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KAMPANIA
Kampania wyborcza w Ustroniu nie była burzliwa. Zarządy
Osiedli zorganizowały przedwyborcze spotkania, na których pre
zentowali się kandydaci do wszystkich szczebli samorządu. Fre
kwencja na spotkaniach nie była oszałamiająca, a przybyłych
mieszkańców bardziej interesowały bolączki danej dzielnicy niż
programy kandydatów. O spotkaniach w Ustroniu Górnym, Her
manicach i Lipowcu już pisaliśmy.
Kolejne spotkanie w Poniwcu odbyło się 25 października. Tu
przede wszystkim dyskutowano z burmistrzem o drogach osie
dlowych. Spotkanie prowadził przewodniczący Zarządu Osiedla
Roman Siwiec, który kandyduje do Rady Miasta. Ponadto zapre
zentowali się inni kandydaci na radnych miejskich: Lilianna Smi
łowska, Joanna Cieślar, Marzena Szczotka oraz na radnych po
wiatowych Bronisław Brandys i Czesław Gluza.
Następne spotkanie odbyło się 27 października w Polanie
a prowadził je przewodniczący Zarządu Osiedla Stefan Figiel.
Przedstawił on sprawozdanie z działania Zarządu oraz wnioski
z dzielnicy do budżetu miasta. Zaprezentowali się kandydaci na
radnych w mieście: Barbara Majętny, Stefan Figiel, Izabela Ta
tar, Adam Chwastek, oraz kandydaci na radnych powiatowych:
Elżbieta Głowinkowska, Emilia Czembor i Józef Waszek.
31 października kandydaci na radnych spotkali się z mieszkań
cami Nierodzimia. Tu na początku sprawozdanie z mijającej
kadencji złożył radny Jozef Kurowski. Mówił o sukcesach i po
rażkach. Zebranie prowadziła przewodnicząca Zarządu Osiedla
Halina Kujawa kandydująca do Rady Miasta. Zaprezentowali się
też inni kandydaci na radnych miejskich: Bogusława Rożnowicz,
Halina Kujawa, Ryszard Banszel, oraz kandydaci na radnych
powiatowych: Bronisław Brandys i Czesław Gluza.
Najliczniej 6 listopada przybyli mieszkańcy na zebranie
w Ustroniu Dolnym, ale też w tej dzielnicy sporo się dzieje. Pro
blemy komunikacyjne przy SP2, widmo budowy supermarketu,
budowa bloku na klocowisku. Z tym wszystkim zwracano się do
burmistrza. Licznie zjawili się kandydaci na radnych miejskich:
Halina RakowskaDzierżewicz, Marta Hudzieczek, Krystyna Wa
lawska, Kazimierz Hanus, Piotr Markuzel, Wiesław Szarzeć,
Marek Rembierz, Andrzej Szcześniewski, kandydaci na radnych
powiatowych: Emilia Czembor, Bronisław Brandys, Czesław
Gluza, Józef Waszek oraz kandydat do sejmiku wojewódzkiego
Jan Kubień. Na wszystkich tych spotkaniach obecni byli kandy
daci na burmistrza Stefan Bałdys i Ireneusz Szarzeć. Generalnie
prezentacja kandydatów, także tych na burmistrza, przebiegała
bardzo spokojnie.
Odbyły się też trzy spotkania, a raczej o tylu nam wiadomo,
zorganizowane przez komitety wyborcze. Ustrońskie Porozumie
nie Samorządowe zaprosiło mieszkańców 2 listopada do świetli
cy SM „Zacisze", zaś Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa na
spotkanie 7 listopada w MDK Prażakówka. Na zebraniu UPS do
minowały tematy miejskie, zaś na spotkaniu CIS z udziałem sta
rosty Witolda Dzierżawskiego mówiono o relacjach między sa
morządem powiatowym i miejskim. Najwięcej osób było w hote
lu Ustroń na spotkaniu przedwyborczym Platformy Obywatel
skiej. O samorządzie mówił tam poseł do Parlamentu Europej
skiego Jan Olbrycht.
Wojsław Suchta

Jesień na peronie.

Fot. W. Suchta

JAK GŁOSOWAĆ
Zgodnie z ordynacją wyborczą w gminach do 20.000 miesz
kańców, czyli także w Ustroniu, wyborca głosuje na określonych
kandydatów, stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok
nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych
w danym okręgu wyborczym. Czyli np. w centrum wybieramy
trzech radnych, więc na karcie do głosowania na radnych miej
skich stawiamy trzy krzyżyki. Można również postawić mniej
krzyżyków niż jest mandatów w danym okręgu. W wyborach do
rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego, wyborca glosuje tyl
ko na określoną listę kandydatów, stawiając znak „x" w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy, przez
co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Czyli
w wyborach do powiatu możemy postawić jeden krzyżyk, po
dobnie w wyborach do sejmiku. Nieważne głosy to takie, gdy nie
postawiono na karcie do głosowania żadnego krzyżyka lub
w wyborach do powiatu postawiono więcej niż jeden krzyżyk.
Tak samo głos będzie nieważny, gdy postawimy więcej niż jeden
krzyżyk w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. Głos nieważny
do rady miasta to taki, gdy nie postawimy żadnego krzyżyka lub
więcej krzyżyków niż jest mandatów w okręgu.
(ws)

1 LISTOPADA
l listopada w dniu obchodzonego w Kościele katolickim Dnia
Wszystkich Świętych i w Kościele ewangelickim pamiątki zmar
łych na cmentarzu komunalnym odbyło się nabożeństwo ekume
niczne. Wspólnie modlili się katolicy i ewangelicy, a modlitwę
prowadzili ks. Marek Twardzik z Kościoła ewangelickoaugs
burskiego i o. Reguła z klasztoru dominikanów. Oni też wygłosi
li kazania. O. Reguła mówił:
 To spotkanie, przy grobach naszych zmarłych, naszych rodzi
ców, krewnych, przyjaciół, niedaleko tajemnicy śmierci, jest także
okazją do tego, żeby spojrzeć jeszcze dalej, w przyszłość. Spo
tykamy się wspólnie, chrześcijanie różnych wyznań. Po drugiej
stronie śmierci nie będzie już dwóch wspólnot. Po drugiej stro
nie śmierci będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To miał Pan
Jezus na myśli gdy mówił o tym, że będzie pił z tego kielicha
dopiero w Królestwie Bożym, wtedy gdy nastanie jedna owczar
nia i jeden pasterz, gdy wszyscy zasiądziemy do jednego stołu.
Dzisiaj niestety tej jedności między nami nie ma. Podejście tutaj
do tajemnicy śmierci, do grobów naszych bliskich ma w sobie
nadzieję, że będziemy kiedyś razem. Jestem tu trzy lata w Her
manicach i są różne spotkania ekumeniczne, wspólne koncerty,
ale najczęściej spotykamy się na pogrzebach. To wtedy się jed
noczymy i wspólnie zanosimy prośby za naszych zmarłych. Dzi
siaj również spotykamy się na cmentarzu, bo wiemy, że tam już
będzie jeden stół i Pan Jezus, tak jak obiecywał, razem z nami
zasiądzie. Nawet obiecywał, że będzie nam usługiwał w tej uczcie
niebieskiej. Niech to nasze spotkanie, także spotkanie z naszymi
zmarłymi, spotkanie jakby pod ich opieką niech będzie także
wyrazem naszej nadziei, że w ciągu naszego życia uda nam się
bardziej zjednoczyć, że w ciągu naszego życia zrobimy następ
ne kroki, żeby bardziej być jedno, bo tak naprawdę jeden mamy
cel  ucztować z Chrystusem w niebie. Z bólem przeżywamy to,
że tej jedności na razie nie ma, ale jednocześnie z wielką na
dzieją na takich spotkaniach się zbieramy. Także to spotkanie
przyczyni się do tego, byśmy bardziej byli jedno, a na pewno

Wspólnie modlili się ewangelicy i katolicy.

to
Ponad 250 członków liczy Uni
wersytet Trzeciego Wieku dzia
łający w Cieszynie. Należą do
niego nie tylko seniorzy, ale też
studenci, którzy uczestniczą
w interesujących ich wykładach.
Pod szczytem Trzech Kopców
na wysokości 1000 m n.p.m.
znajduje się największa w Be
skidach jaskinia. Jej korytarze
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mają długość ponad 260 me
trów. Temperatura w głębi
wynosi około 6,5 st. C.
Jednym z niezwykłych i najcen
niejszych eksponatów w zbio
rach Muzeum Śląska Cieszyń
skiego jest ręka mumii. Pocho
dzi ona z kolekcji ks. L. Szersz
nika, założyciela muzeum. Parę
miesięcy temu eksponat został
prześwietlony
rentgenem
w Szpitalu Śląskim. Wynik po
zwolił stwierdzić, że ręka nale
żała do młodej osoby.
Przy ulicy Dojazdowej w Cie
szynie w niskim budynku zaj

jedno będziemy dzisiaj w modlitwie za naszych zmarłych. My ka
tolicy będziemy modlić się za swoich i za waszych, a wy, mam
nadzieję, za swoich i za naszych. Wierzymy w jednego Chrystusa,
chociaż troszkę inaczej. Inaczej wierzymy, ale nie w innego Jezu
sa Chrystusa, który jest Panem i Zbawicielem, który oddał życie
za nas i za naszych zmarłych i chce żebyśmy wszyscy spotkali się
w niebie.
Ks. M. Twardzik w swym kazaniu powiedział:
 I listopad. Pamiątka umarłych. To szczególny dzień w życiu każ
dego z nas. To jeden z tych dni, kiedy częściej niż zwykle nasze
myśli o d e r w a n e si^od p r z y z i e m n e j rzeczywistości. Kiedy próbu

jemy inaczej popatrzeć na naszą egzystencję na ziemi. W takim
dniu jak dziś, spokojnym, wyciszonym, przynajmniej w naszych
duszach, często zastanawiamy się, stojąc nad grobami naszych
bliskich, nad tajemnicą śmierci. Myślimy o śmierci, bo nie sposób
o niej nie myśleć przechodząc przez cmentarne alejki. Na co dzień
jesteśmy zbyt zabiegani, musimy przecież starać się o tak wiele
rzeczy, wręcz nie możemy zrezygnować z wielu spotkań, z wielu
terminów. Nie mamy czasu. Cały ten, można powiedzieć zwario
wany bieg, zostaje przerwany zazwyczaj w momencie gdy Bóg
ingeruje w nasze życie, na przykład przez śmierć naszych bliskich.
Wtedy musimy znaleźć czas i przynajmniej na chwilkę zaczyna
my zastanawiać się nad tym co jest po drugiej stronie, zastana
wiać się nad innymi wartościami naszego życia. Dziś, w pamiątkę
umarłych, wykorzystajmy ten czas zwolnionych obrotów i zasta
nówmy się nad naszym życiem, zastanówmy się, co tak naprawdę
jest dla nas ważne. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał:
„Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem." Czy te słowa
nie stają nam gdzieś w gardle i nie chcą przejść? Czyż to jest
możliwe? Wiemy czym jest zysk, ale czy zyskiem może być
śmierć? Jak więc rozumieć te słowa? Ktoś powiedział kiedyś, że
prawdziwym dobrodziejstwem byłoby dla nas, gdyby znaleziono
środek, lekarstwo, które pozwoliłoby patrzeć nam na śmierć bez
trwogi i pozwoliłoby nam spokojnie umierać. Czy to możliwe?
Tak i nie trzeba nam do tego żadnej chemicznej mikstury. Wszy
scy chrześcijanie wiedzą, czy też wiedzieć powinni, że taki śro
dek istnieje, że takie dobrodziejstwo jest dla nas w Jezusie Chry
stusie. W Nim możemy spokojnie umierać. Oto jest cała prawda
o śmierci. Śmierć, przylądek utrapień, może stać się przylądkiem
dobrej nadziei. Pod jednym warunkiem: Jeżeli w tej naszej ziem
skiej egzystencji urzeczywistnią się słowa apostoła Pawła, że
życiem dla nas będzie Chrystus. Całe życie apostoła narodów było
odzwierciedleniem tych słów. Chrystus stał zawsze w centrum jego
życia. Dlatego śmierć przestała być dla niego trwogą, ale stała się
zyskiem. Ten zysk, którego się spodziewał, to nie były kolejne
odsetki na jego koncie, ale wieczne połączenie z Panem, wieczny
żywot z Bogiem naszym. Dlatego nie uciekajmy przed myślą
o śmierci, bo nigdzie nie uciekniemy. Nie bójmy się śmierci, bo
tak jak ziarno wrzucone do ziemi musi obumrzeć, by plon wyda
ło, tak i my musimy umrzeć, aby z ręki bożej przez wiarę wziąć
życie wieczne. Dlatego każdego dnia żyjmy z Jezusem, aby otrzy
mać możliwość życia z Nim w wieczności.
Wspólnie zmówiono Modlitwę Pańską, a następnie katolicy
odbyli procesję alejkami cmentarza. Do późnych godzin wieczor
nych na ustrońskich cmentarzach zapalano znicze na grobach naj
bliższych, sąsiadów, znajomych.
Wojsław Suchta
mowanym obecnie przez intro
ligatornię i garaże, ongiś była...
zajezdnia tramwajowa. Nadol
ziański gród, wtedy jeszcze nie
podzielony granicą, miał linię
ł ą c z ą c ą obie części miasta.
Tramwaje kursowały w latach
I 9 l l  1921. Cztery pojazdy
kursowały co 1 0  2 0 minut.

Rzeka Olza daje schronienie
wielu gatunkom ptaków. Naj
piękniejszy jest zimorodek na
zywany „latającym klejnotem".
Kolor jego upierzenia nieustan
nie się zmienia. Inny mieszka
niec to pluszcz, który z dna rze
ki lubi wybierać owady przy
czepione do kamieni.

Najstarszym pomnikiem w Cze
skim Cieszynie jest wykonana
z piaskowca XVIIIwieczna fi
gura św. Jana Nepomucena. Stoi
na 2metrowym cokole. W ubie
głym roku za 200 tys. koron po
mnik został gruntownie odno
wiony.

