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LEPIEJ POSTRZEGANY
Z ZEWNĄTRZ
Rozmowa z burmistrzem Kazimierzem Hanusem
— Jak ocenia pan minione cztery lata kadencji ustrońskiego
samorządu?
— Czas ten został wykorzystany na rozwiązanie szeregu proble
mów miasta. Udało nam się z grubsza uporządkować system kana
lizacji. Załatwiony został problem odpadów komunalnych  zre
kultywowano stare składowisko i wybudowano nową stację prze
ładunkową, co umożliwia deponowanie śmieci poza naszą miej
scowością. Wybudowano Dom Pomocy Społecznej zapewniając
godne bytowanie naszym emerytom. Decyzją Rady został przeję
ty budynek Prażakówki, który ma służyć potrzebom kulturalnym
miasta. Rada Miejska może także wpisać na swoje konto zakoń
czenie budowy obwodnicy, co jest pierwszym krokiem do upo
rządkowania systemu komunikacyjnego Ustronia. Skutki rozwią
zania tego ostatniego problemu, zarówno te negatywne  związa
ne z brakiem świateł  jak i pozytywne, są wyraźnie odczuwalne.
— Mówił pan o rozwiązanych problemach ekologicznych Ustro
nia. Partie startujące w październikowych wyborach posługują
się hasłami podnoszącymi kwestie ekologii. Czy na tym polu
rzeczywiście wszystko zostało już zrobione?
— Jeżeli chodzi o warunki ekologiczne, to oceniając globalnie,
sytuacja w Ustroniu nie jest taka zła. Problemem jest ilość zanie
czyszczeń emitowanych do atmosfery w okresie zimowym przez
piece na paliwo stałe. Z pewnością będzie musiał być on rozwiąza
ny w przyszłości. Udało się jednak zmniejszyć ilość zanieczysz
czeń komunikacyjnych w mieście. Pozostaje jeszcze do rozwiąza
nia problem rozbudowy oczyszczalni ścieków, co z pewnością ma
wpływ na stan czystości wody w Wiśle.
— Jedną z ważniejszych decyzji Rady było przejęcie przez miasto
wywozu śmieci. Jak pan ocenia tę decyzję z perspektywy czasu?
— Nie jestem pewny, czy było to konieczne i czy nie znalazłoby
się jakieś inne rozwiązanie. Musieliśmy jednak rozwiązać umowę
z firmąTrosEko, ponieważ niemożliwe było rozliczenie się ilościo
we z odpadów wywiezionych wyłącznie z obszaru naszego mia
sta. Firma ta obsługiwała także ościenne miejscowości i nie do
uchwycenia było sprawdzenie czy płacimy właśnie za śmieci wy
wiezione z Ustronia. W związku z tym zmuszeni zostaliśmy do utwo
rzenia własnego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Chciałbym
jednak zwrócić uwagę na fakt, że Ustroń nie był jedyną gminą,
która wróciła do tej formy organizacyjnej, choć niejest ona najtań
sza. Koszty inwestycji w przedsiębiorstwo ponosi bowiem w cało
ści gmina, a także mieszkańcy. Widzę jednak także pozytywne stro
ny tej decyzji. Do tej pory największym problemem były sprawy
błahe, takie jak sprzątanie miasta po imprezach. Takich spraw nie
da się załatwić zlecając je firmie z zewnątrz. Dysponowanie przez
miasto takim przedsiębiorstwem eliminuje te problemy. Widoczna
jest zdecydowana poprawa jeżeli chodzi o stan trawników i czy
stość poboczy.
— W tej kadencji odbyło się przejęcie szkół podstawowych przez
gminy. Miasto poniosło ogromne koszty.
(cd. na str. 4)
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Sezon wycieczkowy w pełni.

BOMBA W LO
W poniedziałkowy ranek, 14 września, zainteresowanie miesz
kańców naszego miasta wzbudził niecodzienny widok. Przed bu
dynkiem Filii Liceum Oólnokształcącego im. M. Kopernika stał
wóz policyjny, straż pożarna i pogotowie gazowe otoczone chma
rą licealistów. Jak się okazało przyczyną całego zamieszania była
przekazana telefonicznie kierowniczce szkoły informacja o podło
żeniu ładunku wybuchowego. Zawiadomiona o tym fakcie policja
podjęła rutynowe działania  ewakuowała młodzież z budynku,
wezwała grupę pirotechniczną, straż pożarną i pogotowie gazowe.
Bomby jednak nie znaleziono i ku ogólnemu rozczarowaniu
uczniów kontynuowano zajęcia.
— J e s t to bardzo niepoważne zachowanie i wiąże się z dużymi
kosztami — skomentował ten niefortunny żart sierżant Janusz
Baszczyński, zastępca komendanta ustrońskiego komisariatu.
Policja ma podstawy sądzić, iż autorem telefonu był jeden z
uczniów LO. Nie wiadomo, czy dowcipnisiowi chodziło o niedo
puszczenie do zapowiedzianej klasówki, czy po prostu o „dobrą
(gm)
zabawę". Ciekawe tylko kto poniesie j e j koszty.
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JUBILEUSZ „BRZIMÓW"
W piątek, 18 września, odbyła się w Regionalnym Leśnym
Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu Jaszowcu
wielka feta artystów ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy". w
szerokim gronie członków, przyjaciół i symatyków, świętowano
jubileusz 5  lecia. W uroczyści wzięli również udział uczestnicy
konferencji dyrektorów lasów państwowych z Europy Środkowej.
Przed oficjalną częścią spotkania poprosiliśmy prezesa Stowa
rzyszenia Kazimierza Heczko o kilka słów na temat wystawy:
—Jest to ekspozycja przekrojowa, ukazująca prace naszych
artystów, które powstały w czasie działalności Stowarzyszenia
— wyjaśniał K. Heczko. —Do większości z nich inspiracją była
beskidzka przyroda, wiele zrodziło się na plenerach, które re
gularnie organizujemy we współpracy z Nadleśnictwem Ustroń.
Przy okazji okrągłej rocznicy zapytaliśmy, czy planowane sąja
kieś zmiany w działalności Stowarzyszenia.
— Innowacji nie wprowadzamy, ale mam nadzieję, że w tym roku
uda się zrealizować pomysł, który dojrzewa już od dość dawna —
odpowiedział prezes „Brzimów".—W Galerii przy Muzeum Hut
nictwa i Kuźnictwa chcemy zainicjować szkółkę dla młodych człon
ków Stowarzyszenia, którą prowadzić będą uznani artyści Nie chce
my oczywiście prowadzić lekcji, a raczej warsztaty polegające na
podpatrywaniu mistrzów. Obrazy na sztalugach, rzeźby i inne for
my twórczości będą powstawać na oczach zwiedzających Muzeum,
gdyż po skończonych zajęciach mamy zamiar pozostawić niedo
kończone prace, tak by zainteresowani mogli śledzić kolejne etapy.
Na pewno w dalszym ciągu będziemy się spotykać z okazji różnych
wystaw, wernisaży, kontynuować współpracę z miastami partner
skimi, organizować plenery i prowadzić aukcje charytatywne na
rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Część oficjalnąjubileuszu rozpoczęła Lidia Szkaradnik witając
wszystkich przybyłych i przedstawiając historię Stowarzyszenia.
L. Szkaradnik wspomniała też o początkach Brzimów, które sięgają
dużo dalej niż pięć lat wstecz.
— Na wstępie należałoby powiedzieć o grupie „Brzimy", która
zawiązana została w latach 70. i skupiała artystów z Ustronia i
Wisły. Jej założycielami byli Kazimierz Heczko, Wincenty Bą

Ustrońscy działacze kultury odznaczeni podczas jubileuszu. Od
lewej stoją: J. Albrewczyński, L. Szkaradnik, M. Żyła, D. Labuz, B.
Heczko.
Fot. W. Suchta
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członków. Zajmują się malar
stwem, rzeźbą, poezją, haftem,
robieniem pamiątek.
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Skoczowski Polkap nadal sły
nie z produkcji wysokiej jako
ści kapeluszy. Wyroby trafiają
na rynek krajowy i zagranicz
ny. Realizowano zamówienie m.
in. dla polskich olimpijczyków.
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Twórcy i amatorzy mieszkający
w Wiśle, skrzyknęli się po wy
stawie „Poznaj sąsiada", którą
urządzono w Muzeum Beskidz
kim. Było to przed siedmiu laty.
W taki sposób powstała Grupa
Plastyczna „Wiślanie", skupia
jąca obecnie kilkudziesięciu
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Przed dwoma laty na wieży ko
ścioła ewangelickiego w Simo
radzu zawieszono trzy nowe
dzwony. Do pod skoczowski ej

