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25.  sesja  Rady  Miasta 

PRÓG  FREKWENCJI 
28  października  odbyła  się  25.  sesja  Rady  Miasta.  Pierwszą 

część  relacji  z sesji  opublikowaliśmy  przed  tygodniem,  dziś  do
kończenie. Obrady  prowadziła  w pierwszej części  sesji  przewod
nicząca  RM  Emili a  Czembor.  w  drugiej  wiceprzewodniczący 
Stanisław  Malina . 

WIĘKSZ Y  BUDŻET 
Radni  podjęli  uchwałę  o zmianach  w  budżecie  miasta.  Skarb

nik  Mari a  Komadowska  przedstawiła  projekt uchwały.  Docho
dy  miasta  zwiększyły  się o  335.412  zł  w  związku  z czym  zapro
ponowano  przeznaczyć  te  pieniądze  na: 
  remonty  dróg  i zakup  parkometrów   33.682  zł, 
  remont  Szkoły  Podstawowej  nr  2   3.400  zł, 
  zakup  opon  dla  pogotowia  ratunkowego    1.200  zł, 
  programy  profilaktyczne  w  szkołach  i  monitoring  miasta  
145.000  zł, 
  wynagrodzenia  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
w  związku  z  przejęciem  nowych  zadań    6.700  zł, 
 budowę  kolektora  w  Lipowcu    25.000  zł, 
  akcję  zimową    100.000  zł, 
  wyjazdy  do  miast  partnerskich    14.000  zł, 
  opracowanie  monografii  Ustronia    4.000  zł, 
  organizację  imprez  sportowych    2.430  zł. 

W  imieniu  Komisji  Budżetu  Józef  Kurowsk i  przedstawił  po
zytywną  opinię  do  projektu  uchwały. 

ZMIAN A  OPŁA T 
Podjęto  uchwałę  o  zmianie  opłat  na  cmentarzu  komunalnym. 

Naczelnik  Wydziału  Mieszkaniowego  UM  Ewa  Sowa  poinfor
mowała,  że opłat  nie zmieniano od  2000  r. Dodatkowo  w  uchwa
le wprowadzono  opłaty  za  grobowce.  Wiesław  Śliż  pytał  na  ja
kich  zasadach  utrzymywany  jest  cmentarz  komunalny  i  ile  od
bywa  się na nim  pogrzebów.  E. Sowa  odpowiadała,  że jest  to  10
12 pogrzebów  miesięcznie,  natomiast  za  utrzymanie  cmentarza 
odpowiada  zarządca,  który  kosi  trawę,  sprząta,  odśnieża.  Za  te 
czynności  miasto płaci  miesięcznie 200 zł. W dniu sesji na  cmen
tarzu  komunalnym  były  723  groby. 

Po podjęciu uchwały,  wysokości  nowych  opłat  są  następujące: 
  za  grób  ziemny  w  pierwszych  20  latach  od  daty  pochówku: 
jednomiejscowy    400  zł,  dwumiejscowy    700  zł,  dziecięcy  
250  zł, 
  za  grobowiec:  dwumiejscowy    1.000  zł,  czteromiejscowy  
1.500  zł,  sześciomiejscowy    2.000  zł, 
  za jedną  dobę  przechowywania  zwłok    100  zł. 
  za  korzystanie  z  kaplicy    150  zł. 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY 
S.  Malina  poinformował,  że  podjęcie  uchwały  o  programie 

współpracy  miasta  z  organizacjami  pożytku  publicznego  wyni
ka  z obowiązującej  ustawy. 

Burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  mówił,  że  jest  to  uporządkowa
nie  zasad  korzystania  organizacji  pożytku  publicznego  z  pienię
dzy  samorządu.  Zostały  zdefiniowane  podmioty,  które  mogą  się 
ubiegać  o  dofinansowanie  ze  środków  publicznych.  Pieniądze 

(cd.  na  str.  2) 

6  listopada  odbył  się  Bieg  Legionów.  Przed  biegiem  głównym  rywalizo
wała na różnych dystansach młodzież z ustrońskich szkół  podstawowych 
i gimnazjów. W sobotę na stadion przyszło tylu chętnych do biegania, że 
zabrakło czekolad, które planowano wręczać każdemu uczestnikowi. Gim
nazjalistów ze starszych klas zapewniono, że czekolady otrzymają w póź
niejszym terminie.  Liczono bowiem, że nie przyjdzie więcej niż 500 osób, 
a było o prawie 200 więcej. Być może tak dobra frekwencja na biegu spo
wodowana  była tym, że w niektórych  szkołach tego dnia odrabiano zaję
cia, a zawsze to  lepiej na stadionie niż w klasie.  Fot. W. Suchta 

NA  10.  MIEJSCU 
Ustroń  zajął  10  miejsce  w  ogólnopolskim  rankingu  inwesty

c y j n ym  o p r a c o w a n ym  przez  „Wspó lno tę ",  p i smo  samorządu  te
rytorialnego.  Ustroń  był  oceniany  w  kategorii  małych  miast  za 
inwestycje  przeprowadzone  w  latach  20012003.  2  październi
ka. podczas Uroczystej Gali  Inwestorów  Samorządowych  w  trak
cie 2 Samorządowego Forum  Kapitału  i Finansów, wręczono zwy
cięskim  samorządom  wyróżnienia  za zajęcie wysokiego  miejsca 
w  rankingu  inwestycyjnym.  Laureaci  trzech  pierwszych  miejsc 
w  każdej  z  sześciu  kategorii  otrzymali  statuetki  im.  Kazimierza 
Wielkiego.  (mn) 



PROG  FREKWENCJI 
(cd.  ze str.  I) 

będą  przydzielane  na  konkretne  zadania  na  zasadzie  konkursu. 
Już  nie  wystarczy  fakt,  że  dana  organizacja  funkcjonuje  i  ma 
odpowiednie  zapisy  w  statucie.  Wymagane  będzie  przedstawia
nie katalogu kosztów. W programie określono płaszczyzny  i for
my  współpracy.  Wyszczególniono  również  jakie  zadania  reali
zowane  w  ramach  p rogramu  m o ż na  f i nansować,  a  także  czego 
na  pewno  nie  można  finansować,  jak  np.  rezerwy  na  pokrycie 
przyszłych  strat  i długów.  Konkursy  na  zadania  ogłaszać  będzie 
burmistrz miasta. S. Malina zaprezentował pozytywną  opinię  Ko
misji  Kultury  RM  a radni  podjęli  uchwałę.  Program  współpracy 
publikujemy  na  str.  6. 

INN E  UCHWAŁ Y 
Podjęto  uchwałę  o  wydzierżawieniu  nieruchomości  przy 

ul.  Wczasowej  na  okres  powyżej  3  lat  na  rzecz  właściciela  Za
kładu  Usług  Pralniczych  oraz  właściciela  sąsiednich  parcel. 

W  drodze  darowizny  nabyto  nieruchomości  pod  drogę  dojaz
dową  do  ul.  Nadrzecznej. 

Zaliczono  do kategorii  dróg  i ulic gminnych  dawniejsze  drogi 
zakładowe.  Jak  stwierdził  naczelnik  Andrzej   Siemiński  jest  to 
uchwała  porządkująca.  Dotyczy  to  ulic:  Belwederskiej,  Dział
kowej, Krótkiej, Orzechowej, Owocowej, Reja, Sportowej,  Stro
mej. Tartacznej  i Zdrojowej. Ulic  tych  nie  było w  wykazie. 

STATUT  OSIEDL I 
Nie  podjęto  natomiast  uchwały  o  zmianie  statutu  osiedli  na 

terenie  Ustronia. 
Najwięcej kontrowersji  wzbudziła  propozycja  punktu  4  para

grafu  8  w  brzmieniu:  Warunkiem  ważności  ogólnego  zebrania, 
na którym  odbywają  się  wybory  Przewodniczącego  Zarządu  jest 
obecność  co  najmniej  5%  mieszkańców  Osiedla  uprawnionych 
do  głosowania. 

Mówiąc o propozycji  nowego statutu  E. Czembor  stwierdziła, 
że do tej pory zebrania odbywały się w dwóch terminach: w pierw
szym  wymagano  obecności  co  najmniej  10%  uprawnionych, 
w drugim zebranie odbywało się niezależnie od  ilości  zebranych. 
Obecnie  na  zebraniu  wyborczym  proponuje  się  zamiast  dwóch 
terminów  jeden  przy  frekwencji 5%.  Ponadto  zapisano  w  statu
cie kilka  innych  zmian, jak  np. dodano  do zadań  zarządów  osie
dli  współpracę  z  radnymi,  możliwość  zapraszania  na  posiedze
nia radnych  i inne osoby, ale także zapewniania  przez  burmistrza 
miejsca na zebrania  i udostępnianie  koniecznych  urządzeń  i ma
teriałów.  E. Czembor  wcześniej w nr 32/2004  GU  opublikowała 
artykuł  „W  sprawie  osiedli",  w  którym  pisała  o  propozycji,  aby 
w  drugim  terminie  obowiązywała  obecność  J/20  ogółu  wszyst
kich  uprawnionych,  czyli  5%towa  frekwencja. 

Ze  zmianami  nie  godził  się  przewodniczący  osiedla  Ustroń 
Górny  Arkadiusz  Gawlik .  Jego  zdaniem  dopiero  uczymy  się 
demokracji  i  nie  zrobimy  tego  wymaganiem  frekwencji.  Może 
to doprowadzić  do sytuacji, że zarządy osiedli  znikną.  E.  Czem
bor  odpowiadała,  że  zarząd  musi  czuć  poparcie  mieszkańców, 
a także aktywizację dzielnic. S. Malina stwierdził, że albo  miesz
kańcy  chcą  mieć  swą  reprezentację  i  uczestniczą  w  wyborach, 
albo  nie  chcą.  Tymczasem  często  frekwencja na  zebraniach  jest 

tak niska, że trudno wybrać zarząd  i komisję rewizyjną. Tymcza
sem próg 5% przy aktywności  mieszkańców  wcale nie jest  zapo
rowy.  W.  Śliż  zastanawiał  się  czy  są  to  argumenty  zasadne. 
W jego  dzielnicy  Hermanicach  w  zebraniu  przy  progu  5%  mu
siałoby  uczestniczyć  85 osób,  a  to nierealne.  Jeśli  znikną  zarzą
dy  osiedli  sygnały  do  miasta  docierać  będą  bardziej  nerwowo. 
Dla  radnych  też jest  lepiej, gdy  zarządy funkcjonują. 

Stefan  Bałdys zastanawiał  się, czy  lepiej by wybierało  więcej 
mieszkańców  czy  też by byli  to ci  najbardziej aktywni,  najlepiej 
zor ien towan i.  Zap roponowa ł,  by  zas tanowić  siî  co  p rzez  zmianę 
statutu  chcemy  osiągnąć  i do sprawy  powrócić.  S. Malina  odpo
wiadał,  że  były  ogłoszenia,  artykuł  w  Gazecie  Ustrońskiej  i je
dynie  na  to zareagował  przewodniczący  osiedla  w Polanie  Wła
dysław  Majętny .  S.  Bałdys  dalej jednak  uważał,  że  trzeba  roz
ważyć,  czy  chcemy  zarządów  osiedli  nawet  ułomnych,  czy 
w ogóle  ich  nie  chcemy.  Spiesząc  się  można  coś  zepsuć. 

J. Kurowski  stwierdził,  że od  1975 r.  działał  w radach  osiedla. 
W  latach  70.  remiza  była  zbyt  mała  by  pomieścić  wszystkich 
chcących uczestniczyć  w zebraniu.  Obecnie  niewiele osób  przy
chodzi.  Zapis  o progu  5% jest  mobilizujący. Ponadto  trzeba  pa
miętać,  ze  RM  przyjęła  strategię  rozwoju  miasta  wyznaczającą 
zadania  na  najbliższe  lata. 

A. Gawlik  mówił,  że  nie przypomina  sobie,  by zapraszano  go 
do  konsultacji.  W  Gazecie  Ustrońskiej  artykułu  przewodniczą
cej  RM  nie  zauważył.  Halina  PuchowskaRyrych  proponowa
ła  by  do  sprawy  powrócić.  Sama  nie  wierzy  w  taką  aktywność 
mieszkańców,  by  w zebraniu  wyborczym  uczestniczyło  ich  5%. 
Dlaczego  więc  rezygnować  z  ludzi,  którzy  chcą  coś  zrobić. 

Formalny  wniosek  o  odrzucenie  proponowanego  statutu  zło
żył  S.  Bałdys.  Równocześnie  zaproponował,  by  do dyskusji  po
wrócić,  przeprowadzić  konsultacje.  Większością  głosów  radni 
przychylili  się do tej propozycji.  Wojsław  Suchta 

Z jakiegoś  samochodu  jadącego  przez  centrum  Ustronia  wyciekł  olej. 
Mieszkańcy  powiadomili  o  tym  strażaków,  którzy  niezwłocznie  przybyli 
na  miejsce.  Posypano  rozlany  olej.  Szczęśliwie  wcześniej  nikt  nie  miał 
problemów  z hamowaniem  przed  rondem.  Fot. W. Suchta 

t o  i  OWO 

Cieszyńskie  autobusy  miejskie 
kursują  także  poza  miasto,  ob
sługując linie do Gumien,  Haż
lacha,  Kaczyc  i  Pogwizdowa. 
Ostatnio  odnowiono  tabor. 

Na  placu  Dominikańskim 
w  Cieszynie  mieści  się  Zespół 
Szkół Budowlanych. W tym ob
szernym gmachu  „budowlanka" 

2  Gazeta  Ustrońska 

rezyduje  od  1948  r.  Wcześniej 
było tu niemieckie  Seminarium 
Żeńskie. Od dwóch lat patronem 
szkoły  jest  gen.  Stefan  „Grot" 
Rowecki.  Upamiętnia  to  oko
licznościowa  tablica. 

