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Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2011 Roku wszystkim mieszkańcom  
i gościom Ustronia życzą  Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec

Rada Miasta Ustronia
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Żywca. Chodzi o Malinowską 
Skałę. Podobno pierwszy do 
jej ciemnego wnętrza wszedł 
góral Bujok. 

Druga w Polsce pod wzglę-
dem grubości  jodła rośnie  
w Brennej Hołcynie. To po-
nad 200-letnie drzewo ma 
420 cm w obwodzie i jest 
wysokie na blisko 50 metrów. 
Ustępuje jedynie okazowi  
z Gór Świętokrzyskich.

Sporo pomników ma św. 
Jan Nepomucen, którego 
kult był szczególnie duży  
w XVIII wieku. W Cieszynie 
są dwa pomniki, w Skoczo-
wie i Ustroniu po jednym,  
a kolejne dwa znajdują się na 

Zaolziu we wsiach Żukowo  
i Stanisławice.  

Straż Miejska w Skoczowie 
funkcjonuje od początku 
1992 roku. Pierwszym ko-
mendantem był Krzysztof 
Rucki, absolwent Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Obec-
nie mundurowym szefuje Ar-
tur Tyrna.

W tym roku Teatr im.  
A. Mickiewicza w Cieszynie 
obchodzi swoje 100-lecie. 
Placówka ta nie ma własnego 
zespołu aktorskiego. Impre-
zy są kontraktowane przez 
impresariat. Do najbardziej 
znanych należą Dni Teatru.  
W tym roku, w połowie mar-

ca, nad Olzą gościł warszaw-
ski Teatr „Ateneum”.

W cieszyńskim rejonie działa 
już tylko kilka Klubów Hono-
rowych Dawców Krwi. Znik-
nęły kluby funkcjonujące na 
terenie zakładów przemysło-
wych, bo prywatna własność 
nie sprzyja niestety społecz-
nikom. Powszechne są teraz 
objazdowe „zbiórki” krwi.

Dobiegają końca obchody 
jubileuszu 1200-lecia legen-
darnego założenia Cieszyna. 
Od stycznia do grudnia zor-
ganizowano kilkaset różnych 
imprez. Na inał zaplanowa-
no koncert sylwestrowy na 
rynku.                       (nik) 

Wisła szykuje się do przyję-
cia pary prezydenckiej. Anna 
i Bronisław Komorowscy po-
stanowili spędzić Sylwestra 
i powitać Nowy Rok w Za-
meczku na Zadnim Groniu. 
Ich pierwszy pobyt w Beski-
dach potrwa od 27 grudnia do 
3 stycznia.  

Największa na Śląsku Cie-
szyńskim jaskinia, znajduje 
się w Wiśle i ciągnie się aż do 

*    *    *

*    *    *
*    *    *

Na oficjalnej stronie internetowej 
starostwa mamy wyniki wyborów do 
władz powiatu, przy czym nie podano 
przynależności partyjnej wybranych 
osób. Trudno zaprzeczyć, że wybory do 
powiatu są partyjne, a tydzień po nich 
już nikt nie chce być identyikowany ze 
swoją partią. Dlaczego nie podajecie, 
kto skąd jest? Czy ludzie wstydzą się 
przynależności partyjnej?
Nie stawiałbym tej kwestii w ten sposób. 
Przynależność do partii czy komitetów 
wyborczych jest jasno przedstawiona  
w informacjach podanych przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą. Absolutnie 
nie ma nic tajemniczego w tym, że do 
pięcioosobowego Zarządu Powiatu weszły 
trzy osoby z Platformy Obywatelskiej 
i dwie z Cieszyńskiego Ruchu Samo-
rządowego. Również nie jest tajemnicą 
przynależność członków prezydium Rady 
Powiatu: przewodniczącym jest Stanisław 
Kubicius z Lewicy Ziemi Cieszyńskiej, 
wiceprzewodniczącymi są: Wojciech 

