczach 
pracowaliśmy  nad  tym,  żeby 
się  odbudować.  W  pierwszej 
połowie zrealizowaliśmy  zało
żenia  taktyczne.  Mecz  się  nam 
ułożył, była walka, była gra, aż 
do  momentu  gdy  strzelamy 
bramkę  na  1:3.  Dodatkowo 
gramy  z  przewagą  i nie  umie
my  utrzymać  piłki , nie  wycho
dzimy  z własnej połowy.  Roz
luźnienie,  bo  chłopcy  już  my
śleli,  że  mamy  trzy  punkty. 
Pomylili  się  i  spotkała  nas  za 
to kara. Aczkolwiek  trzeba  po
wiedzieć,  że  zawodnicy  dziś 
z  nami  grający  pukają  do  gry 
w drugiej  lidze, chcą  się  poka
zać, umieją grać i walczą. A my 
już  trochę  jesteśmy  zmęczeni 
sezonem.  (ws) 

1. BKS  Stal  BB  40  485 
2.  Żabnica  30  5017 
3.  Czaniec  28  3320 
4.  Kuźni a  26  2614 
5.  Koszarawa  II  25  2115 
6.  Bestwina  23  2918 
7.  Podbeskidzie  II 23  2320 
8.  Zabrzeg  20  2022 
9.  Porąbka  18  1621 
10.  Kaczyce  17  2226 
11. Rekord  BB  17  2227 
12.  Wilamowice  16  2524 
13.  Chybie  16  2833 
14.  Gilowice  15  1231 
15.  Kobiernice  11  1429 
16.  Czechowice  8  1029 
17.  Zebrzydowice  6  856 

^ B Ł Ą D  W OBRONIE 
Mokat e  Nierodzim    Ochaby  96 2:2  (0:1) 

W niedzielę  31  października  na boisku  w Nierodzimiu  spotka
ły  się  drużyny  zajmujące  ostatnie  i  trzecie  od  końca  miejsce 
w  tabeli.  Było  to  wyrównane  spotkanie.  W  pierwszej  połowie 
dominowały  Ochaby,  nie  potrafiące dobrych  sytuacji  zamieniać 
na  bramki.  Również  Nierodzim  miał  sytuacje,  z  których  powin
ny  paść  bramki.  Ochaby  bramkę  zdobywają  po  bardzo  ładnym 
strzale  z  dystansu.  W  drugiej  połowie  zdecydowanie  zaczyna 
przeważać  Nierodzim  i strzela dwie  bramki    pierwszą  po  rzucie 
rożnym  Krystia n  Wawrzyczek,  drugą  po  rajdzie  przez  połowę 
boiska,  w  końcu  minięciu  bramkarza  i  strzale  do  pustej  bramki 

Na bramkę rusza Michał Borus. 

2<S października  2004  r. 

Fot. W. Suchta 

Rafał  Wlazło.  Później gra się znowu  wyrównuje, ale po  katastro
falnym  błędzie  obrony  Nierodzimia,  Ochaby  doprowadzają  do 
remisu.  Mimo  ataków  naszej drużyny,  wynik  nie  ulga  zmianie. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Ochab  Dariusz  Owczarczyk:   Jak  zwykle  gramy  do

bry  mecz,  ale  błędy  w  obronie  powodują,  że  zamiast  mecz  spo
kojnie kontrolować,  remisujemy.  Dwukrotnie  mieliśmy  sytuacje 
cztery  na  dwa  w  ataku  i  nic  z  tego  nie  wyszło.  Drużyna  jest 
w  dołku,  bo  odnieśliśmy  kolejnych  osiem  porażek  z  rzędu.  Do
brze gramy  i tracimy  głupie bramki.  Stąd nasza  pozycja w  tabeli. 
Liczę  się z tym, że podziękują  mi  za pracę.  Niestety  gra nie  idzie 
w  parze  z wynikami.  Gramy  dobre  mecze,  a punktów  mamy  tyl
ko  osiem.  Przed  nami  zima,  trzeba ją  przepracować  i grać  dalej. 