L. Szkaradnik przedstawiła działalność „Brzimów". Za nią stoją od
lewej: T. Norman, K. Bałazy, A. Sikora, K. Hanus, F. Korcz.
Fot. W. Suchta
kosz i Zbigniew Niemiec. Grupa ta zaprzestała działalności na
przełomie lat 80. i 90. Wiosną 1993 roku ustrońscy artyści po
stanowili reaktywować „Brzimy" zakładając stowarzyszenie.
Jego oficjalne zarejestrowanie nastąpiło latem 1995 roku, a pierw
szym prezesem, do stycznia 1996 roku, był Andrzej Piechocki.
„ Obecnie skupia ono 34 artystów, wypowiadających się w róż
nych technikach od malarstwa począwszy, które reprezentuje na
liczniejsza grupa, poprzez rzeźbą, ceramiką, fotografiką oraz arty
styczne wyroby jubilerskie czy poezją. Grupa zróżnicowana jest
również pod wzglądem wieku, przygotowania warsztatowego oraz
dorobku artystycznego. " Czytamy w ulotce wydanej z okazji werni
sażu wystawy. Są w niej także, skrótowo ujęte, podstawowe formy
działalności Stowarzyszenia: „ Wszystkich łączy chęć wspólnego dzia
łania, toteż efekt pięcioletniej pracy jest imponujący. Ponad 30
wystaw autorskich i zbiorowych, zorganizowanych przede wszyst
kim w ustrońskim Muzeum, ale również w Cieszynie, Bielsku, Gli
wicach, Żywcu, Warszawie i poza granicami kraju, świadczy o pręż
ności Stowarzyszenia oraz twórczej pracy jej członków. A przecież
niejest tojedyna forma wspólnej działalności. Twórcy włączają się
w organizacją wielu imprez o charakterze miejskim, jak na przy
kład dożynki, festyny sportowe, prezentując swoje dzieła na przy
gotowanych stoiskach. Dorobkiem „Brzimów "są też trzy aukcje prac
członków, z kiórych dochód przeznaczony był na cele charytatywne. "
Podczas jubileuszowej wystawy wręczono również odznacze
nia ustrońskim działaczom kultury. Bogusław Heczko otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Jan Albrewczyński
 Złoty Krzyż Zasługi, Daniela Łabuz i Marian Żyła  Srebrne
Krzyże Zasługi, a Lidia Szkaradnik  Brązowy Krzyż Zasługi.
Odznaczenia wręczył wojewoda bielski Andrzej Sikora. Rada Miej
ska przyznała prezesom „Brzimów", obecnemu  K. Heczce i po
przedniemu  A. Piechockiemu, Honorowe Dyplomy Uznania za
Zasługi dla Ustronia, natomiast Stowarzyszenie otrzymało od władz
bardzo praktyczny prezent urodzinowy  sztalugi. Burmistrz Kazi
mierz Hanus podziękował artystom za wkład w kształtowanie pięk
na i krzewienie wrażliwości estetycznej wśród społeczeństwa i
wyraził uznanie dla działalności charytatywnej. Życzył, by twór
cza pasja w społecznej działalności kulturalnej integrującej środo
wisko twórców była źródłem osobistych radości i satysfakcji.
Monika Niemiec
wsi trafiły z niemieckiego mia
sta Bohum, gdzie rozebrano
kościół. Zostały odlane w 1957
r. w zakładach Kruppa.
Po kilkuletniej przerwie, w 1991
r. wznowił działalność Ochotni
czy Hufiec Pracy w Skoczowie.
Funkcjonuje nadal, pomagając
młodym ludziom w zdobyciu
zawodu i pracy. Zmienił się
model. Teraz już nie odsługuje
się wojska.
W lipcu 1996 r. powołano Sko

czowskie Towarzystwo Trze
źwości, w ramach którego dzia
ła Klub „Jonasz". Członków jest
kilkudziesięciu. Jedną z form
działalności są kontakty z mło
dzieżą szkolną.
Ponad stu słuchaczy z kilkuna
stu krajów Europy, Azji i Ame
ryki uczestniczyło w zajęciach
Letniej Szkoły Języka, Kultury i
Literatury Polskiej. Miesięczny
cykl wykładów zorganizowano
tradycyjnie w cieszyńskiej Filii
Uniwersytetu Śląskiego, (nik)

KRONIKA POLICYJNA
Na ślubnym kobiercu stanęli:
12 września 1998 r.
Justyna Waszak, Mikołów i Marcin Szturc, Ustroń
Joanna Paczkowska, Katowice i Marcin Gluza, Ustroń
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Helena Stokłosa, lat 85, ul. Daszyńskiego 69/9
Anna l^mowicz, lat 85, ul. Daszyńskiego 55

Trwa wymiana grzejników na os. M. Konopnickiej.

Fot. M. Niemiec

Rejonowy Urząd Pracy informuje, że 31 sierpnia było w regionie
cieszyńskim 3009 bezrobotnych, w tym 2108 kobiet. Zarejestro
wanych powyżej 12 miesięcy  1030 osób, w tym 881 kobiet. Bez
robotnych bez prawa do zasiłku odnotowano 2462, w tym 1821
kobiet. W sierpniu zarejestrowało się 361 osób, w tym 202 kobiety,
a pracę podjęło 209 osób, w tym 114 kobiet. W RUP zarejestrowa
ło się również 299 absolwentów.
W Ustroniu mamy 206 bezrobotnych, w tym 141 kobiet. Powy
żej 12miesięcy zarejestrowanych jest 55 osób, w tym 45 kobiet.
Bez prawa do zasiłku jest 117 kobiet i 43 mężczyzn. W sierpniu
zarejestrowało się 22 mieszkańców naszego miasta, a rozpoczęło
pracę 9. W kartotece cieszyńskiego Urzędu Pracy pojawiło się 7
nazwisk ustrońskich absolwentów.
W pozostałych miejscowościach naszego regionu sytuacja na
rynku pracy przedstawia się następująco: w Cieszynie jest 811
bezrobotnych, w tym 537 kobiet, w Goleszowie 212, w tym 135
kobiet, w Skoczowie 336 osób, w tym 265 kobiet, w Brennej 176, w
tym 131 kobiet, w Wiśle 162, w tym 103 kobiety, a w Istebnej 159,
w tym 100 kobiet.

USTROŃ W GRAFICE
BOGUSŁAWA HECZKO

Drewniany kościół katolicki w Nierodzimiu p. w. św. Anny
zbudowany w 1769 r. z fundacji Antoniego Goczałkowickiego. Przed
kościołem cmentarz z zachowanymi nagrobkami z poł. XIX w.

10.09.98 r.
O godz. 21.30 na ul. Katowic
kiej zatrzymano dwie nietrzeź
we mieszkanki naszego miasta
jadące na rowerach. Wynik ba
dania alkometrem 2.01 i 1,73
prom.
11.09.98 r.
O godz. 15.40 na ul. Skoczow
skiej, kierujący motocyklem
mieszkaniec Skoczowa najechał
na tył fiata 126p mieszkańca
Ustronia.
11.09.98 r.
O godz. 18.30 na ul. Wiślańskiej
zatrzymano znajdującego się w
stanie nietrzeźwym mieszkańca
Cieszyna, kierującego fiatem
126p. Wynik badania alkome
trem 1,51 prom.
11.09.98 r.
O godz. 19.00 na skrzyżowaniu
ulic Katowickiej z Cieszyńską
kierujący polonezem mieszka
niec Ustronia wymusił pierw
szeństwo przejazdu i doprowa
dził do kolizji z mieszkańcem Ja
strzębia  Zdroju jadącym tico.
Sprawcę kolizji ukarano man
datem.
11.09.98 r.
O godz. 14.50 na skrzyżowaniu
ulic Skoczowskiej ze Stellera,
kierujący polonezem doprowa
dził do kolizji z hondą civic.
Sprawca zbiegł z miejsca zda
rzenia.
12.09.98 r.
O godz. 16.00 na ul. 3 Maja, kie
rujący subaru mieszkaniec Isteb
nej najechał na tył cinquecento
mieszkańca Wodzisławia. Spraw
cę ukarano mandatem.
13.09.98 r.
O godz. 7.35 na ul. Katowickiej
w miejscu, w którym droga zdwu

STRAŻ MIEJSKA
10.09.98 r.
Wspólnie z policją zabezpiecza
no trasę przejazdu wyścigu
Tour de Pologne.
11.09.98 r.
W trakcie kontroli targowiska,
jednej osobie nakazano opu
szczenie go za handel bez od
powiednich dokumentów.
11.09.98 r.
Z Urzędu Miejskiego wypro
wadzono nietrzeźwego mężczy
znę. który zakłócał porządek
publiczny.
11.09.98 r.
W trakcie kontroli Zakładu Przy
rodoleczniczego, ukarano man
datem w wys. 20 zł obywatela

pasmowej przechodzi w jedno
pasmową, kierujący oplem astrą
mieszkaniec Bielska  Białej,
czołowo zderzył się z mieszkań
cem naszego miasta jadącym
oltcitem. Obrażeń ciała doznali
obaj kierowcy i pasażerowie.
14.09.98 r.
O godz. 14.25 na ul. Daszyń
skiego zatrzymano znajdujące
go się w stanie nietrzeźwym
mieszkańca Ustronia, kierujące
go fiatem 126p. Wynik badania
alkometrem  0,88 prom.
14.09.98 r.
O godz. 19.25 na ul. Sanatoryj
nej zatrzymano znajdującego
się w stanie nietrzeźwym miesz
kańca Gliwic kierującego re
naultem. Wynik badania alko
metrem 1,42 prom.
14.09.98 r.
O godz. 23.00 zatrzymano po
szukiwanego listem gończym
mieszkańca Bytomia. Winnego
osadzono w zakładzie karnym
w Cieszynie.
15.09.98 r.
O godz. 1.20 ujawniono włama
nie do sklepu mięsnego przy ul.
Daszyńskiego. Rabusie skradli
konserwy i wyroby wędliniar
skie na łączną sumę 180 zł.
18.09.98 r.
O godz. 9.15 na ul. 3 Maja pod
nadjeżdżające punto kierowane
przez mieszkańca Rudy Śląskiej
wtargnął nagle pieszy. Doznał
złamania obojczyka i ogólnych
potłuczeń.
18.09.98 r.
O godz. 10.30 na ul. 3 Maja, kie
rujący lanosem mieszkaniec
Skoczowa najechał na tył łady
mieszkańca Brennej. Sprawca
kolizj i został ukarany mandatem.
(MP)
Rumunii za nielegalny handel.
11.09.98 r.
Interweniowano na jednej z po
sesji przy ul. 3 Maja w sprawie
nielegalnego wysypania gruzu.
Winny uprzątnął go jeszcze
tego samego dnia.
14.09.98 r.
Wspólnie z pracownikiem Za
kładu Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych przeprowa
dzono wizję lokalną przy ul.
Papiernia, w sprawie nielegal
nego podłączenia odpływu
ścieków.
16.09.98 r.
Jednej z firm budowlanych na
kazano uprzątnięcie ul. Grażyń
skiego w pobliżu przejazdu ko
lejowego.
(mn)
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LEPIEJ POSTRZEGANY
Z ZEWNĄTRZ
(cd. ze str. 1)
— Przejęcie szkół odbyło się moim zdaniem sprawnie pod wzglę
dem organizacyjnym i dość oszczędnie. Zdecydowaliśmy się
wprawdzie na taką formę organizacyjną która wiązała się ze zlikwi
dowaniem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno  Administracyjne
go, ale za to liczba ludzi zatrudnionych zmniejszyła się z dziewię
ciu do czterech. Inną sprawą jest to, że przejęliśmy szkoły w nie
najlepszym stanie technicznym. Nie chcieliśmy pogorszyć warun
ków w ustrońskich szkołach, a to pociągnęło za sobą pewne kosz
ty. Uważam jednak, że edukacja dzieci nie powinna być przedmio
tem oszczędzania.
—Sprawą kontrowersyjną była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1.
— Decyzja w sprawie rozbudowy SP 1 została podjęta w chwili,
gdy stanęliśmy przed wyborem  albo pozwolić na zrujnowanie
rozpoczętego budynku albo kontynuować prace głównie na koszt
gminy. Inwestycja ta okazała się być bardzo przyszłościowa w per
spektywie nowej reformy szkolnictwa i konieczności utworzenia
gimnazjum.
—Czy realizacja nowej reformy oświatowej i powstanie gimna
zjów obciąży budżet miasta i jakie to będą koszty?
— Nie chciałbym w tej sprawie robić żadnych prognoz bez opar
cia o konkretne dane. Nie wiem, czy przeprowadzenie reformy bę
dzie wiązało się ze zwiększonym dofinansowaniem, czy całe kosz
ty spadną na gminy. Na pewno będzie to jeden z pierwszych pro
blemów, przed którym stanie nowa Rada.
— Ustroń jest miastem uzdrowiskowym i turystycznym, dlatego
dużo uwagi poświęca się gościom przyjeżdżającym do naszego
miasta. Czy jednak wystarczająco dużo organizuje się dla ustroń
skiej młodzieży?
— Często słyszę, że w Ustroniu za dużo uwagi poświęca się spra
wom komunalnym, a za mało turystyce. Wydaje mi się, że wszyst
ko co robimy na rzecz miasta służy rozwojowi turystyki. Myślę, że
ustrońska młodzież także ma z czego wybierać. Kalendarz imprez
sportowych jest bardzo bogaty. Miasto starało się też wyjść na
przeciw zainteresowaniom młodzieży udostępniając jej tablice do
gry w koszykówkę. Na pewno takich tablic można by postawić
jeszcze dwa razy tyle, aby stworzyć warunki do sensownego wy
życia się młodzieży. Uważam, że na tym polu jest jeszcze wiele do
zrobienia.
—Miasto przejęło Amfiteatr. Czy nie uważa pan, że lepiej byłoby
przekazać go w ręce prywatne?
— Nie udało nam się do tej pory znaleźć takiego ajenta, który
eksploatowałby ten obiekt bez jego dewastacji, wywiązując się
jednocześnie dobrze z umowy podpisanej z miastem. Problemem
jest stworzenie takich rozwiązań, które zabezpieczałyby przed ka
prysami pogody przy zachowaniu naturalnego otoczenia. Koszty
takiego zadaszenia są znaczne, a do tej pory nie udało nam się
znaleźć sponsora.
— C o stanie się z basenem kąpielowym?
— Rada podjęła decyzję, aby basen oddać w ręce prywatne. Ajent