Na początku października w cie
szyńskiej Fili i US po raz 34 za
brzmiał  „Gaudeamus".  Naukę 
rozpoczęło ponad 6 tys. studen
tów,  w  tym  ponad  połowa  stu
diuje zaocznie. W uczelni zasto
sowano program  naprawczy. 

W  naszym  regionie  występują 
ślady zlodowaceń. Granice star
szego  (krakowskiego)  biegły 

wzdłuż  lini i  Cieszyn    Bobrek 
  Kostkowice    Kisielów  
Godziszów    Kozakowice  
Hermanice    Ustroń. 

W  cieszyńskim  rezerwacie 
„Kopce"  doliczono  się  ponad 
stu gatunków roślin, tzw. naczy
niowych.  11 spośród  nich  pod
lega ochronie. Są  to m.  in. wil 
cze łyko, kalina koralowa,  stor
czyk trójzębny i gnieźnik  leśny. 

Pobaba  to w cieszyńskiej  gwa
rze bezpłatna sąsiedzka pomoc. 
Dotąd  zachowała  się  szczegól
nie  w  górskich  rejonach. 
W  przysiółkach  Istebnej,  Ko

niakowa  i  Jaworzynki  miesz
kańcy nadal wspólnie odśnieża
ją,  pomagają  w  żniwach  czy 
w  wykopkach  ziemniaków. 

Na Górze Zamkowej w Cieszy
nie  znajduje  się  pomnik  po
święcony  Janowi  Kubiszowi, 
autorowi  „Pamiętnika  starego 
nauczyciela".  Fundatorem  był 
cieszyniak  Unucka  z  Kanady. 

Przed  50  laty  Strumień  stracił 
254  hektary.  Tereny  te,  głów
nie  rolnicze,  przeznaczono 
pod  zalew  goczałkowicki 
i  włączono  do  powiatu  psz
czyńskiego.  (nik) 

11  l is topada  2004  r. 



Trwa jesienny przegląd urządzeń mechanicznych wyciągu krze
sełkowego  na Czantorię. 
  Nie ma żadnych  problemów,  żadnych  niespodzianek  i wydaje 
się,  że jesteśmy  dobrze  przygotowani  do sezonu  zimowego.  
mówi  prezes  Kolei  Linowej  „Czantoria"  Czesław  Matuszyński. 
  Jest  to przegląd  urządzeń  mechanicznych,  badanie  liny,  pod
pór,  przegląd  napędu.  Przez  transportowy  dozór  techniczny je
steśmy  zawsze  oceniani na piątkę z plusem,  więc  i po  tym  prze
glądzie  nie powinno  być problemów.  Zresztą  nie dopuszczam 
jakichś  kombinacji,  półśrodków,  żeby  tylko  kolej  ruszyła. 

Planuje się, że wyciąg  będzie  czynny  od soboty  20 listopada. 

Oddział  Muzeum  Ustrońskiego   „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
zaprasza  na trzecie  spotkanie z cyklu  „Stąd  są moje  korzenie" 
połączone z wystawą  malarstwa  Bogusława  Heczko  uznanego 
ustrońskiego  malarza i grafika,  który  ukochał  pejzaż  beskidzki. 
Spotkanie w dniu  18 listopada  czwartek o godz.  17.00. 

Zebranie  mieszkańców  Osiedla  Ustroń  Dolny  dotyczące  aktu
alnych  problemów  Osiedla  odbędzie  się w środę  24  listopada 
2004  r. w MDK  „Prażakówka" w sali nr 7, o godzinie  17.00 

Nie  powinniśmy  się dziwić,  że w listopadzie  temperatura  sięga 
zera. Żal  ciepłych, jesiennych  dni, jednak  tym  razem  skończyły 
się już  chyba  na dobre.  Powietrze  nabrało  surowego,  śnieżnego 
zapachu,  pod kurtki  i płaszcze  wciska  się wilgotne  zimno. 
Pierwszy  raz w tym  roku  biało zrobiło  się 7 listopada.  Czantoria 
i  Równica  pokazały  się w zimowych  kreacjach,  zapowiadając 
zbliżający się sezon  narciarski. 

Ci  którzy  od nas odeszli: 
Rudolf  Cymor  lat  82  ul. Skoczowska 36 
Krystyn a  Dubiel  lat 76  ul. Stawowa 10 
Irena  Mały  lat 51  ul. Różana 18 
Jacek  Szymański  lat 53  ul. Lipowa 62 
Józef  Tomaszko  lat 54  ul. Cieszyńska  5/10 
Joanna  Wantuiok  lat  84  ul. Jasna 4 
Jan  Żarłok  lat  83  ul. A.  Brody 69 

PRZEPRASZAM 
Panią  Iwonę  i Pana  Jerzego 

właścicieli  Baru  „ U  Jędrysa" 

za  bezpodstawne  pomówienie 

Ł . St. 

01.11.2004 r. 
Na  ul. Daszyńskiego  skradziono 
paliwo z baku  mana. 
02.11.2004 r. 
W  rejonie  ul. 3 Maja  skradziono 
rower  merida  należący  do miesz
kańca  Ustronia. 
03.11.2004 r. 
Skradziono  vw transporter  z  po
sesji przy ul. Skoczowskiej. Samo
chód  należał do ustroniaka. 
04.11.2004 r. 
Z samochodu stojącego przy cmen
tarzu  komunalnym  skradziono 
dwie  torebki.  Należały  do miesz
kanek Ustronia, które straciły w ten 
sposób  pieniądze  i dokumenty. 
05.11.2004 r. 
Z  terenu  przy  ul. Malinowej  skra
dziono  vw passata  kombi  należą
cego do  mieszkańca  Ustronia. 
05^11.2004 r. 
KP powiadomiono o kradzieży płyt 
zakrywających  studzienki  ścieko

STRAŻ  MIEJSK A 
2.11.2004 r. 
Strażnicy  miejscy  prowadzili 
kontrolę  porządkową  na  pose
sjach  w Hermanicach  i na Zawo
dziu. 
3.11.2004 r. 
Współpraca  z MOPS  i  wspólny 
wyjazd na wywiad  sTodowiskowy 
przy  ul. Podgórskiej. 
4.11.2004 r. 
Interwencja  na Rynku  w sprawie 
zakłócania porz.ijdku  publicznego 
przez  młodzież. 
4.11.2004 r. 
W  godzinach  nocnych  wspólny 
patrol  z policją.  Czuwano nad 
przestrzeganiem  porządku 
w  Ustroniu. 
5.11.2004 r. 
Interweniowano  w rejonie  skrzy
żowania  ulic  Skoczowskiej 
i  Siewnej,  gdzie  przez  nieroz
myślne podpalenie  liści doszło  do 
zagrożenia  pożarowego.  Na  miej

we.  Sprawcę  kradzieży  udało się 
ustalić. 
05.11.2004 r. 
Na ul. Sportowej  zatrzymano  kie
rowcę  fiata  126p,  który  prowadził 
samochód  w stanie  nietrzeźwym. 
Badanie  wykazało  kolejno: 0,70 
mg/l  i  0,66  mg/l. 
06.11.2004 r. 
O  godz.  8.45  powiadomiono KP 
o zniszczeniu samochodów  na par
kingu  przy  jednym  z  ośrodków 
rehabilitacyjnych.  Sprawca wy
rwał  z pojazdów  zewnętrzne  lu
sterka.  Policja  zatrzymała  podej
rzanego, prowadzone jest  postępo
wanie przygotowawcze w tej spra
wie. 
06.11.2004 r. 
Na  ul. 3 Maja  doszło  do kolizji . 
Rowerzysta zajechał drogę  prowa
dzącemu  fiata  126p  ustroniakowi. 
07.11.2004 r. 
Przy  ul. Dominikańskiej z samo
chodu  first  skradziono  radioodtwa
rzacz i inne rzeczy należące do wła
ściciela.  (ap) 

sce  wezwana  została  straż  pożar
na,  która  zgasiła  ogień. 
5.11.2004 r. 
O godz.  14.10 przy  ul.  Sportowej 
ujęto dwie osoby wiozące na wóz
ku skradzione wcześniej  pokrywy 
studzienek  kanalizacyjnych.  Dal
sze  postępowanie  w tej  sprawie 
prowadzi  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu. 
6.11.2004 r. 
Zabezpieczenie porządku  podczas 
odbywającego  się w  Ustroniu 
Biegu Legionów.  (ag) 

od  3.290 zł 

B.U.T.  „Ustronianka" 
teI.  8543288 

m R AR  © Ustroń   Centrum,  ul. 3 Maja 44 
tel. 854 41 67 

Zakupy równie ż na telefo n ! 
© 

Jerzy Konkol 
D y p l o m o w a ny  Mis t rz 

B ioenergoterap ii 
i  Rad ies tez ji 

Przyjmuje w Gabinecie: 

Centrum  Medyczne  "RAFMEDIC " 
43450  Ustroń,  ul. Partyzantów 21 

Vtel./fax  (033)  854  18 73 lub  502  921 241J 
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Wstępne  porozumienie  o partnerstwie  podpisywali  przedstawiciele  władz 

ŁĄCZY NAS NAZWA 
Przed  tygodniem  opublikowaliśmy  rozmowę  z  wójtem  Ustro

nia Morskiego Stanisławem Zielińskim. Przebywał on w naszym 
mieście na rozmowach mających doprowadzić do współpracy miast 
0 tak podobnych  nazwach. Wraz z wójtem do Ustronia przyjecha
li :  przewodniczący  Rady  Gminy  Andrzej   Basarab,  szefowa 
Gminnego Ośrodka  Kultury Beata MieczkowskaMistak,  dyrek
tor zespołu  szkół  Mariol a  Ostrowska,  zajmujacy się w  Urzędzie 
Gminy  obroną  cywilną  i strażami pożarnymi Stefan Jagiełowicz, 
trener Robert Zolik . Wcześniej na wstępnych rozmowach w Ustro
niu Morskim przebywała delegacja Ustronia, a reprezentowali  go: 
naczelnik  Wydziału  Kultury  UM  Danuta  Koenig,  z  tegoż  wy
działu  zajmująca się  sportem  i  turystyką  Grażyna  Winiarska, 
naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Czesław  Gluza  i  ko
mendant  straży  miejskiej Jacek  Tarnawiecki. 

W naszym  mieście goście znad  morza przebywali  25  i 26  paź
dziernika. Pierwszego dnia zwiedzano miasto, uzdrowisko,  atrak
cje  turystyczne.  Drugiego  dnia  pobytu  spotkano  się  w  Urzędzie 
Miejskim.  Gości  witał  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  mówiąc: 
 Chciałbym  serdecznie  podziękować  za  inicjatywę  paniom  Be
acie  MieczkowskiejMistak  i Grażynie  Winiarskiej,  które  to  pa
nie  spotkały  się  na  targach  turystycznych  i  postanowiły,  że  za
proponują  władzom  samorządowym  takie  rozwiązanie,  aby  oba 
miasta  mogły  współpracować,  wymieniać  się  doświadczeniami. 
Bodźcem  do  współpracy  są  podobne  nazwy,  ale  także  zbliżony 
charakter  obu  miast.  Mamy  liczne  atrakcje,  piękne  położenie. 
Jest  wiele  dziedzin  działalności  w  naszych  gminach  zbieżnych 
1 można  to wykorzystać.  Wola  i deklaracje współpracy  są  daleko 
idące. Dlatego postanowiliśmy  spotkać  się w Ustroniu  i wszyst
ko dokładnie  omówić. 

O  tym  jak  wyobraża  sobie  współpracę  Ustroń  z  Ustroniem 
Morskim mówiła D. Koenig. Wstępnie wszystko omówiono pod
czas  pierwszego  spotkania  w  Ustroniu  Morskim. 
 Formy współpracy określamy w zakresie oświaty, kultury, spor
tu,  szeroko  pojętej  promocji  oraz  współpracy  samorządowej 
  mówiła  D.  Koenig.    Jeśli  chodzi  o współpracę  oświatową,  to 
z naszej strony liczymy  na wypoczynek  dzieci  i młodzieży.  Pew
nym  problemem jest  to, że nie mamy  ferii w  tym  samym  czasie. 
Liczymy jednak na wymianę między szkołami. Koszty  takiej wy
miany  to praktycznie  wsad do kotła, media  i obsługa.  Współpra
ca kulturalna  to wymiana  zespołów  artystycznych,  współuczest
nictwo  w  imprezach  kulturalnych.  Mówiliśmy  też  o  konkursie 
plastycznym,  a  byłaby  to  inicjatywa  na  pograniczu  oświaty 
i kultury.  Konkurs  nosiłby  nazwę  „Pozdrowienia  z gór,  pozdro
wienia znad morza." Później nastąpiłaby wymiana prac  plastycz
nych  i  prezentacja  ich  w  placówkach  kultury.  Liczymy  też  na 
udział  zespołów  z Ustronia  Morskiego  na  takich  naszych  impre
zach jak  dożynki,  inauguracja sezonu  itp.  W  Ustroniu  Morskim 
jest  wielu  artystów,  plastyków,  podobnie  u  nas,  będziemy  więc 
chcieli zorganizować plener a potem wystawę  poplenerową. Będą 
współpracować  kluby  sportowe.  Przy  promocji  zamierzamy 
wymieniać  materiały  reklamowe,  pomagać  sobie  na  targach  tu
rystycznych.  W  ramach  akcji  wypoczynkowej  proponujemy 
wymianę  młodzieżowych  drużyn  pożarniczych. 

