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BURMISTRZ 
W  PIERWSZEJ  TURZE 

Po raz drugi wybieraliśmy burmistrza w wyborach  powszech
nych  i po  raz drugi  burmistrzem  Ustronia  został  Ireneusz  Sza
rzeć. Wyniki przedstawiają się następująco: 

Ireneusz Szarzeć    3.828 głosów    72,13% 
Stefan Bałdys    1.205 głosów    22,71 % 
Jerzy  Blacha    274 głosy  5,16% 
I. Szarzeć największym poparciem cieszył się w Hermanicach 

(81,94%), Nierodzimiu (81,92%) i Lipowcu (79,86%), najmniej
szym w Ustroniu Górnym (63,36%)  i Polanie (66,46%). S. Bał
dys uzyskał największe poparcie w Ustroniu Górnym  (33,45%), 
na Zawodziu  (29,22%)  i w Polanie (27,25), najmniejsze w Her
manicach  (13%)  i Lipowcu  (13,73%).  J.  Blacha  najwięcej gło
sów  zebrał  w  Poniwcu  (9,29),  najmniej  w  Ustroniu  Górnym 
(3,19%). 

Zwycięzca  I. Szarzeć poproszony o skomentowanie  wyników 
wyborów w Ustroniu powiedział: 
 Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszego mia
sta, którzy wzięli udział w wyborach. Co zrozumiałe szczególnie 
dziękuję osobom głosującym na moją kandydaturę. Po raz drugi 
burmistrz został wybrany bezpośrednio przez mieszkańców. Od
dane  głosy  są  wyrazem  akceptacji  dotychczasowych  działań 
i przyzwoleniem na kontynuację, są najbardziej wymierną oceną 
czterech  lat sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza. Jest to 
też motywacja  i podstawa  do podjęcia energiczniejszych  i bar
dziej sprecyzowanych  przedsięwzięć.  Chciałbym  kontynuować 
działania  rozpoczęte  w minionej kadencji. Mówiłem  o tym,  że 
otwierają się nowe perspektywy. Zresztą wszyscy kandydaci twier
dzili podobnie, że pojawią się nowe środki unijne. Wiem że bar
dziej dynamicznie trzeba współpracować z Radą Powiatu. Mamy 
doświadczenia  nabyte  w  poprzednich  latach  i chcielibyśmy  je 
spożytkować dla dobra naszej miejscowości. Z drugiej strony będę 
się  starał  podejmować  nowe  wyzwania,  tak  aby  zbliżająca się 
kadencja nie była bliźniaczo podobna do tej minionej.  Monoto
nia  może  przeszkadzać.  Myślę,  że  niektóre  nowe  pomysły  za
czną być wdrażane już w przyszłym roku. Nie trzeba wywracać 
tego co dobre, natomiast nie ma nic złego w poprawianiu niedo
ciągnięć  i podejmowaniu  nowych  wyzwań.  Mam  świadomość, 
że rutyna jest największym wrogiem sprawnego działania. 

Pozytywnie oceniam wyniki wyborów do Rady Miasta. Z po
przedniej kadencji ponownie wybrano siedmiu radnych, zaś ośmiu 
zasiądzie w Radzie Miasta po raz pierwszy. Taki układ  pozwoli 
zachować  pewną  stabilizację,  da jednocześnie  nowe  pomysły 
i spojrzenie na sprawy miasta. Z tego wszystkiego musimy mak
symalnie korzystać. Na pewno szczegóły  sprecyzują się na naj
bliższych sesjach Rady Miasta. 

Poprosiliśmy  również  o komentarz  S. Bałdysa,  który  powie
dział: 
  Liczyłem  się  z  tym,  że  mogę  przegrać.  Myślałem  jednak,  że 
trochę lepszy wynik osiągnie Ustrońskie Forum Inicjatyw Samo
rządowych, trzeba jednak  pamiętać, że to ugrupowanie  powsta
wało adhoc  w ostatnim momencie. Podjąłem walkę tak jak naj
lepiej potrafiłem. Jak na tak szybko powstały komitet wyborczy 
zrobiliśmy bardzo dużo. Nie czuję się przegrany, że nie odnieśli
śmy sukcesu, ale zwycięstwo tak. Ktoś dziś mi powiedział, że to 
nie jest sukces, ale zwycięstwo odnieśliśmy. UFIS zostanie prze
kształcony w stowarzyszenie i chciałbym, aby do tego stowarzy
szenia  weszli  nowi  zdolni  ludzie.  Gdy  stawałem  do wyboru  to 
tylko na jedną kadencje. Wyobrażałem sobie, nadam takie tempo 
pracy,  iż dla każdego następnego burmistrza poprzeczka  będzie 
podniesiona  wysoko. W obecnej sytuacji, gdy chcemy  powołać 
to stowarzyszenie nie myślimy o opozycji. To nie będzie opozy
cja. Na końcowym  spotkaniu  w Prażakówce  mówiłem, że gdy
bym to ja wygrał, to wyciągnąłbym rękę do opozycji  i wówczas 
zupełnie inaczej toczą się sprawy. Lepiej wszystko kontynuować 
w zgodzie.  Oby  ta władza  miasta,  która  się  teraz  ukonstytuuje, 
nie uczyniła  tego  tak jak  poprzednia  na zasadzie  pazerności  na 
stanowiska.  Jeżeli  będzie mądra, to ma ogromne  szansę nawią
zać pozytywny  kontakt z nami. A my chcemy skupić się na pro
mocji tak kulturalnej jak  i inwestycyjnej. Chcemy po prostu roz
woju miasta. Nie chcemy być opozycją destrukcyjną czekającą 
na błędy, ale opozycją mającą wolę współuczestniczenia  i pomo
cy, by wszystko szło w dobrym kierunku. 

Jak już pisaliśmy kampania wyborcza była dość spokojna. Naj
ciekawsze spotkania organizowały komitety wyborcze.  Podczas 
spotkania  Platformy Obywatelskiej w hotelu  Ustroń  o polityce 
w samorządach mówił poseł Parlamentu Europejskiego, zajmu
jący się regionami Jan Olbrycht. O jego wystąpieniu postaramy 
się jeszcze napisać. W hotelu  prezentowali  się także  kandydaci 
PO do miasta, powiatu  i województwa. O  relacjach gminy i po
wiatu  mówiono  podczas spotkania  Cieszyńskiej  Inicjatywy  Sa
morządowej. Tu dyskutowali  starosta  Witold  Dzierżawski,  bur
mistrz  Ireneusz  Szarzeć  i  Lesław  Werpachowski.  Było  sporo 
o  frekwencji na  spotkaniach  i sposobach  jej  poprawy.  W  iście 
amerykańskim  stylu  kończyło  kampanię  wyborczą  Ustrońskie 
Forum  Inicjatyw Samorządowych.  Poezję recytowała Adrianna 
Broda,  śpiewał  Jan  Zahar,  a  akompaniował  mu  na  saksofonie 
Bronisław Mider. Było wystąpienie kandydata na burmistrza Ste
fana Bałdysa, prezentacja kandydatów.  Wojsław Suchta 



Składam  serdeczne  podziękowania  wszystkim  miesz
kańcom  Lipowca,  którzy  oddali  na  mnie  głos  w  wybo
rach samorządowych  do  Rady  Miasta  Ustronia. 

Dołożę starań, żeby  nie zawieść  Państwa  zaufania. 

Olga  Kisiała 

PROTODENT 
Gabinet  stomatologiczny 

lek.  stom.  TOMASZ  STUDZIŃSKI 

pon.  8.3012.30 
wt.  15.0020.00 
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czw.  15.0020.00 
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sob.  10.0015.00 
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  leczenie  w  znieczuleniu 

  protetyka:  korony,  mosty,  protezy  bezklamrowe 

  chirurgia  stomatologiczna 
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Serdecznie  dziękuję  wszystkim, 
; : którzy poparli  moją  kandydaturę 

w  wyborach 
na Burmistrza  Ustronia 
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Ireneusz Szarzeć 
B 

Podczas  kwesty  na  cmentarzu  komunalnym.  Fot. W.  Suchta 

WIZYTA  MŁODZIEŻY 
FRANCUSKIEJ 

Od 29 października  do 2  listopada  w naszym  mieście  przeby
wała grupa 5  francuskich licealistek wraz z dwoma  opiekunami. 
Céline  Delhomme,  Melina  Mathon,  Estelle  Vallier,  Angélique 
Avogadro  i  Maud  Giacopcl li  tworzą  we  Francji  grupę  młodzie
żową O nazwie „Wschodzące słońce" działającą przy ośrodku so
cjokulturalnym  w Villeneuve dc Berg w departamencie  Ardeche 
w południowej Francji. Licealistki odczuwając potrzebę zaanga
żowania się w niesienie pomocy dzieciom pokrzywdzonym  przez 
los, przez okres dwóch  lat gromadziły  pieniądze, organizując lo
terie, pakując zakupy w supermarketach, sprzedając ciasta i kwiaty 
przy okazji targów  i wystaw w ich miejscu zamieszkania.  Ich ce
lem  było zorganizowanie  podróży  do Polski  i wsparcie  finanso
we potrzebujących dzieci. 

30 października  wraz  ze  swoim  opiekunem  z  ośrodka  socjo
kulturalnego  Emmanuelem  Tissot  i  towarzyszącym  im  Bernar
dem  Bruyat  licealistki  odwiedziły  Gimnazjum  nr  2  w  Ustroniu 
i uczestniczyły  w  lekcjach języka  francuskiego. Następnie  spo
tkały  się  z  burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem  i Danutą  Koenig. 
Po południu zwiedziły  Koniaków  i Istcbną,. We wtorek  31  listo
pada zobaczyły Ośrodek dla Niepełnosprawnych  w Nicrodzimiu, 
Dom Spokojnej Starości oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną  „Moż
na Inaczej". W godzinach popołudniowych  udały się na wyciecz
kę  na  Równicę  gdzie  mogły  podziwiać  panoramę  Beskidów 
a stamtąd pojechały do  Cieszyna. 

W  dniu  Wszystkich  Świętych  zaznaczyły  swoją  obecność 
w naszym  mieście uczestnicząc w nabożeństwie  ekumenicznym 
i w  kweście  na  cmentarzu  komunalnym.  Następnie  odwiedziły 
Wioskę  Dziecięcą  „Sindbad"  w  Lipowcu,  gdzie  podobnie  jak 
w  innych  ośrodkach  dla  dzieci  pozostawiły  zebrane  we  Francji 
zabawki. 2 listopada w Gimnazjum nr 2 goście z Francji  przeka
zali  dary  pieniężne  Emilii  Czembor  przewodniczącej  Towarzy
stwa  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  i  Iwonie  Werpachowskiej 
prezes  Stowarzyszenia  „Można  Inaczej". Goście  zaznaczyli,  że 
nie jest to pomoc jednorazowa  i mają nadzieję, że niedługo znów 
będą  mogli  przyjechać  do  naszego  miasta, jak  również  przyjąć 
młodzież z Gimnazjum nr 2 we Francji. Na zakończenie swojego 
pobytu w Ustroniu  licealistki pożegnały się z klasą frankofońską, 
wymieniły adresy emailowe  i pozowały do wspólnych zdjęć. 

Joanna  IskrzyckaMarianek 

okolicy 
Przed  oranżerią  Śląskiego 
Zamku  Sztuki  i  Przedsiębior
czości  w Cieszynie stoi  plasti
kowy  jelonek.  Wykonały  go 
dwie młode projektantki z War
szawy.  Miał  być  tylko  czaso
wym eksponatem, ale pozostał 
na stałe, bo jedna  z firm zaku
piła jelonka. Zwierzak  w nocy 
świeci  na  różowo. 

Przed  70  laty  nad  Śląskiem 
Cieszyńskim  przeszła  burza 
gradowa.  W Skoczowie  i oko
licy  z  nieba  padały  „kurze 
jaja". W Zamarskach od pioru
na zapalił się dom. Po burzy na 
drogach  leżała  kilkucentyme
trowa warstwa  lodu,  zniszczo
ne były uprawy  na polach. 

W czeskich  kopalniach  pracu
je kilka tysięcy górników z Pol
ski.  Mieszkają  w  hotelach  ro
botniczych na terenie Karwiny. 
W  największym  mieszka  aż 
740  mężczyzn.  Obok  jest  bar, 
w  którym  serwuje się  wyłącz
nie piwo  i wódkę. 

Jedną  z wielu  propozycji  Ślą
skiego  Zamku  Sztuki  i Przed
siębiorczości  są  kursy  języka 
czeskiego  dla  biznesmenów. 
Chętnych  nie brakuje. Kurs  li
czy 60 godzin  nauki. 

Wiślańskie  trojaczki  Emilka, 
Fili p  i Karol  ukończyły  półto
ra roku.  Pociechy Joanny  i Jó
zefa Raszków z Centrum  rosną 
zdrowe.  Letnią  porą  można  je 
było spotkać na spacerze z ro
dzicami w centrum miasta. Pa
radowały w potrójnym  wózku. 

Cieszyńska koronczarka Teresa 
Wałga wyheklowała trzy najstar

sze  symbole  nadolziańskiego 
grodu.  Z  koronki  zrobiła  ro
mańską  Rotundę,  Wieżę  Pia
stowską  i Studnię Trzech  Braci. 
„Budowle"  te mają  kilkanaście 
centymetrów wysokości i zawie
rają wszystkie  charakterystycz
ne szczegóły architektoniczne. 

