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Rozmowa z Janem Bobkiewiczem,
instruktorem prawa jazdy
15 lutego obchodziliśmy Dzień Instruktora Prawa Jazdy. Pan
uczy jeździć od 30 lat, a siedzi za kółkiem ponad pół wieku.
Czy to prawda, że osoby, które robią prawo jazdy w zimie, na
starcie są już lepszymi kierowcami? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Oczywiście. Każdy kierujący pojazdem, który uczy się w trud
nych warunkach i pokonuje te trudne warunki przy pomocy in
struktora, lepiej daje sobie radę. Latem jeździ już swobodnie i ze
spokojem podchodzi do następnej zimy.
Można jednak powiedzieć: dobrze, będę lepszym kierowcą,
ale najpierw muszę zdać, a zimą będzie to trudniejsze.
Tutaj nie ma reguły. Na pewno nie jest tak, że zimą mniej osób
zdaje egzaminy, a latem więcej.
Jak pan ocenia nasze drogi zimą?
Widziałbym je nieco inaczej. Przemawia przeze mnie patriotyzm
lokalny, ale j<1 chciałbym widzieć nasze drogi utrzymane na bia
ło. Wolałbym, żeby zajęto się chodnikami, żeby piesi mieli chod
niki odśnieżone, posypane. Moja wizja jest taka: w samym mie
ście drogi białe, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20, 30
kilometrów na godzinę, a do szybkiego przemieszczania służą
obwodnice. Za to piesi mają co kilkanaście metrów przejście,
ruch jest ograniczony, ulicami jeżdżą sanie ciągnięte przez ko
nie. Ruch jest powolny, ale płynny.
Nie groziłoby nam więcej stłuczek, gdybyśmy utrzymywali
drogi na biało?
Na pewno nie. Ograniczenie prędkości to zawsze lepsze rozwią
zanie niż rozpędzanie się, nagłe hamowanie, nerwowe włącza
W miniony weekend odbył się Puchar Czantorii. (Str 89) Fot. W. Suchta
nie się do ruchu. Piesi muszą się przeprawiać przez zaspy i czato
wać na wolniejszego kierowcę, żeby przebiec przez ulicę. Ci,
którym się spieszy, jechaliby obwodnicą.
Tliryści by nas omijali jadąc do Wisły.
Na pewno nie. Ci, co chcą dojechać do Wisły, to już nas omijają
Sesja Rady Miasta, na której odbędzie się dyskusja na temat
i pędzą dwupasmówką. Nadanie charakteru centrum raczej przy
nowego
planu zagospodarowania Ustronia, będzie miała miej
ciągnęłoby turystów.
sce w sali sesyjnej Urzędu Miasta 2 marca (środa) godz. 14.00.
Wykazuje pan wyjątkową troskę o pieszych.
Może dojdziemy do tego, że zmienią się przepisy dotyczące
strefy ochronnej pieszego. Obecnie w Polsce pieszy ma dopiero
wtedy pierwszeństwo, gdy postawi jedną nogę na przejściu. A i
wtedy mamy rosyjską ruletkę. Czy kierowca zdąży się zatrzy
12 marzec 2005 r.
(sobota) godz. 18.00
mać? Jak jechał za szybko, to może dojść do potrącenia. Jak tu
postawić nogę na jezdni, jak człowiek nie wie, czy to przeżyje? „Za rok o tej samej porze"  komedia miłosna na dwa głosy
wstępują: Tomasz Stockinger i Marzena Trybała.
Na Zachodzie pieszy zbliżający się do przejścia już ma pierw
szeństwo. Kierowca, uprzedzony o takich przepisach zwalnia
14 marzec 2005 r. (poniedziałek) godz. 18.00
i przepuszcza pieszych, nawet nie zawsze musi się zatrzymywać.
„W obronie jaskiniowca"  błyskotliwa komedia małżeńska
Uczy p a n s z a c u n k u dla pieszego?
dla dorosłych w wykonaniu Emiliana Kamińskiego.
Oczywiście. Złość mnie ogarnia, gdy widzę, że pieszy już prawie
16 marzec 2005 r. (środa) godz. 18.00
wchodzi na przejście, a tu mu samochód śmiga przed nosem.
„Zapiski oficera Armii Czerwonej"  tragikomedia w wykona
Albo: stoi człowiek na brzegu chodnika i nie wie, wejść na tę
niu Piotra Cyrwusa.
ulicę czy nie. przejedzie mnie czy nie przejedzie? A jak się zda
rzy kulturalny kierowca, to uniżenie mu dziękują, że ich przepu
Bilety i karnety w cenie 60 zł (ilość ograniczona) można rezer
ścił. Tak nie powinno być. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
wować w MDK „Prażakówka" w Ustroniu osobiście lub pod nr
telefonu 033 8542906, 033 8545605.
(dok. na str. 2)
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kierowca, że wylądował na drzewie, a przecież zawsze jeździł
tak samo szybko w tym miejscu. Doszliśmy do tego, że dwa dni
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA

wcześniej miał wesele córki, a to oznacza duży stres, alkohol,
(dok. ze str. 1) zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
niewyspanie. Nie zdążył dojść do formy. Kiedy pokłócimy się
z żoną, mamy kłopot w pracy, jesteśmy przeziębieni, musimy
Wracając do zimy, jakie warunki drogowe są najtrudniejsze? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
jechać ostrożniej. Oczywiście ważny jest również stan technicz
Jak już mówiłem, drogi utrzymane na biało nie są niebezpiecz
ny pojazdu, stan drogi, ale to są drugorzędne sprawy. Tak jak
ne. Jezdnia jest gładka, nie podziurawiona przez działanie soli.
w każdej innej dziedzinie życia, przy prowadzeniu pojazdu, trze
Kierowcy wiedzą, że występuje jakaś' tam śliskość i jadą ostroż
ba myśleć i wykazywać zdrowy rozsądek.
niej. Najgorzej się jeździ wtedy, gdy jest posolone, posypane
Co by pan powiedział kierowcom, którzy w dalszym ciągu nie
żwirem, kierowca widzi, że jezdnia niby jest czarna, a pod spodem
chcą zmieniać opon na zimowe?
czyha lód. Przyspiesza i kończy się to poślizgiem, stłuczką...
W oponach zimowych jest zupełnie inna przyczepność, twar
Na bocznych ulicach, parkingach kierowcy ćwiczą poślizg kon
dość, jakość gumy, bieżnikowanie. Widziałem taki film instruk
trolowany. Czy takie ćwiczenie pomaga wyjść z opresji?
tażowy o właściwościach opon. Nie będę podawał nazw firm, ale
Warto ćwiczyć poślizg kontrolowany, ale tylko na parkingach
chodziło o jedną z najbardziej znanych marek i produkt tańszy.
zamkniętych, na przykład na Polanie koło motelu, na pustym
Przy hamowaniu lepsza opona przyklejała się do asfaltu jak guma
terenie, gdzie nie ma ludzi i samochodów. W nocy nasi młodzi
do żucia, a ta druga ścierała się jak gumka do gumowania i zosta
kierowcy ćwiczą na pustych drogach poślizgi, zawracania, ale to
wiała czarny ślad na jezdni. Przepisy jeszcze nam nie nakazują
jest niebezpieczne. W kierowaniu wszystko polega na tym, żeby
jeżdżenia na zimowych oponach, ale myślę, że jest to tylko kwe
czynności obsługujące samochód wprowadzić w nawyk. I tu cie
stia czasu.
kawostka. Im intelekt kursanta wyższy, tym trudniej nauczyć go
jeździć. Prowadzenie samochodu powinno się odbywać auto
A czy można nakazać jeżdżenie z łańcuchami?
matycznie, wejść w krew poprzez wielokrotne powtarzanie tych
Przy wjeździe na Równicę stoi okrągły, niebieskim znak, który
samych czynności. Kiedyś uczyłem jeździć człowieka z tytułem
nakazuje wjazd z łańcuchami, ponieważ na Równicę nawet na
profesora, który stwierdził, że łatwiej mu przyszło napisanie pra
zimowych oponach czasami jest ciężko wjechać. Jeśli kierowca
cy magisterskiej, zdobycie profesury niż zaliczenie kursu prawa
będzie próbował wjechać na górę, zablokuje ruch, to można mu
jazdy. Ten pan profesor nad każdą czynnością się zastanawiał i
nałożyć mandat.
niczego nie chciał robić bezmyślnie.
Zdolniejszymi uczniami są młodzi czy starsi ludzie?
Zimą częściej zdarzają się stłuczki, hamowanie na drzewie.
Najbardziej lubię kursantów, którzy nic nie umieją. Taki czło
wiek samodzielnie jeździ już po piętnastej godzinie nauki. Kie
Wszystkich tych przykrości uniknęlibyśmy, gdybyśmy jeździli
dy chłopak próbuje ze starszym kierowcą gdzieś po bocznych
bezpiecznie. W skrócie powiem, że należy brać pod uwagę wa
drogach, to zanim oduczę go złych nawyków i potem nauczę
runki pogodowe i warunki psychofizyczne kierowcy. Ten drugi
prawidłowych, mija ponad dwadzieścia godzin. Surowy kursant
czynnik jest lekceważony, a ma olbrzymie znaczenie. Kierowcy
jest idealnym kandydatem na dobrego kierowcę. Jeśli chodzi
powinni zdawać sobie sprawę, że tę samą trasę pokonujemy raz
o wiek, to rzeczywiście młodzi, tak jak w każdej dziedzinie,
z prędkością 60 kilometrów na godzinę, a innym razem musimy
szybciej chłoną wiedzę, starszemu trudniej to przychodzi. Jed
zwolnić do 40. Kiedyś opowiadał mi znajomy, doświadczony
nak ja to tłumaczę głównie względami psychologicznymi. Ten
młody się nie przejmuje. Musi zrobić prawo jazdy i po prostu
jeździ. Starszy przychodzi z całym bagażem doświadczeń, stre
sów, kłopotami rodzinnymi, zdrowotnymi. A już nie daj Boże,
jak szef powiedział, że musi zrobić prawo jazdy, bo inaczej zo
stanie zwolniony z pracy.
Młodzi szybciej się uczą, ale potem często są zmorą naszych
ulic.
To nie jest skutek braku umiejętności, ale brawura i niedojrza
łość. Psychologia uczy nas, że dopiero około 25 roku życia po
trafimy dokładnie przewidzieć skutki naszych działań i właści
wie ocenić swoje umiejętności.
Gdyby to zależało od pana, w jakim wieku można by samo
dzielnie jeździć po ulicach?
Uczyć się jeździć samochodem mogą szesnastolatkówie, bo wte
dy najlepiej ćwiczą prawidłowe nawyki, chłoną informacje, ale
nie wypuszczałbym ich samych na drogi. Poczekałbym do 21
roku życia. Do tego czasu niech jeżdżą w towarzystwie doświad
czonego kierowcy, który powie im, że nie są na torze wyścigo
wym, muszą uważać na innych kierowców i pieszych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Bobkiewicz.
Fot. M. Niemiec
J.zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
luchy zdobywają plakietki
„Przyjaciel Przyrody" w Wiśle,
Ustroniu i •Cieszynie.
•
•

Liga Ochrony Przyrody ma bli
sko 2000 członków skupio
nych w kołach szkolnych i te
renowych w cieszyńskim re
gionie. Należy do najlepiej
działających. Organizowane
są rajdy i liczne konkursy po
pularyzatorskie dla młodzieży
oraz patrole ekologiczne.
Ostatnio nawiązano kontakty
również z przedszkolami. Ma
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Hrabia Krzysztoforski był
pierwszym właścicielem ka
mieniołomu w Wiśle Obłaźcu.
Kamień zaczęto pozyskiwać
tam ponad 80 lat temu na pol u
wykupionym od Józefa Śliw
ki. Skałę kruszono wtedy ręcz
nie przy pomocy łomów i ki
lofów, a widłami ładowano
kawałki na wózki.
•

•

•

Koło Pszczelarzy w Skoczowie
działa od 1970 r. Powstało
z inicjatywy Jana Kowali. Naj

lepszym okresem był początek
lat 80. Liczba członków wy
nosiła wtedy ponad 130 i po
siadali oni nawet do 770 pni
pszczelich.
•

•

•

Popularny bar „Beczka" na
Kubalonce w latach 30. miał
inny wygląd niż obecnie. Sta
ła tam pokaźnych rozmiarów
browarna beka i spełniała rolę
bufetu. Przykryta była blasza
nym dachem na drewnianych
słupach, zwieńczonym... mi
niaturą Wieży Piastowskiej.
•
•
•
Muzeum w Górkach Wielkich
ma w depozycie wiele pamią

tek po Zofii Kossak. Biurko,
portrety, drewniany krzyżyk,
srebrne broszki i inne przeka
zała rodzina słynnej pisarki.
Od ponad pół roku nowym
dyrektorem placówki jest Do
minik Dubiel, pasjonat i znaw
ca fotografii z Cieszyna.
•
•
•
Za budynkiem Urzędu Miej
skiego przy ul. Kochanowskie
go w Cieszynie, kilka lat temu
podczas prac ziemnych odkry
to zabytkową studnię. Była przy
kryta żelbetową płytą i przysy
pana ziemią. Studnia ma ka
mienne ocembrowanie, a do lu
stra wody jest ok. 20 m. (nik)
17 lutego 2 0 0 5 r.

