
 (700)  (w tym 0% Vat) nak³ad: 1500 egzemplarzy

2 marca odby³a siê sesja Rady Miasta. Obrady prowadzi³a prze-
wodnicz¹ca RM Emili a Czembor. 

Obrady zdominowa³ jeden temat. By³a to dyskusja nad pla-
nem przestrzennego zagospodarowania miasta, który w najbli¿-
szym czasie zostanie uchwalony. Jak stwierdzi³a E. Czembor. 
sesja mia³a szczególny charakter, odbywa³a siê z udzia³em miesz-
kañców. którzy mogli zabieraæ g³os i wnosiæ swe uwagi do pla-
nu. W sesji uczestniczy³o kilkudziesiêciu mieszkañców, których 
uwagi dotyczy³y w zdecydowanej wiêkszoœci ich dzia³ek, które 
nie zosta³y w nowym planie ujête jako tereny budowlane. Byli 
obecni te¿ projektanci Wojciech Tomczyk i Marek ¯em³a . 

Dyskusjê nad planem rozpoczê³o wyst¹pienie W. Tomczyka, 
który mówi³ o powstawaniu planu i jego charakterze. Obecnie 
wiele ³atwiej wprowadzaæ zmiany do planu. Powstaj¹cy plan nie 
wyrasta³ z niczego. By³ wczeœniejszy plan z 1992 r.. który prze-
sta³ obowi¹zywaæ 31 grudnia 2003 r. Projekt planu uwzglêdnia 
politykê przestrzenn¹  zaproponowan¹  w studium zagospodaro-
wania miasta. W nowym planie tereny pod zabudowê zwiêksz¹ 
siê o 20%. pod us³ugi o 140%, pod dzia³alnoœæ produkcyjn¹ 
o 70%. W dwóch przypadkach minister zdrowia nie wyrazi³ zgo-
dy na przekwalifikowanie terenów. Po wy³o¿eniu planu wp³ynê-
³o 330 uwag, spoœród których uwzglêdniono 100, w czêœci 
uwzglêdniono 50. Projektant mówi³ te¿ o wiêkszych zmianach 
w porównaniu do planu z 1992 r. Dotyczy to po³udniowej czêœci 
Zawodzia, która obecnie bêdzie terenem zabudowy pensjonato-
wo-mieszkaniowej. Zmiana ta poci¹ga za sob¹  tego rodzaju kon-
sekwencje, ¿e nie bêdzie ju¿ mo¿na w przysz³oœci zrealizowaæ 

(dok. na str. 4) Marzec na drogach. Fot. W. Suchta 

Winsz na siedymsetke 
Ludeczkowie roztomili, czy Wy to ju¿. wiecie, 
¿e siedymsetko piz.³a „  Ustróñski Gazecie"? 
A jo mogym Wam tu dzisio zaraz przisianc, 
¿ecli przeczyta³a jich aspóñ tysiónc. 
(Ponikiere z.e dwa razy przewertujym, 
bo sie w tekstach „po naszym u" lubujym). 
To¿ na ³akrónglice pisaæ mi sie chcia³o, 
coby to na pamióntke potomnym zosta³o. 
Prz.eca wszyscy noszom gazetkê radzi mómy 
i ko¿dy tydziyñ hónym jóm czy tomy. 
Wsze³ijaki nowiny z. dziedziny przinosi, 
to¿ trzejo to uczciæ, dyæ sie samo prosi. 
Wszyckim, co sie do wydania prz.icz.yniajam, 
piêknie dziynkiijymy - niec h sie dobrze majom. 
A gazecie ¿yczymy, niech dycki u nas goœci, 
coby jeji nómero ros³o - do nieskoñczonoœci! 
Latoœ jyna siedymsetki doko³a sic p³yn tom, 
¿e doista trzejo by mieæ lii  ciyrpliwoœæ œwiyntóm. 
llo same ³abchody nom sie rychtujam, 
monografie wydawajam, rotuz razbudujóm. 
Dyæ siedymset raków ma nasza dziedzina, 
u\v"v.srv ta ju¿ wiedzom, to ¿adna nawin¹. 

Raz w muzeum je impreza, raz w domu kultury, 
Wszyndzi jakisi sam wystawy i muzyki wtóry. 
Ja - prz.ik³adno ustrónioczko - te¿. vt' tym uczestniczym. 
Szaty pieknecli se sprawi³a, choæ z. groszym sie liczym. 
Bo do tego wszyckigo jeszcze tako bryja, 
¿e siedymset z³otych ma moja pyndzyja. 
Ta¿. szparujym - na ka¿da stare hadry naszym, 
dyæ tak po prawdzie, ta nie smerdzym groszym. 
A jak sie wystrojym i idym miyndzy ³udzi, 
to sie vr mojicli kamratkach dycki zazdroœæ budzi. 
Dzisio namawiam wszyckich znamych ustróniokaw, 
coby te¿ cosik zrobili na siedymset raków. 
Niech se ko¿dy wymyœli jakómsik robotê, 
na kierom mia³by latoœ nejwiynksz.am ³ocliote. 
Jedyn ³a hañdownych czasach napisze cosik. 
a inszy mo¿ne do potrzebujancym grosik. 
Jako ¿yczliwo gaŸdzinka z ustróñski dziedziny 
¿yczym. coby sie ty siedymsetki wszyndzi rozmno¿y³y. 
Niech nasz kochany Ustroñ de³sz.e wieki prze¿ywa 
i razym z nim gazeta niech te¿. sie dobrze miywo. 
Na a moja pyndzyja niech prz.eca kapkê wzroœnie. 
To ju¿ mi tu na tym œwiec ie Indzie ganc radoœnie, 
ló¿ zróbmy cosik na tyn jubileusz, ustraniacy mili. 
dyæ rak hónym przeleci, nie marnujmy ani chwili. 

Storo ustrónioczko 
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W czwartek, 24 lutego, w oddziale Muzeum Ustroñskiego „Zbio-
ry Marii Skalickiej" odby³o siê spotkanie z Wand¹  i Boles³awem 
Midrami . Jak zwykle wspania³a atmosfera w muzeum i ciekawi 
goœcie uczynili wieczór wyj¹tkowym. Szczególnie wp³ynê³a na to 
koj¹ca, spokojna gitarowa muzyka w wykonaniu wnuka pañstwa 
Midrów Zbigniewa Ba³dysa i jego kolegi Romana Czopika. 

Nie ma potrzeby przedstawiania ustroniakom bohaterów wie-
czoru. Któ¿ nie zna nazwiska Mider? 
- Bogactwo tego co pañstwo w rodzinie robicie zrobi³o takie 
zamieszanie, ¿e nie mogliœmy siê zdecydowaæ, co wybraæ - s³o-
wa gospodyni wieczoru Ma³gorzaty Weso³owskiej  by³y bardzo 
trafne. Dorobek artystyczny sêdziwej pary jest zdumiewaj¹cy. 

To by³o spotkanie niezwyk³e, tak¿e dlatego, ¿e w zamierze-
niu poœwiêcone mia³o byæ zarówno poezji jak¹  tworzy pani 
Mider jak i muzyce, wœród której przez ca³e ¿ycie obraca³ siê 
pan Boles³aw. 

Trzy wiersze pani Wandy czytali Magdalena Michali k i Sa-
muel H³awiczka z zespo³u „Równica". Us³yszeliœmy „Nasze mia-
steczko", „Wycieczkê do Ÿróde³ka" i „Oczekiwanie babci". 
- Próbowa³am pisaæ ju¿ w szkole powszechnej, jeœli pojawi³y siê 
jakieœ okazje smutne, czy weso³e - opowiada³a poetka. 

M. Weso³owska pyta³a: 
- Pani pisze historiê Ustronia poezj¹  i te wiersze zostawiaj¹  hi-
storyczny œlad, opowiadaj¹  o wa¿nych w ¿yciu ustroniaków wy-
darzeniach. postaci ac h. 
- Wiele rzeczy opowiada mi m¹¿, wielu rzeczy nie wiem, dowia-
dujê siê od niego. Ja sama jestem z Cieszyna, ale te¿ stela. 

Pañstwo Midrowie ³¹cz¹  pokolenia i gatunki sztuki. Wnuk Zbigniew (z le-
wej) w jazzowych kompozycjach, „Równica" w regionalnym repertuarze 
wokalnym i poetyckim. Fot. A. Próchniak 

Pan Boles³aw mówi³ o zdjêciach swojego rodzinnego domu. 
o pracy ojca, o ówczesnym Ustroniu. Opowiada³ równie¿ o œmierci 
ojca, zabitego przez hitlerowców. W tym momencie ktoœ /. pu-
blicznoœci zada³ pytanie „Za co ojca rozstrzelano?". 
- Za polskoœæ - odpowiada³ pan Boles³aw, wyraŸnie poruszony. 
- Za to, ¿e mia³ odwagê w swoj¹  kartê wpisaæ Polak. Je¿eli ktoœ 
zameldowa³ siê Polakiem, to mia³ du¿e k³opoty, jeœli by³ Œl¹za-
kiem, to od razu brali do wojska. 

Mówi³ o powojennych próbach dochodzenia miejsca pocho-
wania rozstrzelanych 9 listopadów ustroniaków. Uda³o siê ustaliæ, 
¿e prawdopodobnie wywieziono ich do obozu w Oœwiêcimiu. Po 
tych refleksyjnych opowieœciach zaœpiewano „Ojcowski dom". 

PóŸniej by³o ju¿ tylko weselej. Pan Boles³aw opowiada³ 
o orkiestrze, a jego opowieœci pe³ne by³y zabawnych anegdotek 
o rozwoju zainteresowañ muzyk¹. 
- Jak siê u pana zaczê³a przygoda z muzyk¹? - pyta³a M. Weso-
³owska. 
- Widzi pani. u nas nie by³o radia, by³o jedno radio na ca³¹  Mar-
kusówkê, nie by³o telewizorów. Ale jakoœ zawsze by³em uczulo-
ny na muzykê. W lato, pod restauracj¹  Beskid sta³em pod okna-
mi i s³ucha³em jak orkiestra gra³a. Mnie siê tak muzyka podoba-
³a, ¿e raz za wojskiem, na przedzie którego jecha³a orkiestra, 
doszed³em z Ustronia a¿ do Wis³y. Jak do domu przyszed³em, po 
ca³ym dniu nieobecnoœci to ca³y by³em w strachu, ¿e mi mama 
wleje. Rodzice widzieli, ¿e mnie muzyka interesuje i kupili mi 
skrzypce. Uczy³em siê na tych skrzypcach graæ, w wieku 14 lat 
zacz¹³em graæ w orkiestrze. Zdarzy³o mi siê, ¿e z ojcem gra³em 
w orkiestrze, a potem i syna, i wnuka uczy³em. 

Potem czytano artyku³y na temat orkiestry, pani Ma³gorzata 
pokazywa³a zgromadzonym zdjêcia przedstawiaj¹ce orkiestrê w 
dniu jej 500. koncertu. Rozmawiano o 1000. koncercie orkiestry. 
- Proszê sobie przedstawiæ co bêdzie, jak Czantoria albo Równi-
ca bêdzie mia³a 500. koncert? Jak bêdzie siê zachowywa³ UM, 
radni. O naszym koncercie w ogóle siê nie mówi³o - ¿a³owa³ 
B. Mider. 
- Ale¿ bardzo pana wszyscy szanuj¹  i pamiêtaj¹  bardzo dobrze 
jako o dyrygencie. Ludzie pytali mnie czy bêdzie to spotkanie 
faktycznie z tym dyrygentem orkiestry. Wiêc, jednak du¿o po 
orkiestrze pozosta³o - zapewnia³a M. Weso³owska. 

Na pytanie o to, jak czêsto orkiestra gra³a koncerty, pan Bole-
s³aw odpowiada³: 
- To zale¿y, jaki by³ burmistrz. Jedni dawali te pieni¹dze chêtniej 
inni mniej. 

Przytaczano fragmenty artyku³ów o orkiestrze, w tym artyku³ 
Mieczys³awa Kosewskiego krytyka muzycznego, który pisa³ przy 
okazji tysiêcznego koncertu orkiestry: Boles³aw Mider uczy jut 
drugie pokolenie muzyków i vi' umiejêtny sposób zaszczepia mi-
³oœæ do dawnej i wspó³czesnej muzyki. Tak na przyk³ad solista, 
pierwszy trêbacz Karol Jurczok, jest jego wychowankiem a jedno-
czeœnie kapelmistrz uczy ju¿. jego syna 16-letniego Piotra. 

Na zakoñczenie spotkania pañstwu Mider na harmonijce za-
gra³ Oldrzych Sikora, a wszyscy odœpiewali gromkie „Sto lat". 
Pozostaje wiêc tylko trzymaæ M. Weso³owsk¹  za s³owo, gdy za-
powiada³a. ¿e nie by³o to na pewno ostatnie spotkanie z t¹  nie-
zwyk³¹  par¹. Agnieszka Próchniak 

Wystêpuj¹ce w naszym regio-
nie wody mineralne to solan-
ki chlorkowo-sodowe. Z³o¿a 
w Dêbowcu zawieraj¹  jod 
i brom. podobnie jak te z Ja-
worza. 

Muzeum w Cieszynie ma po-
nad 200-letni¹  historiê i nale-
¿y do najstarszych w Polsce. 
Zosta³o za³o¿one w 1802 roku 
przez jezuitê ks. Leopolda 

Szersznika. Pierwsza ekspozy-
cja znajdowa³a siê w budynku 
przylegaj¹cym do koœcio³a œw. 
Krzy¿a. Obecnie przebogate 
zbiory mieszcz¹  siê w odrestau-
rowanym pa³acu Larischów. 

Na Wzgórzu „Koczi Zamek" 
w Koniakowie stoi obelisk, upa-
miêtniaj¹cy polskich ¿o³nierzy 
i harcerzy, poleg³ych i pomor-
dowanych w latach 1939 -1956 
w walce o wolnoœæ ojczyzny. 
Ods³oniêto go wiosn¹  1993 r. 
z inicjatywy cz³onków Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK. 

Na pocz¹tku ³at 90. minione-
go wieku rozpoczê³o dzia³al-

noœæ Stowarzyszenie Przedsiê-
biorców Œl¹ska Cieszyñskie-
go. Przewodnicz¹cym zosta³ 
Janusz Byrtek - w³aœciciel jed-
nej z pierwszych w regionie 
firmy komputerowej. 

Wiœlañsk¹  will ê „Beskid" wy-
budowano na pocz¹tku lat 20. 
XX wieku. Po gruntownym re-
moncie i modernizacji od po-
nad 10 lat s³u¿y uczniom cie-
szyñskiej Fili i Pañstwowej 
Szko³y Muzycznej. Kszta³c¹  siê 
tu dzieci i m³odzie¿ z Wis³y. 
Ustronia i Trój wsi Beskidzkiej. 