Brachaczek, startujący z listy PO i Janusz 
Król, szef PiS. Uważam, że w powiecie, 
gdzie wybory mają odcień partyjny, trze-
ba jasno podawać swoją przynależność. 
Jestem przeciwnikiem rozpowszechnionej 
praktyki, gdy to ludzie o różnych prowe-
niencjach partyjnych niechętnie to podają 
i do wyborów idą pod szyldami różnych 
stowarzyszeń samorządowych. To moim 
zdaniem jest nie w porządku w stosunku 
do wyborców, a ma to miejsce. Zdarza się, 
że członkowie partii w wyborach startują 
z ramienia teoretycznie bezpartyjnego 
komitetu, co więcej w kampanii podnoszą 
aspekty bezpartyjności. Moim zdaniem 
kandydaci powinni jasno określać swoją 
przynależność i sympatie polityczne.
Gdy popatrzymy na skład zarządu i na 
tych, którzy poparli wybór starosty, to 
mamy powiat zarządzany przez lewi-
cę. Czy będzie to miało konsekwencje  
w sposobie uprawiania władzy?
Całkowicie się z tym nie zgadzam. 
Należę do PO i jestem szefem struktur 

*    *    *

Cz. Gluza odbiera zaświadczenie o wyborze.                                                    Fot. W. Suchta

*    *    *

biorę  odpoWiedzialność

powiatowych. PO jest ewidentnie partią 
centroprawicową.
Chyba centrolewicową, co właśnie widać 
po władzach powiatu.
Centroprawicową i jestem gotów tego 
dowodzić. Zarówno centroprawicową  
w sferze gospodarczej jak i ideologicznej, 
światopoglądowej.
Tylko w deklaracjach.
Praktykę rządzenia możemy oceniać róż-
nie, bo są jeszcze uwarunkowania gospo-
darcze. Natomiast w CRS nie zauważyłem 
skłonności lewicowych co do rozwiązań 
gospodarczych, tego, jak powiat ma po-
stępować. Poza tym na poziomie powiatu 
nie rozwiązuje się kwestii ideologicznych 
najbardziej dzielących w Polsce scenę 
polityczną. My rozwiązujemy sprawy 
mieszkańców, czyli dróg, szpitala, itd. 
Infrastruktura, edukacja jest poza sporem 
ideologicznym.
Powiatem rządzi koalicja, więc twór 
bardzo wygodny, bo zawsze można po-
wiedzieć, że to koalicjant się nie zgodził 
i nic nie udało się zrobić.
Znów się nie zgadzam. Obserwując 
praktykę postępowania starostwa przez 
ostatnie trzy lata, to odpowiedzialność była 
jasna. Firmowałem własnym nazwiskiem 
wszystkie najważniejsze decyzje i nie 
uciekałem od odpowiedzialności.
Mówmy jednak o obecnej kadencji. Czy 
to starostę cieszyńskiego mamy rozli-
czać z tego co zrobiono? Bez żadnych 
wymówek?
Nie ma wymówki, tym bardziej, że pozy-
cja starosty uległa wzmocnieniu, bo siła 
PO w powiecie jest mocniejsza. Moim 
zastępcą jest członek PO, jeszcze jeden 
zasiada w zarządzie. Nie ma ucieczki 
od odpowiedzialności. Nie wyobrażam 
sobie innej praktyki sprawowania funkcji 
starosty. Jestem takim człowiekiem, że 
biorę odpowiedzialność nawet tam, gdzie 
z różnych względów nie powinienem 
tego robić. Przestrzegano mnie przed 
trudnymi decyzjami, choćby dotyczącymi 
służby zdrowia, ale taki mam charakter, 
że wszystkie kwestie kluczowe biorę na 
siebie.
Dziękuję za rozmowę.   
                  Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *

*    *    *

Rozmowa ze starostą Czesławem Gluzą
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tel. 854 34 83, 604 55 83 21

