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Rozmowa ze Zdzisławem Jonsztą, kolekcjonerem, hobbystą 

— Jak się narodził pomysł wystawy pod tytułem „Skarb y ziemi"? 
— Wystarczy spojrzeć na stary herb Ustronia, by dowiedzieć  się, 
że nasze miasto ma tradycje związane z górnictwem. Młotki górni
cze świadczą o wydobyciu  rud, które kiedyś realizowane były dla 
Kuźni. Tu mieszkało  i mieszka wielu  ludzi z górnictwem  związa
nych, w Ustroniu między innymi urodził się mój pradziadek  i dzia
dek, który pracował w kopalni „Silesia" i w kopalniach karwińskich. 
— A jaki e były pana związki z górnictwem ? 
—  Całe moje życie  zawodowe  wiązało się z kopalniami.  Byłem 
trochę nietypowym górnikiem, ponieważ pracowałem w szkolnic
twie, niemniej jednak  znam tę pracę od podszewki. Bardzo długo 
uczyłem w Zespole Szkół Górniczych w Wodzisławiu, w 1974 roku 
przeniosłem się do kopalni „Pniówek", a w  1985 do Kaczyc, gdzie 
pracowałem w dziale szkolenia. Przez te wszystkie  lata  utwierdzi
łem  się w  przekonaniu,  że w  cieszyńskiem  tradycje górnicze  są 
bardzo bogate. Okręg karwiński, to przecież cieszyńskie,  kopalnia 
„Silesia" znajduje się na granicy byłego Księstwa  Cieszyńskiego, 
na  północ  od  Ustronia  istniały  kopalnie  księcia  pszczyńskiego. 
Można by te związki poświadczyć wieloma jeszcze  przykładami. 
— Jednak tematyką górnictwa  interesował się pan już  bardzo 
długo. Dlaczego ta wystawa organizowana jest właśnie  teraz? 
—  Miał na  to wpływ, nieżyjący już niestety, pan  Stanisław  Gło
wacki. Zbieram znaczki  i pewnego dnia dowiedział się o mojej pa
sji. Od  tej pory często rozmawialiśmy.  Powiedział pewną  bardzo 
znamienną  rzecz:  większość  członków  koła  filatelistycznego 
w  Ustroniu  to  ludzie  starsi.  Spytał,  czy  wstąpię do  koła  i w  ten 
sposób musiał przyjąć jeszcze jednego dziadka. Chciałbym  zainte
resować młodzież filatelistyką. Znaczki są bardzo dobrym przekaź
nikiem wiedzy, ciekawym i kształcącym hobby. Te, które pokażę na 
wystawie,  związane są z moimi  zainteresowaniami  czyli  górnic
twem, minerałami, skamielinami,  są tak barwne  i interesujące, że 
mam  nadzieję  skłonić  młodych  ludzi  do  ich  kolekcjonowania. 
W Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa chciałbym pokazać jednocze
śnie zbiór minerałów, zbiór śladów życia na ziemi sprzed milionów, 
a nawet miliardów  lat, czyli wycinek wiedzy z paleontologii, mine
ralogii, geologii   dziedzin pomocniczych dla górnictwa oraz eks
ponaty  związane  z  tradycjami  górniczymi,  pracą  górnika, 
szkolnictwem, ustawodawstwem. Wystawa wiąże się też z przypa
dającą 8 grudnia,  90. rocznicą  powstania  górniczej szkoły  zawo
dowej  sztygarki, założonej przez Leopolda Szefera, która mieściła 
się w Dąbrowie Cieszyńskiej, miedzy Karwinąa Łazami, w drodze 
na  O s t r a w ę. 

— Czy w tej  chwili Ustroń, któr y czuje się związany z górami, 
turystyką , ma jeszcze coś wspólnego z górnictwem? 
— Oczywiście. W niedalekim Obłażcu mamy Kopalnie  Surowców 
Skalnych,  a kamień  z Brennej cieszy  się powodzeniem  w  całym 
kraju. Nie  trzeba jednak  wychodzić  poza  obręb  naszego  miasta. 
Całe uzdrowisko bazuje na górnictwie, ponieważ do celów  leczni
czych pozyskuje się solanki  i borowiny.  (cd.  na  str.  2) 

Zgromadzenie  Przedstawi
cieli  Związku  Komunalnego 
Ziemi Cieszyńskiej,  18 czerwca 
1997 roku, ustanowiło laur gmin 
Ziemi Cieszyńskiej pod  nazwą 
Złota  i Srebrna  Cieszynianka. 
Zgodnie  z regulaminem  do  15 
października  każdego  roku  sa
morządy gmin wybierają osobę, 
która w szczególny  sposób  za
służyła  się  dla  społeczności, 
a  jej  działania  wniosły  nowe, 
pozytywne  wartości  lub  były 

na  tyle  nowatorskie  i  innowa
cyjne, że ich działanie może zo
stać  powszechnie  uznane  za 
godne naśladowania,  polecenia 
i może być wzorem dla  innych. 

Rada  Miejska naszego  mia
sta  postanowiła,  że  kandyda
tem  z  Ustronia  zostanie  dr 
Henryk Wieją, założyciel  i pre
zes  Chrześcijańskiej  Fundacji 
„Życi e  i  Misja".  Tegoroczna 
działalność Fundacji w oparciu 
o  wyremontowany  budynek 

(cd.  na  str.  4) 

Nie wiem jakie  były nasze odczucia, gdy  tłum  ludzi  „stela" 
i nie „stela" otaczał pomnik naszego, jak powiadają mieszkańcy 
Ustronia, Małego  Janka. 
Zaproszeni goście z zewnątrz, przybyli nieraz z daleka,  uświet
niając swą obecnością  uroczystość,  która  pozostanie na  długo 
w pamięci mieszkańców, byli żywym dowodem tego, że Jan Cho
lewa, mieszkaniec małej ojczyzny ustrońskiej, należy do historii 
MatkiOjczyzny, do Polski, której wielu synów oddało krew, ży
cie w obronie jej wolności.  Przypomniał  o tym apel  poległych 
pod pomnikiem... 

Jednakowe były nasze odczucia  i żywiej biły serca, gdyż  tak 
wiele nas łączyło:  i ten sztandar białoczerwony  nad nami, żoł
nierze i harcerze... 

Minęło kilka dni, a w dniu niepodległości, w dniu święta Tej, 
która nie zginęła, w naszym mieście bardzo łatwo i szybko moż
na było policzyć nieliczne symbole naszej polskości. Zjawisko 
tego rodzaju pozostaje nadal zagadką.  J.J.T. 



(cd.  ze  str.  1) 
— W Muzeum wystawione będą minerały  i skamieliny. W jak i 
sposób trafił y do pana? 
— Przede wszystkim zbierałem je sam. W młodości wiele podróżo
wałem po Polsce, głównie na rowerze. Nie rozumiem tych naszych 
współczesnych  turystów,  którzy  najpierw  poznają  Morze  Śród
ziemne, Adriatyk, Włochy, Hiszpanię, a nie znająnajpiękniejszych 
zakątków naszego kraju: puszcz, rezerwatów, pojezierza, pomorza. 
Jadą  do  Szwajcarii,  by  latem  zobaczyć  ośnieżone  szczyty,  a  nie 
wiedzą, że mogąje podziwiać w Tatrach. Gdy w  1946 roku przenie
śliśmy się na Górny Śląsk, do Ustronia przyjeżdżałem  przeważnie 
na rowerze,  było  nawet  szybciej. Skamieliny  zdobywałem  także 
podczas mojej pracy w kopalni. Jako szkoleniowiec bywałem  na 
dole i albo sam coś przez przypadek znalazłem, albo  informowano 
mnie, że jest jakiś ciekawy okaz. 
— Poleciłby pan tego rodzaju hobby młodym  ludziom? 
— Oczywiście. Szukanie i odnajdywanie śladów życia na ziemi to 
fascynująca przygoda. Nie trzeba mieć od razu ogromnej wiedzy, 
jeśli  ktoś  naprawdę  będzie  zainteresowany,  wszystkiego  się  na
uczy. W Polsce są wspaniałe tereny  gdzie można pozyskiwać  mi
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nerały. Nawet przy okazji wycieczek, wypraw w góry, wystarczy 
się rozejrzeć. Przez zupełny przypadek znalazłem na przykład ska
mieniały pień drzewa. 
— Czy do górnictwa trafi ł pan kultywują c rodzinną  tradycję? 
— W naszej rodzinie dominowały dwa zawody, byli  nauczyciele 
i górnicy. Ja połączyłem je niejako w swojej pracy. Pradziadek pra
cował  w szkolnictwie, a dziadek związany był z górnictwem. Oj
ciec przeszedł wszystkie stopnie zawodowe, od górnika na przodku 
w czeskich  kopalniach  po urzędnika  w Generalnej Dyrekcji  Ko
palń w Katowicach. Kiedy poznał tą pracę, nie chciał bym poszedł 
w jego ślady. Miałem niespełna  16 lat, gdy po raz pierwszy zjecha
łem  na dół jako górnik. Ojciec miał nadzieję, że gdy poznam jak 
trudny  to zarobek,  zrezygnuję.  Rozmawiał  nawet  ze  sztygarem, 
żeby  dał mi wyjątkowo trudną pracę.  Rzeczywiście  było  ciężko, 
byłem nawet świadkiem wypadku, ale nie zniechęciłem się. Prze
pracowałem miesiąc i za zarobione pieniądze pojechałem na wy

