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JAN SZWARC BURMISTRZEM 
Na dwóch pierwszych  sesjach Rady Miejskiej  wybrano w całości władze samorządowe naszego  miasta. 
Na pierwszej   sesji  29 października  wybrano  Emila  Fobra  przewodniczącym  RM,  Rudolfa  Krużołk a  i 
Józefa Waszka zastępcami przewodniczącego. Dokonano również wyboru Komisj i Rewizyjnej  RM oraz 
przewodniczących  komisji  problemowych  Rady Miejskiej . Po tygodniu, 5 listopada, odbyła się kolejna 
sesja RM, na której  wybrano Jana Szwarca burmistrzem  Ustronia, jego zastępcą został Ireneusz Szarzeć. 
Znany jest też skład Zarządu Miasta, w którym z urzędu zasiada burmistr z  i jego zastępca, spośród radnych 
wybrano zaś pięciu członków Zarządu. Są nimi: Emili a Czembor, Marzena Szczotka, Bronisław  Brandys, 
Jan Lazar  i Jan Misiorz. Na drugiej  sesji dokonano również  wyboru członków komisji problemowych spo
śród radnych oraz członków tych komisji spoza RM. 

Obrady drugiej sesji Rady Miejskiej prowadził  przewodniczą
cy  RM  Emil  Fober.  W  związku  z  zakończeniem  pracy  burmi
strza przez  Tadeusza  Dudę,  dziękowano  mu  za dwadzieścia  lat 
pracy  w  Urzędzie  Miejskim.  T.  Duda  dziękując  za  ten  sympa
tyczny  gest,  stwierdził,  iż jest  zmuszony  odejść  ze  względu  na 
stan  zdrowia.  Będzie  się  starał  jednak  dalej  współpracować  z 
miastem,  gdyż nie zamierza  całkowicie  zaprzestać  swej  działal
ności  społecznej. 

Na pierwszej  sesji radni  zdecydowali,  by na wniosek  Zarządu 
Miasta uhonorować  laurem „Srebrnej Cieszynianki" Renatę Ci
szewską  prowadzącą  przy  Szkole  Podstawowej  nr  l  dziecięcy 
zespół  „Równica".  Wręczenia  lauru  dokonano  na  drugiej  sesji, 
przy czym główna uroczystość odbędzie się w Teatrze w Cieszy
nie.  Przy tej okazji E. Fober  i burmistrz  Kazimierz  Hanus  pod
kreślali  zasługi  R. Ciszewskiej w promocji naszego  miasta. 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyborów 
burmistrzów  i członków  komisji  problemowych  RM.  Wybrano 
Komisję Skrutacyjną w składzie: Jan Gluza, Stanisław  Malin a 
i Tomasz  Szkaradnik.  Zgłoszono  tylko jednego  kandydata  na 
stanowisko  burmistrza.  Jan  Lazar   zgłosił  kandydaturę  Jana 
Szwarca.  Przed przystąpieniem do głosowania J. Szwarc  przed
stawił  się radnym,  a następnie  kandydatowi  na burmistrza  zada
wano pytania. Tomasz Dyrda zapytał o perspektywiczny  rozwój 
Ustronia. 

— Z całą  pewnością  będziemy  musieli  kontynuować  rozpo
częte zadania  —  odpowiadał J. Szwarc. —  Jestem głęboko  prze
konany, że to miasto uzdrowiskowe musi świadczyć usługi dla 
społeczności  nie  tylk o  Ustronia,  ale  też dla  okolic    szczegól
nie Śląska, któr y  w tej  chwili  będzie  naszym  województwem. 
Górny Śląsk to duża aglomeracja  przemysłowa  i dlatego  mu
simy postarać się o zabezpieczenie  bazy  sportoworekreacyj
nej, o  upiększenie  miasta,  tak  by  uczynić  go  bardziej   atrak 
cyjnym. Patrząc do przodu, Ustroń  nie może być miastem, w 
który m  można jedynie się wyspać. Oprócz walorów  krajobra 
zowych  należy odwiedzającym  nas gościom zapewnić  należyte 

(cd. na str.  4) 

,Srebrną Cieszyniankę" otrzymała  R. Ciszewska.  Fot. W. Suchta 

UBEZPIECZENIA  NA  ŻYCIE 
Z FUNDUSZEM EMERYTALNYM 

USTROŃ,  ul . Cieszyńsk a  1 
ZAPRASZAM Y  DO  BIUR A 

od  poniedziałku  do  piątku 
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SZKOLENIE  KANDYDATÓW 
NA AGENTÓW  UBEZPIECZENIOWYCH. 

BEZPŁATNE  DORADZTWO. 



Fot. W. Suchta 

EMIL FOBER 
Urodził się w 1940 r. w Goleszowie. Po ukończeniu  ustrońskiego 

Technikum MechanicznoKuźniczego podejmuje pracę w Fabryce 
Automatyki  Chłodniczej w Cieszynie.  Pracuje tam poczynając od 
stanowiska ślusarza  montera kompresorów, a dalej poprzez kolej
ne szczeble kierownicze, dochodzi  do stanowiska  zastępcy  dyrek
tora do spraw produkcji. W tym okresie kończy studia na Wydziale 
Mechanicznym  Politechniki  Śląskiej oraz  studia  podyplomowe z 
zakresu organizacji i zarządzania. Po 22 latach pracy w FACh prze
nosi się do Rejonowej Wielobranżowej Usługowej Spółdzielni Pracy 
w Cieszynie, gdzie przez 5 lat jest zastępcą prezesa do spraw tech
nicznych. Ostatnie  13 lat pracuje w Przedsiębiorstwie  Państwowym 
„Uzdrowisko  Ustroń" na stanowisku  zastępcy dyrektora do  spraw 
technicznych.  Zajmuje się  problemami  inżynierii  uzdrowiskowej 
oraz pełni funkcję kierownika ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Gór
niczego. Podczas pracy w „Uzdrowisku" ukończył drugi fakultet na 
krakowskiej AGH w zakresie systemów ochrony środowiska. Jego 
pasjąjest śpiew. Był uczniem prof. Jerzego Drozda w klasie śpiewu 
solowego.  Służbę wojskową„prześpiewał" w Centralnym Zespole 
Artystycznym Wojska Polskiego. Pod koniec lat 60. wystąpił w ope
rze Jana Sztwiertni  „Szałasnicy" w roli gazdy Cieślara.  Śpiewał w 
wielu chórach, w ostatnich  latach solista Estrady Ludowej „Czanto
ria",  jest również prezesem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Lu
dowej  „Czantoria".  W  młodości  uprawiał  lekkoatletykę.  Do  dziś 
jeździ  na nartach. Lubi podróże. Uprawia też turystykę górską,  do 
której najczęściej zmusza go pies dalmatyńczyk. Żona  Halina jest 
dyrektorem Banku Spółdzielczego w Ustroniu, starsza córka ukoń
czyła Międzynarodową  Wyższą  Szkołę Handlową  w  Katowicach, 
młodsza  córka  studiuje na  trzecim  roku  fizyki medycznej  UŚ.  29 
października na sesji  Rady Miejskiej zostaje wybrany  przewodni
czącym  RM. 

Fot. W. Suchta 

JAN SZWARC 
Urodził  się w  1946 r. w Ustroniu,  tu  też kończy  Szkołę  Pod

stawową  nr  1, a następnie  Technikum  Ochrony  Roślin  w Cie
szynie.  Po ukończeniu  technikum  podejmuje naukę w  Studium 
Nauczycielskim  w  Katowicach,  gdzie  kształci  się  na  kierun
ku biologicznym.  Później  kończy  Akademię  Wychowania  Fi
zycznego  w Krakowie.  Po studiach  pracuje jako  nauczyciel  w 
Cieszynie.  W  1976  r.  zostaje  wybrany  prezesem  Wojewódz
kiej Federacji  Sportu  w BielskuBiałej.  Od  roku  1979 jest  wi
cedyrektorem  Wydziału  Kultury  Fizycznej,  Sportu  i Turysty
ki w Urzędzie  Wojewódzkim  w BielskuBiałej. Następnie  pra
cuje jako  inspektor  oświaty  w  Wiśle.  W  1989  r. wyjeżdża  na 
półtora  roku  do  Wielkiej  Brytanii,  gdzie  pracuje jako  nauczy
ciel  w  szkole.  Po  powrocie  do  kraju  w  1991  r.  zostaje  dyrek
torem  Zespołu  Szkół  Technicznych  w Ustroniu.  Funkcję  tę 
pełni  do  momentu  wyboru  na  burmistrza.  Znany  sportowiec. 
Był  reprezentantem  Polski  juniorów  i seniorów  w rzucie 
oszczepem.  Znajdował się w ścisłej kadrze olimpijskiej  przy
gotowującej się do  letnich  igrzysk  w Meksyku  w  1968 r.  Jako 
junior  zajmuje czwarte  miejsce na  Mistrzostwach  Europy  Ju
niorów,  był  też  mistrzem  Polski  juniorów.  W  1967  r.  posiada 
czwartą  odległość  w  rzucie  oszczepem  w  Polsce,  a działo  się 
to  w  czasach  świetności  dwóch  najlepszych  w  historii  pol
skich  oszczepników   Janusza  Sidły  i Władysława  Nikiciuka. 
11 października  w wyborach  samorządowych  zostaje  radnym 
Sejmiku  Wojewódzkiego.  Radny,  wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej w Ustroniu  w poprzedniej kadencji. Jako swe  główne 
zainteresowanie  podaje  problemy  ekologiczne.  Wolny  czas 
spędza  aktywnie,  głównie jeżdżąc  na  rowerze  górskim.  Lubi 
słuchać  muzyki,  w  tym  także  poważnej. 6 listopada  na  sesji 
Rady  Miejskiej zostaje wybrany  burmistrzem  Ustronia. 

Moim marzeniem jest,  by Śląsk, który przed laty 
postami na rozwój „  Uzdrowiska Ustroń ", dzisiaj przy
szedł z pomocą  miastu w dokończeniu dzieła, wspo
magając finansowo budowę zaplecza kulturalno  re
kreacyjnego oraz infrastruktury miejskiej zwłaszcza 
mającej wpływ na stan środowiska naturalnego. 

Byłem w wielu miejscach na święcie i zawsze z 
największą  radością  wracałem  na Śląsk  Cieszyń
ski i do  mojego  miasta.  Pragnę  służyć  tej  ziemi, 
Ustroniowi i jego  mieszkańcom jak  najlepiej. Będę 
również  tego  wymagał  od pracowników  Urzędu 
Miejskiego. 

Koszykarze  Mokate    Piast 
Cieszyn nie sprawiają  zawodu 
swojemu  sponsorowi.  Jak  do
tąd  wygrali  9 kolejnych  me
czów  i są w trzecioligowej  ta
beli  jedynym  zespołem  bez 
porażki.  Ostatnio  „kawowa" 
drużyna  została  wzmocniona 
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rosyjskim graczem  mierzącym 
205 cm  wzrostu. 

Najstarszy browar  mieszczań
ski  istniał  w  Cieszynie  już  w 
XI V wieku. Obiekty znajdowa
ły się na Starym Targu.  Trady
cje kontynuuje Bracki  Browar 
Zamkowy. 