ZakłaD PoGRZeBoWy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *

*    *    *

*    *    *

14 XII 2010 r.
Straż Miejska prowadzi stałe 
kontrole odśnieżania przed skle-
pami i budynkami użyteczności 
publicznej oraz zbijania nawisów 
lodowych z dachów. Tego dnia 
dwa razy nakazano zbicie sopli.
15 XII 2010 r.
Interweniowano w jednym z blo-
ków na os. Manhatan w sprawie 
zakłócania porządku. 
17 XII 2010 r.
Prowadzono kontrole wywozu 
nieczystości z prywatnych posesji 
m.in.: przy ul. Skoczowskiej i Wi-
śniowej.                               (mn)

URZąD MIaSTa 
W WIGILIę oTWaRTy Do GoDZIny 12.00

Wanda Szturc  lat 78  ul. Choinkowa 10
Halina Tomaszko lat 65  ul. Wiśniowa 2
Leopold Szpernol lat 66  os. Centrum 1/27

CI, kTóRZy oD naS oDeSZLI:

TRaSy BIeGoWe
Firma „Jerzy” z Dzięgielowa uruchomiła bezpłatnie narciarskie 

trasy biegowe wokół swojej irmy w Dzięgielowie na wzgórzach 
Mołczyna. Można biegać klasykiem lub łyżwą. Długość tras 
zróżnicowana. 

Choć na polu mrozi i śniyg pruszy, pado
Złożyć Wóm życzyni jakoś tak wypado.
Byście byli zdrowi, przez caluśki świynta, 
by Was łomijały obżarcia i wzdyncia.
W rodzinnej sielance życie się toczyło
i przez caluśki roczek codziynnie tak było.
Byście w każdej chwili z życia sie cieszyli
i tak cołki przyszły roczek szczynśliwie przeżyli.
By Was nie strzykało w krzyżu ani w boku 
i by Was Pónbóczek strzeg na każdym kroku.
Coby Wasze dziecka dobrze sie łuczyły, 
a na staroś łopiekóm Wóm były.
Świyntujcie w spokoju, miłości i szczyńściu, 
wesołe kolyndy śpywejcie dzieciyńciu.
Wiync sie nie łobiodać kotletym, zakónskóm, 
w zamian se poczytać „Gazete Łsutróńskóm”.

tego wszystkim łustróniokóm i gościóm
życzy Nela z Brzega

*    *    *

20 grudnia zawiało ul. lipowską.                               Fot. W. Suchta

17 XII 2010 r.
O godz. 13.20 do sklepu odzie-
żowego na targowisku wszedł 
mężczyzna w wieku około 45-50 
lat informując, iż jest pracowni-
kiem Domu Spokojnej Starości 
w Ustroniu i zamierza zakupić 20 
swetrów, w tym celu sprzedawca 
udał się na zaplecze sklepu celem 

przygotowania towaru, pozosta-
wiając otwartą szufladę biurka 
w której przechowywany był 
utarg. Gdy sprzedawczyni wróciła 
szulada była pusta, klienta rów-
nież nie było, oczywiście nie był 
pracownikiem Domu Spokojnej 
Starości.
Życzenia radosnych, spokojnych 
Świąt, zdrowia i pomyślności  
w Nowym 2011 Roku składa
   komendant Komisariatu Policji 
      podinsp. Janusz Baszczyński

PoLICja  tel. 856 38 10

PROMOCJA 
ŚWIĄTECZNO - KARNAWAŁOWA 

SOLARIUM - LAMPY BRĄZUJACE
jedyne 80 gr za minutę

Promocja trwa do 31 stycznia 2011 rZAPRASZA - SALON  FRYZJERSKI MIX STYLUstroń, ul. Skoczowska 47h /obok Blaszoka/ 