ił.02.2005 r.
O godz. 15.30 na ul. Katowickiej
kierujący mercedesem ustroniak
wymuszał pierwszeństwo i uderzył
07.02.2005 r.
w seicento, p r o w a d z o n e przez
0 godz. 8.50 na rondzie na zbiegu
24 lutego członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Ekologicz
mieszkańca Frydlichowa.
ul. Daszyńskiego i 3 Maja kierują
nego Koło w Ustroniu spotkają się o godz. 17.00 w Regionalnym
11.02.2005 r.
cy samochodem daf mieszkaniec
Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Jaszowcu. Gwoździem
0 godz. 7 na ul. Katowickiej kie
Wisły wymuszał pierwszeństwo
programu będzie z pewnością wykład dr. Leszka Bernackiego,
rująca fiatem 126p mieszkanka
1 „stuknął" nissana, prowadzone
pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego na temat „Stor
H a r b u t o w i c j e c h a ł a za szybko
go przez mieszkańca Działdowie.
czyki Śląska Cieszyńskiego i problemy ich ochrony".zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ag)
1 uderzyła w seicento, kierowane
07.02.2005 r.
•
•
•
przez mieszkankę Ustronia.
Około godz. 11.30 na poczcie zło
12.02.2005 r.
dziej ukradł portfel mieszkance
Urząd Miasta informuje, że na okres 21 dni został wywieszony
O godz. 8.40 na ul. Wiślańskiej
Ustronia.
na tablicy ogłoszeń wykaz dot. nieruchomości lokalowej nr 17
kierujący oplem zafira mieszkaniec
08/09.02.2005 r.
położonej w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 34 zbywanej w dro
Zawiercia wpadł w poślizg, zjechał
Z parkingu na os. Manhatan zło
dze przetargu nieograniczonego.
na pobocze i uderzył w drzewo.
dzieje ukradli volkswagena golfa na
•
•
•
12.02.2005 r.
leżącego do mieszkańca Blizanowie.
W czwartek 24 lutego w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii
O godz. 8.40 na ul. Katowickiej
09.02.2005 r.
Skalickiej" gościć będą Wanda i Bolesław Mider. Spotkanie od
kierujący mondeo katowiczanin
Około godz. 11.45 na ul. Kuźni
będzie się w cyklu „Stąd są moje korzenie", a zatytułowane jest:
najechał na tył renault premium,
czej pieszy wtargnął na ulicę prosto
którego prowadził cieszyniak.
„Zycie to otwarta księga, gdzie zawarte dzieje...". Wystąpi duet
pod prawidłowo jadący samochód.
12.02.2005 r.
Ustroniakowi nic się nie stało.
gitarowy z wnukiem bohaterów wieczoru Zbigniewem Bałdy
O godz. 10.40 na ul. Lipowczana
10.02.2005 r.
sem, a poezję recytować będą dzieci z Dziecięcej Estrady Regio
rybniczanin prowadzący mitshubisi
O godz. 7.40 na parkingu przy ul.
nalnej „Równica". Początek o godz. 17.00.
colt nie zachował ostrożności na śli
Sanatoryjnej w zaparkowane se
•
•
•
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
skiej drodze i uderzył w mazdę 626
icento uderzył samochód. Spraw
kierowaną przez ustroniaka.
ca uciekł.
13.02.2005 r.
11.02.2005 r.
W godzinach rannych ujawniono
O godz. 3 dwóch mieszkańców
włamanie do baru Utropek. Spraw
Ustronia ukradło kamerę z budyn
ców już załapano.
ku banku. Sprawców ustalono, ka
13.02.2005 r.
merę odzyskano.
Około godz. 12 na ul. Katowickiej
11.02.2005 r.
zatrzymano mieszkańca Wodzisła
O godz. 10.55 z pomieszczeń biu
wia Śląskiego, który prowadził
rowych na terenie warsztatów Ze
BMW w stanie nietrzeźwym. Wy
społu Szkół Ponadgimnazjalnych
nik badania: 0,92 mg/l.
(mn)
złodziej ukradł pieniądze. zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KRONI KA POLI CYJNA

STRAŻ

10 lutego zaczęt o wywozić śnieg z poboczy ulic. Na zdj ęciu prace na
ul. Daszyńskiego niedaleko „ Prażakówki". Ruch był nieco utrudniony, chwi
lami kierowcy musieli czekać aż kopara przerzuci masy topniejącego śniegu
na przyczepę traktora. Nie denerwowali się zbytnio, zadowoleni, że znikają
zmniejszające szerokość jezdni bandy. Śnieg wywożono też z innych miejsc
w mieście, trafił na teren obok stacji przeładunkowej.
Fot. M. Niemiec
•

•

•

12 i 13 lutego na trasach biegowych Kubalonki rozegrano
Mistrzostwa Polski LZS w biegach narciarskich. W biegu na 5
kilometrów stylem klasycznym w kategorii juniorek młodszych
5. miejsce zajęła mieszkanka Ustronia Daria Śliwka reprezentu
jąca KS Wisła Ustronianka. W biegu na tym samym dystansie,
ale stylem dowolnym na metę dotarła na 3. miejscu.
(mn)
•

•

Ci którzy od nas odeszli:
Ewa Szafarz
lat 88
Bronisława Tatar
lat 89

•

ul. Daszyńskiego 29
os. Manhatan 9/20

Serdeczne wyrazy współczucia
Pani Jolancie M o s k a l e
z p o w o d u śmierci O j c a

śp. Stanisława Słowieny

MIEJSKA

7.02.2005 r.
Na targowisku miejskim spraw
dzano przestrzeganie regulaminu
targowiska oraz zasad porządku pu
blicznego przez osoby handlujące.
9.02.2005 r.
Straż Miejska została powiadomio
na o chorej czapli znajdującej się
na jednej z posesji przy ul. Nad
rzecznej. Po uzgodnieniu z Wydzia
łem Ochrony Środowiska i Rolnic
twa Urzędu Miasta, najpierw po

mocy choremu ptakowi udzielił
weterynarz, a następnie ptak został
zabrany do schroniska dla dzikich
ptaków w Mikołowie.
10.02.2005 r.
Wraz ze zmianą pogody zmienił się
również charakter niektórych inter
wencji p o d e j m o w a n y c h przez
strażników miejskich. Interwenio
wano m.in. w sprawie dużego roz
lewiska wody na ul. Sanatoryjnej,
zatoru lodowego na potoku Mły
nówka oraz zablokowania chodni
ka na ul. 3 Maja zwałami zamarz
niętego śniegu.
(ag)

NIETRZEZWI NIELETNI
7 lutego w godzinach nocnych w Komisariacie Policji prze
badano alkomatem dwóch nastolatków, którzy przebywali
w Ustroniu na zimowisku. Przyprowadził ich opiekun, ponieważ
był zaniepokojony sposobem zachowania i podejrzewał, że jego
podopieczni mogli pić alkohol. Badanie potwierdziło te obawy.
Jeden z chłopców miał około 0,25 mg alkoholu na litr krwi to
znaczy ponad pół promila, a drugi 0,4 mg/l. Nieletni przyznali,
że alkohol kupili w Ustroniu i wskazali sklep. Sprzedawca po
niesie konsekwencje karne, ponieważ popełnił przestępstwo. Jeśli
w jednym sklepie sytuacja się powtarza, właściciel może utracić
koncesję. To samo dotyczy lokali  pubów, restauracji.
(mn)

s R AR

0

Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44
tel. 854 41 67
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TRZY OSOBY NA STO

Rady osiedli muszą wypracować swą linię współpracy z miesz
kańcami.
Różnie to w różnych osiedlach wygląda. Moim zda
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
niem zarządy w powołanych niedawno osiedlach mają lepszy
kontakt z mieszkańcami. Są jednak i takie osiedla, o których
Rozmowa z Emilią Czembor,
trudno powiedzieć czy zarząd się zbiera, czy są jakieś wnioski,
przewodniczącą Rady Miasta
bo nie otrzymujemy protokołów.
Kadencja zarządów osiedli skończyła się w grudniu. Dlaczego
Chodzę na zebrania rad osiedli i zazwyczaj są to spotkania
zebrania wyborcze odbędą się dopiero w marcu? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
z panią i burmistrzem. Czy potrzebny jest zarząd osiedla, by
Kadencja kończyła się w połowie grudnia. Zwoływanie zebrań
takie spotkanie zorganizować? Co innego spotkanie z burmi
przed samymi świętami nic jest najlepsze, ho to ogranicza fre
strzem a co innego zebranie, na którym dyskutuje się nad pro
kwencję. Został też uchwalony nowy statut osiedli i czekaliśmy,
blemami osiedla.
aż się uprawomocni. Stąd późniejszy termin. Poza tym nie chce
Zarząd powinien przede wszystkim spotykać się z mieszkańca
my przyśpieszać za bardzo wyborów. Uchwałę o terminie zebrań
mi, natomiast w zebraniu walnym raz do roku powinni uczestni
Rada Miasta podjęła w styczniu, więc trzeba zostawić trochę
czyć przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta.
czasu, by w osiedlach wszyscy mogli się dowiedzieć kiedy są
Co się stanie, gdy na zebranie wyborcze nie przyjdzie wyma
wybory.
gana ilość mieszkańców i zarząd nie zostanie wybrany?
Zgodnie z nowym statutem, aby można było wybrać nowy
Osiedle nie będzie miało zarządu i wtedy mieszkańcy mogą mieć
zarząd osiedla, musi w zebraniu uczestniczyć co najmniej 3%
pretensje tylko do siebie, że nie udało się przekonać odpowied
uprawnionych mieszkańców.
niej ilości osób do uczestniczenia w zebraniu.
Budzący tyle emocji trzyprocentowy próg jest tak minimalny,
A jak w takiej sytuacji powołać ponownie zarząd?
że w ogóle określenie „próg" jest dyskusyjne. Rady osiedli są
Jeżeli mieszkańcy zadeklarują, że przyjdzie wymagana ilość osób,
pierwszą jednostką organizacyjną, najbliższą mieszkańcom
nic nie stoi na przeszkodzie, by ogłosić kolejny termin zebrania.
i dlatego wybory zarządu osiedla powinno porównywać się
Brak zarządu to tak jakby osiedle zawiesiło swoją działalność,
z każdymi innymi wyborami. Skoro w innych wyborach mamy
gdyż brak zainteresowania mieszkańców.
frekwencję około 40%, to w porównaniu z tym 3% jest wymaga
Na jaką liczy pani frekwencję na zbliżających się zebraniach
niem niewielkim. Zarząd osiedla tworzą ludzie mający dobry
wyborczych?
kontakt z mieszkańcami, działający w określonej dzielnicy
Cały czas powtarzam, że 3% to trzy osoby na sto. Nie jest to
i współpracujący ze swym radnym. W osiedlach jest zazwyczaj
próg, którego nie da się przekroczyć. Początkowo, wzorując się
po jednym radnym, więc zarząd osiedla ma dużo do zrobienia,
na innych miastach, myśleliśmy o progu wyższym. Osobiście
ale musi to być zarząd, który po pierwsze chce, po drugie jest
wierzę w to, że wystarczająca ilość mieszkańców na zebrania
reprezentatywny i po trzecie cieszy się zaufaniem w środowisku.
przyjdzie, a to pozwoli dokonać wyborów zarządów.
Nie może to być zarząd wybierany spośród siedmiu czy dziesię
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
ciu obecnych na zebraniu.
Na większość zebrań osiedli przychodzi po kilka osób. Jeżeli
w danej dzielnicy jest jakaś aktualna sprawa budząca żywe
zainteresowanie, to frekwencja jest bardzo dobra. Na normal
ne zebranie wyborcze przychodzi niewiele osób.
Aby zebrania wyborcze osiedli były ważne, musi w nich uczest
Albo mieszkańcom zależy na tym, aby mieć zarząd osiedla, albo
niczyć 3% mieszkańców danej dzielnicy. Biorąc pod uwagę ilość
wystarcza im reprezentacja radnego. To nie jest tak, że zarząd
mieszkańców w dzielnicach 31 grudnia 2004 r. w zebraniach
osiedla musi być wybierany. Jest cały szereg dobrze funkcjonu
powinny uczestniczyć następujące ilości osób:
jących miast gdzie nie ma rad osiedli.
Ustroń Polana  34 osoby
Obecnie można odnieść wrażenie, że niektóre zarządy pozo
Ustroń Poniwiec  22 osoby
stają w opozycji do samorządu Ustronia. Jak pani wyobraża
Ustroń Nierodzim  34 osoby
sobie współpracę z zarządami osiedli?
Ustroń Hermanice  54 osoby
Moim zdaniem to chwilowe emocje związane z wprowadzeniem
Ustroń Lipowiec  36 osób
progu 3% frekwencji. Na ogół współpraca z radami osiedli ukła
da się dobrze. Staramy się wsłuchiwać w to co przekazują nam
przewodniczący zarządów. Oczywiście nie wszystko może być
od razu uwzględniane, ale drobne codzienne sprawy, na które
mieszkańcy zwracają uwagę są szybko załatwiane. Mam nadzie
Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę o terminach
ję, że gdy opadną emocje związane z wyborami, współpraca uło
zebrań sprawozdawczowyborczych w tych osiedlach, w których
ży się dobrze.
zakończyła się kadencja zarządów osiedli. Zebrania wyborcze
Jak powinna wyglądać współpraca zarządów osiedli z miesz
w poszczególnych dzielnicach odbędą się w terminach niżej po
kańcami?
danych:

PRÓG FREKWENCJI

TERMINY ZEBRAŃ

Ustroń Polana

1 marca

SP nr 3zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
(świetlica)

Ustroń Poniwiec
ul. 3 Maja 108

3 marca
Nadleśnictwo (świetlica)

Ustroń Nierodzim

7 marca
Przedszkole nr 4

Ustroń Hermanice 10 marca
SP nr 5 (świetlica)

Ustroń Lipowiec

11 marca
SP nr 6 (świetlica)

Początek wszystkich zebrań o godz. 17.00
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KONKURS
Ustroń

w

zwutsrponmliedcaU

700leciu

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Jeśli interesujesz się historią Ustronia, to weź udział w Otwar
tym Konkursie Wiedzy o Ustroniu pt. „Ustroń w 700leciu",
który odbędzie się 14 maja w Muzeum Ustrońskim. Pierwszą
nagrodą jest wyjazd za granicę, ufundowany przez BUT „Ustro
nianka". Zgłoś swą kandydaturę w Muzeum w terminie do
31 marca.
Sprawdź już dziś swoje wiadomości. Podajemy następne przy
kładowe pytanie: zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
W którym roku uruchomiono połączenie kolejowe Ustroń 
Goleszów?
Prawidłowa odpowiedź zostanie zamieszczona w następnym
numerze.
Odpowiedź na pytanie z poprzedniego numeru:
Technikum MechanicznoKuźnicze powstało w 1950 r.
Tyle śniegu to wielka frajda.

Fot. W. Sucht a

 w roku szkolnym 1930/31. W pierwszym rzędzie klęczą od
lewej: Ernest Drobczyński, Karol Staszko, Żmija, Gałuszka,
Rudolf Sadlik. Rząd drugi: Anna Nogawczyk, Wanda Nasz.
zywvutsrponmlkjigfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
Krystyna Michalczewska, Hildegarda Drobczyńska, Agniesz
ka Peszat, Jan Nowak  kierownik szkoły, Ignacy Gazurek 
wychowawca. Władysława Paszcza, Gertruda Michalik, Anna
Balcarek, Eugenia Kozieł. Rząd trzeci: Anna Kuczera, Biłko,
Emilia Demel, Emilia Herczyk, NN, Emilia Myrmus, Nina Mi
siorz, Janina Cicha, Agnieszka Błachut, Anna Halama, Emilia
Od początku roku Muzeum Ustrońskie pozyskało ponad 200
Stec. Rząd czwarty: Władysław Korbel, Emil Kasik, Tomasz
zdjęć, które zostaną skopiowane i opisane. Z tego bogatego
ko, Leon Madzia, Myrmus, Rudolf Kozieł, Władysław Czar
zasobu fotograficznego prezentujemy kolejne zdjęcie zbioro
necki, Jan Krysta, Karol Popek, NN, Kozok. Ofiarodawcy zbioru
we, bo takie zwykle cieszą się zainteresowaniem, gdyż można
szczegółowo opisanych fotografii serdecznie dziękuję.
na nich znaleźć wiele znajomych twarzy. Dziś uczniowie czwar
tej klasy Siedmioklasowej Szkoły Publicznej nr 1 w Ustroniu
Lidia Szkaradnik

W dawnym
USTRONIU

USRONK

Przedstawiciele trup uczestniczących w I Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych odbierali nagrody i dyplomy.

GRAND PRIX DLA BURATINO
I Miejski Przegląd Amatorskich Zespo
łów Teatralnych odbył się 10 lutego
w „Prażakówce". 8 spektakli przygotowa
nych przez zespoły ze szkół podstawo
wych, gimnazjów, średnich oceniali: na
czelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Spor
tu i Turystyki Urzędu Miasta Danuta Ko
enig, przewodniczący jury  reżyser, ak
tor, artysta, wspaniały człowiek, jak po
wiedziała o nim dyrektor MDK Barbara
NawrotekZmijewska, dyrektor Sceny Pol
skiej Teatru Polskiego w Czeskim Cieszy
nie Karol Suszka, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Stanisław Malina.
W pierwszej części zaprezentowały się
trupy: Zespół Teatralny „Chochlik" ze
Szkoły Podstawowej Nr 6 pod kierunkiem
Zuzanny Sikory z „Baśnią o złotniku za
klętym w kaczora". Teatrzyk „Iskierka",
również z SP6, również pod kierunkiem
Z. Sikory, „Entliczek Pentliczek" z SP5,
pracujący pod okiem Agnieszki Szonow
skiej z „Szałową babką" i spektaklem
„Zona ma zawsze rację", „Łuska" ze Szko
ły Podstawowej Nr 3 przygotowujący się
z Emilią Biłko w baśni „O rybaku i rybce",
Teatrzyk „Buratino" ze Szkoły Podstawo
wej Nr 2 z opiekunką Wiesławą Herman
i Aleksandrą Szczurek, „Białe Murzyny
Show"  młodzież z Zespołu Szkół Ponad
gimnazjalnych z „Freestylerem", której po
magał wychowawca klasy Marek Sikora,
„Maski" z Gimnazjum Nr 2 pod kierunkiem
Lidii Szkaradnik z przedstawieniem „Drew
niana miska", „Trójwieś albo Siedem Nie
szczęść" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal
nych z dramatem, „Zmorysaniec" czyli
„Kopciuszek", uczniowie, których w przy
gotowaniach wspierała Jolanta Myrmus
i wychowawca Piotr Kaczmarzyk.
Przegląd można nazwać świętem teatru,
które udało się stworzyć aktorom i publicz
ności. Zmieniali się miejscami, ale
z równym zaangażowaniem grali i ogląda
li. Dorośli z niezwykłą przyjemnością ob
serwowali szczególnie najmłodszych, któ
rzy zestresowani czekali na swoją kolej, a
kiedy nadeszła, z pasją ustawiali dekora
cje, podłączali sprzęt i wcielali się w posta
ci dramatu. Spektakle ciekawiły, zmuszały
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do myślenia, inne rozśmieszały i zadziwia
ły. Salwy śmiechu wybuchały przy oglą
daniu „Freestylera", dech zapierały wy
czyny Białych Smoków w pozakonkurso
wym pokazie wschodnich sztuk walki.
O przygotowaniu i poziomie przeglądu
mówił po prezentacjach K. Suszka:
 Ponieważ jestem najstarszy w tym gro
nie, pani dyrektor powiedziała: Idź ogłoś
werdykt, oni na ciebie nie będą krzyczeć,
bo jesteś stary i zostawią cię w spokoju.
Mam niesamowitą przyjemność, radość,
błogość, że mogę się spotkać z tyloma
młodymi ludźmi, których cieszy i bawi
teatr, sztuka, występowanie na scenie. Są
to piękne zainteresowania i pozostają na
całe życie. Dziękuję pedagogom, dzięku
ję rodzicom, którzy kupują materiały
i szyją kostiumy, a przede wszystkim wam,
którzy się bawicie w tego rodzaju twór
czość sceniczną.

Fot. M. Niemiec zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONML

Przewodniczący jury przedstawił też
swoje krytyczne uwagi, które w przyszło
ści pozwolą młodym artystom lepiej pre
zentować się na scenie. Dzięki tym facho
wym informacjom i wysokiemu poziomo
wi ustroński przegląd nie pozostaje jedy
nie próbą generalną przed występami
w większych miastach. To sprawdzian
umiejęności i talentu.
W kategorii młodzieżowej jury nie przy
znało żadnej nagrody, wyróżniony został
zespół „Białych Murzynów". W grupie
dziecięcej trzecie miejsce przyznano „En
tliczkowi Pentliczkowi", drugie „Iskier
ce", a pierwsze jednogłośnie „Buratino".
Zwycięzcy otrzymali od Urzędu Miasta
bon na przejazd wyciągiem na Czantorię.
Zdobywcami statuetki grand prix zostali
artyści z „Buratino", a nagrodą za profe
sjonalizm będzie występ w ramach
Ustrońskich Spotkań Teatralnych oraz
występ na XV Bielskich Spotkaniach Te
atralnych w teatrze „Banialuka". zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONML
Monika Niemiec

Tak cieszą się aktorzy z „Buratino" po zdobyciu grand prix.

Fot. M. Niemiec
17 lutego 2005 r.

