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JESTEM WAMPIRKIEM? 
Rozmowa  z  Majk ą  Jeżowską,  piosenkarką 

Gdzie  leży  tajemnica  pani  popularności  wśród  dzieci? 
To pytanie  należałoby  skierować  do  publiczności,  bo my  tak  na
prawdę nigdy nie wiemy, czy utwór przypadnie jej do gustu.  Cza
sami  mam  nadzieję,  że jakaś  piosenka  stanie  się  przebojem,  ale 
tak  się  nie  dzieje,  bo  ma  na  przykład  zbyt  skromną  promocję. 
Odpowiadając jednak  na to pytanie, myślę, że ważne jest,  iż dzieci 
znają  mnie  od  lat  i znają  moje  piosenki.  Ważna  jest  oczywiście 
moja  muzyka,  choć  nie  każdy  wie  o  tym,  że  sama  komponuję 
muzykę  do  piosenek.  Nie  robię  tego  nigdy  „w  powietrze",  za
wsze  wyobrażam  sobie  wykonanie  piosenki  na  scenie,  na  przy
kład  tak jak  dzisiaj w  Ustroniu. 
A  czego  chcą  słuchać  współczesne  dzieci? 
Są  im potrzebne  nowoczesne  rytmy,  profesjonalne aranżacje.  W 
momencie,  gdy  zaczynałam  śpiewać,  nie  było  takie  oferty  dla 
najmłodszych.  Nie  było  koncertów  estradowych  dla  dzieci.  Pa
miętam, że jak  byłam  mała chodziłam  przede wszystkim  na  spek
takle  teatralne,  przyjeżdżały do nas  teatrzyki,  klauni  i to  wszyst
ko.  Wypełniłam  jakąś  lukę,  bo  trudno  wymagać,  by  dzieci  pod 
koniec  XX  wieku  bawiły  się przy  piosenkach  typu  „Wlazł  kotek 
na  płotek"  czy  „Idzie  niebo  ciemną  nocką".  To  można  sobie  nu
cić w łóżku. Zmieniły  się czasy  i zmieniły  się gusta  dzieci. 
Teraz  ju ż  jest  grupa  ludzi,  którzy  tworzą  dla  dzieci. 
Tak, ale nawiązując jeszcze  do pierwszego  pytania, jestem  jedy
ną osoba, która profesjonalnie wykonuje piosenki dla dzieci.  Wiele 
osób  zajmuje się  twórczością  dla  dzieci,  ale  też  prawie  wszyscy 
traktują  ją  jako  zajęcie  dodatkowe.  To  się  nie  sprawdza,  temu 
trzeba  się oddać.  Dzieci  muszą  wiedzieć   to jest  mój  wykonaw
ca.  Kiedy widzą go później na przykład w serialu, albo gdy  śpiewa 
coś, czego nie rozumieją, myślą sobie, że nie jest  taki  ich do końca. 
Twórczość  dla  dzieci  trzeba  wobec  tego  traktowa ć  całkiem 
poważnie. 

Dokładnie.  Po nagraniu  swoich  sześciu  płyt, mam  wrażenie,  że z 
płyty na płytę, byłam bardziej dojrzała  i świadoma tego, dla  kogo 
piszę.  Pierwsza  płyta  „A  j a  wolę  moją  mamę"  była  najbardziej 
„dziecinna". Zawsze polecam ją  rodzicom,  którzy  szukają  reper
tuaru  dla najmłodszych  przedszkolaków. 
Czy zmiany  w kolejnych  płytach  mają związek z  dorastaniem 
pani  syna? 
Chyba  tak.  Podczas  nagrywania  krążka „A ja  wolę moją  mamę", 
mój  syn  był  właśnie  przedszkolakiem  i myślę,  że  to  miało  duży 
wpływ  na  charakter  tej  płyty.  Potem  były   „Kolorowe  dzieci"  
moja najpopularniejsza płyta, której poświęciłam  naprawdę  dużo 
czasu  i pracy, przygotowywałam  ją t rzy  lata, ma status płyty  pla
tynowej,  kolejna „Zimowe  obrazki"   złotej  płyty.  Przedostatnia 
produkcja  „Kochajcie  czworonogi"  to  jest  już  właściwie  płyta 
trochę  dla  dorosłych,  a  tematy  piosenek  związane  są  z  życiem 
familijnym. 
Skąd  pani  czerpie  pomysły  do  piosenek? 
Z  życia  rodzinnego,  z  koncertów.  Na  przykład  w  pewnym  mo
mencie  zauważyłam,  że  chłopcy  wolą  mocne  rockowe  rytmy,  a 
dziewczynki  preferują  bardziej  popowe.  Tematy,  poruszane  w 
utworach  można dobrać do melodii.  Staram  się, by na każda  pły
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PO  LATAC H 
4 czerwca minęło  10 lat od wyborów do tzw. Sejmu  Kontrakto

wego.  W  wyborach,  PZPR  wraz z sojusznikami,  miały  nadal  za
pewnioną  większość  w  Sejmie,  natomiast  do  Senatu  miały  się 
odbyć  wolne  wybory.  Większość  ówczesnej opozycji,  skupionej 
głównie  w „Solidarności",  szła do wyborów jako  Komitet  Oby
watelski  przy  Lechu  Wałęsie.  Aby  nie  doszło  do  kolejnego 
sfałszowania  wyborów,  zagwarantowano  opozycji,  że jej  przed
stawiciele  będą  zasiadać  w  komisjach  wyborczych  wszystkich 
szczebli.  Równocześnie  odbywało  się  odbudowywanie  struktur 
zakładowych  N iezależnego  Samorządnego Związku  Zawodowe
go  „Solidarność".  W  Ustroniu  w  maju  1989  r.  w  przygotowa
niach  do  wyborów  po  stronie  solidarnościowej  najwięcej  było 
członków  „Solidarności"  z Kuźni  Ustroń  i Spółdzielni  Mieszka
niowej  „Zacisze".  Byli  też  inni  samorzutnie  oferujący  swą  po
moc.  W sumie niewiele,  bo zaledwie  kilkanaście osób.  W  każdej 
komisji strona solidarnościowa  miała zagwarantowane  trzy miej
sca,  których  w  Ustroniu  nie  udało  się  obsadzić  ze  względu  na 
brak  chętnych  do wyraźnego  opowiedzenia  się politycznego,  bo 
tak trzeba traktować angażowanie się w wyborach  po stronie  opo
zycji.  Pierwsze  spotkania  odbyły  się  na  parafii  św.  Klemensa  u 
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JESTEM WAMPIRKIEM? 
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ta  była  urozmaicona,  a dzieci  mogły  wybrać  coś  dla  siebie.  Na 
płycie „Kochajcie czworonogi" tytułowa piosenka utrzymana jest 
w  rytmie  swingującego  rock  and  rolla,  a  „Margerita"  to  ogniste 
flamenco. Przy pomocy muzyki dzieci mogą podróżować po świe
cie, oswajają się z muzyką świata. Żeby nie czuły się wyobcowa
ne w przyszłości,  teraz powinny  słuchać  wszystkiego. 
Na  koncercie  przyznała  się pani, że nie  lubi  wstawać,  jedno
cześnie  wiele  pani  koncertuje,  nie ma  pani  tego  dosyć? 
Och, mam! Teraz jestem  potwornie  zmęczona,  minęłam  właśnie 
półmetek  wielkiej trasy koncertowej, na którą składa się 60  kon
certów w ciągu dwóch miesięcy. Najgorsze są te godziny  spędzo
ne w samochodzie. Teraz na przykład  natychmiast  muszę  wsiąść 
do samochodu  i jechać 400 kilometrów na kolejne dwa  koncerty, 
po  czym  wrócić,  bo jutro  występuję  w  Opolu.  Sam  koncert  to 
prawdziwa  przyjemność,  bo  zawsze  jest  publiczność,  która  się 
cieszy. Odczuwam  satysfakcję, gdy ten tłum, który spokojnie sie
dzi  przed  koncertem,  potem  wrze,  wybucha.  Może  mnie  to  jest 
potrzebne,  może jestem  takim  wampirkiem,  który  wysysa  ener
gię z dzieci. To oczywiście  żart,  ale kiedy  tego  nie ma, czuje się 
źle. Znaczy  to, że nie byłam  w formie, coś ze mną  nie  tak. 
Nie ma  pani ochoty  na zakończenie  kariery ? 
Nie.... Zastanawiam  się  W ubiegłym  roku napisałam  piosenki 
do filmu rysunkowego „Królestwo Zielonej Polany", wyszła pły
ta,  kaseta,  ale  bardzo  mało jej  sprzedałam,  tak jakby  ludzie  nie 
odnotowali  tego, że wyszła moja kolejna płyta. Promocja muzyki 
skierowana  do  dzieci  jest  bardzo  uboga.  Właściwie  co ja  mam 
robić? Nie ma mnie na listach przebojów, w radio. Tylko z okazji 
Dnia Matki, Dnia Dziecka i Mikołaja przypominają sobie, że trze
ba  by  coś  zagrać  także  dla  młodego  słuchacza.  Nie  mam  moty
wacji,  żeby  tworzyć  nowe  piosenki,  płyty.  Gdzie  mam  je  śpie
wać? Na koncertach?  Mam  tyle napisanych  utworów, że  wystar
czą  na  wytworzenie  wspaniałej  atmosfery  na  wielu,  wielu  kon
certach.  Obecnie  w  mediach  nie  ma  miejsca  dla  muzyki  skiero
wanej do  dzieci. 

Platynowa  i złota  płyta są dowodem, że jednak  pani  sprzedaje. 
Rodzice  chcąc  kupić  płytę  czy  kasetę  dla  dzieci,  w sklepie  mu
zycznym czują się zagubieni. Nie wiedzą co mają wybrać, bo nie 
docierają do nich  informacje o charakterze muzyki,  o wykonaw
cy, nie słyszą  fragmentów piosenek.  Bardzo dużo płyt  sprzedaję 
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po koncertach,  po  pierwsze  dlatego,  że wtedy  rodzic  wie co  ku
puje, a po drugie często nie mógł  danej płyty znaleźć  w  sklepie. 
Karier a  z pewnością  uniemożliwiała  pani  ustabilizowane  ży
cie.  Czy  nie  było  takiej   sytuacji,  że  syn  powiedział:  „Mam o 
śpiewasz  dla  wszystkich  dzieci, a dla  mnie nie  masz  czasu"? 
Nie,  nigdy  nie  brakowała  mu  miłości  i opieki,  w  dużej  mierze 
dzięki dziadkom. Teraz jest wspaniałym  , samodzielnym  siedem
nastolatkiem.  Poświęcałam  mu  tyle czasu,  ile mogłam.  Oczywi
ście zawsze chciał  mieć  siostrzyczkę  i braciszka.  Teraz to  chyba 
już  mu  tak  nie  zależy  na  rodzeństwie,  a  ja  właściwie  nie  mam 
czasu.  Chciałabym  bardzo  mieć dziecko  i dość długo już  to  pla
nuję. Ale kiedy? W grudniu są imprezy mikołajkowie, potem przy
gotowania  do  Dnia  Dziecka,  organizatorzy  proszą:  „Nie,  pani 
Majko,  my już  mamy  trasę  sprzedaną".  Czasem  mówię  sobie: 
„Mam  to wszystko nosie". Być może będzie jakaś przerwa.  Trze
ba kiedyś znaleźć  czas dla  siebie. 

Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Koncert  Majki  Jeżowskiej,  który  odbył  się  w  Amfiteatrze  31 
maja  można  potraktować  jako  trafiony  prezent  z  okazji  Dnia 
Dziecka. Zabawa była przednia. Artystka nie tylko śpiewała,  tań
czyła, ekspresyjnie ruszała sę na scenie, ale również  rozmawiała 
z  młodymi  widami.  Na  przykład  o  potrzebie  gimnastykowania 
się,  przyznając jednocześnie,  że  bardzo  nie  lubi  wcześnie  wsta
wać  i nie ma czasu  się gimnastykować. Często jednak  występuje 
rano, a koncerty są jedną wielką gimnastyką.  Mowa była  również 
o prawidłowym  zachowaniu  się w lesie, tolerancji wobec  koleża
nek  i kolegów  i innych  bardzo  poważnych  sprawach.  Po  prostu 
edukacja na  wesoło.  Pani  Majka przywiozła  też prezenty:  pasty 
do  zębów,  zdjęcia  z  autografem.  Otrzymywały  je  dzieci,  które 
roześmianą  buzią,  żywiołowym  tańcem,  głośnym  śpiewem  lub 
entuzjastycznymi odpowiedziami  na pytania zwróciły uwagę pio
senkarki.  Właściwie  wszystkie  dzieci  spełniały  te warunki,  a  po 
każdej piosence kilkoro z nich zapraszanych było na scenę i otrzy
mywało  upominek.  Były  też specjalne  nagrody  za zwycięstwo  i 
udział w mini konkursie rock and rolla  kasety  i super specjalne 
nagrody  dla  pań  przedszkolanek  i nauczycielek  wyróżniających 
się w tłumie  rozbawionych  dzieciaków.  Majka Jeżowska  rozko
łysała, rozśpiewała,  roztańczyła,  rozwrzeszczała  i rozbawiła Am
fiteatr. Dodajmy  wypełniony prawie po brzegi. Można sobie tylko 
życzyć, by tak wspaniała inauguracja sezonu na ustrońskich deskach 
wróżyła  lato pełne udanych, chętnie oglądanych  imprez.  (mn) 

Cieszyńska gmina miała własną 
cegielnię, która powstała w 1573 
roku.  W  latach  dwudziestych 
obecnego  stulecia  były  dwie. 
Obecnie  w  dzielnicy  Bobrek 
straszy komin, a wewnątrz mu
rów urządzono bazar, który jed
nak nie ma specjalnego wzięcia. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Cały region cieszyński obejmu
j e  swym  zasięgiem  Stowarzy
szenie  Rehabilitacji,  Kultury 
Fizycznej,  Sportu,  Turystyki  i 
Integracji  Osób  Niepełno
sprawnych, które w  1996 r. za
wiązało się w Cieszynie. Sztan
darową  impreząjest Lekkoatle
tyczna  Spartakiada  organizo
wana zawsze jesienią. 

Trzeci rok działa aktywnie sek
cja płetwonurków przy OSP w 
Skoczowie    jedyna  taka  na 
Podbeskidziu. Skupia doświad

czonych  specjalistów.  Płetwo
nurkowie  mają na koncie  spo
ro udanych akcji. Potrafią nur
kować w nocy  i pod  lodem. 

„Skarpa  Wiślicka"  i  „Czanto
ria"  to najmłodsze  rezerwaty 
w  naszym  regionie.  Zostały 
utworzone  jesienią  1996  r. 
Pierwszy  zajmuje  powierzch
nię 24,17 ha na obrzeżach  Sko
czowa, a drugi obejmuje drze
wostan  na  północnym  stoku 
Wielk iej  Czantor ii  o  po
wierzchni  ponad  97  ha.  Oba 

mają duże wartości  przyrodni
cze, poznawcze  i naukowe. 

Kierowca rajdowy Mariusz Fi
coń rozstał się ze swym dotych
czasowym  sponsorem  Polifar
bem Cieszyn  Wrocław. Obec
nie  jeździ  w  teamie  seata  z 
umiarkowanym  powodzeniem. 

W grodzie nad Olzą   obowią
zuje  zakaz  wywozu  i  przewo
zu  przez miasto  środków  nie
bezpiecznych, palnych  i wybu
chowych.  (nik ) 



Na  Akademickich  Mistrzostwach  Polski  tytuł  wicemistrzow
ski w skoku wzwyż zdobył Aleksander   Holeksa  z Ustronia,  któ
ry jest  obecnie  studentem  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w 
Katowicach.  Liczący 21  lat A. Holeksa pokonał na  mistrzostwach 
poprzeczkę na wysokości  208 cm. Jest absolwentem  Szkoły  Pod
stawowej  nr  2,  a  jego  nauczyciele  wychowania  fizycznego  Z. 
Gruszczyk  i  E.  Trzepacz  twierdzą,  że  w  młodości  w  ogóle  nie 
interesował  się  lekkoatletyką,  był za to obiecującym  siatkarzem. 
Skakać  wzwyż  zaczął dopiero  na  studiach. 