Ponad 300 tys. zł pochłonie re
mont zabytkowych organów
w kościele Jezusowym w Cie
szynie. Potężny instrument po
chodzi z 1785 roku. Remont jest
konieczny ponieważ w drewnia
nych elementach... zasmakowa
ły korniki.
(nik)

9 listopada 2006 r.

KRONIKA MIEJSKA
KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI
Stowarzyszenie „AS" zaprasza na wykład dr med. Alicji Kalety
na temat „Kontakt ze zwierzętami i ich wpływ na osoby starsze
i dzieci. 9 listopada o godz. 17.00 w Oddziale Muzeum.
NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW:
lat 80
ul. Gościradowiec 25
Władysław Białożyt
ul. Dominikańska 2/3
Bożena Buczek
lat 85
ul. Topolowa 1
Krystyna Chwastek
lat 80
ul. Jelenica 5
Jan Gontarz
lat 85
ul. Lipowa 38
Zdzisław Hławiczka
lat 80
ul. Wantuły 102
Franciszek Korcz
lat 80
ul. Łączna 64
Klemens Maciejczek
lat 80
os. Manhatan 4/48
Hildegarda Murowska lat 96
ul. 3 Maja 13/3
Jadwiga Odehnal
lat 90
os. Manhatan 6/27
Bolesław Ogrodzki
lat 80
ul. Daszyńskiego 52/9
Justyna Pinkas
lat 93
ul. Myśliwska 18
Józef Skutella
lat 90
os. Manhatan 3/56
Helena Spratek
lat 85
PROMOCJA N O W E G O KALENDARZA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję „Kalendarza Ustroń
skiego" na 2007 rok, która odbędzie się w sobotę 18 listopada
o godz. 15.00. Promocji dokona Maciej Chowaniok. W progra
mie wystawa fotografii i pamiątek z podróży Grażyny Kubicy.
ZAPISKI Z IRAKU
Muzeum Ustrońskie zaprasza na promocję książki Sławomira Ga
lickiego, dziennikarza, historyka, pracownika Grupy Wsparcia
Rządowego w Iraku pt. „Zapiski z Al  Kut", która odbędzie się
w piątek 10 listopada o godz. 17.00. Spotkanie poprowadzi wy
dawca książki Tadeusz Dytko.
POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
Zwracamy się do Was z apelem o po
moc zwierzętom w czasie zbliżającej się
zimy. Naszym obowiązkiem jest zadbać
nie tylko o zwierzęta domowe, ale rów
nież o ptaki, koty bezdomne, zwierzęta
leśne. Szczególnie prosimy o dołożenie
AnlmsJs Setorłiy wszelkich starań, aby przed nadejściem
zimy zabezpieczyć właściwe warunki by
towania psom  stróżom Waszych domów. Nie wolno zapomnieć
o uszczelnieniu psich bud, wyłożeniu ich słomą i podawaniu wie
czorem tłustej i pożywnej karmy, która ułatwi psom przetrwanie
mroźnych nocy. Wydłużmy psom łańcuchy, aby mogły więcej
się ruszać, nie będzie im wtedy tak zimno. Spójrzcie za okno,
one czekają na Waszą troskę, bo same nie potrafią sobie pomóc!
Pamiętajmy! „Miarączłowieczeństwa i humanitaryzmu każdego
narodu jest jego stosunek do zwierząt".
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS" w Ustroniu

CI KTÓRZY OD NAS ODESZLI
lat 67 os. Manhatan 6/45
Zdzisław Kieloch
Anna Kędzior
lat 68 ul. Kościelna 10/9
Franciszka Kania
lat 76 ul. Bładnicka 42
Władysław Zeidl
lat 67 ul. Wiśniowa 3
Zdzisław Labzik
lat 51 ul. Różana 22
Anna Szarzeć
lat 89 ul. Pasieczna 18
Jan Jarco
lat 83 ul. Lipowska 45

KRONIKA POLICYJNA
30.10.2006 r.
Ok. godz. 12.30 na ul. Wiślańskiej
mieszkaniec Raciborza kierujący
seatem cordobą wymuszał pierw
szeństwo przejazdu i „stuknął" re
nault 19 prowadzone przez miesz
kańca naszego miasta.

31.10.2006 r.

O godz. 9.50 na ul. A. Brody kie
rująca fordem mondeo mieszkan
ka Jaworzna wycofując z parkingu
nie zachowała ostrożności i uderzy
ła w fiata 126p, kierowanego przez
mieszkańca Wisły.

31.10.2006 r.

Ok. godz. 10 nieznany sprawca
ukradł rower górski cross miesz

STRAŻ

MIEJSKA

30.10.2006 r.
Kontrole osób handlujących na tar
gowisku i prawidłowego parkowa
nia wokół.

30.11.2006 r.

Strażnicy zgłosili w posterunku
energetycznym uszkodzenie kabla
przy ul. 3 Maja oraz w pogotowiu
gazowym ulatnianie się gazu przy
ul. Wiślańskiej. W obu przypad
kach odpowiednie służby podjęły
działania.

1.11.2006 r.

Patrole w rejonie wszystkich

z powodu śmierci

Ojca
składają funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ustroniu

9 listopada 2006 r.

1.11.2006 r.

Prowadzone były działania w ra
mach o g ó l n o p o l s k i e j akcji
„Znicz". Wokół cmentarzy i na
drogach miasta sytuację kontrolo
wali policjanci z Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Powiato
wej Policji w Cieszynie i z Komi
sariatu Policji w Ustroniu. Było
spokojnie.

5.11.2006 r.

Przed godz. 8 na ul. Szerokiej kie
rujący fiatem uno mieszkaniec
Ogrodzonej wymuszał pierwszeń
stwo i zderzył się z volkswagenem
transporterem. Pasażerka fiata do
znała obrażeń ciała i została od
wieziona do szpitala.
(mn)
cmentarzy. Czuwanie nad zacho
waniem porządku publicznego
i w razie możliwości prawidło
wym parkowaniem pojazdów.

1.11.2006 r.

W czasie mocnych podmuchów
wiatru w dwóch przypadkach we
zwano Jednostkę Ratowniczo
Gaśniczą Państwowej Straży Po
żarnej, żeby zajęła się złamany
mi drzewami przy ul. Nadrzecz
nej i Fabrycznej.

2.11.2006 r.

Mieszkaniec Ustronia przypro
wadził do komendy SM bezpań
skiego wilczura, który błąkał się
na ul. Jelenica.
(mn)
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także włoska
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Ustroń, Rynek 3
łel. 033 854 17 62

Ustroń  Centrum

Serdeczne wyrazy współczucia
Koledze Grzegorzowi Labzikowi

kance Ustronia, która pozostawi
ła go przed zakładem fryzjerskim.

ul. 3 Maja 44

tel: 854 41 67
pon.niedz.

C o piątek m u z y k a
na ż y w o
.30
03.11 Kwartet Piotra
Lemańczyka
10.11 Trio Piotra
Schmidta
17.11Sebastian Kret
Band
25.11Jazz Me3
Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
rezerwacje:
tel 033 85442 33
www.angelspub.i

Ustroń  Polana
ul. Baranowa 13a
tel. 851 39 63
pon.niedz. 6?23"

Ustroń  Hermanice
ul. Skoczowska 76
tel. 854 76 24
pon.sob.
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KANDYDACI NA BURMISTRZA
Rozmowa ze Stefanem Bałdysem
Jakie są pana poglądy polityczne?
W twej chwili nie mam żadnych preferencji politycznych. Z całą
pewnością mam poglądy lewicowe i tego się nic wstydzę. Trzeba
jednak powiedzieć co się rozumie przez poglądy lewicowe. Ja
jestem zwolennikiem gospodarki rynkowej, ale w konstytucji jed
noznacznie zapisano realizację społecznej gospodarki rynkowej.
Ten zapis tłumaczy moją lewicowość. Taki sam byłem kiedyś jak
jestem teraz.
Lewicowiec i jednocześnie przedsiębiorca prywatny, kapita
lista?
To nie jest takie sprzeczne. Dawanie wszystkim równo, czy we
dług potrzeb to niedorzeczność bez podstawowych zasad logiki.
Zawsze uważałem, że przedsiębiorczość to najważniejsza spra
wa. Oczywiście rynku nie można traktować w sposób dziki. Trzeba
dostrzegać problemy społeczne. Europa tak na to patrzy  rozwój
ale przez pryzmat społecznych problemów. Jeżeli nie rozwiąże
my problemów społecznych to nie ma szans na pozytywne zała
twienie jakiegokolwiek problemu w skali mikro i makro, w skali
kraju i Europy. Dlatego nie ma sprzeczności w stwierdzeniu spo
łeczna gospodarka rynkowa. Nie jest to skierowanie na ludzi, któ
rzy wszystkiego chcą, bo im się należy, ale dostrzec i to, że nie
wszyscy są w stanie sprostać wymogom rynku.
Jakie są pana zainteresowania? W jaki sposób spędza pan
wolny czas?
Jestem entuzjastą sportu. Uprawiałem wyczynowo piłkę nożną,
żeglarstwo. Trochę się to wzajemnie wykluczało, bo jak miałem
regaty, nic mogłem pojechać na obóz piłkarski. Do dzisiaj zami
łowanie pozostało i jestem rekreacyjnie czynny. Nie wyobrażam
sobie roku bez wyjazdu na rejs żeglarski. Choćby się świat walił,
ja muszę pojechać.
Wspomniał pan o piłce nożnej. To jakiej drużyny jest pan
kibicem?
Serce jest przy mojej ukochanej Polonii Bytom, obecnie niestety
w drugiej lidze. Oczywiście spektrum zainteresowania jest duże.
Lubię oglądać mecze z udziałem Wisły Kraków i Legii Warsza
wa. Z zagranicznych zawsze sympatyzowałem z Barceloną.
A inne zainteresowania? Jakie gazety lubi pan czytać?
Z dzienników Gazetę Wyborczą, w piątki i soboty Dziennik Za
chodni, z tygodników Angorę, Politykę. To dla mnie elementarne
czasopisma.
Inne zainteresowania pozasportowe?
Muzyka, co wiąże się z tradycjami rodzinnymi ...
... i z synem.

Stefan Bałdys.
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Oczywiście. Jest jazzmenem i kibicujemy mu z żoną, by jak naj
lepiej się mu powiodło. A skręcił bardzo, b o j a widziałem w nim
inżyniera.
Co najchętniej ogląda pan w telewizji?
Niechętnie programy polityczne. Lubię filmy pokazujące walkę
0 sprawiedliwość. Kiedyś bardzo lubiłem westerny, gdzie zwy
cięża samotny, ale uczciwy. Największe wrażenie z seriali wy
warł na mnie film „Pogoda dla bogaczy". Tam pokazano zmaga
nia ojca, a potem syna z bezprawiem. Z nowych seriali oglądam
czasem te, które akurat ogląda żona, bo muszę.
Jakie są pana ulubione potrawy. Co przygotowuje żona, by
zrobić panu przyjemność?
Jestem łakomczuchem. Ciasto drożdżowe ze śliwkami, z truska
weczkami, torciki. Lubię słodycze, jak każdy dobry człowiek.
Jaki jest pana ulubiony obiad?
Taki typowy śląski: kartofelki, kapusta i schaboszczak, a do tego
wspaniała zupa pomidorowa.
Co pana najbardziej denerwuje w życiu codziennym?
Brak szczerości. Bardzo denerwuje mnie bezmyślna biurokracja.
A pan sam, pracując w starostwie, jest biurokratą.
Jestem, ale staram się postępować tak, jakbym chciał by postępo
wano w stosunku do mnie. Ogromną satysfakcję sprawia mi, jak
wygram walkę z jakimś złośliwym biurokratą. Przy tym staram
się go przyuczyć, by tak nie postępował.

Rozmowa z Jerzym Blachą
Nie jest pan mieszkańcem Ustronia i decyduje się pan kandy
dować na burmistrza. Dlaczego?
Jestem sympatykiem Ustronia od ponad 40 lat. To wpłynęło na
moją decyzję. Na ziemię cieszyńską przeprowadziłem się w po
łowie lat 80. De facto jestem katowiczaninem, ale od dziecka
przyjeżdżałem do Ustronia z rodzicami.
1 zna pan na tyle specyfikę Ustronia, by zostać burmistrzem?
Sądzę, że tak.
Jakie są pana poglądy polityczne?
Jest to mieszanina liberalizmu z socjadcmokracją. Nie ma takiej
partii w Polsce, która byłaby mi bliska. Najbliższa jest mi angiel
ska Labour Party. Przy tym trzeba ograniczyć rolę związków za
wodowych, które muszą sobie zdawać sprawę z tego, że także
odpowiadają za zakład pracy.
Pana ulubione zajęcia?
Moim hobby jest historia, szczególnie wieków średnich. Jestem
zafascynowany renesansem włoskim, Florencją, co nie znaczy,
że jestem zafascynowany Włochami. Fascynacja dotyczy także
średniowiecznej historii Polski. Jestem wielokrotnym uczestni
kiem Wielkiej Gry.
Odniósł pan sukces w Wielkiej Grze?
Raz. Zwycięzcą eliminacji byłem kilkakrotnie. Jestem inżynie
rem po AGH w Krakowie ze specjalnością chemii metali. Mój
ojciec też był inżynierem chemii i ja uczyłem się czytać z książek
chemicznych. Szybciej znałem tablicę Mendelejewa niż tablicz
kę mnożenia. Z natury byłem jednak zawsze humanistą. Do Wiel
kiej Gry nikt nie jest w stanie przygotować się w ciągu kilku ty
godni po komunikacie. Trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat
i księgozbiór, dostęp do literatury. Zgromadziłem jeden z więk
szych księgozbiorów z historii w tym regionie. Swoją bibliotekę
obliczam na ponad 3000 woluminów.
Inne zainteresowania. Czy jest pan kibicem sportowym?
Oczywiście. Od dziecka. Szczególnie piłki nożnej.
Jaki klub?
Od dziecka Górnik Zabrze. W latach 60. z Katowic jeździłem na
mecze Górnika tramwajami. Później będąc katowiczaninem ki
bicowałem GKS Katowice. Będąc w Krakowie na studiach by
łem fanem Wisły. Zawsze mam serce rozdarte, gdy Wisła gra
z Górnikiem. Drugim moim sportem jest żużel. Jestem fanem Tom
ka Golloba. Jeździmy ze starszym synem jako kibice po Europie
na cykl Grand Prix.
Co w telewizji pan ogląda poza Wielką Grą?
9 listopada 2006 r.