cieczkę po Polsce. Mój brat również pracował w górnictwie.  Cie
kawą  rodzinną pamiątką jest dokumentacja przedstawiająca całą 
drogę zawodową mojego dziadka. Jak każdy sztygar  zatwierdzany 
był przez Urząd Górniczy  i wszystkie stopnie jego kariery w dozo
rze  górniczym  poświadczają  odpowiednie  dokumenty.  Papiery 
mojego dziadka datowane są od  1907 roku, kiedy pracował jeszcze 
jako uczeń sztygarki, do  1946 roku. Kilk a dokumentów  opatrzo
nych jest datą  1911, z czego można wywnioskować, że w tym roku 
awansował  dość szybko. Górnicze  tradycje rodzinne kontynuuje 
także mój syn, który aktualnie pracuje jako osoba wyższego  dozo
ru w kopalni „Marcel" w Wodzisławiu  Śląskim. 
—  W  czas ie  swo jej   p racy  z a w o d o w ej   d o s k o n a le  poznał  pan  ko
palnie. 
— Tak to prawda, szczególnie wtedy, gdy miałem  17 lat. Ale po
tem, gdy pracowałem jako nauczyciel, także. Kopalnia to prawdzi
wy moloch, w którym zatrudnionych jest tysiące ludzi. Gdy praco
wałem w dziale szkolenia prowadziłem dokształcanie  i okresowe 
szkolenia BHP dla kilku tysięcy pracowników  rocznie. Wielu po
chodziło  z  tych  terenów,  z  Ustronia,  Cieszyna,  Wisły,  Istebnej. 
Jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, że podziemne  korytarze 
kopalń  sięgają nawet  300 kilometrów.  Dość  szczególnie  czułem 
się,  gdy przeprowadzałem  kontrole stanu kopalni  i poziomu stęże
nia metanu  w dni świąteczne. Wówczas na tych kilkuset  kilome
trach  znajdowało  się jedynie  kilka  osób.  Gdy  sobie  to  uświada
miałem przy pierwszych moich kontrolach, byłem pod wrażeniem. 
— Czy był pan kiedyś w groźnej   sytuacji? 
— Każdy górnik może powiedzieć, że tak. Były momenty, które su
gerowały duże niebezpieczeństwo, ale potem okazało się, że wszyst
ko jest w porządku. Nie byłem w sytuacji zagrażającej życiu. 
— Czasem, za pośrednictwem telewizji, jesteśmy świadkami tra
gedii, któr a  rozgrywa się w której ś z kopalń. Jakie są odczucia 
na miejscu? 
—  To jest  tragedia,  ale w  tej chwili  można  znaleźć  w  Ustroniu 
grubo  ponad  50 osób, które pracują na kopalniach.  Najlepiej ich 
zapytać,  jakie  są  odczucia.  Może  dla  młodych,  dla  osób,  które 
krótko pracują w zawodzie jest to szok, dramat. Jednak ci, którzy 
pracują lata, są zżyci z górnictwem, traktują te momenty jako  ryzy
ko zawodowe.  Żaden  kierowca  wsiadający rano do  samochodu, 
nie ma pewności, że wróci do domu bez szwanku. Nawet jeśli sam 
będzie jechał prawidłowo, może stać się ofiarą wypadku. 
— Wiele mówi się teraz o problemach górnictwa,  zadłużeniach 
kopalń, konieczności zwolnień. Jak pan to widzi ? 
—  Wolałbym  nie  poruszać  tego  tematu,  ale  jedną  rzecz  muszę 
powiedzieć.  Podobną  sytuację  obserwowaliśmy  kilkanaście  lat 
temu w Anglii . Margareth Tatcher zamykała  na siłę kopalnie, wpro
wadzała programy oszczędnościowe,  chciała bazować na  innych, 
nowocześniejszych  nośnikach  energii, ale ten problem  powraca. 
U nas będzie podobna sytuacja. Słyszy się w telewizji, że do Pol
ski  dociera  tańszy węgiel  z Afryk i Południowej.  Północna  część 
naszego kraju, nawet  część centralna, będzie kupować węgiel  po 
niższych cenach. Trzeba jednak  mieć świadomość, że niskie ceny 
to sposób  na zdobycie  rynków  zbytu.  Kiedy już  są  klienci,  ceny 
najczęściej wzrastają. Gdy tak się stanie, będzie za późno, by za
stanawiać  się nad polskim  górnictwem,  a w  tej chwili  nie  mamy 
jeszcze możliwości  korzystania z innych nośników  energii. 
— Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała: Monik a Niemiec. 

Jednym z podstawowych  zajęć 
strażaków  zawodowych  stało 
się ratownictwo drogowe. Licz
ba  wypadków  na  drogach  cie
szyńskiego  regionu  c iągle 
rośnie  i  pomoc  ratowników 
z tzw. szczękami życia jest  nie
odzowna.  Wielokroć  strażacy 
ratujążycie ludziom zakleszczo
nym  w blachach  samochodu. 

Rolniczy Kombinat  Spółdziel
czy  w  Goleszowie  prowadzi 
dużą fermę kur. Zmodernizowa
no kurniki. Jednym z poważniej
szych odbiorców jaj jest bielski 
Polmos.  Są  idealne do produk
cji ajerkoniaku. 

W grodzie nad Olzą odbyły  się 
niedawno Dni Flamandzkie, zor
ganizowane  w  ramach  współ
pracy z belgijskim miastem Genk 
oraz Dni Szwajcarskie, w ramach 
kontaktów z Lucerną. 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej była  lada  sztuka.  Niebawem  ruszy 
wielokrotnie  wyróżniana  i  na
gradzana.  Przed  rokiem  otrzy
mała  dyplom  ministra  kultury 
i sztuki, a jej prezes L. Miękina 
odznakę  Za  Zasługi  dla  woje
wództwa  bielskiego. 

Inwestorzy indywidualni wybu
dowali w  1995 r. w Cieszynie 108 
budynków  mieszkalnych.  Od 
ub. roku domki  rosnąjak grzy
by po deszczu. Kupienie  dział
ki w dobrym miejscu, tu już nie 

budowa  osiedla  domków  jed
norodzinnych  na  popularnej 
„Przepilinie" za starym wysypi
skiem śmieci. 

53 rok działalności kończy Liga 
Obrony Kraju. W naszym regio
nie  liczy  ponad  800  członków 
skupionych  w  kołach  tereno
wych i szkolnych. Największym 
powodzeniem  cieszą się sekcje 
strzeleckie. Aktywny jest  Klub 
Łączności  „Granica".  (nik) 
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W okresie zimowym dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty 
plastyczne prowadzone w Muzeum przez Józefa Golca. Najlepsze 
z prac wysłano na międzynarodowy  konkurs do Japonii. Aleksan
dra Sikora z SP 1, ubiegłoroczna brązowa medalistka, otrzymała srebr
ny medal, a Agata Podżorna z SP 2 brązowy. Gratulujemy. 

^  ^ 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
8  listopada  1997  r. 

Janina  Kobiela    Ustroń  i  Bogusław  Hussar     Ustroń 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów : 
Katarzyn a  Skrzydło,  lat  95,  ul.  Polańska  105 
Ann a  Podżorska.  lat  80.  ul.  Daszyńskiego  34/8 
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Obchody jubileuszu  „Siły " rozpoczął dziecięcy zespół  Równica. 
Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Mari a  Białoń,  lat  73,  ul.  Wiśniowa  4 
Ann a  Chwastek,  lat  75,  ul.  Wczasowa  29 
Anton i  Fołtyn,  lat  74,  ul.  Akacjowa  57 

Wyrazy współczucia żonie oraz najbliższej rodzinie 
z powodu śmierci 

Śp. Stanisława  Głowackiego 
składa 

Rada i Zarząd PSS „Społem" w Ustroniu 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

7/8.11.97  r. 
Dokonano  włamania  do  fiata 
126p zaparkowanego na terenie 
ośrodka wczasowego w Lipow
cu. Rabusie skradli fotele kubeł
kowe wartości około 500 zł. 
9/10.11.97  r. 
Około godz. 2.30 na ul. Kościel
nej  włamano  się  do  trzech  sa
mochodów osobowych:  „malu
cha",  wartburga  i  fiata  125p. 
Łącznie skradziono przedmioty 
wartości  3.000  zł.  W  wyniku 
podjętych czynności  przez po
licj ę jak  i poszkodowanych  za
trzymano sprawcę włamań, któ
rym okazał się nieletni mieszka
niec  naszego  miasta.  Osadzo
no go w  izbie Dziecka  w  Biel
skuBiałej.  Skradzione  przed
mioty trafiły do właścicieli. 
9.11.97  r. 

Około godz. 20.00 na  skrzyżo
waniu  ulic 3 Maja z Akacjową 
samochód, którego marki  i reje
stracji nie udało  się ustalić  na
jechał na tył daewoo tico miesz
kańca  Istebnej spychając go do 
rowu. Sprawca oddalił się z miej
sca  zdarzenia. 
9.11.97  r. 
O godz. 15.40 na ul. 3 Maja kie
rująca oplem corsą  mieszkanka 
Orzesza  najechała  na  tył  peu
geota  mieszkańca  Ustronia. 
Sprawczynię  kolizj i  ukarano 
mandatem w wysokości  50 zł. 
9.11.97  r. 
O godz. 23.00 na ul. 3 Maja za
trzymano  znajdu jącego  się 
w stanie nietrzeźwym mieszkań
ca Jaworzynki  kierującego po
lonezem.  Wynik badania  alko
metrem0,61  prom. 
10.11.97  r. 
Około godz. 8.50 na ul. Cieszyń
skiej kierujący oplem  mieszka
niec  Skoczowa  najechał na  tył 
mazdy mieszkańca  Skoczowa, 
ten z kolei  uderzył w tył  skody 

IUlCSZKail^a  liaa^cgu  uuaoia. 
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 200 zł. 
10.11.97  r. 
O godz.  10.00 na ul. Kuźniczej 
kierujący oplem corsą  mieszka
niec  Zielonej  Góry  wymusił 
pierwszeństwo  i  doprowadził 
do kolizji z mieszkańcem  Bren
nej  jadącym  VW  passatem. 
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 50 zł. 
10.11.97  r. 
0  godz.  13.30 na parkingu przy 
ul. Skoczowskiej kierująca VW 
golfem mieszkanka Ustronia nie 
zachowała  należytej  ostrożno
ści  podczas  manewru  cofania 
1 doprowadziła do kolizji z miesz
kańcem  naszego  miasta  jadą
cym oplem astrą.  Sprawczynię 
kol iz j i  ukarano  mandatem 
w wysokości 50 zł. 
10.11.97  r. 
O  godz.  20.40  w  Ustroniu  Za 
wódziu  podczas  spaceru  nagle 
zasłabła kuracjuszka z Brzegu. 
Przybyły  na miejsce  zdarzenia 
lekarz stwierdził zgon. Przyczy
nę śmierci wykaże sekcja zwłok. 
11.11.97  r. 
Około północy  na ul.  Cieszyń
skiej zatrzymano znajdującego 
się w stanie nietrzeźwym miesz
kańca Cieszyna kierującego fia
tem  126p. Wynik badania alko
metrem 1,24 prom. 
11.11.97  r. 
O  godz.  13.35  na  ul.  Wantuły 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym mieszkań
ca Kielc kierującego mercede
sem. Wynik badania alkometrem 
1,38 prom. Ponadto  kierowca 
nie posiadał prawa jazdy. 
12.11.97  r. 
Stwierdzono  włamanie  do 
przedszkola nr2 przy ul. 3 Maja. 
Sprawcy  dostali  się do  środka 
po wybiciu szyby w oknie. Skra
dli wieżę stereofoniczną  marki 
Sherion wartości około 600 zł. 

(mp) 

Centrum Ustronia w  1928 roku. 

5.11. — Po otrzymaniu zgłosze
nia  interweniowano  na  os. 
Manhatan  w  sprawie  bezdom
nego  psa.  Wspólnie  z  pracow
nikiem Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami przewieziono czwo
ronoga  do  schroniska  w  Cie
szynie. 
6.11.  —  Na  os.  Manhatan  in
terweniowano w sprawie bloko
wania  samochodem  kontene
rów  na  śmieci.  Mieszkańcowi 
Katowic  nałożono  mandat 
w wys. 50 zł. 
7.11. —  W trakcie kontroli  tar
gowiska sprawdzano  pozwole
nia osobom  kwestującym. Do
kumenty były w porządku. 
—  Podczas  patrolu,  na  terenie 
całego miasta  stwierdzono  po

wyrywane drzewa, tablice rekla
mowe i znaki. Informacje na bie
żąco przekazywano  odpowied
nim służbom. 
8.11. — Wspólnie z policją pod 
względem porządkowym zabez
pieczono Bieg Legionów. Funk
cjonariusze SM znakowali  tak
że  trasę. 
—  Pod  względem  porządko
wym  zabezpieczono  uroczy
stość odsłonięcia pomnika Jana 
Cholewy. 
9.11.  —  Podczas  kontroli  na 
R ó w n i cy  s tw ie rdzono  o lb rzymi 
chaos z powodu zbyt dużej licz
by, nie zawsze prawidłowo  za
parkowanych,  samochodów. 
Funkcjonariusze  kierowali  ru
chem  i  pomagali  kierowcom 
ustawić pojazdy na poboczach. 