O emigracji beskidzkich  góra
li  do  Ameryki  traktuje  praca 
magisterska autorstwa  Magda
leny Górskiej. Poszukując śla
dów  emigracji  „za  wielką 
wodę",  autorka  dotarła  m.  in. 
do  Anny  Czepczor,  wnuczki 
Michała Wawrzacza,  słynnego 
„Kolumbusa".  (nik) 

Gazeta  Ustrońska  2  16  listopada  2006  r. 



KRDNIK/SMIEJSKA 
WYKA Z  NIERUCHOMOŚC I 

Urząd  Miasta  informuje, że w dniu 6.11.2006 r. został  wywie
szony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz zbywanej nieru
chomości położonej w Ustroniu przy ul. Kasprowicza ozn. nr 345/ 
11 w drodze  bezprzetargowej. 

PANI  PREZES  DZIĘKUJ E 
Z  pełnienia  funkcji prezesa  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Zwie

rząt AS zrezygnowała  Mirosława Jurczyńska,  która pełniła  obo
wiązki  szefowej od początku  istnienia  Stowarzyszenia.  Oficjal
nie  tę  informację podano  9  listopada  podczas  spotkania  w  Od
dziale Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej. Była pani 
prezes  dziękuje serdecznie  burmistrzowi  Ireneuszowi  Szarcowi 
za słowa  uznania  przekazane  na  spotkaniu.  Słowa  pędziękowa
nia kieruje również do naczelnik  Wydziału Ochrony  Środowiska 
Barbary Jońcy  i wszystkich pracowników  Urzędu Miasta, którzy 
doceniali  działalność ASa.  Również do  funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej  i Policji, którzy nie odmawiali  nigdy  pomocy  w zaist
niałej potrzebie oraz do wszystkich  mieszkańców  Ustronia,  któ
rzy rozumieli  sens działania  Stowarzyszenia. 
 Szczególnie dziękuję moim drogim, pełnym poświęcenia  kole
żankom, które tak wspaniale uczciły zakończenie mojej kadencji 
i  nadały  mi  tytuł  Honorowego  Prezesa  Stowarzyszenia  mówi 
M. Jurczyńska. 

PROMOCJA  KALENDARZ A 
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. 

9  listopada  pod pomnikiem  ustroniaków zamordowanych  przez  Niem
ców  odbyła  się  patriotyczna  uroczystość.  Uczestniczyła  w  niej  mło
dzież z Gimnazjum  nr  1,  rodziny  zamordowanych,  przedstawiciele 
samorządu  miasta,  delegacje  stowarzyszeń,  mieszkańcy. 
O  tragicznym  poranku  9  listopada  1944  r. mówił dyrektor  G1  Leszek 
Szczypka.  Następnie  młodzież z G1  przedstawiła  poezję,  składała 
hołd  ofiarom  niemieckiego  okupanta.  Na  zakończenie  rodziny  za
mordowanych,  władze  miasta,  połączona  delegacja  organizacji  kom
batanckich,  delegacje  ustrońskich  szkół,  przedstawiciele  zakładów 
pracy  złożyli  pod  pomnikiem  wiązanki  kwiatów.  Fot.  W.  Suchta 

Cl  KTÓRZ Y  OD NAS  ODESZLI : 
Stefania  Hofman  lat 90  os.  Manhatan  7/38 

SPROSTOWANIE 
W  poprzednim  numerze  GU  prezentując  kandydatów  do  Rady 
Miasta błędnie podaliśmy, że Halina Mateja kandyduje z okręgu 
nr 5, tymczasem  kandydowała z okręgu nr 3. Panią Halinę  i czy
telników  przepraszamy.  Redakcja 

K R O N I K A  P O L I C Y J N A 

7.11.2006 r. 
Ok.  godz. 10.00  na  ul.  Skoczow
skiej  mieszkaniec  Pszczyny  pro
wadzący  mercedesa  zlekceważył 
znak  ostrzegawczy  i  spowodował 
kolizję.  Ucierpiał  polonez,  kiero
wany przez mieszkańca  Ustronia. 
7.11.2006 r. 
Małżeństwo z Ustronia  zgłosiło 
policji, że padło ofiarą oszusta.  Do 
prywatnego  domu  przyszedł  męż
czyzna  i zaoferował  drewno  opa
łowe  w  atrakcyjnej  cenie.  Pobrał 
zaliczkę w wys. 500 zł i udał się po 
obiecany materiał. Ustroniacy wię
cej go nie zobaczyli. Oszustwo „na 
drewno  opałowe''  zdarzyło  się 
w naszym mieście po raz drugi. Po
licjanci  apelują o dużą  ostrożność 
i nie dawanie tak wysokich zaliczek 

niesprawdzonym  dostawcom. 
7/8.11.2006 r. 
W nocy włamanie do automatycz
nych zabawek  ustawionych  w Le
śnym  Parku  Niespodzianek. 
Sprawca  wyciągnął pieniądze z 8 
maszyn  i zabrał w sumie  1.200 zł. 
11.11.2006 r. 
Przed  godz.  10 na  ul.  Skalica  po
licjanci  zatrzymali  nietrzeźwego 
rowerzystę.  Miał 0,52  i 0,51  mili 
gramów  alkoholu  na  lit r  krwi. 
12.11.2006 r. 
0  godz. 10.45 na ul. Szerokiej  za
trzymanie rowerzysty, który kiero
wał jednośladem w stanic nietrzeź
wym.  Badanie  wykazało:  1,18 
1 1,30  mg/l. 
12.11.2006 r. 
Ok. godz. 2.20 na ul.  Daszyńskie
go  zatrzymany  został  nietrzeźwy 
rowerzysta.  Badanie  wykazało 
1,24  i  1,19 mg/l.  (mn) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

6.11.2006 r. 
Jak  w  każdy  dzień  targowy  straż
nicy sprawdzali, czy kierowcy par
kują  w  dozwolonych  miejscach. 
Wciąż są tacy, którzy nic przestrze
gają wprowadzonego wc wrześniu 
zakazu  zatrzymywania  się  na  ul. 
A.  Brody,  ale  zdarza  się  to  coraz 
rzadziej. 
7.11.2006 r. 
Strażnicy  prowadzili  kontrole  po
rządkowe  w  dzielnicach  Polana 
i Jaszowiec. 

8.11.2006 r. 
W trakcie kontroli  porządkowych 
prowadzonych  w centrum  miasta 
między  innymi  nakazano  zapro
wadzenie porządku na jednej z po
sesji przy  rynku. 
912.11.2006 r . 
W związku z wyborami  samorzą
dowymi  strażnicy  pełnili  nocne 
dyżury w Urzędzie Miasta,  gdzie 
zdeponowane  były  karty  do  gło
sowania. 
12.11.2006 r. 
W dniu wyborów funkcjonariusze 
SM patrolowali okolice lokali wy
borczych.  (mn) 

i ^  I  '  J 
www.kserograf.com.pl 
biuro@kserograf.com.pl 

J 
r 

K S E R O K O P I A R K I 
F A K S Y 
T E L E F O N Y  ^ * 
U R Z Ą D Z E N I A 
B I U R O W E 

Wykonujemy: 
Pieczątki w 1 godz. III   „coOm 
£  LAMINOWANIE 

KSEROKOPIE 
wydruki cyfrom kolor I czarnobiało 

Ustroń, Ogrodowa  9a 
TEL 8 5 4  3 6 4 0 ,  TEUFAX 8 5 1  3 8 6 9 

i 

ul. Orzechowa 10 
M > 

teiyfax 033  854 40  99 
emal: )hwronsi(i<a>*ip.pl 

C o  p i ą t e k  m u z y k a 
n a  ż y w o .30 

03.11 Kwartet  Piotra 
Lemańczyka 

10.11Trio  Piotra 
Schmidta 

17.11Sebastian  Kret 
Band 

25.11Jazz  Me3 

Ustroń, ul. Daszyńskiego 28 
rezerwacje: 

tel 033  8544233 
www.anqelspub.i 
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SPAR 
Ustroń   Centrum 
ul. 3 Maja 44 
tel.  854 41  67 
pon.niedz.  Ó*23?" 

Ustroń   Hermanice 
ul.  Skoczowska  76 
tel.  854 76 24 
pon.sob.  7*2100 

Ustroń  
ul.  Baranowa   13a 
tel.  851  39  63 
pon.niedz.

http://www.kserograf.com.pl
mailto:biuro@kserograf.com.pl
http://www.anqelspub.i


OJCZYZNA JEDNOCZY 
11 listopada w Święto Niepodległości o godz.  10.30 rozpoczę

ło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele  ewangelickoaugs
burskim Apostoła Jakuba. Zebranych przywitał gospodarz świą
tyni ks. dr Henryk  Czembor: 
  Dzisiaj zbieramy  się  razem jako  mieszkańcy  jednego  miasta, 
jako członkowie jednej narodowej rodziny, jako mieszkańcy jed
nej  ziemskiej  ojczyzny  zarówno  tej  wielkiej  jak  i  tej  małej.  (...) 
A więc witam wszystkich zebranych mieszkańców naszego mia
sta, witam władze miejskie, witam członków  różnych  organiza
cji, różnych kościołów i wyznań religijnych, świeckich, duchow
nych, wszystkich,  którym  leży na sercu dobro miasta. (...) Osią
gnęliśmy  to, że możemy  być  razem.  Bez względu  na  wyznanie 
będziemy  Bogu dziękować  i Boga prosić.  Dlatego księdza  pro
boszcza Sapotę nie traktuję tu tylko jako gościa, ale jako współ
gospodarza. 

Następnie  ks.  dr  Czembor  zapowiedział,  że  kazanie  wygłosi 
ks. kanonik Antoni  Sapota, a on razem  ze swoim  następcą  księ
dzem Piotrem Wowrym odprawi  liturgię. 

Ks.  proboszcz  A.  Sapota  swoje  kazanie  rozpoczął  recytacją 
wiersza „Ojczyzna" Marii Konopnickiej, a następnie powiedział 
m.in.: 
 „Ojczyzna" to słowo, które dzisiaj jednoczy  nas w  modlitwie. 
To słowo jest swego rodzaju hasłem, które pozwala nam na wie
lowyznaniowe  spotkanie  po  to, aby do naszego  Boga  wspólnie 
zanosić prośby i błagania. Jednoczymy się, aby prosić, ale jedno
czymy się także żeby dziękować. Wspominamy konkretne fakty 
historyczne, które przychodzą  nam na myśl, bo przecież  to kon
kretne sytuacje historyczne nas zgromadziły. Możemy je przypo
minać i cieszyć się, że to akurat tu, na Śląsku Cieszyńskim  stwo
rzono  Radę  Narodową  Księstwa  Cieszyńskiego,  że  tu  Tadeusz 
Reger, Jerzy Michejda, Józef Londzin starli się o to, żeby progra
mować to, że Księstwo Cieszyńskie należy do Polski  i że to Rada 
Narodowa  Księstwa  Cieszyńskiego  obejmuje nad  nim  władzę 
państwową. To my tutaj na ziemi cieszyńskiej możemy się z tych 
faktów cieszyć, że mamy przez ojców naszych udział w tym po
czątku, w tym co niektórzy nazywają, że wybuchła Polska, wybu
chła wolność. Słowo wybuchła oznacza wielką radość, którą wspo
minali jeszcze do niedawna żyjący uczestnicy tamtych wydarzeń. 
(...)  Miłość  do  naszej  ojczyzny,  którą  jest  nasze  miasto,  nasza 
dzielnica, miłość do ojczyzny, którąjest nasze środowisko, którą 
jest Polska. Tylko miłość może być wyznacznikiem naszego dzia
łania. Jeżeli miłości w naszym sercu nie ma, nie możemy  mówić 
o  ojczyźnie,  nie  możemy  mówić  o  miłości  do  ojczyzny.  Przed 
wielu wiekami święty Klemens, papież i męczennik,  szczególny 
patron naszego miasta napisał w liście do Koryntian  takie słowa: 
„Trzeba  nasze  serca  wiernie  utwierdzić  w  Bogu,  trzeba  szukać 
tego,  co  Mu  się  podoba,  co jest  Mu  miłe.  Trzeba  czynić  to  co 
zgadza się z Jego świętą wolą i postępować naprzód drogą praw
dy, odrzuciwszy precz wszelką niegodziwość, przewrotność, chci
wość,  niezgodę,  złośliwość,  podstępy,  potwarz  i  oszczerstwa." 