KANDYDACI NA BURMISTRZA

Jerzy Blacha.

Fot. W. Suchta

Mądre programy publicystyczne. Nie lubię napastliwych dzien
nikarzy. Musimy się wszyscy szanować, a w tej chwili to słowo
różnie brzmi.
Ulubiony film?
„Osiem i pół" Felliniego. Mądry film. Tego kina włoskiego już
nie ma, nad czym bardzo ubolewam.
Ulubiona książka?
Czytam różne książki, a od wielu lat mam jedną ulubioną, do
której wracam  to Irvinga Stone'a „Udręka i ekstaza" o Michale
Aniele.
Jaka jest pana ulubiona potrawa?
Kuchnia polska. Kocham kapuśniak. Lubię konkretne zupy jak
ogórkowa, pomidorowa, na drugie schabowy z kapustą zasma
żaną i ziemniakami.
Co pana na co dzień denerwuje?
Jeżeli chodzi o ludzkie przywary to brak uczciwości w słowach
i czynach. Po drugie głupota i fanfaronada. Tego autentycznie nie
znoszę.

Rozmowa z Ireneuszem Szarcem
Każdy człowiek ma jakieś preferencje polityczne. Jakie są
pana?
Trudno je przyporządkować programom partii funkcjonujących
w naszym kraju. Zawsze preferowałem nastawienie prospołecz
ne, działanie na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i nie prze
szkadzanie tym, którzy wsparcia nie potrzebują a chcą coś zrobić
w kraju czy mieście. Nie mogłem się zdecydować na wybór żad
nej konkretnej partii, z którą byłoby mi po drodze. Z tego powo
du nie należałem nigdy do organizacji politycznej. Moje poglądy
oscylują w kierunku centrowym. A nastawienie prospołeczne
wynika także z drogi życiowej, gdy na studiach wybrałem spe
cjalizację prawa administracyjnego, co pozwala pomagać ludziom,
zauważać tych co wsparcia potrzebują.
Przy podziale na lewicę i prawicę, gdzie lokuje pan swoje po
glądy?
Myślę, że można je ulokować w centrum przy liberalnym podej
ściu do gospodarki.
Jakie są pana zainteresowania pozazawodowe?
Aktywny wypoczynek, rekreacja, turystyka, czyli jazda na rowe
rze, narciarstwo. Lubię też dobrą książkę, począwszy od poezji
po literaturę klasyczną.
Ulubione książki?
Wracam często do Remarque'a. To literatura opisująca wojnę,
postawy ludzkie, zachowania w trudnych, krytycznych sytuacjach,
ale także zwykłe, proste życie, odruchy ludzi, którzy często wbrew
9 listopada 2006 r.

swojej woli wplątani w jakąś zawieruchę potrafią z niej wyjść
z twarzą.
Jakie gazety najchętniej pan czyta?
Staram się czytać prasę przekrojowo, więc i lewicową i prawi
cową.
Ale po jedne gazety sięga pan z większa przyjemnością, po
inne z mniejszą.
Ujmując to w ten sposób czytam Gazetę Wyborczą, kupuję Nasz
Dziennik, czytam lokalne tygodniki to znaczy Głos Ziemi Cie
szyńskiej i Dziennik Zachodni, a od czasu do czasu, sięgam też
po takie tygodniki jaki Newsweek, Polityka, Forum. Czasem ku
pię sobie Przekrój. Jak wpadnie mi w rękę jakiś tytuł bardziej
specjalistyczny, jak np. Arcana, też chętnie czytam.
A jakie filmy ogląda pan z przyjemnością?
Zarówno gdy chodzi o literaturę jak i filmy zawsze lubiłem gatu
nek science fiction. Lubię oglądać nawet starsze filmy z tego ga
tunku, jak Gwiezdne Wojny, Odyseję Kosmiczną, a ostatnio
z uwagi na preferencje moich dzieci formy bardziej baśniowe.
Lubię fantastykę naukową.
Z uwagi na córkę, ulubioną jest muzyka skrzypcowa?
W tej chwili gra na wiolonczeli, więc powiedzmy muzyka smycz
kowa. Chętnie w ogóle rodzinnie słuchamy muzyki klasycznej.
To daje odprężenie, tylko musi być odpowiedni klimat i nasta
wienie.
Czy jest pan kibicem sportowym?
Kibicuję, nigdy natomiast nie byłem jakimś zażyłym kibicem da
nej dyscypliny czy klubu. Siedzę duże imprezy, zwłaszcza gdy
bierze udział polska reprezentacja. Ostatnio preferuję siatkówkę,
ale też piłkę nożną.
Pana ulubiona drużyna piłkarska?
Oprócz drużyn Kuźni i Nierodzimia nie mam specjalnych prefe
rencji. Kiedyś kibicowałem Śląskowi Wrocław.
Co żona podaje panu w urodziny na obiad, by zrobić małżon
kowi przyjemność?
Preferujemy regionalny styl odżywiania. Może są to niezbyt wy
szukane potrawy, ale też potrafimy je szybko przygotować z uwagi
na stały brak czasu. Są to mięsa duszone z różnego rodzaju sałat
kami.
Ulubiona zupa?
Grzybowa.
Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
Ludzka głupota i brak poszanowania tego co się robi. Uważam, że
każdy kto coś zaczyna robić, powinien to robić uczciwie wzglę
dem innych i samego siebie. Robienie czegoś źle, nierzetelnie, obar
czanie winą wszystkich tylko nie siebie, to najbardziej irytujące.
Rozmowy przeprowadził: Wojsław Suchta

Ireneusz Szarzeć.

Fot. W. Suchta
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Wstęp 35 zł od osoby
w tym aorąca kolacja z lampką wina, oraz wiele innych atrakcp.
rwacja telefoniczna, przyjmujemy również zamówienia na Sylwestra 21

Trwa Ustrońska Jesień Muzyczna w „Prażakówee".
W piątek, 10 listopada najbardziej znane i tylko piękne me
lodie filmowe zagra trio doskonałych muzyków w cieka
wym składzie brzmieniowym na wibrafon, trąbkę i kon
trabas. Studenci ostatniego roku Instytutu Jazzu Akade
mii Muzycznej w Katowicach  Bartek Pieszka i Piotr
Schmidt oraz absolwent Wychowania Muzycznego US
Wojciech Pieszka  grający na co dzień w Filharmonii Ślą
skiej, zaprezentują nam utwory miłe dla ucha i serca. Pa
nowie koncertujący z Jerzym Milianem, Joachimem Mene
lem wykonają własne interpretacje muzycznych tematów
„Wojny domowej", „Czterdziestolatka", „Janosika", „ 07
zgłoś się", „Moon River", „Love Story" itd. Wstęp wolny.

Ustroń, ul. 3 Maja 39 A, tel. (033) 854 14 41

Stefan Bałdys
Kandydat na Burmistrza
Miasta Ustronia

Jerzy

kandydat do Rady Powiatu z listy Cieszyńskiej Incjatywy Społecznej

przewietrzmy ratusz.

Polskie Stronnictwo Ludowe
Do Sejmiku Śląskiego
WYBIERAMY NAJLEPSZYCH

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

kandydatka na radną
do Rady Miasta Ustroń z K W P i S

Do Rady Powiatu
Okręg nr 6 B r e n n a  U s t r o ń

Władysław Niemiec
Lat 46, żonaty, żona lekarz, jedna córka, ekonomista, od
16latprowadzidziałalnośćgospodarczą.
^ ^ ^

www.slask.psl.pl
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L i s t a nr 1, p o z . 1
KOMPETENCJA I ROZWÓ J

3  Manhatan
mgr ekonomii bankowiec, byty Wiceprezes Zarządu
Banku. Główny Księgowy Obecnie zca przew Rady
Osiedla Manhatan. Moim celem jest dynamiczny
rozwój miasta bezpieczeństwo walkazbiurokrac
rzeczowa współpraca z mieszkańcami
pubikacja inansowana przez komict wyborczy RS
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kandydatka
do Rady Miasta Ustroń

kandydat do Rady Miasta Ustroń

o k r ę g nr 9

Chcę by Ustroń był piękniejszy, atrakcyjny dla
turystów i przyjazny dla mieszkańców Nie mam
żadnych prywatnych interesów do załatwienia, lezy
mi na sercu tylko dobro jego mieszkańców
Pochodzę z rodziny, która nie przeszła obojętnie
wobec ludzkiego nieszczęścia
samorząd
pubikaeja finansowana przez komłot wyborczy PiS
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Prawo i Sprawiedliwość
P ü b l k c p inanaowena p r r a r komtot wyborczy R S |

2006

Prawo i Sprawiedliwość

Wszystkie ogłoszenia na tej stronie są finansowane przez ko
mitety wyborcze.
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KANDYDACI
DO S E J M I K U
Andrzej Georg  kandydat do Sejmiku Województwa Śląskie
go lista nr 5 pozycja 4., lat 58, adwokat, żonaty, był założycielem
Platformy Obywatelskiej w okręgu bielskim. Ma doświadczenie
samorządowe. W latach 19901992 był burmistrzem miasta Ustro
nia. W latach 19982001 był starostą powiatu cieszyńskiego. Brał
udział w opracowaniu strategii rozwoju województwa śląskiego
i konferencjach związanych z rozwojem regionu. Specjalizuje się
w prawie administracyjnym, szczególnie w ustawodastwie regio
nalnym i lokalnym. Chce by środki pomocowe z Unii Europej
skiej były jak najlepiej wykorzystane w województwie. Jan Ku
bień  lat 62, żonaty, żam. w Ustroniu, absolwent Technikum
B u d o w l a n e g o w Cieszynie i Akademii E k o n o m i c z n e j
w Katowicach. Od 1965 roku pracuje w „wodociągach 1 ' przecho
dząc kolejne szczeble zarządzania aż do stanowiska Prezesa Za
rządu Dyrektora Generalnego Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
sp. z o.o.w Ustroniu. Funkcję tę pełni od 1994 roku. Jest człon
kiem Prezydium Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie"
zrzeszającej 460 firm w Polsce. Działa od 1968 roku w ruchu
ludowym. Prezes PSL w Ustroniu i ZP PSL w Cieszynie. Vce
Prezes Stowarzyszenia „Ustrońskie Dożynki".
Paweł Mitręga  63 1.  Ruch Anatomii Śląska. Nie lubię pu
stych słów i obietnic bez pokrycia, ponieważ życie dyktuje po
trzeby, na które należy pozyskiwać środki. Potrzeby naszego mia
sta i obywateli są ogromne a środki (finansowe) są w wojewódz
twie. Jakość naszego życia zależy od tego, co ustala się na róż
nych stopniach samorządowych władz. Jestem w wieku przed
emerytalnym i chcę też działać na rzecz ludzi starszych, godnego
życia na emeryturze, normalnego dostępu do służby zdrowia,
opieki społecznej. Programy działań chciałbym ustalać na spo
tkaniach z wyborcami i potem starać się je realizować.

KANDYDACI DO
RADY POWIATU
KW POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE
Władysław Niemiec  kandydat na radnego Rady Powiatu Cie
szyńskiego. Lista Nr 1, pozycja 1. Bezpartyjny, wiek 46 lat, żona
lekarz, córka. Od 16 lat prowadzę własną działalność gospodarczą
w usługach ubezpieczeniowofinansowych. Wiem co znaczy two
rzenie nowych miejsc pracy, rozwój klasy średniej. Swoją wie
dzę i zapał chcę wykorzystać na aktywne i skuteczne pozyskiwa
nie funduszy z Unii Europejskiej i wykorzystanie ich dla naszego
regionu.

CIESZYŃSKA INICJATYWA
SAMORZĄDOWA CIS 2006
Aleksandra Cieplińska  mgr farmacji. W latach 19811984
pracownik naukowy Śląskiej Akademi Medycznej w Zabrzu, od
1987 do 1992 kierownik działu Epidemiologii w SANEPID
w Cieszynie. Od 15 lat kierownik Apteki nr 1 w Brennej. Repre
zentant środowiska zawodowego farmaceutów powiatu cieszyń
skiego. Mieszka w Ustroniu Poniwcu. Zamierza pracować
w Komisji Zdrowia Rady Powiatu.
Zdzisław Kaczorowski  lat 55, dyrektor zarządzający w fir
mie „Polde" Strumień, Założyeiel i Prezes Stowarzyszenia Wspie
rania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner", które współpra
cuje m. innymi z samorządami i przedsiębiorcami Powiatu Cie
szyńskiego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europej
skiej. Zadania i problemy samorządu poznał pracując w Staro
stwie Cieszyńskim (Kierownik Biura) i Urzędzie Marszałkow
skim Województwa Śląskiego (Dyrektor Placówki Zamiejscowej
w Bielsku Białej). Bliski współpracownik Poseł do Parlamentu
9 listopada 2006 r.