Dużą popularnością  cieszy  się 
wypożyczalnia  dziecięcych 
strojów karnawałowych,  która 
działa przy Ośrodku  Kultury w 
Strumieniu.  Korzystają z niej 

pociechy  zamieszkałe  w  mie
ście  i okolicznych  wsiach. 

Jedną  z popularniejszych  im
prez  organizowanych  w  cie
szyńskim  regionie jest  Festi
wal  Kapel  Podwórkowych, 
który  odbywa  się  wakacyjną 
porą  w Skoczowie.  Rokrocz
nie na estradzie  i ulicach  wy
stępuje  kilkadziesiąt  kapel z 
całej  Polski. 

Skoczowska  Spółdzie ln ia 
Mieszkaniowa  „Wspólnota" 

admin is t ru je  bl isko  2200 
mieszkaniami,  w  których  żyje 
ponad  6 tys.  osób. 

Do  Szkoły  Podstawowej  nr 7 
w Cieszynie  uczęszczają  dzie
ci  z dzielnicy  Krasna  i wsi 
Gumna należącej do sąsiedniej 
gminy Dębowiec. Uczniów jest 
blisko  200. 

Rozpoczęła się  likwidacja  Be
skidzkiego  Oddziału  Straży 
Granicznej. Jego zadania przej
mą  inne oddziały  SG.  (nik) 



9  listopada odbyła się druga sesja Rady  Powiatu wyłonionej w 
wyborach  samorządowych  11 października. Już przed  rozpoczę
ciem obrad wiadomo było, że doszło do układu koalicyjnego AWS 
i UW. Na  sesji  w  głosowaniu  tajnym  wybrano  starostę,  którym 
został  Andrzej   Georg  z  Ustronia,  burmistrz  naszego  miasta  w 
latach  199092.  W Zarządzie  Rady  Powiatu  znalazł  się  również 
Lesław Werpachowski z Ustronia, radny ustrońskiego  samorzą
du w  latach  199098. 

Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 
31  października 

Małgorzata  Zybura ,  Pisz  i Franciszek  Nosiła,  Ustroń 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Paweł  Macura,  lat 85, ul. M.  Konopnickiej  24/12 
Franciszek  Macura,  lat 85, ul. Szpitalna  27 
Helena  Szturc,  lat 91, ul. M.  Konopnickiej  34/4 
Franciszek  Górniok ,  lat 91, ul. Lipowska  64 
Anna  Błaszczyk,  lat 85, ul. Wiśniowa  2 
Anna  Gogółka,  lat 80, ul. Kwiatowa  5 

Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo   Wyborcze  Członków 
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie", obradujące 5  listopada 
w  Warszawie,  wybrało  21  osobową  Radę  Izby  na  trzyletnią  ka
dencję, w skład  której wszedł  Jan  Kubień,  prezes  Zarządu,  dy
rektor  generalny  Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej  spółka  z  o.o. 
w  Ustroniu.  Izba  zrzesza  323  przedsiębiorstwa  wodociągowo  
kanalizacyjne  i budownictwa  inżynieryjnego w kraju. 

Fot. W. Suchta 
7 listopada, na dolnej stacji Kolei Linowej na Czantorię w Ustro

niu Polanie, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętnia
jącej Klemensa  Starzyka   ps. Szpak, Alojzego  Badurę   ps. To
biasz, Jana  Bujoka  ps. Jawor, Jana Poloka ps. Lis, Jana  Pytela 
  ps. Góra,  Pawła  Śliża   ps.  Czarny,  partyzantów  oddziału  AK 
„Czantoria", którzy zginęli na stoku Czantorii w walce z Niemcami. 
W  uroczystości  wzięły  udział  poczty  sztandarowe  Światowego 
Związku Żołnierzy AK z Katowic, Cieszyna  i Ustronia,  kombatan
ci,  radni,  rodziny  tych,  którzy  zginęli.  Modlil i  się  księża  ustroń
skich  parafii: Antoni  Sapota,  Piotr  Wowry  i  Alojzy  Wencepel. 
Aktu  odsłonięcia  tablicy  dokanali:  syn  Klemensa  Starzyka    Jan 
Starzyk,  Maria n  Piotrowicz  z  katowickiego  oddziału  ŚZŻ  AK, 
przewodniczący  RM Emil Fober  oraz burmistrz Jan  Szwarc. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Władysław  Lewicki ,  lat  51,  ul. Tartaczna  5 
Helena  Zahraj ,  lat 90, ul. 3 Maja  50 

Składam  serdeczne  podziękowania  Radzie  Programo
wej  i  Redakcji  „Gazety  Ustrońskiei"  za  współpracę  w 
okresie  pełnienia  funkcji  członka  Rady  Programowej 
Gazety  Ustrońskiej  z  ramienia  Rady  Miejskiej. 

Życzę  jednocześnie  dalszego  rozwoju  Gazety  i wielu  i 
nowych  czytelników. 

Z  poważan iem  Alojzy  Sikora 

KRONIKA  POLICYJNA 
29.10.98  r. 
O godz. 5.00 na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z  Brody  kie
rujący  cinquecento  mieszka
niec  Ustronia  wymusił  pierw
szeństwo przejazdu  i doprowa
dził  do  kolizji  z  mieszkańcem 
Ligoty jadącym tatrą.  Sprawcę 
ukarano  mandatem. 
29.10.98  r. 
O godz. 6.50 na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z  Brody  kie
rujący oplem  kadettem  miesz
kaniec  Ustronia  zajechał  dro
gę  mieszkańcowi  Jaworzynki 
jadącemu  fiatem uno.  Sprawcę 
kolizj i  ukarano. 
30.10.98  r. 
O godz.  12.15 na ul.  Katowic
kiej  w  Ustroniu  Nierodzimiu 
kierujący  fordem  escortem 
mieszkaniec  Ustronia, jadąc  z 
nadmierną  prędkością  w  trak
cie wyprzedzania  samochodu, 
który  zajechał mu  drogę,  stra
cił  panowanie  nad  pojazdem, 
wpadł  w  poślizg,  zjechał  do 
rowu  i uderzył w słup  żelbeto
nowy. Doznał złamania prawe
go  podudzia. 
30.10.98  r. 
O  godz.  18.45  na  ul.  Szpital
nej  k ieru jący  polonezem 
mieszkaniec  Skoczowa  potrą
cił  idącego  środkiem  drogi 
mieszkańca  Ciechocinka.  Kie
rowca trzeźwy. Pieszemu pobra
no krew do analizy i pozostawio
no na  leczeniu w szpitalu. 
30.10.98  r. 
O  godz.  21.45  patrol  policji 
ujawnił  nietrzeźwego  portiera 
jednego  z zakładów  na  terenie 
naszego  miasta.  Powiadomio
no dyrekcję. 
31.10.98  r. 
O  godz.  14.45  na  ul.  Równica 
zatrzymano znajdującego się w 
stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca  Ustronia jadącego  motoro
werem.  Wynik  badania  alko
metrem   0,28  prom. 
1.11.98 r. 
O godz. 8.00 na terenie posesji 
przy ul. Cieszyńskiej ujawnio
no  zwłoki  51  letniego  miesz
kańca  Ustronia.  Przybyły  na 

STRAŻ  MIEJSK A 
26.10.98  r. 
Otrzymano  informację  od  są
siadów,  że  jeden  z  mieszkań
ców  ul.  Solidarności  od  kilku 
dni  nie  wychodzi  z domu.  Na 
miejsce udali się funkcjonariu
sze  SM,  policji  i  pracownik 
MOPS.  Otwarto  drzwi  do 
domu,  a  następnie  wezwano 
pogotowie,  które  odwiozło 
mężczyznę  do  szpitala. 
27.10.98  r. 
Szczegółowo sprawdzano oko
lice  kładki  dla  pieszych  przez 

miejsce zdarzeń  lekarz nie po
dał  przyczyny  śmierci.  Wyklu
czono  działanie  osób  trzecich, 
zalecono przeprowadzenie sekcji. 
1.11.98  r. 
O godz.  10.30 na ul.  Skoczow
skiej zatrzymano znajdującego 
się  w  stanie  n ietrzeźwym 
mieszkańca Ustronia kierujące
go motorowerem. Wynik bada
nia alkometrem    1,89 prom. 
1.11.98  r. 
O  godz.  16.25  na  ul.  Grażyń
skiego zatrzymano znajdujące
go  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca Ustronia kierujące
go polonezem.  Wynik  badania 
alkometrem   2,12  prom. 
1/2.11.98  r. 
W  nocy  włamano  się  do  baru 
na  terenie  Harbutowic.  Rabu
sie  weszli  do  środka  po  ukrę
ceniu  kłódek  w  kracie  zabez
pieczającej drzwi  wejściowe  i 
wyważeniu  ich. Skradli  papie
rosy,  słodycze,  piwo,  czajnik 
bezprzewodowy,  termowenty
lator.  Straty  oszacowano  na 
około 2  tys.  zł. 
2.11.98  r. 
O godz.  16.00 na ul. Źródlanej 
kierujący fiatem 126p mieszka
niec  Ustronia  doprowadził  do 
kolizj i z mieszkańcem  naszego 
miasta jadącym dodge.  Spraw
ca znajdował się w  stanie  nie
trzeźwym.  Badanie  alkomate
rem wykazało 2,01 prom. alko
holu w wydychanym powietrzu. 
3.11.98  r. 
Na ul. Szpitalnej doszło do zde
rzenia  dwóch  pojazdów:  hon
dy  civic  k ierowanej  przez 
mieszkankę  Żywca  i fiata kie
rowanego  przez  mieszkankę 
Prudnika.  Ponieważ wyjaśnie
nia  obu  pań  co  do  winy  były 
sprzeczne sprawę  rozstrzygnie 
kolegium. 
4.11.98  r. 
Między  godz.  9.00  a  11.30  na 
ul.  Mickiewicza  włamano  się 
do  fiata  126p.  Łupem  padły: 
walizka  metalowa  z  zawarto
ścią specjalistycznych narzędzi 
mierników  i lutników  oraz  ra
dioodtwarzacz panelowy.  Stra
ty oszacowano na około 1000 zł. 

(MP) 

Wisłę w Nierodzimiu, w związ
ku  z  informacją,  że  pod  mo
stem  zamieszkuje  bezdomny. 
Okolica  będzie  patrolowana. 
29.10.98  r. 
Kontrola  osób  handlujących 
zniczami  przed  cmentarzami. 
Nie stwierdzono  uchybień. 
31.10/1.11.98  r. 
W godzinach nocnych  patrolo
wano  okol ice  wszystkich 
ustrońskich  cmentarzy  oraz 
okolice  dyskoteki  „Mirage 
2000"  i „Casablanca".  Spraw
dzano  też  zabezpieczenie 
punktów handlowych,  (mn) 

.<!! i.   < 

3  Gazeta  Ustrońska 



JA N  SZWARC 
BURMISTRZEM 

(cd. zestr. 1) 

warunk i do uprawiania  sportu, rekreacji , wypoczynku.  Trze
ba też będzie  rozwijać wiele  innych działań w zakresie  kultu 
ry .  Jest  to sfera  wymagająca  zmian,  stworzenia  odpowied
niej  bazy, tak by młodzież mogia  rozwijać swe talenty, zdoby
wać dodatkowe kwalifikacje . Nie mamy domu kultur y z praw
dziwego  zdarzenia.  Musimy  też zadbać  o naszą  młodzież w 
szkołach.  Myślę  o gabinetach,  pomocach  naukowych.  Jako 
samorząd za to odpowiadamy. Stoimy w przededniu  reformy 
edukacyjnej. W związku z tym  czeka  nas ogrom  prac,  przy
stosowanie  obiektów.  Trudnych  problemów  roboczych  poja
wi  się bardzo  dużo.  Myślę, że razem  będziemy  j e  rozwiązy
wać  mądrze.  Pieniędzy  nie jest wiele. Trzeba  nimi  tak  gospo
darować  aby  starczyło  dla  wszystkich. 

