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WIELE  PRZED  NAMI 
Rozmowa  z  radnym  Józefem  Kurowski m 

Jest  pan  przewodniczącym  Komisji  Budżetowej,  sądząc  po 
dotychczasowych  wywiadach  z  r a d n y m i,  na jważn ie j sze j. 
Wszyscy  podkreśla ją, że p racu je się dobrze, jest zgoda,  współ
działanie,  ale  b raku je  pieniędzy. 
Nie  można  mówić  że  komisja,  którą  kieruję jest  najważniejsza, 
natomiast  uchwała  budżetowa  dla  samorządu  miasta,  dla  miesz
kańców  jest  najważniejszym  dokumentem  i narzędziem,  za  po
mocą  którego  samorząd  może  działać  zgodnie  z  oczekiwaniami 
społecznymi.  Budżet to plan  finansowy, który z jednej strony  skła
da się prognozowanych  dochodów,  a z drugiej zawiera  planowa
ne  wydatki.  Niestety  pieniędzy  tych  nigdy  nie jest  tak  dużo,  by 
starczyło  na  pokrycie  potrzeb. 
S łucha jąc wypowiedzi  radnych  można  jednak  dojść do  wnio
sku, że konst rukc ja  budżetu  niewiele od  nas zależy, gdyż  mało 
pieniędzy  zostaje  po  odliczeniu  stałych  wydatków. 
Musimy  w pierwszej kolejności  przeznaczyć  pieniądze na  zada
nia  własne  czyli  wydatki  bieżące.  Te  rzeczywiście  są  ogromne, 
bo  stanowią  90%  całego  budżetu.  Nie  można  jednak  mówić,  że 
konstrukcja  budżetu  nie  zależy  od  nas.  Jego  budowa jest  bardzo 
skomplikowana  i przy jego  tworzeniu  musimy  najpierw  rozpisać 
plan dochodów  i wydatków.  Plany sporządza się w oparciu o szcze
gółową  analizę  finansów  roku  poprzedniego  oraz  szacunku  rze
czywistych  możliwości  wykonania  założeń  roku następnego.  Tak 
sporządzone  plany  dają dopiero  rzeczywisty  obraz. 
Czy  po  odliczeniu  9 0%  funduszy  na  bieżące  wydatk i,  pozo
stałe  ł 0 %  w  całości  przeznaczone  jest  na  inwestycje? 
Tak.  Dopiero  po odliczeniu  wydatków  bieżących,  zastanawiamy 
się  na  co  przeznaczyć  pozostałą  kwotę.  Są  to  wydatki  inwesty
cyjne czyli  majątkowe.  Lista jest  oczywiście  długa  i trzeba  wy
bierać,  gdzie  i co  można  zrobić.  Ambicją  każdego  radnego  jest 
zainwestowanie  jak  największych  pieniędzy  w  jego  dzielnicy. 
Chcą,  co jest  naturalne,  żeby  ludzie dostrzegali  i doceniali  pracę 
na  rzecz  osiedla, w  którym  mieszkają. Jednak  muszę  podkreślić, 
że  prawie  nigdy  nie  zwyciężają  interesy  partykularne  poszcze
gólnych  radnych.  Cechuje  ich  myślenie  globalne,  które  ma  za
pewnić  stały  i systematyczny  rozwój miasta. To jest  bardzo  trud
ne.  Trzeba  wybierać,  które  zadania  są  pilniejsze,  z  czego  zrezy
gnować,  co przełożyć na później. Każdy  z radnych  odczuwa  nie
dosyt,  że  w jego  dzielnicy  mniej  zrobiono.  Żałuje, że  odsunięto 
temat,  uważany  przez jego  wyborców  za  bardzo  pilny.  Taka  jest 
rzeczywistość,  z którą  musimy  się pogodzić,  a zarazem  mieć  na
dzieję, że  sytuacja  finansowa  miasta  poprawi  się. 
T rudno  jednak  żyć  nadzie ją,  gdy  drogi  są  dz iurawe,  a  znacz
na  c z ę ść  m i a s ta  n ic  j e st  j c s z c zc  s k a n a l i z o w a n a.  J a k ie  są  r e a l
ne  szanse  na  większe  pieniądze  przeznaczone  na  inwestycje? 
Poprawę  powinniśmy  poczuć  już  w  roku  2007,  bo  wtedy  zosta
nie spłacony  kredyt zaciągnięty na modernizację  i rozbudowę  sta
rej oczyszczalni  ścieków  oraz  kanalizację  części  Ustronia.  Są  to 
niemałe  pieniądze,  bo  w  tym  roku  spłacimy  3.600.000  zł,  czyli 
prawie  10%  całego  budżetu.  Kredyt  zaciągnięty  jest  w  różnych 
instytucjach  finansowych, a niektóre z nich  umarzają część  kwo

(dok. na str. 2) 

Modlitw a  w  leśne j  świątyni .  Fot . W.  Sucht a 

PRZY  KAMIENI U 
W czwartek  11 czerwca  w miejscu  „Przy  Kamieniu"  na  Rów

nicy  odbyło  się  doroczne  nabożeństwo  Kościoła  ewangelicko
ausburskiego.  Wierni  od  rana zdążali bądź to szlakami  turystycz
nymi,  bądź  samochodami  na  Równicę.  Na  drodze  na  Równicę 
samochody  stały  do  ul.  Wyszniej. 

Witając wszystkich  ks.  Piotr  Wowry  mówił:    Przybyło  wielu 
wiernych  z bliska  i z daleka,  z  różnych  parafii  i diecezji  nasze
go  Kościoła,  przybyła  młodzież  i dzieci  wraz  ze swymi  opieku
nami,  duszpasterzami.  Bardzo  serdecznie  witam  pośród  nas 

(dok.  na str. 4) 

Polski  K lu b  Ekologiczny 
Koł o  w  Us t ron iu,  U r z ąd 
Miasta  w  Ustroniu,  Nadle
śnictwo  Ustroń  zaprasza ją 
na  prezentac ję  p iątego  ze
szytu  „ P R Z Y R O D N I K A 
U Ś T R O Ń S K I E G O ",  któ
ra  odbędzie  się w  czwartek, 
22  czerwca  o  godz.  17.00 
w  R L O EE  „Leśn ik"  w  J a
szowcu. 
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WIELE  PRZED  NAMI 
(dok.  ze  str.  1) 

ty  zadłużenia,  jeśli  spłaty  są  terminowe  i systematyczne.  W  ten 
sposób  zaoszczędzimy  w  tym  roku  ok.  700.000  zł  i kwota  ta  zo
stanie  wykorzystana.  Część  zobowiązań  jest  umarzana,  bądź 
zmniejszana pod  warunkiem, że pieniądze przeznaczone  będą  na 
inwestycje proekologiczne.  Takie możliwości  również  wykorzy
s t u j e m y,  bo  to  b e z c e n na  o k a z j a. 
Jest  pan  radnym  trzecią  kadencję, jak  pan  ocenia  pracę  Rady 
Miasta  w  tej  kadencj i? 
Po raz pierwszy  pracowaliśmy  w zmniejszonym  składzie.  Z jed
nej strony  sesje są krótsze,  bo mniej jest  wyjaśnień, dyskusji,  ale 
z drugiej strony na jednego  radnego  przypada  więcej pracy,  wię
cej działamy  w komisjach, więcej czasu  trzeba poświęcić na  przy
gotowanie.  Rada  Miasta  podejmuje  każdego  miesiąca  wiele 
uchwał  dotyczących  różnorakich  spraw.  Tych  uchwał  jest  mie
sięcznie  od  kilku do  kilkunastu. A zatem  potrzeba  dobrego  przy
gotowania,  zapoznania  się  z  materiałem,  nierzadko  konsultacji, 
zasięgania  opinii  osób  zajmujących się  daną  problematyką  tak, 
żeby  podniesienie  ręki  za  albo  przeciw,  było  decyzją  przemy
ślaną  i dobrą  dla  miasta.  Nie  można  niczego  zlekceważyć,  a  to 
wymaga  niemałego  zaangażowania  i poczucia  odpowiedzialno
ści.  Wiele  uwagi  i  troski  trzeba  włożyć  w  to,  żeby  mieszkańcy 
czuli  się  bezpiecznie,  ufali  gospodarzom.  Żeby  również  goście 
przyjeżdżający do Ustronia widzieli, że nasze miasto jest  dobrze 
zorganizowane  i  zagospodarowane. 
Radni  obecnej  kadencji  podkreśla ją,  że  najwięcej  p racu ją 
w  komisjach, jak  wyglądają  posiedzenia  komisj i? 
Członkowie  dyskutują  nad  projektami  uchwał,  które  odpowia
dają  tematyką  profilowi  danej  komisji.  Mamy  możliwość  zasię
gania  opinii  w  odpowiednich  wydziałach  Urzędu  Miasta  i  tu 
chciałbym  podkreślić dobrą współpracę.  Mimo  iż radni są  dobie
rani do komisji, zgodnie z wykonywanym  zawodem,  zaintereso

Józe f  Kurowski .  Fot . M. Niemie c 

waniami,  to jednak  nie ze wszystkimi  problemami  stykają się  na 
co  dzień.  Pracownicy  Urzędu  natomiast,  to  fachowcy  w  swojej 
dziedzinie  i ja  mam jak  najlepsze zdanie  o  ich  pomocy, jeśli  zo
staną  o  nią  poproszeni.  Na  posiedzeniach  wszystkich  komisji 
obecna jest skarbnik  miasta, ponieważ uchwały, nad którymi  dys
kutujemy, zazwyczaj niosą za sobąjakieś konsekwencje  finanso
we  i musimy się dowiedzieć czy dla budżetu  miasta dana decyzja 
będzie  oznaczała  wydatki,  jeśli  tak,  to jak  duże,  i czy  budżet  to 
zniesie.  Następnie  członkowie  głosują. Na  posiedzeniach  komi
sji  również  obowiązuje zasada  większości,  więc  nawet  jeśli  nie 
wszyscy  radni  są zgodni,  przedstawiane  na  sesji  stanowisko  ko
misji, jest  stanowiskiem  większości. 
Koniec  kadencji  to  moment  sprawdzenia,  ile  z  obietnic  wy
borczych  zostało  spełnionych.  J ak  ten  bilans  przedstawia  się 
u  pana? 
Założenia  programowe  miałem  dość bogate,  wiele z tego  zostało 
zrealizowane,  niektóre  punkty  są  w  trakcie  realizacji,  a  jeszcze 
inne  będą  rozpoczęte  w  trzecim  kwartale  tego  roku.  Na  dwa  za
dania  w  tym  roku  wykonane  zostaną  projekty,  realizacja  jeszcze 
będzie musiała poczekać. Jedynie w dwóch przypadkach nie udało 
się  ruszyć  z  miejsca.  Chciałbym  tu  przypomnieć  o  bardzo  waż
nym dla mnie temacie bezpiecznego  przejścia dla pieszych  przez 
ul. Katowicką, w obrębie skrzyżowania  z ul. Skoczowską. Jest  to 
od wielu  lat temat dyżurny  dla Nierodzimia. Zaangażowałem  się 
bardzo  w  tę  sprawę  i gdy  ukazał  się już  projekt wraz z  pozwole
niem na budowę, według mojej oceny niezły, część  mieszkańców 
go  oprotestowała.  Nie  było  w  nim  sygnalizacji  świetlnej  dla  sa
mochodów,  ale  zapewniał  bezpieczeństwo  pieszym,  obejmo
wał  całość  terenu,  łącznie  z  przystankami  PKS.  Budowę  prze
rwano, a szkoda, bo dzisiaj problem  byłby już rozwiązany. Chciał
bym jeszcze przypomnieć, że wówczas  inwestycję realizować  miał 
Wojewódzki  Zarząd  Dróg.  Po  kolejnych  dwóch  latach,  miesz
kańcy  Nierodzimia,  na ostatnim  zebraniu  wyrazili  w  końcu  zgo
dę  na  realizację  projektu  bez  sygnalizacji,  ale  teraz  w  kosztach 
musi  partycypować  miasto. Jest mi bardzo  przykro z powodu  tej 
sprawy, bo cały czas widzę uczniów, matki pchające wózki z dzieć
mi niepełnosprawnymi,  które boją się przejść przez  dwupasmów
kę.  Badania  wykazały,  że natężenie  ruchu jest  bardzo  duże  jedy
nie w weekendy, w pozostałe dni najważniejsze jest wyraźne ozna
kowanie,  przyjazne przejścia.  Mam  żal  do  mieszkańców,  ale  się 
nie  obrażam,  przecież  to  są  moi  sąsiedzi.  Nawet  jeśli  nie  będę 
radnym, dalej będę w tej dzielnicy  mieszkał  i starał  się jak  najle
piej dla  niej  działać. 

Czy  mógłby  pan  konkretnie  powiedzieć o tym, co się  udało? 
Wielkim  suckesem  było  otwarcie  sali  gimnastycznej  przy  Szkole 
Podstawowej  Nr 6, a  to zadanie  było na  pierwszym  miejscu mojej 
ulotki  wyborczej. Jeśli  chodzi  o kanalizację  i oświetlenie  ul. Wiej
skiej, to w  tym  roku zostanie wykonany  projekt  techniczny.  Plano
wałem  też, żeby sieć kanalizacyjna w naszej dzielnicy  uzupełniana 
była  w  każdym  roku  o jedną  ulicę  i  to  się  nie  udało.  Jeśli  chodzi 
o kanalizację, to jeszcze wiele przed nami. Nierodzim jest podłączo
ny do oczyszczalni w 30%, ale pozostaje jeszcze duża część  Lipow
ca, Hermanie, centrum miasta. Goje, prawa strona ul. Skoczowskiej 
od Zakładów  Kuźniczych  itd. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec 
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okolic y 
Na Górze Zamkowej  w  Cie

szynie  znajduje  się  pomnik 
poświęcony  Janowi  Kubiszo
wi,  autorowi  „Pamiętnika  sta
rego nauczyciela".  Fundatorem 
był  cieszyniak  Unucka  za
mieszkały w  Kanadzie. 

Wśród  cieszyńskich  pomni
ków  przyrody  są  miłorzęby 
dwuklapowe.  Drzewa  tego 
rzadkiego gatunku z Azji , rosną 

na Wzgórzu  Zamkowym.  Naj
okazalsze  można jednak  obej
rzeć na jednej z posesji przy ul. 
Błogockiej. 

Podskoczowska  wieś  Zabo
rze wzięła  nazwę stąd,  iż poło
żona jest  za  lasem  (za  borem). 
Nim  się usamodzielniła  stano
wił a  część  Pierśćca. 