Europejskiego Grażyny Staniszewskiej.
Marek Konowoł  wykształcenie wyższe magisterskie, wycho
wanie fizyczne, informatyka, zarządzanie. Nauczyciel wychowa
nia fizycznego i informatyki, Dyrektor SP 5 Ustroń. Trener sko
ku o tyczce, prezes MKS Ustroń, Członek Zarządu Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie.
Mariola Michalska  Kaczmarek  Absolwentka AWF Kato
wice, trener narciarstwa alpejskiego. Jako zawodniczka zajmo
wała miejsca w czołówce kraju, Europy i Świata. Przez 15 lat
pracowała jako nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie pro
wadzi własny ośrodek narciarski pod Czantorią. Kocha góry, sport
i turystykę, czyli wszystko to czym zajmuje się w życiu zawodo
wym. Mieszka w Ustroniu Polanie.
Lesław Werpachowski  z wykształcenia socjolog, Stypen
dysta Johns Hopkins University w Baltimore, USA. W latach 80
tych działacz Solidarności. Od roku 1990, przez dwie kadencje
Radny Rady Miejskiej Ustronia, a potem Radny Rady Powiatu.
Współtwórca Euroregionu Śląsk Cieszyński. Od 2004 Główny
Specjalista w Zespole Programów Międzynarodowych Uniwer
sytetu Śląskiego. Prezes Stowarzyszenia „Teraz Europa" w Cie
szynie. Żona, nauczyciel, pracuje jako Zca dyrektora w Gimna
zjum nr 2 w Ustroniu.
Lista nr 18 CIS  jedyna lista alfabetyczna w powiecie

KWW CZAS
Bronisław Brandys  kandydat do Rady Powiatu lista nr 20
poz. 1 Cieszyńska Zorganizowana Akcja Samorządowa Czas na
Lewicę  wykształcenie wyższe, radny dwóch kadencji Rady Mia
sta Ustroń,w minionej kadencji Rady Powiatu Cieszyńskiego, pra
cował w Komisjach Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa oraz
Środowiska, członek SLD. W nowej radzie chciałby m.in. dopil
nować dalszych remontów dróg powiatowych w Ustroniu, po
prawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z ul. Katowicką, re
montu mostu na ul. Wczasowej, budowy chodnika na ul. Jelenica
oraz utrzymania schroniska młodzieżowego w Dobce przez Sta
rostwo Powiatowe.
Karol Chraścina  wykształcenie wyższe pedagogiczne, na
uczyciel SP 2 w Ustroniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Cieszy
nie, LO I w Cieszynie, wizytator Kuratorium Oświaty w Bielsku
Białej. Ostatnio dyrektor Domu Sportu i Turystyki w Cieszynie.
Długoletni działacz sportowy powiatu cieszyńskiego. Przez lata
pracy i działalności społecznej: przyczyniałem się do rozbudowy
bazy sportowoturystycznej w naszym regionie, organizowałem
wiele imprez sportowych, plebiscytów na najlepszego sportowca
powiatu cieszyńskiego. Przez 38 lat pracowałem z młodzieżą,
dbając o j e j prawidłowy rozwój i edukację. Nigdy nie szczędzi
łem sił dla dobra ogółu, pomagając innym.
Leszek Piotr Szczypka  organizator i dyrektor Gimnazjum
nr 1 w Ustroniu. Absolwent kierunku historii na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach. Studia podyplomowe z organizacji i za
rządzania w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
i Wyższej Szkole Administracji w Bielsku  Białej. W latach 1980
2000 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w UstroniuPolanie.
Nauczyciel dyplomowany. Długoletni instruktor ZHP, miedzy in
nymi drużynowy i komendant hufca. Obecnie członek Zarządu
M. K. S. w Ustroniu. Od kilku lat pracuje w komisji mieszkanio
wej pracowników szkół miasta Ustronia. Lubi podróżować, czy
tać i słuchać dobrej muzyki.

KWW SAMORZĄDOWY RUCH
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
Emilia Czembor  kandydatka Samorządowego Ruchu Ziemi
Cieszyńskiej do Rady Powiatu  lista nr 19, poz. 1. Ostatnie kil
kanaście lat nieprzerwanie pracowałam w Radzie Miasta, byłam
członkiem Zarządu Miasta oraz przez sześć lat kierowałam pracą
Rady. Zdobyte doświadczenie pozwala mi sądzić, że byłabym
dobrym reprezentantem Państwa, Szanowni Wyborcy, w Radzie
Powiatu. Znam doskonale potrzeby naszego miasta w zakresie
zadań leżących w kompetencji powiatu. Nasze drogi powiatowe
jak Cieszyńska, Dominikańska, Lipowska, Skoczowska, Daszyń
skiego i inne stanowczo za długo czekają na remonty.

KW LIGA POLSKICH RODZIN
Liga Polskich Rodzin chce realizować program naprawy pań
stwa poprzez wyrównywanie szans społecznych, obronę majątku

Gazeta Ustrońska 7

narodowego, wzmocnienie polskiej rodziny, zreformowanie sys
temu edukacji. Chcemy przywrócenia autorytetu takim wartością
jak: Naród, Rodzina, Godność, Suwerenność, Sprawiedliwość,
Tradycja, Wiara Ojców. Pragniemy, aby Polacy byli dumni ze
swojej Ojczyzny, z Jej historii i dokonań w dziejach Europy
i Świata. Chcemy Polski bezpiecznej, gospodarnej i silnej polską
rodziną.
Radosław Sławomirski (pozycja nr 1)  absolwent Akademii
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Cieszynie. Obecnie pracuję w Ministerstwie

pracująca w 3ch komisjach: edukacji, zdrowia i opieki społecz
nej oraz rewizyjnej. Mój program wyborczy: Remont szkół i pla
cówek oświatowych, Modernizacja Szpitala SI., Dalsza rozbu
dowa działu diagnostyczno  zabiegowego Szpitala SI, Podno
szenie standaryzacji domów pomocy społecznej, Ochrona auto
nomii szkolnego schroniska w Dobce, Zwiększenie środków na
profilaktykę dla młodzieży, pomoc bezrobotnym, najuboższym
zwłaszcza dzieciom, Dalsza rozbudowa dróg powiatowych. Jako
jedyny powiat cieszyński przeznaczył 35% całego budżetu na
inwestycje oraz maksymalnie wykorzystał środki unijne. Wybie

Edukacji N a r o d o w e j na stanowisku o d p o w i e d z i a l n y m za polity

rając ludzi uczciwych i pracowitych dajesz szansę na dalszy roz

kę państwa w sferze turystyki szkolnej i krajoznawstwa. Prezes
stowarzyszenia ekologicznego „Zielona Inicjatywa"; wolonta
riusz. Interesuje się poezją; aktualnie składa do druku swój de
biutancki tomik.
Adam Kajfosz (pozycja nr 5)  absolwent Technikum Hote
larskiego w Wiśle. Obecnie pracuje jako szef kuchni w jednej
z ustrońskich restauracji. Członek Młodzieży Wszechpolskiej.
Łukasz Michalik (pozycja nr 6)  społecznik; członek stowa
rzyszenia „Zielona Inicjatywa". Popierany przez Młodzież
Wszechpolską.
Gertruda Górniok (pozycja nr 7)  magister pedagogiki. Obec
nie emerytowana nauczycielka.
Program: Rodzina  pomoc dla rodzin mniej zamożnych, bez
płatne porady prawne i opieka psychologiczna specjalistów  mniej
formalności, więcej realnej pomocy!; Rozwój  wspomaganie drob
nych rodzinnych przedsiębiorstw, remont dróg powiatowych, za
pewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w instytucjach publicz
nych dla mieszkańców; Komunikacja  budowa lokalnej infrastruk
tury komunikacyjnej w Ustroniu i na jego obrzeżach, bezpłatny
„gimbus" dla dzieci mających pow. 2 km do szkoły  nie wymagaj
my od ludzi mobilności, ale zapewnijmy im ją!; Turystyka  roz
wój i adaptacja obecnej bazy turystycznej na potrzeby XXI wieku
oraz wspieranie agroturystycznych gospodarstw  w naszym re
gionie mamy doskonałe warunki, aby stać się nie tylko „perełką
Polski", ale także „perełką Europy Środkowej"; Rozsądek  nie
dopuścimy do likwidacji zakładu Kuźni Ustroń przyczyniając się
tym samym, do drastycznego wzrostu bezrobocia w naszym mie
ście, ani do innych decyzji godzących w obywateli Ziemi Cieszyń
skiej  nie zamierzamy służyć obcym interesom.

wój powiatu.
Tytus Bolesław Tschuk  student wydziału filozofii Uniwersy
tetu Śląskigo, pasjonat problematyki społecznogospodarczej
i historycznopolitycznej. Zakochany w regionie Cieszyńskim co
znajduje odzwierciedlenie w pracy społecznej na jego rzecz.Or
ganizator I Ogólnopowiatowego Międzyszkolnego Kiermaszu
Podręczników Używanych. Praca na rzecz jadłodajni dla bez
domnych i domu dziecka. Współpraca z Austriackim Ośrodkiem
Koordynowania Spotkań Międzynarodowych w Knittenfeld. Ini
cjator i organizator wielu imprez kulturalnych dla młodzieży.
Ostatnie miejsce na liście nr. 4 kandydatów do Rady Powiatu.

KW PLATFORMA

OBYWATELSKA

Jan Sztefek  lat 56, wyższe uniwersyteckie, biolog, dwie do
rosłe córki. Pracownik Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustro
niu, były Naczelnik Ochrony Środowiska UM w Ustroniu, Pre
zes Ogniska Górali Śląskich w Ustroniu, Sekretarz Towarzystwa
Miłośników Ustronia, społecznik, organizator imprez kultural
nych, miłośnik, ale też i znawca historii i aktualnych problemów
Ustronia jak i Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. Mam
doświadczenie i sukcesy samorządowe. Podejmuję się wykona
nia najtrudniejszych zadań. Skutecznie będę wspierał inicjatywy
służące Ustroniowi i całemu Śląskowi Cieszyńskiemu.
Zbigniew Drózd  lat 50, żonaty, dwoje dzieci, przedsiębior
ca, członek Platformy Obywatelskiej. Hobby: turystyka. Podsta
wowe cele do osiągnięcia to: działalność na rzecz zwiększenia
atrakcyjności naszego regionu dla tutejszej młodzieży pod wzglę
dem pracy jak i spędzania wolnego czasu; działalność na rzecz
modernizacji dróg pod względem poprawy ich bezpieczeństwa
i przepustowości; wzmocnienie szkolnictwa zawodowego; edu
kacja i szerzenie wiedzy o koniecznej ochronie środowiska w na
szym regionie.
Czesław Gluza  50 lat, absolwent socjologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Związany z samorządami od 1990 r., wcześniej
z niezależnymi ruchami społecznymi. Cele: racjonalny budżet
powiatu; nowoczesna infrastruktura turystyczna i drogowa; przed
siębiorczość, wysoka jakość edukacji; zdrowie i ekologia przy
wsparciu środków unijnych
Buczak Jerzy, lat 52, żonaty 1 dziecko, wykształcenie wyższe
 kierunek fizyka, zatrudniony w Śląskim Centrum Rehabilitacji
w Ustroniu na stanowisku Głównego Energetyka, vce Przewod
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ".

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Maria Pietrzykowska  kandydat do Rady Powiatu Cieszyń
skiego poz. 1, lat 57, wykształcenie wyższe, pedagog z 35 letnim
stażem, matka 4ch synów. Radna powiatu mijającej kadencji.
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KANDYDACI DO
RADY MIASTA
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Bogumił Suchy  administratywista, Halina Mateja  ekonomi
sta, Teresa Cholewa  dietetyk. Do Rady Powiatu: Maria Pietrzy
kowska  pedagog; Elżbieta Głowinkowska  filolog; Adam Kę
dzierski  przedsiębiorca; Tytus Tschuk  student. Program two
rzenia większej szansy dla mieszkańców gminy i powiatu: urząd
dostosowany do oczekiwań mieszkańców; budowa wizerunku czy
stego miasta i regionu; tworzenie większej szansy rozwojowej
dla Każdego poprzez edukację, pomoc społeczną i bezpieczeń
stwo publiczne.
Bogumił Suchy  administratywista. Moim celem jest piękniej
sze miasto, wygodne dla mieszkańców i atrakcyjne dla gości.
Wykształcenie wyższe administracyjne, pracuję w KWK „Pnió
wek". Doświadczenie w pracy samorządowej nabyłem działając
w Zarządzie Rady Osiedla Ustroń Górny jako jej wiceprzewod
niczący. Jako radny będę dążył do tego, by 40 milionowy budżet
miasta był w Ustroniu bardziej widoczny. Szczególnie bliski jest
mi problem przebudowy rynku, budowa i remont dróg i chodni
ków, oświetlenia oraz lepsze niż dotychczas wykorzystanie środ
ków unijnych. Chcę zainicjować budowę obiektów sportowych
takich jak kąpielisko czy sztuczne lodowisko.
Halina Mateja lat 61, kandyduję na radną do Rady Miasta
Okręg Nr 5 Lista Nr 4, wykształcenie mgr ekonomii, były wice
prezes Banku, główny księgowy, obecnie zca przew. Rady Osie
dla Manhatan i zamieszkała na Manhatanie. Moje zamierzenia:
Jestem gotowa pomagać mieszkańcom w sprawach istotnych dla
mojego terenu. Położę nacisk na wyciszenie obwodnicy przez po
stawienie ekranów i zagęszczenie pasa zieleni. Pozyskiwanie środ
ków unijnych w kierunku dynamicznego rozwoju Miasta: drogi,
chodniki, oświetlenie, monitoring, obiekty sportowe i kulturalne.
Konsultacje z Wyborcami i prawo ich głosu na sesjach Rady Mia
sta.
Teresa Cholewa mężatka, mam jedną córkę. Z zawodu jestem
dietetyczką. Od 28 lat pracuję w Śląskim Szpitalu Rcumatolo
giczno Rehabilitacyjnym w Ustroniu na Zawodziu na stanowisku
Kierownika Działu Żywienia. Pracując tak długo na Zawodziu
znam miejscowych ludzi i ich problemy. Chcę być dumna z Ustro
nia a nie wstydzić się za dziury w drogach, brak oświetlenia, chod
ników.