Nowożeńcy: 
Małgorzata  Polok,  Ustroń  i Grzegorz  Falkiewicz,  Racibórz 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Erwi n  Niemiec,  lat 90,  os.  Manhatan  5/19 
Janina  Rąpel,  lat  80,  ul. Tartaczna  15 
Mart a  Cieślar,  lat 80, ul.  Akacjowa  59 
Janina  Gawlas,  lat 96,  ul.  Kręta  12 
Franciszka  Waszek,  lat  90,  ul. 9  Listopada  8 
Gustaw  Halama,  lat  85, ul.  Wantuły  19 
Jan  Szlaur,  lat 91,  ul.  Leśna  7 

5000  zł  nagrody  za  pierwsze  miejsce w  turnieju  zorganizowa
nym z okazji Dni  Bielska   Białej zdobyli  uczniowie Szkoły  Pod
stawowej nr 2 w Ustroniu.  Pierwszą  konkurencją  był test ze  zna
jomości  przepisów  ruchu  drogowego.  Później  tor  przeszkód.  Tu 
uczniowie  „dwójki " mistrzowie  województwa  w tej  dyscyplinie 
zdecydowanie  wygrali.  Ich opiekunka  Ewa  Gruszczyk  zadowo
lona była szczególnie z kolejnego zwycięstwa  nad  Drogomyślem, 
odwiecznym  rywalem  „dwójki" .  Później oceniano  poszczególne 
szkoły  za prezentację w korowodzie  i krótki  występ  artystyczny. 
W  ładnych  strojach  dzieci  z  Ustronia  spodobały  się.  W  swym 
programie  tańczyły poloneza, wykonano  też tytułową  piosenkę  z 
film u  „Ogniem  i mieczem".  W  Dniu  Matki  mali  artyści  ze  swą 
opiekunką  Danielą  Łabuz  odwiedzili  Miejski  Dom  Spokojnej 

Starości, gdzie wykonali  swój program  artystyczny. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Helena  Wojtek ,  lat 66,  ul.  Skoczowska  35 
Mart a  Drozd,  lat 70,  ul.  3  Maja  18/7 
Józef  Mitręga ,  lat  72,  ul.  Wiśniowa  4 
Józefa  Jabczyńska,  lat 91,  ul.  M.  Konopnickiej  24/8 
Janina  Grzybek,  lat 62,  os. Cieszyńskie  2/2 

W dniu  1 czerwca  odeszła  od  nas  na  zawsze 

śp.  Józefa  Jabczyńska 

W  osobie  Zmarłej  żegnamy  serdecznego  przyjaciela  dzieci, 
człowieka  wielkiego  serca.  Dla nas pozostanie  na  zawsze 

Naszą  Panią  Jabczyńską. 
wychowankowie  z osiedla  „Zacisze" 

29.05.99  r. 
O  godz.  16.20  na  skrzyżowaniu 
ulicy Sanatoryjnej ze Skalicą kie
rujący  wartburgiem  mieszkaniec 
Makowa Podhalańskiego wymusił 
pierwszeństwo przejazdu i dopro
wadził  do  kolizji  z  mieszkańcem 
Łęczna  jadącym  daewoo  cspcro. 
Sprawę rozstrzygnie kolegium, bo 
żaden  z  kierowców  nie  przyznał 
się do winy. 
29.05.99  r. 
O  godz.  19.00  na  ul.  3  Maja  za
trzymano znajdującego się w sta
nie  nietrzeźwym  mieszkańca  So
snowca jadącego V W. Badanie al
komatem wykazało 2,03 prom. 
29.05.99  r. 
O godz. 20.00 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący  daihatsu  mieszkaniec 
Bielska  Białej jadąc do centrum 
Ustronia  wpadł  w poślizg  na  za
kręcie i zderzył się z renaultem me
gane  mieszkańca  Cieszyna.  Z 
ogólnymi  obrażeniami  ciała  do 
Szpitala  Śląskiego  w  Cieszynie 
zostali przewiezieni pasażerka re
naulta  i kierowca daihatsu. 
30.05.99  r. 
O godz. 21.30 na Jelenicy znajdu
jący  się  w  stanie  nietrzeźwym 
(2,28  prom.)  mieszkaniec  Ustro
nia  prowadzący  środkiem  jezdni 
rower,  nagle  zatoczył  się  pod  ja
dące cinquecento, którego kierow
ca wjechał do rowu nie chcąc po
trącić pieszego.  Przeciwko  rowe

STRAŻ  MIEJSK A 
27.05.99  r. 
Rekontrola  porządków  na  ul.  Je
lenica.  W  jednym  przypadku 
przedłużono termin uporządkowa
nia terenu  posesji. 
27.05.99  r. 
Kontrola  wesołego  miasteczka 
pod kątem wymaganych zezwoleń 
i  podpisania  umów  na  wywóz 
śmieci. 
27.05.99  r. 
Kontrola  stanu  znaków  drogo
wych  i tablic  reklamowych. 
29.05.99  r. 
Kontrola  terenów  zielonych  pod 
kątem prawidłowego  parkowania 
samochodów. 
30.05.99  r. 
Mieszkańca Białego Dunajca uka
rano mandatem za handel bez wy
maganej lokalizacji. 

rzyście skierowany zostanie wnio
sek na kolegium. 
31.05.99  r. 
O  godz.  18.00  na  skrzyżowaniu 
ulicy  Skoczowskiej  z  Katowicką 
kierująca  126 p mieszkanka  Mię
dzyświecia  wymusiła  pierwszeń
stwo przejazdu  i doprowadziła do 
kolizji z mieszkańcem Wisły jadą
cym żukiem. 
1.06.99  r. 
O godz. 7.30 na skrzyżowaniu uli
cy Katowickiej z Myśliwską kieru
jący fiatem 126 p mieszkaniec Sko
czowa najechał na tył  forda sierry 
mieszkańca Cieszyna. Obrażeń cia
ła doznał kierowca fiata 126 p, któ
ly został przewieziony do Szpitala 
Śląskiego na obserwację. 
1.06.99  r. 
O godz.  13.30 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący cinquecento mieszkaniec 
Bielska  Białej wpadł w poślizg i 
zderzył  się z mieszkańcem  Gole
szowa  kierującym  autobusem. 
Sprawcę kolizji ukarano. 
3.06.99  r. 
Na  ul. 3 Maja kierujący VW  gol
fem mieszkaniec Białegostoku do
prowadził do kolizji z mieszkańcem 
Gliwic jadącym fiatem punto. 
3.06.99  r. 
O godz.  21.30 na ul. 3 Maja kie
rujący  seatem  cordobą  mieszka
niec Tychów na przejściu dla pie
szych potrącił mieszkańca Cieszy
na, którego z ogólnymi obrażenia
mi ciała przewieziono do Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.  (MP) 

30.05.99  r. 
W Hermanicach zwrócono uwagę 
właścicielowi koni wykorzystywa
nych  do celów  rekreacyjnych, że 
powinien uprzątnąć nieczystości z 
wałów  Wisły.  Przypomniano,  że 
przepisy zabraniają poruszania się 
konno na wałach  rzecznych, poza 
tym zwierzęta mogą zagrozić spa
cerowiczom  i rowerzystom korzy
stającym ze ścieżek. 
31.05.99  r. 
Nakazano oczyszczenie drogi  za
lanej betonem przez jedną z firm. 
31.05.99  r. 
Kontrola  punktów  gastronomicz
nych. Sprawdzano posiadanie ak
tualnych  umów  i  rachunków  za 
wywóz śmieci  i nieczystości. 
1.06.99  r. 
Na  ul. Cieszyńskiej  zabezpiecza
no  miejsce  kolizji  drogowej  do 
czasu przybycia policji.  (mn) 

Nocą  nieznany sprawca wjechał w płot Muzeum  Regionalnego 
„Stara Zagroda". Na szczęcie wyłamał  tylko drewniany  fragment 
ogrodzenia, nie uszkadzając murowanych  słupków. Na  chodniku 
pozostały  ślady  kół.  Fot.  W.  Suchta 
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Pod  pomnikiem  Jana  Cholewy.  Fot.  W.  Suchta 

W  ROCZNICĘ  BITWY 
I  czerwca  w  Ustroniu  odbyły  się  uroczystości  związane  z  55 

rocznicą  bitwy pod  Monte Cassino.  Pod pomnikiem  bohaterskie
go  lotnika Jana Cholewy złożono kwiaty od wojewody  śląskiego, 
burmistrza,  Rady  Miejskiej, Związku  Kombatantów  Polskich  w 
Czechach,  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnych  na Zachodzie  z 
kół w Cieszynie  i Ustroniu, kombatantów  Armii Krajowej, Związ
ku  Inwalidów  Wojennych,  Klubu  Seniorów  Lotnictwa  w  Bielsku 
  Białej,  a  także  od  mieszkańców.  Historię  tamtych  dni  przypo
mniał Adam  Heczko,  który powiedział  m.in.: „55  lat temu  doszło 
do  ciężkich  walk  we  Włoszech.  Spośród  wielu  pamiętnych  pól 
bitewnych  i chwały  żołnierskiej,  legenda  narodowa  wybrała  bi
twę  o  Monte  Cassino.  Gen.  Władysław  Anders  powiedział:  Są 
bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Do nich należy bitwa o 
Monte Cassino. (...)" 

I I  maja  1944  r.  gen.  Anders  wydał  rozkaz:  Nadeszła  chwila 
bitwy. Długo czekaliśmy na odwet i zemstę nad odwiecznym wro
giem. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię 
żołnierza polskiego.  W chwilach tych będą z nami myśli i serca 
całego  narodu.  Od  czasu  opuszczenia  Rosji  przez część  tworzą
cego  się  Wojska  Polskiego,  Sowieci  rozpoczęli,  kampanię 
oszczerstw przeciwko żołnierzom  polskim, którzy na  Środkowym 
Wschodzie  szkolili  się do walki.  Radio sowieckie,  również w ję
zyku  polskim, głosiło że gen. Anders  i jego  malaryczni  żołnierze 
uciekli  z  Rosji,  aby  nie  bić  się  z Niemcami  i włóczą  się  po  róż
nych  krajach bez żadnych  zadań  bojowych.  Hitler  nazwał  ich  tu
rystami  Sikorskiego.  W tym stanie rzeczy bitwa o Monte  Cassino 
stała się bitwą  o honor  polskiego  żołnierza  i polityczne  cele  wo
jenne  naszej  ojczyzny." 

Kwiaty  złożono  także  na cmentarzu  katolickim  na grobach  le
karza  Kazimierza  Mordyńskiego  i Bogumiła  Torbusa z V  Kreso
wej  Dywizj i  Piechoty,  żołnierzy  polskich,  którzy  walczyli  pod 
Monte  Cassino,  a ostatnie  lata  swego  życia  spędzili  w  Ustroniu. 

W uroczystości wzięło udział dwóch żołnierzy spod Monte  Cas
sino. Eryk Robert Wincenty Nanke urodził się w Cieszynie  i obec
nie mieszka w swym  rodzinnym  mieście. Maturę  uzyskał w Gim
nazjum MatematycznoPrzyrodniczym,  następnie ukończył  Pań
stwową  Szkołę Teletechniczną  w Warszawie. Jeszcze przed  woj
ną  praco wał jako  technik  centrali  automatycznej  w  Katowicach. 
27 sierpnia  1939 r. został zmobilizowany  przez 5. Batalion  Tele
graficzny  Legionów  Polskich  w  Krakowie  i wyznaczony  na  do

wódcę  samodzilnego  plutonu 
radio.  Ostatecznie  jednak,  1 
września  wyznaczono  go  na 
dowódcę  plutonu  piechoty  1 
Brygady Górskiej, wchodzącej 
w  skład  Armii  „Kraków"  i ob
sadzającej jej  odcinek  obrony 
„Sucha". Zawierucha  wojenna 
połączyła go w końcu  z żołnie
rzami  gen.  Andersa  i z  3.  Dy
wizją  Strzelców  Karpackich, 
bierze  udział w całej  kampanii 
na Półwyspie Apenińskim:  Ca
stel  di  Sangro,  Ortona,  Monte 
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Cassino,  Apeniny,  Faenza,  Bolonia.  Po  wojnie osiadł  na stałe  w 
Angli i  gdzie  był  znanym  działaczem  polskich  kombatantów.  Na 
powrót do Cieszyna  zdecydował  się w  1996 r. Przed  1996  rokiem 
odwiedził  Polskę tylko dwa  razy   w  1977 r. na pogrzeb matki  i w 
1992 r. na Zjeździe  Kombatantów  w Warszawie  był delegatem  z 
Anglii . 

—  W  1939  r., jeszcze  przed  wybuchem  wojny,  zostałem  zmo
bil izowany—wspomina  E. R.W. Nanke. — 19 września  przekro
czyłem  granicę  węgierską  i przez  Jugosławię,  statkiem  Warsza
wa dostałem  się do Syrii. Stamtąd miałem  się udać do Francji, ale 
po jej załamaniu  wstrzymano transporty.  Wtedy przyłączyłem  się 
do  Brygady  Karpackiej.  Przez  Palestynę,  Tobruk,  dotarłem  do 
Włoch.  Pod  Monte  Cassino  znalazłem  się  już  w  kwietniu  jako 
dowódca  plutonu  łączności  II  Pułku  Artylerii  Lekkiej.  Wyzna
czono mnie ze względu  na znajomość języka  angielskiego.  Obją
łem sprzęt  łączności. Byłem  więc jednym  z pierwszych, ale  zara
zem  jednym  z  ostatnich,  gdyż  trzy  dni  po  zakończeniu  działań 
jeszcze  znalazłem  się pod  obstrzałem  działa  niemieckiego.  Skąd 
się to działo wzięło   nie wiem.  Później zostałem  dowódca  kom
panii  łączności  artylerii.  Po wojnie przedostałem  się z Włoch  do 
Angli i  i tam  pozostałem. 

Doświadczenia przedwojenne  i te wyniesione z wojska  sprawi
ły,  że  E.  Nanke  miał  w  Anglii  możliwość  pracy  na  poważnych 
stanowiskach  w przemyśle elektronicznym. Za wzorową  służbę i 
pracę  społeczną  otrzymał  wiele  odznaczeń  polskich  i zagranicz
nych.  W  1990 r. został  mianowany  majorem. 

Drugim  honorowym  gościem  rocznicowych  uroczystości  w 
Ustroniu  był  Władysław  Martynek  z  Trzyńca.  Jako  młody  har
cerz z Zaolzia w  1939 r. zgłosił się do Wojska Polskiego na ochot
nika  wraz  z całą  drużyną.  Nie  od  razu  udało  się  zaciągnąć.  Pró
bują  w  Górkach  Wielkich,  Wadowicach  i tak  dostają  się  aż  pod 
Kraków. 

— W końcu znaleźliśmy  się we Lwowie— mówi  W.  Martynek. 
Nasz dowódca drużyny  był  lwowiakiem  i powiedział:  „Ni c  się 

chłopcy  nie  martwcie.  Jakoś  to  będzie."  Chcieliśmy  się  przedo
stać  na  Węgry,  ale  Sowieci  obsadzili  wojskiem  granice  i  się  to 
nam  nie udało. Udało się mi nawiązać kontakt  z domem.  Dowie
działem  się,  ze  brata  wzięło  Gestapo,  ojciec  został  wyrzucony  z 
pracy.  Cóż  było  robić?  Zapisałem  się  we  Lwowie  do  liceum. 
Niestety jako  polscy  harcerze,  mówiliśmy  o tym  i pewnego  dnia 
przed  świtem  zostaliśmy  aresztowani.  Transportem  przewiezio
no  nas  do  Irkucka,  następnie  po  Angarze  1000  km  na  północ, 
później  tyle samo po  Lenie  i tak znalazłem  się w kopalniach  zło
ta.  W  prymitywnych  warunkach  pracowałem  jak  niewolnik.  Po 
wybuchu  wojny  niemiecko   sowieckiej  i amnestii  znowu  otwo
rzyła się możliwość dostania do Wojska Polskiego. Zdążyłem jesz
cze  do  gen.  Andersa  i dopiero  w  Iraku  stałem  się  prawdziwym 
żołnierzem.  W  Rosji nim  nie byłem,  skoro po tyfusie przy  wzro
ście  182  cm  ważyłem  48  kg.  Wczesną  wiosną  przerzucono  nas 
do  Włoch,  walczyłem jako  artylerzysta.  Szczególnie  zapamięta
łem  Monte  Cassino.  Jako artylerzyści  znaleźliśmy  się tam jeszcze 
przed  11 maja pod  samym  nosem  nieprzyjaciela.  Przygotowywać 
stanowiska  mogliśmy  tylko  nocą.  Tamte  dni  na  zawsze  zapamię
tam.  Po wojnie wróciłem  na Zaolzie.  Musiałem  siedzieć jak  mysz 
pod  miotłą,  bo  Anders  był  wtedy  dla  władz jak  czerwona  płachta 
dla byka.  Miałem  trudności  z dostaniem  pracy.  Dostałem  się z  po
wrotem  do  trzynieckiej  huty.  W  czasie  Praskiej  Wiosny  pozwoli
łem sobie do polskiego Głosu Ludu ukazującego się na Zaolziu  na
pisać  artykuł  o  Monte  Cassino.  Wydrukowali,  ale  za  kilka  dni  na 
mój oddział w hucie przyszło dwóch  panów  i zaczęli  wypytywać. 