— Przedstawił  pan ogólną  wizję, a mnie chodzi o konkrety . 
Co,  przy  ograniczonych  środkach  jakim i  miasto  dysponuje, 
można  zrobić ju ż dzisiaj  — pytał dalej T. Dyrda. 

— Nie  chciałbym  w tej   chwili  czegokolwiek  obiecywać na 
wyrost.  Powiem  jedynie, że z racj i  tego,  iż zostałem  radnym 
wojewódzkim  przeprowadziłem ju ż szereg rozmów. Wiem  już, 
że  istnieje  możliwość  zdobycia  środków  na zadaszenie  amfi
teatru,  że istnieje  również  możliwość  zdobycia  środków na 
budowę  basenu.  To  dwie  sztandarowe  sprawy,  któr e  należy 
zrobić  w najbliższych  latach.  Nie są to czcze  obiecanki, ale 
konkrety . Zapewniano mnie, że są na to środki. Myślę, że taka 
możliwość  zaistnieje, a nawet w przyszłym  roku  jesteśmy w 
stanie daleko posunąć się do  przodu, jeżeli  chodzi o zadasze
nie amfiteatru . 

— Do Sejmiku  startował  pan z ramienia  SLD. Czy jest  pan 
członkiem  czy sympatykiem  — pytał  radny Jacek  Kamiński . 

— Nie  powiedziałem  nic na temat  mojego  rysu  polityczne
go. Wychowałem  się na gospodarstwie.  Ojciec należał do ZSL. 
Gdy  dorosłem,  poszedłem  w ślady  ojca  i wpisałem  się  też do 
tego  stronnictwa.  Gdy  zostałem  wybrany  prezesem  Woje
wódzkiej   Federacji  Sportu  zobligowano  mnie  do  wstąpienia 
do PZPR, gdyż takie funkcj e mogli pełnić tylk o  ludzie  partyj 
ni. W ostatnich  latach  uczestniczyłem  w spotkaniach z wielo
ma  działaczami  wielu  partii ,  ale biorąc  pod uwagę  własne 
przekonania zdecydowałem  się zostać członkiem  Socjaldemo
kracj i  Rzeczypospolitej   Polskiej. Z ramienia  SLD  startowa
łem do Sejmiku  uzyskując  dość  wysokie  poparcie w tak  ma
łym  środowisku. 

O czystość wód Wisły pytał Kazimierz Stolarczyk, a J. Szwarc 
odpowiadał, że faktycznie woda w Wiśle nie mieści  się w żadnej 
skali  wód. Jest to nie  tylko problem  Ustronia  i tylko  razem z in

T.  Dudzie  dziękowano  za dwadzieścia  lat pracy  w  Urzędzie 
Miejskim.  Fot.  W.  Suchta 
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nymi gminami  da się go rozwiązać. Jest to też problem  Górnego 
Śląska,  który  czerpie  wodę z Goczałkowic.  Wymaga  to  jednak 
ustaleń kompleksowych.  Rzeka Wisła jest na pewno  newralgicz
nym punktem  w mieście. 

Przystąpiono do głosowania, w którym J. Szwarca  poparło 17 
radnych, przeciw było 4 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Po 
ogłoszeniu  wyników  głosowania  J.  Szwarc  podziękował za wy
bór  i zapewnił,  że działać  będzie  zgodnie  z ustawą  o samorzą
dzie.  Stwierdził  też,  że jego  marzeniem jest, by nawet  oponenci 
przyznali  po pewnym  czasie,  iż jest  dobrym  burmistrzem. Pe
łniąc  funkcję burmistrza  nie  będzie  zwracał  uwagi  na podziały 
polityczne  i wyznaniowe. 

Po wyborze nowego burmistrza  E. Fober podziękował  ustępu
jącemu  burmistrzowi  Kazimierzowi  Hanusowi  za serce,  wkład 
pracy  i kulturę pracy wniesioną  do Urzędu Miejskiego oraz za to 
wszystko, dzięki  czemu  Ustroń  się  rozwijał. 

— Nie jestem  zaskoczony  tą sytuacją,  jednak  miałem  czas, 
by się do niej  przygotować  moralnie  i duchowo — mówił  ustę
pujący burmistrz.  — Przyjmują c  to stanowisko  zawsze  się li 
czyłem z taką  sytuacją. 

K.  Hanus  pogratulował  wyboru  J. Szwarcowi  i  podziękował 
wszystkim  za  współpracę. 

— Tak to w życiu  bywa, że jedni  przychodzą, a drudzy  od
chodzą. Nie są tajemnicą  zgrzyty  między mną a burmistrzem 
Hanusem. Wszyscy uczyliśmy się samorządności  i chyba z tego 
powodu  wynikały  spory.  Dziękuję  panu za to, co zrobił  pan 
dla  miasta  — mówił J.  Szwarc. 

Na stanowisko swego zastępcy J. Szwarc zaproponował  Irene
usza  Szarca,  którego  rekomendował jako  znającego pracę  gmi
ny, gdyż dotychczas  był  sekretarzem  miasta w Skoczowie.  Sam 
kandydat na zastępcę burmistrza stwierdził, że propozycja go za
skoczyła,  jednak  po konsultacjach  zdecydował  się na jej  przy
jęcie.  Dodał,  że nie jest  związany z żadną  opcją  polityczną. W 
głosowaniu  tajnym I. Szarzeć otrzymał 22 głosy popierające jego 
kandydaturę przy jednym  głosie wstrzymującym się. 

Wybrany burmistrz zaproponował  też kandydatów do Zarządu 
Miasta.  Wybierano  ich  również w głosowaniu  tajnym.  Wszyscy 
zgłoszeni  kandydaci  otrzymali  wymaganą  liczbę głosów  popie
rających i tak  członkami  Zarządu  Miasta zostali:  Emili a  Czem
bor   (16  głosów),  Marzena  Szczotka  (21  głosów),  Bronisław 
Brandys  (14 głosów), Jan  Misiorz(21  głosów), Jan  Lazar  (21 
głosów). 

Wybrano  również  komisje  problemowe  Rady  Miejskiej. E. 
Fober  zaznaczył, że starano  się ograniczyć  liczbę  członków  ko
misji spoza rady, gdyż w zbyt  licznych ciałach pracuje się gorzej. 
Zawsze jest  jednak  możliwość,  by komisja na swe  posiedzenie 
zaprosiła  eksperta.  Kierowano  się  również  zasadą, że radny  nie 
powienien  zasiadać w więcej niż dwóch  komisjach.  Głosowano 
jawnie nad całymi składami komisji. W prawie każdym  wypadku 
odbywało się to zdecydowaną  większością głosów, w przypadku 
Komisji  Budżetu  przy  czterech  wstrzymujących  się,  zaś  składy 
Komisji  Układu  Przestrzennego  i Komisji  Ochrony  Środowiska 
wybrano jednogłośnie. 

Gdy  zakończono  głosowanie  E. Fober  stwierdził,  że w skła
dzie żadnej komisji nie znalazł się radny Wikto r  Pasterny.  Prze
prosił radnego za to uchybienie  i zaproponował,  by wybrał  sobie 
komisję, w której chciałby działać. W. Pasterny nie zgodził się na 
takie  rozwiązanie  i opuścił  salę  obrad.  Już  po  sesji  rozmawiano 
raz jeszcze z W. Pasternym,  który  zadeklarował,  że na następnej 
sesji  RM  zdecyduje się na pracę w którejś z komisji  RM. 

Na zakończenie  obrad  E. Fober przedstawił  radnym  swoją wi
zję pracy  samorządu,  która  ma polegać  na pracach w komisjach 
lub w Zarządzie  Miasta, tak by na sesjach  unikać  dyskutowania 
nad  prostymi  sprawami,  które często da się załatwić  bezpośred
nio w Urzędzie  Miejskim  lub na szczeblu  rad  osiedli. 

Wojsław  Suchta 



KOMISJE  PROBLEMOWE 
RADY MIEJSKIEJ 

KOMISJA  REWIZYJNA 
Przewodnicząca  Joanna  Kotarska, 
członkowie  Marzena Szczotka, Stanisław  Malina. 

KOMISJA  BUDŻETU 
I  PRZESTRZEGANIA  PRAWA 

Przewodniczący  Rudolf  Krużołek, 
członkowie  Joanna Kotarska, Jan Gluza, Józef Kurow 
ski, Cezary  Derewniok. 

KOMISJA  OŚWIATY,  KULTURY, 
SPORTU  I  TURYSTYKI 

Przewodnicząca  Emili a  Czembor, 
członkowie    Stanisław  Malina,  Jan  Misiorz,  Stanisław 
Niemczyk, Józef Cieślar. 

KOMISJA  UKŁAD U  PRZESTRZENNEGO 
MIASTA,  ARCHITEKTURY  I  URBANISTYKI 
Przewodnicząca  Helena  Wierzbanowska, 
członkowie   Bronisław  Brandys,  Andrzej   Gluza,  Rafał 
Winter , Korneliusz Świątek, Tadeusz Walarus. 

KOMISJA  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ, 
MIESZKANIOWEJ  I  KOMUNIKACJI 

Przewodniczący  Józef Waszek, 
członkowie    Ryszard  Banszel,  Jacek  Kamiński ,  Jan 
Drózd, Ryszard Jarota, Jan Korcz. 

KOMISJA  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
ZDROWIA  I  LECZNICTWA 

UZDROWISKOWEGO 
Przewodniczący  Tomasz Dyrda, 
członkowie  Ilona Winter , Kazimierz Stolarczyk, Marze
na Szczotka, Tomasz  Szkaradnik. 

KOMISJA  ROLNICTWA 
PRZEMYSŁU  I  USŁUG 

Przewodniczący  Andrzej  Gluza, 
członkowie  Helena Wierzbanowska, Jan Lazar, Jan Glu
za, Tadeusz Duda. 

RADA  PROGRAMOWA 
GAZETY  USTROŃSKIEJ 

Marzena Szczotka, Stanisław  Malina, Stanisław  Niem
czyk, Józef Twardzik . 

Fot. W. Suchta 

Pod  tym  ciekawym  tytułem 
ukazało  się  ostatnio  kolejne 
wartościowe wydawnictwo  re
gionalne.  Jest  to  zbiór  ponad 
dwudziestu  felietonów  pisa
nych  gwarą,  których  autorem 
jest  Zbigniew  Niemiec.  Stali 
czytelnicy naszej gazety  zapo
znali  się z nimi już  wcześniej, 
bo  od  dłuższego  czasu  druko
wane były na ostatniej  stronie. 
Teraz okazuje się, że anonimo
wy dla większości  czytelników 
autor    Francek,  to  ustroński 
plastyk Zbigniew  Niemiec. 