Wesołych i bezpiecznych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spokoj-
nego i bogatego Nowego Roku 
2011 składają 

strażnicy miejscy 
oraz komendant SM 
Jacek Tarnawiecki
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podczas promocji wystąpiły dzieci z przedszkola w nierodzimiu.             Fot. W. Suchta	

18 grudnia w Muzeum Ustrońskim od-
była się promocja „Słownika gwarowego 
Śląska Cieszyńskiego”. Słownik ukazał 
się nakładem ustrońskiej „Galerii na Go-
jach. O wydawnictwie Kazimierz Heczko 
mówi: - W Słowniku mamy 9.800 haseł. 
Po 15 latach zostało uzupełnione pierwsze 

wydanie. Jest o 30% więcej haseł. Auto-
rami pierwszego słownika byli: Jadwiga 
Wronicz, Józef Pilch, Jan Krop i Józef 
Twardzik. Po śmierci J. Pilcha w prace 
włączył się Władysław Majętny. 

Słownik można nabyć w księgarni  
„U Małgosi”, w Galerii na Gojach, także 
w galerii w Uzdrowisku, Miejskiej Infor-
macji Turystycznej, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Muzeum Ustrońskim.     (ws)

9800 haSeł
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200 lat dla pana jana
skończyłem już sto lat nie poplączę żadnej  
z dat. Słowa te znakomicie oddają charak-
ter Jana Ćmiela, który, mimo ciężkiego 
chwilami życia, jest bardzo ciepłym, ser-
decznym człowiekiem. Gratulacje przyj-
mował wesoło, rewanżując się dobrym 
słowem i również życzeniami wszystkiego 
najlepszego. Mimo iż wzrok i słuch już 
go zawodzą, to pogody ducha niejeden 
mógłby mu pozazdrościć. Część oicjalną 
zakończył toast szampanem i odśpiewanie 
„200 lat”. Jubilat bardzo dobrze bawił się 
na przyjęciu, można nawet powiedzieć, że 
bawił gości. Na koniec powiedział, że była 
to tak wspaniała uroczystość, że będzie ją 
pamiętał do końca życia i po śmierci. 

Monika niemiec

Mamy w Ustroniu mieszkańca liczącego 
101 lat, a 14 grudnia 2010 roku dołączył do 
niego drugi stulatek. Właśnie w tym dniu 
niezwykłe urodziny obchodził Jan Ćmiel. 
Uroczyste przyjęcie odbyło się w sobotę 
18 grudnia w pensjonacie „Źródełko”. 
Na setne urodziny pana Jana przybyła 
najbliższa rodzina – córka Lilla Pniak z 
mężem Jacławem, wnuk Wojciech Pniak 
z żoną Jadwigą oraz prawnuki: Anna i 
Bartłomiej, a także: Jolanta Wróbel, kie-
rownik cieszyńskiego Inspektoratu Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, burmistrz 
Ireneusz Szarzec, Zdzisław Dziendziel, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ustroniu, Ludwik Gemba-
rzewski, reprezentujący ustrońskie śro-
dowiska kombatanckie. Przyjechali z nim 
przedstawiciele cieszyńskiego Muzeum 
4 Pułku Strzelców Podhalańskich: Jerzy 
Bylica oraz Kamil Wach w stroju 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich z Cieszyna. Pan 
Jan przymierzył nawet charakterystyczny 
kapelusz z piórkiem. 

Stuletni ustroniak był szczęśliwy ze 
spotkania z krewnymi i przyjaciółmi. 
Wzruszyły go życzenia od Prezesa Rady 
Ministrów Donalda Tuska, list gratula-
cyjny od władz miasta i ZUS-u, winsze 
od kombatantów, wiersz, napisany przez 
powinowatą Marię Nowak. Oto jego frag-
ment: Nie nazywajcie mnie sędziwym 
starcem, od razu takiego skarcę! Jeszcze 
u mnie młoda dusza, jeszcze nęci mnie 
pokusa. Jeszcze u mnie duch ochoczy 
niejednego tu przeskoczę! Paniom wyślę 
wnet całusa. Zapraszam na ucztę bie-
siadną, wnet przyuważę każdą zgrabną… 
Zawsze byłem taki szarmancki, bom ja 
strzelec podhalański! I mój honor i ojczy-
zna są odzwierciedlone w bliznach. Choć 