*   ł  * 
Tradycje  rusznikarstwa  się

gają  w  Cieszynie  odległych 
wieków.  Wytwórcy  myśliw
skich  „cieszynek"  mieli  nawet 
swój własny  cech,  a  ich  wyro
by  były  sławne  w  całej  Euro
pie. Obecnie jest  znowu  moda 
na „cieszynki".  Wyrabia je  tyl

ko  Jerzy  Wałga,  rusznikarz  ze 
Starego  Targu. 

Postęp  techniczny  wyparł 
całkowicie  wiele  zawodów. 
Przykładowo  zniknęli  drucia
rze, oplatający misternie  siatką 
gliniane  naczynia  kuchenne. 
Kowali  też już praktycznie  nie 
ma. 

Śląsk  Cieszyński  posiada 
własne  wody  mineralne.  Znaj
dują się w  Dębowcu,  Zabłociu 
i  Ustroniu.  Są  to  wody  chlor
kowosodowojodowe. 

U  zbiegu  ulic  Szersznika 
i Szerokiej w Cieszynie stoi  ko

ściół  św.  Krzyża.  Powstał  na 
początku  XVII I  wieku  po  roz
budowie  książęcej  kaplicy 
z  poprzedniego  stulecia. 

Przyrodnicy  policzyli,  że 
w  Cieszynie  rośnie  blisko  400 
gatunków  i odmian  drzew  oraz 
krzewów.  Zdecydowana  więk
szość przywędrowała z różnych 
stron. Drzew rodzimych jest nad 
Olzą  niewiele ponad  10 proc. 

Na  Zaolziu  przetrwały  do 
dzisiaj  cztery  drewniane  ko
ściółki. Znajdują się w  Gutach, 
Nydku,  Bystrzycy  i  Hrczawie. 
Najcenniejszy  jest  ten  XVI 
wieczny  w Gutach.  (nik) 

imzĄO 
STANU 

CYWILNEGO 
„   USTKOMfU 
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Uczniowie  i Grono  Pedagogiczne  świetlicy  działającej w  Szkole 
Podstawowej  Nr  3  w  Ustroniu  Polanie  składają  podziękowania 
wszystkim  of iarodawcom  za pomoc  w organizacji  Dnia  Dziecka. 
Są  to:  Państwo  J o a n na  i  W a l d e m ar  Pu łeccy  sklep  „As ia" 
w  Ustroniu  Polanie,  Państwo  B a r b a ra  i M a r i an  G r a n da  sklep 
warzywny  w  Ustroniu  Polanie,  Państwo  Danu ta  i Stanis ław  Bal
ca rek  „Bar  Jaszowiec",  Pan  Mi ros ław  G aj  sklep  spożywczy 
w  Ustroniu  Polanie,  Pan  Włodz im ie rz  N a j m u ła  sklep  spożyw
czy  „Bodzio"  w  Ustroniu  Polanie,  Pani  Ma łgo rza ta  Kunowska 
„Bar  Orczyk"  Ustroń  Jaszowiec,  Pani  B a r b a ra  M a j ę t ny  Pra
cownia  Ręcznego  Malowania  Porcelany  „Kamena". 

NA  Ś L U B N YM  K O B I E R CU  S T A N Ę L I : 
Anna  P ie t rzak  z  Ustronia  i Mar iusz  Puzon  z  Ustronia 

Z E B R A N I E  M I E S Z K A Ń C ÓW  OS.  P O N I W I EC 
Radna  Marzena  Szczotka  i Zarząd  Osiedla  Poniwiec  zapraszają  na 
spotkanie mieszkańców os. Poniwiec 23 czerwca o godz.  17.00. Spo
tkanie odbędzie się w  świetlicy  Nadleśnictwa  w  Ustroniu. 

Z E B R A N I E  K S  K U  N I A 
28  czerwca  w  Miejskim  Domu  Kultury  „Prażakówka"  odbędzie 
się  walne  zebranie  członków  Klubu  Sportowego  „Kuźnia".  Po
czątek  o  godz.  17.00. 

K O L E J  L I N O W A  Z A P R A S ZA 
Kolej  Linowa  na Czantorię  zaprasza  24  i 25 czerwca  na  Szczę

śliwy  Weekend  na  Czantorii.  W  tych  dniach  za  przejazd  w  obie 
strony  wyciągiem  (wjazd  i z jazd)  zapłacimy  jedynie  5  złotych. 
Organizatorzy  serdecznie  zapraszają. 

Pod  dyrekcją  Ewy  BocekOrzyszek  po  raz  299.  wystąpił  Ka
meralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń".  Był  to  pierwszy  koncert  po 
obchodzonym  niedawno  jubi leuszu  25lecia  KZW,  a  odbył  się 
w  niedzielę,  18 czerwca  w  kościele  ewangel ickim  na  Salmopolu. 
Ustrońskich  artystów  zaprosił  ksiądz  Jan  Byrt.  Dla  gospodarza 
świątyni  oraz  kilkudziesięciu  słuchaczy,  także z  Holandii,  zespół 
wykonał  12 pieśni.  Przyjęty  został  bardzo  ciepło.  (mn) 

20  c z e r w ca  2 0 06  roku  z m a rł  w  w i e ku  74  lat  nasz 
N a j u k o c h a ń s zy  M ą ż,  Tatuś,  Dz iadek,  Brat 

ś.p. mgr   inż. Stanisław  Kuś 
b y ł y  W i c e m i n i s t er   G ó r n i c t w a  i  E n e r g e t y k i 

E n e r g e t y ce  p o ś w i ę c ił  c a łe  s w o je  ż y c ie  z a w o d o
w e.  P r z e s z e dł  p r z ez  w s z y s t k ie  s z c z e b le  e n e r g e
t y c z n e go  f a c hu    od  d y ż u r n e go  i n ż y n i e ra  r u c hu 
i  g ł ó w n e go  i n ż y n i e ra  po  n a c z e l n e go  D y r e k t o ra 
Z a k ł a d ów  E n e r g e t y c z n y ch  O k r ę gu  P o ł u d n i o w e
go  i  P o d s e k r e t a r za  S t a n u.  O d z n a c z o ny  m . i n. 
K r z y ż em  K o m a n d o r s k im  i  K a w a l e r s k im  O r d e
r em  O d r o d z e n ia  P o l s k i,  Z ł o t y m  K r z y ż em  Z a s ł u
gi  i  w i e l o ma  o d z n a c z e n i a mi  b r a n ż o w y m i.  A u t or 
l i c z n y ch  p r o j e k t ów  r a c j o n a l i z a t o r s k i ch  i  p a t e n
t ó w. 

U r o c z y s t o ś ci  p o g r z e b o we  o d b ę dą  s ię  w  d n iu 
24  c z e r w ca  br.  o  g o d z.  12 .00  w  k o ś c i e le  ś w i ę t e
go  K l e m e n sa  w  U s t r o n i u, 

o  c z ym  p o w i a d a m ia  p o g r ą ż o na  w  b ó lu  R o d z i n a. 

12.6.2006  r. 
Na  rynku  złodziej  ukradł  rower 
mieszkance  Ustronia.  Jednoślad 
stał  bez  zabezpieczeń  oparty  o je
den  z  budynków. 
13.6.2006  r. 
Ok.  godz.  12.50  na  ul.  Katowic
kiej  mieszkaniec  Rybnika,  kieru
jący  renault  clio jechał  za  szybko 
i  uderzył  w  volicswagena  golfa, 
k ierowanego  przez  mieszkańca 
Ochab. 
14.6.2006  r. 
Ok.  godz.  12.30  na  ul.  3  Maja 
hondą  civic  nieostrożnie  jechał 
mieszkaniec  Sosnowca  i „stuknął" 
renault,  prowadzone  przez  ustro
niaka. 
14.6.2006  r. 
Ok.  godz.  13.10  na  ul.  Cieszyń
skiej  mieszkaniec  Ustronia  kieai
jący fiatem cinqueccnto jechał  zbyt 
czybko, wpadł w poślizg  i wjechał 
do  rowu. 
15.6.2006  r. 
O  godz.  14.45  w  Komisariacie 
Policji w  Ustroniu  zgłoszono  kra

STRAŻ  MIEJSKA 
12.6.2006  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  handlują
cych  na  targowisku  sprawdzano 
posiadanie  odpowiednich  zezwo
leń  i przestrzeganie  porządku  pu
blicznego. 
14.6.2006  r. 
Po  otrzymaniu  zgłoszenia  inter
weniowano  w  sprawie  padniętej 
sarny  w  okolicach  pola  namioto
wego w Jaszowcu. Zwierzę  zosta
ło  zabrane  przez  odpowiedn ie 
służby. 
14.6.2006  r. 
Nałożono  mandat  karny  w  wys. 
100 zł kierowcy, który  zablokował 
samochodem  ulicę  Ogrodową,  na 
której obowiązuje zakaz  zatrzymy
wania  się. 

dzież.  Jednemu  z  turystów  w  cza
sie jazdy  wyciągiem  na  Czantorię 
spadł  p lecak.  Gdy  po  ze jśc iu 
z krzesełka odszukał go,  brakowa
ło portfela z dokumentami  i karta
mi  bankomatowymi. 
15.6.2006  r. 
0  godz.  15.15  na  skrzyżowaniu 
ulic:  Daszyńskiego  i  Kuźniczej 
dachował  „maluch".  Kierowca, 
mieszkaniec  Goleszowa,  wszedł 
w  zakręt  ze zbyt  dużą  prędkością. 
15.6.2006  r. 
Ok.  godz.  19.20  na  przystanku 
PKS  przy  ul.  3  Maja  nieznany 
sprawca  ukradł  mieszkańcowi 
Warszawy  portfel z dowodem  oso
bistym  i  pieniędzmi. 
16.6.2006  r. 
Ok.  godz.  11  w  jednym  ze  skle
pów  przy  ul.  3  Maja  z łodz iej 
ukradł  mieszkance  Sosnowca  te
lefon  komórkowy. 
16.6.2006  r. 
Ok.  godz.  15.20  na  skrzyżowaniu 
ulic:  Katowickiej  II  i  Wczasowej 
nieznany  sprawca  uderzył  w  tył 
fiata  seicento,  kierowanego  przez 
mieszkankę  Katowic  i  odjechał 
z miejsca zdarzenia.  (mn) 

15.6.2006  r. 
Tego dnia  strażnicy  zabezpieczali 
uroczystości  religi jne:  procesję 
Bożego  Ciała  w  centrum  miasta 
1  nabożeństwo  ewangelickie  na 
Równicy. 
16.6.2006r. 
Interweniowano  w sprawie  zakłó
cania porządku publicznego  przez 
mężczyznę  na  wałach  rzecznych 
przy  ul. Sportowej.  Skończyło  się 
na  pouczeniu. 
17.6.2006  r. 
Straż  Mie jska  wraz  z  po l ic ją 
i strażakami  z Jednostki  Ratow
n i c z o  G a ś n i c z ej  P a ń s t w o w ej 
Straży  Pożarnej  w  Polanie  za
bezpieczała  mie jsce  wypadku 
d r o g o w e go  na  s k r z y ż o w a n iu 
u l i c :  3  M a ja  i  A k a c j o w e j. 
W  wypadku  ranne  zostały  dwie 
osoby.  (mn) 

U r z ąd  Mias ta  i n f o r m u j e, o możliwości  częściowego  dofi
nansowania  robót  niezbędnych  do unieszkodliwiania  odpadów 
azbestowych  powstałych  przy wymianie  lub  likwidacji  pokryć 
dachowych  i  elewacji  zawiera jących  azbest  na  budynkach 
mieszkalnych  i gospodarczych  położonych  na  terenie  miasta. 
Wn ioski  z n a j d u j ą ce  się  na  s t ron ie  in te rne towej 
www.ustron.bip. info.pl  oraz  w  Urzędzie  Miasta  w  Wydziale 
Środowiska  i  Rolnictwa  pokój  nr  25,  przy jmowane  będą  do 
dnia  30.06.2006  r. 

V  / 

Ustrori - Polana 
ul. Baranowa 13a 
tel. 851 39 63 
pon.-niedz.

Ustrori - Centrum 
ul. 3 Maja 44 
tel. 854 41 67 
pon.-niedz.

Ustrori - Hermanice 
ul. Skoczowska 76 
tel. 854 76 24 
pon.-sob. 00 
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PRZY  KAMIENI U 

W  procesj i  szła delegacj a  górników .  Fot . M. Niemie c 

WŚRÓD  PÓL  I  ŁĄK 
„Błogosławieństwo  Boga  Wszechmogącego  niech  strzeże 
i zachowa  to  miejsce, jego  mieszkańców  i zakłady  pracy, 

a  także  role  i urodzaje  ziemskie." 
Wśród  pół,  łąk, gospodarstw  ogrodniczych  i budynków  przed

siębiorstw niesiono w Nierodzimiu  Eucharystię  15 czerwca.  Msza 
święta,  po  której  ruszyła  procesja  Bożego  Ciała  rozpoczęła  się 
0 godz. 9.00. Odprawił ją  proboszcz  parafii św. Anny  ksiądz  Ma
rian  Fres.  Po mszy  proboszcz  dziękował  wszystkim  wiernym  za 
zaangażowanie  w  przygotowanie  obchodów,  ustrojenie  ołtarzy 
1 następnie powiódł  wiernych  ze świątyni do pierwszego  ołtarza. 
Procesję otwierali  ministranci  niosący  krzyż,  za nimi  szły  dzieci 
pierwszokumunijnc  i dziewczynki  sypiące  kwiaty,  także  w  stro
jach  regionalnych.  Przed  księdzem  z  Najświętszym  Sakramen
tem szli jeszcze górnicy w strojach galowych.  Baldachim  był  nie
siony  przez  przedstawicieli  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Nie
rodzimiu.  Modląc się  i śpiewając szli dalej parafianie, którzy  bar
dzo  licznie wzięli  udział w procesji. Słońce  przygrzewało wyjąt
kowo mocno, toteż z ulgą skierowano się w częściowo  zacienioną 
ulicę Szeroką, gdzie stał drugi ołtarz. Trzeci  ustawiono wśród  łąk 
nieopodal  zabytkowego  nierodzimskiego  kościółka,  a  czwarty 
przy  samej  świątyni.  Po  około  godzinie  wzmocnieni  modlitwą 
i  Słowem  Bożym  wierni  rozchodzili  się  do  domów  zabierając 
symboliczną  gałązkę z ołtarzy.  Monika  Niemiec 
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zwierzchnika  diecezji  katowickiej  ks.  biskupa  Tadeusza  Szur
mana,  który przyjął nasze zaproszenie  i będzie zwiastował  wśród 
nas  Słowo  Boże, a także  udzieli  nam  błogosławieństwa.  Witam 
serdecznie  ks.  Grzegorza  Giemzę,  dyrektora  Centrum  Misji 
Ewagelizacji  w  Dzięgielowie,  Diecezjalną  Orkiestrę  Dętą  na 
czele  z  kapelmistrzem  panem  Pasternym.  W  czasie  nabożeń
stwa  śpiewał  będzie  Chór  Ewangelicki  w  Polany  pod  dyrekcja 
Elżbiety  Sza j tauer. 