Podczas otwarcia obwodnicy.
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W rozmowie z Robertem Korzeniowskim.
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uzyska także zgodę na rozbudowę obiektu na centrum sportowe
z prawdziwego zdarzenia.
— Na sesjach RM często uwidaczniała się różnica zdań. Jak
generalnie układała się pana współpraca z Radą Miejską?
— Sytuacja, w której współpraca z wszystkimi jest idealna, wyda
je mi się nieprawdziwa i nieżyciowa. To, że zdarzały się nieporozu
mienia, a czasami nawet iskrzyło, uważam za normalne i nie mam
do nikogo żalu. Ze współpracy z Radąjestem generalnie zadowo
lony. Natomiast wiele moich zastrzerzeń wzbudza sposób prze
prowadzania niektórych dyskusji i przekazywanie pewnych spraw
do publicznej wiadomości. Widzę braki w tak zwanej kulturze by
cia i brak odpowiedzialności za słowo.
— Który moment w czasie sprawowania przez pana urzędu był
najtrudniejszy?
—Takich momentów było kilka. Wiązały się one zawsze z koniecz
nością rozwiązania jakiegoś problemu. Moje zdanie w kilku przy
padkach różniło się od zdania Rady czy części radnych. Po podję
ciu przez Radę decyzji starałem się jednak konsekwentnie ją reali
zować bez względu na odmienną opinię. Do tego zobowiązuje
mnie uchwała i nie oznacza to wcale, że zasłaniałem się Radą.
— Na posiedzeniach Rady Miejskiej często mówiło się o aro
gancji urzędników. Jak wyglądał ten problem z pana punktu
widzenia?
— Uważam, że pod względem merytorycznym wszyscy pracowni
cy Urzędu spełniają odpowiednie wymagania, to znaczy posiada
ją wiedzę, wykształcenie i doświadczenie. Natomiast czasami mógł
budzić zastrzeżenia sposób pełnienia przez nich funkcji. Były to
jednak przypadki incydentalne. Nikt nie zgłosił zażalenia bezpo
średnio do mnie, co uniemożliwiło mi ewentualne wyciągnięcie
konsekwencji służbowych. Informacje o arogancji urzędników i za
łatwianiu po znajomości, to demagogia, która szkodzi samorządo
wi i krzywdzi uczciwie pracujących ludzi.
— Pełnienie funcji burmistrza wiąże się z dużą dawką stresu, a
jedak pan zdecydował się na taką pracę. Proszę powiedzieć, jakie
są przyjemne strony sprawowania tego urzędu?
— Praca ta satysfakcjonuje mnie ze względów ambicjonalnych i za
wodowych, mam bowiem wieloletnie doświadczenie w pracy
administracyjnej. Spotykam się z wyrazami sympatii przekazywa
nymi mi czy to w formie pisemnej czy ustnej. Nie są to codzienne
przypadki, ale zdarzają się. Niestety z przykrością muszę stwier
dzić, że jako urzędnik, lepiej postrzegany jestem przez osoby z ze
wnątrz. Niektórzy mieszkańcy patrząo wiele bardziej krytycznie,
są często nieobiektywni i niezadowoleni z drobnych spraw, a nie
dostrzegają pozytywnych rozwiązań i decyzji. Uważam jednak, że
patrząc obiektywnie, mieszkańcy nie powinni negatywnie oce
niać tego, co się dokonało w ciągu tych, w sumie, ośmiu lat samo
rządu w mieście. Jest to zawarte w sprawozdaniach dokumentują
cych wszystkie dokonania Rady Miejskiej obu minionych kaden
cji oraz w protokołach z kontroli przeprowadzanych okresowo w Urzę
dzie Miasta. Wyniki mówią same za siebie. Każdy mieszkaniec ma
możliwość bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem i przekazania
swoich uwag, szczególnie tych krytycznych, w myśl zasady:
„Wszyscy ludzie, wszystko wiedzą".
— Dzękujemy za rozmowę.
Rozmawiali: Gabriela Madzia i Wojsław Suchta
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Nie zdziwiła mnie opowieść o heroicznych staraniach w doprowadze
niu do zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Kato
wickiej, którą opisał był nasz Burmistrz w swojej notatce „ Obwodnica
Ustronia bez świateł!", bo już od dawna znamy Jego „skuteczność".
O tym, że nie będzie wspomnianych świateł, wiadomo nie od dziś i po
twierdziła ten fakt DODP Kraków w swoim piśmie z dnia 12.03.1998 r.
skierowanym na ręce burmistrza Ustronia. Czytamy tam: „... Budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z obwodnicą nie
jest ujęta w projekcie obwodnicy. Równocześnie pragniemy przypomnieć,
że dokumentacja techniczna została
uzgodniona
(podkr. moje)
z zainteresowanymi jednostkami. " Więc po co te bajdurzenia o planach
skrzyżowania dwupoziomowego?
Zaistniał tu po prostu akademicki przypadek przekroczenia progu
niekompetencji czyli, że zadania przerosły możliwości naszego burmi
strza i większości byłych radnych.
Jednak zaskoczony zostałem chęcią wyśmiania serdecznego odruchu
ludzi, którzy społecznie podjęli decyzję przekazania
własnych
pieniędzy, przygotowanych na kampanię wyborczą  na budowę tymcza
sowego ronda.
Mamy świadomość, że rondo nie zapewni w pełni bezpiecznego przej
ścia dla pieszych, ale wyeliminuje stłuczki i spowoduje wyhamowanie
pojazdów na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu. Uważamy, że lepiej ro
bić cokolwiek
niż ograniczyć się do wypisywania historyjek o swojej
bezradności.
Przewodniczący Koła Unii Wolności
Zdzisław Kaczorowski

JUBILEUSZ KOLEKCJONERKI
Oddział Muzeum serdecznie zaprasza wszystkich przyjaciół, zna
jomych, kolekcjonerów, hobbystów i mieszkańców Ustronia na jubi
leusz 75 urodzin pani Marii Skalickiej (z domu Heinrich), który odbę
dzie się 28 września b.r. o godz. 15.00 w Oddziale Muzeum „Zbiory
Marii Skalickiej" przy ul. 3 Maja 68  w domu rodzinnym Jubilatki.
Informujemy również o możliwości nabycia jubileuszowego wy
dawnictwa z nowymi ekslibrisami kolekcjonerki w cenie 3 zł.