(mn) 
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Jestem niepomiernie zdziwiona artykułem „Cieplna  polemika" 
w GU nr 44 z 30 października br pani Barbary Kapickiej. 

W  swojej wypowiedzi  p.  B.  Kapicka  szczodrze  sypie  radami 
pod adresem nowego Zarządu  i Rady Nadzorczej SM  „Zacisze". 
Bardzo dobrze, że dzieli  się swoimi  spostrzeżeniami  i uwagami. 
Jedno  tylko  pytanie:  dlaczego  tych  rad  nie  wykorzystała  sama 
w czasie,  kiedy była jednocześnie prezesem, dyrektorem  i głów
nym księgowym  w  SM  „Zacisze",  kiedy miała  iście  dyktatorską 
władzę? Co zrobiła, by terminowo  i w pełnej wysokości  wpływały 
należności  od dłużników  i to nie tylko mieszkańców, ale również 
od użytkowników  lokali  usługowych?  (nie tylko czynsze, ale na
leżności za energię elektryczną, telefony). Co zrobiła, by odzyskać 
mieszkania, których  lokatorzy wyznaczeni są do eksmisji wyroka
mi sądowymi? Tu muszę powiedzieć zainteresowanym, że wyroki 
eksmisyjne sięgają nawet  1985 roku  i nie są  egzekwowane. 

Nie jestem ekonomistą, ani ciepłownikiem. Jednak zdrowy roz
sądek  podpowiada,  o  co  również  upominali  się  mieszkańcy,  że 
należało wprowadzić  okres przejściowy w czasie  wprowadzania 
systemu  indywidualnego  rozliczania ciepła. To na nas  mieszkań
cach  były  Zarząd  robił  doświadczenia  bez przygotowania.  Poza 
tym należało zrobić rozeznanie w  innych Spółdzielniach, jak  tam 
działa  ten system?, jak w  innych  Spółdzielniach  ten problem jest 
rozwiązywany? z jakich firm rozliczeniowych korzystają inne Spół
dzielnie?  czy  system  stosowany  przez  BRUNPOL jest  jedynym 
i najlepszym?  trudno  mi  w  to  uwierzyć jeśli  różnice   skrajnie 
dochodzą do 2 tys. zł (20 min starych). Trzeba zaznaczyć, że firma 
ta za swoje usługi każdorazowo pobiera opłaty w wys. ok  15 tys. zł 
(150 min starych). Koszty  te również my mieszkańcy musimy po
kryć. Pani Barbara Kapicka nie pisze, z czego dokonać wpłat. 

Żeby już całąprawdę powiedzieć, p. Barbara Kapicka nie poda
ła „drobnego" faktu, że doprowadziła Spółdzielnię do stanu, z któ
rego by wyjść na zero, na każde mieszkanie przypada do wpłacenia 
ok. 800 zł nowych. Czym p. Kapicka wytłumaczy  ten stan  swoją 
nieudolnością,  czy obarczy  tym nowy Zarząd  i Radę  Nadzorczą, 
które działają od połowy  lipca br.? 

Co do poprzednich  Rad Nadzorczych  i Zgromadzeń  Przedsta
wicieli? Trudno  mi się odnieść, ale  tak się zastanawiam,  czy  Za
rząd  nie  przedstawiał  trudności  w  ten  sposób,  że  organy  te  nie 
miały żadnych wątpliwości? Jeśli się sprawy nie zna, to się nią nie 
martwi. 

Nikt nie straszy mieszkańców, a już najmniej tych, którzy płacą 
swoje zobowiązania wobec  pozostałych  członków.  Spółdzielnia 
to przecież związek jej mieszkańców  i każdy ponosi wspólnie kosz
ty jej działania. 

Czy jednak  Zarząd  zawsze  działał  na  korzyść  mieszkańców? 
Trudno  w  to  uwierzyć  czytając  „Raport"  o  stanie  Spółdzielni 
wiatach  19921996. 

Teraz p. B. Kapicka prowadzi  kampanię przeciwko nowej Ra
dzie  Nadzorczej  i nowemu  Zarządowi   j a  również  zapytam  
w czyim  interesie? 

(cd.  ze str.  1) 

przy ul. 9 Listopada miała szeroki wydźwięk kulturalny  i społecz
ny. Na spotkania, koncerty, zajęcia sportowe  i językowe  przycho
dzi wielu ustroniaków, szczególnie bogata jest oferta dla młodzieży. 
W ramach Fundacji H. Wieją organizował szkolenia, konferencje, 
akcje pomocy dla najbardziej potrzebujących, wykłady edukacyj
ne, spotkania z ciekawymi  ludźmi. Prowadzi wykłady na wielu sym
pozjach w  kraju  i za granicą, wśród  różnych  grup  zawodowych. 
Brał także udział w akcjach uświadamiających zagrożenia  AIDS 
oraz w akcji na rzecz osób niepełnosprawnych, jest członkiem  ze
społu  redakcyjnego  „Inspiracje".  Fakt  wyboru  kandydata  przez 
samorząd  miasta  lub  gminy  czyni  go  automatycznie  laureatem 
Srebrnej Cieszynianki,  natomiast o przyznanie złotej odznaki  de
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Uwaga  p. B. Kapickiej dotycząca  rozliczeń  Rady  Nadzorczej 
pytam: czy dotyczy obecnej, czy wcześniejszej Rady Nadzorczej? 

Z  pełną  odpowiedzialnością  odpowiadam,  że  obecna  Rada 
Nadzorcza w czasie swojej pracy nie pobrała ani złotówki diet, co 
w każdej chwili  może sprawdzić  każdy  członek,  a p. B.  Kapicka 
doskonale  wie. 

Anna Stefania  Borowiecka 
PS. Możemy  tak sobie polemizować  i „odbijać piłeczkę".  Jednak 
nie w tym rzecz. Chodzi  o to, by wyjść z zapaści. Chodzi  o to, by 
mieszkańcy wspomogli  organy Spółdzielni  w ich działaniach  po
przez uregulowanie zadłużeń  i regularne wpłaty czynszu. Chodzi o 
to, by mieszkańcy  nic żądali  rzcczy,  któr e  w  obecnej   sytuacji  nie  są 
do zrealizowania. 

Wichura nastręczyła pracy służbom  energetycznym. 
Fot.  W.  Suchta 

O G Ł O S Z E N I E 
Zarząd Miasta Uzdrowiska  Ustroń ogłasza przetarg  nieograni

czony na wykonanie robót związanych z modernizacją  oświetle
nia  ulicznego.  Zakres  prac  obejmuje wykonanie  ręcznych  robót 
ziemnych dla ułożenia  1463 mb kabli energetycznych,  demontaż 
starych  słupów  i opraw  oświetleniowych  oraz  montaż  nowych. 
Termin realizacji zamówienia 30.06.1998 r. 
Szczegółowe  informacje o warunkach zamówienia można odebrać 
w siedzibie zamawiającego pok. 34. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest mgr inż Andrzej Sie
miński. Zamkniętą kopertę z napisem „Oferta do przetargu na mo
dernizację  oświetlenia  ulicznego  w  Ustroniu"  należy  złożyć 
w siedzibie zamawiającego pok. 34 w terminie do dnia 26.11.1997 r. 
Wadium wynosi 2.700 zł. 
Otwarcie  ofert  obędzie  się  w  dniu  27.11.1997  r.  o  godz.  13.00 
w siedzibie zamawiającego pok. 24. 
Postępowanie  będzie prowadzone  z zastosowaniem  obowiązko
wych preferencji krajowych: 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy: 
1) spełniają wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych  warun
ków zamówienia 
2) spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

cyduje Kapituła Ziemi Cieszyńskiej, tworząjąprzewodniczący Rad 
Gmin Ziemi Cieszyńskiej. H. Wieją występował w doborowym  to
warzystwie, gdyż kandydatami  sąsiadów byli między  innymi: Elż
bieta  Bauer   z Brennej,  Maciej   Krzanowski  z Cieszyna,  Anna 
Stanieczek z Goleszowa, Jan Broda ze Skoczowa  i Adam Małysz 
z Wisły. 

11 listopada w Teatrze  im. A. Mickiewicza  goście, wśród  któ
rych byli przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Korcz, bur
mistrz Kazimierz Hanus  i radni naszego miasta, poznali  nazwiska 
wszystkich  kandydatów.  Kapituła  wyłoniła  laureata  Złotej  Cie
szynianki, a został nim Jan Broda, emerytowany nauczyciel  i dzia
łacz  kulturalny.  Uroczystość  w  teatrze  prowadziła  dyrektor 
wiślańskiego muzeum Małgorzata  Kiereś, a uświetnili ją  wystę
pami  zespół  „Brenna"  i „Tkocze",  dzieci  z zespołu  „Goleszów" 
oraz Irena Klimczak z Lesznej Górnej. 

(mn) 



W  1997  roku  wykonano  i przekazano  do  eksploatacji  i  etap 
kanalizacji  sanitarnej na osiedlu  Stara Kolonia  w  Hermanicach. 
Składa  się  on  z  kilku  tak  zwanych  sięgaczy  o  łącznej  długości 
414,8 mb i wartości 93.397 zł. W przyszłym roku wykonany będzie 
II etap o długości 274 mb, którego koszt wyniesie około 81.000 zł. 
Cała sieć kanalizacyjna na terenie osiedla będzie liczyła 689 mb. Po 
zakończeniu  prac budynki podłączone zostaną  do wybudowane
go  w  ostatnich  latach  kolektora  sanitarnego,  a  odprowadzanie 
ścieków odbywać się będzie bez szkody dla środowiska.  Inwesty
cja kończy uzbrajanie tego osiedla. 

*  *  * 

Już 10 lat trwa budowa kolektora sanitarnego Skoczów Ustroń. 
Według cen z 1997 roku, jej koszt wyniósł do tej pory 5.493.030 zł. 
Pieniądze pochodzą  z budżetu miasta, z Wojewódzkiego  Fundu
szu  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach.  Do  końca  1996  roku 
wykonano kolektor o długości  12.400 mb., a do zrobienia pozosta
je jeszcze  1604 mb. Pierwotnie zakładano, że prace zakończą się do 
31 grudnia tego roku, jednak  ze względu na zmniejszenie dotacji 
WFOSiGW z 350.000 do 294.000 zł. potrwają do 30 kwietnia 1998 
roku.  Obecnie  budowany  jest  |  Ł | l | f  F  A T l f f f c  I F 
kolektor  sanitarny  na  osiedlu  | l \ | y u K ^  I  Y I b J K 
Hermanice  II ,  na  ulicy  Fol
warcznej i Sztwiertni. Projekt techniczny  inwestycji  opracowano 
w  latach  1986,  1990  i  1996  i nie obejmuje on całego osiedla,  na 
przykład ulicy Malinowej czy bocznej od ul. Sztwiertni.  Opraco
wania są przygotowywane, a ich realizacja nastąpi prawdopodob
nie w przyszłym roku. 

