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MISTRZOWIE
Od 10 do 13 listopada, z okazji 85. rocznicy urodzin prof. Jana
Szczepańskiego, Instytut Socjologii, Instytut Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Dom Europejski
w Ustroniu zorganizowali konferencję naukową „Społeczeństwo
wobec problemów transformacji i integracji". Pierwszego dnia
konferencja miała miejsce w gmachu Wydziału Nauk Społecz
nych UŚ, następnie od 1113 listopada konferencja gościła w
Ustroniu w hotelu Muflon. Do naszego miasta zjechali licznie
przedstawiciele nauk społecznych nie tylko z naszego kraju, ale
też z Austrii i Czech. Przybył starosta cieszyński Andrzej Georg,
zaś rodzinę profesora reprezentowały Anna Gluza i Lidia Tro
szok. Sam profesor J. Szczepański ze względu na stan zdrowia w
konferencji nie mógł uczestniczyć. Otwierając ustrońską część
konferencji prof. Piotr Dobrowolski zaproponował, by uczest
nicy wysłali do Jana Szczepańskiego telegram o treści:
Drogi profesorze Janie Szczepański Cieszymy się ogromnie
z uznania jakie z okazji święta narodowego Pana spotkało. Pre
zydent Rzeczpospolitej wręczając Panu najwyższe polskie odzna
czenie wyrażał również wolę szerokich kręgów pracowników
naukowych i działaczy społecznych. Serdecznie, Panie profeso
rze, gratulujemy życząc co najlepsze. Uczestnicy seminarium
„Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji" or
ganizowanego przez Dom Europejski w Ustroniu i Uniwersytet
Śląski dla uczczenia 85. rocznicy Pańskich urodzin.
Następnie Marian Żyromski wygłosił wykład „ Ustrońskocie
szyńskie lata Jana Szczepańskiego. " Poniżej prezentujemy frag
menty tego wykładu:
— Temat wystąpienia sugerowałby, że chodzi o dwadzieścia
lat 1912  1932, które zamyka matura w gimnazjum cieszyńskim
(cd. na str. 4)
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fot. W. Suchta

POD POMNIKIEM
W 54. rocznicę zamordowania przez Niemców 34 mieszkań
ców Ustronia pod Pomnikiem Pamięci przy Rynku oddano hołd
tym, którzy zginęli z rąk okupanta. O zmierzchu wartę przed po
mnikiem zaciągnęli harcerze i żołnierze ze Straży Granicznej. PTzy
blasku pochodnj kwiaty składali przedstawiciele władz samorzą
dowych, organizacji kombatanckich i społecznych, mieszkańcy
Ustronia.
W dwa dni później w dniu Święta Niepodległości 11 listopada,
również pod Pomnikiem Pamięci odbyła się patriotyczna manife
stacja. Tradycyjnie już po nabożeństwach i mszach za ojczyznę w
ustrońskich kościołach, wszyscy spotykają się pod Pomnikiem Pa
mięci. Tam po krótkim przemówieniu burmistrza Jana Szwarca skła
dano kwiaty. Uczestnicy obchodów 9 i 11 listopada zgodnie pod
kreślali, że z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej miesz
kańców, a co szczególnie cenne młodzież szkolna.
(ws)

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Z FUNDUSZEM EMERYTALNYM

i l M P l S C O
USTROŃ, ul. Cieszyńska 1
ZAPRASZAMY DO BIURA
od poniedziałku do piątku
10 00  12 00 i 14 00 17 0 0
T E L . 54 3 7 39
SZKOLENIE KANDYDATÓW
NA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH.
BEZPŁATNE DORADZTWO.

Stanisław Zahradnik.

Fot. W. Suchta

LISTOPADOWA WIECZORNICA
9 listopada większość osób uczestniczących w składaniu kwia
tów pod Pomnikiem Pamięci przy Rynku udała się do Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa na wieczornicę, podczas której odbył się
wernisaż wystawy „Polacy na Zaolziu", koncert muzyki polskiej
oraz promocja Kalendarza Ustrońskiego.
Wystawę „Polacy na Zaolziu" ze zbiorów Polskiego Związku
Kulturalno  Oświatowego w Czeskim Cieszynie prezentował
Stanisław Zahradnik, który powiedział m.in.:
— Za czasów komunizmu nie było możliwości urządzenia
tego rodzaju wystawy, która by w myśl naszych wyobrażeń o
przeszłości Śląska Cieszyńskiego i Zaolzia mogłaby być uze
wnętrzniona w formie eksponatów. Dopiero po upadku ko
munizmu powstała taka myśl i wystawa, którą możecie oglą
dać. Po raz pierwszy była prezentowana w Warszawie w 1993
roku. Trzeba jednak powiedzieć, że w stolicy nie spotkała się
z większym zainteresowaniem, zresztą warszawiacy mają inne
zainteresowania. Później wystawa odwiedziła Toruń, Kato
wice, Zawiercie i wróciła na nasz teren. W 1995 r. po otrzy
maniu nowej oprawy graficznej była w Pradze, a w tym roku
w Chorzowie skąd przyjechała do Ustronia. Problem z urzą
dzeniem wystawy jest taki, że na Zaolziu nie mamy instytu
cji, która by koncentrowała dokumentację naszego dorobku,
naszej przeszłości. Należało w różny sposób docierać do eks
ponatów, przede wszystkim do zbiorów prywatnych i do in
stytucji nie znajdujących się na naszym terenie. Jeśli chodzi o
metodę, to wystawa jest opracowana chronologicznie aż po
czasy współczesne. Staraliśmy się na wystawie pokazać naj
ważniejsze momenty dziejowe i rozwojowe Śląska Cieszyń
skiego, a od 1920 r. naszego Zaolzia. Chciałbym serdecznie
podziękować władzom ustrońskim, szczególnie pani dyrek
tor Muzeum za umożliwienie pokazania tej wystawy i w ten
sposób nawiązać nowe stosunki, które w przyszłości, mam
nadzieję, będą się rozwijały.
Muzykę polską, utwory fortepianowe Szopena, pieśni Karło
wicza, Moniuszki, Noskowskiego, a także pieśni Szopena przed
stawili artyści z Opery Bytomskiej. Zwarty koncert w wykonaniu
profesjonalnych muzyków zgromadzona w Muzeum publiczność
nagrodziła rzęsistymi brawami.
W ostatnich dniach ukazał się pierwszy rocznik Kalendarza
Ustrońskiego na rok 1999. Jego promocja odbyła się w Muzeum,

Niewiele szkół może pochwa
lić się nowoczesnymi salami
gimnastycznymi. W ostatnich
dwóch latach nowe obiekty
otrzymały podstawówki w
Pruchnej i Cisownicy (razem z
krytą pływalnią). W Wiśle mia
sto z własnych środków remon
tuje salę w Jaworniku.
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Ponad sto lat temu w naszym
regionie rozpoczęto pierwsze
prace drenarskie. Początek
dało Kółko Rolnicze w Puńco
wie. Szybko znaleźli się naśla
dowcy. Na początku obecnego
stulecia w regionie istniało pra
wie 30 spółek drenarskich.
Dzisiaj ich rolę częściowo
przejęły Spółki Wodne.
Sukcesy na stadionach lekko
atletycznych odnosi Andrzej
Ogórek, utalentowany zawod
nik ze Skoczowa. Jego dome

a prezentowały go Danuta Koenig i Lidia Szkaradnik. D. Ko
enig mówiła o tym, jak to przed rokiem została rzucona myśl
zredagowania miejskiego kalendarza i z jakimi trudnościami bo
rykali się wydawcy. Największy problem stanowiły oczywiście pie
niądze, ale tu z pomocą przyszli miejscowi przedsiębiorcy. Wspo
mina to we wstępie burmistrz Kazimierz Hanus. Wszystko odbyło
się podczas spotkania w hotelu „Ustroń" z ludźmi reprezentujący
mi miejscowy biznes. Pytano dlaczego nie ma Kalendarza Ustroń
skiego, „czyżby w Ustroniu mało było faktów godnych upamiętnie
nia w popularnej rocznikowej formie? Są a jakże, ale żeby je móc
zebrać w kalendarzu, trzeba dysponować określonymi funduszami.
Uczestnicy spotkania doskonale to zrozumieli i od razu zadeklaro
wali pomocfinansową, pod warunkiem jednak, że znajdą się osoby
zdolne napełnić pomysł konkretną treścią "  pisze K. Hanus.
D. Koenig mówiła też, że redagujący kalendarz zdecydowali
się poprosić premiera Jerzego Buzka o wypowiedź. Szczerze
mówiąc, nie liczono na odpowiedź, jakież więc było zaskocze
nie, gdy z kancelarii premiera nadszedł tekst zatytułowany „Zie
mia żarliwego patriotyzmu i gorliwości' podpisany przez Jerze
go Buzka.
„Śląskie elity polityczne, naukowe i kulturalne powinny pro
pagować nowoczesne, demokratyczne państwo, świat postępo
wania zgodny z moralnymi zasadami, z etyką chrześcijańską oraz
nawrót do tradycji rodzinnych. Powinny także propagować go
spodarność, która zawsze była na Śląsku stawiana jako jeden z
priorytetów. Elity śląskie zresztą robią to już od wielu lat"  napi
sał premier Jerzy Buzek do Kalendarza Ustrońskiego.
Artykuły zawarte w kalendarzu prezentowała podczas promo
cji L. Szkaradnik. Na pewno wszystkich zainteresuje wspomnie
nie Jana Szczepańskiego „Kalendarze mojego dzieciństwa", a
także teksty ustrońskich proboszczów: ks. dr. Henryka Czembora
oraz ks. kanonika Antoniego Sapoty nawiązujące do ważnych
rocznic  stulecia istnienia chóru przy parafii ewangelicko  augs
burskiej i 550lecia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem
świętego Klemensa, papieża i męczennika.
W Kalendarzu znalazły się również teksty wielu ustroniaków
znanych ze swych zawodowych i prywatnych pasji. Ponad 30 cie
kawych artykułów to najlepsza rekomendacja tego jakże potrzeb
nego wydawnictwa. Należy ufać, że sponsorom nie zabraknie
hojności, autorom tematów, a wydawcom wytrwałości, by Ka
lendarz Ustroński ukazywał się regularnie co roku. Wieczornicę
w Muzeum zakończyła sprzedaż kalendarza, autorzy i wydawcy
mieli zaś okazję do pierwszych konfrontacji z czytelnikami.
Wojsław Suchta

W Muzeum wystąpili artyści Opery Bytomskiej.
ną są biegi przez płotki, ma na
koncie tytuły mistrza Polski
juniorów. Obecnie studiuje na
AWF w Katowicach.
Trwają przygotowania do raj
du samochodowego „Cieszyń
ska barbórka '98". Kilkadzie
siąt załóg, w tym J. Kulig, wy
startuje 21 X. Trasa liczy bli
sko 200 km. Wyznaczono kil
kanaście odcinków specjal
nych. Zupełnie nowym jest 4,5
 kilometrowa trasa Boguszo
wice  Kalembice.