Kazanie  wygłosił  ks. T. Szurman,  który  mówił  m.in.: 
Góry  od  zawsze  były  miejscami  bożego  objawienia  i  oddawa
nia  Bogu chwały  przez człowieka.  Wyniosłość gór sięgająca nie
ba  głosiła  wszak  potęgę  bożą,  a dla  ludzi  stawała  się  miejscem 
odpocznienia,  ale  też  ucieczki  i schronienia.  Stąd  góry,  zwane 
świętymi,  znaczyły  najpierw  historię narodu  wybranego  w  Sta
rym  Testamencie  i przybliżały  plan  bożego  zbawienia  dla  ludu 
nowego  przymierza.  (...)  Była  też Góra  Oliwna,  na  której  Jezus 
wygłosił  mowę  o  końcu  świata  a  u jej  podnóża  został  pojmany, 
jak  przepowiedział  prorok  Zachariasz.  (...)  I  w  końcu  ta  góra 
najważniejsza, Golgota,  na  której  Chrystus  dokonał  zbawienia 
grzesznego człowieka, a otworzył przed nami bramy  Swego  Nie
ba.  Śląscy  ewangelicy  też  mają  takie  góry  święte.  Tutaj  Przy 

Grała  Dęta  Orkiestr a  Diecezjalna .  Fot . W.  Sucht a 

Kamieniu,  u podnóża  Równicy,  w  Wiśle  na  Bukowej  i na  Szm
kowie,  w  Cygańskim  Lasku,  czy  w  Spowiedzisku.  W  tych  gó
rach  wśród  drzew  i błękitu  nieba  mieli  jak  dzisiaj  ewangelicy 
swe  świątynie,  domy  boże,  które  według  psalmisty  były  wła
snością  Pana.  Dziwne  to były  świątynie, nie  trzeba  ich było  bu
dować,  remontować  a  mogły  powstawać  wszędzie  tam,  gdzie 
było dwóch  lub trzech  zgromadzonych  w  imię  Pańskie.  (...)  Ni
czym  są z wielkim  artyzmem  przepełnione  ołtarze  w  porówna
niu z prostym  kamiennym  stołem  pańskim  połączonym  na  stałe 
z górą  niczym  skała,  na której zbudowany  jest  z żywych  kamie
ni  prawdziwy  Kościół  Jezusa  Chrystusa.  (...) 

Śłowo  pozdrowienia  wygłosił  obecny  na  nabożeństwie  ks. 
Wiekki  Koiwikt o  z  Finlandii,  który  powiedział  m.in.: 
 Zapewne  wiadomo  wam,  że  Finlandia  jest  bardzo  ewangelic
kim  krajem.  Do dnia  dzisiejszego 95%  społeczeństwa  to  prote
stanci.  A  jedynie  2  promile  to  wyznawcy  wiary  katolickiej, 
a  więc  nasza  historia  jest  odwrotnością  waszych  doświadczeń. 
Dopiero  70  lat  temu  zezwolono  na  otwarcie  pierwszych  klasz
torów.  Dzisiaj naszym  wielkim  zadaniem jest  znajdować  sposo
by, by być  razem jako  chrześcijanie.  Bardzo  ucieszyło  mnie  gdy 
zobaczyłem  w  kancelarii  parafii,  w  Drogomyślu  nowy  numer 
Zwiastuna, gdzie na okładce można było zobaczyć  biskupa  Rzy
mu  w towarzystwie  waszych  biskupów. 

Po  nabożeństwie  dalej  świętowano  na  polanie  przy  schroni
sku na Równicy.  Przygotowano  grochówkę,  kołacze, napoje.  Na 
scenie przy schronisku  przedstawiono program  artystyczny,  (ws) 
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Bardz o  liczn a  procesj a  parafia n z  Nierodzimia .  Fot . M. Niemie c 



Kończy  się  rok  szkolny,  więc  i w  naszej  rubryce  ta  tematyka 
musi  być  widoczna,  bo  fotografii z czasów  szkolnych  jest  w  ro
dzinnych  albumach  bardzo  dużo.  Dziś  pozwolę  sobie  przedsta
wić swoje zdjęcie z zakończenia  Szkoły  Podstawowej nr  1  (klasy 
8 a  i b), co miało miejsce 35  lat temu.  Mam  nadzieję, że  niejeden 
tegoroczny  pięćdziesięciolatck  z sentymentem  na  dawną  fotkę 
spojrzy.  Od  lewej  siedzą  nauczyciele:  Jan  Białoń,  Anna  Białoń, 
Anna  Lorek,  Maria  Krysta,  Emilia Cienciała,  Maria  Kubień,  Ire

na  Krenc,  Otton  Chlebik,  Janina  Chałaj, Jerzy  Kowalczyk,  Bar
bara  Gawlas, Alina  Szkliniarz,  Anna  Sikora,  Ema  Chwierut  (se
kretarka),  Maria  Pasterny,  Krystyna  Błahut. Uczniowie  I rząd  od 
lewej: Daniela Troszok, Wanda  Bujok, Danuta  Wacławik,  Urszu
la  Szczotka,  Maria  Krawczyk,  Ewa  Goryczka,  Halina  Kozok, 
Halina  Fabian,  Danuta  Czyż,  Lidia  Lanc,  Wanda  Zacna,  Ewa 
Zdrodowska,  II  rząd:  Barbara  Karnas,  Zofia  Stanieczek,  Halina 
Gluza,  Bernardetta  Kasza,  Irena  Sikora, Czesława  Małysz,  Hali
na  Sikora,  Danuta  Wantulok,  Elżbieta  Głowacka,  Alicj a  Chole
wa,  Lidia  Nosal,  Halina  Jenkner, Olga  Żurek,  Urszula Ciompa 
nauczycielka,  Barbara Gogółka, GrażynaNawrotek,  III rząd:  Irena 
Kajzar,  Bogumiła  Sikora,  Emilia  Puczek,  Maria  Wołowiec,  IV 
rząd:  Leon  Zamojski,  NN,  Andrzej  Nowiński,  Piotr  Siedloczek, 
Krzysztof  Rapsztyn,  Krzysztof Ogrodzki,  Krzysztof Seman,  An
drzej Kłos, Jerzy  Banszel, Zbigniew  Olma,  Piotr Białoń,  Krzysz
tof Szkliniarz, V rząd: Władysław  Kuczera, Marek Walczyk, Adam 
Górecki,  Ryszard  Stopyra, Zbigniew  Jenkner,  Jan  Bukowczan. 

Mecze z wielki m  zainteresowanie m  oglądał y  w  pubac h  równie ż  pa
nie . Opłakiwa ć naszą drużyn ę przychodził y  nawe t całe rodziny . Był o 
spokojnie .  Fot .  M.  Niemie c 

STACJA CZYNNA BĘDZIE: POPT 7.00  20.OO 

KONKURS DLA KLIENTÓW: 

główna  nagroda   S K O D A  FABIA  111 
DLA KAŻDEG O  KLIENTA  PREZENT  NIESPODZIANK A 

Z PEŁNYM  ZAKRESEM 
PRZEGLĄDÓW  WSZYSTKICH  POJAZDÓW 

nr  — — 
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Auto r w stroj u wolontariusz a  przed jedn ą z Fan Embass y  (ambasa 
da dla kibiców ) w pobliż u  Bram y  Brandenburskiej . 

Fot z archiwu m  M.  Chowaniok a 

Z  DZIENNIKA 
WOLONTARIUSZA  FIFA 

Berlin,  15062006 
Do  programu  zgłosiłem  się  zupełnie  przypadkowo...  1 udało 

się, choć nie od razu. Po wypełnieniu  kilku niemieckich  formula
rzy  i  przesłaniu  do  głównego  komitetu  organizacyjnego  Mi 
strzostw  Świata  w  Piłce  Nożnej  Niemcy  2006  okazało  się,  że 
z ogromnej  ilości  zgłoszeń  osób  pragnących  pracować jako  wo
lontariusze  w  trakcie  tego  wydarzenia  i  tym  samym  przyczynić 
się do jego pomyślności  trzeba było wybrać głównie  tych,  którzy 
posiadali już doświadczenie w pracy przy dużych  imprezach  spor
towych.  W grudniu  zeszłego  roku  otrzymałem  jednak  zaprosze

nie do złożenia  danych  kontaktowych  do drugiej, uzupełniającej 
fazy  rekrutacji.  Na  początku  stycznia  przeprowadzono  ze  mną 
rozmowę  dotyczącą  moich  zainteresowań,  dyspozycyjności 
w  trakcie  trwania  mistrzostw,  wyboru  danego  działu  czy  wresz
cie moich  możliwości  zakwaterowania  w Berlinie w czasie  mun
dialu. 

Przyznaję, że z niecierpliwością  oczekiwałem  wyników  tej  te
lefonicznej rozmowy  kwalifikacyjnej, ale po blisko miesiącu oka
zało  się:  podobnie  jak  nasza  reprezentacja  „awansowałem"  do 
elitarnego  bądź co bądź grona  wolontariuszy  FIFA. Z  tą  jedynie 
różnicą,  że  pracować  będę  i  przygoda  moja  potrwa  do  połowy 
lipca... 

Po pierwszych  dniach  pracy mam już ogólny ogląd  tego, co się 
akurat  w  moim  segmencie  dzieje    a jest  to  projekt  zarządzany 
przez  Koordinationsstelle  FanProjekte  (KOS)  mający  na  celu 
rozwinięcie w trakcie mistrzostw świata profesjonalnej opieki  nad 
kibicami  oraz  doradztwa  w  zakresie  organizacji  ich  pobytu.  Co 
ciekawe    KOS  działa  już  dosyć  długo  i z  uwagi  na  jego  osią
gnięcia  został  zaproszony  do partnerstwa  przez  Komitet  Organi
zacyjny  (OK  Dcutschland)  tegorocznego  święta  piłki  nożnej. 
Obecnie  KOS  realizuje  32  projekty  mające na  celu  pracę  peda
gogiczną  oraz  socjalną  z  kibicami. 

Najważniejszą  więc  sprawą,  którą  bardzo  trafnie określa  idea 
mudialu  2006: „Gościć świat u przyjaciół" jest  zagwarantowanie 
kibicom  futbolu  dobrego  samopoczucia.  Dotyka  to  zwłaszcza 
turystów niskobudżetowych,  młodzieży  bądź osób które nie  zdo
łały  zagwarantować  sobie  biletów  oraz  dogodnych  warunków 
pobytu  w  czasie  zmagań  mundialowych.  Po  raz  pierwszy  w  hi
storii  mistrzostw  świata  w piłce  nożnej  wprowadzono  regularny 
program  pomocy  i opieki  dla kibiców  i turystów  odwiedzających 
areny  zmagań  sportowych.  Ten  właśnie  projekt  jest  wspólnym 
przedsięwzięciem  Komitetu  Organizacyjnego  którym  kieruje 
Franz  Beckcnbauer  oraz  KOS. 

Wpajane przez KOS zasady  pracy  to serdeczność  i gościnność; 
tworzenie  wyjątkowej atmosfery, świętowanie  z całym  światem; 
wspólne  przeżywanie  fascynacji  futbolem oraz  umiejętność  do
brej  organizacji.  Łączy  się  tak  zarysowany  program  z  ideą  wo
lontariatu,  który    nawiązując  do  słów  dr.  Theo  Zwanzigera  
wiceprezydenta  Komitetu  Organizacyjnego    „staje  w  centrum 
naszego przedsięwzięcia, by przygotować się na przywitanie Gości 
z wielką życzliwością.  Nasze  motto >Die Wet zu Gast bei  Freun
den<  będzie  realizowane  zwłaszcza  przez  dobrowolną  pomoc 
ochotników". 

Dlatego  też  bardzo  ważnym  kryterium  kwalifikacji  kandyda
tów na wolontariuszy  były  takie cechy osobowościowe jak  zaan
gażowanie  i pasja, przyjazny stosunek  do  innych  oraz  skłonność 
do pomagania  innym. To bowiem  bardzo często wolontariusze  są 
pierwszymi  ambasadorami  całego przedsięwzięcia  i to  ich  wize
runek  wpłynie  na  postrzeganie  całego  mundialu  przez  gości  tej 
międzynarodowej  imprezy.  Czuję się  zaszczycony,  że  mogę  do
łożyć swój mały kamyk do tej wspaniałej budowli. O moich  prze
życiach    w następnych  numerach  Gazety.  cdn . 

CHCESZ  SPALIĆ  KALORIE?  ZRZUCIĆ  KILK A  KILOGRAMÓW? 

POPRAWIĆ  KONDYCJĘ?  UJĘDRNIĆ BRZUCH,  UDA,  POŚLADKI? 

ZADZWOŃ!! !  ZAPYTAJ! ! I 
W  OFERCIE  OPCJE: 

WEEKEND 
2  TYGODNIE 

»  4  TYGODNIE 

W  PROGRAMIE: 
    NORDIC  WALKIN G 

PELATES 
    ĆWICZENIA  BPU 

ZAJĘCIA  PROWADZĄ  WYSOKO 
WYKWALIFIKOWAN I  FIZJOTERAPEUCI 

ZPIECZN1E  DLA  TWOJEGO  KRĘGOSŁUPA  I  STAW 
teł.  ORGANIZATORA  0 602 573 428  US 

Jedn ą z największyc h  atrakcj i  Fan  Fest  Berli n jes t  możliwoś ć  obej 
rzeni a zmaga ń  sportowyc h  na olbrzymic h  ekranac h wśró d  tłumu . 

Fot .  M.  Chowanio k 
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Od  lewej  stoją :  Magda  Staś ,  Małgorzat a  Wilk ,  Beata  Kaczmarczyk ,  Agnieszk a  Kozieł ,  Daria  Jaworska ,  Wojciec h  Misiuga ,  Wiktori a  Czanerle , 
Marta Weisman , Aleksandr a Wrońska , Marta Andrzejak , Dorot a Miernik , Dorot a Byrska , Natali a Puczek , Katarzyn a Zloch , Natali a Polok , klęcz ą 
Ann a  Kozub , Agnieszk a Jończyk , Wiolet a  Biłko , Kamil a  Morżoł ,  Karolin a  Kryska ,  Izabela  Skibińska ,  Magdalen a  Dzielska ,  Marzena  Marszałek . 