Trener  Nierodzimia  Dariusz  Halama:   Ponownie  w tym  me
czu  mieliśmy  sporo  sytuacji,  których  nie  udało  się  wykorzy
stać.  Zamiast  mecz  spokojnie 
wygrać,  to przegrywaliśmy  po 
pierwszej  połowie.  Po  prze
rwie  strzeliliśmy  dwie  bram
ki ,  można  było  zdobyć  kolej
ne,  a tymczasem  błąd  w  obro
nie  i niestety  podział  punktów. 
Nie jest  to najweselsza  wiado
mość  na  zakończenie  rundy. 
Teraz  trzeba  przepracować 
zimę  i walczyć dalej.  Przepro
wadzone  zostaną  rozmowy 
z  zawodnikami,  czy  chcą  od
chodzić,  czy  wolą  zostać.  Ko
nieczne  są  wzmocnien ia. 
Prawda  jest  taka,  że  obecnie 
jest  do  dyspozycji  czternastu 
zawodników,  a to  zdecydowa
nie  za  mało.  (ws) 
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1. Kończyce  M.  27  278 

2.  Brenna  24  2614 

3.  Strumień  22  2419 

4.  Simoradz  21  3018 

5.  Górki  W.  20  2217 

6.  Kończyce  W.  19  2033 

7.  Zabłocie  18  2725 
8.  Wisła  18  2725 
9.  Istebna  15  2026 

10.  Drogomyśl  15  1724 

11.  Skoczów  15  2433 

12.  Nierodzim  14  2726 

13.  Puńców  13  1728 

14.  Ochaby  9  1330 



Na nic zdały się ataki siatkarek  „Siły".  Fot. W.  Suchta 

PIERWSZA  PORAŻKA 
27  października  w  sali  gim

nastycznej  Szkoły  Podstawo
wej  nr  2  siatkarki  TRS  Siła 
podejmowały  drużynę  MK S 
Wodzisław  w  meczu  śląskiej 
lig i  siatkówki  juniorek  star
szych.  Przyszło  sporo  kibiców 

dopingować  nasze  siatkarki, 
niestety  tego dnia nie były  naj
lepiej  dysponowane.  Drużyna 
z  Wodzisławia,  zdecydowanie 
wyższa  i pewniejsza, tego dnia 
dominowała  na  parkiecie. 
Pierwszego  seta  praktycznie 
bez  walki  Siła  przegrywa 
17:25.  W  drugim  jest  jeszcze 
gorzej  i  przegrywają  15:25. 
Siatkarki  Siły grają  niepewnie, 
bardzo  dużo  punktów  tracą 
przez  zły  odbiór  zagrywki.  Je
dynie  na  początku  trzeciego 
seta  mobilizują  się  i  w  pierw
szej  fazie  nawet  prowadzą. 
Cóż z tego, gdy  wodzisławian
ki  zaczynają  nadrabiać  i  zno
wu wygrywają  19:25.  (ws) 

A L U P L A S T ^ 

li i  N A J T A N I E J  > 
S  Ustroń Hermanice, ul  Skoczowska 47e 
' (obok kolektury Lotto) 0 
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D E C E U N I C K 

Jako  sie  też  mocie? 
Jo  łoto  pucowała  groby  na  kierchowie,  dyć  ani  sie  człowiek 

nie  nazdoł,  a już  Wszyckich  Swiyntych.  Teraz je  tak fajnie  ciepło, 
aż. dziw  że  to jesiyń.  A na  kierchowie  tela  ludzi  sie  zebrało,  prze
ca  kożdy  na  łostatnióm  chwile  jeszcze  jakisi  bajzel  ukludzo.  Jo 
dycki  móm  bratki  posadzone,  a  latoś  już  mi  zmarzły,  tóż  jakosi 
muszym  ty  groby  ustroić.  Isto  kupiym  na  torgu  sztuczne  bukiety, 
ho  na  Wszyckich  Świyntych  pogoda  je  przeca  rozmaito.  Już  ż.ech 
też  nieroz  wymarzła  na  nabożyństwie  na  kierchowie.  Człowiek 
sie  wypyrczy,  a potym  zima  dyrbie. 