*  *  * 

Na Poniwcu kontynuuje się budowę wodociągu. W jego skład 
wchodzi ujęcie wody ze zbiornikami o pojemności 200 m3 oraz sieć 
wodociągowa na obszarze ograniczonym ulicami Akacjową i Droz
dów. Do końca  1996 roku wykonano 4.103 mb. W trakcie realizacji 
jest  wodociąg  w  ulicy  Lipowej  na  odcinku  od  ul.  Bażantów  do 
Akacjowej, którego zakończenie przewiduje się w  1998 roku. Do 
wykonania pozostaje wodociąg pomiędzy ulicami Bażantów i Droz
dów oraz Lipową  i Drozdów o łącznej długości  1400 mb, a także 
stacja hydroforowa. Do 30 grudnia  1996 roku  inwestycja koszto
wała 720.226 zł. W tym roku za 55.000 zł. powstanie 500 mb wodo

ciągu. INa ZUK.UIHJ£CIUC IUUUI uuuuwianu   lliuiii.ai.v j vy j wi yuii 
na jest jeszcze kwota  185.000 zł. Na odtworzenie dróg na tym od
cinku miasto wyda szacunkowo  144.262 zł. 

Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla przy ul. Gra
bowej oraz kanalizacja w ul. Jodłowej znajdą się w planie budżetu 
na rok  1998. Według cen z 1996 roku koszt budowy i robót odtwo
rzeniowych  wyniesie  1.135.400  zł.  Aktualnie  wykonywane  jest 
przejście kanalizacją  pod  dwupasmówką  w  rurach  ochronnych, 
umożliwi to w przyszłości kanalizację całego osiedla przy ul. Gra
bowej.  Natomiast  przeprowadzenie  kanalizacji  pod  obwodnicą 
w ul. Akacjowej pozwoli na doprowadzenie kanalizacji do budyn
ków położonych przy ul. Akacjowej od ul. 3 Maja do Dębowej. 

Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych  rozpo
częła się w 1996 roku, a zakończy w  1998 roku. Koszt  inwestycji 
wynosi  1.755.147 zł, w tym 1.266.625 zł przypada na prace budow
lane, a 488.522 zł na zakup maszyn. W skład wyposażenia  stacji 

wejdą: 3 kontenery,  samochód 
do przewozu kontenerów i waga 
samochodowa. W  1997 roku za 

342.143,97 zł wybudowano zasobnię wraz z rampami na odpady, 
zaadaptowano  wiatę  na magazyn  surowców  wtórnych  oraz  wy
budowano  kanalizację sanitarną.  Do końca  roku  ma jeszcze  po
wstać  kanalizacja  deszczowa  i część  sieci  energetycznej.  Koszt 
prac pokryje dotacja Fundacji Współpracy Polsko  Niemieckiej: 
246.600 zł oraz budżet miasta: 4.620 zł. Z otrzymanego w Banku 
Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego: 320.522 zł, kupio
no jeden  kontener, a do końca  roku  stacja otrzyma samochód  do 
jego  przewozu.  Koszt  inwestycji w tym  roku zamknie  się  kwotą 
913.886 zł. W 1998 roku, za 841.261 zł, dokończona zostanie sieć 
energetyczna,  powstaną  boksy  na  surowce  wtórne,  sieć  wodo
ciągowa, drogi  i place wewnątrz obiektu, fundamenty wagi samo
chodowej  oraz  ogrodzenie  obiektu.  Wykonanie  tego  etapu 
uzależnione jest od przeznaczenia środków z budżetu miasta oraz 
Wojewódzkiego  i' Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  .,  XT. y  J  Monik a Niemiec 

W poniedziałek  10 listopada w kawiarni Basenowa w Ustroniu 
odbyła się uroczysta wieczornica  rozpoczynająca roczne  obcho
dy 90lecia powstania cieszyńskiej „Siły" . Wieczornicę zorganizo
wali  działacze  Towarzystwa  RekreacyjnoSportowego  „Siła" 
w Ustroniu, którzy kontynuują tradycje sprzed  wieku. 

„Wolnym cześć!" — tym siłackim pozdrowieniem, prezes TRS 
„Siła" Ustroń, Andrzej Georg, przywitał zebranych gości:  burmi
strza  miasta  Kazimierza  Hanusa,  naczelnika  Wydziału  Oświaty, 
Kultury,  Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miejskiego  Danutę  Koenig, 
przybyłych działaczy z innych towarzystw: Jana Marka z Pogórza, 
Jana Klisia z Jaworza, Franciszka Suchego z Beskidzkiego Stowa
rzyszenia Wspierania  Inicjatyw SportowoRekreacyjnych  i Tury
stycznych „Sukces" w BielskuBiałej oraz sponsora dwóch sekcji 
TRS „Śiła" Henryka Kanię. 

Pierwszą część wieczornicy wypełnił występ dziecięcego  Ze
społu Pieśni  i Tańca „Równica" z Ustronia. Piękny śpiew i muzykę 
usłyszeli zebrani w ponad godzinnym  koncercie. Brawom  i owa
cjom nie było końca. 

Potem  odznaczono  odznakami  ustrońskiej  Siły:  K.  Hanusa, 
D. Koenig  i sponsora H. Kanię. 

Wyróżniono najlepszych zawodników w sezonie  1997 r. Wśród 
biegaczy  dyplom  otrzymali   weterani: Danuta  Kondziołka,  An
drzej Łacny  i Franciszek  Pasterny   wszyscy z Ustronia  i Henryk 
Biskupia z Mikołowa. Wśród 50ciolatków wyróżnienie otrzymał 
Edward Kurek  z Katowic, biegacz, narciarz  i triatlonista.  Wśród 
biegaczy młodszego pokolenia dyplomy otrzymali: Tomasz Klisz 
reprezentant  Polski w kategorii juniorów  na Mistrzostwa  Świata 

1997 r. Piotr Łupieżowiec, Marek Bylica, Tomasz Dorighi. Wśród 
kolarzy wyróżniono: najlepszą zawodniczkę w kolarstwie górskim 
Sylwię Kluz a wśród chłopców: Wojciecha Śpiloka  juniora młod
szego  i Adama  Ozaista   juniora  starszego.  Wśród  weteranów 
i opiekunów sekcji wyróżniono: Piotra Czyża, Tadeusza  Spiloka, 
Mirosława Krzempka i trenera Henryka Cieślara. 

Wśród tenisistów stołowych wyróżniono Adama Buchtę, naj
lepszego zawodnika sekcji i kierownika Kazimierza Heczkę. 

W końcu zaproszeni goście i zawodnicy TRS „Siła" przy barsz
czu i bigosie wspominali ponad pięcioletnią działalność odrodzo
nej Siły. 

Wspominano sukcesy w organizacji ponad 200tu  imprez spor
toworekreacyjnych, zwycięstwa  i porażki w tych  i innych zawo
dach. 

Andrzej  Georg 

Prezes A. Georg ze Złotą Księgą  „Siły" .  Fot. W.  Suchta 
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Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 28 października  1997 zmarł 
nagle, zasłużony dla polskiej filatelistyki ś.p. Stanisław Głowacki. 

Dzięki  Jego  inicjatywie 21  listopada  1983 r. powstało  Koło 
PZF w Szkole Podstawowej nr  1 w Ustroniu, w którym od po
czątku  istnienia był prezesem. Jego zapał  i zaangażowanie  bu
dził szacunek  i podziw wśród młodych  ludzi. Zorganizował Koła 
M ł o d y ch  F i la te l i s tów  w  Szko le  P o d s t a w o w ej  nr  2  w  Us t ron iu, 

Zespole Szkół Zawodowych  Kuźni, przy Domu Dziecka w Dzię
gielowie, przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze", a także po
mógł  w  organizacji  Koła  w  Szkole  Podstawowej  nr  3 
w  UstroniuPolanie. 

Szczególnie należy podkreślić zasługi p. Stanisława na rzecz 
wystawiennictwa  i wydawnictwa, gdzie był zawsze  zaczynem, 
motorem  i „duszą" wszystkich wystaw  i pokazów  organizowa
nych z okazji różnych  rocznic,  uroczystości,  konkursów,  festi
wali. 

Dzięki inicjatywie tak niestrudzonego organizatora  i społecz
nika jest zorganizowana wystawa o tematyce religijnej z ok. ob
chodów 550lecia parafii św. Klemensa w Ustroniu. 

Za pracę społeczną  i duże zaangażowanie się na rzecz  filate
listów dorosłych  i młodzieżowych  oraz rozwoju ruchu  filateli
stycznego  w  Ustroniu  był  odznaczony  Odznaką  „Za  Zasługi 
dla Polskiej Filatelistyki", „Odznaką Złotą Honorową  PZF" , 
a także Odznaką zasłużony dla Okręgu Bielskiego PZF, oraz „Od
znaką  100lecia Filatelistyki Polskiej". 

Odszedł od nas wspaniały człowiek, kolega i przyjaciel, bez
granicznie  oddany  filatelistyce,  który  na zawsze  wpisał  się na 
karty historii Polskiego Związku Filatelistów, a w pamięci  swych 
kolegów  i przyjaciół pozostanie jako dobroduszny,  promieniu
jący życzliwością, pogodą ducha  i otwartością  do  ludzi. 

Cześć Jego pamięci! 
Zarząd Koła PZF nr 60 w Ustroniu 

Jesienny  wyrąb.  Fot.  W.  Suchta 

W  związku  z  prowadzoną  akcją  „Bezpieczne  Miasto"  oraz 
z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Lipowiec dotyczącej utworze
nia punktu  interwencyjnego  oraz  kontaktowego,  dzielnicowego 
Policji z mieszkańcami, chciałbym powiadomić,  iż dnia 26.11,97r. 
w godz.  14.00 do  16.00 w budynku  Ochotniczej Straży  Pożarnej 
Lipowiec, pełnił będzie dyżur dzielnicowy  rejonu, sierż. Andrzej 
Słotwiński. Mieszkańców dzielnicy, chcących wziąć udział w spo
tkaniu z dzielnicowym, zapraszamy. Jednocześnie informuję, iż dziel
nicowi Lipowca oraz innych dzielnic miasta Ustronia, przyjmują 
interesantów  w  godzinach  swojej  pracy  w  komisariacie  Policji 
Ustroń. 