Towarzystwo Mi³oœników Wi-
s³y od 1987 r. przyznaje medal 

im. Juliana Ochorowicza. 
Pierwszym wyró¿nionym by³ 
prof. Stanis³aw Hadyna. W tym 
roku TMW obchodzi jubileusz 
30-lecia dzia³alnoœci. 

Drzewo z wyrêbów w górach 
transportowano ongiœ potoka-
mi i rzekami. Niektóre kloce 
tonê³y. „Utopce" wydobywa-
no po zakoñczeniu sp³awu. 

Hotel „Pod Brunatnym Jele-
niem" stan¹³ w Cieszynie 
w 1912 r. Przedtem by³ tu za-
jazd „Pod Z³ot¹  Koron¹". Od 
kilku lat obiekt nie pe³ni swojej 
funkcji, choæ zosta³ w du¿ym za-
kresie wyremontowany, (nik) 
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Najlepsze ¿yczenia dla jubilatów : 
Aniela Cieœlar lat 80 ul. 3 Maja 18/10 
Helena Dolczewska lat 80 ul. Katowicka II  78 
Helena Dustor lat 91 ul. •ródlana 1 16 
Helena Grabowska lat 80 ul. Ogrodowa 9 
Emili a Heczko lat 85 ul. Leœna 41 
Józefa Klembowska lat 85 os. Manhatan 7/30 
Józef Kro p lat 90 ul. Chabrów 14/7 
Walenty Kukulsk i lat 99 111. 3 Maja 136 
Stefania Matloch lat 90 ul. Spó³dzielcza 1/22 
Julianna Nowak lat 80 ul. Krzywaniec 20 
Anna Richert lat 90 ul. Partyzantów 6/1 
Ma³gorzata Siwek lat 90 os. Manhatan 2/20 
Karo l Stanieczek lat 80 ul. Gra¿yny 8 
Helena Sztwiertnia lat 91 ul. Myœliwska 16 

15 marca (wtorek) o godz. 17.00 w ROEE „Leœnik" w Jaszow-
cu cz³onkowie i sympatycy Polskiego Klubu Ekologicznego 
Ko³o w Ustroniu spotkaj¹  siê na kolejnym wyk³adzie. Prof. Gu-
staw Michna przedstawi temat „¯ywnoœæ modyfikowana gene-
tycznie". W dzisiejszej dobie, kiedy czêsto stykamy siê z infor-
macjami o genetycznych modyfikacjach sk³adników kupowa-
nych i spo¿ywanych przez nas produktów, warto dowiedzieæ siê 
na ten temat jak najwiêcej. (ag) 

Podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego przez ustroñsk¹  Fun-
dacjê œw. Antoniego, który odby³ siê 5 marca w Miejskim Domu Kultury 
„Pra¿akówka", za swoj¹  kilkunastoletni¹  dzia³noœæ na rzecz osób potrzebu-
j¹cych pomocy i wsparcia, za wiele inicjatyw charytatywnych, prezes Tade-
usz Browiñski zosta³ wyró¿niony honorowym dyplomem „Za Zas³ugi dla 
Miasta Ustronia". Wyró¿nienie to radni przyznali T. Browiñskiemu jedno-
g³oœnie na ostatniej sesji Rady Miasta. Na zdjêciu dyplom wrêczaj¹  prze-
wodnicz¹ca Rady Miasta Ustronia Emilia Czembor i wiceburmistrz Jolanta 
Krajewska-Gojny. Wiêcej o nagrodzie i samym koncercie napiszemy w jed-
nym z kolejnych numerów naszej gazety Fot. A. Gadomska 

W poniedzia³ek. 7 marca warunki na drogach by³y fatalne. 
Nawierzchnia pokryta cienk¹  warst¹  œwie¿ego puchu, pod ni¹ 
ubity œnieg, a na samym dole loteria - albo asfalt, albo lód. Ran-
kiem na drodze /. Ustronia do Cieszyna odnotowano kilka stlu-
czek. Ale w naszym mieœcie, zdarzy³a siê tylko jednak kolizja. 
- Zwyciê¿y³ rozs¹dek - stwierdza komendant Komisariatu Poli-
cji Janusz Baszczyñski. - Kierowcy œwiadomi trudnych wa-
runków je/d/il i ostro¿nie i przede wszystkim wolniej. D/.iêki 
temu uniknêli poœlizgów, w padania na inne pojazdy. 

 wiêcej pracy policjanci mieli tydzieñ wczeœniej. 28 lu-
icsio. Wówczas w samym Ustroniu by³o 6 st³uczek. (nin) 

Ci którzy od nas odeszli: 
Anna Szarzeæ lal 8l> os. ('ics/\liskie 3/4̂  

28.02.2005 r. 
O godz. 8.30 na ul. Daszyñskiego 
w trakcie cofania mieszkaniec 
Ustronia jad¹cy volkswageneni 
transporterem uderzy³ w poloneza, 
którego prowadzi³ równie¿ miesz-
kaniec naszego miasta. 
28.02.2005 r. 
O godz. 9.20 na ul. Skowronków 
kieruj¹cy polonezem ustroniak na-
jecha³ na ty³ samochodu prowadzo-
nego przez innego ustroniaka. 
28^02.2005 r. 
O godz. 12.10 na skrzy¿owaniu ul. 
3 Maja i Lipowej kieruj¹cy skod¹ 
labia mieszkaniec Ustronia wymu-
sza³ pierwszeñstwo i doprowadzi³ 
do kolizji z v\v golfem kierowa-
nym przez mieszkañca Koniako-
wa. 
28.02.2005 r. 
O godz. 16.20 na ul. Równica kie-
ruj¹cy autobusem mieszkaniec 
Istebnej nie zachowa³ ostro¿noœci 

podczas wymijania i uderzy³ 
w poloneza, którym jecha³ ustroniak. 
01.03.2005 r. 
O godz. 9.40 na ul. Cieszyñskiej 
jad¹cy „maluchem" mieszkaniec 
Ustronia wpad³ w poœlizg na za-
krêcie i zjecha³ na pobocze. 
01.03.2005 r. 
O godz. 10.20 na ul. Wiœlañskiej 
kieruj¹ca vw golfem obywatelka 
Niemiec uderzy³a w seicento, któ-
rym jecha³ mieszkaniec Czechowic 
Dziedzic. 
03.03.2005 r. 
O godz. 0.35 na ul. Akacjowej za-
trzymano mieszkañca Ustronia kie-
ruj¹cego seatem ibiz¹  w stanie nie-
trzeŸwym - 1.01 mg/l. 
03/04.03.2005 r. 
Na parkingu os. Manhalan w³ama-
nie do vw golfa. Z³odziej ukrad³ 
radioodtwarzacz. 
06.03.2005 r. 
O godz. 14.30 na ul. Turystycznej 
kieruj¹cy polonezem mieszkaniec 
Olkusza wpad³ w poœlizg i ..wje-
cha³" w skodê octaviê. (nin) 

1.03.2005 r. 
Wspólnie z pracownikiem Urzêdu 
Miasta sprawdzano prawid³owoœæ 
prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przy wynajmowaniu pokoi 
przy ul. Radosnej. 

Stra¿nicy miejscy podczas patroli 
wykonuj¹  czynnoœci zwi¹zane 
z akcj¹  zimow¹ - sprawdzaj¹  pra-
wid³owoœæ odœnie¿ania dróg i 
chodników, posypywanie wejœæ do 
budynków u¿ytecznoœci publicznej 
oraz likwidowanie niebezpiecznych 
nawisów lodowych i œnie¿nych. 

1.03.2005 r. 
Stra¿ Miejska uczestniczy³a w ze-

braniu Rady Osiedla w Polanie. 
3.03.2005 r. 
Przedstawiciele Stra¿y Miejskiej 
uczestniczyli w zebraniu Rady 
Osiedla na Poniwcu. Wszystkie 
zg³aszane do stra¿ników sprawy 
za³atwiane s¹  przez dzielnicowych. 
4.03.2005 r. 
Wspólnie z policj¹  zabezpieczano 
miejsce kolizj i drogowej przy 
ul. Wczasowej. 
4.03.2005 r. 
Stra¿nicy interweniowali na posesji 
przy ul. Wiejskiej w sprawie wy-
puszczania psa poza posesjê. 

Stra¿ Miejska prowadzi kontrolê 
prywatnych posesji w zakresie 
wywozu nieczystoœci, sprawdzane 
s¹  umowy i faktury potwierdzaj¹-
ce wywóz. (ag) 

Muzeum Ustroñskie zaprasza, podobnie jak w latach poprzed-
nich. na wystawê pisanek wielkanocnych ze S³owacji po³¹czon¹ 
ze sprzeda¿¹. Wystawa czynna codziennie w godzinach otwar-
cia muzeum. 

n 
I V l e t s r i l - P l o t 

wykonuje i montuje 
BRAMY PRZESUWNE KUJE 

i skrz\ dlouc. kratv. baluslrad\. 
przeim slowc (autonnih kuj.' 

OGRODZENIA SIATKOWE 
OGRODZENIA Z ELEMENTÓW/ PRÊTOWYCH 

CYNKOWANE. POWLEKANE PCV 

Marok Cieœlar, tol. 854-51-06. 
tok koni. 0601-516-854. 
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drugiego etapu dzielnicy uzdrowiskowej, co mówi¹c prosto ozna-
cza, ¿e nie bêdzie siê ju¿ na Zawodziu budowaæ piramid. Ustalo-
no te¿ na Zawodziu nieprzekraczaln¹  liniê zabudowy, by chro-
niæ widok rozci¹gaj¹cy siê z ul. Sanatoryjnej. Ta nieprzekraczal-
na linia pierwotnie mia³a przebiegaæ 40 m w dó³ od ul. Sanato-
ryjnej, ostatecznie zaproponowano odleg³oœæ 20 m. W. Tomczyk 
podkreœli³, ¿e podstawowym problemem w Ustroniu jest pogo-
dzenie uzdrowiskowego charakteru miasta z postulatami miesz-
kañców i inwestorów. Albo siê pewne regu³y akceptuje, albo 
przestaje siê byæ uzdrowiskiem. 

Drugi rejon zmian dotyczy terenów przy ul. Nadrzecznej, 
a trzeci Œlepej Dobki. Jak stwierdzi³ projektant w³aœnie w Dobce 
stwarzanie mo¿liwoœci inwestowania mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, 
jednak projekt planu cywilizuje stosunki przestrzenne w tej dziel-
nicy. Z drugiej strony W. Tomczyk stwierdzi³, ¿e jest to twarde 
wejœcie w teren, który powinien byæ chroniony. W rejonie cen-
trum na po³udnie od ul. Brody zapisano tereny jako budownic-
two jednorodzinne. Problemem pozostaj¹  kampingi, które z cza-
sem przekszta³caj¹  siê w budynki ca³oroczne. Jak okreœli³ to pro-
jektant, nast¹pi³a liberalizacja. 

Nastêpnie mieszkañcy przedstawiali swe w¹tpliwoœci. W zde-
cydowanej wiêkszoœci dotyczy³o to braku zgody na przekwali-
fikowanie terenów rolniczych na budowlane. W jednym przy-
padku interweniowali nawet potencjalni w³aœciciele dzia³ki, czyli 
chc¹cy j¹  w przysz³oœci kupiæ, wybudowaæ dom, gdy tymcza-
sem w wiêkszoœci dzia³ka pozostaje terenem rolniczym. 

Halin a Dzier¿ewicz polemizowa³a z wytyczeniem nieprze-
kraczalnej lini i zabudowy na terenach poni¿ej ul. Sanatoryjnej. 
Jej zdaniem 20 m to zdecydowanie za ma³o. Powstan¹  domy. 
szopki, gara¿e, przy domach posadzone zostan¹  drzewa i widok 
z ul. Sanatoryjnej zostanie bezpowrotnie stracony. Zdaniem 
mieszkanki ta nieprzekraczalna linia zabudowy powinna znaj-
dowaæ siê 50 m poni¿ej ul. Sanatoryjnej, natomiast w³aœcicie-
lom dzia³ek po³o¿onych w tej strefie powinno siê to zrekompen-
sowaæ. Innego zdania by³ Micha³ Jurczok. Stwierdzi³ on, ¿e 
dzia³ki na Zawodziu s¹  bardzo du¿e, ¿e powstanie pojedynczych 
budynków nie zaszkodzi widokowi z ul. Sanatoryjnej. 

Jako ¿e wiêkszoœæ g³osów mieszkañców dotyczy³a ich dzia-
³ek, czasami powo³ywano siê na trudn¹  sytuacjê. M. ¯em³a stwier-
dzi³, ¿e planowanie przestrzenne nie jest dzia³alnoœci¹  charyta-
tywn¹, a wszelkie wnioski winny byæ rozpatrywane anonimowo. 
Poza tym ponowne wracanie do dyskusji o poszczególnych dzia³-
kach w planie, cofa prace nad planem do fazy pocz¹tkowej. Oczy-
wiœcie mo¿na prace rozpoczynaæ od pocz¹tku, ale chyba nie 
taka jest wola RM i mieszkañców. Stefan Ba³dys stwierdzi³, ¿e 
plan nie mo¿e ze sob¹  nieœæ konfliktów. Wol¹  mieszkañca jest 
budowaæ gdzie chce i nie mo¿na tego utrudniaæ, z drugiej strony 
trzeba mieæ na wzglêdzie interes ogó³u, interes naszego miasta. 

Wniosek Adania Jurasza zosta³ za³atwiony pozytywnie, ale 
bêd¹c ju¿ na sesji zabra³ g³os w obronie tych, których wnioski 
przepad³y. A. Jurasz prosi³ w³adze miasta o pomocn¹  d³oñ, gdy¿ 
nie mo¿e byæ tak, ¿e wszystkie sprawy s¹  z góry przes¹dzone 
przez projektantów. Mieszkaniec chcia³ siê te¿ dowiedzieæ, gdzie 
mo¿na siê zapoznaæ z rozstrzygniêciami konkretnych uwag. 
Odpowiada³ Jaros³aw Grzybowski, ¿e nie ma obowi¹zku po-
wiadamiania mieszkañców indywidualnie, a odpowiedzi¹  bê-
dzie opublikowany plan. Do wszystkich niezadowolonych zwró-
ci³ siê Józef Waszek, który powiedzia³, ¿e plan jest przejrzysty. 

a z zaproponowanymi rozwi¹zaniami musimy siê pogodziæ. Jego 
wniosek te¿ nie zosta³ uwzglêdniony, co przyj¹³ do wiadomoœci. 