Tego  samego  dnia  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  odbyła 
się wieczornica  poświęcona  rocznicy  bitwy  pod  Monte  Cassino. 
Wystąpił  kameralny  Zespół 
Wokalny  „Ustroń",  później 
kombatanci  wspominali  czasy 
wojny. Z  tej okazji w  Muzeum 
zorganizowano  też  wystawę 
pamiątek  polskich  żołnierzy 
walczących  na Zachodzie,  pu
blikacji dotyczących  bitwy  pod 
Monte Cassino, a także publika
cji kombatanckich.  Wśród  nich 
znalazła się książka W. Martyn
ka  mówiąca  o jego  pobycie  w 
radzieckim  obozie  pracy. 

Wojsław  Suchta W. Martynek.  Fot. W. Suchta  E. Nanke.  Fot.  W.  Suchta 



Głos zabiera  L.  Werpachowski 

a a 

Fot.  W.  Suchta 

(cd.  ze str.  1) 
księdza  Leopolda  Zielaski.  Również na parafiach, ale nie tylko, 
zbierano podpisy pod zgłoszeniami  kandydatów na posłów  i sena
torów  KO. Jak pamiętamy w naszym okręgu wyborczym, ale rów
nież w Ustroniu, zdecydowanie  w tych wyborach  wygrali  i zostali 
posłami  kandydaci  KO: Grażyna  Staniszewska  i Janusz  Okrze
sik, zaś senatorami  Maciej  Krzanowski  i Andrzej   Kralczyński . 

W  dziesiątą  rocznicę  tamtych  wyborów  w  Cieszynie  odbyło 
się  „Spotkanie  po  latach"  działaczy  Komitetów  Obywatelskich. 
Prowadził je  Lesław  Werpachowski  z KO w Ustroniu. Z nasze
go miasta  przyjechało zaledwie  kilka  osób. Nie  więcej  z  innych 
miast. Licznie reprezentowany  był natomiast Cieszyn.  Spotkanie 
zorganizowali  działacze AWS i UW. Na wielu twarzach  pojawiło 
się zdziwienie, kiedy to działacze Unii Wolności tryumfalnie wpro
wadzili  na  salę  byłego  sekretarza  KC  PZPR,  ministra  rządu  M. 
Rakowskiego,  a  obecnie  prominentnego  członka  UW  Marcin a 
Święcickiego.  Podczas spotkania swoimi wspomnieniami  dzieli
li się startujący z  list KO, późniejszy  senator  Maciej   Krzanow
ski  i późniejszy  poseł  Andrzej   Sikora.  O  atmosferze  tamtych 
dni  mówił działacz  KO w Cieszynie,  dziś marszałek  wojewódz
twa  śląskiego  Jan  Olbrycht .  List  od  bp.  Tadeusza  Rakoczego 
odczytał  starosta  Andrzej   Georg. 

„  Wybory te stały się poważnym krokiem na drodze do upodmio
towienia społeczeństwa i odchodzenia od monopolu władzy. Dzię
ki nim  nastąpiło znaczne uaktywnienie się polityczne i społeczne. 
Zjawiska  te doprowadziły do tylu przemian,  które choć trudne, 
sąjednak  konieczne, jeśli  stać nas na wyzwania współczesności. 
Kościół sprzyjał  tym procesom przemian, zgodnych z katolicką 
nauką społeczną, zachowując własną tożsamość i realizując wła
ściwą  mu  misję  w narodzie  polskim.  " — napisał  m.in.  biskup. 

O głos poprosił  także M. Święcicki.  Mówił , że do PZPR  wstą
pił, by wspierać ruch reformatorski. Sporo miejsca poświęcił  kon
taktom  ze  znanymi  działaczami  opozycji.  Nie  wszystkim  się  to 
spodobało.  Jerzy  Kronhol d  stwierdził  po  prostu,  że  nie jest  do 
spotkanie byłych działaczy  KC PZPR. Niemiłą sytuację  łagodził 
Józef  Broda  odwołując się  do  szeroko  pojętej natury  i wnętrza 
człowieka. 

Jeszcze kilku działaczy KO zdecydowało  się zabrać głos. Były 
to głównie wspomnienia tamtych dni na ziemi cieszyńskiej. Chwilą 
ciszy uczczono zmarłego działacza  „Solidarności"  i KO z Ustro
nia  Henryka  Kuczerę.  Dla  zebranych  wystąpił  chór  „Echo"  z 
Zebrzydowic.  Później, jedni jeszcze przez jakiś czas  rozmawiali, 
inni od  razu  rozeszli  się. 

Z okazji spotkania  sporządzono także małą wystawę, na której 
zgromadzono  prasę,  plakaty  i  inne  materiały  propagandowe  z 
okresu wyborów 4 czerwca  1989 r., a obok partyjne plakaty z lat 80. 

Wojsław  Suchta 

NA PEWNO NAJLICZNIEJSZ A 
Obchody  Święta  Ludowego,  które  miały  miejsce w  Ustroniu, 

22  maja w  Dobce,  były  dobrą  okazją  by porozmawiać  z  Janem 
Kubieniem,  prezesem  Zarządu  Miejskiego  Polskiego  Stronnic
twa  Ludowego,  na  temat  samego  święta  i działalności  partii  w 
naszym  mieście. 
Czy Święto Ludowe jest dziś świętem jednej  parti i  politycznej? 
Od  lat organizatorem  Święta Ludowego jest Zarząd Miejski PSL. 
Jednak  nigdy  nie  było  to święto ściśle  partyjne. W tradycji  było 
to święto rodzinne, które zostało ustanowione przez  Stronnictwo 
Ludowe w  1931  r., w drugim  dniu  zesłania  Ducha  Świętego.  Na 
Śląsku Cieszyńskim  obchody połączone były z tradycyjnym pie
czeniem  jajecznicy. Cieszono  się  wspólnie,  że  przyszła  wiosna, 
że ożywia się przyroda, która daje ludziom nadzieję na przyszłość. 
A od kiedy Święto  Ludowe w Ustroniu związane jest z  Dobką? 
Po raz pierwszy zostało tu zorganizowane w  1974 r. i dzisiaj mamy 
mały jubileusz,  gdyż mija 25  lat od pierwszego  Święta  Ludowe
go w Dobce. Od tamtego czasu parę razy byliśmy w Lipowcu,  raz 
na polu  biwakowym  pod  Małą  Czantorią, ale ostatnio  odbywało 
się  ono  w  Dobce  i można  powiedzieć,  że już  drugie  pokolenie 
ustroniaków  bawi  się tu na Święcie  Ludowym. 
PSL  jest  najliczniejszą  parti ą  w  Ustroniu.  Jaka  jest  dziś  jej 
kondycja? 
Na pewno najliczniejszą, ale czy najsilniejszą, to pokazały  ostat
nie wybory, gdzie PSL trudno byłoby samodzielnie uzyskać więk
szość.  Dlatego  w  sojuszu  z  SdRP,  Towarzystwem  Miłośników 
Ustronia,  Unią  Pracy  i  bezpartyjnymi  ustroniakami  stworzono 
Ustrońskie  Porozumienie  Samorządowe  i to  ugrupowanie  zdo
było najwięcej mandatów.  Dziś członkowie  PSL są w Zarządzie 
Miasta,  są przewodniczącymi  komisji  RM. 
W  Ustroniu  jest  niewielu  rolnikó w  i zawsze  się  dziwię,  dla
czego  PSL jest  tu  tak  mocny. 
Zgodzę  się,  że jesteśmy  partią  identyfikowaną  z wsią  i tego  się 
nie wstydzimy. To jest nasz rodowód. Ale PSL trzeba  postrzegać 
jako  partię  zajmującą się  problematyką  związaną  z  całym  kra
jem.  PSL to także tradycja, całe rodziny związane z ruchem  ludo
wym z pokolenia na pokolenie. Dziś często nie posiadająjuż pola, 
ale pozostali  w PSL, bo stwierdzają, że ta partia  reprezentuje  to, 
co wynieśli  z domu,  co jest  ich tradycją  i odpowiada  ich  aspira
cjom  życiowym.  To  dzisiejsze  Święto  Ludowe  jest  właśnie 
czymś,  co  nie  pozwala  zapomnieć  o  tradycji,  pozwala  przy
pomnieć  sobie  jak  bawili  się  nasi  dziadowie,  jak  bawiliśmy 
się  my  w  młodości. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

DZIESIĘĆ  PRZYKAZAŃ.  Przykazanie  II. Grafika, piórko. 
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BIERZCIE  I JEDZCIE 
Ja jestem  chlebem  żywym,  który  zstąpił  z  nieba. 
Jeśli  kto  spożywa  ten  chleb,  będzie  żył  na  wieki  (J,6,51) 

W  czwartek,  3  czerwca,  we  wszystkich  ustrońskich  parafiach 
odbyły się uroczyste msze  i procesje z okazji Święta Bożego  Cia
ła. W  kaplicy  Brata  Alberta  na Zawodziu  msza  święta,  którą  od
prawił  ks. Tadeusz Serwotka,  rozpoczęła  się o godz. 9.00.  Przy
byli  na  nią  mieszkańcy  naszego  miasta,  kuracjusze  i  wczasowi
cze. Część wiernych weszła do środka,  inni wysłuchali  liturgii  na 
powietrzu,  chroniąc  się pod  parasolami  przed  strugami  deszczu. 
Odczytywane  fragmenty Pisma Św. wiązały się z tematem  chleba 
i obecności  Chrystusa  pod jego postacią.  Podczas kazania  ksiądz 
opowiedział  historię młodego zamożnego  człowieka,  który z po
gardą  odniósł  się  do  symbolu  chleba,  pewny,  że  nędza  i  głód, 
nigdy  mu  nie  zagrożą.  Jego  podejście  zmieniło  się  diametralnie 
podczas  pobytu  w obozie  zagłady.  Ksiądz powiedział  także: 

Chleb  zawsze  jest  symbolem  dobra,  miłości,  pokoju,  a  więc 
jest  to  piękny  symbol.  Chleb  jedzą  biedni  i  bogaci,  a  więc  on 
wszystkich  łączy.  Jest  podstawą  bytu  człowieka  na  tym  świecie. 
Chrystus  daje  nam  to,  co  najprostsze,  co  najbardziej  wartościo
we,  to,  do  czego  wszyscy  ludzie  odnoszą  się  z  wielkim  szacun
kiem.  W dzisiejszym  rozbieganym  świecie,  Chrystus  będzie  cią
gle  do  nas  wolał:  „  Bierzcie  i jedzcie,  czyńcie  to na  moją  pamiąt
kę  ".  Może  często  uważamy,  że  na  „  Bierzcie  i jedzcie  "jest  jeszcze 
czas,  że  nie  ma  sensu  wyskakiwać  z pędzącej  karuzeli  życia  i  po
chylać  się  nad  kawałkiem  niepozornego  chleba.  Chrystus  dalej 
ponawia  swoje  wołanie:  „Jeżeli  nie  będziecie  spożywali  ciała 
Syna  Człowieczego  i  nie  będziecie  pili   krwi  jego,  nie  będziecie 
mieli  życia  w  sobie  ".  My  jednak  może  uważamy,  że  wystarczy 
tylko  nie  kraść,  nie  zabijać,  ewentualnie  nie  kłamać  i jakoś  to 
będzie.  Nie  chcemy  Bożego  pokarmu,  jesteśmy  bowiem  karmieni 
pokarmem  rozkrzyczanego  świata.  Trzeba  się  dzisiaj  zastanowić 
nad  tym,  co  Bóg  nam  daje,  i zrobić  jakąś  weryfikację  we  wła
snym  sumieniu.  Jak ja  traktuję  pokarm,  który  Jezus  dał  dla  mnie 
z  miłości  swojej,  abym  miał  życie  wieczne?  Czy  te  słowa  Chry
stusa,  w którego  wierzę  traktuję  na  serio,  czy  też  są  one  dla  mnie 
puste?  Dzisiaj  dla  wyjątkowego  uczczenia  najświętszej  postaci 
Jezusa  Chrystusa    chleba,  wychodzimy  z  tym  chlebem  na  ulice 
naszych  wiosek  i miast,  aby  oddać  mu  szczególną  cześć  i  nasze 
uwielbienie  poprzez  udział  w procesji.  Codziennie  tymi  drogami 
przechodzimy,  a  dzisiaj  Jezus  Chrystus,  pójdzie  tą  drogą.  Pój
dzie,  aby  oznajmić  światu  swą  Bożą  miłość,  że  on  dla  nas  stal  się 
pokarmem,  on  dla  nas  jest  chlebem,  błogosławieństwem  i  do
brem.  A  my  musimy  go  umieć  przyjąć,  musimy  umieć  skorzystać 
z  tego  zaproszenia:  „  Bierzcie  i jedzcie".  On  jest  dla  nas,  aby 
kiedyś  spotkać  się  w  niebie,  radować  się jego  obecnością. 

Ksiądz zachęcał do uczestnictwa  w procesji, mówiąc, że ma  na
dzieję, iż brzydka pogoda nie zniechęci wiernych. Po mszy św. mi
nistranci, chłopcy, dziewczynki  sypiące kwiaty, ksiądz niosący Eu
charystię  i pozostali wierni uczestniczyli w procesji do czterech ołta
rzy.  Podczas  procesji  modlono  się,  słuchano  fragmentów  Biblii , 
śpiewano. Ksiądz podziękował osobom, które przyczyniły się wznie
sienia  i udekorowania ołtarzy.  Monik a  Niemiec 

Deszczowa  procesja na Zawodziu.  Fot.  W.  Suchta 
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Kamień  na  Równicy.  Akwarela  Bogusława  Heczko. 

WY JESTEŚCIE  SOLĄ  ZIEMI 
W  czwartek  3 czerwca  od  rana  padał  deszcz.  Tego  dnia  odby

wało  się nabożeństwo  ewangelickie  „Przy  kamieniu"  na  Równi
cy.  W  ubiegłych  latach,  gdy  pogoda  była  bardziej  sprzyjająca, 
całe  rodziny zdążały na nabożeństwo  leśnymi drogami  i ścieżka
mi.  W  tym  roku jedynie  młodzież  decydowała  się  na  piesze  po
dejście pod  górę.  Inni  skorzystali  z  samochodów. 

Mim o  takich  warunków  wytworzył a  się  wspaniała  at
mosfera — mówi  ks. Piotr  Wowr y  z kościoła ewangelicko   au
gsburskiego  pw. ap.  Mateusza w Polanie,  filiał u Kościoła pw. ap. 
Jakuba  w  Ustroniu.  —  Fatalna  pogoda  nie  odstraszyła  wier
nych,  którzy zjawil i  się nawet z Warszawy, Krakowa ,  Górne
go Śląska.  Deszczu  nie zlękła  się  też młodzież.  W sumie  w  na
bożeństwie  uczestniczyło  około 350  osób. 

W tym  roku  kazanie  wygłosił  ks. Janusz  Sikora z Cieszyna  w 
oparciu  o słowa „Wy jesteście solą ziemi" z Ewangelii  Mateusza. 
Oprawę  muzyczną  stworzyła orkiestra diecezji cieszyńskiej  oraz 
połączone  chóry  z  Bażanowic  i Cieszyna.  Ich  śpiew  wspaniale 
zabrzmiał  na zboczu  Równicy. 

—  W  tym  roku  obchodzimy  290  rocznicę  wznowienia  na
bożeństw  ewangelickich  po okresie kontrreformacj i  — mówił 
w słowie  wprowadzającym do nabożeństwa  ks. P. Wowry. — W 
niedzielę 2 czerwca  1709  roku Jan  Muthmann ,  jeden z  pierw
szych  pastorów,  wygłosił  kazanie.  Było  to  pierwsze  publicz
nie głoszone  kazanie  po 55  latach.  Lud  słuchał  i pił ze  źródła 
dawno  wzbronionego,  a  pieśń  dziękczynna  płynęła  w  niebio
sa.  W  rocznicę tego dnia chcemy słuchać Słowa  Bożego  i wiel
bić  Boga  pieśniami. 

Filiał  w  Polanie  opiekuje  się  miejscem  odprawiania  dorocz
nych  nabożeństw  „Przy  kamieniu"  na  Równicy.  Co  roku  przed 
nabożeństwem  wierni organizują wyjazd na w tamto miejsce. Do
konuje się niezbędnych  napraw, przeprowadza generalne porządki. 
Tuż obok  biegnie czerwony szlak, a widząc ławki  turyści  chętnie 
się  zatrzymują, by  chwilę  odpocząć. Nie  wszyscy  zostawiają  po 
sobie porządek. Przed samym  nabożeństwem  wychodzą  na  Rów
nicę konfirmanci  i przeprowadzają ostatnie kosmetyczne porządki. 
W  tym  roku ze względu  na pogodę nie było to możliwe.  Dla  mło
dych  ludzi  uczestnictwo  w przygotowaniach  i udział w  nabożeń
stwie jest  również okazją do zapoznania  się z historią  tego  miej
sca,  historią  swego  Kościoła  na  tej  ziemi. 

