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MARZENIA DZIECI
Z okazji Dnia Dziecka poprośilismy uczniów klasy szóstej
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polanie, by napisały, czego ocze
kują z okazji ich święta od najbliższych i władz miasta.
Moim marzeniem na Dzień Dziecka jest dostać nowe rolki, ka
narka, komputer, bilet na koncert „Tokio Hotel". Burmistrz na
Dzień Dziecka powinien zorganizować fajną zabawę dla wszyst
kich dzieci lub jakiś występ w amfiteatrze również dla wszyst
kich dzieci. Mógłby również zorganizować wystawę rasowych i
kundlowych psów albo zakupić nowe narty do szkoły. Anulka G.
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać nową komórkę, najlepiej
z aparatem i kamerą. Chciałbym także dostać jakieś ciekawe książ
ki historyczne, przygodowe. Sądzę, że burmistrz powinien na
Dzień Dziecka zorganizować jakąś imprezę z loteriami i dobrą
muzyką. Burmistrz mógłby także zaprosić na tę imprezę jakiś
znanych lub mniej znanych aktorów teatralnych lub filmowych,
lub artystów takich jak np. piosenkarzy. Myślę, że każde dziecko,
które znalazłoby się na tej imprezie powinno dostać jakiś dro
biazg, mogłyby to być np. małe maskotki naszego Ustroniaczka.
Ja osobiście od pana burmistrza chciałabym dostać odtwarzacz
MP3 lub jakiś aparat cyfrowy w ostateczności mogłabym dostać
jakieś książki dotyczące Ustronia lub okolic. Angelika Mucha
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać grę komputerową oraz
dużo, dużo słodyczy. Z przyjaciółmi w ten dzień chciałabym pójść
na spacer i jeść słodycze do woli. W szkole fajnie by było gdyby
nauczyciele urządzili jakieś bardzo śmieszne przedstawienie.
Można by też zorganizować wiele miłych i ciekawych konkur
sów i zawodów. Dlaczego by tutaj nie urządzić dyskoteki? Dla
klas starszych byłoby to fajne zakończenie Dnia Dziecka. Od bur
mistrza chciałabym dostać MP3 oraz bilet na wycieczkę gdzieś
do Grecji. Super byłoby dostać duży koszyk słodyczy. W całym
mieście mogłyby być porozwieszane kolorowe balony, aby całe
miasto wyglądało bardzo śmiesznie.
Paulina Szkaradnik
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać nowy rower, komputer,
nową komórkę, radio. Chciałabym zwiedzić jakieś ciekawe miej
sca i poznać nowych ludzi. Chciałabym też wyjechać z rodzicami
gdzieś zagranicę. A od szkoły dostać jakieś pamiątki, że kiedyś
chodziliśmy do tej szkoły. Od burmistrza chciałabym dostać bilet
na jakąś egzotyczną wyspę. Chciałabym dostać jakieś wspaniałe
prezenty np. książki. I chcę żeby burmistrz zrobił jakąś wspa
niałą imprezę z tej okazji na środku rynku. A także, żeby pozwo
lił wszystkim, którzy akurat obchodzą to święto, na darmową
wycieczkę po Ustroniu, do muzeum i jakiś płatnych miejsc, żeby
wszystko było za darmo.
Kasia Szalbot
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać komputer, mnóstwo no
wych ubrań, jakąś ciekawą książkę, nową komórkę, disc mana,
rolki, hulajnogę, słodycze, deskorolkę, pieniądze, zegarek, wa
kacje nad morze, kosmetyki, biżuterię, mnóstwo fajnych filmów
na DVD, telewizor, kino domowe, jakieś zwierzątko, rodzeństwo,
quada. Chciałabym, aby burmistrz zrobił w czwartek (Dzień
Dziecka) wolny od nauki. By w ten dzień tak szczególny dla dzieci
było mnóstwo zabawy.
Kasia Nogawczyk
(dok. na sir. 2)

Już świętujemy.

Fot. W. Suchta

DOSTĘPNA POLICJA
Na 44. sesji Rady Miasta gościli: Barbara NawrotekŻmi
jewska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka", Li
dia Szkaradnik, dyrektor Muzeum Ustrońskiego im. J. Jaroc
kiego, Krzysztof Mankiewicz, komendant Komendy Powiato
wej Policji w Cieszynie, Janusz Baszczyński, komendant Ko
misariatu Policji w Ustroniu, Jacek Tarnawiecki, komendant Stra
ży Miejskiej, Andrzej Nowiński, prezes Stowarzyszenia Promo
cji i Rozwoju Ustronia. Obrady prowadziła Emilia Czembor.
Komendant Mankiewicz na początku swojego wystąpienia prze
kazał wyrazy wdzięczności od komendanta wojewódzkiego dla
samorządu Ustronia, który wspiera finansowo miejscową poli
cję. Bardzo dziękował za samochody, monitoring i stwierdził, że
powiat cieszyński jest drugim w województwie śląskim, który tak
aktywnie pomaga policji. Na dosprzętowienie gminy wydały po
nad 150.000 zł. K. Mankiewicz wspomniał pracę w bogatym,
górniczym mieście, gdzie nie było takiej pomocy.
 Cztery dni temu minęły trzy miesiące odkąd objąłem stanowi
sko komendanta powiatowego  mówił K. Mankiewicz.  Byłem
(dok. na sir. 4)

MARZENIA DZIECI
(dok. ze s/r. I)
Chciałbym dostać piłkę do nogi. Od kolegi chciałbym dostać
słodycze. Burmistrz powinien wprowadzić we wszystkich szko
łach w Dniu Dziecka dzień wolny. Wysłać prezenty dla uczniów
wszystkich szkół w Ustroniu.
Dawid
Na Dzień Dziecka chciałbym dostać namiot. Burmistrz powi
nien na Dzień Dziecka wprowadzić dzień wolny od szkoły. Wy
słać wszystkim dzieciom prezenty. Wysłać dzieci na wycieczkę.
Od kolegi chciałbym dostać słodycze.
Piotr
Ogólnie: Chciałbym dostać nowy komputer, piłkę, rower, wil
lę, basen. Od rodziców chciałbym dostać święty spokój, większy
pokój, żebym mógł w Dzień Dziecka robić co mi się podoba. Od
burmistrza chciałabym dostać wolny dzień w Dniu Dziecka, nowe
komputery do szkoły, sprzęt sportowy, nowe drogi, więcej par
ków, mniej wyciętych lasów, mniej aut, więcej ruchu, więcej dróg
dla rowerzystów, nowe boisko do piłki nożnej, halę sportową,
więcej dni wolnych od nauki, dłuższe wakacje, więcej imprez na
terenie Ustronia. Krótsze lekcje. Mniej godzin lekcjyjnych,
większą bibliotekę.
Mateusz H.
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać słodycze. Burmistrz mógł
by zorganizować imprezę z fantami i wolną szkołę, nowe ławki
i krzesła dla szkoły.
Marek Gluza
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać dziecko, a dokładnie sio
strzyczkę. Mam dwójkę rodzeństwa, są starsi. Strasznie chciała
bym mieć dzidziusia w domu. I może jeszcze jakieś ciuchy albo
najlepiej kasę na nie. Od burmistrza chciałabym, żeby dla dzieci

Spisywanie marzeń.

Pierwszy na Śląsku Cieszyń
skim z prawdziwego zdarzenia
zajazd stanął przy „ustrońsko
trzynieckiej drodze powiato
wej, za zamkiem a naprzeciw
góry Pazuch". Tym miejscem
był Dzięgielów, a zajazd
otwarto około 1870 roku.
Nadolziański magistrat „radził
nad sprawami dość często.
Więcej jednak czasu niż na
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Fot. W. Suchta

w ten dzień było wszystko za darmo. Wtedy poszłabym do skle
pu z ciuchami i wszystko bym wykupiła. A i jeszcze bilety na
mistrzostwa świata w piłce nożnej (na ławce rezerwowych). Jakiś
efektowny basen. Wybudować stadion. Zaprosić do Ustronia ze
spół „System of a Down" na koncert. I długiej rozmowy z Ronal
dinho. Spotkanie z klubem FC Barcelona, Arsenałem, AC Milan.
Zosia K.
Chciałabym dostać nowy rower i komputer. Od brata chciała
bym dostać trochę podporządkowania wobec mnie. Od rodziców
chciałabym dostać laptopa i nowy telefon. Od burmistrza chcia
łabym, żeby zrobił huczną imprezę na rynku i zaprosił jakiś fajny
zespól i żeby robił coś w tym kierunku, żeby nic dochodziło do
afer narkotykowych i by nie było w szkole pijaństwa i palenia
papierosów.
Sebik
Moim marzeniem na Dzień Dziecka jest dostać nowy rower,
aparat cyfrowy, nową komórkę, żółwia wodnego, piórnik, słody
cze. Od burmistrza chciałbym dostać wymarzony bilet na kon
cert zespołu Tokio Hotel, powinien zorganizować fajną imprezę
na zakończenie roku szkolnego. Burmistrz mógłby zorganizować
jakąś wycieczkę, nowe sprzęty sportowe dla szkoły.
Kasia Holubek
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać komputer, komórkę, disc
mana, dużo fajnych ubrań, aparat cyfrowy, nowy rower, rolki,
hulajnogę, słodycze, pieniądze, wakacje, deskorolkę, zegarek,
kosmetyki, keybord, kino domowe, zwierzątko, quada, rodzeń
stwo, narty. Chciałabym aby Burmistrz zorganizował czwartek
(Dzień Dziecka) wolnym od nauki.
Estera Gawlas
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać książkę o rasach psów
i kotów. Chciałabym też z mamą i moim pieskiem iść na górę
Równicę, gdzie by był odpoczynek, a potem z Równicy do Bren
nej, gdzie mieszka moja ciocia. Od burmistrza chcę, żeby zrobił
jakąś imprezę z okazji naszego święta a także konkursy dla wszyst
kich dzieci z Ustronia.
Kinga Skiba
Od rodziców na pewno jakąś ciekawą książkę, dużo słodyczy
oraz nowe spodnie. Od babci na pewno to co zwykle czyli zro
bione na drutach różne rzeczy, ale wołałabym w tym roku coś
innego. Na przykład jakąś bluzkę albo sweter (tylko, żeby nie był
na drutach). Od burmistrza chciałabym, aby zorganizował jakąś
imprezę tylko dla dzieci i młodzieży. Żeby były rożne konkursy
z nagrodami, przedstawienia. Myślę też o rożnych wycieczkach,
aby się odbywały dla wszystkich ustrońskich dzieci, na przykład
gdzieś w góry. Osobiście od burmistrza wolałabym dostać aparat
cyfrowy albo odtwarzacz MP3.
Zuzia Pustelnik
Na Dzień Dziecka chciałabym dostać nową komórkę, książkę,
jakieś ciuchy. Od burmistrza chciałabym bilet na Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej, dzień wolny od szkoły, dzień: wszystko
za darmo, wybudowanie stadionu. Chciałabym się spotkać też
z całą naszą reprezentacją, również z Frankowskim i Dudkiem
albo dostać ich autografy. Koncert na przykład „Black Eyed Peas"
oczywiście wstęp darmowy. Nowy sprzęt sportowy dla naszej
szkoły. Zorganizowanie turnieju piłki nożnej na stadionie Kuźni.
Spotkanie z klubami: AC Milan, FC Barcelona, Cheelsa Londyn
albo Arsenałem albo z Szewczenką z Milanu.
Ania

narady poświęcał na picie.
Posiedzenia rady były zwykle
ucztami". To opis rządzenia
w XVII wieku.

checkiej młodzieży, którą
ufundował baron K. Cselesta,
stąd też nazwa gmachu „Cse
lestinum".

Ważną rolę odgrywa w cie
szyńskim rolnictwie hodowla.
Chów trzody chlewnej roz
winął się zwłaszcza w gmi
nach: Dębowiec, Goleszów,
Haźlach, Strumień i Zebrzydo
wice. Są też kurze fermy i ho
dowle krów.