Komendant  KP  Ustroń 
Zbigniew  Kowalski 

Pod  Hajdunanas  i  Neukir
chenVluyn przyszła kolej na XI 
Dzielnicę  Budapesztu,  która 
stanie się następnym  zagranicz
nym partnerem Ustronia. Opie
rając  się  na  dotychczasowych 
doświadczeniach  i w przekona
niu,  że współpraca  będzie  słu
żyła wzbogaceniu  życia  kultu
ralnego  i społecznego,  a  także 
gospodarczego,  Rada  Miejska 
postanowiła  podpisać  umowę 
o ścisłych kontaktach z węgier
skimi przyjaciółmi. Współpraca 
ma  przebiegać  w  taki  sposób, 
żeby  mieszkańcy  obu  miast, 
w całej swej różnorodności, mo
gli współdziałać swobodnie bez 
żadnych dyskryminacji  między 

organ i zacj am i m n i ej szo sc i o wy
mi, przekonaniami politycznymi 
i religijnymi. Szczególny nacisk 
kładzie się na pielęgnację języ
ka ojczystego, wymianę zespo
łów  artystycznych,  osiągnięć 
twórców  kultury,  organizowa
nie wystaw, wernisaży,  współ
pracę między  hotelami,  szpita
lem  i  sanatoriami,  sport.  Oba 
miasta  wymieniać  będą  także 
informacje  i  doświadczenia 
z  zakresu  administracji  komu
nalnej,  planowania  i  rozwoju 
miast,  ochrony  środowiska, 
ochrony i pielęgnacji  zabytków 
oraz  rozwoju  turystycznego 
i promocji. Wszystkie zaintere
sowane  grupy,  instytucje 
oświatowe  i  stowarzyszenia 
mogą zawierać oddzielne umo
wy  umożliwiające  partnerskie 
spotkania  i  ustalać  wspólny 
roczny  program  działań.  Pod 
umową  podpisali  się przewod
niczący rad obu miast oraz bur
mistrzowie.  (mn) 

Ę 
Całkowita bezsilność wobec przetrzymujących książki skłoniła 

dyrektora Miejskiej Biblioteki  Publicznej Krzysztofa  Krystędo 
rozmowy. 
— Chodzi nam po prostu o to, by wszyscy czytelnicy mogli nacie
szyć się książką — tłumaczy. — Czasy są takie, że kupujemy po 
jednym egzemplarzu danego tytułu . Teoretycznie biblioteka dys
ponuje książką, a w praktyce jest niedostępna, bo ktoś wypoży
czył i traktuj ą ją jak swoją  własność. 

Ustrońscy  „rekordziści"  nie  oddają  książek  od  1995,  1994 
a nawet  1993  roku.  Są  to  osoby,  które  na  pewno  mieszkają  pod 
wskazanym  adresem,  bo w  innym  wypadku  korespondencja  zo
stałaby odesłana. Nie można jednak nic zrobić. Pracownikom  bi
blioteki pozostaje w dalszym ciągu, pochłaniające czas i pieniądze, 
systematyczne  i bezowocne, wysyłanie kolejnych upomnień. Trud
no powiedzieć  czy wprowadzone  w tej chwili  kary, 50 groszy  za 
tydzień  zwłoki,  przyniosą  jakieś  rezultaty.  K. Krysta  ma  jeszcze 
nadzieję, że może gorący apel  lub prośba  skłoni  zapominalskich 
do zastanowienia  i przyjścia. Zapewnia,  że nikt nie ucierpi na ho
norze.  I jemu  i czytelnikom najbardziej zależy na odzyskaniu  ksią
żek.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 
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WIZYT
Robert Korzeniowski z żoną Agnieszką  i córką Angeliką  przy

jechał do Ustronia w piątek wieczorem. Wprawdzie na stałe miesz
ka w Krakowie,  ale tym razem wyruszył  z Rybnika, gdzie  spotkał 
się z liczącą ponad  trzysta osób grupą dzieci  i młodzieży.  Rodzina 
Korzeniowski  zatrzymała  się w hotelu  „Jaskółka",  który  sponso
rował  ich pobyt w naszym mieście. Jak powiedział nam  kierownik 
Krzysztof  Bujwi d  państwo  Korzeniowscy  mieli  do  dyspozycji 
najładniejszy  apartament  z  dwoma  sypialniami.  Korzystali  też 
z  wszelkich  atrakcji  oferowanych  przez  hotel:  centrum  odnowy 
biologicznej, masażu, sauny, w sobotni wieczór bawili  się na dan
cingu. 

8  listopada rano mistrz olimpijski z Atlanty pełnił  funkcję star
tera podczas 8. Biegu  Legionów. O swoich  wrażeniach  mówił: 
—  Dzisiaj   uczestniczyłem  w  rol i  startera  w  Biegu  Legionów 
i  byłem  pod  wrażeniem  tego  co  w  dziedzinie  sportu  robi  się 
w małym  przecież mieście. Tak liczny udział dzieci  i młodzieży 
jest wielce obiecujący. Z dużą przyjemnością dekorowałem  zwy
cięzców, kibicowałem  i rozdawałem autografy. Wiem, że dla mło
dych  sportowców  jest  to pamiątka  na całe życie.  W  młodości 
brakowało mi takiego mistrza olimpijskiego, którego  mógłbym 
oglądać i podziwiać nie tylk o w telewizji, ale czasem też na żywo. 

Dowiedzieliśmy  się, że R. Korzeniowskiemu  bardzo  dokuczyły 
ustrońskie wiatry. Nie przyzwyczajony do halnych, wróci! do ho
telu  bardzo  zmęczony.  Jednak już  po południu  wybrał  się na  tre
ning. Na nadwiślańskich  bulwarach oczekiwali na niego rowerzyści 
z sekcji TRS „Siła". Próbowali nawet dotrzymać mu kroku, ale gdy 
mistrz  zaprezentował  tempo,  w jakim  zdobywa  medale,  zostali 
w  tyle.  Światowego  tempa  nie  wytrzymał  także  Andrzej  Georg 
i R. Korzeniowski  samotnie przeszedł dwie pętle od basenu kąpie
lowego  przez  most  przy  stacji  benzynowej  i most  na ul.  Grażyń
skiego.  Podczas  chodu  był  rozpoznawany  przez  spacerowiczów, 
mieszkańców Ustronia oraz wczasowiczów, zatrzymywał się i chęt
nie rozdawał autografy. Po krótkim  odpoczynku  i kolacji  pojawił 

Nagrody wręczali  R. Korzeniowski  i K. Hanus.  Fot.  W.  Suchta 

Uczniowie rywalizowali  na stadionie.  Fot.  W.  Suchta 

się w budynku Chrześcijańskiej Fundacji „Życie  i Misja". Na  spo
tkanie, które prowadził Tadeusz Dytko, przyszło kilkadziesiąt osób, 
o wiele mniej niż spodziewali się organizatorzy. Obecni byli  przed
stawiciele władz miasta: przewodniczący Rady Miejskiej  Franci
szek  Korc z  oraz burmistrz  Kazimier z  Hanus,  członkowie  TRS 
„Siła", mieszkańcy  i wczasowicze.  Wyraźnie brakowało  natomiast 
młodzieży  szkolnej, nauczycieli  wychowania  fizycznego,  przed
stawicieli  oraz sportowców  z „Kuźni" .  Pytania  dotyczyły  objętej 
niedawno przez mistrza funkcji Ambasadora Polskiego Śportu przy 
Radzie  Europy,  sukcesów  i porażek  sportowych,  życia  osobiste
go. O wypowiedź  poproszono  także żonę sportowca,  która  miała 
duże kłopoty z ujarzmieniem bardzo  ruchliwej córki. Pani  Korze
niowska kategorycznie stwierdziła, że wolałaby nie mieć tak popu
larnego  towarzysza  życia,  a  na  pytanie  jak  często  mąż  bywa 
w domu odpowiedziała,  że wcale nie  bywa. 

Wszyscy kibice pamiętają wielki żal, jaki odczuwali po dyskwali
fikacji  naszego  reprezentanta  w  1992  roku  podczas  olimpiady 
w Barcelonie. R. Korzeniowski  tak skomentował tamte wydarzenia: 
—  Było mi bardzo przykro , odczuwałem  wielką  pustkę  wokół 
siebie i w pewnym momencie wydawało mi się, że świat się wali. 
Potem pomyślałem jednak, że mam dopiero 24 lata, było to moje 
pierwsze  tak spektakularne  pojawienie się na arenie  wielkiego 
sportu i  miałem prawo przypuszczać, że najlepsze czasy dopiero 
nadejdą. Mówi się wprawdzie, że medal olimpijsk i jest  nieodzy
skiwalny, ale w Atlancie nie tylk o go odzyskałem, ale  zamieni
łem na złoty. Jeśli chodzi o moje zdrowie psychiczne  to  bardzo 
pomogły mi narodziny córeczki, któr a pojawiła się w moim życiu 
10 dni po wypadkach barcelońskich. Nie chciałbym tu wracać do 
słuszności czy niesłuszności decyzji, postawy sędziów,  układów. 
Istniej e zasada  domniemanej   niewinności  i ta sprawa jest  ju ż 
zamknięta. 

Co Robert  Korzeniowski  myśli  o organizacji  Igrzysk  Olimpij
skich w Atenach, który ze złotych medali opłacił większym  wysił
kiem, jakie znaczenie ma w jego życiu wiara, jaki jest jego  rozkład 
dnia  i co porabia we  Francji  opowiemy  czytelnikom  w świątecz
nym numerze Gazety  Ustrońskiej. 

Monik a  Niemiec 

O  tegorocznym  VII I  Biegu  Legionów  skrótowo  pisaliśmy 
w poprzednim  numerze GU. Warto dodać, że na starcie  liczącego 
blisko  10 km  biegu  stanęła jedna  zawodniczka  i ośmiu  zawodni
ków TRS „Siła" Ustroń. Jedyna pani, to Danuta Kondziolka,  która 
była  też  najstarszą,  bo  liczącą  64  lata  biegaczką.  Wśród  kobiet 
zajęła  siódme  miejsce  w  czasie  1 godz.  2  min.  23  sek.  Spośród 
ósemki zawodników TRS  „Siła" Ustroń  najwyżej został sklasyfi
kowany  Piotr  Łupieżowiec.  Zajął on 25 miejsce w czasie 34 min. 
i 58 sek. Kolejni zawodnicy  „Siły " zajęli miejsca: 33. Tomasz  Klisz 
(36,25), 49. Krzysztof Dorighi (37,44), 53. Tomasz Wróbel  (38,14), 
82. Józef Pilch (41,22), 89. Andrzej  Łacny (42,03), 138. Adolf Garn
carz (53,46),  140. Andrzej  Georg  (56,30). Najstarszym  uczestni
kiem  zawodów  był  77letni  Julian  Jeremiszyn  z Zabrza,  który 
zajął 141 miejsce (57,40). 

Odbyły się również biegi młodzieży na stadionie Kuźni  Ustroń. 
Wystartowali  uczniowie wszystkich  ustrońskich  szkół  podstawo
wych. Biegano w dwóch grupach wiekowych:  klas V i VI oraz klas 

VI I  i VIII . W sumie  rywalizowało  128 młodych zawodników  i za
wodniczek. 