KW PLATFORMA OBYWATELSKA
Jan Szarzeć, lat 45, żonaty, stolarz, trójka dzieci, Orłowa 24,
z rodziny od wieków mieszkającej w Dobce. Chciałby pomóc
w zakładaniu w Ustroniu następnych gospodarstw agroturystycz
nych, na wzór Wisły załatwić dojazdy do domów, znam proble
my mieszkańców okręgu. Gwarantuję otwartość na problemy, su
9 listopada 2006 r.

mienność. Będę popierał wszystkie inicjatywy mieszkańców. Rady
Miasta i Burmistrza zmierzające do uatrakcyjnienia oferty Ustro
nia skierowanej do naszych gości.
Leon Troszok  lat 58, przedsiębiorca, żonaty, dwoje dzieci.
Od 1973 r. prywatna działalność w zakresie usług budowlanych,
również od 1992r. jest Prezesem Spółki zajmującej się ochroną
środowiska, ekologią, recyklingiem. Chciałbym zapewnić bez
pieczeństwo mieszkańcom, szczególnie dzieciom, poprzez wy
budowanie przejścia dla pieszych z ulicy Lipowej, Drozdów, czy
Akacjowej; chciałbym zapewnić dotacje dla mieszkańców, któ
rzy zastępują przestarzałe piece CO. Wspieranie budowy hali spor
towej, basenu krytego; jako przedsiębiorca wskazywałbym i po
magałbym innym firmom pozyskiwać środki finansowe z dotacji
unijnych.
Przemysław Grzegorz Korcz  ur. 1973 r., ustroniak, apte
karz, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, spe
cjalista farm. aptecznej, pracownik apteki „Pod Najadą" w Ustro
niu. Od 2003 r. członek Prezydium Rady Beskidzkiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej, redaktor naczelny jej organu prasowego. Au
tor artykułów dotyczących historii Ustronia, współautor mono
grafii miasta. W 2003 r. wyróżniony Honorowym Dyplomem
Uznania Za Zasługi Dla Miasta Ustronia. Cele: dostępność pu
blicznej opieki medycznej w soboty, poprawa rozwiązań komu
nikacyjnych na terenie dzielnicy, rewitalizacja „Wielkich Do
mów".
Józef Gogółka lat 54, tech.mech. pracownik PU „Ustroń" S.A.
Członek Rady Pracowników w/w Przedsiębiorstwa. Jestem także
członkiem Chóru Ewangelickiego i Estrady Ludowej „Czanto
ria". Moje hobby to: żeglarstwo, turystyka górska i związana
z tym ekologia. Jako radny chcę się zająć: bezrobociem, bezpie
czeństwem, opieką społeczną mieszkańców, relacjami pomiędzy
Radą Miasta a SM „Zacisze" oraz Radami Osiedlami i infrastruk
turą turystyczną Miasta Ustroń.
Piotr Próchniak 1. 50, mgr inż. transportu, od 1989 r. prywat
na działalność. Ustroń jako dynamicznie rozwijające się miasto
zarówno pod kątem turystycznym jak i zdrowotnym szczególny
nacisk musi położyć na promocję, rozwój rodzinnych przedsię
biorstw, ułatwień dla kuracjuszy i turystów. Dlatego ważnym jest
przywrócenie centralnego dworca autobusowego, dobre oznako
wanie ciągów komunikacyjnych, udział zespołów regionalnych
i imprez sportowych w promocji miasta, zapewnienie bezpieczeń
stwa zarówno mieszkańców jak i gości, ułatwień dla przedsię
biorców. Tym jako radny chciałbym się zająć.
Maria Krystyna Walawska  ukończone wyższe studia, lat
57. Mężatka, córka i syn  oboje po studiach. Długoletni pracow
nik administracji państwowej i samorządowej, w tym 8 lat w Urzę
dzie Miejskim w Ustroniu. Wieloletnia działalność społeczna
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze", członek Towarzystwa
Miłośników Ustronia. Obecnie jestem na świadczeniu przedeme
rytalnym. W przypadku uzyskania zaufania Wyborców będę sta
rała się o poprawę czystości miasta, doprowadzenie do powsta
nia mieszkań socjalnych oraz rozbudowę bazy rekreacyjnej dla
mieszkańców miasta.
Marek Paweł Rembierz, mieszkaniec Ustronia, dr nauk huma
nistycznych, nauczyciel akademicki. Proszę o głos mieszkańców
Ustronia Dolnego, których interesy zamierzam reprezentować
w Radzie Miasta. Ustroń Dolny nie może być dalej dzielnicą dru
giej kategorii. Mieszkańcy Ustronia Dolnego powinni móc korzy
stać ze wszelkich walorów Ustronia jako miejscowości uzdrowi
skowej oraz inwestycji miejskich (nowe drogi, chodniki). Konieczne
jest rozwijanie dobrej oświaty i tworzenie miejsc pracy. Należy
zadbać o bezpieczeństwo oraz opiekę zdrowotną i społeczną od
powiadające potrzebom mieszkańców Ustronia Dolnego.
Marek Cieślar, lat 43, żonaty, dwie córki, zam. ul. Domini
kańska 24 a. Wyk. średnie, prowadzi własną firmę MetalPłot.
Pracuje także w poradni i oddziale leczenia uzależnień w Sko
czowie jako terapeuta. Działacz społeczny w zakresie pomaga
niu ludziom u z a l e ż n i o n y m , b i e d n y m oraz o f i a r o m p r z e m o c y d o 

mowej. Udziela się w stowarzyszeniach „Rodzina", „Można Ina
czej" i Fundacji św. Antoniego. W programie: budowanie silniej
szej pozycji dzielnicy w mieście, poprawa bezpieczeństwa, roz
budowa terenów rekreacyjnosportowych, ul. Dominikańska, ści
sła współpraca z zarządem i mieszkańcami dzielnicy.
Bogusław Uchroński  twój kandydat na radnego, lat 51, przed
siębiorca. Jako rodowity ustroniak postanowiłem ubiegać się
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o mandat radnego Rady Miasta Ustroń w tegorocznych Wybo
rach Samorządowych. W życiu kieruję się zasadą, więcej czy
nów, mniej obietnic i w ten sposób udowodniłem, że rzeczy nie
możliwe stają się możliwe, a brak pieniędzy nie stanowi wyłącz
nej przeszkody w realizowaniu celów społecznych. Będę podej
mował działania w kierunku integracji lokalnego środowiska m.in.
poprzez stałe spotkania z wyborcami. Zamierzam inspirować dzia
łania w kierunku pozyskiwania dla rozwoju miasta pomocy fi
nansowej ze środków unijnych.
Bogusława Rożnowicz, KW Platforma Obywatelska, lat 50,
nauczycielka, pracuje w Gimnazjum nr 1, bezpartyjna. Najważ
niejsze problemy dzielnicy Nierodzim: regulacja świetlna ruchu
na skrzyżowaniu ulic Skoczowskiej, Katowickiej i Szerokiej,
bezpieczne przejście dla pieszych, umocnienie brzegów Młynów
ki, utwardzenie nawierzchni, oświetlenie i budowa chodników
wzdłuż ulic, wymiana okien w SP6. Jestem otwarta na wszelkie
inicjatywy mieszkańców służące polepszeniu jakości życia, bez
pieczeństwa i porządku.
Mirosława Orawska, lat 38, zamężna, córka Kasia. Mgr inż.
techniki i energetyki  Akademia Rolnicza w Krakowie, absol
wentka Wyższej Śzkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni pra
cownik ING Banku Śląskiego w Ustroniu. Obecnie główna księ
gowa jednostki budżetowej ZSGH w Wiśle. Radni Miasta są jak
zawodnicy gigantycznej sztafety. Ich następcy powinni kontynu
ować dobre kierunki działań, a swoją fachowość i świeże spoj
rzenie wykorzystać dla rozwoju miasta i wzrostu zadowolenia
nas wszystkich, którzy swoje życie związali z Ustroniem. Dzię
kuję wszystkim mieszkańcom za poparcie mojej kandydatury.

KWW LEWICA USTROŃSKA
KWW Lewica Ustrońska  Lista nr 23  wrażliwość, sprawie
dliwość, bezpieczeństwo.
Izabela Tatar  okręg nr 1 Polana, 38 lat, rodowita ustronian
ka, wykształcenie wyższe  absolwentka Akademii Obrony Na
rodowej w Warszawie, pracuje w NFZ w Bielsku; przew. Zarzą
du Wspólnoty Mieszkaniowej „Chabrów 3"; jako radna chciała
by dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach,
poprawy infrastruktury w centrum Ustronia Polany, zbudowania
placu zabaw i obiektów sportoworekreacyjnych.
Roman Siwiec  okręg nr 2 Poniwiec, 54 lata, od trzydziestu
lat mieszka w Ustroniu Poniwcu. Jest emerytowanym funkcjona
riuszem straży granicznej. W latach 19841988 był radnym na
szego Miasta. Jest przewodniczącym Zarządu Osiedla Ustroń
Poniwiec. Jako radny chciałby skupić się na zapewnieniu miesz
kańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji, naprawie
chodników i dróg na obrzeżach miasta.
Katarzyna BrandysChwastek  okręg nr 3 Centrum, 31 lat,
radna minionej kadencji, zawodowo pośrednik i doradca rynku
nieruchomości, studentka IV roku prawa, vce prezes Klubu Śpor
towego „Nierodzim", członek SLD, w przyszłej kadencji chcia
łaby realizując przedstawiony program, skupić się na problemach
dotyczących inwestycji w mieście, mieszkalnictwa komunalne
go, rynku, oraz podstawowej infrastruktury centrum.
Roman Głowacki  okręg nr 4 Ustroń Górny, 54 lata, rodowity
ustroniak, wykształcenie średnie techniczne, rencista. Swój czas
chciałby poświęcić pracy na rzecz Ustronia i jego mieszkańców.
Szczególnie bliskie są mu problemy osób starszych, oraz inwali
dów, dlatego szczególną uwagę chciałby zwrócić na polepszenie
życia w Ustroniu poprzez zapewnienie bezpiecznych dróg, chod
ników, i zielonych miejsc wypoczynku.
Karol Brudny  okręg nr 5 Ustroń Dolny, w nowej Radzie
Miasta chce doprowadzić do przyjęcia i akceptacji tego, że główne
drogi do Ustronia i jego centrum prowadzą przez Ustroń Dolny.
To pierwszy i najważniejszy kontakt z naszym Miastem. Ten wi
zerunek jest kluczem do szerokiego grona miłośników Ustronia.
Temu zadaniu i tej części miasta chciałby poświęcić uwagę, jak
również problemom przeobrażeń poprzemysłowych.
Tadeusz Szlauer  okręg nr 6 Hermanice, od urodzenia zwią
zany z Ustroniem, emerytowany policjant, były radny Miejskiej
Rady Narodowej w Ustroniu, oraz członek Komisji Przestrzega
nia Prawa i Porządku Publicznego przy WRN w Bielsku. Chciał
by doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa skrzyżowań z ul.
Katowicką, poszerzenia ulicy Dominikańskiej, oraz do dokoń
czenia wodociągu i kanalizacji w Hermanicach.
Nasze cele: 1. Równy rozwój infrastruktury wszystkich dziel
nic poprzez: dostęp do kanalizacji i wodociągu; bezpieczne dro
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gi, chodniki i przejścia dla pieszych; zapewnienie mieszkań naj
bardziej potrzebującym; w każdej dzielnicy bezpieczne miejsce
zabaw dla dzieci. 2. Rynek jako zintegrowane centrum miasta.
3. Wykorzystanie funduszy europejskich dla wspierania turystycz
nego wizerunku Ustronia. 4. Utrzymanie czystości i porządku w
każdym zakątku naszego Miasta. 5. Promowanie i pielęgnowanie
tradycji, kultury i historii dawnego i współczesnego Ustronia.

KWW „ROZWÓJ USTRONIA"
Aleksander Chromik: lat 31, absolwent Wydziału Prawa i Ad
ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademic
ki w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, okręg
wyborczy nr 8  Nierodzim.
Tomasz Dyrda: lat 42, doktor nauk medycznych, lekarzpe
diatra, zastępca dyrektora ds. lecznictwa i ordynator oddziału aler
gologii w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka" w Isteb
nej, okręg wyborczy nr 5  Ustroń Dolny. Dla dalszego rozwoju
naszego miasta pierwszoplanowym i niezbędnym zadaniem jest
poprawa stanu i systemu dróg lokalnych oraz rozwój infrastruk
tury sportoworekreacyjnej. Ustroń potrzebuje: dobrze wykształ
conych Radnych i mądrych decyzji. Daj nam szansę!