życzenia składa córka lilla.                                                                               Fot. M. niemiec

Jan  Ćmiel urodził się 14 grudnia 1910 
r. w Bolesławiu k/Olkusza jako syn Jana  
i Marianny z d. Chajewskiej, najmłodszy 
z piątki rodzeństwa.

Ojciec pracował w kopalni rudy  
w Bolesławiu. Matka zajmowała się wy-
chowaniem dzieci oraz gospodarstwem. 
Śmierć matki zmieniła w życiu dzieci 
bardzo dużo. Janek miał wtedy 4 lata.

Zaczął się trudny etap w życiu całej 
rodziny, dzieci musiały szybko dorosnąć. 
Warunki życia bardzo się pogorszyły. 
Starsze rodzeństwo przejęło obowiązki 
matki. Janek po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej w Bolesławiu (1924 r.) 
rozpoczął naukę zawodu w warsztacie 
kowalsko-ślusarskim. Po trzech latach 
uzyskał kwaliikacje czeladnika. Praco-
wał  dorywczo w różnych warsztatach, 
ponieważ nie było możliwości stałego za-
trudnienia W 1930 roku został powołany 
do odbycia zasadniczej służby wojsko-
wej w 5 pułku Strzelców Podhalańskich  
w Przemyślu. W wojsku ukończył szkołę 
podoicerską, decydując się pozostać za-
wodowym żołnierzem. W 1937 uzyskał 
stopień plutonowego obejmując funkcję 
dowódcy plutonu operacyjnego. W Kam-
panii Wrześniowej w 1939 brał udział 
w walkach o Olkusz, Skałę, Racławice, 
Sandomierz, Busko, Łańcut i Rzeszów. 
Po rozbiciu jednostki pod Rzeszowem 
dowódca wydał rozkaz rozwiązania jed-
nostki. W grudniu 1939 wrócił do domu 
do Bolesławia. Następnie wyjechał za 
pracę do Sosnowca. W 1940 roku ożenił 
się z Henryką Latos córką Antoniego  
i Leokadii z d. Najderska. W czasie 
okupacji urodziły mu się dwie córki Lilla  
i Danuta. Działał w podziemiu, organi-
zując sabotaże na terenie odlewni staliwa  
w Sosnowcu. Po wojnie rozpoczął pracę 
w przemyśle, pracując na stanowiskach 
kierowniczych. Po przejściu na emery-
turę działał w ZBOWIDZIE. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Medalem za udział  
w wojnie obronnej 1939 roku. Od lat 
zwiazany z Ustroniem, od 2006 r. stały 
mieszkaniec.

j. ćmiel z wnukiem Wojciechem.    
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www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy 
firmowe, karaoke, uroczystości 
rodzinne. 603-168-747. www.
djslawek.pl

Sprzedam kiosk. 695-630-544.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię. 502-685-
400.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
(33) 854-71-37.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-
854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

Dwupokojowe mieszkanie do 
wynajęcia z kominkiem. 696-
152-493.

Odśnieżanie. (33) 854-49-13.

Przyjmę do pracy kucharza, ku-
charkę oraz uczniów na praktyki. 
Ośrodek Wczasowy ELTRANS. 
Ustroń, ul. Lipowa 20. TEL. 602 
158 761 

dziesięć  lat  temu
Pierwszy śnieg spadł tego roku wyjątkowo późno. Po raz pierw-

szy Czantorię „na biało” mogliśmy oglądać w sobotę 16 grudnia. 
W następne dni też prószył śnieg, ale błyskawicznie topniał. 