Pytano te¿, kiedy bêdzie mo¿na wprowadzaæ zmiany do pla-
nu. J. Grzybowski odpowiada³, ¿e raz w roku burmistrz przedsta-
wia radzie wnioski mieszkañców i to rada decyduje. Marzena 
Szczotka dodawa³a, ¿e przekwalifikowanie terenów wi¹¿e siê 
z koniecznoœci¹  budowy infrastruktury, a to jest uzale¿nione od 
bud¿etu miasta. Kilk a wniosków w imieniu grupy mieszkañców 
os. Manhatan zg³osi³a Mari a Langer. Dotyczy³y one przede 
wszystkim zmniejszenia uci¹¿liwoœci zamieszkania w pobli¿u 
obwodnicy i zmniejszenia ruchu samochodowego na osiedlu. 

Anna Hanus Dyrda zastanawia³a siê nad skutkami finanso-
wymi przyjêtych w planie rozwi¹zañ. Czy aby miasto na to staæ, 
czy przedstawione w czêœci opisowej planu wyliczenia s¹  zgod-
ne z rzeczywistoœci¹. Zdaniem mieszkanki szacunkowe wyli -
czenia s¹  znacznie zani¿one, co mo¿e skutkowaæ problemami 
na etapie realizacji poszczególnych zapisów w planie. Projek-
tanci w zwi¹zku z tym przekonywali, ¿e wyliczenia s¹  realne, 
a ka¿dy plan powstaje niejako na wyrost. Wszak nie realizuje 
siê zapisów od zaraz. To wszystko rozk³ada siê w czasie. Jeœli 
zgodziæ siê na plan osadzony w bud¿ecie miasta, to zaczyna siê 
rozmowa o innym planie. Burmistrz Ireneusz Szarzeæ stwier-
dzi³. ¿e obecnie mówimy o przeznaczeniu okreœlonych terenów, 
a nie o realizacji. 

Stanis³aw Malin a przypomnia³, ¿e przed przyst¹pieniem do 
projektowania planu by³o 700 wniosków mieszkañców. Po wy-
³o¿eniu planu by³y uwagi w czêœci rozpatrzone pozytywnie. 
Odchodzenie teraz od konkretnych rozstrzygniêæ na niekorzyœæ 
mieszkañców nie zostanie dobrze odebrane. Tadeusz Walarus 
oceni³ projekt planu jako bardzo dobry. A plan miastu jest po-
trzebny. Apelowa³ te¿ do radnych, by plan uchwalili, a samo 
¿ycie poka¿e, ¿e jest to dobry dokument. 

O koniecznoœci uchwalenia zaproponowanego projektu pla-
nu mówili te¿ M. Szczotka, J. Waszek. Józef Kurowski . Wie-
s³aw Sli¿. Zreszt¹  wstêpnie wszyscy radni okreœlili siê jako zwo-
lennicy uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta. Wojs³aw Suchta 

W otwarciu rezydencji Prezydenta RP Zamku - Narodowego 
Zespo³u Zabytkowego w Wiœle uczestniczy³ burmistrz Ustronia 
Ireneusz Szarzeæ. Poprosi³em go o wra¿enia z tej uroczystoœci. 1. 
Szarzeæ powiedzia³: 
- Zaproszeni zostali burmistrzowie gmin s¹siaduj¹cych z Wis³¹, 
by³y w³adze samorz¹dowe szczebla powiatowego i wojewódz-
kiego, pos³owie, senatorowie, przedstawiciele administracji rz¹-
dowej. By³o to oficjalne otwarcie z przekazaniem aktu erekcyj-
nego Narodowego Kompleksu w Wiœle. Sk³ada siê on z czterech 
obiektów: zamku g³ównego, zamku dolnego, gajówki i kaplicy. 
Wra¿enia s¹  bardzo pozytywne, przy czym nie szokuj¹ce. Reno-
wacjê przeprowadzano w stylu, w którym zameczek zosta³ za-
projektowany i wybudowany w okresie miêdzywojennym. Jest 
to styl modernistyczny, raczej skromny. Wówczas mia³ to byæ 
przyk³ad wystroju funkcjonalnego i dostêpnego. Otwarcia oso-
biœcie dokona³ prezydent Aleksander Kwaœniewski, który dziê-
kowa³ twórcom i wykonawcom renowacji. By³o bardzo zimno, 
a uroczystoœci odbywa³y siê na zewn¹trz. PóŸniej nast¹pi³o zwie-
dzanie obiektów, poœwiêcenie kaplicy, okolicznoœciowe prze-
mówienia. a wszystko zakoñczy³o siê bankietem wydanym przez 
prezydenta. Wojs³aw Suchta 
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Jeœli interesujesz siê histori¹  Ustronia, to weŸ udzia³ w Otwar-
tym Konkursie Wiedzy o Ustroniu pt. „Ustroñ w 700 - leciu", 
który odbêdzie siê 14 maja w Muzeum Ustroñskim. Pierwsz¹ 
nagrod¹  jest wyjazd za granicê, ufundowany przez BUT „Ustro-
nianka". Zg³oœ sw¹ kandydaturê w Muzeum w terminie do 31 
marca. 

SprawdŸ ju¿ dziœ swoje wiadomoœci. Podajemy nastêpne przy-
k³adowe pytanie: 

W który m roku oddano do u¿ytku ustroñski amfiteatr? 
Prawid³owa odpowiedŸ zostanie zamieszczona w nastêpnym 

numerze. 
OdpowiedŸ na pytanie z poprzedniego numeru: 
D³ugoletni dyrektor ustroñskiej KuŸni (w okresie przedwo-

jennym i powojennym), którego 25. rocznica œmierci przypada 
w tym roku to Jan Jarocki. 

18 marca o godz. 17.00 rozpocznie siê nowy cykl spotkañ, 
zorganizowanych przez Muzeum Ustroñskie. 

Uczyæ siê warto i trzeba w ka¿dym wieku. Zapraszamy wiêc 
serdecznie wszystkich, których interesuje poznawanie ludzi, 
œwiata i jego tajemnic. Prelegentami bêd¹  wyk³adowcy Uni-
wersytetu Œl¹skiego Fili i w Cieszynie, a tak¿e lekarze, ekolo-
dzy, ludzie kultury i sztuki, kolekcjonerzy, pasjonaci i hobby-
œci. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to dzia³alnoœæ interesuj¹ca 
i po¿yteczna. Postaramy siê nie zawieœæ Pañstwa oczekiwañ. 
Ustroñskie spotkania „uniwersyteckie" odbywaæ siê bêd¹  raz 
w miesi¹cu w siedzibie Muzeum Ustroñskiego w Ustroniu 
ul. Hutnicza 3. 

Pierwszym wyk³adowc¹  bêdzie dr Tadeusz Niwiñski, a te-
mat spotkania to „Czynniki ¿ywieniowe a choroby nowotwo-
rowe" oraz „Stowarzyszenie Przyjació³ Chorych - Hospicjum 
im. £ukasza Ewangelisty w Cieszynie". 

Dr Niwiñski jest specjalist¹  chorób wewnêtrznych i reuma-
tologii. by³ wieloletnim ordynatorem jednego z oddzia³ów 
Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu jest tak¿e inicjato-
rem i wspó³za³o¿ycielem Hospicjum im. £ukasza Ewangelisty 
w Cieszynie. Rozpoczniemy od spraw medycznych, ale tema-
tyka spotkañ bêdzie bardzo ró¿norodna - od medycyny po 
sztukê. Lidi a Szkaradnik 

W dawnym 
Z utêsknieniem wyczekujemy wiosny, marz¹c o ciep³ych, s³o-

necznych dniach, tote¿ jako antidotum na d³ug¹  zimê prezentu-
jemy dziœ fotografiê ze zbiorów Micha³a Pilcha, na której utrwa-
lono letni¹  wycieczkê Zwi¹zk u M³odzie¿y Ewangelickiej 
w Ustroniu na Czantoriê sprzed 75 lat. Szkoda jednak, ¿e nie 
potrafimy rozpoznaæ tych weso³ych dziewczyn w zwiewnych 
sukienkach i towarzysz¹cych im ch³opaków. Lidi a Szkaradnik 

10 marca 2005 r. Gazeta Ustroñska 5 



26 lutego w remizie odby³o siê zebranie sprawozdawcze Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej Ustroñ Polana. Prezes Józef Gajdzica przy-
wita³ goœci: burmistrza Ireneusza Szarca. zastêpcê, komendanta 
powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Cieszynie Krzyszto-
fa ¯aczka , komendanta Miejskiego OSP Miros³awa Melcera. 
cz³onka prezydium Zarz¹du Miejskiego OSP Czes³awa Gluzê, 
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Stanis³awa Malinê, radne-
go Jerzego Œliwkê, delegacje z zaprzyjaŸnionych jednostek OSP 
Centrum, Nierodzim i Lipowiec. Minut¹  ciszy uczczono pamiêæ 
druha Floriana Kurzoka . Zebranie prowadzi³ przewodnicz¹cy 
Adam Chwastek, a sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki za ubie-
g³y rok przedstawi³ prezes J. Gajdzica. Obecnie jednostka liczy 32 
cz³onków czynnych i 3 honorowych oraz 10 cz³onków M³odzie-
¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. W sprawozdaniu wyró¿niono najbar-
dziej aktywnych stra¿aków: Marian a Malika . Józefa Œliwkê, 
Micha³a Budnioka. Tomasza Cieœlara. Czes³awa Starzyka. Lesz-
ka Starzyka. Józefa Czy¿a. Bogus³awa Gluzê, Adama Chwast-
ka, Ma³gorzatê Œliwkê. W ubieg³ym roku stra¿acy z Polany prze-
prowadzili konserwacjê samochodu bojowego oraz ca³ego sprzê-
tu silnikowego i gaœniczego, remont kapitalny wie¿y z wymian¹ 
trzech drzwi, zamontowaniem okna dachowego, tynkowaniem, 
malowaniem i za³o¿eniem rynien, remont kapitalny gara¿u z po-
³o¿eniem nowej posadzki i malowaniem. W ramach prac spo³ecz-

KONKURS DLA UCZNIÓW 
Wydzia³ Oœwiaty Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta 

przy udziale Rejonowego Urzêdu Poczty w Bielsku-Bia³ej og³a-
sza konkurs na projekt kartki widokowej „Ustroñ w moich 
oczach". Celem konkursu dla uczniów szkó³ podstawowych 
i gimnazjów z powiatu cieszyñskiego, bielskiego i ¿ywieckiego 
jest zachêcenie m³odzie¿y do dowiedzenia i bli¿szego poznania 
Ustronia w roku jubileuszu 700-lecia miasta. Konkurs trwa od 
10 marca do 31 maja. Uczestnicy nadsy³aj¹  projekty w formie 
graficznej w skali 1:1 na adres Urz¹d Miasta Ustroñ. Rynek 1, 
43-450 Ustroñ. Do ka¿dej pracy powinno byæ do³¹czone imiê 
i nazwisko autora oraz dane adresowe. Komisja konkursowa z³o-
¿ona z przedstawicieli organizatorów wy³oni najlepsze prace 10 
czerwca. Laureaci otrzymaj¹  nagrody: za pierwsze miejsce apa-
rat fotograficzny, za drugie radiomagnetofon, za trzecie disc-
man, za zwarte wydawnictwo albumowe. (mn) 
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nych stra¿acy przygotowali opa³ na zimê, dokoñczyli zadaszenie, 
w sezonie letnim utrzymywali zieleñce i skwery wokó³ remizy, 
w zimowym odœnie¿ali wyjazd z gara¿u, parking i chodniki. 
W sumie przepracowali 1375 godzin. 

Prezes podziêkowa³ burmistrzowi miasta za przekazany sprzêt 
gaœniczy i wsparcie finansowe, bez którego nie mo¿na by prze-
prowadziæ remontów. 

W ubieg³ym roku naczelnik A. Chwastek z powodu stanu zdro-
wia zrezygnowa³ z pe³nienia funkcji i zosta³ sekretarzem jed-
nostki. Stanowisko naczelnika obj¹³ Micha³ Budniok. który przy-
pomnia³ dzia³ania OSP Polana w ubieg³ym roku. W sumie odno-
towano 12 wyjazdów. Miêdzy innymi 2 maja stra¿acy usuwali 
skutki powodzi w Lipowcu, 14 lipca poszukiwali zaginionej 
osoby w kompleksie leœnym Dobki i Wis³y, 19 listopada usuwali 
wiatro³omy w rejonie Jaszowca. Wis³y Goœciejowa. Jednostka 
zabezpiecza³a imprezy odbywaj¹ce siê w Ustroniu. Bra³a udzia³ 
w æwiczeniach pokazowych na Rynku i Poniwcu. Przeprowa-
dzono 20 zebrañ szkoleniowych, dru¿yny bra³y udzia³ w zawo-
dach sportowo-po¿arniczych. a m³odzie¿ w turnieju wiedzy po-
¿arniczej. Bartek Pilch z SP-3 zaj¹³ 1 miejsce w turnieju miej-
skim. a 4. Mateusz Œliwka, Mateusz Bi³ko z G-1 w turnieju gim-
nazjów zaj¹³ 2. miejsce. 

Dziêki dofinansowaniu miasta. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji jednostka wbogaci³a siê o: 
pilê spalinow¹, linki ratownicze, pr¹dnicê, zbiornik benzynowy, 
he³my bojowe. Torbê medyczn¹  przekaza³a jednostka OSP Nie-
rodzim. 

Sprawozdanie finansowe przedstawi³ skarbnik Józef Czy¿. 
W ubieg³ym roku dochody wynios³y 37.919,82 z³, a wydatki 
33.644.80 z³. Wa¿niejsze zadania ze œrodków w³asnych wyko-
nano za kwotê 11.384,40 z³. Zakupiono piec grzewczy, ch³o-
dziarko-zamra¿arkê, agregat do szafy ch³odniczej, wêgiel, tuje, 
dokoñczono zadaszenie, wykonano sto³y i ³awy, zakupiono kom-
puter i drukarkê, pomalowano elewacjê œciany po³udniowej. 
Sprawozdanie komisji rewizyjnej przeczyta³ przewodnicz¹cy Jan 
Gogó³ka. mówi¹c, ¿e zadania zosta³y wykonane i wype³nione 
bardzo dobrze, i wnioskuj¹c o udzielenie absolutorium zarz¹do-
wi, co te¿ druhowie uczynili jednog³oœnie. (mn) 

Cena wywo³awcza 300,00 z³ brutto/miesi¹c. Wadium -300.00 z³. 
Specyfikacjê Istotnych Warunków Przetargu mo¿na odebraæ 
w budynku G³ównym Szpitala pokój nr 159 lub za zaliczeniem 
pocztowym. 
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w Sekretariacie 
Œl¹skiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego 
w Ustroniu - pok. nr 162 w terminie do dnia 22.03.2005 r. godz. 
10.00. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 22.03.2005 r. o godz. 10. 30. 
Osob¹  uprawnion¹  do kontaktu z Oferentami jest p. Hildegarda 
Szachowicz.. nr telefonu: 0...33/8542640 wew. 213. lub 033/ 
8545493. 
Szpital zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia lub odwo³ania 
przetargu bez podania przyczyny. 