BADANIE SPRZĘTU
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, Wojewódzki Inspektorat
w Bielsku  Białej, Oddział Rejonowy w Cieszynie przypomina, że
ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz. U.
Nr 90 poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 36 nakłada na użytkow
ników sprzętu do ochrony roślin obowiązek jego okresowych badań.
Termin realizacji zgodnie z art. 60 w/w ustawy wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 1999 r.
Tylko sprawny technicznie sprzęt, użyty zgodnie z przeznaczeniem,
daje gwarancję skutecznego zwalczania szkodliwych organizmów i nie
powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz środowisko.
Należy spodziewać się, że bardzo duży procent użytkowanego sprzętu
do ochrony roślin odbiegać będzie od norm. W związku z powyższym
sprzęt ten będzie musiał zostać zmodernizowany. Koszt modernizacji
oraz badań opryskiwaczy będzie ponosił właściciel lub użytkownik sprzętu.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie dla pana Andrzeja Songąjłło  dyrektora
Beskidzkiego Tartaku „Bestar" za pomoc materiałową dla Przychodni
Rejonowej w Ustroniu w imieniu personelu i własnym
składa
Kierownik Przychodni Rejonowej w Ustroniu
Marek Wiecha

ROWERY NA RÓWNICY
W sobotę, 5 września, na Równicy wyznaczyli sobie spotkanie
kolarze górscy z dwóch najlepszych klubów kolarskich Ziemi Cie
szyńskiej: Cremony KS Wisła i TRS Siły w Ustroniu. Odbył się
pierwszy wyścig z dwumeczu kolarzy górskich tych klubów. Go
spodarzem byli kolarze z Ustronia. Trasa wyścigu wyznaczona
została na Równicy. Goście  kolarze Cremony  przyjechali w osła
bionym składzie, gdyż ich najlepsi kolarze startowali za granicą
i w kraju. Naj lepsza zawodniczka Cremony  Anna Cieślar przeby
wa na Mistrzostwach Świata w Kanadzie. Zwycięzca Grand Prix
Beskidów Rafał Nogowczyk był na prestiżowych zawodach w So
kołowsku. Nieobecni byli Wacław Godycki, który startował w Cze
chach i drugi w zjeździe Wojciech Śliwka. Mimo tych braków kola
rze górscy z Wisły wygrali pierwszy z meczów w stosunku 42 pkt
do 30 pkt. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:
Wśród dziewcząt do 14 lat:
1. Natalia Kubala, Siłą 33 min 7 sek, 2. Magdalena Pieszka, Siła,
34 min 21 sek, 3. Joanna Kalinowska, Siła, 38 min 13 sek.
Wśród chłopców do 14 lat:
I. Paweł Wisełka, Cremona, 21 min 4 sek, 2. Andrzej Stefaniak,
Cremona, 21 min 58 sek, 3. Wojciech Ormańczyk, Cremona, 22
min 22 sek, 4. Jakub Ruszkowski, Siła, 23 min 40 sek, 5. Jakub
Glajcar, Cremona, 24 min 22 sek, 6. Grzegorz Wróblewski, Siła,
24 min 24 sek.
Wśród juniorów:
1. Glajcar, Cremona, 38 min 44 sek, 2. Grzegorz Czyż, Cremo
na, 36 min 50 sek, 3. Rafał Grzybowski, Cremona, 41 min 50 sek, 4.
Radosław Czyż, Siła, 43 min 21 sek.
Wśród juniorów 1 7  1 9 lat:
1. Wojciech Krzyżak, Cremona, 59 min 47 sek, 2. Wojciech
Spilok, Siła, 59 min 55 sek, 3. Adam Ozaist, Siła, 1 godz 5 min 34 sek.
Wśród seniorów:
1. Aleksander Jagosz, Siła, 58 min 45 sek, 2. Sławomir Wiewió
ra,Siła, 1 godz 1 min 40 sek, 3.Krzysztof Damek, Siła, 1 godz2min
22 sek.
Wśród seniorek:
1. Anna Sojka, Cremona, 33 min 2 sek.
Wśród weteranów:
1. Władysław Bujak, Cremona, 30 min 43 sek.
Drużyny kolarzy prowadzą trenerzy: Andrzej Cieślar  „Cre
mona" KS Wisła i Henryk Cieślar  TRS „Siła" Ustroń. Drugi
mecz kolarzy górskich zostanie rozegrany w Wiśle na wiosnę.
Andrzej Georg
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UNII WOLNOŚCI

zaprasza mieszkańców Ustronia
na spotkania z naszymi kandydatami do Rady
Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego
Piątek 25.09 godz. 1800
Niedziela 27.09 godz. 1600
Poniwiec DW „Górnik"
KONWENCJA MIEJSKA

Sobota 26.09 godz. 16 00

Sala Fundacji „Życie i Misja" f

I Dom Kultury „Prażakówka"
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PO DRUGIEJ
STRONIE LUSTRA
— Los Angeles konkuruje pod względem życia artystycznego
z Nowym Jorkiem i ma ambicje prześcignięcia go. Niektórzy
uważają, że jest o wiele bardziej awangardowe. Artyści organi
zują się w grupy i mieszkają razem, bo to pomaga im w informo
waniu się nawzajem o odbywających się konkursach, szukaniu
sponsorów, organizowaniu wspólnych wystaw — opowiadała ze
branym w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa Barbara KoziełGaw
rońska.
W spotkaniu zatytułowanym „Życie artystyczne Los Angeles"
wzięli udział znajomi i przyjaciele artystki, rodzina oraz stali bywal
cy ustrońskich imprez kulturalnych. Prelekcji towarzyszyła wy
stawa prac autorki pt. „Bracia Polscy" będąca wyrazem jej fascy
nacji kościołem ariańskim.
— Moje zainteresowanie Arianami miało swój początek na
jednej z wystaw, którą zaprezentowałam w Kościele Unitariar
nym w Los Angeles. Od brata dowiedziałam się, że Kościół ten
powstał w Polsce. Zaczęłam zbierać informacje na ten temat, a te
dostarczyły mi inspiracji — tłumaczyła pani Barbara.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć inne prace artystki:
wykonane akwarelą i pastelą ilustracje do książek dla dzieci, a
także dwa kolaże.
— Kilka lat temu odeszłam od płaskiego malarstwa i zaintere
sowałam się formą przestrzenną. Do wykonania kolażu zainspi
rowała mnie książka pt. „Alicja w krainie czarów", w której
bohaterka przechodzi na drugą stronę lustra. To jest jak gdyby
jej druga rzeczywistość. Mój kolaż pokazuje przejście z jednej
rzeczywistości w drugą, która wydaje się wiernym odbiciem tej
pierwszej, a jest jej załamaniem — mówiła o ewolucji swojej twór
czości i jednym z prezentowanych kolaży autorka.
Pani Barbara pochodzi z Ustronia. Ukończyła krakowską Aka
demię Sztuk Pięknych, a w 1983 roku wraz z mężem i dziećmi wyje
chała do Stanów Zjednoczonych. Od dziesięciu lat mieszka w Los
Angeles, w Santa Clarita. Zgromadzeni w sali Muzeum mieli oka
zję usłyszeć także o historii Los Angeles, jego mieszkańcach, po
szczególnych dzielnicach, architekturze, muzeach, bibliotekach.
Przybliżeniu dość egzotycznego dla ustroniaków miasta pomogły
artystce wykonane przez nią i
zaprezentowane slajdy. Na py
tanie z sali, czy nie czuje się
osamotniona w obcym kraju,
odpowiedziała:
— Tak, dlatego bywam w
Ustroniu co roku.
Atmosfera spotkania była
prawie rodzinna, a pani Barba
ra w podziękowaniu za prelek
cję otrzymała akwarelę Karola
Kubali przedstawiającą ustroń
ski krajobraz.
Gabriela Madzia
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Zbliżają się wybory samorządowe. 11 września upłynął termin
zgłaszania kandydatów. Gazeta Ustrońska udostępni swe łamy
wszystkim ubiegającym się o mandat w ustrońskiej Radzie Miej
skiej oraz komitetom wyborczym wystawiającym kandydatów z
Ustronia do Rady Powiatowej i Sejmiku Wojewódzkiego. Odby
wać się to będzie na następujących zasadach. Każdy kandydat do
Rady Miejskiej może w Gazecie Ustrońskiej zamieścić bezpłatnie
tekst o objętości nie większej niż 5 wierszy znormalizowanego
maszynopisu. Istnieje też możliwość prezentacji całych komite
tów wyborczych, przy czym łączna objętość tekstu to liczba kan
dydatów pomnożona przez 5 wierszy. Przykładowo komitet zgła
sza 10 kandydatów, więc bezpłatnie może zamieścić w GU tekst o
objętości 50 wierszy znormalizowanego maszynopisu. Komitety
wyborcze zgłaszające kandydatów do Rady Powiatu mogą bez
płatnie zamieścić tekst o objętości 20 wierszy znormalizowanego
maszynopisu, zaś kandydaci z Ustronia do Sejmiku Wojewódzkie
go  1 0 wierszy. Oczywiści istnieje możliwość wykupienia dodat
kowego miejsca w GU w cenach takich jak za ogłoszenia ramkowe.
Wszystkie teksty kandydatów i komitetów wyborczych należy
składać w Gazecie Ustrońskiej lub w sekretariacie Urzędu Miej
skiego w terminie do 30 września.

KANDYDACI
Okręg wyborczy nr 1
obejmuje 2 mandaty,zarejestrowano 7 list kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Raszka Marek, lat 28, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Gabzdyl Henryk, lat 41, Ustroń
2. Gluza Józef, lat 62, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Schubert Anna, lat 18, Ustroń
2. Więcławek Andrzej, lat 69, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Bałdys Jerzy, lat 69, Ustroń
2. Śliwka Jerzy, lat 46, Ustroń
Lista nr 10  Komitet Wyborczy Polana, Jaszowiec, Dobka
1. Gluza Jan, lat 59, Ustroń
Lista nr 11  Zarząd Stow. Ekumenicznego " D M "
1. Szewczyk Edward, lat 76, Ustroń
2. Sznajder Wilhelm, lat 56, Ustroń
Lista nr 12  Komitet Wyborczy Mieszkańców spod Czantorii
1. Szkaradnik Tomasz, lat 24, Ustroń
Okręg wyborczy nr 2
obej muje 2 mandaty, zarejestrowano 4 listy kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Suchodolski Adam Jacek, lat 35, Ustroń
2. Wawrzyk Kazimierz, lat 43, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Górnik Janusz, lat 38, Ustroń
2. Kugler Bronisław, lat 57, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Fober Emil, lat 58, Ustroń
2. Szczotka Marzenna, lat 37, Ustroń
Li sta nr 9  K o m i t e t Wyborczy UPS
1. Chowaniok Henryk, lat 47, Ustroń
2. Zwardoń Mieczysław, lat 64, Ustroń
Okręg wyborczy nr 3
obej muje 3 mandaty, zarejestrowano 4 listy kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Cebo Janusz, lat 42, Ustroń
2. Nowakowski Edward, lat 50, Ustroń
3. Winter Ilona, lat 46, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Tomiczek Andrzej, lat 50, Ustroń
2. Gadziacki Wiesław, lat 50, Ustroń
3. Urbanik Lidia, lat 61, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Tomiczek Piotr, lat 48, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Brandys Bronisław, lat 60, Ustroń
2. Malina Stanisław, lat 45, Ustroń
3. Sikora Anna, lat 62, Ustroń