13 grudnia na komendę straży miejskiej zadzwonili mieszkańcy 
osiedla Cieszyńskiego prosząc o interwencję. Nieopodal Szkoły 
Podstawowej Nr 2 bawiły się chwilę wcześniej dzieciaki, najwy-
raźniej znudzone, bo wpadły na dość niezwykły pomysł podpalenia 
wierzby. Udało im się i gdy strażnicy przyjechali małych piro-
manów już nie było, za to tlił się pień drzewa. Funkcjonariusze 
SM razem z mieszkańcami wylali na niego około 30 litrów wody  
z pobliskiego potoku i zarzewie ognia udało się zgasić.

- Jestem pierwszy raz w Polsce i czuje się tu ducha wolności. 
Wszędzie normalni ludzie, dynamiczni, wszystko przebiega jak 
powinno – mówi Marat Garawy z Mińska i dodaje żartem: „Wsio 
very good”. W ostatnich dniach listopada w Ustroniu przebywała 
grupa dziennikarzy gazet zajmujących się turystyką i przedsta-
wicieli biur podróży z Ukrainy i Białorusi. (...) – Jest kategoria 
turystów, którzy twierdzą, że na Słowacji dobrze się jeździ na 
nartach, ale wieczorem jest bardzo smutno, nic się nie dzieje 
– mówi Natalia Płytkiewicz z Mińska. – Ustroniowi trzeba zrobić 
promocję jako miastu uzdrowiskowemu z atrakcjami.

Uchwałą Rady Miasta powołano w Ustroniu Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. Konkurs na dyrektora TBS wygrał 
Bogdan Baron, który od dwóch lat mieszka w Wiśle Jaworniku, 
a pochodzi z Raciborza. (...) – Czuję się dobrym organizatorem. 
TBS potrzebuje osoby kreatywnej, operującej w świecie prawa, 
inansów, ekonomii, pozyskującej sympatyczne głosy w mediach 
– mówi B. Baron. 

W grudniu odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
ustrońskich osiedli – jednostek pomocniczych samorządu. Pierwsi 
zebrali się 7 grudnia mieszkańcy Osiedla Centrum. Właściwie 
na zebranie przyszło ponad dwadzieścia osób, a jeżeli odliczyć 
przedstawicieli władz miasta, radnych i członków ustępującego 
Zarządu Osiedla, to pozostało dwunastu mieszkańców. Przy-
pomnijmy, że Osiedle Centrum liczy blisko 8.000 mieszkańców  
i ciągnie się od Hermanic po Poniwiec.                                (mn) 

przedświąteczne maskowanie.                                    Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

        kULTURa
3.01  godz. 10.00  Noworoczne spotkanie byłych pracowników 
         Kuźni Ustroń - z winszami i słownikiem 
         gwarowym, Muzeum Ustrońskie.
5.01  godz. 12.45  Audycja Muzyczna Filharmonii Śląskiej 
         dla uczniów drugich klas ustrońskich gimna- 
         zjów pt. „Poezja i muzyka - liryka, epika, 
         dramat. Symbioza poezji i muzyki na  
         przestrzeni stuleci”, MDK „Prażakówka”
5.01  godz. 16.00   Noworoczne spotkanie z Małgorzatą Kiereś, 
          kierującą Muzeum Beskidzkim, na temat 
         książki „Koronka Koniakowska”, Muzeum  
         Ustrońskie.
   kIno
26-30.12   godz 17.00 Zakochany wilczek, (b.o.) animowany,  
          USA 2010.
26-30.12   godz 18.30 Śniadanie do łózka, (15 lat) komedia,  
          Polska 2010.
26-30.12   godz 20.00 RED (15 lat) komedia-akcja, USA 2010.