MŁODZI  OBYWATEL E  DZIAŁAJ Ą 
W Gimnazjum  nr  2  znalazła  się  liczna  grupa  uczniów,  którzy 

zdecydowali  się  pomagać  innym.  Działają  cztery  grupy  zareje
strowane  w  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  jako  grupy  MÓD 
(Młodzi Obywatele Działają). Raz w miesiącu kilkunastu  uczniów 
odwiedza Ośrodek  dla Niepełnosprawnych  w Nierodzimiu  i spę
dzają  tam  45  godzin.  Młodzież  twierdzi,  że  sukces  zajęć  inte
gracyjnych  zależy  od  dnia.  Zajęcia  uczniowie  przygotowują  sa
modzielnie.  Biorą  też udział w  imprezach  organizowanych  przez 
Ośrodek.  O swej kontaktach  z dziećmi  z Ośrodka  mówią: 
 Ostatnio  byliśmy  z dziećmi  na plenerze  nad  Wisłą. 
 Oni  mażą o normalnej szkole, więc  ich zapraszamy,  np. na  dys
koteki. 

Liderkami  grupy  są  Marta  Weisman  i Dorota  Byrska. 
Jedna  z członkiń  tej grupy, Ola  Wrońska  dodatkowo chodzi  do 

pogotowia  rodzinnego, gdzie opiekuje się dwójką  niepełnospraw
nych  dzieci. 

Uczniowie  Gimnazjum  nr 2 już  szósty  rok  opiekują się  cmen
tarzem  żydowskim.  O swym  działaniu  mówią: 
  W  tym  roku  byliśmy  na  dwóch  szkoleniach  organizowanych 
przez Centrum  Edukacji Obywatelskiej. W Prażakówce  mieliśmy 
spotkanie  z  Maciejem  Chowaniokiem  na  temat  rasizmu.  Nakrę
ciliśmy  krótki  film  dokumentalny  o naszym  działaniu  na  cmenta
rzu. Chcieliśmy  pojechać  na  Marsz Żywych,  ale się nic  udało. 

  Na  cmentarzu  sprzątamy  groby,  teraz  chcemy  naprawić  znisz
czoną  tablicę. 
  Było  też spotkanie z Przemysławem  Korczem, autorem  książki 
o  ustrońskich  cmentarzach. 
 Na jednym  grobie był rozsypany napis z metalowych  liter i chce
my  ponownie  je  przykleić.  Szukamy  kamieniarza,  który  powie 
nam jak  to technicznie  zrobić. 
Liderem  grupy jest  Magdalena  Staś. 

Sześć  uczennic  opiekuje się cmentarzem  w  Lipowcu. 
 Opiekujemy się opuszczonymi  grobami. Chodzimy  tam co dwa
trzy  tygodnie. Ostatnio spotkaliśmy  się z panem  opiekującym się 
tym cmentarzem  i dowiedzieliśmy  się, że większość grobów,  któ
re sprzątamy, jest  kompletnie opuszczonych,  właściwie  przezna
czonych  do  likwidacji    mówi  Daria  Jaworska,  liderka  grupy. 

Siedem  dziewcząt  co  tydzień  odwiedza  Miejski  Dom  Spokoj
nej  Starości.  Nawiązały  liczne  kontakty  z  pensjonariuszami. 
W założeniu  chodziło  o pomoc  samotnym  osobom,  których  nikt 
nie odwiedza.  Dziewczęta  rozmawiają, wysłuchują  wspomnień, 
czasem  czytają gazety. Na święta przygotowały  drobne  prezenty. 
Te kontakty  z czasem  przerodziły  się w przyjaźnie  i tym  tragicz
niej  dziewczęta  odczuwają  każdą  śmierć  w  MDSS.  Trzeba  też 
podkreślić  życzliwość  dyrektor  MDSS  Ilony  Niedobry.  Liderką 
grupy jest  Katarzyna  Zloch.  Wojsław  Suchta 

Z G-2  DO  SEJMU 
Co  roku  1  czerwca  w  Dniu  Dziecka  ob

raduje  w  Warszawie  Sejm  Dzieci  i  Mło
dzieży.  Tego  dnia  na  Wiejskiej  w  ławach 
poselskich  zasiadają  uczniowie  z  całego 
kraju, z każdego województwa  tylu,  ilu jest 
pos łów.  Z  wo j e w ó d z t wa  ś l ąsk i ego j est  ich 
54  i tylu  uczniów  zakwalifikowano.  Pod
stawą  był  konkurs  prac. 

Natalia  Husar  z  Gimnazjum  nr  2  wy
brała  temat  „Ekologia  w polityce  i gospo
darce".  Pracę  pisała  na  bazie  wiadomości 
o  Ustroniu,  przy  czym  skupiła  się na  tym, 
jak pomóc  środowisku  naturalnemu,  czyli 

oczyszczaniu  ścieków,  segregacji  śmieci, 
pisała  o piecach  ekologicznych. 

Uczennicą  opiekowała  się  Iwona  We
rpachowska,  która mówi:   Chodziło o to, 
jakie  działania  polityki  lokalnej  są  podej
m o w a ne  dla  p o p r a w i e n ia  eko log i i.  Na ta
li a  pisała  także  o  tym  co  młodzież  robi 
w tym  kierunku. 

W  tym  roku  Sejm  Dzieci  i  Młodzieży 
otworzył wicemarszałek  Bronisław  Komo
rowski,  potem  już  obradowali  młodzi  lu
dzie, a wszystko  transmitowała  telewizja. 
Tak jak  normalne  obrady  Sejmu.  (ws)  Posłank a  N.  Husar .  Fot . W.  Sucht a 
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ABSOLWENC I  GIMNAZJU M  NR 1 
Klasa  3a  Wychowawcy: 
Rok  0 3 / 0 4  M a r ta  Zeh 
Rok 04/06  Wiesława  Luzak 

Radosław  Antonczyk 
Kinga  Bocheńska 
Agata  Chrapek 
Karolina  Filipczak 
Marta  Gluza 
Dawid  Gomola 
Sylwia  Grendowicz 
Aleksandra  Herba 
Kamila  Jaworska 
Michalina  Kłapsia 
Joanna  Łuka 
Karolina  Napieralska 
Szymon  Nowak 
Marcela  Palowska 
Klaudia  Pietroszek 
Patrycja  Pilch 
Hubert  Pustelnik 
Lucyna  Reguła 
Rafał  Rokita 
Damian  Stadnik 
Klaudia  Stasiuk 
Marcin  Stawiarz 
Anna  Suchodolska 
Patrycja  Szczepańska 
Joanna  Targosz 
Aleksander Tukaj 
Agata  Werpachowska 
Agnieszka  Żydel 

Klasa  3b  Wychowawca: 
Dorota  Gluza 

Mateusz  Abram 
Roman  Balcar 

Mateusz  Biłko 
Katarzyna  Błanik 
Małgorzata  Bożek 
Sabina  Erdmann 
Bartosz  Galas 
Arkadiusz  Galik 
Antoni  Gburek 
Mateusz  Glac 
Aleksandra  Greń 
Klaudia  Grygierek 
Łukasz  Jakubek 
Anna  Kohut 
Dominika  Kozik 
Przemysław  Kożdoń 
Maria  Kuli s 
Michał  Malec 
Mirosław  Martynek 
Magdalena  Menes 
Marcin  Menes 
Artur  Pieszka 
Arkadiusz  Pilch 
Arkadiusz  Szarzeć 
Mateusz  Szczepański 
Beniamin  Wantulok 
Łukasz  Wdówka 

Klasa  3c  Wychowawca: 
Bogusława  Rożnowicz 

Tomasz  Baca 
Klaudia  Bubik 
Dawid  Bujok 
Magdalena  Bukowczan 
Jakub  Cieślar 
Grzegorz  Cieślar 
Przemysław  Hess 
Ginter  Jenkner 

Patrycja  Jędrusik 
Andrzej  Kawulok 
Grzegorz  Leśniak 
Łukasz  Małyjurek 
Przemysław  Martyniak 
Katarzyna  Motyka 
Łukasz  Pacia 
Paulina  Panasiuk 
Paulina  Pietrusiak 
Dawid  Podżorski 
Rafał  Siekierka 
Daniel  Słowiok 
Aleksandra  Szarze 
Łukasz  Szatanik 
Lidi a  Sztwiertnia 
Artur  Wantulok 
Dariusz  Waszczyk 
Justyna  Wawrzacz 

Klasa  3d  Wychowawcy: 
Rok 03/04  Bożena  Domalik 
Rok04/06 Zdzisława Łamacz 

Larysa  Baranyai 
Dawid  Brachaczek 
Kamil  Bujok 
Angelika  Bury 
Agnieszka  Frydel 
Sabina  Gierłowska 
Paweł  Kołoczek 
Patryk  Korszun 
Boris  Kowalczyk 
Tomasz  Kowalik 
Paweł  Kowalik 
Mateusz  Krzempek 
Adrian  Kubica 
Marcin  Lazar 
Mateusz  Linert 

Marcin  Malinowski 
Przemysław  Moskała 
Mateusz  Nogowczyk 
Agnieszka  Riedel 
Agnieszka  Sobik 
Łukasz  Szalbot 
Sandra  Szendzielorz 
Maciej  Wałaski 
Damian  Żebrowski 

Klasa  3e  Wychowawcy: 
Rok  03/06   Barbara  Kuszel 
II półrocze05/06Wiesława Łużak 

Łukasz  Błahut 
Dawid  Bujok 
Wojciech  Bujok 
Arkadiusz  Czekan 
Magdalena  Egierska 
Damian  Egierski 
Aleksandra  Fiedor 
Edward  Gomola 
Tomasz  Górniok 
Robert  Haratyk 
Jan  Herzyk 
Krzysztof  Husar 
Katarzyna  Jurczok 
Grzegorz  Matuszek 
Michał  Matuszek 
Szymon  Nowak 
Michał  Pezda 
Weronika  Samolej 
Małgorzata  Sieroń 
Kamil  Sikora 
Krzysztof  Studnicki 
Kinga  Wojdyło 
Paulina  Zwierniak 
Grzegorz  Podżorski 

SZKOŁY 
lepszych  prac brało udział w Warszawie  w 
turnieju  szkól  nadwiślańskich.  Drużyny 
składały  się z dziesięciu  uczniów. 

Najpierw  pisano  test, przy  czym  druży
na  mogła  ustalić  wyniki,  potem  zadania 
praktyczne  polegające na  rozpoznawaniu 
gatunków  roślin  i zwierząt  związanych 
z wodą, zadania dotyczyły  również  znajo
mości  akwarystyki.  Szereg  zadań  miało 
miejsce w warszawskich  Łazienkach, gdzie 
w  parku  uczniowie  wymieniali  gatunki 
drzew, ptaków,  rośliny  rosnące na  trawni
kach, łącznic z określeniem  elementów  ar
chitektonicznych  np.  Pałacu  na  Wodzie. 
W sumie od drużyn wymagano bardzo sze
rokiego zakresu  wiedzy. Tym większy  suk
ces gimnazjalistów z Ustronia.  Zwycięży
ło Gimnazjum  nr 49 z Warszawy. W więk
szości uczestniczyły szkoły z dużych  miast. 
Drużynę  Gl  z Ustronia  stanowili:  Alek
sander  Tukaj,  Szymon  Nowak,  Micha
lina  Kłapsia, Joanna  Łuka,  Klaudia  Pie
troszek.  Joanna  Targosz,  Marcela  Pa
lowska,  Kamila  Jaworska,  Klaudia  Sta
siuk,  Karol ina  Napieralska. 
  Niektóre  prace z konkursu  można  było 
bronić  jako  prace  magisterskie,  tak  były 
dokładne    twierdzi  Jolanta  Kamińska 
opiekująca się drużyną  G1.  (ws) 

NADWISLANSKI E 
W finale Turnieju Szkół  Nadwiślańskich 

Gimnazjum  nr  l z Ustronia  zajęło  drugie 
miejsce w Polsce. Uczestniczyły  gimnazja 
leżące w miastach  położonych  nad  Wisłą, 
a  etapem  wstępnym  było  napisanie  pracy 

zespołowej o  roli  rzeki  w  mojej  miejsco
wości.  Ponadto oddawano  karty pracy  po
legające  na  badaniu  jakości  wody,  okre
ślających jaki gatunki  roślin, zwierząt żyją
cych w rzece, w jej okolicach.  Dziesięć naj

Drużyn a z  nadwiślańskieg o  gimnazju m w  Ustroniu .  Fot . W.  Sucht a 
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ABSOLWENC I  GIMNAZJU M  NR  2 
Klasa  3  A  Wychowawca: 

Marek  Gluza 

Anna  Cholewa 
Paweł  Chrapek 
Agnieszka  Cieplińska 
Dawid  Czarniak 
Łukasz  Czyż 
Dominik  Dembińska 
Magdalena  Dzielska 
Eliza  Gańczarczyk 
Jerzy  Gazurek 
Krzysztof  Gluza 
Natalia  Husar 
Justyna  Inglot 
Krzysztof  Kania 
Patrycja  Karch 
Paulina  Kisiała 
Krzysztof  Krzok 
Dawid  Lebioda 
Dawid  Łacny 
Artur  Macura 
Magdalena  Małysz 
Laura  Misztal 
Zuzanna  Perlega 
Tomasz  Piskorek 
Maciej  Przybyła 
Beata  Puczek 
Jan  Puzoń 
Krzysztof  Rojowski 
Jan  Zawada 

Klasa  3  B  Wychowawca: 
Sławomir  Krakowczyk 

Marta  Andrzejak 
Witold  Bąk 
Agata  Bij ok 
Łukasz  Chrapek 
Adam  Gąsior 
Wojciech  Haratyk 
Izabela  Jakubowska 
Daria  Jaworska 
Marzena  Kaczmarczyk 
Agnieszka  Kozieł 
Izabela  Małysz 
Magdalena  Molek 
Adrian  Nowak 
Mateusz  Odroniec 
Krzysztof  Pergół 
Alicj a  Pilch 
Inga  Przyszlakowska 
Katarzyna  Sikora 
Radosław  Smolarz 
Martyna  Smolińska 
Magdalena  Staś 
Dariusz  Szpernol 
Wojciech  Śliwka 
Robert  Walczysko 
Artur  Węglarz 
Adam  Więcławek 
Małgorzata  Wilk 
Katarzyna  Zloch 

Klasa  3  C  Wychowawca  : 
Lidi a  Szkaradnik 

Artur  Bassara 
Agnieszka  Białek 
Aleksandra  Cieślar 
Paulina  Cieślar 
Barbara  Czech 
Grzegorz  Duda 
Dawid  Handzel 
Katarzyna  Karasiewicz 
Tomasz  Kopel 
Agnieszka  Kowalik 
Katarzyna  Kozieł 
Klaudiusz  Lechki 
Agnieszka  Legierska 
Jurgen  Macura 
Łukasz  Madzia 
Dominika  Majcherek 
Marzena  Marszałek 
Karolina  Pilch 
Natalia  Polok 
Konrad  Redliński 
Łukasz  Sieroń 
Daniel  Stojek 
Rafał  Strządała 
Anna  Starzyk 
Łukasz  Szostok 
Artur Tyrna 

Magdalena  Zagajewska 

Klasa  3  D  Wychowawca  : 
Halina  HonkowiczWaleczek 

Łukasz  Balcar 
Przemysław  Biłko 
Michalina  Bojarowska 
Monika  Brudny 
Dorota  Byrska 
Marcin  Chraścina 
Karolina  Cieślar 
Renata  Dobkowska 
Marcin  Drózd 
Marcin  Duchniewicz 
Przemysław  Grzybek 
Marcin  Łasut 
Dawid  Łuczak 
Dorota  Miernik 
Agnieszka  Milaniuk 
Michał  Moskal 
Angelika  Pietrzak 
Alicj a  Podżorska 
Fili p  Recman 
Monika  Rybak 
Tomasz  Sieczkowski 
Izabela  Skibińska 
Dawid  Szturc 
Jakub  Śliwka 
Mateusz  Tomaszko 
Marta  Weisman 
Aleksandra  Wrońska 

Znawcy  parków krajobrazowych.  Fot. W. Suchta 

KONKURS  O  PARKAC H 
Po raz  trzeci  z rzędu  drużyna  z Gimnazjum  nr  1  znalazła  się w ogólnopolskim  finale 

konkursu  „Poznajemy  Parki  Krajobrazowe  Polski".  W  ubiegłym  roku  gimnazjaliści 
z ustrońskiej jedynki  byli  pierwsi  w kraju, dwa  lata temu było  to miejsce trzecie. W  tym 
roku  finał odbył  się  w  Olsztynie.  Nagrodą  dla  wszystkich  finalistów jest  po  konkursie 
tygodniowy  pobyt  wraz z warsztatami  ekologicznymi. 