Przemarsz  pod  pomnik.  Fot.  W.  Suchta 

Poczty  sztandarowe. 
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Fot.  W.  Suchta 

(...) Ten kto nie szanuje i ceni swojej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku  teraźniejszości  i nie ma prawa do przyszłości   napisał 
jeden  z twórców  I Rzeczpospolitej Józef Piłsudski. Ojczyzna  to 
wielki,  zbiorowy  obowiązek,  bo  człowiek,  który  kocha,  widzi 
przede wszystkim  drugiego człowieka, widzi przede  wszystkim 
społeczność,  widzi  dobro  drugich  i dobro  społeczności.  Jeżeli 
widzi tylko dobro swoje i chce dla dobra swego układać to co jest 
wokół  niego,  to nie jest  miłość,  to jest  egoizm  czyli  karykatura 
miłości. Bo właściwa, uporządkowana miłość siebie, to także mi
łość otwarta na drugiego człowieka, bo właściwa, pełna oddania 
miłość siebie, to równocześnie miłość swojej ojczyzny, swojego 
środowiska.  Miłość, którą można by określić jako oddanie, jako 
dbałość o siebie wśród społeczeństwa. (...) I tu musimy sobie za
dać pytanie mimo ciszy wyborczej, bez agitacji: Kogo mam wy
brać? Bo uczestnictwo w wyborach jest wyrazem  miłości do oj
czyzny. Uczciwe i właściwe wybory są także miłością. Nie tylko 
jutro, ale kiedykolwiek przystępujemy do podejmowania decyzji 
dotyczących mniejszego lub większego środowiska, zawsze mu
simy zastanawiać się nad dobrem, co dobrego będzie uczynione. 
Nie  możemy  myśleć  o  tym jak  zwalczać  to  czy  tamto,  ale jak 
pozytywnie ułożyć pewne sprawy po to, aby był wzrost, aby była 
radość, aby był pożytek, aby był dobrobyt. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Ustro
nia pod Pomnik Pamięci obok ratusza. Tam stanęły poczty sztan
darowe  Światowego Związku Żołnierzy AK, Korporacji  Komi
niarzy, Cechu Rzemiosł Różnych, PSL, Szpitala  Reumatologicz
nego, NSZZ Solidarność, OSP Centrum, OSP Polana, OSP Nie
rodzim, Szkoły  Podstawowej Nr 2. Przemówienie wygłosił bur
mistrz  Ireneusz Szarzeć mówiąc m.in: 
  11  listopada  1918  roku  był  dniem  przełomowym  w  dziejach 
naszego  kraju. Pięć  pokoleń  Polaków,  żyjących pod  zaborami, 
czekało  na  własne  państwo.  I w  końcu  przyszła  niepodległość. 
Nie  była  cudem  czy  szczęśliwym  zbiegiem  okoliczności.  Była 
ona wynikiem zarówno czynu zbrojnego Legionów, jak  i efektem 
mądrości polityków  i dyplomatów. Ale przede wszystkim  mogła 
zaistnieć dzięki  woli  i determinacji  narodu, dzięki  umiejętności 
przeniesienia  przez  lata  niewoli  naszej  narodowej  tożsamości, 
odmienności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Dzisiejsze świę
to obchodzimy  tak  uroczyście,  gdyż  doceniamy  najwyższą  dla 
każdego  narodu  wartość   niepodległość.  Pielęgnujemy  Święto 
Niepodległości  tym szczególniej, ponieważ jeszcze nie tak daw
no chciano  wymazać  11 listopada  z narodowej pamięci,  trudno 
było wtedy nazwać Polskę krajem do końca  niepodległym. 

Kwiaty  złożyli  przedstawiciele  władz  samorządowych,  dele
gacje  organizacji  politycznych  i  społecznych,  duchowieństwa, 
wspólna  delegacja  organizacji  kombatanckich,  przedstawiciele 
zawodowych  służb  mundurowych    Policji,  Straży  Granicznej, 
Państwowej  Straży  Pożarnej,  delegacja  ustrońskich  jednostek 
Ochotniczej Straży  Pożarnej reprezentowana  przez OSP  Niero
dzim,  Cech  Rzemieślników  i Przedsiębiorców  z Cieszyna,  cie
szyński  Oddziału  Korporacji  Kominiarzy  Polskich,  pracownicy 
Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego  Ustroń,  Śląskiego  Szpitala 
ReumatologicznoRehabilitacyjnego  i  innych  zakładów  pracy, 
delegacja Miejskiego Domu  Spokojnej Starości oraz  uczniowie 
ustrońskich  szkół.  (NS) 
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Stefan Baldys 
Wszystkim,  którzy  głosowali 

za  moją  kandydaturą 

serdecznie  dziękuję 

Ustroń  RESTAURACJA 
Aee&Aćć* 

zaprasza 

^ D R Z E J K O l y y 

n a  w i e c i ó *   2 J , , 0 6  o g o d z ,  9  0 0 

Wstęp 3 5 z ł od osoby, 
w tym  gorąca  kolacja z lampką  wina,  oraz  wiele  innych  atrakcp. 

Rezerwacja  telefoniczna,  przyjmujemy  również  zamówienia  na Sylwestra  2 0 0 6 / 0 7 

Ustroi  ul. 3 Maja 39 A, teł.  (033)  854  14 41 

TECHNIKUM  NA  91% 
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie  opublikowa

ła w formie książki wyniki  egzaminów  potwierdzających kwali
fikacje  zawodowe.  Do egzaminów  tych  przystąpili  również 
uczniowie Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Ustroniu.  Jak 
się okazało z bardzo dobrymi  rezultatami. 

Dyplom  technika  mechanika  uzyskało  91%  zdających,  przy 
czym  należy  podkreślić, że do egzaminu  przystąpiło aż 35 z 37 
absolwentów  technikum. W skali całego kraju egzamin ten zdało 
zaledwie 59% uczniów spośród tych, którzy do niego przystąpili. 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej, działającej w ramach ustroń
skiego Zespołu  Szkół, przeprowadzono  egzaminy w zawodach: 
sprzedawca, elektromechanik  i operator urządzeń do obróbki pla
stycznej czyli  kowal. W gronie absolwentów  „zawodówki"  wy
niki  kształtują się następująco: sprzedawca  100% (82% w kra
ju); elektromechanik  75% (52% w kraju); kowal  67% (67% w 
kraju).  Dane  krajowe i ustrońskie  dotyczące egzaminów z tego 
ostatniego zawodu są identyczne dlatego, że ustrońska szkoła jako 
jedyna  w kraju kształci  kowali. 

Wyniki egzaminów wyraźnie wskazują na to, że poziom kształ
cenia zawodowego ustrońskiego Zespołu  Szkół jest  zdecydowa
nie  wyższy  od średniej  krajowej. A swego  czasu  zastanawiano 
się nawet nad sensem  istnienia takiej szkoły. Teraz, gdy wszędzie 
brakuje fachowców, nikt już nie podważa konieczności  rozwija
nia szkolnictwa zawodowego. W naszym mieście uczniowie mogą 
zdobywać wysokie kwalifikacje korzystając z nowoczesnej bazy 
informatycznej i jedynych w powiecie warsztatów  zlokalizowa
nych  na  terenie  szkoły.  Monik a  Niemiec 

Przypominamy  jeszcze jedno  zdjęcie z  1947 r. wypożyczone 
przez Cecylię Albrewczyńską, które zostało wykonane na tle bu
dynku  „Prażakówki"  po przedstawieniu  „Krakowskie  wesele". 
Tym  razem  liczniejsza  grupa  aktorów.  Pierwszy  rząd od lewej: 
Henryk  Ogerman,  Irena Otrząsek,  Bronisława  Cieślar, Józef  Si
kora,  Maria  Cieślawska,  Władysław  Chlebik,  II rząd:  Roman 
Nawratil, Krystyna Bajorek, Tadeusz Hudzieczek,  Irena Albrew
czyńską, Halina Michalska, Kazimierz Grycz, III rząd: Stanisław 
Sztwiertnia, Gertruda Johacy, Hanna  Suchanek,  Mirosława  Cie
ślawska, Halina  Moczała, Juliusz Jabłoński.  Lidi a  Szkaradnik 

U 
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: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców  i społecz 
ność  uczniowska  SP2  w  Ustroniu  serdecznie  zapraszają 
emerytowanych  nauczycieli  i pracowników,  absolwentów, 
rodziców oraz przyjaciół szkoły  na: 

Jubileusz  XXXlecla 
Klimatycznej  Szkoły  Podstawowej  nr 2 w  Ustroniu 

Początek  uroczystości  o  godz.  13.00  w  sali  widowiskowej 
Domu Kultur y „Prażakówka"  w piątek  1 grudnia 2006 r. 

Dziękuję  Szanownym 
Wyborcom  z  okręgu 
wyborczego nr  3 Ustroń 
Centrum, za oddane  na 
mnie głosy w Wyborach 
do Rady  Miasta. 

Józef Sikora 

Serdecznie  dziękuję 
wszystkim  wybor
com,  którz y  oddali 
swój   głos  na  moją 
osobę. 
Marta Hudzieczek 

Moi m  wyborcom   mieszkańcom  ZAWODZ I A serdecz
nie  dziękuję  za  obdarzenie  mnie  zaufaniem  w  wyborze 
na radnego.  Józef Zahraj 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom dzielnicy  NIERODZI M 
za oddane na mnie głosy, okazane zaufanie i wielką  życz
liwość. Dołożę starań, aby spełnić  Państwa  oczekiwania. 

Bogusława Rożnowicz 

,   ̂ Dziękuję 
wszystkim 

mieszkańcom 
Ustronia 

O H  Górnego, 
którzy  poparli moją  kandy

daturę w wyborach do Rady 
Miasta  Ustronia. 

Przemysław  Korcz 

Serdecznie 
zapraszamy 
na  kiermasz   '  ^ UiTHOH  ulMMMIi 

Zaduma  nad  Wisłą. 

Gazeta  Ust rońska  6 

Fot. W.  Suchta 

OBECNI 
I  NIEOBECNI 

W nawiązaniu  do wniosku  przyjętego na Zebraniu  Ogólnym 
Mieszkańców  Osiedla  UstrońGómy  w dniu  13 października  br. 
(wpływ  do  Biura  Rady  w  dniu  20  października  br.)  podajemy 
wykaz  nieobecności  radnych  na  sesjach  Rady  Miasta  i  posie
dzeniach  komisji w kadencji  Rady  20022006: 

Imię i nazwisko  Nieobecność 
Sesja  Komisje 

Stefan  BAŁDY S  1  14 
Katarzyna  BRANDYS  CHWASTEK  2  6 
Emilia  CZEMBOR  1  0 
Tomasz  DYRDA  11  68 
Olga  KISIAŁ A  3  3 
Karol  KUBAL A  0  10 
Józef  KUROWSKI  0  0 
Jan  LAZA R  5  31 
Stanisław  MALIN A  0  1 
Halina  PUCHOWSKARYRYCH  3  2 
Marzenna  SZCZOTKA  5  1 
Jerzy  ŚLIWKA  4  10 
Wiesław  ŚLIŻ  1  6 
Józef  WASZEK  4  43 
Józef  ZAHRAJ  0  0 

Na  listach  obecności  również  były  zaznaczane  spóźnienia  po
wyżej  15tu minut. Najwięcej spóźnień   18  odnotowano  przy 
nazwisku  radnego Stefana  Bałdysa. 

W sprawie wniosku  dotyczącego wynagrodzeń  radnych wyja
śniamy, że przysługujące radnym  diety uchwalone zostały 20  li
stopada 2000 r. uchwałą  Nr XXV/265/00 zgodnie ze stosownym 
przepisem obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8  marca  1991  roku. 

Poniżej podajemy wysokość diet ustalonych powyższą uchwałą: 
1. W związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą 

Rady ustala się ryczałt miesięczny  dla: 
 przewodniczącego  Rady Miasta w wysokości  1.500 zł, 
 wiceprzewodniczącego  Rady Miasta w wysokości  1.000 zł. 
2. Za udział w posiedzeniu  komisji: 
 przewodniczącemu  komisji dieta w wysokości  180 zł. 
 członkom  komisji  115 zł. 
3. Za udział w sesji: 
  radnym  przysługuje dieta  w wysokości  115 zł.  z wyjątkiem 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którzy 
otrzymują ryczałt  miesięczny 

4. Za udział w sesji Przewodniczącym Zarządów Osiedli  przy
sługuje dieta w wysokości  90 zł. 

Ponadto  wyjaśniamy, że uzyskiwane  przez  radnych  diety  sta
nowią rekompensatę za utracone dochody w czasie pełnienia funk
cji  radnego. 

Dokładne  kwoty  pobranych  diet  są  podane  w  corocznych 
oświadczeniach  majątkowych każdego z radnych  i publikowane 
są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  w  Internecie  
www.ustron.pl.  Biur o Rady  Miasta 

PROMOCJA 

77 
w  Hermanicach  w  „Młynie" 

7 7 —  w  ul. Skoczowska  72   już  czynna 
Nowy właściciel oferuje atrakcyjnie niskie ceny z gwarancjq jakości paliw 

grupy LOTOS.  przy  STAŁEJ WSPÓŁPRACY RABATY 

Firma istnieje na rynku paliw od 2000 r.  Zatankuj  sprawdź sam! 

c z y n n e :  pn.   pt.  7 . 0 0  1 8 . 0 0 ,  sb.  8 . 0 0  1 4 . 0 0 
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K.  Marciniuk  prosi  o  przejście  na  lewą  stronę,  ale  panie  ciągną  na  prawo.  Fot.  M.  Niemiec 

WYCIECZKI  I  KIERMASZE 
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lipowcu zawsze jest wesoło, gdy odby
wa się zebranie Koła Gospodyń Wiejskich 
z tej dzielnicy. Wesoło  i gwarno, bo  trud
no żeby było  inaczej, gdy spotyka się po
nad  70  pań.  Przygotowanie  sali  na  takie 
zebranie  to  niemal  jak  na  wesele.  Stoły 
gustownie przybrane kwiatami  i serwetka
mi, a najmłodsze członkinie KGW  kelne
rują podając dania  i napoje. Na dzień  do
bry kawa  lub herbata  i ciastko.  I tyle wy
starczy, żeby omówić z sąsiadkami  i zna
jomymi najważniejsze sprawy. Pogadusz
ki  przerywa  na  chwilę  przewodnicząca 
Olga  Kisiała, bo do strażnicy  zaproszono 
Krzysztofa Marciniuka z Głosu Ziemi Cie
szyńskiej,  który  wykona  gospodyniom 
zbiorowe zdjęcie. Nie jest  to jednak  takie 
proste. Trzeba panie podzielić na dwie gru
py. Dzisiejsza  technika  umożliwia  cyfro
we połączenie dwóch zdjęć w jedno. Opra
wione w ramkę jako prezent zostanie wrę
czony paniom z okazji Dnia  Kobiet. 