Niecałe dwa lata (od paź
dziernika 1925 do maja 1927)
budowano linię kolejową Sko
czów  Chybie. Pierwsze po
ciągi ruszyły tam blisko 80 lat
temu. Podczas otwarcia linii
zmarł na tak serca dr Jan Mi
chejda, burmistrz Cieszyna.

W Cieszynie przy ul. Kocha
nowskiego mieści się siedziba
USC z piękną salą ślubów.
Obiekt ma walory zabytkowe.
Został zbudowany w 1824 r.
Kiedyś była tu bursa dla szla

Przy ul. Kraszewskiego w Cie
szynie ma siedzibę Zespół
Szkół RolniczoTechnicznych.
Kiedyś były tu koszary au
striackiego oddziału obrony
krajowej. Na cele oświatowe

obiekty przeznaczono w 1922
roku.
W cieszyńskim rezerwacie
„Kopce" doliczono się ponad
stu gatunków roślin, tzw. na
czyniowych. 11 spośród nich
podlega ochronie. Są t o m . in.
wilcze łyko, kalina koralowa,
storczyk trójzębny i gnieźnik
Naprzeciwko cieszyńskiego
kąpieliska, ale po drugiej stro
nie Olzy, rozciąga się duży
park, któremu patronuje Adam
Sikora. W 1909 roku zakupił
on z własnych oszczędności
prawie 8,5 ha gruntów i zamie
nił je na parkowy teren, (nik)
1 czerwca 2006 r.

WALNE W NIERODZIMIU
Zarząd Klubu Sportowego Nierodzim zaprasza członków na
walne zebranie, które odbędzie się 16 czerwca o godz. 17.00.
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
lat 80
ul. Wesoła 29
Stanisław Balcarek
ul. Jelenica 6
lat 80
Kazimierz Chołuj
ul. A. Asnyka 8
Genowefa Cięgiel
lat 80
ul. Gen. Sikorskiego 17
lat 80
Jan Goszyk
ul. Lipowska 188
lat 96
Emilia Heller
ul. Nadrzeczna 33
lat 92
Augustyna Jenkner
ul. Chabrów 12/4
Małgorzata Klaja
lat 85
ul. Drozdów 68
lat 80
Paweł Małysz
ul. Zabytkowa 24
lat 80
Janina Miech
os. Manhatan 5/19
lat 97
Erwin Niemiec
ul. M. Konopnickiej 38/5
lat 80
Helena Sztwiertnia
PI. Ks. Kotschego 4
lat 97
Anna Wisełka
ul. Pana Tadeusza 13
lat 95
Waleria Woźniak
ul. M. SkłodowskiejCurie 7
lat 92
Helena Zawada

22.5.2006 r.
Po południu sprzed Urzędu Pocz
towego skradziono rower miesz
kańcowi Ustronia.
25.5.2006 r.
O godz. 1.45 na ul. A. Brody za
trzymano nietrzeźwego rowerzy
stę, mieszkańca naszego miasta.
Badanie wykazało: 0,67 mg/l.
24/25.5.2006 r.
W nocy złodzieje włamali się do
samochodu zaparkowanego przy
ul. Głogowej. Ukradli radioodtwa
rzacz Pioneer.
24/25.5.2006 r.
Włamanie do samochodu zaparko
wanego przy ul. Grabowej. Skra
dziony został sprzęt wędkarski.
26.5.2006 r.
Ok. godz. 23.30 na ul. Cieszyń
skiej policjanci zatrzymali miesz
kańca Cieszyna, który prowadził
volkswagena golfa w stanie nie
trzeźwym  0,63 mg/l.
26.5.2006 r.
O godz. 7.50 na ul. Katowickiej
kierująca fiatem punto' mieszkan

STRAŻ MIEJSKA
22.5.2006 r.
Interweniowano w sprawie zakłó
cania porządku publicznego przez
nietrzeźwego mężczyznę przy ul.
Szpitalnej. Strażnicy uspokoili
kuracjusza, a pielęgniarki odpro
wadziły go do pokoju.
22.5.2006 r.
Kontrole porządkowe posesji od
nośnie wywozu odpadów. Spraw
dzano domy m.in.: przy ul. Ber
nadka, Czarny Las i Bładnickiej.
23.5.2006 r.
W czasie patrolu r o w e r o w e g o
strażnicy sprawdzali czy na ścież
kach rowerowych w naszym mie
Wyremontowano ulicę i chodnik na Zawodziu od mostu nad Wisłą
do budynku sanatorium Równica. Droga po zimie wyglądała fatal
nie, dziury były praktycznie wszędzie. Remontu dokonano za pie
niądze ze starostwa powiatowego przeznaczone na utrzymanie dróg
powiatowych w Ustroniu.
Fot. W. Suchta

CI KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Maria Łukosz
lat 77
ul. Partyzantów 17
Edward Semik
lat 67
oś. Manhatan 2/16
Helena Jaworska
lat 72
ul. Orłowa 44

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, modli
twy, złożone wieńce i kwiaty oraz udział w uroczystości
pogrzebowej naszego Męża, Taty i Dziadka

Księdzu Piotrowi W o w r c m u , lekarzom i pielęgniarkom O d 
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ście jest czysto i czy nie jest za
kłócany porządek. Kontrolowali
głównie trasy nad Wisłą.
24.5.2006 r.
Wzmożone kontrole porządkowe
posesji w Hermanicach, Nierodzi
miu i Lipowcu.
25.5.2006 r.
Wspólnie z pracownikiem Wy
działu Środowiska i Rolnictwa
Urzędu przeprowadzono kontrole
porządkowe przy ul. Polańskiej.
Sprawdzano, czy z posesji wywo
żone są śmieci.
27.5.2006 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano mężczyznę, który pił al
kohol w miejscu publicznym przy
ul. Daszyńskiego.
(mn)

KOMISJE O WANDALACH
29 maja na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie Ko
misji Zdrowia i Komisji Oświaty Rady Miasta. Omawiano proble
my uzależnień wśród dzieci i młodzieży ustrońskich szkół oraz
problemy łamania prawa, chuligaństwa i dewastowania mienia
publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji,
straży miejskiej oraz pedagodzy pracujący na co dzień z młodzieżą.
Zaapelowano do służb porządkowych naszego miasta o wzmoże
nie kontroli placówek sprzedających alkohol pod względem prze
strzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Radnym obiecano, że w najbliższym okresie i przez cały czas wa
kacji letnich częstotliwość kontroli znacznie się zwiększy.

Śp.
KAROLA WAŁACHA
działu Neurochirurgii i OIOM Wojewódzkiego Szpitala Spe
cjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju, rodzinie, sąsiadom, zna
jomym, koleżankom i kolegom z pracy z Elektrometalu
w Cieszynie, Zakładów Kuźniczych w Skoczowie, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Ustroniu, delegacji dzieci
zSP1
składają Żona oraz Córka i Syn z rodzinami

ka Ustronia w p a d ł a w poślizg
i uderzyła w autobus z zagranicz
nymi turystami, prowadzony przez
obywatela Niemiec.
27.5.2006 r.
Przed południem na ul. Daszyń
skiego złodziej wykorzystał nie
uwagę obywatelki Niemiec.
Ukradł jej dokumenty oraz pienią
dze.
27.5.2006 r.
Ok. godz. 13.40 na ul. Cieszyń
skiej kierujący oplem vectrą
mieszkaniec Cieszyna wymuszał
pierwszeństwo i uderzył w opla
corsę, prowadzonego przez miesz
kańca Zabrza.
27.5.2006 r.
O g o d z . 19.25 na ul. Stellera
mieszkaniec Ustronia jechał na
rowerze w stanie nietrzeźwym 
0,96 mg/l.
28.5.2006 r.
Mieszkanka Górek Wielkich zgło
siła kradzież dokumentów, pienię
dzy i telefonu k o m ó r k o w e g o
w rejonie baru Utropek. Policjan
ci natychmiast przystąpili do ak
cji, schwytali złodzieja i odzyska
li skradzione przedmioty, (mn)

R^SPl
Ustroń  Centrum
ul. 3 Maja 44
tel. 854 41 67
pon.niedz. 6 00 23f

Ustroif  Polana
ul. Baranowa 13a
tel. 851 39 63

Ustroń  Hermanice
ul. Skoczowska 76
tel. 854 76 24

pon.sob. 2100
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DOSTĘPNA POLICJA
(dok. ze str. I)
już kilka razy w Ustroniu i bardzo cieszą innie postępy w trwają
cym remoncie komisariatu. 5 czerwca odwiedzi go również Ka
zimierz Szwajcowski, szef Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka
towicach, żeby sprawdzić, jak przebiega remont, o który tak usil
nie zabiegał komendant Baszczyński. Postaramy się jeszcze wspól
nie wyposażyć komisariat w odpowiedni sprzęt. Jest taka zasada:
kiedy szefowie widzą, że coś się dzieje, sami są bardziej skłonni
coś dołożyć. W sprawach formalnych chciałbym jeszcze dodać,
że nie robiłem żadnych zmian kadrowych w policji. Wszyscy ko
mendanci pracują, każdy pokazuje, że jest dobrym komendan
tem, łącznie z moimi zastępcami. Żadnej rewolucji nie robię, tyl
ko wymagam, pomagam i nakreślam cele, które są przed nami.
Wyzwaniem dla policji będzie wejście przez Polskę do układu
z Shengen czyli otwarcie granicy, które nakłada na służby po
rządkowe nowe obowiązki. W najbliższej przyszłości wprowa
dzone zostaną odpowiednie programy informatyczne. W miastach
przygranicznych konieczny jest monitoring, który już w Ustroniu
funkcjonuje. Policja musi być bardziej widoczna, ale też bardziej
dostępna. W naszym mieście wprowadzono już dyżury dzielni
cowych w Nierodzimiu i Lipowcu, w przyszłości będą również
w Polanie. Jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu, komendant
powiatowy mówił:  Sami państwo wiecie, że ekipa, którą dyspo
nuje komendant Baszczyński nie jest zbyt liczna. Zresztą w ca
łym powiecie pracuje 290 policjantów, a przydałoby się o 100
więcej. Nie mamy tych ludzi, więc musimy sobie radzić poprzez
dobrą organizację, kierowanie ludzi, tam gdzie są potrzebni. Trze
ba tylko dać znać odpowiednio wcześniej i do Ustronia mogą
przyjechać oddziały prewencji z Cieszyna lub BielskaBiałej.
Jeśli chodzi o nieletnich, K. Mankiewicz mówił, że na znako
mitym poziomie jest w cieszyńskiem prewencja, ale trochę zo
stały zaniedbane sprawy ścigania przestępstw popełnianych przez
małoletnich. Jednak młodzież będzie pilnie obserwowana. Przed
i w dniu rozdania świadectw na ulicach pojawią się policjanci,
którzy zazwyczaj siedzą za biurkiem. Komendant uważa, że oni
też powinni się przewietrzyć, a młodzi przekonać się, że na każ
dym kroku można spotkać policjanta, niekoniecznie w mundu
rze. K. Mankiewicz nie ma złudzeń, że zwalczy alkohol i narko
tyki wśród młodych, ale ma zamiar ścigać sprzedających. Ma
również sposób na złe zachowanie w autobusach. Współpraca
z PKSem polegać będzie na wzajemnej pomocy. Przewoźnik po
może w utrzymaniu samochodów policyjnych w czystości, za to
policjanci w cywilu zajmą się chuliganami w autobusach.
Radni zadawali pytania komendantowi. Stanisław Malina
pytał, czy jest szansa, żeby umieścić kamery w parkach i ciem
nych zaułkach. K. Mankiewicz mówił, że policja nie ma pienię
dzy na takie inwestycje, ale cały czas poszukiwane są fundusze
z Unii Europejskiej. Gdyby w Ustroniu znalazły się jeszcze 2, 3

Z zewnątrz komisariat już jak nowy.