29 stycznia odbył sięzywutsrponmlkjigfedcbaVNI
IV Bal Szkolny Gimnazjum nr 1 w Ustro
niu. Kolejny nasz bal okazał się ze wszech miar udany. Uczestni
czyło w nim blisko sto osób. Zysk z balu postanowiono przezna
czyć na różne cele szkolne. Podczas balu dokonano także zbiór
ki pieniężnej dla ofiar tragedii w Azji, w grudniu 2004 r.
Bal mógł się odbyć dzięki wsparciu sponsorów. Pozyskano
wielu instytucji i osób prywatnych, które wsparły nas darami
rzeczowymi i wpłatami pieniężnymi. Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy:
Panu Henrykowi Kani (Zakłady Mięsne Pszczyna), Pani Barba
rze Cymor (Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ustroniu), Pań
stwu Jolancie i Januszowi Górnikom (Hurtownia Warzyw i Owo
ców w Ustroniu). Pani U. Konderli (PHUP „Tiktakon" w Ustro
niu), Panu Zdzisławowi Szlaurowi (Cukiernia „Na Bleichu"
w Wiśle), Państwu Bożkom (Wytwórnia Wód „Ustronianka"),
Panu Jerzemu Sikorze (Hurtownia Artchem), Sanatorium Reha
bilitacyjnemu „Malwa" w Ustroniu, RKS w Goleszowie, Piekar
ni Nr 1 w Wiśle, Hurtowni „Konel" w Ustroniu, Panu Posłowi
Obrady prowadził J. Balear.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjifedcbaZYX
Janowi Szwarcowi, Panu Karolowi Grelowskiemu, Pani Elżbie
cie Rokita, Firmie „Mondial Pol", Panu Leszkowi Goszykowi,
Firmie „Kosta" w Ustroniu, Firmie „Inżbud" w Ustroniu, Przed
siębiorstwu „Proinbud" w Ustroniu, Hurtowni Pana Kowali, Hur
12 lutego w remizie w Lipowcu odbyło się walne zebranie
towni Pani Kluz, Kwiaciarniom „U Joasi" i „Róża", Firmie „Jan
tamtejszej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezes jednostki Karol
tar" w Ustroniu, Stacji paliw A. Suszki, Piwnicy Pod Równicą,
Małysz witał gości: radni} Olgę Kisiałę, burmistrza Ireneusza
Sklepom: „Pamiątki", „1" i „Aleksander"(ul. Daszyńskiego), Pra
Szarca, radnego Jana Lazara, sekretarza Zarządu Miejskiego
cowni Modniarskiej „Elżunia", a także sklepom: „Sportus"
OSP Czesława Gluzę, komendanta miejskiego OSP Mirosława
(ul. Ogrodowa), „Galtex"(9 Listopada) i Andrzejowi Zabickie
Melcera, delegacje innych ustrońskich jednostek. Następnie
mu (sklep z artykułami oświetleniowymi).
prowadzenie obrad powierzono Józefowi Balcarowi.
Dyrekcja Gimnazjum serdecznie dziękuje wszystkim rodzi
W swym sprawozdaniu K. Małysz stwierdził, że trzeba szukać
com zaangażowanym w organizację Balu. Szczególnie dzięku
zaplecza wśród młodzieży. Obecnie jednostka liczy 21 człon
jemy Panu Markowi Gadule, Wandzie Chowaniok, Annie Berek
ków czynnych, 24 członków wspierających, 2 członków hono
i Grażynie Galik. a także wszystkim, którzy przyczynili się do
rowych i 10 członków drużyny młodzieżowej. W minionym roku
zorganizowania Balu.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Leszek Szczypka
uszczelniono w strażnicy wszystkie okna, zakupiono żaluzje.
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Ze sprzedaży kalendarzy uzyskano 6.848 zł. Największym pro
•
•
•
blemem jest awaria pieca.
W ostatnią sobotę karnawału, 5 lutego odbył się tradycyjny Bal
Sprawozdanie naczelnika odczytał Jerzy Górniok. Strażacy
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Zorganizowany
z
Lipowca
w minionym roku wyjeżdżali 12 razy do zagrożeń
został przez Radę Rodziców z przewodniczącym panem Piotrem
miejscowych, przy czym największą akcją było usuwanie skut
Juraszkiem i panią Renatą Lisowską  Demel na czele. W przygo
ków oberwania chmury 2 maja. Sprawozdanie finansowe przed
towanie balu włączyli się jak zawsze wszyscy rodzice dzieci
stawił skarbnik Józef Bijok. Antoni Kędzior w imieniu Komisji
uczęszczających do naszej szkoły, pomagając w zgromadzeniu
Rewizyjnej wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium.
fantów na loterię. Serdecznie im za to dziękujemy!
A. Kędzior podziękował też druhowi Leszkowi Siemiennikowi
Bal odbywał się w DW „Ziemowit". Uczestniczyło w nim 120
za prowadzenie drużyny młodzieżowej i za dbanie o strażnicę.
rodziców wraz z gośćmi i nauczycielami. Wszyscy wspólnie ba
Absolutorium zarządowi udzielono jednomyślnie.
wili się do białego rana nie pozwalając orkiestrze na odpoczynek!
Burmistrz I. Szarzeć dziękował strażakom za akcję ratowniczą
Dzięki naszym sponsorom bal miał wiele atrakcji i niespodzia
2 maja po oberwaniu chmury. Powiedział m.in.:  Gdy większość
nek. Pragniemy więc podziękować Zakładom Mięsnym „Kania"
ludzi odpoczywała, wy nie tylko że pracowaliście całą noc
z Pszczyny, Wytwórni Wód Mineralnych „Ustronianka", firmie
ale i następne dni spędziliście na usuwaniu skutków tego nie
Artchem, Husqvarna, kawiarniom „Oaza" i „Delicje", firmie „Ku
szczęścia. Chciałbym oficjalnie w imieniu władz samorządo
bala", „Proinbud", Konderla „Zegary", Zakładowi Stolarskiemu
wych złożyć serdeczne podziękowania i oby w następnych la
E. Maciejczeka, który produkuje domki drewniane, państwu Niem
tach nie trzeba było się sprawdzać w takich sytuacjach.
com, pani Małgorzacie Wojtas, kwiaciarni „Konwalia", piekarni
„Betlejem", ZPM Barbara i Jan Cymor, firmie handlowej Tomasza
O zakupie nowego pieca dla jednostki mówił Cz. Gluza. Piec
Korcza z Wisły, firmie Handel Hurtowy Bronisława Kamieniorza,
będzie kosztował około 17.000 zł. Był ogłoszony konkurs ofert.
ZGH „Langusta", firmie państwa Herman i innym, którzy pomo
Rada Miasta przeznaczyła już niezbędne środki na zakup pieca.
gli w przygotowaniach.
Charakterystykę zdarzeń i akcji ratowniczych w mieście i po
Cała społeczność „Jedynki" serdecznie dziękuje wszystkim
wiecie przedstawił M. Melcer.
uczestnikom zabawy za hojność i dobry humor! Dochód uzyska
Uchwalono też plan roczny a w nim m.in. przeprowadzenie
ny z balu zostanie przeznaczony na potrzeby naszych uczniów.
prac remontowokonserwacyjnych, pozyskanie dwóch nowych
Bogusława CzyżTomiczek
członków czynnych i jednego wspierającego. Plan finansowy
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zywvutsrponmlkjigfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
zakłada dochody i wydatki na tej samej wysokości 8.100 zł.
W wolnych wnioskach druh Marcin Krysta pytał, dlaczego
nie złożono wniosku o włączenie jednostki w krajowy system
/RESTAURACJA MOTELU\
Piwnica dla smakoszy
ratownictwa, skoro jednostki w Polanie, Centrum i Nierodzimiu
„Równica" zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
już w tym systemie funkcjonują. M. Melcer wyjaśniał jak skom
plikowana jest procedura włączania jednostki w ten system.
teL/fax: 033 S54 10 05
zaprasza na
Cz. Gluza mówił natomiast, że taka sytuacja jest korzystna, gdyż
O f e r u j e m y usługi g a st ro n o m ic z n e :
c o sobot nie , j e d y n e
• bankiety • rauty • uroczystości • imprezy zamknięte
jednostki włączone w system mogą być dysponowane do akcji
• udostępniamy sale na szkolenia
DAN CI N GI
poza Ustroniem, a wtedy pozostaje na miejscu OSP Lipowiec.
• obiady abonamentowe w cenie 7,50 zl
W U ST RON I U
• przyjmujemy zamówienia na pierogi
Na zakończenie jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu
• przyjmujemy zamówienia na posiłki
W S T Ę P WOLNY
sprawozdań, absolutorium, planie, utrzymania składek na do
regeneracyjne na miejscu lub na wynos
od godz. 20.00 zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tychczasowej wysokości, pracy zarządu bez wynagrodzenia
Nasza dewiza jest:
REZERWACJE POD NUMEREM:
niska cena! miła obsługa! mila atmosfera!
i usunięcia ściany działowej w strażnicy.
Wojsław Suchta

NAWALIŁ PIEC
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stało, że tak Urząd Miasta jak i Kolej Li
nowa na Czantorię postanowiły wspólnie
tę imprezę reaktywować.
Tak dużej ilości startujących zapewne
organizatorzy się nie spodziewali, stąd
o kilkanaście minut opóźniony start. Naj
młodsi jechali na trasie krótszej. Widać
było, że większość z nich trenuje narciar
stwo zjazdowe. Stąd też niektórzy ocze
kiwali n i e c o i n n e g o r o z s t a w i e n i a b r a m e k .

Jednak trzeba pamiętać, że są to zawody
otwarte, więc wystartować może każdy,
nawet słabiej jeżdżący i ustawiający bram
ki mieli na względzie przede wszystkim
bezpieczeństwo startujących. Dwa dni za
wodów to też doświadczenie dla organi
zatorów.
 Największym doświadczeniem jest to, że
zawody można zrobić przy odpowiedniej
pokrywie śniegu bez jej zniszczenia. Po
nadto zawody mogą się odbywać równo
legle z normalnym ruchem  twierdzi
Cz. Matuszyński.
Jednym z mankamentów była fotoko
mórka, która jak się okazało przy takiej
wilgotności powietrza czasem odmawia
Większość startujących prezentowała spore umiejętności. zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Fot. W. Suchta
ła posłuszeństwa. Prezes Cz. Matuszyń
ski potwierdza, że planuje się zakupienie
własnego urządzenia do elektronicznego
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
pomiaru czasu.
Przez dwa dni na Czantorii odbywały
Następnego dnia rozegrano Puchar
 Co do fotokomórki to już mamy wcią
się zawody. W piątek 11 lutego były to
Czantorii. Na starcie stanęło 134 zawod
gnięte kable na Faturce i Solisku. Te dwa
Mistrzostwa Ustronia Szkół Podstawo
ników i zawodniczek. Mimo że zawody
miejsca uważamy za nadające się do or
wych i Gimnazjów w slalomie gigancie,
nie były specjalnie reklamowane, to pra
ganizacji zawodów. Na Faturce w ogóle
natomiast w sobotę 12 lutego odbył się
wie połowa startujących pochodziła spo
zawody nikomu by nie przeszkadzały.
Puchar Czantorii. Slalom na mistrzostwa
za naszego miasta
Fotokomórkę chcemy kupić i prowadzi
szkół ustawiłzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Zbigniew Gomola, nato
my na ten temat rozmowy z producentem.
 Przez lata Puchar Czantorii był imprezą
miast na Puchar Czantorii Mieczysław
Ten Puchar Czantorii robiliśmy praktycz
o ustalonej renomie  mówi organizator
Wójcik. Poprzedni Puchar Czantorii od
nie sami z Urzędem Miasta. Może brako
ka Grażyna Winiarska z Urzędu Miasta.
był się w lutym 1997 r.
wało płynności, ale obsługujący fotoko
 Niestety z czasem był organizowany spo
mórkę tłumaczyli, że jest zbyt duża wil
radycznie, a w ostatnich latach w ogóle
W mistrzostwach szkolnych wystarto
gotność i urządzenie zawodzi. Jako orga
się nie odbywał. Przyczyną były fatalne
wało w sumie 174 uczennic i uczniów.
nizator czułem się trochę zestresowany.
Zawsze, gdy organizowane są szkolne za
warunki narciarskie na Czantorii. Przede
wody narciarskie, pojawia się dylemat, czy
wszystkim chodziło o brak śniegu i tra
Nieco zamieszania było też z numerami
giczny stan tras narciarskich. Przez ostat
mają w nich startować trenujący w klu
startowymi. Zawodnicy wpisywali się tuż
nie dwa lata na Czantorii wiele się zmie
bach, bo przecież z nimi nikt nie ma szans.
przed startem i otrzymywali kolejne nu
I faktycznie na stoku od razu widać kto
niło i organizowanie takich zawodów jak
mery, potem zaś byli dzieleni na katego
trenuje, a kto jeździ rekreacyjnie.
Puchar Czantorii ponownie stało się moż
rie wiekowe. Numery startowe nie ozna
 Moim zdaniem lepiej gdy dziecko jest
liwe. Tegoroczne zawody traktuję jako
czały więc kolejności startu.
na piątym miejscu, ale przegrało z faktycz
próbę przed tymi, które będziemy organi
 W piątek nie popełniliśmy tego błędu,
nie najlepszymi, niż ma zajmować sztucz
zować w przyszłości. Bardzo dobrze się
bo informacja o zawodach poszła do szkół,
nie pierwsze miejsce  mówi organizator,
prezes Kolei Linowej „Czantoria" Cze
sław Matuszyński.  Część dzieci więk
szość czasu spędza np. przed komputerem,
a inni trenują ciężko pięć razy w tygo
dniu, to dlaczego nie mieliby startować
w mistrzostwach szkół.
Dobrze się stało, że wszystkie dzieci
mogły startować, bo były to faktyczne
mistrzostwa Ustronia. Trzeba też stwier
dzić, że zdecydowana większość startują
cych uzyskała czasy świadczące o dobrej
jeździe na nartach. Zdecydowanie najlep
szy czas uzyskała Katarzyna Wąsek, star
tująca w najniższej kategorii wiekowej.
Wygrała nie tylko wśród dziewcząt, ale
także wśród chłopców i to gimnazjów. Co
ciekawe drugi czas dnia uzyskała Justy
na Kania, a dopiero trzeci był pierwszy
chłopak Dennis Kozłowski.
Najlepszym wręczono nagrody i dyplo
my wypisane przez Dariusza Gierdala.
Taki dyplom to nie tylko pamiątka z za
wodów, ale również dzieło sztuki.
Przez kilka godzin ust rońska młodzież korzystała z wyciągu za darmo.
Fot. W. Suchta
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1 (24,14), 6. Alicja Podżorska G2 (24,96),
chłopcy: 1. Mateusz Ziółkowski Gl
(20,46), 2. Paweł Kowalik G1 (21,18), 3.
Jakub Śliwka G2 (21,24), 4. Dawid Go
mola Gl (21,62), 5. Arek Perin Gl
(21,67), 6. Krzysztof Kania G2 (22,01).
Klasyfikacja szkół: 1. SP2 (122 pkt), 2.
SP1 (53 pkt), 3. SP3 (38 pkt), 4. SP5 (7
pkt), 5. SP6 (5 pkt), gimnazja: 1. Gl (66
pkt), 2. G2 (44 pkt).
Wyniki Pucharu Czantorii: kategoria do
lat 7: dziewczęta: 1. Wiktoria Pokorny 
Ustroń (34,31), 2. Zofia Wolnik  Kato
wice (37,00), chłopcy: 1. Paweł Wąsek 
Ustroń (23,37), 2. Tobiasz Słowioczek 
Ustroń (24,39), 3. Grzegorz Brunner 
Ustroń (31,83), do lat 10: dziewczęta: 1.
Anna Sikorska  BialskoBiała (43,09),
2. Agata Libera  Ustroń (43,16), 3. Zu
Fot. W. Sucht a
Zawodnicy ostro atakowali bramki. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
zanna Klimek  Katowice (46,00), chłop
cy: 1. Wojciech Rajzer  BielskoBiała
ła Narciarska „Zimorodek". Zawody zor
więc można było wcześniej zrobić listy
(36,03), 2. Dawid Gańczarczyk  Ustroń
ganizowali: Urząd Miasta i Kolej Linowa
startowe  mówi Cz. Matuszyński.  Tym
(38,05), 3. Dennis Kozłowski  Ustroń
na Czantorię.
czasem podczas Pucharu Czantorii zawod
(38,26), do lat 15: dziewczęta: 1. Karoli
nicy wpisywali się przed zawodami i wte
Wyniki zawodów szkolnych: klasy IIII:
na Mrózek  Korbielów (35,04), 2. Agata
dy odbierali numery startowe, a to sprawi
dziewczęta: 1.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Katarzyna Wąsek SP2
Grójecka  Gliwice (36,16), 3. Małgorza
ło, że nie jechali w takiej kolejności jak
(18,98), 2. Adrianna Broda SP1 (24,86),
ta Bożek  Ustroń (36,77), chłopcy: 1.
wynikało z numerów i było z tym trochę
3. Monika Paszek SP1 (26,23), 4. Kata
Krzysztof Kania  Ustroń (34,69), 2. Ma
bałaganu.
rzyna Bukowczan SP3 (27,39), 5. Żane
ciej Góra  Korbielów (35,77), 3. Seba
ta Nawrat SP2 (32,23), 6. Aleksandra
Czantoria to już teraz góra oblegana
stian Wisełka  Poznań (36,69), do lat 25:
Drózd SP3 (32,72), chłopcy: 1. Mateusz
przez narciarzy. Aby jednak podnieść jej
kobiety: 1. Edyta Kłósko  Ustroń
Matuszyński SP2 (23,24), 2. Paweł Bu
prestiż powinny się obywać zawody, nie
(37,19),
2. Sara Cichy  Wisła (37,64), 3.
jok
SP2
(24,76),
3.
Kacper
Tochowicz
tylko szkolne i amatorskie, ale zawody
Anna Kłósko  Ustroń (38,59), mężczyź
SP2 (24,99), 4. Michał Gomola SP1
wpisane do kalendarza Polskiego Związ
ni: 1. Paweł Polak  BielskoBiała
(25,09), 5. Andrzej Procner SP2 (25,39),
ku Narciarskiego.
(33,95), 2. Wojciech Śliwka  Ustroń
6. Jakub Gańczarczyk SP6 (26,35), kla
 Bardzo byśmy chcieli organizować za
sy IVVI: dziewczęta: 1. Justyna Kania
wody, które znalazłyby się w kalendarzu
(35.81), 3. Łukasz Szumański  Gliwice
SP2 (19,64), 2. Anna Bożek SP1 (20,48),
PZN. Aby tak się stało, musimy uzyskać
(36,35), do lat 45: kobiety: 1. Aleksan
3. Aleksandra Bożek SP1 (20,54), 4.
homologację dla całej trasy nr 1. Moim
dra Libera  Ustroń (37,23), 2. Urszula
Magda Baranowska SP2 (21,23), 5. Aga
zdaniem byłby to najładniejszy gigant
Broda  Ustroń (49,11), mężczyźni: 1.
ta Libera SP2 (23,21), 6. Urszula Wal
w Polsce. Ranga zawodów wymaga okre
Konrad Wojciechowski  Gliwice
czysko SP2 (23,80), chłopcy: 1. Dennis
ślonego sprzętu mającego homologację,
(33.82), 2. Zbigniew Gomola  Ustroń
Kozłowski SP2 (20,10), 2. Konrad Ka
odpowiedniej ilości sędziów, obsługi tech
(35,19), 3. Roman CieślarWisła (35,36),
nia SP2 (21,10), 3. Jakub Hławiczka SP
nicznej  mówi Cz. Matuszyński.
powyżej 45 lat: kobiety: 1. Maria Szy
2 (22,17), 4. Artur Czarniak SP5 (22,36),
rocka  Gliwice (1.12,05), mężczyźni: 1.
Mimo tych wszystkich uwag i drobnych
5. Michał Gomola SP3 (23,01), 6. Jakub
Piotr Kluzik  Ustroń (39,89), 2. Józef
potknięć, dwa dni zawodów narciarskich
Stopyra SP2 (23,59), gimnazja: dziew
Gomola  Ustroń (41,01), 3. Antoni Stec
na Czantorii należy zaliczyć do imprez
częta: 1. Larysa Badura G2 (22,62), 2.
 U s t r o ń (41,49).
udanych.
Agata Stec G2 (22,79), 3. Katarzyna Jur
 Przez dwa dni startowało na Czantorii
Puchar Czantorii wśród kobiet zdobyła
czok Gl (22,88), 4. Małgorzata Gaduła
ponad 300 osób w zawodach szkolnych
K. Mrózek, a wśród mężczyzn K. Wojcie
Gl (23,50), 5. Natalia Konarzewska G
i Pucharze Czantorii. Tak wielu startują
chowski.
Wojsław Suchta
cych raczej się nie spodziewaliśmy  mówi
G. Winiarska.  Mimo pewnych niedocią
gnięć, udało się zawody przeprowadzić.
Jeśli mówię o niedociągnięciach, to cho
dzi mi głównie podczas zawodów szkol
nych o kłopoty z rytmicznym pomiarem
czasu. Czasami ze względu na warunki at
mosferyczne fotokomórka szwankowała.
W sobotę, też można było zawody prze
prowadzić sprawniej, ale wszyscy na ra
zie zbieramy doświadczenia. Powiem tyl
ko, że obsługujący zawody robili to bez
interesownie. Na pewno w przyszłych la
tach trzeba zadbać o sprawniejszą obsłu
gę techniczną i sędziowską. Nie chodzi tu
o profesjonalizm osób obsługujących za
w o d y , b o c o d o t e g o nie m o ż n a m i e ć za