KWW USTROŃSKIE FORUM
INICJATYW SPOŁECZNYCH
Strona internetowa  www.ufis.pl Wszyscy nasi kandydaci nie
należą do żadnej partii politycznej.
Stefan Figiel  okręg nr 1  Ustroń Polana, inżynier budownic
twa, czynny zawodowo, lat 61, Przewodniczący Rady Osiedla
Ustroń  Polana, żonaty, dwóch synów, dwoje wnuków, bezpar
tyjny. Czyste osiedle; bezpieczne osiedle; żywienie doliny Poto
ku Jaszowiec; estetyka osiedla; otwartość na inicjatywy społecz
ne; zamiłowania: prace budowlane domowe.
Joanna Cieślar  okręg nr 2  Ustroń Poniwiec, bankowiec,
specjalistka ds. ubezpieczeń majątkowych, lat 35, mężatka, dwo
je dzieci. Rozwój turystycki, sportu, rekreacji; ochrona środowi
ska; bezpieczeństwo przejść drogowych; otwartość na inicjaty
wy społeczne; otwartość na inicjatywy społeczne. „Młoda, za
radna jako Radna"
Stefan Bałdys  okręg nr 3  Manhatan  mgr inż.  Biegły są
dowy z zakresu budownictwa, Naczelnik Wydziału Inwestycji Sta
rostwa Powiatowego w Cieszynie, żonaty, dwoje dorosłych dzie
ci, dwoje wnuków, lat 63, bezpartyjny. Nasz kandydat na Burmi
strza Ustronia. Kompetencja i doświadczenie; dynamika działa
nia; rzetelna, systematyczna praca przez całą kadencję; otwar
tość na inicjatywy Społeczne; współpraca z każdym rzetelnym
i uczciwym człowiekiem niezależnie od orientacji politycznej czy
religijnej.
Urszula Broda mgr filologii angielskiej, lat 33, nauczycielka,
bezpartyjna, dwoje dzieci  córeczka Adzia i syn Patryk. Rozwój
infrastruktury turystycznej; otwartość na inicjatywy mieszkańców;
problemy oświaty sportu, rekreacji i turystyki; problemy pracy
dla młodych absolwentów; zamiłowania: sport i turystyka.
Ilona Winter  mgr farmacji, lat 53, bezpartyjna, Wiceprezes
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Właściciel Apteki
„VITO" w Goleszowie, mężatka, matka trojga dzieci. Realizacja
budowy sieci wodkan. na terenach pozbawionych uzbrojenia;
otoczenie szczególna opieka osób starszych; stworzenie wolon
tariatu na ich rzecz; otwartość na inicjatywy społeczne; poprawa
bezpieczeństwa; oświetlenia.
Elżbieta Sikora  okręg nr 4 Ustroń Górny, niezależna, pasjo
nat, społecznik, inicjatorka, organizatorka i prezenterka wielu
imprez kulturalnych, działaczka TMU i TKA, ławnik Sądu Rejo
nowego w Cieszynie. Autorka licznych artykułów i publikacji
okazjonalnych. W swoim programie obejmującym tematy ze sfe
ry kultury, promocji miasta, sportu, turystyki, ekologii, uzdrowi
ska. Chce wykorzystać doświadczenia nabyte w pracy zawodo
wej w UM oraz społecznej. Popiera uniezależnienie się Gazety
Ustrońskiej od władz Miasta Nie znosi niekomentcncji arogan
cji, nietolerancji, niesprawiedliwości. „Głosuj mądrze, wybierz
dobrze".
Emil Rymorz  mgr inż., żonaty, dwóch dorosłych synów, lat
63, bezpartyjny, biegła znajomość języka niemieckiego, zamiło
wania: sport, historia, muzyka, zabytkowe samochody. Żeglarz,
miłośnik piosenki szantowej, uroczy, towarzyski człowiek, przy
jaciel i kolega. Budowa drogi „pod skarpą"; remont „wielkich
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domów"; zagospodarowanie Rynku; podjęcie starań o dwupo
ziomowe skrzyżowanie ul Jelenica z ul. Katowicką; rozwój tury
styki; otwartość na inicjatywy społeczne.
Halina Dzierżewicz  okręg nr 5  Ustroń Dolny  mgr inż.
arch., mężatka, matka dwojga dorosłych dzieci, aktualnie na eme
ryturze. Członek Towarzystwa Miłośników Ustronia, Śląskiej
Okręgowej Izby Architektów. Pracowała m.in.w Miastoprojek
cie Katowice, Zarządzie budowy dzielnicy UstrońZawodzie.
Z niezwykła determinacją i szczególna troską czyni starania aby
architektura i urbanistyka kształtowały przyjazne otoczenie czło
wieka c z y n i ą c j e h a r m o n i j n y m i p i ę k n y m ; otwartość na inicjaty

wy społeczne; szczerość i przyjaźń w stosunku do ludzi; propa
gowanie i dbałość o ład przestrzenny i komunikacyjny miasta.
Kazimierz Hanus mgr inż.  Były Burmistrz Ustronia, czło
wiek o wysokiej kulturze i sercu dla ludzi samotnych. Były na
uczyciel akademicki w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu,
Organizator i Dyrektor Centrum Ochrony Środowiska w Katowi
cach. Wielkie doświadczenie i wyobraźnia  może dobrze radzić.
Otwartość na człowieka i jego problemy; otwartość na inicjaty
wy społeczne.
Jolanta Chwastek  Okręg Wyborczy nr 6  Hermanice, wdo
wa, Matka dorosłego syna, emerytka, lat 59. Długoletni pracow
nik handlu, członek Spółdzielni PSS „SPOŁEM", otwarta i przy
jaźnie nastawiona do ludzi, chce aktywnie wykorzystać swoje do
świadczenie. Dalsze oświetlenie ulic; budowa dróg osiedlo
wych i chodników; skanalizowanie dalszych ulic Hermanie; dba
łość o bezpieczeństwo i porządek w dzielnicy; stała współpraca
z Radą Osiedla; otwartość na inicjatywy społeczne.
Halina Kujawa  Komitet Wyborczy nr 8  Nierodzim, mężat
ka, Matka trojga dzieci, Przewodnicząca Rady Osiedla Niero
dzim, Przewodnicząca Koła Gospodyń. Dokończenie kanalizacji
na terenie Nierodzimia; oświetlenie i remont ul. Szerokiej; oświe
tlenie i remont ul. Zbytkowej; oświetlenie ul. Wiejskiej; remont
ul. Bładnickiej; bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Skoczow
skiej i Katowickiej; służenie mieszkańcom; otwartość na inicja
tywy społeczne.
Ewa Zachar  Komitet Wyborczy nr 9  Ustroń Zawodzie 
mgr ekonomistka, wdowa dwoje dorosłych dzieci. Całe życie za
wodowe związana z Kuźnią Ustroń. Rodowita Ustronianka, zna
jąca problemy miasta. Szczególnie leżą Jej na sercu sprawy Za
wodzia, skąd pochodzą Jej przodkowie i gdzie leży rodzinne go
spodarstwo. Dążność do uregulowania zaległych spraw związa
nych z nieruchomościami gruntowymi; kontekście sygnalizowa
nych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta;
staranie o wzrost nakładów na inwestycyjnych dla Zawodzia jako
podstawowego wobec likwidacji zakładu Kuźni pracodawcy dla
Mieszkańców Ustronia; doświetlenie dzielnicy; zagospodarowa
nie bulwarów nadwiślańskich; oświetlenie mostów na rzece Wi
śle; otwartość na inicjatywy społeczne.

USTROŃSKIE POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE
Okręg nr 1  Polana  Barbara Majętny  Lat 50 zamieszka
ła w Ustroniu przy ul. Chabrów 6. W 1975 r. ukończyła egzami
nem maturalnym Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stelma
cha w Wiśle. W 1977 r. ukończyła Pomaturalne Studium Eko
nomiczne na kierunku ekonomia i organizacja przedsiębiorstw
handlowych. W 1977  1990 r. uczyła się i pracowała w Pry
watnej Pracowni Ceramicznej inż. Zygmunta Buksowicza w
Katowicach uzyskując tytuł Mistrza Ceramiki Szlachetnej, któ
ry to tytuł obroniła w 1983 r. Od 1990 r. otworzyła i nadal pro
wadzi własną Pracownię Ręcznego Malowania Porcelany KA
MENA w Ustroniu.
Okręg nr 2  Poniwiec  Marzenna Szczotka, Lat 46 zamiesz
kała w Ustroniu przy ul. Głogowej. Dwoje dzieci: Jakub 22 lat
student, Agata 17 lat uczennica LO w Cieszynie. Pracownik służ
by zdrowia z 23 letnim stażem. Zatrudniona w Zakładzie Przyro
doleczniczym  Równica. Wykształcenie średnie medyczne  tech
nik elektroradiolog. Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt AS, Członek Komisji Rewizyjnej KSKuźnia, Członek
Stowarzyszenia Kontaktów Zagranicznych, Członek Założyciel
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, Członek założy
ciel KS Czantoria.
Okręg nr 3  Centrum  Władysław Hławiczka, Lat 44 za
mieszkały w Ustroniu przy ul. A. Brody. Żonaty  dwoje doro
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słych dzieci. Wykształcenie zawodowe rolnicze. Gospodarstwo
rolne. Członek  PSL.
Okręg nr 3  Centrum  Stanisław Malina, Lat 53 zamieszkały
w Ustroniu na os. Manhatan. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Wykształcenie średnie techniczne. Od 33 lat zatrudniony w Kuź
ni Ustroń, obecnie Kuźnia Polska. Duże doświadczenie pracy w
samorządzie miejskim. Bezpartyjny, konsekwentny w działaniu
na rzecz społeczeństwa Ustronia.
Okręg nr 4  Ustroń Górny  Lidia Jarosławna Poniatowska.
Zamieszkuję w rejonie okręgu głosowania nr 4, w Ustroniu przy
ulicy Partyzantów. Mam 55 lat. Jestem mężatką, mam dwie doro
słe córki oraz syna licealistę. Jestem absolwentką Wydziału In
żynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończy
łam również Podyplomowe Studia Doradztwa Europejskiego w
Krakowie. Od 12 lat jestem pracownikiem samorządowym. Pra
cuję jako główny specjalista do spraw inwestycji proekologicz
nych w Urzędzie Gminy Goleszów. Prowadzę inwestycje od AZ
tzn. od mapy poprzez projekty i wykonawstwo do końcowego
rozliczenia oraz zdobywanie z powodzeniem funduszy z Progra
mów krajowych oraz Unii Europejskiej. Dzięki unijnym progra
mom możliwy jest zwrot nawet 85% zainwestowanych przez
Gminę środków. W ramach pełnienia obowiązków Radnej Mia
sta Ustronia zamierzam, swoją wiedzą być pomocną przy zdoby
waniu funduszy europejskiej na inwestycje służące rozwojowi
naszego Miasta.
Okręg nr 4  Ustroń Górny  Korneliusz Andrzej Kapołka,
Lat 59 lat zamieszkały w Ustroniu przy ul. Parkowej. Kandydat
niezależny z listy Ustrońskiego Porozumienia Samorządowego.
Prawnik  wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w
sprawach gospodarczych. Od 1991 r. prowadzi własną Kancela
rię Prawną w Ustroniu, obsługuje głównie podmioty gospodar
cze. Zapewnia Państwa, że w razie wyboru będzie należycie, zgod
nie z przepisami wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o
samorządzie, dążąc konsekwentnie do realizacji programu roz
woju Gminy Ustroń ustalonego przez Radę na okres kadencji sa
morządu. Ze swej strony zamierza domagać się wprowadzenia
do programu zadań związanych z dalszą poprawą warunków życia
mieszkańców poprzez dokończenie inwestycji komunalnych (dro
gi, oświetlenie, kanalizacja, woda itp.), zarówno planowanych
jak i realizowanych z inicjatywy i współudziałem mieszkańców.
Okręg nr 5  Ustroń Dolny  Piotr Markuzel. Lat 36, żonaty,
ojciec dwójki dzieci, od urodzenia związany z Ustroniem. Z wy
kształcenia absolwent Wydziału Budowy Maszyn, Filii Politech
niki Łódzkiej w BielskuBiałej. Zawodowo od dziesięciu lat zwią
zany z firmą PierrotPolska Sp. z o.o. światowego lidera w pro
dukcji systemów nawadniających, a od czterech lat w tejże fir
mie pracujący na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Śpółki.
Okręg nr 5  Ustroń Dolny  Wiesław Szarzeć. Lat 42, żonaty,
jedno dziecko. Wykształcenie średnie techniczne, pracuję w ho
telu "Orlik" a także prowadzę działalność gospodarczą związaną
z turystyką i wypoczynkiem. Staram się być ludziom potrzebny i
aktywnie działać dla dobra Ustronia. Jestem zastępcą przewod
niczącego Rady Osiedle Cieszyńskie^
Okręg nr 6  Hcrmanice  Wiesław Śliż. Urodziłem się i miesz
kam w UstroniuHermanicach, skądżeż wywodzi się całą moja
rodzina. Mam 49 lat, jestem żonaty i mamy trójkę dzieci. Z wy
kształcenia jestem technikiem mechanikiem i technikiem BHP.
Pracuję w zakładzie Kuźniczym w Ustroniu. Społeczne wielolet
nie działanie w Zarządzie Osiedla i Miasta. Jeśli zostanę wybra
ny program działania będzie się skupiał wokół spraw już rozpo
czętych, planowanych lub wymagających pilnej realizacji.
Okręg nr 6  Hermanice  Maria Zuzanna Jaworska. Lat 49
zamieszkała w Ustroniu  Hermanicach, mężatka pięcioro dzie
ci. Pracuje zawodowo oraz społecznie KGW Ustroń Centrum jako
przewodnicząca. Zajmuje się również gospodarstwem rolnym.
Okręg nr 7  Lipowiec  Tadeusz Jan Krysta. Lat 54, za
mieszkały w Ustroniu przy ul. Leśnej. Wykształcenie zawodowe

nik mechanik z 42letnim stażem pracy. 20 lat w Zakładach Kuź
niczuych  inspektor BHP i 22 lata działalność rzemieślnicza.
Radny Rady Miasta Ustroń ubiegłej kadencji.

KWW MARTY HUDZIECZEK
Marta Hudzieczek  lat 54, emerytowany pracownik PSS Spo
łem w Ustroniu. Wykształcenie średnie. Mieszkam w dzielnicy
Goje. Jako radna zamierzam: kontynuować budowę i moderniza
cję dróg i chodników; kontynuować rozbudowę systemu wodno
kanalizacyjnego w dzielnicy Goje; utworzyć park miejski z tere
nami do rekreacji i wypoczynku; ; intensyfikować działania w
kierunku pozyskania pieniędzy z UE i funduszy krajowych; pro
mować gminę w kraju i za granicą; promować formy ekologiczne
w zakresie niskiej emisji gazów; wdrożyć partnerską współpracę
władz gminy ze społeczeństwem. Konsekwencja w działaniu.

KWW JÓZEF SIKORA USTROŃ GOJE
Józef Sikora  Okręg Wyborczy nr 3, Lista nr 28. Wiek 55 lat,
wykształcenie średnie techniczne, stały mieszkaniec Ustronia.
Jestem otwarty na ludzi i ich problemy. Chętnie swój czas po
święcę do załatwienia spraw związanych z poprawą życia miesz
kańców Ustronia, w szczególności dążyłbym do: utworzenia
Komitetu Osiedlowego Ustroń Centrum, rozpoczęcia budowy
wodociągu Ustroń Goje, poprawienia infrastruktury komunikacji
pieszej na ul. Cieszyńskiej, utrzymania zakładów pracy, dających
zatrudnienie m.in.: Kuźni Ustroń, pozyskania nowych inwesto
rów, pomoc biednym i starszym osobom.

KWW MACIEJA CHOWANIOKA
SZANSA DLA ZAWODZIA
Maciej Chowaniokmieszkaniec Zawodzia Dolnego, dokto
rant i pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Od 1989 kon
certuje z EL "Czantoria", współpracuje z Muzeum, Gazetą i Ka
lendarzem Ustrońskim. Proponuje rewitalizację Zawodzia oraz
współpracę z mieszkańcami, sanatoriami, hotelami i firmami dziel
nicy. Modernizacji wymaga sieć chodników i oświetlenia Zawo
dzia. Jako prezes stowarzyszenia COS przykłada wielką wagę do
edukacji w mieście, potrzeb osób starszych. Uważa, że Ustroń
potrzebuje zmiany: funduszy unijnych, ścieżek rowerowych, fun
duszu stypendialnego, świeżych pomysłów na rozwój miasta.