Gazeta Ustrońska 4

Fot. W. Suchta

kamery, to byłaby bardzo dobra sytuacja. Józef Kurowski wyra
ził zadowolenie z bardzo potrzebnych, regularnych spotkań
z przedstawicielami służb porządkowych. Józef Waszek chwalił
policję za szybką interwencję, gdy zgłaszał problem nielegalne
go handlu alkoholem. Stwierdził, że Miejska Komisja ds. Roz
wiązywania Problemów Alkoholowych może zakupić komputer
dla policji. Na pytanie Wiesława Śliża o przepełnione więzienia
komendant odpowiadał, że rzeczywiście jest to problem, bo
w Polsce mamy 54 tysiące miejsc, a 68 tysięcy osadzonych. Jego
zdaniem jedynym sposobem na zmniejszenie problemu jest ści
śle określona kara za dane przestępstwo i jej nieuchronność. Roz
piętość kary na przykład od 2 do 7 lat jest korupcjogcnna. Ko
mendant Mankiewicz docenia współpracę z ustrońską strażą
miejską i uważa, że układa się wzorcowo.
O przygotowaniu do sezonu letniego w naszym mieście mówi
ła również Barbara Jońca, naczelnik Wydziału Środowiska
i Rolnictwa UM, która poinformowała m.in. o ustawieniu 8 prze
nośnych ubikacji. Katarzyna Brandys pytała, czy to nie za mało.
B. Jońca odpowiadała, że to tylko kwestia kosztów. E. Czembor
stwierdziła, że w tym wypadku ważniejsze jest rozwiązanie pro
blemu niż pieniądze, dlatego najlepiej byłoby ustawić przy ul.
Nadrzecznej jeszcze dwie toalety.
Stefan Bałdys powiedział, że przenośne toalety nie rozwią
zują problemu i przechodzenie koło takiego przybytku na przy
kład na rynku wiąże się z przykrymi wrażeniami zapachowymi.
Szalety miejskie przy bulwarach zostały przygarnięte przez pro
wadzących korty tenisowe, a toalety w restauracjach nie są wyj
ściem. Trzeba się zastanowić nad kompleksowym rozwiązaniem
sprawy. Arkadiusz Gawlik przewodniczący Zarządu Osiedla
Ustroń Górny wyraził zadowolenie, że jedna z toalet przenośnych
zostanie ustawiona przy przystanku Ustroń Centrum, ale również
chciałby, aby to miejsce było zagospodarowane kompleksowo.
Jest to punkt, który zastąpił rynek, gdzie wiele osób czeka na
autobus, wysiada po przyjeździe do Ustronia. Podróżni załatwiają
swoje potrzeby na klatce schodowej w Wielkich Domach
i jest to bardzo uciążliwe dla tamtejszych mieszkańców.
Następnym punktem obrad była obszerna informacja Marka
Landowskiego z Urzędu Miasta pt.: „Miasto Ustroń w mediach
elektronicznych", którą radni przyjęli bez pytań. Jej fragmenty
zamieszczamy na stronie 9.
Kolejną informacją przedstawioną na sesji był ramowy plan
działania Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, który
zaprezentował prezes SPiRU. A. Nowiński mówił nie tylko o przy
szłości, ale również o tym, co już zostało zrobione. Wymieniał
takie inicjatywy jak uruchomienie Zielonej Linii, stworzenie tras
do narciarstwa biegowego, powstanie ustrońskiej szkoły narciar
stwa biegowego.
Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o zmianach
w budżecie. Te zmiany dotyczyły m.in. zmniejszenia zakresu prac
związanych z drogą pod skarpą, bo dopiero toczą się w sądzie
sprawy własnościowe. W tym roku miasto wyda na drogę 200.000
złotych. A. Gawlik pytał naczelnika Wydziału Inwestycji i Go
spodarki Gruntami co za tą sumę zostanie zrobione. Andrzej Sie
miński odpowiadał, że wykonane zostaną roboty ziemne  kory
towanie drogi i przygotowanie pod kanalizację deszczową.
J. Kurowski w imieniu Komisji Budżetowej i Przestrzegania Pra
wa wyraził pozytywną opinię. E. Czembor zapytała J. Waszka o
zdanie Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej, ponieważ zmiany dotyczą ważnych inwe
stycji. Ocena tej komisji również była pozytywna. Zmiany w fi
nansach miasta łączą się również z nieprzyznaniem środków na
modrnizację rynku i Parku Kuracyjnego z Zintegrowanego Pro
gramu Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Środki na ten cel w
budżecie miasta zostaną zarezerwowane w przyszłym roku. Na
poprzedniej sesji radni zdecydowali o zakupie terenu byłego tar
taku, teraz przyszła kolej na uchwałę przeznaczającą pieniądze
na zakup nieruchomości. J. Kurowski w imieniu komisji wyraził
pozytywną opinię zaznaczając, że jeśli pewne inwestycje nie mogą
zostać zrealizowane, to należy pieniądze wykorzystać na coś in
nego. O tych dwóch sprawach napiszemy więcej w jednym z ko
lejnych numerów. Podjęto również uchwały regulujące formalne
kwestie: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o prze
biegu wykonania budżetu za I półrocze, określenia zakresu i for
my informacji o przebiegu wykonania planu finansowego insty
tucji kultury za I półrocze.
Monika Niemiec
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UCHWAŁA NR XLIII/393/2006
RADY MIASTA USTROŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 20060525
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego szczegóło
we zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Ustroń.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.
U. z 2005 Nr 236 poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Pań
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
RADA MIASTA USTROŃ
uchwala:

aunoi

§ 1

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Ustroń stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVII/281/00 Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia szczegóło
wych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie miasta
Ustroń,
§4
1.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą
skiego.
2.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz publikacji w Gaze
cie Ustrońskiej.

W dawnym
USTRONIU
Przedstawiamy zdjęcie ze zbiorów Barbary JankowskiejŻegal
skiej, na którym uwieczniono klasę V Szkoły Podstawowej Nr 2.
Fotografia została wykonana w roku 1948. W pierwszym rzędzie
siedzą od lewej: Stanisław Łojek, Józef Nowak, Jan Herma, Bo
lesław Sikora, Erwin Szczepański, Stanisław Czyż, Henryk Se
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Uczniowie 6 klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipowcu nie byli zbyt
rozmowni, gdy pytaliśmy o ich odczucia na temat Dnia Dziecka. Może
dlatego, że jak wszyscy stwierdzili, nie czują się już dziećmi. Jed
nak ich zdaniem nie wszyscy dorośli to zauważyli i na przykład nie
pozwalają do późna oglądać telewizji. Trzynastolatki muszą też do
kładnie mówić, gdzie wychodzą i o której wrócą. Nauczyciele w ostat
niej klasie „podstawówki" przykręcają śrubę, przykręcają aż gwint
pęka, jak stwierdził jeden z chłopców. Jednak w szkole szóstoklasi
ści czują się dobrze, a swój wiek wykorzystują raczej żeby pomóc
najmłodszym dzieciom, niż ich podporządkować. Chyba, że jacyś
czwarto, czy piątoklasiści prowokują. Wtedy mogą oberwać. Mło
dzi ludzie boją się przejścia do gimnazjum, bo wtedy znów będą
najmłodsi w szkole, a słyszeli, że starsi koledzy męczą „koty". Bar
dzo by im zależało, żeby w jednej klasie znalazło się po 5, 6 zaprzy
jaźnionych osób,a nie jak to teraz jest praktykowane  2.
Fot. M. Niemiec

idei, Adam Śliż, Edward Albrewczyński, Józef Niemiec. Drugi
rząd: Hermina Podżorska, Anna Ryszka, Bronisława Kozieł, Ire
na Bestocha, Alicja Nowak, kierownik szkoły  Jan Lasota, wy
chowawca klasy  Jan Raszka, Janina Nowak, Teresa Drabczyń
ska, Barbara Jankowska, Marta Łysek, Stefania Lipowczan. Trzeci
rząd: Bronisława Rycko, Anna Cholewa, Maria Kurowska, Wan
da Molek, Waleria Stec, Janina Tyrna, Helena Klimurczyk, Anna
Łysek, Emilia Chraścina, Helena Podżorska. Czwarty rząd: Józef
Kąkol, Leon Seidel, Zbigniew Ferfecki, Rudolf Lipowczan, NN,
Stanisław Ryszka, Rudolf Cieślar, Paweł Wałach, Władysław Po
dżórski, Szczepan Molin, Jan Nogawczyk, Józef Tomaszko. Pią
ty rząd: Zenon Kawa, Stanisław Niemczyk, Zbigniew Golus,
Paweł Glajc, Jan Ozimek, Jan Cieślar, Robert Górniok.
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W poniedziałek 27 maja w parafii katolickiej pw. św. Klemen
sa gościło Radio Maryja i telewizja Trwam na poniedziałkowym
spotkaniu Rodziny Radia Maryja. Z tej okazji kościół wypełnił
się szczelnie wiernymi i to nie tylko z Ustronia. Przyjechali także
sympatycy oraz Rodziny Radia Maryja z okolicy bliższej i dal
szej. Były delegacje z Cieszyna, BielskaBiałej ale również aż
spod Krakowa.
Spotkanie z Radiem Maryja w Ustroniu połączone było z ob
chodami 100lecia kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w diecezji bielskożywieckiej. Rozpoczęto je o godz. 17.30 na
bożeństwem majowym prowadzonym przez ks. Andrzeja Filap
ka. Następnie rozłączono się z Ustroniem na wiadomości, gdy
zas Ustroń wrócił na wizję wystąpiła Dziecięca Estrada Regio
nalna „Równica" z koncertem „Wdzięczni za 700 lat istnienia
Ustronia". Śpiewano pieśni z naszego regionu, nie zabrakło wy
konanego wspólnie z wiernymi zgromadzonymi w kościele „Oj
cowskiego domu". Zespół został tak ciepło przyjęty, że koniecz
nością było wykonanie dodatkowo kilku utworów.
Mszy św. bezpośrednio po koncercie przewodniczył ks. infułat
Władysław Fidełus, dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii
biskupiej w BielskuBiałej. W mszy uczestniczyli księża z deka
natu wiślańskigo, ale także z bardziej odległych parafii. Proboszcz
ks. Antoni Sapota przed rozpoczęciem modlitwy przybliżył hi
storię parafii, rozwoju Ustronia przez wieki. Mówił także o współ
czesności, o uzdrowiskowym charakterze miasta, nawiązał do
obchodzonych niedawno jubileuszy 550lecia parafii, 700lecia
Ustronia, a także do obchodzonego w tym roku jubileuszu sześć
dziesięciolecia nadania praw miejskich.
Dzisiaj spotykamy się, ażeby uczcić stulecie kultu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy  mówił ks. A. Sapota.
Kazanie wygłosił ks. W. Fidelus mówiąc m.in.:
Maryjo! Matko nieustającej pomocy! Pragniesz przez ten obraz i
to nabożeństwo pomagać ludziom. Ale pragniesz docierać jesz
cze bardziej, boś Matka. Nie wystarczą gorliwi czcziciele, nie
zadowalasz się tymi świątyniami i oto posłużyłaś się współcze
snymi środkami, radiem i telewizją aby ten obraz był jeszcze bar
dziej znany, by to nabożeństwo docierało do ogromnej rzeszy
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ludzi nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Po mszy nadal modlono się w kościele, odbył się Apel Jasno
górski. Na zakończenie tego dnia w Ustroniu, już tylko w Radiu
Maryja, program „Rozmowy niedokończone" na temat: „Ekume
nizm w życiu codziennym w społeczności wielowyznaniowej".
Program ten emitowany na żywo polega na bezpośrednim kon
takcie ze słuchaczami, jednocześnie trwa cały czas dyskusja osób
zaproszonych do studia. Tego dnia studio zlokalizowano w Czy
telni Katolickiej, a do dyskusji zaproszono, proboszcza parafii
ewangelickiej ks. dr Henryka Czembora, ks. kanonika A. Sapo
te, o. Roberta Regułę z zakonu dominikanów, przeora klasztoru
w Hermanicach, promotora ekumenizmu polskiej prowincji do
minikanów, małżeństwo katolickoewangelickie Aleksandrę i To
masza Dyrdów. Niestety ks. H. Czembor nie mógł osobiście
uczestniczyć w programie, gdyż zachorował. Łączono się jednak
z nim telefonicznie.
Na wstępie audycji księża A. Sapota i H. Czembor mówili
0 samym ekumenizmie podając liczne przykłady współdziałania,
wspólnych przedsięwzięć katolików i ewangelików w Ustroniu.
Ks. A. Sapota:  Musimy mieć świadomość, że są podziały
w Kościele powszechnym a ekumenizm jest ruchem, który stara
się te podziały pomniejszać i dążyć do jedności. Doświadczenie
ekumenizmu zapoczątkowane przed wielu laty, przez działania
różnych kościołów, przyniosły pewne rozwiązania praktyczne. Do
tyczą one różnych dziedzin życia, przede wszystkim wspólnej
modlitwy, przyjmowania sakramentów świętych, jednak ciągle
rodzi to wiele pytań, ciągle jesteśmy w drodze i ciągle musimy
dążyć do jedności.
Ks. H. Czembor:  Do 1989 r. mogliśmy żyć osobno, gdyż wła
dze komunistyczne zamknęły wszystkie Kościoły w murach ko
ścielnych. Od 1989 r. od tzw. ustaw kościelnych zaistniała możli
wość i potrzeba wyjścia na zewnątrz, która w ciągu lat ulegała
zwiększaniu. W tych samych szkołach nauczamy religii, w tych
samych kaplicach szpitalnych odprawiamy nabożeństwa, w tym
samym mieście obchodzimy święta narodowe, razem śpiewamy
kolędy i stąd potrzeba bycia razem, organizowania pewnych uro
czystości razem, oczywiście przy zachowaniu pełnej tożsamości
1 odmienności wyznaniowej staramy się podkreślać to co jest
wspólne. Wymaga to pewnych uzgodnień, ustaleń, uporządko
wania wzajemnych kontaktów. Najpierw trzeba było się poznać
bliżej, a nikt z nas nie był przygotowany na powstanie takiej eku
menicznej sytuacji. Natomiast to stało się faktem i z każdym ro
kiem inicjatyw ekumenicznych przybywa. Nasi wierni, to jest
członkowie parafii ewangelickiej i katolickiej, przez wieki żyli
razem. Wzajemne sąsiedztwo powodowało, że wzajemne zrozu
mienie było czymś koniecznym i oczywistym. Mamy w naszym
mieście wiele małżeństw mieszanych, gdzie te problemy nabie
rają szczególnej aktualności i są różnie rozwiązywane.
Sporą część audycji poświecono małżeństwom mieszanym ka
tolickoewangelickim. Z własnego doświadczenia mówili o tym
małżonkowie A. i T. Dyrdowie. Tu na plan pierwszy wybija się
konieczność wzajemnego poszanowania, szacunku, porozumie
nia, wychowania dzieci w określonej religii.
Mimo że audycja trwała ponad dwie godziny, jak stwierdzono
na zakończenie, są to faktycznie „Rozmowy niedokończone".
Tekst i zdjęcia: Wojsław Suchta
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ZARZĄDZENIE NR53./2006
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
Z DNIA 10 KWIETNIA 2006 R.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbierania odpa
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzy
skanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Na podstawie art 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j.t.Dz.
U. z 2005r.Nr.236,poz.2008/ i rozporządzenia Ministra Śro
dowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowe
go sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
/Dz.U.z 2005 r Nr 5,poz.33/
Burmistrz Miasta
zarządza
§1
Określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębior
ca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie
ruchomości powinien spełniać następujące wymagania
1. posiadać :
a/ środki transportu :
 o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie
powietrza, miejsc załadunku odpadów i tras przejazdu
 wyposażone w urządzenia podnośne dostosowane do ob
sługi znormalizowanych pojemników na odpady stałe /np.
samochody kontenerowe, śmieciarki itp./
 oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świad
czącego usługi
b/ pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszcze
gólnych rodzajów odpadów zgodnie z kolorystyką określoną
w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po
rządku oraz worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie z kolorystyką określoną w/w uchwale
c/ bazę transportową zapewniającą miejsca postojowe dla
pojazdów, miejsca do magazynowania pojemników, miejsca
do mycia pojazdów oraz pojemników,
2. Po zakończeniu każdego dnia roboczego przedsiębiorca
powinien poddać myciu, odkażaniu pojazdy służące do odbie
rania odpadów komunalnych.
Zapewnić wykonywanie usługi mycia i odkażania pojemni
ków służących do gromadzenia odpadów na dodatkowe, indy
widualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości.
Wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunal
nych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpa

Jeszcze nie ma pawilonów handlowych między budynkiem Banku
Śląskiego a Telekomunikacji. Mają zostać oddane do użytku jesienią
tego roku. Z pewnością zainteresowanie lokalami wśród ustrońskich
handlowców i prowadzących usługi będzie duże. Komu uda się wyna
jąć punkt wzdłuż „złotego szlaku" jak nazywana jest trasa od Rynku na
Zawodzie, a głównie ulica Grażyńskiego, zobaczymy. Za sensacyjną
można jednak uznać informację, jaką przekazał naczelnik Urzędu
Pocztowego w Ustroniu Krzysztof Paw, że powstanie tam Filia Urzędu
Pocztowego. Ustroń będzie miał w końcu pocztę w centrum miasta!
 Miejsce dla nas jest zarezerwowane, trwają przygotowania do zakupu
mebli, potrzebnych urządzeń wyposażenia filii  mówi K. Paw.  Będzie
się w niej znajdować jedno okienko, ale jeszcze nie wiemy, w jakich
godzinach będzie otwarta filia. Możemy zdecydować się na godz. od 8
do 16 lub od 10 do 18. Będziemy się wsłuchiwać w opinie klientów i
dostosowywać do ich potrzeb.
W Filii Urzędu Pocztowego przy ul. Grażyńskiego będziemy mogli
kupić znaczki, nadać listy zwykłe, polecone, paczki, przesyłki pobranio
we, dokonać płatności. Otwarcie nowejfiliiprzyczynić się może do lep
szej obsługi klienta, a co za tym idzie zmniejszenia się kolejek w głów
nym budynku poczty przy ulicy Daszyńskiego.
(mn)
1 czerwca 2006 r.

dów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
3. Przedsiębiorca powinien mieć zapewnione miejsce odzy
sku i unieszkodliwiania odpadów w :
a/ składowiskach odpadów komunalnych
Knurów PPHU " Komart"
Jastrzębie Zdrój Spółka " CofincoPoland"
b/ stacji przeładunkowej
Ustroń Przedsiębiorstwo Komunalne
Odpady komunalne zbierane selektywnie w tym zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, należy przekazywać firmom zaj
mującym się ich dalszym przetwarzaniem lub wykorzystaniem.
§3
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
portu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania
1. winien posiadać :
a/ środki transportu :
 samochód asenizacyjny przystosowany do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie
kłych
 szczelne uniemożliwiające zanieczyszczanie miejsc wokół
opróżnianych zbiorników i tras przejazdu,
 oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świad
czącego usługi
b/ bazę transportową zapewniającą miejsca postojowe dla
pojazdów oraz miejsca do mycia pojazdów
2. Po zakończeniu każdego dnia roboczego, Przedsiębiorca
winien poddać myciu i odkażaniu pojazdy służące do opróż
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
3. Przedsiębiorca powinien mieć zapewnione miejsce uniesz
kodliwiania nieczystości ciekłych w Oczyszczalnia Ścieków
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej sp. z.o o. w Ustroniu usytu
owany przy ulicy Sportowej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Mia
sta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Traci moc uchwała Nr.32/2002 Zarządu Miasta Ustroń z dnia
6.03.2002 w sprawie określenia wymagań jakie powinien speł
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
§7
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie
Ustrońskiej.
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzeć

Ruszyła kolejka obwożąca turystów po okolicy.

Fot. W. Suchta
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Zespół Gest na mistrzostwach Polski w Ozimku.

W sobotę 6 maja pobudka o godz. 3.30
rano. O 4.30 wyjeżdżamy do Ozimka za
Opolem. Rozespane, podekscytowane je
dziemy w niepewne  w ręce tylko ogólny,
dwudniowy program VIII Mistrzostw Pol
ski Zespołów Mażoretkowych, wszystkie
inne materiały do odbioru na miejscu.
Musimy być między 8.00 a 9.00, zdążyć
się zarejestrować, opłacić akredytację,
poznać miejsca defilady, układów scenicz
nych, przemarszów paradnych, doczytać
godziny naszych występów, znaleźć sto
łówkę i znać godziny posiłków, dowiedzieć
się, gdzie śpimy. I przebrać się, uczesać 
to w naszym busie. Na miejscu jesteśmy
o 7.30, miły pan kieruje nas na parking za
domem kultury  później okazuje się, że to
dyrektor Stanisław Rewieński, przewodni
czący Stowarzyszenia Mażoretek w Pol
sce i główny organizator Mistrzostw. Biu
ro jeszcze nieczynne, mamy chwilę na roz
poznanie sytuacji. Znajdujemy 100 metro
wy odcinek do ocenianego przemarszu
defiladowego  biegniemy po magnetofon,
próbujemy oba przemarsze (z pompona
mi i batonem), ustalamy rytm, szybkość
wykonywanych figur, wielkość kroków,
ćwiczymy pozdrowienia na mecie i star
cie, stop figurę. Największa trudność
w tym, aby na ostatnich dźwiękach muzy
ki końcowa zawodniczka grupy przeszła
linię mety. Miałyśmy 15 minut, potem po
jawiły się inne, już przebrane w paradne
stroje mażoretki. Dziewczęta pobiegły do
busa przebierać się (po drodze zauważyły
jeszcze scenę, na której pewnie będą wy
stępy układów tanecznych) a ja udałam się
do biura. Już była kolejka, ale do pół go
dziny załatwiłam wszystkie formalności.
Dowiedziałam się najważniejszego  że
dzisiaj, w sobotę, dziewczęta zaprezentują
się w przemarszach defiladowych, zaś
w niedzielę w układach scenicznych. Po
znałam też godziny naszych występów. Na
przeczytanie 20stronnicowych materia
łów, które otrzymałam, nie było teraz cza
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Fot. z arch. MDK „Prażakówka"

su, bowiem o 9.30 gotowe zespoły miały
przejść paradnie spod kościoła na plac
przed domem kultury, gdzie nastąpiło ofi
cjalne otwarcie Mistrzostw. Już o godz.
10.30 zaczynały się dyscypliny konkurso
we. W paradzie nasze dziewczęta szły w
czerwonych strojach z pomponami, potem
musiały szybko zmienić stroje i fryzurę do
ocenianej dyscypliny z batonem, potem
jeszcze raz się przebrać do przemarszu
pompom. W międzyczasie obiad,
a wszystko to wg planu do 14.15  w rze
czywistości do 13.45. Chciałyśmy podpa
trzeć nasze konkurentki, a było co oglą
dać. Do Ozimka przyjechały 44 zespoły 
od barwnych stroi, migania pałeczek, ru
chów pomponów aż kręciło się w głowie.
Poza Polkami były też Chorwatki, Czesz
ki i Węgierki. O 15.30 zaczęły się wystę
py sceniczne mini formacji trwające do
19.30 (w tym czasie pojechałyśmy na go
dzinkę do oddalonego o 6 km zajazdu zo
stawić bagaże i przebrać się), potem po

MEMORIAŁ
PALOWICZA
Działacze Klubu Sportowego Kuźnia
organizują Memoriał im. Aleksandra Pa
lowicza, który odbędzie się 24 czerwca
na stadionie Kuźni Ustroń. O godz. 10.00
rozpocznie się turniej młodzieży, natomiast
główna uroczystość o godz. 18.00 meczem
wspomnień pomiędzy Przyjaciółmi Palo
wicza a FC Karwiną z Czech. Chętni do
udziału, mający minimum 40 lat proszeni
są o kontakt telefoniczny do 15 czerwca
2006 roku z organizatorami: Ottonem
Leśniakiem  tel. 8544137, Romanem
Pilchem  tel. 8553922, Tadeuszem
Cholewą  tel. 8544013, Karolem Chra
ściną  tel. 602112887.