Podczas  zebrania,  które  odbyło  się 
w sobotę 4  listopada  podsumowano  mija
jący rok działalności. Oprócz członkiń spra
wozdania wysłuchali: naczelnik  Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Bar

bara Jońca, prezes OSP Lipowiec Tadeusz 
Krysta,  przewodniczący  Zarządu  Osiedla 
Lipowiec Antoni  Kędzior. O. Kisiała dzię
kowała wszystkim paniom, które w jakikol
wiek sposób włączyły się w pracę na rzecz 
Koła i lokalnej społeczności  i powiedziała 
między  innymi  o  smutnym  pożegnaniu 
dwóch  bardzo  związanych  z  Kołem  pań 
Heleny  Wałach  i Jadwigi  Kisiały.  Ich  pa
mięć uczczono minutą ciszy. 
  Staramy  się  pamiętać  także  o  naszych 
członkiniach,  które  ze  względu  na  stan 
zdrowia  nie  mogą  z  nami  uczestniczyć 
w zebraniach  i wyjazdach.  Po raz  pierw
szy w ubiegłym  roku  przy  okazji  piecze
nia drobnych ciastek zrobiłyśmy  paczusz
ki  dla  chorych  członkiń.  Oczywiście  nie 
zrezygnowałyśmy  z  odwiedzin  chorych 
członkiń z okazji Dnia Kobiet. Odwiedza
łyśmy  również członkinie,  które  znalazły 
się w szpitalu. 

Ważne  jest,  że  panie  z  Koła  nie  tylko 
wspierają się nawzajem, ale pamiętają rów
nież  o  innych  mieszkańcach  dzielnicy, 
m.in.  o  seniorach.  Zorganizowały  w  sal
kach  katechetycznych  tradycyjną wigilij 
kę seniorów. W marcu jak co roku spotka
ły się bardzo licznie z okazji Dnia Kobiet. 

W  tym  samym  dniu  brały  udział  w  kon
kursie  regionalnym  w  Zebrzydowicach 
„Potrawy  na zapusty  i Wielkanoc".  Koło 
reprezentowały  Henryka  Chrapek,  Maria 
Marianek, Agata Pasterna. Panie otrzyma
ły pamiątkowe dyplomy oraz zostały wy
różnione  w  kategorii  stół  wielkanocny. 
Była  też wycieczka  kulturalna  do  Gliwic 
do Teatru Muzycznego na operetkę „Ptasz
nik  z Tyrolu".  Panie zaliczyły  też  wypra
wę w Beskid  Makowski  oraz  dwukrotnie 
do Tatralandii  na Słowacji. 
  W  czerwcu  po  raz  piąty już  brałyśmy 
udział w konkursie Nasze Kulinarne Dzie
dzictwo  kontynuowała przewodnicząca. 
Za udział w tym konkursie  otrzymałyśmy 
nagrodę pieniężną w wysokości 300 złotych. 
Zostało to w całości przeznaczone na ogni
sko na stawach rybnych w Hcrmanicach. 

Członkinie Koła aktywnie zaangażowa
ły się również w zorganizowanie pożegna
nia  księdza  proboszcza  Mariana  Brańki. 
Upiekły  ciasta,  pomagały  w  obsłudze. 
W zamian  za  to Koło otrzymało od  Rady 
Parafialnej  darowiznę  w  wysokości  300 
złotych. Pieniądze te zostaną  przeznaczo
ne na zorganizowanie  wigilijk i  seniorów. 
Dwukrotnie w tym roku pieczono kołacze. 
Raz  na  jarmark  z  okazji  Dni  Ustronia, 
a  drugi  raz na  targ przed  dożynkami.  Pa
nie  głównie  z  ul.  Wesołej  wykonywały 
wońki  na  dożynki.  W  czasie  dożynek 
KGW  prezentowało  się  na  wystawie 
w  parku  przy  amfiteatrze.  Można  było 
skosztować wielokrotnie już nagradzane 
go tortu z fasoli, w celach leczniczych zde
gustować cytrynówki a przede wszystkim 
zobaczyć  zdjęcia  i  dyplomy  obrazujące 
pracę Koła. Cytrynowka smakowała wszy
stkim  łącznie z biskupem Tadeuszem  Ra
koczym  i  Jarosławem  Kalinowski.  Nad 
całością  stoiska  czuwała  pani  Marianko
wa z rodziną. W dniu dożynek  członkinie 
przygotowywały  bankiet  podożynkowy 
w  Muzeum  Ustrońskim.  W  październiku 
zorganizowany  został  w  ogródku  przy 
Przedszkolu  kiermasz  cukierniczy,  który 
cieszył się ogromnym  zainteresowaniem. 
Ciast zabrakło, a jak z tej sytuacji wybrnę
ły przedsiębiorcze  lipowczanki, O. Kisia
ła nie chciała  zdradzić. 

 Przed każdym przedsięwzięciem  zbierał 
się zarząd Koła, aby wspólnie omówić plan 
działania  i  podzielić  się  obowiązkami  
kończyła sprawozdanie O. Kisiała.  Szcze
gólnie serdecznie chcę podziękować  mo
jej zastępczyni  Urszuli Janik. Jest  zawsze 
gotowa  do  pracy  i  nigdy  nie  odmawia. 
Dzisiaj mi odmówiła,  gdy  zaproponowa
łam,  że ja  pójdę do kuchni,  a ona  na  sali 
przedstawi sprawozdanie. Lepiej żeby pa
nie nie wiedziały, co mi odpowiedziała. 

Sprawozdanie  finansowe  przedstawiła 
skarbnik Koła, a gdy wymieniła sumę zgro
madzoną  na  koncie  koła   ponad  20  tys. 
złotych   rozległy się głośne brawa. 

Po podziękowaniach, życzeniach dla ju
bilatek,  wręczeniu  kwiatów,  odśpiewaniu 
„Sto  lat"  panie  delektowały  się  chińsz
czyzną pikantnym mięsem w słodkokwa
śnym sosie z warzywami  i ryżem. Na lep
sze trawienie podano również coś mocniej
szego. Zagrał na harmonii  i zaśpiewał pa
niom,  a potem  były  rozmowy,  rozmowy, 
rozmowy...  Monik a  Niemiec 
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Panie  z  zarządu  zawsze  pracują  w  kuchni.  M.  in.  za  to  im  dziękowano.  Fot.  M.  Niemiec 
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FREKWENCJA 
12 listopada wybieraliśmy  radnych szczebla gminnego,  powia

towego i wojewódzkiego. W Ustroniu  frekwencja we wszystkich 
trzech  głosowaniach  była  podobna,  więc  podajemy  frekwencję 
w wyborach do Rady Miasta. Na  12.591 uprawnionych do głoso
wania w Ustroniu głosowało w wyborach, czyli oddało głosy 5.424 
osoby, a więc  frekwencja  wyniosła 43,08%. Tym razem frekwen
cja w Ustroniu  była niższa  od  średniej krajowej, która  wyniosła 
46%, a wyższa od  frekwencji na Śląsku wynoszącej 40%. 

W poszczególnych  dzielnicach  frekwencja wyniosła  (podaje
my od najwyższej do najniższej): 
Ustroń Górny    46,47% 
Zawodzie    46,42% 
Ustroń Dolny    45,90% 
Poniwiec    42,97% 
Centrum    42,92% 
Polana    42,34% 
Hermanice    40,94% 
Nierodzim    39,88% 
Lipowiec    38,25% 

Ponadto  utworzono  dwa  dodatkowe  obwody  do  głosowania. 
Pierwszy w Szpitalu Reumatologicznym gdzie było 7 osób upraw
nionych do głosowania, a głosowało 5 (71,43%)  głosy doliczo
no  do Zawodzia.  Drugi  w  Miejskim  Domu  Spokojnej  Starości, 
gdzie było 36 osób uprawnionych do głosowania, a głosowało 34 
(94,44%)  głosy doliczono do Ustronia  Górnego. 

W Y B O R Y  DO  RADY  MIASTA 
O mandat  radnego  miejskiego ubiegały  się 63 osoby przy  Ra

dzie Miasta liczącej 15 radnych. Kandydaci otrzymali następują
ce  ilości głosów  (tekstem pogrubionym  wyszczególniono  osoby 
wybrane,  następna  rubryka  to  ilość  głosów,  kolejna  to  procent 
głosów w okręgu): 

POLAN A 
Izabela Tatar   1 61  32,92% 
Stefan Figiel   99  20,25% 
Jan  Szarzeć   97  19,84% 
Barbara Majętny    78  15,95% 
Adam Chwastek   48  9,82% 

Przed  wyborami  ograniczone  zainteresowanie.  Fot. W.  Suchta 
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PONIWIE C 
Marzena  Szczotka    138 
Roman Siwiec    78 
Leon Troszok    37 
Lilianna Śmiłowska    34 
Joanna Cieślar    30 

USTROŃ  GÓRNY 
Przemysław  Korcz    254 
Bogumił Suchy   1 48 
Elżbieta  Sikora   1 47 
Lidia Poniatowska    111 
Korneliusz Kapołka   1 03 
Roman Głowacki    78 
Emil Rymorz    57 
Leszek Durczak    19 

CENTRUM 
Stanisław  Malin a    295 
Józef Gogółka   2 39 
Stefan  Bałdys   2 12 
Józef  Sikora   2 03 
Katarzyna BrandysChwastek    196 
Halina Mateja   1 73 
Władysław  Macura   1 50 
Piotr Próchniak   1 30 
Władysław  Hławiczka    99 
Urszula  Broda    98 
Ilona Winter    98 
Aleksander Skrzydłowski    90 

USTROŃ  DOLNY 
Tomasz  Dyrda    262 
Piotr  Markuzel    232 
Wiesław  Szarzeć    215 
Karol  Brudny   1 57 
Marek  Rembierz    122 
Halina  RakowskaDzierżewicz   120 
Kazimierz Hanus    105 
Andrzej Szcześniewski    98 
Maria Walawska    91 
Marta Hudzieczek    69 
Sławomir Mende   14 

HERMANIC E 
Mari a  Jaworska    232 
Wiesław  Śliż   2 12 
Marek Cieślar   1 91 
Grażyna  Pilch   1 60 
Tadeusz  Szlauer    127 
Bogusław Uchroński   1 09 
Jolanta Chwastek    76 
Maria  Bańka   12 

NIERODZI M 
Bogusława  Rożnowicz    196 
Ryszard Banszel   1 27 
Halina Kujawa    66 
Aleksander Chromik    48 
Bogusław Chrapek    12 

LIPOWIE C 
Olga  Kisiała    270 
Tadeusz  Kryst a    224 
Maria  Michnik   1 55 

ZAWODZI E 
Józef Zahraj   1 19 
Maciej Chowaniok    77 

42,86% 
24,22% 
11,49% 
10,56% 
9,32% 

42,16% 
24,96% 
24,79% 
18,72 
17,37% 
13,15% 
9,61% 
3,20% 

29,09% 
23,57% 
20,91% 
20,02% 
19,33% 
17,06% 
14,79% 
12,82% 
9,76% 
9,66% 
9,66% 
8,88% 

29,84% 
26,42% 
24,49% 
17,88% 
13,90% 
13,67% 
11,96% 
11,16% 
10,36% 
7,86% 
1,59% 

31,96% 
29,20% 
26,31% 
22,04% 
17,49% 
15,01% 
10,47 
1,65% 

43,65% 
28,29% 
14,70% 
10,69% 
2,67% 

59,73% 
49,56% 
34,29% 

29,82% 
19,30% 
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Mirosława  Orawska 
Ewa Zahar 
Teresa  Cholewa 
Mirosław Ziewiec 

 7 4 
 4 9 
 4 1 
 3 9 

18,55% 
12,28% 
10,28% 
9,77% 

Poszczególne  komitety  wyborcze  wprowadziły  do  Rady  Mia
sta następujące ilości  radnych: 
Ustrońskie  Porozumienie  Samorządowe   7  (M.  Jaworska,  M. 
Szczotka,  S. Malina, P. Markuzel, W. Sliż, T. Krysta, J. Zahraj), 
Platforma Obywatelska  3 (B. Rożnowicz, J. Gogółka, P. Korcz), 
Lewica Ustrońska   1  (I. Tatar), 
Ustrońskie Forum  Inicjatyw Społecznych   1 (S.  Bałdys), 
Prawo  i Sprawiedliwość   1  (B.  Suchy), 
Rozwój Ustronia   1 (T.  Dyrda), 
Niezależni  w Ustroniu   1  (O.  Kisiała). 