Rozpoczynano  od etapu  szkolnego,  potem  miejski,  rejonowy, wojewódzki  i w  końcu 
ogólnopolski.  Z każdego etapu dalej przechodziła  tylko jedna  drużyna.  Tematyka  doty
czyła znajomości ekologii, ochrony  środowiska, geografii oraz znajomości parków  kra
jobrazowych.  Pytania dotyczą  także znajomości gatunków  roślin  i zwierząt  pospolitych 
i chronionych.  Trzeba  też  umieć  sobie  radzić  ze skalą  mapy. 

Drużynę z Gimnazjum nr  1  stanowili: Aleksander Tukaj,  Karolina  Filipczak,  Kata
rzyna  Groborz,  Agnieszka  Suchy.  Opiekunką  jest  Jolanta  Kamińska.  (ws) 

PROPOZYCJE 
ZAJĘ Ć 

WAKACYJNYC H 
W  MIEJSKI M 

DOM U  KULTUR Y 
„PRAŻAKÓWKA " 

Pierwszy  tydzień 

3.07.  godz.  10.0014.00 
RYTMICZNE  PLĄSY 
zajęcia  taneczne  z elementami  ruchu  sce
nicznego 
ESYFLORESY  zajęcia  plastycznemalu
jemy  buzie 
4.07.  godz.  10.0014.00 
INFORMATYCZNE  ABC 
za jęc ia  w  pracowni  komputerowej 
RYTM  &  LUZ 
Zajęcia  taneczne 
5.07  godz.  10.0014.00 
PAPIEROWA  MAGI A 
Zajęcia rękodzieła  artystycznego 
SPORT  NA  WESOŁO 
Gry  i zabawy  zręcznościowe 
6.07  godz.  10.0014.00 
LETNIE  GRANIE  I  ŚPIEWANIE 
zajęcia  wokalnoinstrumentalne  z  wyko
rzystaniem 
wielu  instrumentów  muzycznych 
7.07.  godz.  10..0014.00 
EUROPEJSKIE  RYTMY 
 poznajemy  tańce naszego  kontynentu 
PRZYGODA  Z  FANTAZJĄ 
 poznajemy  różne  techniki  plastyczne 
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DROGI 
POWIATOWE 
Ze  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie  otrzymaliśmy  infor

macje  o drogach  powiatowych. 
Drogi  kategorii  powiatowej w powiecie  cieszyńskim  o łącznej 

długości  363,3  km  zarządzane  są  przez:  jednostkę  Powiatowy 
Zarząd  Dróg  Publicznych  w Cieszynie  (232,8 km   drogi  zamiej
skie)  oraz  miasta:  Cieszyn,  Skoczów,  Strumień,  Ustroń,  Wisła 
(131,5  km  drogi w granicach  miast). Zarządzający drogami  wy
konują  prace  utrzymaniowe  i remontowe  na  całej  sieci  dróg  po
wiatowych. 

Obecnie  trwają  prace  związane  z usuwaniem  pozimowych 
uszkodzeń  nawierzchni  drogowych.  95 % ciągów dróg  powiato
wych  zamiejskich zostało już wyremontowanych  w zakresie  uzu
pełniania głębokich  ubytków  nawierzchni  masa bitumiczną.  Kon
tynuowane  są remonty  płytkich  ubytków  i wyłuszczeń  oraz 
uszczelnienie spękań emulsją asfaltową  i grysami.  Na  wykonanie 
remontów  cząstkowych  nawierzchni  dróg  powiatowych  zamiej
skich  przeznaczono  kwotę  800.000,00  zł jednak  potrzeby  w  tym 
zakresie  są znacznie  większe.  W bieżącym  roku  planuje się  wy
konać remonty nawierzchni  trzech dróg: S 2627 Drogomyśl   Chy
bie  w  Chybiu  na  odcinku  1  ,2  km;  S 2631  Jarząbkowice  Zbyt
ków  w  Zbytkowie  na  odcinku  0,6  km; S 2613  Międzyświeć 
Goleszów  w Goleszowie  na odcinku  0,6  km. Zadania  te  realizo
wane  będą  przy  udziale gmin  finansowym bądź  rzeczowym. 

Ponadto  rozpoczęto  realizację  zadania:  „Poprawa  spójności 
układu  komunikacyjnego  Cieszyna  etap  I, część  1" oraz  przebu
dowy  drogi  S 2644  w  Jaworzynce. 

Realizowane  będzie  także  zadanie  „Przebudowy  ul. 3  Maja  w 
Ustroniu"  na  odcinku  0,7  km,  dla  którego  prowadzona  jest  pro
cedura  przetargowa.  Zadanie  współfinansowane  będzie  przez 
Miasto  Ustroń  w wysokości  50% wartości.  Kontynuuje się  prze
budowę  drogi  S 2674  Wisła  Czarne  Szancula   Kubalonka  na 
odcinkun  ok. 0,6 km od ul. Czarne do granicy  Rezydencji  Prezy
denta  RP. 

TURNIEJ  MŁODYCH 
Od  2 do 4  czerwca  drużyna  trampkarzy  U15  wzięła  udział  w 

międzynarodowym  turnieju  Wlsberg  Cup  2006  w  ramach  roz
grywek  organizowanych  przez  EuroSportings.  W  turnieju  tym 
uczestniczyło  36  drużyn  z Niemiec,  Polski,  Czech,  Holandii, 
Bośni, Austrii. 

Uroczyste  starcie  rozpoczęło  się 2 czerwca o godz.  21  przy 
sztucznym  świetle, odegraniem  hymnów  narodowych  oraz  poka
zem  sztucznych  ogni.  Drużyna  Kuźni  występująca  w  składzie: 
Dawid  Nikiel, Jakub  Gomola,  Marek  Nogły,  Bartosz  Domagała, 
Ariel  Moskała,  Robert  Pilch,  Mariusz  Bielesz,  Robert  Madzia. 
Wojsław Wojtacha, Karol Sieroń, Wojciech Kramarczyk,  Patry k 
Leftwich, Adam  Szlauer, Mateusz Tomala, Mateusz Kubat, Rafał 
Fober,  Dariusz  Waszczyk  grała  w swojej  kategorii  wiekowej 
915,  która  liczyła  12 zespołów.  Drużyna  z Ustronia  wylosowała 
mecz otwarcia  przeciwko graczom  z Węgier NCHiel  S.C.  Mecz 
ten wygrała 3:0 po golach Jakuba Gomoli, Adama  Szlaucra, Wojt
ka Kramarczyka.  W drugim meczu  swojej grupy drużyna z Kuźni 
zremisowała  z drużyną  z Holandii Alphense  Boys  1:1 po  bramce 
Rafała  Fobera.  W  trzecim  meczu  uległa  drużynie z  Austrii  FC 
Hard, od której otrzymała  zaproszenie  na podobny  turniej w mie
siącu wrześniu. W kolejnym spotkaniu  na głównym  boisku  ustro
niacy pokonali  rówieśników z Niemiec TV  PFLUGFELDEN  3:0. 
Bramki  strzelili  Rafał Fober  2, Dariusz  Waszczyk    1. W ostat
nim  meczu  w  grupie  przyszło  się  zmierzyć z najlepszą  drużyną 
z  grupy  Team  Bośnia z Bośni.  Niestety  mecz  zakończył  się  wy
graną  0:1  dla  Bośniaków.  Drużyna z Kuźni  ostatecznie  z  dorob
kiem  7 punktów  zajęła 3 miejsce z drużyną  gospodarzy  SPO
LAVANANHAL ,  w  którym  po  bramce  Rafała  Fobera  zdobyła 
5  miejsce.  Na  zakończenie  turnieju  ustroniacy  otrzymali  puchar 
za  5 miejsce  przy  widowni  liczącej 300  osób. 

Trener  Leszek  Niemczyk 
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Drugoklasiśc i  śpiewali : Wygina j  ciał o  śmiało .  Fot . M. Niemie c 

FESTYN  JEDYNKI 
10 czerwca  odbył  się  tradycyjny  festyn  Szkoły  Podstawowej 

Nr  1.  Szkolne  festyny  mają  wymiar  integracyjny,  mają  pomóc 
w gromadzeniu  pieniędzy na potrzeby  uczniów, których  nie  moż
na  zaspokoić z funduszy  na  codzienne  funkcjonowanie  szkoły. 
Ma być  również  zabawą.  Te wszystkie  kryteria  spełniła  impreza 
na boisku przy ul. Partyzantów.  Spotkali  się tam nauczyciele,  całe 
rodziny z przyjaciółmi  oraz  uczniowie  „jedynki".  Uczestników 
powitała dyrektor Bogumiła  CzyżTomiczek  oraz  przewodniczą
cy  Rady  Rodziców  Piotr  Juraszek.  Uczniowie  zaprezentowali 
się  w  programach  artystycznych   śpiewali,  tańczyli, a rodzice 
z determinacją  fotografowali swoje pociechy.  Można  było  kupić 
napoje,  ciasta,  kiełbaski z  grilla.  Było  stoisko z lemoniadą  oraz 
ciesząca się dużym  zainteresowaniem  loteria  fantowa. Na  mura
wie rozgrywano różne konkurencje sportowe: dzieci skakały  przez 
skakankę, w  workach,  biegały,  rzucały  piłką  albo  nosiły  ją  na 
łyżeczce.  Pogoda  dopisała, z głośników  płynęła  muzyka,  więc 
bawiono  się do wieczora.  (mn) 

W zabawi e  uczestniczył y  całe  rodziny .  Fot . M. Niemie c 
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Popi s w  Muzeu m  Ustrońskim .  Fot . W.  Sucht a 

BĘDZIE SALA 
ĆWICZEŃ 

Rok  szkolny  w  ustrońskim  Ognisku  Muzycznym  zakończony 
został  koncertem.  Wcześniej  uczniów  ogniska  można  było  po
dziwiać  na  kilka  razy,  jak  np.  ostatnio  podczas  koncertu  klasy 
skrzypiec, czy koncertu wiosennego.  Uroczyste zakończenie  roku 
szkolnego odbyło się w Muzeum  Ustrońskim. Z tej okazji  wystą
pili dyplomanci:  Fili p Karolonek,  Krzysztof Wasiak,  Piotr  Cho
lewa, Anna  Waluś,  Michał  Kłoda,  Łukasz  Szostok  oraz  absol
wenci Natalia  Kolarczyk,  Mariusz  Szarzeć,  Marzena  Hyrnik. 
Wystąpił również chórek dziecięcy Towarzystwa  Kształcenia Ar
tystycznego,  które Ognisko  prowadzi. 

Jak zapewnia kierująca Ogniskiem  Michalina  Zwolińska  obec
nie każde dziecko chcące grać zostanie przyjęte, a co najważniej
sze będzie prowadzone przez dobrego nauczyciela.  Uczą  bowiem 
w Ognisku  absolwenci  katowickiej Akademii  Muzycznej.  Obec
nie jest  ośmiu  nauczycieli,  którzy  uczą  również  w  okolicznych 
szkołach  muzycznych.  Są  instrumenty  bardziej  i mniej  popular
ne. Jest  oczywiście  nauka  gry  na skrzypcach,  fortepianie,  flecie, 
gitarze.  Keyboard  coraz  częściej wypiera  akordeon. 
 Akordeon  to troszkę ostatnio  instrument  zapomniany, ale przyj
dzie jeszcze  jego  czas,  oby  jak  najszybciej.  Moim  zdaniem  jest 
lepszy od keyboardu. Nie trzeba prądu żeby grać, można go  prze
nieść   mówi  M.  Zwolińska.   Klasa  skrzypiec  jest  bardzo  do
brze  prowadzona.  Jest  dodatkowo  możliwość  wypożyczenia 
skrzypiec,  co  jest  chyba  dużym  plusem.  Tym  bardziej,  że  gdy 
zapisują  się  małe  dzieci  potrzebują  mniejszych  instrumentów 
i rodzice  od  razu  nie  muszą  inwestować.  Gdy  dziecko  się  wcią
gnie  można  pomyśleć  o  kupnie  instrumentu.  Opłata  za  wypoży
czenie  skrzypiec  to 5 zł  miesięcznie.  Dzieci  z klasy  skrzypiec 
często  występują.  Możemy  pochwalić  się  Kingą  Szarzeć,  która 
z naszej klasy  skrzypiec  zdała  do szkoły  muzycznej. 