KANDYDACI
Okręg wyborczy nr 4
obejmuje 3 mandaty, zarejestrowano 6 list kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Banszel Henryk, lat 54, Ustroń
2. Ciupek Krzysztof, lat 36, Ustroń
3. Kamiński Jacek, lat 38, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Misiorz Jan, lat 58, Ustroń
2. Pioskowik Lesława, lat 49, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Kotarska Joanna, lat 31, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Bałdys Stefan, lat 55, Ustroń
2. Ostrowska Irena, lat 63, Ustroń
3. Pochopień Jan, lat 56, Ustroń
Lista nr 10  Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Ojczyzna
1. Czyż Piotr, lat 36, Ustroń
2. Spilok Tadeusz, lat 40, Ustroń
Lista nr 11  Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej
1. Mitręga Paweł, lat 55, Ustroń
Okręg wyborczy nr 5
obejmuje 2 mandaty,zarejestrowano 5 list kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Stolarczyk Kazimierz, lat 41, Ustroń
2. Winter Katarzyna, lat 46, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Sikora Elżbieta, lat 44, Ustroń
2. Woźniak Waldemar, lat 56, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Kaczorowski Zdzisław, lat 48, Ustroń
2. Dróżdż Roman, lat 46, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Rakowska  Dzierżewicz Anna Halina, lat 63, Ustroń
2. Krużołek Rudolf, lat 52, Ustroń
Lista nr 10  Komitet Wyborczy Wyborcy spod Równicy
1. Kroker Bolesław, lat 57, Ustroń
Okręg wyborczy n r 6
obejmuje4 mandaty,zarejestrowano4 listy kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Dyrda Tomasz, lat 34, Ustroń
2. Ogrodzka Marianna, lat 70, Ustroń
3. Piątek Walter, lat 48, Ustroń
4. Winter Rafał, lat 50, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Cholewa Jarosław, lat 32, Ustroń
2. Biłko Jerzy, lat 47, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Czembor Emilia, lat 56, Ustroń
2. Siwiec  Skut Małgorzata, lat 46, Ustroń
3. Tomaszek Henryk, lat 57, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Borowiecka Anna Stefania, lat 61, Ustroń
2. Brudny Karol, lat 55, Ustroń
3. Guznar Anna, lat 59, Ustroń
4. Waszek Józef, lat 46, Ustroń
Okręg wyborczy nr 7
obejmuje 3 mandaty, zarejestrowano 4 listy kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Bełkot Janusz, lat 41, Ustroń
2. Chmielewski Włodzimierz, lat 54, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Mrózek Krzysztof, lat 42, Ustroń
2. Czyż Rudolf, lat 55, Ustroń
3. Chwastek Jolanta, lat 51, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Gluza Andrzej, lat 37, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Drózd Jan, lat 36, Ustroń
2. Gogółka Jan, lat 48, Ustroń
3. Wierzbanowska Helena, lat 54, Ustroń

Okręg wyborczy nr 8
obejmuje3 mandaty,zarejestrowano4 listy kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Handzel Klemens, lat 38, Ustroń
2. Pasterny Wiktor, lat 57, Ustroń
3. Paszek Karol, lat 53, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Brzozowski Mirosław, lat 38, Ustroń
Lista nr 8  Zarząd Unii Wolności
1. Kłoda Jerzy, lat 55, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Landowski Marian, lat 50, Ustroń
2. Lazar Jan, lat 51, Ustroń
3. Tomiczek Maria, lat 38, Ustroń
Okręg wyborczy nr 9
obejmuje 2 mandaty, zarejestrowano 5 list kandydatów
Lista nr 2  Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
1. Banszel Ryszard, lat 42, Ustroń
2. Chrapek Sylwester, lat 54, Ustroń
Lista nr 7  Komitet Wyborczy Niezależna Grupa Samorządu
1. Kurowski Józef, lat 63, Ustroń
Lista nr 8 Zarząd Unii Wolności
1. Godycka Drogomira, lat 50, Ustroń
Lista nr 9  Komitet Wyborczy UPS
1. Sikora Alojzy, lat 45, Ustroń
2. Zieliński Władysław, lat 46, Ustroń
Lista nr 10  Komitet Wyborczy Osiedle „Szeroka"
1. Holeksa Rudolf, lat 65, Ustroń

KOMISJE
Skład komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadze
nia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmi
ku województwa:
Komisja nr 1,Szkoła Podstawowa nr3, Polana, ul. Polańska25
Janusz Bubik, Bożena Dziendziel, Karol Gluza, Roman Głowacki,
Eugeniusz Okaj, Tomasz Kobyłecki, Barbara Martynek, Wojciech
Pliszczyński, Ewa Szkaradnik
Komisja nr 2, DW „Górnik", Poniwiec, ul. Lipowa 20
Helena Cebo, Zbigniew Cięgiel, Agnieszka Domagała, Anna Fi
giel, Zofia Gaj, Krystyna Krzysztofiak, Karina Niedziela, Rafał
Waliczek, Karol Wantulok
Komisja nr 3, Przedszkole nr 7, ul. Gałczyńskiego 16
Stanisław Buława, Teresa Błahut, Monika Broda, Władysław Du
dek, Teresa Januszewska, Grażyna Krysta, Kazimiera Kozińska,
Maciej Oszal, Marianna Słaby
Komisja nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Partyzantów 2
Elżbieta Czyż, Kamila Glet, Janusz Krużołek, Zuzanna Lipus, Beata
Stonawska, Maria Sztwiertnia, Jan Sztefek, Małgorzata Szoblik,
Maria Krystyna Walawska
Komisja nr 5, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Daszyńskiego 31
Adolf Cieślar, Kazimierz Chołuj, Stanisław Flak, Wiesława Kali
nowska, Ewa Kozik, Leokadia Marciniak, Adam Mazur, Anna Mo
jeścik, Stanisław Stolarczyk
Komisja nr 6, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Daszyńskiego 31
Róża Banszel, Beata Chlebek, Krystyna Błahut, Agnieszka Gluza,
Renata Kamińska, Zuzanna Kubica, Franciszek Korcz, Józef Twar
dzik, Grażyna Winiarska
Komisja nr 7, Przedszkole nr 4, Hermanice, ul. Wiśniowa 13
Alina Brudny, Rudolf Gajdacz, Anna Głowacka, Władysław Hła
wiczka, Stanisław Kozieł, Leona Lisowicz, Patrycja Sikora, Zbi
gniew Steczkiewicz, Marcin Pagieła
Komisja nr 8, Dom Strażaka OSP, Lipowiec, ul. Lipowska 116
Iwona Brudna, Maciej Borski, Marek Landowski, Monika Liso
wicz, Barbara Maciejczek, Anna Marianek, Agnieszka Michnik,
Urszula Pawlina, Jan Stekla
Komisja nr 9, Dom Strażaka OSP, Nierodzim, ul. Szeroka 5
Aleksander Chromik, Jan Hutyra, Mirosława Jaworska, Włodzi
miera Kostka, Zdzisław Kozieł, Jacek Królikowski, Ilona Niedoba,
Bronisława Noszczyk, Anna Piecha
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Fot. M. Niemiec

EDUKACJA W „LEŚNIKU"
Pod koniec ubiegłego tygodnia w „Leśniku" było bardzo uro
czyście. O jubileuszu pięciolecia Stowarzyszenia Twórczego „Brzi
my" piszemy na stronie 2, ale nie była to jedyna okazja do święto
wania. Po długim okresie remontów i przebudowy, 18 września,
otwarto oficjalnie edukacyjną część Regionalnego Leśnego Ośrod
ka Edukacji Ekologicznej. Całość robi imponujące wrażenie  jest
gustowna i estetyczna. Do wystroju wnętrz akuratnie dobrano
materiały, w dużej części drewno, zadbano o odpowiednią kolory
stykę, gabloty z eksponatami starannie wykończono i zaopatrzo
no w szczegółowe informacje. Ekspozycje ukazujące faunę i florę
Beskidów też nie są przypadkowym i kompozycjami, gdyż ich pro
jektowaniem zajmowali się artyści ze Stowarzyszenia Twórczego
„Brzimy". Uczestnicy kursów, szkoleń i konferencji, których z pew
nością wiele odbywać się będzie w „Leśniku", nie zawiodą się
również korzystając z sali konferencyjnej  nowoczesnej, wyposa
żonej w profesjonalny sprzęt audiowizualny, z urządzeniami umoż
liwiającymi tłumaczenie równoległe na kilka języków.
Na otwarcie przybyło wielu znakomitych gości, również za spra
wą odbywającej się od 15 do 17 września 11 Konferencj i Dyrekto
rów Lasów Państwowych Europy Środkowej. Byli więc leśnicy z
Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji i oczywi
ście Polski. Gości zagranicznych oraz wojewodę bielskiego An
drzeja Sikorę, burmistrza Kazimierza Hanusa, przewodniczące
go Rady Miejskiej ubiegłej kadencji Franciszka Korcza, dyrekto
ra generalnego Lasów Państwowych Polski Krzysztofa Bałazego
przywitał w holu Ośrodka Tadeusz Norman  dyrektor Regional
nej Dyrekcji Lasów Państwowych.
— W tej chwili dobiega końca modernizacja tego obiektu, któ
ry będzie miał do spełnienia trzy cele — powiedział na wstępie T.
Norman.—Będzie służył jako ośrodek wypoczynkowy, jako ośro
dek szkoleniowy przede wszystkim dla pracowników Lasów Pań
stwowych, jak również, po powołaniu Leśnego Kompleksu Pro
mocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego", pełnić będzie funkcję
Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Chcia
łbym podkreślić, że edukacja ekologiczna, komunikacja leśni
ków ze społeczeństwem, które coraz bardziej interesuje się śro

dowiskiem, w którym żyje, jest dzisiaj dla nas nowym zajęciem,
wynika z potrzeby chwili. Otwierając tego typu ośrodki chcemy
wyjść na przeciw zapotrzebowaniu na wiedzę ekologiczną.
Następnie oddano głos gospodarzowi obiektu nadleśniczemu Nadle
śnictwa Ustroń Leonowi M ijalowi, który powiedział między innymi:
— Koncepcja edukacji ekologicznej prowadzonej w Nadleśnic
twie Ustroń opiera się na oddawanym w dniu dzisiejszym obiek
cie, ścieżkach przyrodniczo  leśnych „Czantoria" i „Skalica"
oraz biwakach leśnych położonych w dolinie Dobki i pod Małą
Czantorią. Ścieżki przyrodnicze urządzone zostały z myślą o
prezentacji ekosystemów leśnych w naturze, z pokazaniem go
spodarki leśnej i jej roli w zachowaniu lasów dla przyszłych po
koleń. Na biwakach zaś można odpocząć po spacerach i zjeść
posiłek obcując z przyrodą.
L. Mijał zwrócił uwagę zebranym, że koncepcja edukacyjna re
alizowana w ustrońskim nadleśnictwie została przedstawiona do
zaopiniowania nauczycielom biologii, metodykom nauczania bio
logii i naukowcom zajmującym się ekologią. Przypomniał również
o wystawach zatytułowanych: „Ustrońskie lasy" i „Ustrońskie
wody", organizowanych wspólnie z Muzeum Hutnictwa i Kuźnic
twa oraz ustrońskim kołem Polskiego Klubu Ekologicznego. Oka
zuje się, że tworząc ekspozycje w Ośrodku korzystano z doświad
czeń wcześniej zdobytych i jednocześnie odpowiedziano na su
gestie zwiedzających, by tego typu wystawy urządzić na stałe.
— Kierując całym przedsięwzięciem — mówił dalej L. Mijał,