strzeżeń, ale o jeszcze dokładniejszy po
dział zadań przed zawodami. Mimo
wszystko zawody uważam za udane,
a wszystkim osobom, które się do tego
przyczyniły, serdecznie dziękuję. Trzeba
też podziękować sponsorom, którymi
byli: Ustronianka, Firmowy Sprzęt Spor
towy „Polsport" w Wiśle, Beskidzka Szko
17 lutego 2005 r.

Nie w szyscy dojechali do mety.

Fot. W. Suchta
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 Tegoroczne ferie wyglądają dość przeciętnie w porównaniu
z latami ubiegłymi  poinformowałzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Ryszard Mazur z „Mazow
sza".  Podczas feii województwa mazowieckiego jest dość do
brze, choć pokoje mamy zajęte wszystkie, to jednak nie wszystkie
miejsca w nich są zapełnione. Mieliśmy sporo propozycji dla wy
poczywających u nas gości. Największym powodzeniem cieszą
się kuligi. Sprzyja temu śnieżna aura. Organizujemy również wie
czorki taneczne i wycieczki. Jak zawsze ogromnym powodzeniem
cieszy się nasz kryty basen lecz również sauna i solarium. Są oczy
w i ś c i e także amatorzy bilarda. Generalnie mogę stwierdzić, że
coraz bardziej wszyscy odchodzą od „stadnego wypoczynku".
Dysponując własnym środkiem lokomocji decydują się na indy
widualne wypady i zwiedzanie, stąd może mniejsze powodzenie
organizowanych przez nas wycieczek.
W mniejszych obiektach takich jak np. pensjonat „Anna" tym
razem nastroje minorowe. Mało gości i brak większych grup, dla
których możnaby coś zorganizować. Podobnie w „Źródełku"
stwierdzono, że zeszły rok był lepszy.
W „Muflonie" najwięcej gości wypoczywało podczas ferii wo
jewództwa śląskiego i mazowieckiego. Środkowa część ferii nie
stety była słabsza. W ośrodku byli w tym czasie wyłącznie goście
indywidualni. Zaproponowano im dodatkowe atrakcje takie jak
Trzy pokolenia na stoku.
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
kuligi i ogniska. Kierownik ośrodka Włodzimierz Czarski poin
formował nas, że liczba gości była podobna jak w sezonach mi
nionych.
PTSM „Wiecha" przyjmuje w zasadzie wyłącznie grupy.
 Tegoroczne ferie wypadły u nas lepiej niż w latach poprzednich
Jako pierwsze w tym roku ferie zimowe miało województwo
 podsumował dyrektor Jan Białoń. Podczas tegorocznych ferii
śląskie. Niestety w pierwszym tygodniu aura nie dopisała. Dla
„Wiechę" odwiedziły grupy, które przeważnie większość czasu
ustrońskich dzieci, które nigdzie nie wyjechały przygotowano
spędzały na nartach. Schronisko jako dodatkową atrakcję propo
wiele ciekawych zajęć w MDK „Prażakówka". Dzięki temu dzieci
nowało im udział w kuligu.
i młodzież, które chciały robić coś interesującego, mogły wziąć
Nawet najwięksi malkontenci muszą przyznać, iż podczas te
udział w różnych formach zajęć od tanecznych, poprzez plastycz
gorocznych ferii aura dopisała. Nie trzeba marzyć o prawdziwej
ne do komputerowych.
zimie. Wystarczy spojrzeć przez okno, upewnić się, że śnieg nadal
Po kilku dniach spadł śnieg i aura zrobiła się prawdziwie zimo
jest i zaplanować wspaniały dzień. W tym sezonie ogromnym
wa. Zapanowało istne białe szleństwo. Wydział Oświaty, Kultury,
powodzeniem cieszyły się kuligi, gdyż trudno wyobrazić sobie
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta zorganizował dla miłośników
lepsze ku temu warunki. Biorąc pod uwagę bazę, jaką już dyspo
narciarstwa trzy duże imprezy: tradycyjne już Zawody Narciar
nuje Ustroń, gdyby każda zima wyglądała podobnie jak tegorocz
skie o Maskotkę Ustronia, Amatorskie Zawody w Slalomie Gigan
na, moglibyśmy stać się potęgą w zimowym wypoczynku. Cóż,
cie o Puchar Czantorii oraz Międzyszkolne Zawody Narciarskie.
kiedy polska pogoda zmienną jest.
Anna Gadomska
W ustrońskim Ośrodku Pracy z Dziećmi Stowarzyszenia „Moż
na inaczej" przygotowano na ferie bogaty program. Każdy dzień
miał jakiś motyw przewodni. Dzień pierwszy  plastycznomanu
alny  poświęcony był projektowaniu masek i strojów karnawało
wych. Zostały one wykorzystane podczas balu, na którym wybie
rano króla i królową. Drugiego dnia zorganizowano wyprawę na
basen do Ustronia Polany. Potem były: dzień odkrywcy, filmowy,
dzień quizów, konkursów i łamigłówek, dzień śmiechu a w nim
zajęcia z komputerem. W drugim tygodniu ferii wybrano się na
łyżwy na lodowisko do Cieszyna, kolejny dzień plastycznoma
nualny, dzień tanecznokulinarny... To się da połączyć, naprawdę:
najpierw ćwiczenie tańców towarzyskich, potem zajęcia „Jak się
robi naleśniki dla 25 osób?". Zorganizowano wycieczkę ciuchcią
do Małyszolandii czyli Wisły z oglądaniem skoczni w Labajowie
i ogniskiem. Ferie w Ośrodku zakończył dzień konkursów piosen
ki i tańca oraz wybory superstar.
W ferie na par kingach pod Czant orią t łok.
Fot. W. Sucht a
W ustrońskich obiektach hotelowowczasowych różne opinie.
Gospodarze hotelu „Mazowsze" w Jaszowcu są raczej zadowole
ni. Podczas ferii województwa śląskiego obłożenie wynosiło
60 %, podczas wypoczynku młodzieży z centralnej Polski, hotel
był wypełniony. Najsłabiej wypadły ferie województwa lubuskie
Do mojego tekstu w poprzednim numerze „Gazety Ustroń
go, kiedy hotel zajęty był zaledwie w połowie. Dla wypoczywają
skiej" o czekających nas teatralnych smakołykach wkradł się
cych gości organizuje się kuligi, zabawy, różne wieczorki. zywvutsrponmlkjigfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
chochlik drukarski. Mały chochlikoptymista... Z mojego tek
stu wynika bowiem, że aż 33 % Polaków chadza do teatru, gdy
STUDIO I SKLEP FOTOGRAFICZNY
tymczasem jest to podobno liczba poniżej... 20 %. No cóż...
N ow o Ot w a rt y
7 ^O TO
Ustroń
Sa lon K o s i n H v< :zny
Pewnie nie wszędzie wygląda to tak dramatycznie. Zawsze mo
zaprasza zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ul. Ogrodowa 5 zwutsrponmlkjihecaZUTOMKJFC
żemy się pocieszać, że u nas jest prawdopodobnie lepiej.
/ Ą RTE
t al 8 5 4  1 4  8 0
r
tlaTRE
(naprzeciwko kwiaciarni Konwalia)
Na wszelki wypadek podaję możliwość podniesienia wskaźni
tel. 0 5 0 1  1 9 0  3 5 0
PROMOCJA dla Nowożeńców!!! zywutronmlkjihgfedcbaP
ków. A przy okazji sprawienia prezentu na Dzień Kobiet ukocha
Wykonujemy:
Przebijamy każda ofar to
• paznokcie żelowe (w tym ślubne)
nej niewieście. Oto 8 marca o godz. 19.00 w Teatrze A. Mickiewi
cenową na wykonanie zdjęć
• artystyczne zdobienie paznokci
cza w Cieszynie wystąpi Michał Żebrowski  przedmiot licznych
ślubnych
w
2005r.
• nenna
•depilacja
damskich westchnień. Przystojny, ale też na szczęście dobry ten
Promocja nie je3t ograniczona
PRZYJDŹ, ZOBACZ!
cena minimalna.
aktor, wystąpi w monodramie Wojciecha Kurczoka „Doktor Haust"
|do 7 marca MALOWANIE GRATIS] zywutrponmlkiedbaZMKD
Sprawdź naszą jakość,
w reżyserii nagrodzonej na Festiwalu Filmowym w Gdyni za film
Możliwość kupienia karnetu
NEGOCJUJ CENE;!!!
„Pręgi" Magdaleny Piekorz.
Anna Gadomska
• prezent na urodziny, imieniny. Dzień Kobiet itp
www.fotoarte.pl
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blioteki". Zaś w liście z 24
stycznia 1926 r. już stwierdził:
„Na ostatnim posiedzeniu VVV
działu Macierzy zobowiązałem
się zorganizować
czytelnię
Macierzy w ratuszu, w jednym
z pokoików, gdzie był bank".
W dalszej korespondencji pi
sze o tym, jak wywiązywał się
z przyjętego zobowiązania i tak
dnia 21 lutego 1926 r. napisał:
„Ze Zarządu Głównego Macie
rzy otrzymałem 40 tomów po
wieści do biblioteki
naszego
koła. Za 100 zł kupił istny ksią
żek. Chcę koniecznie zorgani
zować czytelnię ".
Jan Wantuła. zwutsrponmliedcaU
W liście z 8 marca 1929 r. czy
tamy: ., Kupiłem za 250 zł ksią
żek do Macierzy, między inny
mi pamiętniki Piłsudskiego i Si
korskiego o roku 1920. Kupi
łem też zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
najnowsze powieści".
W korespondencji z 6 stycznia
Przed 25 laty, 14 lutego 1980 r. odbyła się uroczystość nadania
1930 r. pisał: „Otrzymałem od
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu imienia Jana Wantu
gminy 50 zł na bibliotekę Macierzy, więc kupiłem kilka dzieł, a
ły. Chciałabym na podstawie posiadanych materiałów: listów do
między innymi nowośćpt. „Smak życia" Kudlińskiego". 25 listo
syna Andrzeja, wtedy studenta teologii, pamiętników i dokumen
pada 1930 r. odnotował: „Nabyłem do „Macierzy" w tym roku od
tów podać informacje o jej powstaniu i pierwszych latach oraz
wiosny ok. 60 tomów najciekawszych utworów", zaś w liście z 7
udziale w tych wydarzeniach obecnego patrona. Jan Wantuła miał
grudnia tego roku napisał: „Książkę p. Morcinka („Dwóch bra
już wówczas zasługi w propagowaniu czytelnictwa poprzez wy
ci") kupiłem dla Macierzy. Zajmująco napisana, popularnie, lu
głaszanie odczytów, publikowanie recenzji książek polskich au
dowi się będzie podobać... Perzyńskiego „Klejnoty"  ostatnią
torów, a także funkcję bibliotekarza w Stowarzyszeniu Młodzieży
powieść tego wybitnego autora też do Macierzy kupiłem".
Ewangelickiej. Kiedy więc w 1925 r. został prezesem koła Macie
rzy Szkolnej ks. Cieszyńskiego, postanowił i w tej organizacji
Po wielu latach w swoim pamiętniku z satysfakcją stwierdził:
robić to, co w swojej pracy społecznej uważał za najważniejsze:
„Z biegiem lat biblioteka Macierzy  najmłodsza  a stała się naj
krzewić czytelnictwo, rozbudzać uczucia patriotyczne poprzez
zasobniejszą w dzieła najprzedniejszych autorów polskich i świa
przedstawienia z okazji rocznic patriotycznych i zakładać biblio
towych, jakie tylko były w języku polskim do nabycia."
teki. Zdawał sobie sprawę z siły oddziaływania książek i dlatego
Podejmując się utworzenia biblioteki Macierzy, miał już długo
tak wielkie znaczenie przywiązywał do pracy bibliotekarskiej.
letnie doświadczenie, a o roli bibliotekarza tak pisał w swoim pa
miętniku: „Urządzenie i uzupełnienie bibliotek odpowiednio do
Już w pierwszym roku pełnienia funkcji prezesa koła Macierzy
chwili dzisiejszej to zadanie na najbliższą przyszłość. Biblioteka
postanowił zrealizować swoją misję. W grudniu 1925 r., przewidując
rzem być to niełatwe zadanie. Musisz znać przede wszystkim książki
w najbliższym czasie organizację biblioteki i czytelni przy Macierzy,
i być psychologiem ". Wantuła propagował więc książki łatwe
myślał o gromadzeniu potrzebnych funduszy na zakup książek. Pisał
w czytaniu i oddziałujące na odbiorcę poprzez patriotyczne wzru
do syna:„ZzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
wieczorku mam trzysta pięćdziesiąt zł czystego zysku.
szenie, kult bohaterskich czynów. Apelował do czytelników: „Czy
Połowa tego pójdzie na gwiazdkę dla biednych uczniów, za resztę
tajcie książki, bo uszlachetniają serca, kształcą rozum, hartują wolę
kupimy książki do biblioteki. Może byś tam wskazał mi parę warto
i kształtują charakter.
Urszula Wantuła Rakowska
ściowych, możliwych do dostania, w celu ich zakupienia do bizywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