Szkoła  muzyczna  to  temat  przewijający  przy  okazji  rozmów 
o Ognisku. Jednak  nauka w Ognisku jest  płatna, na co nic  wszyst
kich  stać.  Nie  wszyscy  są  w  stanie  dowozić  dzieci  do  szkół  mu
zycznych  w Cieszynie czy Wiśle.  Skoro jest  kadra, jest  budynek, 
to  chyba  można  spróbować  otworzyć  w Ustroniu  choćby  filię 
szkoły  muzycznej,  w  której  najzdolniejsi  mogliby  pobierać  na
ukę za  darmo. 
  Dobry  pomysł,  ale  to  chyba  niemożliwe   mówi o  szkole  mu
zycznej w Ustroniu  M. Zwolińska.  Z tego co wiem,  to w  Polsce 
raczej zamyka się szkoły muzyczne. Ciężko takie placówki  otwie
rać, bo to obciąża budżet państwa. Pamiętajmy jednak, że w  szkole 
muzycznej nic mają szans ci wszyscy, którzy są trochę mniej uzdol
nieni,  więc  ognisko  powinno  również  funkcjonować. To  różne 
placówki. Co do szkoły muzycznej to wystarczająca ilość  uczniów 
w  Ustroniu  i okolicach  na pewno  by  się  znalazła. 

Pisaliśmy  już  o  tym,  ale  M.  Zwolińska  potwierdza,  że  od  no
wego  roku  szkolnego  będzie  sala  ćwiczeń  z instrumentem,  by 
dzieci  mogły  tam  popołudniami  ćwiczyć.  Wojsław  Suchta 

INNE  SPOJRZENIE 
NA MIASTO 

W  Muzeum  Ustrońskim 
można jeszcze  oglądać  wysta
wę  poplenerową  osób  niepeł
nosprawnych.  Na  wernisażu 
dyrektor  Muzeum  Lidi a  Szka
radnik  przywitała  organizato
rów    Kaz im ie rę  Kawu lok 
z  Powiatowego  Centrum  Po
mocy  Rodzinie,  Tomasza 
U r b a n i a ka  z  Powiatowego 
Domu  Pomocy  Społecznej 
w  Pogórzu,  Jerzego  Rotter
munda z Domu  Pomocy  Spo
łecznej  Feniks  ze  Skoczowa, 
Halinę  MolakOlczak,  prze
wodniczącą  Komisji  Zdrowia 
i Pomocy  Społecznej Rady  Po
wiatu,  Krys tynę  Dzwonek
Madecką  ordynatora  Oddzia
łu  Rehabilitacji  Szpitala  Ślą
skiego w Cieszynie,  Ilonę  Nie
dobę,  dyrektor  Miejskiego 
Domu  Śpokojnej  Starości 
w  Ustroniu.  Obecni  byli  auto
rzy  prac  i niestety  niewielu 
oglądających. A prace  wycho
wanków  domów  opieki  spo
łecznej z  regionu  cieszyńskie
go  oraz z Czech  i Słowacji  są 
bardzo  ciekawe.  Niektóre 
z  prac  wyglądają jak  stworzo
ne  przez  profesjonalistów. 

Doznania  wizualne  uzupełniła 
muzyka  w  wykonaniu  uczniów 
Szkoły Podstawowej Nrl: Ali No
gawczyk,  Justyny  Warmuziń
skiej, Ewy Czupryn,  które przy
gotowywały się pod okiem nauczy
cielki  Marioli  Dyki  oraz  dzieci 
z  Ogniska  Muzycznego:  Sary 
Niemczyk,  Łukasza  Szostoka, 
Agnieszki Szostok, Moniki Rasz
ki,  w programie  przygotowanym 
przez Michalinę Zwolińską,  kie
rownika Ogniska. 

  W  tym  roku  obchody  Dnia 
Godności  Osób  Niepełno
sprawnych miały odmienny  niż 
zwykle  charakter    zrobiliśmy 
górski  rajd  integracyjny, odbył 
się plener plastyczny czyli  była 
okazja,  żeby  pokazać  się  spo
łeczeństwu   mówił  T.  Urba
niak.   Ta  wystawa  pokazuje 
prace,  które  powstały  podczas 
pleneru  na  bulwarach  nadwi
ślańskich.  Myślę, że spojrzenie 
na miasto okiem  naszych  pod
opiecznych,  to ciekawe  do
świadczenie. 

Elżbieta  Słowak,  rehabili
tantka,  która  na  co  dzień  pra
cuje z autorami  obrazów,  po
wiedziała: 
 W plenerze  uczestniczyło  35 
osób,  które  miały  do  wyboru 
następujące  techniki  plastycz
ne: akwarelę,  farby  plakatowe, 
kredki,  pastele  suche,  węgiel, 
ołówek.  Tworzyły  na  bulwa
rach  nadwiślańskich, a na  ich 
pracach miało się znaleźć to, co 
wokół siebie widziały.  Uczest
nicy  byli  bardzo  zadowoleni 
z imprezy, plener cieszył się du
żym  zainteresowaniem  space
rowiczów,  którzy  rozmawiali 
z  artystami,  patrzyli  jak  pra
cują. Ważne jest  też  to,  że  po
goda  dopisała  wyjątkowo. 

Autorzy  wystawianych  prac 
byli  zadowoleni  z zaintereso
wania, jakie wzbudzała  wysta
wa.  Rozmawiali  z oglądający
mi,  t łumaczyl i,  co  chcieli 
przedstawić na obrazach. Oglą
dano również zdjęcia  wykona
ne  podczas  pleneru  i koncertu 
finałowego w amfiteatrze. 

Monika  Niemiec 

Tadeus z Urbaniak ,  Krystyn a  Kawulo k  i Elżbiet a Słowa k  przedstawil i 
wystawę .  Fot . M. Niemie c 
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K. Kubic a wit a siedząceg o obo k nie j L. Kurczabińskieg o oraz J. Król a i I. Szarca .  Fot . M. Niemie c 

PRZECIW  NISKIEJ  EMISJI 
W maju Polski  Klub Ekologiczny  Okręg 

Górnośląski  zorganizował  konferencję na
ukowotechniczną  pod  nazwą  „Produkcja 
energii  z biomasy  i węgla  a  zrównoważo
ny  rozwój  gminy".  Naukowcy,  przedsta
wiciele  samorządów,  fir m  spotkali  się 
w Regionalnym  Ośrodku  Edukacji  Ekolo
gicznej „Leśnik" w Jaszowcu, gdzie przed
stawiali  swoje  pomysły  na  ograniczenie 
niskiej emisji  pyłów  związanych  z  ogrze
waniem  domów, mieszkań, zakładów  pra
cy. Uczestników przywitała  Krystyna  Ku
bica,  prezes  Polskiego  Klubu  Ekologicz
nego Okręgu Górnośląskiego, a wśród  nich 
Leona  Kurczabińskiego  z  katowickiego 
Holdingu  Węglowego,  wicestarostę  cie
szyńskiego  Janusza  Króla,  burmistrza 
Ustronia  Ireneusza  Szarca,  nadleśnicze
go  Leona  Mijał a  i pracowników  Nadle
śnictwa  Ustroń.  Następnie  K.  Kubica  po
wiedziała: 

 Zdaję sobie  sprawę,  że  takich  konferen
cji jest  dużo,  ale  w  dalszym  ciągu  są  one 
potrzebne, bo mimo  intensywnych  działań 
na  rzecz  ograniczenia  niskiej  emisji,  roz
poczętych  ponad  10  lat  temu,  w  dalszym 
ciągu  komunikaty  donoszą  o  unoszącym 
się nad  Śląskiem  smogu.  Słyszymy  wręcz 
ostrzeżenia, że w pewnych  okresach  lepiej 
nie wychodzić  z domu  z  dziećmi. 

Jako  pierwszy  głos  zabrał  wicestarosta 
mówiąc na temat  „Roli ochrony  powietrza 
i zaopatrzenia  w energię w świetle  Progra
mu  Ochrony  Środowiska  oraz  Strategii 
Powiatu Cieszyńskiego", a po nim  „Zagad
nienia  ochrony  powietrza  i niskiej  emisji 
w  Mieście  Ustroń"  przedstawił  burmistrz 
I. Szarzeć,  który  mówił  m.in.: 
  Z  uwagi  na  turystyczny  charakter  miej
scowości  należało  podjąć działania  mają
ce na celu zmniejszenie emisji  zanieczysz
czeń  pyłowogazowych.  Argumentem  za 
takimi działaniami  są odnotowane  lokalne 
i  krótkookresowe  przekroczenia  dopusz
czalnych wskaźników zanieczyszczeń.  Sta
cja  na Zawodziu  odnotowała  28  przekro
czeń dopuszczalnej wartości  stężenia  pyłu 
PM 10. Na  ten stan  rzeczy wpływa  zwykle 

eksploatacja  systemów  grzewczych  zabu
dowy  rozproszonej  w  okresie  zimowym. 
W związku z zapisem  w Programie  Ochro
ny  Środowiska  dla  Miasta  Ustroń  zakła
dającym  programową  redukcję  niskiej 
emisji  został  opracowany  Program  Ogra
niczenia  Niskiej  Emisji. 

Akcja ruszyła w naszym  mieście w ubie
głym  roku. Zainteresowanie  wymianą  tra
dycyjnego  pieca  na  ekologiczny  jest  bar
dzo  duże,  brakuje  jednak  pieniędzy  na 
dof inansowanie  takiej  modernizacj i. 
W  ubiegłym  roku  przyjęto, że  pierwszeń
stwo będą miały wnioski mieszkańców naj
bardziej  zanieczyszczonej  dzielnicy  czyli 
Hermanie.  W  tym  roku  podjęto  starania, 
żeby  z  programu  mogli  skorzystać  także 
ustroniacy  z  innych  dzielnic.  Wszelkich 
informacji na temat  kryteriów  i procedury 
przystąpienia  do  programu  udzielają  pra
cownicy  Wydziału  Środowiska  i  Rolnic
twa  Urzędu  Miasta.  Szerzej opiszemy  ten 
temat  również  Gazecie  Ustrońskiej. 

Podczas konferencji zorganizowana  zo
stała  także  wystawa  kotłów.  Przyjechali 
producenci  z całego województwa  śląskie
go,  ale  również  z  centralnej  Polski.  Roz
stawili  swoje  stoiska  wokół  „Leśnika", 
odpalili  kotły  i udzielali  wszelkich  infor
macji  na  temat  sposobu  ogrzewania  do
mów, kosztów wymiany  tradycyjnych  pie
ców, kosztów  eksploatacji. 

Był  przedstawiciel  znanej  ustrońskiej 
marki  Kielar  Eko  z  Nierodzimia,  a  także 
właściciel  firmy Kotły Żywiec  Kazimierz 
Płoskonka,  który mówił o swoich  produk
tach: 
 Są  to  kotły  groszkowe,  ślimakowe  z  po
dajnikiem  o  bardzo  niskiej  emisji  spalin. 
Groszek  węglowy  ma  od  5 do 25  milime
trów  i pochodzi  ze specjalnych  pokładów 
 tłumaczył  K.  Płoskonka.    Dodatkowym 
ekologicznym  atutem  jest  to,  że  w  kotle 
tym  nie da  się spalić  niczego  innego,  żad
nych śmieci, plastików, żadnych  papierów. 
Ludziom  trochę się to nic podoba, ale pod
kreślamy,  że  naprawdę  warto.  Przykłado
wy  kocioł  do  ogrzewania  domu  do  200 
metrów  kwadratowych  kosztuje ok.  6.000 
złotych  netto  plus  około  1500  zł  koszty 
wymiany.  Jest  to  porównywalna  cena  do 
nowoczesnego  pieca gazowego,  ale  kosz
ty eksploatacji  są  potem  o połowę  niższe. 

Wystawiano  nie  tylko  piece. 
Mariusz  Kajs tura  z „B B Tronik" przy

jechał  z  Rybnika,  żeby  zaprezentować 
wentylator wyciągowy spalin  kominowych 
typu  WWSK. 
  Jeśli  wymieniamy  stary  piec  na  kocioł 
0 wyższej  sprawności,  temperatura  spalin 
w kominie jest dużo niższa   tłumaczył  M. 
Kajstura.  Powoduje to obniżenie  spraw
ności  komina  i  konieczne  jest  wymusze
nie dodatkowego ciągu, żeby spalanie było 
prawidłowe.  Nie wystarczy  wymienić  ko
cioł,  żeby  zapewnić  sobie  ekonomiczne 
1 ekologiczne  ogrzewanie.  Nie  wszyscy 
zdają sobie z tego sprawę, czasem  dostrze
gają  problem  dopiero  w  momencie,  gdy 
w kotłowni  pojawia się dym.  Dlatego  pro
wadzimy  szeroką  kampanię  informacyjną 
jeżdżąc  na wystawy  i konferencje. 

Monika  Niemiec 

K. Płoskonk a  prezentuj e  produkt y  swoje j  firmy .  Fot .  M.  Niemie c 
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ustrońskie  galerie,  muzea  pla
cówki  kultury,  fundacje ,  stowa
rzyszenia,  policja , straż  miejska 

M I E J S KA  B I B L I O T E K A  PUBL ICZNA  im.  J.  Wantu ły 
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. 

M U Z E U M  U S T R O Ń S K IE  im.  J.  Jarock iego 
ul.  Hutn icza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Wystawa  etnograficzna ze zbiorów  własnych  Muzeum 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  ze zbiorów  Benedykta  Siekierki   eksponaty  z dziedziny  muzyki, 

sztuki, etnografii   czynna  do  15 maja. 
Muzeum  czynne:  w poniedziałki  9   14 

we wtorki  9   17, od  środy  do piątku  9  14 
w soboty,  niedziele  9.30   13. 

MUZEUM  „STARA  ZAGRODA" 
ul. Ogrodowa  1 tel.  8543007 
Stała  wystawa  etnograficzna, 
czynne  od  poniedziałku  do piątku w godz.  10.00   16.00 
sobota od  10.00  13.00 

O D D Z I A Ł  M U Z E UM  „ Z B I O R Y  MARI I  S K A L I C K I E J " 
ul.  3  M a ja  68,  tel.  8542996. 

Ekspozyc ja  p rac  wybi tnych  polskich  twórców:  P. Stellera, 
J. Wałacha,  S. Jaworskiego,  L. Konarzewskiego,  M. Siary, Z.  Jóźwika 
i  innych. 
Kolekc ja  medal i:  poczet  królów  i  książąt  polskich,  dzieje  oręża 

polskiego,  medale  z dziedziny  kultury  i  sztuki. 
S ta rod ruk i,  ko lekc ja  3,5  tys iąca  exlibrisovv,  d ruki  bibl iof i lski e 

i  u n i k a t o w e.  C e n ny  z b i ór  k s i ą ż ek    C i e s z y n i a na  (możliwość 
korzystania ze zbiorów przez  uczniów  i  studentów). 

