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WŁAŚCIWE RELACJE
Rozmowa z przewodnicząca Rady Miasta
Emilią Czembor
Była pani przewodniczącą Rady Miasta również w poprzed
niej kadencji. Wówczas prowadziła pani sesje, gdy w radzie
zasiadało 24 radnych. Obecnie rada liczyła 15 radnych. Na
czym, poza liczbą radnych, polega różnica?
Różnica jest zasadnicza. Mimo, że zmniejszyliśmy ilość komisji,
to znaczy niektóre połączyliśmy, zostało ich 5, nie licząc Rady Pro
gramowej Gazety Ustrońskiej, więc każdy radny musiał pracować
w dwóch poszerzonych komisjach. Jestem wdzięczna radnym za
to, że pracowali uczciwie, szczególnie w okresie, gdy były dodat
kowe prace nad uchwałami wybiegającymi w przyszłość.
Które uchwały zalicza pani do najważniejszych w tej kadencji?
Przyjęliśmy nowy statut uzdrowiska Ustroń, statut miasta, statut
osiedli w Ustroniu, gminną strategię rozwiązywania problemów
społecznych na lata 2005 2015. Ważną uchwałą skutkującą na
lata następne było przyjęcie strategii rozwoju miasta na lata 2005
 2 0 1 5 . Ta strategia wymagała bardzo wielu posiedzeń w róż
nych gremiach, bo korzystaliśmy z opinii specjalistów. Jest to
uchwała zakładająca wiele inwestycji w oparciu o fundusze unij
ne, których otrzymanie nie jest pewne. Strategia wymaga corocz
nego sprawozdania, wiec nie jest to tylko zapis na papierze.
Zdarza się jednak, że zapisane w strategii inwestycje prze
kładane są na lata późniejsze.
Są i na pewno będą przesuwane. Chodzi o to, by tych przesunięć
było jak najmniej, a to wymaga wielu zabiegów i pewnej dyscypliny.
Czy pani zdaniem strategia w tym początkowym okresie jej
obowiązywania była realizowana w zadowalającym stopniu?
Tak, jest realizowana.
Dyskusje nad strategią rozwoju miasta trwają od 1990 r.
Wcześniej przeważały głosy, że taki dokument nie jest po
trzebny, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, co w Ustroniu
trzeba zrobić. Po co pisać strategię i marnować czas, skoro
wszystko wiadomo?
Wszyscy wiedzą co trzeba zrobić, ale konieczny jest dokument,
w którym jest to wszystko jasno określone. Poza tym poszczegól
ne zadania rozpisane są na różne terminy. Z innych ważnych
uchwał tej kadencji przyjęty został plan rozwoju lokalnego mia
sta oraz podjęliśmy uchwałę o planie zagospodarowania prze
strzennego miasta.
Podczas przyjmowania planu zagospodarowania wpływało
wiele wniosków mieszkańców, głównie dotyczących zmiany
przeznaczenia działek z rolniczych na budowlane. Czy fak
tycznie naciski mieszkańców na radnych były tak duże?
Złożono ponad 700 wniosków, a za każdym kryje się człowiek
lub grupa ludzi. Naciski były faktycznie duże. Wiele wniosków
zostało zrealizowanych. Jest ponad 430 ha nowych terenów pod
inwestycje i budownictwo. Dla takiego miasta jak nasze to bar
dzo dużo. Nie mogliśmy jednak uwzględniać wszystkich wnio
sków, gdyż zagrażałoby to środowisku naturalnemu, a z drugiej
strony było zagrożenie, że nie uzyskamy zatwierdzenia takiego
planu. Teraz plan trzeba korygować, nie dlatego, że był źle zro
(dok. na str. 2)

1 listopada odwiedziliśmy groby najbliższych.

Fot. W. Suchta

ZAGRA MAKOWICZ
Już po raz siódmy różnorodną muzyką wypełni się w listopa
dzie sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Prażaków
ka"  a to za sprawą Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, na którą
wszystkich serdecznie zapraszam. W sobotę, 4 listopada koncer
tem fortepianowym Adama Makowicza zainaugurujemy cykl
wydarzeń muzycznych. Ten niezwykły artysta, promieniujący nie
tylko talentem ale i ciepłem dobrego człowieka, zagra jak zwykle
charytatywnie, a cały dochód z koncertu przeznaczy dla dzieci
sprawnych inaczej z Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego
w Ustroniu Nierodzimiu. Dzieje się tak już od 1999 r. a wypeł
niona po brzegi sala świadczy o potrzebie słuchania Mistrza, jego
impresji jazzowych i błyskotliwych dowcipów. Pianista o ogrom
nych osiągnięciach technicznych grający z wielkim uczuciem,
czaruje słuchaczy nie tylko niepowtarzalnym stylem gry ale
i wyjątkową osobowością, łącząc skromność z poczuciem humo
ru i fantazją. Uczestnictwo w koncercie fortepianowym pana Ada
ma to wielka radość duchowa i ładunek pozytywnej energii a tak
że uwolnienie drzemiących w nas  widzach  dobrych myśli
i reakcji.
Barbara NawrotekŻmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka" w Ustroniu
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(dok. ze str. 1)
biony, ale życie niesie zmiany i szkoda czasu, by czekać dziesięć
lat na następny plan. Taka zmiana dotyczy np. terenu tartaku,
który został zakupiony przez miasto. Chcemy tam stworzyć coś
innego niż przemysł, a to pociąga za sobą konieczność zmiany
planu. Kolejna ważna uchwała dotyczyła programu rewitalizacji
obszarów miejskich na lata 2005  2013. Ta uchwała daje duże
możliwości ubiegania się o środki unijne.
Czego ta uchwała dotyczy?
Wydzielenia obszarów, na których można realizować rewitaliza
cję. Pierwszy z brzegu i najważniejszy przykład to rynek. Wiem,
że to temat rzeka, ale gdybyśmy rynek zaczęli robić kilka lat
temu, pełne koszty poniosłoby miasto. W tej chwili pojawiły się
takie możliwości, że rynek będzie finansowany ze środków unij
nych, a uchwała o rewitalizacji nam to umożliwia.
Rewitalizacja to także tereny wokół amfiteatru. Zrobiliśmy
zadaszenie amfiteatru, a pozostała stara scena, widownia
z ławkami sprzed lat, otoczenie też można lepiej zagospoda
rować. Kiedy to się stanie?
Jest projekt rewitalizacji całego parku, odpowiedni wniosek zo
stał złożony i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie
przyjęty. Jesteśmy teraz w takim momencie, że kadencja się koń
czy, zostały niezrealizowane takie zadania jak płyta rynku czy
amfiteatr, ale są to zadania tak daleko przygotowane, że właści
wie realizację można rozpoczynać.
Czy zmniejszona rada sprawiała, że pani jako przewodni
czącej łatwiej było prowadzić sesje?
Być może. Zawsze 15 osób a 24, to duża różnica. Może sesje
prowadziło się lepiej także dlatego, że bardzo zwracaliśmy uwa
gę na pracę w komisjach. Chodzi o to, by radny po wyjściu
z posiedzenia komisji miał pełną wiedzę na temat danej uchwa
ły, jakie są za i przeciw, za czym się opowiadać. Myślę, że sesje

Ubiegłoroczna sesja z okazji 700lecia Ustronia. E. Czembor wrę
cza kwiaty W. Majętnemu, tegorocznemu laureatowi Srebrnej Cie
szynianki.
Fot. W. Suchta
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Cieszyński Klub Hobbystów
przygotowuje kolejne Jesienne
Targi Staroci. Podobnie, jak te
organizowane na wiosnę, mają
one renomę w Polsce Południo
wej. Częstymi gośćmi są rów
nież kolekcjonerzy z Czech.
Imprezy zawsze gromadzą licz
ne grono sprzedających, kupu
jących, wymieniających, któ

Gazeta Ustrońska 2

rzy spotykają się w Domu Na
rodowym w Cieszynie, zawsze
w pierwszą niedzielę listopa
da i w pierwszą niedzielę
kwietnia.
Druga w Polsce pod względem
grubości jodła rośnie w Bren
nej Hołcynie. To ponad 200
letnie drzewo ma 420 cm
w obwodzie i jest wysokie na
blisko 50 metrów. Ustępuje je
dynie okazowi z Gór Święto
krzyskich.
Przed nowym gmachem Bi
blioteki Śląskiej w Katowicach
stoi herb stolicy Śląska. Na

przebiegały dość sprawnie i wiele uchwał przechodziło znaczną
większością głosów bądź jednogłośnie.
Były takie oczywiste uchwały, gdzie trudno być przeciw.
Oczywiście jest wiele uchwał porządkowych, gdzie sama logika
nakazuje by głosować za.
Jak układała się współpraca z zarządami osiedli? Widziałem
sytuacje, gdy wydawało się, że są to ciała opozycyjne wobec
rady a nie pomocnicze.
Tu atmosfera wyczyściła się po wyborach. Najtrudniejszy okres
współpracy na linii rada  osiedla był w momencie uchwalania
statutu osiedli. Wtedy założyliśmy, że wymagać będziemy obec
ności co najmniej 3% mieszkańców dzielnicy na zebraniach wy
borczych. To budziło trochę niepokoju, trochę sprzeciwu. Po wy
borach, które odbyły się spokojnie, współpraca się unormowała.
Oczywiście zarządy osiedli stawiają nas czasem w trudnej sytu
acji np. przy składaniu wniosków do budżetu. A tu zawsze trzeba
dokonywać wyboru i powstaje problem wyjaśniania dlaczego przy
jęto dane zadanie a inne przesunięto na lata następne.
Jaki jest kontakt rady z mieszkańcami? Piętnaście lat temu,
gdy powstawały samorządy, mieszkańcy na wszystko reago
wali bardzo żywo. Dziś już nie ma takich emocji.
Zawsze w środy mam dyżury i są okresy, że czeka kolejka, ale
i takie, że nie ma nikogo. Najwięcej interwencji było w okresie
przed uchwalaniem planu zagospodarowania. Kontakt jest dobry,
bo czynne jest przez cały tydzień biuro RM. Pewne rzeczy wyja
śnia się od zaraz, my jesteśmy dyspozycyjni i jeżeli mieszkaniec
życzy sobie spotkania o innej porze, to ja czy mój zastępca Stani
sław Malina umawiamy się z nim.
Ze spraw ogólnych, chyba rynek wywoływał najwięcej emocji?
Tak. Ale to odbywało się na spotkaniach, bardziej w kręgach za
wodowych, niż w biurze RM.
W zbliżających się wyborach kandyduje pani do Rady Po
wiatu, więc na pewno nie będzie pani zasiadać w Radzie Mia
sta. Patrząc już jakby z zewnątrz, mając osobiste doświad
czenia w samorządzie, jaką przewiduje pani zbliżającą się
kadencję w Radzie Miasta Ustronia?
Chciałabym, by była podobna do tej kadencji. Zresztąjest to nor
malne, że każdy odchodzący chciałby, by jego praca była konty
nuowana. Chodzi też o właściwe relacje między radą a burmi
strzem. To bardzo ułatwia funkcjonowanie. To, że udało nam się
sporo zrobić w tej kadencji, zawdzięczamy temu, że nie tracili
śmy czasu na spory, kłótnie i wzajemne animozje. Bardzo bym
chciała, by następna rada tak funkcjonowała. Oczywiście jest to
zależne od obydwu stron: rady i burmistrza. Nam się pracowało
dobrze, spotykaliśmy się bardzo często, by na bieżąco informo
wać się o wszystkim. Nic nas nie zaskakiwało z dnia na dzień.
Taka współpraca jest optymalna.
I faktycznie nie było tarć pomiędzy burmistrzem i radą?
Rzeczywiście nie było żadnych tarć pomiędzy Prezydium Rady
czy Komisją Koordynacyjną skupiającą przewodniczących komi
sji, a burmistrzem. Oczywiście zdarzało się, że nasz pogląd różnił
się od poglądu burmistrza. Po to jednak posługujemy się języ
kiem, by wszystko sobie wyjaśnić i dojść do kompromisu. To
wymaga elastyczności i dobrej woli z jednej i drugiej strony, ale
jest to możliwe.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
postumencie znajduje się XIX
wieczny młot wraz z olbrzymim
kowadłem. Żelazny eksponat
ma 5 metrów wysokości, a po
chodzi z Zakładów Kuźniczych
w Ustroniu.
W kościele katolickim w Wiśle
Głębcach jest figura Matki Bo
skiej Fatimskiej. Od kilkunastu
lat odbywają się przy niej tzw.
noce pokutne. Uczestniczą
w nich wierni z obu stron Olzy.
Komisja Urbanistyki Rady
Miejskiej w Cieszynie zgłosiła
projekt, by duże rondo budowa
ne obok siedziby starostwa

i wiaduktu nazwać imieniem
Józefa Piłsudskiego. Wniosek
zostanie poddany dyskusji.
W grupie 101 alumnów Archi
diecezjalnego Seminarium Du
chownego w Krakowie jest je
denastu młodych mieszkańców
ze Śląska Cieszyńskiego, któ
rzy przyjęci zostali na I rok na
uki. W przyszłości będą kapła
nami
Na ślubnym kobiercu stanął 19
letni Piotr Żyła, członek kadry
A w skokach narciarskich. Jego
wybranką została Justyna La
zar.
(nik)
2 listopada 2006 r.