Ale  jak  już  prawdach  ludzi  sie  teraz  moc  na  kierchów  wybiyro, 
tóż  spotkalach  tam  pore  kamratek  i przocielek.  Jedna  mi  łogłosi
ła  nowinę,  że  chrześniaczka  moji  cery  je  przi  nadzieji.  Fretka  je 
już  na  wydaniu,  przeca  mo  dwacet  dwa  roki,  ale  łona  ani  myśli 
ło wiesielu.  Katać  też  tam!  Kawaler  łod  ni  robi  u jakigosi  prywa
ciarza,  tóż  nie  dziwota,  że  zarobio  pore  stówek  i tak  młodzi  roz
myśłajóm,  że  bydóm  żyć  na  kocióm  łapę  a  kapkę  grosza  pań
stwowego  ji   kapnie,  jako  samotnej  matce.  A  że  bydzie  zowitka  
na  kieryż  by  sie  tym  przejmowoł  w dzisiejszych  czasach. 

Zresztóm  i downi  niejedna  zowitka  umiała  sie  urzóndzić  i  po
nikiero  chodzi  sama  Ityra   jako  to prawióm  dumno  i blado.  Tóż 
jo  sie  też  nie  starom,  ło  tóm  frełke  przi  nadzieji  z  moji  rodziny. 
A cerze  powiedzialach  na pocieszyni,  że na  wiesieli  nie  pujdymy, 
nó  szkoda,  ale  na  nowiycke  miyni  piniyndzy  wydómy  niż  na  wie
sielowy  prezynt.  A  dziywcze  trzeja  jakosi  zrozumieć  i nie  łobmo
wiać.  Dyć  też  móm  wnuczkę,  gdo  wiy  co  też  kiedy  wymarasi. 

Jewka 

G W 
Po  raz  15.  odbędzie  się  Bieg  Legionów.  6  listopada  o  godz. 

11  biegacze  ruszą  ze  stadionu  KS  „Kuźnia"  i pokonywać  będą 
trasę  wzdłuż  Wisły,  przez  most  w  Nierodzimiu,  z  powrotem 
drugim  brzegiem  rzeki, przez most  przy Zakładach  Kuźniczych, 
ul. Sportową  do  mety  na stadionie.  Zgłoszenia  przyjmowane  są 
faxem  (033)  8579330,  przez  internet  na  adres:  umturysty
ka@ustron.pl.  Zapisać  można  się  też  na  godzinę  przed  startem 
w  biurze  zawodów  na  stadionie.  Opłata  startowa  wynosi  7  zł. 
Klasyfikacja przeprowadzona  zostanie  w  4.  kategoriach  kobiet 
i  7.  mężczyzn.  Trzej  pierwsi  zawodnicy  w  każdej  grupie  wie
kowej otrzymują  puchary,  wszyscy  pamiątkowe  medale,  każdy 
biegacz  będzie  mógł  wziąć  udział  w  losowaniu  nagród  rzeczo
wych.  Bieg odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę. ) 

POZIOMO :  1)  szerokie  u  mocarza,  4)  sopocki  deptak, 
6) dodatek do spodni, 8) jesienny znak zodiaku, 9) les:ne duszki, 
10)  zasłużona  sława,  11)  konopie  manilskie,  12)  podpuszcz
ka,  13)  siedziba  burmistrza,  14)  brzmią  w  operze,  15)  miesz
ka  w  Oslo,  16)  patrzałki,  17)  łajdak,  łobuz,  18) Agata  dla  bli
skich,  19)  lipcowa  solenizantka,  20)  Gabriela  zdrobniale. 

PIONOWO :  1)  nakrapiany  owad,  2)  przetwórnia  ropy, 
3)  do  malowania,  4)  bal  maskowy,  5)  w  greckim  alfabecie, 
6)  wytwarzanie  towaru,  7)  baranie  na  ruszcie,  11)  łapie  sy
gnał  TV,  13)  półka  na  książki. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na odpowiedzi  ocze
kujemy  do  17  listopada  br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr   41 
KONCER T  MAKOWICZ A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  HELEN A  POLOCZEK ,  Ustroń 
ul .  Źródlan a  79.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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