Wyniki: grupa młodsza — bieg na 800 m: dziewczęta:  1. Monik a 
Spernol  SP2, 2. Agnieszka Maziarczuk  SP3,3.  Krystyn a  Sie
dlaczek SP6,4. Elżbieta Górniok SP6,5. Anna Puzon SP2, chłop
cy:  1. Tomasz  Zarycht a  SP3,  2. Adam  Kocur   SP1,  3.  Daniel 
Ciemała SP6,4. Marek Górniok SP6,5. Piotr  Gancarczyk  SP1, 
grupa starsza  —b ieg  na  1600 m: dziewczęta:  1. Beata  Górniok 
SP6,2. Justyna Chrapek  SP5,3. Teresa Mynar z SP2,4.  Kata
rzyna  Moskala  SP3,  5.  Agnieszka  Trzcionk a  SP3,  chłopcy: 
1. Rafał Zolich SP1,2. Szymon Szlauer  SP2, 3. Adam  Brudny 
SP6,4. Krzysztof Miech SP1,5. Radosław Czyż SP1. 

Na j lepsi  b i egacze  o t r zyma li  a t r a k c y j ne  n a g r o dy  u f u n d o w a ne 
przez Pracownię Sprzętu Alpinistycznego  A. Małachowski  w  Dę
bowcu,  Firmę Adidas  Poland  S.A.,  hotel  Daniel,  pensjonat  Przo
downik.  Ponadto  imprezę  sponsorowal i:  Wytwórnia  Wód 
Mineralnych  „Ustronianka",  PSS  „Społem",  WDW  „Beskidy" 
w Hermanicach, PP „Uzdrowisko Ustroń". Organizatorem VII I Biegu 
Legionów był Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzę
du Miejskiego.  (ws) 
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I E 
Ubiegłoroczna  i dużo groźniejsza tegoroczna powódź wyrzą

dziły  wiele  szkód,  pokazały  także,  że  zarówno  finansowo,  jak 
i organizacyjnie, nie jesteśmy przygotowani do walki z żywiołem. 
„Mądry Polak po szkodzie" mówi przysłowie, jednak dzięki odpo
wiedniemu  przygotowaniu, możemy być mądrzy przed  następną 
szkodą  i temu właśnie ma służyć  raport na temat  zabezpieczenia 
n a s z e go  m ias ta  p rzed  p o w o d z i ą. 

Z  dokumentu  możemy  dowiedzieć  się między  innymi,  które 
potoki stwarzają obecnie zagrożenie powodziowe, kto i kiedy bę
dzie je naprawiał  i udrażniał. Na rzece Wiśle zniszczone zostały 3 
progi betonowe, a woda naniosła duże ilości kamieni, które tworzą 
na rzece łachy. W przyszłym roku Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach przystąpi do naprawy szkód. Na wysokości 
ul. Spacerowej woda podmyła brzegi Bładniczki  i wyrwała faszy
nę. Administrator potoku  Rejonowy Zakład WodnoMelioracyj
ny  w  Cieszynie  we  wrześniu  przystąpił  do pracy.  Na  odcinku 
przy ul. Kościelnej duże zagrożenie stwarza potok Ustroński. Cie
szyński  RZWM  przystąpił  do pogłębiania  i poszerzania  koryta. 
Prace polegające na zabudowie pozostałych wyrw, odżwirowaniu 
i usunięciu zatorów przeprowadzi również na potokach  Lipowiec
kim, Skalica, Biadnica,  i Rówieńskim, ale dopiero w  1998 roku. 
Na całej długości potoku Ślepa Dobka, a także na zlewisku Ślepej 
Dobki  i Raztoków, powstały wyrwy, które usuwać będzie nadle
śnictwo  Ustroń.  Nastąpiło  także  obsunięcie  podmytej  skarpy 
wraz z drogą dojazdową. W związku z tym należy zbudować zapo
rę rumoszową, która ustabilizuje dno potoku  i zwolni jego erozyj
ne  działanie.  Nielegalnie  wpuszczonew  rury  odcinki  potoku  za 
kompleksem handlowym na Manhatanie, dojeździe do dwóch ga
raży i do zakładu  fryzjerskiego powodują spiętrzenie wody oraz jej 
wylanie na ul. A. Brody. Miasto wystąpi do Urzędu  Rejonowego 
w celu załatwienia tej sprawy. Zostaną też przeprowadzone  robo
ty  polegające na  odżwirowaniu  i umocnieniu  brzegów  potoku. 
Obecnie  ujście potoku  przy  ul. Brzozowej  do potoku  Poniwiec 
jest zasypane  i w czasie dużych opadów  woda wylewa się na ul. 
Akacjową. Ujście potoku będzie otworzone. Z kolei zbyt  wąskie 
i zażwirowane dno potoku Baranowa powoduje zalewanie sąsia
dującej łąki, a dodatkowe szkody czynią niesione siłą wody  liczne 
kamienie. Aż do ul. 3 Maja potok zostanie odżwirowany  i pogłę
biony. Z powodu  spłyconego  dna sąsiadujące pola  zalewa  także 
potok Pod Grapą, przewiduje się pogłębienie koryta, wybudowa
nie  zapory  rumoszowej,  a  także  udrożnienie  spustu  pod  ul.  Wi
ślańską.  Wiele  newralgicznych  punktów  znajduje się na  potoku 
Młynówka . Na tych odcinkach  trwają prace związane z pogłębia
niem koryta prowadzone przez administratora   Spółkę Wodną. 

W raporcie zawarto  także instrukcję postępowania w razie  in
tensywnych  i długotrwałych opadów deszczu, gdy poziom  wody 
w  Wiśle  i jej  dopływach  podnosi  się.  Po  sprawdzeniu  poziomu 
wody na wodowskazie  i stwierdzeniu dużego przyrostu, burmistrz 
miasta, jako  przewodniczący  Komitetu  Przeciwpowodziowego, 
zarządza pełnienie dyżuru przez pracowników Urzędu Miejskiego. 
Jest to tak zwana Dyżurna Służba Przeciwpowodziowa składająca 

R  i  P 
yntrrłjr 

Zarząd llSV  „Jclenica" w Ustroniu 
zaprasza, 

do nowo otwartego sklepu 

DELIKATESY 
.

) 

  wódki, wina, piwa,  likiery,  szampany, 
koniaki, napoje, słodycze, wędliny,  papierosy  i wiele 
innych artykułów. 

  —  od poniedziałku do soboty w godz.  
— w niedziele w godz.  

Fot.  W. Suchta 

się z dwóch osób na każdej zmianie.  Dyżurny musi  dysponować 
samochodem  w celu  szybkiego poruszania  się po terenie  i prze
prowadzania kontroli cieków. W tym miejscu raportu wymienione 
są miejsca, które należy sprawdzać. Komitet  przeciwpowodziowy 
zadbać musi  o zabezpieczenie  60 ton piasku, worków,  narzędzi, 
maszyn: koparek, ładowarek, ciągników z przyczepami, pił, pomp 
itp. Sporządzono także plan zakwaterowania mieszkańców w do
mach wczasowych w przypadku awarii tamy na zbiorniku w Wiśle 
Czarnym i zagrożenia zalaniem miasta. 

Lipcowa powódź pokazała jak  zaniedbane  są potoki w ustro
niu. Niektórzy  administratorzy  wyraźnie  zaniedbują swoje obo
wiązki, a dodatkowo,  nie zawsze  do końca wiadomo  kto  danym 
ciekiem wodnym ma się zajmować. W związku z tym wystąpiono 
do urzędu Wojewódzkiego w BielskoBiałej o aktualizację regula
cji prawnej własności wód na terenie  Ustronia. 

W załączniku do raportu zawarto zapotrzebowanie  finansowe. 
Czytamy  w nim,  że  na  naprawę i regulację  potoków  oraz  dróg 
potrzebnych jest  75.000 zł, na wybudowanie  rowów  burzowych 
200.000. Komitet Przeciwpowodziowy na sprzęt, narzędzia, napra
wy i łączność potrzebuje 100.000 zł. prowadzenie akcji przeciwpo
wodziowej kosztować będzie: 4.000 zł  paliwo,  2.000 zł  diety 
i posiłki, piasek 1.000 zł, worki   250 zł, robocizna  1.500 zł. Do
kładny koszt zależy od intensywności  i długości opadów, ale śred
nio obliczono go na 8.750 zł. 

Opracowano także raport o zabezpieczeniu dróg przez ewentu
alnymi powodziami. Czytamy w nim: „Zeszłoroczna  i  tegoroczna 
powódź  obnażyła  newralgiczne  punkty  na  drogach,  które  nale
ży  zabezpieczyć  modernizując  odwodnienia  dróg.  Największe 
zagrożenie  dla przejezdności  dróg  stwarzają  następujące  cieki: 
Bladniczka  na  odcinku  ul.  Spacerowej  i 9 Listopada,  Młynów
ka,  odpływ  Poniwca  wzdłuż  ul.  Brzozowej,  okresowe  potoki  bu
rzowe  spływające  ze  zboczy  Palenicy.  Do  akcji  przeciwpowo
dziowej  należy  zapewnić  1200  worków  i 60  ton  piasku,  miej
scem  składowym  jest  baza  ZUK przy  ul. Konopnickiej  40,  rezer
wowym  miejscem  poboru  kruszywa  jest  baza  Kamil  lub  Trosbu
du."  W raporcie podano wszystkie zagrożone ulice z dokładnym 
opisem postępowania  i podaniem  liczby worków zabezpieczają
cych przed wylaniem.  Monik a Niemiec 

E 
W imieniu mieszkańców z terenu Gminy Lubomia, których do

tknęła klęska powodzi w lipcu  1997 r. składam serdeczne podzię
kowania za dary płynące z Waszych  serc. 
Dary te wzruszyły nas, a równocześnie pozwoliły  nam  uwierzyć 
w ludzką solidarność i w to, że nie zostaliśmy sami, że jest ktoś, kto 
stara się pomóc nam w nieszczęściu jakie nas spotkało. 
Poczuwamy  się  również  do  obowiązku  niesienia  pomocy  Wam 
w razie potrzeby. 
Jeszcze raz dziękuję za wszystko co dla nas zrobiliście. 

Lubomia, wrzesień  1997 r. 
Z poważaniem: 

w.z.  WÓJTA 
SEKRETARZ  GMIN Y 
Krystyn a  Szymiczek 
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O P O M  Z I M O W E 

Fot.  W.  Suchta 
Od dwóch tygodni na skrzyżowaniu  ulic Strażackiej i Daszyń

skiego stoi pomnik  bohaterskiego  pilota Jana Cholewy.  Podczas 
uroczystości odsłonięcia, przewodniczący Rady Miejskiej Franci
szek Korcz poinformował, że opiekę nad pomnikiem  sprawować 
będą  ustrońscy  harcerze.  Zresztą  drużyna  harcerska  w  Szkole 
Podstawowej w Polanie przyjęła imię J. Cholewy. Już po odsłonię
ciu, członek  Społecznego Komitetu Budowy Pomnika gen. Jerzy 
Ładoga stwierdził, że najważniejszy w całej uroczystości  był tak 
liczny udział młodzieży. To właśnie dla nich buduje się pomniki, 
utrwala pamięć o osobach szczególnie zasłużonych dla kraju, re
gionu, miasta. Wierzymy, że ustrońska młodzież otoczy  pomnik 
specjalną  troską.  Jak  widać  na  zdjęciu  ciekawa  forma  pomnika 
budzi zainteresowania młodych  ludzi. 