Choć  chyba  nie  ma  pisanych  dokumentów  mówiących 
dokładnie  o  histori i  tego  miejsca,  to  intryguj e  ono  młodych 
ludzi  — mówi  ks.  P.  Wowry.  — Dowiedziałem  się  ostatnio,  że 
licealistka  Marysi a  Wierzbanowska  napisała  pracę  mówiącą 
o  kamieniu  na  Równicy.  Nie  wiem  do  jakich  źródeł  dotarła, 
gdyż  jeszcze  tej   pracy  nie czytałem,  ale słyszałem  że  zawarte 
są  w  niej   ciekawe  hipotezy.  Parafia  organizuje  nabożeństwa 
co  roku .  Akura t  wypada  to  w  obchodzone  w  Kościele  Kato
licki m Święto  Bożego Ciała. W naszym  Kościele tego dnia  jest 
Święto  Bratniej   Pomocy  im.  Gustawa  Adolfa.  Tradycj ą  jest, 
że nabożeństwa  na Równicy  są obchodzone  tego dnia. Nie jest 
to jednak jedyny dzień, gdy „Prz y  kamieniu"  odprawiane  jest 
nabożeństwo.  Ostatnio młodzież ewangelicka  organizuje  tam 
w  Wielkanoc  nabożeństwo  rezurekcyjne  przeżywając  radość 
ze zmartwychwstania  Pana.  Wojsław  Suchta 



Recytuje  Eugeniusz  Jachym.  Fot.  M.  Niemiec 

WIECZÓ R  WSPOMNIEN 
O JANI E  NOWAK U 

Towarzystwo  Miłośników 
Ustronia  i Miejski Dom  Kultu
ry  „Prażakówka"  zaprosi ły 
mieszkańców  naszego  miasta 
na  Czwar t kowy  Wieczór 
Wspomnień  o  Janie  Nowaku 
w  związku  z  20  rocznicą  jego 
śmierci.  Ustroniacy  odpowie
dzieli  na  zaproszenie  licznym 
uczestnictwem  w  spotkaniu. 
Miało  ono  miejsce 27  maja  w 
„Prażakówce",  a  przybyli  tam 
przewodniczący  Rady  Miej 
skiej  Emil  Fober,  burmistrz 
Jan  Szwarc,  przewodnicząca 
Komis ji  Oświaty,  Kultury, 
Sportu  i Turystyki  RM  Emili a 
Czembor,  a także  przyjaciele, 
współpracownicy,  wychowan
kowie  dyrektora  „Kuźnika". 
Bardzo  ważnym  gościem  była 
żona Jana Nowaka, Alina ,  któ
rą uhonorowano  kwiatami. 

Jeszcze  przed  wejściem  do 
sali  można  było  obejrzeć  mini 
wystawę,  na  której  pokazano 
programy  imprez,  fotografie 
aktorów,  piosenkarzy,  którzy 
dzięki  staraniom  J.  Nowaka, 
występowali  w  Ustroniu. 

Kilk a  minut  po  17.  Magda 

Jan  Nowak 
Spowiedź  wróbli 

Lipowski  Groń 
włożył 
koszulą  nocną 
zapiętą  na  księżyc  w  pełni 
najstarszych  diabłów 
anioł  stróż 
w  olbrzymiej  aureoli  i  czerni 
spowiadał  u sąsiada  na  grobli 
stado 
skruszonych 
wróbli 
które  na  własną  rękę 
sprzedawały  odpusty 
miejscowym  dziewicom 
rozpustnym 

Lipowiec,  czerwiec  1958  r. 

Zborek  recytowała  na  powita
nie  wiersz  Wandy  Mider   na
pisany  specjalnie na  tę okazję, 
a następnie Maria n  Żyromski 
przypomniał  na jważn ie jsze 
fakty z bogatego  życia  twórcy 
„złotych  lat  Prażakówki".  Ja
nusz Śliwka wokalista  i muzyk 
wykonał  kilka  znanych  z  pol
skiej estrady  piosenek.  Akom
paniował  również  Eugeniu
szowi  Jachymowi  aktorowi 
teatru  „Banialuka" w Bielsku  
Białej,  który  zaprezentował 
między  innymi  utwór  Zbignie
wa Herberta  i Juliana  Tuwima. 

Około  godz.  18  zapłonęły 
świece, na stołach  pojawiło  się 
wino  i nastrój  skłaniał  do  bar
dziej  osobistych  wspomnień. 
Początkowo uczestników  spo
tkania musiała trochę  zachęcać 
prowadząca  wieczór  wspo
mnień  Elżebieta  Sikora. 

Włodzimier z  Gołkowski 
mówił  o zapatrzeniu  Jana  No
waka w kulturę, poza którą nie
wiele dostrzegał.  Mogło to być 
nawet  groźne,  ponieważ  zupe
łnie nie przejmował się jeżdżą
cymi po ulicach  samochodami. 

— Był bardzo dobry, dobroć 
patrzył a  mu  z  oczu  —  mówił 
W. Gołkowski, — zawsze  chęt
ny, żeby  komuś  pomóc.  Wno
sił światło  i dobroć. Żal, że od
szedł, choć  to ju ż 20  lat. 

Hal in a  Kojma ,  zwróci ła 
uwagę, że Jan Nowak miał  tak
że talent organizacyjny  i....  dar 
przekonywania. 

Zorganizował  cały  dom 
kultur y  —  wspominała, 
wszystkich dyrektorów  potra
fi ł przekonać do kultury .  Wy
prowadzano  powoli  lokato
rów  i  systematycznie  posze
rzano zakres działania.  Umiał 
sobie zjednać  przyjaciół ,  któ
rzy chętnie  mu  pomagali. 

Karo l  Kubala  został  nieja
ko  wywołany  do  odpowiedzi, 
także  z  racji  tego,  że jest  auto
rem  najbardziej  znanego  obli
cza  Jana  Nowaka    portretu, 
który na czas spotkania  umiesz
czono na centralnej ścianie sali. 

—  Gdy  kogoś  spo tka ł, 
„wsysał"   go od  razu  do  dzia
łalności domu  kultur y — opo
wiadał  K. Kubala. — Jasiu  za
wsze  „wyskakiwał "   z  jakim ś 
pomysłem  i przekonywał,  że 
jest  to  niezmiernie  ważne,  że 
koniecznie  trzeba  to zrobić, i 
że tylk o jedna osoba  może się 
tego podjąć.  Potem  zostawiał 
tego  kogoś  z  tematem  i  trze
ba  było  działać. 

K.  Kubala  przytoczył  rów
nież znaną, jak  się okazało wie
lu  osobom  anegdotę,  której 
mimo  to, z przyjemnością  wy
słuchano.  Przy organizacji jed
nej z wystaw  dołożono  wszel
kich starań, żeby sala wygląda
ła  pięknie  na  wernisaż.  W 
oknach  zainstalowano  nawet 
witraże  wykonane  z kalki,  tyl
ko podłoga  nie  wyglądała  naj
lepiej.  Udało  się  w  końcu, 
mimo  skromnych  środków, 
kupić  wspaniały  dywan  pro
dukcji  NRD,  który  rozłożono 
kontynuując  jeszcze  malowa
nie ścian. Około 2 w nocy pusz
ka białej emulsyjnej farby wy
lała  się  na  dywan.  Gdy  o  7.30 
do pracy przyszła  pani  Guzkie
wicz zastała Jana Nowaka  wraz 
z Karolem  Kubalą brudnych, nie 
ubranych, ale dywan był czysty. 
Na wernisażu, który odbywał się 
przed południem, wyglądali ele
gancko, trochę tylko słaniali  się 
na  nogach. 

Anna  Robosz  wspominała, 
że gdy Jan Nowak  organizował 
jakąś  imprezę,  tak  wszystkich 
gorąco zapraszał, że nie sposób 
było odmówić.  A  wykorzysty
wał do tego każdą okazję,  każ
de  przypadkowe  spotkanie  na 
ulicy. Przypomniała  też sobie i 
zebranym  pewien  smutny  fakt, 
kiedy  Jan  Nowak  pod  koniec 
1978  roku  zwierzył  się jej,  że 
chciałby umrzeć w teatrze.  Sta
ło się tak 21 stycznia  1979 roku 
podczas  konkursu  recytator
skiego  w  Teatrze  „Banialuka" 
w  Bielsku    Białej. 

Taki był właśnie nastrój  tego 
spotkania,  podczas  którego 
przeplatały  się  smutne  wspo
mnienia  i zabawne  historyjki. 
Na przykład o udziale Jana No
waka  w  konkursie  na  najład
niejszą męską  łydkę  zorganizo
wanym w Wojewódzkim  Domu 
Kultury z okazji... Dnia Kobiet. 
Wprawdzie reprezentant  Ustro
nia  nie wygrał, ale podszedł  do 
całej zabawy z  humorem. 

Trudno  by  było  przytoczyć 
wszystkie wypowiedzi,  wszyst

kie ciepłe, pełne nostalgii wspo
mnienia,  do  których  cały  czas 
uśmiechała się pani Alina. Trud
no byłoby  na przykład  opowie
dzieć, jak pani naczelnik Danu
ta  Koenig  bez błędu  recytowa
ła wiersz, do nauczenia  którego 
swoimi  tylko sposobami  zdołał 
namówić  j ą  Jan  Nowak,  w 
przeddzień  konkursu  recytator
skiego. Albo jak Anna  Guznar 
wspominała o jego  zapatrzeniu, 
zabytkowej architekturze,  rozbi
tej głowie  i turbanie  z  ręcznika 
zamiast  opatrunku. 

Tym, którzy chcą poznać  ży
ciorys  Jana  Nowaka,  polecić 
można  opracowanie  M.  Ży
romskiego  zamieszczone  w 
„Kalendarzu  Ustrońskim"  na 
rok  1999,  jednak  charaktery
styczne rysy osobowości  boha
tera  wieczoru  wspomnień  naj
lepiej  można  było  dostrzec  w 
opowieściach jego  przyjaciół. 

Monik a  Niemiec 
Sponsorami  imprezy  były 

Zakłady  Kuźnicze  Skoczów  
Ustroń,  Wojewódzki  Ośrodek 
Kultury  w  Bielsku    Białej, 
Urząd  Miejski  w  Ustroniu. 

Emilia  Michalska 
Janowi  Nowakowi 

Nam  nie  przystoi 
Próżne  łzy  przelewać 
lecz  hartem  ducha 
śpieszyć  jego  śladem 
plon  jego  życia 
niech  będzie  przykładem 
jak  swoją  ziemię 
czcić 
szanować 
kochać 

1979  r. 

Wanda  Mider 
Janowi  Nowakowi 

Płynie  czas jak  górski  potok 
Przefrunęły  z  echem  lata 
Dziś  w rejestrze  smutnych 
wspomnień 
Taka  to  widnieje  data 

Ileż  rocznic  już  minęło 
Gdyś  pożegnał  nas 
przedwcześnie 
Dziś  nie jedno  się  zmieniło 
W  naszym  ukochanym 
mieście 

W swoich  rękach  piastowałeś 
Nasz  ustroński  Dom  Kultury 
Ileż  widzów  dla  rozrywki 
Mieściły  te stare  mury 

Ileż  różnych  było  imprez 
Co  sprawiały  nam  radości 
Ty z  uśmiechem  nas  witałeś 
Sercem  pełnym  życzliwości 

Dziś  niestety  Cię  zabrakło 
Lecz  Twoim  pójdziemy  śladem 
Tyś nam  służył  twórczą  pracą 
Swym  oddaniem  i  przykładem. 

1999  r. 
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Z okazji Dnia Dziecka odbył się na stadionie Klubu  Sportowego 
„Kuźnia" festyn sportowy dla najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta. W sobotę, 29 maja, biegali, rzucali piłką  lekarską, pokony
wali na rowerach tor przeszkód, strzelali na bramkę uczniowie szkół 
podstawowych  i przedszkolaki. Te ostatnie tradycyjnie dostarczyły 
najwięcej wrażeń  rodzicom  i publiczności.  Być  może dlatego,  że 
nie  poznały jeszcze  smaku  szkolnej  konkurencji,  niektóre  z  nich 
miały kłopoty  z motywacją. Aby je  zachęcić  rodzice  nawoływali, 
tłumaczyli,  kiedy  trzeba wystartować,  dokąd biec.  Dwóm  najbar
dziej  „opornym"  dziewczynkom  zdecydowały  się  towarzyszyć 
mamy.  Ciekawe,  kto  na  mecie  otrzymał  batonik.  Niektóre  dzieci 
informowały się u kolegów. Sportowa rywalizacja dostarczyła tym 
najmłodszym wielu emocji, tak samo jak późniejsza dekoracja zwy
cięzców  Najpierw nieśmiało  do  dekoracji  wystąpiły  dziewczynki 
maluchy. Bardzo powoli podchodziły do stopni, ale gdy już trzyma
ły w rękach  dyplomy  i nagrody, a wokół  rozległy  się oklaski,  nie 
chciały opuścić podium. Jednego z zawodników tata pouczał, gdzie 

Fot. W. Suchta 
będzie stawał, gdy wyczytająjego imię i nazwisko, obok mama tłu
maczyła, że jej pociecha otrzyma dyplom  i.... zanim doszła do na
grody, synek stwierdził kategorycznie: „Ja tego nie chcę". Inny chłop
czyk nie mógł pojąć, dlaczego za piąte miejsce nie otrzyma pierw
szej nagrody. Jeden z przedszkolaków chyba nie zdawał sobie spra
wy z uroczystej chwili, bo cały czas zwracał się  do mamy: ,,Zabierz 
mnie".  Stres jednak  się  opłacił  i za  chwilę  z  samochodzikiem  w 
ręku i mamą u boku, wyglądał na szczęśliwego. Organizatorzy, któ
rzy wręczali nagrody, nie zawsze mogli wydobyć od przejętych dzieci 
informacje, jak  się  nazywają. Na  wszystkie  pytania  odpowiadały 
twierdząco. Gdy czasem trzeba było wymienić dyplom, na twarzy 
dekorowanego malował się niemy, ale zdecydowany sprzeciw, któ
ry ustępował  uśmiechowi,  dopiero  wtedy, gdy  w  ręce  znalazł  się 
właściwy dyplom. Starsze dzieci z wprawą przystępowały do kolej
nych konkurencji, ale emocje były nie mniejsze, podobnie jak  sa
tysfakcja z wyników. Jeden z chłopców z dumą chwalił się koleżan
kom: „Miałem najlepszy czas w waleniu piłką". 

WYNIK I 
Biegi. Rocznik  1995:  1. Karolina Bojarowska; 2. Klaudia Pin

dor;  3.  Martusia  Muszek;  1. Filip  Jędrzejczyk;  2.  Maciek  Szal
bot; 3. Paweł  Sieroń. Rocznik  1994:  1. Klaudia  Fober; 2.  Kasia 
Strach;  3. Asia  Strach;  1. Artur  Czarniak;  2.  Mariusz  Kocot;  3. 
Krzysiek  Kodycki.  Rocznik  1993:  1.  Agnieszka  Gajdzica;  2. 

Fot. W. Suchta 
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Fot. W. Suchta 

Magda  Kępińska; 3. Justyna Kania;  1. Szymon  Muszer; 2. Karol 
Sieroń;  3.  Kamil  Dziadek.  Klasa  I:  1.  Estera  Herman;  2.  Sara 
Skowik;  3.  Ala  Niemczyk;  1. Łukasz  Piwowarski,  2.  Szymon 
Głowiński; 3. Sebastian Jończyk. Klasa  11:1. Karolina Filipczak; 
2. Natalia  Czerwiakowska;  3.  Inga  Przyszlakowska;  1.  Tomasz 
Sztwiertnia;  2.  Krzysztof  Kania;  3.  Kamil  Sikora.  Klasa  III :  1. 
Asia  Rąpel; 2.  Ania  Łuka;  3. Agata  Sztelah;  1. Paweł  Ferfecki; 
Zbyszek  Plekaniec;  3.  Rafał  Szajter.  Sztafeta  ki.  IV:  1. SP 2  
Miriam Mańczyk, Katarzyna Kuraczowska, Patrycja Francuz, Grze
gorz Łukosz, Mariusz Porębski, Arkadiusz Matuszyński.  Sztafeta 
kl . V: 1. SP 1   Anna Cholewa, Marta Francuz, Asia Paweiska, Łu
kasz Kowalik,  Jarosław  Kąkol, Andrzej Pliszczyński.  Sztafeta kl 
VI :  1. SP  1   Dagmara  Pietnisiak,  Monika  Tuzlak,  Anna  Mazur, 
Mariusz Burcon, Tomasz Legierski, Grzegorz Szczechla. Sztafeta 
kl . VIII :  1. SP 5  Justyna Tomiczek, Justyna Chrapek, Anna  Ma
ciejczek, Piotr Zając, Michał Zając, Jakub Nowak. 