KRONIKA MIEJSKA
NA ŚLUBNYM KOBIERCU STANĘLI:
Teresa Szymala z Górek Wlk. i Grzegorz Mrózek z Ustronia
Elżbieta Szturc z Ustronia i Marcin Troszok z Ustronia
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie na temat domowe
go wyrobu win, które odbędzie się we wtorek 7 listopada o godz.
17.00. Doświadczeniami podzielą się Benedykt Siekierka z Ustro
nia i Kazimierz Czyż z Wisły.
Tegoroczną Ustrońską Jesień Muzyczną rozpocznie 4 listopa
da koncert charytatywny, podczas którego wysłuchamy recitalu
fortepianowego Adama Makowicza. Na piątek 10 listopada przy
pada wieczór „Melodii filmowych" czyli koncert przy świecach
na wibrafon, trąbkę i kontrabas. 18 listopada „Jesienny nokturn"
czyli najpiękniejsze piosenki o jesieni wykona Joachim Perlik,
Ludmiła Małecka i Artur Grudziński. 24 listopada zabrzmi „Cy
gańska miłość"  spektakl na motywach „Carmen" G. Bizeta
w wykonaniu artystów scen śląskich. Wszystkie koncerty zaczy
nają się o godz. 18.00. Bilety kosztują: na występ A. Makowicza
 30 zł, Melodie filmowe  wstęp wolny, Jesienny nokturn  15
zł, Cygańską miłość  15 zł.

17 października w Centrum Ubezpieczeniowym w Ustroniu, miała
miejsce miła uroczystość. Została wręczona nagroda  talony na
paliwo o wartości 500 zł. Otrzymał je Tomasz Pyra, wylosowany spo
śród 360 tysięcy klientów z całej Polski, którzy wykupili polisę
w czasie trwającej kampanii promocji ubezpieczeń komunikacyjnych
firmy Warta. Trwa kolejna akcja promocyjna, w której klienci mogą
wylosować cenne nagrody.

Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja" zaprasza wszystkie
kobiety na wyjątkową konferencję pt.: „Kim jestem dla Ojca
w Niebie?", która odbędzie się w sobotę, 4 listopada o godz.
16.00 w siedzibie Fundacji przy ul. 3 Maja. Wykład wygłosi Alina
Wieją, ponadto koncert Agnieszki Szupował. Wstęp wolny, a po
konferencji organizatorzy zapraszają na poczęstunek.

KRONIKA POLICYJNA
22/23.10.2006 r.
W nocy w rejonie ul. Skalica zło
dzieje ukradli przewód telekomu
nikacyjny.
24.10.2006 r.
Ok. godz. 15 na ul. 3 Maja kierują
ca citroenem C3 kobieta wpadła
w poślizg podczas hamowania
i uderzyła w reklamę restauracji.
25.10.2006 r.
O godz. 15.20 na ul. Katowickiej
mieszkaniec Lubonia kierujący re
nault meganem zajechał drogę oby
watelowi Czech, który prowadził
chyslera voyagera.
26.10.2006 r.
Na ul. Równica mieszkaniec Woli
jadący seatem ibizą wymuszał
pierwszeństwo i uderzył w bmw
kierowane przez wiślanina.

STRAŻ MIEJSKA
23.10.2006 r.
Jak w każdy dzień targowy straż
nicy kontrolowali okolice targowi
ska pod kątem parkowania samo
chodów.
23.10.2006 r.
Interweniowano w sprawie odkry
tej i niezabezpieczonej studzienki,
która znajduje się w parku przy ul.
Daszyńskiego. W krótkim czasie
studzienkę przykryto.
23.10.2006 r.
Strażnicy interweniowali przy ul.
Długiej w sprawie nie zachowania

Do ustrońskiej policji w dal
szym ciągu dochodzą sygna
ły o próbach wyłudzenia pie
niędzy, szczególnie od ludzi
starszych. Oszuści stosują
metodę na wnuczka czyli
podszywając się pod człon
ka rodziny chcą pożyczyć
pieniądze. Policjanci ape
lują, by nikomu nieznajome
mu nie powierzać pieniędzy.
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26.10.2006 r.
Ok. godz. 10 na ul. Katowickiej
pod mitsubishi wtargnęła sarna.
26.10.2006 r.
Mieszkaniec osiedla Cieszyńskie
go zgłosił włamanie do piwnicy,
skąd ukradziony został rower.
27.10.2006 r.
Ok. godz. 20.30 w kompleksie le
śnym Jaszowca zatrzymano
sprawcę kradzieży drzewa z lasu.
29.10.2006 r.
Ok. godz. 4.30 na ul. Cieszyńskiej
kierujący fiatem 126 jechał za
szybko i uderzył w ogrodzenie.
29.10.2006 r.
Ok. godz. 12.30 kolizja, gdy kie
rująca seatem cordoba mieszkan
ka Raciborza wymuszała pierw
szeństwo nad prawidłowo jadą
cym renaultem 19 kierowanym
przez ustroniaka.
(mn)
nakazanych środków ostrożności
w związku z posiadaniem psa.
Dzień wcześniej pies z tej posesji
zaatakował innego psa, spaceru
jącego ze swoim panem. Właści
ciela agresywnego czworonoga
ukarano mandatem zgodnie z ta
ryfikatorem w wys. 200 zł.
25.10.2006 r.
Wspólnie z policją interweniowa
no przy ul. Hutniczej w sprawie
zakłócania porządku publicznego
przez trzech mężczyzn.
27.10.2006 r.
Strażnicy miejscy prowadzą stałe
kontrole wokół cmentarzy na te
renie całego miasta.
(mn)

C o piątek m u z y k a

na żywo .30
03.11 Kwartet Piotra
Lemańczyka *
10.11Trio Piotra
Schmidta
17.11Sebastian Kret
Band
25.11Jaz2 Me3
Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
rezerwacje:
tel 033 854 42 33
www.anc

Ojca
składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta w Ustroniu

Serdeczne wyrazy współczucia
Panu J a n o w i Pinkasowi
z powodu śmierci

6oe23iW

Ojca
składają koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta w Ustroniu

2 listopada 2006 r.
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OSTATNIA S E S J A
26 października odbyła się 49. sesja Rady Miasta. Była to ostat
nia sesja w tej kadencji RM. Obrady prowadziła przewodnicząca
RM Emilia Czembor.
OKLASKI ZA RYNEK
Informacje o mijającej kadencji ustrońskiego samorządu przed
stawił burmistrz Ireneusz Szarzeć. Radnym ponadto przedsta
wiono dwa materiały poświęcone pracy Rady Miasta i Urzędu
Miasta w kadencji 2002  2006 r. Burmistrz informował, że w tej
kadencji Ustroń realizował 10 zadań w oparciu o środki pomoco
we. Jest to dużo jak na tej wielkości miasto i możliwości finanso
we Ustronia. Fundusze z Unii Europejskiej dotyczą lat 2004 
2006. Trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że ta kadencja była
obciążona spłatą kredytu zaciągniętego na budowę kolektorów
i oczyszczalni ścieków, kredytu zresztą w części umorzonego.
A całość tej inwestycji pochłonęła 30.000.000 zł. Do spłaty po
zostało jeszcze 4 min zł. I. Szarzeć poinformował też, że właśnie
wojewoda podpisał dofinansowanie budowy ustrońskiego rynku
w kwocie 3,5 min zł. Będzie to więc 11 zadanie realizowane przy
udziale funduszy pomocowych. To stwierdzenie radni nagrodzili
oklaskami. Pozostał amfiteatr, ale wniosek na dofinansowanie nie
został zaakceptowany. Istnieje też szansa o ubieganie się o pie
niądze unijne w latach 2007  2013. Ustroń rozwija się. W tej
kadencji budżet miasta wzrósł o 30% w czym zasługa przede
wszystkim przedsiębiorców. Obciążeniem natomiast jest przeję
cie od państwa opieki społecznej. W tej kadencji ściśle współ
pracowano z organizacjami pozarządowymi w mieście. Realizo
wały one wiele zadań i oferowały szeroką paletę ofert kultural
nych, sportowych. Niewątpliwie sukcesem mijającej kadencji jest
rozwój Kolei Linowej „Czantoria". I. Szarzeć przypomniał, że
jeszcze kilka lat temu twierdzono, że Czantoria zimą nie jest
w stanie zarabiać. Okazało się, że może, a teraz trwa kolejna in
westycja na Czantorii polegająca na wymianie wyciągu. Jako ru
inę odkupiło miasto „Prażakówkę". Powstał Miejski Dom Kultu
ry „Prażakówka" w chwili obecnej prawie całkowicie wyremon
towany. Jest nowa scena. Pozostała do zrobienia elewacja ze
wnętrzna.
ZMIANY W BUDŻECIE
Uchwałę o zmianach w budżecie prezentowała skarbnik miasta
Maria Komadowska. Budżet zwiększa się o 98.000 zł. Składają
się na to wpływy z opłaty uzdrowiskowej  21.809, rekompensa
ty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
58.289 zł, sprzedaży stacji redukcyjnej gazu przy Szkole Podsta
wowej nr 6  17.902 zł. Pieniądze te zaproponowano przezna
czyć na drogi  70.000 zł, plac przy SP6  15.000 zł., ogrzewa
nie przedszkoli  13.000 zł. Jako że zrezygnowano z budowy
pompowni przy wodociągu na ul. Źródlanej z czego pozostało
90.000 zł, pieniądze postanowiono przeznaczyć na akcję zimową.
Radni po pozytywnej opinii przewodniczącego Komisji Budżetu
Józefa Kurowskiego podjęli uchwałę o zmianach w budżecie.
OPŁATY 2007
Burmistrz I. Szarzeć przedstawił uchwałę o wysokości opłaty
targowej w 2007 r. oraz uchwałę o wprowadzeniu na terenie mia
sta w 2007 r. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie
objęte przepisami o opłacie skarbowej. I. Szarzeć mówił, że za
stanawiano się w jakiej mierze obecna rada powinna uchwalać
podatki i opłaty na przyszły rok, gdy to będzie już rządziła nowa
RM. Postanowiono, że może to dotyczyć tych opłat i podatków,
które proponuje się zachować na obecnej wysokości. Dotyczy to
właśnie opłaty targowej i administracyjnej. Ku podjęciu takich
uchwał skłania też niska inflacja. Opinia Komisji Budżetu wy
głoszona przez J. Kurowskiego była pozytywna, więc radni obie
uchwały podjęli jednogłośnie.
LIMIT TAKSÓWEK
Dłużej dyskutowano nad uchwałą ustalającą liczbę nowych li
cencji na taksówki w 2007 r. Burmistrz mówił, że zawsze uchwa
ła ta budzi kontrowersje. Zaproponował limit zerowy. Dzieje się
tak po konsultacji z taksówkarzami. Obecnie w Ustroniu są 53
taksówki, bo licencja dotyczy samochodu. W ubiegłym roku li
mit zwiększono o 10 taksówek i tak licencji nie wystarczyło dla
wszystkich chętnych. Z drugiej strony trzeba pamiętać np. o ogra
niczonym miejscu na postojach.
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Zdaniem Tomasza Dyrdy limit „0" to błędna decyzja. Jeśli
jest wola przedsiębiorczości nie wolno jej tłumić. W przyszłym
roku limit powinien również zwiększyć się o 10 licencji. Innego
zdania był Józef Waszek. Mówił on, że są taksówkarze renciści
i emerycie, ale są też tacy, którzy utrzymują się wyłącznie z tak
sówki. Nadmiar taksówek negatywnie odczują klienci, gdyż bę
dzie mniej kursów dla poszczególnych taksówkarzy, a to może
być powodem do różnych kombinacji, wydłużania trasy, zawyża
nia ceny. Stefan Bałdys stwierdził, że rzadko zgadza się z T.
Dyrdą, ale tu jest również zdania, że nie można ograniczać ludzi
w wykonywaniu zawodu. Z drugiej strony racje ma J. Waszek