Fot. W. Suchta

Plac targowy usytuowany tuż za
szlabanem granicznym w Lesz
nej Górnej cieszy się mniejszym
zainteresowaniem niż rok temu.
Byle jakie budy zostały zamie
nione na estetyczne stargany, co
pociągnęło za sobą podwyżkę cen
alkoholu i owoców południowych.
Jednym z bardziej niebezpiecz
nych miejsc dla pieszych i kie
rowców jest skrzyżowanie ulic
Bielskiej i Katowickiej w Sko
czowie. Nie ma tygodnia bez
stłuczki czy wypadku, (nik)

Jak podaje Rejonowy Urząd Pracy w Cieszynie, 30 września w Ustro
niu zarejestrowanych było 224 bezrobotnych, w tym 152 kobiety. Po
wyżej 12 miesięcy bez pracy pozostawały 53 osoby, w tym 43 kobiety.
Bez pracy i prawa do zasiłku było 128 kobiet i 50 mężczyzn. We wrze
śniu zarejestrowało się 25 mieszkanek i 17 mieszkańców naszego mia
sta, a prace podjęło 6 osób, w tym 4 kobiety. Swoją kartotekę w RUP
otrzymało także 18 absolwentek i 9 absolwentów z Ustronia. Z powyż
szych danych wynika, że 30 września bezrobocie wynosiło u nas 1,4%,
jeśli wziąć pod uwagę liczbę wszystkich mieszkańców  15.950. Gdy
liczbę zawęzimy do osób liczących od 18 do 59 lat. których jest 9.302,
bezrobocie wyniesie 2,4%. Bez pracy jest 1,8% mieszkanek naszego
miasta i niecały procent mieszkańców.
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
E w a S z c z e p a ń s k a , lat 85, ul. S o s n o w a 2 3

8 listopada wieczorem na obwodnicy.

Fot. W. S u c h t a

STRAŻ MIEJSKA

Ci, k t ó r z y od nas odeszli:
K r z y s z t o f M a c i ą ż e k , lat 5 9 , ul. Ż a r n o w i e c 10
F r y d e r y k K n o p e k , lat 4 1 , ul. J a ś m i n o w a 2 4
H e l e n a Z d a r z y ł , lat 5 7 , os. M a n h a t a n 3 / 3 5

Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia,
z ł o ż o n e w i e ń c e i k w i a t y o r a z za liczny u d z i a ł w p o ż e g n a n i u

śp. Heleny Zdarzył
sąsiadom i z n a j o m y m oraz mieszkańcom osiedla Manhatan
s k ł a d a Brat z R o d z i n ą
Stanisławowi Niemczykowi wyrazy szczerego
w s p ó ł c z u c i a z p o w o d u ś m i e r c i siostry

śp. Heleny Zdarzył
składa Rada Programowa i Redakcja „Gazety Ustrońskiej"
.
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5.11.98 r.
O godz. 11 na ul. Cieszyńskiej kie
rująca fiatem uno mieszkanka Wi
sły wymusiła pierwszeństwo prze
jazdu i doprowadziła do kolizji
drogowej.
6.11.98 r.
0 godz. 20.30 na ul. Daszyńskie
go mieszkaniec Ustronia kierując
w stanie nietrzeźwym fiatem uno
doprowadził do kolizji z seatem
1 bizą kierowanym przez mieszkań
ca Wisły. Skierowano wniosek do
kolegium.
7.11.98 r.
O godz. 18 zatrzymano mieszkań
ca Ustronia kierującego fiatem 126
w stanie nietrzeźwym  0,54 prom.
8.11.98 r.
O godz. 14 na ul. Katowickiej za
trzymano mieszkańca Żor kieru ją
cego polonezem w stanie nietrzeź
wym  0,61 prom.
8.11.98 r.
O godz. 4.20 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. 3 Maja pod pra
widłowo jadącego mercedesa kie
rowanego przez obywatela Nie
miec wbiegł jeleń. Samochód uległ
poważnym uszkodzeniom. Jelenia
przekazano do skupu dziczyzny.
8.11.98 r.
O godz. 18.25 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Cieszyńska do

541642

2.11.98 r.
Na wniosek mieszkanki ul. Jele
nica interweniowano w sprawie
przyśpieszenia naprawy barierki
na mostku przy tej ulicy, uszko
dzonej na skutek uderzenia samo
chodu. Barierkę naprawiono.
2.11.98 r.
W trakcie kontroli Szpitala Uzdro
wiskowego mandatem w wys. 40 zł.
Ukarano obywatelkę Rumunii za
handel bez odpowiednich zezwoleń.
5.11.98 r.
Interweniowano w Zakładzie
Energetycznym w sprawie nie
uprzątnięcia gałęzi ściętych pod
linią energetyczną w Nierodzimiu.
6.11.98 r.
W trakcie kontroli targowiska po

szło do kolejnego wypadku sa
mochodowego. Kierująca B M W
mieszkanka Istebnej nie udzieliła
pierwszeństwa przejazdu samo
chodowi marki Rover kierowane
mu przez mieszkańca Wodzisła
wia. BMW uderzyło w bok rovera.
Dwie ranne osoby przewieziono do
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
8/9.11.98 r.
Z piwnicy budynku przy ul. Cha
brów skradziono rower górski.
Sprawca nieznany.
9.11.98 r.
N a ul. Katowickiej zatrzymano
mieszkańca Ustronia kierującego
mercedesem busem w stanie nie
trzeźwym  1,21 prom.
9.11.98 r.
O godz. 23.45 na ul. Kuźniczej za
t r z y m a n o mieszkańca Ustronia
kierującego liazem w stanie nie
trzeźwym  0,46 prom.
11.11.98 r.
O godz. 15 na ul. Dominikańskiej
zatrzymano mieszkańca Ustronia
kierującego polonezem w stanie
nietrzeźwym  0,33 prom.
11.11.98 r.
O godz. 15.15 na ul. Katowickiej
kierująca suzuki mieszkanka Ka
towic nie zachowała należytej od
ległości między pojazdami i naje
chała na fiata 126 prowadzonego
również przez kobietę, mieszkan
kę Jasienicy.
(ws)
raz kolejny przypominano o obo
wiązku wywieszania tabliczek in
formacyjnych i umieszczania cen
na towarach.
7.11.98 r.
Pomoc w przygotowaniu i zabez
pieczenie porządkowe IX Biegu
Legionów.
8.11.98 r.
W trakcie kontroli Równicy man
datem w wys. 40 zł ukarano miesz
kańca Nieborowie za wjazd do
lasu.
8.11.98 r.
M a n d a t e m w wys. 100 zł ukara
no mieszkańca Bielska  Białej
za handel bez o d p o w i e d n i c h ze
zwoleń przy ul. Grażyńskiego.
W c z e ś n i e j m ę ż c z y z n a był j u ż
upominany i karany mandatami.
(mn)

NAPAD NA STACJĘ
Rzadko w naszym mieście dochodzi do bandyckich napa
d ó w . T a k i j e d n a k w y d a r z y ł się p r z e d p ó ł n o c ą 11 l i s t o p a d a . N a
stacji b e n z y n o w e j , g d z i e o tej p o r z e j e s t r a c z e j p u s t a w o , d o
p o m i e s z c z e n i a g d z i e siedzi o b s ł u g a w t a r g n ą ł z a m a s k o w a n y m ę ż 
czyzna. Miał przy sobie pistolet, nie m a j e d n a k pewności czy
była to prawdziwa broń palna czy tylko atrapa. Po sterroryzo
w a n i u d w ó c h p r a c o w n i k ó w b a n d y t a z a m k n ą ł ich w u b i k a c j i , p o
czym przystąpił d o plądrowania pomieszczeń. U d a ł o m u się
u k r a ś ć w s u m i e o k o ł o 4 . 0 0 0 zł. O n a p a d z i e p o l i c j ę b ł y s k a w i c z 
nie poinformowała agencja ochroniarska c z u w a j ą c a nad stacją.
G d y p o p i ę c i u m i n u t a c h n a stacji byli p o l i c j a n c i i o c h r o n i a r z e ,
bandyty j u ż tam nie było. Dzień wcześniej w ten sam sposób
okradziono stację benzynową w Bielsku Białej, zaś następne
g o dnia p o Ustroniu, p o d o b n y napad zdarzył się na stację ben
zynową w Czechowicach Dziedzicach. Wszystko wskazuje na
to, ż e n a p a d ó w d o k o n u j e t e n s a m m ę ż c z y z n a .
(ws)
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MISTRZOWIE
SZCZEPAŃSKIEGO