zapomniani
zapomniane

ludzie
zdarzenia

nia dodatkowych miejsc w Ustroniu. Jednakże aby taki parking
mógł powstać, Urząd Miasta powinien zaznaczyć granicę działki
wraz Z wyznaczeniem drogi dojazdowej, tak aby można było usta
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wić bariery lub inne urządzenia, które by uniemożliwiały naru
szenie sąsiednich działek przez pojazdy.
Pismo poniżej, skierowane do Urzędu Miasta dotyczy decyzji
Ponadto potrzebne byłoby umieszczenie znaków informacyj
o postawieniu znaku zakazu parkowania w uliczce pomiędzy
nych (D1H ze strzałką) przy ulicy 3 Maja i przy wjeździe na par
ul. 3 Maja a 9 Listopada, przy której znajdują się pawilony
king.
handlowe.
Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie propozycji.
O podjętych decyzjach proszę powiadomić właścicieli sklepów
/.../ rozumiejąc troskę o zachowanie przepisów PPoż uważam
Z poważaniem Otto Marosz
Że powoływanie się na minimalną szerokość drogi ppoż jest nie oraz mnie.
•
•
•
fortunne gdyż. dotyczy jedynego dojazdu do posesji  a tu tych
Kierując się daleko idącą troską o losy naszego miasta oraz
dojazdow jest kilka. Przez około trzydzieści lat nikt nie wysuwał
odpowiedzialnością za jego przyszłość, chcę nawiązać do tematu
takich zastrzeżeń.
powstającej z okazji 700lecia Ustronia monografii.
Handel (w szczególności w takiej kuracyjnej miejscowości jak
Nie chciałabym, aby moje sugestie zostały ile zrozumiane, jak
Ustroń) nie polega na uprzywilejowaniu zaopatrzenia sklepów a
to już w przeszłości bywało, ale wielu mieszkańców miasta intere
na uprzywilejowaniu klientów. Rozumiem że należy zadbać, aby
sują sprawy związane z wydaniem monografii, a w szczególności:
np. w nocy nikt nie tarasował uliczki (np. samochód ciężarowy),
czy jest powołane kolegium redakcyjne, kto personalnie wchodzi
ale w godzinach handlowych (od godz. 9.00 do 17.00) klienci
w jego skład, na jakich zasadach w ogóle monogra fia jest tworzo
naszych sklepów powinni być uprzywilejowani, bozwutsrponmlkjihecaZUTOMKJFC
z tego są do
na. Myślę, że aby oddać w miarę prawdziwy obraz historii Ustro
chody i oczywiście terminowo płacimy podatki (Vat i inne). Prze
nia, należałoby materiały, napisane do tej pory dla potrzeb mono
cież żaden klient nie będzie parkował godzinami a jedynie na
grafii, poddać szerokiej konsultacji społecznej. Pomogłoby to
czas zakupów. Dlatego proponujemy zamianę spornego znaku na
uniknąć ewentualnych nieścisłości lub zastrzeżeń do wiarygod
znak zakazu postoju z ograniczeniem czasowym od godz. 18.00 do
ności informacji. Jest to najpoważniejsze i najobszerniejsze wy
godz. 9.00. Natomiast propozycja stworzenia dodatkowego par
dawnictwo, dlatego powinniśmy potraktować je bardzo poważ
kinku na terenie działki nr 300/6 jest jak najbardziej godna po
nie i rzetelnie w imię naszego wspólnego dobra. Elżbieta Sikora
chwały, jak każda propozycja zmierzająca do wygospodarowa
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pieczeństwu i porządkowi w komunikacji strażnicy udzielili 186
pouczeń i wydali 20 mandatów na kwotę 2.150 oraz jeden wnio
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

sek do Sądu Grodzkiego.
Zdaniem funkcjonariuszy ustrońskiej Straży Miejskiej rok
Za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicz
2004 niczym szczególnym się nie wyróżnił. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nemu wydano 32 pouczenia i 6 mandatów na kwotę 380 zł. Za
 Wiele zależy od pogody, która ma wpływ na liczbę turystów
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, czyli np.
przyjeżdżających do naszego miasta  stwierdził komendant
za wypuszczanie psa z posesji bez opieki, smyczy i kagańca,
Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki.  W lecie zeszłego roku
strażnicy udzielili 83 pouczeń oraz wydali 7 mandatów na kwo
było mniej niż zwykle interwencji dotyczących wjeżdżania sa
tę 750 zł. Udzielono również 18 pouczeń za wykroczenia prze
m o c h o d a m i na wały Wisły i niszczenia umocnień.
ciwko osobie oraz aż 94 za wykroczenia przeciw zdrowiu. Do
Z powodu remontu koryta rzeki mniej osób w ogóle korzystało
puszczają się ich osoby trudniące się handlem, nie przestrzega
w zeszłym roku z kąpieli w Wiśle, mniej więc też było zmotoryzo
jące stosownych przepisów sanitarnych. Zanotowano 86 wykro
wanych amatorów kąpieli. Jednak pracy mają miejscy strażnicy
czeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 82 z nich skoń
coraz więcej, gdyż przybywa imprez na terenie Ustronia.
czyły się na pouczeniu, wydano też 4 mandaty na kwotę 250 zł.
W zeszłym roku w mieście odbyło się aż 50 imprez kulturalnych,
Podczas kontroli porządkowych oraz patrolowania miasta straż
sportowych, patriotycznych i innych. Po raz pierwszy zorganizo
nicy miejscy odnotowali 88 wykroczeń przeciwko ustawie}
wano w zeszłym roku Jarmark Ustroński na rynku na otwarcie Dni
0 utrzymaniu czystości i porządku, udzielili 86 pouczeń oraz
Ustronia. Doszła więc nowa, zresztą udana, impreza, która z pew
wydali 2 mandaty na kwotę 300 zł.
nością będzie już stałym elementem miejskiego święta również w
Przeprowadzono kontrolę 59 punktów gastronomicznych, 324
latach następnych. Ponieważ mamy rok jubileuszowy, należy spo
prywatnych posesji oraz 61 campingów. Odwieziono 33 psy do
dziewać się prawdziwego wysypu różnych imprez.
schroniska dla zwierząt. 16 razy strażnicy miejscy wyjeżdżali na
wizje lokalne z pracownikami MOPS.
Aktualnie trwają ferie zimowe, które również dostarczają straż
nikom miejskim wielu zajęć. Przeprowadzane są patrole w okoli
Strażnicy Miejscy ściśle współpracują z policją. W roku 2004
cach wyciągów narciarskich, gdzie należy sprawdzać czy zmoto
przeprowadzono 37 wspólnych patroli oraz 12 patroli nocnych.
ryzowani miłośnicy „białego szaleństwa" właściwie zaparkowali
16 razy strażnicy uczestniczyli w zabezpieczeniu miejsc kolizji
swoje pojazdy. W zeszłym roku za wykroczenia przeciwko bezzywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 wypadków drogowych do przybycia policjantów.
(ag)

Młodzież gimnazjalna udziela się również teatralnie. Ostatnio występowała
w ustrońskim Przeglądzie Zespołów Teatralnych.
Fot. M. Niemiec