podkreślając problemy tej grupy zawodowej. To naturalne, że
każdy chciałby mieć wyłączność.
Jako że T. Dyrda zgłosił wniosek formalny o przyjęciu limitu
10 taksówek, najpierw ten wniosek głosowano. 2 radnych było
za, 4 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. Następnie głosowano
uchwałę z limitem „0" i tu 9 radnych było za, 2 przeciw, 4 wstrzy
mało się.
DŁUGA DZIERŻAWA
Naczelnik Andrzej Siemiński przedstawił projekt uchwały
o dzierżawie terenu w Jaszowcu na okres powyżej 3 lat. Chodzi
0 sporą działkę o powierzchni 13.110 m2 z przeznaczeniem na
budowę parkingu i rekreację, Jak stwierdził A. Siemiński cel in
westora i miasta jest zbieżny. Istnieją też instrumenty pozwalają
ce w razie niepowodzenia przedsięwzięcia odstąpić od umowy.
Na pytania radnych co tam konkretnie ma powstać A. Siemiński
odpowiadał, że zgodnie z zapisem w planie usługi turystyczne
1 rekreacyjne. Może to być infrastruktura sportowa. Ze wstęp
nych wyliczeń wynika, że parking będzie mógł pomieścić 150
200 samochodów.
Takie postawienie sprawy niezbyt spodobało się przewodni
czącemu Zarządu Osiedla w Polanie Stefanowi Figielowi. Stwier
dził on, że funkcja rekreacyjna powinna być na pierwszym miej
scu, a dopiero do niej dostosowany parking. W ogóle planowanie
dużego parkingu w centrum Jaszowca mija się z celem. E. Czem
bor zauważyła na to, że zimą w Jaszowcu parkingów chronicznie
brakuje, a J. Waszek dodawał, że każde nowe miejsce parkingo
we w mieście jest cenne. A. Siemiński wyjaśniał, że wg planu
60% terenu musi pozostać biologicznie czynne. J. Waszek doda
wał, że jest to dzierżawa i miasto będzie uważnie przyglądać się
co się tam dzieje. S.Bałdys stwierdził, że przedstawiona na po
siedzeniu komisji wersja dzierżawy i zagospodarowania była do
zaakceptowania. W umowie dzierżawy trzeba zawrzeć specyficzne
warunki i pamiętać, że w procesie inwestycyjnym jest wiele puła
pek. Można wypuścić bubla. Należy wybrać oferenta dającego
najkorzystniejsze warunki. Ta uchwała jest zalążkiem właściwe
go myślenia, ale trzeba poczekać na finał.
Radni podjęli stosowną uchwałę.
INNE UCHWAŁY
Wyrażono zgodę na przejęcie w formie darowizny parceli
z budynkiem remizy strażackiej Ustroń Centrum. W ten sposób
wszystkie remizy w Ustroniu są własnością komunalną.
Przyjęto program współpracy miasta z podmiotami prowadzą
cymi działalność pożytku publicznego. Burmistrz podkreślał, że
jest to program szeroki, obejmujący wiele dziedzin. Stanisław
Malina w imieniu Komisji Kultury RM stwierdził, że sprawdził
się system kierowania przez miasto pieniędzy na te cele, którymi
samorząd jest zainteresowany. Dlatego komisja pozytywnie za
opiniowała projekt uchwały
Wyrażono zgodę na udzielenie przez burmistrza bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego.
Wyrażono zgodę na rozwiązanie umowy z SM „Zacisze" o wie
czyste użytkowanie. Jak wyjaśniał A. Siemiński jest to porządko
wanie stanu prawnego gruntów pod miejskimi drogami. Tereny
te były dotychczas w wieczystym użytkowaniu SM „Zacisze".
Dodatkowo podjęto uchwałę o zamianie nieruchomości z miesz
kańcem Polany. Mieszkaniec daje działkę o powierzchni 652 m2,
miasto 514 m2. Dotyczy to terenów przy nowej drodze.
Była to ostatnia sesja RM, więc na zakończenie E. Czembor
podziękowała wszystkim radnym za pracę, wypito też symbo
liczną lampkę szampana, w szczególny sposób podziękowano
radnym Józefowi Kurowskiemu i Józefowi Zahrajowi, jako rad
nym nie mającym ani jednej nieobecności na posiedzeniach sesji
i komisji RM.
Wojsław Suchta
2 listopada 2006 r.

SZLAKIEM
PARTYZANTÓW
W niedzielę 29 października odbył się II Międzynarodowy
Turystyczny Marsz Pamięci. Jego organizatorami byli: Gmina
Wędrynia i Polskie Towarzystwo TurystycznoSportowe w Re
publice Czeskiej oddział w Wędryni, a także Gmina Goleszów
oraz Gminne Koło PTTK „Ślimoki". Najpierw uczestnicy Mar
szu złożyli na ewangelickim cmentarzu w Nydku kwiaty na wspól
nej mogile partyzantów, którzy zginęli 30.11.1943 r. w zdekon
spirowanym bunkrze na stokach Małej Czantorii po stronie pol
skiej. Byli to: Alojzy Badura, Jan Bujok, Jan Polok, Jan Pytel,
Paweł Sliż i Klemens Starzyk ps. Szpak  dowódca.
Minutą ciszy i cichą modlitwą uczczono pamięć bohaterów.
Uroczyste przemówienia lokalnych władz czeskich i polskich fil
mowała polska stacja telewizji z Karwiny. Na cmentarzu po raz
pierwszy spotkali się córka dowódcy bunkra Klemensa Starzyka
Maria Łukosz z Ustronia i syn Jana Poloka mieszkający w Nyd
ku. Z wielkim wzruszeniem wspominali oni chwile, które przeży
li jako dzieci partyzantów, a zwłaszcza ten moment, kiedy dowie
dzieli się o śmierci ojców.
Pani Maria miała wówczas 12 lat i nie umknął jej żaden szcze
gół z życia w ciągłym strachu i niepewności przed wywózką do
r

USTRONIU

2 listopada 2006 r.

Oświęcimia. Natomiast syn Poloka miał 9 lat i hitlerowcy ścią
gnęli go ze szkoły, aby zobaczył zmasakrowane zwłoki ojca i in
nych zabitych, którzy leżeli na posadzce kościoła ewangelickie
go. Przyciągnięto ich tam końmi.
Następnie udano się na turystyczne przejście graniczne na Małej
Czantorii, aby uroczyście otworzyć i przejść „Szlak Partyzantów".
Kwiaty złożono po polskiej stronie w Cisownicy pod pomnikiem,
usytuowanym na miejscu partyzanckiego bunkra. W uroczysto
ściach obecność swoją zaznaczyło Stowarzyszenie Miłośników
Cisownicy z prezesem dr. Witoldem Pieńkowskim.
Maria Nowak

S P R O S T O

W A N I E

W numerze 42 GU przy prezentacji kandydatów na radnych do
Rady Miasta Ustronia błędnie wydrukowano oznaczenie skrótu
komitetu wyborczego LEWICA USTROŃSKĄ przy nazwiskach
kandydatów. Na życzenie Komitetu Wyborczego Wyborców „Le
wica Ustrońską" podajemy, że kandydatami Lewicy Ustrońskiej
w wyborach do Rady Miasta Ustronia będą:
1. Ustroń Polana  Izabela Kaziemiera Tatar
2. Ustroń Poniwiec  Roman Zenon Siwiec
3. Ustroń Centrum  Katarzyna Ewa Brandys  Chwastek
4. Ustroń Dolny  Roman Zbigniew Głowacki
5. Ustroń Górny  Karol Brudny
6. Hermanice  Tadeusz Józef Szlauer
Przypominamy fotografię użyczoną przez Cecylię Albrew
czyńską, wykonaną na tle budynku „Prażakówki" w maju 1947
r., na której uwieczniono urocze dziewczyny, grające w przedsta
wieniu „Krakowskie wesele". Inscenizacja została przygotowa
na przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, z któ
rych większość była mieszkańcami Ustronia. Na zdjęciu na dole
od lewej: Irena Otrząsek, Krystyna Bajorek, Gertruda Johacy,
u góry: Irena Albrewczyńska, Bronisława Cieślar, Halina Michal
ska.
Lidia Szkaradnik
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LISTY DO REDAKCJI
GINĄ ZWIERZĘTA
Ulica Nadrzeczna jest często uczęszczaną trasą spacerową. Jest
również ważnym szlakiem wędrówkowym zwierzyny płowej do
wodopojów w rzece Wiśle. Tymczasem niektórzy piraci drogowi
mkną po niej z zawrotnymi prędkościami. Ostatnio zauważyłem
efekty ich rajdów; przejechaną

łasicę oraz tegoroczną

Jerzy MAŁYSZ
kandydat do Rady Powiatu z listy Cieszyńskiej Incjatywy Społecznej

sarenkę.

Moim zdaniem wskazanejest postawienie na tej drodze następują
cych znaków: ograniczenie prędkości do 40 km/godz oraz „ Uwa
ga! Dzikie zwierzęta ". Należałoby wprowadzić również ograczni
ki prędkości widywane na osiedlach.
Marcin Sztwiertnia
członek ustrońskiego koła
Polskiego Klubu Ekologicznego

zaprasza na spotkanie

W nocy z 29 na 30 października po raz pierwszy tej jesieni oszroniły
się szczyty Czantorii i Równicy.
Fot. W. Suchta

CO MYŚLI
NASTOLATEK
Książkę „Granice w życiu
nastolatków" Jakuba Frolow
wydało ustrońskie wydawnic
two „Koinonia" działające w ra
mach Chrześcijańskiej Funda
cji „Życie i Misja", a o poru
szanej w niej aktualnej szcze
gólnie dzisiaj problematyce pi
sze Michał Oczkowski.
Wiek nastoletni jest ogrom
nym wyzwaniem nie tylko
w życiu młodych ludzi, ale tak
że w życiu ich rodziców
i wszystkich, którzy z nastolat
kami pracują opiekunów i na
uczycieli. Autor z mądrością
i zrozumieniem radzi, jak na

wiązywać dobre relacje z mło
dymi ludźmi, jak radzić sobie
z trudnymi wyzwaniami: z bra
kiem szacunku i odpowiedzial
ności, z ryzykownymi zacho
waniami, takimi jak zaangażo
wanie seksualne czy ekspery
menty z używkami albo agre
sja.
Dr John Twonsed  psycho
log, wychowawca, współautor
książki „Baundaries" (polskie
wyd. pt.: „Sztuka mówienia
nie")  tłumaczy, jak stawiać
zdrowe granice, które są klu
czem do dobrych relacji w ro
dzinie, do dojrzałości i poczu

cia bezpieczeństwa. Książka
przedstawia, czym charaktery
zuje się świat nastolatków, po
maga każdemu dorosłemu zro
zumieć, jak nastolatek myśli,
jak komunikuje się, co czuje.
Zwraca również uwagę na błę
dy popełniane przez dorosłych
i proponuje dojrzałe rozwiąza
nia i sposoby pokonywania
osobistych przeszkód w nawią
zywaniu dobrych relacji z na
stolatkiem w oparciu o jasno
określony system chrześcijań
skich wartości. Jesteśmy prze
konani, że ta pozycja jest źró
dłem cennej wiedzy zarówno
dla rodziców jak i opiekunów,
wychowawców, nauczycieli.
Rzuca nowe światło na zagad
nienia związane z wychowywa
niem i nawiązywaniem kontak
tu z młodymi ludźmi, o których

przychodzi nam się troszczyć,
a im samym pomoże w bez
pieczny sposób przekraczać
próg dorosłości oraz wniesie
nowe jakości w ich życie.