WTttWptWnWWFf^tWWFMTW  M. 
ĘJmmmjsJZMMMjs  IsJZJtslWmJŁ 

VZiU, Warta 9olonia, Energoasekuracja 
czynne w każdy wtorek  — 9 . 0 0  1 5 . 30 
i w nieparzyste  środy miesiąca  —  9.00  15.00 
w piątek   8 . 0 0  1 3 . 00 

Filia LO,  Ustroń, Rynek te 1. 543378 

oraz codziennie 
po godz.  16.00  a w soboty  9.00  13.00 

Ustroń, ul.  Dominikańska 26,  lei. 543204. 

29 listopada godz. 19.00 

—
—
—

Fot. W.  Suchta 

Telekomunikacja Polska S.A. — Dyrekcja Okręgu w Krakowie 
oraz KOMITET ORGANIZACYJNY Ogólnopolskiej Akcji 

„Chrońmy Własne Życie" 
przy współpracy  Urzędu Miasta w Ustroniu 

ZAPRASZAJĄ  SZANOWNYCH  MIESZKAŃCÓW 

Do skorzystania z możliwości anonimowego  kontaktu 
z lekarzem specjalistą, rozwiania własnych wątpliwości 
i wyjaśnienia problemów dotyczących naszego  zdrowia 

W DNIAC H 22,23 LISTOPAD A 1997 ROKU 
w godzinach  15.00 —  24.00 

Pod  podanymi  poniżej numerami  telefonów  możecie  Państwo 
uzyskać porady lub wyjaśnienia na nurtujące Państwa problemy 
tel.  0800/30061  —  choroby  serca 
tel.  0800/30062  —  choroby  nowotworowe 
tel.  0800/30063  —choroby zakaźne, problemy alkoholowe 

Do  Państwa  dyspozycji  pod  podanymi  numerami  telefonów 
pozostają lekarze specjaliści z danej dziedziny. 
Połączenie z podanymi numerami telefonicznymi uzyskacie Państwo 
bezpłatnie z każdego aparatu  telefonicznego 

UWAGA ! Organizatorzy przepraszają za zmianę terminu 

43450  USTROŃ, ul. Zdrojowa 10, tel. (033) 541559,541587,544340, 
lel/fax 542929  W  u , 

wodzirej 
zespół 
muzyczny 

dyskoteka 

dla królowej balu 
siedmiodniowa 

1. doskonała 
regionalna 

kuchnia 
2. pokazy iluzji 

liczne atrakcje: 
wycieczka do Tunezji  nagrody,  niespodzianki 

. 
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Ogłoszenia drobne 

Kupię mieszkanie  lub udział  (do 
45  m2)  w  WarszawieMokotów 
lub  zamienię  na  Ustroń.  Tel. 
542381. 

Sprzedam  maszynę  do  pisania 
„Universal 20"  tel. 542381. 

Okazja! Tania,  nowa  i  używana 
odzież z  importu. Ustroń  ul.  3 Maja 
50 w budynku FryzjerskoKosme
tycznego. Czynne od 819. 

Prace ogólnobudowlanne,  boaze
rie, parkiety,  instalacje  sanitarne, 
tel.  544498  po  16. 

Do 22 listopada  apteka na os. 
Manhatan 

2229 listopada  apteka Elba 
przy ul. Cieszyńskiej 

Przejęcie dyżuru o godz. 8.00 

tel.  544658,  542307 
wew.  479, 

pawilon Zakładu 
Przyrodoleczniczego 

Ę 

43450  Ustroń,  ul.  Brody  2 
Tel.:  (033)  544409 

(  S P R Z E D AŻ  H U R T O W A ] 

filmy 
aparaty  fotog  rąficzne 

baterie  ... 

W 

ZATRUDNI 
pomoce  kuchenne 

kelnerki 
recepcjonistkę 

 z 

.

H.  Bitko    Zyta, 
tel.  542670. 

Jesienne  sprzątanie poboczy  drogi.  Fot.  W.  Suchta 

O  S Z E 
Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  &  K.  Heczko 

  wystawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Suknia  cieszyńska    wystawa  ze  zbiorów  własnych  Muzeum. 
  Ustroń  w  grafice  Bogusława  Hcczki. 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ick ic j " 
3  Maj a  68,  tel.  542996,  " 
  Malarstwo  Evgcni  Aftanasjcwa. 
  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i  druków  bibliofilskich. 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej   dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze zbiorów  Marii  Skalickicj) 
Oddział  czynny  wc  wtorki  od  9.0018.00.  w  środy  i  czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i  soboty  od  godz.  9.0013.00 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach "   B& K  Ileczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych, 
ul.  9  Listopada  2,  tel.  545458 
Klu b  Młodzieżowy    Budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życi c  i  Misja" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  544522. 
  Klub  Sportowy,  spotkania  w  poniedziałki  o  godz.  16.00. 

IMPREZY 
19.XI.97  godz.  17.00  O  Indonezji    krainie  uśmiechu,  opowiadać  będzie 

Elżbieta  Szołomiak.  (część  I:  Bali  i  Celebes,  pokaz 
slajdów  i  prac  inspirowanych  podróżą). 
Urząd  Miejski,  sala  nr  24,  I  p. 

27.XI.97  godz.  17.00  Wernisaż  wystawy:  „Tajemnice  i  skarby  Zicmii" 
(ze  zbiorów  Zdzisława  Jonszty) 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

27.XI.97  godz.  18.30  Koncert  Ewangelickiego  Chóru  Męskiego 
z  Goleszowa  z  cyklu  „Muzyka  dla  serca" 
GCR  „Rcpty" 

SPORT 
29.XI.97  godz.  10.00  7  Platynowa  Mil a  Burmistrza. 

Bulwary  Nadwiślańskie. 
30.XI.97  godz.  10.00  Andrzejki  wyciskane.  Kto  więcej  razy  wiciśnic 

60  kg?  DW  „Orlik " 

U  .

Dywanoezyszczenie podciśnienio
we. KARCHER. Tel. 543839. 

Nowo  otwarty  komis  RTVAGD 
w Serwisie RTV na os. Manhatan 
zaprasza w godz. 9.00  17.00. Tel. 
542535. 

Kino ..Zdr<)i"   ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel.  543609 lub 543534,  wew.  471 

19.XI.97  18.45  Dzień  Ojca 
21.00  Szczęśliwego  Nowego  Jorku 

20.XI.97  16.00  Dzień  Ojca 
18.45  Szczęśliwego  Nowego  Jorku 

2127.XI.97  16.00  Faceci  w  czerni 
18.45  Faceci  w  czerni 

NOCNE  KIN O  PREMIER: 
20.XI.97  22.30  Mój  chłopak  się  żeni. 
27.XI.97  22.30  Incydent 
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Budowa obwodnicy.  Fot. W.  Suchta 

Uwaga! Domy wczasowe, hotele itp.  afisze z miesięcznymi  pro
gramami  imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Informacji 
Turystycznej, Rynek 2, tel. 54 2653 

w dniu 29 listopada  1997  roku 
od godz. 20.00 

tradycyjne Andrzejki 
z wróżbami,  laniem wosku 

i  niespodziankami!!! 



Kuźni a  Ustroń —  Pionier  Pisarzowice 2:1  (2:0) 

Dwa mecze rozegrali awansem z rundy wiosennej piłkarze klasy 
okręgowej.  Drugi  mecz,  który  Kuźnia  grała  na  własnym  boisku 
z Pionierem,  był  zarazem  ostatnim  spotkaniem  jesieni.  Pierwsza 
połowa to zdecydowane ataki Kuźni. W  18 min. prowadzenie  zdo
bywa Janusz Szalbot.  W kolejnych minutach  ustroniacy  marnują 
kilk a wyśmienitych  sytuacji. Na dwie minuty przed przerwą na 2:0 
podwyższa  Szymon  Pietrzyk.  Druga  połowa  meczu  kosztowała 
kibiców  Kuźni  sporo nerwów. W  50 min. Pisarzowice  zdobywają 
bramkę i coraz śmielej zaczynają atakować. Kuźnia odpowiada coraz 
słabszymi kontrami. Jeszcze dwukrotnie bliski zdobycia bramki  po 
rzutach wolnych jest Paweł Krupa . Raz piłka minimalnie mija słu
pek, za drugim razem odbija się od poprzeczki. Do końca wynik  nie 
ulega zmianie, choć trzeba uczciwie stwierdzić, że kilkakrotnie pił
karze Pisarzowic byli bliscy remisu, jednak w bramce Kuźni  bardzo 
dobrze spisywał  się Tadeusz  Pilch. 

Po meczu  trener Tadeusz Cholewa  był  tak zdenerwowany,  że 
nie udało się nam uzyskać na gorąco opinii o meczu. Później prosił 
jedynie, by podziękować piłkarzom  i działaczom,  tym  pierwszym 
za ambicję  i zaangażowanie,  drugim  za stworzenie  warunków  do 

sr  ..  p,  ,  * 

.  >  jLL* 
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Pierwszą bramkę zdobywa J. Szalbot.  Fot.  W.  Suchta 

spokojnej pracy nad zespołem. Zdaniem  trenera mecze  trzeba  na
dal  wygrywać.  W  tej sytuacji  remisy  są  faktycznie  przegranymi. 
Przygotowania  do  rundy  wiosennej  odbywać  się  będą  według 
ściśle opracowanego planu. Po ostatnim meczu jesieni  powiedzie
li nam: 

Trener koordynator Jan Jendruch: —  Oby tak dalej. Rysuje się 
szansa  na utrzymanie  się.  Jeszcze  cztery  tygodnie  temu  byliśmy 
w o wiele gorszych nastrojach. W dzisiejszym meczu  potwierdziło 
się, że mszczą  się nie wykorzystane  sytuacje. Końcówka  koszto
wała nas trochę nerwów.  Pochwała należy się bramkarzowi  gości. 
Teraz  nastąpi  roztrenowanie,  a  od  stycznia  trzeba  się  wziąć  po
ważnie do pracy. Z trenerem Cholewą  postaramy się dobrze  przy
gotować  zespół  do  wiosny. 

Kapitan Janusz Szalbot: —  Stworzyliśmy  sporo sytuacji, nie
stety  nie  zostały  wykorzystane.  Kontrolowaliśmy  grę,  choć  na 

Na 2:0 podwyższa  S. Pietrzyk.  Fot.  W.  Suchta 

pewno druga połowa w naszym wykonaniu była słabsza. Po ostat
nich  zwycięstwach  drużyna uwierzyła  w siebie, przestaliśmy  tra
cić „głupie bramki", zaczęło też trochę dopisywać szczęście.  Teraz, 
jeżeli  uda się przepracować  zimę, to wiosną powinno być  dobrze. 
Na pewno będziemy walczyć o utrzymanie. Atmosfera w drużynie 
jest bardzo dobra, współpraca z trenerem  również. 