(cd. ze str. 1)
i wyjazd na studia do Poznania. Kiedy dokładniej przyjrzeć się
biografii profesora to okaże się, że Ustroń jest obecny w całym
życiu. Czasami w tak nieoczekiwanych momentach, jak w roku
1977 kiedy otrzymywał order Imperium Brytyjskiego i gdy od
powiadał na pytanie dziennikarza:,, O czym pan profesor myślał
podczas ceremonii dekoracji? " „ Wspominałem Ustroń w Beski
dach, swego ojca rolnika, dzieciństwo przy krowach i myślałem,
jakby się radował mój ojciec widząc wyprężonych ambasadorów
commonwealth 'u, ten wspaniały order i słysząc hymn brytyjski
grany z mojego powodu. "
(...) Dom oczywiście był osią świata, który się na nim wspierał
i koło niego obracał. Każda strona świata odpowiadała jednej
ścianie domu, każda sprawa życiowa, podobnie każdy dzień za
czynały i kończyły się w domu. Przed deszczem, burzą, śniegiem,
nocą i ciemnością, przed rozbójnikami, nocznicami, złymi du
chami chronił dom. Był równie wielki i spolegliwy jak rodzice,
był składnikiem wieczności dziecięcego świata. W takim domu
urodził się Jan Szczepański  w rodzinie chłopskiej. Właściwie w
środowisku rodzinnym kształtował się jego świat wartości, sza
cunek do pracy, umiłowanie wiedzy i ciekawość świata, wrażli
wość na przyrodę i postawy społeczne. (...)
Literackim świadectwem chłopskiego i ewangelickiego pocho
dzenia stała się książka „Korzeniami wrosłem w ziemię" dedy
kowana pamięci rodziców. Pierwotnie te wspomnienia były pisa
ne dla siebie, dla uświadomienia z jakiej ziemi się wyrosło, z
jakiej gleby społecznej i kulturowej czerpało się składniki for
mułujące umysł, wyobraźnię i charakter. Dopiero za namową
Wilhelma Szewczyka profesor zdecydował się wydać je drukiem
w wydawnictwie „Śląsk" w Katowicach w nakładzie zaledwie
10.000 egzemplarzy w roku 1984. Pierwszy nakład tych trzydzie
stu miniatur rozszedł się bardzo szybko, dlatego zaczęły ukazy
wać się przedruki w Głosie Ziemi Cieszyńskiej, Gazecie Ustroń
skiej, Kalendarzu Ewangelickim i Zwrocie.(...) Mistrzem dzie
ciństwa dla profesora był ojciec, który był mężczyzną rosłym,
wysokim, póki wiek i ciężka praca nie przygięły go ku ziemi.
Odznaczał się niezwykłą siłą fizyczną był bardzo inteligentny,
miał doskonałą pamięć, lubił czytać książki. To on nauczył pro
fesora tego, co w dwadzieścia lat później w literaturze naukowej
nazwano protestancką etyką pracy. A system ten jest prosty  pole
ga na rzetelnym stosunku do pracy i bezwzględnym wykonywaniu
powierzonych sobie, czy przyjętych na siebie obowiązków.
W wieku sześciu lat, w roku 1919, zaczyna uczęszczać do pol
skiej szkoły. Z tego historycznego przełomu zdał sobie sprawę
wiele lat później. Starsze siostry, Anna i Helena, kilka lat wcze
śniej chodziły do szkoły cesarsko  królewskiej, uczyły się śpie
wać „Boże wspieraj, Boże chroń nam cesarza." (...)
W roku 1920 szkołę przekształcono w szkołę siedmioklasową.
W szkolnym korytarzu wisiał napisany ozdobnie wiersz: „Zmy
ślą o tym, że tu szkoła, wstępuj jakby do kościoła. Skromnością i
statkiem uszanuj te mury, bo Bóg Wszechmogący patrzy na cię z
góry. " Po blisko 60 latach bezbłędnie zacytował profesor ten czte
rowiersz. Szkoła to głównie nauczyciele, a wśród nich tak wybit
ni jak Jerzy Michejda, Paweł Lipowczan i Paweł Matula. W 1987 r.
obchodzono uroczyście dwóchsetlecie szkoły noszącej już imię
długoletniego dyrektora Jerzego Michejdy. Uroczystość odbywała
się w budynku nowej szkoły oddanej do użytku w roku 1976. W
uroczystościach tych brał udział Jan Szczepański obdarowany
przez uczestników wyposażeniem ucznia pierwszej klasy, tej
sprzed 57 lat  tabliczką kamienną obramowaną drzewem z gąb
ką i rysikiem. (...)
Drugim mistrzem w życiu Jana Szczepańskiego był ujec Wan
tuła, mąż siostry ojca Anny. We wczesnym dzieciństwie to były
ciastka rozworowe, jabłka przynoszone w kieszeniach, sad przez
który płynął strumień z pstrągami. A potem pojawił się w życiu
Jana Szczepańskiego człowiek, który pokazał mu czym może być
książka. „ Wantuła pewnego dnia zaprowadził mnie do swojej bi
blioteki. " W tym zdaniu zawiera się wszystko, co mu zawdzię
cza. „Nauczył mnie, że książka nie jest przedmiotem, ale żywym
organizmem, jest dobrem, do którego trzeba się odnosić z sza
cunkiem. " Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1926 roz
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począł naukę w gimnazjum matematyczno  przyrodniczym im.
Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Jesienią 1927 roku do
klasy wszedł drobny i niepozorny nauczyciel. Był to Julian Przy
boś, nowy nauczyciel języka polskiego. Lekcje prowadził spo
kojnie, był zbyt inny od pozostałych nauczycieli. Na następnej
lekcji klasa wstając zaśpiewała parafrazując znaną kolędę: „po
witajmy malutkiego". Przyboś spojrzał spokojnie i powiedział
tylko: „Siadajcie głuptasy." Ta klasa której był opiekunem, jak
się wówczas mówiło gospodarzem, zdawała maturę w roku 1932.
Wyszło z niej pięciu profesorów wyższych uczelni, wielu litera
tów, dwóch, Kornel Filipowicz i Alfred Laszowski, zajęło zna
czące miejsce w literaturze polskiej. Ale zaczęli pisać jeszcze w
szkole  Florian Berek, Zdzisław Nardelli, Jan Szczepański, któ
ry debiutuje w październikowym, czwartym numerze awangardy
literackiej „Linia". Można sądzić, że wiersze tam zamieszczone
posłał do redakcji jeszcze jako uczeń gimnazjum cieszyńskiego.
Zamieszczono te wiersze obok Czesława Miłosza, Jalu Kurka i
Teodora Bujnickiego. W tym czasie Szczepański przebywał pod
przemożnym wpływem Juliana Przybosia. (...)
Dodać trzeba, że ta klasa liczyła zaledwie 18 absolwentów.(...)
Swe wiersze Jan Szczepański drukował w latach 193238 w Za
raniu Śląskim, Promie i Kamenie. (...) Młodzieńcza twórczość
Jana Szczepańskiego nie jest tylko zwykłą ciekawostką w bio
grafii uczonego, ale przykładem ożywienia literackiego w regio
nie w latach 30., inspirowanego przez wybitnych nauczycieli 
literatów, takich jak Julian Przyboś. (...) To Julian Przyboś i ujec
Wantuła spowodowali, że Jan Szczepański nie został leśnikiem,
mimo że odbywał praktykę w czasach gimnazjalnych w nadle
śnictwie w Ustroniu. (...)
Po zdaniu matury w roku 1932 Jan Szczepański podejmuje stu
dia na Uniwersytecie Poznańskim w zakresie filozofii i socjolo
gii. Już na drugim roku studiów zostaje asystentem u swego mi
strza Floriana Znanieckiego, z miesięczną pensją 65 zł. Wiersz
„Pożegnanie Beskidu" ma charakter symboliczny, ponieważ na
ziemię cieszyńską wracał bardzo często. Były to różne powroty.
Pracowite, smutne, kiedy odprowadzano najbliższych na cmen
tarz ustroński, wesołe i uroczyste. Do Ustronia przyjeżdżał w
okresie wakacji, aby pomóc przy żniwach na gospodarstwie ojca.
Te przyjazdy trwają w miarę systematycznie, gdzieś do połowy
lat 50. Z tego też okresu pochodzi autentyczna anegdota, którą
opowiadał profesor: Przebywający w Ustroniu na praktyce stu
denci Uniwersytetu Jagiellońskiego zbierali materiały i codzien
nie przeprowadzali rozmowy z przypadkowo napotkanymi ludź
mi. Pewnego dnia kilku studentów podeszło do uzbrojonego w
kosę szczupłego, wysokiego mężczyzny, w starym kapeluszu na
głowie i zaczęli zadawać mu szereg pytań dotyczących jego pra
cy na roli, zainteresowań, itp. Z rozmowy wynikało, że chłop jest
światły, w związku z czym studenci zapytali:
— A co wy gazdo porabiacie jesienią, w zimie, gdy pracy na
polu już mniej.
— A jadę wtedy do Lodzi  odpowiedział zupełnie poważnie
indagowany  i rektoruję se tam na Łódzkim Uniwersytecie.
Gdy studenci zorientowali się, że mają do czynienia z aktywnie
spędzającym urlop, ówczesnym rektorem Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Janem Szczepańskim, zupełnie potracili głowy, a profesor z
wrodzonym wdziękiem zaproponował im wiązanie snopów. Tym
sposobem wcześniej dokonano żniw u ojca profesora.
Notował: Wojsław Suchta

Prof. M. Żyromski podczas wykładu.

Fot. W. Suchta

TOUR SALON
Od 3 do 6 listopada odbywa
ła się w Poznaniu kolejna edy
cja Międzynarodowych Tar
gów Turystycznych „Tour sa
lon". 670 wystawców z 25
państw przedstawiało krajowe
i zagraniczne oferty na po
wierzchni 6800 m2 Nie zabra
kło Ustronia, który tradycyjnie
zachwalał swe walory wspólnie
z Cieszynem, Skoczowem i
Brenną na liczącym 18 m2 sto
isku „Ziemia Cieszyńska zapra
sza". Stoisko wchodziło w
skład ekspozycji „Region Be
skidy", w ramach której wysta
wiał również Urząd Woje
wódzki w Bielsku  Białej,
Urząd Miasta Bielska  Białej
i miasto Wisła. Prezentację
ustrońskiej oferty przygotowu
je Wydział Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego gromadząc własne
foldery i ulotki dotyczące bazy
noclegowej i atrakcji turystycz
nych miasta oraz materiały do
starczane indywidualnie przez
domy wczasowe, ośrodki, ho
tele. Na listopadowych targach
obecny był „Daniel", „Nar
cyz", „Sokół", „Mazowsze",
„Marabu", PP „Uzdrowisko
Ustroń", „Ziemowit", „Re
laks". Nie przestaje dziwić
fakt, że z tej formy bezpłatnej
promocji wciąż korzysta tak

niewielu właścicieli obiektów.
Zwiedzający pytali przede
wszystkim o możliwość spę
dzenia w Ustroniu urlopów zi
mowych, a więc interesowały
ich warunki pobytu, odległość
od wyciągów, warunki do upra
wiania sportów zimowych. Są
dząc po rozdawanych materia
łach zainteresowanych poby
tem w naszym mieście było
około 700 osób.
W tym roku bardzo bogatą
ofertę przedstawili wystawcy
zagraniczni, a co ciekawe re
klamowane pobyty nie odbie
gały cenowo od krajowych.
Obok często odwiedzanych
przez Polaków państw takich
jak: Słowacja, Czechy, Węgry,
Austria, Niemcy, Włochy,
Szwecja, Chorwacja, Francja,
zimową ofertę zachwalały Bu
łgaria, Rumunia, Holandia,
Dania, Grecja, Portugalia Tur
cja, Hiszpania, Litwa, Wielka
Brytania, a nawet Indie, Egipt,
Rosja, San Marino, Tajlandia i
Tunezja.
Jak na tej rangi imprezę przy
stało w ciągu czterech dni od
było się wiele pokazów, pro
mocji, występowały zespoły re
gionalne. Zorganizowano rów
nież szkolenie na temat nowej
ustawy o świadczeniach usług
turystycznych.
(mn)