4  Gazeta  Ustrońska 

bu gmin.  Fot. W. Suchta 

Za zaproszenie do Ustronia dziękował wójt S. Zieliński. Stwier
dził  on,  że już  to,  co  dotychczas  powiedziano,  jest  dobrym  za
czynem  do przyszłej  współpracy.  S. Zieliński  mówił  także: 
 Wiem, że państwo macie gminy partnerskie w Niemczech,  Cze
chach,  na  Węgrzech  i Słowacji,  my  mamy  partnerów  w  Niem
czech, ale nam  te gminy  potrzebne  są do  transakcji  handlowych. 
Popierają nasze wnioski do UE, opiniują. Jest to więc jakby  współ
praca wymuszona. Nie mamy, chyba podobnie jak państwo, part
nera w kraju. Dobrze więc, że zrodziła się wspaniała myśl o współ
pracy.  Połączyły  nas  nazwy, a nieraz  i pomyłki  z tego wynikają
ce.  Pamiętam,  że  przed  kilku  laty  u  państwa  był  jakiś  konkurs, 
a  do  nas  dotarła  uczestniczka  tego  konkursu  z  Lodzi.  Bywają 
tragiczniejsze  pomyłki,  gdy  przyjeżdżały  autokary  z dziećmi  na 
kolonie  do  waszego  miasta.  I wtedy  musieliśmy  rozwiązać  pro
blem,  by  dzieci  nie  wysyłać  na  drugi  koniec  Polski.  Chciałbym 
też  serdecznie  podziękować  burmistrzowi  i pani  przewodniczą
cej  za  tę  pierwszą  delegację  do  Ustronia  Morskiego.  Mieliśmy 
okazję spotkać się z panią  Danusią, panią  Grażynką,  Czesławem 
i Jackiem.  Oni  byli  na  naszej  uroczystości  dożynkowej  i  zapre
zentowali się wspaniale, a najważniejsze są przeprowadzone  roz
mowy  w  Ustroniu  Morskim  i dzisiaj u  państwa. 

Na  zakończenie  przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor,  prze
wodniczący  A.  Basarab,  wójt  S. Zieliński  i burmistrz  I.  Szarzeć 
podpisali  wstępną  deklarację  o współpracy  o  treści: 

Partnerzy  deklarują  chęć  współpracy  dla  dobra  mieszkańców 
gminy  Ustronie  Morskie  i miasta  Ustroń, jak  również, dla  rozwo
ju  współpracy  regionalnej  i międzynarodowej  obejmującej  mia
sta  i  gminy  partnerskie,  z  którymi  partnerzy  mają  podpisane 
umowy  o partnerstwie  i wzajemnej  współpracy. 

Partnerzy  uzgadniają  pogłębienie  współpracy  przede  wszyst
kim  w  zakresie  rozwoju  turystyki,  kultury,  sportu,  oświaty  oraz 
wspólnych  promocji. 

Partnerzy  deklarujący  współpracę  będą  sprawdzać  efektyw
ność  oraz  uzupełniać  ją  w  razie  potrzeby  w czasie  spotkań  odby
wających  się  corocznie  w  Ustroniu  Morskim  i w  Ustroniu. 

Po  oficjalnym  spotkaniu  w  UM  odbyła  się  także  część  robo
cza,  gdy  to już  w  mniejszych  zespołach  rozmawiano  o  konkre
tach  współpracy  w konkretnych  dziedzinach.  Spisano  propozy
cje, terminy.  Wojsław  Suchta 

Jedna z grup  roboczych.  Fot. W. Suchta 
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Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Cieszynie  i  Urząd 
Miasta  w  Ustroniu  zapraszają  Rolników  na  szkolenie 
obejmujące  następujące  tematy: 

1.  Zmiany  w  ubezpieczeniach  społecznych  rolnikó w 

  wyk.  pracownik  KRU S  w  Cieszynie, 

2.  Dobros tan  zw ie rzą t,  i den ty f i kac j a  zw ie rzą t, 

badanie zwierząt  rzeźnych  i m i ę s n y c h  w y k.  Powiatowy 

Lekar z  Weterynarii , 

3.  Ustawa  o  ochronie  zwierząt  —  wyk.  pracownik 

ODR  w  Cieszynie, 

4.  K w o t o w a n i e  mleka    wyk ła d  p r zep rowadzi 

pracownik  ODR  w  Cieszynie. 

Szkolenie  odbędzie  się  16  listopada  2004  r. o godz.  10.00 
w  sali  sesyjnej   Urzędu  Miasta  w  Ustroniu. 

W  dawnym 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  poszukuje  chętnych  do 

w z i ę c ia  u d z i a ł u  w  k i e r m a s zu  ś w i ą t e c z n o

noworocznym.  K iermasz  będzie  się odbywał  w  okresie 

od  6  do  31  grudni a  2004  r.  Dzienna  opłata  hand lowa 

wynosi  10  zł. 

C h ę t ni  do  w z i ę c ia  u d z i a łu  w  w /w  k i e r m a s zu 

p r o s z e ni  są  o  z g ł a s z a n ie  s ię  do  W y d z i a ł u 

Mieszkan iowego  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu ,  U  p.  pok. 

29  w  t e r m i n i e  do  20  l i s t opada  2 0 04  r.  B l i ższych 

i n f o r m a c j i  u d z i e la  W y d z i a ł  M i e s z k a n i o wy 

teł.  8579321,  8579331,  8579324. 

NAJPIER W  MUŁ 
Staw  kajakowy  przy  technikum  został  przejęty  przez  Kolej 

Linową  „Czantoria".  Nowy  właściciel  planuje  remont  stawu. 
Prezes  Kolei  Linowej Czesław  Matuszyński  chciałby,  aby  wró
ciły  lata  s'wietności  stawu,  gdy  to  nie  brakowało  chętnych  do 
pływania łódkami,  kajakami  i rowerami  wodnymi.  Do końca  roku 
planuje się  usunięcie  mułu  z dna  stawu  i przycięcie  drzew. 
  Drzewa  któr e  były  podcięte  dwa  lata  temu  obecnie  miały 
najładniejsze  liście.  Jest  to  więc  wskazane    mówi  Cz.  Matu
szyński.    Wycięcie  drzew  w  ogóle  nie  wchodzi  w  grę  gdyż 
mogłoby  to  doprowadzić  do  rozszczelnienia  brzegów.  W  zi
mie  natomiast  planuj e  się  remont  urządzeń  służących  do 
wpuszczania  i wypuszczania  wody  ze  stawu. 

Na wiosnę będą  uszczelniane brzegi. Zastosowane zostaną  roz
wiązania  sprawdzone  i tanie.  Pomysły  o  zastosowaniu  blach  ty
tanowych,  geowłókninach  czy  innych  bardzo  drogich  materia
łach  zostały  odrzucone.  Była  też chyba  zabawna  propozycja  wy
betonowania  dna.  Zostaną  skorygowane  brzegi  i  tym  samym 
zmniejszona  powierzchnia  stawu.  Chodzi  o  to  by  przy  techni
kum  można  było  postawić  punkt  gastronomiczny  z  zapleczem. 
W  planach  jest  budowa  przystani.  Od  strony  Wisły  planuje  się 
zrobienie  na  stawie  łezki,  na  której  będzie  można  postawić  bud
ki  z napojami,  lodami  itp.  W  centralnym  punkcie  stawu  powsta
nie  fontanna. Tyle  zaplanowano  na  ten  i przyszły  rok. 
  Jeżeli  wystarczy  pieniędzy  będziemy  tez  chcieli  obsadzić 
skarpy  odpowiednią  roślinnością,  zrobić  nowe  oświetlenie  
mówi  Cz.  Matuszyński.    Reszta  prac  zostanie  rozłożona  na 
34  łata.  (ws) 

Rozpoczęły się roboty  na stawie kajakowym. Na miejscu  pojawiła się ko
parka  i układa betonowe  płyty, po których  będzie mogła jeździć  wybiera
jąc  muł.  Fot. W. Suchta 

Widok ze Skalicy  na Wisłę.  Fot. W. Suchta 

Na fotografii użyczonej Muzeum  Ustrońskiemu  przez  Zbignie
wa  Legierskiego,  posiadającego  sporą  kolekcję  militariów,  wi
doczna jest grupa żołnierzy  rezerwy  przy 4 Pułku  Strzelców  Pod
halańskich  w  Cieszynie.  Nietrudno  zauważyć,  że  żołnierze  zo
stali  sfotografowani  na  obecnej  ulicy  Hutniczej,  gdyż  z  prawej 
strony  widoczny  jest  budynek  mieszczący  Muzeum  Ustrońskie. 
Zdjęcie wykonano  zimą  lat  1938  39.  Lidi a  Szkaradnik 
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P R O G R A M 

współpracy  Miasta  Ustroń z podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku  publicznego. 

I . Postanowienia  ogólne 
§1. 

Podstawą  uchwalenia  programu  współpracy  Miasta  Ustroń  z  pod
miotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  zwanego 
dalej „programem"  stanowi  art. 5 ust.3  ustawy  z dnia  24  kwietnia 
2003 r. o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolantariacie. 

§2. 
Ilekroć w programie jest  mowa o: 

1.  „ustawie"   rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz.U. 
nr 96 poz. 873 z późn.zm.), 

2.  „mieście"   rozumie się Miasto  Ustroń, 
3.  „podmiotach  programu"   rozumie się przez to organizacje po

zarządowe oraz inne podmioty prowadzące działaność pożytku 
publicznego, o których  mowa  w art. 3 ustawy. 

4.  „dotacji"   rozumie  się  przez  to dotację  w  rozumieniu  art.  69 
ust. 4 pkt 1 
lit .  d  ustawy  z dnia  26  listopada  1998  r. o  finansach  publicz
nych  (tekst  jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr  15 poz.  148 z późn.zm.), 

5.  „konkursie"    rozumie  się  przez  to  otwarty  konkurs  ofert, 
0 którym  mowa w art.  11 ust.2  i w art.  13 ustawy. 

II . Płaszczyzny  i formy  współpracy 
§3. 

1.  Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań określonych 
w art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gmin
nym  (tekst  jednolity  z  2001  r.  Dz.U.  Nr  142  poz.  1591  z 
późn.zm.). 

2.  Za  priorytetowe  płaszczyzny  zadań  publicznych  na  rok  2005, 
Rada  Miasta  Ustroń  uwzględniając  zapisy  strategii  rozwoju 
Miasta  Ustroń,  jego  potrzeby  oraz  propozycje  organizacji  po
zarządowych uznaje: 
a)  inicjatywy  na  rzecz  przeciwdziałania  i  redukowania  skut
ków patologii  we wszystkich  środowiskach  społecznych, 
b)  upowszechnianie  kultury  (w  tym  kultury  religijnej  i  sakral
nej), tradycji regionalnej i folklorystycznej, sztuki  twórców  pro
fesjonalnych i amatorów  ze szczególnym  uwzględnieniem  arty
stycznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, pla
styki, tańca, fotografiki artystycznej  i innych, 
c)  pomoc  rzeczową  i żywnościową  dla  rodzin  i osób  ubogich 
lub znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej, 
d)  działalność  rehabilitacyjną,  edukacyjną,  terapeutyczną 
1  uspołeczniającą  na rzecz osób  niepełnosprawnych, 
e) działania pomocowe i edukacyjne na rzecz samotnych  matek 
i ich dzieci, 
f)  prowadzenie  świetlic  socjoterapeutycznych, 
g) organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, a w szcze
gólności  koncertów, występów  artystycznych,  wystaw,  prelek
cji  i spektakli, 
h)  szkolenie  sportowe  młodzieży  oraz  organizację  zawodów, 
rozgrywek  i  turniejów  sportowych  oraz  zajęć  pozalekcyjnych 
w klasach  o zwiększonej  ilości  godzin  WF, a także  prowadze
nie sekcji  sportowych, 
i)  działalność  turystyczną,  krajoznawczą  i  przyrodniczą 
z  uwzględnieniem  bezpieczeństwa  osób  przebywających 
w górach, 
j )  promocję  Miasta  Ustroń  z  uwzględnieniem  współpracy 
z miastami  partnerskimi, 
k)  promocję  i  ochronę  zdrowia  oraz  edukację  zdrowotną 
i ekologiczną  wśród dzieci  i młodzieży, 
1)  działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej oraz  rozwijania 
kontaktów  i współpracy  między  społeczeństwami, 
ł)  wspomaganie  uzdolnionych  dzieci  i młodzieży. 

3.  Burmistrz Miasta Ustroń na wniosek podmiotu programu może 
rozszerzyć  listę  zadań  realizowanych  w  roku  2005  po  zasię
gnięciu opinii  Komisji Rady Miasta Ustroń właściwej dla dzie
dziny  zadania. 

§  4. 
Przewiduje się następujące formy współpracy  Miasta z podmiotami 
programu: 

 zlecanie podmiotom programu  realizacji zadań publicznych  na za
sadach  określonych  ustawą, 
wzajemne informowanie o planowanych kierunkach  działalno
ści  i współdziałania  w celu  ujednolicenia tych  kierunków, 
wspomaganie  techniczne  i  informacyjne (użyczanie  bądź  wy
najmowanie na preferencyjnych zasadach  lokali  komunalnych 
dla  realizacji  celów  statutowych  podmiotów,  pomoc  w nawią
zywaniu  kontaktów  międzynarodowych  itp.) 

§5. 
1.  Podjęcie  zadania  publicznego  przez  podmiot  programu  musi 

być zgodne z jego działalnością  statutowy. 
2.  Formy zlecania  realizacji zadania publicznego są następujące: 

powierzenie  wykonania  zadania wraz z udzieleniem  dotacji na 
finansowanie jego  realizacji, 
wsparcie zadania oraz udzielenie dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji. 

