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POŚWI
Błogosławieni, którzy mieszkają w Domu Twoim,
Nieustannie Ciebie chwałą.
11 września w Bładnicach odbyła się uroczystość poświęcenia
kościoła ewangelickoaugsburskiego Apostoła Pawła. Kościół sta
nął w miejscu starej szkoły, która służyła parafii jako kaplica. Dzi
siaj jest to granica między Skoczowem a Ustroniem, przy czym ko
ściół stoi po stronie skoczowskiej, należy zaś do parafii ustrońskiej.
Dodatkowo plac kościelny będzie po stronie ustrońskiej. (O historii
budowy nowego kościoła pisaliśmy w GU 35/99.) Uroczystość po
święcenia rozpoczęła się przed nowym kościołem, gdzie zgroma
dzili się wierni. Z tej okazji do Bładnic przybyli m.in.: biskup Ko
ścioła ks. Jan Szarek, prezes Synodu ks. Tadeusz Szurman, czło
nek konsystorza ks. Jan Gross i inni duchowni oraz przedstawicie
le władz samorządowych: burmistrz Skoczowa Jan Malik, wice
przewodniczący Rady Miejskiej w Ustroniu Rudolf Krużo
łek, zastępca burmistrza Ustronia Ireneusz Szarzeć, członek Za
rządu Miasta Ustronia Emilia Czembor, naczelnik Wydziału Oświa
ty Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta Koenig.
Ks. Adrian Korczago na stopniach nowego kościoła mówił:
— Stanął kościół na tle Czantorii i Równicy, gdzie dziś gro
madzimy się aby wspólnie wołać za psalmistą: „To nie nam
Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę". Pod takim
hasłem pragniemy przeżywać dzisiejszą uroczystość. Za mo
ment dane nam będzie przekroczyć progi tej świątyni. Nasze
serca biją mocniej a umysłom trudniej jest pojąć, że nadszedł
czas aby powiedzieć za Salomonem: „Nie ma ani na niebie w
górze, ani na ziemi w dole takiego boga jak Ty, który dotrzymu
jesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą
z całego serca być z Tobą "(...) Cieszmy się zatem tą u roczysto
ścią i tym dniem. Daj by ten dom był pełen chleba Twego po
wszedniego, aby wielu ludzi się ze sobą spotykało i znajdowa
ła radość zbawienia, by mieszkały tu miłość i pokój. Pobłogo
sław wszystkich, którzy tu wchodzić i stąd wychodzić będą.
Następnie udano się przed drzwi wejściowe, gdzie Adam Bu
rawa wręczył proboszczowi ustrońskiej parafii ks. dr Henryko
wi Czemborowi klucz od kościoła z życzeniem: „Aby ten dom
napełniony został życiem."
— W imieniu naszej parafii serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy w budowę tego Domu Bożego włożyli swoje zdolności,
pracę, umiejętności, talenty, siłę, czas, a także tym wszyst
kim, którzy prosili o to Boga, aby to dzieło zostało dokonane
i składali ofiary — mówił ks. H. Czembor, prosząc jednocześnie
ks. bp. J. Szarka o otwarcie świątyni i jej poświęcenie.
— Tak mówi Pan: Otwórzcie bramy, niech wejdzie król spra
wiedliwy, który dochowuje wierności Na mocy tego Słowa
otwieram bramy tej świątyni — rzekł biskup i otworzył drzwi
do kościoła. W skupieniu wchodzono do wnętrza. Nie wszyscy
się zmieścili. Część pozostała na zewnątrz i tam uczestniczyła w
tej podniosłej uroczystości.
Poświęcenia nowego kościoła dokonał ks. bp J. Szarek w asy
ście ks. H. Czembora i ks. A. Korczago słowami: „W tej przeto
wierze w Jezusa Chrystusa Syna Bożego poświęcam ten dom ze
wszystkimi jego świętymi miejscami i sprzętami na przybytek boży,
(cd. na str. 4)

Fot. W. Suchta

Nowy kościół w Bładnicach.
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Ustroniacy także przystąpili do Sprzątania Świata. Najwięcej
osób zbierało śmieci w piątek, 17 września, i w tym właśnie dniu
do pracy ruszyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, tech
nikum i liceum. Podobnie jak w ubiegłym roku przyjechała też
młodzież z liceum ogólnokształcącego z Gliwic. Wszystkie szkoły
współpracowały z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miej
skiego. Tam otrzymano worki na śmieci, rękawiczki ochronne,
podano również teren, który będzie sprzątany. Są to już stałe miej
sca i poszczególne grupy nawzajem sobie nie przeszkadzają. Dla
dzieci i młodzieży szkolnej przygotowano mniejsze worki, tak,
że każdy uczeń mógł zbierać na własną rękę. W sobotę, 18 wrze
śnia, do pracy wzięły się osoby prywatne, między innymi ustrońska
rodzina wraz ze znajomymi, która co roku, zgłasza sprzątanie Li
powca. Na terenie naszego miasta porządki zrobiono nad Wisłą, w
parkach, jarach, lasach, a plon, czyli pełne worki w ciągu kilku dni
zbierało Przedsiębiorstwo Komunalne. W poniedziałek ich liczba
nie była jeszcze znana. Więcej za tydzień.
(mn)

przewyższenie od startu do mety. Organizatorem imprezy j
czącym się w SP 1, na 1 godzinę przed startem. Przeprowadzona
M