KONKURS W „DWÓJCE"
10 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs z
okazji Święta Niepodległości. W ubiegłych latach był to konkurs,
w którym uczestniczyły wszystkie ustrońskie szkoły podstawo
we, tym razem jedynie „dwójka" w ten sposób uczciła 11 listopa
da. W tym roku do konkursu mógł przystąpić każdy uczeń klas
VII i VIII. Zgłosiło się 14 chętnych. Wiadomo było jaki jest za
kres tematyczny konkursu, dodatkowo uczestnicy otrzymali wy
kaz lektur, na podstawie których ułożone zostały pytania konkur
sowe. Dotyczyły one Śląska Cieszyńskiego w latach pierwszej
wojny światowej i odzyskania niepodległości w 1918 roku. For
mułę konkursu zapożyczono z popularnego teleturnieju. Jury w
składzie: Helena Cebo, Bogusław Binek i Zbigniew Gruszczyk
wyłoniło trzech finalistów, spośród których wygrała Sylwia Ko
zieł, drugi był Szymon Kaleta, trzecia Magda Herzyk. Zwy
cięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe.
(ws)

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

USTROŃ W LICZBACH
Wspominaliśmy już, że nakładem Urzędu Miejskiego wydano
broszurę „Ustroń w liczbach", która zawiera dane statystyczne z
1997 roku. Znajdziemy w niej wiele ciekawych informacji.
Ustroń zajmuje 5.892 ha czyli 58,92 km2. Użytki rolne to 2.401 ha,
obszar zalesiony 2.754 ha, wody stojące 9 ha, wody płynące 120 ha,
grunty pod zabudowę mieszkalną 187 ha, grunty pod zabudowę
różną 102 ha, tereny kolejowe 15 ha, tereny zieleni 141 ha. W na
szym mieście mieszka 15.950 osób, w tym kobiet 8.456, a męż
czyzn 7.494, gęstość zaludnienia wynosi 270 osób na km2. Struktu
ra wiekowa przedstawia się następująco: mieszkańców do 2 lat
mamy 322, od 3 do 6  690, od 7 do 15  1.909, od 16 do 17  520, od
18 do 44  5.995, od 45 do 59  3.307, powyżej 60 lat 2.809. W
ubiegłym roku zawarto 127 małżeństw, urodziły się 134 dzieci,
zmarło 147 osób, przyrost naturalny wyniósł minus 13. Zameldo
wano 278 osób, a wymeldowano 254. Na terenie Ustronia zatrud
nione są 5.882 osoby, osób zarejestrowanych jako bezrobotne było
251, w tym 160 kobiet. W punkcie „Gospodarka mieszkaniowa"
wymieniono spółdzielnie mieszkaniowe: „Zacisze"  28 wielokon
dygnacyjnych budynków, 1134 mieszkania i 2926 mieszkańców i
„Lokum" w Nierodzimiu  9 budynków, 82 mieszkania, 234 miesz
kańców oraz Zakład Usług Komunalnych, który administruje 26
budynkami komunalnymi i 11 będącymi współwłasnością gminy,
łącznie daje to 382 lokale zamieszkane przez 940 osób. Sieć wodo
ciągowa w naszym mieście ma długość 73 km, kanalizacyjna 51,4
km, gazowa 24,9 km, a energetyczna437 km. Drogi i ulice oświetla
1905 lamp i latartni. W Ustroniu pojazdy poruszają się po 142 km
dróg, w tym miejskie to 90,4 km, krajowe i wojewódzkie 51,6, a
parkować mogą na 13 parkingach strzeżonych. Są też 3 stacje ben
zynowe i jedna całodobowa pomoc drogowa. Przez cały rok korzy
stać możemy z 3 placówek pocztowych i sezonowo z jednej. Jedna
placówka Telekomunikacji Polskiej obsługuje 3522 abonentów, a
jeden telefon przypada na 4,4 mieszkańca. W Ustroniu funkcjonuje
1 ośrodek zdrowia i 2 przychodnie, w tym jedna dziecięca oraz 5
aptek. Lekarze prywatni prowadzą swoją praktykę w 26 gabine
tach. Są też 4 sanatoria uzdrowiskowe i 3 ośrodki leczniczo  reha
bilitacyjne. W jednym punkcie swoich pacjentów przyjmuje lekarz
weterynarii. Z różnych form pomocy społecznej korzysta u nas 1140
osób, z dodatków mieszkaniowych 150 rodzin, działa 1 dom pomo
cy społecznej. Najmłodsi mieszkańcy uczęszczają do 1 żłobka, 7
przedszkoli i 5 szkół podstawowych. Młodzież kształci się w 2 szko
łach średnich i 2 pomaturalnych. „Ukulturalniać" możemy się w
kinie, w muzeum i oddziale muzeum, 5 galeriach, w domu kultury,
amfiteatrze letnim, w 1 miejskiej bibliotece i jej 2 filiach, 2 bibliote
kach kościelnych i 5 szkolnych, w tym 3 środowiskowych. Różne
dyscypliny sportu uprawia się na 1 stadionie, 9 boiskach, w tym 7
szkolnych, 1 miejskim, 1 parafialnym, na 9 kortach, w tym 8 przy
obiektach, na 1 basenie otwartym i 2 krytych. Zimą korzystamy z 7
wyciągów narciarskich, a przez cały rok z Kolei Linowej na Czan
torię. Turyści mają do dyspozycji 2 pola namiotowe, 2 biwakowe, 3
schroniska turystyczne. Ustroń dysponuje 6666 miejscami nocle
gowymi. Miłośnikom wędrówek oferuje 66 kilometrów szlaków tu
rystycznych, 28,5 km szlaków spacerowych, a miłośnikom dwóch
kółek 9,2 km oznakowanych tras rowerowych. Posilić można się w
162 punktach gastronomicznych. W Ustroniu funkcjonuje 1928 pod
miotów gospodarczych, w sferze produkcyjnej działają 92 firmy, w
budowlanej 61, transportu, składowania i łączności 127, a handlu i
napraw 1648. Pod względem własności 108 podmiotów należy do
sektora publicznego, w tym 21 to przedsiębiorstwa państwowe, a
1820 do sektora prywatnego. Wierni modlą się w 5 kościołach i 1
kaplicy rzymsko  katolickiej oraz w 2 kościołach (plus jeden w
budowie) i 3 kaplicach ewangelicko  augsburskich. Jest 1 zbór zie
(mn)
lonoświątkowy i 1 kaplica ekumeniczna.
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SREBRNE I ZŁOTE
PO RAZ DRUGI
Obchody związane z rocznicą powstania Rady Narodowej Księ
stwa Cieszyńskiego i Świętem Niepodległości miały w tym roku
wyjątkowo uroczysty charakter. Rozpoczęły się 18 października, a
ich finał nastąpił w środę, 11 listopada, kiedy to do Teatru im. A.
Mickiewicza w Cieszynie zjechali wszyscy radni z 13 gmin nasze
go regionu. W sumie przybyło ich 286, w tym 20 z Brennej, 20 z
Chybia, 28 z Cieszyna, 18 z Dębowca, 22 z Goleszowa, 20 z Hażla
cha, 22 z Istebnej, 18 z Jaworza, 28 ze Skoczowa, 22 ze Strumienia,
24 z Ustronia, 22 z Wisły i 22 z Zebrzydowic. W tym roku po raz
pierwszy w koncercie uczestniczyli przedstawiciele trzech szczebli
samorządu. Oprócz radnych miejskich obecnych było 55 radnych
Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz 3 radnych Sejmiku Śląskiego.
Listopadowy koncert, podczas którego wystąpił Zespół Pieśni i
Tańca Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna, Estrada Ludowa „Czantoria"
z Ustronia, Zespół Wokalny „Koniaków" i Zespół Pieśni i Tańca
„Małokończynianie" z Zebrzydowic przygotowali: Ewa Gołębiow
ska  naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Danuta Koenig  naczelnik Wy
działu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w
Ustroniu, Małgorzata Kiereś  dyrektor Muzeum Beskidzkiego w
Wiśle, jednocześnie główny konferansjer spektaklu, oraz Lesław
Werpachowski szefZwiązku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej.
Uroczyste spotkanie w teatrze było także okazją do wręczenia
statuetki Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Złotej Cieszynianki", przy
znanej w tym roku po raz drugi. Honorowanie osób szczególnie
zasłużonych dla lokalnej społeczności to inicjatywa Związku Ko
munalnego Ziemi Cieszyńskiej. W przyjętym w 1997 roku regu
laminie napisano, że co roku każda gmina wyłoni osobę, której
działania wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle no
watorskie i innowacyjne, że mogą zostać uznane za godne naśla
dowania i polecenia jako wzór dla innych. Wyróżnieni stają się
tym samym laureatami „Srebrnej Cieszynianki", a spośród nich
Kapituła Ziemi Cieszyńskiej wybierze jednego, któremu przyzna
laur „Złotej Cieszynianki". Autorem wyłonionego w drodze kon
kursu projektu statuetki jest cieszyński plastyk Henryk Jasiński.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku laureatem „Srebrnej Cieszy
nianki" w Ustroniu został Heniyk Wieją  dyrektor Ośrodka Me
dycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej oraz prezes Chrze
ścijańskiej Fundacji „Życie i Misja". Wyróżnienie przyznano za do
konania zawodowe i społeczne w dziedzinie medycyny, promocji
zdrowia i transformacji stylu życia. „Złotą Cieszyniankę" w 1997
roku otrzymał Jan Broda ze Skoczowa za przekazanie miastu i
Diecezji Ewangelicko  Augsburskiej bogatego księgozbioru po
święconego historii Skoczowa ijego miejsca na Śląsku Cieszyńskim.
W tym roku na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej
Ustronia „Srebrną Cieszyniankę" przyznano Renacie Ciszewskiej
kierownikowi artystycznemu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca
„Równica" działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
za stworzenie zespołu i doprowadzenie go do wysokiego poziomu
artystycznego. Wśród wielu nagród i wyróżnień, które zespół ma na
swoim koncie, wymienić należy przynajmniej I miejsce i nomina
cję do Grand Prix w konkursie „Śląskie Śpiewanie'98" w Zabrzu.