Wybory do RADY POWIATU

Serdecznie Ji
zapraszamy
na kiermasz iZs?'
rftON t.'/0»O»*T>*O

Czesław

Gluza

Racjonalny budżet
Wykorzystanie środków unijnych
Wysoka jakość edukacji

CIAST I PIECZYWA
0305 listopada w Ustroniu Hermanicach
przy
ul. P. Stellero2

Hermanie« olot siltoi SNU)
tel/ax 033 854 40 99
»mai: fhiwraisfci(§>wp.pf
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z posłem do Parlamentu Europejskiego
Janem Olbrychtem. W programie wystąpienie
Jana Olbryehta i prezentacja kandydatów PO
w wyborach samorządowych.
Piątek 3 listopada godz. 18.00 w Hotelu Ustroń
Wstęp wolny

lista nr 5
pozycja nr 2
2 listopada 2006 r.

Coraz mniej starego budownictwa w Beskidach.

Fot. W. Suchta

SEKRETY CHAŁUP
DREWNIANYCH
Rolą muzeów powinno być nie odkła
danie do lamusa niegdysiejszych wytwo
rów ludzkich, lecz raczej ożywianie ich
przez uzmysłowienie nam, że składają się
one na część wspólnej tożsamości i warto
ratować je przed zniszczeniem czy zapo
mnieniem. Takiego wskrzeszenia miejsco
wego budownictwa drewnianego podjęto
się 26 października w Muzeum Ustrońskim
z inicjatywy tejże instytucji, jak również
Ogniska Górali Śląskich w Ustroniu. Ścia
ny jednej z sal zapełniły fotografie obiek
tów wzniesionych z drewna (przeważnie
pod koniec XIX w.), stojących w okolicy
do dziś, uzupełnione o wizerunki tych już
nieistniejących, a w to otoczenie wkom
ponowano drewniane wyposażenie domo
stwa. (Wystawa potrwa do 12.11.).
Trudu uwiecznienia starych, zabytko
wych chałup czy zabudowań podjęła się
muzealna etnograf Alicja Michałek, któ
ra w ciągu miesiąca obeszła wszystkie
dzielnice miasta wzdłuż i wszerz, wyko

nując ponad 300 zdjęć, po czym wraz
z mężem Zbigniewem przygotowała po
kaz multimedialny, opierający się także na
fotosach i widokówkach dostarczonych
przez ustroniaków (m.in. Henryka Cieśla
ra).
Zapytana o szczegóły swej pracy
A. Michałek zdradziła:  W większości
spotkałam się z przychylnym nastawieniem
mieszkańców. Niektórzy nawet instruowali
mnie, jak dom fotografować, żeby najle
piej się prezentował.
Ale nastrojowy, dopracowany mimo po
śpiechu film nie był jedyną atrakcją spo
tkania. Wcześniej odczyt wygłosił znaw
ca zabudowy drewnianej dr Jifi Langer,
mieszkaniec Rożnowa (słynącego z żywe
go skansenu). Wbrew obawom co do swej
polszczyzny fachowiec objaśniał uwarun
kowania oraz specyfikę wczesnego budow
nictwa w Beskidach i całych Karpatach,
niuanse techniczne konstrukcji zrębowej,
rozplanowanie izby, chlewu, sieni. Mówił

0 stosowaniu niebezpiecznych kurloków
(pieców bez komina) i walce władz au
striackich o wznoszenie kosztownych mu
rowanych kominów.
W myśl zawołania „Jaworowe hóśle,
zagrejcie mi słósznie!" skocznóm gorol
skóm muzykom podjęli przybyłych „Wa
łasi". Kapela wystąpiła w podstawowym,
archaicznym składzie: Zbigniew Wałach
na skrzypcach i Jan Kaczmarzyk na 200
letnich gajdach, wydających donośne,
dźwięczące w uszach buczyni. Muzycy
wnieśli na scenę niepowtarzalny góralski
humor i poczucie godności, szacunek dla
tego, jako kiesi bywało.
Jan Sztefęk, prezes ustrońskiego Ogni
ska Górali Śląskich dziękował gościom
(prócz wspomnianych byli to jeszcze pre
zes OGŚ z Mostów koło Jabłonkowa Anr
drzej Niedoba i członek zarządu OGŚ
z Istebnej Józef Michałek); oświadczył
też:  Ogromnie podziękować należy pań
stwu Michałkom, bo opracowanie tylu
zdjęć i zrobienie tak ambitnego filmu jest
bardzo cenne. Sam zdumiałem się ilością
1 jakością fotografii. Apeluję do zebranych
i nie tylko, żeby dokumentować na zdję
ciach drewniane domy. Nie będę optował
za budowaniem takich w centrum, ale może
wyżej w górach powinno się sięgać do tra
dycji?
Dzięki projektowi zlokalizowano na te
renie Ustronia 60 obiektów z drewna  38
zamieszkanych, 16 niezamieszkanych,
6 przystosowanych do celów turystycz
nych. Nieliczne stanowią nienaruszone re
likty przeszłości, zwykle są przebudowy
wane zgodnie z nowymi potrzebami. Mu
zeum przy okazji prosi ustroniaków o kon
takt w celu udokumentowania nieraz za
wiłej historii najciekawszych drewnianych
budynków, z możliwością zamieszczenia
jej w „Kalendarzu Ustrońskim".
Byłoby miło, gdyby nieco drewnianych
chat zachowało się dla przyszłych poko
leń nie tylko na zdjęciach czy we wspo
mnieniach. Te wiekowe obiekty, często
niepozorne i jakby ukryte w ramionach
bujnej zieleni, zaświadczają o pokorze
wobec natury, o skromności człowieka,
który z drzew, z tego, co najprostsze i naj
bliższe, buduje sobie wśród niej schronie
nie i ostoję.
Katarzyna Szkaradnik

ŚWIĘTO KSIĄŻKI
Szkoła Podstawowa nr 3 w Polanic 3 października świętowała
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Przygotowania do
święta rozpoczęły się dwa tygodnie wcześniej i byli w nie zaan
gażowani wszyscy uczniowie i nauczyciele. Klasy 13 przygoto
wały na wystawkę zakładki do książek, klasy starsze tworzyły
hasła i rymowanki o bibliotece.
W święto bibliotek czytelnicy częstowali się cukierkami i mo
gli złożyć życzenia i podpisy w kronice szkolnej. W tym dniu
każdy uczeń mógł spróbować, jak „smakuje" książka  z inicja
tywy Komitetu Rodzicielskiego zakupiony został tort w kształcie

książki.
Jednym z punktów programu był konkurs szybkiego czytania, w
którym zwyciężył Kacper Pustelnik z kl. 6, II miejsce zajęła Na
talia Magnuszewska kl. 6, III miejsce  Robert Szarzeć z kl. 4.
W tym dniu odwiedziły bibliotekę przedszkolaki, które wraz
z dziećmi klas 1 3 wysłuchały baśni Andersena pt. „Calineczka",
czytanej na role przez uczniów klas starszych. Karolina Dyba
2 listopada 2006 r.

Krojenie tortowej książki.

Fot. z arch. SP3
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posiedzeń i jedna uroczysta sesja RM
z okazji 700lecia Ustronia; w roku 2006 
6 sesji.

Nowy ratusz to symbol mijającej kadencji.

Fot. W. Suchta

KADENCJA SAMORZĄDU
Na zakończenie kadencji 20022006
wydane zostało sprawozdanie z działal
ności Rady Miasta Ustronia. Zawarto
w nim nazwiska radnych, członków ko
misji RM, krótkie sprawozdania z sesji
oraz posiedzeń poszczególnych komisji.
Poniżej zamieszczamy fragmenty spra
wozdania.



Rada Miasta została wybrana w wybo
rach samorządowych 27 października 2002
roku. W skład jej weszło 15tu radnych 
najwięcej z Ustrońskiego Porozumienia
Samorządowego  7miu radnych, po
dwóch radnych z Komitetów Wybor
czy,„SLDUP" oraz „Ustroń Nasz Dom"
oraz po jednym radnym z Komitetów Wy
borczych: „Niezależni", „Nasze Miasto",
„Nasz Ustroń" i „Obywatele dla Zawo
dzia". Radni wybrani z Ustrońskiego Po
rozumienia Samorządowego: Emilia
Czembor, Karol Kubala, Józef Kurowski,
Jan Lazar, Stanisław Malina, Wiesław Śliż,
Józef Waszek; SLDUP: Katarzyna Bran
dys, Stefan Bałdys; „UstrońNasz Dom":
Marzenna Szczotka, Tomasz Dyrda; „Nie
zależni": Olga Kisiała; „Nasze Miasto":
Halina PuchowskaRyrych;
„Nasz
Ustroń": Jerzy Śliwka, „Obywatele dla
Zawodzia": Jerzy Zahraj.
Ustalono skład stałych komisji Rady:
Komisja Rewizyjna  przewodniczący: Jan
Lazar, członkowie: Katarzyna Brandys,
Wiesław Sliż; Komisja Budżetu i Prze
strzegania Prawa  przewodniczący: Józef
Kurowski, członkowie: Olga Kisiała, Jan
Lazar, Jerzy Śliwka, Józef Zahraj; Komi
sja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
przewodniczący: Stanisław Malina, człon
kowie: Stefan Bałdys, Olga Kisiała, Karol
Kubala, Halina PuchowskaRyrych, Ma
rzenna Szczotka; Komisja Architektury,
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej  przewodniczący: Józef
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Waszek, członkowie: Stefan Bałdys, Ka
tarzyna Brandys, Tomasz Dyrda, Karol
Kubala, Józef Kurowski, Wiesław Sliż;
Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Rolnictwa i Leśnictwa  przewodnicząca:
Marzenna Szczotka, członkowie: Tomasz
Dyrda, Jerzy Śliwka, Józef Waszek, Józef
Zahraj, Halina PuchowskaRyrych; Komi
sja Programowa Gazety Ustrońskiej 
członkowie: Katarzyna Brandys, Tomasz
Dyrda, Józef Waszek.
Z dalszych komisji powołano: komisję
inwentaryzacji mienia komunalnego  rad
nych: Olga Kisiała  przewodnicząca i Jó
zef Kurowski  członek oraz pracowników
Urzędu Miasta: Jadwigę Górecką i Teresę
Januszewską  członkowie; komisję dys
cyplinarną do składu której wybrano rad
nych  przewodniczący Jan Lazar, człon
kowie Józef Kurowski i Józef Waszek. Do
zadań komisji należało rozpatrywanie
spraw związanych z uchylaniem się od pra
cy w radzie a także przypadków niegod
nego zachowania się w pracy i w miejscu
publicznym radnego oraz burmistrza, jego
zastępcy, sekretarza, skarbnika, kierowni
ka UŚC i jego zastępcy; komisję dyscypli
narną I instancji orzekającą w sprawach za
naruszenie obowiązków przez mianowa
nych pracowników w składzie: Teresa Ban
szel, Jadwiga Górecka, Zofia Gaj, Ewa
Hubczyk, Danuta Koenig, Janina Korcz,
Czesław Gluza i Walentyna Mstowska
(pracownicy Urzędu Miasta) oraz komisję
dyscyplinarną II instancji  radnych: Hali
na PuchowskaRyrych, Jerzy Śliwka i Wie
sław Śliż; komisję ds. nazewnictwa ulic 
radni: Stanisław Malina  przewodniczą
cy, Jan Lazar i Halina PuchowskaRyrych
 członkowie.
W 2002 roku odbyły się 4 sesje Rady
Miasta; w 2003 roku  11 sesji; w 2004
roku  12 sesji; w 2005 roku 13 zwykłych