Promocja  tomiku  prozy  zo
stała  zorganizowana  w  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
wraz  z  wernisażem  prac  arty
stycznych  autora. Okazało  się, 
że  Francek  równie  dobrze  pi
sze  jak  rysuje  i  rzeźbi,  toteż 
jego rysunki znajdują się w tym 
wydawnictwie. Jeden z nich, ze 
strony tytułowej zamieszczamy 
dziś gazecie. Wstęp  i informa
cję o twórcy  opracował  znaw
ca  literatury  regionalnej  Jan 
Krop z  Wisły. 

Zbigniew  Niemiec  jest  mo
ralistą,  a  prezentowane  teksty 
są  odzwierciedleniem  jego  fi 
lozofii  życiowej, z którą  utoż
samia się na pewno wielu  czy
telników,  pełnych  obaw  i bez
silności  wobec  zmian  zacho

dzących  wokół  nas.  Teksty  te 
stają się bardziej swojskie i bli
skie  dzięki  temu,  że  napisane 
zostały  gwarą    językiem  na
szych  przodków,  który  więk
szość ustroniaków zna i pamię
ta z domu rodzinnego, choć nie 
wszyscy używajągo na co dzień. 
W  tomiku  nie  ma  gotowej  od
powiedzi na postawione w tytu
le pytanie „Kaj idziesz człowie
cze?". Felietony te skłaniają do 
zatrzymania  się  na  moment  w 
kieracie życia  i dokonania  oce
ny wyboru własnej  drogi. 

Zainteresowanych  informu
ję, że wydawnictwo można na
być  w  Muzeum  Hutnictwa  i 
Kuźnictwa w cenie 4  zł. 

Lidi a  Szkaradnik 

mM 

WOJEWODA  BIELSKI 

Szanowni  Państwo, 

Towarzystwo Miłośników  Ustronia 

Pragnę tą drogą udzielić rekomendacji Państwa  inicjatywie re
montu  i rozbudowy Ośrodka  Kultury „Prażakówka" w  Ustroniu. 

Jednocześnie  z  uwagi  na  znaczenie  i  rangę  tego  obiektu  dla 
miasta Ustronia, zapewniam, że popieram Państwa działania zmie
rzające do pozyskania  funduszy na renowację  „Prażakówki". 

Zapewniając o swojej przychylności,  pozostaję z  wyrazami 
szacunku  / \ 

WOJEWODA  BIELSK] 

ANDR2  SIKORA 

List  otwarty ! 
Szanowni  Państwo! 

Niniejszym  pozwoliliśmy  sobie  opublikować  list  wojewody 
bielskiego,  pana  Andrzeja  Sikory,  adresowany  do  Towarzystwa 
Miłośników  Ustronia,  licząc na to, że będzie on zachętą do  spon
sorowania  i  inwestowania  przez  Państwo  remontu  i  rozbudowy 
Ustrońskiego Ośrodka  Kultuiy  „Prażakówka". 

Pragniemy  również poinformować Państwa, że pan  wojewoda 
nie tylko udzielił rekomendacji przedmiotowej sprawie,  lecz tak
że zasilił stan  konta na  rzecz „Prażakówki"  z własnej  kasy. 

Za Zarząd  TM U 
prezes Stanisław Niemczyk  i zastępca prezesa Halina Dzierżewicz 
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Krop omówił  zbiór  felietonów Z. Niemca.  Fot. W.  Suchta 

JUBILA T Z  PIÓRKIEM 
W  piątek,  23  października, 

odbył  się  w  Muzeum  Hutnic
twa  i Kuźnictwa wernisaż  wy
stawy jubileuszowej  Zbignie
wa  Niemca.  Pół  wieku  do
świadczeń  na  ziemskim  pado
le każdego skłania do refleksji. 
Z.  Niemiec  swoje  przemyśle
nia przelewał na papier  i dlate
go,  prezentacji  twórczości  pla
stycznej, towarzyszyła promocja 
zbioru  felietonów  pod  tytułem 
„Kaj idziesz  człowiecze". 

Tego popołudnia w sali  przy 
ul. Hutniczej spotkała się rodzi
na  plastyka, jego  przyjaciele i 
znajomi,  członkowie  Stowa
rzyszenia Twórczego „Brzimy" 
oraz  stali  bywalcy  Muzeum. 
Tradycyjnie  powitała  wszyst
kich  Lidia  Szkaradnik,  a  na
stępnie  kilka  słów  o  jubilacie 
powiedział  Andrzej   Piechoc
ki .  Przypomniał  między  inny
mi  fakt powstania  Grupy  Pla
stycznej „Brzimy" w paździer
niku  1978  roku,  początki  jej 
działalności  i „wiślański  okres" 
w życiu Z. Niemca, kiedy to na

leżał  do  organizatorów  Tygo
dnia  Kultury  Beskidzkiej,  Wi
ślańskich  Dni  Sportu.  Wtedy 
właśnie  powstał  charaktery
styczny „Wiślaczek"  obecnie 
maskotka sąsiedniego  miasta. 

—  Mimo ,  że  działał  poza 
Ustroniem —  kontynuował  A. 
Piechocki, — cały czas łączyły 
go  silne związki  z  rodzinnym 
miastem. Świadczy o tym cho
ciażby fakt, że należał do twór
ców dwóch ustrońskich gazet. 
Żywot jednej  z nich, zatytuło
wanej   „Impulsy" ,  był  krótki , 
druga,  jak o  gazeta  miejska, 
ukazuje się do dziś.  Mam  na
dzieję,  że  Zbyszek  do  tego 
Ustronia  na  stałe  powróci. 
Zresztą  cały  czas jest  w  kon
takcie z „Bramami "   i na każ
dym naszym plenerze choć na 
chwilę się  pojawia. 

Następnie L. Szkaradnik  po
prosiła  Jana  Krop a    znawcę 
literatury  regionalnej  o  przed
stawienie  zbioru  „Kaj  idziesz 
człowiecze".  Na  wstępie  J. 
Krop  zwrócił  uwagę,  na  inte

W sobotę, 14 listopada o godz. 
16.00 rozpocznie się w naszym 
mieście Ekumeniczne  Sympo
zjum Naukowe.  Organizatorem 
sympozjum  zatytułowanego 
„Świadek prawdy  i nauczyciel 
jedności. Aktualność  dziedzic
twa myśli św. Klemensa  Rzym
skiego w kontekście  przemian 
współczesnej  kultury"  jest 
rzymsko  katolicka parafia św. 
Klemensa  w  Ustroniu.  Słowo 
wstępne  wygłosi  ks.  Antoni 

Sapota, a otwarcia dokona  ks. 
bp Janusz Zimniak .  Wykłady 
wygłoszą:  ks.  prof.  Manfred 
Uglorz  „Naśladowanie  Boga 
według Listu do Koryntian Kle
mensa  Rzymskiego",  dr  Da
riusz  Kubok   „Wątki  filozo
fi i greckiej w Liście do  Koryn
tian  Klemensa  Rzymskiego", 
ks. prof. Paweł  Bortkiewicz  
„Moralne  przesłanie  dwóch 
papieży. List Klemensa do  Ko
ryntian  odczytany  w  świetle 
Veritas Splendor  Jana Pawła  II" , 
mgr Marek Rem bierz  „Czło
wiek zbuntowany  i etos  chrze
ścijański. Aktualność  listu Kle
mensa  Rzymskiego  w  kontek
ście  przemian  współczesnej 
kultury",  ks.  mgr  Witol d  Za
li raj    „O jedności  kościoła  w 
Liście do Koryntian  Klemensa 
Rzymskiego". 

resujące zjawisko dużej  popu
larności gwary pisanej w Ustro
niu. Zaznaczył, że śledzi na bie
żąco teksty gwarowe  ukazują
ce  się  w  Gazecie  Ustrońskiej, 
na  łamach  której  zetknął  się 
również  z  felietonami  autora 
ukrywającego się pod  pseudo
nimem  Francek.  Ku jego  za
skoczeniu,  o napisanie  wstępu 
do  zbioru  tych  opowiadań  po
prosił go znajomy Z. Niemiec. 
Według  J.  Kropa  zgromadzo
na  w  tomiku  proza  gwarowa 
zasługuje na uwagę z racji nie
typowości.  Pisze  o  tym  także 
we  wstępie  do  wydawnictwa: 
„  Teksty pisane gwarą winne być 
określane mianem literatury lu
dowej. Teksty Zbigniewa Niem
ca mając wyraźny charakter lu
dowego gawędziarstwa, mocno 
przypominają literacki felieton, 
który jak dotąd nie jest uprawia
ny w gwarze. Ta osobliwa kon
taminacja mogła się  dokonać 
tylko  na Śląsku  Cieszyńskim, 
gdzie wykształcona inteligencja 
szczyci się znajomością gwary i 
posługuje się nią manifestując 
swoją przynależność środowi
skowo  regionalną." 

O  wypowiedź  poproszono 
także jubilata, który  podzięko
wał  za  przybycie  i  po  krótce 
przedstawił  swoją  twórczość 
prezentowaną  na  wystawie. 

:  l'   ii  kw. 

Jedna z grafik znajdujących się 
w wydawnictwie.  Z. Niemiec 

Obok rozpoznawalnych, charak
terystycznych  dla  Z.  Niemca 
grafik  wykonanych  piórkiem, 
znalazły się na niej również pra
ce  nowe,  eksperymentalne,  łą
czące różne  techniki  oraz  foto
grafie  i  przykłady  twórczości 
„użytkowej":  foldery,  plakaty, 
ekslibrisy. Autor nowego ustroń
skiego wydawnictwa wspomniał 
również o gwarze, którą się po
sługuje, a której znajomość wy
niósł z domu  rodzinnego. 

Jak  na  wernisaż  jubileuszo
wy  przystało  były  życzenia, 
kwiaty,  szampan  i  prezent  
portret wnuków autorstwa Iwo
ny Dzierżewicz  Wik a rek. Z. 
Niemiec  ma  więc  komu  prze
kazać  zamiłowanie  do  gwary 
ustrońskiej  i  miejsca  między 
Czantorią a Równicą.  (ws) 
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Serdecznie zapraszam na zakupy 
Michał  Jurczok 
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EKOLOGIA W LICZBAC H 
Państwowa  Inspekcja Ochrony  Środowiska,  Wojewódzki  In

spektorat  w  Bielsku    Białej  opracował  „Analizę  wyników  po
miarów  prowadzonych  w okresie:  marzec  1996   marzec  1998, 
na stacji monitoringu  zanieczyszczeń  powietrza w Ustroniu". 

Przypomnijmy, że stacja monitoringu  mieści  się na  Zawodziu 
w budynku  Szpitala  Uzdrowiskowego  i należy  do  Sieci  Podsta
wowej Państwowego Monitoringu Środowiska. Aparatura dla sta
cji  zakupiona  została  z  funduszów  PHARE  przeznaczonych  na 
monitoring  graniczny  i dlatego  zdecydowano  umieścić ją  w na
szym mieście, przy granicy polsko  czeskiej. Dodatkowym  argu
mentem  przemawiającym za Ustroniem  był  fakt, że jako jedyny 
w województwie bielskim  posiada status uzdrowiska.  Budynek, 
w  którym  mieści  się  stacja  położony  jest  na  wysokości  400  m 
n.p.m.,  a czerpnie  powietrza  do  badań  wysunięte  są  11  metrów 
ponad  dach. 