Rowerowy  tor   przeszkód.  Do 8  lat:  1. Krzysztof Gogółka;  2. 
Marcin  Kryska; 3. Inga Przyszlakowska. Od 9 do 10 lat:  1. Paweł 
Pytel; 2. Piotr Pytel; 3. Damian Kozieł. Od 11 do 12 lat: 1. Ryszard 
Cieślar; 2. Sławek Głowiński; 3. Mateusz Cieślar. Od 13 do 14 lat: 
1. Radek Czyż; 2. Adam Chowaniok; 3. Przemek  Kapuśniak. 

Rzut piłk a  lekarską. Klasy  II I  i IV:  1. Kasia Kuraczowska; 2. 
Marzena Golik; 3. Magda Dzukała;  1. Maciek Wasilewski; 2.Piotr 

Fot. W. Suchta 

Pytel; 3. Michał Śliwka.  Klasy V  i VI :  1. Iwona  Dyrda; 2. Anna 
Czyż; 3. Aleksandra  Kania;  1. Paweł Kopek; 2. Tomasz  Kozioł; 
3. Rafał Kohut.  Klasy VI I  i VIII :  1. Anna Gawęda; 2. Anna  Pu
zoń;  3. Joanna  Nalepa;  1. Radosław  Popek; 2.  Adam  Górny;  3. 
Adam  Legierski. 

Strzały  na  bramkę  (piłk a  nożna).  Przedszkolaki,  klasy  I i 
II :  1. Tomasz  Sztwiertnia;  2.  Kamil  Sikora;  3.  Dawid  Czerniak. 
Klasy  II I  i  IV:  1. Piotr  Pytel; 2.  Maciej  Wasilewski;  3.  Michał 
Kiecoń. Klasy V  i VI :  1. Adam Matuszewski; 2. Grzegorz Szcze
chla; 3.  Robert  Miczko.  Klasy  VI I  i VIII :  1. Szymon  Borys;  2. 
Łukasz  Baltaziuk; 3. Grzegorz  Rucki. 

Sportową zabawę pod nazwą„Ustroniaczek" zorganizowało Sto
warzyszenie Młodzi dla Ustronia i Wydział Oświaty, Kultury, Spor
tu  i Turystyki  Urzędu  Miejskiego. Nagrody  ufundowała  Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roli spon
sorów  wystapiła  firma „Strimex" Zbigniewa  Stracha   Salon  Mu
zyczny „Żibi  , „Jawal" Spółka z o. o. z Cieszyna, PSS „Społem" w 
ustroniu,  Zakład  Przetwórstwa  Mięsnego  Heniyka  Kani,  PHU 
„Mokate", firma „Chmiel", Michał Jurczok. Podziękowania należą 
się również Eugeniuszowi Trzepaczowi, Aleksandrze  i Edwardowi 
Holeksom, Łukaszowi  Pietrzykowskiemu,  Piotrowi  i Łucii Gomó
łkom za pomoc w organizacji  i sędziowanie.  Monik a  Niemiec 



OCHRONIARZE 
W  naszym  mieście  zarejestrowana jest jedna,  używając  potocz

nej nazwy, agencja ochroniarska.  W formie koncesji zgodę na tego 
typu działalność wydaje minister spraw wewnętrznych  i administra
cji . Dokument ten otrzymać musiał również Olgierd  Herman  wła
ściciel  ustrońskiej Koncesjonowanej Agencji Ochrony  Osób  Mie
nia „Mondial   Pol". Zapisano w niej między  innymi  podstawowe 
informacje o firmie, obszar świadczenia  usług  i ich  zakres. 

Dyspozytornia  firmy znajduje się na Zawodziu  w sąsiedztwie 
hotelu  „Ziemowit",  stamtąd  wyjeżdżamy na strzelnicę do Gole
szowa.  Pracownicy  agencji wyposażeni  są w broń  ostrą,  dlatego 
konieczne są ćwiczenia w strzelaniu.  Istotne jest nie tylko  popra
wianie  celności,  ale ogólne  oswajanie z bronią.  Człowiek,  który 
na co dzień  nosi  pistolet,  musi  posługiwać  się nim  pewnie,  a za
sady dotyczące używania  broni wyrecytować  w środku  nocy  wy
rwany ze snu. Na wyposażeniu  „Mondial  Polu" są pistolety  P83 
polskiej produkcji oraz czeskie  „cezety".  Każdy z agentów  oddaje 
kilkadziesiąt strzałów. Najpierw stojąc w odległości  15 metrów  od 
tarczy, następnie z 20 metrów, a później w różnych mało komforto
wych pozycjach. Właściciel  firmy zwraca uwagę na błędy, ale strze
lający pilnują  się  też nawzajem  i wymieniają  uwagi  między  sobą. 
Na posiadanie broni  trzeba mieć pozwolenie wydane na  konkretną 
osobę, sprawdzana jest przeszłość  ubiegającego się,  przeprowadza 
się  badania  psychiatryczne.  Jednak  nawet  ci, którzy  pozwolenie 
otrzymali, nie zawsze potrafią właściwie z niego  korzystać. 

— W mediach  pojawiają  się  wzmianki  o imprezach  zakrapia
nych alkoholem,  które kończą  się zabawą w strzelanie, a kula  nie 
leci  100  metrów.  Jej  zasięg  to 500,  600  metrów  i może  trafić w 
przypadkową  osobę  — tłumaczy  O. Herman.  — Niedawno był 
taki  przypadek,  kiedy  pod Warszawą  ochroniarze  dla rozrywki 
strzelali do tablicy reklamowej. Kula przebiła tablicę, zginął czło
wiek.  Przepisy  dotyczące  agencji  są bardzo  rygorystyczne, ale 
nie da się uniknąć pomyłek. Generalnie dąży się do tego, by ochro
niarz pod względem  wyszkolenia był jak  policjant.  Przykładowo 
szkolenie  dla pracowników  agencji  trwa aż  sześć  miesięcy. 

Późnym  wieczorem  wyruszam  na nocny  patrol  z „Mondial  
Polem", który  ma pod  swą opieką  prawie  80 obiektów  na  terenie 
Ustronia,  Skoczowa,  Wisły,  Pogórza  i Ochab. 

Każdy z nich ochraniany jest na podstawie  monitoringu.  Moni
toring  to ciągły  nadzór  drogą  radiową  i telefoniczną  technicz
nych  środków  zabezpieczenia  rozmieszczonych  na chronionym 
obszarze,  w obiekcie.  W przypadku  włączenia  się alarmu  cało
dobowe  zmotoryzowane  załogi  natychmiastowego  reagowania, 
ruszają do akcji. Monitoring prowadzony jest w budynkach  firm, 
magazynach,  na parkingach, w sklepach, w domach  prywatnych. 
Dodatkowo w niektórych  z nich  firma prowadzi  dozór  fizyczny. 
Pracownik  „Mondial   Polu" z bronią  lub bez broni, od  tego  mię
dzy  innymi  zależy  cena  usługi,  pełni  funkcję  stróża.  Mimo, że 
stała  łączność z chronionymi  obiektami  pozwala na dostateczną 
kontrolę,  patrole  sprawdzają  stan  bezpieczeństwa  u  wszystkich 
klientów. Tam  gdzie są pracownicy  firmy, sprawdza  się  ich rze
telność,  za pomocą  prostych,  ale sprawdzonych  metod.  Dzięki 
temu  można  skontrolować,  czy obchody  obiektów  były  prowa
dzone w ustalonych  odstępach  czasu,  czy  zachowane są wszyst

Ćwiczenia z bronią  na  strzelnicy.  Fot.  M.  Niemiec 

Nocą  firma patroluje „swoje" obiekty.  Fot.  M.  Niemiec 

kie  środki  ostrożności.  Nocny  patrol  zjawia  się w  poszczegól
nych  obiektach  zawsze o innej porze,  czasem  podjeżdża  niezau
ważony  testując  czujność  stróża.  Podczas  „mojego"  patrolu w 
jednym  przypadku  konieczna  była  reprymenda,  kilka  razy  dys
kutowano  nad  zmianą  sposobu  ochrony.  Inaczej  rzecz  ma  się w 
przypadku  domów  prywatnych.  Tutaj  konieczna  jest  dyskrecja. 
Zamożni  ustroniacy  włączają swoje domy do systemu  monitoro
wania,  ale  jednocześnie  nie chcą  odczuwać  na każdym  kroku 
obecności  ochrony.  W okolice  tych  domów podjeżdża się cicho i 
dyskretnie  obserwuje  obiekt  nie  włączając w środku  nocy  auto
matycznego  oświetlenia. Czasem  konieczne jest zwrócenie  uwa
gi  właścicielom  na nie zamknięty  garaż,  czy inny  fakt  mogący 
zachęcić  ewentualnych  złodziei. 

„Mondial   Pol"  zatrudnia  kilkudziesięciu  ochroniarzy,  część z 
nich  to byli  policjanci.  Każdy  wyposażony  jest  w kajdanki, gaz i 
pałkę,  siedmiu  pracuje z bronią  palną.  Firmom  ochroniarskim za
rzuca  się czasem, że angażują  rencistów.  Renciści  pracują także w 
ustrońskiej firmie, jednak  ich wiek nie przekracza 50 lat. Właściciel 
agencji tłumaczy, że w momencie, gdy ochroniarz posiada duże do
świadczenie,  odpowiednie  kwalifikacje i co najistotniejsze  wypo
sażony  jest  w broń,  wiek  nie gra roli.  Nie  oznacza  to jednak, że 
pistoletem  wymachuje się przy byle okazji. To  ostateczność. 

„Mondial    Pol"  dysponuje  siedmioma  samochodami  marki 
polonez z załogą  dyspozycyjną  przez  całą  dobę.  Pytam,  czy  po
lonezy to samochody  wystarczająco  szybkie. 

Naszym  zadaniem  nie jest  ściganie  złodziei  — wyjaśnia O. 
Herman. — W momencie włamania włącza się system  alarmowy, 
zawiadamiamy  policję  i  jedziemy  na miejsce,  by zapobiec kra
dzieży.  Czasem  sama  naklejka na drzwiach,  informująca o tym, 
że obiekt jest  chroniony  i wiadomości o nocnych  patrolach  poja
wiających  się o  różnych  porach,  wystarczają,  żeby  przestępcy, 
nie chcieli  ryzykować. 

Zdarza się jednak,  że do akcji wkraczają „złodzieje  niedowiar
ki" . Rozbijają na przykład  kamieniem  szybę i czekają na  reakcję. 
Ta następuje zawsze  i wtedy  rezygnują. 

Samochody „Mondial  Polu" napędzane są gazem, co zmniejsza 
koszty eksploatacji. Na  początku trzeba  było zainwestować,  ale w 
firmie, w której tyle się jeździ, jest  to opłacalne.  Usługi  ochroniar
skie  nie przynoszą  olbrzymich  zysków,  dlatego  „Mondial    Pol" 
świadczy jednocześnie usługi przewozowe. Taksówkami jeżdżą nie
którzy  ochroniarze  i w razie  potrzeby,  mogą  również  interwenio
wać. Utrzymują stały kontakt za pomocą  telefonów  komórkowych 
oraz wewnętrznego  systemu  łączności.  Połączenie  tych dwóch  ro
dzajów działalności  pozwala  być obecnym  na  terenie  całego  mia
sta. W „Mondial   Polu" zarabia  się od 600 do  1000  złotych. 

Towarzysząc  agentom  przez  dobrych  kilka  godzin  ich pracy, 
można  dojść  do wniosku,  że aura  tajemniczości,  niedomówień 
towarzysząca  tematowi  firm ochroniarskich,  nie jest  uzasadnio
na. Oczywiście  ich działalność ze względu  na procedurę  rejestra
cji  i ściśle określone  zasady  funkcjonowania, różni  się  znacząco 
od  działalności  innych  firm, ale oferowane usługi  stają się  coraz 
powszechniejsze,  a przedstawiciele  policji  oficjalnie mówią, że 
pozytywnie  wpływają  na stan  bezpieczeństwa  w  miastach.  W 
Ustroniu działalność agencji szczególnie wpłynęła na spadek  licz
by  kradzieży  samochodów,  odkąd  właściciele  hoteli  i  domów 
wczasowych  zdecydowali  się na całodobową ochronę  parkingów. 

Monik a  Niemiec 
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PROPONUJEMY : 
  monitorin g telefoniczn y i radiow y 
  ochron ę  fizyczn ą 
  konwoj e wartośc i  pieniężnyc h 
  monta ż systemó w  alarmowyc h 

Z A P E W N I A M Y : 
  pełną dyskrecję , 24 godzin y bezpieczeństw a 
  wysok ą jakoś ć usłu g i konkurencyjn e ceny 

Podczas  festynu szkolnego w SPI, tak jak w latach ubiegłych  od
był się mecz piłki  ręcznej. W tym  roku  rywalizowały  dwie  drużyny 
złożone z byłych  reprezentantów  SP1. Wszystkich  graczy w  latach 
szkolnych  trenował Jerzy Kowalczyk  i to właśnie jemu pamiątkowy 
puchar od  szkoły  i sportowców  wręczyła  Renata  Rottermund.  Na
stępnie w roli głównej wystąpili byli szczypiorniści. Zaciętej grze old
boyów przyglądała się rozbawiona publika.  Fot. W. Suchta 

UNIA O STONAWIE 
Zebranie ustrońskiego koła Unii Wolności poświęcono ekologii. Uczest

niczyli w nim: senator Janusz Okrzesik  starosta Andrzej Georg, pełno
mocnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Grzegorz Figu
ra,  radni  Marzena  Szczotka  i Tomasz  Szkaradnik  nadleśniczy  Leon 
Mijał . Mówiono głównie o planowanej budowie ciepłowni  węglowej w 
Stonawie. J. Okrzesik poinformował, że Czechy nie ratyfikowały konwen
cji o transgranicznej ocenie zatrucia środowiska, więc nie jest  konieczna 
ocena tej  inwestycji ze strony polskiej. Zresztą jest to inwestycja lokalna i 
raczej nie będzie z tego powodu reperkusji  międzynarodowych. 

— Czesi  nie  mają  co  robić z węglem  i budują  taką  ciepłownię — 
mówił Zdzisław  Kaczorowski. Zdaniem Ireny Pawelec radykalne pro
testy w tej  sprawie  będą  mało  skuteczne.  J. Okrzesik  wskazał  na ko
nieczność współpracy z czeskimi  ekologami. 

Podczas spotkania J.  Okrzesik wypowiedział wiele krytycznych słów 
pod adresem Ministerstwa Ochrony Środowiska  którego działania, zda
niem  senatora,  są szkodliwe.  Zaznaczył  też, że UW jest jedyną  partią 
mającą znaczącą frakcję zielonych.  (ws) 
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Autor  i jego  dzieło.  Fot. W. Suchta 

GRAFFITI NA SZKOLE 
Całkiem  legalnie napis graffiti powstał na jednej ze ścian  budyn

ku  LO przy  Rynku. Gdy  na ścianie pewnego dnia pojawiły się nie
cenzuralne  napisy,  trzej  uczniowie  pierwszej  klasy  zapropono
wali, że w tym miejscu sami wykonają  inny napis. Dyrektor zgodził 
się, a Jarosław Szeja, Bartłomiej  Stopyra  i Adam Szurman  przy
stąpili do pracy. Pierwsze  B. Stopyra  sporządził projekt i przedsta
wił go do akceptacji. Pojej uzyskaniu  ścianę zamalowano na biało, 
następnie w pięć godzin wykonano duży kolorowy napis  „szkoła'. 

Nie jest  to pierwszy  napis, który wykonali  chłopcy. Chętnie  ma
lują na  pustych  murach,  ale  tylko  wtedy,  gdy  otrzymują na to po
zwolenie.  Inaczej byłby to wandalizm.  Malowane ściany są w klu
bie młodzieżowym  parafii ewangelickoaugsburskiej,  kilka graffiti 
wykonali w Goleszowie za pozwoleniem  tamtejszej gminy. 