*    *    *

Firma auto Sudoł akcesoria Filia Ustroń, ul. Partyzan-
tów 3 informuje, że pracownik pan krzysztof Pacuła od 
1 grudnia 2010 r. nie jest upoważniony do dokonywania 
zakupów: odbioru towaru, odbioru faktur, regulowania 
płatności oraz dokonywania sprzedaży: wydawania towa-
ru, wystawiania faktur, pobierania gotówki.

Poszukuję SPRZEdAWCY ze znajomością rynku części 
samochodowych. 

Praca na terenie Ustronia. Tel. 662-524-778.
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22-25.12 Centrum ul. daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
26-27.12 na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
28-29.12 elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
30-31.12	 111	 ul. Skoczowska 111 tel. 856-70-66
zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

PoZIoMo:
4) w niej się myjesz, 9) instrument gli-
niany, 10) męski loczek, 11) przeciwień-
stwo komedii, 12) cieszy wędkarza,  
13) owcza wełna, 14) z Wołodyjowskim  
i Zagłobą, 15) nogą zamiata, 18) sztuczka,  
22) drzewo z jedwabnikami, 24) miasto 
nad Sołą, 26) w stogu siana, 27) tysiąc kilo,  
28) z maleństwem w torbie, 30) kurzy produkt  
32) błękitne nad głową, 34) boisko teniso-
we 36) symbol chemiczny sodu, 39) nutka, 
40) stopień mistrzowski w judo, 41) popu-
larne melodie, 42) na umywalce, 43) nutka, 
44) wartość wytworzenia produktu, 45) 
studiują w szkole wojskowej, 47) przystań 
statków, 49) miara powierzchni gruntu, 51) 
napój orzeźwiający, 52) hazardowa gra 
karciana, 53) prezent, 55) stan przygnę-
bienia, 58) ze stolicą w Waszyngtonie, 59) 
kolorowy z odpustu, 62) nagość na płótnie, 
63) lubi narzekać, 64) proso afrykańskie, 
65) pilnuje zagrody.
PIonoWo:
1) do kręcenia, 2) leżanka, wersalka,  
3) choroba górników, 4) kończy partię 
szachów, 5) państwo w gospodarce kapita-
listycznej, 6) nagabywanie, wypytywanie, 
7) do fotografowania, 8) dzierżawią punkty 
handlowe, 14) radziecki odrzutowiec 16) 
kuzynka kaczki, 17) plemię Indian z Alaski,  
19) bałtycka wyspa, 20) metalowe wie-
ko 21) obstawa, 23) składnik benzyny,  
25) miele zboże, 29) czeskie „tak”,  
30) mierzy promieniowanie, 31) biadole-
nie, lament, 33) osioł azjatycki, 34) nazwa 
margaryny, 35) urządzenie rentgenowskie, 
37) imię żeńskie, 38) przełożony klaszto-
ru, 40) praca naukowa, 46) duża papuga,  
48) nutka, 50) belgijski kurort, 53) za 
linotypem, 54) jądrowa maszyneria,  
55) słynny pisarz brazylijski, 56) rynek 
grecki, 57) wyspa hiszpańska, 60) bukowy 
na Równicy, 61) jej nie wypada.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po od-
czytaniu liter z pól oznaczonych liczbami 
w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekuje-
my do 6 stycznia 2011 roku. Do wygrania 
dwie nagrody pieniężne po 50 zł, jeden 
zestaw książek ustrońskiego wydawnicta 
Koinonia. oraz niespodzianka od Mokate.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49

GoDy Po WoDZIe
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę 

pt. „Przeszłość i przyszłość w świętach bi-
blijnych” ustrońskiego wydawnicta Koinonia 
otrzymuje: emil Bonczek z Ustronia, ul. Źró-
dlana 83.  Zapraszamy do redakcji.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

kWeSTa  I  konCeRT
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie 

się 9 stycznia o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK „Praża-
kówka”. Wcześniej od godz. 9 do 15 na ulicach naszego miasta 
spotkamy wolontariuszy kwestujących na rzecz dzieci ze scho-
rzeniami urologicznymi i nefrologicznymi. W koncercie inało-
wym wystąpią: TKZ Music, Antyrama, Silesian Sound System, 
Underground, MDK B-boys, Impuls. 
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Ważne  trzy  punkty
Zakończył się pierwszy etap rozgry-