MIĘDZY BECZKAMI
— Wilka ciągnie do lasu, a ja w branży motoryzacyjnej sie
dzę od ukończenia szkoły — mówi organizator jazdy między becz
kami Autowir Zygmunt Molin. Impreza odbyła się na parkingu
w Jaszowcu, a wystartowali głównie młodzi rajdowcy z Ustro
nia. Dominowały „maluchy", bo też najłatwiej manewrować mię
dzy beczkami małym samochodem. Beczki były ustawione dość
ściśle i wielu miało kłopoty ze zmieszczeniem się między nimi.
— Chodziło głównie o bezpieczeństwo startujących — twier
dzi Z. Molin. — Chodziło nam przede wszystkim o to, by za
wodnicy wykazywali się zręcznością, orientacją, kondycją,
żeby autka nie rozpędzały się za bardzo. Może lepsza byłaby
luźna nawierzchnia.
Oczywiście jak to w takich imprezach bywa, zawodnicy popisać
chcieli się głównie prędkością i efektownymi poślizgami, więc wie
le punktów karnych gromadzono za ominięcie beczki, pomylenie
trasy. Wszystko obserwowała licznie zgromadzona publiczność.
— Miałem usterkę, zabrakło pierwszego biegu — skarży się
po starcie Piotr Burczyński. — Samochód stary, od ojca i po
przeróbkach jeżdżę nim. Mam nadzieję wyrobić licencję kie
rowcy rajdowego. Dość poważnie o tym myślę. Trochę to kosz
tuje, aby auto przystosować do startów. Pomaga mi tata, mama
za to jest przeciwna, bo się o mnie boi. Mnie nic nie zniechęci.
Niektórzy zawodnicy wręcz proszą, by o nich nie pisać, nie pu
blikować zdjęć samochodów, by się rodzice nie dowiedzieli co po
ciecha robi po południu z wziętym „na przejażdżkę" pojazdem.
Startowali też zawodnicy starsi, powiedzmy w średnim wieku.
— Interesuję się tym sportem od dawna, kiedyś startowa
łem w rajdach — mówi Czesław Baranowski. r Impreza ty
powa pod malucha i ciężko było się oplem zmieścić między
beczkami. Poza tym bardzo dobrze wszystko tu przebiegło.
Jako kibic żałuje, że w Ustroniu jest zakaz rajdów samocho
dowych. Kiedyś wszyscy obserwowali odcinki specjalne na Rów
nicy. Był to chyba najbardziej widowiskowy OS w Polsce. Dziś
start potraktowałem bardziej jako rekreację i zabawę.
Najlepiej kręciło się między beczkami na parkingu w Jaszowcu
posiadaczom „maluchów", a jednak wygrał Maciej Woner startu
jący na peugocie. Naj lepiej radził sobie z zakrętami, widać też było,
że czuje się pewnie za kierownicą. Uzyskał najlepszy czas  1 min.
5,6 sek. W klasyfikacji generalnej kolejne miejsca zajęli: 2. Piotr
Burczyński (fiat 1261.06,7), 3. Lech Slebioda (fiat 1261.11,15).

Fot. W. Suchta

Koło Macierzy Szkolnej w Puń
cowie założyło przed 70 laty
Kółko Abstynenckie. Jego
członkowie przygotowali mon
taż słowno  muzyczny o tema
tyce antyalkoholowej. Dzisiaj
problematyka jest wciąż żywa.
Sprawami tego rodzaju zajmują

Î2 Gazeta Ustrońska

Za kierownicą M. Woner.

Klasyfikacja samochodów małych: 1. P. Burczyński, 2. L. Sle
bioda, 3. Tomasz Kiecioń (fiat 126  1.11,7).
Klasyfikacja samochodów dużych: 1. M. Woner, 2. Czesław
Baranowski (opel  1.14,9), 3. Piotr Okoń (VW golf  1.15,00).
Zwycięzca Maciej Woner powiedział na mecie:
— Jestem trochę zmęczony. Zabrakło wspomagania. Raz
aż puściłem kierownicę. Bardzo dobra impreza. Tu nikomu
nic się nie może stać. Teraz jestem w trakcie zdobywania li
cencji i w listopadzie chcę wystartować w Cieszyńskiej Bar
bórce. Szukam sponsorów, bo okazuje się, że to bardzo drogi
sport. Najdroższe są profesjonalne opony  za jedną trzeba
zapłacić 1000 zł. Dziś konkurencja była ostra, Piotr Burczyń
ski walczył, ale wyeliminowała go awaria.
— Impreza udana — mówi Leszek Kąkol z Automobilklubu
Cieszyńskiego. — Może w przyszłości będzie więcej startujących,
a organizatorzy zadbają o lepszą reklamę. Organizacja dobra,
zadbano o zabezpieczenia. U kierowców widać nerwowość co
odbija się na czasach. Zazwyczaj źle najeżdżają już na pierw
szą beczkę. Jako Automobilklub Cieszyński popieramy takie
imprezy i oby było ich jak najwięcej. Jest to poprawa techniki
jazdy, a to sprawia, że na drogach jest bezpieczniej. Już po wio
sennym rajdzie w Ustroniu rozmawialiśmy z Zygmuntem Mo
linem o tej właśnie imprezie. Może w latach przyszłych będzie
lepsza frekwencja, bo chętnych do startu nie brakuje.
— Zorganizowaliśmy te zawody spontanicznie — mówi Z. Mo
lin. — Kiedyś zaraziłem się sportem rajdowym, usiłowałem jeź
dzić. Teraz więc aby coś się działo w tej dyscyplinie w Ustroniu,
po sukcesie rajdu na wiosnę, postanowiłem zrobić slalom mię
dzy beczkami. Oczywiście najgorsze są pierwsze kroki, w na
szym wypadku zawiodła reklama  nie wszyscy wiedzieli, że taka
impreza się odbędzie. Przynajmniej nasi młodzi kierowcy z
Ustronia mieli okazję rozgrzać się przed rajdem skoczowskim.
Sama organizacja to pomoc znajomych, poświęcenie czasu. Fi
nansowo to właściwie jedynymi kosztami są nagrody. Walczo
no o puchar ufundowany przez wiceburmistrza z okazji Dni
Ustronia, dla samochodów małych sam ufundowałem puchar.
Myślę o organizowaniu takich imprez dla młodych kierowców
cyklicznie, przynajmniej raz w roku w Ustroniu. Może wtedy
mniej będą szaleć na ulicach. Słyszałem, że na parkingu w Ja
szowcu ma powstać jakiś budynek straży pożarnej, więc trzeba
się zastanowić nad nowym miejscem takich zawodów. Będzie
my szukać razem z pracownikami Urzędu Miejskiego.
Wojsław Suchta

się we wszystkich gminach spe
cjalne gremia realizujące zada
nia Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

przegrywając swój pierwszy
mecz. Zadaniem cieszyńskich
koszykarzy jest utrzymanie się
w drugoligowej stawce.

W Stadninie Koni w Ochabach
co roku goszczą malarze i fo
tograficy upamiętniając końską
urodę na plenerach.

Znany nie tylko w cieszyń
skim regionie odpust sarkan
drowski organizowany jest
zawsze pod koniec maja w
Skoczowie. Uroczystość roz
poczyna się procesją z reli
kwiami św. Jana Sarkandra,
która przechodzi z centrum
miasta pod Krzyż Papieski na
Kaplicówce.

Sekcja koszykówki KS Piast
została przejęta przez nowo
utworzony klub KKS Cieszyn.
Drużyna seniorów rozpoczęła
właśnie występy w II lidze,

Fot. W. Suchta

Przed dwoma laty Wisła poja
wiła się na stronach interneto
wych, prezentując bogactwo
oferty turystyczno  wypoczyn
kowej. Prace nad stworzeniem
systemu informacji trwały 4 lata.
We wrześniu 1997 r. w Skoczo
wie rozpoczął działalność Ze
spół Szkół Specjalnych. To
druga, po Cieszynie, placówka
tego typu w regionie. W skład
ZSS wchodzą: Szkoła Podsta
wowa Specjalna Nr 9 i Zasad
nicza Szkoła Specjalna, (nik)

Z inicjatywy parafialnej grupy Apostolatu Maryjnego przygo
towana została specjalna odznaka cudownego medalika, zapro
jektowana przez Krystynę Macurę z Ustronia. Pierwszy egzem
plarz odznaki złożony został 4 sierpnia br. na Jasnej Górze jako
wotum, a w kolejne zaopatrują się w Ustroniu członkowie Apo
stolatu Maryjnego z całej Polski. W uroczystości przekazania
kolejnego biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu uczestniczyła m.
in. Maria Okońska, współzałożycielka Prymasowskiego Instytu
tu Ślubów Narodu.