KWW NIEZALEŻNI W USTRONIU
Olga Kisiała  kandydatka na radną do Rady Miasta Ustroń
w okręgu wyborczym, lat 39, radna miasta Ustroń w kadencji
20022006, od 17 lat zamieszkała w Lipowcu, od 5 lat przewod
nicząca KGW, zaangażowana w życie społeczne Lipowca, odpo
wiedzialna, wykształcenie średnie ekonomiczne. Otwarta na
współpracę z mieszkańcami.

 tokarz. E m e r y t  p r z e w o d n i c z ą c y O S P Ustroń Lipowiec.

Okręg nr 8  Nierodzim  Ryszard Franciszek Banszel. 50 lat
zamieszkały w Ustroniu przy ul. Zabytkowej. Wykształcenie śred
nie, pracownik PKP, radny kadencji 19982002 r., członek OSP
Nierodzim.
Okręg nr 9  Zawodzie  Józef Zahraj. Lat 61 zamieszkały w
Ustroniu przy ul. »ródlanej. Żonaty, dwóch dorosłych usamo
dzielnionych synów, stały mieszkaniec dzielnicy Zawodzie. Tech
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Spadł pierwszy śnieg.

Fot. W. Suchta
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor
czych w wyborach w dniu 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr Nr XIX/171 /2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004
r w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyzna
czonych siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47, poz. 1461), uchwałą XXXI V/298/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. zmieniającą uchwałę nr XIX/171/2004 i uchwałą Nr XLVII1/446/2006 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 września 2006
r. w sprawie utworzenia dwóch odrębnych obwodów głosowania.
Burmistrz Miasta Ustroń podaje do wiadomości wyborców,
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor
czych dla wyborów w dniu 12 listopada 2006 r.:
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa Nr 3
43450 Ustroń
ul. Polańska 25
Państwowe Gospodarstwo

1

ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska., Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodło
wa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa,
Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa,Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja
(od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).

2

ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa, Gło Leśne Lasy Państwowe Nad
gowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa, leśnictwo Ustroń
43450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
Słowików, Topolowa, Wiązowa.

3

4

Przedszkole Nr 7
ulice: Brody, Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej) Konopnickiej, Ks.Kojzara, Katowicka II
43450 Ustroń
od nr 8 do nr 24, osiedle Centrum, osiedle Manhatan, Pasieczna, Piękna, Wantuły, Widokowa
ul. Gałczyńskiego 16
ulice: Asnyka, Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskie
go, Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 116 po stronie prawej i do nr 71 po stronie le
wej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska, Olchowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzan
tów, Reja, Rynek, SkłodowskiejCurie, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa,
Wierzbowa, Tuwima, Zielona, Złota, Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12)

Szkoła Podstawowa Nr 1
43450 Ustroń
ul. Partyzantów 2
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.

5

ulice: Gen. Bema, Błaszczyka, Cieszyńska (V, VI, VII i od nr 22 po stronie prawej), osiedle Szkoła Podstawowa Nr 2
Cieszyńskie, Cholewy, Daszyńskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 26 po stronie 43450 Ustroń
prawej), Dworcowa, Gen. Dąbrowskiego, Fabryczna, Grażyńskiego po stronie lewej (za wy ul. Daszyńskiego 31
jątkiem nr 27, 31), Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Kuźnicza (do nr 5), Krzy
wa, Lipowczana, Obrzeżna, Ogrodowa, Polna, Plac Ks. Kotschego, Spółdzielcza, Stalma
cha, Stawowa, Sportowa, Strażacka, Gen. Sikorskiego, Tartaczna, Traugutta, Wybickiego,
Wiosenna.

6

ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Dominikańska, Długa (od nr Przedszkole Nr 4
37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, 43450 Ustroń
Katowicka (od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do nr 201 po stronie lewej), ul. Wiśniowa 13
Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa,
Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni, Skoczowska (do nr 99 po stronie
lewej i do nr 98 po stronie prawej), Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.

7

ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, Kręta, Krzywaniec, Leśna Dom Strażaka OSP
od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stronie prawej i od nr 23 po stronie lewej), 43450 Ustroń
ul. Lipowska 116
Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa.

8

ulice: Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Granicz Szkoła Podstawowa Nr 6
na. Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej),
43450 Ustroń
Kreta, Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna,
ul. Kreta 6
Potokowa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Szeroka,
Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa.

9

ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Grażyńskiego nr 12,27, 31, Kamieniec Gimnazjum Nr 2
43450 Ustroń
od 1 do nr 8, Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta., Leśna od nr 1 do nr 7, Nadrzeczna,
Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Wojska Polskiego, Uzdro ul. Daszyńskiego 31
wiskowa, Uboczna, Zdrojowa, »ródlana.

10

Śląski Szpital Reumatologiczno  Rehabilitacyjny im.gen. Jerzego Ziętka
43450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

11

Miejski Dom Spokojnej Starości
43450 Ustroń
ul. Słoneczna 10

Śląski Szpital Reumatolo
giczno  Rehabilitacyjny
im.gen. Jerzego Ziętka
43450 Ustroń, ul. Szpitalna 11
Miejski Dom Spokojnej
Starości, 43450 Ustroń
ul. Słoneczna 10

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. między godziną 6.00 a 20.00.
Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzeć
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usłrońskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, straż miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuły
Rynek 4, tel. 8 5 4  2 3  4 0 ,

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOŚCI
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: 8 5 4  1 9  8 4 , tel. kontaktowy: 0 601 5 1 6 8 5 4 .

Wypożyczalnia dla dorosłych
poniedziałek 8  1 8 , wtorek 8  1 5 , środa 1218, czwartek  nieczynne,
piątek 8  1 8 , sobota 8  1 2 .

FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
ul. Kościelna 21, tel. 8 5 4 17 7 2
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
wtorek 9.0010.00;  czwartek 16.00 17.00
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

MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 8 5 4  2 9  9 6 .
www.muzeumustronskie.republika.pl, email: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźniclwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
— Galerio Sztuki Współczesnej B.K. Heako
— 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. 8 5 4  2 9  9 6 .
~ Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera, J. Wałacha, S. Jaworskiego,
L. Konarzewskiego, M. Siary, Z. Jóźwika i innych.
~ Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z dziedziny
kultury i sztuki.
~ Starodruki, kolekcja 3,5 tysiąca exlibrisow, druki bibliofilskie i unikatowe.
Cenny zbiór książek  Cieszyniana (możliwość korzystania ze zbiorów przez uczniów
ˇstudentów).
— Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne, Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września 1 9 3 9 r., Wojsko Polskie na
Wschodzie i martyrologia mieszkańców Ustronia.
(lapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
Porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny
Exlibris ze zbiorów Marii Skalickiej
WYSTAWY CZASOWE październik  grudzień 2 0 0 6
Mistrzowska wycinanka Marty Gołąb (Kraków)
„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  cyk! spotkań etnograficznych.
ODDZIAŁ CZYNNY: codzienne w godz. 1116

poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Stow. Kombatantów Polskich SH Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
Z w i ą z e k I n w a l i d ó w Wojennych RP i Z w i ą z e k 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
Zespół 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, GIM 2 (kl. IIII) pt.  godz. 13.0016.00
MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 2, teL 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30 17.00
sobota 8.3013.00
ul. Sanatoryjna 7 , 8 5 4  2 0  2 5
 od poniedziałku do piątku 8.45 16.00
sobota 8.4513.00
KOMISARIAT POLICJI USTROŃ
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8 5 4  2 4  1 3 ; 8 5 4  3 4  1 3 .
STRAŻ MIEJSKA USTROŃ
Rynek 4, tel. 8 5 4  3 4  8 3 ; kom. 6 0 4  5 5  8 3  2 1 , z ERY: darmowy 986

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA GOJACH"
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZAWODZIE"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8 5 4  3 5  3 4 w e w . 4 8 8 .
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty 9  1 3 .
BIURO P R O M O a i I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 8 5 4  5 4  5 8 , email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „ŻYCIE I MISJA"
ul. 3 Maja 14, tel. 8 5 4 4 5 22, fax 8 5 4 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  12.00 1 1 7 . 0 0  19.00
niedziele
7.0013.00 ˇ17.0019.00
MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8 5 4  2 9  0 6 . 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.
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Bronisław Łukosz zbiera liście na bulwarach. Zimą przydadzą się na
ściółkę.
Fot. W. Suchta
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KULTURA
10.11

godz. 18.00

11.11

godz. 10.30

11.11

godz. 12.00

USTRONSKA JESIEŃ MUZYCZNA
„Melodie filmowe"  koncert przy
świecach na wibrafon, trąbkę i kontra
bas. MDK „ Prażakówka ".
Ekumeniczne Nabożeństwo z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
Kościół EwangelickoAugsburski
Uroczystości patriotyczne przy Po
mniku Pamięci Narodowej
Rynek

KINO
39.11
1016.11 godz. 18.10
1016.11 godz. 19.45

KINO NIECZYNNE
STEP UPTaniec zmysłów  komedia
romantyczna USA, od 12 lat
Samotność w sieci  obyczajowy
Polska, od 15 lat

DYŻURY APTEK
Nie należy zapominać o mieszkańcach Himalajów.

Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIA DROBNE

Pokój do wynajęcia na dłużej. 33
8547137.

Szkoła Narciarska „LIVE" z li
cencją PZN zatrudni instruktorów,
pomocników do pracy na sezon
zimowy. Spotkanie 24.XI.06
o godz. 18.00 w „Gospodzie pod
Czantorią". Tel. Kontaktowy 
0601931846.

Usługi koparką i spychaczem.
Tel. 0603117552.

Podejmę się sprzątanie domu na
terenie Ustronia lub okolic.
Tel. 0886764848.
Sprzedam komplet opon zimo
wych z felgami do Peugota 206
oraz 4 felgi do Renault Laguna.
Tel. 0601954315.

Kupię dom lub działkę budowlaną
w Ustroniu  Centrum, Zawodzie
lub w Wiśle. Tel. 0661 847921,
0601847921.
Email: j a n e s l 7 @ p o c z t a . f m
Strojenie i drobne naprawy forte
pianów. Tel. 0338541031 (wie
czorem).
Sprzedam garaż o powierzchni
16,38 m2 na osiedlu Manhatan nr
73 w Ustroniu. Tel. 0660786673.

0709.11
 P o d Najadą ul. 3 Maja 13
1012.11
 N a Szlaku
ul. 3 Maja 46
1315.11
 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia

tel.8542459
tel.8541473
tel. 8 5 4 4 6  5 8
ostatniej apteki.

12STROKSK4
dziesięć lat temu
Ksiądz Józef Tischner w wywiadzie dla GU: „Powiem prosto:
Ja jestem Józef Tischner i jako Józef Tischner należę do mniej
szości. Bardzo to sobie cenię. Nawet powiem, że moim najwięk
szym zamiarem jest to, żeby się nie bać większości, żeby tę odręb
ność, swoistość  jakąjestem w polskim krajobrazie  zachować. "

Przyjmę pracownika do sklepu z
doświadczeniem branży instala
cyjnej. Tel. 033 8579861

Zarząd Miasta zaproponował zmianę uchwały o zakupie Pra
żakówki w ten sposób, że wprowadzi się zapis o możliwości za
płaty pierwszej ratyjuż w tym roku. Od momentu przejęcia obiektu
do zapłacenia pełnej kwoty Zakłady Kuźnicze naliczać będą od
setki. W. Chmielewski zapytał, czy te odsetki wpisane są do umo
wy z Zakładami Kuźniczymi, na co burmistrz powiedział, że jest
to jeden z warunków postawionych przez Zakłady Kuźnicze.
 Wniosek jest taki, że właściciel za ruinę chce wypić z miasta
ostatnią kroplę krwi  podsumował W. Chmielewski.

Grzejnik elektryczny 3,5 kW
z termostatem i wkładem szamo
towym szt 2 sprzedam, tel. 509
940503

Z interpelacji radnego Rudolfa Krużołka: „ Uważam, że w sy
tuacji stałego braku środków na sfinansowanie potrzebnych in
westycji miasto nasze powinno rozważyć możliwość wyemitowa
nia obligacji komunalnych."

W ubiegłym numerze GU wkradł się błąd w tekst reklamy
wyborczej kandydata na radnego Rady Powiatu Cieszyńskiego
Bronisława Brandysa. Prawidłowy tekst powinien brzmieć: Z Rad
nym Woj. A. Brudnym interweniowaliśmy w sprawie dalszych
ekranów ochronnych na os. Manhatan  Zarząd Dróg Woj. prze
znaczył na to 1.200.000 zł.

Burmistrz Kazimierz Hanus o zarzutach wobec urzędników:
„ W GU nr 43 można przeczytać, że jeden z mieszkańców wnio
skuje, aby każdy pracownik UMprzeszedł kursy dobrego wycho
wania, żeby przynajmniej umiał powiedzieć dzień dobry. Ja mogę
się domyślać kto to powiedział  to jeden z tych, co wchodzi do
Urzędu, nie zdejmuje czapki, od progu krzyczy, że wszystkich
urzędników należy zwolnić i czeka, że to jemu burmistrz powi
nien powiedzieć dzień dobry. Ja nie przesadzam, jest kilku takich
mieszkańców w Ustroniu.
(mn)

Okna PCV, parapety  szybko, ta
nio, solidnie. „Besta" Ustroń, ul.
Skoczowska 47e, tel. 033854
5398.

FIRMA HANDLOWA

HtflMMce OMt Sllttl SMR
t e l / a x 033 8 5 4 40 9 9

emal: ftTwrons*i@*ip.|>l
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Śnieżny start.