Pomiary  prowadzi  się  w  sposób  ciągły  od  lutego  1996  roku. 
Wyniki  zapisywane  są  co 60  sekund,  a następnie  uśredniane  do 
średniej trzydziestominutowej. Te ostatnie są już  przechowywane 
w komputerze stacyjnym. Stacja wyposażona jest w modem umoż
liwiający połączenie z siedzibą  Inspektoratu  w Bielsku  Białej, ale 
także  z Urzędem  Miejskim  w  Ustroniu. Na  Zawodziu  mierzy  się 
stężenie dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla i pyłu 
zawieszonego w powietrzu oraz prędkość i kierunek wiatru, tempe
raturę, wilgotność, ciśnienie, nasłonecznienie  i tzw. opad mokry. 

W opracowaniu, oprócz szczegółowego omówienia badań  po
szczególnych związków występujących w powietrzu, znajdują się 
tabele,  z  których  możemy  odczytać  średnie  dobowe  stężenia  i 
parametry meteorologiczne, zapisywane dzień po dniu przez dwa 
lata. W ten sposób łatwo odczytać na przykład jaką pogodę  mie
liśmy rok temu. Początek  listopada  1997 roku był zimny.  Pierw
szego średnia dobowa temperatura wynosiła  1,1°C, drugiego: 3,9, 
trzeciego:  3,1,  a  czwartego  obniżyła  się  do  0,3°C.  Najcieplej
szym  dniem  był  7  listopada  z  temperaturą  16,2°C,  a  najzimniej
szym  19 listopada: 2,4°C. Od 6 do  12 listopada temperatura prze
kraczała  10°C, ale  14.11 spadła do 2,4°C. Mimo niskich  tempera
tur, na początku miesiąca zanotowano największe nasłonecznienie. 

Pierwszym  omówionym  w opracowaniu  związkiem jest  dwu
tlenek  siarki. O jego  pochodzeniu  napisano:  „... powstaje  głów
nie w kotłowniach  elektrociepłowni,  ciepłowni  jak  i  paleniskach 
domowych  w procesie  spalania  paliw  stałych  zawierających  siar
ką,  a w szczególności  węgla  kamienego.  W wyniku  połączenia  z 
wilgocią  zawartą  w powietrzu  atmosferycznym  tworzy  kwas  siar
kawy,  który  wchodzi  w skład  tzw.  kwaśnych  deszczy.  " Najwięk
sze średniomiesięczne stężenie SO, zanotowano w styczniu 1997 r.: 
156,9  |ng/m3  i grudniu  1996  r.:  109,7  fig/m3. W miesiącach  tych 
panowały także najniższe średniomiesięczne temperatury, odpowied
nio: 3,9 i 4,8°C, wiatry wiały z północy  i zachodu  z  średniomie
sięczną  prędkością  odpowiednio:  3  i 3,9 m/s.  Minimalne  stężenia 
S02 wystąpiły w sierpniu  i wrześniu  1997 r.:  10 i 10,6 ng/m3,  przy 
temperaturze:  17,8 i 13,3°C i prędkości wiatru: 0,7 i 0,8 m/s. Mak
symalne średniodobowe stężenie dwutlenku siarki: 248,8 |ig/m3 za
notowano 7 stycznia 1997 r. Od grudnia  1996 r. do połowy kwietnia 
1997 r., kiedy panowały niskie temperatury, prawie codziennie prze
kroczone było stężenie dopuszczalne S02wynoszące 75 |ig/m3. 

W  kolejnych  numerach  GU  przedstawimy  wyniki  pomiarów 
stężeń pozostałych związków.  Monika Niemiec 

U schyłku  I Wojny Światowej, gdy coraz bardziej był widocz
ny  upadek  AustroWęgier,  nadzieje  Polaków  na  utworzenie  sa
modzielnego państwa stawały się  realne. 

Entuzjazm z powodu  bliskiego zakończenia wojny  i możliwo
ści życia we własnym  państwie spowodował, że wszyscy  miesz
kańcy Ziemi Cieszyńskiej, którzy czuli się Polakami  dyskutowali 
na  ten  temat  nie  tylko  w kręgach  rodziny,  czy  znajomych,  lecz 
także gromadzili się na wiecach  ludowych. W latach  1918  20 w 
Ustroniu zorganizowano kilkanaście takich zgromadzeń z udzia
łem tłumów  zainteresowanych. 

Na jednym z wieców  ludowych przemawiał Jan Wantuła (1877 
  1953)  ustroński bibliofil , historyk samouk, działacz społeczny 
i hutnik. Podajemy fragmenty jego przemówienia, które znajduje 
się w Muzeum  Hutnictwa  i Kużnictwa: 

„  Pozwoliłem  sobie  zaprosić  was  tu szanowni  gospodarze  dzi
siaj na zebranie,  aby pomówić  z wami  o bieżących  ważnych  spra
wach, związanych  z nasząprzyszłością.  Jak wam wiadomo,  mamy 
w  najbliższym  czasie  rozstrzygnąć  dokąd  chcemy  należeć?  Od 
nas zależy,  czy będziemy  panami  na własnej  ziemi,  czy  też  nadal 
wiecznie  wysługiwać  się  obcym  i na  obcych  pracować  mamy  i 
czy  obcy  będą  na  ziemi  naszej  rządzić.  (...)  Robotnicy  dość  się 
nacierpieli  w hutach,  kopalniach,  które powstały  z naszego  potu 
i krwi,  z  tego  co kapitalista  z naszego  zarobku  dla siebie  zatrzy
mał, byliśmy  traktowani jako  naród  drugiej  klasy, do lepszej  pracy 
i zarobku  nie  dopuszczono  nas.  (...)  Każdy  polskiego  robotnika 
potrzebował,  ale  nas  do  niczego  nie  chcieli  dopuścić,  byliśmy 
najgorzej  traktowani.  Inżynier  Polak,  czy  majster,  byli  nie  do 
pomyślenia  ... sami  Czesi  i Niemcy.  Nam  pozwolono  pracować! 
Tych szykan  nagromadziło  się  tyle,  że  gdy  Austria  się  rozpadła, 
robotnicy  jak  jeden  szli  za  Polską.  (...)  Myśmy  z  tej ziemi  urośli, 
która  przyjęła  i spoiła  ciała  naszych  ojców  i matek,  a  ta  ziemia 
Polskąjest  i myśmy  Polakami.  Ja  bym  moi  drodzy  moje  mienie  i 
życie  nawet  ofiarował  za  to, gdybym  za  tą cenę mógł  was  wszyst
kich  nie przerobić  na Polaków,  ale gdybym  natchnąć  was  potra
fił   miłością  do swego języka  i narodu.  " 

Materiałów sprzed osiemdziesięciu  lat zachowało się w naszym 
Muzeum  więcej, toteż zacytuję  fragment  podjętej rezolucji,  któ
ra oddaje poglądy ówczesnych ustrońiaków  i klimat tych  czasów 
odrodzenia państwa  polskiego. 

„  Zgromadzenie  ludowe  w  Ustroniu,  odbyte  w dniu  24  listopa
da  1918  r. wyraża  radość  i zadowolenie  z powodu  przyłączenia 
Śląska  Cieszyńskiego  do wolnej,  zjednoczonej  Polski.  (...)  Zgro
madzenie  jest jednomyślnego  w tem zdania,  że  tylko złączenie  się 
z  resztą  narodu  polskiego  w granicach  potężnego  państwa  pol
skiego  zabezpieczy  nam  byt  narodowy  i samodzielność  gospo
darczą,  której  przez  lat  setki  byliśmy  pozbawieni.  (...)  Zgroma
dzeni  wyrażają  Radzie  Narodowej  w Cieszynie  cześć  i uznanie  za 
jej  dotychczasową  działalność.  (...)  Zgromadzeni  polecają  Ko
mitetowi  dzisiejszego  zebrania,  ażeby pod  adresem polskiego  rzą
du  w  Warszawie  wysłał  telegram  z  wyrazami  hołdu.  Niech  żyje 
Republika  Polska  i niech  żyje  Rada  Narodowa.  " 

Zachowane dokumenty świadczą o patriotyźmie ustroniaków i 
ich wielkiej aktywności w walce o państwo polskie.  Opowiedze
nie się większości  społeczeństwa  Ziemi Cieszyńskiej za przyna
leżnością  do  Polski,  świadczyło  o  polskości  mieszkańców  tych 
terenów przez wieki wynaradawianych  zarówno przez Niemców 
jak  i Czechów.  Lidia  Szkaradnik 

GABI NET i 1 WM V" ONKOLOGICZNY 
SPECJALIST A CHIRURG ONKOLOG  J f e  J j f c 
lek. med. Andrzej  Solarz 
wtorki  1600   1800  ™ 
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  ' ' ?  f f f  f i 
i Opieki Kompleksowej  
Ustroń, ul. Ogrodowa 6  i i i i B f f i S B I B 
ZAKRES  USŁUG:  poradni a choró b  piersi , 
diagnostyk a choró b  nowotworowych , 
ambulatoryjn e  usuwani e znamio n  i guzó w  skór y 
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Spiywałabych, ale 
ni móm nuty... 

Od niepamiętnych czasów w beskidzkich wioskach rozlegał się 
śpiew. Pieśń uprzyjemniała trudne  i znojne życie,  uatrakcyjniała 
obrzędy  ludowe,  podkreślała  niecodzienność  oraz  doniosłość 
świąt i różnych uroczystości. Pieśni religijne funkcjonowały tak
że  poza  kościołem  i były  chętnie  śpiewane  w  domach.  Często 
zdarzały się na wsi osoby, które umiały na pamięć wszystkie pie
śni zawarte w śpiewniku  kościelnym. 

Śpiewy  rozlegały  się w beskidzkich  wioskach  o każdej  porze 
dnia  i roku,  w domach,  w ogrodach  na  łąkach.  Podśpiewywano 
sobie przy skubaniu pierza i przędzeniu wełny, ale też przy pasie
niu krów czy owiec 

Pasterki  i pasterze  uprzyjemniając sobie  swe codzienne  zaję
cie  śpiewali: 

Helo, helo, Haniczko jako  ci sie pasie? 
Mie sie dobrze pasie,  tobie nie wiym jako? 
A pódź haw tu ku mnie, bydzie nóm tu szumnie. 

Inna  popularna  piosenka,  znana jeszcze  przez  wielu  w  dzi
siejszych czasach,  również w przeszłości  rozbrzmiewała  mię
dzy  groniami: 

Przez wode kóniczki, przez  wode 
ku mej najmilejszej na zgodę, 
a spytejcie sie jej jak  sie ma, 
czyli ona zdrowa jako  ja. 

Wesołe  przyśpiewki  towarzyszyły  też  zalotom  młodych  i za
pewne wielu dziadków przypomina sobie jak  to onegdaj śpiewa
ło się: „Powiedzioł mi jedyn chłapiec", „Pognała wołki" , „U stu
dzienki siedziała", „Za stodołóm na rzyce"  i można by tak wiele 
tytułów jeszcze  wymieniać. 