— Chcemy  upiększyć  świat,  żeby  nie  było  tak szaro  — mówi 
A.  Szurman.  Różne  malunki  pokrywają  mury. Najczęściej  napisy, 
nie zawsze cenzuralne  i estetyczne.  Chłopcy  twierdzą, że w Ustro
niu prawdziwe  graffiti uprawia  najwyżej dziesięć osób.  (ws) 

IX/I I  IM   Ę Ł . O ? 
„Moj a  droga  do zawodu  nauczycielskiego..."  dra Karola Ko

ska pokazuje nie tyle  „białe  plamy" z okresu  PRL do roku  1956, 
il e ciemne żenujące fakty, które dobrze określa podtytuł:  „Oświata 
  zakłamanie  trwoga  i gwałt." 

Tej  przeszłości  trzeba  się po prostu  wstydzić.  Dla polonisty, 
absolwenta  UJ była  tylko  praca  „asystenta w gabinecie  pomocy 
naukowych".  Wydawał więc uczącym potrzebne do  lekcji  rekwi
zyty z fizyki , chemii,  technologii...,  podczas  gdy, jak  pisze  autor 
 w szkole  „uczyły  polskiego  siły  niekwalifikowane,  ale  wierne 
Partii  i Stalinowi". 

Spora jeszcze  rzesza nauczycieli  emerytów p a m i ę ta  t y c h, 
którzy  nazbyt  gorliwie  wypełniali  wszelkie  polecenia  „ z góry". 
Trzeba było, nakazywano  wręcz,  upolityczniać  każdą  lekcję. Jak 
ktoś dowcipnie zauważył, należało tak mocno dusić w garści  każdy 
utwór  literacki,  każdy  wiersz,  aby  spomiędzy  palców  wyciekała 
krew  symbol  bezpardonowej  „walki  klasowej". 

Nie  łatwo  pisać  wspomnienia o latach,  gdy  nauczyciel  był  pa
riasem  w społeczeństwie  i „chłopcem  do wszystkiego".  Musiał 
agitować,  organizować  wszelkiego  rodzaju  zebrania,  zakładać 
spółdzielnie  produkcyjne,  urządzać  akademie,  skupować  jaja, 
mleko, zboże, pomagać  przy  inwenturach  itp. Oczywiście była to 
p r a c a  s p o ł e c z n a.  Nie trudno  wyobrazić  sobie, jak 
przebiegała  wtedy  nauka w szkole. 

Nie  mniej  ciekawa  jest  druga  książka  pt. „ANTYludzi e  i 
NIEmoralność  Socjalistyczna   przeciw  Polakom  za  Bieruta 
i  Gomułki". 

Materiały  już  dzisiaj  historyczne,  fakty  niepodważalne,  które 
można  r ó ż n ie  interpretować w zależności  od  prezentowanego 
stanowiska  politycznego,  ale mają  one  swoją  wymowę  i ciężar 
gatunkowy. Tego nie można zmienić. Na tym polega wartość ksią
żek  Karola  Koska. 

Szkoda  tylko,  że na spotkaniu  z autorem,  które  odbyło się 
15 maja w Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej",  zja
wil i  się nieliczni,  których  interesuje  historia.  A mowa  była o 
naszym  w c z o r a j,  ciągle jeszcze  bliskim.  (jot ) 



PAMIĘTNIK NR 10 
ty: Wilchelma Gogółki „ Zarys 
dziejów  szkolnictwa  zawodo
wego  w  Ustroniu",  Henryka 
Orzyszka  „ Chór  Ustroń  śpie
wa  18 lat",  Elżbiety  Sikory 
„  10 lat minęło...  ", Anny Gu
znar  „ Miejska  Biblioteka  Pu
bliczna im. J. Wantuły w Ustro
niu"  i  „Profesor  Stanisław 
Hadyna  w moich  wspomnie
niach",  Władysława  Majętne
go „  Początki i rozwój szkolnic
twa w rejonie Górnego Ustro
nia  to jest  Polany  i  Dobki", 
Elżbiety Piwowarskiej  „   Histo
ria Przedszkola nr 3 w  Ustro
niu  Polanie",  Lidi i  Szkaradnik 
„  Wspomnienie o Rudolfie Mi
trędze"  oraz  wiersze  Wandy 
Mider:  „Jubileusz  Pamiętni
ka " i  „  Szkolny  Zwóneczek  ". 
Nie  brakło  również  tekstów 
gwarowych  Haliny  Rakowskiej 
  Dzierżewicz,, Roztomili  lud
kowie  ", Paleńickiego  „Gwaro
we opowiadanie w formie  hu
moreski",  Andrzeja  Lisztwana 
„  Moj i mili  ludeczkowie  " oraz 
Ottona Wineckiego  Windhol
za „  Roz tom iłe Panicz ki a Pa
noczkowie ". 

Jak  zwykle  znalazły  się w 
„Pamiętniku  Ustrońskim"  inte
resujące  archiwalne  zdjęcia. 
Możemy  na nich znaleźć  prze
budowane  lub już  nieistnieją
ce budynki, ale przede  wszyst
kim  ludzi.  Interesujące  będzie 
z pewnością oglądanie fotogra
fi i tablo z ustrońskich  szkół, na 
których  może  się  rozpoznać 
wielu  mieszkańców  naszego 
miasta. 

Prezes  TM U  podkreśla,  że 
wszystkie osoby pracujące nad 
przygotowaniem  wydawnictwa 
robity to społecznie.  Szczegól
nie chciał podkreślić zasługi K. 
Heczko,  który z wielkim  zaan
gażowaniem  pracował  nad 
ostatecznym  kształtem  kolej
nego  numeru  Pamiętnika. 

Monik a  Niemiec 
Autorzy za pośrednictwem Gaze

ty pragną  sprostować  informację 
znajdującą się podfotografią  na str. 
9. Podpis powinien brzmieć: Budy
nek huty i odlewni, obecnie w tym 
miejscu znajduje  się gmach Tech
nikum Mechanicznego w Ustroniu. 

NA CZAS WIZYTY 
Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z 1  czerwca  1999 r., 

w dniach  14 1  15 czerwca, wprowadza  się zakaz sprzedaży  i poda
wania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 proc. alko
holu we wszystkich  punktach  sprzedaży  detalicznej oraz w zakła
dach gastronomicznych  na terenie województwa śląskiego. 

Zgodnie z rozporządzeniem  ministra spraw wewnętrznych  i ad
ministracji z  1 czerwca  1999 r., w dniach  14 i 15 czerwca,  wpro
wadza  się  zakaz  noszenia  broni,  broni  białej  oraz  przedmiotów, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu  publicznemu  na terenie  wo
jewództwa  śląskiego. 

Fot.  W.  Suchta 

WSZYSTKO O KOBIECIE 
We wtorek.  25  maja. ładniejsza część  mieszkańców  naszego  miasta 

miała okazję wysłuchać programu  literacko  muzycznego pod  tytułem 
„Wszystko o kobiecie".  W Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa wystąpili 
aktorzy  Sceny  Polskiej z Czeskiego  Cieszyna   Halina  Paseka  która 
prezentowała wiersze i piosenki, prowadzący spotkanie Rudolf  Moliń
ski,  wieloletni  dyrektor  Sceny  Polskiej  i  Bronisław  Liberda,  znany 
muzyk, kompozytor, ilustrujący spotkanie dźwiękami fortepianu. Około 
60 pań. kilka  z nich przyszło wraz z dziećmi, oraz jeden pan. wysłucha
ło poezji i prozy polskich autorów tematycznie związanej z kobietą. Pre
tekstem do refleksji nad tą niezwykle skomplikowaną  istotą było oczy
wiście przypadające dzień  później  święto  mam. jednak  treść  utworów 
wychodziła  poza  ten  odcień  kobiecości.  Wykonawcy  próbowali  odpo
wiedzieć na pytanie „Naprawdę jaka jesteś?" i oczywiście jak  to bywa 
przy dysputach  na temat niewiast doszli do wniosku, że „Ni e wie nikt". 

Scena  Polska z Czeskiego Cieszyna  to jedyny na świecie  zawodowy 
teatr polonijny. Ich spektakle cieszą się dużym powodzeniem, a wystawia
ne są na Zaolziu,  Śląsku, w Warszawie, Krakowie. Obejrzeli  je również 
widzowie w Wilnie, Lwowie, Budziszynie i Wiedniu. Program „Wszystko 
o kobiecie" miał premierę właśnie 25 maja w ustrońskim Muzeum. Akto
rzy zaprezentu ją go ponownie w Szpitalu Uzdrowiskowym.  (mn) 

MALARSTW O  NITRY 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza na wernisaż  wysta

wy malarstwa  Bolesława  Nitry  (1923   1989)  artysty z Cieszy
na.  Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy  w czwartek,  10 
czerwca, o godz.  17.00. 

Ekspozycja  zawiera  ponad  30 akwarel  i dwie  prace  olejne, 
wśród  których  przeważają  beskidzkie  pejzaże,  lecz  są  również 
obrazy  powstałe  podczas wojaży zagranicznych  oraz kilka  kom
pozycji  kwiatowych. 

Wszystkie  obrazy  pochodzą  ze zbioru  będącego  własnością 
żony  artysty, a akwarele  można  zakupić  po atrakcyjnych  cenach 
od 70 do 160 zł (zaramowane). 

Wystawa  będzie czynna  do końca  czerwca. 

Ukazał  się  10 numer „Pa
miętnika Ustrońskiego"  wyda
ny  przez  Towarzystwo  Miło 
śników  Ustronia.  Opracował 
go Zespół Redakcyjny TMU w 
składzie Stanisław  Niemczyk, 
Anna Guznar   i Elżbieta  Siko
ra. Okładkę projektował Karol 
Kubala,  autorem  ilustracji  jest 
Bogusław  Heczko,  technicznie 
wydawnictwo opracował  Kazi
mierz Heczko.  Fotografie udo
stępnili autorzy artykułów,  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
oraz Gazeta  Ustrońska. 

We  wstępie  prezes TM U 
podkreśla,  że kolejny  numer 
Pamiętnika  jest  kontynuacją 
wielkiego  zamierzenia  śp. Jó
zefa  Pilcha,  „aby w kolejnych 
numerach  przedstawić  różne 
dziedziny życia Ustronia  mia
sta bogatego w tradycję i ludz
kie dokonania". Znalazło się w 
nim  „tytułem  próby"  przedsta
wienie historii trzech  placówek 
oświatowych  i  kulturalnych  i 
dwóch  zasłużonych  zespołów 
artystycznych.  Jak  dowiaduje
my  się ze wstępu,  redakcji nie 
udało się do tej pory zebrać  pe
łnych materiałów  dotyczących 
wszystkich  placówek  oświato
wych  w naszym  mieście, dla
tego  można  te  pierwsze  rysy 
historyczne  potraktować  jako 
zachętę  do zebrania  pełnego 
zbioru  dz ie jów  ustrońskiej 
oświaty. 

W  10 numerze  Pamiętnika 
ukazały się następujące artyku

'¿imm NAKŁA D  E M     ;;  

11  Gazeta  Ustrońska 



PRZYWRACAĆ DO ŻYCIA 
Kilk a  sukcesów  odnotowała  na swoim  koncie  Wioletta  Tro

szokz Ustronia,  studentka czwartego  roku architektury  Politech
niki  Śląskiej  w Gliwicach.  Jak sama  mówi,  lubi  malować, ale 
przede  wszystkim  zajmuje się  aranżacją  wnętrz.  Pod  fachowym 
nadzorem w firmie J. P. Pilcha  „Marmur  i Granit"  otrzymała  na
grodę  za projekt  luksusowej  łazienki  wykonanej w marmurze  i 
granicie. Oceniający oba projekty podkreślali  szczególną  rolę no
wych technologii  i starych materiałów takich jak piaskowce,  mar
mury  i granity  sprowadzane z różnych  stron  świata. Okazało  się, 
że można z powodzeniem  powrócić  do  sposobów  budowania  sto
sowanych  przez  starych  mistrzów, a co najważniejsze, że mogą  to 
robić  ludzie młodzi, czego najlepszym przykładem jest W. Troszok. 

—  Doświadczenia  i wrażliwości  można  nauczyć  się od  mi
strza  — mówi  W. Troszok.  — Najważniejsze  to umieć  odna
leźć w prostych  rzeczach  piękno.  Rzadko  bierze się pod  uwa
gę, że prostymi, naturalnym i  metodami  można  odbudowywać 
zabytki .  Naszym  celem  jest  nie tylk o  budowanie,  ale także 
ratowanie  tego, co zostało zniszczone  przez  ludzi  bądź  upływ 
czasu. Chcemy  przywracać  do życia  piękne budynki , a takich 
nie brakuj e  wokół  nas. 

W. Troszok  znana jest  również jako  malarka.  Swe  obrazy  pre
zentuje w Biurze  Promocji  i Wystaw  Artystycznych  w  Rynku. 
Jeden  ze swych  obrazów  przekazała  na tegoroczną  aukcję  dzieł 
sztuki na cele charytatywne,  która odbyła  się w hotelu  „Ustroń". 
Namalowany  przez  W. Troszok  akt przelicytowano  kilkakrotnie. 

— Pamiętam, że lubiłam  malować jeszcze jak o  małe  dziecko 
—odpowiada zapytana o swe artystyczne początki. — Zaraził mnie 
tata  i do dziś malowanie sprawia  mi ogromną  przyjemność. 

Tematyka jej obrazów to nie tylko akty, ale również studia posta
ci, martwe natury, jak  również rysunki ołówkiem  i piórkiem  obiek
tów architektonicznych.  Młodą projektantkę  i malarkę znamy  rów
nież z wyborów  Miss Wakacji, w których  wystąpiła kilka  lat  temu. 

—  Oprócz  tych  wyborów,  któr e  zresztą  były  dość  dawno, 
zawsze  lubiłam  malować,  a przede  wszystkim  uszczęśliwiać 
ludzi , dla  których  staram  się coś zaprojektować.  Chciałabym 
aby  ich domy  i mieszkania  nie były zimne  ale  pełne  wdzięku, 
ciepła  i ludzkiej   wrażliwości  — odpowiada  W. Troszok.  (ws) 

UWAGA REMONT! 
Urząd  Miasta  informuje mieszkańców  dzielnic:  Ustroń  Poni

wiec  i Hermanice, że w miesiącach  czerwiec  i lipiec w ulicach: 
Ustroń  Poniwiec   ul.: Lipowa  i Bażantów, 
Ustroń Hermanice  ul.: Różana, Osiedlowa, Jaśminowa  i Miła, 

będą  prowadzone  prace  remontowe  kanalizacji  sanitarnej. 
Prace remontowe  i odtworzeniowe w ramach gwarancji na wła

sny  koszt  będzie  prowadził  Zakład  Robót  Instalacji  Wod  Kan: 
„OMEGA "   wykonawca  robót.  Przeprasza  się mieszkańców za 
ewentualne  utrudnienia  w ruchu pieszym  i samochodowym. 

>  V  .4 

Na  tegorocznym  festynie  zorganizowanym  w Szkole  Podsta
wowej  nr  1 dopisała  frekwencja.  Boisko  szkolne  wypełniło się 
stoiskami  przygotowanymi  przez  rodziców.  Poszczególne  klasy 
przygotowały  wypieki  na sprzedaż, ale także farbowanie włosów. 
Dochody  postanowiono  przeznaczyć  na dofinansowanie  wycie
czek klasowych.  Również  Rada Rodziców miała swoje stoiska, a 
za  zarobione  pieniądze  z  góry  postanowiono  zakupić  pomoce 
naukowe.  Były na festynie  też występy  artystyczne  uczniów  po
szczególnych  klas.  Śpiewano,  tańczono,  był pokaz mody.  Osob
ny dział to  imprezy  sportowe związane z festynem. Młodzi  adep
ci judo  zademonstrowali  swe  umiejętności,  tradycyjnie  rozegra
no  też mecz  piłki  ręcznej,  w którym  w głównej  roli  wystąpiły 
„Orł y  Kowalczyka".  Fot.  W.  Suchta 

WSPÓLNOTA POLSKA 
W  dniu  30 marca  związało  się w  Ustroniu  Stowarzyszenie 

„Wspólnota  Polska". W statucie  czytamy  między  innymi, że ce
lem Stowarzyszenia jest „zespolenie wysiłków w umacnianiu  więzi 
Polaków  zamieszkałych  za granicą,  niesienie  pomocy w zaspo
kajaniu  różnorodnych  potrzeb  Polaków  z zagranicy  i  Polonii". 
Wspólnota  Polska  ma  również na celu:  „inspirowanie,  wspoma
ganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polaków zamiesz
kałych  za granicą  i Polonii z Rzeczypospolitą  Polską,  zwłaszcza 
w takich  dziedzinach jak  oświata,  nauka,  kultura,  religia,  gospo
darka,  turystyka,  sport"  oraz  „niesienie  pomocy  w nauczaniu  i 
krzewieniu języka  polskiego". 