wek o mistrzostwo śląska w siatkówce 
juniorów. Drużyna TRS „Siła” Ustroń 
ostatecznie w swej grupie zajęła 6 miejsce 
gromadząc 17 pkt. W ostatnim pojedynku 
uległa na wyjeździe zespołowi KS AZS 
Rafako Racibórz 3:0. 

Wygrali natomiast seniorzy Siły  
w rozgrywkach śląskiej III ligi. Tym ra-
zem pokonali na wyjeździe MKS Porębę 
1:3. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, 
że MKS Poręba to najsłabsza drużyna  
w drugim etapie rozgrywek. Do tej pory 
nie zdobyli jeszcze ani jednego punktu.

Po meczu trener Siły Zbigniew Grusz-
czyk powiedział:
- Miałem do dyspozycji tylko 9 zawodni-
ków. Reszta ma kontuzje lub nie mogą grać 
ze względu na zajęcia na uczelni. Mecz 
dość trudny, ale liczy się zdobycie trzech 
punktów. Co najważniejsze moja drużyna 
w całym spotkaniu zagrała równo, nie było 
przestojów. Poza tym graliśmy w pięknej 
nowej hali.                                         (ws)

1	 BBTS	Włókniarz	Bielsko-Biała	 20
2	 SK	Górnik	Radlin	 19
3	 UKS	Kazimierz	Płomień	Sosnowiec	18
4	 TRS	Siła	Ustroń	 17
5	 UKS	PIK	Katowice	 14
6	 TKS	Kombud	Tychy	 12
7	 MLKS	Pilica	Koniecpol	 11
8	 MKS	Poręba	 6

zabrakło niewiele do skutecznej obrony.                                                           Fot. W. Suchta

W niedzielę 19 grudnia Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia rozpoczęło 
kolejny sezon działalności Ustrońskiej 
Szkoły Narciarstwa Biegowego. W ra-
mach naszych działań organizujemy co-
tygodniowe zajęcia nauki biegania na 
nartach dla wszystkich chętnych pod 
okiem znanych trenerów, prowadzimy 
szkolenia w zakresie serwisowania nart 
biegowych, a także umożliwiamy zakup 
parafin i smarów narciarskich. Jak co 
roku Stowarzyszenie wspólnie z Koleją 
Linową przygotowuje trasy biegowe na 
bulwarach nadrzecznych w rejonie stacji 
benzynowej przy ul. 3 Maja. Trasy są  
w sposób widoczny oznakowane specjal-
nymi tabliczkami i banerami. Bardzo pro-
simy mieszkańców naszego Miasta, tury-
stówi kuracjuszy spacerujących bulwarami  
w tym rejonie o poszanowanie wspólnego 
społecznego dobra jakim są trasy i reak-
cję gdy ktoś zaobserwuje ich niszczenie. 
Szczegółowe informacje o Ustrońskiej 
Szkole narciarstwa Biegowego można 
znaleźć na stronie www.nartki.org lub  
w Miejskiej Informacji Turystycznej, tel. 
33-854-26-53.            andrzej nowiński

Szkoła

MkS Poręba  - TRS „Siła” Ustroń   1:3 
(14:25, 23:25, 25:19, 20:25)

nauka biegania.                                                                                                    Fot. W. Suchta

Urząd Miasta Ustroń informuje, że 
w dniu 10 grudnia 2010 r. na tablicy 
ogłoszeń został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy, najmu 
na okres do trzech lat niezabudo-
wanych i zabudowanych obiektami 
niezwiązanymi z gruntem a stano-
wiących własność osób prawnych, 
izycznych i jednostek nieposiada-
jących osobowiści prawnej.