3.  W  ramach  dotacji  udzielanych  na  zadania  realizowane  w  ra
mach programu  dopuszczalne  są następujące wydatki: 
koszty personelu  realizującego zadania (np. na podstawie umo
wy o pracę  lub  inne), 
koszty  pochodnych  od  wynagrodzeń, 
koszty  podróży  i diet  dla  osób  zatrudnionych  przy  realizacji 
zadań. 
koszty zakupu  i wyposażenia, materiałów  i sprzętów  (nowych i 
używanych)  oraz  usług  (transport,  wynajem,  rozpowszechnia
nie, przygotowanie  i druk  wydawnictw,  ubezpieczenia,  powie
lanie materiałów  itp.), 
koszty  zakupu  materiałów  i usług na potrzeby  remontów  i ada
ptacji, 
koszty  szkoleń  i treningów, 
koszty  zakupu  artykułów  konsumpcyjnych  i dostaw, 
koszty  koordynacji  i promocji  projektu  (koordynacja projektu, 
druk  wydawnictw  promocyjnych,  itp.), 
koszty  podatku od  towarów  i usług, 
koszty  rzeczowe  (wkład  rzeczowy  w  postaci  nieruchomości, 
sprzętów, wyposażenia  i materiałów, pracy wolontariuszy,  itp.), 
koszty  pośrednie  (koszty  mediów  poniesione  na  realizację za
dań, koszty czynszu,  itp.), 

przy  czym  żadne  wydatki  nie  mogą  przekraczać  wysokości  zwy
kle  ponoszonych  przez  organizacje  i podmioty  realizujące  zada
nia,  zaś  stawki  nie  mogą  przekraczać  powszechnie  obowiązują
cych  na  rynku. 

4.  Nie dopuszcza  się możliwości  finansowania z udzielanych  do
tacji : 
rezerwy  na pokrycie przyszłych  strat  i długów, 
odestek  od kredytów  i pożyczek, 
zakupu  gruntów  lub  budynków., 
przedsięwzięć,  które są  finansowane z budżetu  miasta  lub jego 
funduszy celowych  na podstawie  przepisów  szczególnych, 
działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność 
pożytku  publicznego, 
działalności  politycznej  i religijnej, 
udzielania  pomocy  finansowej osobom  Fizycznym  lub  praw
nym. 

§6. 
1.  Zlecanie  zadań,  o  których  mowa  w niniejszym  programie  na

stępuje w trybie konkursu, chyba że przepisy  szczególne  prze
widują  inny  tryb  zlecania. 

2.  Konkurs dla określonego zadania ogłasza Burmistrz Miasta nie 
rzadziej  niż  raz  w  roku.  przy  czym  ogłoszenie  na  pierwsze  w 
roku  zadania  może  nastąpić nie  wcześniej  niż  po  przekazaniu 
do Rady  Miasta projektu budżetu  na dany  rok. 

3.  Burmistrz  Miasta  powołuje w drodze  zarządzenia  komisję do
radczoopiniującą  . 

4.  Regulamin  działania  komisji,  o  której  mowa  w  pkt  3  ustala 
Burmistrz  Miasta  w drodze  zarządzenia. 

§7. 
Do konkursu, o którym mowa w § 6 mogą  przystąpić także jednost
ki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez 
nie  nadzorowane. 

§8. 
Wzory dokumentów związanych z realizacją  programu  określa  roz
porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  .Społecznej z dnia 
29 października  2003  r.  w sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. 
Nr  193 poz.  1891). 
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Operat organizacyjny  utrzymania 
zimowego dróg w sezonie 2004 / 2005 w  Ustroniu 
I .  Podstawa  p rawna 

Podstawi)  prawną  zimowego  utrzymania  dróg  są  przepisy: 
1. Art.  57  ust.  3 ustawy  z dnia  31  stycznia  1980  r. o ochronie  i  kształto
waniu  środowiska  (Dz.U.Nr  3.  poz.6), 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i 
Ochrony  Środowiska  z  dnia  5  września  1980  r.  w  sprawie  stosowa
nia  środków  chemicznych  na  ulicach,  placach  i  innych  drogach  pu
blicznych  Dz.U.Nr  20,  poz.  20 

II .  Zasady  organizacyjne 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  finansuje  akcję  zimowego  utrzymania  dróg 
powiatowych,  miejskich  na  terenie  Ustronia.  Do  nadzorowania  akcji 
zimowej  w Urzędzie  Miasta  powołano  Miejski  Zespół  Koordynacyjny 
(MZK )  w  składzie: 

Telefon 

8579304 

8579319 

Funkc ja  Imię  i  Nazwisko  Adres 

Przewodniczący  Ireneusz  Szarzeć  ul.  Tartaczna 
MZK  Ustroń 

Zca  Jolanta  Krajewska ul.  Fabryczna  30 
Przewodniczącego  Gojny  Ustroń 
MZK 

Członek  Zespołu  Andrzej  Siemiński  ul.  Bładnicka  45 
Koordynacyjnego  Ustroń 

Członek  Zespołu  Teresa  Januszewska ul.  Uboczna  4 
Koordynacyjnego  Ustroń 

Członek  Zespołu  Ireneusz  Staniek  ul.  Szeroka  20/2 
Koordynacyjnego  Ustroń 

Członek  Zespołu  Janina  Korcz  ul.  Okólna  4 
Koordynacyjnego  Ustroń 

8579320 

8579320 

8579320 

Zadania  Miejskiego  Zespołu  Kordynaey jnego 
1.  Kontrola  przebiegu  akcji  zimowej. 
2.  Bezpośrednie  nadzorowanie  akcji  w  przypadku  wystąpienia  klęski 
żywiołowej. 

Odśnieżaniem  obszaru  całego  miasta,  w  którego  skład  wchod/i}  dzielni
ce  o  charakterze  ulic  nizinnym,  tj.:  Nierodzim,  Lipowiec,  Hermanice, 
Goje, Zawodzie  Dolne, Zawodzie  Górne  i dzielnice  w  których  znajdują 
się  drogi  typowo  górskie  takie  jak:  Brzegi,  Polana,  Dobka,  Jaszowiec, 
Poniwiec  oraz  odśnieżanie  chodników  i dróg  do  budynków  ADM  zaj
muje się  Firma  Roboty  Ziemne  i Drogowe  Transport  Jerzy  Górniok  43 
  450  Ustroń  ul.  Szeroka  45a  tel.  854"7226. 

Koordynację  akcji  zimowej  prowadzi  Urząd  Miasta  Ustroń  tel.  8579
320. 

Do  zadań  koordynatora  należy  m.in. 

1.  Koordynowanie  przebiegu  akcji  zimowej  z  ramienia  Zamawiają

6. 

cego  poprzez  sprawdzanie  Wykonawcy  co do  bieżącego  i  skutecz
nego  utrzymania  dróg  wg  kolejności  zimowego  utrzymania. 
Prowadzenie  kontroli  przebiegu  akcji  zimowej  w  terenie. 
Prowadzenie  dokumentacji  przebiegu  akcji  zimowej. 
Rejestrowanie  komunikatów  prognoz  pogody  oraz  lokalnych 
warunków  atmosferycznych  (temperatura,  opady). 
Sprawdzanie  cotygodniowych  faktur  i rozliczenie  z  Wykonawcą 
akcji  zimowej. 
Rejestrowanie  poleceń,  skarg  i  interwencji. 

Dyżury  w bazie  pełnione  będą  całodobowo  w czasie  t rwania  umowy 
od  15.11.2004  r.  do  30.04.2005  r.  pod  następu jącymi  telefonami: 

W  dni  robocze  w  godzinach: 
7 . 0 0  15.00  tel.  8543500 
15.00    7.00  tel.  8547226 
W  dni  wolne  od  pracy  i  święta: 
0.00    24.00  tel.  8547226 

Na  bazie  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Ustroniu  przy  ulicy  Ko
nopnickiej  40  znajdować  się  będzie  materiał  do  likwidacji  gołoledzi  i 
śliskości  zimowej  oraz  w  stałej  gotowości  ładowarka. 

Wykonawca  ma  obowiązek  notowania  wszystkich  interwencji  związa
nych  ze  stanem  dróg  i  w  miarę  możliwości  je  załatwiać.  Wykonawcę 
obowiązuje  ścisłe  przestrzeganie  ustalonych  kolejności  i  standardów 
utrzymania dróg, tzn. drogi  niższych  kolejności  odśnieżania  (II ,  III ) będą 
odśnieżane  dopiero  po  zakończeniu  akcji  na  drogach  I  kolejności. 

11  l is topada  2004  r. 

II I  Kolejności  zimowego  u t rzymania  dróg 

I kolejność  zimowego  utrzymania  dróg   zgarnianie  śniegu  i  posypywa
nie  materiałami  uszarstniającymi  należy  zakończyć  po  dwóch  godzi
nach  od  chwili  ustania  opadów. 

II kolejność zimowego  utrzymania dróg  zgarnianie  śniegu  należy  ukoń
czyć  przed  upływem  6  godzin  od  chwili  ustania  opadów,  a  posypywa
nie  materiałami  uszarstnijącymi  należy  zakończyć  do  4  godzin  od  po
wstania  śliskości  śnieżnej. 

II I  kolejność  zimowego  utrzymania  dróg    zgarnianie  śniegu  i  posypy
wanie  materiałami  uszarstniającymi należy  prowadzić  bezpośrednio  po 
zakończeniu  prac  na  drogach  I  i  II  kolejności. 

IV  Mater iały  uszars tn ia jące: 
Podstawowym  materiałem  do  zwalczania  śliskości  śnieżnej  na  drogach 
jest  żużel,  w  przypadku  wystąpienia  gołoledzi   piasek.  Jedynym  mate
riałem  do  posypywania  chodników  i  traktów  pieszych  jest  piasek.  W 
razie  wystąpienia  trudności  w  utrzymaniu  płynności  i  bezpieczeństwa 
ruchu  samochodowego  za  pomocą  stosowanego  sprzętu  i  materiałów 
uszarstniających, na ulicach:  Skalica,  Turystyczna,  Wczasowa,  Stroma, 
Grażyńskiego,  Szpitalna,  Lipowej  i Drozdów  dopuszcza  się  stosowanie 
mieszanki  żużla  i soli  po uzgodnieniu  z Przewodniczącym  lub  Zastępcą 
Przewodniczącego  Miejskiego  Zespołu.  Ulice  w  terenie  płaskim  będą 
utrzymywane  na  biało,  za  wyjątkiem  skrzyżowań,  wzniesień  i  łuków. 
Natomiast  ulice  w  Dobce,  tj. Polańska,  Furmańska,  Ślepa  oraz  Równica 
będą  utrzymywane  na  biało,  a  zwalczanie  śliskości  za  pomocą  żużla 
może  nastąpić  tylko  za  zgodą  przedstawiciela  Miejskiego  Zespołu  Ko
ordynacyjnego. 

Utrzymywanie  drogi  wojewódzkiej 
Droga  wojewódzka  nr  941  Pawłowice   Wisła:  ul.Katowicka, 
Katowicka  II .  3Maja, Wiślańska   jest  utrzymywana  przez  Powiato
wy  Zarząd  Dróg  Publicznych  w  Cieszynie,  Skoczów  Harbutowice  75 
tel.  853051 l.Zarząd  Dróg  zastosuje  następujące  materiały  uszarst
niające: mieszanka  soli  i  żużla 

Utrzymywanie  ulicy  Drozdów 
Ulica  Drozdów  na  całej  długości  musi  być  utrzymywana  na  czarno  a 
użycie  materiałów  uszarstniających  (mieszanki  żużla  i soli  drogowej) 
nie  wymaga  każdorazowej  zgody  przedstawiciela  Miejskiego  Zespołu 
Koordynującego. 