Ponieważ  istnieje  zbieżność  w tym  co robiła  Estrada  Ludowa 
„Czantoria" z tym  co proponuje Stowarzyszenie   postanowiono 
założyć koło. Jego założycielami  zostało 20 członków  EL  „Czan
toria".  Przewodniczącym  został  Andrzej   Szcześniewski,  sekre
tarzem  Józef Węglorz, a skarbnikiem Waleri a  Albrewczyńska. 
Kadencja  władz  trwa 3 lata.  Andrzej   Szcześniewski 

O G Ł O S Z E N I E 
OŚRODEK  REKREACYJNY 

KOLEJ  LINOWA  NA  CZANTORIĘ 
Gospodarstwo  Pomocnicze przy  Urzędzie Miejskim 

ul. 3 Maja  130  43 450  Ustroń 
ogłasza konkurs ofert na: 

D z i e r ż a wę  p a r k i n gu  z n a j d u j ą c e go  s ię 
p r zy  d o l n ej  s t a c ji  K o l e i  L i n o w ej  C z a n t o r i ę. 

Przedmiotem  konkursu  ofert jest: 
Zamówienie polega na wydzierżawieniu powyżej lat trzech parkingu 
o  powierzchni  5381 m2  znajdującego się w Ustroniu na ul. 3 Maja 
130 przy dolnej stacji Kolei  Linowej na Czantorię. Teren objęty za
kresem rzeczowym konkursu stanowi własność miasta i jest w zarzą
dzie trwałym Gospodarstwa Pomocniczego Ośrodka Rekreacyjnego 
Kolei Linowej na Czantorię. 
Formularze zawierające informacje o warunkach konkursu  ofert moż
na odebrać osobiście w siedzibie  zamawiającego ul. 3 Maja  130, 
43  450  Ustroń. 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie za
mawiającego w terminie do dnia 30.06.1999 r. do godz.  12.00. 
Koperta powinna być odpowiednio  oznaczona: 
Dzierżawa  PARKING 
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: 
Pan Emil Sadlik  ftel. 8542250V 
Oferenci zostaną  powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej ofer
ty w ciągu 7 dni od daty, upływu  terminu  składania  ofert. 

r Wielk i Bal 
SYLWESTER 2000 
dla Królowe j Balu  wczas y w Grecj i dla 2 osó b 

HOTEL *** 
JASKÓŁK A 

  prowadzeni e  bal u  Andrze j  Rosiewic z 
e  i obfit e  posiłk i 

ł  muzyczn y 
  dyskoteka ,  poka z  ogn i  sztucznyc h 

y progra m artystyczn y Rosiewic z Show 2000 

  inn e  atrakcj e 
Hotel  Jaskółka",  Ustroń,  ul. Zdrojowa 10, 

tel.  (033)  8541559,  8544840,  tel./fax. 8542929  ^ 
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NOWE  PIE 
Pięknie położony wśród  zieleni  Dom Nauczyciela w  Jaszowcu 

nie należy  do tych  najładniej się prezentujących. Na elewacji  ze
wnętrznej  gdzieniegdzie  odpada  tynk.  Właściciel,  Związek  Na
uczycielstwa  Polskiego,  nie  ma  za  wiele  pieniędzy.  Jednak  gdy 
przed  kilku  laty  w  części  pokojów  przestało  działać  centralne 
ogrzewanie  musiano  jakoś  temu  zaradzić,  by  dom  nie  zamienił 
się w ruinę. Najpierw wymieniano  instalację ciepłej i zimnej wody 
oraz  instalację  centralnego  ogrzewania,  zaś  w  tym  roku  wymie
niono  kotłownię.  Sześć  starych  kotłów  z  1963  r.  zamieniono  na 
dwa  nowoczesne  firmy  Viessmann  o  łącznej  mocy  450  kW.  Do 
tego zainstalowano najnowocześniejsze rozwiązania  automatycz
ne  i regulatory  pogodowe.  Jest  to obecnie  w pełni  zautomatyzo
wana  kotłownia  nie wymagająca żadnej obsługi. Stara  kotłownia 
miała  50%  sprawności,  nowa  94%.  Daje to  konkretne  oszczędno
ści, ale również jest wymiernym zmniejszeniem emisji  zanieczysz
czeń. Oszczędności dotyczą także zużycia energii  i wody.  Fachow
cy  twierdzą,  ze  inwestycja w  nowy  system  ogrzewania  zwróci  się 
już po trzech  latach. Koszt  takiej  inwestycji  to około 200.000  zł. 

— To narzędzie w odpowiednich  rękach  może przynieść  szybki 
zwrot  kosztów  — mówi  Andrzej  Dębski,  szef  firmy  EkoDas  z 
Rybnika, wykonawcy  nowej kotłowni. — Dlatego  zaproponowa
liśmy przeszkolenie jednego pracownika z tego ośrodka, by  umiał 
odpowiednio  programować  ogrzewanie.  Tą  kotłownią  można 
sterować  z  recepcji,  stamtąd  kontrolować  pracę,  zabezpiecze
nie instalacji gazowej. Siedząc w recepcji można wyłączyć część 
budynku  z ogrzewania, jeżeli  nie ma  tam  gości, bez  schodzenia 
do kotłowni można  też zmieniać parametry.  Kotłownia jest  tyko 
okresowo  odwiedzana  przez  nasz  serwis  i wtedy  sprawdzamy 
ustawienia,  analizujemy  spaliny.  Dodam,  że są  to  najnowocze
śniejsze  urządzenia  grzewcze  stosowane  obecnie  w  Europie. 

W ostatnicn  dniach  kotłownię uroczyście oddawano do  użytku 
w  obecności  dyrektora  Zarządu  Głównego  ZNP  Hieron ima 
Kraczkowskiego, Łukasza  Sajewicza z firmy Viessemann,  Zdzi
sława  Żurowskiego  z  firmy  Kisan, Jaros ława  Orszul ika  z  fir 
my Herz. Wszystkiemu  bacznie przyglądała się dyrektorka  Domu 
Nauczyciela  Mar ia  Saltarius. 

—  Nasze  fundusze  nie  pozwalają  na  takie  remonty  jakich 
ośrodki  wymagają  —  mówił  H.  Kraczkowski.  —  Tego  co  tu 
widzimy  chcę  pogratulować  i  miejmy  nadzieję,  że  niedługo 
cały  ośrodek  będzie  wyglądał  tak  imponująco. 

—  Nic  nie  zwróci  nam  tak  szybko  pieniędzy  jak  tego  typu 
inwestycja  — twierdził  podczas otwarcia Ł.Sajewicz.—  Gra tu
luj ę ZNP, że włożył swą  cegiełkę w ochronę  tutejszego  mikro
kl imatu,  a  ośrodek  leżący  w  miejscu, gdzie  o ekologii  powin
no się mówić,  pozostanie  miejscem  czystym.  (ws) 

Prezentacja  nowej  kotłowni.  Fot.  W.  Suchta 

r Przedsiębiorstw o  Uzdrowiskow e  „Ustroń "

informuje ,  że 
LABORATORIUM  ANALITYCZNE 

w  ZAKŁADZIE  PRZYRODOLECZNICZYM, 
ul. SANATORYJNA  7, tel. 8543534 w e w .  108  i  109 

ŚWIADCZY  USŁUGI 
J/V ZAKRESIE  ANALI Z  MEDYCZNYCH 

Fot.  W.  Suchta 

CO ROBIĆ ZE SKOSZONĄ TRAWĄ 
Zgodnie  z  § 3 ust.  8 Uchwały  Nr  XXXVII/307/9 7  Rady  Miej

skiej  Uzdrowiska  Ustroń  z  dnia  27  czerwca  1997  r. w  sprawie: 
szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie 
miasta  Uzdrowiska  Ustroń   „Zabrania  się wrzucania  do  pojem
ników  na  stałe  odpady  komunalne  śniegu,  lodu,  odpadów  płyn
nych,  gorącego  żużla,  gruzu  budowlanego,  trawy,  chwastów, 
kamieni,  szlamów  i substancji  toksycznych,  żrących,  wybucho
wych  oraz odpadów  przemysłowych  i medycznych". 

Namawiamy  przede  wszystkim  do  posiadania  własnego  kom
postownika  do składowania  części  organicznych. 

Jeśli nie macie  Państwo warunków  do założenia  kompostowni
ka  informujemy, że można zakupić  worki  do zbierania  części  or
ganicznych  z napisem  „BIOTONA "  w Przedsiębiorstwie  Komu
nalnym  Sp. z o.o. w Ustroniu  przy  ul. Konopnickiej 40,  tel.  854
5242  (dawny  ZUKiM )  w cenie  1 zł  za jeden  worek. 

Pełne  worki  można  zawieźć  do Zieleni  Miejskiej przy  ul.  Sło
necznej    tel.  8543306  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od 
7.30  do  14.30,  które  zostaną  przyjęte za odpłatnością  2,80  zł. 

Można  też za cenę 3,50 zł worka  lub kubła  110  1 zlecić  wywóz 
trawy  i chwastów  w Przedsiębiorstwie  Komunalnym  za cenę 2 zł 
za wywóz worka zakupionym  w Przedsiębiorstwie  Komunalnym. 

LIST DO  REDAKCJ I 
Głowiłem  się  stale  nad  pytaniem,  skąd  biorą  się  te  wszystkie 

przywary,  wymienione  po  imieniu  w  liście  pani  Elżbiety  Sikory  I 
oto  nagle  olśnienie:  to  ta  wredna  Hierarchia  kościelna  przoduje 
w wykoślawianiu  naszej  psychiki  i zaszczepianiu  nam  tych  beze
ceństw;  to  ona  wymyśliła  i  rozpowszechniała  hasło  „róbta  co 
chceta  ",  to  ona  w  wielkonakładowych  pismach  i w  telewizji  wy
kpiwa  i opluwa  wszystko,  co  było  i jeszcze  pozostało  godne  sza
cunku  i czyni  życie  znośnym.  Teraz już  wiem  skąd  wiatr  wieje. 

To, że  Hierarchia  robi  tak  niecną  robotę  nie powinno  dziwić  
od  tego  jest  Hierarchią,  ale  żeby  władza  brała  w  tym  udział? 
Władza,  którą  myśmy  niedawno  wybrali?  Podczas  wyborów  do 
władz  naszego  miasta  jeden  z kandydatów  obiecywał,  że  w  razie 
wybrania  go  na  radnego  postara  się  między  innymi  o  zrobienie 
garbu  na  ul.  Brody  na  wysokości  apteki,  by  wymusić  na  kierow
cach  wolniejsząjazdę  przez  Manhatan.  Ten pan  został  wybrany  i 
co  się  okazało?  Według  listu  p.  Sikory  nie  tylko  garbu  nie  zrobił, 
ale jeszcze  kopie  dołki!  Jako  przedstawiciel  władzy! 

Trochę  poważniej:  okazuje  się  po  raz  nie  wiadomo  który,  że 
aby  naubliżać  Kościołowi  nie  trzeba  odwagi  ani znajomości fak
tów    o  uczciwości  nie  mówiąc    tylko  trochę  złej  woli  i  można 
pisać  i mówić  byle  co  w  nadziei,  że  zawsze  coś  się  przylepi.  W 
latach  naszego  marszu  do  socjalizmu  takie  nastawienie  do  Ko
ścioła  było  poniekąd  programem   jeszcze  tam  dochodzili  impe
rialiści.  Teraz  imperialiści  stali  się  naszymi  sojusznikami  i w  na
szym  marszu  do  „  eluropy  "  czyli  w kierunku  odwrotnym  do  so
cjalizmu   jedyną  przeszkodą  jest  Kościół. 

W liście jest  tyle  różnych  ogólnikowych  zarzutów  wobec  wszyst
kich  wokoło,  a brak jakiegokolwiek  konkretu.  Jak  na  kandydatkę 
na  rzecznika  ludzkiej  życzliwości  to  trochę  za  mało  (a  może  za 
dużo?).  I czy  ludzka  życzliwość  naprawdę  potrzebuje  rzecznika  i 
to w takim  wydaniu?  Nie  dajmy  się zwariować.  Ludwik  Kowala 
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CO  NAS  CZEKA 

Wideorejestracja SVHS  i VHS. 
Tel.  8544357. 

i v  i ogrc 
STEIN  METAL .  Tel.  0603376276 
lub  tel.  grzcczn.  8541769. 

Opony nowe, używane,  bieżnikowane 
poleca  wulkanizacja.  Ustroń  Herma
nice,  ul.  Dominikańska  15. 

OPONY! Kormoran,  Dębica,  Dunlop, 
Firestone,  Kleber,  Barum,  Bridgesto
ne i inne  po  atrakcyjnych  cenach  ofe
ruje  firma  AlITOGUML ,  Janusz  Ku
bala,  Ustroń,  ul.  Lipowczana  12. 
Tel.  8542813. 

Firma  budowlana  wykona  usługi w 
zakresie  ociepleń  budynków.  Tanio, 
solidnie.  Faktury  VAT. 
Tel.  0602732405  Ustroń. 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź  gip
sowa.  Tel.  8545402. 

A g e n c ja  U b e z p i e c z e n i o wa 
„PREVENTER"  poszukuje  kandyda
tów  na  agentów  ubezpieczeniowych. 
Oferujemy możliwość uzyskania wyso
kich  dochodów,  profesjonalny  system 
szkoleń, pracę na samodzielnym  stano
wisku.  Zgłoszenia:  pnpt  8.0017.00, 
osobiście  w  siedzibie  agencji  Ustroń 
Polana, ul. Polańska 35, tel.  8543000. 

Nowe apartamenty w Ustroniu,  lokale 
w  nowo  powstającym  centrum. 
Tel.  8541612. 

Kupię  pamiątki z II wojny  światowej 
polskie,  niemieckie i inne:  zdjęcia, 
odznaczenia,  mapy,  dokumenty,  ele
menty  umundurowania,  biała  broń, 
hełmy  i  inne. Sklep TOMAR,  Ustroń, 
ul. 9 Listopada  5,  tel.  8544521. 

Sprzedam  zestaw  do  odbioru  telewi
zji  satelitarnej:  tuner  „Pace",  talerz 
średn.  110, 2  konwertery. 
Tel.  8543169. 

Super  sprzątanie  przyjmie  kulturalna 
pani.  Wiadomość:  tel.  8543103. 

Fiat  126  p,  1992,  37  000  km,  sprze
d a m.  Tel.  8551458. 

Sprzedam  drobne  meble  i wyposaże
nie po  likwidacji  biura.  Ustroń, ul.  M. 
Skłodowskiej  12, po  godz.  16. 

Videofi lmowanie.  Tel.  8543767, 
8543827. 

Prace budowlane,  instalacyjne, dekar
skie.  Tel.  8544498. 

c  Sk lep 
Ekskluzywna  Odzież 
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0602 79 44 34 
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DYŻURY APTEK 
Do  12 czerwca apteka „Elba" przy ul. Cieszyńskiej. 
Od  12 do  19 czerwca apteka „Myśliwska"  w Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz.  8.00. 

z ł o t a t  & i e s i eń  c o d zi e n n'ep°§o c lz16°° ,w  soboty  9°°_13°° 

»  ' . « . ^ t . , . »  . . ,.  Ustroń,ul.Dominikańska26  tel.8543204 

RZETELNA INFORMACJA I PODPISYWANIE UMÓW  U Ś 

Fot.  W.  Suchta 

WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 
ul. Hutnicza  3, tel. 8542996. 
Wystawy stałe: 
— Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa i 
sprzedaż prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy czasowe: 
— Malarstwo Bolesława Nitry. 
— 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  1013. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skaliekiej" 
ul. 3  Maja 68, tel.  8542996 

Druki  bibliofilskie z kolekcji Marii  Skaliekiej. 
Oddział  czynny:  we wtorki 9  18, w środy,  czwartki  9  14, w piątki, 
soboty  913. 
Muzeum  Regionalne  „Stara  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  I, teł. 8543108. Czynne: 917. 
Stała^wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyń
skiego. 
Galeria  Sztuki Współczesnej „Na  Gojach"  B&K  Heczkowie 
ul. Błaszczyka  19, teł. 8541100, czynna cały czas. 
Galeria  Sztuki Współczesnej  „Zawodzie" 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488. 
Galeria czynna od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  913. 
Biuro Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek 3 A. tel.  8545458. 
— Postacie  i sceny z literatury polskiej: Potop". 
— Pejzaż  Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
17.6  Koncert Zespołu  Młodzieżowego 

MDK  „Prażakówka". 
Miejski Dom  Kultuiy. 

130.6  10.0017.00  Wystawa prac dziecięcych kółek zainteresowań 
działających w  ramach  Ogniska  Pracy  Poza
szkolnej. Miejski Dom Kultury. 