! stmñ. ul. Pti.szyñsldcyo 1. 
tel/fax: 033 854 10 05 
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Dotyczy artyku³u w GU 8/698 z 24.02.2005 r. z cyklu „Zapo-
mniani ludzie, zapomniane zdarzenia" zatytu³owanego „Ustroñ 
w latach okupacji 1939-1945 - Z problemów ruchu oporu". 

Na terenie Ustronia dzia³a³a konspiracja ZWZ - AK zapocz¹t-
kowana ju¿ w 1940 roku przez majora Józefa Gajdzicê. jej dzia-
³aczami zostali Jan Wawrzacz wspó³pracownik cieszyñskiego 
inspektora ZWZ dr. Paw³a Musia³a, Jan Holeksa ps. Litwi n pe³-
ni¹cy odpowiedzialne funkcje po rozbiciu inspektoratu w Cie-
szynie, Emil Banach ps. W¹s partyzant Oddzia³u „Czantoria". 
Adolfina Jurenka i Józef Drozd. 

W 1942 roku po przemianowaniu ZWZ na Armiê Kra jow¹  dziê-
ki staraniom Jana Wawrzacza oraz Jana Holeksy g³ównego orga-
nizatora kontaktowych punktów na terenie Ustronia Oddzia³ 
„Czantoria" zosta³ podporz¹dkowany Armii Krajowej, która sta-
nowi³a si³ê zbrojn¹  polskiego pañstwa podziemnego. 

W strukturze organizacyjnej AK Oddzia³ „Czantoria" stano-
wi³ pluton Ustroñ, który tworzy³ z plutonem Brenna Oddzia³ 
Partyzancki krypt. „Wêdrowiec" podporz¹dkowany Inspektora-
towi Rybnickiemu AK o krypt. „Koœció³". 

Z Oddzia³em AK „Czantoria" m.in. wspó³pracowali: dr Zbi-
gniew £ysogórski, dr Wróbel i farmaceutka Jadwiga Ko¿doñ 
w zakresie lekarskiej i lekowej pomocy oraz Jan B³aszczyk i 
Alfons Jamroz w zakresie zaopatrzenia w ¿ywnoœæ. 

Znani mieszkañcy Ustronia: dzia³acz spo³eczny i pisarz Jan 
Wantu³a oraz Józef Pilch udostêpnili polskie ksi¹¿ki ze swoich 
zbiorów, które kr¹¿y³y po domach. 

Oddzia³ AK „Czantoria" zosta³ rozbity przez niemieckie si³y 
w dniu 30 listopada, a nie jak napisano 30 wrzeœnia. 

Nazwisko Jan Bujok zosta³o zniekszta³cone w artykule na Jan 
Bujak. 

Stwierdzenie w artykule, ¿e zbrodnia dokonana na mieszkañ-
cach Ustronia w dniu 9 listopada 1944 r. by³a spowodowana 
chêci¹  zemsty na krn¹brnych s¹siadach jest nieporozumieniem -
by³a to zaplanowana akcja maj¹ca cechy zbrodniczego ludobój-
stwa niemieckiego nazizmu ³¹cz¹ca siê z jego dzia³aniami 
w historii Niemiec. 

Monografiê Ustronia w okreœlonym tytule w GU nale¿a³oby 
oprzeæ na wyd. Instytutu Œl¹skiego w Opolu. 1982 r. pod tytu³em 
„Ruch oporu na Œl¹sku cieszyñskim", autor Micha³ Heller bez 
uogólnieñ, subiektywnych odczuæ czy interpretacji faktów. 

£¹czê wyrazy szacunku 
Boles³aw Szczepaniuk 

Równie¿ w sprawie wymienionego artyku³u przyszed³ do na-
szej redakcji Franciszek Giecek, mieszkaniec Cisownicy, który 
pracuje nad czêœci¹  monografii Cisownicy dotycz¹c¹  czasów 
okupacji. Na samym pocz¹tku zwróci³ uwagê na b³êdnie poda-
n¹  datê rozbicia Oddzia³u „Czantoria", które to mia³o miejsce 
30 listopada, a nie 30 wrzeœnia. Wyrazi³ równie¿ w¹tpliwoœæ, 
czy ¿andarm Franz zosta³ pochwycony na stoku Wielkiej Czan-
torii . Sam w tej kwestii te¿ nie ma pewnoœci, ale wiadomo, ¿e 
Franz wraca³ tego dnia od Szlauera. kolegi z wojska austriackie-
go mieszkaj¹cego w Cisownicy. Bardziej prawdopodobnym 
miejscem akcji by³aby Ma³a Czantoria. Informacje o odwiedzi-
nach u kolegi oraz opis samego schwytania Niemca znajduje 
siê w raporcie cz³onka oddzia³u Karola Farugi, napisanym 
w roku 1946. F. Giecek stwierdzi³ równie¿, ¿e Niemcy otoczyli 
bunkier partyzantów na Ma³ej Czantorii. Dzisiaj prawie dok³ad-
nie w miejscu bunkra znajduje siê pomnik. Zgodnie z raportem 
K. Farugi dowódca oddzia³u Klemens Starzyk zgin¹³ na miej-
scu podczas niemieckiego ataku, a nie jak napisa³ autor artyku-
³u Krzysztof Nowak, zmar³ w szpitalu. Do szpitala przewieziony 
zosta³ i tam zmar³ „Czarny". (mn) 

O. Kisia³y bukiet kwiatów. Z³o¿y³ te¿ ¿yczenia Barbarze Joñcy. 
naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa UM. 

Mi³o spêdzano czas w sobotnie popo³udnie. Spotka³y siê zna-
jome, s¹siadki i nareszcie mia³y czas, ¿eby pogawêdziæ. Nie spie-
szy³y siê do pracy, na zakupy, nie pêdzi³y gotowaæ obiadu. Jesz-
cze cieplej zrobi³o siê po rosole, który panie same sobie przyrz¹-
dzi³y. W mi³ym towarzystwie wyœmienicie smakowa³ kotlet z do-
datkami. A kiedy graæ zacz¹³ zespó³ folklorystyczny ..Wrzos", panie 
zaczê³y œpiewaæ regionalne piosenki. Wiêkszoœæ zna³a tekst i nie 
ustêpowa³a wykonaniem pieœniarkom z zespo³u. Panie paniom 
przygotowa³y bardzo mi³¹  imprezê, podczas której raczy³y siê tor-
tem. winem, rozmawia³y, ¿artowa³y i bardzo dobrze siê bawi³y. 

Œwiêto nie œwiêto, o finanse i sprawn¹  dzia³alnoœæ Ko³a trzeba 
dbaæ. Skarbniczka skrzêtnie wypisywa³a potwierdzenia wp³aty 
sk³adek, a przewodnicz¹ca przedstawia³a propozycje wycieczek 
i konkursów, w których gospodynie z Lipowca bêd¹  mog³y po-
chwaliæ siê umiejêtnoœciami kulinarnymi. Monik a Niemiec 
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Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Lipowcu Olga 
Kisia³a nie by³a zadowolona z frekwencji na zebraniu z okazji 
Dnia Kobiet. T³umaczy³a, ¿e w dzielnicy panuje grypa, wiêc 
czêœæ pañ nie mog³a, a czêœæ wola³a nie wychodziæ 5 marca 
z domu. Jeœli to by³a s³aba frekwencja, to mo¿e i dobrze, ¿e nie 
wszystkie cz³onkinie przysz³y, bo gdzie byœmy siê pomieœcili? 
Œwietlica stra¿nicy OSP Lipowiec by³a wype³niona. Z okazji 
Dnia Kobiet spotka³y siê panie dojrza³e, nestorki rodów, ale rów-
nie¿ nastolatki. Najm³odsze cz³onkinie KGW zajê³y siê obs³ug¹ 
przyjêcia, a w kelnerowaniu pomaga³ im kolega. Nie by³ to jedy-
ny mê¿czyzna na sali. bo zaproszenie od kobiet przyjmuje za-
wsze przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Lipowiec Antoni Kêdzior. 
Jak zawsze z galanteri¹  przywita³ œwiêtuj¹ce panie i szarmancko 
winszowa³ przedstawicielkom p³ci piêknej sk³adaj¹c na rêce 
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1 marca rozpocz¹³ siê cykl zebrañ spra-
wozdawczo-wyborczych ustroñskich osie-
dli. Zebrania odbywa³y siê w osiedlach, 
które swe zarz¹dy wybra³y w grudniu 2000 
r. Kadencja zarz¹dów osiedli up³ynê³a 
wiêc w grudniu 2004 r., zebrania sprawoz-
dawcze odbywaj¹  siê jednak w marcu 
2005 r., a to ze wzglêdy na zmianê statutu 
osiedli uchwalon¹  przez Radê Miasta. 
Podstawow¹ zmian¹  by³o okreœlenie ilo-
œci mieszkañców uczestnicz¹cych w ze-
braniu, by mo¿na by³o prawomocnie wy-
braæ zarz¹d. Jak ju¿ niejednokrotnie pisa-
liœmy, Rada Miasta uchwali³a ten próg 
w wysokoœci udzia³u 3% mieszkañców 
uprawnionych z danej dzielnicy. Gdyby 
siê zdarzy³o, ¿e w zebraniu frekwencja 
wynosi mniej ni¿ 3% mieszkañców, nie 
dosz³oby do wyborów zarz¹du osiedla. 
Wiele osób uwa¿a³o, ¿e okreœlenie progu 
frekwencji doprowadzi do sytuacji, gdy 
zarz¹dy nie bêd¹  wybierane. Do momen-
tu zamkniêcia tego numeru GU odby³y siê 
zebrania w Polanie, Poniwcu i Nierodzi-
miu. a uczestniczy³o w nich znacznie wiê-
cej mieszkañców ni¿ 3% uprawnionych. 
W Polanie, aby zebranie by³o prawomoc-
ne, w zebraniu powinno uczestniczyæ 34 
mieszkañców. Na zebranie przysz³o 54. Na 
Poniwcu zjawi³o siê 42 mieszkañców 
dzielnicy, a minimalnym progiem by³o 24. 
Poni¿ej relacja z dwóch pierwszych ze-
brañ ustroñskich osiedli. 

POLAN A 
1 marca na swym zebraniu spotkali siê 

mieszkañcy Polany. Prowadz¹cy obrady 
przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla W³ady-
s³aw Majêtny wita³ goœci: przewodnicz¹-
c¹  Rady Miasta Emili ê Czembor, burmi-
strza Ireneusza Szarca, ksiêdza Piotra 
Wowrego. wiceprzewodnicz¹cego RM 
Stanis³awa Malinê, radnego z Polany Je-
rzego Œliwkê i radnego Stefana Ba³dysa. 

E. Czembor dziêkowa³a mieszkañcom 
za tak liczne przybycie na zebranie. Oka-
za³o siê, ¿e próg frekwencji 3% nie jest za 
wysoki. Przewodnicz¹ca RM mówi³a te¿, 
¿e liczy na dobr¹  wspó³pracê z nowym Za-
rz¹dem Osiedla w Polanie. 

Sp rawozdan ie 
W. Majêtny przedstawi³ sprawozdanie 

z dzia³ania Zarz¹du Osiedla w kadencji 
trwaj¹cej od 15 grudnia 2000 r. do 1 mar-
ca 2005 r. W tym czasie w dzielnicy zli-
kwidowano aptekê, oœrodek zdrowia, prze-
sta³ istnieæ sklep spo¿ywczy PSS „Spo-
³em". W tych sprawach interweniowano. 
Zajmowano siê te¿ stanem dróg, ustawie-
niem znaków, urz¹dzaniem placu zabaw. 
Wiele spraw uda³o siê za³atwiæ. W. Ma-
jêtny wyrazi³ ubolewanie, ¿e to Czesi po-
stawili wie¿ê widokow¹ na szczycie Czan-
torii . 

Do likwidacji apteki i oœrodka zdrowia 
odnios³a siê E. Czembor stwierdzaj¹c, ¿e 
takie decyzje s¹  poza kompetencjami sa-
morz¹du Ustronia. 

Odœnie¿an ie 
Nastêpnie rozpoczê³a siê dyskusja, któ-

r¹  zdominowa³ temat odœnie¿ania. Wielu 
mieszkañców wypowiada³o siê na ten te-
mat. Szczególnie wiele uwag miano do od-
œnie¿ania bocznych uliczek. Postulowa-
no m.in. by zakupiæ p³ug wirnikowy, któ-
ry przy tak obfitych opadach jest nieza-
st¹piony. Postulowano tak¿e zwiêkszon¹ 
kontrolê nad obs³uguj¹cymi p³ugi. Kry-
tycznie wypowiadano siê o odœnie¿aniu 
chodników, a na przystanku autobusowym 
s¹  takie zwa³y œniegu, ¿e trudno wsi¹œæ do 
autobusu. 

Mieszkañcy mówili, ¿e na drogach trze-
ciej kolejnoœci odœnie¿ania p³ugi pojawia-
j¹  siê dopiero po zatelefonowaniu z inter-
wencj¹. Tak jest np. na ul. Pod Grap¹. Do-
chodzi do tego, ¿e samochody trzeba zo-
stawiaæ na dole, a tam s¹  dewastowane. 

Ponadto odœnie¿a siê tak, ¿e drogi staj¹ 
siê coraz wê¿sze i na niektórych samocho-
dy nie mog¹  siê swobodnie mijaæ. Stra¿ 
Miejska powinna kontrolowaæ, czy od-
œnie¿anie jest prawid³owe i zdawaæ rela-
cje w³adzom miasta. Wszêdzie le¿¹  zwa³y 
œniegu i jest coraz mniej miejsc do parko-
wania. Szczegó ln ie widaæ to miêdzy wy-
ci¹gami narciarskimi w Jaszowcu. Niektó-
rzy z dyskutantów dochodzili wrêcz do 
radykalnych stwierdzeñ, jakoby miasto 
Wis³a by³o lepiej odœnie¿one. 

Na wszystkie zarzuty i uwagi odpowia-
da³ burmistrz I. Szarzeæ. Poinformowa³, ¿e 
w tym roku przy odœnie¿aniu zastosowa-
no monitoring elektroniczny i miasto jest 
w stanie dok³adnie okreœliæ, ile czasu ja-
kie ulice odœnie¿ano. Mo¿na sprawdziæ 
te¿, gdzie je¿d¿¹  p³ugi. Oczywiœcie ko-
nieczne jest te¿ egzekwowanie jakoœci od-
œnie¿ania. Aby do tego doprowadziæ 
konieczne s¹  uwagi mieszkañców. Na 
przysz³¹  zimê prawdopodobnie zostanie 
zakupiony p³ug wirnikowy. Trzeba te¿ 
zdawaæ sobie sprawê z bardzo du¿ych 
opadów œniegu tej zimy. 