Uczestnictwo radnych w sesjach Rady
Miasta mijającej kadencji (w pierwszej
kolumnie liczba obecności, w drugiej nie
obecności):
47
1
Stefan BALDYS
Katarzyna
BRANDYSCHWASTEK 46 2
1
47
Emilia CZEMBOR
37 11
Tomasz DYRDA
Olga KISIAŁA
45 3
48 0
Karol KUBALA
Józef KUROWSKI
48 0
43
5
Jan LAZAR
Stanisław MALINA
48 0
Halina
PUCHOWSKARYRYCH 45 3
43
5
Marzenna SZCZOTKA
Jerzy ŚLIWKA
44 4
47
1
Wiesław SLIZ
44 4
Józef WASZEK
Józef ZAHRAJ
48 0
Kończąca się kadencja Rady Miasta była
pierwszą po znacznym (38 %) zmniejsze
niu liczby radnych. W tej kadencji praco
wało 15tu radnych w związku z czym każ
dy radny musiał pracować w co najmniej
dwóch stałych komisjach.
W czasie mijającej kadencji odbyło się
49 sesji i podjęto 459 uchwał. Oczywiście
były to uchwały o różnym ciężarze gatun
kowym. Były uchwały powtarzające się co
roku, czyli okołobudżetowe, przyjmujące
sprawozdania np. instytucji kultury, bądź
zatwierdzające plany pracy itp. Uchwalo
no również uchwały wyznaczające kierun
ki rozwoju miasta na lata tej kadencji
i następne. Do takich należały: statut uzdro
wiska Ustroń, statut miasta, statut osiedli
w Ustroniu, strategia rozwoju miasta
Ustroń lata 20052015, plan rozwoju lo
kalnego miasta, plan zagospodarowania
przestrzennego miasta, program rewitali
zacji obszarów miejskich dla miasta Ustroń
na lata 20052013, gminna strategia roz
wiązywania problemów społecznych dla
miasta Ustroń na lata 20052015.
Wybudowano salę gimnastyczną w Ustro
niu  Nierodzimiu, wykonano kanalizację
dla UstroniaLipowca i kilku rejonów
w Centrum. Wyremontowano i zmoderni
zowano MDK „Prażakówka", budynek Ra
tusza, wybudowano osiedle mieszkaniowe
TBS. Stale podnoszona jest estetyka mia
sta. Miasto znajduje się na wysokich pozy
cjach we wszystkich rankingach, jest w Zło
tej Setce Samorządów w Polsce a ostatnio
w rankingu Dziennika Zachodniego zyska
ło miano Letniej Stolicy Regionu.
Pozostał do wykonania wniosek dotyczą
cy modernizacji Rynku przy czym stwier
dzić należy, że wykonano wszystkie prace
przygotowawcze w zakresie przebudowy
układu komunikacyjnego w rejonie Ryn
ku. Przeprowadzono dwa konkursy na pro
jekt zagospodarowania Rynku, dokonano
wyboru projektu oraz zlecono wykonanie
tego projektu i zabezpieczono środki ze
wnętrzne na jego realizację. Nadal należy
2 listopada 2006 r.

modernizować drogi miejskie i powiato
we oraz chodniki i budować nowe, przy
czym w pierwszej kolejności trzeba zre
alizować budowę drogi pod skarpą.
Z dalszych zadań z zakresu gospodarki
komunalnej należy kontynuować budowę
sieci wodociągów i kanalizacji ściekowej
a także prace przy modernizacji amfiteatru
oraz przyległego parku. W zakresie inwe
stycji oświatowych należy dokonać termo
modernizacji pozostałych szkól i przed
szkoli.
Kadencję kończą przewodniczący Zarzą
dów Osiedli Stefan Figiel  Polana; Roman
Siwiec  Poniwiec; Arkadiusz Gawlik 
Ustroń Górny; Krystyna Kukla  Ustroń
Dolny; Michał Jurczok  Zawodzie; Maria
Cholewa  Hermanice; Antoni Kędzior 
Lipowiec i Halina Kujawa  Nierodzim.
Na koniec kadencji przygotowane zo
stało również szczegółowe sprawozda
nie z realizacji zadań samorządu ustroń
skiego. Zawarto w nim informacje na
temat przeprowadzonych inwestycji,
sposobu ich inwestowania, wielkości
wydanych środków własnych i pozyska
nych z funduszy krajowych i zagranicz
nych. Zreazliowane zadania z zakresu
gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
ochrony środowiska, oczyszczania mia
sta, zieleni miejskiej, ochrony zdrowia,
kultury, oświaty, sportu, wychowania fi
zycznego. Poniżej fragmenty.
Kadencja 2002  2006 to przede wszyst
kim czas wytężonych wysiłków zmierza
jących do regularnej spłaty zaciągniętych
zobowiązań związanych ze spłatą kredy
tów ekologicznych i zachowania płynno
ści finansowej miasta przy jednoczesnym
nieblokowaniu niezbędnych inwestycji.
W celu zrealizowania powyższego założe
nia duży nacisk położony został na pozy
skiwanie środków zewnętrznych umożli
wiających realizację inwestycji bez bieżą
cego obciążania budżetu. Większość du
żych zadań inwestycyjnych zrealizowano
przy wykorzystaniu finansowania ze
wnętrznego:
1. Termomodernizacja SP2 i G2 Eko

Samorząd Ustronia kadencji 20022006.
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fundusz527.180 zł;
2. Kanalizacja sanitarna Lipowiec WFO
ŚiGW 78.140 zł;
3. Osuwisko ul. Sanatoryjna WFOŚiGW
+ MSWiA 1.625.590 zł;
4. Sala gimnastyczna przy SP6 Niero
dzim Min. Sportu 370.000 zł;
5. Modernizacja MDK „Prażakówki"
ZPORR 394.265 zł;
6. Kanalizacja ul. Olchowa NFOŚiGW
424.200 zł;
7. Termomodernizacja SP1 umorzenie
WFOŚiGW 705.500 zł;
8. Wymiana stolarki Przedszkole nr 7
WFOŚiGW 100.000 zł;
9. Kanalizacja ul. Wiślańska WFOŚiGW
654.178 zł;
10. Beskidzka Piątka ZPORR 382.500 zł.
Oprócz wymienionych zadań inwesty
cyjnych pozyskiwano również środki na
działalności bieżące z funduszy europej
Na uwagę zasługuje również bardzo do
bra współpraca z organizacjami pozarzą
dowymi funkcjonującymi na terenie mia
sta. Od 2 lat funkcjonuje system konkur
sów na realizację zadań własnych gminy
przez organizacje pożytku publicznego
w wyniku, którego kilkanaście organizacji
uzyskało dotację, dzięki którym z powo
dzeniem realizują swoją działalność sta
tutową i reprezentują miasto Ustroń w sze
regu różnego typu działań.
Za całokształt działań miasto trzykrot
nie zostało laureatem rankingu prowadzo
nego przez dziennik Rzeczpospolita pod
nazwą Złota Setka Samorządów. Uzyska
ło także certyfikat Przejrzystej Polski nada
wany przez Gazetę Wyborczą.
Jako osiągnięcie obecnej kadencji nale
ży również wymienić nabycie przez mia
sto kompleksu rekreacyjnego wraz ze sta
wami wędkarskimi od Kuźni Polskiej Spół
ka z o.o., jak również terenów byłego tar
taku, które stanowić będą zaplecze pod
rozwój budownictwa komunalnego.
W wyborach bezpośrednich, które od
były się dnia 27 października 2002 r. bur

mistrzem Miasta Ustroń wybrany został
Ireneusz Szarzeć. Funkcję zastępcy burmi
strza pełni Jolanta Krajewska  Gojny,
a skarbnikiem została Maria Komadowska.
Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy
swoją pracę wykonuje przy pomocy Urzę
du, w którym zatrudnionych jest 78 osób
(74,25 etatów).
W skład Urzędu wchodzą następujące
komórki organizacyjne i samodzielne sta
nowiska:
1. Wydział Finansowy 17 osób, naczel
nik  Aleksandra Łuckoś.
2. Wydział Inwestycji, Architektury
i Gospodarki Gruntami  9 osób, naczel
nik Andrzej Siemiński.
3. Wydział Mieszkaniowy  10 osób
(9,75 etatów) w tym na stanowiskach ad
ministracyjnych 4 osoby, na stanowiskach
obsługi 6 osób (5,75 etatów), naczelnik 
Ewa Sowa.
4. Wydział Spraw Obywatelskich i Za
rządzania Kryzysowego  17 osób (14,25
etatu) w tym na stanowiskach administra
cyjnych  12 osób (11,25 etatów) na sta
nowiskach obsługi 5 osób (3 etaty), naczel
nik  Czesław Gluza.
5. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki  4 osoby, naczelnik  Danuta
Koenig.
6. Wydział Środowiska i Rolnictwa  3
osoby, naczelnik  Barbara Jońca.
7. Wydział Organizacyjny  4 osoby,
funkcje naczelnika wydziału pełni zca
burmistrza miasta  Jolanta Krajewska 
Gojny.
8. Urząd Stanu Cywilnego 1 osoba,
funkcję kierownika USC od dnia 1 maja
2005 r.  pełni Beata Chlebek.
9. Radca prawny  1/2 etatu Helena Si
kora oraz umowa o obsługę prawną Tere
sa Banszel.
10. Samodzielne stanowisko kontroli
wewnętrznej  3/4 etatu, inspektor ds. kon
troli wewnętrznej  Agata Markiewicz.
11. Pełnomocnik ds. Ochrony Informa
cji Niejawnych  funkcję pełnomocnika
pełni naczelnik wydziału SOiZK  Czesław
Gluza.
12. Straż Miejska  8 osób, komendant 
Jacek Tarnawiecki.
Wybrała: Monika Niemiec

Fot. W. Suchta
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Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa
zaprasza mieszkańców na dyskusją pt.

MIASTO A POWIAT  warunki dobrej współpracy
z udziałem:
Starosty Powiatu: Witolda Dzierżawskiego
Burmistrza Ustronia: Ireneusza Szarca
kandydatów na radnych w tym: A. Cieplińskiej, Z. Kaczorowskiego,
M. Konowoła, M. Michalskiej  Kaczmarek, L. Werpachowskiego.
Cd/ic i kiedy?
Ustroń, MDK Prażakówka, 7 listopada 2006, godz. 16.00

Polskie Stronnictwo Ludowe
Do S e j m i k u Ś l ą s k i e g o
WYBIERAMY NAJLEPSZYCH

Jan Kubień
Jesień nd Wisłą.

Fot. W. Suchta

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wodociągów
Ziemii Cieszyńskiej w Ustroniu, członek Prezydium
Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie". Prezes
Zarządu Powiatowego PSL.

L i s t a n r 1, p o z . 14
DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA USTRONIA!
12 listopada 2006 roku dokonamy wyboru naszej przy
szłości na najbliższe lata. Uważamy, że w działalności sa
morządowej najbardziej liczą się ludzie kompetentni, rze
telni i uczciwi. Tacy kandydaci znaleźli się na naszej liście
wyborczej Platformy Obywatelskiej RP i jesteśmy przeko
nani, że ich umiejętności dobrze posłużą w pracy na rzecz
lokalnej społeczności.
Zamierzamy osiągnąć następujące cele:
 Podejmować działania mające zapewnić pracę mieszkań
com miasta.
 Wspierać działalność edukacyjną zwłaszcza w zakresie
przygotowania młodzieży do zawodu na potrzeby lokal
nego rynku pracy przy wykorzystaniu projektów unijnych.
 Wybudować halę sportową i udostępnić istniejące obiekty
sportowe dla młodzieży niezrzeszonej i mieszkańców miasta.
 Stworzyć warunki dla rozrywki i rozwoju zainteresowań
młodzieży pełnoletniej.
 Promować Ustroń wykorzystując tradycje kulturowe i tu
rystyczne walory regionu.
 Utworzyć architektoniczne rozwiązanie przestrzeni rynku
nawiązujące do tradycji europejskich miast uzdrowiskowych.
 Udostępnić opiekę lekarską dla mieszkańców oraz gości
Ustronia w soboty.
 Rozwiązywać problemy budowy dróg, chodników i oświe
tlenia ulic.
 Reaktywować szlaki spacerowe łączące miasto z uzdrowi
skiem.
 Wykorzystać bardziej efekty wnie amfiteatr i rozbudować
infrastrukturę wokół tego obiektu.
 Wspierać proekologiczne inwestycje (m.in. niskoemisyj
ne opalanie domów)
 Kontynuować rozbudowę ścieżek rowerowych.
 Opracować koncepcję kąpieliska miejskiego.
 Kontynuować dobre działania zainicjowane przez poprzed
ników.
Łączy nas przekonanie, że naszą wiedzą, doświadczeniem
i zaangażowaniem zrealizujemy postawione cele. Dzięku
jemy wszystkim mieszkańcom za poparcie dla naszych kan
dydatów. Poczuwamy się do odpowiedzialności za nasze
miasto Ustroń.
K.W. PLATFORMA OBYWATELSKA RP
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Do R a d y P o w i a t u
Okręg nr 6 B r e n n a  Ustroń

Władysław Niemiec
Lat 46. żonaty, żona lekarz, jedna córka, ekonomista, od
16 lat prowadzi działalność gospodarczą.

www.slask.psl.pl

L i s t a nr 1, poz. 1
Komitet Wyborczy PSL

KOMPETENCJA 1 ROZWÓJ

Maria Cecylia
PIETRZYKOWSKA
radna
Powiatu Cieszyńskiego
mijającej kadencji
Mam moralny obowiązek wobec obywateli, który na mnie głosowali,
rozliczyć się z 4letniej działalności. Pracowałam jako przewodnicząca
komisji edukaqi, członek komisp zdrowia i opieki społecznej oraz
komisji rewizyjnej, w których z ogromnym wysiłkiem udało się nam
wiele zdziałać:
 przeznaczono duże środki na remont szkół i placówki oświatowe
 przystąpiono do restrukturyzacji szkół, dostosowując je do bieżących
potrzeb rynku
 zapewniono środki na stypendia dla młodzieży
• ochroniono autonomie szkolnego schroniska w Dobce
 pozyskano środki na rozbudowę i modernizację działu zabiegowodiagno
stycznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie
• przystąpiono do poważnych inwestycp dróg powiatowych
 skontrolowano wiele placówek powiatowych i wydano wnios ki
Powiat Cieszyński zajmuje 2. Miejsce w rankingu powiatów w opracowaniu
programów i pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. To tylko część działań,
dzięki którym powiat wiele zyskał i stał się bardziej przyjazny, dlatego
potrzebuje uczciwych i pracowitych osób do pracy w nowej Radzie
Powiatu.
2 listopada 2006 r.