kazały się super zespoły Opolszczyzny,
0 zmroku ruszyły wybory Miss Mażore
tek, na 21.00 zaplanowano zabawę ludową.
Przed 19.00 nasze dziewczęta otrzymały
smsy od rodziców i chłopaków (nawet
poznanych niedawno w Ustroniu Morskim
muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Bochni), że w telewizyjnym programie
informacyjnym była relacja z Ozimka
1 m.in. pokazano nasz ustroński zespół
w przemarszu z batonem. Wzbudziło to
ogólny entuzjazm zmęczonych całym
dniem wrażeń zawodniczek. Przed 21.00
pojechałyśmy do cichego zajazdu w lesie
na zasłużony odpoczynek. Następnego
dnia  w niedzielę  na śniadanie musiały
śmy dojechać już na 7.45. Jeszcze wieczo
rem wymyśliłyśmy, że może po tym wcze
snym śniadaniu uda nam się na moment
wejść na scenę. Udało się na 3 minuty,
potem przepłoszyli nas dekoratorzy mocu
jący zerwaną przez wczorajszy wiatr sce
nografię. Układy sceniczne do niedziel
nych dyscyplin konkursowych przećwiczy
łyśmy na parkingu przed zajazdem.
0 11.30 wyprowadziłyśmy się i zakotwi
czyły znowu na parkingu przed domem
kultury. Dyscypliny konkursowe trwały,
coś obejrzałyśmy, szybki obiad i część
konkursowa seniorek  czyli my. Z bato
nem wypadłyśmy ładnie, z pomponami też
1 od godz. 15.00 byłyśmy już wolne. Do
ogłoszenia wyników 17.30  na scenie
trwał wielki show taneczny. Tak jak się
spodziewałyśmy, nie znalazłyśmy się
wśród najlepszych zespołów. Ale zostały
śmy dostrzeżone i obdarowane nagrodą
specjalną  pamiątkowym medalem i her
bem tegorocznych Mistrzostw. Wieczorem
wyjeżdżałyśmy zmęczone i szczęśliwe,
z ogromnym bagażem doświadczeń, gło
wami pełnymi pomysłów i wiedzą, że jesz
cze dużo pracy przed nami.
Dyrektor MDK
Barbara NawrotekŻmijewska

GRILOWANIE
NAD WISŁĄ
Ostatnio bardzo popularne stało się ro
dzinne grillowanie nad Wisłą. Niestety
pozostałością po takich ucztach są rzuca
ne byle gdzie kości drobiowe. Stanowią
one potencjalne zagrożenie dla każdego
psa. Szczególnie niebezpieczne są cienkie,
ostre i łatwo łamiące się kości w kształcie
igieł. Mogą z łatwością przebić jelito cien
kie lub żołądek naszego pupila. W związ
ku z tym, w imieniu wszystkich psów i ko
chających ich właścicieli, proszę o wrzu
canie kości do kosza na śmieci. Tam jest
ich miejsce. Na marginesie chciałbym
zwrócić uwagę na fakt, że kosze przy uli
cy Nadrzecznej często są przepełnione aż
po brzegi. Zastanawiam się, czy są one za
małe czy też zbyt rzadko je się opróżnia.
Śmieci leżą obok nich i są rozrzucane po
całej okolicy przez bezpańskie psy.
członek ustrońskiego koła
Polskiego Klubu Ekologicznego
Marcin Sztwiertnia
1 czerwca 2006 r.

USTROŃ W SIECI
Pierwsza strona internetowa dotycząca Ustronia powstała
w 1999 roku. Dwa lata później w sieci pojawił się obecny oficjal
ny internetowy serwis www.ustron.pl, w którego zasobach znaj
dują się informacje dotyczące samorządu, kultury, sportu, tury
styki, organizacji pozarządowych, uzdrowiska. W 2003 roku do
dany został Biuletyn Informacji Publicznej, zwany popularnie BIP,
którego zadaniem jest publikowanie aktów prawnych, udostęp
nianie informacji o funkcjonowaniu samorządu i obowiązujących
procedurach. W roku 2002 witrynę Ustronia odwiedziło 120.000
osób (10.000 osób średnio w miesiącu), w 2003 roku  180.000
osób (15.000); w 2004 roku  240.000 osób (20.000); w 2005
roku  360.000 osób (30.000). W bieżącym roku do kwietnia śred
nio w miesiącu stronę oglądało 36.000 osób. Witryna zapewnia
też stały dochód z reklam, który kształtował się następująco: rok
2003  6.469 zł; 2004  14.309 zł; 2005  42.030 zł. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały uruchomione
nowe działy serwisu: bezpłatna poczta dla każdego mieszkańca:
www.poczta.ustron.pl, na razie bez ograniczenia pojemnościo
wego. Forum: www.forum.ustron.pl, na którym poruszanych jest
w tej chwili 120 tematów, znajduje się kilkaset pytań i odpowie
dzi. Mimo gorącej dyskusji udało się uniknąć niekulturalnych i
obraźliwych wpisów, które w innych miastach kończyły się spra
wami sądowymi. Ogólnodostępny, bezpłatny serwis ogłoszenio
wy: www.ogloszenia.ustron.pl. Za ciekawostkę uznać można fakt,
że największym powodzeniem cieszą się ogłoszenia: „Dam pra
cę". Serwis Ustronia liczy sobie 5 lat, to w świecie mediów elek
tronicznych jak 80 lat dla człowieka. Rozwój technologii zmusza
do budowy nowej platformy informacyjnopromocyjnej. Trzeba
będzie na nią poczekać rok, najwyżej dwa.
(mn)

UCHWAŁA NrXL III/394/2006
RADY MIASTA USTROŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2006
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze
go postępowania z nimi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt / j. t. Dz.
U. z 2003 r.Nr 106,poz.l002 z późn. zm/ w uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie oraz po
zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "
AS" Animals Security w Ustroniu .
RADA MIASTA USTROŃ
uchwala
§1
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w
sposób stały ,na podstawie zgłoszeń kierowanych do Straży
Miejskiej lub Policji o pozostawionych bez opieki zwierzę
tach, które zabłąkały się ,uciekły zostały porzucone, są chore
lub powodują zagrożenie bezpieczeństwa.
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywa
nia bezdomnych zwierząt i ich przewozu oraz umieszczania w
schronisku jest podmiot prowadzący schronisko lub przedsię
biorca prowadzący działalność gospodarczą,posiadający umo
wę z Miastem Ustroń.
§4.

Wyłapane zwierzęta będą niezwłocznie przewiezione do
Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§5.

Zarządzenie wojewody w sprawie ograniczenia sprzedaży al
koholu 26 maja, w dniu przyjazdu Benedykta XVI do Polski, wy
wołało zamieszanie wśród prowadzących sklepy i lokale. Chcąc
handlować zgodnie z prawem, dzwonili do policjantów i strażni
ków miejskich z pytaniem: „Co Rada Ministrów miała na my
śli?", „Można sprzedawać napoje o zawartości alkoholu poniżej
4,5% czyli jakie?" Większość piw na naszym rynku ma około 5%
zawartości alkoholu, w jednym z dużych sklepów spożywczych
znaleziono tylko jedną markę z zawartością alkoholu poniżej
4,5%. Niektórzy handlowcy i restauratorzy rozumieli ogranicze
nia zwyczajowo czyli nie sprzedawali wina i wódki, ale piwo tak.
Inni, na wszelki wypadek, nie sprzedawali żadnych napojów al
koholowych. W komendzie Straży Miejskiej odnotowano jedno
zgłoszenie o sprzedaży alkoholu mimo zakazu. Strażnicy poje
chali na miejsce, ale informacja się nie potwierdziła.
(mn)

URZĄD MIASTA USTROŃ
informuje
W myśl przepisów prawnych o systemie oświaty i podatku
dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwośćpomocy
materialnej (otrzymania stypendiów szkolnych oraz zasiłków
szkolnych) dla uczniów zamieszkałych na terenie Ustronia.
Stypendium szkolne może być udzielane w kwocie od 44.80
do 112.00 zł. miesięcznie w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i rodzin. Do otrzymania stypendium szkolnego upraw
nia dochód netto na członka rodziny poniżej 316 zł. i zamel
dowanie w Ustroniu. Bliższych informacji udzieli Zdzisław
Brachaczek z wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, i Turystyki
Urzędu Miasta w Ustoniu (p 16, I piętro, tel 8579328). Sto
sowny wniosek można otrzymać w placówkach 15 czerwca
br. gdzie należy składać kompletne wniosli w nieprzekraczal
nym terminie do 15 września br.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Danuta Koenig
1 czerwca 2006 r.

1 Zwierzęta,które zostały wyłapane i odtransportowane do
schroniska mogą być odebrane przez właściciela w ciągu 14
dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska ,po uregulo
waniu kosztów jego wyłapania, przewiezienia do schroniska
i pobytu w schronisku.
2.Zwierzęta nie odebrane przez właścicieli w terminie okre
ślonym w ust. 1 mogą zostać oddane osobom zainteresowa
nym, gwarantującym objęcie zwierzęcia właściwą opieką.

. §6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§7
1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie
go
2.Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na ta
blicach ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w Gazecie
Ustrońskiej

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, Rynek 4,
tel. (033) 854 58 61

ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTKI ZARZĄDU
WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe po kierunkach: prawo, ad
ministracja, ekonomia, bankowość, budownictwo,
zarządzanie;  biegła obsługa urządzeń biurowych;

 znajomość odpowiednich programów komputero
wych.
Mile widziane doświadczenie zawodowe.
CV wraz ze zdjęciem należy składać osobiście do
9 czerwca 2006 roku w siedzibie TBS, w godz. od
8.00 do 16.00.
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WAKACYJNE
IMPREZY

Budynek nowej stacji.

Fot. W. Suchta

REJESTRACJA
W USTRONIU
Przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Katowickiej powstaje
okręgowa stacja kontroli pojazdów mająca wykonywać wszyst
kie rodzaje przeglądów rejestracyjnych pojazdów. Stacja budo
wana jest przez Przedsiębiorstwo TransportowoHandlowoUsłu
gowe „Bielaszka" z Jastrzębia Zdroju prowadzące działalność
transportową, posiadające stacje paliw, stacje kontroli pojazdów,
laboratorium. W tym roku firma obchodzi dwudziestolecie dzia
łalności, zatrudnia sto osób. Koszt inwestycji w Ustroniu to oko
ło 3 min zł.
 Z jakimkolwiek problemem się nie zjawi klient, powinien
wszystko załatwić na miejscu  mówi Stanisław Bielaszka 
W okolicznych miejscowościach s ą j u ż stacje kontroli pojazdów.
Stacje są w Wiśle, Skoczowie, Cieszynie, a Ustroń jest jedyną
większą miejscowością w tym rejonie nie mającą takiej usługi.
A jest ponad 10.000 pojazdów zarejestrowanych w Ustroniu
i okolicy.
Stacja to budynek o powierzchni 600 m2. Poza nią w budynku
znajdzie się serwis szybkich napraw. To znaczy, że jeżeli samo
chód nie będzie mógł być zarejestrowany z powodu drobnych
uchybień, będzie możliwość naprawy na miejscu.
 Przyjęliśmy zasadę, że klient odjeżdża od nas zadowolony, bo
przegląd został zakończony pozytywnie. Po to jest serwis, by
usuwać małe usterki. Praktykujemy to w naszych stacjach i taki
system się sprawdza. Najczęściej drobne usterki dyskwalifikują
pojazdy, jeżeli chodzi o sprawność. Czy to zapieczony hamulec,
żaróweczka, źle ustawione światła. To będzie można naprawić
od ręki na miejscu  mówi S. Bielaszka
Ceny przeglądów są urzędowe, więc konkurencyjność polega
głównie na komforcie klienta. Stacja budowana jest z założe
niem, że w ciągu roku powinna obsłużyć 10.000 pojazdów. Jak
zapewniają właściciele, przy pięcioosobowej obsłudze klient nie
powinien czekać w kolejce. Mimo wszystko obok powstaje par
king na 40 miejsc i pomieszczenie dla klientów, gdzie serwowa
na będzie kawa. Uruchomienie stacji planuje się na początek lip
ca.
Wojsław Suchta