V  Wykaz  sprzętu: 
  1 samochód  ciężarowy  z  pługiem  i  piaskarką 
  4 ciągniki  o  mocy  74  kW  +  1 ciągniki  (rezerwa) 
  2 ciągniki  o  mocy  74  kW  z  przystawkami  wirnikowymi. 
  3  ciągniki  o  mocy  37  kW  +  1 ciągnik  (rezerwa) 
  2 ciągniki  kołowe  o  wadze  do  700  kg  z  pługiem  i posyparką    do 
odśnieżania  chodników 
  1 ładowarka  +  1 ładowarka  (rezerwa) 
  1 samochód  wyładowczy  do  wywozu  śniegu  i  transportu  żużla. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń  Ireneusz  Szarzeć 

Poprzedniej zimy  śniegu  nie brakowało.  Fot. W. Suchta 
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NIE ZNAMY ŚCIEŻEK DO WASZYCH MOGIŁ 
Listopad jest  z wielu  względów  dla  Po

laków  miesiącem szczególnym.  Wspomi
namy  w nim  wszystkich  naszych  bliskich 
zmarłych  zastanawiając  się  nad  naszym 
istnieniem  i przemijaniem. Przywołujemy 
w  pamięci  także  wszystkich  tych  którzy 
przyczynili  się  do  odzyskania  przez  Pol
skę  niepodległości.  Jednak  dla  ustronia
ków miesiąc ten ma jeszcze  inną jakże  tra
giczną  wymowę.  Dokładnie  60  lat  temu 
9  listopada  1944  r. Niemcy  zamordowali 
35 obywateli Ustronia. Mord ten był wcze
śniej przygotowany, albowiem ofiary znaj
dowały  się  na  przygotowanej  uprzednio 
imiennej  liście.  Osoby  znajdujące  się  na 
niej, były wyciągane z domów  i po spraw
dzeniu tożsamości  rozstrzeliwane na miej
scu, bez jakichkolwiek przesłuchań  lub in
nych  czynności.  Akcję  rozpoczęto  o  go
dzinie 4tej rano a zakończono o 6tej.  Za
stanawiająca jest  informacja, nie pojawia
jąca  się  we  wcześniejszych  opracowa
niach,  dotycząca  rozstrzelania  Jana  Siko
ry,  dobrze  zapowiadającego  się  malarza. 
Mianowicie, gdy hitlerowcy przyszli  owe
go  ranka  do  mieszkania  Sikorów  w  tzw. 
Wielkich  Domach  w  mieszkaniu  znajdo
wało się dwóch braci, młodszy  Franciszek 
oraz  starszy  Jan.  Po  krótkiej  wymianie 
zdań  Niemcy  wyprowadzili  Jana  Sikorę 
kilkadziesiąt  metrów  od  domu  i  rozstrze
lali  pod  drzewem  na oczach  rodziny.  Gdy 
w  kilka  dni  później  szwagierka  Jadwiga 
Odehnal  odbierała  w Urzędzie Gminy  akt 
jego  zgonu  (wszyscy  rozstrzelani  zostali 
zapisani  w  księdze  zgonów  pod  datą  17 
listopada,  w  pozycjach  od  83 do  117)  za
uważyła  iż  jest  on  wystawiony  na  Fran
ciszka Sikorę. Gdy zwróciła uwagę  urzęd

nikowi, że zaszła pomyłka,  ponieważ  zgi
nął Jan  a nie  Franciszek  urzędnik  zaklął i 
wpadł  w  panikę.  Na  liście  osób  przezna
czonych  do  likwidacji  znajdował  się  bo
wiem  Franciszek.  Fakt  ten obnaża  całko
wicie  tragizm  i okrucieństwo  tej  bezsen
sownej  zbrodni  dokonanej  na  pól  roku 
przed  zakończeniem  wojny.  W  akcji  tej, 
w  charakterze  pomocników,  brało  udział 
trzech  ustroniaków:  Karol  Olek,  Ryszard 
Goryczka  z  Polany  oraz  Jan  Lipowczan 
zwany Peknym.  Ciała ofiar zostały  wywie
zione  przez  Niemców  w  nieznanym  kie
runku.  Istnieją  pewne  przypuszczenia,  iż 
wywieziono  je  do obozu  koncentracyjne
go  w  Oświęcimiu  i  tam  spalono.  Od  tra
gedii  tej minęło już  tyle  czasu  iż  starczy
łoby  na  życie  jednego  pokolenia,  jednak 
po  dzień  dzisiejszy  inicjatorzy  oraz  wy
konawcy  tej  zbrodni  nie  zostali  nie  tylko 
ukarani,  ale  nawet  wskazani  z  imienia 
i nazwiska.  Rodziny  pomordowanych  nie 
mogą  natomiast  pogodzić  się  z  faktem  iż 
po  dzień  dzisiejszy  w  rubryce  dotyczącej 
przyczyny  zgonu  ich  bliskich  widnieje 
zapis  Plotzlicher  herztod  (Nagła  śmierć 
sercowa).  Sprawa ustrońskiej zbrodni  zna
lazła  swój epilog  16 października  2003  r. 
kiedy  to  Zbigniew  Woźniak,  prokurator 
Oddziałowej  Komisji  Ścigania  Zbrodni 
przeciwko  Narodowi  Polskiemu  w  Kato
wicach,  postanowił  umorzyć  śledztwo  w 
powyższej  sprawie  wobec  nie  wykrycia 
sprawców  przestępstwa.  W  trakcie  trwa
nia  postępowania  zwrócono  się  do  nie
mieckiej Centrali  Ścigania  Zbrodni  Nazi
stowskich  w Ludwigsburgu  skąd otrzyma
no  odpowiedź,  z  której  wynikało,  iż  pro
wadzono  tam  dwa  postępowania  związa

ne  z  wypadkami  z  9  listopada  1944  r. 
w Ustroniu. Jedno z nich dotyczyło  człon
ków komisariatu  Straży Granicznej w Cie
szynie, oddziału Żandarmerii stacjonujące
go  w  Cieszynie  oraz  bl iżej n ieustalonej  jed
nostki  Wehrmachtu  podejrzewanych  m.in. 
0 rozstrzelanie 36 Polaków z Ustronia, Her
manie  i  Dzięgielowa,  w  tym  kobiet.  Dru
gie śledztwo obejmowało te same przypad
ki,  ale  dotyczyło  dwóch  wymienionych 
imiennie  funkcjonariuszy  Straży  Granicz
nej  z  Cieszyna  Johanna  Eberle  i  Herberta 
Mullera.  Z  ustaleń  tych  śledztw  wynikało 
jednak,  iż brak jakichkolwiek  dokumentów 
lub  zeznań  świadków,  które  pozwoliłyby 
wiązać  konkretne  osoby  ze  zbrodnią 
w  Ustroniu.  W  toku  trwania  dochodzenia 
dokonano  również oględzin  akt byłej  Kra
kowskiej  Komisji  Badania  Zbrodni  Nie
mieckich  w  Polsce,  Ekspozytura  w  Kato
wicach  oraz  byłej Okręgowej  Komisji  Ba
dania  Zbrodni  Hitlerowskich  w  Katowi
cach.  W  aktach  tych  Komisji  znajduje się 
m.in.  zapis:  Z  zachowanych  informacji 
wynika,  że  autorem  listy  straconych  Pola
ków  miał  hyc  Herman  Kaufmann,  ówcze
sny  kierownik  rachuby  i  działu  personal
nego  Kuźni  Ustroń,  dyrektor  Walter  Fink 
oraz Oberstumfuhrer  Emil Heller. W innym 
miejscu  czytamy  natomiast:  Po  wyzwole
niu  przeprowadzono  śledztwo  i  rozprawę 
sądową.  Wyrok kary  śmierci  otrzymała  tyl
ko jedna  osoba,  a jedna  osoba  karę  więzie
nia.  Reszta  winnych  uciekła  za  granicę. 
Informacje  te  dotyczą:  mistrza  fabryczne
go, członka SA Ryszarda Goryczki  powie
szonego  w więzieniu  cieszyńskim  oraz  in
nego  członka  SA  Andrzeja  Łamacza  ska
zanego  w  1945  r. na cztery  lata  więzienia. 
Pozostali sprawcy, a wśród nich Jan Lipow
czanPekny  uniknęło sprawiedliwości  ucie
kając z Ustronia  wraz z wycofującymi się 
wojskami  niemieckimi.  W  konkluzji 
z przeprowadzonego przez Instytut  Pamię
ci  Narodowej śledztwa  czytamy:  Ocenia
jąc  zebrany  materiał  dowodowy  stwierdzić 
należy,  iż przestępstwo,  jakiego  dopuścili 
się funkcjonariusze  niemieckiej  III   Rzeszy 
wobec  35  obywateli  Ustronia,  stanowi 
zbrodnię  przeciwko  ludzkości  (...),  zbrod
nia  ta  nie  ulega  przedawnieniu.  W  toku 
przeprowadzonych  czynności  nie  zdołano 
jednak  ustalić  danych  osób,  będących 
sprawcami  tej  zbrodni.  W tym  stanie  rze
czy  śledztwo  postanowiono  umorzyć  wo
bec  nie  wykrycia  sprawców  przestępstwa. 
Jednak jeżeli w przyszłości  udałoby się hi
storykom dotrzeć do nowych  dokumentów 
związanych  z  tragicznymi  wydarzeniami 
9  listopada  1944  r., a być  może znajdują
cymi  się  gdzieś  na  terenie  Ustronia,  ist
niałaby  możliwość  przeprowadzenia  po
nownego  śledztwa  i  wskazania  winnych 
zbrodni. 

W czasie  II wojny  światowej w  wyniku 
walki  z  okupantem,  egzekucji  oraz  nie
ludzkiego  traktowania  w  więzieniach 
1 obozach  koncentracyjnych  życie  straci
ło  ponad  200  mieszkańców  Ustronia. 
4 września  1947 r. Gminna  Rada  Narodo

11  l istopada  2004  r. 

Honorowy  salut podczas odsłonięcia  pomnika  upamiętniającego 9 listopada.  Fot. W. Suchta 
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wa  w  Ustroniu  uchwaliła  jednogłośnie 
wznieść pomnik ku czci ofiar terroru  hitle
rowskiego w parku gminnym  koło  Urzędu 
Gminnego. Prace wykończeniowe przy po
mniku  przeprowadzono  wiosną  1949 r., a 
uroczyste  odsłonięcie  nastąpiło  12  czerw
ca  1949 r. Na  uroczystość  przybyli  licznie 
mieszkańcy  Ustronia,  delegacje  z  sąsied
nich  miejscowości,  reprezentacje  polskich 
organizacji  na Zaolziu  oraz  przedstawicie
le  władz  w osobach  wicewojewody  Arki 
Bożka  oraz posła  Romana  Stachonia.  Wy
głoszono wiele przemówień. Jednak  jedno 
przemówienie, mimo  iż przygotowane,  nie 
zostało nigdy wygłoszone ani  opublikowa
ne. Znajduje się ono w pamiętniku  Gusta
wa Szczepanka, długoletniego  pracownika 
ustrońskiej  fabryki.  Syn Gustawa,  Józef 
został  aresztowany  3 marca  1942 r. i osa
dzony w więzieniu w Cieszynie, skąd  1  paź
dziernika  przewieziono  go  do  obozu 
w Oświęcimiu, gdzie zginął  13 październi
ka  1942 r. Przemówienie  to,  nacechowane 
wielkim  patriotyzmem  i wiarą  a  zarazem 
ogromnym żalem po stracie jedynego syna, 
warte  jest  przytoczenia  w całości  (pisow
nia  oryginalna): 

7xi klęski  które zaszczyt  przynoszą  i więk
sze  mają  zwycięstwo  niźli  niejedna  bitwa 
wygrana.  Walka  w ciemności  o  Światło 
a w niewoli  o wolność,  nie ma równej so
bie a klęski  w tej walce  poniesione  złote

mi  zgłoskami  zapisuje  każdy  z.  Polaków 
w  sercu  swoim,  pamięć  tę przekazuje  po
koleniom.  W dziejach  naszych  Narodu  Pol
skiego po  utracie  wolności  takich  walk  było 
wiele;  walk  tragicznych  zakończonych  klę
ską  i jeszcze  większą  zemstą  ze strony  zwy
cięzców.  A kiedy  upojony  tryumfem  wróg 
wołał  i słowem  i czynem  biada  zwyciężo
nym,  myśmy  odpowiadali  cicho  i  jawnie 
przed  światem:  cześć  i chwała  Bohaterom 
Polskim  którzy  życie  swoje  oddali  za  Oj
czyznę  i za wolność  naszą.  Nie  masz  więk
szej  ofiary  jak gdy człowiek  duszę  kładzie 
z.a bliźniego.  Chwała  tym którzy  życie  i mie
nie  oddali  za Ojczyznę,  których  wróg  ska
zywał  na śmierć  straszną  w  męczarniach 
okrutnych.  Śmierć  była  ich  wybawieniem. 
Polska  odrodzona  woła do  Was: Spijcie  Wy 
bohaterzy  chlubą  Wy naszą  jesteście,  po
tomnym  naszym  przekażemy  miłość  i  cześć 
do  Was.  Nie znamy  ścieżek  do  waszych 
mogił,  nie wolno  nam było  ich szukać  bo 
i nas wróg męczył.  Spijcie  wy duchy  wolne, 
żołnierze  dzielni.  Niech  do waszych  grobów 
dotrze  echo  zmartwychwstałej  Ojczyzny 
oraz naszej  wdzięcznej  pamięci.  Cześć  Wam 
Bohaterzy! 

W  listopadowe  wieczory,  odwiedzając 
cmentarze  i zapalając  świece  na grobach 
bliskich  pamiętajmy  o  zapaleniu  światła 
i dla tych  którzy  oddali  życie  za Ojczy
znę,  a którym  nie było  dane  nawet  tyle. 

aby  po śmierci  spocząć  w rodzinnej zie
mi. Często nie wiadomo nawet gdzie znaj
dują się ich mogiły. Stają się oni  bezimien
ną  rzeszą  umarłych  odchodzącą  w zapo
mnienia.  Niejako  umierają  ponownie 
w  świadomości  następnych  pokoleń. Po
winniśmy  więc za wszelką  cenę  pielęgno
wać pamięć o Nich  i Ich poświęceniu.  Pa
miętajmy  również,  iż byli  oni takimi sa
mymi  ludźmi  jak my.  Mieli  swoje  plany, 
marzenia.  Kochali  i  cierpieli.  Zastanów
my  się nad  tym  w jeden z długich  listopa
dowych wieczorów wczytując się we frag
ment  listu  Józefa  Szczepanka  napisanego 
do  rodziców  w obliczu  śmierci.  Najuko
chańsza  Matko  i  Ojcze!  Piszę  do  Was  tych 
parę  ostatnich  słów,  które  gdy  będziecie 
czytać  Ja  będę już Z pewnością  daleko  od 
Was.  Muszę  Wam  zaznaczyć  że co  mnie 
czeka  dowiedziałem  się już  wcześniej.  (...) 
Nie  smućcie  się,  nie upadajcie  na  duchu, 
walczcie  z życiem  do ostatnich  dni.  Życie 
nie  jest  straszne,  trzeba  tylko  w nie iść z 
podniesionym  czołem.  (...) Całuję  Wasze 
spracowane  ręce  i jeszcze  raz  serdeczne 
Bóg  zapłać  za  wszystko.  Wasz syn. 

Więcej  informacji  na  temat  Gustawa 
Szczepanka  oraz jego  pamiętników  znaj
dziecie  Państwo  w artykule  pani  Lidi i 
Szkaradnik,  który  ukaże  się w  Kalenda
rzu  Ustrońskim na rok  2005. 