W Y B O R Y  DO  RADY 
POWIATU 

25 kandydatów  z Ustronia  ubiegało  się o mandat  radnego  po
wiatowego.  W  wyborach  do  powiatu  decyduje  ilość  głosów 
w  okręgu  zdobytych  przez  dany  komitet  wyborczy,  co  później 
przeliczane jest na mandaty. W Ustroniu  poszczególne  komitety 
wyborcze zdobyły następujące ilości  głosów: 
Platforma Obywatelska  '    1.242  24,29% 
Samorządowy Ruch Ziemi Cieszyńskiej  1.202  23,50% 
Prawo i Sprawiedliwość   977  19,10% 
CZAS   7 26  14,20% 
Cieszyńska  Inicjatywa Samorządowa    501  9,80% 
Liga Polskich  Rodzin    195  3,81 % 
Polskie Stronnictwa  Ludowe   1 45  2,82% 
Stowarzyszenie „Ży j Godnie"    126  2,46% 

W okręgu wyborczym obejmującym Brenną  i Ustroń  wybiera
liśmy czterech  radnych. Zostali  nimi: Emilia  Czembor  (SRZC), 
Danuta Wasilewska (PiS  w Ustroniu 49 głosów), Czesław  Glu
za (PO), Jerzy Pilch (PO  w Ustroniu 278 głosów), czyli  dwóch 
radnych z Brennej (J. Pilch  i D. Wasilewska)  i dwóch z Ustronia. 

Startujący z Ustronia kandydaci zdobyli następujące ilości gło
sów w naszym  mieście: 
Emili a Czembor   (RSZC)   8 68  16,97% 
Maria Pietrzykowska  (PiS)   3 63  7,10% 
Czesław  Gluza  (PO)   3 59  7,02% 
Adam  Kędzierski   3 37  6,59% 
Józef Waszek  (RSZC)   2 70  5,28% 
Zbigniew  Drózd  (PO)   2 40  4,69% 
Bronisław Brandys  (CZAS)   2 17  4,24% 
Karol Chraścina  (CZAS)    183  3,58% 
Jerzy Kłoda  (CZAS)    177  3,46% 
Jan Sztefek  (PO)    144  2,82% 
Leszek Szczypka  (CZAS)    131  2,56% 
Władysław Niemiec  (PSL)    119  2,33% 
Elżbieta Głowinkowska  (PiS)    109  2,13% 
Lesław Werpachowski  (CIS)   9 9  1,94% 
Mariola Kaczmarek  (CIS)   8 2  1,60% 
Kazimierz Kubik  (ŻG)   6 9  1,35% 
Mariola  Malik  (PO)   6 8  1,33% 
Tytus Tschuk  (PiS)   6 5  1,27% 
Jerzy  Buczak  (PO)    53  1,04% 
Gertruda Górniok  (LPR)   5 1  1,00% 
Janusz Staś  (RSZC)   4 1  0,80% 
Zdzisław Kaczorowski  (CIS)   3 7  0,72% 
Radosław Sławomirski  (LPR)   3 6  0,70% 
Aleksandra Cieplińska  (CIS)   31  0,61% 
Adam  Kajfosz (LPR)    11  0,22% 
Łukasz Michalik  (LPR)    11  0,22% 

W Y B O R Y  DO  SEJMIKU 
ŚLĄSKIEGO 

W wyborach do Sejmiku Śląskiego głosowaliśmy w pierwszym 
rzędzie na listy. W Ustroniu poszczególne  listy zdobyły  następu
jące  ilości  głosów: 
Platforma Obywatelska 
SLD+SDPL+PD+UP  Lewica  i Demokraci 
Prawo  i Sprawiedliwość 
Polskie Stronnictwo  Ludowe 
Krajowa Partia  Emerytów  i Rencistów 
Liga Polskich  Rodzin 
Ruch Autonomii  Śląska 
Konfederacja  Godność  i Praca 
Samoobrona 
Polska  Partia  Pracy 
Unia  Polityki  Realnej 
Obrona  Narodu  Polskiego 

W Sejmiku Śląskim z naszego okręgu wyborczego zasiądą na
stępujący radni. Jan  Kawulok, Adam Wolak, Andrzej  Kamiński, 
(wszyscy z PiS), Marcin  Kędracki,  Karol Węglarzy  (obaj z PO), 
Alfred Brudny  (LiD) , Marian Ormaniec  (PSL). 

Nas jednak  w  Ustroniu  interesuje jakie  ilości  głosów  zdobyli 
kandydaci  szczególnie  ci z Ustronia,  a wystartowało  ich  trzech: 
Andrzej Georg, Jan Kubień  i Paweł Mitręga. Pierwsza dziesiątka 
kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów w Ustroniu 
przedstawia  się następująco: 

  1903  39,03% 
 8 81  18,07% 
 8 00  16,41 
 6 00  12,31% 
  164  3,36% 
  125  2,56% 
  125  2,56% 
  118  2,42% 
 9 4  1,93% 
 6 8  1,39% 
 3 5  0,72% 
 2 3  0,47% 

Andrzej Georg  (PO)    1.074  22,03% 
Alfre d  Brudny  (LiD )   7 21  14,79% 
Jan  Kubień  (PSL)   5 29  10,85% 
Karo l  Węglarzy  (PO)   3 18  6,52% 
Jan  Kawulok  (PiS)   2 41  4,94% 
Adam Wolak  (PiS)   2 23  4,57% 
Marci n  Kędracki  (PO)    161  3,30% 
Andrzej  Kamiński  (PiS)   9 3  1,91% 
Paweł Mitręga  (RAS)   8 9  1,83% 
Sławomira  Brachaczek  (PiS)   7 5  1,54% 
Radny  M. Ormaniec otrzymał w Ustroniu  5 głosów  (0,10%). 
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Śledzenie  wyników  po  wyborach.  Fot. W.  Suchta 
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KWESTOWALI 
DLA DZIECI 

Przed  naszymi  cmentarzami  w centrum  miasta, jak  co  roku 
kwestowano na rzecz Towarzystwa Opieki nad  Niepełnospraw
nymi. W tym roku byli to: Jolanta KrajewskaGojny, Karina Ko
cur, Stanisław  Malina, Ginter Firla, Zofia Mikołajczyk,  Emilia 
Czembor.  Urszula  Rakowska.  Andrzej  Georg,  Bernadeta  Bła
nik,  Anna  HanusDyrda,  Helena  Odehnal,  Ireneusz  Szarzeć, 
Dorota  i Michał Kohutowie,  Magda  Piechowiak, Gertruda  Ma
lorny, Nina Kuś, Elżbieta Gigiewicz i Marzenna Szczotka. Kwe
stowali również, jak co roku uczniowie z Gimnazjum Nr 2: Mar
cin Janiak, Patryk  Miech, Mateusz Kozieł, Anna Kozub,  Doro
ta  Twardzik,  Żaneta  Słowik,  Elżbieta  Niedzielska,  Karolina 
Kryska, Wiktoria  Czanerle,  Monika  Matuszek,  Katarzyna  Ko
walik,  Dorota  Wisełka,  Kinga  Ryszka, Żaneta  Najmuła, Aneta 
Grzywaczewska,  Aleksandra  Stefka,  Angelika  Maciejczek, 
Magda  Pilch,  Paulina  Heczko,  Monika  Piechowiak,  Dorota 
Wantulok, Sara Słowik, Karolina Janik, Joanna Tesarczyk,  Ka
rolina Jaworska,  Monika  Goryczka,  Justyna Andrzejak,  Patry
cja Cieńciała, Estera Holeksa, Magda Niemiec, Justyna  Śliwka, 
Malwina Górniok, Marzena Szulc, Alina Madura, Wioletta  Bił
ko, Kamila  Morżoł,  Dawid  Lebiedzik,  Piotr Bolesta, Artur  Po
smyk, Żaneta  Hulbój, Alexsandra  Sędrowska, Natalia  Jankow
ska,  Jacek  Piechnik,  Darek  Goryczka,  Kamil  Błacha,  Paulina 
Skurzok, Ula Walczysko, Dawid Gomola, Kamil  Zwierzykow
ski,  Robert  Redliński  i Łukasz  Kapiński.  Zebrano  5.319  zło
tych. Pieniądze te przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka 
RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego dla dzieci  i mło
dzieży niepełnosprawnej w  UstroniuNierodzimiu. 

Młodzież z opiekunami kwestowała na Stowarzyszenie  „Moż
na Inaczej". Z Gimnazjium nr 2 kwestowali  uczniowie:  Mateusz 
Siemicnik, Adam  Jaworski,  Klaudia  Kamieniarz,  Patrycja Tka
czyk, Agnieszka  Bujok, Patrycja Tkaczyk,  Świerc  Kamil, Arek 
Kobiela,  Ari f  Goletić,  Michał  Strzałkowski,  Natalia  Surowiec, 
Monika Spratek, Filip Stalmach, P. Juroszek, K.Sieroń, Karolina 
Wolin, Ola Barcal, Arek  Grześkiewicz, Adam Zloch, Jarek  Bal
car, Arek Grześkiewicz,  Rafał Pilch, Łukasz  Puczek, Ari f Gole
tić,  Michał  Strzałkowski,  Arek  Goryczka,  Arek  Błachut,  Arek 
Goryczka, Arek Błachut, Beata Kaczmarczyk, Agnieszka Jończyk, 
Beata Kaczmarczyk, Agnieszka Jończyk, oraz dorośli  Iwona We
rpachowska,  Monika Gluza,  Iwona Zoń, Grażyna Tekielak, Ma
rek Gluza, Anna  Depta, Lesław Werpachowski, Justyna  Walaw
ska. Zebrano  1.576,80 zł. 

Francuskie Stowarzyszenie Junior Association „Soleil Levant", 
którego członkowie gościli w Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu prze
kazało na „Można  Inaczej"  1900 zł.  (mm) 

.  I  iĘ 

Temu  to  łańcuch  nie  grozi.  Fot. W.  Suchta 

B E Z  Ł A Ń C U C H A 
W  ostatnim  numerze  „Gazety  Ustrońskiej"  Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zwierząt „As" apeluje o wydłużenie łańcuchów psów 
podwórzowych na czas zimy. Tymczasem moim zdaniem powin
ny one zniknąć na zawsze z psich karków. Polska jest  członkiem 
Unii Europejskiej, w której obowiązuje zakaz trzymania psów na 
łańcuchach. W naszym kraju w tym względzie nic się niestety nie 
zmieniło. Psy nie są naszymi niewolnikami, których należy wię
zić.  Pamiętajmy, że miarą  naszego  człowieczeństwa  jest  stosu
nek do zwierząt.  Marci n  Sztwiertnia 

członek ustrońskiego koła Polskiego Klubu  Ekologicznego 

JESIENNY  NOKTURN 
Trwa Ustrońska Jesień Muzyczna w „Prażakówce". W sobotę, 

18 listopada  „Jesienny nokturn".  Pod  tym  tytułem  kryją się naj
piękniejsze piosenki o jesieni z ostatnich kilkudziesięciu  lat. Bę
dzie je  śpiewał znany  ustrońskiej publiczności  z ubiegłoroczne
go koncertu  wspomnieniowego  o Czesławie Niemenie  Joachim 
Perlik w towarzystwie Ludmiły Małeckiej i pianisty Artura Gru
dzińskiego. „Koncert jesienny na dwa świerszcze  ...", „Żółty je
sienny  liść", „Pamiętajcie o ogrodach",  „Jesienne róże",  „Kasz
tany"   to  tylko  kilka  z prawie  trzydziestu  piosenek,  które  za
brzmią podczas sobotniego koncertu. A że świetny głos  Perlika
wokalisty  zespołu  „Akt "  występującego  kiedyś  w  teleturnieju 
„Jaka  to  melodia"  urzekł  swoim  brzmieniem  wielu  słuchaczy, 
zatem z pewnością  będzie  to  ciekawy,  ciepły,  wspomnieniowy 
koncert.  Piosenki  śpiewane  przez  klasyków  polskiej sceny  mu
zycznej   Marylę  Rodowicz,  Czesława  Niemena,  Bogusława 
Meca,  Piotra  Szczepanika,  Ewę  Demarczyk, Łucję Prus,  „Skal
dów",  „Czerwone Gitary"  usłyszymy  w  innym wykonaniu,  ale 
brzmieć będą równie pięknie. Bilety w cenie  15 zł można jeszcze 
kupić w MDK „Prażakówka".  *   (BŻ) 

Kwestuje  młodzież  z  G2. 
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Fot.  W.  Suchta 

URZĘDOWSKI 
Zapraszamy do  nowootwartego 

salonu firmowego 
drewniane 

okna i drzwi 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  55,  tel.  (033)  854  16  80 
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WIERSZ JAK 
PODANIE RĘKI 
...bo człowiek  ze mnie,  tylko człowiek,  /nieporadna  monstran

cja miłości  (B. Sabath, „Autobiografia") 
Nieczęsto zdarza się spotykać  ludzi, od których  emanuje taka 

wewnętrzna pogoda  i krzepiąca siła, jak od Beaty Sabath.  Urze
kająca cieszyńska poetka 26 października zagościła w „Zbiorach 
Marii  Skalickiej", aby podzielić się swą  twórczością  z zaintere
sowanymi  literaturą oraz recytacją uczniami obu naszych gimna
zjów. Traktując ich sympatycznie, miłośniczka ziemi cieszyńskiej 
i aktualna polonistka nawiązała z przybyłymi nić porozumienia. 