Premier wyraził uznanie dla „Czantorii".

Fot. K. Marciniuk

Podczas koncertu w Cieszynie każdemu z laureatów „Srebrnej
Cieszynianki" wyróżnienie wręczali przewodniczący rad miej
skich i gminnych oraz burmistrzowie i wójtowie. R. Ciszewska
odebrała je z rąk Emila Fobra i Jana Szwarca. Przewodniczący
ustrońskiej RM pojawił się na scenie w stroju regionalnym, po
nieważ występował z „Czantorią". Estrada Ludowa tradycyjnie
zaprezentowała wysoki poziom artystyczny, o czym najlepiej
świadczy uznanie premiera Jerzego Buzka ijego gratulacje skła
dane dyrygentowi zespołu Marianowi Żyle.
Obecność premiera na koncercie chyba nie była tylko wype
łnieniem obowiązków służbowych. Sądząc z faktu, iż podczas
jednego roku urzędowania, premier Buzek witany był w Cieszy
nie już trzykrotnie, można powiedzieć, że dobrze czuje się w tych
stronach. Takie wrażenie odnieśli też uczestnicy konceru. Pre
mier z uśmiechem podziękował za koncert i wyraził uznanie dla
konferansjerki Małgorzaty Kiereś porównując ją z Grażyną Tor
bicką. Nie była to tylko kurtuazja, bo dyrektorka wiślańskiego
muzeum dobrze poradziła sobie z prowadzeniem uroczystego kon
certu, a z prezesem Rady Ministrów rozmawiała równie swobod
nie jak wspomniana prezenterka telewizyjna z gwiazdami świa
towego showbiznesu. Prawdziwą niespodzianka dla premiera było
przyznanie mu Honorowego Lauru „Złotej Cieszynianki".
W 1998 roku decyzją Kapituły Ziemi Cieszyńskiej „Złotą Cie
szyniankę" otrzymał Jan Broda z Chybia, dyrektor Zakładu Do
świadczalnego Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Go
ły szu „za uczynienie z Zakładu PAN znaczacej placówki sławią
cej Chybie w kraju i za granicą".
Monika Niemiec

NASTOLATKI ZAPRASZAJĄ
7 listopada 1998 roku odbyło się pierwsze spotkanie nowo utwo
rzonej formacji pod nazwą „Nastolatki dla Ustronia". Formacja
ta gromadzi młodzież ze szkół całego okręgu, między innymi: z
SP 1, SP 2 w Ustroniu oraz Alternatywnej Szkoły Podstawowej
w Cieszynie. Grupa ta ma na celu ulepszanie miasta Ustronia. Pla
ny młodych są następujące: organizowanie olimpiad sportowych
oraz naukowych, prowadzenie aukcji prac dzieci niepełnospraw
nych z Nierodzimia, redagowanie własnej gazetki dla nastolatków.
„Nastolatki dla Ustronia" zapraszają do przyłączenia się do ich
formacji. Mają nadzieję, że młodzi ludzie, którym nie jest obo
jętny los Ustronia oraz jego przyszłość, zaangażują się do wspól
nej pracy.
Magdalena Cieślar, Judyta Łuka

43450 USTROŃ UL. STALMACHA 13
TEL. 541170, KOM. 0602 516643
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Moment wręczenia Lauru R. Ciszewskiej.
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Fot. K. Marciniuk
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AK „CZANTORIA"
7 listopada na dolnej stacji Kolei Linowej na Czantorię odbyła
się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej sześciu par
tyzantów z oddziału „Czantoria", którzy zginęli w boju z Niem
cami. Ich bunkier znajdował się niedaleko szczytu Małej Czanto
rii. Tam też osaczyli partyzantów Niemcy. Tablica upamiętniają
ca to wydarzenie zaprojektowana została przez Karola Kubalę.
Między symbolem Polski Walczącej a orłem wpisano datę 
30.XI. 1943. Poniżej widnieje napis: „Oddział AK „Czantoria".
A'a stoku góry zginęli w walce z Niemcami: Klemens Starzyk 
Szpak  dowódca oddziału, Alojzy Badura  Tobiasz Jan Bujok
 Jawor, Jan Polok  Lis, Jan Pytel  Góra, Paweł Slii  Czarny.
Cześć ich pamięci Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo
wej  Koło Ustroń. Społeczeństwo Miasta Ustroń. 1998 r."
Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przybyły pocz
ty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu ślą
skiego, Katowic, Cieszyna i Ustronia, księża: Antoni Sapota,
Piotr Wowry i Alojzy Wencepel, przewodniczący RM Emil
Fober, zastępca przewodniczącego RM Rudolf Krużołek, bur
mistrz Jan Szwarc, prezes ustrońskiego koła ŚZŻ AK Bolesław
Szczepaniuk, kombatanci, mieszkańcy Ustronia i okolic. Jako
pienvszy zabrał głos Marian Piotrowicz, prezes Zarządu Okrę
gu ŚZŻ AK, który powiedział m.in.:
— 80. rocznica odzyskania niepodległości, Dzień Polskiego
Państwa Podziemnego i 55. rocznica bohaterskiej śmierci żołnie
rzy AK na stoku leżącej przed nami góry, zmuszają do zadumy,
do zadumy nad losami naszego, jakże ciężko doświadczanego

Fot. W. Suchta
narodu, zwłaszcza teraz, gdy w trudzie i znoju budujemy zręby
III Rzeczypospolitej. (...) Okręg AK obejmujący dzisiejsze wo
jewództwa opolskie, bielskie, katowickie i część częstochowskie
go był mocno doświadczany. Warunki tu panujące były niezmier
nie trudne z uwagi na duże nasilenie osiadłej i napływowej niem
czyzny. (...) Tu na Podbeskidziu, wchodzący w skład „Wędrow
ca" jako pluton „Ustroń" oddział „Czantoria", dobrze zasłużył
się ojczyźnie. Działający w niezwykle ciężkich warunkach od
dział, 30 listopada 1943 roku okrążony, poniósł w walce z Niem
cami dotkliwe straty. Zginęli: dowódca Klemens Starzyk z Ustro
nia, Alojzy Badura z Chorzowa, Jan Bujok z Ustronia, Jan Polok
z Zaolzia, Jan Pytek z Nydka i Paweł Śliż z Zaolzia. Im to w
hołdzie odsłaniamy dziś tablicę. (...) Oddział „Czantoria" został
rozbity, ale nie uległ likwidacji. Leczył rany i dawał się dobrze
we znaki Niemcom. Po wielu latach stajemy znów z podniesio
nym czołem, jak ongiś w konspiracji czy z bronią w ręku w od
działach partyzanckich. Dziś, po latach, gdy włosy przyprószył
szron, myśli nasze ulatują ku tym, którzy dnia dzisiejszego nie
doczekali. My ludzie odchodzącego pokolenia jesteśmy zobo
wiązani wypełniać testament współtowarzyszy broni, którzy pa
dli w boju, zginęli skrytobójczo zamordowani nie tylko przez

Fot. W. Suchta
wstydne, mówiąc za Sienkiewiczem, darcie sukna Rzeczypospo
litej. Ileż szkody poczyniono w ostatnich pięćdziesięciu latach.
Czy dziś zdalibyśmy egzamin, gdyby przyszła godzina próby,
próby jakiej byliśmy poddawani. Nasze doświadczenia i nasze
wspomnienia to wpojone od dzieciństwa poczucie dumy narodo
wej, honoru, patriotyzmu i odpowiedzialności za losy ojczyzny.
(...) Żołnierze Armii Krajowej. Dziś kolejne nasze spotkanie, a
jednocześnie zamanifestowanie, że jeszcze trwamy na posterun
ku, pomimo że coraz ciężej nosić nasze sztandary.
Odsłonięcia tablicy dokonali: J. Szwarc, E. Fober, M. Piotro
wicz i Jan Starzyk  syn dowódcy oddziału „Czantoria". Wspólną
modlitwę prowadzili księża z Polany: P. Wowry i A. Wencepel.
Następnie apel poległych rozpoczęto od marszałka Józefa Piłsud
skiego, a zakończono na partyzantach, którzy zginęli na Czantorii.
Odsłonięta tablica na dolnej stacji wyciągu to kolejne miejsce
przypominające nam historię tej ziemi, sprawiające, że czyny ludz
kie nie ulegają zapomnieniu.
W książce „Ustroń 19391945" Józef Pilch tak opisuje oddział
Klemensa Starzyka:
„ Wpierwszych dniach miesiąca maja 1940 r. odbyła się w miesz
kaniu Karola Szrajbera, który przyjął pseudonim Jastrząb, pierw
sza narada, w której uczestniczyli Józef Glajc, Klemens Starzyk,
Emil Banach i trzech Pilchów. Na tym zebraniu powstała pierwsza
ustrońska grupa partyzancka pod nazwa TAG (Zwycięstwo Albo
Grób). W pierwszych początkach zadania grupy ograniczyły się do
zdobywania broni palnej, werbowania ludzi pewnych i gotowych
do walki z okupantem oraz śledzenia szpiclów i zdrajców. (...)
W kwietniu 1942 r. grupa działająca na górze Czantorii pod
dowództwem Klemensa Starzyka urządziła zasadzkę na patrol
niemiecki znajdujący się około schroniska. Zdobyto 3 karabiny,
2 pistolety i ekwipunek. Z końcem kwietnia 1942 r. ta sama gru
pa przeprowadziła w dzielnicy „ Królów pod Czantorią ", akcję
na obóz Hitlerjugend szkolony przez wojskowych. Zdobyto broń,
amunicję i materiały wybuchowe. W lipcu 1943 grupa pod do
wództwem Starzyka wzięła do niewoli groźnego dla Polaków
Oberschturmbanfurera SS. Wydano na niego wyrok śmierci. W
czasie odczytywania wyroku Niemiec zmarł na atak serca. (...)
W dniu 30 listopada 1943 r. został otoczony bunkier na Czan
torii, w którym znajdowało się w tym dniu 11 partyzantów łącz
nie z dowódcą Klemensem Starzykiem. Doszło do bitwy, gdyż
Niemcy starali się pojmać ich żywcem. Widząc, że partyzanci się
nie poddają, rzucali na bunkier całe wiązki granatów. W akcji tej
zginęło sześciu partyzantów, w tym dowódca, a pięciu znajdują
cych się w pobliżu bunkra zdołało wydostać się z matni. "
Wojsław Suchta