Walka  o niepodległość  w czasie  II wojny światowej:  Polskie  Państwo 
Podziemne,  Polskie  Siły  Z b r o j ne  na  Zachodz ie,  Żołn ierze  Wrześn ia 
1939  r., Wo jsko  Polskie  na  Wschodz ie  i mar ty ro log ia  mieszkańców 
Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii) 
Porcelana  ręcznie  ma lowana  Barbary  Majętny 
WYSTAWY  C Z A S O WE  m aj    lipiec  2006 
Ulicami  s tarego  K rakowa    fotografia  ze  zbiorów  Muzeum  Historii 
Fotografii 
Wyc inanka  Krakowska   Agaty  Seweryn. 
Z  cyklu  „Twórcza  obecność  Polaków  na  Zaolz iu": 
Jab łonków  na  szkle  malowany  Antoniego  Szpyrca 
KLU B  P R O P O Z Y C JI   klub  tysiąca  inicjatyw  i spotkań  z  ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  A K A D E M I A  S Z T UK    warsztaty  artystyczne 
dla  dzieci  i  młodzieży;  O P O W I E Ś CI  N I E S Ł Y C H A NE    cykl  spo
tkań  etnograf icznych. 
O D D Z I A Ł  CZYNNY : 
od  środy  do  niedzieli  w  godz.  1116 

G A L E R I A  SZTUKI  W S P Ó Ł C Z E S N EJ  „N A  G O J A C H" 
B&K  Heczkowie    ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały 
czas. 

G A L E R I A  SZTUKI  W S P Ó Ł C Z E S N EJ  „ Z A W O D Z I E " 
ul.  Sana to ry jna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galer ia  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9    13. 

B IURO  P R O M O C JI  I WYSTAW  A R T Y S T Y C Z N Y CH 
Rynek  3A,  tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S KA  F U N D A C JA  „ Ż Y C I E  I  M I S J A" 
ul.  3  M a ja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
WYSTAWA  M O T O C Y K L I  Z A B Y T K O W Y C H 
—  R D Z A WE  D I A M E N T Y 
ul.  Par tyzan tów  1 
Od  wtorku  do  niedzieli   godz.  10.00    18.00 
C Z Y T E L N I A  K A T O L I C K A 
Dziedziniec  przy  kościele  p.w.Św.  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 WO  KSZTAŁCENIA  A R T Y S T Y C Z N E GO 
MD K  Prażakówka,  nauka  gry  na  instrumentach  muzycznych. 

M I E J S KI  DOM  KULTUR Y  „ P R A Ż A K Ó W K A " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  emai l:  mdk@us t ron .pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  teatralne  i  recytatorskie, 
modelarskie,  akrobatyka   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 

U S T R O Ń S K IE  S T O W A R Z Y S Z E N IE  T R Z E Z W O Ś CI 
Klub Abstynenta  „RODZINA" ,  Ustroń,  ul.  Rynek  4 (byłe  liceum  koło  ZUS) 
MITYN G  AAczwartek  od  17.30 MITYN G  AlAnon.  wtorek  od  17.30 
Klub  Abstynenta  w pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kon tak towy:  0  601  516  854. 

F U N D A C JA  ŚW.  A N T O N I E G O, 
ul.  Kościelna  21,  tel.  854  17  72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  wspóluzależnień 

 w t o r ek  9 .00 10 .00 
czwar tek  1 6 . 0 0  1 7 . 00 

Psycholog    każdy  ostatni  piątek  miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00   14.00 
S T O W A R Z Y S Z E N IA  \  Z W I Ą Z K I : 
Zw.  K o m b a t a n t ów  RP  i  Byłych  Więźniów  Pol i tycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  K o m b a t a n t ów  Polskich  Sił  Zb ro j nych  na  Zachodz ie 
I  i  II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Zw iązek  Inwal idów  Wo jennych  RP  i  Zw iązek  Byłych  Więźniów 
Pol i tycznych  Hi t lerowskich  Więzień  i Obozów  Koncen t racy jnych  
czwartek  10.0012.00  s.  nr  2 
Polski  Komi tet  Op ieki  Społecznej  Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Zw iązek  Żołn ierzy  A K    piątek  10.0012.00 

Es t rada  Ludowa  Czan to r ia  i  Mała  Czan to r ia   wtorek  17.3020.00 

Zespół  Woka lny  „ U s t r o ń"    wtorek  18.0020.00 

M I E J S KA  I N F O R M A C JA  T U R Y S T Y C Z NA 
Rynek  2, tel. 8542653,   od  poniedziałku  do  piątku  8.30    17.00 

sobota  8.30  13.00 
ul. Sanatory jna  7, 8542025   od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 

  sobota  8.45    13.00 

K O M I S A R I A T  P O L I C JI  USTROŃ 
ul.  3  M a ja  21,  (tel.  a l a r m.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

S T R AŻ  M I E J S KA  USTROŃ 
Rynek  4,  tel.  8543483;  kom.  604558321;  z  ERY:  darmowy  986 

W  wiel u  ustrońskic h  lokalac h  kibic e  wspólni e  oglądal i  mecz e  Mi
strzost w  Świat a  2006.  Telewizo r  w  pubie ,  to  nie  rzadkość ,  ale  na 
Mundia l  część  właściciel i  zainwestował a  w  duże ,  wysokie j  jakośc i 
odbiorniki ,  tak , żeby  nawe t z końc a sal i możn a  był o ogląda ć  rywali 
zacj ę  piłkarzy .  Szczególni e  na  mecz e  Polakó w  kibic e  przychodzil i 
tłumnie ,  ubran i w białoczerwon e  koszulki , z szalikam i  zawieszony 
mi  na  szyjac h  i z  flagam i  narodowym i  na  plecach .  Trzeba  podkre 
ślić , że mim o  iż emocj e sięgał y zenitu ,  był o spokojnie .  Nie  używan o 
niecenzuralnyc h słów , a entuzjastyczn e okrzyk i podgrzewał y atmos 
ferę  i  zagrzewał y  do  boj u  piłkarzy .  Można  był o  poczu ć  namiastk ę 
emocji , któr e towarzyszył y widzo m na stadionach .  Fot . M. Niemie c 
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Festy n SP1. Zabaw y  górnolotne .  Fot . M.  Niemie c 

„ U  Marusia", ul. Grażyńskiego  27, 
tel. 8544997.  Bankiety,  domowa 
kuchnia.  Zapraszamy. 

Hajduszobosz lo    tani  pensjonat 
(z przewozem  lub własny  dojazd). 
Rezerwacja:  0338544260. 

Młode  małżeństwo  z  dziećmi  pil
nie  poszukuje  mieszkania  do  wy
najmu na terenie Ustronia  lub  oko
lic.  Tel.  0665580412 

Sprzedam  lub  wynajmę  kiosk. 
Tel.  0504362032. 

Pokoje  do  wynajęcia    nocleg  ze 
ś n i a d a n i em  45  zł  w  Ho te lu 
„Sokół"  Ustroń,  ul.  Zdrojowa  3. 
Tel.  0338543391. 

Hotel  „Tul ipan"  w  Ustroniu  za
trudni  mężczyznę  na  stanowisko 

konserwator. Zgłoszenia  osobiście 
codziennie  w  godz.  1113. 
Tel.  0338543780. 

Centrum  Ustronia.  Pomieszczenie 
23  m2  na  działalność  wynajmę. 
Tel.  0600282968. 

Zlecę wykonanie  remontu  łazienek 
(duża  ilość)  w  DW  w  Ustroniu. 
Tel.  0693281107. 

Sprzedam  owce  i jagnięta.  Ustroń. 
Tel.  0338547426. 

Ustroń  Centrum    lokal  handlowy 
do  wynajęcia  od  września. 
0506634080. 

Szukam  pracy   opieka  nad  dziec
kiem,  osobą  starszą 
0338543931. 

Nowa  pizzeria  „Adah"  w  Polanie 
pilnie  zatrudni  kucharza,  pomoc 
kuchenną,  kelnerki.  504966036 

...i  przyziemne . 
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Fot . M. Niemie c 

C O  N A S
w w w . u s t r o n . p l 

KULTUR A 
23.6  godz.  15.00 

26.6  godz.  17.00 

KIN O 
2329.6  godz.  17.00 

2329.6  godz.  18.15 

2329.6  godz.  20.00 

Miejskie  zakończenie  roku  szkolne 
go   MDK  Prażakówka 
W  ramach  cyklu  „Twórcza  obec
niość  Polaków  na  Zaolziu"  spotka
nie z Józefem  Szymeczkiem  na  te
mat:  „Polacy  na  Zaolziu  dawniej  i 
dziś    Zbiory  MKarii  Skalickiej 

„Pinokio:  Przygoda  w  przyszłości" 
bajka w polskiej wersji  językowej 
„Casanova",  kostiumowy, 
USA,  od  15  lat 
„Hiway" ,  komedia,  Polska, od  15 lat 

DYŻURY  APTEK 
2224.6   aptek a Na Zawodzi u  ul.Sanatoryjn a 7 tel .  8544658 
2527.6  aptek a  Elba  ul.Cieszyńska 2  tel.854210 2 
2830.6  aptek a  „111 "   ul.Skoczowsk a 111 tel.8542489 
Zmian a  dyżur u  następuj e  o godz .  9.00. 
Wieczore m dyżu r rozpoczyn a się z chwil ą zamknięci a ostatnie j apteki . 

u s t r o n e s k A 

W piątek,  7 czerwca  na  stadion  Kuźni  przyszli  wszyscy  ci,  któ
rzy pamiętają  jeszcze  czasy  świetności  polskiego  futbolu.  Już  po 
raz  drugi  spotkali  się  na  boisku  w Ustroniu  Jan  Gomola  w  druży
nie  ustrońskich  oldbojów  i  Zygfryd  Szoltysik  w  swej  drużynie 
z Hamm  w  Niemczech. 

Zygfryda Sołtysika pytaliśmy czy z innymi piłkarzami  Górnika 
Zabrze  też  utrzymuje kontakty.  Zawodnik  odpowiadał:    Czasa
mi  razem  gramy.  Przykładowo  za  tydzień  w Bochum  z  zakładową 
drużyną  Opla  mamy  mecz  i przyjadą  Kurzeja,  Lubański  i  inni 
starzy  zawodnicy,  którzy  tam  w pobliżu  przebywają.  [...]   Jan  Go
mola  bronił  bardzo  dobrze.  Nie  puścił  bramki,  a  może  myśmy 
byli  za  slaby  żeby  mu  strzelić. 

Stanisław  Pańszczyk,  rezydent  budowy  ustrońskiej  obwodni
cy, w miesiąc od  rozpoczęcia  budowy, mówił o planowanych  za
bezpieczeniach  dla  mieszkających  zaraz  przy  drodze:    Projekt 
przewiduje  wykonanie  ekranów  dźwiękochłonnych.  Wiadomo, 
gdzie  one  mają  powstać  na podstawie  teoretycznych  obliczeń  gło
śności.  [...]   Natomiast  sposób  w jaki  mają  być  wykonane  nie  jest 
jeszcze  określony.  [...]   Mogą  też  być  celowe  nasadzenia  drzew 
i krzewów,  palisady  drewniane,  płyty  betonowe. 

Dawno  temu  nie  było  takich  upałów  w czerwcu.  Na  weekendy 
zjeżdżały  do  Ustronia  rzesze  turystów.  Niestety  tylko  nad  Wisłą 
można  było  się  ochłodzić.  Basen,  który jest  dzierżawionym  obiek
tem  komunalnym,  pozostał  w czasie  upałów  zamknięty  na  kłód
kę. 

Zamknięte  korty  sfotografowaliśmy  w upalny  poniedziałek  10 
czerwca  o godz.  13.  Chcący  urozmaicić  sobie  wypoczynek  nad 
Wisłą  grą  w  tenisa  zastali  zamkniętą  bramkę.  Dlaczego  tak  się 
dzieje  wyjaśnił  nam  prowadzący  korty  Dariusz  Michalski: 
  W okresie  przedwakacyjnym  korty  są czynne  przeważnie  od  godz. 
16,  gdyż  dopiero  wtedy,  po  pracy,  zgłaszają  się  chętni  do  gry. 
Istnieje  jednak  możliwość  korzystania  z  kortów  w  innych  godzi
nach,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu.  [...]   W  okresie  wakacyj
nym  korty  będą  otwarte  bez przerwy,  od  rana  do  wieczora, (mn) 
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Siatkarz e  SP2 z  trenerem .  Fot . W. Sucht a 

BRĄZ  W  SIATCE 
„Dwójki " czyli Szkoła  Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2 siat

kówką  słyną.  Należą  do  najlepszych  w powicie,  a w  wojewódz
twie też walczą  o czołowe miejsca. W tym  roku  szkolnym  lepsze 
miejsca  zajęły  drużyny  chłopców.  Dziewczęta  SP2  wygrały 
w powiecie, natomiast w rozgrywkach  rejonowych przegrały  1:2 
z Wolą, natomiast gimnazjalistki w  finale powiatowym  przegrały 
z Gimnazjum  nr 3 w  Cieszynie. 

Chłopcy z G2 byli najlepsi w powiecie, potem  wygrali  w  rejo
nie  i zakończyli  rozgrywki  na  półfinale wojewódzkim  zajmując 
drugie  miejsce  co  oznacza  58  pozycję  w  województwie.  Grali 
w składzie: Adam  Więcławek, Wojciech  Śliwka, Adam  Gąsior, 
Robert  Walczysko,  Krzysztof  Pergół,  Dawid  Gomola,  Tomasz 
Czyż,  Ar tur  Węglarz,  Wojciech  Haratyk,  Michał  Czyż. 