Ale porozumienie owo płynęło głównie z lirycznej refleksji nad 
sprawami odwiecznymi, do których nawykliśmy, a które zawie
rają nieodłączny  pierwiastek  cudu. Narodziny  własnych  dzieci, 
pamięć o najdroższych bliskich, zachwyt nad żniwami  i piecze
niem chleba, niełatwe, lecz pasjonujące doznawanie zdarzeń zsy
łanych  przez  los. Wszystko  to B. Sabath  uczyniła  przedmiotem 
wierszy promiennych, choć nie naiwnych, raczej za Staffem „po
godnych mądrym smutkiem". Poetka czytała je łagodnym, koją
cym głosem, udostępniła  też nagranie swej liryki w formie śpie
wanej. Dla lepszego poznania autorki tomików „Myśl i  zielonych 
godzin", „Cisza śpiewająca", „Pieśni dla Ciebie" uczniowie mo
gli przejrzeć zbiór artykułów  i wzmianek ojej dokonaniach  oraz 
album z rodzinnymi zdjęciami. Na sali zapanowała cisza, gdy B. 
Sabath przytoczyła z „Kalendarza Skoczowskiego" intymne, czułe 
wspomnienie ukochanej babci. 

181 MNIEJ NIŻ 
PRZED ROKIEM 

Końcem września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie 
zarejestrowanych  było  529  mieszkańców  Ustronia,  w  tym  263 
kobiet. 34 mężczyzn  i 38 kobiet z naszego miasta miało prawo do 
pobierania  zasiłku.  W  tym  samym  miesiącu  rok  wcześniej  bez 
pracy pozostawało 710 ustroniaków, w tym 349 kobiet. W pozo
stałych miastach  i gminach naszego powiatu było: 451 bezrobot
nych z Brennej,  w  tym  291  kobiet  (555  bezrobotnych  w  2005 
roku); 556 z Wisły, w tym 269 kobiet (663); 573 z Goleszowa, w 
tym  339  kobiet  (681);  1.076 ze  Skoczowa,  w  tym  682  kobiety 
(1.394);  1.685 z Cieszyna, w tym  1.026 kobiet (2.018). W całym 
powiecie cieszyńskim było 7.695 bezrobotnych w tym 4.650 ko
biet. Rok wcześniej 9.201, w tym 5.280 kobiet. 

Na koniec sierpnia stopa bezrobocia w Polsce wyniosła  15,5%, 
w województwie śląskim 13,7%; a w powiecie cieszyńskim  12,8%. 
Prognozowana  stopa  bezrobocia  na  koniec  września  wynosi 
12,4%. W roku 2005 odpowiednio:  17,8%; 15,8%; 14,7%; 14,4%. 

We wrześniu 2006 roku jako bezrobotne zarejestrowało się 721 
osób, o 89 mniej niż w poprzednim miesiącu. Wyrejestrowały się 
963 osoby, o  102 mniej niż końcem  sierpnia.  Podjęło pracę 478 
osób, o  134 więcej niż w sierpniu. Do urzędu wpłynęło 215 ofert 
pracy,  miesiąc wcześniej  212.  Bezrobotnych  młodych  ludzi  do 
25 roku życia było  1.671, w tym  1.027 kobiet, to o 71 osób mniej 
niż przed miesiącem. Osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
w ewidencji PUP było  1.490, w tym 672 kobiety, o 2 więcej niż w 
sierpniu. Długotrwale bezrobotnych czyli łącznie przez ponad  12 
miesięcy  w ciągu  ostatnich  2  lat jest  w powiecie  4.671,  w  tym 
2.970 kobiet, o  123 mniej niż miesiąc wcześniej. 

Pracodawcy potrzebują pojedynczych pracowników. Na przy
kład  firma meblowa Moroszczuk  z Puńcowa poszukiwała  3 sto
larzy i 4 operatorów maszyn stolarskich. 5 spawaczy chciała za
trudnić Spółdzielnia Agromel  z Chybia.  Klub Sportowy  Beskid 
ze  Skoczowa  złożył  ofertę  dla  10  szlifierzy.  Urząd  Pracy  daje 
również bezrobotnym  możliwość otworzenia własnej działalno
ści  gospodarczej i skorzystało z niej  we  wrześniu  8  bezrobot
nych, którzy otrzymali dotacje na łączną 88.000 złotych. We wrze
śniu  PUP nie otrzymał  informacji o planowanych  zwolnieniach 
grupowych w zakładach  pracy naszego powiatu.  (mn) 
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 Chociaż najwierniejszym przyjacielem babci był ulubiony wy
służony modlitewnik, myślę, że Pan Bóg i moja babcia rozumieli 
się świetnie bez słów  mówiła  twórczyni. 

Na pamiątkę spotkania gimnazjaliści otrzymali  wydruki  napi
sanego  w Ustroniu  wiersza,  dla  którego  natchnieniem  było  po
dziwianie  Równicy,  aby  pamiętali,  że:  Moja  Ziemia / ukryta  w 
moim serca / wciąż  uczy mnie / kim jestem.  (ksz) 

Czy w tworzeniu poezji lepiej  być „naturszczykiem" , czy jakoś 
się w tym kierunk u  rozwijać na warsztatach  lub studiach po
lonistycznych? 
Przede wszystkim  liczy się szczerość, prawda przeżycia. Wiersz 
musi być autentyczny, nie można w nim udawać. Co do poloni
styki  istnieją dwie  teorie: według jednej takie studia uczą  pisać, 
według  innej trudno potem o niepowtarzalność. Ja bym się skła
niała  do  opinii,  że  jednak  rozwijają,  pokazując  różne  metody 
i spojrzenia na świat, na problemy, na życie. A później cała sztu
ka polega na stworzeniu  czegoś własnego, ale bez silenia się na 
oryginalność,  nowatorstwo.  Dla mnie istotniejsza jest  treść, for
mę się dopasowuje lub sama powstaje. Najpierw słyszę wiersze, 
ich rytm, a kiedy ta wewnętrzna  muzyka się dogra, można ją  za
pisać  i dalej żmudnie pracować nad  wykończeniem. 
Mim o tylu  lat pisania ciągle nie tak  łatwo przelać  tę grającą 
w duszy  muzykę na  papier? 
Im dłużej się pisze, tym bardziej jest się odpowiedzialnym za to, 
co powstaje. Każdy wiersz stanowi spotkanie z czytelnikiem, któ
remu  usiłuję przekazać najlepszą cząstkę siebie. To nie oznacza 
udawania,  ale  stawianie  sobie coraz  wyższych  wymagań,  bo ja 
też  się  uczę,  pisząc.  Szukam  formy  mieszczącej jak  najwięcej 
treści, a że rozwijam się jako człowiek, więc  i treść ulega  prze
mianom z kolejnymi doświadczeniami. Pisanie jest pracą twórczą 
oraz spotkaniem ze światem. Świat się zmienia i ja się zmieniam. 
Skąd  pani  czerpie  tę  przedziwną  moc,  któr a  promieniuj e 
z pani osoby  i wierszy, a któr ą posilają  się także  czytelnicy? 
(chwila zamyślenia) Myślę, że z modlitwy. Zycie nie zawsze się 
uśmiecha, dlatego czytałam tu również smutne wiersze, bo w każ
dym  oddaję  prawdę  swoich  odczuć.  Ale  powiedziano,  że  moc 
w słabości się doskonali.  Im trudniej czasem dostrzec radość czy 
piękno, tym głębiej się je potem przeżywa,  i patrząc wstecz, wi
dać, jak wszystko zmierzało do tego, by nas wzmocnić. Ufam, że 
z  perspektywy  czasu  nawet  bolesne  doświadczenia  mają  sens 
i zbliżają  ludzi do siebie. Życie uczy  pokory  i zaufania, a ja  też 
ciągle jestem takim uczniem w szkole życia i wiary. Bez Boga nie 
poradziłabym sobie. Doznałam wielu smutnych chwil. Także od
biły się w wierszach,  lecz po co pisać o rzeczach  negatywnych? 
Cieszę się, jeśli daję komuś siłę, gdyż chciałabym sprawić czyta
jącym  nieco  radości.  Warto  na chwilę  przystanąć, by  zobaczyć 
po  prostu,  że  świat  jest  zachwycający. Według  mnie  trzeba  się 
dzielić nie smutkiem, którego każdy ma pod dostatkiem, ale tym, 
co w nas dobre, wzajemnie ofiarowywać sobie uśmiech  i nadzie
ję. Czasami  taki pogodny wiersz może być jak podanie  ręki. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Katarzyna  Szkaradnik 

Z poetką spotkaliśmy się też w Klubie Propozycji.  Fot. M. Niemiec 
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Trzmiele    zwane  potocznie  bąkami    bardzo  często  bywają 
określane jako  nieudane  lub „niedorobione"  pszczoły.  I rzeczy
wiście   owady te mają wiele cech pszczelego rodu, jednak jakoś 
wydają  się  przy  tym  być  stworzeniami  zdecydowanie  bardziej 
sympatyczniejszymi.  Sympatię  budzi  już  sam  wygląd  trzmieli, 
które z racji swej korpulentności  i pokrycia całego ciała gęstymi, 
aksamitnymi  włoskami, aż proszą się do określenia  ich  mianem 
latających, miniaturowych  i głośno  buczących  miśków.  Przede 
wszystkim jednak  trzmiele są zwierzętami  nad wyraz  pożytecz
nymi,  zarówno  w  sensie  czysto  użytkowym  i  gospodarczym, 
a  wi^c  dla  człowieka, jak  i dla  całej przyrody.  Są  bowiem  bardzo 
wydajnymi zapylaczami, często uznawanymi  za owady bardziej 
pracowitsze pod tym względem niż pszczoły. 

Trzmiele  należą  do  tak  zwanych  owadów  społecznych  i po
dobnie  jak  pszczoły 
lub  mrówki,  żyją 
w koloniach, czy  też 
rodzinach. W odróż
nieniu  od  tych  owa
dów, historia  trzmic
lcj rodziny  trwa jed
nak  tylko jeden  rok, 
a  w zasadzie  ledwie 
kilk a  wiosennych 
i  letnich  miesięcy. 
Rozpoczyna  się 
mniej więcej w mar
cu  lub  w  kwietniu, 
kiedy  temperatura 
powietrza przekracza 
10°C.  Ze  snu  zimo
wego budzą się wów
czas  założycielki 
trzmielej  rodziny, 
czyli  matkitrzmicli
ce, które od razu roz
poczynają  poszuki
wania miejsca do za
łożenia gniazda. Z re
guły  idealne miejsce 
na  siedzibę  swej  ro
dziny  znajdują 
w  opuszczonych, 
podziemnych  norach 
myszy,  nornic,  ryjó
wek  czy  też  kretów. 
Ale  równie  dobrym 
miejscem na gniazdo 
mogą się okazać róż
ne zaciszne zakamar
ki  budynków,  sterty 
kamieni  czy  cegieł, 
stare stogi siana i tak 
dalej.  Kiedy  wybór 
miejsca  na  gniazdo 

zostanie już  dokonany,  założycielka  rodziny  rozpoczyna  pracę 
budowniczego. Najpierw powstają ściany zewnętrzne gniazda  
ciepłe, zbudowane bowiem z „materiału  izolacyjnego", jakim dla 
trzmieli  są zazwyczaj suche trawy, mech, sierść zwierząt, ptasie 
pióra. Ściany gniazda są dodatkowo wzmacniane woskiem. Wosk 
trzmieli  różni  się  od  wosku  pszczelego  składem  chemicznym 
i topi się już przy temperaturze około 40°C, czyli w niższej tem
peraturze niż wosk wytwarzany przez pszczoły. W środku  takie
go  gniazda  trzmielica  buduje  woskową  miseczkę  na  pierwszą 
partię jaj oraz kubeczek  lub garnuszek miodowy, w którym złoży 
kwiatowy nektar. Nektarem tym samica odżywia się, kiedy „wy
siaduje", czyli ogrzewa jaja i larwy. Jaja składane są na warstwie 
kwiatowego pyłku, pracowicie i „w pocie czoła" znoszonego przez 
matkę. 

To ciężki okres w życiu założycielki  rodziny   musi  i budować 
kolejne miseczki  na jaja (o  ile tylko oczywiście  są ku temu  wa
runki), składać jaja i jeszcze  robić zapasy pokarmu.  Kiedy  tylko 
z jaj wyklują  się  larwy,  samica  łączy  woskiem  kilka  miseczek, 
tworząc swego rodzaju zamkniętą, ciepłą i przytulną kolebkę czy 
kołyskę. Larwy nadal rozwijają się na warstwie ciepłego kwiato

TRZMIELE  (1) 

wego pyłku, otoczone cienką warstwą wosku, przez którą dodat
kowo ogrzewa je matka swym ciałem. Pokarm dla rosnących larw 
  przeżuty pyłek  kwiatowy   samica podaje wygryzając za każ
dym  razem niewielki  otworek  w wosku, który później zaraz za
sklepia.  Po około 2 tygodniach  intensywnego  dokarmianie,  lar
wy tworzą kokony  i przepoczwarzają się, by wreszcie   po upły
wie od 28 do 36 dni  od złożenie jaj   w gnieździe  pojawiły  się 
pierwsze  robotnice. 