Przemysław  Korcz 

9  listopada 
Józef  Błaszczyk  ur. 11.11.1909  r. w Her
inanicach,  tam też mieszkał,  robotnik 
w  fabryce,  działacz  ruchu  socjalistyczne
go, współorganizator komitetu pomocy dla 
ofiar wojny i ruchu  oporu; 
Jerzy  Bujok  ur. 25.12.1882  r. w  Wiśle; 
mieszkał  na Poniwcu,  kowal,  działacz so
cjalistyczny i spółdzielczy,  współzałożyciel 
PPSD w Ustroniu, aktywny  członek  PPS; 
Bolesław  Byrtek  ur. 25.2.1925  r. w Je
leśnej,  mieszkał  na Zawodziu,  robotnik 
rolny; 
Jakub Cymbała  ur. 21.9.1914 r., mieszkał 
przy ul. Gwardii  Ludowej, kowal,  działacz 
PPS  i  „Siły" ,  przeprowadzał  zbiórki na 
rzecz Polaków  i ruchu  oporu; 
Alojz y  Dustor   ur. 21.09.1914  r. w Ustro
niu, mieszkał  na Zawodziu,  rolnik,  dostar
czał  żywność  członkom  mchu  oporu; 
Franciszek Grzesiok  ur. w  1910 r., stolarz, 
mieszkał przy ul. M. Konopnickiej, w cza
sie  wojny  pracował  w Urzędzie  Gminy, 
wywieziony  do Niemiec,  pracował  potem 
w  fabryce. Jedyna  osoba  rozstrzelana po
siadająca  Volkslistę; 
Józef  Halama  ur. 2.3.1920 r. w Ustroniu, 
mieszkał  przy  ul. Ogrodowej,  członek 
Związku  Młodzieży  Katolickiej,  przydzie
lony do pracy w hucie w Trzyńcu,  stamtąd 
zabrany  w  nocy  z  8  na  9  l istopada 
i rozstrzelany w Lesznej Górnej; 
K r y s t y na  J a w o r s ka  ur.  12 .12 .1922  r. 
w Lipowcu, mieszkała w Hermanicach, tam 
zastrzelona,  kiedy po aresztowaniu  Józefa 
Krysty wyszła zawiadomić o zdarzeniu jego 
ojca; 
Wilhel m  Kowali k  ur.  11.4.1912  r. 
w  Ustroniu,  pracownik  tartaku; 
Franciszek  Kryst a  ur.  19.7.1913  r. 
w Ustroniu, mieszkał  na Gojach 39,  robot

11  l istopada  2004  r. 

1944  r . zostali r 
nik, działacz  Związku  Młodzieży  Katolic
kiej; 
Józef  Kryst a  ur. 29.6.1919 r. w Hermani
cach,  robotnik,  działacz  „Siły" ; 
Rudolf  Kryst a  ur.  10.7.1908 r. w Herma
nicach,  robotnik, działacz  „Siły " i PPS; 
Mateusz  Kubaszczyk  ur.  15.3.1912  r. 
w  Kamesznicy,  parobek,  mieszkający 
i pracujący na  Zawodziu; 
Stanisław Łajczak  ur. 27.11.1916 r. w Ci
ścu  (Małopolska),  mieszkał  na Jelenicy, 
pracował  w kamieniołomach; 
Władysław  Mac  ur.  3.6.1906  r. w Zarze
czu, mieszkał przy ul. 3 Maja  15, robotnik, 
członek  „Siły "  i PPS,  jeden  z  pierwszych 
organizatorów  ruchu  oporu  w fabryce, or
ganizował  wiele  akcji  sabotażowych; 
Paweł  Macur a  ur.  17.7.1907  r. 
w Ustroniu, mieszkał, na Zawodziu, rolnik, 
pracował w gospodarstwie  rodziców; 
Andrzej   Madzia  ur.  18.10.1907  r. 
w  Ustroniu,  mieszkał  przy  ul.  Ogrodowej, 
po kampanii wrześniowej nie wrócił do pra
cy  na  poczcie,  mieszkał  u  siostry 
w Jabłonkowie,  tam  rozstrzelany; 
Wincenty  Matysiak  ur.  14.6.1909  r. 
w  Kurowie,  mieszkał  przy  ul. 1 Maja 19, 
robotnik w kamieniołomie w Obłaźcu; 
Antoni  Mider   ur. 11.1.1878  r„   mieszkał 
przy  ul. 1 Maja  15, inwalida,  stracił  rękę 
przy  młocie w fabryce, pracował jako  por
tier, więziony w Cieszynie,  członek  PPS; 
Alojzy Miech  ur. 22.4.1913 r. w Hermani
cach,  tam mieszkał,  pracował  w fabrycz
nej  stolarni; 
Paweł  Myrmu s  ur.  11.1.1906 r., mieszkał 
na Brzegach, robotnik, członek „Siły" , PPS; 
Rudolf  Nowak  ur. 28.3.1906 r. w Herma
nicach,  tam mieszkał,  tokarz,  członek 
„Siły" ,  PPS; 

Józef  Siedloczek  ur. 11.2.1920  w  Ustro
niu, mieszkał na Poniwcu, tam pracował w 
kamieniołomie,  członek  „Siły" ; 
Jan  Sikora  ur.  13.11.1922  w  Ustroniu, 
mieszkał  przy  ul.  I  Maja  17, pracował 
w  kamieniołomie na Poniwcu; 
Wincenty  Stec  ur. 6.3.1892 r. w Ustroniu, 
kowal,  mieszkał  przy  ul. 1 Maja  15,  pra
cownik  Kuźni  i członek PPS, wspierał  ma
terialnie  ruch oporu  i dostarczał  informacji 
na  temat  hitlerowców; 
Rudolf  Szarzeć  ur.  22.10.1914  r. w Her
manicach,  tam  mieszkał,  robotnik; 
Stefania Szubert ur.  15.10.1894 r. w Praż
mie,  pow.  Frydek,  mieszkała  w  Ustroniu 
przy  ul.  1 Maja 15; 
Tomasz Szubert ur. 6.8.1893 r. w Bielsku, 
mieszkał  przy  ul.  I  Maja  15, pracownik 
fabryki,  uczestnik  akcji  sabotażowych. 
Jan  Sztwiertnia  ur.  6.6.1918  r., mieszkał 
w  Hermanicach,  ślusarz,  czynny  członek 
Związku  Polskiej  Młodzieży  Ewangelic
kiej,  pomagał  ukrywającym się Polakom, 
partyzantom,  jeńcom  radzieckim; 
Józef  Sztwiertnia  ur.  17.11.1908  r. 
w Ustroniu, mieszkał  przy ul. Polnej, elek
tryk,  naczelnik  TG  „Sokół". 
Jan  Tomiczek  ur. 9.3.1919  r. w Hermani
cach. ślusarz, pracował w fabryce, członek 
Związku  Młodzieży  Katolickiej; 
Franciszek  Witał a  ur.  22.1.1909  r. 
w  Ustroniu,  mieszkał  w  Hermanicach, 
szewc,  przed  i w czasie  wojny  prowadził 
własny  warsztat; 
Józef Wolny  ur. 25.4.1923 r. w Dzięgielo
wie,  mieszkał  na Jelenicy,  robotnik  rolny; 
Jan  Zoń  ur. 20.5.1914 w Ustroniu,  miesz
kał  na Jelenicy,  robotnik  leśny. 

(Na  podstawie  książki  Józefa  Pilcha 
„Ustroń  1939  1945".) 
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nicznej  Polskiego  Radia  wykonał  wiele 
ciekawych  utworów.  „Melodie znane  i lu
biane", jak  głosił  tytuł  koncertu,  gościom 
spektaklu  bardzo  przypadły  do  gustu,  co 
wyrażano  gromkimi  brawami  po  zakoń
czeniu  każdej  z  nich.  Cztery  muzyczki: 
M a g d a l e na  Z ię tek  (I  skrzypce).  B a r b a
ra  Sze fer  (II  skrzypce),  I r ena  J a r o s z
Marc i nk i ew i cz  (al tówka)  i  K a t a r z y na 
Riodrowska  (wiolonczela)  w  swoim  kon
cercie  zaprezentowały  utwory  wywodzą
ce  się  nie  tylko  z  muzyki  klasycznej,  ale 
również  standardy  jazzowe  oraz  te  typo
wo  rozrywkowe  czy  musicallowe.  Słu
chacze  mogli  w zaprezentowanych  utwo
rach  odnaleźć  Straussa,  Vivaldiego,  ale 
także  utwory  z musicalu  „West  Side  Sto
ry" czy  znaną  wszystkim  piosenkę  Celi
ne  Dion  z  film u  „Titanic".  Na  zakończe
nie  muzyczki  zagrały  wiązankę  melodii 
kowbojskich. 

Koncert  odbył  się w szczególnej  atmos
ferze.  Na  sali  „Prażakówki"  ustawiono 
okrągłe  stoliki  przy  których  goście  mogli 
wygodnie  usiąść  i  w  rozluźnieniu  skupić 
się  na  muzyce.  Kelnerzy  roznosili  napoje 
i ciasto,  a  świece  zapalone  na  stołach  do
pełniały  wrażenia  spokoju  i stwarzały  od
powiedni  dla  muzyki  klimat.  (ap) 

LIBERAT E  ME 

Kwartet  na  scenie  Prażakówki. 

30  października  w  Miejskim  Domu 
Kultury  „Prażakówka"  odbył  się  kolejny 
koncert  cyklu  „Ustrońska Jesień  Muzycz

Fot. A. Próchniak 

na".  Żeński  kwartet  smyczkowy  „Libe
rate  Me"  złożony  z  artystek  Filharmonii 
Śląskiej  i  Narodowej  Orkiestry  Symfo

Tego  wieczoru  usłyszeliśmy  wiele  ope
retkowych  przebojów,  m.in.:  utwory  E. 
Kalmana  („Choć  na  świecie  dziewcząt 
mnóstwo",  aria z „Bajadery", „Tłumy  fra
ków" z „Księżniczki  Czardasza"  oraz  „To 
spotkanie  tajemnicze");  J.  Offenbacha 
„Balkarola"  z  „Opowieści  Hof fmana". 
G.  Rossiniego  „Koty "  zabrzmiały  w...  ko
cim  języku.  Były  akcenty  anglojęzyczne 
(P. Abrahama  „Oh, Mister Brown")  i sław
ny  „Lamberth  Walk" N. Gay'a    „M e  and 
My  Girl" .  Usłyszeliśmy  w  najlepszej  bo 
oryginalnej,  rosyjskiej wersji  „Oczi  czior

nyje"  w  wykonaniu  A.  Teligi  oraz  wspa
niały.  romantyczny  duet  z  „Damy  Piko
wej"  (również  po  rosyjsku)  zaśpiewany 
przez  M.  LachStrąg  i J.  Kremer. 

Nowością  w  koncercie  śląskich  arty
stów  były  mini  recitale  muzyki  Chopina. 
Katarzyna  Krett  zagrała  dwa  walce:  fis
moll  i  Desdur  oraz  R.  Schumana  „Inter
mezzo". 

Publiczność  wspaniale  się  bawiła  i  nie 
chciała  rozstać  się  z  artystami,  brawami 
prosząc  o  więcej. 

Na  bis  artyści  wykonali  piosenkę  „Tę 
uliczkę znam" z musicalu  „M y  Fair  Lady", 
a  potem  F.  Lehara  „Usta  milczą,  dusza 
śpiewa".  A n na  G a d o m s ka 

Jolanta  Kremer wystąpiła w ustrońskiej  „Prażakówce"  nie po  raz pierwszy.  Fot. W. Suchta 

I ZNOWU  WALC A  CZAR 
Kolejny  wieczór  Ustrońskiej  Jesieni 

Muzycznej,  6  listopada,  przyniósł  wzru
szenia  w takcie  na 3/4. Piękne arie  i duety 
słynnych  operetek  i musicali  wykonali  dla 
miłośników  tego  gatunku  muzyki  artyści 
scen  śląskich  występujący  w  kraju  i  za
granicą.  Większość  z  nich  znana  jest  już 
ustrońskiej publiczności.  Wcześniejszymi 
występami  na  scenie  „Prażakówki"  śpie
wacy  ci  dali  się  poznać  jako  znakomici 
artyści  sztuki  wokalnej,  potrafiący  stwo
rzyć  atmosferę  trochę  romantyczną,  tro
chę  zabawną,  lekką  jak  wiedeński  deser. 

Trzeba  zaznaczyć,  że  koncert  ten  był 
kolejnym epizodem w życiu nowej  ustroń
skiej  sceny,  która  wydaje  się  sprawdzać 
znakomicie  i wprost  nie sposób sobie  wy
obrazić,  że  kiedyś  sala  widowiskowa 
w  „Prażakówce"  funkcjonowała  inaczej. 

Głębia  sceniczna  wyraźnie  podniosła 
i  tak  dotąd  niezłe  walory  akustyczne  sali, 
co z pewnością  docenili  występujący  tego 
wieczoru  śpiewacy, nie używający w  swo
ich  wokalnych  popisach  mikrofonów. 
Było  więc  tak, jak  powinno  być  na  scenie 
prawdziwego  teatru  operetkowego. 

Gości  i  artystów  przywitała  dyrektor 
MD K  „Prażakówka"  B a r b a ra  Nawro tek
Zm i j ewska. 