KONKURSYWGIMNAZJACH
Zakończyły się eliminacje rejonowe w siedmiu konkursach
przedmiotowych w województwie śląskim. Od 14 marca rozpocz
ną się finały wojewódzkie. W naszym województwie regulamin
dopuszczający uczniów do następnych etapów jest bardzo rygo
rystyczny. Aby startować w etapie rejonowym uczeń musi zdo
być więcej niż 80% punktów w 1 etapie, zaś do finału dostaje się
uczeń, który zdobędzie co najmniej 85% punktów w etapie rejo
nowym.
Nasi uczniowie na tle powiatu i województwa wypadli w tym
roku bardzo dobrze. W finałach mamy 15 uczniów. Uczniowie,
którzy startowali w etapie rejonowym, a nie zakwalifikowali

Konkurs
przedmiotowy
Język polski
Historia
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
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się do finału, bardzo ładnie radzili sobie z zadaniami, ale zabra
kło im czasem przysłowiowego szczęścia i paru procent punk
tów. Zajmowali wysokie lokaty wśród startujących, często byli
pierwszymi z największą ilością punktów, którzy nie zakwalifi
kowali się do finału. Dane o finalistach można odnaleźć na stro
nach internetowych Kuratorium Oświaty w Katowicach. Tabela
znajdująca się pod tekstem przedstawia wybrane dane z tych
informacji. Proszę tabelę czytać łącznie z informacją, że wszyst
kich gimnazjów w województwie śląskim jest 768, z czego wy
nika, że finaliści z niektórych przedmiotów są tylko w co 10
gimnazjum.
Warto poznać nazwiska uczniów finalistów i nauczycieli, któ
rzy ich przygotowali.
Gimnazjum nr ł: historia  Małgorzata Bożek. Sara Stasiuk.
Witold Sumara. Marta Urzędniczok. Anna Wróbel i Karolina
Zwardoń  przygotowuje wszystkich uczniów Olga Buczak,
Gimnazjum nr 2: historia  Marcin Heller. Jacek Lasoń,
Małgorzata Wilk  przygotowuje Helena Cebo, a Esterę Mań
czyk  Katarzyna Wojtyła, chemia  Piotr Misiuga  przygoto
wuje  Halina HonkowiczWaleczek. biologia  Ewelina
Grzcśkiewicz  przygotowuje Edyta Knopek. geografia  Pa
weł Ferfecki, Agnieszka Legierska, Agnieszka Białek  przy
gotowuje Barbara Górniok.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom i życzymy, aby finali
ści stali się laureatami. Aby ten tytuł zdobyć należy uzyskać za
zadania finałowe co najmniej 90% punktów, a to jest bardzo
trudna sztuka, chociaż już w historii naszych gimnazjów mamy
takich uczniów. Z zadaniami konkursowymi mają czasem pro
blem nawet maturzyści. Laureaci otrzymują dyplom oraz 50
punktów czyli maksimum punktów z egzaminu gimnazjalnego
z części, która zawiera przedmiot konkursowy (uczeń nie zdaje
tej części egzaminu). Laureaci do szkół ponadgimnazjalnych
przyjmowani są poza rekrutacją, co oznacza, że przyjmowani są
w pierwszej kolejności niezależnie od ilości punktów rekruta
cyjnych do wybranej szkoły.
Dyrektorzy gimnazjów
Maria Kaczmarzyk i Leszek Szczypka

Ilość uczniów w finale
w województwie śląskim

92
434
296
1 16
103
235
180

w powiecie cieszyńskim

0
37
9
3
8
10
1 1

w G  l w Ustroniu

0
6
0
0
0
0
0

w G2 w Ustroniu

0
4
0
0
1
1
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M I EJS K I

DOM KU LT U R Y

„PRAŻ AKÓW KA"

Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: m d k @ u s t r o n . p l
u s t r o ń s k i ezywvutsrponmlkjigfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
g a l e r i e , m u zea, ul.
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,
wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
pla c ów k i kultury, f u n d a c j e , plastyczne,
towarzyski,
rękodzieło
artystyczne,
fotograficzne,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
stowarzyszenia, policja, straż miejska zwutsrponmlkjihecaZUTOMKJFC
k u r s j ę z y k a angielskiego  wtorki godz. 17.0018.00  sala nr 8
gimnastyka lecznicza

 poniedziałki i czwartki godz. 19.00  20.00.

w w w . u s t r o n . p l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
 piątek godz. 8.30  s. nr 7

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENI A ARTYSTYCZNEGO nauka gry na:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuły
fortepianie,
keyboardzie,
flecie, saksofonie,
gitarze,
klarnecie,
Rynek 4, tel. 8542340,
skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki,
zajęcia
Wypożyczalnia dla dorosłych
wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
poniedziałek: 8.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Stowarzyszenia i związki:
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
Zw. K o m b a t a n t ó w R P i Byłych Więźniów Politycznych
Czytelnia ogólna o r a z wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Stow. K o m b a t a n t ó w Polskich Sił Z b r o j n y c h na Z a c h o d z i e
czwartek: — piątek: 8.00  18.00. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
Z w i ą z e k I n w a l i d ó w W o j e n n y c h R P i Z w i ą z e k Byłych Więźniów
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E i m . J. J a r o c k i e g o
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów K o n c e n t r a c y j n y c h
ul. H u t n i c z a 3, tel. 8542996.
 czwartek 10.0012.00 s. nr 2
W y s t a w y stałe:
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
 ś r o d a 10.0012.00 sala nr 2
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Światowy Z w i ą z e k Żołnierzy A K  piątek 10.0012.00
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
E s t r a d a L u d o w a Czantoria i Mała C z a n t o r i a  wtorek 17.3020.00
M u z e u m czynne: we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4 ,
Zespół W o k a l n y „ U s t r o ń "  wtorek 18.0020.00
w soboty, niedziele 9 . 3 0  13.
KU} działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „MOŻNA I NACZEJ"

Ustroń, ul. Wantuły 47 (sala świetlicowa).
O D D Z I AŁ M U Z E U M „ Z B I O R Y M ARI I S K A L I C K I E J "
 poniedziałki :
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (ki. IIV)
ul. 3 M a j a 68, teł. 8542996.
15.00  16.30
zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne),
W y s t a w y stałe:
 wtorki:
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców P. Stellera, J. Wałacha, S.
14.00  17.00
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z Juźwika i innych. Kolekcja
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z
środy:
15.00
16.30
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
dziedziny kultury i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisow, druki
zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne),
bibliofilskie i unikatowe. Cenny zbiór książek  cieszynianazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
(możliwość
 piątki:
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów)
14.00  17.00
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Wystawy czasowe:
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Wystawa twórczości Karola Kubali.
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
O d d z i a ł czynny: środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 913
GALER I A SZ 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.
GALER I A SZ T U K I

W SPÓŁCZ ESN EJ

„ Z AW O D Z I E"

ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .

M I EJSK A I N FO R M ACJA T U R Y S T Y CZ N A
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  I6.(X)
sobota 8.30 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
 sobota 8.45  13.00

BI U R O P R O M O C J I I W Y S T A W A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.coni
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.CK).

K O M I S A R I A T P O LI CJI U S T R O Ń
ul. 3 M a j a 21, (tel. a l a r m . 997); tel. 8542413; 8543413.
S T R A Ż M I EJSKA U ST R O Ń
ul. Rynek 4, tel. 8543483; k o m . 604558321; z ERY: darmowy 986

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „ Ż Y C I E I M I S JA "
ul. 3 M a j a 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST R O Ń SKI E ST O W AR Z Y SZ EN I E T R Z EŹ W O ŚCI
KU) Abstynenta „R0DZMA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS)
M I TYN G AA  czwartek od 17.30 M I TYN G Al Anon. wtorek od
17.30
KU> Abstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. k o n t a k t o w y : 0 601 516 854.
F U N D A C J A Św . AN T O N I EG O , u l . Kościelna 21, tel. 854 17 72
wtorek 9.00  spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuza
leżnień  ostatni piątek miesiąca  dyżur psychologa

Ustroń RESTAURACJA
czynna od 12.00
Zaprasza do biesiady
w niezwykle nastrojowym wnętrzu z wyborną kuchnią
i dobrą zabawą.
Organizujemy wspaniałe przyjęcia weselne, komunijne,
konfirmacyjne, urodzinowe, bankiety

piątki, soboty disco  dancing WSTĘP WOLNY
^ Ust r oń, ul. 3 M a j a 3 9 a, t el. ( 33) 854 14 4 1 J
17 lutego 2 0 0 5 r.

Malownicze i niebezpieczne.

Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska

13

www.

u s t r o ń . p !

K U L T U R A zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

26.02

godz. 16.00

Wernisaż wystawy „Ustroń w malarstwie
ustroniaków" połączony z wieczorem poezji
mieszkańców Ustronia zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
Muzeum Ustrońskie zywutrponmlkiedbaZMKD

/

K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 854 1640

17.02

godz.
godz.
1824.02 godz.
godz.
godz.

17.00
18.30
17.00
18.20
20.00

Rybki z ferajny  kom. anim. (b.o.) USA
Aleksander  historyczny (151.) USA
Garfield  kom. anim. (b.o.) USA
Skarb narodów  przygodowy (121.) USA
Rh (+)  sensacyjny (15 I.) Polska

DYŻURY APTEK

zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONM

17.02
 apteka Centrum,
ul. Daszyńskiego 8, t e l . 8 5 4  5 7  7 6 .
1 8  2 0 . 0 2  apteka Pod Najadą, ul. 3 Maja 13,
tel. 8542459.
Fot. W. Sucht a zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Konkurencja upadków indywidualnych...
2 1  2 3 . 0 2  apteka na Zawodziu, ul. Sanatoryjna 7,
tel. 8 5 4  4 6  5 8 .
2 4  2 6 . 0 2 apt eka Elba,
ul. Cieszyńska 2,
tel.8542102.
Profesjonalne projektowanie stron
OGŁOSZENI A DROBNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
www. Kontakt: 0603529804.
,.U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.

Mieszkanie, oddzielne wejście, do
wynajęcia. Tel. 0606117349.
Biuro Rachunkowe. Tel. 8542792

Do wynajęcia trzy niezależne po
mieszczenia o pow. 10. 40, 50 n r ,
na biura lub gabinety  Ustroń,
Rynek. Tel. 8543732.
Agencja Pracy Czasowej poszuku
je do pracy w Ustroniu wykwalifi
kowanych osób na stanowisko:
kucharz, kelner  barman. Telefon
kontaktowy: 33/ 8142002.

Francuski, nauka, tłumaczenia przy
sięgłe i inne. Tel. 0604488504.
Kapela poszukuje lokum.
Tel. 0602514270 Łukasz.

Zatrudnię barmana lub barmankę.
Tel. 0504325958.

Do wynajęcia dwa pokoje, kuch
nia  8547011.

KAWI ARNI / A
HOTELU TULI PAN
Ust r or i Zaw odzie, ul. Szp it aln a 21

Mieszkanie umeblowane.
Tel. 8528112.
Wróżenie z kart. Tel. 604488504.
Język niemiecki  kursy nauczania
indywidualnego, istnieją od roku
1995.Ustroń, ul. Lipowska 84.
Tel/fax 8547467.

zapr asza
COD Z I EN N I E OD 16: 00
N I ED ZI ELA OD 14: 00

w każdy piąt ek i sobot ę

ZAPRASZAMY NA
DYSKOTEKI
REZERW ACJE: 033/ 854 37 80
I NFO@H OT EL T UQPAN. PL

U ST ROt ë SK Ŕ.
Z wywiadu z Janem Szczuką, dowódcą Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Polanie: Od czasu powo
łania jednostki ratowniczej, czyli od 1 lipca 1992 roku, najwięk
szy akcją, w której braliśmy udział był najpierw pożar lasów
w Olkuszu, a kilka dni później w okolicy Kuźni Raciborskiej. Jed
nostka nasza wysłała tam jedną sekcję gaśniczą, samochód po
żarniczy i 6 strażakówratowników.
•

•

•

W 1994 roku zostało zarejestrowanych w Ustroniu 281 nowych
podmiotów gospodarczych i spółek cywilnych.
Zdecydowanie
najwięcej w handlu i to zarówno hurtowym jak i detalicznym.
W ubiegłym roku zlikwidowano w sumie 120 podmiotów gospo
darczych. Głównie operacja ta dotyczyła małych zakładów usłu
gowych w branżach takich jak: stolarstwo, ślusarstwo, malar
stwo czy murarstwo. Aktualnie (wg danych z 6 lutego 1995 r.) w
Ustroniu jest 1638 zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych
i spółek.
•

•

•

Z kroniki policyjnej: W nocy komisariat został powiadomiony
o dokonaniu rozboju na 30letnim mieszkańcu Ustronia. Zajście
miało miejsce na terenie naszego miasta podczas imprezy towa
rzyskiej, gdzie poszkodowany został pobity i okradziony z pienię
dzy, kurtki oraz butów o łącznej wartości 126 zl Jedną z. uczestni
czek imprezy zatrzymano do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Podej
rzana jest o dokonanie opisanego czynu.
•