Przy fortepianie Kim Won.

Fot. W. Suchta

JAK W FILHARMONII
Niewielu melomanów wciąż znajduje upodobanie w słuchaniu
audycji czy płyt z muzyką klasyczną. Co innego, gdy można ob
cować z nią bezpośrednio, poczuć niezwykłą ekspresję płynącą
z monumentalnych utworów odbieranych na żywo. 27 paździer
nika przed południem ustrońskich wielbicieli muzyki poważnej,
zwłaszcza przepojonego liryzmem i dramatyzmem romantycz
nego nurtu narodowego, czekała nie lada gratka. W sali widowi
skowej MDK „Prażakówka" wystąpiła bowiem nieodpłatnie ce
niona na świecie Orkiestra Filharmonii im. Leośa Janaćka z Ostra
wy pod batutą Hrostislava Haliśki, mistrzowsko wykonując dwa
znane utwory: Koncert fortepianowy amoll op. 16 E. Griega
i Koncert skrzypcowy Ddur P. Czajkowskiego. Uwaga słucha
czy (wśród których zdecydowanie przeważali galowo ubrani
uczniowie obu naszych gimnazjów) skupiona była jednak szcze
gólnie na dwojgu utytułowanych mimo młodego wieku solistach
z Korei Południowej, studentach Akademii Muzycznej w Wiedniu.
Wirtuoz fortepianu Kim Won wprowadził nastrój rozmarze
nia, ale też niepokoju, tocząc swoistą rozmowę ze smyczkami,
które czasem podtrzymywały melodię, czasem potęgowały, a cza
sem próbowały ją zdominować. Przypominało to wielość we
wnętrznych głosów w człowieku, podsuwających głównemu stru
mieniowi myśli swoje „a gdyby...". W partiach solowych pianista
wydobywał z instrumentu śpiew i krzyk, naturalnie przechodząc
od nostalgii do buntu, niczym ktoś, kto zawieszony pośrodku prze
szłości i przyszłości dokonuje obrachunku, ale mimo obaw dąży
śmiało naprzód, rzuca wyzwanie światu, klucząc między pokorą
a niezgodą na zdławienie. Czy jednak potężne końcowe akordy
to zwycięstwo, klęska czy pełna godności przegrana z losem 
każdy winien odpowiedzieć sobie sam.
YoonHee Kim, utalentowana skrzypaczka, dzieliła się z pu
blicznością rozterkami istoty wypróbowującej własny potencjał,
skrywającej pod pozorem hardości łagodne i wrażliwe oblicze.
Ten śpiew skrzypiec zdawał się trwać „pomimo wszystko", usiłu
jąc zagłuszyć swą indywidualnością obojętność świata. Wreszcie
w pełnym lęku szukaniu środków wyrazu główny instrument otrzy
mał wsparcie innych smyczków i odkrył jednoczący go
z nimi, pełen zrozumienia ton.
Popis obojga umożliwiło małżeństwo Soyung Yu i Werner
Koid z Austrii, promujące młodych, zdolnych muzyków
z Korei Pd. w Europie. Do „Prażakówki" galowy koncert zawitał

Kiedy miałam okazję pomówić z solistami, przekonałam się, iż
muzyka jest o niebo bardziej uniwersalnym językiem niż angiel
ski, i chyba dlatego rozmawialiśmy o niej w tak sympatycznej at
mosferze.
Jak często występujecie w niewielkich miastach podobnych
do Ustronia? Z jakim odbiorem się wtedy spotykacie? Czy
dużo ludzi uczęszcza na te koncerty?
Kim Won:  Niejednokrotnie grywamy w takich miejscach, za
wsze bywamy ciepło przyjęci, a publiczność jest fantastyczna.
Cieszy nas, że możemy się pokazać w Europie, bo w naszym kra
ju jesteśmy znani, mamy tam swoją publiczność. Tutaj, z dala od
bliskich, gra się zupełnie inaczej, dopiero zapoznajemy się z mnó
stwem ludzi. Ale to też jest miłe, kiedy poprzez muzykę nawiązu
jemy nowe kontakty.
Czy uważacie, że w dobie królowania muzyki popularnej do
młodych ludzi można jeszcze trafić z utworami klasycznymi?
YoonHee Kim:  W Azji faktycznie nie są one wśród nastolat
ków rozumiane, jednak w Europie muzykę klasyczną coraz bar
dziej się ceni, widać, że młodzież nie tylko przychodzi na kon
certy, ale przede wszystkim czerpie z nich radość.
Czy przygotowujecie się w jakiś wyjątkowy sposób do wystę
pów?
Kim Won:  Często nasz odbiór własnej muzyki różni się od tego,
co słyszą inni. Dlatego dajemy małe koncerty przed nauczyciela
mi i rodziną, próbując zgodnie ze wskazówkami wydobyć z moż
liwości instrumentów tę muzykę, którą sami słyszymy.
Jak wygląda codzienne życie zawodowych muzyków? Czy
znajdujecie czas na przyjemności? A może to gra daje wam
relaks?
Kim Won:  Oczywiście muzyka jest najważniejsza i wszystko
jej podporządkowujemy. Od 4 do 8 godzin dziennie ćwiczymy,
ale także słuchamy utworów, myślimy nad ich przekazem oraz
późniejszym wykonaniem. Robienie tego, co się kocha, bywa fa
scynujące, lecz mimo wszystko muzyka stanowi naszą pracę, i to
ciężką, nieraz stresującą, musimy więc znajdywać czas na odpo
czynek... który też może inspirować.
Czy kiedy myślicie o interpretacji utworu, odnosicie go do
swego charakteru i przeżyć czy próbujecie odgadnąć, co chciał
przekazać odbiorcom kompozytor?
YoonHee Kim:  Wiadomo, że staramy się jak najlepiej prze
niknąć myśl samego dzieła, ale zawsze przemyka gdzieś cząstka
nas, którzy je wykonujemy. A naszym zadaniem jest po prostu
przełożyć to wszystko na dźwięki instrumentów.
(ksz)

dzięki Andrzejowi Lyżbickicmu, dyrektorowi cieszyńskiego te

atru. Występ rejestrowano audiowizualnie, a soliści wraz z całą
orkiestrą zostali pożegnani przez słuchaczy aplauzem na stojąco.
Trzeba za organizatorami podkreślić, że gimnazjaliści zachowy
wali się spokojnie i elegancko niczym w filharmonii, naprawdę
dając się unieść poruszającemu koncertowi. Nie może to dziwić,
przecież wiadomo, jak muzyka zmienia człowieka. A muzyka na
najwyższym poziomie przynajmniej na jakiś czas zmienia czło
wieka na lepsze.
Katarzyna Szkaradnik
2 listopada 2006 r.

Skrzypaczka YoonHee Kim w Prażakówce.

Fot. W. Suchta
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ODDALIŚMY
77,85 LITRÓW KRWI
„Pomoc drugiemu człowiekowi"  szczególnie w dzisiejszym
świecie  jakże te słowa są ważne, jaką mają głębię i wymowę.
Czy jesteśmy obojętni na losy bliźnich? Jestem coraz bardziej
przekonany, że to co zwie się humanitaryzmem już dawno poko
nało znieczulicę i bierność. Nie świadczy to jednak o tym, żeby
o pewnych rzeczach nie mówić na głos.
Uważam, że warto, a wręcz trzeba podsumować prowadzone
w bieżącym roku akcje krwiodawstwa w naszym mieście. Jak wspo
mniałem na łamach Gazety Ustrońskiej 2 tygodnie temu (nr 42
z dn. 19.10.2006 r.) akcja prowadzona jest już ponad 2 lata.
W tym roku ambulans zawitał na ustroński rynek 4 razy (styczeń,
kwiecień, lipiec i październik) i aby uczynić zadość statystykom
przedstawiam parę danych liczbowych: w styczniu krew oddały 22
osoby, w kwietniu 39 osób, w lipcu 29 osób, a ostatni raz 
w październiku 83 osoby(!). W sumie oddaliśmy 77,85 litrów krwi.
Jako jedna z osób licznej rzeszy zwolenników tej akcji śmiało
mogę stwierdzić, że udało nam się przyciągnąć na rynek wiele
osób, które czują sens całego przedsięwzięcia i podczas kolej
nych akcji stanowić będą trzon honorowych dawców. Zwracam
się z prośbą, aby w swoich środowiskach dużo mówić o akcjach
oddawania krwi, o ich terminach, miejscu itp. Tego tematu nigdy
dosyć.
Nawiązując do ostatniej, najbardziej udanej akcji (23.10.2006
r.)  cały czas mam przed oczami długą kolejkę osób oczekujący
mi na wejście do ambulansu od godz. 10.05 do 15.30. Obsługa
ambulansu na pewno nie miała minuty wytchnienia. Jestem we
wnętrznie zbudowany takim obrotem wydarzeń. Widziałem
uśmiechnięte twarze, przepełnione zadowoleniem, może poko
naniem swojej słabości, spełnieniem wewnętrznych potrzeb... Żal
było osób, które z różnych względów nie mogły oddać krwi. To
naprawdę i tak wiele, że tu były, że chciały... Serdecznie dziękuję
wszystkim, zarówno ustroniakom jak i osobom spoza Ustronia,
za chęć, zrozumienie i zaangażowanie. Szczególne podziękowa
nia kieruję do dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ustroniu, Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń" S.A.,

BRONISŁAW BRANDYS
Cieszyńska Zorganizowana
Akcja Samorządowa

CZAS na lewicę
Lista n r 20, p o z y c j a 1
Szanowni Wyborcy
Po raz drugi i ostatni postanowiłem kandydować do Rady
Powiatu. Wieloletnia działalność w samorządzie, oraz naby
te doświadczenie w Radzie Powiatu minionej kadencji, po
zwoli mi jeszcze skuteczniej realizować zadania na rzecz na
szego Miasta i jego mieszkańców.
W minionej kadencji pracowałem w Komisjach Dróg Pu
blicznych i Bezpieczeństwa oraz Środowiska. Starałem się
m.in o pieniądze na remont ul. 3 Maja  powiat przekazał
500 tys. zł, przebudowę ul. Dominikańskiej  na razie dosta
liśmy 100 tys. zł, z Radnym Woj. A. Brudnym interweniowa
liśmy w sprawie dalszych ekranów ochronnych na os. Man
hatan  Zarząd Dróg Woj. przeznaczył na to 120 000 zł. Kon
tynuując pracę chciałbym dopilnować realizacji tego zada
nia, a także dalszych remontów ul. 3 Maja i Daszyńskiego,
wykupu gruntów na poszerzenie ul. Dominikańskiej, zabez
pieczenia skrzyżowania ul. Skoczowskiej i Katowickiej
w Nierodzimiu, oraz remontu mostu na ul. Wczasowej. Sta
rałem się o przebudowę zakrętu w Lipowcu  mam nadzieję,
że tą i inne sprawy uda mi się zrealizować w następnej ka
dencji, jeżeli Waszymi głosami zostanę wybrany radnym.
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Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., Urzędu Miasta Ustroń
i osób, które chętnie i bezinteresownie przygotowały tę i poprzed
nie akcje krwiodawstwa.
Wystosowałem już pismo do Śląskiego Centrum Krwiodaw
stwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z prośbą o organizację w
2007 r. kolejnych, cyklicznych akcji krwiodawstwa w Ustroniu i
określeniem konkretnych dat, które zostaną podane w Gazecie
Ustrońskiej i wywieszone w miejskich gablotach.
Zdzisław Brachaczek

Fot. W. Suchta

Dawców w Ustroniu nie brakuje.