SPORT 

19.6 

17.00 

17.00 

Liga Okręgowa. Mecz piłki nożnej. 
Kuźnia Ustroń   Chełmek 
Liga Okręgowa. Mecz piłki nożnej. 
Kuźnia Ustroń   Babia Góra Sucha  Beskidzka 

KIN O „ZDRÓJ" , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
9.6  17.00  Ogniem  i mieczem 

20.00  Ogniem  i mieczem 
10.6  18.00  Ogniem  i mieczem 
1116.6  17.00  Celebrity 

18.45  Cienka czerwona  linia 
17.6  18.00  Cienka czerwona  linia 
1823.6  18.45  Życie jest  piękne 

20.45  Operacja Samum 

Nocne  Kino  Premier  Filmowych 
10.6  21.00  Między piekłem a niebem 
17.6  20.45  Zakochany  Szekspir 
24.6  21.00  Dotyk miłości 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze  Emerytalne 
Polańska  35;  Tel.: 8543000 
[obok  szkoły  w  Ustroniu  —  Polanie] 

ł i ^ j j p j 

14  Gazeta  Ustrońska 

i
ZIEMI. GRUZU 

L  SMÍECÍ ! 

Fot.  W.  Suchta 



BYŁO SPORO KRYCIA 
Kuźni a  Ustroń    L K S  Jedność  Wiep r z  0 :0 

Od początku meczu  drużyna Jedności  broniła  remisu   okazało 
się, że skutecznie. Już w pierwszych minutach  Kuźnia mogła  pro
wadzić.  Roman  Płaza  strzałem  z  rzutu  wolnego  trafia w  spoje
nie  słupka  z  poprzeczką.  Później  jest  jeszcze  kilka  dogodnych 
sytuacji,  ustrońskich  piłkarzy  zawodzi  jednak  skuteczność.  Do 
odnotowania  w  pierwszej  połowie  jest  jeszcze  rajd  Michała 
Kotwic y  z własnego  pola  karnego  powstrzymany  faulem  dopie
ro przed  polem  karnym  Jedności.  W  40  minucie  ładną  akcją  po
pisuje się Dawid  Szpak   niestety jego  strzał trafia znowu  w  spo
jenie.  Druga połowa to dość bezbarwna gra z obu stron. W  pierw
szych  dwudziestu  minutach  wszystko  co się wydarzyło,  to  strzał 
Tomasza  Słoniny  z  dystansu,  bez  trudu  złapany  przez  bramka
rza.  Gdy  w  70  minucie  po  rzucie  rożnym,  dobrze  egzekwowa
nym przez Janusza  Szalbota,  powstaje zamieszanie  na polu  kar
nym, do piłki dochodzi  Mirosła w  Adamus  i bardzo słabo  strzela 
z  5 m.  W  odpowiedzi  atak  przeprowadza  Jedność,  a jej  napast
nik  popisuje  się  równie  anemicznym  strzałem.  W  końcówce  pi
łkarze  z Wieprza gra ją już tylko na czas, a chaotyczne ataki  Kuź
ni  nie mogą  doprowadzić  do zdobycia  gola. 

Mecz bardzo słabo sędziował Marek Skrzypczak. Często w ogóle 
nie panował nad wydarzeniami  na boisku. Doszło do tego, że piłka
rze zaczęli z niego kpić. Gdy sędzia nie odgwizdał faulu na piłkarzu 
Kuźni, faulujący piłkarz Wieprza stwierdził z dumą: „Zobaczył  wie
śniak, co  to  natknąć  się  na  moją  nogę.  " Stojący obok  arbiter  udał, 
że nie słyszy tej dowcipnej uwagi. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
sędziował  stronniczo. On  był po prostu  bardzo  słaby. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Jedności  Wieprz Aleksander  Niewiadomy: — Wynik  dla 

nas  korzystny.  Jesteśmy  w  środku  tabeli  i walczymy  o  punkty,  by 
utrzymać  się w okręgówce. Ciągle jest  zbyt mała różnica  punktów 
między  spadkowymi  drużynami  i nami.  Kuźnia  teraz dość  dobrze 
gra  i z remisu jestem zadowolony. Co prawda, tak po cichu,  liczyli 
śmy  na  trzy  punkty,  na  grę  z  kontry,  ale  nie  udało  się.  Mieliśmy 
sporo szczęścia na początku, później Kuźnia dalej miała  przewagę, 
w drugiej połowie gra się wyrównała. Może dla kibiców nie było to 
najładniejsze spotkanie, ale mecz był zacięty, było sporo  krycia. 

Akrobacje  W.  Krupy.  Fot.  W.  Suchta 

Przedsiębiorstwo 
SzkoleniowoUsługowe 

Wisła,  ul.  1 Maj a  67 
o f e r u j e :  Tel.  0601578899 

O  nadzór  BHP  nad  firmami, 
O  kursy podstawowe  i okresowe  BHP (dla służb bhp, 

pracodawców,  kierowników, pozostałych  pracowników), 
O  opracowanie deklaracji  zgodności  z PN maszyn  i urządzeń, 
O  kursy pedagogiczne,  minimum  sanitarne,  SEP, 

operatorów  wózków  widłowych  i  inne, 
O  wykonanie pomiarów elektrycznych  (zerowanie, 

uziemienie,  stan  izolacji) 
O  wykonanie  instalacji  odgromowych, 
O  pomiary  natężenia  oświetlenia, 
O  pomiary wydatku  energetycznego, 
O  pomiary  szkodliwości  środowiska  pracy. 

Trafi... Nie  trafi...  Fot.  W.  Suchta 

Trener  Kuźni  Tadeusz  Cholewa:  — W  pierwszej  połowie  gra 
jeszcze  mogła  się podobać.  W  drugiej zawodnicy  też  byli  skon
centrowani,  ale nic  nie wychodziło.  Może  to wina  upału.  Cóż  tu 
mówić    mecz  nam  nie  wyszedł  i  trzeba  się  cieszyć  z  jednego 
punktu.  Mimo  że  Jedność  grała  na  remis,  nam  nie  udawało  się 
stworzyć bramkowych  sytuacji. Wystąpiliśmy bez dwóch  zawod
ników  i są komplikacje  z ustawieniem.  Wprowadzenie  rezerwo
wych  zawodników  też  niewiele  wniosło  clo gry. Teraz  gramy  ze 
słabszymi  rywalami  i chcemy  powalczyć  o punkty.  Na  razie  nie 
grozi  nam  spadek,  ale jeszcze  parę  punktów  by się  przydało. 

Obrońca  Kuźni  Michał  Kotwica:  —  Mam  16  lat  i jestem  naj
młodszy  w drużynie.  Gra  mi  się  bardzo dobrze, jest  wspaniała  at
mosfera, pomału  zgrywam  się z zespołem.  Staram  się dużo  praco
wać, w ostatnich  trzech  miesiącach opuściłem  chyba dwa  treningi. 
Dziś graliśmy tak jak pozwalał przeciwnik. Mieliśmy kilka sytuacji 
do  zdobycia  bramki.  W  drugiej  połowie  gra  już  się  w  ogóle  nie 
kleiła, może zabrakło nam  sił. Trudno mi  to wytłumaczyć.  Podob
nie słabą połowę meczu mieliśmy ostatnio w Strumieniu. Sądzę, że 
w  następnych  meczach  będziemy  zdobywać  punkty. Od  początku 
gram  na obronie  i ta pozycja mi odpowiada. Zresztą na tej pozycji 
grał w Kuźni mój tata. W przyszłości  chciałbym  zostać piłkarzem i 
dlatego staram  się dużo trenować. Gdy  mi coś nie wychodzi  dora
dzają koledzy.  Ich dobre słowo pomaga w każdej sytuacji. 

Kapitan  Kuźni Janusz  Szal
bot:  —  Graliśmy  z  drużyną  z 
charakterem,  która  cały  czas 
walczyła,  jednak  u  siebie  po
winniśmy wygrywać.  Do  prze
rwy  nie wykorzystaliśmy  czte
rech  sytuacji, a potem  baliśmy 
się  stracić  bramkę  i  stąd  taka 
nerwowa  gra.  Drużyna  zaczy
na  odczuwać  trudy  sezonu. 
Dodatkowo dziś było parno i ten 
mecz  kosztował  nas  sporo  siły. 
Gdyby udało się nam na począt
ku strzelić, oni musieliby się od
kryć  i byłoby  łatwiej. Dalej na
szym  błędem jest  brak  skutecz
ności. Dziś nie wychodziły nam 
też stałe  fragmenty gry. 

Wojsław  Suchta 

Komorowice  84  11515 
2.  Oświęcim  60  6625 
3.  Srubiarnia  53  5837 
4.  Koszarawa  52  5338 
5.  Strumień  47  4443 
6.  Kęty  45  5465 
7.  Sucha  B.  44  4534 
8.  Kuźnia  42  5242 
9.  Wieprz  41  5153 
10.  Wadowice  38  4759 
11.  Chybie  37  4541 
12.  Porąbka  36  4044 
13.  Kaczyce  35  3646 
14.  Klecza  34  3038 
15.  Węgierska G.  32  4088 
16.  Pisarzowice  26  4076 
17.  Chełmek  24  4159 
18.  Brenna  18  2583 

Bezradność  sędziego.  Fot.  W.  Suchta 
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,Czantoria" na cieszyńskim  Rynku.  Fot.  W.  Suchta 

POWIATOWA PARADA 
5  czerwca w Cieszynie  odbyła  się  Parada  Tysiąclecia  zorgani

zowana  przez  Starostwo  Powiatowe.  Przed  wyruszeniem  barw
nego orszaku organizatorzy  zapowiedzieli jeszcze dwie takie  pa
rady: w 2000  i 2001  roku. Paradę otwierali  dwaj górale z trombi
tą, za nimi  szli  strażacy w mundurach  wyjściowych,  leśnicy, ze
społy  i delegacje poszczególnych  gmin  powiatu  cieszyńskiego w 
strojach  regionalnych.  Ustroń  reprezentowała  Estrada  Ludowa 
„Czantoria".  Przy  dźwiękach  orkiestr  maszerowano na cieszyń
ski  rynek.  Tam  wszystkich  witała  również  w stroju  regionalnym 
Małgorzata  Kiereś. Gdy pierwsi  uczestnicy  Parady  zameldowa
li się na rynku, nagle wszystko  urwało się. My bezskutecznie  wy
patrywaliśmy  ustrońskiej  „Czantorii".  Okazało  się, że  podczas 
przemarszu  zbuntował  się koń ciągnący jedną z kolas, co  spowo
dowało  rozerwanie  orszaku  na dwie  części.  Jednak  już po kilku 
minutach  uporano  się z narowistym  zwierzęciem,  na rynek we
szli pozostali  uczestnicy  i ustawili  się pod estradą. Następnie  od
czytano posłania od biskupów Pawła  Anweilera  i Tadeusza  Ra
koczego,  a także od starosty  Andrzej a  Georga,  który  tego  dnia 
wystąpił w stroju  góralskim. 

Jak na kończące się tysiąclecie i potencjał organizacji  społecz
nych  działających w powiecie  cieszyńskim  Parada  miała  chyba 
zbyt skromny charakter. Może za rok będziemy  mogli  podziwiać 
reprezentacje większości  organizacji  społecznych  i zespołów  ar
tystycznych  działających w naszym  powiecie.  Może  wtedy też 
publiczność  nie będzie  się ograniczać  do przypadkowych  prze
chodniów.  Wojsław  Suchta 

Taki se  bajani... 
Kóńcym marca zrobiła sie piykno pogoda,  było ciepło, fajnie. 

Widać już  na dobre prziyszła  wiosna. Kiesi idym po  Ustroniu i 
widzym, że ludzie zamiatajóm chodniki, grabiom trowniki, zbiy
rajóm papiyry  i inksze ździorba, co ludzie naniyśli i namarasili 
przez zime. Zagadujym tych, co sprzątajóm: do piyrszego moja 
jeszcze  daleko, a już  tak sprzątocie? ¿odpowiadajóm, że na piyr
szego moja też bydóm sprzątać. Iprowda. Sprzątali, kosili trowe, 
aj i nikiere dziury w ceście polot al i. Ustroń wyglancowali  cie
kawe na jak  dlógo? Czy to tak jyny przed świyntami i przed piyr
szym  trzecim mojym? 

Sóm nowi gospodorze na Ustroniu, może że teraz przez sztyry 
roki  Ustroń bydzie  czyściejszy. Bo za sztyry  roki zaś  może sie 
wszystko odm iynić. 

Rozmańci  ludzie aj i partyje  i stowarzyszynia pamiyntajóm o 
mie. Dostowóm zaproszynia na spotkania, zebrania i „  imprezy ". 
Radach je,  że o mie pamiyntajóm.  Tak jednako  sie ostatnio mi 
sklodalo, żech s takich zaproszyń ni mógla skorzystać. Zawsze 
mi cosi wypadło,  aboch była nimocno,  abo już  byłach s kimsi 
umówiono, abo sie zaczła robota w zegrodzie. Myśłym jednako, 
że jak  bydzie tako spusobność to, że zaś mie zaproszóm, a wtedy 
jo  bydym mógła s tego zaproszynio skorzystać.  Ostatnioch tak 
siadła w chałpie i byłach rada, że nie robiym, że ni móm nic „  do 
czyniynio ze życzliwymi"  ludziami. Boch miała wszystkigo doś. 
Miałach ciężki rok i ciężki sprawy do załatwiania, a że prziy tym 
spotykałach rozmańtych ludzi  sami wiycie jako  to je.  Nie jedyn 
poradzi prziy słodzić, pogłos kać, a za plecami człowiekowi zadek 
obrobi, abo jak  to prawióm  „  kłody pod  nogi podłoży ". Jako w 
życiu. 

Jednako  wierzym fórt,  że w ludziach je  wiyncyj  dobrego niż 
złego.  Że jesi  kiery  co złego  zrobi,  czy drugimu  cosi na  złoś, 
to  isto  tymu,  że prowie  je  źle nałożony,  abo mu sie co nie 
podarziyło.  Bo ni ma możne, żeby  w ludziach  było teła  niena
wiści  i złości,  że jyny  myśli  o tym, jak kómu  zaszkodzić,  co 
kómu złego  wyświadczyć. 

I tak myśłym, że ty moji złe dni też już  m inyły, że zaś  inaczyj 
bydym sie na świat dziwała. A ludzie i moji znómi. i sómsiedzi,  i 
obcy bydóm sie cieszyć każdym dniym, czy bydzie świeciło sło
neczko, czy bydzie deszcz. Bo wszystkigo po  kapce nóm trzeja. 
Deszczu i słońca, ciepła i mrozu.  Hanka łod Śliwków 

POZIOMO:  1) biała  i palna, 4) żrąca ciecz, 6) odmiana, 8) 
karnacja, 9) dowód  wpłaty z kasy,  10) natarczywy  gość, II ) 
zakichany  kraj,  12) meldunek,  13) „Klan",  14) śląski  biydż, 
15) kusiciel z piekieł,  16) taniec towarzyski,  17) boksował w 
Czarnych  Słupsk,  18) angielska  herbata,  19) kawa  zbożowa, 
20) ma męskie  upodobania. 
PIONOWO:  1) stolica Rumunii, 2) sportowe święto narodów, 
3)  nieboszczyk,  4) konnica,  5) elementy  wagi, 6) graniczne 
place odpraw, 7) część głowy, 11) zarośla,  13) Stanisław swoj
sko,  17) podziemie zbrojne. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija 25  czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr 20 

Nagrodę 30 zł otrzymuje  Mariann a  Szklorz  z Ustronia, 
ul. Długa 55. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

GAZET A 
USTROŃSKA 

Tygodnik  Rady  Miejskiej. Redaguje Zespól  Redaktor  Naczelny Wojsław Suchta  Rada  Programowa  Stanisław  Malina, 
Stanisław  Niemczyk,  Marzena  Szczotka. Józef Twardzi k  Adres  redakcji: 43450  Ustroń,  Rynek  1 (Ratusz),  pok. nr 
9,  parter.  Tel. 8543467.  Zastrzegamy  sobie  prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i zmiany  tytułów  w 
nadsyłanych  materiałach. Tekstów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w 
dni powszednie, w godz. 8.0016.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  za treść ogłoszeń  i reklam. Skład  komputerowy: 
„MONO" ,  Cieszyn, ul. Macierzy  Szkolnej 3/25, tel. 851 8686. Druk: „ INTERFON"  Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Olszaka  5, tel. 
8510543,  fax 8511643.  Indeks nr 359912.  Numer  zamknięto 2.6.99  r. Termin  zamknięcia  kolejnego numeru  10.6.99 r. 