Fot. W. Suchta
— korzystałem z nieocenionej pomocy pracowników Nadleśnic
twa Ustroń i RDLP Katowice. [Merytoryczną osłonę naukową za
pewniali przy realizacji wystawy dotyczącej zbiorowisk roślin
nych dr Wojciech Różański oraz dr hab. Stanisław Brożek z
Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Oprawę pla
styczną i wykonawstwo znalazło się w rękach panów: Eugeniu
sza Białasa i Andrzeja Piechockiego. Elementy stolarskie wy
konali pracownicy Nadleśnictwa z Leszkiem Jochacym na czele,
a fragment domku beskidzkiego został wykonany według pro
jektu wymienionych już plastyków przez Jerzego Sztwiertnię.
Wszystkim nie wymienionym, którzy przyczynili się do realiza
cji przedsięwzięcia, serdecznie dziękuję.
Po przemówieniach nadszedł czas na moment najważniejszy 
przecięcie wstęgi, o które poproszeni zostali: wojewoda, burmistrz,
dyrektor Lasów Państwowych i goście zagraniczni.
Monika Niemiec

ADAX ROAD SHOW

Formy poroża sarny.
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Fot. M. Niemiec

25 i 26 września firma Haro organizuje imprezę Adax Road Show. Jest to
fragment ogólnopolskiej kampanii promocyjnej komputerów Adax. W
tym roku oprócz prezentacji komputerów i oprogramowania multimedial
nego przez cały czas trwania imprezy prowadzona będzie sprzedaż kom
puterów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych w specjalnych,
promocyjnych cenach obowiązujących tylko w tych dniach. Zapoznać
więc będzie się można ze sprzętem najnowszej generacji, a jako specjalną
atrakcję organizatorzy zapowiadają prezentację filmów DVD. Adax Road
Show ma już trzyletnią tradycję. W poprzednich imprezach szczególnie
chętnie uczestniczyła młodzież, tym bardziej, że w konkursach można
było wygrać nagrody. Podobnie będzie w tym roku. Początek imprezy
zapowiedziano na 25 wrześniao godz. 10.00 w pawilonie Centralnej Infor
macji Turystycznej w Rynku. Dodatkowo tegoroczny Adax Road Show
połączony jest z jubileuszem dziesięciolecia firmy „Haro".
(ws)
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W bieżącym 1998 roku zakończony został, rozpoczęty w 1994 roku,
istotny etap realizowanych w Spółdzielni Mieszkaniowej,Zacisze"
działań termomodernizacyjnych na osiedlu „Manhatan". Budynki
osiedla pozyskały  nakładem prawie 2,5 min złotych  nową powłokę
docieplającą i elewację. Spory, bo 70%, udział w docieplaniu budyn
ków miały udzielane do końca 1997 roku dotacje z Budżetu Państwa.
Udział ten uległ jednak odwróceniu dla budynku nr 10, dla którego
koszty poniesione w 1998 roku już nie były dotowane.
W wyniku docieplania budynków usunięto między innymi po
ważne źródło strat ciepła, zastępując „blaszaną" ścianę w koryta
rzach, ścianą spełniającą aktualne wymogi ochrony cieplnej bu
dynków ze szczelnym oknem. Sytuacja ta spowodowała, że grzej
niki pozostające w zamkniętych częściach korytarzy nagrzewały,
tak wydzielone pomieszczenia, do temperatur często wyższych niż w
mieszkaniach, gdzie temperaturą sterowały zawory termostatyczne.
Demontaż grzejników na korytarzach, uznanych w Raporcie z
badań przeprowadzonych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach
za zbędne (w „Ekspertyzie" strona 35,36,47, Z35 cyt.: „Obliczo
no ponadto zapotrzebowanie na ciepło klatki schodowej i kory
tarzy na poszczególnych piętrach oraz sprawdzono czy istnieją
ce grzejniki c.o. odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na
ciepło. Stwierdzono, że w koryarzach od pierwszej do dziesiątej
kondygnacji wystąpią zyski ciepła z przylegających pomiesz
czeń i grzejniki są niepotrzebne'''') może skutkować obniżeniem
się temperatury w zamkniętej części korytarza do temperatury nie
niższej niż 16°C, co też wynika z przytoczonego orzeczenia. Do
tychczas z komfortu przegrzewanych korytarzy, korzystali jedynie
mieszkańcy zabudowanych całkowicie lub w połowie korytarzy.
Demontaż grzejników na korytarzach jest wstępem, radykalnie
porządkującym wszelkie stosunki, na których budowany jest pro
gram naprawczy systemu indywidualnych rozliczeń ciepła, do któ
rego odnosi się „Ekspertyza". Powrót grzejników, tym razem że
liwnych z odzysku, do zamkniętych części korytarzy (pod okno)
jest możliwy i przewidywany za indywidualnym wnioskiem po
twierdzonym umową ustalającą:
— partycypację w kosztach zaworów termostatycznych przy
tych grzejnikach,
— indywidualne rozliczanie kosztów ciepła jak dla powierzchni
mieszkalnej jednostką powierzchni lub podzielnikiem kosztów ciepła.
Elementem porządkującym gospodarkę ciepłem w tym jego roz
liczanie, jest wyposażenie budynków osiedla Manhatan przed
nowym sezonem grzewczym w pomiar dostarczonej do tych bu
dynków ilości ciepła. Na tym jednak w tym roku kończą się możli
wości finansowania technicznej modernizacji instalacji wytwarza
jących, przesyłających i rozdzielających ciepło w osiedlu Manha
tan, także w związku z oczywistym współuczestnictwem w kosz
tach docieplania budynku nr 10.
Prezes Zarządu SM „Zacisze"
Piotr Sowa
Jest to odpowiedź na list Zygmunta Urbanika pod tytułem:
„Nieprzemyślana decyzja"zamieszczony w 36 numerze GU.

Kolejną część ul. Grażyńskiego, od skrzyżowania z ul. Słonecznądo
przejazdu kolejowego, pokrył nowy chodnik.
Fot. M. Niemiec

Fot. W. Suchta
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CENTRUM HANDLOWE
I UL. 3 MAJA 44
p
TEL. 542890
ZAPRASZAMY TAKŻE NA:
«CIESZYŃSKIE KANAPKI ŚLEDZIOWE DO
I SKLEPU DELIKATESOWEGO
# KURCZAKI Z ROŻNA DO SKLEPU MIĘSNEGO

Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
43  450 Ustroń, ul. M. Konopnickiej 40, tel. 543500
ogłasza
przetarg nieograniczony
na zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów i zatok
autobusowych na terenie miasta Ustronia wg załącznika nr 1
1. Zakres prac dotyczy odśnieżania dróg, placów, parkingów i
zatok autobusowych, zwalczania śliskości na w/w poprzez po
sypywanie żużlem, piaskiem i solanką, usuwanie wiatrołomów,
które zatarasowały drogi (godziny nocne).
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określono w załączniku nr 2.
2. Umowa obowiązywać będzie od 15 listopada 1998 r. i trwa do
15 listopada 2001 r.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
jest wniesienie wadium w wysokości 5.000, zł w kasie ZUKiM w
Ustroniu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 8.00.
4. Formularz zamówienia zawierający specyfikację istotnych wa
runków zamówienia można odebrać osobiście w ZUKiM w godz.
7.00 14.00 w dni robocze.
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w ZUKiM
w Ustroniu do dnia 22.10.1998 r. do godz. 9.00. Koperta powinna
być oznaczona: „Przetarg  odśnieżanie miasta". Pracownikiem
upoważnionym do kontaktów z oferentami jest kierownik Zakła
du inż. Marian Kamiński.
6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Ustroniu w sali
sesyjnej nr 24 w dniu 22.10.1998 r. o godz. 12.00.
7. W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy:
a) zapewniają bieżące i skuteczne utrzymanie dróg przez całą
dobę,
b) mają łączność telefoniczną z zamawiającym, a sprzęt wyposa
żony jest w CB lub telefony komórkowe,
c) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia,
d) wyrażają zgodę na zabezpieczenie należytego wykonania umo
wy w wysokości 5.000, zł.
8. Postępowanie będzie przeprowadzone z zachowaniem prefe
rencji krajowych.
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(głoszenia dröhne
Drukarnia „Beskidy" — druki kolo
rowe i czarnobiałe. Ustroń, ul. Da
szyńskiego 26. Tel. 541773.
Poszukuję pomieszczenia 2 0 0  3 0 0
m' na hurtownię w Ustroniu lub Wi
śle. Tel. 0 0 4 9  1 7 2  7 3  4 8  6 6 8 , p o
godz. 20.
Dywanoczyszczenie, kosmetyka wnę
trza samochodu. Kilrcher. Tel. 543839.
Sprzedaż pościeli rehabilitacyjnolecz
niczej z pięcioletnią gwarancją.
Tel. 542213.