Robotnice już  trzeciego dnia po „narodzeniu" podejmują pra
cę i pomagają matce w rozbudowie gniazda, w jego  utrzymaniu 
i w opieec  nad  kolejnymi  „part iami" potomstwa.  Można  dostrzec 
pewien  podział  funkcji pośród  robotnic, zależny  od  ich  wielko
ści. Mniejsze robotnice ogrzewają potomstwo, karmią larwy, pro
dukują wosk i rozbudowują gniazdo. Większe robotnice natomiast 

bronią gniazda przed 
wrogami  i  zajmują 
się  dostarczaniem 
pokarmu. 

Generalnie  pierw
sze robotnice w gnie
ździe  są  mniejsze 
z uwagi na mniejsze 
ilości pokarmu, jakie 
może  im  zapewnić 
samotnie  pracująca 
i wychowująca dzie
ci  trzmiela  matka. 
Kiedy  pokarm  zbie
rają już jej pierwsze 
„córki" ,  kolejne 
„porcje" robotnic są 
coraz to większe, aż 
wreszcie  osiągają 
2030  mm  długości 
ciała w zależności od 
gatunku. Z ostatnich 
porcji jaj składanych 
przez  „starą"  matkę 
wylęga  się  końcem 
lata  2030  samic, 
które  jako  jedyne 
przezimują, by wio
sną następnego roku 
założyć  własne 
gniazda  i  rodziny. 
Od połowy  sierpnia 
z  niezapłodnionych 
jaj składanych przez 
matkę  (a  czasem 
także przez trzmiele 
robotnice,  zwane 
trutówkami)  wylę
gają  się  samce.  Pa
nowietrzmiele  nie 
dbają  o  własne 

gniazdo, są urodzonymi  egoistami.  Pyłek zbierają tylko dla sie
bie, do gniazda (i to niekoniecznie do gniazda swej rodziny) po
wracają tylko na noc  lub w razie niepogody  i czekają jedynie na 
pojawienie się samic, by odbyć z nimi  lot godowy i...  dokończyć 
żywota. Na przełomie sierpnia  i września  umiera  matkasenior
ka, nieco później zaczynają powoli  wymierać  robotnice  i w ten 
sposób kończy się historia  trzmielej rodziny. Młode,  zapłodnio
ne  samice,  z odpowiednią  warstwą  tłuszczyku  w ciele,  szukają 
miejsc do przezimowania   mogą to być różne szpary w budow
lach, podziemne nory, dziuple  i próchniejące kłody. 

Liczebność  trzmielej rodziny jest  bardzo różna, od  kilkudzie
sięciu do kilkuset osobników (nawet do 400500 u trzmiela drzew
nego czy kamiennika)  i zależy zarówno od gatunku, jak  i warun
ków pogodowych w danym roku, od żywotności  i zdolności  roz
rodczych samej matki, a także od dostępności  pokarmu. Trzmie
le,  podobnie  zresztą  jak  pszczoły,  nie  latają  w  dni  deszczowe 
i chłodne, z temperaturą poniżej 1011 °C, i wystarczy nawet dwu
dniowy brak pyłku, aby robotnice ograniczyły  liczebność  rodzi
ny wyrzucając larwy z gniazda.  (cd. w kolejnym  numerze) 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 
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ustrońskie  galerie, muzea placówki  kultury, 
fundacje,  stowarzyszenia, 

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

poniedziałek:  8.0018.00,  wtorek: 8.0015.00,  środa:  12.0018.00, 
czwartek    nieczynne,  piqtek: 8.0018.00,  sobota:  8.0012.00. 

Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci i  młodzieży 
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa: 12.00  18.00; piątek: 8.00 • 18.00. 

MUZEUM  USTROŃSKIE  im. J. Jarockiego 
ul. Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
www.muzeumustronskie.republika.pl,  email:  muzeumustronskie@op.pl 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym 
—  Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum 
—  Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heako 
—  Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele" 
Muzeum czynne:  w poniedziałki 9 14 ,  we wtorki 9 17 , od środy do piątku 9  1 4 

w soboty,  niedziele  9 . 3 0  1 3 . 

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

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  tysiqca  exlibrisów,  druki  bibliofilskie  i  unikatowe. 

Cenny  zbiór  ksiqżek    Cieszyniana  (możliwość korzystania  ze zbiorów  przez  uczniów 

i studentów). 

— Walka o niepodległość w czasie  II wojny  światowej:  Polskie  Państwo  Podziemne,  Polskie 
Siły  Zbrojne  na  Zachodzie,  Żołnierze  Września  1939  r.,  Wojsko  Polskie  na 
Wschodzie  i  martyrologia  mieszkańców  Ustronia. 
(Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii) 

Porcelana  ręcznie  malowana  Barbary Majętny 
Exlibris  ze  zbiorów  Marii  Skalickiej 

WYSTAWY  CZASOWE  październik    grudzień  2006 
Mistrzowska  wycinanka  Marty  Gołqb  (Kraków) 
„Mały  Janek  wzywa  do  apelu"  pamiątki wojenne i  harcerskie Jana Cholewy z Ustronia w 40 
rocznicę śmierci. 

KLUB  PROPOZYCJI  •  klub  tysiąca  inicjatyw  i  spotkań  z  ciekawymi  ludźmi; 
LATAJĄCA  AKADEMIA  SZTUK    warsztaty  artystyczne  dla  dzieci  i  młodzieży; 
OPOWIEŚCI  NIESŁYCHANE   cykl spotkań  etnograficznych. 
ODDZIAŁ CZYNNY:  codzienne w godz.  1116 

GALERIA  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „NA  GOJACH" 
B&K Heczkowie  ul. Blaszczyka  19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

GALERIA  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE" 
ul. Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  ód poniedziałku do piątku 9 16, w soboty  9 13 . 

BIURO  PROMOai  I WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek 3A,  tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSKA  FUNDACJA „ŻYCIE  I  MISJA" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
WYSTAWA  MOTOCYKLI  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 . 0 0    1 2 . 0 0  i  1 7 . 0 0    1 9 . 0 0 

niedziele  7 . 0 0  1 3 . 0 0  i  1 7 . 0 0  1 9 . 0 0 

MIEJSKI DOM  KULTURY  „PRAŻAKÓWKA" 
ul. Daszyńskiego  28,  tel. 8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe,  plastyczne,  wokalno

instrumentalne, taniec nowoczesny,  rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, 

akrobatyka   zajęcia odbywajq się po południu. 

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: 8541984,  tel. kontaktowy:  0  601  516  854. 

FUNDACJA  ŚW. ANTONIEGO 
ul.  Kościelna  21,  tel. 854  17  72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzałeżnień 

 wtorek  9.00  10.00;   czwartek  16.00  17.00 
Psycholog   każdy ostatni piątek miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00 14.00 

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

poniedziałek  10.0012.00sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych  na  Zachodzie 

I  i  III wtorek  miesiąca  10.0012.00 sala nr 2 
Zwiqzek  Inwalidów  Wojennych  RP  i  Zwiqzek  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  Zwiqzek  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. i 0.30 18.30 
oraz kluby działające w szkołach:  SP  1  (kl.  I  I I I )  pn.  godz.  12.0015.00 
SP 2  (kl.  I  I I I ) wt.  godz.  13.0016.00,  (kl.  IVVI)  pt.  godz.  13.0016.00 
SP 3  (kl.  I  I I I )  pt.  godz. 12.3015.30,  (kl.  IVVI)  wt.  godz.  13.3016.30 
GIM  1 (kl.  I  I I I ) wt.  godz. 13.3016.30,  GIM  2  (kl.  I  I I I )  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 7,8542025   od poniedziałku do piątku 8.45 16.00 

sobota 8.4513.00 

KOMISARIAT  POLIGI  USTROŃ 

ul.  3  Maja  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413 . 

STRAŻ MIEJSKA  USTROŃ Rynek  4,  tel.  8543483;  kom.  604558321;  z ERY:  darmowy  986 

Wojna  plakatowa.  Fot. W.  Suchta 
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Tak  plakaty  wieszała  Obrona  Narodu  Polskiego. A może  warto  za
cząć  od  obrony  drzew  polskich.  Fot.  W.  Suchta 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
1618.11   E l b a  ul.  Cieszyńska  2  te l .8542102 
1921.11  „111"  ul.  Skoczowska  111  te l .8542489 
2224.11  Cent rum  ul.  Daszyńskiego  8  te l .8545776 
Zmiana  dyżuru  następuje  o  godz.  9.00 
Wieczorem  dyżur  rozpoczyna  się z chwilą zamknięcia  ostatniej  apteki. 

Szkoła  Narciarska  „L IVE " 
z licencją PZN zatrudni  instrukto
rów, pomocników  do pracy na se
zon  zimowy.  Spotkanie  24.XI.06 
o  godz.  18.00  w  „Gospodzie  pod 
Czantorią".  Tel.  Kontaktowy: 
060931846. 

Kupię dom  lub działkę budowlaną 
w Ustroniu  Centrum,  Zawodzie 
lub w Wiśle. Tel.  0661847921, 
0601847921. 
Email: janes 17@poczta.fm 

Przyjmę do pracy  recepcjonistkę, 
Ustroń  tel.  033  8543304. 

Okna  PCV, parapety  szybko,  ta
nio,  solidnie.  „Besta"  Ustroń,  ul. 
Skoczowska 47 e, tel. 03385453
98. 

Sprzedam  garaż  o  powierzchni 
16,38 m2 na osiedlu  Manhatan  nr 
73 w Ustroniu.  Tel.  0660786
673. 

12.11.  wieczorem  przy  Gimna
zjum nr 2 zagubiony  został cyfro
wy aparat  fotograficzny. Znalazcę 
proszę o kontakt pod numerem tel. 
0509405800.  Czeka  nagroda. 

Przyjmę  pracownika  do  sklepu 
z doświadczeniem  w branży  insta
lacyjnej.  0338579861. 

Sprzedam  kwotę  mleczną. Tel. 0
510077263. 

Usłuiii  koparką  i  spychaczem. 
Tel.0603117552. 

Pokój do wynajęcia na dłużej. 33
8547137. 

Zajmę  się  dzieckiem.  Tel.  0603
691697. 

Kupię działkę budowlaną  lub dom, 
może być do remontu  w  Ustroniu 
(osiedle generałów, gierków, zięt
kówka)  lub  Wisła  okolice  Cen
trum. Tel.  0661575102 
email:  maria.derkacz@interia.pl 

Do  wynajęcia  mieszkanie 
w budynku jednorodzinnym  oko
ło  70  m2,  położone  w  Ustroniu. 
Tel.  0509840083. 

F.H.U.  „Kserograf'  poszukuje 
kandydata  do  pracy.  Wymagania: 
wykształcenie  średnie  techniczne 
o  profilu  mechanikaelektronika, 
prawo  jazdy,  angielski.  CV  i list 
motywacyjny prosimy kierować na 
adres: Ustroń, ul. Ogrodowa 9a lub 
email:  biuro@kserograf.com.pl 

C O  1MA5 CZEKA 
www.ustran.pl 

KULTUR A 
18.11  godz.  15.00 

18.11  godz.  18.00 

20.11  godz.  09.00 

KIN O 
1016.11  godz.  18.10 

1016.11  godz.  19.45 

1723.11 godz.  18.10 

1723.11  godz.  19.40 

Promocja „Kalendarz a  Ustrońskie
go"  na 2007 rok , wernisaż wystawy 
fotografii Grażyny  Kubicy z podróży 
zagranicznych  Muzeum  Ustrońskie. 
„Jesienny  nokturn"  najpiękniejsze 
piosenki  o jesieni  MDK  „Prażaków
ka"  cena  biletu:  15 zł 
„Uro k tanecznych stylizacji"   audy
cja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla 
klas II  gimnazjalnych  „ Prażakówka ". 

STEP UPTaniec zmysłów   komedia 
romantyczna  USA, od  12 lat 
Samotność w sieci    obyczajowy 
Polska, od  15 lat 
Kochankowie roku tygrysa   obycza 

jowy  Polska, od  15 lat 
Biała Masajka   obyczajowy  Niem
cy, od  15 lat 

u s t r o k s k A 

W  budynku  dawnej  Centralnej  Informacji  i Recepcji  działa 
obecnie  Regionalna  Recepcja  „Beskidy".  Tak więc  na  ustroń
skim  rynku  znajdują  się  naprzeciw  siebie  dwie  recepcje  chcące 
zarabiać na turystach. (...) „Nie chcemy konkurować z firmą  Haro. 
Oni  zajmują  się  informacją  i przede  wszystkim  terenem  Ustro
nia. My naszą  działalnością  obejmujemy  cały  region ". 

Z listu posła Kazimierza Wilka z Konfederacji Polski  Niepod
ległej do przewodniczącego Rady Miasta F. Korcza  i burmistrza 
K. Hanusa: Od pewnego  czasu  uważnie  śledzą  w prasie  lokalnej 
korespondencję  mieszkańców  Ustronia z władzami  miasta.  To 
wszystko  wywołuje  mój niepokój!  (...) Uważam, że nadszedł  czas 
by wysłuchać  mieszkańców  w sprawach,  które  ich  bezpośrednio 
dotyczą. Dotychczas starałem się swoim postępowaniem  nie prze
szkadzać  władzom  miejskim  i nie  zabierałem  publicznie  głosu. 
Dzisiaj  moim  obowiązkiem  jest  przeciwdziałać  rodzącemu  się 
podziałowi  na  „  My " i „   Oni". 