Fot. W. Suchta

BIEG L E G I O N Ó W
W sobotę 4 listopada odbył się XVII
Bieg Legionów. Na starcie stanęło 104
zawodników i 17 zawodniczek. Nie jest to
rekordowa liczba startujących, ale też po
goda tego dnia była nie najlepsza. Było
zimno, siąpił deszcz, a na ziemi leżał top
niejący śnieg. Po południu miał się odbyć
mecz piłkarski Kuźni Ustroń, ale ze wzglę
du na pogodę go odwołano. Podobnie nie
odbyły się biegi młodzieży ustrońskiej,
które przeniesiono na inny termin.
Sygnał do startu dał burmistrz Ireneusz
Szarzeć i zawodnicy wybiegli na dziesię
ciokilometrową trasę, która wiedzie bul
warami nad Wisłą do Nierodzimia i z po
wrotem do mety na stadionie Kuźni. Od
początku utworzyła się czołówka, która
nadawała tempo całej stawce. Zwycięzca
Maciej Cieślar z Cieszyna tak już na me
cie mówił o rywalizacji na trasie:
 W początkowej fazie biegu poszedłem
do przodu, potem dwóch mnie wyprzedzi
ło i na czwartym kilometrze ich doszedłem,
przytrzymałem się i na półtorej kilometra
przed metą zacząłem dość mocny finisz.
Z jednym zawodnikiem walczyłem do koń
ca, prawie do mety. Ja chyba miałem lep
sze przyspieszenie w końcówce.
M. Cieślar jest aktualnym mistrzem Pol
ski w biegach górskich juniorów młod
szych. W biegu przełajowym na 3 km jest
jedenasty w kraju. Trenuje siedem razy
w tygodniu i jak twierdzi w tym roku prze
biegł 2500 km, tygodniowo wychodzi to
około 6070 km. Jest mieszkańcem Cie
szyna, chodzi do liceum w Skoczowie.
Trenuje u Zdzisława K o ł o d z i e j c z y k a
w LKS Pogórze. Zresztą trener też starto
wał w biegu i zajął 30 miejsce w klasyfi

po górach choć trener się na to nie zgadza.
Ale od czasu do czasu udaje mi się wy
startować w biegu górskim. W przyszłym
roku będę już startować w kategorii junio
rów w przełajach i chciałbym znowu spró
bować w mistrzostwach Polski w biegach
górskich.
Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka
Bieryt z LKS Rój. Na mecie wszyscy star
tujący otrzymali p a m i ą t k o w e medale.
Przygotowano też dla zawodników gorącą
herbatę i grochówkę. Puchary i dyplomy
najlepszym wręczał naczelnik Czesław
Gluza. Na zakończenie dla wszystkich
uczestników odbyło się losowania atrak
cyjnych nagród, jak czajniki bezprzewo
dowe, radia, tostery itp. Bieg Legionów
zorganizował Urząd Miasta.
Wyniki: 1. Maciej Cieślar  LKS Pogórze
(0:34.47); 2. Andrzej Wantulok  Strumień
(0:34.51); 3. Marian Stefański  Ruda Ślą
ska (0:35.08); 4. Paweł Szymończyk  KS
Sprint BielskoBiała (0:36.06); 5. Zbigniew
Fijałkowski  Ruda Śląska (0:36.12); 11.

Henryk Małysz  Ustroń (0:37.19); 21. Ar
tur Broda  Ustroń (0:39.17); 27. Andrzej
Siwczyk  Ustroń (0:40.11); 28. Paweł Go
rzołka  Jaworzynka/TRS Siła Ustroń
(0:40.33); 49. Wojciech Lehrich  Ustroń
(0:43.08); 79. Grażyna Madzia  Ustroń
(0:47.29); 82. Anna Kurek  TRS Siła Ustroń
(0:47.45); 87. Roman Broda  Ustroń
(0:48.44); 89. Adolf Garncarz  TRS Siła
Ustroń (0:48.54); 98. Edward Kurek  TRS
Siła Ustroń (0:50.54); 109. Franciszek Pa
sterny  Ustroń (0:56.23); 121. Andrzej
Georg  TRS Siła Ustroń (1:09.26). Kobiety
 1619 lat: 1. Barbara Janczak  LKS Rój
(0:43.52); 2. Katarzyna Pająk  Harbutowi
ce (0:47.33); 3. Katarzyna Michalik  Ryb
nik (1:05.52). 2034 lat: 1. Agnieszka Bieryt
 LKS Rój (0:41.49); 2. Beata Kantyka 
Gilowice (0:42.06); 3. Elżbieta Lewicka 
AKB Knurów (0:47.46). 3549 lat: 1. Anna
Solecka  Premier Gliwice (0:42.40); 2. Ire
na Kopeć  Czeladź (0:45.48); 3. Grażyna
Madzia  Ustroń (0:47.29). 50 lat i starsze:
1. Zofia Leśkiewicz  BielskoBiała
(0:46.00); 2. Alicja Banasiak  BielskoBia
ła (0:49.38); 3. Janina Rosińska  Pabianice
(1:04.01). Mężczyźni  1619 lat: 1. Maciej
Cieślar  LKS Pogórze (0:34.47); 2. Paweł
Szymończyk  KS Sprint BielskoBiała
(0:36.06); 3. Marek Haręża  Czechowice
Dziedzice (0:39.11). 2029 lat: 1. Andrzej
Nowak  MOSiR TKKF Czeladź (0:36.18);
2. Rafał Linder  SBD Energetyk Rybnik
(0:36.53); 3. Henryk Małysz  Ustroń
(0:37.19). 3039 lat: 1. Andrzej Wantulok 
Śtrumień (0:34.51); 2. Jarosław Głowinkow
ski  Drogomyśl (0:36.29); 3. Krzysztof So
bolewski  Piast Gliwice (0:36.34). 4049 lat:
1. Marian Stefański  Ruda Śląska (0:35.08);
2. Zbigniew Fijałkowski  Ruda Śląska
(0:36.12); 3. Janusz Magiera  Forma Wo
dzisław SI. (0:37.10). 5059 lat: 1. Jan Woj
nowski  BielskoBiała (0:38.45); 2. Walde
mar Ćwikliński  Sosnowiec (0:39.58); 3.
Tadeusz Wilk  MOSiR TKKF Czeladź
(0:41.04). 6069 lat: 1. Paweł Gorzołka  Ja
worzynka/TRS Siła Ustroń (0:40.33); 2. Jan
Moiczek  Cieszyn (0:42.51); 3. Stanisław
Rostkowski  40latek Tychy (0:45.03). 70
lat i starsi: 1. Kazimierz Łopatka  Vega Mi
kołów (0:50.03); 2. Tadeusz Kozłowski  So
snowiec (0:51.06); 3. Franciszek Pasterny
Ustroń (0:56.23).
(ws)

kacji generalnej. O sobie M. Cieślar m ó w i :

 Nie spodziewałem się tej wygranej.
W ubiegłym roku w tym biegu byłem w
pierwszej piętnastce. Chyba przez tą po
godę wystartowało mniej zawodników
i dlatego mi się udało wygrać. Czas dobry.
Na bieżni biegam 3 kilometry, a na ulicy
i w przełajach 10 km. Biegam też trochę
9 listopada 2006 r.

Trener Z. Kołodziejczyk ze zwycięzcą M. Cieślarem.

Fot. W. Suchta
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Jako sie tei mocie?

W. Zajdel wykonywał rzuty karne perfekcyjnie.

Fot. Rudolf Czyż

ZASŁUŻONY
ZAWODNIK
Władysław Zajdel urodził się 28 marca 1939 roku w Ustroniu
Hermanicach, zmarł 1 listopada 2006 r. Do Klubu Sportowego
„Kuźnia" w Ustroniu wystąpił w kwietniu 1954 roku. Karierę za
wodnika rozpoczął w drużynie trampkarzy i juiorów. W latach
1957 do 1958 grał w drużynie wojewódzkiej ligi juniorów będąc
równocześnie kapitanem, a od 1959 r o jako senior klasy „A". Od
początku grał na pozycji napastnika  łącznika z numerem „10".
Odbywając zasadniczą służbę wojskową w latach 19601962 grał
w „A" klasowym Pleszewie. Od października 1962 roku do listo
pada 1966 roku grał nieprzerwanie w KS „Kuźnia". Ogółem dla
barw „Kuźni" strzelił pięćdziesiąt bramek. Dramatem tak zasłu
żonego zawodnika jakim był Władek stała się kontuzja kolana,
która wykluczyła go z dalszej kariery piłkarskiej. Najciekawszym
meczem w jego karierze było spotkanie w klasie „A" na wyjeź
dzie w LKS Łąka. Do przerwy „Kuźnia" prowadziła 4:0, a mecz
POZIOMO: 1) bijatyka na ringu, 4) rzymski bóg wojny,
6) obrażona buzia, 8) po ustąpieniu bólu, 9) Beskidy, Tatry,
10) hałas, rumor, 11) ojczyzna Odyseusza, 12) strzeliste drze
wo, 13) strzeliste zwierzę, 14) pieśń operowa, 15) sztuka mó
wienia, 16) włoski księżyc, 17) łobuz, oprych, 18) duża papu
ga, 19) już dała znać o sobie, 20) znak zodiaku.
PIONOWO: 1) pobożność na pokaz, 2) łowny kurak, 3) ar
mada statków, 4) bal w maskach, 5) angielska opowieść,
6) rządy despoty, 7) tyran, 11) wynik dzielenia, 13) miasto
nad Bobrem, 14) Armia Krajowa.

Bo jo jakosik niehersko, isto przechodzym takóm jesiynnóm
chandrę. Za loknym leje, je dziepro godzina piónto, a już ganc
cima (dzisio pociśli godziny do zadku) i cóż tu robić do wieczo
ra? A jeszcze loto dwa dni tymu 27 października słoneczko świy
cilo, a termometrpokazowołprowie
trzicet stopni ciepła. Ale to
był isto łostatni letni dziyń. To i tak dobrze. Latoś my sie doista
wygrzoli. Jyny jako tu przetrwać do wiosny? Mocie na to jaki
recepis?
Akurat zagrzmiało, tóż dziwom sie do kalyndorza, czy tam nie
piszom na co to wróży jak pod koniec października grzmi. Nic
żech tam nie naszła, ale czy ty przisłowia ludowejeszcze sie spraw
dzaj óm? Isto ni, dyć sami widzicie jako ta pogoda nas ćwiczy.
Ale, spómniało mi sie, że dycki w połówce listopada ukozowoł
sie Kalyndorz Ustróński, a latoś jakosik cicho. Ani mie nie pyta
li, żebych co po naszymu napisała. Przeca ni ma możne, coby ło
mnie zabyli. Wybiyróm sie loto z mojim ślubnym do muzeum, bo
tam bydóm fachowcy łopowiadać jako zrobić dobre wino, a mo
jimu chłopu latoś doista sie nie podarziło, choć przeca dycki sie
chwołi, że aji ksiynżycówke umiy fajniackóm zrobić. Tóż jak już
tam bydym, to spytóm kiedy sie spodziywać nowego kalyndorza,
bo byłby już na niego nejwyższy czas. Rada bych se go przeczyta
ła. Jo dycki kupujym go dlo całej rodziny na świónteczne prezyn
ty, aji łujcowi za granice wysyłóm. A po jednym z każdego rocz
nika dzierżym w półce i aji nierada go pojczujym, bo ponikiedy
wracóm do tych starych kalyndorzy, dyć móm tam rodzinę lopi
sanóm i kupe znómych.
Byłach wczora na kierchowie, a je tak szumnie ustrojony, że to
aż nad podziw. Niedłógo mróz kwiotki zniszczy, a śniyg wszycko
przikryje, ale nic na to nie poradzymy. Tóż dzierżcie sie ciepło
i nie dejcie sie zawojować żodnej chorobie.
Jewka
przegrała 6:5. W tym spotkaniu Władek strzelił jedną bramkę,
a Stanisław Puchała cztery bramki. Nadmienić trzeba, że w tym
dniu LKS Łąka obchodziła jubileusz i odbywał się festyn sporto
wy. Bardzo wielkim zawodem w jego karierze piłkarskiej i dla
wszystkich jego kolegów z drużyny był brak awansu do wyższej
ligi. W klasie „A" KS „Kuźnia" plasowała się w czołówce tabeli
zajmując od drugiego do czwartego miejsca. Jego trenerami byli:
Jerzy Skorupa, Zygmunt Pruski, Alojzy Sitko, Paweł Paszcza,
Roman Brak, Wilibald Selzer i Aleksander Palowicz. Był znany
z poczucia humoru, koleżeńskości, a na boisku, mimo małego
wzrostu, z wielkiego ducha. Bo do końca swojego życia został
wiernym kibicem nie opuszczając żadnego meczu piłki nożnej
Klubu Sportowego „Kuźnia" w Ustroniu.
Rudolf Czyż

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 17 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 43
ZAGRA MAKOWICZ
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje Weronika Kubień,
ul. Folwarczna 28. Płyty CD pt.: „Co Ustroniakom w duszy
gra" otrzymują: Alina Czyż, os. Manhatan 10/56 i Emil Bon
czek, ul. Źródlana 83.
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MAJĘTNY
Okręg nr 1  Polana

a a ia i

Władysław

Marzenna

Barbara

m

HŁAWICZKA

SZCZOTKA

Okręg nr 3  Centrum

Okręg nr 2  Poniwiec

Stanisław

Lidia Jarosławna

Korneliusz Andrzej

Okręg nr 4  Ustroń Górny

Okręg nr 4  Ustroń Górny

PONIATOWSKA

MALINA
Okręg nr 3  Centrum

KAPOŁKA

Ryszard Franciszek

Piotr

Wiesław

Wiesław Marek

Maria Zuzanna

Tadeusz Jan

MARKUZEL

SZARZEĆ

ŚLIŻ

JAWORSKA

KRYSTA

BANSZEL

ZAHRAJ

Józef

Okręg nr 5 • Ustroń Oolny

Okręg nr 5  Ustroń Dolny

Okręg nr 6  Hermanlce

Okręg nr 6  Hermanice

Okręg nr 7  Lipowiec

Okręg nr 8  Nierodzlm

Okręg nr 9  Zawodzie

NIE HASŁA I OBIECYWANIE LECZ
PONAD PODZIAŁAMI WSPÓLNE DZIAŁANIE

Program Wyborczy
Ustrońskiego Porozumienia Samorządowego
na kadencję 2006  2010 r.
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