Przyjmę panią do sprzątania.
Tel. 5 4  4 3  3 2 .
S p r z e d a m k o m p u t e r (klasy PC) z
procesorem 486 DX2 oraz drukar
kę HP laser. Tel. 542820.
Informuję, że dnia 16 sierpnia 1998
r. w Katowicach skradziono mi pie
czątki o treści: 1) Hotel „Manager ".
Kierownik Adam Wałęzka. Ujsoły.
2) A g e n c j a T u r y s t y c z n a „ O L A ".
Kawiarnia. Jaworze Dolne, 3) Agen
cja Turystyczna „OLA". Adam
Wałęzka.
Sprzedam tanio okna skrzynkowe,
oszklone, o wym. 1,2x1,5.
Tel. 545017 po 16.

Oddam biurko dziecięce. Tel. 541257.
Do wynajęcia od 1 października dwa
pokoje(36m 2 ) na Zawodziu na cele
biurowe lub gabinet lekarski.
Tel. (032) 584280.

N i e z a l e ż n y p o k ó j z ł a z i e n k ą dla
mężczyzny. Tel. 545149.
Kupię mieszkanie w Ustroniu.
Tel. 5 4  5 3  8 5 .

^ Centrum Handlowe
Q
RSP „Jelenica"
—
Ustroń, ul. 3 Maja 44, tel. 544167
ZAPRASZA DO:
naprzeciw Komisariatu
Policji
+ s k l e p u delikatesowego  polecamy największy wybór wódek,
szampanów, win, piwa, słodyczy
+ s k l e p u mięsnego  pod patronatem Zakładów Mięsnych w Żywcu
inż. Dobiji (bogaty asortyment, najwyższa jakość wyrobów),
przy zakupach powyżej 300 zł  7% upustu
. ( f i ,Ó)
u „ W s z y s t k o dla O g r o d u " , tel. 5 4  2 8  0 0
u ogólnospożywczego
u wwaarrzzyyw
wnnoooow
woocco w e g oi , tel. 5 4  4 6  8 7 * L \ ^
u chemicznego „ARTCHEM*
u z odzieżą sportową
0S>>
i ,RÓZA
tel. 544455
prasa
C;

,^

«
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ZAPRASZAMY OD PON. DO SOB. W GODZ 7 0 0  2100
DELIKATESY I SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY CZYNNE
RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ W GODZ 9 00  1500

Fot. W. Suchta

CO NAS CZ KA
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Korepetycje! Język polski, historia,
geografia. Tel. 541578.

Pokój do wynajęcia.
Tel. 542922 po 20.

Wystawy
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, 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:
 Wystawa Tomasza Gazurka „Przyroda wokół nas" (skamieliny, muszle,
chrząszcze, motyle).
Motywy Dolnego Renu  malarstwo i fotografie artystów z Neukirchen Vluyn.
 Wystawa malarstwa Stefanii Bojdy z Cieszyna.
 Wystawa rysunków A. Mleczki.
 Z dawnej wiejskiej chaty. Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
Muzeum czynne: we wtorki 917, od środy do czwartku 914,
soboty 913, niedziele 1016.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickicj"
ul. 3 Maja 68, tel. 542996.
 Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
Oddział czynny: wtorki 918, środy, czwartki 914, piątki, soboty 913.
G a l e r i a Sztuki W s p ó ł c z e s n e j „Na G o j a c h " B&K H e c z k o w i e
ul. Błaszczyka 19, tel. 541100, czynna cały czas.
G a l e r i a Sztuki W s p ó ł c z e s n e j „ Z a w o d z i e "
ul. Sanatoryjna 7, tel. 543534, wcw 488,
czynna od poniedziałku do piątku 916, w soboty 913.
Galeria Sztuki Współczesnej „aRRas", ul. Grażyńskiego 27, tel. 544997,
czynna codziennie 1120
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 545458.

IMPREZY

NIE BĘDZIE GAZU

26.09

godz. 15.00

Rejon Gazowniczy w Bielsku  Białej informuje, że w sobotę, 26
września, od godziny 8 do 18 nastąpi całkowita przerwa w dostawie
gazu ziemnego do wszystkich odbiorców na terenie Ustronia, spowodo
wana koniecznością wykonania prac konserwacyjno  remontowych. W
tym dniu należy pozamykać wszystkie kurki przed urządzeniami gazo
wymi i nie korzystać z nich w czasie przerwy.

29.09

godz. 19.00

DYŻURY APTEK
Do 26 września apteka„Na Zawodziu" w Domu Zdrojowym przy
ul. Sanatoryjnej.
Od 26 września do 3 października apteka„Manhatan" na os. Manhatan.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Kino ..Zdrój

Jubileusz 75lecia urodzin Marii Ska
lickiej i 5lecia Oddziału Muzeum.
W programie artystycznym wystąpią
przyjaciele Jubilatki. Oddział Muzeum
Zbiory Marii Skalickięj.
Z cyklu „Muzyka dla serca". Spot
kanie z folklorem, gawędy i pieśni
w wykonaniu I. Fołtyn i L. Men
drech. GCR „Repty".

 ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel. 543609 lub 543534, wew. 471

23.09
24.09
2530.09

18.45
21.00
16.00
18.45
18.45
21.15

1.10

16.00
18.45

Buntownik z wyboru
Lepiej być nie może
Buntownik z wyboru
Lepiej być nie może
Adwokat diabła
Kobiety toples opowiadają o swoim
życiu
Adwokat diabła
Kobiety toples opowiadają o swoim
życiu

NOCNE KINO PREMIER FILMOWYCH:
24.09
1.10

21.00
21.00

Lolita
Gatunek II

Uwaga! Domy wczasowe, hotele itp.  afisze z miesięcznymi pro
gramami imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
Turystycznej, Rynek 2, tel. 542653.

UBEZPIECZENIA
Polańska 35

[obok szkoły w Polanie]

Fot. W. Suchta
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PREVENTER

Zielona Karta
[Europa]
na 15 dni

SKLEP CAŁODOBOWY
1 \ I J P T W CENTRUM MIASTA
UL. 3 MAJA 28, TEL. 544810 H U % Ą f * ' » D O W Ó Z G R A T I S !

ZAGRALI AMBITNIE
Kuźnia Ustroń  Wisła Strumień 3:1 (1:0)
W sobotę 19 września piłkarze Kuźni podejmowali na własnym
boisku drużynę Wisły Strumień. Pierwsze minuty meczu są dość
nerwowe, każda z drużyn stara się narzucić przeciwnikowi swój
styl gry. Gra toczy się głównie w strefie środkowej. Trwa to do 19
minuty, kiedy to w pole karne wchodzi Janusz Szalbot i strzałem z
kilku metrów zdobywa prowadzenie dla Kuźni. Od tego momentu
gra się porządkuje i coraz wyraźniejszą przewagę ma Kuźnia. Losy
meczu mogły się jeszcze odwrócić. Po dośrodkowaniu Henryk
Buchalik niepewnie interweniuje, piłka trafia pod nogi napastni
ka Wisły, a bramkarz Kuźni chcąc ratować sytuację rzuca się na
nią, niestety zahacza ręką o nogę napastnika. Sędzia dyktuje rzut
karny. Szczęśliwie dla naszych piłkarzy egzekutor karnego nie miał
najlepszego dnia  fatalnie pudłuje. Nie wykorzystana Jedenast
ka" sprawia, że Wisła gra nerwowo, w zawodników Kuźni zaś wstą
piły nowe siły. Raz po raz suną ataki na bramkę Strumienia. Pod
koniec pierwszej połowy w jednej akcji Mirosław Adamus strzela
w poprzeczkę z linii pola karnego, do odbitej piłki podbiega Szy
mon Pietrzyk, a jego strzał głową ponownie odbija się od po
przeczki, w końcu do piłki dochodzi J. Szalbot, który zwodem chce
wyjść na czystą pozycję, niestety piłkę w polu karnym ręką odbija
obrońca Strumienia  sędzia stwierdził, że była to ręka przypadkowa.
W przerwie meczu tradycyjnie odbyło się losowanie nagród dla
posiadaczy biletów wstępu. Warto odnotować, że jedną z nagród
 komplet taśm izolacyjnych  wygrał kibic ze Strumienia. Nagroda

S. Pietrzyk w akcji.

Fot. W. Suchta

główna  szalik klubowy Kuźni  pozostała w Ustroniu.
Obraz gry nie zmienia się w drugiej części spotkania. Kuźnia
nadal przeważa. Często ustrońscy piłkarze cofają się na własną
połowę, by po odzyskaniu piłki przeprowadzać bardzo szybkie
ataki. Gra jest urozmaicona. Po dośrodkowaniu pięknie główkuje
J. Szalbot, jednak bramkarz wybija piłkę. W 60 minucie po akcji
całego zespołu zawodnicy Kuźni „wjeżdżają" z piłką w pole karne
Wisły. Jest tam jednak zbyt tłoczno na oddanie strzału, więc wy
cofują piłkę na 18 metr do nadbiegającego Adriana Sikory, który
strzałem z pierwszej piłki zdobywa drugiego gola dla Kuźni. Dość
pewnie grają w tej fazie spotkania ustrońscy obrońcy. W akcje
ofensywne włącza się Tomasz Słonina. Wydaje się, że kolejne
bramki to tylko kwestia czasu. Wystarcza jedna składna akcja
Wisły, by w 69 minucie zniwelować przewagę Kuźni do jednej
bramki. Odpowiedź jest szybka. W 73 minucie z prawej strony do
pola karnego piłkę podprowadza J. Szalbot, podaje do Romana
Płazy, ten jednak traci piłkę. Gdy wydaje się, że z tej akcji nic już
nie będzie, przed obrońcą Wisły wyrasta Mirosław Adamus, od
biera mu piłkę i bez zastanowienia strzela spoza linii pola karnego
i jest 3:1 dla Kuźni. Wynik do końca spotkania nie ulega zmianie,
choć trzeba zaznaczyć wyraźną przewagę ustrońskiej drużyny.
Szczególnie cieszą strzały z dalszej odległości, po których zdoby
to dwie bramki.
O przewadze Kuźni w tym meczu świadczy też pomeczowa sta
tystyka: Kuźnia oddała 16 strzałów na bramkę, Wisła tylko 8, Kuź
nia egzekwowała 6 rzutów rożnych, Wisła o dwa mniej.
Mecz sędziował Józef Mazur z Bielska  Białej, który potrafił w
porę interweniować, a tym samym nie dopuścił do zbyt ostrej gry.
Nie odgwizdał jednak przynajmniej trzech zagrań ręką traktując je
jako przypadkowe.
Skład Kuźni: H. Buchalik, T. Słonina, P. Popławski, T. Babu

W środku rozgrywał M. Adamus.