DYPLOMOWANY
BIOENERGOTERAPEUTA
Grzegorz Szewczyk
Jest uczniem Andrzeja Lewandowskiego
jednego z najsłynniejszych
polskich bioenergoterapeutów
W 1999 r. uzyskał państwowe uprawnienia Izby Rzemieślniczej we
Wrocławiu w zakresie bioenergoterapii. Należy do Klubu Biotroników
i Radiestetów w Polanicy Zdroju. Od 2003 r. Grzegorz Szewczyk
współpracuje z NZOZ Centrum Medycyny i Psychoterapii w Katowicach.
Niosąc pomoc pacjentom podkreśla istotną rolę badań medycznych w celu
weryfikacji swojej pracy, nie diagnozuje, nie nakazuje ilości zabiegów.
Skuteczny w szerokim spektrum, począwszy od chorób nowotworowych
gdzie odnotowano wymierne wsparcie poprzez choroby kobiece, nerwice,
choroby układu krążenia, układu trawiennego, moczowego w tym kamice,
cukrzyca, układu oddechowego, alergii. O efektach pracy energetycznej
Grzegorza Szewczyka mogą Państwo przeczytać w miesięczniku
„Szaman" gdzie przedstawiane są listy od uzdrowionych pacjentów.

H o t e l Z i e m o w i t 4 3  4 5 0 U s t r o ń , ul. S z p i t a l n a 8 8
8 i 22 listopada, środa, godz. od 14.00 do 17.00
I n f o r m a c j a tel. 0 6 0 7  3 9 2  5 7 3

Wybory do RADY POWIATU

Zbigniew

Drozd

Atrakcyjny region
Praca dla młodzieży
Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego

lista nr 5
pozycja nr 3
2 listopada 2006 r.

ustrońskie galerie muzea placówki kultury,

stowarzyszenia,
straż miejska

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOSCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe 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.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuły
Rynek 4, tel. 8542340,

FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72

Wypożyczalnia dla dorosłych
poniedziałek 818, wtorek 815, środa 1218, czwartek  nieczynne,
piqtek 818, sobota 812.

Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
wtorek 9.00 10.00; czwartekl6.fi 117.1
Psycholog
 każdy ostatni piątek miesiąca
Punkt wydawania odzieży
 pon. śr. pt. 10.00 14.00

Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
poniedziałek: 8.00 15.00; wtorek: 8.00  15.00; środo 8.00 • 15.00; piqtek: 8.00  15.00.

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI:
Z w. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

|

poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17

MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
www.muzeumustronskie.republika.pl, email: muzeumustronskie@op.pl
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"
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4 , we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4
w soboty, niedziele 9 . 3 0  1 3 .

ODDZIAŁ MUZEUM „ZBIORY MARII SKALICKIEJ"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
' Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera, J. Wałacha, S. Jaworskiego,

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  środa 10.0012.00 sala nr 2

Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Zespól Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie„Można Inaczej"w Ustroniu prowadzi
Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej", ul. Rynek 4, codziennie w godz. 10.30 18.30
oraz kluby działające w szkołach: SP 1 (kl. IIII) pn.  godz. 12.0015.00
SP 2 (kl. IIII) wt.  godz. 13.0016.00, (kl. IVVI) pt.  godz. 13.0016.00
SP 3 (kl. IIII) pt.  godz. 12.3015.30, (kl. IVVI) wt.  godz. 13.3016.30
G I M 1 (kl. IIII) wt.  godz. 13.3016.30, G I M 2 (kl. IIII) pt.  godz. 13.0016.00

L. Konarzewskiego, M. Siary, Z. Jóźwika i innych.
~ Kolekcjo medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z dziedziny
kultury i sztuki.

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

~ Starodruki, kolekcja 3,5 tysiqea exlibrisow, druki bibliofilskie i unikatowe.
Cenny zbiór książek  Cieszyniana (możliwość korzystania ze zbiorów przez uczniów
studentów).

uL Sanatoryjna 7 , 8 5 4  2 0  2 5

— Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne, Polskie

KOMISARIAT POLICJI USTROŃ

Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września 1939 r., Wojsko Polskie na
Wschodzie i martyrologia mieszkańców Ustronia.
(Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
Porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny
Exlibris ze zbiorów Marii Skalickiej
WYSTAWY CZASOWE październik  grudzień 2006
Mistrzowska wycinanka Marty Gołąb (Kraków)

Rynek 2, tel. 8542653,

 od poniedziałku do piątku 8.30 17.00
soboto 8.3013.00
 od poniedziałku do piątku 8.45 16.00
sobota 8.4513.00

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997), tel. 8542413; 8543413.
STRAŻ MIEJSKA USTROŃ
Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

„Mały Janek w z y w a do apelu" pamiątki wojenne i harcerskie Jana Cholewy z Ustronia w 40
rocznicę śmierci.
KLUB PROPOZYCJI  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi;
LATAJĄCA AKADEMIA SZTUK  warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży;
OPOWIEŚCI NIESŁYCHANE  cykl spotkań etnograficznych.
ODDZIAŁ CZYNNY: od środy do niedzieli w godz. 1116

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA GOJACH"
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały aas.
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 PROMOÜII WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria aynne: 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 ZABYTKOWYCH  RDZAWE DIAMENTY
ul. Partyzantów 1
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00 18.00

CZYTELNIA KATOLICKA
Dziedziniec przy kościele p.w.Św. Klemensa,
— od poniedziałku do soboty
8.00  1 2 . 0 0 i 17.00  19.00
niedziele
7.0013.00 17.0019.00
MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno
instrumentalne, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.

2 listopada 2006 r.

Jesienny pejzaż.

Fot. W. Suchta
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KULTURA
4.11

7.11

8.11
10.11

godz. 18.00

USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
Adam Makowicz  recital fortepiano
wy. MDK „Prażakówka ".
godz. 17.00
Domowy wyrób win  spotkanie
z B. Siekierką z Ustronia i K. Czyżem
z Wisły. Muzeum Ustrońskie.
godz. 9.0011.00 Konkurs Akademia z okazji Święta
Niepodległości. MDK „Prażakówka ".
USTROŃSKA JESIEŃ MUZYCZNA
godz. 18.00
„Melodie filmowe"  koncert przy
świecach na wibrafon, trąbkę i kontra
bas. MDK „ Prażakówka ".

KINO

Wyznania Gejszy  obyczajowy
USA, od 15 lat
KINO NIECZYNNE

272.11 godz. 19.00

Korepetycje: matematyki, chemia,
fizyka  każdy zakres.
Tel. 0501152095.

Zatrudnię kucharkę, pomoc ku
chenną do restauracji w Łodzi.
Praca  2 tygodnie, 1 wolny.
Szczególnie osoby znające tajniki
beskidzkiej kuchni.
0502674455.

Do wynajęcia mieszkanie w bu
dynku jednorodzinnym około 70
m 2 , położone w Ustroniu.
Tel. 0509840083.

Kupię dom lub działkę budowlaną
w Ustroniu  Centrum, Zawodzie
lub w Wiśle. Tel. 0661575102,
0601847921.
E  m a i 1: janes 17@poczta. fm

Sprzedam w Ustroniu meble ho
telowe. 0693281107.

Pokój do wynajęcia na dłużej.
0338547137.

RSP „Jelenica" do nowo otwiera
nego EXTREME PARK Ustroń
Równica zatrudni: recepcjonistki,
pokojowe, kelnerki, barmanów,
kucharzy, pomoce k u c h e n n e ,
sprzedawców, pracowników ob
sługi technicznej. CV ze zdjęciem
i list motywacyjny prosimy skła
dać w kadrach lub sekretariacie
RSP Jelenica w Ustroniu, ul. 3
Maja 44. Skontaktujemy się z wy
branymi osobami.

Do wynajęcia kawalerka  34 m2
 na nowym osiedlu.
0605404104.
Zaopiekuję się starszą osobą lub
dzieckiem. 0660301167.
Okna PCV, parapety  szybko, ta
nio, solidnie. „Besta" Ustroń, ul.
Skoczowska 47 e, tel. 03385453
98.
Korepetycje język polski, angiel
ski dla dzieci, 0663069136 po
16.00.

Usługi koparką i spychaczem.
0603117552.

39.11

SPORT
4.11

godz. 11.00

4.11

godz. 14.30

XVII Bieg Legionów KS„Kuźnia"
Ustroń
Mecz piłki nożnej ligi okręgowej
Kuźnia  BTS Rekord BielskoBia
ła  stadion Kuźni Ustroń.

0103.11
„111"
ul. Skoczowska 111
0406.11
Centrum
ul. Daszyńskiego 8
0709.11
 P o d Najadą ul. 3 Maja 13
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia

tel.8542489
tel.8545776
tel.8542459
ostatniej apteki.

11TROKSKÁ
dziesięć lat temu
W Rynku stanęły wreszcie budki telefoniczne. Jedną z nich przy
stosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzwonić może
my z aparatów na karty magnetyczne, których sprzedaż prowa
dzi Poczta Polska oraz Centralna Informacja Turystyczna.
•

•

•

Wydawało się, że stare zabudowania gospodarcze naprzeciw
apteki nadają się wyłącznie do rozbiórki. Savia postanowiła wy
korzystać je na sklep. Niestety nie udało się. Budynek z rozgrze
banym remontem kupiła fundacja „ Życie i Misja ". Dziś już funk
cjonuje obiekt z salą wykładową na 300 miejsc, salami spotkań
na parterze i biurami na piętrze. (...) „Zycie i Misja " to funda
cja, w której działają ludzie różnych wyznań. Może dlatego, że
nikt nikogo nie pyta, z jakiego Kościoła przychodzi, tyle osób
zjawia się na spotkaniach i wykładach.
'

Strażnicy miejscy zatrzymali jedną z młodocianych osób, które
spożywały alkohol przy stawie kajakowym. Wynik badania alko
metrem 0,21 prom. Po zatrzymaniu, młodocianego przewieziono
na stację Ustroń Zdrój, gdzie oczekiwali opiekunowie wycieczki,
z którymi przeprowadzono rozmowę.

... ma swoje granice.
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Od 10 do 13 października odbył się w Ustroniu I Integracyjny
Rajd Rowerowy zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej
w Ustroniu Poniwcu. Około 80 uczestników pojawiło się na me
cie na bulwarach nadwiślańskich.
(mn)
2 listopada 2006 r.

Wiosną R. Żebrowski grał w Kuźni.