Fot. W. Suchta
Pełną parą pracuje od lipca stacja przeładunkowa odpadów
komunalnych. Przywożone są na nią wszystkie śmieci z Ustro
nia. Zajmują się tym trzy firmy: Przedsiębiorstwo Komunal
ne, TrosEko i firma Jana Golika z Istebnej. Od 8 lipca na
stację zwieziono i wywieziono 1705 ton śmieci  w lipcu 600
ton, w sierpniu 784 tony. Na stacji gromadzi się też surowce
wtórne z segregacji. Jak mówi kierujący stacją przeładunko
wą Jan Sztefek, bardzo różni się jakość i czystość surowców
wtórnych odbieranych od mieszkańców i tych z kontenerów.
Kontenerowe są często zanieczyszczone innymi śmieciami.
Odpady wywożone są na wysypisko prowadzone przez firmę
Komart w Knurowie. Komart zajmuje się też wywozem śmie
ci ze stacji przeładunkowej na wysypisko. Wszystkie śmieci
przed wywozem ważone są na stacji przeładunkowej.

LIST DO REDAKCJI
W ostatnim czasie pochowaliśmy na Cmentarzu Komunalnym
w Ustroniu bliską nam osobę. Odejście najbliższych jest zawsze
ciężkim i bolesnym przeżyciem. Jakież było moje rozczarowanie i
ból, gdy zobaczyłam w jakim stanie znajduje się cmentarz. Nie
uporządkowane przejście, kupy śmieci, najgorsze jednak wraże
nie zrobiły zaniedbane i zapomniane groby, gdzie tylko trawa
rośnie, gdzie krzyże przewracają się ze starości. Nie wszystkie
prace można pozostawić administratorowi, który i tak cały czas
boryka się z problemami finansowymi, bo Urząd Miasta nie po
czuwa się za bardzo do odpowiedzialności za cmentarz. Tyle za
niedbanych i opuszczonych grobów nie widziałam nigdzie. Cmen
tarz jest miejscem ostatniego spoczynku naszych bliskich, a w
przyszłości nas samych. Cmentarze należą do historii i kultury
narodu, są oazą zieleni, przystanią dla wielu szukających ciszy i
spokoju. To co przedstawia ustroński Cmentarz Komunalny od
biega od tego. Dlaczego nikt nie czuje się zobowiązany do za
opiekowania się grobem „ obok"? Dlaczego dzieci szkolne nie
mogą tych zapomnianych grobów uporządkować i zaopiekować
się nimi, przez co wpoi im się szacunek do wszystkich zmarłych?
Dlaczego nie widzi się cmentarza komunalnego jako szansy po
jednania wszystkich wyznań? Czy jesteśmy za mało tolerancyjni
albo nie mamy szacunku dla biednych opuszczonych grobów?
Cmentarz jest wizytówką społeczeństwa i jeżeli nie mamy sza
cunku dla zmarłych, to dla żywych też go za wiele nie mamy.
Uporządkowane groby raz w roku na Dzień Zmarłych, to nieste
ty za mało.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

9.09.99 r.
O godz. 18.20 na ul. Zdrojo
wej kierujący cinquecento
mieszkaniec Wisły zajechał
drogę i doprowadził do kolizji
z mieszkańcem Mosina jadą
cym skodą octavią.
10.09.99 r.
O godz. 5.00 w wyniku prze
prowadzonej kontroli pojazdu,
właścicielowi forda, mieszkań
cowi Rybnika, zatrzymano do
wód rejestracyjny ze względu
na brak aktualnych badań tech
nicznych.
10.09.99 r.
O godz. 8.30 personel sklepu
„Krokus" zatrzymał mieszkań
ca Ustronia, który ukradł butel
kę wódki.
10.09.99 r.
O godz. 13.30 na ul. Skoczow
skiej kierująca seatem ibizą
mieszkanka Dąbrowy Górni
czej doprowadziła do kolizji z
rowerzystą. Sprawczyni odda
liła się z miejsca zdarzenia.
10.09.99 r.
O godz. 14.10 na ul. Domini
kańskiej mieszkaniec Kozako
wic Górnych został zmuszony
do zjechania na pobocze drogi
przez jadącego z przeciwka to
yotą cel icą m ieszkańca Jeleń iej
Góry  uczestnika Rajdu Wisły.
Spisano wniosek o ukaranie
winnego.
11.09.99 r.
O godz. 20.05. na ul. Daszyń

STRAŻ MIEJSKA
9.09.99 r.
Wspólnie ze strażą leśną i
strażą pożarną kontrolowano
las przy ul. Akacjowej w
związku z wyrzuceniem
śmieci. Informacje przekaza
no odpowiednim służbom,
śmieci zabrano.
10.09.99 r.
Wspólnie z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska
przeprowadzono kontrolę kam
pingów w Ustroniu Lipowcu.
10.09.99 r.
W trakcie kontroli targowiska
i dróg dojazdowych ukarano
mandatami 4 kierowców, a 13
pouczono, w związku z utrud
nianiem ruchu drogowego.
11.09.99 r.
Zabezpieczenie porządkowe
podczas imprezy strażackiej
na Rynku, a następnie zawo
dów strażackich na stadionie
Kuźni.
12.09.99 r.
W trakcie kontroli osób han
dlujących przy ul. Grażyńskie
go okazało się, że dwóch męż
czyzn z Jastrzębia nie ma po
zwolenia. Nakazano zaprzesta
nie handlu, ale odstąpiono od