Znamy już program imprez sportowych i kulturalnych na se
zon wakacyjny. Już w pierwszy weekend letniej kanikuły (23 i 24
czerwca) na stadionie Klubu Sportowego Kuźnia odbędzie się
1. Piłkarski Festiwal Młodzieży. Tydzień później, w niedzielę uczta
dla miłośników psów czyli 32. Beskidzka Wystawa Psów Raso
wych. Również w niedzielę, ale 16 lipca 14. już Otwarty Turniej
Koszykówki na Asfalcie „Beton 2006" na Rynku. Do sportowo
rozrywkowych imprez zaliczyć trzeba Bieg Romantyczny Para
mi, którego trasę po raz 16. wyznaczono na bulwarach nadwi
ślańskich. Widowiskowy, znany już w całym kraju bieg rozegra
ny zostanie 19 sierpnia.
Do cyklicznych imprez należy również Festiwal Miast Partner
skich, który odbywać będzie się od 30 czerwca do 2 lipca w am
fiteatrze. Tam też 7 lipca pierwszy wieczór z kinem letnim. Na
początek w plenerze oglądać będziemy komedie. 8 lipca ustro
niacy i turyści bawić się będą na Biesiadzie Frantowskiej, a 15
lipca na Kabaretonie z udziałem Marcina Dańca i innych pol
skich satyryków. 16 lipca czekają nas wydarzenia związane
z Festiwalem Ekumenicznym, a 21 lipca kolejny seans kina let
niego. Tym razem wyświetlane będą filmy akcji. Na 22 lipca za
planowano drugą Biesiadę, tym razem Lwowską. Widownia am
fiteatru na pewno wypełni się, gdy przyjedzie do nas Kabaret Ani
Mru Mru, a ma się pojawić na scenie 23 lipca. Na koniec lipca
koncert pod tytułem: „Zaśpiewajmy to raz jeszcze", podczas któ
rego zespoły coverowe zaśpiewają największe przeboje Queen,
Elvisa Presleya i innych gwiazd.
4 sierpnia po raz trzeci kino pod gwiazdami, a raczej pod da
chem amfiteatru  wieczór romantyczny, a dzień później Biesiada
z udziałem Gabi Gold i jej gości  Tadeusza Drozdy, Ireny Jaroc
kiej, Renaty Jamróz. 13 sierpnia jury, złożone jak zawsze z cie
kawych mężczyzn, wybierze najpiękniejszą podczas Międzyna
rodowych Wyborów Miss Wakacji. 20 sierpnia koncert zespołów
folklorystycznych i folkowych pod tytułem „Gdzie biją źródła".
Jeszcze nie wiadomo jaka impreza odbędzie się 26 sierpnia, są
dwie całkowicie odmienne w charakterze propozycje: mistrzo
stwa Polski w podawaniu baraniny albo gala piosenki operetko
wej „Usta milczą Ustroń śpiewa". Wakacje w Ustroniu pożegna
my 26 sierpnia podczas festynu Radia RMF w ramach „Koncer
towego Lata z Najlepszą Muzyką pod Słońcem 2006".
W każdą niedzielę od 1 lipca do 31 sierpnia odbywać się będą
koncert z cyklu: „Wieczory Muzyczne na Rynku".
(mn)

Najwięcej atrakcji czeka nas w amfiteatrze.
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Szczęśliwie nie ma jeszcze kolejek przed skrzynką na listy.

Fot. W. Suchta

PACZKA CZY PRZESYŁKA
Urząd pocztowy cieszy się wśród miesz
kańców i gości Ustronia dużą popularno
ścią. Na pewno ma na to wpływ jego nowe
oblicze  estetyczne, przyjazne klientowi,
ale to chyba najmniej istotny powód. Fak
tem jest, że ciągle zmienia się na lepsze
obsługa na poczcie i już nie słychać słów
oburzenia na opryskliwą, opieszałą panią
w okienku. Złą opinię bardzo trudno zmie
nić, ale trzeba przyznać, że ustrońskiej
poczcie się to udało. Ważne jest również
to, że urząd czynny jest od 8 do 19,
a w soboty od 7 do 13 i że opłaty za prze
kazy, przelewy są stosunkowo niskie. Moż
na powiedzieć, same zalety, jednak para
doksalnie jest to przyczyną niezadowole
nia klientów, bo w urzędzie zaczęły się
tworzyć kolejki. Polacy wcale do nich nie
tęsknią i nie chcą sobie przypominać rze
czywistości sprzed ćwierć wieku. Ogonki
na poczcie rosną zwłaszcza po południu.
Wtedy czas oczekiwania wydłuża się do
ponad 20 minut, ludzie się irytują, a gdy
jeszcze pojawi się osoba uprawniona do
obsługi bez kolejki, robi się naprawdę ner
wowo.
Krzysztof Paw, naczelnik Urzędu Poczto
wego nr 1 w Ustroniu, odpowiada na pyta
nia dotyczące tej sytuacji.
Czy można jakoś tej sytuacji zaradzić,
czy trzeba powiedzieć klientom, żeby nie
przychodzili wszyscy naraz?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mo
żemy prosić klientów, żeby nie przycho
dzili tak licznie po południu. Jednak rze
czywiście problem występuje tylko wtedy,
więc jeśli ktoś może, to mógłby przyjść
w godzinach przedpołudniowych. Sama
1 czerwca 2006 r.

pani widzi, że w tym momencie przed każ
dym okienkiem stoją najwyżej dwie oso
by i wszyscy obsługiwani są szybko.
Co mają zrobić osoby, które nie mogą
przyjść rano?
Mogę jeszcze poradzić, żeby unikać pew
nych terminów, kiedy wiadomo, że osoby
prowadzące działalność gospodarczą, do
konują wymaganych przez przepisy wpłat.
Dzień 9 i 10 każdego miesiąca są to wpła
ty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
20 upływa termin dokonywania wpłat do
Urzędu Skarbowego. Natomiast między
10, a 20 każdego miesiąca wypłacamy
zasiłki dla osób bezrobotnych lecz ilość ich
jest coraz mniejsza, a wypłaty dokonuje
się tylko przez 3 określone dni. W tych
dniach staramy się żeby wszystkie okien
ka otwarte były od 8.00 do 19.00, a w po
zostałych pełna obsada jest w najbardziej
newralgicznych godzinach czyli między
godziną 10 a 18. Klienci, którzy przy
chodzą rano, zauważyli, że środkowe
okienko jest otwierane o różnych porach.
Obecnie na każdym okienku znajduje się
już informacja o godzinach otwarcia, prze
rwach i zakresie świadczonych usług.
Kiedy kończył się remont mówił pan, że
wszystkie okienka będą uniwersalne.
Tak rzeczywiście jest z małym jednak wy
jątkiem. Paczki przyjmuje tylko jedno
okienko. Są to ograniczenia ze strony in
formatycznej.
Trzeba tu oddzielić paczki od przesyłek
pobraniowych. Kiedy wysyłamy paczkę,
adresat nie płaci przy odbiorze natomiast
przesyłka pobraniowa obciążona jest
kwotą pobrania, którą ponosi adresat. Jest

to w dobie aukcji internetowych bardzo
popularna usługa, wprowadzona dopiero
kilka miesięcy temu. Na razie druki na
paczki i przesyłki się nie różnią, ale to się
zmieni. Zatem usługę „przesyłka pobranio
wa'' zobowiązane jest zrealizować każde
okienko.
Czy można zatein powiedzieć, że coraz
bardziej popularne aukcje w internecie,
powodują kolejki?
Paradoksalnie jest to skutek coraz lepszej
jakości naszych usług. Kiedyś mówiło się
że jak dokonamy płatności na poczcie, to
wpłata pójdzie 10, czy nawet 14 dni. Ak
tualnie przekazywanie pieniędzy przez
pocztę następuje drogą elektroniczną i trwa
tyle samo, co w bankach. Wszystko idzie
płynnie i szybko, gdy płacimy na przykład
za telefony stacjonarne czy komórkowe. Są
jednak instytucje, których oprogramowa
nie nie jest tak nowoczesne. Jeśli nie ma
na fakturze kodu kreskowego, zawierają
cego dane o osobie wpłacającej, musimy
te dane wprowadzić do komputera by prze
lewy były bezpieczne dla klienta. Takie
operacje muszą trwać. Jeśli nasz pracow
nik wpisze za mało cyfr w koncie banko
wym, to system wskaże nieprawidłowość,
ale kiedy pomyli cyfry, to pieniądze zo
staną przelane na zupełnie inne konto. Gdy
urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń spo
łecznych zaczną stosować kody kreskowe,
wszystko pójdzie sprawniej.
Czasem sytuacja w kolejce robi się szcze
gólnie trudna, gdy podchodzi osoba z ja
kiejś firmy i podaje cały stos listów, księ
gę do podbicia, kupuje znaczki.
Takich sytuacji można bardzo łatwo unik
nąć dzięki wprowadzonej przez nas nowej
usłudze dla klienta masowego. Gorąco
namawiam do skorzystania z niej, bo uła
twia pracę pracownikom poczty, skraca
kolejki, jest wygodna dla firm i całkowi
cie bezpłatna. Polega na tym, że firma pod
pisuje umowę z Urzędem Pocztowym i od
momentu jej zawarcia pracownik przywo
zi korespondencję od strony zaplecza bu
dynku, przekazuje cały materiał, a my zaj
mujemy się jego wysłaniem. Dodatkową
korzyściąjest możliwość rozliczenia się za
usługi pocztowe po zakończeniu miesią
ca. Urząd Pocztowy świadczy również
usługę o nazwie Poczta Firmowa polega
jącą na odbiorze przesyłek z siedziby klien
ta, jednak ta usługa jest odpłatna.
W budynku poczty jest jeszcze jedno
okienko do zagospodarowania, znajdu
je się po lewej stronie od drzwi wejścio
wych.
Pierwotnie okienko to było przeznaczone
do sprzedaży usług bankowych. Miał tam
się mieścić punkt Banku Pocztowego.
W tej chwili zainteresowanym klientom
informacji na temat produktów banku
udzielają pracownicy. Gdyby punkt po
wstał, to informacje o kredytach, lokatach
czy możliwości założenia konta zarówno
dla osób pracujących, emerytów czy firm,
można by uzyskać w tymże okienku. To
również mogłoby nieznacznie poprawić
płynność obsługi. Nie mniej jednak nie wy
kluczam uruchomienia tego okienka świad
czącego usługi w pełnym zakresie.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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2. MARSZ DLA
JANA PAWŁA II
W poniedziałek 22 maja
w 11 rocznicę pobytu papieża
Jana Pawła II w Skoczowie

Z kolei papież Jan Paweł II
wtedy podkreślił, że „ziemia
bielska i Śląsk Cieszyński są od

odbył się Drugi Marsz dla Jana

dawna micjsccm harmonijnego

Pawła II z Ustronia na Kapli
cówkę. Uczestnicy marszu, ze
brali się, o godzinie 15.00
w kościele św. Klemensa. Po
modlitwie do Miłosierdzia Bo
żego i udzielonym błogosła
wieństwie przez proboszcza ks.
Antoniego Sapotę wyruszyli na
trasę marszu, która wiodła
przez Hermanice, Bładnice do
Skoczowa. Po drodze odwie
dzili kościół NMP Królowej
Polski w Hermanicach i „Her
manickąŁąkę" nad którą jede
naście lat temu przeleciał heli
kopter z papieżem Janem Paw
łem II. W Skoczowie, w dro
dze na Kaplicówkę, odwiedzi
li kościół ewangelickoaugs
burski Świętej Trójcy, gdzie
podczas tamtej wizyty papieża
Jana Pawła II, doszło do spo
tkania ekumenicznego z ewan
gelikami.
Uczestnicy marszu przypo
mnieli sobie jak to jedenaście
lat temu biskup diecezji cie
szyńskiej Kościoła ewangelic
koaugsburskiego ks. Paweł
Anweiler witając Jana Pawła II
nazwał go czcigodnym bratem
w Chrystusie i zacnym piel
grzymem. Wówczas stwierdził:
„Dzisiejsza ekumeniczna mo
dlitwa (...) będzie świadec
twem, że możemy wznieść się
ponad wszelkie podziały".