Fot. W. Suchta

chowski, W. Krupa, M. Siwy (od 75 min J. Ficek), M. Adamus, S.
Pietrzyk (od 78 min. M. Sałkiewicz), J. Szalbot, A. Sikora, R. Płaza.
Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły Strumień Dariusz Kudła: — Zasłużone zwycię
stwo Kuźni. Wystąpiliśmy w osłabieniu, nie grał zawodnik, który
mimo prawie czterdziestu lat bardzo dobrze gra na ostatnim stope
rze. Mieliśmy dwa słabsze punkty w obronie i stąd bramki. Dodat
kowo przed przerwą nie wykorzystaliśmy karnego, co też wpłynę
ło na drużynę. Gdy nie mieliśmy już nic do stracenia zaatakowali
śmy i gdyby udało się strzelić bramkę kontaktową, w ostatnich
minutach szukalibyśmy okazji do zdobycia wyrównującej bramki.
W Ustroniu zawsze dobrze nam się grało, są tu wspaniali kibice i
przyjemnie tu przyjeżdżać. Gram tu już nie pierwszy raz, tak w „A
klasie" jak w „okręgówce" i wszystkie te spotkania wspominam
bardzo miło, tym bardziej, że często udawało nam się tu osiągać
korzystny wynik. Dziś się nie udało.
Trener Kuźni Ustroń Tadeusz Cholewa: — Zbyt nerwowo przy
stąpiliśmy do tego meczu. Strzelona bramka trochę nas uspokoiła,
a następne sytuacje mogły rozstrzygnąć mecz już w pierwszej po
łowie. W sumie zdobyliśmy trzy bramki, myślę że ładne. Podkre
ślić należy, że wszyscy zawodnicy zagrali ambitnie, widać było na
boisku, że wyszli z postanowieniem wygrania tego meczu. Przed
meczem założyliśmy, że będziemy się starać wykorzystać naszych
szybkich napastników S. Pietrzyka i A. Sikorę. Dało to efekty. Ci
zawodnicy absorbowali często obronę Strumienia. Duży nacisk
kładłem również na to, by zawodnicy decydowali się na strzały
spoza pola karnego. Dziś tak padły dwie bramki. Po prostu wcho
dzenie w pole karne nie zawsze nam wychodzi. W sumie zawodni
cy wykonali przedmeczowe założenia taktyczne. Cieszy wynik,
zwłaszcza że z tą drużyna zawsze ciężko nam się grało.
Za tydzień piłkarze Kuźni grają na wyjeździe z Pionierem w Pisa
rzowicach, a dopiero za dwa tygodnie odbędzie się kolejny mecz
ligi okręgowej w Ustroniu, w którym Kuźnia podejmować będzie
Unię Oświęcim.
Wojsław Suchta
Komorowice
Śrubiamia
Kęty
Oświęcim
Kuźnia
Koszarawa
Strumień
Klecza
Wieprz

28
23
17
15
15
14
14
13
13

Główkuje J. Szalbot.

404
158
169
1710
2016
1513
1211
129
1817

Kaczyce
Chybie
Sucha Beskidzka
Porąbka
Węgierska Górka
Chełmek
Pisarzowice
Wadowice
Brenna

13
U
11
11
11
10
10
7
7

1110
1614
1012
1218
1229
1420
1322
1626
727
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Kiery je tymu winien

Fot. W. Suchta

NIEZŁY SEZON

W ciągu roku, na wyciągu Kolej Linowa na Czantorię, wyróżnia się
dwa sezony: zimowy oraz letni, który trwa od maja, czasem kwietnia,
aż do października. Mimo to poprosiliśmy kierownika Emila Sadlika
o krótkie podsumowanie okresu wakacyjnego:
— To był dobry sezon, a o miesiącu sierpniu można nawet powie
dzieć: bardzo dobry. Słoneczna i ciepła pogoda przyciągnęła do nas
wielu turystów, co szczególnie cieszy, gdy przypomnimy sobie ubie
głoroczne deszczowe lato.
Oczywiście dużym powodzeniem cieszył się letni tor saneczkowy.
Zapytaliśmy E. Sadlika, czy pro
MUZYCZNA wadzona jest jakaś kampania re
klamowa, mająca na celu promo
PROMOCJA cję
tej niewątpliwej atrakcji:
— Prawdę mówiąc nie stać nas
na reklamę, choć uważam, że
należałoby promować Czantorię,
gdyż przyniosłoby to korzyści nie
| TANIEJ
tylko nam, ale także całemu
Salon Muzyczny
miastu. Na razie pomogły arty
kuły w prasie, migawki w tele
ZIBIHIT w Ustroniu
wizji i tak zwana poczta panto
ul. Grażyńskiego 5
flowa, za sprawą której coraz
tel/fax(033)544761
N
większa liczba mieszkańców
Sklep Muzyczny
kraju dowiaduje się o istenieniu
0
ZIBIHIT w Cieszynie
toru. Szczególnie przed weeken
ul. Głęboka 52
dem odbieram telefony z pyta
niami, czy w Ustroniu jest pogo
* 1
da i czy funkcjonuje rynna, (mn)

1 0 %

ZAPRASZAMY só w

t !
1) nieudane przyjęcie piłki, 4) fragment budynku,
POZIOMO:
6) napój z owoców, 8) imię Pugaczowej, piosenkarki rosyjskiej,
9) tysiąc kilo, 10) przeszkoda, bariera, 11) betonowy między
piętrami, 12) msza adwentowa, 13) zasłania twarz, 14) ga
tunek kaczki, 15) cenny zbiór, 16) trafia wspak na kamień,
17) termin komputerowy, 18) miara powierzchni gruntu, 19)
w ręku kościelnego, 20) w orszaku królowej.
PIONOWO: 1) w poprzek wodospadu, 2) sprawdza bilety,
3) polski pieniądz, 4) trafiona przez Amora, 5) pismo
młodzieżowe, 6) szermierz, 7) sprzedaje na odpuście, 11)
odgłos kół pociągu, 13) figura karciana, 14) wujek gwarowo.

Wykludził sie za granice dwacet pore roków tymu. Teraz sie odezwoł,
skozoł mipismym, że przijyżdżo na dwa tydnie, że piyrszy tydziyń mo dlo
rodziny, przocieli, potków, a potym by sie chcioł pore dni posmykać po
gróniach, po lesie, po kamratach, póńś na regulacje, na Wyrchowine,
pospóminać se stare kónty...
Jak my sie trefili kieregosi dnia kole rotuza, lóż my sie wyściskali,
wycałowali, nó i poszli my se kańsi siednóć, coby porzóńdzić o starych
Polokach...
Pofulalimy, pospóminali, dowiedziołech siejako żyje, łón sie zaś dopy
towoł co u mnie...
...A potym nar oz ś niego hyrkło: „Coście z tym naszym Ustróniym
zrobili, czymu nic, jyny niszczycie? Bulocie? " izaczył mi wymiyniać, co
my wszystko sfultali.
Nejgorzij, że we wszystkim, co mi wypóminoł, to miot recht.
Piyrsze sie spytoł, kajje młyn? A potym dalijjechoł, kajje kino? Kajje
staro szkoła? staro chałpa Szczepańskigo kolefajermanów? kiery wyciył
starom lipę kole katolickijfary, co na nij dycki klepsydry wieszali?
Potym mi zrobił wykład (nie musioł, bo jo to wszysko wiedzioł) jako
insze narody dbajóm o to, co starzicy postawili. Ipodziwejcie sie  naszeł
w dziedzinie taki chałpy. Prawi tak:„ Był meblowy na Cieszyńskij  teraz
je szumny sklep, były stare chlywkiprzi Wielkich Domach  terazje misja
i poradziliście nie bulać, a kajje kino, szkoła, młyn  nie szło nic s tego
zrobić?  nejlepij zbulać? "
Prubowołech sie chwolić (bo przeca jak wyjechoł z Ustrónio, to nie
było ani Jaszowca, ani Zowodzio), że cosi myjednako zbudowali, tóż mi
zaroz trónfnył, że po piyrsze budowani  budowanim, a bulani starych
chałup, to je co inszego, a po drugi okropnie mie pytoł, cobych mu zmia
nowoł tego fojta, co kozoł wystawić ty szkaractwa kole Prażakówki i na
Kozłowym (tam, kajje telefonia), snocijak ty bunkry uwidzioł, to go tak
ścisło w dołku, że sie mu łoczy zmoczały. Jak żech sie zaczył bronić, że
mie sie to też nie podobo, że moc ustrónioków na to fluchci, to sie mie
spytoł, czy toje prowda, że u nas już je demokracja, bo jak tak to przeca
rzóndzóm nasi, przez nas wybiyrani. Ale tu żech go c hyc ił, i potym sie już
jyny zastaroł. Powiedziołech mu, jako tymu je, że do rotuza nie wybiyró
my tych nejlepszych, tych coby my chcieli  bo ci akurat nie chcóm jyny
tych, co chcóm być wybrani do jojstwa, a to nie zawsze sóm ci móndrzi...
Chciołech sie na łostatku pochwolić, że mómy swojóm Gazete i dać mu
jedyn numer, alech se w ostatnij chwili spómnioi, co tam je napisane, że
nejważniejsze wiecy zrobione w rotuzie przez pore ostatnich roków, to je
wybulani szkoły i kina, nó i postawiyni pomnika. Tóżech mu tej Gazety
nie doł, bo mie było gańba. Dali my se jeszcze na drogę po półce i
przeproszoł mie, że to jyny z wóli tego, ta szkubaczka, że łón tyn Ustroń
mo tak strasznie rod.
1 pojechoł.
Przijedzie za pore roków i zaś sie bydym spowiadał i gańbił.
Chyba, że wybierymy móndrzejszych  to sie bydym chwolił.
Miyjcie sie
Francek

KRZYŻÓWKA
20 ZŁ* 20 ZŁ

KRZYŻÓWKA

20 ZŁ* 20 ZŁ

20 ZŁ

KRZYŻÓWKA
20 ZŁ

20 ZŁ

20 ZŁ

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
odpowiedzi mija 15 października.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35
JESIEŃ BLISKO
Nagrodę 20 zł otrzymuje Władysław Balcarek z Ustronia,
ul. Polna 23. Zapraszamy do redakcji.
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