skiego kierujący fiatem 126 p
na prostym odcinku drogi stra
cił panowanie nad pojazdem,
zjechał na pobocze i uderzył w
ścianę budynku.
12.09.99 r.
O godz. 14.00 na skrzyżowa
niu ulic Katowickiej ze Sko
czowską kierujący fiatem 126p
mieszkaniec Ustronia wymusił
pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji z miesz
kańcem Czechowic  Dziedzic.
13.09.99 r.
O godz. 21.07 na stacji CPN
przy ul. Katowickiej, kierują
cy mercedesem podczas cofa
nia uderzył w bok samochodu
należącego do mieszkanki na
szego miasta i oddalił się z
miejsca zdarzenia.
14.09.99 r.
O godz. 15.15 na skrzyżowa
niu ulic Skalica i Turystycznej,
kierujący mazdą mieszkaniec
Zabrza podczas skrętu w lewo
najechał na jadącego rowerem
mieszkańca Ustronia, powodu
jąc jego upadek. Rowerzysta
został ranny.
15.09.99 r.
O godz. 15.40 na ul. Katowic
kiej kierujący terenowym for
dem explorerem mieszkaniec
Bujakowa ciągnął na lawecie
samochód tego samego typu. W
wyniku nadmiernego obciążenia
nastąpiło przechylenie lawety w
tył co spowodowało odczepie
nie się pojazdów. W konsekwen
cji oba auta „dachowały", (mp)
ukarania mandatem, gdyż oso
by te są bezdomne.
13.09.99 r.
Na wniosek mieszkańców in
terweniowano w Polanie w
sprawie podrzucania śmieci.
Znaleziono winnego i nakaza
no uporządkowanie terenu.
14.09.99 r.
Interweniowano przy jednym z
domów wczasowych na Zawo
dziu po otrzymaniu zgłoszenia
o paleniu śmieci. Udzielono
nagany, ognisko zostało na
tychmiast ugaszone.
14.09.99 r.
Odpowiednim służbom przeka
zano uwagi o konieczności na
prawy znaków drogowych i ta
blic. Najczęściej dotyczyły po
sprzątania terenu, przycięcia
gałęzi, naprawy zniszczonych
tablic reklamowych.
15.09.99 r.
Około godz. 16 wspólnie z po
licją i strażą pożarną zabezpie
czano miejsce kolizji dwóch
fordów explorerów na ul. Ka
towickiej. Na jakiś czas „dwu
pasmówka" była zablokowana.
15.09.99 r.
Przeprowadzono kontrolę po
rządkową ul. Choinkowej.
(mn)
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POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
(cd. ze str. 1)
który ma być własnością Pańską, do którego nic nieczystego i
pospolitego nie powinno mieć wstępu. Niechaj będzie błogosła
wiony ten dom i wszystko co w sobie zawiera, w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen ".
W kazaniu zwierzchnik Kościoła ewangelickoaugsburskiego
w Polsce powiedział m.in.:
— W naszym Kościele jest to ostatnia świątynia wybudowa
na w tym tysiącleciu. Ale nie ostatnia w historii naszego Kościo
ła. Mamy przed sobą jeszcze kilka budów. Dlatego dzisiaj dzię
kujemy Bogu, że jeszcze w tym wieku, w tym tysiącleciu, ta
świątynia została dokończona. (...) Jestem pod wrażeniem pew
nego wiejskiego kościółka daleko w Bawarii, gdzie byłem zdzi
wiony jego wystrojem. Z barokowej starej ambony wysuwa się
ręka, a w ręce krzyż, tak aby kaznodzieja zawsze widział przed
sobą krzyż i zwiastował Chrystusa. Tak ten krzyż, tu w tej świą
tyni, ma przypominać bożą miłość, boże zbawienie i jedyną drogę
do życia wiecznego. Aby to się stało, na tym stole mamy Słowo
Boże, słowo życia i zarazem sakrament ołtarza, które mają nas
wesprzeć, pomóc w tej drodze, w tej pielgrzymce do wieczności.
Gdy zapraszamy gości siadamy wokół stołu. Ten stół jest także
symbolem zaproszenia dla was wszystkich, abyśmy tu przy tym
stole, przy tej ambonie, wzmacniali się Słowem Bożym. (...) Psal
mista mówi: „Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim."
Mieszkać, a odwiedzać kogoś, to wielka różnica. Niektórzy z
nas mają w zwyczaju odwiedzać Domy Boże raz w roku, a jak
dobrze idzie to dwa razy w roku  w największe święta ewange
lickie. Mamy takich gości. A tymczasem chodzi o to byśmy tu
mieszkali, a mieszkać to przebywać jak najczęściej, zadomowić
się. Chciałbym was zachęcić do takiego zamieszkiwania. Aby
ście tu czuli się w domu, nie gośćmi, ale domownikami. (...)
Słowa pozdrowienia w imieniu ks. bp. diecezji cieszyńskiej
Pawła Anwielera oraz Rady Diecezjalnej przekazał radca diece
zjalny ks. Jan Kozioł.
W uroczystości poświęcenia wziął również udział proboszcz pa
rafii katolickiej św. Anny w Nierodzimiu ks. kanonik Stanisław
Gibałko. Składając życzenia ewangelikom z Bładnic powiedział:
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— Gdy w przyszłości będą badać nasze czasy, zobaczą pro
gramy, gazety, filmy, nie znajdą nic religijnego, tak jakby to
społeczeństwo było ateistyczne. Ale świątynie, które zbudo
waliśmy poświadczą  tak nie budują ateiści, tak budują lu
dzie wierzący i zaangażowani.
Życzenia od władz samorządowych przekazali burmistrzowie
J. Malik i I. Szarzeć.
Uroczystość poświęcenia wzbogacały swym śpiewem ewange
lickie zespoły śpiewacze działające w Bładnicach  chór, prezen
tujący swój zróżnicowany repertuar, młodzież śpiewająca w kil
kunastoosobowym zespole i najmłodsi, dzieci z Bładnic. Wszy
scy śpiewem wyrażali swą radość z tego szczególnego dnia. Ks.
A. Korczago dziękował tym wszystkim, którzy najwięcej wnieśli
do tego wielkiego wspólnego dzieła.
— Rodził się ten kościół często w wielkich bólach i jeśli mam
być szczery, nieraz ścieraliśmy się ze sobą, by wydobywać z
tej budowli piękno, które jest nam dane dziś oglądać. ) Je
steśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy niedoczekawszy tej
chwili angażowali się w to dzieło. Stąd też wczorajszego wie
czoru stawaliśmy na ziemi cmentarnej, każdy przy grobie
swoich bliskich — mówił ks. A. Korczago.
Na zakończenie proboszcz parafii ewangelickoaugburskiej w
Ustroniu ks. H. Czembor dokonał podsumowania. Było to pod
sumowanie całego okresu budowy nowego kościoła:
— Początek, to moje przyjście po raz pierwszy na Bładnice i
stara szkoła. Z przodu ławki z oparciem i potem to, na czym
ludzie siedzieli. Ja się nawet obawiałem nazwać to ławkami. To
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były wąziuteńkie deski oparte o kołki Ja zdziwiony, świeży ustro
niak, wiedząc, że taka wielka tu parafia, pytam, czy nie stać
was na nic innego. Na to usłyszałem w odpowiedzi: „A nam
powiedziano, że to wystarczy. A jak mamy coś zreperować, to
w kasie parafialnej nie ma pieniędzy." Od czasu do czasu trze
ba było deskę wymienić i tak to szło do przodu. (...) W takich
okolicznościach odbywa się uroczystość pamiątki poświęcenia
kaplicy. Przy czym kaplica była za mała  jeden nieduży poko
ik. Pamiątka poświęcenia odbywała się więc w ogrodzie, wśród
jabłoni. Dzień był przepiękny, słoneczny. Byłem nie tylko go
spodarzem, ale także świątecznym kaznodzieją. Mówiłem o
miłości do Kościoła, o tęsknocie za domem Pańskim, mówiłem o
potrzebie szukania Boga, wsłuchiwania się w Jego glos. I nagle,
ku mojemu własnemu zaskoczeniu powiedziałem coś czego nie
planowałem, o czym nie myślałem. Powiedziałem: „Kochani, tu
w Bładnicach, potrzebny jest kościół. Pan Kościoła chce, aby
śmy się tego zadania podjęli. Zróbmy początek. Dzisiaj ta ofia
ra, którą składamy przy ołtarzu, niech będzie tą pierwszą ofia
rą na budowanie tego kościoła. (...) Był ten pierwszy entuzjazm
przy budowie plebanii, gdzie było dość, czasami za dużo rąk do
pracy. A potem przez te kolejne lata, przez te kolejne etapy, ta
chęć gdzieś przemijała, entuzjazm stygł i właściwie było nas
coraz mniej do tego budowania.
Na zakończenie ks. H. Czembor mówił o realizowanej wizji
parafii ustrońskiej, gdzie to poszczególne filiały powinny się usa
modzielniać, tak jak dzieci wychodzące spod opieki rodziców,
zaczynają dorosłe, dojrzałe życie, podejmując działania na wła
sny rachunek. W parafii ustrońskiej pierwsza usamodzielniła się
Cisownica, następnie Brenna  Górki. Teraz kolej na Bładnice i
Polanę. W Bładnicach jest plebania, jest ksiądz, jest i od 11 wrze
śnia 1999 r. kościół.
Wojsław Suchta