Obwodn ica 
Drugim tematem przewijaj¹cym siê 

w wielu wypowiedziach by³a budowa ob-
wodnicy Polany. Tu doœæ zgodnie wypo-
wiadano siê bardzo krytycznie o projek-
tantach, którzy popisali siê stworzeniem 
planu drogi sk³adaj¹cego siê z samych 
b³êdów i o inwestorze, czyli Wojewódz-
kim Zarz¹dzie Dróg, który nie doœæ, ¿e 
broni tego projektu i wdra¿a go w ¿ycie, 
to jeszcze na wszystkich etapach budowy 
drogi popisuje siê skrajn¹  arogancj¹  i bra-
kiem jakiejkolwiek wiedzy fachowej. 

I. Szarzeæ mówi³ o bezskutecznych in-
terwencjach w sprawie tej drogi. Prosi³ te¿, 
by mieszkañcy pamiêtali, ¿e tak jak ist-
nieje samorz¹d gminny, jest tak¿e samo-
rz¹d powiatowy i wojewódzki. Tam te¿ s¹ 
wybrani przedstawiciele, do których mo¿-
na kierowaæ wnioski i skargi. Ze swej stro-
ny burmistrz zaproponowa³, by zorgani-
zowaæ spotkanie mieszkañców z przedsta-
wicielami Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg. 
Dobrze by³oby, gdyby takie spotkanie 
mog³o siê odbyæ na wiosnê, jeszcze przed 
przyst¹pieniem do ostatnich prac na tej 
drodze. 

Inn e problemy 
Dyskutowano tak¿e nad innymi proble-

mami dotycz¹cymi dzielnicy. Zg³oszono 
wiele szczegó³owych wniosków dotycz¹-
cych m.in.: 

Terenów przy k³adce na Wiœle. Nie ma 
tam ubikacji, pojemników na œmieci, te-
ren jest wydeptany, a w³aœnie tam wypo-
czywa najwiêcej wczasowiczów. 

Potoków sp³ywaj¹cych z Czantorii do 
M³ynówki. Woda przy du¿ych opadach 
wpada do stawu w Polanie, a tam nie mo¿-
na uruchomiæ œluzy i istnieje niebezpie-
czeñstwo zalania budynków Papierni. Od-
powiada³ obecny na zebraniu prezes spó³-
ki wodnej zarz¹dzaj¹cej M³ynówk¹  Jan 
Gluza, który zgodzi³ siê, ¿e œluzy nie mo¿-
na otworzyæ, je¿eli nikogo przy niej nie 
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ma. Je¿eli tylko ktoœ siê zjawi, œluzê pod-
niesie bez przeszkód. Niestety nie ma jesz-
cze systemu otwierania œluz na telefon. 

W mieœcie powinno zim¹  dzia³aæ lodo-
wisko. 

Turyœci grillu j¹  w lasach, a to grozi po-
¿arem. Ju¿ raz by³ wypadek, ¿e zapali³ siê 
las na Równicy po wyrzuceniu z grilla nie-
dopalonego wêgla. 

Zlikwidowano takie imprezy promuj¹-
ce miasto jak „Gaudê Fest" i „Tam gdzie 
bij¹  Ÿród³a". 

Przed³u¿a siê budowa toru saneczkowe-
go na Równicy, a by³aby to dodatkowa 
atrakcja. 

Sporo by³o uwag o chodnikach. Na jed-
nych ulicach ich nie ma, gdzie indziej s¹ 
w z³ym stanie. Dotyczy to przede wszyst-
kim traktu spacerowego przez Jaszowiec. 

Mówiono te¿ o koniecznym oœwietle-
niu niektórych ulic. 

Proponowano umieszczenie bankoma-
tu w Polanie. 

Wybo r y 
Dokonano wyboru przewodnicz¹cego 

i Zarz¹du Osiedla w Polanie. Gdy zg³a-
szano kandydatury, na ponowny wybór 
nie zgodzi³ siê przewodnicz¹cy W. Ma-
jêtny. Z dzia³aniem w dzielnicy zwi¹zany 
by³ od 19 lat. Za jego pracê na rzecz swej 
dzielnicy dziêkowali E. Czembor i I. Sza-
rzeæ. Nowym przewodnicz¹cym spoœród 
trzech kandydatur w g³osowaniu tajnym 
wybrano Stefana Figla. W Zarz¹dzie Osie-
dla, równie¿ po wyborach tajnych, zna-
leŸli siê: Emili a Bi³ko, Ireneusz B³anik, 
Leonard Greñ, Bronis³aw Szkaradnik. 

PONIWIE C 
Zebranie osiedla Poniwiec odby³o siê 

3 marca. Uczestniczy³o w nim 42 miesz-
kañców dzielnicy. W zebraniu wziêli 
udzia³ tak¿e: przewodnicz¹ca RM 
E. Czembor, burmistrz 1. Szarzeæ, wiceprze-
wodnicz¹cy RM Stanis³aw Malina , rad-
na z Poniwca Marzena Szczotka, radny 
S. Ba³dys. Sprawozdanie z czteroletniej 
kadencji przedstawi³ przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Osiedla Roman Siwiec. Wskaza³ on 
na dobr¹  wspó³pracê z miastem i radn¹ 
z Poniwca M. Szczotk¹. Nastêpnie dysku-
towano, podobnie jak w Polanie, g³ównie 
o odœnie¿aniu. 

Odœnie¿anie 
Mieszkañcy Poniwca stwierdzali, ¿e 

miasto, a w szczególnoœci ich dzielnica, 
s¹  Ÿle odœnie¿ane. Z roku na rok gorzej. 
Po co robiono chodniki, skoro teraz p³ugi 
zasypuj¹  je œniegiem? Uliczki osiedlowe 
po odœnie¿aniu s¹  zbyt w¹skie, wiêc nale-
¿a³oby zrobiæ ruch jednokierunkowy. P³u-
gi wyje¿d¿aj¹  zbyt póŸno. Ulice powinny 
byæ przejezdne ju¿ rano, gdy wszyscy wy-
je¿d¿aj¹  do pracy. Podstawowym proble-
mem jest zgarnianie zwa³ów œniegu z uli-
cy pod bramy i bramki mieszkañców. Kto 
to ma odgarniaæ? - pytano. Niektórzy 
obawiali siê o stan swych p³otów, gdy zgar-
niany jest na nie œnieg. Nie wszyscy miesz-
kañcy godzili siê z takim stawianiem spra-
wy. Mówili , ¿e faktycznie by³y interwen-
cje, ¿e œnieg zgarniany na p³oty, po czym 
okazywa³o siê, ¿e bandy œnie¿ne od p³otu 
oddalone s¹  o metr. Proponowano wywo-

¿enie œniegu z Poniwca, zmianê grafiku 
jazdy p³ugów. Odœnie¿aj¹cy kompletnie 
zapomnieli o ul. Lipowej, a konkretnie 
o fragmencie tej ulicy miêdzy stacj¹  ben-
zynow¹ a obwodnic¹. Na zebraniu obec-
ny by³ prowadz¹cy akcjê odœnie¿ania Je-
rzy Górniok i on ustosunkowywa³ siê do 
poszczególnych zarzutów. Poinformowa³, 
¿e Poniwiec obs³uguje jeden ci¹gnik. 
Stwierdzi³ te¿, ¿e jak s¹  wybory to w Pol-
sce wszyscy najlepiej znaj¹  siê na polity-
ce, jak mistrzostwa œwiata, to wszyscy s¹ 
najlepszymi trenerami, a jak spadnie 
œnieg, to wszyscy znaj¹  siê na odœnie¿a-
niu. A przecie¿ ka¿dy chyba widzi, ile œnie-
gu jest tej zimy. R. Siwiec zaproponowa³, 
by przed kolejn¹  zim¹  Zarz¹d Osiedla 
wraz z prowadz¹cym akcjê zimow¹ prze-
szed³ siê po Poniwcu i uzgodni³, jak dziel-
nica bêdzie odœnie¿ana. 

K³opot l iw e ulice 
Wiele dyskutowano te¿ o poszczegól-

nych ulicach. Ich stan nie jest zawsze za-
dowalaj¹cy. Ul. Drozdów niszczy sp³ywa-
j¹c a woda. Konieczne jest zamontowanie 
wodowzwodów. Górny fragment tej ulicy 
jest wy³o¿ony p³ytami. Zdaniem tam miesz-
kaj¹cych p³yty Ÿle po³o¿ono. W zwi¹zku 
z koniecznoœci¹  montowania wodowzwo-
dów mówiono te¿ o stromych odcinkach 
innych ulic. Nie jest to kosztowna inwe-
stycja, a pozwoli wiele zaoszczêdziæ na re-
montach. Przy modernizacji nawierzchni 
sypanie kliñca czy piasku niewiele daje. 
Burmistrz I. Szarzeæ mówi³, ¿e koñcówka 
ul. Drozdów to trudny temat i niewiele tu 
pomog¹  pó³œrodki. Problemem jest niedro¿-
na studzienka na ul. Kasztanowej. Przy 
deszczach wieko jest wypychane i woda 
p³ynie po ulicy. Niebezpieczne jest te¿ to, 
¿e gdy nie ma wieka, ktoœ wieczorem mo¿e 
wpaœæ do studzienki. 

Obwodn ica 
Obwodnica to te¿ k³opot. Dzieci id¹ce 

do szko³y maj¹  problemy z przejœciem 
przez ulicê. M. Szczotka nazwa³a to przej-
œciem dla samobójców. Gdy radna zapro-

si³a na to skrzy¿owanie przedstawiciela 
Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg, on stwier-
dzi³, ¿e samochody jad¹  zbyt szybko i trze-
ba postawiæ tu policjanta, nie œwiat³a. A 
poza tym to tak ma byæ i koniec. Zebrani 
przywo³ywali przyk³ad skrzy¿owania ul. 
Cieszyñskiej z Katowick¹, gdzie równie¿ 
pocz¹tkowo, mimo protestów, nie chcia-
no uruchomiæ sygnalizacji œwietlnej, 
twierdz¹c, ¿e jest zbêdna. Dopiero, gdy 
po kilku dniach dosz³o do wypadku œmier-
telnego, postawiono œwiat³a. Czy podob-
nie ma byæ na Poniwcu? 

Przystanek i szczury 
Mieszkañcy postulowali, by na 

ul. 3 Maja postawiæ dodatkowy przysta-
nek autobusowy, dogodny dla mieszkañ-
ców Poniwca. Burmistrz mówi³, ¿e przy-
stanek powstanie przy jednoczesnym za-
chowaniu ju¿ istniej¹cych przystanków na 
Brzegach i przy Nadleœnictwie. Niestety nie 
jest to teren miejski, ale dokonano ju¿ nie-
zbêdnych uzgodnieñ i jest dokumentacja. 

Zwracano uwagê na dwa budynki na 
osiedlu wynajête przez firmê budowlan¹ 
dla pracowników. Mieszka tam obecnie 
oko³o 40 mê¿czyzn. Nie by³oby w tym 
nic z³ego, gdyby zadbano o wywóz œmie-
ci. Jesieni¹  pojawi³y siê tam szczury. Po 
interwencjach œmieci zaczêto wywoziæ, ale 
po nied³ugim czasie zaniechano tego. 
Wywo¿¹cy œmieci poinformowa³, ¿e fir -
ma wynajmuj¹ca budynki za wywóz nie 
p³aci, wiêc œmieci nie s¹  znowu wywo¿o-
ne. Strach pomyœleæ, co bêdzie na wiosnê, 
gdy stopnieje œnieg. 

Wybor y 
Wybrano przewodnicz¹cego Zarz¹du 

Osiedla, którym ponownie zosta³ R. Si-
wiec. Nastêpnie wybrano Zarz¹d w sk³a-
dzie: Stanis³aw Ferfecki. Jan Linert , 
Czes³aw Nogawczyk, Andrzej  Songaj³-
³o. Za tak liczne przybycie na zebranie 
dziêkowa³a przewodnicz¹ca RM E. Czem-
bor, wyra¿aj¹c jednoczeœnie nadziejê na 
dobr¹  wspó³pracê z wybranym Zarz¹dem. 

Wojs³aw Suchta 
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us³yszenie kolejnego w³asnego tekstu nie 
jest ju¿ byæ mo¿e niczym nadzwyczajnym. 
Tymczasem dla twórców pisz¹cych czê-
œciej do szuflady lub zaczynaj¹cych do-
piero swoj¹  poetyck¹  drogê, publiczna pre-
zentacja utworu jest ogromnym prze¿y-
ciem. To swego rodzaju konfrontacja w³a-
snych emocji, wyobra¿eñ i refleksji z opi-
ni¹  osób. które znamy i które nas znaj¹. 
- Dr L. Szkaradnik sk³oni³a mnie do napi-
sania wiersza poœwiêconego Ustroniowi. 
Poniewa¿ zdecydowa³am siê napisaæ wiersz 
historyczny, postanowi³am najpierw prze-
studiowaæ historiê Ustronia. Chcia³am, aby 
mój wiersz opiera³ siê na konkretnych fak-
tach a nie wy³¹cznie na moich emocjach. 
Tak powsta³ „Wywiad rzeka, z rzek¹  Wis³¹ 
z okazji 700-lecia Ustronia". Wspominam 
w nim m.in. o „koœcio³ach z dzwonami", 
gdy¿ w 1835 r. po³o¿ono kamieñ wêgielny 
pod nowy koœció³ ewangelicko-augsbur-
ski a dopiero w 1857 r. gmina ewangelicka 
dosta³a zezwolenie na budowê wie¿y i 
dzwony. Podczas kontrreformacji ewange-
licy nie mogli budowaæ koœcio³ów z dzwo-
nami - opowiada jedna z autorek. M. No-
wak. - Wspominam te¿ egzekucjê 35 ustro-
i³ i aków 9 listopada 1944 r. Przez lata mó-
wiono o 33 osobach. W oparciu o badania 
historyczne dr. Nowaka mówi siê obecnie 
o dwóch osobach, które równie¿ by³y 
mieszkañcami Ustronia. Inne wydarzenie, 
o którym piszê to przelot Ojca Œwiêtego 
nad Ustroniem w 1995 r. Rzeczywiœcie pa-
pie¿ zrzuca³ nad Hermanicami ró¿añce, któ-
re zosta³y znalezione i wisz¹  jako wota 
w kaplicy Matki S³owa Bo¿ego w koœciele 
oo. Dominikanów. 