Do  fortepianu  zasiadła  Halina  Teliga. 
Na scenie podziwialiśmy Jolantę  Kremer 
  sopran,  Ma łgo rza tę  L a c h  S t r ąg    mez
zosopran,  A leksand ra  Teligę    bas,  Iwo
nę  Grocholską    solistkę  baletu.  Koncert 
prowadził, ubarwiając go dziesiątkami  za
bawnych  angdot  z  różnych  epok,  Jacek 
Nowosielski    solista  baletu,  prezentują
cy  również  swoje  możliwości  wokalne. 

Koncert otworzyła pieśń „Jak bal, to bal" 
z „Księżniczki  Czardasza" E. Kalmana.  po 
czym M. LachStrąg brawurowo  wykonała 
arię  z  „Carmen"  G.  Bizeta. 
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Na wirażu.  Fot. W. Suchta 

669  B IEGACZ Y 
W sobotę 6 października  odbył  się jubileuszowy,  15. Bieg  Le

gionów.  Tradycyjnie  jednak,  najpierw  zmagali  się  z  sobą  naj
młodsi  zawodnicy,  reprezentanci  ustrońskich  szkół  podstawo
wych  i gimnazjów. Nie zabrakło przedstawicieli  żadnej ze  szkół. 

Uczniowie,  w  zależności  od  wieku,  mieli  do  przebiegnięcia 
różne  dystanse.  Po  dotarciu  na  metę,  dwudziestu  pierwszych 
uczniów  oddawało  swoją  kartkę  sędziemu.  Bardzo  usprawniło 
to pracę  komisji  sędziowskiej,  a nauczyciele  i opiekunowie  pil
nowali  by  oddawać  kartki  w  dobrej  kolejności. 

Niestety  trochę  problemów  pojawiało się przy  starcie.  W  kla
sach  34,  w  grupie  chłopców,  właściwy  start  poprzedziły  dwa 
falstarty. 

Wyniki :  Szkoły  podstawowe:  klasy  IIII V    dziewczęta: 
1. Mart a  Błahut  (SP2),  2.  Agata  Liber a  (SP2),  3.  Karolin a 
Hanzel  (SP3), 4.  Karolin a  Tuleck  (SP2),  5. Klaudi a  Cieślar 
(SP3),  6.  Karolin a  Jakubiec  (SP1),  klasy  IIII V    chłopcy: 
1. Marek Jaworski  (SP2), 2. Tomasz Michali k  (SP2), 3. Ma
teusz Hulbój  (SP2), 4. Kacper  Pustelnik  (SP3), 5. Dawid  Hel
ler   (SP2),  6.  Rafał Gajdacz  (SP2);  klasy  V  i VI    dziewczęta: 
1.  Karolin a  Janik  (SP2),  2.  Dominik a  Bernacka  (SP1), 
3. Elżbieta Procner   (SP1), 4. Justyna Odroniec  (SP2), 5. Ża
neta  Hulbój   (SP2),  6.  Mart a  Niemiec  (SP2),  klasy  V  i VI  
chłopcy:  1. Maks  Wojtasik  (SP1),  2.  Piotr   Kubicju s  (SP2), 
3. Artu r  Posmyk  (SP2),  4. Wojsław Wojtacha  (SP2),  5. Piotr 
Zorycht a  (SP3),  6. Mariusz  Szarzeć  (ŚP3). 

Gimnazja:  klasy  I     dziewczęta:  1.  Sara  Słowik  (G2),  2. 
Natalia  Poppek  (G2), 3. Aleksandra  Niemczyk  (Gl ), 4.  Dia
na  Miech  (Gl),  5.  Klaudi a  Sawkiewicz  (G2),  6.  Aneta  Nie
doba  (G2),  klasy  I  i  II   chłopcy:  1. Mateusz  Nogowczyk  (G
1),  2.  Patryk  Leftwich  (G2),  3.  Robert  Walczysko  (G2),  4. 
Michał  Kubok  (G2), 5. Kami l Sikora  (G1), 6. Krzysztof  Ka
nia  (G2), klasy  II  i II I   dziewczęta:  1. Katarzyna  Zloch  (G2), 
2. Karolin a  Filipczak  (Gl ),  3. Agata  Bijok  (G2), 4.  Martyn a 
Smolińska  (G2),  5.  Aleksandra  Szarzeć  (Gl),  6.  Marzena 
Kaczmarczyk  (G2),  klasy  II I     chłopcy:  1.  Robert  Haratyk 
(G2),  2. Łukasz  Kolankowski  (G2),  3. Andrzej  Gomola  (G
1), 4.  Piotr   Kazimierczak  (G2),  5.  Adria n  Wiktorowsk i  (G
1), 6.  Kami l  Kolankowski  (G2). 

Zawody  podsumowano  również  w  klasyfikacji  generalnej: 
Szkoły  podstawowe:  1. SP2   438  pkt,  2.  SP3    123  pkt,  3. 

SP1    112 pkt,  4.  SP6    103 pkt  i 5.  SP5   64  pkt.  Gimnazja: 
G 2    515  pkt,  G 2  325  pkt. 

Zwycięzca  w klasach  V i VI  M. Wojtasik jest  uczniem  SP1  a 
nie  SP5 jak  podała  komisja  sędziowska.  Błędnie  przyznano  20 
punktów szkole z Lipowca.  Gdyby otrzymała je „jedynka" znal
złaby  się na miejscu  drugim,  a nie jak  obliczono,  na  trzecim. 

W  sumie  wystartowało  456  uczniów  podstawówek  i  213 
uczniów  gimnazjów.  Dyplomy  i  nagrody  najlepszym  wręczał 
burmistrz  Ireneusz Szarzeć.  (ap) 

WSPÓŁPRACOWAL I 
Po biegach  młodzieży  6  listopada o godzinie  11  wystartowali 

dorośli  w  biegu  głównym.  Trasa  wiodła  ze  stadionu  Kuźni  do 
Nierodzimia  do  kładki  na  Wiśle,  powrót  drugą  stroną  do  mostu 
przy Kuźni  i ul. Sportową  z powrotem do stadionu. Dystans około 
10 km.  Był  to  15. bieg jubileuszowy,  więc biegaczy  wystartował 
burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  a  było  ich  w  sumie  132 
w tym  15 kobiet.  Od  początku  utworzyła  się czołówka,  w której 
znaleźli się późniejsi triumfatorzy. Najstarszym zawodnikiem  był 
liczący  74  lata  Bolesław  Mroziński .  Najlepsi  otrzymali  pucha
ry, dyplomy,  wszyscy  startujący pamiątkowe medale oraz  wzięli 
udział  w  losowaniu  nagród  rzeczowych. 

Wyniki:  mężczyźni:  klasyfikacja  generalna:  1. Tomasz  Klisz 
  AZS  AWF  Katowice  (33  min. 46  sek.),  2. Andrzej   Wantulok 
 Strumień  (34,08),  3. Jarosław  Prokop   TKK F Jastrząb  Ruda 
Śląska  (34,26), 4.  Tomasz  Wróbel   Cisownica  (34,55),  5.  Wa
lerian  Wieczorek   Strumień  (35,06), 6. Jakub Glajcar    Wisła 
(35,17).  W  kategoriach  wiekowych  zwyciężyli:  do  lat  20:  Woj
ciech  Dorighi   Cisownica  (35,22), do  lat 30: T. Klisz, do  lat 40: 
A.  Wantulok,  do  lat  50:  W.  Wieczorek,  do  lat  60:  Maria n  Bu
kowczan   Oświęcim  (36,42),  do  lat 70: Paweł Gorzołka   TRS 
„Siła"  Ustroń  (40,32),  powyżej  lat  70:  B.  Mroziński    Cisiec 
(46,39).  Startowali  ustroniacy  zajmując miejsca  w  klasyfikacji 
generalnej:  14.  Grzegorz  Szczechla  (36,33)  drugi  w  kategorii 
do  20  lat,  16.  Henryk  Małysz  (37,24),  33.  Wojciech  Lehrich 
(40,19),  35.  P. Gorzołka,  54.  Artu r   Broda  (43,01),  55.  Stani
sław Gorzołka  (43,13),  102. Adolf Garncarz (48,59),  125 . Fran
ciszek  Pasterny  (58,37). 

Kobiety:  klasyfikacja  generalna:  1. Anna  Solecka    Premier 
Gliwice (41,56), 2. AnnalBalbus AWF Katowice (43,36), 3. Mo
nik a Mętel   Cieszyn  (43,55).  Mieszkanka  naszego miasta  Gra
żyna  Madzia  była  6  wśród  kobiet,  druga  w  swej grupie  wieko
wej  (46,27). 

Zwycięzca  T.  Klisz  powiedział  na  mecie: 
  Współpracowaliśmy  z  Andrzejem  na  trasie.  Szczególnie  gdy 
biegliśmy  z powrotem  pod wiatr, zmienialiśmy  się  i odpoczywa
li .  Finiszować  zaczęliśmy  500  metrów  przed  metą.  Przede  mną 
medialne  biegi,  za  tydzień  na  liczącą  60  pięter  dunajską  wieżę 
w  Wiedniu,  następnie  na  trzydziestopiętrowy  najwyższy  budy
nek  mieszkalny  w  Berlinie,  potem  ważny  start  w  USA  m.in.  na 
Empire State  Building  w  Nowym Jorku  i na Sears Tower w Chi
cago.  W  Ustroniu  ostatnio  byłem  na  Biegu  Romantycznym,  ale 
jako  operator  kamery. 

Natomiast  drugi  A.  Wantulok  powiedział: 
  Dzięki  Tomkowi  udało  się  utrzymać  drugie  miejsce.  Bardzo 
ładnie  mnie  rozprowadził.  Piąty  raz  biegam  w  Ustroniu.  Trzy 
lata temu  wygrałem, a dwa  lata temu  byłem drugi. Dla mnie bieg 
bardzo dobry.  Lubię  takie warunki.  (ws) 

Przed  wbiegnięciem  na  stadion  uczestników  Biegu  Legionów  dopingo
wała młodzież,  która nie tak dawno sama biegała.  Fot. W. Suchta 
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'æ."M  Zaprasza  do  biesiady 
w niezwykle  nastrojowym  wnętrzu  z  wyborną  kuchnią 

i dobrą  zabawą. 
27  listopada  o  godz.  19.00  rozpocznie  się 

wstęp  30  złf  w tym  gorąca  kolacja,  lampka  wina 
i mnóstwo  atrakcji.  Rezerwacja  telefoniczna. 
Ustroń,  ul.  3  Maj a  39a,  tel.  (33)  854  14  41 

BLIŻEJ NATURY 
Modrzewie 

Świerki, jodły,  sosny  i cisy  to drzewa,  które  cieszą  się  ogrom
ną  popularnością.  Przede  wszystkim  są  chętnie  sadzonymi  w 
ogrodach  drzewami  ozdobnymi,  ich  gałązki  używa  się do  wyro
bu  różnych  stroików  i  wieńców,  no  i oczywiście  są  to  drzewka 
bożonarodzeniowe,  przynajmniej trzy  pierwsze z  wymienionych 
gatunków.  Przyczyna  tej  popularno
ści  jest  oczywista  i widoczna  gołym 
okiem    są  to  drzewa  zimozielone, 
czyli  niezrzucające  liści  (igieł)  na 
zimę.  Ta  cecha  jest  bardzo  ostatnio 
ceniona  i  to  zarówno  ze  względów 
czysto  estetycznych,  jak  i  praktycz
nych   jes ienią  nie  trzeba  poświęcać 
czasu  i wysiłku  by  sprzątnąć  opadłe 
liście.  A  nic  w  dzisiejszych,  zwario
wanych  czasach,  nie  jest  tak  w  ce
nie, jak  czas właśnie  (i  wygodnictwo 
  wypada  dodać!).  Do  jeszcze  jed
nego,  rodzimego  drzewa  iglastego 
lub    jak  chcą  botanicy  i  dendrolo
dzy    nagonasiennego,  mamy  już 
mniej  jednoznaczny  stosunek.  Mo
drzew,  bowiem  to  o  nim  będzie 
mowa,  to  drzewo  bardzo  dekoracyj
ne,  o  delikatnych,  cienkich  igłach, 
zdecydowanie  jaśniejszych  niż  igły 
świerków  czy  jodeł.  Igły  te są  mięk
kie w dotyku,  niekłujące, i wyrastają 
w  pęczkach  na  tzw.  krótkopędach. 
Wiosną  są  żywozielone,  natomiast 
jesienią  pięknie  żółkną  i...  opadają, 
niestety. 

Znamy  około  10  gatunków  mo
drzewi,  zamieszkujących  strefę  kli 
matu chłodnego  i umiarkowanego  na 
półkuli  północnej.  Dla  Polski  rodzi
my  jest  tylko  jeden  gatunek    mo
drzew  europejski.  Niektórzy  wyróż
niają  jeszcze  modrzew  polski,  jako 
gatunek  odrębny,  większość  jednak 
dendrologów  skłania  się  ostatnio  za 
uznaniem  modrzewia  polskiego  je
dynie  za podgatunek  modrzewia  eu
ropejskiego.  Gwoli  prawdy  trzeba 
dodać, że cechy mające różnić te dwa 
gatunki  są  tak bardzo  „dyskretne",  iż 
dla  laika  trudne do dostrzeżenia.  Bez 
względu  jednak  na  to,  czy  mówimy 
o  modrzewiu  europejskim,  czy  też o  modrzewiu  polskim, jest  to 
drzewo  dekoracyjne, doskonale  nadające się  do  nasadzeń  czy  to 
na  terenach  otwartych,  czy  też  na  obszarach  zabudowanych. 