TO NIE JEST KONIEC SPRAWY
Ze względu na fakt, że byłem aktywnym uczestnikiem społecz
nych, a później formalnych już działań na rzecz „uzdrowienia" na
szej spółdzielni mieszkaniowej, chcę dorzucić kilka faktów uzupe
łniających wypowiedź p. Andrzeja Szcześniewskiego z 16 wrze
śnia 1999 r. Chcę jednak jeszcze raz podkreślić, że wszystkie uchwa
ły podjęte przez słynne, historyczne już, Nadzwyczajne Zebra
nie Przedstawicieli, z dnia 19.05.1997 r. pozostają prawomoc
ne. Jako członek, a potem przewodniczący Rady Nadzorczej, mu
szę stwierdzić (bez żadnych złośliwości), że „pozostałość" po byłej
Pani Prezes sprawiła Radzie jak i nowemu Zarządowi wiele kłopo
tów. Pozostały nieopłacone faktury, rosły odsetki od spóźnionych
zapłat, a przede wszystkim powstało wiele uchybień formalnych
wiążących się z działalnością Spółdzielni. Nowy Zarząd zaczął pra
cować w fatalnej atmosferze, niesprzyjającej szybkiej regulacji nie
prawidłowości. Z punktu widzenia stosunków międzyludzkich, pra
cownicy Spółdzielni podzielili się na obozy sprzyjających i niesprzy
jających nowemu Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej. Wytrzyma
łość psychiczna Zarządu jak i podzielonej potem już Rady Nadzor
czej sięgała czasem zenitu. Fatalne „zagranie" niektórych człon
ków Rady, pozbawiające p. A. Szcześniewskiego pełnienia funkcji
przewodniczącego, bez możliwości wypowiedzenia się przez niego
odnośnie spornych kwestii, było posunięciem nie fair. Dlatego też,
znając swoją kondycję fizyczną (bo psychicznie jestem silny) od
szedłem z Rady Nadzorczej. Wracając do działalności Spółdzielni,
nowy Zarząd został zmobilizowany do:
 wygospodarowania środków do zapłacenia zaległych faktur i
odsetek i niekorzystnego dla Spółdzielni wyroku sądowego (Szpi
tal Reumatologiczny),
 zadośćuczynienia pokrzywdzonym członkom Spółdzielni,
 ustabilizowania czynszu, który poprzednio rósł kilka razy w roku.
W dniu 9.07.1998 roku Rada Nadzorcza zgłosiła do Prokuratury
Rejonowej w Cieszynie, że Pani Barbara Kapicka jako funkcjona
riusz publiczny, przekraczając swe uprawnienia oraz nie dopełnia
jąc obowiązków, szczególnie w latach 199597 działała na szkodę
dobra społecznego. Ujawnione tu straty finansowe, wynikające z
błędnie podejmowanych decyzji, nie płacenia bezdyskusyjnych zo
bowiązań, naraziło Spółdzielnię na zbędne wydatki, paraliżując
bieżącą działalnośćfinansową.Tylko w 1998 roku członkowie Spó
łdzielni byli zmuszeni ponosić zbędne, zawinione przez Panią
Barbarę Kapicką, wydatki (względnie przyjąć do strat) w kwocie
215 374,93 zł i ten fakt zgłaszając do Prokuratury, Rada uznała za
przestępstwo ówczesnej Pani Prezes. Sprawa jest w toku.
Nowy Zarząd od początku był w stałym kontakcie z Bankiem
PKO BP. Starał się pracować nad odtworzeniem i bieżącymi rozli
czeniami rachunków kredytowych PKO. O trudnościach i niepra
widłowościach Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd.
Po ustaniu jej kadencji informowałem się o wyniku prac Zarządu, i
posiadam wiedzę, że 7 lipca 1999 r., Spółdzielnia uzgodniła wza
jemne rozliczenia w Banku PKO BP  przedstawiając analitykę osób
objętych spłatą kredytów. W trakcie prac padały zarzuty pod adre
sem byłej Pani Prezes, odpowiedzialnej za ówczesny okres rozli
czeń  o niewywiązywanie się z ustalonych terminów rozliczeń (za
płaty) w Banku, co skutkowało niewykupieniem odsetek przez bu
dżet. Nonszalancja Pani Prezes kosztowała i kosztuje wszystkich
członków Spółdzielni, jednak w sposób zasadniczy dotyczy miesz
kańców posiadających mieszkania w trakcie spłaty kredytu.
Słyszałem (prosząc w tym momencie o wypowiedź członków
Zarządu), że mieszkańcom tym niesłusznie przypisano, wynika
jące z zaniedbań, kwoty nie wykupionych odsetek, nie analizując
terminowego ich wywiązywania się z zapłaty do Spółdzielni.
I tak: maj 1994 r.
 202 133,60 zł
lipiec 1994 r.
 330 285,84 zł
grudzień 1996 r.
 160 432,87 zł
Jak już wspominałem, jest to moja wiedza na ten temat, jednak w
imieniu mieszkańców oczekuję wyjaśnień Zarządu na forum pu
blicznym, a więc na łamach naszej ustrońskiej gazety  spraw doty