Dziêki wspó³pracy Muzeum Ustroñskie-
go z ustroñskim Ogniskiem Muzycznym 
Towarzystwa Kszta³cenia Artystycznego, 
popo³udnie w Muzeum wzbogaci³a ¿ywa 
muzyka wykonywana przez s³uchaczki 
ogniska Dorotê Twardzik i Nataliê Ko-
larczyk oraz prowadz¹c¹  ognisko Micha-
linê Zwoliñsk¹ . Anna Gadomska 

USTRONIACY OPIEWAJ¥ USTROÑ 
26 lutego mi³oœnicy sztuki oraz Ustro-

nia spotkali siê na wernisa¿u wystawy 
„Ustroñ w malarstwie ustroniaków". Z ra-
cji po³¹czenia otwarcia wystawy z wieczo-
rem poezji ustroniaków o swoim mieœcie 
by³ to w³aœciwie wieczór „Ustroñ w malar-
stwie i poezji ustroniaków". 

Mimo niezbyt sprzyjaj¹cej aury, dojaz-
du utrudnionego wci¹ ¿ przybywaj¹cym 
œniegiem, niskim ciœnieniem atmosferycz-
nym. publicznoœæ dopisa³a i licznie przy-
by³a na tê kolejn¹  imprezê zorganizowan¹ 
w ramach obchodów 700-lecia Ustronia. 

Na œcianach Muzeum najwyraŸniej ju¿ 
„zadomowione" wisia³y obok siebie, uka-
zuj¹ce piêkno Ustronia lecz równie¿ talent 
autorów, prace bardzo ró¿ne. Obrazy i gra-
fik i Bogus³awa i Agaty Heczko, Beaty. 
Jana i Stanis³awa Sikorów, El¿biety Szo-
³omiak. Wincentego B¹kosza, Karol a 
Kubali . Anny Marcol , Zbigniewa Niem-
ca, Teresy Skrzypulec. 

Obok „doros³ych" spojrzeñ na miasto, na 
wystawie znalaz³y siê te¿ prace uczniów 
Szko³y Podstawowej nr I i nr 2. 
- Chcieliœmy uaktywniæ wspó³czesnych 
ustroniaków, ¿eby na kanwie tego tematu 
ustroñskiego stworzyli ró¿ne swoje dzie³a. 
Zg³osiliœmy siê równie¿ do szkó³ i tak siê 
z³o¿y³o, ¿e szko³y odpowiedzia³y bardzo 
licznymi pracami - poinformowa³a Lidi a 
Szkaradnik. 
- Maj¹  pañstwo niepowtarzaln¹  mo¿liwoœæ 
porównania sposobu widzenia Ustronia 
przez doros³ych i dzieci - stwierdzi³ Da-
riusz Gierdal. - Cech¹, odró¿niaj¹c¹  prace 
dzieci od doros³ych jest niezwyk³a spon-
tanicznoœæ i swoboda wypowiedzi w twór-
czoœci dzieciêcej. Na tej wystawie znala-
z³y siê prace dzieci do lat 12, st¹d w³aœnie 
owa spontanicznoœæ i nazywanie rzeczy po 
imieniu. Prace dzieciêce s¹  wyrazem zwi¹ -
zania dziecka z miejscowoœci¹, w której 
mieszka. Doroœli szukaj¹  miejsc interesu-
j¹cych. nietypowych, a dzieci pokazuj¹  to. 
co jest dla nich najwa¿niejsze. 

Podczas spotkania w Muzeum Magda 
Ko³oczek i Micha³ Kubok przeczytali wier-
sze Andrzeja Pasternego. Rudolfa Piwko 
i Mari i Nowak. Publicznoœc us³ysza³a te¿ 
wiersze o Ustroniu m³odych autorów z kla-
sy 3a Szko³y Podstawowej nr 2: Dominika 
Badury . Karolin y G¹sior , Katarzyn y 
Balcar, Kamil a Dudy. Agnieszki Misiu-
gi. Mateusza Skorupy i Joli Strach. Da-
nuta Koenig z prawdziwie aktorskim za-
ciêciem przeczyta³a wiersz Wandy Mider 
a L.Szkaradnik utwór Wandy Walawskiej. 
Magda Zborek przeczyta³a swój wiersz po-
œwiêcony rodzinnemu miastu. 

Dla osób. które ju¿ wielokrotnie publi-
kowa³y swoje wiersze i prezentowa³y je 
podczas poetyckich wieczorów autorskich. 
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KUCHARKA NA PLECHU 
Przy piêknej s³onecznej pogodzie i trzaskaj¹cym mrozie od-

by³a siê 7 lutego kolejna Spartakiada Zimowa Szko³y Podstawo-
wej Nr 3 w Polanie. O godz. 9.00 zebra³y siê wszystkie dzieci ze 
swoimi wychowawczyniami „Na Polance" pod wyci¹giem Ma-
rioli Michalskiej. Zabawy rozpoczê³y siê konkursem zjazdu na 
„byl e czym". Bezapelacyjnie wygra³a Natalie Magnuszewska 
z kl. 4. która jako kucharka na plechu , ubrana w fartuch kuchar-
ski. siedz¹c na blasze do pieczenia i trzymaj¹c w rêce wa³ek 
i formy na babkê szusowa³a w dó³. Du¿¹  fantazj¹  wykaza³ siê 
równie¿ Maciej Szkaradnik z klasy 2 zje¿d¿aj¹cy na przystrojo-
nych saneczkach z napisem „Nowo¿eñcy" jako pan m³ody i ci¹ -
gn¹c za sob¹  trzaskaj¹ce butelki i puszki. 

Potem ruszyli na stok narciarze. Po dobrej rozgrzewce rozpo-
czêli rywalizacjê w slalomie gigancie. Z boku zje¿d¿a³y dzieci 
na sankach, jab³uszkach i nartosankach. 

Po zawodach wszyscy rozgrzewali siê w pij¹ c gor¹c¹  herbatê 
i zajadaj¹c siê dro¿d¿ówkami przy kominku w gospodzie. 

Posi³ek oraz wyjazdy na wyci¹gu ufundowa³ Komitet Rodzi-
cielski przy SP-3 oraz Mariola Michalska, która, jak co roku, 
ustawi³a równie¿ trasê slalomu. 

A potem znowu wszyscy ruszyli na stok. I nikomu nie chcia³o 
siê wracaæ do szko³y na obiad. Jadwiga Konowo³ 

Wyniki : 
Slalom gigant: klasy 1-3 ch³opcy: 1. Rober  Szarzeæ; 2. Tomasz 

Maciejowski; 3. Sebastian Warzecha; 4. Tomasz Mizera; 5. 
Micha³ Podejm¹; 6. Damian Madecki; 7. Dawid Cieœlar; dziew-
czêta: 1. Klaudi a Brudny; 2. Katarzyna Bukowczan; 3. Alek-
sandra Drózd: 4. Marlena Kurzok ; 5. Noemi Kurzok ; 6. Kata-
rzyna B³anik: 7. Katarzyna Mizera; klasy 4-6 ch³opcy: 1 Jakub 
Malec; 2. Micha³ Gomola: 3. Marek Figiel; 4. Mateusz Œliwka; 
4. Jan Kulis; 6. Tomasz Bukowczan; 7. Micha³ Linert . 

W ostatni¹  sobotê ferii zimowych. 29 stycznia 2005 r„  w sali 
miejscowej OSP odby³ siê bal karnawa³owy. Zosta³ on zorganizo-
wany przez prê¿nie dzia³aj¹cy przy naszej szkole Komitet Rodzi-
cielski na czele z Izabel¹  Kuœ (przewodnicz¹ca), Teres¹  Kowal¹ 
(skarbnik) i Monik¹  Gañczarczyk. Pomoc¹  s³u¿y³o wielu rodzi-
ców. 

Organizatorzy zadbali o œwietn¹  zabawê. Na balu by³o wiele 
atrakcji i niespodzianek. Po raz kolejny przygrywa³a doborowa 
orkiestra Janusza Pszczó³ki ze Skoczowa. Menu by³o bardzo obfi-
te i urozmaicone, na co uczestnicy zabawy zwracali uwagê. Nale-
¿¹  siê zatem równie¿ podziêkowania paniom w kuchni i kelner-
kom. 

Frekwencja dopisywa³a od samego pocz¹tku - na balu bawi³o 
siê 60 par, w tym tak¿e pracownicy szko³y. Zabawa trwa³a do sa-
mego rana. Serdeczne podziêkowania nale¿¹  siê Zarz¹dowi OSP 
na czele z prezesem W. Zieliñskim za udostêpnienie sali. 

Wypracowany „piêkny" dochód z balu zostanie przeznaczony 
przez Komitet Rodzicielski na najpilniejsze potrzeby szko³y. 

Do teszo przyczynili siê wszyscy, tak liczni i ofiarni sponsorzy: 
Apteka w Nierodzimiu, DROMENA z Ustronia, GASTROMIX 
z Harbutowic, Hurtownia Nabia³owa pañstwa Kowalów z Niero-
dzimia, Fryzjerstwo Ania i Fryzjerstwo Kasia z Nierodzimia, MO-
KATE w Nierodzimiu, Ogrodnictwo MUSZER z Nierodzmia, Pañ-
stwo E.A. Husarowie i M.S. Kozie³owie z Nierodzimia. Pañstwo 
Pod¿orscy z Bladnie, Sklep z Harbutowic, Sklep pana Korcza z 
Wis³y, Sklep pañstwa Paku³ów z Hermanie. 

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 6 w Ustroniu sk³ada jeszcze 
raz serdeczne podziêkowania wszystkim rodzicom, sponsorom 
i organizatorom, którzy chêtnie zaanga¿owali siê w przygotowa-
nie balu, wszystkim uczestnikom zabawy natomiast za mi³¹  at-
mosferê i œwietny nastrój. 

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6 w Ustroniu 
Bo¿ena Plinta 

10 marca 2005 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i op³atach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 
póŸniejszymi zmianami) podatnikami podatku od posiadania psów s¹ 
osoby fizyczne posiadaj¹ce psy. Podatku od posiadania psów nie po-
biera siê: 

pod warunkiem wzajemnoœci - od cz³onków personelu 
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych oraz in-
nych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwy-
czajów miêdzynarodowych, je¿eli nie s¹  obywatelami polskimi i nie 
maj¹  miejsca pobytu sta³ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹  dla osób niepe³-
nosprawnych (niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych), 

od osób w wieku powy¿ej 65 lat prowadz¹cych samodziel-
nie gospodarstwo domowe - od jednego psa, 

z tytu³u posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowa-
nia gospodarstw rolnych - po dwa na ka¿de gospodarstwo. 

Zwalnia siê z podatku od posiadania psów: 
-osoby posiadaj¹ce szczeniêta w wieku do 12 tygodni 
-przyby³ych czasowo na teren Ustronia, je¿eli podatek od posiada-

nia psów zosta³ uiszczony za dany rok podatkowy w miejscowoœci 
z której osoby te przyby³y. 

-na wniosek emerytów i rencistów spe³niaj¹cych kryteria do otrzy-
mania œwiadczenia z pomocy spo³ecznej. 

Zgodnie z uchwa³¹  nr. XXVI/220/20()4 Rady Miasta Ustroñ z dnia 
25 listopada 2004 roku podatek za posiadanie psów w 2005 roku 
wynosi 28,00 z³ od jednego psa p³atny w 2-ch ratach w terminach do 
15 maja i 30 wrzeœnia 2005 r. 

Przypomina siê wszystkim posiadaczom psów. którzy nie zap³acili 
podatku za 2004 rok, aby uiœcili zaleg³oœci w terminie do 25 marca 
2005 roku. 
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Z krótkiej notatki, jak ukaza³a siê 
niedawno na ³amach „Gazety Wy-
borczej", mo¿na dowiedzieæ siê 
0 swego rodzaju rankingu najbar-
dziej inteligentnych ptaków. Najin-
teligentniejsze ptaki zosta³y wska-
zane na podstawie opisów ró¿nych, 
mniej lub bardziej dziwnych ich za-
chowañ. zaobserwowanych i opisa-
nych przez orn i to logów profesjona-
listów i amatorów na ca³ym œwie-
cie. To, ¿e czo³owe miejsce zajê³y 
kruki nie powinno w zasadzie niko-
go dziwiæ, bowiem od dawna po-
wszechnie znana jest inteligencja, 
ciekawoœæ œwiata i ³atwoœæ uczenia 
siê tych ptaków. Razem z krukami 
tytu³ najinteligentniejszych ptaków 
zdoby³y tak¿e soko³y, a tu¿ za nimi 
uplasowa³y siê jastrzêbie, czaple i 
dziêcio³y. Ze swej strony mogê tyl-
ko potwierdziæ, ¿e w odniesieniu do 
czapli okreœlenie „inteligentny" wy-
daje siê jak najbardziej s³uszne. 

W notce, o której wspomnia³em, 
nie okreœlono o jakie konkretnie ga-
tunki czapli chodzi, natomiast moje 
„doœwiadczenia" z czaplami doty-
cz¹  jedynie najliczniej wystêpuj¹-
cych w Polsce czapli siwych. Choæ 
nie powinno siê oceniaæ czyjejœ in-
teligencji po wygl¹dzie, to namiêt-
nie to robimy, a przyk³adem s¹  choæ-
by sowy - ptaki uchodz¹ce za m¹-
dre i rozumne, i tak przedstawiane 
w legendach, podaniach, mitach 
1 bajkach. Czaple siwe raczej na bu-
dz¹  tego typu skojarzeñ. To du¿e, 
dorastaj¹ce do 95 cm d³ugoœci cia³a 
i 165 cm rozpiêtoœci skrzyde³ ptaki, 
0 wysokich, chudych nogach. Pióra na grzbiecie tego gatunku 
czapli s¹  popielatoszare, a na spodzie - bia³e. Czarne s¹  lotki na 
skrzyd³ach, boki g³owy i d³ugie pióra wyrastaj¹ce na potylicy. 
£owieckim rewirem czapli s¹  p³ytkie wody stawów, jezior i rzek 
oraz wilgotne ³¹ki . a ofiarami ich ¿ar³ocznoœci padaj¹  ryby, p³azy 
1 drobne ssaki. Jako morderczej broni czaple u¿ywaj¹  ostrego, 
sztyletowatego dziobu, którym po prostu przebijaj¹  swe ofiary. S¹ 
to ptaki bardzo cierpliwe i czêsto mo¿na je obserwowaæ, jak znie-
ruchomia³e czatuj¹  na brzegu stawu lub rzeki z wyci¹gniêt¹  szyj¹. 
Czasem mo¿na zobaczyæ czaple stoj¹ce na jednej nodze, z drug¹ 
podkurczon¹  pod brzuchem i ze „z³o¿on¹" szyj¹  - sprawiaj¹  wów-
czas wra¿enie przygarbionych i zmêczonych. Jednak s¹  to ptaki 
bardzo czujne i p³ochliwe, nie pozwalaj¹ce intruzom podejœæ zbyt 

Czapla siwa 

blisko. Sp³oszone zrywaj¹  siê do 
lotu, który wydaje siê nam - obser-
watorom twardo st¹paj¹cym po zie-
mi - ciê¿ki i powolny, z wolnymi 
i dostojnymi ruchami skrzyde³, przy-
pominaj¹cymi wios³owanie. Jednak 
dla mnie najbardziej nienaturalnie 
wygl¹da podczas lotu czapli u³o-
¿enie szyi i g³owy. Wydawaæ by siê 
mog³o, ¿e najbardziej aerodyna-
miczn¹  sylwetkê ptaki osi¹gaj¹  wie-
dy, kiedy wyci¹gn¹  szyjê do przo-
du i swym dziobem dos³ownie i w 
przenoœni „pruj¹ " powietrze. I tak 
rzeczywiœcie robi¹  prawie wszyst-
kie ptaki. Czaple natomiast - nie 
tylko siwe, ale i inne gatunki tego 
rodzaju - szyjê wyginaj¹  esowato 
do ty³u i opieraj¹  potylic¹  o grzbiet. 
Wygl¹da to wed³ug mnie doœæ gro-
teskowo. jakby ptak zmêczy³ siê 
machaniem skrzyde³ i nie przery-
waj¹c lotu zapragn¹³ trochê odsap-
n¹æ, a nawet uci¹æ sobie krótk¹ 
drzemkê i g³owê - z braku podusz-
ki - u³o¿y³ wygodnie na w³asnych 
piórach. 