Najlepszy wynik  osiągnęli  siatkarze z SP2 docierając do  fina
łu wojewódzkiego  w minisiatkówce.  Półfinał rozgrywano  w  sali 
SP2  i drużyna  z  Ustronia  była  najlepsza.  Finały  wojewódzkie 
rozegrano  w  Radlinie  i  występowały  cztery  najlepsze  drużyny 
województwa  śląskiego.  Grano  systemem  pucharowym.  Pierw
szy mecz SP2 przegrywa  z Sosnowcem,  po czym o trzecie  miej
sce  wygrywa  mecz  z  Piekarami  Śląskimi,  zajmując tym  samym 
trzecie  miejsce  w  województwie.  W  drużynie  grali:  Mateusz 
Macura,  Ar tur  Posmyk,  Michał  Błachut,  Adr ian  Bujok,  Ro
bert Skrzypczak,  Dawid Siemienik,  Kamil Świerc, Michał  Kar
chut,  Michał  Krysta,  Bart łomiej  Rott, Wojciech  Jakubowski, 
Jakub  Jaworski.  Drużynami  siatkarskimi  chłopców  w SP2  i G
2 opiekuje się Sławomir  Krakowczyk. 
 Gdybyśmy  w  pierwszym,  meczu  wylosowali  Piekary,  to  jeste
śmy  w  finale i zajmujemy drugie miejsce, gdyż drużyna  z  Radli
na  praktycznie  była  poza  zasięgiem    mówi  S.  Krakowczyk.  
Zwycięzca,  czyli  Zespół  Szkół  Sportowych  z  Radlina  ma  klasę 
sportową  o profilu  siatkówki.  Osiągnęliśmy  spory  sukces.  Prze
bić się na  Śląsku  w siatkówce jest  bardzo  trudno.  Obecna  druży
na powtórzyła  sukces  swych  kolegów  sprzed  trzech  lat. Teraz  ci 
chłopcy  idą do gimnazjum  i planujemy drużynę chłopców w  Mię
dzyszkolnym  Klubie Sportowym.  Wojsław  Suchta 

NADZWYCZAJN E 
16  czerwca  odbyło  się  nadzwyczajne  walne  zebranie  Klubu 

Sportowego  „Nierodzim".  Uczestniczyło  13  członków  klubu. 
Głównym  punktem  obrad  było  podjecie  uchwały  o  połączeniu 
się z KS  Kuźnia  Ustroń.  Uchwałę  podjęto, przy czym  zastrzeżo
no,  że  nic  jest  ona  wiążąca  w  stu  procentach.  Wyrażono  wolę 
połączenia się, ale pod pewnymi  warunkami.  Po pierwsze w Nie
rodzimiu  pozostają drużyny  seniorów, juniorów  i trampkarzy,  po 
drugie  zmieniona  zostanie  nazwa  klubu  na  KS  Ustroń.  Uchwałę 
podjęto  jednogłośnie. 
  Zamysł  jest  taki,  by  był  jeden  klub  sportowy  „Ustroń",  nato
miast w Nierodzimiu  będzie druga drużyna seniorów   mówi  czło
nek Zarządu  KS Nicrodzim  Tomasz  Michalak.  (ws) 

DOBRY  KONIEC 
Kuźni a  Ustroń   Zapora  Porąbka  4:2  (2:2) 

Na zakończenie  ligi okręgowej Kuźnia podejmowała  15 czerwca 
Zaporę  z Porąbki. Do przerwy  remis, a bramki  dla  Kuźni  zdoby
wają Stefan Chrapek  i Marc in  Mar ianek.  Po przerwie  zaryso
wuje  się  przewaga  Kuźni  i  dwa  kolejne  gole  M.  Marianka 
i najładniejsza bramka  meczu  strzelona  przez Łukasza  Tomalę. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Zapory  Roman  Łoś: 

 Mecz wakacyjny, świąteczny, 
ponieważ  my już  też  o  nic  nie 
gramy.  Dziś  wprowadzi łem 
sześciu juniorów. Myślałem, że 
dowiozą  do  końca  remis,  jed
nak  Kuźnia  jest  wybiegana, 
dobra  kondycyjnie. 

Trener  Kuźni  Krzysz tof 
Sornat:   Ciężko było  drużynę 
zmobilizować, widać już, że to 
końcówka  sezonu. Były jednak 
okresy  gry, które  kibicom  mo
gły się podobać.  Dużo  bramek 
i  o  to  chodzi.  Tabela  ułożona 
i zawodnicy się szanowali,  (ws) 

1  Żabnica  76  83:23 
2  Czaniec  69  85:26 
3  Zabrzeg  63  69:36 
4  Bestwina  52  44:40 
5  Kuźnia  49  62:48 
6  Rekord  BB  49  56:35 
7  Porąbka  48  48:34 
8  Czechowice  41  48:40 
9  Podbeskidzie  1140  36:38 
10  Wilamowice  35  42:55 
11  Kaczyce  35  29:42 
12  Łękawica  27  29:63 
13  Koszarawa  II  25  25:55 
14  Kaniów  25  25:51 
15  Simoradz  24  44:72 
16  Kobiernice  11  15:82 

OSTATNI  MECZ 
Nierodzim   Wisła  Ustronianka  2:2  (0:0) 

Olza  Pogwizdów   Nierodzim  1:2  (0:0) 

Dwa  ostatnie  mecze  rozegrał  Nierodzim  w sezonie  rozgrywek 
2005/06.  W pierwszym  15 czerwca  podejmował na własnym  bo
isku  KS  Wisłę  Ustroniankę.  Mecz  był  wyrównany,  a  pierwsza 
gola strzeliła  Ustronianka.  Nicrodzim  wyrównuje po kilku  minu
tach a bramkę strzela Wojciech  Kawulok.  Następnie znowu  Wi
sła  wychodzi  na  prowadzenie,  tym  razem  wyrównuje  po  strzale 
z  16  m  grający  trener  Rafał 
Dudela. 

Ostatni mecz Nierodzim  grał 
18 czerwca.  Do  przerwy  0:0  i 
to najlepiej obrazuje grę. W 50 
min.  Nierodzim  prowadzi  po 
strzale Wojciecha  Kawuloka, 
w  65  min.  wynik  podwyższa 
Krystian  Łoza. Olza strzela  w 
75  min. 

Nierodzim  wiosną  grał  lepiej 
niż jesienią,  mimo  że  odeszło  5 
zawodników  z  podstawowego 
składu.  Wiosną piłkarze  zdoby
li   18 punktów  przy  15  zdoby
tych jesienią.  (ws) 

I  Chybie  61  81:17 
2  Puńców  53  64:51 
3  Haźlach  52  62:41 
4  Wisła  46  69:42 
5  Brenna  45  50:43 
6  Strumień  42  72:60 
7  Kończyce  M.  38  50:43 
8  Nierodzim  33  40:39 
9  Zabłoć i e  30  47:48 
10  Drogomyśl  27  40:52 
11  Zebrzydowice  27  44:71 
12  Istebna  25  47:80 
13  Kończyce  W.  22  39:83 
14  Pogwizdów  12  41:76 

Zawodnic y  się  szanowal i  Fot . W. Sucht a 
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ZOSIA  DRUGA 
18 czerwca w Pogórzu  odbył 

się  XVII I  Cross  Świętojański 
im.  Jana  Marka.  Bieg  główny 
odbywał  się  na  dystansie  12,5 
kilometra. W biegu brało udział 
ponad  stu  dorosłych  zawodni
ków  i kilkudziesięciu  uczniów 
oraz  przedszkolaków.  Byli  też 
ustroniacy.  Wśród  mężczyzn 
w  wieku  od  18 do  29  lat  na  5. 
miejscu uplasował się  Henryk 
Małysz  (15. w klasyfikacji ge

neralnej).  W  kategorii  męż
czyzn  4049  lat  20.  był  Adolf 
Garncarz  (78. w klas. gen.), a 
kat. pow. 60  lat Stanisław  Go
rzałka  zajął  1.  miejsce  (22  w 
klas. gen.). Swoją  reprezentant
kę  miel iśmy  też  w  grupie 
dziewcząt  ze  szkół  podstawo
wych  (klasy  IIIIV) , które  bie
gły  na  400  metrów. 2 miejsce 
zajęła Zofia  Kołodziejczyk. 

Monika  Niemiec 

NOCNY BIEG 
W nocy z piątku na sobotę  10 czerwca  przez Ustroń  przebiegły 

sztafety „Kwietnych  Biegów",  biegnące od 27  maja wzdłuż  gra
nic Polski."Kwietne  Biegi" mają na celu uczczenie pierwszej piel
grzymki  papieża  Jana  Pawła  II do  Ojczyzny,  jego  pobyt 
10 czerwca  1979  roku  w  Krakowie, a  zwłaszcza  mszy  na  Bło
niach  z udziałem  dwóch  milionów  wiernych.  Pięciu  biegaczy 
z Ustronia  włączyło  się do  tego  biegu. 

Od godziny  1,55 w strugach  deszczu,  marznąc  niemiłosiernie, 
oczekiwali  zawodników  sztafet  na  granicy  Goleszowa 
i Ustronia.  Sztafety nadbiegły  z półgodzinnym  opóźnieniem.  Po 
przejęciu  białoczerwonej  szarfy  ustrońscy  biegacze  kontynu
owali  bieg  ulicami  Cieszyńską  i Katowiską  II do  Polany  i Wisły 
Obłaźca, gdzie zakończyli  swój  odcinek  trasy. Przebiegli  w  bar
dzo dobrym  tempie,  liczący 9,5  km,  swój  dystans. 

Jeszcze tego samego dnia uczestnicy  sztafety „Kwietnych  Bie
gów" zakończyli  bieg wokół  Polski w miejscowości  Jabłonka  na 
Orawie, pokonując wzdłuż granic  Polski  trasę długości  3.530  km. 

Ustrońską  sztafetę  tworzyli:  nasi  weterani  Danuta  Kondzioł
ka  i Franciszek  Pasterny  oraz  Stanisław  Gorzołka,  który  peł
nił funkcję chorążego, Andrzej  Siwczyk  i niżej podpisany.  Wsz
czyscy  pomimo przemoczenia  butów  i odzieży, cali choć  zmarz
nięci,  byli  zadowoleni  z przebiegnięcia  swojego  odcinka  tra
sy. Wnieśli  swoją małą cegiełkę, bo wynoszącą zaledwie 2,69 pro
mila długości  trasy wokół  granic  Polski. 

Andrzej  Georg 
Koordynator  „Kwietnych  Biegów" w  Ustroniu 

Ludeczkowie moji 
Chocioż  ni ma żech  kibicym  sportowym,  a piłka  to już  ganc  mie  nie 

rajcuje,  tak mie  tyn łostatni  mecz  Polska   Niymcy  wzruszył,  że ni  mo
gym  wydzierżeć   muszym  cosik  napisać.  Tóż było  to  we strzode  na 
śćmiywku.  Kaj  kiery już  sie  rychtowoł  do  meczu,  kwit  i zagryska  na 
podoryndziu,  a w telewizorze  lod samego  rana  ło niczym  inszym  nie 
rzóndziłi jynojako  też nasi bydóm grać. Jo sie tym ani kapkę nie  przej
mowała  i kole  trzi sztwierci  na dziewióntóm  wyszła żech se na  szpacyr 
i do  "Alberta  "po  jakisi  sprawunki.  Mało  kiery  szołóntoł  sie po  ce
stach, jyno  jacyśik  zapominalscy  szli po  piwo  i pól  litra,  bo jakóż  tu 
kibicować  bez gorzoły?  Byłojuż  po  dziewióntej,  w barzejakisi  drobne 
pij oczki  dopingowały  naszych,  co jedyn  mioł  "móndrzejsze"  teksty, 
a jo  se  myśłym  z połitowanim:  sami  żeście  nic  w życiu  nie  zrobili, 
a  inszych  do  wyczynów  naganiocie. 

Prziszłach  do chałupy  dwacet po dziewióntej  z zamiarym,  że se zro
biym  wieczornóm  przepiyrke,  ale chłop  mioł  telewizor puszczony,  tóż 
stadiach  bez przekónanio  przi  tym meczu.  Pytóm  sie jaki  wynik:  0:0, 
Poloki  sóm  czyrwóne,  Niymcy  biole.  Dziwom  sie,  do piernika  ni  ma 
możne!  Dyć  ci nasi  byli równym  przeciwnikym,  nó doista  było sie  na 
co  podziwać!  Młyko,  coch  go  przed  chwilom  kupiła  już  mi  downo 
wyskipiało  i czuć  było  spolynizne  po  całej  chałupie,  ale jyno  wyłón
czylach  gaz  i zaś  siadom  przed  telewizorym.  Nó,  nielza  było  łoczy 
łoderwać  łod tego widowiska!  Druga połówka  miała siejuż  ku  końco
wi  i zdało  sie,  że  zremisujymy.  Nasi  tak sie  uwijali, jako  hań  downi 
Polocy  grali,  co sie  to fort  spómino.  A tyn cieszyniok  Jelyń  tak  hónym 
gónil  za piłkom,  jako  prowdziwy  jelyń  na  rykowisku,  tóż  kómyntator 
fort  go  wymiyniol,  zaś  bramkorz  tak ty piłki  zgrabnie  chytoł,  żech  sie 
doista pobeczała  dumno  z tych naszych  zawodników.  Nos uciyróm  do 
fartucha,  dzierżym  kciuki,  coby  nóm  nie  wbili gola,  bo  ło  tym,  co by 
nasi strzelili,  to isto ani nejwiynkszy  łoptymista  nie  myśłoł. 

Nie  udało  sie!  Psiakrewne  Niymce  wbili  nóm gola  w  91  minucie! 
Zdało  mi sie, że nie wy dzierżym  i sie wścieknym  z tej  niesprawiedliwo
ści losowej,  nale  trzej a prziznać,  że nasi grali super. A, że przegrałi,  nó 
doprowdy  szkoda.  Nale  przeca  każdy  powiy,  że  był  to  fantastyczny 
mecz  i Polocy  grali jak  równy  z równym.  Że sie  tak pozbiyrałi,  po  tej 
wcześniejszej  kompromitacji,  to i tak było nie do  uwierzynio. 

Tutejszo kibit ka 

LIG A  CZESKA 
10  czerwca  odbyła  się  II I 

runda czeskiej  lekkoatletycznej 
I ligi  (grupa  C). W barwach  TJ 
Sokol  Opava,  wystąpiły  tycz

karki  MK S  Ustroń.  Najlepsza 
Agata  Bijok  była  piąta  (340 
cm),  siódma  Magdalena  Mo
lek  (320),  3 metry  pokonała, 
startująca  poza  konkursem, 
Mar ta  Andrzejak.  (mn) 

P O Z I O M O:  1) pocztowa  przesyłka,  4) stra jk,  rewolta, 

6) prawosławny  duchowny,  8) materiał  opatninkowy,  9)  niezgu

ła,  tuman,  10)  kolega,  towarzysz,  11)  polski  aktortwardziel, 

12) na  plecach  ze strachu,  13) na  grzbiecie,  14) pokarm  wielo

rybów,  15) mieszka  w  Oslo,  16)  legenda  futbolu,  17) danie  mię

sne,  18)  filmowy  kosmita,  19)....  Mater,  20)  ryje pod  ziemią. 

P I O N O W O:  1)  nadużywa  leków,  2) drugi  po  reżyserze, 

3)  kotki  wierzbowe,  4)  opaska  akcyzowa,  5)  papieska  korona, 

6)  urządzenie  na  parkingu,  7) polski  pisarz  ( „Wrzesień"), 

11) w alfabecie,  13)  udział  Polski  w mundialu,  17)  kilometr 

w  skrócie. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  rozwiązania  oczekujemy 
do  końca  czerwca  2006  roku. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  23 

R Ó W N I CA  DO  Z D O B Y C I A 

Nagrodę  w wysokości  30  zł  otrzymuje:  M a r i a  M a r i a n e k, 

ul. Wesoła  9, Ustroń.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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