czących rozliczeń z Bankiem PKO BP i podaniem skutków finan
sowych wynikających z zaniedbań byłej Pani Prezes, oraz propozy
cji rozwiązania problemu przez obecną Radę Nadzorczą, w której
w/w zasiada i jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Jak rozumieć, w
świetle powyższych danych, fakt zasiadania p. Barbary Kapickiej
w Radzie Nadzorczej Spółdzielni? Rozmydlenie przeszłości czy
unikanie odpowiedzialności? Są to zasadnicze pytania, na które
oczekuje odpowiedzi ta część mieszkańców, dla których Spółdziel
nia i jej działania nie pozostają obojętne.
Bronisław Brandys
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Nowym zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Ustro
niu jest podkomisarz W A L D E M A R K U D Z I A .
Ma 31 lat, żonaty, jedno dziecko, mieszka w Cieszynie. Absol
went Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, którą ukończył pracą
dyplomową pod tytułem „Formacje policyjne na Śląsku Cieszyń
skim w latach 1918  1920". Obecnie student IV roku Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku politologia.
W policji od 1990 r., od początku w służbach kryminalnych.
Pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Cieszynie, a od sierp
nia 1996 r. w Komisariacie Policji w Ustroniu.

SPOTKANIE Z AKTORKĄ
15 i 16 października będzie przebywać w powiecie cieszyń
skim znakomita aktorka i dziennikarka Lucyna Winnicka. Spo
tkania odbędą się w Cieszynie, Biblioteka Miejska, Klub Propo
zycji 15 października o godz. 18 oraz w Ustroniu 16 październi
ka o godz. 16, w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka".
Lucyna Winnicka jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwer
sytetu Warszawskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Warszawie. Stworzyła znakomite kreacje aktorskie w filmach:
„Pod gwiazdą frygijską", „Matka Joanna od Aniołów", „Pociąg",
„Prawdziwy koniec wielkiej wojny". Jako dziennikarka współpra
cowała z „Przekrojem", „Polityką", „Argumentami". W telewizji
prowadziła cykl programów „Akademia życia".
Pierwsza książką „Podróż dookoła świętej krowy" miała dwa
wydania. W maju tego roku ukazała się druga książka „W pocze
kalni nieba  rozmowy o życiu i śmierci", która zawiera ilustracje
autorstwa Jerzego Dudy  Gracza. Spotkanie z Lucyną Winnicką
poświęcone będzie między innymi temu wydawnictwu. Będzie
możliwość kupienia książki po cenie hurtowej. Spotkanie popro
wadzi Anna Robosz.

NZOZ PRZYCHODNIA R O D Z I N N A ^
„ZAWODZIE" w USTRONIU
ul. Sanatoryjna 7 (budynek Zakładu Przyrodoleczniczego)
INFORMUJE, że przyjmuje deklaracje zgłoszeniowe
pacjentów chcących korzystać ze świadczeń zdrowotnych
w ramach kontraktu ze Śląską Kasą Chorych w zakresie:
Chorób Wewnętrznych: łek. med. Dorota Gerlic
Ginekologii: lek. med. Teresa Fołtyn
Pediatrii: dr n. med. Tomasz Dyrda
lek. med. Michał Kundziołka
PRZYCHODNIA WYKONUJE TAKŻE ŚWIADCZENIA
Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY.
R e j e s t r a c j a i i n f o r m a c j a telefoniczna:
c o d z i e n n i e od g o d z . 12.00.,
\
tel. 8543534 wew. 354 lub 8542^07 wew. 354
J
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— Wszyscy pytają co tu
właściwie się dzieje — mówi
prezes spółki „Beskidzkie
Ustronie" Aleksandra Buch
ta. — Powstają plotki, że bu
duje się tu np. kasyno. Wielu
osobom wydaje się, że jest to
łąka miasta, należąca do
wszystkich, a jest ona wła
snością prywatną, należy po
prostu do mojej rodziny.
Faktycznie. 15 września lu
dzie przecierali ze zdumieniem
oczy obserwując prace spycha
cza na łące między ulicami A.
Brody i M. Konopnickiej. Do
ciekano, co też tu powstanie,
choć byli i tacy, którzy twier
dzili, że to tylko zbieranie hu
musu. Dość szybko okazuje
się, że jest to początek budo
wy kilkunastu kamienic.
O samej łące dyskutuje się w
Ustroniu od kilku lat. Do władz

ten wcześniejszy, nieco na wy
rost, z pocztą, mniejszymi pa
wilonami, dużym sklepem, salą
widowiskową. Gdyby Zawo
dzie zbudowano zgodnie z pla
nami, bardzo prawdopodobne,
że takie obiekty mielibyśmy na
łące. Już w latach 90. powstaje
drugi projekt, znany jako „duń
ski". Na papierze faktycznie
wielkie przeszklone budowle
wyglądały efektownie. Nie zna
lazł się jednak chętny, by wy
łożyć gotówkę na realizacje tak
ambitnego przedsięwzięcia.
Obecnie zabudowa kamienica
mi dotyczy tylko części łąki.