współżycia katolików i ewan
gelików" Następnie na Kapli
cówce, na szczycie pod krzy
żem tam stojącym i pomnikiem
upamiętniającym pobyt papie
ża, uczestnicy odmówili modli
twę i przypomnieli sobie sło
wa papieża Jana Pawła II tam
wypowiedziane. Wówczas pa
pież powiedział: „Polska woła
dziś nade wszystko o ludzi su
mienia", dalej dodając: „Czło
wiek sumienia musi stale pod
nosić się z własnych upadków
i budować Królestwo Boże,
a także podejmować odpowie
dzialność za sprawy publiczne
i nie zamykać oczu na potrze
by bliźnich."
Gdy uczestnicy pielgrzymki
zeszli do Skoczowa, w koście
le rzymskokatolickim św. Pio
tra i Pawła, wysłuchali koncer
tu „Totus Tuus" poświęconego
pamięci papieża Jana Pawła II.
W związku z przyjazdem pa
pieża Benedykta XVI do Pol
ski w drodze powrotnej do
Ustronia zastanawiano się co
ten papież powie na spotkaniu
ekumenicznym w luterańskim
kościele Św. Trójcy w Warsza
wie i jakie istotne problemy
dotyczące ładu moralnego po
ruszy podczas całej wizyty.
Organizator:
Andrzej Georg

BĘDZIŃSKI
RALLY S P R I N T
W niedzielę 28 maja Automobilklub Zamkowy zorganizował
VII Będziński Rally Sprint. Startująca w nim ustrońska załoga
rajdowa Lech Slebioda, Rafał Górniok, na fiacie cinqecento,
zdecydowanie wygrała swoją klasę, w klasyfikacji generalnej za
jęła 14 pozycję.
 Najwięcej niepewności dostarczała nam pogoda, zmieniająca
się co kilka minut. Spowodowało to pewną loterię w kwestii do
boru opon. Pierwszy przejazd pojechaliśmy na oponach całko
wicie niedopasowanych do panujących wtedy warunków, jednak
później było już całkiem dobrze. Wygraliśmy naszą klasę, ale
uzyskane czasy pozwoliłyby nam wygrać także klasę samocho
dów o pojemności do 1300 cm3. Dzięki trudnym warunkom pa
nującym na trasie, zdobyliśmy kolejne rajdowe doświadczenia.
Dziękuję naszym sponsorom, firmom: „ANBUD" z Ustronia,
„Serwis Opon Władysław Pietrasina" z Górek za umożliwienie
startu oraz portalowi OX za oprawę medialną  mówi L. Ślebio
da
Wyścig przebiegał głównymi ulicami Będzina, co pozwoliło
licznym kibicom na oglądanie wspaniałego rajdowego widowi
ska. Rozdanie nagród odbyło się na Zamku Będzińskim.
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UCHWAŁA SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ Z DNIA 24 M A J A 2006R.
w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca dniem bez alkoholu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na szczególną
wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka wzywa Rząd oraz
jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich dzia
łań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoho
lowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu w dniu
I czerwca. Z w r a c a m y się d o przedsiębiorców wykonujących

działalność gospodarczą w zakresie wyszynku i sprzedaży na
pojów alkoholowych do powstrzymania się od sprzedaży
i podawania alkoholu w tym dniu.
Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym
dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście na
szysz dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamię
tać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziec
ka.
MARSZAŁEK SEJMU II Marek Jurek
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INSTALACJE
Z okazji otwarcia
nowej hurtowni
zapraszamy na zakupy
po naprawdę
niskich cenach.
Obniżki cen
towaru do 50%!
* ilość ograniczona
spozycje, gotowe aranżacje
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ustrońskie galerie, muzea pla
cówki kultury, fundacje, stowa
rzyszenia, policja, straż miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuly
Rynek 4, tel. 8542340,
Wypożyczalnia dla dorosłych
poniedziałek: 8.00
 18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, teł. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Wystawy czasowe:
— Wystawa ze zbiorów Benedykta Siekierki  eksponaty z dziedziny muzyki,
sztuki, etnografii  czynna do 15 maja.
Muzeum czynne:
w poniedziałki 9  1 4
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4
w soboty, niedziele 9.30  13.
ODDZIAŁ MUZEUM „ZBIORY MARII SKALICKIEJ"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
— Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera,
J. Wałacha, S. Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z. Jóźwika
i innych.
— Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża
polskiego, medale z dziedziny kultury i sztuki.
— Starodruki, kolekcja 3,5 tysiąca exlibrisow, druki bibliofilskie
i u n i k a t o w e . C e n n y z b i ó r książek  C i e s z y n i a n a
(możliwość

korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów).
Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo
Podziemne, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września
1939 r., Wojsko Polskie na Wschodzie i martyrologia mieszkańców

modelarskie, akrohatyka  zajęcia odbywają się po południu.
kurs j. angielskiego dla dorosłych  czwartek godz. 17.00  sala nr 8
aerobic (gimnastyka lecznicza)  poniedziałki i czwartki
godz. 19.00 20.00, sala nr 7
USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FUNDACJA ŚW. A N T O N I E G O ,
ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72

Spotkania z instruktorem

terapii uzależnień i

wspóluzależnień

Psycholog

wtorek
9.0010.00
czwartek
16.0017.00
 każdy ostatni piątek miesiąca

Punkt wydawania odzieży

 pon. śr. pt.

10.00  14.00

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI:
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
czwartek 10.0012.00 s. nr 2
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
 ś r o d a 10.0012.00 sala nr 2
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
MIEJSKA I N F O R M A C J A T U R Y S T Y C Z N A
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  17.00
sobota 8.30 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
 sobota 8.45  13.00
KOMISARIAT POLICJI USTROŃ
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
S T R A Ż MIEJSKA USTROŃ
Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
Porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny
WYSTAWY C Z A S O W E maj  lipiec 2006
Ulicami starego Krakowa  fotografia ze zbiorów Muzeum Historii
Fotografii
Wycinanka Krakowska  Agaty Seweryn.
Z cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu":
Jabłonków na szkle malowany Antoniego Szpyrca
KLUB PROPOZYCJI  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi
ludźmi; LATAJĄCA A K A D E M I A SZTUK  warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży; O P O W I E Ś C I N I E S Ł Y C H A N E  cykl spo
tkań etnograficznych.
ODDZIAŁ CZYNNY:
od środy do niedzieli w godz. 1116
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA G O J A C H "
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały
czas.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZAWODZIE"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „ŻYCIE I MISJA"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
WYSTAWA MOTOCYKLI Z A B Y T K O W Y C H
— RDZAWE D I A M E N T Y
ul. Partyzantów 1
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00
CZYTELNIA KATOLICKA ,
Dziedziniec przy kościele p.w.Sw. Klemensa,
— od poniedziałku do soboty 8.00  12.00 i 17.00  19.00
— niedziele
7.00  13.00 i 17.00  19.00
T O W A R Z Y S T W O KSZTAŁCENIA A R T Y S T Y C Z N E G O
MDK Prażakówka, nauka gry na instrumentach muzycznych.
MIEJSKI DOM KULTURY „ P R A Ż A K Ó W K A "
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,

plastyczne,
towarzyski,

wokalnoinstrumentalne,
rękodzieło
artystyczne,

1 czerwca 2006 r.

taniec nowoczesny,
taniec
teatralne i
recytatorskie,

Powrót z turystycznego szlaku.

Fot. W. Suchta
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CO HAS CZEKA
u s t r o ń . p i

KULTURA
1.6

godz. 14.00

3.6

godz. 14.00

godz. 16.30
godz. 15.00
godz. 17.00

Gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka „Ustroniaczek"  Stadion KS

„ Kuźnia ".
Wernisaż wystawy poplenerowej
uczestników Dnia Godności Osób Nie
pełnosprawnych Ziemi Cieszyńskiej
i Ostrawy towarzyszącej imprezie
„Dzieci  Dzieciom, Dzieci  Rodzi

ęom"  Muzeum Ustrońskie.
Święto Ludowe  pole biwakowe w
Dobce
Dzieci  Dzieciom, Dzieci Rodzicom

Amfiteatr.
Promocja książki Grażny Kubicy
"Siostry Malinowskiego" 

Muzeum Ustrońskie.
Żeby choć raz ci dorośli...

Fot. W. Suchta

„U Matusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.
Zamienię mieszkanie M2 lokator
skie w Pogwizdowie na takie same
w Ustroniu lub kupię.
Tel. 8543629.
Hotel "Tulipan" w Ustroniu po
s z u k u j e r e c e p c j o n i s t k i z biegłą
z n a j o m o ś c i ą j ę z y k a niemieckiego.
Dokumenty prosimy składać co
dziennie w recepcji hotelu
tel. 0338543780.

Szukam pracy  średnie, angielski,
niemiecki, komputer i prawo jaz
dy. Tel. 0661634277.
Zatrudnimy dyspozycyjną panią
(4050 lat), wykształcenie mini
mum średnie, do prowadzenia biu
ra w U s t r o n i u . O f e r t y p r o s i m y
przesyłać do 15.06.2006 na adres
biuro@zetapark.pl
Do w y n a j ę c i a p o k ó j w centrum
Ustronia. Tel. 0692565432.
Hajduszoboszlo  tani pensjonat
(z przewozem lub własny dojazd).
Rezerwacja: 0338544260.

SPORT
Mecz piłki nożnej Kuźnia Ustroń 

3.6

godz. 17.00

Wyzwolenie Simoradz  stadion Kuźni

4.6

godz. 11.00

Mecz piłki nożnej KS Nierodzim 
LKS Wisła Strumień  stadion w Nie

rodzimiu

KINO
1.6

godz. 18.30

28.6

godz. 17.00

28.6

godz. 18.20

„Ja wam pokażę"  komedia, Polska
od 15 lat.
,Czerwony kapturek  prawdziwa
"
"t'\ba"
ajka, """"
u;
,Spacer
>pace po linie", Oskar dla Reese
Wniterspoon,
White
obyczajowy, USA, od
15 lat

USTnOKSKi

DYŻURY APTEK

dziesięć lat temu

13.6
 apteka Na Szlaku
ul. 3 Maja 46,
tel.8541473
46.6
 apteka Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7 tel. 8544658
79.6
apteka Elba
ul. Cieszyńska 2 tel.8542102
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00.
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy oddać dzieciom głos.
[...] Kompetencje burmistrza musiałby się znacznie zwiększyć,
by mógł podołać temu co chciałyby zrobić przedszkolaki. „ Zro

bilibyśmy tak, żeby nie było tyle smrodu ze spalin, żeby nie ścina
li drzew, nie zabijali zwierząt, żeby było wesołe miasteczko za
darmo dla wszystkich dzieci, żeby nie wybijali szyb w autobu
sach, żeby ludzie nie umierali, żeby nie niszczyli roślin, żeby ka
retka szybciej mogła przyjechać, żeby w sklepach było więcej
tanich zabawek, żeby nie śmiecili na łące, żeby nie palili trawy i
żebv był Mc^Donalds w Ustroniu. "
Od 20 do 22 maja gościł w naszym mieście cyrk Domino. [...]
Biuro kierownictwa mieści się w przyczepie kempingowej, która
zastępuje także dom. Podczas trasy mieszka w niej kierownik 
Andrzej Marczak i jego żona Wiesława Marczak  kiedyś „kobie
ta guma", dziś konferansjerka cyrku. „ Jaka kondycja społe
czeństwa taka i cyrku, ostatnio zbankrutowały trzy duże  mówi
kierownik.  Szkoła się rozsypuje, artyści nie mają pieniędzy na
opłacenie sali do ćwiczeń. Przezjakiś czas zatrudniano tylko Cze
chów i Rosjan, ale to dało krótkotrwałe oszczędności. Teraz na
działających w Polsce 16 cyrków jest około 50 artystów, a po
winno być 200.