Niektóre pieśni były przestrogą dla „wybiyrzicznych"  panien: 
Nie przebiyrej panno,  cobyś nie przebrała, 
cobyś nie dostała kogo byś nie chciała. 
Cysorz po  cie nie przijecLie, chudobny cie minie, 
potym  bydziesz tymu rada, kiery pasie  świnie. 

Większość zalotów kończyła się weselem, więc  i na nim  rozle
gały się śpiewy. Oto jedna zwrotka drugiej piosenki,  zmienianej 
w zależności  od różnych  okoliczności: 

A jak  wyszła z komórki, to rzekła do mamułki: 
Mamulko, mamulko nie dejcie mie brać! 
A cóż ci to pumoże, jak  kóniczki na dworze, 
już  darmo cerziczko, już  musisz  jechać. 

Weselnicy chętni do zabawy śpiewali na  koniec: 
Co to było za wiesiełi, dy go jyny  dwa dni, 
dyby było sztyry ty dnie, toby było snadni. 

Wiejskie śpiewki  towarzyszyły  wszelkim  obrzędom  i czynno
ściom  wykonywanym  w gospodarstwie.  Świat  był  dzięki  temu 
milszy  i weselszy, bo niejedna dowcipna piosenka bawiła i uprzy
jemniała  pracę. 

Spiywałabych,  śpiywała, ale ni móm nuty, 
suknia mi sie potargała, pies  mi pożroł boty. 

Lidia  Szkaradnik 

Fot. W. Suchta 

fSSm 
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Ostatnio, na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska UM, firma 
Andrzeja  Śmieszka  z  Drogomyśla  pogłębiała  rów  przy  ul. 
Andrzeja  Brody.  Fot. W. Suchta 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ustro
niu  informuje, że  pracownicy  oświaty  zainteresowani  możli
wością  poprawy  swojej kondycji  fizycznej mogą  korzystać  z 
małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustro
niu w każdy czwartek  o godz.  17. 

Serdecznie  dziękuję  wszystkim  mieszkańcom  Polany, 
Jaszowca  i Dobki,  którzy  mi zaufali  i wybral i  mnie  swoim 
radnym. 

Z poważaniem  Tomasz  Szkaradnik 

iillPIWlliBgll ! 
Mieszkańcom  Ustronia, którzy oddali głos na moją osobę 

lub na listę nr 7 Unii Wolności oraz tym, którzy wzięli udział 
w wyborach samorządowych, serdecznie dziękuję. 

Wszystkich  zaś  zachęcam  do  czynnego  udziału  w  życiu 
samorządu gminnego, powiatowego  i wojewódzkiego. 

Proszę o kontakt w sprawach powiatu  cieszyńskiego. 
Moje hasło wyborcze brzmiało:  „Będzie jak  zechcesz". 

Andrzej Georg 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Koło Unii Wolności oświadcza, że władze regionalne i miej

skie partii nie zaakceptowały pochopnie zawartej koalicji  rad
nych z naszej  listy z  UPS. 

Naszym  zdaniem  istniała możliwość  utworzenia  szerokiej 
koalicji, w  której  reprezentowane  byłyby wszystkie  ugrupo
wania, a jak się okazało koalicjanci nie dopuszczają  1/3 Rady 
do jakichkolwiek  stanowisk  i  funkcji. 

Przykładem  tego jest  wybór wiceprzewodniczących  Rady, 
gdzie nie uwzględniono przedstawiciela ośmioosobowego klu
bu  AWS.  Można  z zachowaniem  zasad  demokracji,  uszano
wać  wyborców,  aby  przedstawiciele  wszystkich  ugrupowań 
mogli brać udział w sprawowaniu władzy w mieście, względ
nie  tak jak  uczyniono  to w Wiśle, ogłosić konkurs na  burmi
strza. Ten sposób wyboru władz jest praktyczną realizacją zasa
dy działań ponad podziałami partyjnymi i wyznaniowymi. 

Koło  Unii Wolności  w  Ustroniu 

'TłtacCy 

<d. 

ad  W,  00  da  i i ,  00 

w  daśeff  da  13.00 

stroje  wizytowe 
**  kolekcja  wieczorowa 
**projekty najlepszych  firm 
polskich oraz austriackich 
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INTERNET W DWÓJCE 
Hasło  „Internet  w  każdej  gminie"  ma  być  realizowane  w  ra

mach  nowej  reformy szkolnictwa.  Ministerstwo  Edukacji  Naro
dowej wyznaczyło Szkołę Podstawową  nr 2 w Ustroniu do utwo
rzenia pracowni  internetowej. 

—  Z  całą  inicjatyw ą  związane  jest  również  szkolenie  na
uczycieli  —  mówi  dyrektor  szkoły  Zbigniew  Gruszczyk.  — 
Biorą  oni  udział  w  czterostopniowych  kursach,  których  ce
lem  jest  zapoznanie  się  z  internetem  oraz  przedstawienie 
możliwości  wykorzystania  go w  pracy  nauczyciela. 

Część  nauczycieli  zastała już  przeszkolona  w czasie  wakacji. 
Pomogło w tym miasto przeznaczając na kursy odpowiednie fun
dusze. Szkolenie objęło pedagogów w klasach  I  8 i choć  niektó
rzy  początkowa  sceptycznie  do  niego  podchodzili,  teraz  twier
dzą, że znajomość  internetu  to ciekawa  i przy dama  rzecz. 

— W tej  kwestii  musimy  przełamywać opory. Chcemy, aby 
każdy  nauczyciel  umiał  korzystać z  internetu  ułatwiając,  so
bie w  ten  sposób  pracę —  wyjaśnia  dyrektor. 

Pracownia  internetowa  jest  już  przygotowana.  Teraz  szkoła 
czeka na sprzęt komputerowy  finansowany przez MEN. Nie wia
domo jeszcze  kiedy  nastąpi dostawa dziesięciu  komputerów 

—  Pracownia  jest  w  stanie  pomieścić  26  osób,  jednak  ze 
względu  na  liczbę  przyznanych  komputerów  przygotowali
śmy stanowiska  dwuosobowe —  tłumaczy  dyrektor. 

Dyrekcja chce wykorzystać pracownię w stu procentach  i udo
stępnić  ją  także  na  popołudniowe  kursy  dla  dorosłych.  Ucznio
wie wszystkich  klas  będą  mogli  korzystać  z pracowni  w  trakcie 
zajęć, a szczególnie  zainteresowani  wezmą  udział jeszcze  w za
jęciach  kółka  komputerowego.  Z dostępu  do  pracowni  będą  ko
rzystać  także  uczniowie  SP  1. 

—  Ważne  jest  to,  aby  każde  dziecko  od  najmłodszych  lat 
miało  styczność  z  komputerem  i umiało  go  wykorzystać  nie 
tylk o  bawiąc  się  i grając,  ale  także  do  celów  naukowych  — 
podkreśla dyrektor Zbigniew  Gruszczyk. 

Nie wiadomo jeszcze czy uczniowie będą mogli zakładać wła
sne  emaile.  Na  pewno  wiąże  się  to  z  kosztami,  których  szkoła 
nie jest w stanie pokryć,  ale w przyszłości  kto wie. 

U progu  XXI  wieku  rzeczywistość  polskich  szkół  zaczyna  się 
gwałtownie  zmieniać.  Wykorzystanie  osiągnięć  cywilizacji  w 
udoskonalaniu  systemu  naszego  szkolnictwa jest  na  pewno  rze
czą  słuszną.  Nie  należy jednak  zapominać  o zagrożeniach  jakie 
niesie  ze  sobą  dostęp  do globalnego  banku  informacji.  Kompu
ter,  choćby  najnowszej  generacji,  jest  przecież  tylko  maszyną, 
narzędziem  rozumnie  wykorzystywanym  przez człowieka, a nie 
odwrotnie.  Gabriela  Madzia 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowna  redakcjo! 
Każdego  roku,  gdy  nadchodzi  dzień 

Wszystkich  Świętych  nasuwa  mi  się  jedno 
pytanie   gdzie  jest  miejsce  pochówku  za
mordowanych  obywateli  Ustronia.  Wszyscy 
U stroniący  wiedzą,  że  9  listopada  1944  r. 
wczesnym  rankiem  34  osoby  naszego  mia
sta  zostały  rozstrzelane,  ale  nikt  nie  wie, 
gdzie  zostali  pochowani. 

Żyjemy  w czasach,  które  ujawniają  wiele 
tajemnic  wojennych.  Mam  cichą  nadzieję, 
że  być  może  żyją  jeszcze  świadkowie  tej 
zbrodni,  być  może  ktoś z naszych  mieszkań
ców  wie,  co  się  stało  ze  zwłokami  pomor
dowanych.  Jestem  wnuczkąjednej  z ofiar  i 
chciałabym  wiedzieć,  gdzie  jest  mogiła 
mojego  dziada. 

Szanowna  redakcjo,  drodzy  Ustroniacy 
może  warto  by  było  rozwiązać  „  białą  pla
mę " naszego  miasta  i odnaleźć  miejsce  po
chówku  naszych  bliskich.  Każdy  człowiek 
zasługuje  na godne  miejsce  spoczynku  i  to 
jesteśmy  winni  naszym  przodkom. 

Z poważaniem  Małgorzata  Żurek 
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Zapraszamy serdecznie na wspaniały 
Bal Sylwestrowy - prowadzi Miss Polonia 

Zespći  muzyczny,  dytłuutkn,  bogaty program  artystyczny,  pokera ogni  sztucznych 

smaczne,  ohfłie  ptrstfki 

Główna nagroda dla Królowej Balu: 
8-dniowa wycieczka do Austrii dla 2 osób, 

u i i ,  4345« U$r*0Ń, d  Zdrojowa It . tri . {0 33} 541559, 541587,544840. ultfw 

Super Market  ~ 
na Manhatani e 
zaprasza  na zakupy w cenach  promocyjnych 

artykułów  spożywczych 
oraz chemii  gospodarczej: 

mąka wrocławska * 
sok jabłkc 
napój Fun U< 
woda Jorcłanf 
ser żółty Gouu, 
szampan Giani 
podpaski Ubress* 
proszek Dosia 

HEWELIUSZ 

d n i a  1 4 . 1 1  98  r. 

GODZINY  OTWARCIA: 
pon  pt  6 20 
sobota  6  1 5 
niedziela  913 



Oülos/enia  drobne 
Biuro  Rachunkowe  poleca  usługi 
ks ięgowe,  poda tkowe  w  pełnym 
zakresie  licencja MF. Tel. 544720. 

F i rma  „Doraźna  Op ieka"  zapew
n ia  n a u c z y c i e l s ką  o p i e kę  nad 
dzieckiem  od  czwartku  do  niedzie
li we własnych  pomieszczeniach. 
Tel.  547467. 

Cukiernia  „Samantha" w  Ustroniu 
przy  ul.  Hutniczej  17 (koło  stawu 
kajakowego) z dniem 26 paździer
nika  wznowi ła  działalność  cukier
niczą.  Polecamy  wypieki  własnej 
produkcji, przyjmujemy zamówienia 
Zapraszamy  codziennie od 11.00. 