Głos mieszkańca, Andrzeja  Lisztwana  w sprawie  „Prażaków
ki" : Trzeba patrzeć  na dobro całego  miasta!  Czy  „  Prażakówka  " 
do  tego  dobra  nie  należy?!  (...)  Czy  dyskoteka  „Mirage  2000" 
jest  argumentem  przeciw  przejęciu  „Prażakówki"  przez  Miasto 
Ustroń?!  Czy  liczymy  tylko  na dochody  z  takich  przedsięwzięć, 
a zapominamy  o wydatkach  na utrzymanie  niechcianych  dzieci, 
domów  specjalnej  troski,  walkę z narkomanią  i  destrukcyjnym 
wpływie  na środowisko?!  (...)A  teraz co z  „Prażakówką  ".jeżeli 
jej  miasto nie przejmie?  Wszak nie ma innych nabywców.  Czy ma 
tu powstać  reprezentacyjna  ruina,  strasząca  wszystkich?  To bę
dzie dopiero  „kula  u  nogi"! 

W  nocy  dokonano  włamania  do  trzech  samochodów  zaparko
wanych przy  ul.  Parkowej.  (...) Policja ustaliła sprawców  włamań, 
którzy  przyjechali  do  Ustronia  na „gościnne  występy" 
z Oświęcimia.  W związku  z  tym, że nie przyznają  się do  zarzuca
nych  im czynów, konieczne jest  przeprowadzenie  szeregu  czynno
ści zmierzających  do udowodnienia  winy. Dodać należy, że spraw
cy przyjechali  do naszego  miasta skradzionym  w Oświęcimiu  for
dem fiestą, którego policjanci  odnaleźli w Parku Kościuszki,  (mn) 
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1  Czaniec  43  44:12 
2  CzechowiceDziedzice  37  45:16 
3  Bestwina  33  28:17 
4  Zapora Porqbka  32  27:13 
5  Sokół Zabrzeg  29  49:26 
6  Drzewiarz Jasienica  26  39:18 
7  Cukrownik Chybie  24  25:20 
8  CzarniGóral Żywiec  23  28:26 
9  Rekord BielskoBiała  18  27:30 
10  Morcinek Kaczyce  17  25:23 
11  Kuźnia Ustroń  17  24:26 
12  Podbeskidzie II Bielsko  17  20:32 
13  Podhalanka Milówka  15  19:41 
14  Przełom Kaniów  14  22:34 
15  Orzeł łękawica  9  16:70 
16  Wilamowiczanka Wilamowice  7  15:49 

J. 

Walka  o  piłkę  w  narożniku.  Fot.  W.  Suchta 

E^D  ASEKURACJA 
Kuźnia  Ustroń    Cuk rown ik  Chyb ie  1:0  (0:0) 

1  listopada  w  wieku  67  lat  zmarł  Wła
dysław Zajdel. Od trampkarza grał w Kuź
ni  z  numerem  10  na  koszulce.  W  sumie 
w drużynie seniorów dla Kuźni strzelił  50 
bramek.  Na skutek  kontuzji musiał  wcze
śniej  zakończyć  grę  w  piłkę.  Zmarłego 
byłego  piłkarze  Kuźni  uczczono  przed 
meczem minutą ciszy. 

Mecz  Kuźni  z Cukrownikiem  rozegra
no w sobotę  11 listopada. Wiał silny wiatr, 
który na pewno nie ułatwiał gry. Było zim
no i tylko najwierniejsi kibice zdecydowali 
się przybyć na mecz. Było też  kilkanaście 
osób  z  Chybia.  Zawodnicy  obu  drużyn 
z  trudnością  radzili  sobie  z  wiatrem.  Po
dania  były  niecelne,  gra  się  rwała. Ale  to 
Kuźnia wypracowała w pierwszej połowie 
więcej sytuacji. Niestety nawet gdy dwóch 
piłkarzy  Kuźni  miało  przed  sobą  tylko 
bramkarza, nie potrafiło tego wykorzystać. 

W drugiej połowie przewaga Kuźni jest 
bardziej widoczna, ale dalej brak  wykoń
czenia  akcji.  Bardzo  dobrze  grający  To
masz  Kożdoń  odbiera piłkę obrońcy  Cu
krownika,  ten  go  fauluje,  ale  zawodnik 
Kuźni  utrzymuje się  na  nogach  i wycho
dzi  na pozycję sam na sam z  bramkarzem 
i  wtedy  dopiero  sędzia  odgwizduje  faul. 
Nic  dziwnego,  że  kibice  Kuźni  twierdzą, 
że  sędzia jakby  sprzyjał drużynie  z  Chy
bia. Potem wszyscy o tym zapominają, bo 
Jacek Juroszek  strzela gola.  Ma  to miej
sce w 68 minucie. J. Juroszek na lini i pola 
karnego  przerzuca  piłkę  nad  obrońcą  i 
mając przed sobą  tylko bramkarza  strzela 
z woleja nie do obrony. Ładny  gol.  Teraz 
to  Kuźnia  zaczyna  bronić  wyniku.  Na 
szczęście  piłkarze  z Chybia  wyraźnie  nie 
radzą  sobie  z  piłką  na  wietrze.  W  całym 
meczu nic stworzyli ani jednej  stuprocen
towej  sytuacji.  W  końcówce  napastnik 
Chybia wdziera się w pole karne i pada na 
murawę.  Sędzia  pokazuje  mu  za  to  żółta 
kartkę. Teraz to kibice z Chybia  uważają, 
że sędzia wyraźnie sprzyja Kuźni. Ostatni 

akcent  tego widowiska  nie jest  najmilszy. 
Po  uderzeniu  przeciwnika  piłkarz  z  Chy
bia otrzymuje czerwona kartkę. Na boisku 
jest nerwowo, sędzia Wojciech  Szczurek 
już  kompletnie  zagubiony  nic  wie  co  ma 
gwizdać  i tak kończy  się to  spotkanie. 

Kuźnia grała w składzie: Paweł Sztefck, 
Stefan Chrapek,  Rafał Podżorski, Tomasz 
Nowak,  Mateusz  Żebrowski,  Jacek  Juro
szek, Samuel Dziadek, Robert Haratyk (od 
73 min. Daniel Ciemała), Tomasz Kożdoń, 
Damian  Madzia  (od 90 min. Tomasz  Gra
czyk), Przemysław  Piekar. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Cukrownika  Zdzisław  Papkoj: 

 Mecz  typowej walki. Zimno,  końcówka 
sezonu  i  zawodnikom  się  za  bardzo  nie 
chce grać. Była to jednak  walka o punkty. 

Piłkę  przeciwnikowi  odbiera  strzelać  bramki 

W  całym  meczu  mało  sytuacji  bramko
wych, ale grę utrudniał wiatr. Drużyny bar
dziej  myślały  o  obronie  własnej  bramki. 
Wiadomo było, że w takich warunkach, kto 
strzeli  bramkę,  to  może  wygrać.  Akurat 
udało  się  to  Kuźni.  Szkoda,  że sędzia  nie 
zobaczył  pewnego  rzutu  karnego  dla  nas 
i  wtedy  mecz  zakończyłby  się  remisem, 
a tak Kuźnia nam się zrewanżowała. W su
mie dla kibiców  mecz niezbyt  ciekawy. 

Trener Kuźni Krzysztof Sornat:  Przed 
nami  do  rozegrania  jeszcze  dwa  mecze. 
Gdyby  udało  się  zdobyć  jeszcze  punkty 
byłoby bardzo dobrze i można by bardziej 
optymistycznie  patrzeć  w  przyszłość. 
Stwarzaliśmy w tym meczu niewiele sytu
acji, bo gramy asekuracyjnie, nie  chcemy 
tracić  bramek,  a punkty  na  tym  etapie  są 
bardzo ważne. Za mało ich mamy, by grać 
otwartą  piłkę.  W  tym  meczu  z  przebiegu 
gry  to nam  się należało  zwycięstwo.  Nie
stety w pierwszej połowie nie wykorzysta
liśmy trzech sytuacji. A gdyby bramki  pa
dły  w początkowej fazie meczu,  widowi
sko  na  pewno  byłoby  ciekawsze.  Presja 
wyniku nieco paraliżuje drużynę. A lepiej 
mieć  trzy  punkciki  niż  ryzykować  stratę 
gola przy zbyt otwartym  ataku.  (ws) 

Juroszek.  Fot. W.  Suchta 
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Trenują  siatkarki  MKS.  Fot.  W.  Suchta 

JEDNAK AWANS 
Zakończył  się  kolejny  etap  Mistrzostw  Śląska  w  Siatkówce 

Młodziczek.  Drużyna  Międzyszkolnego  Klubu  Sportowego 
z Ustronia w ostatnim turnieju grała w Tychach. Niestety oba me
cze  przegrała: z drugą  drużyną  MOSiR  MOSM  Tychy  2:1 
i z UKS Krzanowice 2:0. W trzecim meczu Krzanowice pokona
ły Tychy 2:1. Nasze dziewczęta  wracały do domu w nie najlep
szych nastrojach. Z pobieżnych wyliczeń wynikało, że przy rów
nej  liczbie punktów jednym  setem przegrały  awans z Tychami. 
Trener Zbigniew Gruszczyk też był niepocieszony. Mił e rozcza
rowanie nadeszło w następnych  dniach. Okazało  się, że punkty 
i sety MKS i Tychy mają podobne, więc rozstrzygały małe punk
ty, a tu stosunek korzystniejszy miał Ustroń  i tym samym  awan
sował do grona szesnastu najlepszych drużyn w województwie. 

Dalej rozgrywki potoczą się podobnym trybem.  Rozlosowano 
grupy po cztery drużyny i grać będą one znowu na turniejach, po 
czym dwie najlepsze awansują do ósemki. 

Rozlosowano grupy i MKS trafił na pierwszą drużynę MOSiR 
MOSM Tychy, MKS BielskoBiała i VC Victorię Cieszyn. Pierw
szy  turniej  siatkarki  MKS grają  18  listopada  w Bielsku  Białej, 
następny 25  listopada w Tychach  i kolejny u siebie  2 grudnia 
w sali SP2 w Ustroniu. W ostatnim turnieju 9 grudnia w Cieszy
nie ustronianki będą pauzować.  Wojsław Suchta 

Jako  sie  tez  mocie? 
Bo jo  jakosik  niehersko,  isto przechodzym  takóm  jesiynnóm 

chandrę.  Za  łoknym  leje, je  dziepro godzina  piónto,  a już  ganc 
cima  (dzisio pociśli  godziny  do zadku)  i cóż tu robić do wieczo
ra? A jeszcze  łoto dwa dni ty mu 27  października słoneczko świy
ciło, a termometr pokazowołprowie  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  ludowe jeszcze sie spraw
dzaj óm?  Isto  ni,  dyć sami  widzicie jako  ta pogoda  nas ćwiczy. 
Ale,  spómniało  mi sie,  że  dycki  w połówce  listopada  ukozowol 
sie Kalyndorz  Ustróński, a latoś jakosik  cicho. Ani mie nie pyta
li,  żebych  co po naszymu  napisała.  Przeca ni ma możne, coby ło 
mnie zabyłi.  Wybiyróm sie  łoto 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 
chwoli, 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 dło całej rodziny na świónteczne  prezyn
ty, aji  lujcowi 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 

ZWYCIĘSTWO  JEDYNKI 
Reprezentacja Gimnazjum nr 1  w Ustroniu w piłce nożnej zwy

ciężyła w eliminacjach miejskich i zawodach grupowych. W mie
ście drużyna pokonała  swoich kolegów z Gimnazjum nr 2 (5:0) 
a w zawodach grupowych wyeliminowała drużyny z Istebnej, Wi
sły i Goleszowa, i tym  samym  drużyna  awansowała  do  finału 
powiatowego. Turniej rozegrano systemem pucharowym, w run
dzie wstępnej chłopcy  wygrali  z Goleszowem  (5:2), a w finale 
z Wisłą (3:1).  (LS) 

POZIOMO :  1)  tysiąc  kilogramów,  4)  oddział  wojska, 
6)  upinany  na  głowie,  8)  krótka  moda,  9) bajkowa  rybka, 
10) przynosi  ulgę, 11) figiel, żarcik, 12) tłumaczy  sny, 13) wy
nik  dzielenia,  14) elegancja  styl,  15) Hanna   premier  RP, 
16) amerykański  grosz,  17) motyw  zdobniczy,  18) duża  papu
ga, 19) głos kobiecy,  wybrana właśnie na nową  kadencję. 
PIONOWO :  1) gra na korcie, 2) powołanie  na  stanowisko, 
3)  budka  gazetowa,  4)  Jan  z „Egidy",  5)  styl  pływacki, 
6)  łąkowa  trawa,  7)  zimny  półwysep,  11)  łódź  indiańska, 
13) obraz w cerkwi,  14) gra  karciana. 

Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy 
do 24  listopada. 

Rozwiązanie Krzyżówki  z nr  44 
M U Z Y K A  W  U S T R O N IU 

Nagrodę w wysokości  30 zł otrzymuje Anna  Kisiała,  ul. Li
powska  184.  Płyty  CD  pt.:  „Co  Ustroniakom  w  duszy  gra" 
otrzymują:  Magda  Kędzior,  ul.  J.  Cholewy  7 i  Mariusz 
Gomola,  z Goleszowa,  ul.Ustrońska  32. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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