(Ma BEZ

Fot. W. Suchta

LINII

Beskid Brenna  KS Nierodzim 0:0
Rzadko zdarza się oglądać taki mecz jaki rozegrały między sobą
jedenastki Beskidu i Nierodzimia na boisku w Brenncj. Pogoda
nie sprzyjała w pierwszej połowie. Zacinał deszcz a towarzyszy
ły mu podmuchy wiatru z różnych stron. Jednak Brenna przewa
żała mając kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Niero
dzim poważnie zagroził tylko raz, lecz po strzale Janusza Ihasa
piłka minimalnie minęła słupek. Potem nastąpiła przerwa i to prze
rwa czterdziestominutowa. Sędzia przed rozpoczęciem drugiej
połowy zorientował się, że nie dość wyraźnie widoczne są linie
na boisku i polecił te linie odnowić. Obie drużyny z arbitrem wró
ciły do szatni, a na boisku rozpoczęła się walka z urządzeniem do
robienia linii. W końcu zaskoczyło, linie zrobiono i rozpoczęła
się druga połowa spotkania. Pogoda się poprawiła, przestało pa
dać, a wiatr wiał już tylko w jedną stronę sprzyjając drużynie
z Nierodzimia. Atakował jednak Beskid i stworzył kilkanaście
stuprocentowych sytuacji. Zawodnicy z Brennej pudło wal i na
wet mając kilka metrów do pustej bramki. W zespole Beskidu
występuje dwóch zawodników grających jeszcze wiosną w Kuź
ni Ustroń. Michał Nawrat i Robert Zebrowski dużo stracili ze

(TJJET) PEWNI

SIEBIE

LKS Czaniec  Kuźnia Ustroń 5:1 (3:1)
Zdecydowanie nie wyszedł
mecz Kuźni w Czańcu. Zawsze
Czaniec był dla Kuźni niewy
godną drużyną. Ale też druży
na ta od kilku lat należy do czo
łowych zespołów ligi okręgo
wej, w kolejnych sezonach
walcząc o awans. Pierwszą
bramkę Kuźnia traci już w 5
minucie po kontrze Czańca.
Mija siedem minut i jest j u ż

2:0. Bramkarz Kuźni Paweł
Sztefek wybiega z bramki i zo
staje przelobowany. Kontakto
wego gola zdobywa w 19 mi
nucie Dawid Kruszka po do
kładnym podaniu w uliczkę od
Jacka Juroszka. Niestety kil
ka minut później jest już 3:1.
2 listopada 2006 r.

Była ponownie szansa na kon
taktowego gola po rajdzie To
masza Kożdonia i dośrodko
waniu. Niestety Damian Ma
dzia spudłował. Kolejne dwie
bramki Czaniec zdobywa w 72
i 75 minucie. Pierwszą po strza
le z 18 m pod poprzeczkę, dru
gą ponownie po udanej kon
trze. W końcówce Czaniec miał
jeszcze dwukrotnie okazję na
podwyższenie wyniku. O prze
wadze lidera w tym meczu
świadczy statystyka. W rzutach
rożnych 5:3 dla Czańca w cel
nych strzałach 9:3.
Po meczu trener Kuźni
Krzysztof Sornat powiedział:
 W dwóch poprzednich me

swej formy sprzed miesięcy. M. Nawrat kilkakrotnie nie wyko
rzystał wyśmienitych sytuacji. W Kuźni mu się to nie zdarzało.
Po meczu powiedzieli:
Trener Beskidu Robert Żyradzki:  Mieliśmy dużo sytuacji
bramkowych. Obrońcy Nierodzimia dwukrotnie wybijali piłkę
z linii bramkowej. Taka nieskuteczność jest w każdym naszym
meczu. To nie dziwne, że mamy tylko 16 bramek, a sytuacji
w każdym meczu po 10, 15. Nie padająjednak bramki. Może jest
to zbyt duży luz psychiczny. Trzeba zapytać zawodników dlacze
go marnują ciężką pracę włożoną w ten mecz. Jeden punkt
u siebie to porażka.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:  Dość szczęśliwy remis.
Kto był na meczu widział co się działo. Brak skuteczności Bren
nej pozwolił nam zremisować.
1 Strumień
30 30:17
Przy takim szczęściu można
było pokusić się o trzy punkty,
2 Kończyce M. 29 23:13
bo mieliśmy parę sytuacji. Ale
3 Puńców
28 47:14
trudno grać przy takiej kadrze.
4 Cieszyn
25 33:13
Mało zawodników, część gra
5
Brenna
23 16:6
na siłę z kontuzjami, z meczu
6 Nierodzim
21 28:15
na mecz. Nie mogą trenować,
by do kolejnego meczu podle
7 Haźlach
18 18:22
czyć urazy. Za to trzeba im po
8 Drogomyśl
16 19:16
dziękować. Był to ostatni mecz,
9 Ochaby
15 17:19
a teraz trzeba przeprowadzić z
10 Wisła
14 23:21
chłopakami konkretna rozmo
11 Zabłocie
13 20:34
wę, kto zostaje, a kto odcho
dzi. Potem przepracować zimę,
12 Zebrzydowice 11 14:42
a w „Aklasie" w kadrze musi
13 Kończyce W. 8 13:43
być co najmniej 16 piłkarzy.
14 Simoradz
7 12:38
Wojsław Suchta

:
Walka z urządzeniem do malowania linii.

czach pewne zwycięstwa tro
chę uśpiły drużynę. Wyszliśmy
na boisko zdecydowanie za
pewni. Tak to odebrałem, bo
w początkowej fazie meczu tra
cimy dwie bramki. Strzelamy
kontaktową bramkę, ale znowu
w końcówce tracimy. Gdy prze
grywaliśmy trzeba było się od
kryć i Czaniec to wykorzystał
grając z kontry. Wykorzystali to
w stu procentach. W później
szej fazie meczu każda kontra
pachniała bramką. Co najbar
dziej zawiodło? Brak koncen
tracji, a poza tym zagraliśmy

jeden ze słabszych meczów.
Tak to trzeba ocenić. Trzeba też
docenić klasę przeciwnika, któ
ry gra dobra piłkę. Początko
wa faza meczu zdecydowała
o przegranej. O tym meczu
trzeba szybko zapomnieć spró
bować i odrobić punkty, by

Fot. W. Suchta

w miarę możliwości spokojnie
pracować zimą.
(ws)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Czaniec
Czechowice
Bestwina
Porąbka
Zabrzeg
Chybie
Jasienica
Rekord BB
Żywiec
Kaczyce
Podbeskidzie II
Kuźnia
Milówka
Kaniów
Łękawica
Wilamowice

37
34
31
30
28
23
22
18
17
16
16
14
12
10
9
4
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37:11
42:13
25:14
26:12
48:24
23:17
37:17
26:28
22:25
24:20
20:31
23:26
15:37
16:33
15:61
13:43
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Jako sie tez mocie ludeczkowie
Przeczytalach łoto gazetke ustróńskóm, a dycki sejóm niechóm
na sobotni, abo niedzielni popołedni. Jak już wszyscy domowni
cy połobiadwajóm ijak buciory po lobiedzie pomyjym, to se spo
czywóm aż do wieczora. Ukrajym se szwarny sztrafek niedzielne
go kolocza abo buchty i bierym sie do tej swojski lektury. Tóż
łoto przeczytalach se listę kandydatów na radnych i tak se my
ślym, że znóm tam niejednego i niejednóm i jakoś i nie widzym
ich wszystkich

Latem dziewczyny grały w siatkówkę plażową.

Fot. W. Suchta

CZUJĄ SIĘ PEWNIEJ
Bardzo dobrze zagrały w kolejnym turnieju kwalifikacyjnym
mistrzostw województwa śląskiego w siatkówce młodziczek
dziewczęta z ustrońskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
Turniej odbywał się w Rybniku i drużyna MKS zdecydowanie
dominowała. Najpierw wygrały z UKS „Grom" Rybnik 2:0 (25:22,
25:17), a następnie pokonały faworyzowane siatkarki z MOSiR
MOSM Tychy również 2:0 (25:21, 25:14). W trzecim meczu Ty
chy pokonały Rybnik 2:1. Tym samym drużyna MKS zachowuje
szanse awansu do najlepszej szesnastki w województwie.
O wszystkim zdecyduje turniej w 4 listopada w Tychach.
 Liczyłem w tym turnieju na jedną wygraną, natomiast dziew
czyny zrobiły mi dużą niespodziankę, niejako prezent urodzino
wy  mówi trener Zbigniew Gruszczyk, obchodzący w tych dniach
urodziny.  Był to w ich wykonaniu najlepszy występ w dotych
czasowych turniejach. Widać postępy w grze, przede wszystkim
w organizacji gry. Bardzo dobrze zagrały Karolina Janik, Karoli
na Sikora i Sara Borys. Te trzy zawodniczki na pewno mogę wy
różnić. W drugim secie meczu z Tychami nasze przeciwniczki
stanęły, nie potrafiły podjąć walki. Z kolei nasze dziewczyny nie
pozwoliły im na grę. Trudną zagrywką odrzuciły je od siatki, gra
ły z kontry. Jeszcze trochę mało mamy rozegranych spotkań, ale
widać chęć walki, a co najważniejsze gra zaczyna się kleić. Co
raz pewniej czujemy się na siatce.
Wojsław Suchta
POZIOMO: 1) na głowie motocyklisty,4) w lampie naftowej,
6) prawosławny ksiądz, 8) natchnienie artystów, 9) Don ...,
10) państewko między Hiszpanią a Francją, 11) płynie przez
Wadowice, 12) do pocałowania, 13) efekt działania, 14) jedno
czy Europę, 15)fortyfikacja obronna, 16)syn Dedala, ^ s t a 
re żelastwo, 18) miara pow. gruntu, 19) włoska metropolia,
20) dymi na Sycylii.
PIONOWO: 1) zawodniczka z wiosłem, 2) ubiór płetwo
nurka, 3) może być z masłem, 4) protestancka doktryna teo
logiczna, 5) gorzkawy napój gazowy, 6) figura geometrycz
na, 7) maszyna na śliską jezdnię, 11) też motocykl, 13) duży
pokój.

w tej nowej, zaszczytnej

a łodpowiedzialnej

roli.

Dyć ta jedna, co jóm móm na myśli nigdy dwiyrzi w bloku nie
zawrze i skwóla tego może wlyż kaj kiery na wspólnóm klatkę
schodowóm, a jak zaś ponikiedy trzaśnie swojimi dwiyrzami, to
wszyscy sómsiedzi słyszóm, że już wróciła. Inszy kandydat cho
dzi z pieskym, kiery dycki sro na środku chodnika. Nó, nie łod
smyczy go kaj na trownik, jyno jego pupilek narobi ganc pod
nogi, tam kaj wszyscy chodzóm. Możne łón dycki strasznucnie
rozmyślo ło tym, jako to nasze miasto uzdrowić, tóż nie bydzie
dowoł pozór na taki mało ważne sprawy kaj jego pies sie zała
twio. Zaś inszy kandydat ze swojimi dzieckami ni może se dać
rady, robióm co chcóm, a łón w chałupie ni mo nic do powiedzy
nio, ale w mieście chce rzóndzić, bo karnik musi przeca pokozać,
żeje ważny. Możne mu sie zdo, żeje to przeca łatwe zadani. Wiym,
że kożdymu idzie łatkę prziczepić, ale podziwióm tych ludzi, że
majom tela lodwagi, a nade wszycko loptymizmu i wiary w to, że
dajóm se jakosi rade. Jo by sie tam do rotuza nie cisla, ni móm
na to ani czasu, ani chynci. Takich co majóm chyncije doś, jyno
ni mogym sie rozeznać, kiery śnich je prowdziwym społecznikym
(móm nadzieje, że tacy jeszcze sóm), a kiery widzi tam jakisik
interes. A kogosi przeca wybierymy i trzeja isto wierzić, że by
dóm to ci nejlepsi. Bo cóż nóm inszego zostało?
Hela

BIEG L E G I O N Ó W
4 listopada odbędzie się XVII. Bieg Legionów na dystansie 10
km. start ze stadionu na ulicę Grażyńskiego, Sportową, dalej do
kładki w Nierodzimiu i z powrotem do stadionu. Startować mogą
zawodniczki i zawodnicy od 16 roku życia. Klasyfikacja zosta
nie przeprowadzona w czterech grupach wiekowych dla kobiet
i siedmiu dla mężczyzn. Start o godz. 11.00 na stadionie KS „Kuź
nia". Zgłoszenia do biegu w Urzędzie Miasta, pokój nr 16, tele
fonicznie 8579328, email: umturystyka@ustron.pl lub na pół
torej godziny przed startem w biurze zawodów. Przed biegiem
głównym rywalizować będą dzieci i młodzież ustrońskich szkół
podstawowych oraz gimnazjów.

KRZYZOWKA
30 zł 3 0 zł

KRZYZOWKA
30 zł 30 zł

KRZYZOWKA
3 0 zł 3 0 zł

Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 6 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 42
KOLORY JESIENI
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje Justyna Gawłowska,
Bładnice Górne 19. Płyty pt.: „Co Ustroniakom w duszy gra"
otrzymują: Małgorzata Słonina, ul. Urocza 63 i Urszula
Konieczna, ul. Jaśminowa 32.
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