wrogów, ale i rodzimych oprawców, testament, by Polska p o w s z e

czasy żyła. Jednym z podstawowych zadań jakie nam przyświe
ca jest nawiązywanie łączności pokoleń i przekazywanie prawdy
o czasie, któiy prawie przez pół wieku podlegał zakłamaniu, za
fałszowaniu i przeinaczaniu. (...) W czasach trudnych, czasach
niewoli, walczyliśmy wszyscy o wspólną sprawę zjednoczeni,
niezależnie od poglądów politycznych. A dziś? Przypomnijmy
sobie najświeższe wydarzenia. Dziś z przerażeniem i troską pa
trzymy na rozgrywające się na naszych oczach przetargi i bez

Fot. W. Suchta
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5 listopada na komendę straży miejskiej zadzwonił jeden z pra
cowników Urzędu Miejskiego z prośbą o interwencję  w parku
koło Rynku awanturowała się grupa młodzieży. Gdy funkcjona
riusze dotarli na miejsce, młodzi ludzie przenieśli się już na dru
gą stronę ulicy 3 Maja, do Parku Lazarów. Podczas rozmowy
okazało się, że do walki stanęły dwie dziewczyny, a przyczyną
spoliczkowania jednej przez drugą był spór o chłopaka. Po inter
wencji SM pojedynek zakończył się, ale nie jest to pierwszy w
n a s z y m mieście p r z y p a d e k m a ł o k o b i e c e g o s p o s o b u załatwiania

spraw przez płeć piękną.
W jednej z ustrońskich szkół na początku roku szkolnego po
wstała nieformalna grupa dziewcząt, która terroryzowała swoje
koleżanki posuwając się nawet do rękoczynów. W końcu inter
weniowała policja, a wojowniczo nastawione uczennice zapro
szone zostały na komisariat. Po rozmowie z komendantem Zbi
gniewem Kowalskim dziewczyny obiecały poprawę. Jednak zda
niem Z. Kowalskiego wydarzenia te świadczą o postępującej bru
talizacji życia młodzieży.
— W wielu szkołach panuje jeszcze przekonanie, że takie
problemy należy załatwiać we własnym gronie — tłumaczy
komendant. — Moim zdaniem w pewnych przypadkach na
uczyciele są bezsilni i konieczna jest nasza interwencja. Nie
twierdzę, że o każdym konflikcie należy informować policję,
ale doświadczenie pedagogów powinno podpowiedzieć, kie

Młodzi niekiedy się nudzą...

Fot. W. Suchta

dy sytuacja jest groźna i może spowodować na przykład kon
flikt z prawem. Zawsze podkreślam, iż chcemy współpracować
ze szkołami i zapewniam, że w wielu wypadkach rozmowa z
umundurowanym funkcjonariuszem daje pożądane efekty.
W tym wypadku nie miały miejsca zdarzenia, które zmuszały
by policję do wszczęcia postępowania wobec dziewcząt. Nie po
sunęły się do wymuszania pieniędzy, nikt nie doznał obrażeń, jed
nak przy następnych próbach narzucania klasie swojego, ja", mu
szą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
(mn)

MŁODZI DLA USTRONIA

.

'K

Fot. W. Suchta

WYCIECZKA EKOLOGOW
O rezerwacie pod szczytem
Czantorii, na jej północnym zbo
czu, już pisaliśmy. W paździer
niku rezerwat zwiedzali ustroń
scy ekolodzy, a za przewodnika
służył im dr Jan Holeksa z Uni
wersytetu Śląskiego. Z zapro
szenia ekologów skorzystało kil
ka osób i na pewno nie uznały
za stracony czasu spędzonego w
rezerwacie. J. Holeksa opowia
dał o tym, jak przed kilku laty
rozpoczęła się walka o utrzyma
nie naturalnego lasu na Czanto
rii. Był nawet taki moment, że
na skraju starego, unikalnego
drzewostanu pojawił się ciężki
sprzęt budowlany. Wtedy to z
pomocą kilku ludzi udało się po
wstrzymać planowane roboty.
Tylko dlatego dziś można przy
glądać się procesom zachodzą
cym w naturalnie rozwijającym
się lesie. Szczególnie cenne są
jawory rosnące na zboczu Czan
torii. Podczas wycieczki mówio
no sporo o przyszłości rezerwa
tu. O jego charakterze, jeszcze
w fazie projektu tak pisał J. Ho
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leksa: „ Wartość proponowane
go rezerwatu polega także na
tym, że obejmuje on prawie pe
łne zróżnicowanie siedliskowe
lasów regla dolnego, a poprzez
duże różnice wysokości (od575
po 995 m n.p.m.) reprezentowa
ne jest na jego terenie również
wysokościowe
zróżnicowanie
zbiorowisk leśnych tego piętra."
Ekolodzy i ich goście podzi
wiali rzadkie rośliny, które jak
się okazuje występują na Czan
torii. Zachwycano się pięknymi,
wiekowymi jaworami. Rezerwat
funkcjonuje od niedawna.
„ O tym czy jesion wyniosły
jest trwałym elementem dolno
reglowych lasów Beskidu Ślą
skiego i czy utrzymanie jego
obecnej dominacji jest możli
we bez ingerencji człowieka,
dowiemy się obserwując dalszy
rozwój lasu jaworowoj es łono
wego na północnym
stoku
Wielkiej Czantorii w warun
kach ochrony rezerwatowej " 
pisze w jednej ze swych prac J.
Holeksa.
(ws)

Od kilku tygodni w Ustroniu działa grupa młodych ludzi za
mierzających coś zrobić dla swojego miasta i mieszkającej w nim
młodzieży. Nazwali się „Młodzi dla Ustronia", a ich stowarzy
szenie jest obecnie w fazie rejestracji. W swej deklaracji progra
mowej piszą: „Sądzimy, że młodzi ustroniacy powinni uczyć się
samorządności, rozwijać pomysły i działania w zakresie ekolo
gii, sportu, turystyki, zdrowia i edukacji". Swoimi podpisami
ten pomysł poparli radni Ustronia, kierownictwo Urzędu Miej
skiego, w tym byli i obecni burmistrzowie, były przewodniczący
RM Franciszek Korcz, radna powiatowa Katarzyna Brandys,
prezes spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Jan Kubień, dy
rektor MDK Prażakówka Irena Wińczykoraz dziennikarz Gło
su Ziemi Cieszyńskiej Krzysztof Marciniuk. Patronat prasowy
zdecydowała się objąć redakcja Gazety Ustrońskiej.
„Młodzi dla Ustronia" spotkali się 7 listopada w MDK „Praża
kówka". Zdecydowano się powołać przy stowarzyszeniu grupę
„Nastolatki dla Ustronia", w której mogliby swe pomysły reali
zować nieco młodsi koledzy i koleżanki.
Organizatorzy stowarzyszenia „Młodzi dla Ustronia" czyli: pre
zes Tomasz Szkaradnik oraz Lucyna Gogółka, Sylwia Gogó
łka, Agata Heczko, Anna Schubert i Przemysław Pawelec pla
nują w przyszłym roku przeprowadzić wybory do Młodzieżowej
Rady Ustronia, a także wraz z politykami i ludźmi kultury prze
prowadzić Wielką Promocję Ustronia. W swym statucie jako cele
stowarzyszenia podają: promocje walorów Ustronia, pomoc mło
dym w znalezieniu pracy, krzewienie ekumenizmu, rozwój świa
domości ekologicznej ustroniaków, a także wspieranie organiza
cyjne i rzeczowe młodych ustroniaków i innych osób działają
cych dla dobra naszego miasta.
(ws)

a niekiedy chcą działać.