Swoje gniazda czaple siwe budu-
j¹  w górnych czêœciach koron wy-
sokich drzew, z suchych patyków 
i z miêkk¹  wyœció³k¹. Samice sk³a-
daj¹  jaja niejako do nieukoñczone-
go gniazda i ju¿ podczas wysiady-
wania ptaki ci¹gl e dobudowuj¹ 
jego obrze¿a. W efekcie gniazdo to 
przypomina g³êbok¹  misê. a jego 
podniesione brzegi zabezpieczaj¹ 
jaja i pisklêta przed wypadniêciem. 
Czaple siwe najchêtniej gnie¿d¿¹ 
siê w du¿ych koloniach, zwanych 

czapliñcami, czêsto wspólnie z innymi ptakami penetruj¹cymi 
stawy i jeziora w poszukiwaniu po¿ywienia - z kormoranami. 
Czapliñce mog¹  byæ po³o¿one nawet w odleg³oœci kilku lub kil-
kunastu kilometrów od wody. Najliczniejsze kolonie czapli si-
wych znajduj¹  siê na pó³nocy Polski, gdzie doliczono siê czapliñ-
ców licz¹cych blisko 900 gniazd, a na po³udniu kraju najliczniej-
sze stwierdzone kolonie tego gatunku liczy³y ok. 250 gniazd. 
Natomiast obserwacje pochodz¹ce z lat 20. XIX wieku mówi¹ 
0 czapliñcu na Mazowszu sk³adaj¹cym siê z 1000 gniazd. Rza-
dziej czaple siwe buduj¹  gniazda wœród trzcin i oczeretów. ale 
wówczas s¹  to ju¿ pojedyncze, samotne gniazda. 

Czaple siwe to ptaki migruj¹ce, do Polski przylatuj¹ce w marcu 
1 rozpoczynaj¹ce gniazdowanie w kwietniu. Coraz czêœciej jed-
nak czaple pozostaj¹  u nas na okres zimy i mo¿emy je spotkaæ 
¿eruj¹ce na stawach lub nad rzekami, ot, choæby w ostatnim tygo-
dniu lutego dostrzec mo¿na by³o czaplê siw¹  czatuj¹c¹  na krze na 
œrodku Wis³y na Polanie. 

W jaki sposób mogê potwierdziæ inteligencjê czapli siwych? 
Có¿, od d³u¿szego czasu „polujê" na te ptaki z aparatem fotogra-
ficznym. I proszê mi wierzyæ, bez wzglêdu na to, gdzie próbowa-
³em te ptaki podejœæ, czy nad Wis³¹, na stawach w Cieszynie, czy 
w „¯abi m Kraju", czy w Jastrzêbiu (tak, tak to miasto stawami i 
rozlewiskami „stoj¹ce"), czaple bezb³êdnie wyczuwaj¹  moje in-
tencje i ju¿ z daleka swym zachowaniem, czyli odlotem, potwier-
dzaj¹  tezê o swej czujnoœci i p³ochliwoœci. Owszem, mam kilka 
zdjêæ z czapl¹  siw¹, ale ptak jest na nich dos³ownie ma³¹  szar¹ 
kreseczk¹. Kilkakrotnie zdarzy³o mi siê podchodziæ czaplê bez 
aparatu lub z w³aœnie wypstrykanym filmem. I co? I pstro - czaple 
sta³y nieruchomo, w ogóle nie zawracaj¹c na mnie uwagi i pozwa-
laj¹ c podejœæ bardzo blisko, kpi¹c sobie ze mnie w ¿ywe oczy! 
Czytelnikom pozostawiam ocenê, czy to przejaw inteligencji, czy 
te¿ tylko z³oœliwoœci tych ptaków. Natomiast swoj¹, zapewne ma³o 
pozytywn¹, opiniê o czaplach siwych maj¹  w³aœciciele stawów 
rybnych, które dla tych ptaków s¹  suto zastawionym sto³em. 

Tekst i zdjêcie: Aleksander  Dorda 
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 kultury,
stowarzyszenia,  stra¿ miejska 

w w w . u s t r o n . p l 

Rynek 4, tel. 854-23-40, 
Wypo¿yczalnia dla doros³ych 
poniedzia³ek: 8.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda 12.00 - 18.00; 
czwartek: — pi¹tek: 8.00 - 18.00; sobota 8.00 - 12.00. 
Czytelnia ogólna oraz wypo¿yczalnia dla dzieci i m³odzie¿y 
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00: œroda 12.00 - 18.00: 
czwartek: — pi¹tek: 8.00 - 18.00. 

ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96. 
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym 
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum 
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko 
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) ..Wesele" 
Muzeum czynne: w poniedzia³ki 9 - 14 

we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 1 4. 
w soboty, niedziele 9.30 - 13. 

ul. 3 Ma ja 68, tel. 854-29-96. 
Wystawy sta³e: 
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców P. Stellera, J. Wa³acha, S. 
Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z JuŸwika i innych. Kolekcja 
medali: poczet królów i ksi¹¿¹t polskich, dzieje orê¿a polskiego, medale z 
dziedziny kultury i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisow, druki 
bibliofilskie i unikatowe. Cenny zbiór ksi¹¿ek - cieszyniana (mo¿liwoœæ 
korzystania ze zbiorów przez, uczniów i .studentów) 
Wystawy czasowe: 
Wystawa twórczoœci Karola Kubali. 
Oddzia³ czynny: œrody, czwartki, pi¹tki , soboty, niedziele 9-13 

B&K Heczkowie - ul. Blaszczyka 19. tel. 854-11 -(X). Galeria czynna ca³y czas. 

ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. 
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16. w soboty 9 - 13. 

Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 

Klub Abstynenta „RODZINA". Ustroñ, ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS) 
MITYN G AA - czwartek od 17.30 MITYNG Al-Anon. wtorek od 17.30 
Khi>Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00 
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72 
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 

-wtorek 9.00-10.00 
-czwartek 16.00-17.00 

Lekarz rodzinny - œroda 12.00 - 13.00 
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt. 10.00 - 14.00 

Zaprasza 

z poni¿szym kuponem 

na zakupy z rabatem 10% 

W A ¯ N Y l ) ( ) 19 M A R C A 

i\«nvo OlwarlY 
Sa lon lio*iii< klv€:%iiv 

z a p r a s za -

Wykonujemy: 
• paznokcie ¿elowe
• artystyczne zdobienie paznokci 

• nenna •depilacja 

Mo¿liwoœæ kupienia karnetu 
prezent na urodziny, imieniny Dzieñ Kobiet ilp 

ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl 
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, 
plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, taniec 
towarzyski, rêkodzie³o artystyczne, fotograficzne, modelarskie, 
akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu. 
kurs jêzyka angielskiego - wtorki godz. 17.00-18.00 - sala nr 8 
gimnastyka lecznicza - poniedzia³ki i czwartki godz. 19.00 - 20.00, 

- pi¹tek godz. 8.30 - s. nr 7 

TOWARZYSTWO KSZTA£CENIA ARTYSTYCZNEGO nauka gry na: 
fortepianie, keyboardzie, flecie, saksofonie, gitarze, klarnecie, 
skrzypcach, akordeonie. Kszta³cenie s³uchu, teoria muzyki, zajêcia 
wokalne - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu. 

a i zwi¹zki : 
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych 

- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17 
Stow. Kombatantów Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie 
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2 
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów 
Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych 
- czwartek 10.00-12.00 s. nr 2 
Polski Komitet Opieki Spo³ecznej Zarz¹d w Ustroniu 

- œroda 10.00-12.00 sala nr 2 
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00 
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00 
Zespó³ Wokalny „Ustroñ" - wtorek 18.00-20.00 

Ustroñ, ul. Wantu³y 47 (sala œwietlicowa). 
- poniedzia³ki : Pomoc w nauce dla dzieci m³odszych (kl. I-IV ) 
15.00 - 16.30 zajêcia rozwi jaj¹ce (plastyczne,ruchowo-taneczne), 

- wtorki: Pogotowie naukowe dla dzieci klas V-VI szko³y 
14.00 - 17.00 podstawowej i m³odzie¿y gimnazjalnej; 

przygotowanie do testów gimnazjalnych, 
-œrody: 15.00- 16.30 Pomoc w nauce dla dzieci m³odszych (kl. I-IV ) 

zajêcia rozwijaj¹ce (plastyczne.ruchowo-taneczne), 
- pi¹tki : 
14.00 - 17.00 Pogotowie naukowe dla dzieci klas V-V1 szko³y 

podstawowej i m³odzie¿y gimnazjalnej; 
przygotowanie do testów gimnazjalnych, 

Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 16.00 
-sobota 8.30- 13.00 

ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 
- sobota 8.45 -13.00 

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13. 

ul. Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY. darmowy 986 

 ( i i J f f i f t j 
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..U Marusia", ul. Gra¿yñskiego 27. 
tel. 854-49-97. Bankiety, domowa 
kuchnia. Zapraszamy. 

Zatrudniê konserwatora rencistê. 
Hotel Tulipan, tel.854-37-80. 

Ustroñ - centrum, piêtro 90 m na 
dzia³alnoœæ, 854-34-93. 

Ustroii - centrum, parter budynku 
na dzia³alnoœæ - wynajmê. 
854-21-44. 

Pokój do wynajêcia. 692-741 -763. 

Kafelkowanie, malowanie. 854-12-
64. 508-251-433. 

Profesjonalne projektowanie stron 
www. Koniaki: 0-603-529-804. 

Szukam pokoju do wynajêcia na 
terenie Ustronia. 0-505-509-165. 

Do wynajêcia mieszkanie 5()m 
z wygodami. 852-81-12. 

Sprzedam seicento, blêkimy meta-
lik . 1998, 11.000 km. pierwszy 
w³aœciciel, gara¿owany, stan ideal-
ny. 854-22-51. 

Sprzedam komputer / drukark¹. 
854-72-85 po 20.00. 

Do wynajêcia w œcis³ym centrum 
Ustronia umeblowane biuro. 
Tel. 854-18-38. 

Biuro rachunkowe, tel. 854-27-92. 

 godz.

 godz.

 godz.

 godz.SPORT 
 godz.

Miejski Konkurs Recytatorski dla szkó³ 
podstawowych - MDK.. Pra¿akówka" s. nr 7 

„Z a rok o tej samej porze" - kom. mi³o-
sna: wystêpuj¹: T. Stockinger i M.Tryba³a. 
„ W obronie jaskiniowca" - kom. ma³¿eñ-
ska dla doros³ych w wyk. E. Kamiñskiego. 
„Zapiski oficera Armii Czerwonej" - tragi-
komedia vr wykonaniu P. Cyrwusa. 

12.03 godz. 14.00 

Zawody narciarskie „Œpi¹cych Ryce-
rzy" - polana Solisko Czantoria 
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³o-
dzików w Snowboardzie - „Œpi¹cy Ry-
cerze" - polana Solisko Czantoria 

KIN O „ZDRÓJ" , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 854-16-40 
10.03 godz. 18.15 Pan od muzyki - obyczaj. (12 1.) Francja 

godz. 19.45 W stronê morza - abyt zaj. (151. )H i szpan i a 
11-17.03 gódz. 18.15 Prêgi - obyczaj. (15 1.) Polska 

godz. 19.45 Pasja (151.) USA 

 apteka  ul. Sanatoryjna 7.
 -apteka  ul. Cieszyñska 2,

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

U S T R O N S KA 

 z

- Czy zwierzêta gospodarskie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ charak-
terem? - pytaliœmy Karola Bukowczana. Ustroñski rolnik odpo-
wiada³: - Tak. Na przyk³ad œwinki wietnamskie na glos mojej 
¿ony od razu do niej przycliodzxi. Tak¿e ka¿da krówka ma swoje 
imiê, na które reaguje. Niektóre zwierzêta sej bardzo z³oœliwe, 
a dotyczy to szczególnie krówek. Bod¹. nie chc¹ siê doiæ. Takie 
siê z. gospodarstwa eliminuje. 

Podczas sesji z punktu .,Zapytania radnyc h " skorzysta³ Jan 
Szwarc i podzieli³ siê swymi przemyœleniami na temat roli  rad-
nego. - (idzie mam siê umiejscowiæ? - pyta³ radny dodajcie, ¿e 
czêsto ma wra¿enie, i¿ pracownicy UM niewiele sobie robie/ 
Z decyzji i ustaleñ czynionych przez radnych, a zdarza siê na-
wet obsztorcowywanie radnych przez urzêdników. Radny pod-
kreœli³, ¿e nie chodzi mu o rozgrywki personalne, a jedynie 
o mo¿liwoœæ pe³nienia swej roli. Nie jest to mo¿liwe bez. rzetel-
nej wspó³pracy UM i RM. 