S p r z e d am  d om  m i e s z k a l ny  z 
s z e r e g i em  z a b u d o w ań  h a n d l o
w o  p r o d u k c y j n y c h,  o g r o d em  
parce la  1374  m2.  Tel.  (0 33)  15
1360. 

Sp rzedam  p ian ino  marki  „ legn i
ca za 1400  zł.  Us t roń  Po lana, ul. 
Ś w i e r k o wa 30. 

K u p i ę  M  2.  Tel.  54 29 60. 

P r a ca  d la  l ek to rów  j ę z y ka  an
g ie l sk iego  i  n iem ieck iego.  Tel. 
0 6 0 2 6 5 1 9 2 6. 

O p o ny  z i m o we  M iche l i n,  135/ 
70  R 1 3, u ż y w a ne  ( f i at  c i n q u
ecen to)  +  fe lg i,  sp rzedam.  Tel. 
54 34 73  po godz.  15. 

ˇSKLEP Z ODZIEŻ ^ 
SPORTOWĄ 

poleca: 
©polary 
©kurtk i 
©swetry 
©czapki 

oraz 
odzieży sportowej 
Z A P R A S Z A M Y 

p n  pt  9 3 0   1700 

s ob  93 0   1330 

CENTRUM HANDLOWE „JELENICA" 
UL . 3 MAJA  44  USTROŃ  J 

^Centru m Handlow e 
RSP „Jelenica " 

"«KS»'  Ustroń, ul. 3 Maj a 44, tel. 544167 

Z A P R A S Z A  D O ? a p r Z e c i w  K o m i s a r i a t u  P o l i c J ' 
sklepu  delikatesowego   polecamy  największy wybór  wódek,  szmpanów, 
win, piwa,  słodyczy 
sklepu  mięsnego  pod  patronatem  Zakładów  Mięsnych  w Żywcu  inż.  Dobiji 
(bogaty  asortyment,  najwyższa jakość  wyrobów)  ^ 
przy  zakupach  powyżej 300 zł  7%  upustu  T l ^ 
sklepu  „Wszystko  dla  Ogrodu"   tel.  542800  A( ) f i *    S ^   J 

sklepu  ogólnospożywczego  W p V J  n A l ^     ^ A l ^ 
sklepu  warzywnoowocowego  tel.  544687  ^   n \ U ^ 
sklepu  chemicznego  „ARTCHEM "   i 
sklepu  z odzieżą  sportową 
kwiaciarn i  „RÓŻA "   tel.  544455  ^ 

Z A P R A S Z A M Y  O D P O N.  D O S O B.  W  G O D Z.  70 0   2 l 0 0 

D E L I K A T E S Y  I  S K L EP  O G Ó L N O S P O Ż Y W C ZY 
C Z Y N N E  R Ó W N I EŻ  W  N I E D Z I E L Ę  W  G O D Z.  90 0  1500 

PODZIĘKOWANIE 
S t o w a r z y s z e n ie  T w ó r c ze  „ B r z i m y "  s k ł a da  s e r d e c z ne  p o d z i ę

k o w a n ie  p a ni  M a g d a l e n ie  M o s i ń s k i ej   za n i e o d p ł a t ne  p r z e k a z a

n ie  u s t r o ń s k im  m a l a r z om  m a t e r i a ł ów  p l a s t y c z n y c h,  k s i ą ż ek  i w y 

d a w n i c tw  p r a s o w y ch  b ę d ą c y ch  w ł a s n o ś c ią  z m a r ł e go  a r t ys ty J e

r z e go  M o s i ń s k i e go    z n a n e go  g r a f i k a,  m i e s z k a ń ca  U s t r o n i a. 

J e s i e n ne  p l o teczk i . .. 
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Fot.  W.  S u c h ta 

.a  s ł o ń ca  c o r az  m n i e j.  Fo t.  W.  S u c h ta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  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  „Polacy  na Zaolziu"  ze zbiorów  PZKO  w Czeskim  Cieszynie. 
— Wystawa  twórczości  plastycznej Zbigniewa  Niemca. 
— Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne: we wtorki  9   17, od środy do piątku 9 14, w soboty  9  1 3, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3 Maj a  68,  tel.  542996 

—  Druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział czynny: we wtorki 9 18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty  9 13. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna 7, tel.  543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  545458. 

IMPREZ Y 
OBCHODY  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚC I 

11.11  godz.  8.30  Nabożeństwo w kościele ewangelicko  augsburskim 
11.11  godz.  8.30  Msza  św. w intencji  Ojczyzny w kościele  rzym

sko  katolickim  św.  Klemensa. 
11.11  godz.  10.00  Składanie  kwiatów  pod pomnikiem  w  Rynku 

przez  społeczeństwo  Ustronia,  koncert  orkiestry 
OSP  Pogwizdów. 
IMPREZ Y  TOWARZYSZĄC E 

1013.11  Ustroń  Katowice.  Konferencja naukowa  organi
zowana  dla uczczenia  85 rocznicy  urodzin  prof. 
J.  Szczepańskiego,  nestora  polskiej  socjologii. 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel.  54 3609 ,54 35 34  w  471 

1112.11  16.00  Mortal  Kombat 
18.45  Szeregowiec  Ryan 

1319.11  16.00  Z Drugą  Księgą  Dżungli   Mowgli  i Baloo 
18.45  Z archiwum X 

2025.11  18.45  Rewolwer  i melonik 
20.30  Lolita 

Nocne Kin o Premier  Filmowych 
12.11  21.30  Sposób na blondynkę 
19.11  21.00  Oczy  węża 
26.11  21.00  Zaklinacz  koni 

DYŻURY  APTEK 
D o  14 l i s t o p a da  a p t e ka  „ E l b a "   p r zy  u l.  C i e s z y ń s k i e j. 
O d  14 do 21  l i s t o p a da  a p t e ka  „ M y ś l i w s k a "   w  N i e r o d z i m i u. 
P r z e j ę c ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je  o  g o d z. 8 . 0 0. 

U B E Z P I E C Z E N I A  tel. 543000  Zielona  Karta 
P o l a ń s k a  35  preventer  q C * *  [Europa]  0 0 < f c 
[obok  szkoły  w Polaniel  MB  na 15 dni Ł m U ^ 

SKLEP CAŁODOBOWY 
ul.  3 Maja 28, tel.  544810  DUE1 P 55  W CENTRUM  MIASTA 

L  DOWÓZGRATIS!!! 
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Po raz dziewiąty w Ustroniu rozegrano Bieg Legionów. Na star
cie stanęło 287 zawodników. Było wśród nich  131 uczniów ustroń
skich  szkół  podstawowych.  Najmłodsi  zawodnicy  startowali  na 
dystansie  800 i 1200 metrów. W biegu głównym na dystansie  10 
km wystartowało  156 osób, w tym  16 kobiet, jedna osoba  niepe
łnosprawna  oraz  1 Słowak  i 3 zawodników  z  Ukrainy.  Najstar
szym zawodnikiem był 78 letni Julian Jeremiszyn.  Honorowym 
starterem biegu głównego był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ustronia  Rudolf  Krużołek  Zwycięzcy  w klasyfikacji generalnej 
oraz w grupach wiekowych otrzymali puchary, medale, dyplomy i 
atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci odzieży sportowej, sprzętu 
sportowego  a uczniowie głównie  przyborów  szkolnych.  Nagrody 
wręczał  R. Krużołek oraz Andrzej  Georg   prezes TRS „Siła" w 
Ustroniu. Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościową pamiąt
kę zbiegu oraz gorącą grochówkę. Sponsorami zawodów byli: PSS 
Społem  w Ustroniu,  DW  Beskid  w Hermanicach,  Galeria  Sztuki 
Współczesnej na Gojach K& B Heczko  i Pracownia  Sprzętu  Alpi
nistycznego Adam Małachowski w Dębowcu. Nad bezpieczeństwem 
zawodników czuwali ratownicy GOPR z Ustronia. 

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Tomasz Librowsk i  z 
Cieszyna  reprezentant KS Exprčs Katowice, który pokonał  trasę 
biegu w czasie 29 min.  i 5 sek. Na drugiej i trzeciej pozycji  upla
sowali się zawodnicy z Ukrainy: Sergij  Zachipa z czasem 28 min. 
8 sek. i Aleksander  Golownicki  z czasem 28 min. i 33 sek. 

Wśród pań zwyciężyła Janina  Malska  z KS Olkusz z czasem 
34 min. 29 sek. Na  drugiej pozycji  przybiegła  Natalia  Ykymo
vich z Ukrainy, która uzyskała czas 34 min. 39 sek. Trzecia  była 
Barbara Waręda  z MOSIR Jastrzębie z czasem 40 min.  16 sek. 

Na trasie biegu z „pełnosprawnymi" zawodnikami walczył Ta
deusz Bednarczyk, który biegł o kulach, uzyskując czas 55 min. 
20 sek.  i zajął 150 miejsce. 

Wynik i  bieg główny: grupa 1(1619  lat):  1. Jarosław Gniewek 
(Bielsko   Biała)  32,59; 2.  Krzysztof  Bieniaszewski  (MOSIR  Ja
strzębie) 33,23; 3. Stanisław Odróbka (KS Triatlon Tychy) 33,26; 

grupa  II (20  29  lat):  1. Tomasz Librowski  (Exprčs  Katowice) 
29,05; 2. Sergij Zachipa  (Ukraina) 29,08; 3. Aleksander  Golow
nicki  (Ukraina)  29,33; 

grupa III (30  39 lat): 1. Stanisław Cembrzyński (Olkusz) 30,10; 
2.  Jacek  Nitka  (Górnik  Brzeszcze)  30,43;  3.  Maciej  Ciepłak 
(TKK F  Szczygłowice  ) 32,11 ; 

grupa IV ( 40  49 lat): 1. Wacław Kuchciński (Chrzanów) 34,13; 
2. Leszek Kożusznik  (Bielsko  Biała) 35,25; 3. Stanisław  Dyrla
ga (Węgierska  Górka)  35,34; 

grupa V (50  59 lat): 1. Zygmunt Zagórski (KB Branice) 36,09; 
2. Maciej Mojżyszek (Nowy Targ) 36,20; 3. Paweł Gorzołka  (Ja
worzynka)  37,13; 

grupa  VI  (60   69  lat):  1. Kazimierz  Chechelski  (KS  Olkusz) 
38,52; 2. Andrzej Mróz (Kęty) 39,15; 3. Bolesław Mroziński  (Ci
siec)  40,20; 

grupa VII (powyżej 70 lat):  1. Kazimierz Wojtkowiak 46,37; 2. 
Julian Jeremiszyn  56,53. 

Kobiety: grupa VII I (do 35 lat):  1. Janina Malska (KS Olkusz) 
34,29; 2. Natalia Ykymovich (Ukraina) 34,39; 3. Barbara Warę
da  (MOSIR  Jastrzębie)  40,16; 
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grupa IX (powyżej 35 lat):  1. Grażyna Kowina  Świderek  (Ol
kusz) 36,59; 2. Marzanna  Helbik  (KS Ekspres  Katowice)  38,23; 
3. Zofia Leśkiewicz  (Bielsko  Biała) 41,08. 