Fot. W. Suchta

WINSZOWALI TADEUSZOM

Tygodniowy monitoring

W piątek, 30 października
mieszkańcy i personel Miej
24,1 p/m (stęż. dop. 75 p/m )
skiego Domu Opieki Społecz
1,8 p/m 3
nej żegnali zastępcę burmistrza
3
3
8,8 p/m (stęż. dop. 50 p/m )
Tadeusza Dudę. Uroczysta ko
11,9 p/m3
lacja przebiegała w bardzo
61,6 p/m 3 (stęż. dop. 20 p/m 3 )
sympatycznej, domowej, choć
nieco łzawej a t m o s f e r z e .
459,2 p/m 3 (stęż. dop. 500 p/m 3 )
Ustrońscy seniorzy nie potra
17,5 p/m 3 (stęż. dop. 60 p/m 3 )
fili ukryć wzruszenia, a nawet
5,8 °C (min.4,6°C; 2.11; maks. 7,5<€; 3.11)
żalu z rozstania, trudno się jed
2 km/h (min. 1 km/h;4.11; maks. 2,8 km/h; 1.11)
nak dziwić, gdyż T. Duda był
76,9 %
inicjatorem powstania ich
49,8W/m2
obecnego domu i zawsze mile
961,3 hP
145,7 mm/m 2 (min. 142 mm/m2; 30.10; maks. 150,3 mm/m:; 5.11) go witano na Słonecznej. Skła
dano życzenia zdrowia i dal
szych sukcesów w różnych
dziedzinach życia, wręczano
prezenty i kwiaty. Było huczne

30 października  5 listopada
dwutlenek siarki
tlenek azotu
dwutlenek azotu
tlenki azotu
ozon
tlenek węgla
pył zawieszony
temperatura
prędkość wiatru
wilgotność
nasłonecznienie
ciśnienie
opad

3

3

Super Market RoittcR
na Manhatanie

„Sto lat", a potem wspólne
śpiewy.
Okazją do świętowania były
także imieniny. Obchodził je
Tadeusz Duda i Tadeusz Bro
wiński, prezes Fundacji św.
Antoniego aktywnie wspierają
cej działalność MDOS.
W spotkaniu uczestniczył
również Zbigniew Bujok, dy
rektor Domu Opieki Społecz
nej w Cieszynie, który z zain
teresowaniem obejrzał Dom w
Ustroniu. Przywiózł też pre
zent, dzieło swoich podopiecz
nych. Interesujący obraz  kom
pozycja wyrywana z papieru 
zawisł na ścianie w jadalni.
(mn)

zaprasza na zakupy w cenach promocyjnych
artykułów spożywczych
oraz chemii gospodarczej:

Były kwiaty, prezenty i ... łzy.
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| ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY
W NIERODZIMIU UL. HARBUTOWICKA 9
oferuje

do

wynajęcia

budynek murowany wolnostojący o powierzchni 70 m2
(instalacja c o.; woda i gaz doprowadzone do budynku)
OFERTY KIEROWAĆ DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
tel. 542980 lub 542317.

KIEDY WYCINAĆ
Na wniosek mieszkańców, 4 listopada,
pracownik Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego i funkcjonariusze stra
ży miejskiej przeprowadzili wizję lokalną
przy ul. Skoczowskiej. Sprawa dotyczyła
spróchniałego drzewa, które groziło zawa
leniem. Wyjaśniono zainteresowanym, co
należy zrobić, by legalnie je wyciąć. W
WOŚ UM dowiedzieliśmy się, że zgodę na
wycięcie można uzyskać w wypadku real
nego zagrożenia. Ma to miejsce wtedy, gdy
drzewo jest pęknięte, rozłamane, spróchnia
łe, przegnite, poważnie uszkodzone na sku
tek wiatrów. Konieczne jest wtedy zgłosze
nie tego faktu, a kompetentna osoba udaje
się na miejsce i dokonuje oceny stanu drze
wa. Po uzyskaniu zgody, wycięcia dokonu
je właściciel. Całkowite usunięcie drzewa,
to ostateczność, najczęściej wystarczy czę
ściowa „kosmetyka": przycięcie korony lub
likwidacja uszkodzonej gałęzi. (mn)

Zapraszamy serdecznie na wspaniały
Bał Syłwestrowy  prowadzi Miss Polonia
Zespół muzyczny, dyskoięka, bogaty program artptyctny, pokaz ogni sztucznych
smaczne, obfite piniiki

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

8 Ę ? HOTEL JASKÓŁKA * * *
S155S.

43 450 U$rtQŃ, * Zfajmra 1* tftl {0.331541 $59, 541 587,544840, ttlftn $4»»
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Ogłoszenia drobne
Firma „Doraźna Opieka" za
pewnia nauczycielską opiekę
nad dzieckiem od czwartku do
niedzieli we własnych pomie
szczeniach. Tel. 547467.
Praca dla lektorów języka an
gielskiego i niemieckiego. Tel.
0602651926.

Cukiernia „Finezja" zaprasza
do nowo otwartego punktu
sprzedaży  Ustroń, ul. Daszyń
skiego 7 (obok kościoła).
Zatrudnię sprzedawcę. Ciast
karnia „Finezja", Ustroń, ul.
Daszyńskiego 7.
Studentka polonistyki udzieli
korepetycji z języka polskiego.
Tel. 5 4  7 5  4 4 .

Narty używane. Sklep Sporto
wy „Sportus", Ustroń, ul. Ogro
dowa 2. Tel. 541610.
Teriera oddam w dobre ręce.
Tel. 551668 wieczorem.
Sprzedam 126p, rok 1990, 81
tys. km. Tel. 545222.
Kupię M2. Tel. 542960.
GABINET STOMATOLOGICZNY

D e n t

Tanio Pentium 2 0 0 M M X ;
HDD 2,1 GB; 32 MB RAM;
karta grafiki 3DFX; dźwięko
wa S o u n d b l a s t e r ; głośniki
120 W; FAX modem; GoldStar
15", gwarancja 6 miesięcy. Tel.
542352, 0601531823.

PŁYTKI
CERAMICZNE!

L a b o r

Ustroń, ul. Partyzantów 1
tel. 542256
poniedziałek, wtorek, środa i piątek
14.00 17.00
.
e leczenie
[
e laserem
\ ' .
e usuwanie ', '
v
kamienia nazębnego
e protezy natychmiastowe
y ekspresowe
WYDAJEMY RACHUNKI

E
na tarasy, schody, elewacje

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

A Centrum Handlowe
RSP „Jelenica"
„ „ 

Ustroń, ul. 3 Maja 44, tel. 544167
naprzeciw
Komisariatu Policji
K
J

Fot. W. Suchta

CO NAS CZEKA
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 twórczości plastycznej Zbigniewa Niemca.
— Instrumenty dęte XX wieku z kolekcji Mariana Sieradzkiego
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne: we wtorki 9  17, od środy do piątku 9 14, w soboty 9  13,
niedziele 10  13.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 542996
— Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej.
Oddział czynny: we wtorki 9  1 8 , w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty 9  1 3 .
Galeria Sztuki Współczesnej „Na 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 .
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 545458.

ZAPRASZA DO:

IMPREZY

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
.i
Ai
sklepu „Wszystko dla Ogrodu" tel. 542800
.i(iC ^ « S ^ J
sklepu ogólnospożywczego
kUP ^ n A t ^ 
1
sklepu warzywnoowocowego tel. 544687 ^ t f i ę f ó c
0\lid *
sklepu chemicznego „ARTCHEM"
\
sklepu z odzieżą sportową
rlO^
L
kwiaciarni „RÓŻA" tel. 544455

20.11

ZAPRASZAMY OD PON. DO SOB. W GODZ. 700  2100
DELIKATESY I SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
CZYNNE RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ W GODZ. 9 00  1500

godz. 17.00

KINO „ZDRÓJ",
19.11
2025.11

16.00
18.45
18.45
18.45

Wernisaż wystawy: „Instrumenty dęte XX wieku z
kolekcji Mariana Sieradzkiego". W programie kon
cert orkiestry dętej. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel. 54364)9.543534 wew. 471
Z Drugą Księgą Dżungli  Mowgli i Baloo
Z archiwum X
Rewolwer i melonik
Lolita

Nocne Kino Premier Filmowych
19.11
26.11

21.00
21.00

Oczy węża
Zaklinacz koni

DYŻURY APTEK
Do 21 listopada apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
Od 21 do 28 listopada apteka „Pod Najadą" przy ul. 3 Maja.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Fot. W. Suchta

10 Gazeta Ustrońska

ROZPOCZĘLI WIOSNĘ
S k a w a W a d o w i c e  Kuźnia Ustroń 3:1 (3:0)
Hejnał Kęty  Kuźnia Ustroń 1:7 (0:2)
Po zakończeniu rundy jesiennej ligi okręgowej rozegrano jeszcze
w tym roku dwa mecze awansem z rundy wiosennej. Piłkarze Kuźni
Ustroń oba spotkania grali na wyjeździe. O meczu w Wadowicach z
tamtejszą Skawą chcieliby na pewno jak najszybciej zapomnieć.
Od początku spotkania Wadowice uzyskują wyraźną przewagę. Już
w trzeciej minucie spotkania Kuźnia traci pierwszą bramkę. Co praw
da w minutę później J. Szalbot nie wykorzystuje szansy na wyrów
nanie, po czym M. Adamus strzela obok w dogodnej sytuacji. Ten
sam zawodnik raz jeszcze przenosi piłkę nad bramką z kilku me
trów. Wszystko to działo się w pierwszym kwadransie spotkania i
jak się okazało było wszystkim na co Kuźnię było stać w pierwszej
połowie. Natomiast Skawa spokojnie punktuje. W 22 minucie po
strzale w słupek do piłki dochodzi inny napastnik z Wadowic i bez
trudu umieszcza piłkę w siatce. W 42 minucie bramkarz Kuźni H.
Buchalik wybija z narożnika pola karnego piłkę, robi to nieprecy
zyjnie, otrzymuje ją zawodnik Skawy, który bez zastanowienia strzela
do bramki. Niestety nasz bramkarz nie zdążył wrócić i jest 3:0 dla
Skawy. Druga połowa ma nieco inny przebieg, z czasem gra się
wyrównuje, a honorową bramkę Kuźnia zdobywa w 76 minucie. Po
podaniu R. Płazy do strzału idealnie składa się W. Krupa i strzela
nie do obrony. Mecz rozgrywano na ciężkim boisku przy siąpiącej
mżawce i wiejącym wietrze.
Po porażce z ostatnią drużyną w tabeli kibice Kuźni nie liczyli
na wiele przed meczem z zajmującą czwarte miejsce drużyną Hej
nału Kęty. Jak się jednak okazało ostami mecz w tym roku nasi
piłkarze wygrali największą różnicą bramek. Wszystko mogło się
jednak skończyć zupełnie inaczej. W trzeciej minucie Hejnał
marnuje tzw. stuprocentową sytuację. Od tego momentu rozpo
czyna się festiwal strzelecki napastnika Kuźni A. Sikory. W 7
minucie strzela swojego pierwszego gola w tym spotkaniu wyko
rzystując podanie M. Adamusa. W dziesięć minut później A. Si
kora ma drugą dogodną sytuację, gdy to po podaniu R. Płazy
próbuje przelobować bramkarza, piłka jednak odbija się od po
przeczki, wraca ponownie do A. Sikory, ale ten strzela obok. W
33 minucie zawodnik Hejnału za niedozwolone zatrzymywanie
za koszulkę otrzymuje żółtą kartkę, a że jest to drugi kartonik
tego koloru w tym meczu, musi opuścic boisko. Drużyna Kuźni
umiejętnie wykorzystuje przewagę. Na trzy minuty przed koń
cem pierwszej połowy A. Sikora wymanewrował obrońców i zdo
był drugiego gola. Drugą połowę rozpoczyna kolejna bramka A.
Sikory. R. Płaza strzela w poprzeczkę, odbitą piłkę przejmuje A.
Sikora i strzałem „po ziemi" nie daje szans bramkarzowi. W 66
minucie A. Sikora rewanżuje sie R. Płazie za kilka porzednich
akcji. Podaje piłkę ze środka boiska, a R. Płaza mając przed sobą
tylko bramkarza, kiwa go i strzela do pustej bramki. Jedyną bramkę
w tym meczu Kuźnia traci w 75 minucie po zamieszaniu pod
bramkowym. Nasi obrońcy mieli co prawda wątpliwości, czy pi
łka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, jednak wszel
kie wątpliwości rozwiał sędzia boczny i bramka dla Hejnału zo
stała uznana. Tylko minutę trzeba było czekać na odpowiedź.
Kontrę Kuźni wyprowadza R. Płaza, podaje do Sikory, a ten ko
lejny raz podwyższa wynik. W 81 minucie A. Sikora wchodzi
dynamicznie na pole karne, zostaje sfaulowany, a Jedenastkę"
pewnie wykorzystuje T. Babuchowski. Wynik spotkania zostaje
ustalony w 85 minucie po akcji typowej dla tego meczu: R. Płaza
podaje do A. Sikory, a ten umieszcza piłkę w siatce. Spotkanie w
Kętach było jednostronne, Kuźnia przez całe spotkanie domino
wała, nie bez wpływu była tu przewaga jednego zawodnika. W