miasta kierowano petycje, by
zachować ten teren jako łąkę
górską, takie ustrońskie błonia.
Powstanie „Sesamu" dyskusje
jeszcze wzmogło. Wszak to cen
trum miasta. W obowiązującym
planie przestrzennego zagospo
darowania miasta łąka przezna
czona jest pod zabudowę miesz
kalną, handlową i usługową.
Autorów różnych petycji nie
zadowalały wyjaśnienia władz
miasta, że jest to teren prywatny
i jeżeli powstaje tam coś zgod
nego z planem, to nie można
tego z dnia na dzień zabronić.
— Tereny, na których roz
poczynamy inwestycję, były
w rękach rodziny od stu lat
— oświadcza A. Buchta.— Je
steśmy spadkobiercami An
drzeja Brody, pierwszego
burmistrza Ustronia.
Dwa projekty zagospodaro
wania łąki są znane mieszkań
com Ustronia. Architekt Zbi
gniew Kołder zaprojektował
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— Opiekunką całego pro
jektu, osobą chcącą zrobić coś
dla Ustronia, przyciągnąć tu
ciekawych ludzi, jest moja
mama Elżbieta KożdońBuch
ta — mówi A. Buchta. — Od
ponad piętnastu lat starano się
jakoś tę łąkę zagospodarować.
Powstawały różne koncepcje,
niestety żaden inwestor nie
skusił się. Od trzech lat zaczę
liśmy rodzinnie przygotowy
wać, krok po kroku, inwesty
cję, która nie byłaby kontro
wersyjna, a wzbogaciłaby
Ustroń. Pod koniec ubiegłego
roku nawiązaliśmy kontakt z
cieszącym się uznaniem archi
tektem Michałem Buszkiem.
Jest on rodzinnie związany z
tym terenem i m.in. projekto
wał hotel Stok w Jaworniku.
Na podstawie naszych sugestii
zaprojektował on zespół wie
lofunkcyjny: handlowo  usłu
gowo  mieszkalny. Kompleks
ten powinien cieszyć się uzna
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niem mieszkańców Ustronia
gdyż automatycznie wzrośnie
ilość miejsc pracy  będzie tam
dość dużo małych sklepików,
kafejek, pomieszczeń na biu
ra, gabinety lekarskie. Oczy
wiście będą też mieszkania,
którymi chcemy zaintereso
wać mieszkańców Ustronia,
ale także ludzi spoza naszego
miasta. Dla Ustroniaków
mamy specjalną ofertę 
mieszkania i pomieszczenia
handlowe o 5% tańsze.
Powstać ma 8 kamienic dwu
piętrowych przy ul. M. Konop
nickiej, za nimi zaś 6 kamienic
trzypiętrowych. Część parte
rów kamienic planuje się prze
znaczyć na drobne usługi. W
każdej z kamienic będzie nie
więcej niż siedem mieszkań o
powierzchni od 38 do 100 m2.
W „Beskidzkim Ustroniu" sta
le podkreśla się związek z
Ustroniem, dążenie do tego,
by nie powstało nic rażącego
w oczy a ładnego i praktycz
nego. Choć z drugiej strony,
czy po powstaniu os. Manha
tan jakiekolwiek budownic
two wielorodzinne jest jesz
cze w stanie zaszokować
Ustroniaków? Mimo wszyst
ko dba się, by współpracować
z lokalnymi projektantami i
budowlańcami.
— Wiele firm ustrońskich
pomagało nam w projektach
dróg, kanalizacji itp. — mówi
A. Buchta. — Dostarczać ma
teriały i budować będą rów
nież firmy ustrońskie m.in.
Inżbud, firma Trosbud. Li
czymy na zaufanie i cierpli
wość mieszkańców, a gdy już