Modrzewie  są  drzewami  długowiecznymi,  mogącymi  dożyć 
500, a nawet  600  i 700  lat. Drzewa  te dorastają  do 4050  metrów 
wysokości  i  mają  raczej  wąskie  korony,  nawet  jeśli  rosną  swo
bodnie.  Moim  zadaniem  ładna jest  kora  modrzewi    gruba  i głę
boka  spękana,  składająca jakby  z  wielu  cieniutkich  warstw,  co 
trochę  przypomina  ciasto francuskie, jeśli  można  się odwołać  do 
porównań  kulinarnych.  Szyszki  modrzewi  są  raczej  małe  i  nie
pozorne.  Nieco  uroku  żeńskie  kwiatostany  nabierają  w  okresie 
rozwoju, wiosną,  kiedy  ich  łuski  są  zielone  z purpurową  obwód

ką.  Po  wypadnięciu  nasion,  szyszki  mogą  pozostawać  na  drze
wie nawet  kilka  lat  i opadają dopiero razem  z całą  suchą  gałązką. 
Modrzewie  lubią  gleby  raczej żyzne  i świeże oraz miejsca  nasło
necznione,  są  bowiem  drzewami  światłolubnymi.  Rosną  szyb
ko,  nie  straszne  im  zanieczyszczenia  powietrza,  co  tak  źle  zno

szą  inne nasze iglaki,  zwłasz
cza  jodły  i  świerki.  Są  to 
drzewa  odporne  na  mrozy, 
dobrze  rosną  w  warunkach 
miejskich,  mając  mniejsze 
wymagania  siedl iskowe, 
zwłaszcza jeśli  chodzi  o  wil 
gotność powietrza,  niż  pozo
stałe rodzime drzewa  iglaste. 
Jeśli  dodamy,  że  modrzew 
europejski  bardzo  dobrze 
znosi  strzyżenie  i  nadaje  się 
na  żywopłoty,  to  w  zasadzie 
nie pozostaje nam już  nic  in
nego,  jak  tylko  porzucić  i 
„odstawić"  w  niepamięć 
świerki,  jodły  i  wszelkiego 
rodzaju  „ tu je"  i  obsadzać 
ogrody,  parki  i  zieleńce  mo
drzewiami!  Dlaczego  jednak 
tak  się  nie dzieje?  Wszystko 
przez opadające jesienią  igli 
wie!  Nie  jeden  raz  przyszło 
mi  wysłuchać  narzekań  i 
skarg  na  te  drzewa.  Ze  słów 
właścicieli  modrzewi  rysuje 
się  obraz  drzewa  jakże  zło
śl iwego  i  destrukcyjnego! 
Czegóż  to te drobne  modrze
wiowe  igły  nie  robią!  Zapy
chają  rynny, studzienki  kana
lizacyjne,  niszczą  poszycia 
dachowe, a jakie są  złośliwe! 
Wcisną  się  do  najmniejszej 
dziurki,  najwęższą  szparką 
wejdą wszędzie, siejąc znisz
czenie,  brud  i  zarazę!  No, 
rozpędziłem  się  trochę,  ale 
zaznaczam,  że  to  wszystko 
cytaty  żywcem  wyjęte  z  ust 
osób.  które  swoje  wypowie
dzi  o  modrzewiach  zwykły 
zaczynać  w  ten  oto  sposób: 

„Kocham  zieleń  i drzewa,  ale  te  modrzewie  to  mnie..."  i  tu  już 
skończę,  pozostawiając  resztę  wyobraźni  Czytelników.  Pominę 
także całą  litanię „grzechów", jakie  mają  na swych  „sumieniach" 
korzenie  modrzewi. 

Bardzo cenione jest drewno  modrzewi,  czerwonożółte,  twarde 
i wytrzymałe. Z modrzewiowego drewna budowano dawniej gro
dy  i zamki,  a  i do dziś przetrwały  modrzewiowe  kościoły  i dwor
ki.  Wydzielana  przez  modrzewie  jasnej  barwy  żywica,  w  medy
cynie  ludowej  była  stosowana  jako  lek  ułatwiający  gojenie  się 
ran  np.  po  odmrożeniach.  Łacińska  nazwa  modrzewi    Lcirix  
jest  nazwą  starorzymską  i  być  może  pochodzi  od  łacińskiego 
Idridum  lub  lardum,  co  oznacza...  słoninę  lub sadło  i ma  nawią
zywać  do  tłustawo  połyskującej żywicy.  Gatunkowa  nazwa  mo
drzewia  europejskiego  decidua  wiąże  się  z  łacińskim  deciduus, 
decidous,  czyli  łatwo  opadający,  osypujący  się,  nietrwały  i  od
nosi  się  do  tych  nieszczęsnych  modrzewiowych  igieł. 

Popularne  i często  sadzone  są  w  naszym  kraju  modrzewie  ja
pońskie,  o  ładnej, szeroko  rozłożonej  koronie,  z długimi  konara
mi.  Znane  są  także  różne  odmiany  ozdobne  modrzewi,  na  przy
kład o gęstej, spłaszczonej  i półkulistej koronie  lub drzewka  „pła
czące",  o  gałązkach  zwisających. 

W  Ustroniu  rośnie  kilka  pięknych  modrzewi,  które  warto  oto
czyć opieką  i chronić. Dorodne modrzewie europejskie rosną  przy 
okrągłym  asfaltowym  placyku  na  wysokości  posesji  przy  ul. 
Grażyny  14.  Bardzo  okazale  prezentuje  się  modrzew  japoński 
rosnący  nad  Młynówką,  przy  ul. Orzechowej,  w  rejonie  ośrodka 
WDW  „Beskid".  Tekst  i zdjęcie: Aleksander  Dorda 
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u s t r o ń s k i e   muzea, 
  kultury,

stowarzyszenia,  straż miejska 
w w w .  u s t r o ń . p t 

M I E J S K A  B IBL IOTEK A  P U B L I C Z N A 
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:  12.0018.00:  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,  tel.  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 
—  Fotografie  i  pamiątki  z  podróży  Macieja  Chowanioka  do  Indii  
czynna  od  15 listopada  do  8  grudnia 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17. od  środy  do  piątku  9  1 4, 

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

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „N A  G O J A C H " 
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka  19, tel. 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 9  13. 

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@poIbox.com 
Biuro  i galeria  czynne: od poniedziałku  do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ŻYCI E  I  M ISJA " 
ul. 3 Maja  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. 

FUNDACJ A  św .  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  DOM  KULTUR Y  „PRAŻAKÓWKA " 
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. 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr  optyk  optometrysta  Jacek  Fuchs 

Ustroń, ul. M. Konopnickiej  15c 
KOMPUTEROW E  BADANI E  WZROK U 

CODZIENNI E  W GODZINAC H  OTWARCI A  ZAKŁAD U 
GABINET  OKULISTYCZNY 

Lek. med. Władysława Broda specjalista  chorób  oczu 
pon.,  śr.  15.30  17.00 

POLECAM Y USŁUGI OPTYCZNE W PEŁNYM ZAKRESI E 
GODZIN Y  OTWARCIA : 

pon.  pt.  9.00  17.00 
sobota  9.00  13.00 

Możliwość  telefonicznej  rejestracji 
:

akrohatyka   zajęcia  odbywają  się  po  pohulniu. 
kurs  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 

  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  Zbrojnych  na  Zachodzie 
I  i  II I  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.  IIV ) 
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 
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 

KOMISARIA T  POL ICJ I  U S T R O Ń 
ul. 3  Maja  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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Coraz trudniej  przebić  piłkę. 

RÓŻNICA PIĘCIU KLAS 
Był  to bardzo  ważny  mecz 

ze  względu  na końcowy  układ 
tabeli.  Siatkarki  TRS „Siła" 
Ustroń  grające  w  wojewódz
kiej  lidze  juniorek  starszych 
tym  razem  swój  mecz  grały 
w  Rybniku.  Mecz  był  bardzo 
nerwowy.  Ustrońska  drużyna 
wygrywa  pierwszego  seta  bar
dzo  gładko  15:25.  Wydaje  się, 
że w tym meczu  nie powinno 
być jakichkolwiek  problemów, 
tymczasem  nasze  siatkarki 
przegrywają  drugiego  seta 
25:11, po czym  znowu  wygry
wają  trzeciego  seta  gładko 
15:25.  Bardziej  wyrównany 
jest  set  czwarty.  Przegrywając 
16:23  siatkarki  „Siły "  dopro

wadzają  do wyniku  23:24, po 
czym przegrywają po  własnym 
błędzie.  Niestety  piątego  seta 
przegrywają  15:11. 
  Takiego  meczu  jeszcze nie 
widziałem    mówi  trener 
„Siły "  Zbigniew  Gruszczyk. 
  Jeżeli  wygrywa  się seta do 
15, to jest różnica dwóch  klas, 
jeżeli przegrywa do 11, to jest 
to  różnica  trzech  klas. W su
mie  daje  to w dwóch  setach 
różnice pięciu  klas. To zupeł
nie niezrozumiałe.  Dziewczy
ny  zagrały  najsłabszy  mecz 
w  dotychczas  rozegranych. 

Po  dobrym  początku  rozgry
wek  i  dwóch  zwycięstwach, 
przyszedł  czas na porażki,  (ws) 

Witejcie  gaździnki 
Jako  sie też mocłe  ? Jo sie fórt  jakosi  szmatlym  po tym  świecie, 

choć  już  tak  jako  i łóńskigo  roku  na jesiyń  chycila  mie  krzipota 
i  choć  pijym  rozmaite  herbatki  ziołowe  ni może  mie to  pieróń
stwo  popuścić. 

Nale  cóż tu narzykać?  Dyć człowiek  dziepro  mo  sześdziesiónt
ke na karku,  a ponikiery  je  ło moc starszy,  a mo jeszcze  doś  siły 
do  życio.  Poznałach  łoto  takóm  paniczke,  co  łosimdziesióntke 
łóńskiego  roku  skończyła,  a  fort  mo  rozmaite  plany  na  delsze 
roki,  tak  jakby  dziepro  miała  dwacatke.  Spotkały  my sie u  moji 
kamratki.  Tóż paniczka  ta mo na miano  Zofija,  że  łoryngle  mo 
w  uszach  i na palcach  moc  pierścionków,  to jeszcze  nie  dziwota, 
ale  że miała  jakie  i galaty  taki  jako  nosi  moja  wnuczka,  to mie 
kapkę  zadziwiło.  Nó,  prowda  babka  mimo  łosimdziesióntki  je  doś 
figularno.  To  ji   trzeja  niechać.  Mo też chłopa  i rozglóndo  sie tu 
w  Ustroniu  z.a miyszkanim  (teraz  miyszko  w Cieszynie).  A  łopo
wiado  wszyckim,  że tyn kwartyr,  co go  teroski  zajmuje  mo  jyno 
50  metrów  i zdo sie ji  to ło moc za mało  dlo dwóch  starych  ludzi. 
Clilado  cosi  wiynkszego,  toby  były  trzi  abo sztyry  izby.  Prawi 
mi,  że  isto  jóm  rozumiym,  nó bo jako  z  chlopym  wiydzierżeć 
w  taki  malutki  klitce.  Teraz  mo jyno  dwie  izby,  kuchyń  i  laziynke 
Z  aportym. 

Baba  musi  być fors  ias to,  skoro  na stare  roki mo taki  wymaga
nia.  Tóż Z jednej  strony  żech  sie kapkę  uśmioła,  a z drugi  myślym 
se,  że jak  bych  dożyła  telkownych  roków,  to też chciałabych  mieć 
takóm  chynć  do życio.  Nale  co jo  też  łopowiadóm,  dyć jo  już 
teraz,  choć  żech je  ło moc młodszo,  ponikiedy  ni móm  chynci  do 
niczego.  Tóż jak sie ta paniczka  przekludzi  do Ustrónio,  to moż
ne  sie śnióm  skamracym,  a dy stare  powiedzyni  prawi:  „Z  kim 
gdo  przestowo,  taki  sie stowo  ".  Hela 

Piwnica dla smakoszy 
„Równica" 

(  slroń  ul. Daszyńskiego  1. 
teL/fax:  033 854 10 05 

Oferujem y  usług i  gastronomiczne : 
•  bankiety  •  rauty •  uroczystości •  imprezy zamknięte 

•  udostępniamy  sale na  szkolenia 

•  obiady  abonamentowo  w cenie  7,50 zl 

•  przyjmujemy  zamówienia  na pierogi 

•  przyjmujemy zamówienia  na  posiłki 

regeneracyjne  na miejscu  lub na  wynos 

Nasza dewizą  jest: 
niska cena! mila obsługa! mila atmosfera! 

A L U P L A S T 

<OKNA 
X  Z A W S Z E 

Ul  N A J T A N I E J 
S  Ustroń Hermamce. ul  Skoczowska 47e 

(obok kolektury  Lotto) 

tel./fax :  854 53 98 

P O Z I O M O:  1) drzewo  miododajne,  4) na  końcu  strzały, 
6)  prawosławny  duchowny,  8) rodzinna  opowieść,  9)  waga 
opakowania,  10) przyjaciel,  kumpel,  11) grał w filmi e  „Asy" , 
12) rzeczywistość,  13) pracownica  szpitalna,  14) stalowa  lin
ka,  15)  ćwiczy  zawodników,  16) legendarny  piłkarz,  17) ak
cja harcerska,  18) piłka za linią,  19)  lipcowa  solenizantka,  20) 
metalowy  drąg. 

P I O N O W O:  1) typ szklanki,  2) sejm,  3)  wyspiarski  kraj, 
4)  opaska  na banknotach,  5) papieska  korona,  6) rywal par
kingowego,  7)  pisarz,  autor  „Września",  11) w  alfabecie, 
13)  angielska  historia.  17)  samolot  radziecki. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu.  Na odpowiedzi  ocze
kujemy  do 24 listopada br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  42 
BABI E  LAT O 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  EMA  M E N D R O C H,  Ustroń, ul. 
Folwarczna  28 Zapraszamy  do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł 
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