Fot. W. Suchta
końcu do piłkarzy Kuźni uśmiechnęło się szczęście. Na 10 cel
nych strzałów 7 wpadło do bramki. Hejnał zdobywając jednego
gola celnie strzelał 4 razy. Był to bez wątpienia mecz Adriana
Sikory, któremu udało się strzelić pięć bramek. Jak to określił
kapitan drużyny J. Szalbot: „Wszystko mu wchodziło. Myśmy
mogli ograniczyć się jedynie do nagrywania mu piłek."
Zwycięstwo w Kętach piłkarze Kuźni odnieśli największą różnicą bra
mek tej jesieni. Warto jeszcze raz podkreślić, że Hejnał to drużyna z
czołówki tabeli. Co ciekawe runda jesienna rozpoczęła się także efek
townym zwycięstwem Kuźni, która pokonała wtedy 8:3 Skawę Wadowi
ce. Praktycznie były to dwa spotkania, które układały się naszym piłka
rzom. Zazwyczaj tracili bramki w ostatnich minutach, piłka mijała mi
nimalnie bramkę, zdarzył się też mecz, gdy to ustroniacy atakowali przez
całe 90 minut, a przeciwnicy z Hejnału Kęty zaledwie cztery razy prze
prowadzili w miarę składne kontry i wygrali mecz 4:0. Przed wiosną
Kuźnia zajmuje pewne miejsce w środku tabeli. Przy stracie 26 punktów
do prowadzącego Ceramedu Komorowice, o awansie do klasy wyższej
nie ma co marzyć. Warto jednak dobrze przepracować zimę, by zająć
jak najwyższe miejsce w tabeli, a
1. Komorowice 51 6111
jest na to szansa. Jest też szansa,
2. Śrubiarnia
40 3719
by ustrońscy kibice wychodzili z
3. Oświęcim
33 3413
meczów swojej drużyny w pełni
4. Koszarawa
32 3724
usatysfakcjonowani.
(ws)
5. Kęty
29 3542
Kaczyce
28 3124
7. Strumień
28 2928
Wieprz
26 3841
9. Kuźnia
25 3930
lek. Małgorzata Klimczak
Sucha B.
25 2121
Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
Węgierska G. 24 2743
12. Klecza
22 2425
w Zakładzie Przyrodoleczniczym
13. Porąbka
22 2632

a
14. Chybie
21 2630
przyjmuje
15. Wadowice
18 2944
w poniedziałki i środy
16 2744
16. Pisarzowice
15.0016.00
16 1949
17. Brenna
15 2545
18. Chełmek
Tel. 5 4  1 6  8 2
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/pnpt 10.00 16.00 sob. 10.0013.00\

BARBARA"
zatrudni
kelnerkę
Zgłoszenia osobiste
w g o d z . 8.00  1 5 . 0 0
Ustroń Jaszowiec
ul. Wczasowa 90, tel. 543591

n

z

z

zaprasza
\US l KUN, UL. DASZYŃSKIEGO 25/

m

SPECJALISTA CHIRURG ONKOLOG

lek. med. Andrzej Solarz

Fot. W. Suchta

wtorki 1600  1800
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej '
i Opieki Kompleksowej
Ustroń, ul. Ogrodowa 6
ZAKRES USŁUG: poradnia chorób piersi,
diagnostyka chorób nowotworowych,
ambulatoryjne usuwanie znamion i guzów skóry
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Taki se bajani

Fot. W. Suchta

Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa zaprasza na wystawę instru
mentów dętych z kolekcji Mariana Sieradzkiego. Właściciel
kolekcji jest człowiekiem znanym w środowisku muzycznym
Górnego Śląska, ponieważ działa w tej dziedzinie od pół wieku i
założył kilkanaście młodzieżowych orkiestr dętych.
W naszym Muzeum zaprezentuje większą część swojej kolek
cji  około 200 instrumentów dętych, wśród nich wiele ekspona
tów unikalnych, sprzed wieku, których już w innych zbiorach
spotkać nie można.
Wernisaż wystawy wraz z koncertem orkiestry dętej odbędzie
się w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w dniu 20 listopada (pią
tek) o godz. 17.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

ODZIEŻY I OBUWIA
w MDK „PRAŹAKÓWKA"
Codziennie nowe dostawy
w dniach od 16.11 do 25.11
otwarte od 1300 do 1700
w soboty od 900 do 1300
>

N
Całkowity dochód przeznaczony
na dofinansowanie Ośrodka
RehabilitacyjnoWychowawczego
w Ustroniu Nierodzimiu

zapewnia fachową opiekę
doraźną w domu klienta nad:

wykonuje:
zabiegi pielęgnacyjne
drobne zabiegi fizjoterapeutyczne
mierzenie ciśnienia tętniczego
nna forma pomocy do uzgodnienia

POZIOMO:!) dzielnica Warszawy, 4) żywność na drogę, 6)

Zrobiło sie już na polu szpatnie, je zima, mokro, wiater wieje
bez mala isto z miesiónc, abo i dlóżyj. Łómie gałyńzie, stromy,
przewraco płoty, zrywo dachy  szkody je pełno.
Jeszcze we wrześniu była tako fajno pogoda, ciepło, że jyny
chodzić na szpacyr, abo na grziby, cieszyć sie pogodom i tóm
piyknóm jesiynióm. Skoro je tak piyknie, trzeja było i nóm sie
wybrać do łasa. Może cosi grziybów sie nazbiyro, abo ostrzeżnic.
Nazbiyrałi my i grziybów i ostrzeżnic. Jednako prziyszłi my
do chałpy tak utropióni, że mi sie nie chciało ani tych grziy
bów smażiyć.
Taki chodzyni po gróniach, to już ni ma na nasze zdrowi, cho
cioż to je wielko radoś. Wiesie cicho, spokój, cieszy każdy stróm,
każdy krzoczek, każdy znóńdzióny grziybek. Spómnialo mi sie,
jak chodzilimy po lesie z naszymi dzieckami, potym z wnukami.
Ty małe nóżki szparko chodziły po naszych gróniach, a uciechy
było co niemiara.
Kies i pokozałach wnuczkom grziyb nadjedzóny przez sarny, tóż
ciekawe wygłóndały sarnioków. Każde poruszyni gałyńzi, każde
skrzypniyńci suchego patyka, już myślały, że to sarniok. Trefiło
nóm siejednego razu widzieć cale stadko  było ich piyńć, a miyn
dzy nimi były dwa sarnioki z małymi rożkami. Opowiadanio było
całe pół dnia.
Pokazowałi my im jaki majóm grziyby zbiyrać, już zaczły sie
pokazować podgrziybki. Dzieci jednako se po swojimu ty grziyby
nazywały. Co roz żech słyszała „ babciu, zobacz jaki podnóżek,
dziadziu, znalazłam podnóżek ". Tak se myślym, że ty moji wnuczki
tak nazywały ty grziybki, bo to pod samymi nóżkami ich miały.
Czasym aj i wiyncyj znaszły niż my starziy.
Kiesi trefiły na szumnego prawoka (jak my go zwożyłi, wożył
63 dk), kapkę dali mój ślubny znaszel drugigo prawoka, niewiela
miyńszego. Było teła uciechy, jak jo kiesi miała, coch swojipiyr
sze grziyby znaszła. Nie miejszo uciecha była i zadziwiyni, jak
znaszły 23 grziyby razym zrośniynte, całóm rodzinę.
Teraz jednako nasze chodzyni po lesie je coroz procniejsze.
Taki chodzyni, to już muszymyse darować. Nóm zustowo chodzy
ni po równym, po parku, nad Wisłom, kole chałpy. A żoł!
Hanka łod Śliwko w

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

skrzydlaty padlinożerca, 8) przystań statków, 9) jedna drugą
myje, 10) but żołnierski, 11) dochodzą zza światów, 12) czar
na z deszczem, 13) wyciąg leczniczy z rumianku, 14) na czap
ce wojskowej, 15) Nina zdrobniale, 16) kolarz, były reprezen
tant Polski, 17) mocne argumenty, 18) duża papuga, 19) góry
we Francji, 20) polski zespół rockowy.
P I O N O W O : 1) wieszczka, 2) uzależnienie od leków, 3) błysz
cząca z morza, 4) do praktycznej nauki zawodu, 5) oblicze, 6)
mag, czarnoksiężnik, 7) chlebowe zboże, 11) powab, uroda,
13) miasto japońskie, 14) nad kuchnią.
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Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczekuje
my do końca listopada.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 43
BIEG LEGIONÓW
Nagrodę 30 zł otrzymuje JAN SZKLORZ z Ustronia, ul. Dłu
ga 55. Zapraszamy do redakcji.
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