Tradycje piecz.arkarstwa w Ustroniu siêgaj¹ 1959 roku. kiedy 
to W³adys³aw Burczyñski zak³ada uprawê o powierzchni oko³o 
lOOm . By³a to pierwsza hodowla piec zarek w  e po³udnio-
wej. poczynaj¹c od Krosna, przez (¡orlice, Kraków. Now\ S¹cz. 
a koñcz.¹t na Wroc ³awiu /.../ (¡oœcie z zachodu odwiedzaj¹cy 
Polskê dziwi¹ siê. jak nam ta piet arka  stwierdza Bogu-
s³aw Burczyñski. - Uprawia siê i<i  w³aœc iwie ..na nos". Wieezo-
rem zaghfda siê do hali. sprawd a apath r>  > u 7/<//</<  ij  siê »/ . \ l>-
ni. czuje w ilgoæ i temperaturê, U inn\(h pañstwac h ws:ystko 
je st skomputeryzowane i zmethani owanc (lilii ) 
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26 lutego odby³ siê Puchar Czantorii w snowboardzie, w któ-
rym brali udzia³ zawodnicy z Bielska-Bia³ej. Szczyrku, Cieszy-
na, Ustronia. Startowa³ w nich miêdzy innymi Marcin Frycz, 
obecny mistrz Polski w slalomie, zwyciêzca ogólnopolskiej olim-
piady m³odzie¿y w Ustrzykach. Pokaza³ klasê i oczywiœcie wy-
gra³. W Pucharze bra³o udzia³ 39 zawodników. 
- Imprezê uwa¿am za udan¹  - mówi organizator Andrzej Szeja, 
szef sekcji zimowej Klubu Sportowego KuŸnia Ustroñ. - Narcia-
rze zje¿d¿aj¹cy obok na stoku podkreœlali, ¿e by³y to bardzo 
widowiskowe zawody - inne tyczki, inny sposób jazdy. Solisko 
to odpowiedni stok. który po raz kolejny, dziêki uprzejmoœci 
prezesa Czes³awa Matuszyñskiego udostêpniono w po³owie na 
zawody dla m³odzie¿y. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e for-
mu³a rozgrywania zawodów snowboardowych trochê siê zmie-
nia i trzeba by pójœæ w kierunku slalomu równoleg³ego. Wtedy 
jednak konieczne by³oby wy³¹czenie ca³ego stoku. 

Snowboard zaistnia³ w naszym mieœcie 8 lat temu dziêki ini-
cjatywie m³odzie¿y. Powsta³ wtedy klub snowboardowy „Bu-
sters", dzia³a³ kilka lat i w tym klubie wyroœli bardzo dobrzy 
zawodnicy, którzy do tej pory s¹  w kadrze Polski - Katarzyna 

Zawody narciarskie „Œpi¹cych rycerzy" odbêd¹  siê 12 marca 
o godz. 11 na stoku obok wyci¹gu Solisko - Czantoria. Bêd¹  one 
podzielone na grupy wiekowe: przedszkolaki (rocznik do 1996), 
klasy 1-2 szko³y podstawowe (1997. 1996). klasy 3-4 szko³y 
podstawowe (1995, 1994), klasy 5-6 szko³y podstawowe (1993, 
1992), gimnazja (1991, 1990, 1989), szko³y œrednie (1988, 1987, 
1986, 1985), ÓPEN - powy¿ej 20 lat (1984 i ni¿sze). Zg³oszenia 
przyjmowane bêd¹  w dniu zawodów od godz. 9 do 10.30. Prawo 
startu w zawodach maj¹  mieszkañcy powiatu cieszyñskiego. 
Zawody organizuje Kolej Linowa na Czantoriê. 

12 marca na wyci¹gu Solisko - Czantoria, odbêd¹  siê Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w snowboardzie - "Œpi¹-
cy rycerze". O godz. 14 wystartuj¹: roczniki 1995 - 1993, roczni-
ki 1992 - 1990 i roczniki 1989 - 1983. Zawodnicy mog¹  siê 
zg³aszaæ godzinê przed startem w dniu zawodów. Zawody orga-
nizuj¹  Polski Zwi¹zek Snowboardu i Kolej na Czantoriê, (ap) 

Wiejacha, Piotr Pinkas. Marcin Szeja, a tak¿e Krzysztof Cimek, 
obecnie trener, a przed kilku laty œwietnie zapowiadaj¹cy siê 
snowboardzista, który jednak musia³ przerwaæ karieriê /. powo-
du kontuzji. Ze wzglêdów finansowych klub siê rozpad³. Czêœæ 
zawodników przesz³a do szko³y mistrzostwa sportowego, czêœæ 
do innych klubów. Dwa lata temu prezes KuŸni Zdzis³aw Kaczo-
rowski oraz A. Szeja, który jest wiceprezesem Polskiego Zwi¹z -
ku Snowboardowego, postanowili reaktywowaæ sporty zimowe 
w Ustroniu. 
- Chcieliœmy daæ szansê m³odzie¿y - mówi A. Szeja. - M³odzie-
¿y. która chce pracowaæ pod okiem trenera. Wtedy powsta³a 
w KuŸni sekcja sportów zimowych, w której trenuj¹  snowboar-
dziœci i narciarze Teraz zawi¹zuje siê nowa grupa ludzi zaanga-
¿owanych w krzewienie sportu, skupionych przy wyci¹gu „Czan-
toria". KuŸnia ma problemy finansowe i nie staæ jej na utrzyma-
nie m³odych sportowców, postanowiliœmy wiêc. ¿e przejd¹  do 
tworzonego w³aœnie stowarzyszenia sportowego. 

W sekcji zimowej KS KuŸnia dzia³aj¹  dwie grupy. Jedn¹  pro-
wadzi Przemys³aw Ciompa, drug¹  Krzysztof Cimek. Dzieci 
i m³odzie¿ trenuje dwa, trzy razy w tygodniu na Czantorii, 
a dziêki pomocy Kolei ma mo¿liwoœæ korzystania z wyci¹gu 
bezp³atnie. Rodzice uiszczaj¹  sk³adki w wysokoœci 40 z³ mie-
siêcznie i te pieni¹dze id¹  na wynagrodzenie trenerów. W tym 
monecie w sekcji æwiczy ponad 35 zawodników. Wiêkszoœæ sta-
nowi¹  narciarze, snowboardzistów jest oko³o 12. 
- Uwa¿am, ¿e trzeba robiæ jak najwiêcej, ¿eby m³odzie¿y zago-
spodarowaæ czas - mówi A. Szeja. - Jeœli m³odzi maj¹  jakieœ zain-
teresowania i maj¹  je gdzie realizowaæ, to nie robi¹  g³upstw 
z nudów. Zim¹ w Ustroniu, mieœcie górskim, turystycznym po-
winniœmy jak najwiêcej m³odzie¿y zachêciæ do spêdzania czasu 
na nartach, na desce. Pierwszym krokiem by³a reaktywacja sek-
cji zimowej, drugim obsadzenie stanowiska prezesa Kolei Lino-
wej na Czantoriê odpowiednim cz³owiekiem. Pan Matuszyñski 
to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Chce dla m³o-
dzie¿y coœ zrobiæ, stara siê. ¿eby wyci¹g ¿y³, ¿eby dzieci mog³y 
tam jeŸdziæ. Przykro mi to mówiæ, ale tego poparcia nie ma we 
w³adzach miasta. KuŸnia Ustroñ nie dostaje dotacji na sekcjê 
zimow¹, w której szeregach mamy trzech zawodników w kadrze 
Polski. Reprezentuj¹  Polskê, Ustroñ i swój klub na zawodach 
krajowych i zagranicznych, zdobywaj¹  tytu³y mistrzów Polski. 
W zesz³ym roku trzy tytu³y mistrzów Polski juniorów. W tym 
roku ca³a grupa przesz³a ju¿ do seniorów, ale tu te¿ wyniki nie s¹ 
du¿o gorsze. Pi¹te miejsce w seniorach w Polsce to sukces. Nie 
ma drugiego klubu w Ustroniu, który móg³by siê pochwaliæ ta-
kimi osi¹gniêciami. Je¿eli miasto do takiej sekcji nie dok³ada 
ani grosza, to mnie to po prostu bardzo dziwi. KuŸnia wiêkszoœæ 
pieniêdzy przeznacza na pi³karzy, a kiedy prosi o pieni¹dze rów-
nie¿ dla tych m³odych, zdolnych sportowców, to miasto decydu-
je, ¿e takie pieni¹dze siê im nie nale¿¹. Najbardziej przykre jest 
to. ¿e miasto nie docenia pracy z m³odzie¿¹. Moim zdaniem 
dofinansowane powinny byæ przede wszystkimi dzia³ania skie-
rowane do m³odzie¿y. Jeœli ktoœ jest doros³y i chce siê bawiæ 
w sport, to niech sobie t¹  zabawê sfinansuje. Nasz bud¿et jest 
stosunkowo du¿y, a procentowo na sport przeznacza siê bardzo 
ma³o. Znam miasta, które swoim najlepszym zawodnikom fun-
duj¹  stypendia - Krynica, Zakopane, Bielsko-Bia³a. Szczyrk. Pro-
wadz¹  tak¹  politykê, ¿e za osi¹gniêcia sportowe siê nagradza. 
U nas nie docenia siê pracy z m³odzie¿¹  i nie docenia siê œwiet-
nych efektów tej pracy. 

Ubieg³y rok dla zawodników KuŸni zakoñczy³ siê sukcesami. 
W obecnym idzie im trochê s³abiej, ale trzeba wzi¹æ pod uwagê, 
¿e startuj¹  ju¿ w grupie seniorów i musz¹  siê przebijaæ przez ca³¹ 
alpejsk¹  czo³ówkê. 
- Nasi kadrowicze maj¹  szansê na jeszcze lepsze wyniki - stwier-
dza A. Szeja, - ale do tej pory mieli trochê pecha. Kasia Wiejacha 
ma problemy zdrowotne. Piotra Pinkasa na jakiœ czas wyelimi-
nowa³a kontuz ja, a syn Marc in mia³ k³opoty ze sprzêtem. Ry³y 
perturbacje, ale teraz powinno byæ lepiej. Musz¹  zdobyæ jeszcze 
trochê punktów za dobre miejsca, ¿eby w przysz³ym roku mogli 
startowaæ w zawodach Pucharu Œwiata. 

Marcin Szeja zaj¹³ pi¹te miejsca w gigancie i snow crossie 
w mistrzostwach Polski, by³ szesnasty w snowcrossie na uniwer-
sjadzie w Austrii, gdzie spotkali siê czo³owi zawodnicy œwiata. 
Ostatnio zaj¹³ 4. i 6. miejsce na otwartych mistrzostwach S³owa-
cji . Przed nim mistrzostwa Czech i W³och. Monika Niemiec 

10 marca 2005 r. Gazeta Ustroñska 15 



Odby³a siê spartakiada samorz¹dowców ziemi cieszyñskiej, 
ponownie na stoku Z³otego Gronia w Istebnej. Uczestniczy³o 
dziesiêæ gmin i reprezentacja starostwa. Bardzo dobrze w tych 
zawodach wypad³a reprezentacja ustroñskiego samorz¹du. 
W najwa¿niejszej konkurencji, slalomie gigancie, uczestników 
klasyfikowano w kategoriach wiekowych do 40 i powy¿ej 40 
lat. Wyniki: kobiety do 40 lat: I. Katarzyna ¯abiñsk a (Cie-
szyn). ustronianki: 5. Aleksandra £uckoœ, 7. Beata Krysta, ko-
biety powy¿ej 40 lat: I. Lidi a Kasperlik (Brenna), ustronianki: 
3. Gra¿yna Winiarska. 6. Teresa Januszewska, mê¿czyŸni do 
40 lat: 1. Jaros³aw Œliwka (Wis³a), ustroniacy: 2. Ireneusz Sta-
niek, 5. Ireneusz Szarzeæ, mê¿czy¿ni powy¿ej 40 lat: 1. Zyg-
munt Greñ (Brenna), ustroniacy: 9. Andrzej  Siemiñski. I 1. Ka-
zimierz Zawada. W jeŸdzie na desce i rzucie pi³k¹  lekarsk¹ 
zwyciê¿y³a Istebna. Ustroñ zaj¹³ 5 i 6 miejsce. Klasyfikacja dru-
¿ynowa: I. Ustroñ (131 pkt), 2. Istebna (116), 2.Goleszów (116). 

Burmistrz zapytany czy jest zadowolony z osi¹gniêtego osobi-
œcie wyniku w slalomie odpowiada: - Zawsze jestem zadowolony, 
gdy siê wszystko dobrze koñczy, a ¿e skoñczy³o siê dobrze, œwiad-
czy to, ¿e dru¿yna Ustronia zdoby³a pierwsze miejsce. Pojechali-
œmy dobrze, na wyrównanym poziomie, co zapewni³o nam zwy-
ciêstwo. Oczywiœcie indywidualnie te¿ by³y sukcesy, bo Gra¿yna 
Winiarska by³a trzecia, a Ireneusz Staniek drugi. Nasze pierwsze 
miejsce jest trochê niespodziewane, ale cieszy. (ws) 

Mili  Czytelnicy, 
Drodzy Ludêcz.ko wie 
Ni ma mo¿ne to w œwiecie. 
Wydañ momy siedemset, 
gdy Ustroñ obchodzi swe siedemsetlecie! 
Miasto tyle roków, liczy se bezma³a 
Ustroñska, nómerów tak moc ju¿ wydala. 

BóñdŸ. gdo, ju¿. w gazecie, by³ ³opisowany 
I niejeden czytelnik sfotografowany. 
Bo Naczelny wszyndzi cyka zdjyncia przeca 
I pisze mocka o rozmaitych wiecach. 

Monikê i Anie mo te¿ do pumocy, 
Sk³odajam gaz.ete aji do pó³nocy. 
We œrodê do Górek, jedzie z nióm wczas rano, 
U pana Ma³ysza je tam drukowano. 

W czwartek jam Bo¿ynka rozkludzo od rana. 
¯eby by³a przez was gibko przeczytana. 
Byœcie dycki wszysko wiedzieli o mieœcie, 
I co ju¿ zrobili, co z.robióm nareszcie! 

Naszych Czytelników szumnie pozdrawiamy, 
W maju na „patnostke " ju¿. was zapraszamy. 
Radzi my sam strasznie, ¿e nas fart czytacie 
l a swojich firmach og³asz.ki dowocie! 

Maria Nowak 

P O Z I O M O: 1) szerokie u atlety, 4) w runie leœnym. 6) ele-
ment umundurowania. S) znak zodiaku, 9) leœne duszki, 
10) uznanie, s³awa. 11) domena Ma³ysza, 12) imiê ¿eñskie, 
13) siedziba burmistrza, 14) pieœñ operowa, 15) mieszkanka 
znad fiordów. 16) patrza³ki. 17) ..zimny" ³ajdak. 18) du¿a 
papuga. 19) szata liturgiczna, 20) chodz¹ do tylu. 

PIONOWO: 1) owad w kropeczki, 2) przetwórnia ropy nafto-
wej. 3) znany browar. 4) bal przebierañców, 5) padlino¿erca, 
6) wytwarzanie czegoœ. 7) najlepsze z baraniny. 11) wyznaczo-
ny teren. 13) atrybut drogówki. 14) Armia Krajowa. 

Rozwi¹zanie krzy¿ówki powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi ocze-
kujemy do IX marca br. 

Rozwi¹zanie krzy¿ówki z nr 7 
SLALOM NA CZANTORII 

Nagrodê 30 /I otrzymuje EL¯BIET A SOKO£OWSKA 
7 Ustronia, ul. Fabryczna 2/le m 35. Zapraszamy do redakcji. 
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