•

•

Aby zostać taksówkarzem wystarczy mieć samochód, kategorię
prawa jazdy B (najniższa) i zgłosić się do Urzędu Miasta, który
jedynie rejestruje działalność gospodarczą.
Obecnie mamy
K' Ustroniu 43 taksówki, co przy 15,5 tys. mieszkańców jest liczbą
dosyć sporą. [...] Jeden z taksówkarzy stwierdził: W Ustroniu na
pewno nie istnieje mafia. Nawet nie słyszałem, żeby na terenie
województwa coś takiego działało.
•

...i drużynowych.
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•

•

Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady miasta Jan Szwarc informował w związku z. pojawiającymi
się sygnałami mieszkańców o uciążliwości dyskoteki „Mirage
2000": Niestety muszę stwierdzić, że działania
administracji
w tym z.akresie są opieszałe i mało konsekwentne. Dowodem na to
stwierdzenie niech będzie fakt, że Burmistrz potrzebował aż trzech
miesięcy aby powołać uchwałą Zarządu Miasta zespół do zbada
nia zakłócania porządku publicznego wokół ZDK „Kuźnik".(mn)
Fot. W. Suchta zwutsrponmlkjihecaZUTOMKJFC
17 lutego 2 0 0 5 r.

tUTSROK

zywunmiedaZJ

Kamil Szczepański, 2. Klau
a daję głowę, ż e podczas
dia Bojarowska; 3. Kamil
śnieżnego szaleństwa dzieci
Kubista, wszyscy z kl. 3b; kla
nawet nie zauważyły, że są
sy IV  1. Andrzej Juraszek 
wychowywane. Chodziło nam
4a; 2. Pola Bubik  4b; 3. Bar
o kształtowanie umiejętności
tłomiej Błanik  4a; klasy V 
sportowego współzawodnic
1. Anna Bożek; 2. Aleksandra
twa, naukę zachowań w roli
Bożek; 3. Justyna Warmuziń
kibica i uczestnika zawodów
ska, wszystkie z 5b, klasy VI 
sportowych, naukę panowa
1. Juliusz Tarnowski, 2. Mi
nia nad emocjami i wzmoc
chał Braszak; 3. Łukasz Su
nienie poczucia przynależno
chodolski.
ści do społeczności szkolnej.
W spartakiadzie wzięło
Wyniki:
udział 94 uczniów klas 46
Mały slalom gigant  klasy
I: 1. Jan Wiecha  l a ; 2. oraz 87 uczniów klas 13. Łącz
nie 181 uczniów. Nagrody
Krzysztof Zielecki  lb; 3. Da
i poczęstunek ufundowała
ria Kobiela  lb; klasy II: 1.
Rada Rodziców.
Michał Gomola  2a; 2. Pa
weł Lipowczan  2 b ; 3.
Imprezę udało się zrealizo
Krzysztof Juraszek  2b; kla
wać dzięki sponsorom: Mario
sy III: 1. Adrianna Broda  3b;
li Michalskiej, która udostęp
2. M o n i k a Paszek  3b; 3.
niła wyciąg i polankę dla prze
Grzegorz Dziadek  3a. Zjaz
prowadzenia zawodów; Czesła
dy na „jabłuszkach"  klasy I:
wowi Matuszyńskiemu, preze
1.
Łukasz
Jurecki
1
b;
2.
Bar
sowi
Kolei Linowej na Czanto
Jabłuszkowe szaleństwo.
Fot. M. Niemiec zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tłomiej Szczęsny  la; 3. Ka
rię, bezpłatnie udostępniające
mil Herman  la; klasy II 1. mu wyciąg „Solisko", Renacie
Dawid Herda; 2. Dawid Ko
LisowskiejDemel, właściciel
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
coń; 3. Kamil Nowakowski,
ce BTH „Gazela", która pomo
wszyscy z kl. 2a; klasy III  1. gła w organizacji.
(mn)
9 lutego uczniowie Szkoły
darniowych wyjazdów wycią
Podstawowej nr 1 bawili się
giem „Solisko". W prowadze
podczas Szkolnej Spartakiady
niu oraz sędziowaniu pomaga
Zimowej. Dzieci rywalizowa
li rodzice. Zwycięzcom kon
ły w różnych konkurencjach: kurencji narciarskich wręczo
jazda na jabłuszkach  klasy 1
no puchary oraz dyplomy, a w
3; mały slalom gigant  klasy
zjeździe na „jabłuszkach" dy
13 osobno klasy IV VI; prze
plomy i słodycze. Z a w o d y
ciąganie liny klasy 4  6 ; wy
przebiegały podczas pięknej,
ścig gąsienic  klasy  4  6; słonecznej pogody oraz przy
lepienie figur śnieżnych  kla
bardzo dobrych warunkach
sy 4  6.
narciarskich. Wszystkim dopi
sywały humory. Po skończo
Za przygotowanie Szkolnej
nych zawodach dzieci miały
Zimowej Spartakiady byli od
zapewnioną
gorącą herbatę
powiedzialni
nauczyciele:
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
i ciasto.
Aleksandra Cymerlik w kla
sach od 1 do 3 oraz Michał
 Chciałabym serdecznie po
Szymczyk w grupie klas star
dziękować wszystkim, którzy
szych. Pomagali im wycho
włączyli się w organizację tej
wawcy klas i inni nauczycie
imprezy, bo pracy trzeba było
le. Zawody przeprowadzone
włożyć nie mało, żeby wszyst
były na stoku „Polanka" na
ko było dopięte na ostatni gu
Czantorii. Właścicielka wycią
zik, żeby zapanować nad go
gu Mariola Kaczmarek po
rącymi mimo zimy tempera
mogła organizatorom przepro
mentami uczniów, nie psu jąc
wadzić slalom i częściowo
im przy tym zabawy  podsu
sponsorowała dzieciom prze
m o w u j e dyrektor Bogumiła
jazd wyciągiem. Uczniowie
CzyżTomiczek.  Podczas
Hej ho na ciasto by się szło.
Fot. M. Niemiec
z klas 46 mieli również moż
spartakiady realizowaliśmy
liwość skorzystania z dwóch
także cele w y c h o w a w c z e , zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

EMOCJE NA STOKU

I AKI AD OPTYCZNY

FINAŁY POD SIATKĄ

W lutym w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 od

ytsrpomkgeabędą się finały Mistrzostw Śląska w siatkówce kadetek. W Ustro
mgr optyk optometrystazwutsrponmlkjihecaZUTOMKJFC
Jacek Fuchs
niu grać będą cztery najlepsze drużyny na Śląsku w sezonie 2004/
Ustroń, ul. M. Konopnickiej 15c

2005. Rozegrane zostaną mecze:

K O M P U T E R O W E BADANIE W Z R O K U
18 lutego godz. 16.00
C O D Z I E N N I E W G O D Z I N A C H OTWARCIA ZAKŁADU
MKS BielskoBiała I  MKS BielskoBiała II
GABINET OKULISTYCZNY
Lek. med. Władysława Broda specjalista c h o r ó b oczu zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA
ST Victoria Lubliniec  MMKS Dąbrowa Górnicza
pon., śr. 15.30
17.00

REA L I Z A CJA RECEPTZNF
N FZ
GODZINY OTWARCIA:

pon. pt. 9.00 17.00
sobota 9.00 13.00
Mo żl i w o ść t el ef o n i czn ej r ej est r acj i

telefax:
17 lutego 2 0 0 5 r.

8541390

19 lutego godz. 12.00
MKS BielskoBiała II  MMKS Dąbrowa Górniacza
MKS BielskoBiała I  ST Victoria Lubliniec
20 lutego godz. 10.00
ST Victoria Lubliniec  MKS BielskoBiała II
MMKS Dąbrowa Górnicza  MKS BielskoBiała I
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Witejcie

Atakuje Natalia Żebrowska.

Fot. W.

zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGDCBA

Jako sie też. mocie ludeczkowie w tyn zimowy czas? Jo doista
myśloł, że latoś już nie bydzie ani śniega ani mrozu i choć na
poczóntku stycznia było fajnie ciepło nie przirychtowołech se
drzewa na podpołke. A tu mróz dzierży przez cały dziyń, tóż ani sie
nie chce człowiekowi z chałupy wylyt
Nale łoto we strzode zasmyczyłech sie w gumofilcach na Pola
ne do kamrata, a tam pod Czantoryjom było doista moc luda.
Wreszcie ci sie radujóm, co majóm radzi jako to prawióm biołe
szałyństwo. Tych narciorzy w szpanerskich kómbinezónach i z za
granicznymi nartami było tam doista moc. A, że zimowe feryje sóm
do kóńca lutego, tóż ci co majom wycióngi cosik przeca zarobióm.
Jo już downo na nartach nie szusujym, raczyj całóm zimę sie
dzym w chałupie. Kupiłech se łoto w muzeum nowy Pamiyntnik
Ustróński latoś wydany. Taki hrube tomisko, tóż móm czytanio na
pore dni. Rozmaite downe warsztaty a geszefty sóm tam łopisane
i sporo je downych fotografii. Nó pieknie, że ta szumno frelka zywutrponmlkiedbaZMKD
Z Towarzystwa Miłośników Ustrónio tak moc tego spisała, póki
jeszcze starsi ludzie żyjóm, co przedwojynne czasy pamiyntajóm.
Jo teżfórt prawiym moji wnuczce, coby pisała kronikę rodzin
nóm, ło swoich starzikach i prastarzikach, dyć sóm jeszcze w cha
łupie jakiś i papióry i aj i stare fotki. Ale katać też tam, prawi, że ni
mo na to czasu. Nale jak do tego kiedysi dorośnie, to już nas nie
bydzie na świecie, a z nami starymi zaginie wiedza ło downym
żywobyciu. Szkoda, bo możne też bych jeszcze cosik ciekawego
Suchta zywutsrponmlkjifedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
pospóminoł. Póki co, czytóm co łopowiedzieli insi ludzie.
Kareł

MOBILIZOWANIE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W piątek, 11 lutego w Gimnazjum nr 2 rozegrano finał powiato
wy rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, który odby
wa się pod auspicjami Szkolnego Związku Sportowego.
Stawką tego turnieju było jedno miejsce w turnieju rejonowym.
W rywalizacji dziewcząt obyło się bez niespodzianek. Dziewczę
ta z G2 z Ustronia z pewnymi perturbacjami wygrały decydujący
mecz ze Skoczowem 2:0. W pierwszym secie nasze gimnazjalistki
przegrywały już 10:1, jednak po reprymendzie trenera wzięły się
do pracy i wygrały seta. W drugim natomiast przegrywały 22:13,
a mimo to potrafiły się zmobilizować i wygrać. Nie jest to chyba
najlepszy taktycznie sposób gry, bo z nieco lepszymi rywalkami
może się okazać, że już za późno na mobilizację. Natomiast dużą
niespodziankę sprawili chłopcy z Gimnazjum nr 4 w Skoczowie,
którzy w decydującym o końcowym zwycięstwie spotkaniu po
konali trzeci zespół zeszłorocznych zmagań na szczeblu woje
wódzkim, drużynę Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 2:1.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(mn)
WidoktjiecW
z Czantorii na Babią Górę.
Fot. W. Suchta
P O Z I O M O : 1) cywilny lub kościelny, 4) unikat, 6) feruje
wyroki, 8) drab, zbój, 9) w ręku krawca, 10) łapanka, nagonka,
11) ostre zakończenie, 12) bronił jej Ordon, 13) uroczysty po
kaz, 14) plamista choroba, 15) dla władzy od poddanych,
16) ktoś nie wychowany (wspak), 17) uzdrowisko na Krymie,
18) Czarna Woda, 19) trafia na kamień, 20) alkohol z ryżu.

KRZYZOWKA zywvutsrponmlkjigfedcbaZYWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
KRZYZOWKA KRZYZOWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

P I O N O W O : 1) Zdrój w Karkonoszach, 2) zabawa logiczna,
3) samica łosia, 4) muzycy i dyrygent, 5) zwierzak w pasy,
6) dawny instrument dęty, 7) tuzin, 11) biustonosz, 13) dodatek
do spodni, 17) karta w rękawie.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi ocze
kujemy do końca lutego br.
Rozwiązanie krzyżówki z n r 4
SLALOM USTRONIACZKA
Nagrodę 30 zł o t r z y m u j e A N N A R A S Z K A z Ustronia,
ul. Traugutta 9. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA .
USTHOftSKA

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: K a t a r z y n a Brandys,
Tomasz Dyrda, Józef Waszek. Adres redakcji: 43450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej lilii liceum), na pólpiętrze.
lei. 8543467. email: g a z e t a @ u s t n m . p l
Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie
zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.0016.00. Redukcja nie
ponosi odpowiedzialności :a treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: Drukarnia ()fTseto\va Jerzy Małysz  Górki Wielkie
842. tel.: 8539222. Indeks nr 359912. Numer zamknięto 14.02.2005 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 21.02.2005 r.