Prezes Henryk Hojdysz: —Zarząd organizacyjnie i finansowo 
zabezpiecza  klub  w  sposób  właściwy.  Sporządzono  odpowiedni 
regulamin  premiowania  zawodników  i Zarząd  w pełni  się z  tego 
wywiązał. Warunki  treningu  też  są dobre.  Przed  sezonem  mówi
łem, że drużynę stać na miejsce w środku  tabeli. Niestety stało  się 
inaczej. Moim zdaniem  są dwie  tego przyczyny: po pierwsze  nie
właściwe przygotowanie  zawodników  kondycyjnie i psychicznie, 
po  drugie  nierzetelne  podejście  do  swych  obowiązków  niektó
rych zawodników. To moim zdaniem główne powody  tak  niepoko
jących wyników jak  na początku  rundy jesiennej.  Po pięciu  prze
granych  spotkaniach  w  sposób  ugodowy  rozstaliśmy  się  z  po
przednim trenerem, którego obowiązki przejął dotychczasowy  asy
stent  Tadeusz  Cholewa.  Nowemu  trenerowi  pomaga  bezintere
sownie koordynator,  były trener Polonii  Piekary Jan Jendruch.  Po 

czasie  te  zmiany  okazały  się 
słuszne. Drużyna została  trochę 
przemeblowana  i w innym  usta
wieniu  zaczęła  odnosić  sukce
sy.  Ostatnio  wygraliśmy  pięć 
meczów,  w  tym  trzy na  wyjeź
dzie. 

Dzięki  ostatnim  zwycię
stwom piłkarze Kuźni mogą zu
pełnie  realnie  myśleć  o  utrzy
maniu  się  w  „okręgówce".  Co 
prawda zajmują 13 miejsce w ta
beli, ale od czołówki dzieli Kuź
nię kilka  punktów  np.  do  siód
mego w tabeli Hejnału Kety tyl
ko 6 pkt. 

Wojsław  Suchta 

1. Wieprz  32  3427 
2. Strumień  31  2414 
3. Śrubiarnia  30  3625 
4.  Stanisław  29  4330 
5. Komorowice  28  3623 
6. Zembrzyce  27  2924 
7. Kęty  26  3830 
8. Chybie  24  2618 
9. Koszarawa  24  1819 

10. Wadowice  24  1824 
11. Pisarzowice  23  1819 
12.Sucha  B.  21  2128 
13. Kuźnia  20  2731 
14. Nowa  Wieś  20  2536 
15. Milówka  12  1440 
16.  Andrychów  8  1635 

z a p r a s z a my 
od  5.00  do  13.00 

API S 
.Daszyńskiego70A 

t e l .  5 4 4  9 78 
 tylko sprzedaż hurtowa 
 około 200 asortymentu 

 ceny producenta 
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W  GU  nr  46 /97  w  ar tyku le 
Andrzeja Majewskiego pojawił  się 
błąd. Zdanie,  które  rozpoczyna  się 
w  p i ą t ym  wers ie  p o w i n no 
b rzm ieć:  „Sz lak iem  z ie l onym 
przez  Palenicę,  Orłową,  Beskidck 
wchodzili  ekolodzy  z  SP  1 i SP  3. 
Uczniowie  z  SP  2  i SP  6  wspinali 
się  szlakiem  czerwonym,  pierwsi 
z  Ustronia  Polany,  drudzy  z  Do
bki ."  Autora  i  czyteln ików  ser
decznie  przepraszamy.  Przeprosi
ny należą  się  także autorce  zdjęcia 
Barbarze  Jońcy,  której  nazwisko 
powinno  pojawić  się  pod  fotogra

,  fi ą  ilustrującą  artykuł. 
Trener T. Cholewa znalazł  receptę na  zwycięstwa. 

Fot.  W.  Suchta 



Kolejny raz Ustroń prezentował się na Międzynarodowych  Tar
gach Turystycznych  „Tour Salon".  Impreza odbywała się od 4 do 
7 listopada w Poznaniu  i jak przyznają uczestnicy była udana. Nie 
trudno się dziwić skoro mimo powodzi miniony sezon  turystycz
ny ocenia  się jako  udany. Zagraniczni  goście pozostawili w Pol
sce około 9 miliardów dolarów, a w przyszłym roku suma na pewno 
będzie większa. Na targach przedstawiciele 29 krajów kusili pod
różami krajoznawczymi, a turystykę krajową proponowało  około 
500 polskich wystawców. Stoisko pod nazwą „Ziemia  Cieszyńska 
zaprasza" miało powierzchnię 24 m2. W jego ramach  reklamowali 
się:  Istebna,  Wisła,  Ustroń,  Cieszyn,  Skoczów,  Brenna,  patronat 
sprawował Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. Drugiego dnia 
targów naszą ekspozycję urozmaicił góralski zespół „Torka", któ
rego występ przyciągał wielu  ludzi. Oferty naszego miasta  roze
szły się w błyskawicznym tempie.  150 przedstawicieli biur podróży, 
zakładów pracy  i organizatorów  imprez turystycznych  otrzymało 
firmowe teczki, mapki  i foldery. Pytano przede wszystkim o obiek
ty  dysponujące  salami  konferencyjnymi.  Targi  są dla naszych 
domów wczasowych, hoteli  i pensjonatów bardzo dobrą  i co waż
ne bezpłatną reklamą. Jednak w tym roku wyjątkowo mało obiek
tów dostarczyło swoje materiały promocyjne. W Poznaniu  obecni 
byli Daniel, Groń, Jaskółka, Maranta, Muflon, Narcyz, Polana, Prze
wodnik, Relaks, Sokół  i Tropikana. W ramach ekspozycji  Uzdro
wiska Polskie prezentowało się PP „Uzdrowisko  Ustroń" 

Taki bajani 
Jak  żech  była  mało,  to moja  siostra  Zuzka  opowiadała  nóm 

rozmańte  bojki.  Kiesi  też, jak  tak strasznie  wioło,  to Zuzka pra
wiła, że to sie jakosi  baba powiesiła  i tak lontami  trzepie,  że robi 
taki  straszny  wiater.  Tóż teraz  isto  powiesiło  sie dziesiyńć  bob 
na  roz,  bo takigo  wiatru  downo  nie było,  jeszcze  żeby  tak  dłógo 
wioło. 

Spotkałach  łoto  kiesi  mojigo  znómego,  też  Jozefka.  Idym łod 
torgu  i niesym  pełne  taszki.  Jozefek  idzie  z  rynkami  w  kapsach, 
pytom  sie: jako,  toś nic nie nakupił?  Prawi,  że nie był na  torgu, 
jyny  u zygormistrza.  Aż żech  stanyła.  Co w  Ustroniu  je  zygor
mistrz?  Pokazuje  sie,  że je  i to je  dziw. Bo jak  sie  ś.p.  Łysek  pomi
nył,  to  Ustroń  ni mioł  szczyńścio  do zygormistrzów.  Co  kiery 
rozpoczył,  to już  hónym  zwijół  interes,  bo nie werce  tego  robić 
(a po prowdzie,  to co tak werce  robić  by sie hónym  bez  roboty 
zbogacić?)  Już mało  gdo pamiynto  kościelnego  Łyska,  ani chał
pa  już  sie nie ostała.  Jak sie  wlazło  do niego,  to sie  słyszało 
tykani,  bimbani,  kukani,  a co jyny.  Ściany  zawieszone  były  zygo
rami,  na każdej  szafce  budziki  i inksze  zygarki.  Kiery  zbiyro 
stare  rzeczy,  to miołby  tam co wybiyrać  a łogłóndać.  Łysek  każ
dy  zygor  poradził  wyrychtować  a  tak  wypucować,  że  był  jak 
nowy.  Pominył  sie,  tak jak  wiela  ludzi  i rzeczy  mijo. 

Kiesi  prziyjyżdżo  mój siostrziyniec  i łod progu  narzyko,  jaki 
to je  nimocny.  Wkurziyłach  sie, że bych  mu aji wpołiła.  Prawiym: 
roboty  ci trzej a. To łón zaczył,  że jozJozefkym  też fort  narzykómy 
i karwynczymy.  Jo sie dziepro  rozpajedziyła.  Gizd jeszcze  ni mo 
trzycatki  i wiela  rąk do roboty  nie  prziyłożył.  Pominąć,  że my 
zeżyli  już  kyns  życio,  to jaki  ciynżki  my mieli  życi.  Żeby  zarobić 
na  to miyszkani  w blokach,  Jozefek  stowoł  o sztwortej  rano 
i z  werku  szeł  prosto  ku budowie,  żeby  cosi  grosza  prziyrobić. 
Wiela sie musioł  mi nadżwigać  wody,  bo my  studni  ni mieli bli
sko, jak żech prała.  Jeszcze  w lecie,  toch  mógła  prani  wyszustać 
w potoku,  ale  w zimie,  i tela  samo  wody  trzeja  było  wynść.  Teraz 
ludzie jeżdżóm  do roboty,  do sklepu,  do kościoła  autym,  chocioż 
majom  niekierziy  blisko.  Kiesi,  chodzili  my po  nogach,  aji  dziec
ka z Cantoryje  szły  a nie jeździły,  jako  teraz.  Tyn gizd  nie  stanie, 
pokieł  matka  mu nie zagrzeje  wody,  by sie móg umyć.  Tak se 
myślym,  że isto też tymu  tela rozmańtego  dziadowstwa  je,  że  dziec
ka majom  mało  roboty,  to im gupoty  w głowie.  Jyny  taksę  pomy
śleć,  to my wszyscy  łojcowie  i starziykowie  robili  na to,  żeby 
dziecka  ni miały  tak ciężko,  jako  my.  Tóż  mómy  lepi.  Wiela nie 
trzeja,  żeby  wszyscy  przestali  robić,  bo roboty  nie bydzie,  wtedy 
już  wszystkim  bydzie  najlepi.  H(wka  l()d  $Vmków 

POZIOMO :  1) kioskowy  monopolista  4) teren  zabaw  6) element 
umundurowania  8) kuzynka  osła  9) władczyni  na zamku  10)  kolej
ka  pod  sklepem  11)  rodzaj  magazynu  12) obniżka  ceny  13)  stolica 
Turcji  14)  sąsiad  Iraku  15)  mieszkanka  Abisynii  16)  znaki  wodne 
17)  Indianin  z  Meksyku  18) profesor  z  „piórkiem  i węglem" 19) 
żona  Zeusa  20) pracuje w  maszynie  (wspak) 
PIONOWO :  1) dawny  zapaśnik  2) dowódca  wojsk  rzymskich 3) 
chroni  głową  rowerzysty  4) przeróbka  utworu  5) wędruje w  tabo
rze  6) spodnie  dziadka  7) komunia  św. 11) poddasze  13) nowela 
B.  Prusa  14) syn Dedala 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 5 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr  43 

BARW Y  JESIENI 

Nagrodą  20 zł otrzymuje J O A N N A  ISKRZYCK A  z  Ustronia, 
ul.  Jasna 3. Zapraszamy  do redakcji. 

KRZYZOWKA 
20 zł * 20 zł * 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł 
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