Wynik i  uczniów   grupa młodsza  (klasy  V  VI) ,  dziewczęta: 
1. Sylwia Kaczmarczyk (SP 2), 2. Karina Miech (SP 6), 3. Domi
nika Czepczor  (SP  5), 4. Aldona  Przybyła  (SP 2),  5.  Agnieszka 
Ciemała  (SP  6),  6.  Dorota  Roman  (SP  2);  chłopcy:  1.  Mariusz 
Burcoń (SP  1), 2. Daniel Ciemała (SP 6), 3. Marek Górniok (SP 6), 
4. Mirosław  Drózd  (SP 6), 5. Tomasz Legierski  (SP  1), 6.  Mate
usz Górniok  (SP 6); 

grupa  starsza  (klasy  VII   VIII) ,  dziewczęta:  1. Beata  Górniok 
(SP 6), 2. Monika  Szpernol  (SP 2), 3. Justyna Chrapek  (SP 5), 4. 
Agnieszka Maziarczuk (SP 3), 5. Anna Puzoń (SP 2), 6. Magdalena 
Pieszka (SP 2); chłopcy:  1. Grzegorz Chabarda (SP 6), 2. Grzegorz 
Krysta (SP 5), 3. Jakub Nowak (SP 5), 4. Tomasz Zorychta (SP 3), 
5. Szymon Zamojski (SP  1), 6. Grzegorz Drózd (SP 6). 

W ogólnej klasyfikacji szkół zwyciężyła SP 6 zdobywając 263 
punkty  przed  SP 2 (204 punkty), SP 3 (155 punktów), SP 5 (139 
punktów)  i SP  1 (78 punktów).  Grażyna  Winiarska 

KS „KUŹNIA "  O KORTACH 
W związku z ukazaniem się w GU 42/98 rozmowy z prezesem 

Ustrońskiego  Towarzystwa  Tenisowego  p.  Piotrem  Przybyłą, 
Zarząd  KS Kuźnia Ustroń chciałby sprostować pewne  nieścisło
ści, które wkradły się do  wypowiedzi. 

Pan P. Przybyła mówi, że „dwa  lata temu mieliśmy płacić Kuź
ni Ustroń 5 000 zł rocznie. Wtedy nam odmówiono twierdząc, że 
są  lepsi dzierżawcy". Oświadczamy,  że UTT nigdy nie wystoso
wało podobnej propozycji do Zarządu KS Kuźnia. Z taką  propo
zycją  zwróciła  się  osoba  prywatna,  która  w  swym  podaniu  nie 
zaznaczyła,  iż występuje w czyimkolwiek  imieniu. 

Stwierdzenie  „odmówiono  nam,  twierdząc,  że  są  lepsi  dzier
żawcy"  też nie pokrywa  się z prawdą,  bo w tamtym  okresie  KS 
Kuźnia miał podpisaną  umowę na dzierżawę kortów z UM, która 
zabraniała dzierżawienia  przez klub kortów  innym podmiotom  i 
dlatego  korty  prowadziła  sekcja Trójboju Siłowego  KS  Kuźnia. 
Dochody z kortów przeznaczono  na utrzymanie tej sekcji. 

Jednocześnie  chcieliśmy  zaznaczyć,  że  cieszy  nas,  iż na  kor
tach  coś  się  dzieje,  że  znalazła  się  grupa  inwestorów  chcących 
inwestować tam pieniądze. Uważamy jednak, że długoletnia umo
wa dzierżawy winna być zawarta między UTT i KS Kuźnia, a nie 
UTT  i miastem.  Klub  przez kilkadziesiąt  lat  korty  utrzymywał, 
inwestował.  Wiele osób  wiele 
setek  godzin  poświęciło,  by 
korty fimkcj ono wały  przez  te 
wszystkie  lata. Dlatego Zarząd 
Klubu  uważa,  że  odebranie 
kortów klubowi jest rzeczą bul
wersującą. 

Jako  Zarząd  KS  Kuźnia  je
steśmy gotowi  do  współpracy, 
jednak  uważamy,  że  miasto 
powinno  korty  przekazać  klu
bowi,  a  wtedy  moglibyśmy 
podpisać umowę o wieloletnią 
dzierżawę np. z  UTT 

Zarząd  KS Kuźnia  Ustroń 
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  PŁYTK I
CERAMICZNE! 

E 
na tarasy, schody, elewacje 

E 
E 

Bardzo szeroki wybór!!! 
ul. Daszyńskiego 70A 
tel.  541528 

ZAPRASZAMY!! ! 



Fot.  W.  Suchta 

KONIEC  RUNDY 
Babia Góra Sucha Beskidzka  Kuźnia Ustroń 2:1  (1:1) 

Po dobrym początku  ijedno
b ramkowym  p rowadzen iu 
Kuźnia przegrywa ostatni  mecz 
rundy  jesiennej.  Prowadzenie 
dla ustrońskich piłkarzy  zdoby
wa w 27 minucie  M. Adamus 
po  podaniu  na pole  karne T. 
Babuchowskiego.  W  końców
ce  pierwszej  połowy  Kuźnia 
traci bramkę. Po złym  wybiciu 
piłkę przejmują piłkarze z Su
chej  i dość  anemiczny  strzał 
puszcza  H. Buchalik. Z każdą 
minutą  powiększa  się  przewa
ga Suchej. Po jednym  ze  strza
łów  piłka  odbija  się od słupka 
pod  nogi  napastnika  Babiej 
Góry  lecz  ten strzela z 7  me
trów niecelnie  do pustej  bram
ki.  Wynik  spotkania  ustalony 
zostaje dopiero w 85  minucie. 
Dośrodkowanie  skrzydłowego 
Suchej  próbuje  złapać  H.  Bu
chalik,  piłka wyślizguje mu się 
z  rąk, dochodzi do niej  napast
nik  i strzela.  Nieuchronnego 
gola broni T. Babuchowski, nie
stety ręką. Otrzymująza to czer

woną kartkę, a że wszystko dzia
ło  się na polu  karnym,  Sucha 
pewnie wykorzystuje Jedenast
kę".  Prawdopodobnie  jesienią 
rozegrane zostanąjeszcze awan
sem dwa mecze z wiosny.  Kuź
nia zagra  11 listopada ze Skawą 
w  Wadowicach  i 14 listopada z 
Hejnałem w Kętach.  (ws) 

Komorowice  45 
Śrubiarnia 
Oświęcim 
Kęty 
Koszarawa 
Kaczyce 

7.  Wieprz 
8.  Kuźnia 

34 
30 
29 
26 
25 
23 
22 

9.  Strumień  22 
10.  Sucha B.  22 

u S?ybie,  „   ?! 12.  Węgierska G. 21 
13.  Klecza 
14.  Porąbka 
15.  Pisarzowice 
16.  Brenna 
17.  Chełmek 
18.  Wadowice 

19 
19 
16 
16 
15 
15 

5511 
2919 
3113 
3331 
2721 
2620 
3135 
3126 
2526 
1718 
2623 
2441 
1920 
2127 
2237 
1844 
2434 
2541 

Taki se bajani 
Już se isto nie jectyn z was moji mili myślol, żech to swoji baja

ni w Gazecie Ustróński skończyła. A jo fort móm cosi do pisanio 
i myślym, że w Ustroniu fórt je  doś takich rzeczy,  co nas wszyst
kich zajmuj óm. 

Było to już  jakisi  czos tymu. Mój ślubny wyjyżdżoł z Rynku, 
było na śćmiywku. Wiycie, jak  sie z Rynku wyjyżdżo,  stromy za
słaniaj óm ceste, ruch w obie strony. Kiery je opaterny,  to poradzi 
wyjechać z Rynku bez kłopotu. Mojimu ślubnymu też sie zdało, że 
wyjechoł bez kłopotu z Rynku. Nie trwało dłógo, może kole dzie
wióntej wieczór, ki erys i dzwoni do dwiyrziy. Pod dwiyrzami stoji 
policyjant  i prawi, że mój ślubny zrobił „stłóczke" jak z Rynku 
wyjyżdżoł. Jozefek prawi, że nic takigo nie było, tóż policyjant 
chce, aż mu pokoże auto. Oglóndo auto na wszystki strony i sóm 
sie zadziwił, żodnej  rysy, żodnego zagiyńcio, nic na aucie nie 
widać. Prawi, że napolicyji  majóm „malucha ", co mo cały bok 
potrzaskany i że je świadek, co prawi, że mój ślubny je  tymu win
ny, że spisól numer naszego auta. Policyjant prawi, że protokołu 
nie napisze, ale, aż Jozefek se sóm załatwi sprawę, żeby ni mieć 
smykanio po sądach. Jozefek zapłacił za wyrychtowani i malo
wani „  malucha ". Świadek twardo obstowol,  że to Jozefek auto 
skancerowoł. Nasze auto, co mo już  dwacet roków, za ty pinión
dze też piyknie byłoby wyrychtowane. 

Tak se myślym, kiery był taki usłóżny,  co na policyje doł znać, 
abo kiery mioł takóm złoś na nas, że sie nóm tak prziysłóżył. 

Jozefek prawi, że tyn „  maluch " isto już był pocharatany, a kie
rysi jeszcze w tym czasie do niego klupnyl. Upatrzył se zaś nasze 
auto, żeby na nasz koszt se auto wyrychtować. 

Inkszy roz na ceście na Brody do nas strzeliło  auto ze zadku. 
Dobrze, że sie żodnymu nic nie stało, ale wnuczka przeleciała (pro
wie z nami jechała) do przodku i strzeliła głowom w tablice,  tak 
autym zdyrbało.  Auto trzej a było holować do mechanika,  bo już 
nim nie szło dałij jechać. Wtedy my dostali odszkodowani za stratę. 

Teraz już  mómy dwie drogi przez Ustroń,  ale czy je  lepi? 
Na jednej z nich już je  postawiony krzyż.  Jedyn może jechać 

opaternie, co z tego, jak  drugi se robi „  wyścigi". Zeszły tydziyń 
na Cieszyńskij z prziykopy wyciągali jakieś i auto. Pokazuje sie, 
że  ludzie nie poradzóm z rozwogóm używać rzeczy, co majóm 
słóżyć ku wygodzie. 

Hanka lod Śliwko w 

POZIOMO :  1) tysiąc  kilo,  4) miejska  oaza,  6) upinany na 
głowie,  8) krótka  moda,  9) kapitan z powieści  J. Verne, 10) 
maść kojąca ból,  11) figiel, psikus,  12) zawiera znaczenia snów, 
13) wynik  dzielenia,  14) elegancja,  15) obecnie jest  prokura
torem  generalnym,  16) amerykański  grosz,  17) motyw  zdob
niczy,  18) duża papuga,  19) nagi  obraz,  20)  usterka. 
PIONOWO :  1) gra rakietą, 2) awans, 3) sklepik gazetowy, 4) 
lider kabaretu  „Pod  Egidą", 5) styl pływania, 6) trawa łąkowa, 
7) słynny półwysep,  11) wąska łódka  indiańska,  13) obraz cer
kiewny,  14) śląska gra  karciana. 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  oczekuje
my do  18  listopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr  42 
LISTOPA D 

Nagrodę 30 zł otrzymuje  Małgorzata  Sowińska  z Ustronia, 
ul. Traugutta 31. Zapraszamy  do  redakcji. 
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