... dotrzymali słowa.
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Podczas prelekcji nadleśniczego Leona Mijała ożywili się go
ście, gdy rozpoczęła się gawęda o grzybach. Mimo że jako jeden
z nielicznych europejskich narodów zajmujemy się zbieraniem
grzybów, to zupełnie nie umiemy tego robić. „ Grzyby wiełko
owocnikowe są bardzo potrzebne drzewom  mówił nadleśniczy.
 Niestety widziałem sytuację, gdy grupa ludzi przychodziła do
lasu z grabkami, przekopywała ściółkę i niszczyła grzybnie, "(mn)
1 czerwca 2006 r.

Przy piłce M. Nawrat.

Fot. P. Sztefek

Pierwszego z nich strzela głową po znakomitym dośrodkowaniu
P. Piekara, druga bramka jego autorstwa pada przy pomocy obroń
cy, który niefortunnie interweniując zmienia lot piłki i kierująją
do własnej bramki. Później do bramki Kobiernic trafia dwukrot
nie Sebastian Juroszek w 60 i 86 a w międzyczasie wynik pod
wyższa jeszcze Damian Madzia w 74, który sprytnie wykorzy
stuje zagapienie obrońców i pakuje piłkę do bramki. Od 73 mi
nuty spotkania Soła grała w dziewiątkę, czego bezpośrednią przy
czyną był sędzia liniowy, który popełnił fatalny w skutkach błąd.
Nakazał raz jeszcze wznowienie gry z rzutu rożnego, ponieważ
jego zdaniem piłka została nieprawidłowo wprowadzona do gry 
czego nie mogli zrozumieć zawodnicy Soły, ponieważ w myśl
przepisów grę rozpoczęli prawidłowo. Zarówno kibicom jak
i zawodnikom w tej sytuacji puściły nerwy. Sędzia za dyskusje
pokazał drugi żółty a w konsekwencji czerwony kartonik jedne
mu z graczy Soły, co niecenzuralnie skomentował inny gracz
z Kobiernic i za wypowiedziane słowa dostał czerwoną kartkę.
Od tego momentu Kuźnia panowała na połowie przeciwnika nie
pozwalając mu na przekroczenie połowy do końca meczu.
Spotkanie zakończyło się dla zawodników, ale nie dla sędziów,
którzy wygwizdani schodzili z boiska, kibice obrzucali ich wy
zwiskami i najgorszymi wulgaryzmami. W pewnym momencie
rozjuszony tłum postanowił zaatakować sędziów, w dużym stop
niu przed linczem uratowali ich ochroniarze, ale mimo tych dzia
łań jeden z sędziów został poturbowany. Na długo po zakończe
niu spotkania pod budynkiem klubowym czekali rozwścieczeni

Soła Kobiernice  Kuźnia Ustroń 0:8 (0:2)
W sobotnie popołudnie Kuźnia grała mecz w Kobiernicach
z tamtejszą Sołą, która od niepamiętnych czasów okupuje ostat
nie miejsce w tabeli zaledwie z jedenastoma punktami
i od dawna jest spisana na straty. Przed spotkaniem wiadome było,
że Kuźnia ten mecz wygra. Sprawą otwartą zostawała tylko kwe
stia wyniku.
Mecz rozpoczął się od minuty ciszy, aby upamiętnić zmarłego
niedawno treneralegendę, Kazimierza Górskiego. Zaczęło się
zgodnie z planem, bo już w 13 minucie spotkania bramkę dla
Kuźni zdobywa Robert Żebrowski, który po podaniu od Prze
mysława Piekara, z 17 metrów przymierzył w długi róg bramki
i mocnym strzałem pokonał bramkarza Soły. Następnego gola
strzela głową Mateusz Żebrowski. Po strzeleniu dwóch bramek
Kuźnia uspokoiła swoją grę, w pełni kontrolowała wydarzenia na
boisku. Długo utrzymywała się przy piłce i praktycznie każda
akcja mogła skończyć się strzelaniem kolejnej bramki. Zespół
Kobiernic ograniczał się tylko do dalekiego wybijania piłki, byle
dalej od swojego pola karnego. Nic potrafił stworzyć realnego
zagrożenia pod naszą bramką, prawie każdy ich atak był rozbija
ny w okolicy połowy boiska.
Już 40 sekund po gwizdku rozpoczynającym drugą część spo
tkania gola dla Kuźni zdobywa Łukasz Tomala, który po umiesz
czeniu piłki w bramce wykonał efektowne podwójne salto jak
czyni to między innymi Mirosław Klose. Kolejne gole padają
w 57 i 59 minucie spotkania ich autorem jest Michał Nawrat.

W środku walczy R. Podżorski.
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Fot. P. Sztefek

Pod bramką Kobiernic.

Fot. P. Sztefek

kibice. Na pomoc sędziom została wezwana policja, która rozła
dowała emocje. Pod jej eskortą sędziowie w całości opuścili Ko
biernice.
Po meczu trener Kuźni Krzysztof Sornat powiedział:
 Jest to najsłabsza drużyna, z jaką graliśmy dotychczas. Prze
ciwnik jednak wbrew pozorom podejmował jakąś walkę, ale tyl
ko do wyniku 7:0, bo po dwóch czerwonych kartkach, praktycz
nie zaczęło wiać z boiska grozą, bo każde starcie zawodników
było na pograniczu brutalności. Świadomie uspokajałem zawod
ników, aby grać bezkontaktowo, bo chcieliśmy mecz dokończyć
w pełnym wymiarze czasowym
1 Żabnica
67 74:20
i w pełnym składzie.
2 Czaniec
57 70:22
Od samego początku spotka
nia graliśmy agresywnie, cze
3 Zabrzeg
54 61:33
go efektem są szybko strzelo
4 Porąbka
45 44:27
ne dwie bramki. Później był
5 Bestwina
45 38:34
okres przestoju, w którym po
6 Podbeskidzie II39 34:29
winniśmy dobić przeciwnika.
7 BielskoBiała 37 40:33
Ogólnie jestem zadowolony
z gry i z wyniku.
8 Kuźnia
37 48:43
O komentarz poprosiłem tak
9 Czechowice
35 44:35
że przedstawiciela drużyny
10 Kaczyce
32 25:36
Soły Kobiernice, niestety tre
11 Wilamowice 28 33:49
ner wyjechał na wycieczkę,
12 Łękawica
27 26:46
kierownika nie było a działa
13 Kaniów
21 21:41
cze antagonistycznie nastawie
ni do prasy i do sędziego nie
14 Simoradz
21 34:61
chcieli komentować wydarzeń
15 Koszarawa
19 20:49
na boisku. Trudno zresztą im
16
Kobiernice
11 14:68
się dziwić.
Piotr Sztefek
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Ludeczkowie

Z Istebną radzono sobie o wiele lepiej.

Fot. W. Suchta

NIE SPROSTALI
Victoria Haźlach  Nierodzim 2:0 (1:0)
W wyjazdowym spotkaniu
o mistrzostwo „Aklasy" w
podokręgu skoczowskim piłka
rze Nierodzimia nie sprostali
trzeciej w tabeli Victorii. To ko
lejna przegrana z drużyną z
czołówki. Wszystko wygląda
tak, jakby piłkarze chcieli już
tylko dotrwać do końca rozgry
wek i potem zastanawiać się co
dalej. A wszystko wskazuje na
to, że dojdzie do połączenia
z Kuźnią Ustroń, a wtedy Nie
rodzim będzie drugą drużyną.
Na razie trzeba poważnie po
myśleć o najbliższym meczu ze
Strumieniem.
(ws)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chybie
Puńców
Haźlach
Wisła
Strumień
Brenna
Kończyce M.
Zabłoć i e
Drogomyśl
Nierodzim
Kończyce W.
Zebrzydowice
Istebna
Pogwizdów

49
44
43
41
33
33
32
30
27
26
22
21
19
11

P O Z I O M O : 1) b a j k o w e samobije, 4) wyspa z Fidelem,
6) kucharz okrętowy, 8) historia rodziny, 9) waga, ciężar,
10) afrykański bęben, l l ) u k o c h a n y Julii, 12)miasto pod We
zuwiuszem, 13) góry ze szczyem Elbrus, 14) zachodnia
rzeka graniczna, 15) roślina górska pod ochroną, 16) punto,
brava, 17) zdanie muzyczne, 18) herbata wyspiarza , 19) da
nie mięsne,
imię żeńskie.
P I O N O W O : 1) szef komisariatu policji, 2) nadbałtyckie
wczasowisko, 3) imię męskie, 4) miesiące do zdzierania,
5) w piosence nogą zamiata, 6) atak żywiołów, 7) zimny pół
wysep, 11) wojskowe polecenie, 13) manna, 17) nuta.

66:15
51:44
51:32
58:35
57:54
36:39
43:34
42:35
35:37
33:34
37:70
35:54
39:72
37:65

Wiosna na całego, tóż siedzym w zogródce pod trześniom
i dziwom sie jako szumnie kwitnóm moji bzy i ni mogym
wyńś z podziwu, jaki tyn świat je piękny. Ni móm domowni
ków, bo kożdy kansik wybyl, tóż nie dziwota, że mi sie kap
kę ckni za nimi i wypełnióm se czas pisanim. Wczora żech
wybrała sie autobusym do Równi, bo tam móm kamratke,
co je gaździnom na gospodarstwie, a w wolnych chwilach
hekluje. Zamówiłach se u ni koronkowy kragiel do sukni,
bo niedłógo idym na konfirmacje, tóż chcym być gry/no
ijechałach po niego. Ugościła mie domowym syrym i ma
słym, a było mi to doista zocne, dyć człowiek je nauczony
do tego sklepowego byle jakigo jedzynio.
Jak jechałach naspadek ku chałupie, to wsiadła też do
autobusu młodo mama, co miała dwa małe dziecka, nó taki
szkwety. Tóż cały czos dzierżały sie ji za rynce, a jak wysia
dali, to jedyn ze strachym chycił sie mamy za spódnice,
coby ło nim nie zabyła. Rozczuliły mie ty małe dziecka, bo
se tak myślym, jako to sie wszycko na tym świecie zmiynio.
Mały człowiek fort potrzebuje łopieki i fort dopałuje ło to,
abo ło tamto, że ponikiedy tako mama je doista utropióno.
A potym jak dziecko urośnie, tóż taki nastolatek, to czynsto
ani nie posłócho, co łojcowie majom do powiedzynio, mo
już swoji towarzystwo i swój rozum i czynsto wybywo z cha
łupy. Mój wnuk je piyrszy rok w liceum i isto bydzie na
drugi rok w tej samej klasie, bo grożóm mu trzi jedynki.
Koniec roku niedłógo, tóż tego nie nadrobi, jak cały rok
nie przejmowoł sie naukom. Ale czy to takimu co przetłu
maczysz? Na ksiónżki nigdy ni ma czasu, bo sóm kompute
ry, kumple i co tam jeszcze.
I taki rozmaite myśli nachodzóm mie pod tom mojóm trze
śniom.
Jewka
Urząd Miasta informuje, o możliwości częściowego dofi
nansowania robót niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów
azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć
dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta.
Wnioski znajdujące się na stronie
internetowej
www.ustron.bip.info.pl oraz w Urzędzie Miasta w Wydziale
Środowiska i Rolnictwa pokój nr 25, przyjmowane będą do
dnia 30.06.2006 r.

KRZYZOWKA

30 zł

30

KRZYŻÓWKA

zł 30 zł

30 zł

KRZYZOWKA

30 zł

30

zł

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze
kujemy do 9 czerwca 2006 roku.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 20
R O D Z I N Y NA R O W E R A C H
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Wiesława Początek,
ul. Traugutta 20, Ustroń. Zapraszamy do redakcji.
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