coś powstanie, wierzymy, że
zostanie zaakceptowane.
Klientów czekają opłaty
związane z zamieszkaniem. A.
Buchta wyjaśnia:
— Nie mamy garaży więc
samochodów będzie pilnował
portier, tak by nikt nie obawiał
się o swoją własność. To waż
ne w dzisiejszych czasach i w
tego typu zabudowie, trzeba
temu sprostać. Poza tym trze
ba utrzymywać czystość, zie
leń, opłacać oświetlenie. W
związku z tym przewidujemy
stałą opłatę wynoszącą mie
sięcznie około 3 zł za metr
kwadratowy mieszkania.
Budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne nie cieszy się
szczególnymi względami inwe
storów. W Ustroniu w ostatnich
latach nie powstał ani jeden
tzw. blok czy typowa kamieni
ca mieszkalna. Budowano, ale
domki jednorodzinne. Pytana
czy nie obawia się inwestowa
nia w budownictwo tego rodza
ju A. Buchta odpowiada:
— Ten projekt jest pomyśla
ny w ten sposób, by nie osła
bić inwestora na samym po
czątku. Są to małe kamienice i
budujemy je w zależności od
ilości klientów. W związku z
tym ponosimy dość małe ry
zyko. Dodatkowo asekuruje
my się kapitałem bankowym
by w międzyczasie nie powsta
wały problemy. Staramy się
działać rozważnie, powoli,
małymi kroczkami. Myślę, że
się uda. Zresztą cała rodzina
przyczynia się do tej inwesty
cji, czujemy też pomoc przod
ków.
Wojsław Suchta
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W O D A NAPRZÓD!
11 i 12 września stadion Kuźni Ustroń zdominowali strażacy. W so
botę odbyły się tradycyjne miejsko  gminne zawody pożarnicze, w któ
rych rywalizują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Brennej i
Ustronia, zaś w niedzielę zawody pożarnicze na szczeblu powiatowym.
Dopisała pogoda i kibice. Nie zabrakło amatorów serwowanej grochówki.
W sobotę wszystko zaczęło się na ustrońskim rynku koncertem stra
żackiej orkiestry dętej. Następnie uczestniczące w zawodach jednostki
przy dźwiękach orkiestry przemaszerowały na stadion Kuźni, gdzie mel
dunek od komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera odebrał
zastępca burmistrza Ustronia Ireneusz Szarzeć, który następnie uro
czyście otworzył zawody. Na trybunach zasiedli przedstawiciele władz
pożarniczych i samorządowych: prezes Zarządu Powiatowego OSP, sta
rosta Andrzej Georg, zastępca komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej kpt. Krzysztof Żaczek, wójt Brennej Tadeusz Men
drek, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Ustronia Rudolf Kru
lołek, prezesZarządu Gminnego OSP w Brennej Władysław Heller,
prezes Zarządu Miejskiego OSP w Ustroniu Tadeusz Duda, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Ustroniu Czesław Gluza.
Strażacy na swych zawodach uczestniczą w trzech punktowanych
konkurencjach. Na początku pokonują tor przeszkód, gdzie liczy się
sprawność i szybkość strażaków. Następnie trzeba się wykazać perfek
cyjnym opanowaniem musztry. W ćwiczeniu bojowym, trzeciej konku
rencji decydującej często o łącznej klasyfikacji, w równym stopniu do
bry wynik zależy od umiejętności strażaków, co niezawodności sprzętu.
Polega to na tym, że węże należy podłączyć do pompy, przebiec z nimi
kilkadziesiąt metrów i skierować strumień wody do celu.
Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn młodzieżowych  trzy w kate
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gorii młodszej i dwie w starszej. Wystartowało też 8 drużyn seniorów.
Wśród najmłodszych zwyciężyła drużyna OSP Górki Wielkie (965 pkt.)
2. OSP Lipowiec (937 pkt.), 3. OSP Nierodzim (914 pkt.), w kategorii
starszej: 1. OSP Ustroń Centrum (156 pkt.), 2. OSP Ustroń Polana (161
pkt.). W kategorii seniorów: 1. OSP Ustroń Polana (123 pkt.), 2. OSP
Ustroń Centrum, 3. OSP Górki Wielkie II (130 pkt.), 4. OSP Ustroń Nie
rodzim (147 pkt.). 5. Górki Wielkie I (149 pkt.), 6. OSP Brenna Centrum
(149 pkt.), 7. OSP Lipowiec (155 pkt.), 8. OSP Kuźnia Ustroń (165 pkt.).
Nagrody ufundowane przez Zarząd Miasta wręczali: starosta A. Georg,
T. Duda i w imieniu burmistrza miasta Cz. Gluza.
Zawody były też okazją do uhonorowania najlepszych naczelników i
kierowców ustrońskich jednostek strażackich. Nagrody i wyróżnienia
za dbałość o sprzęt, prowadzenie szkoleń i pracę z młodzieżą odebrali:
Tadeusz Krysta  OSP Lipowiec, Marek Grzesiok  OSP Centrum,
Karol Rabin  OSP Nierodzim, Jan Pawlina OSP Kuźnia Ustroń, Le
szek Siemiennik  OSP Lipowiec.
Dzień później rozgrywano w podobnej konkurencji na stadionie Kuź
ni Ustroń powiatowe zawody pożarnicze. Wystąpiły po dwie najlepsze
jednostki z każdej gminy. Bezkonkurencyjni okazali się strażacy z Ja
wornika, którzy zwyciężyli zdobywając 115,3 pkt. Kolejne miejsca:
2. OSP Boguszowice (116,6 pkt.), 3. OSP Mnich. Ustroń reprezentowa
ły jednostki OSP z Polany i Centrum, które zajęły dalsze miejsca w
klasyfikacji. W zawodach powiatowych wystartowało też 6 drużyn mło
dzieżowych, spośród których najlepszą okazała się OSP Jawornik. Nie
wielką ilość drużyn młodzieżowych kpt. K. Żaczek tłumaczy:
— Zainteresowanie działalnością społeczną jest coraz mniejsze. Tam
gdzie są tradycje rodzinne, młodzież chętnie przychodzi. Dla pozosta
łych zbiórki drużyn strażackich nie są atrakcyjne.
Po zawodach powiedzieli:
— przewodniczący komisji sędziowskiej młodszy kpt. Damian Le
gierski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: — W za
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wodach miejsko  gminnych wszystko przebiegało sprawnie, nie było
większych problemów. Widać, że startujące drużyny lubią to robić. Je
żeli chodzi o protesty, to dotyczą one zazwyczaj szczegółów. W zawo
dach miejsko  gminnych były dwa takie protesty odrzucone przez ko
misję sędziowską. W zawodach powiatowych występują ci najlepsi. Tu
też pojawiły się dwa protesty i też zostały odrzucone. W jednym przy
padku spotkaliśmy się z niesportowym zachowaniem  jeden z zawodni
ków pokłócił się z sędzią przy czym zawodnik użył paru niemiłych słów,
co zawsze będzie na takich zawodach niemile widziane. Rywalizację oce
niam bardzo dobrze, od pogody począwszy, a na organizacji kończąc.
— kpt. Krzysztof Żaczek: — Zawody miejsko  gminne stały na śred
nim poziomie. Nie zawsze wina leży po stronie strażaków, często jest to
sprzęt, który powoduje, że czasy uzyskiwane przez jednostki nie są naj
lepsze. Dobry wynik nobilituje jednostkę, urasta ona w oczach społe
czeństwa, ale nie to jest najważniejsze. Sam fakt uczestnictwa jest naj
ważniejszy. Do tej rywalizacji jednostki przygotowują się, tym samym
podnoszą swoją sprawność bojową. Odbyły się też pierwsze po refor
mie administracyjnej zawody powiatowe. Najlepsi jadą na finał woje
wódzki do Jastrzębia. Jako Państwowa Straż Pożarna cieszymy się, że
strażacy z OSP trenują podnoszą swoje kwalifikacje, bo przecież wszy
scy mamy służyć społeczeństwu.
— starosta Andrzej Georg: — Były to dwa dni zawodów strażackich.
W sobotę rywalizacja była ciekawa, tak jak to jest od lat na zawodach
Brennej i Ustronia. Wszyscy doskonale się znają, na długo przed zawo
dami typowani są faworyci, a jednak życie pokazuje, że niczego nie da
się przewidzieć. Wszystkie sekcje prezentują wyrównany poziom. Na
wet małe niepowodzenie decyduje o przegranej. W przyszłym roku za
wody odbędą się w Brennej i na pewno będą równie interesujące. Zawo
dy na szczeblu powiatowym organizuje Powiatowy Zarząd OSP w Cie
szynie. Taki charakter mają po raz pierwszy. Tu w Ustroniu był finał
powiatowy po wcześniejszych eliminacjach gminnych. Oczywiście po
maga nam Powiatowa Komenda PSP, która wystawia zespół sędziow
ski. Jeżeli chodzi o finansowanie, to dojazd drużyn pokrywają poszcze
gólne jednostki OSP, natomiast organizator zawodów powiatowych fun
duje jedynie nagrody. Z zawodów jestem zadowolony. Po raz pierwszy
obserwuję j e jako prezes Powiatowego Zarządu OSP i przyznam, że
zaczyna mnie to wciągać. Myślę, że w przyszłym roku może się zdarzyć,
że wystartuję.
Wojsław Suchta

Organizatorzy miejsko  gminnych zawodów pożarniczych
dziękują komisji sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie
zawodów i jednostce OSP w Lipowcu za przygotowanie toru
przeszkód.
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Tańczą H. Wesołek i P. Wermke.
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Dożynki to od kilku lat także okazja do spotkania się w Ustroniu z
delegacjami naszych miast partnerskich. W tym roku zaszczycili nas
swoją obecnością: burmistrz NeukirchenVluyn Peter Wermke, bur
mistrz Hąjdunanas Andreas Eies, przewodnicząca Polskiej Mniejszo
ści Narodowej w XI Dzielnicy Budapesztu Halina Wesołek i jej zastęp
ca Imre Karpati, przewodniczący Towarzystwa Kontaktów Zagranicz
nych NeukirchenVluyn Herbert Piest wraz ze swym zastępcą Leo Sie
bierskim, naczelnik Wydziału Oświaty w NeukirchenVluyn Mechthild
Hofmaier, radny XI Dzielnicy Budapesztu Julius Zsembery.
Pierwszą okazją do spotkania partnerów Ustronia była wystawa w
Muzeum, w której uczestniczyli burmistrzowie Jan Szwarc i Ireneusz
Szarzeć, członek Zarządu Miasta Emilia Czembor, przewodniczący
Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych Andrzej Piechocki. W Muzeum
swe prace zaprezentowało czterech plastyków z NeukirchenVluyn: Uschi
Fritsche, Marion Mass, Elke Mank i Herman Hrtman.
— Cieszę się, że mogę gościć w przepięknym kurorcie jakim jest Ustroń
— mówił P. Wermke. — Przed każdymi Dożynkami znajduje się okazja
do spotkania. Możemy przedstawić naszych artystów i obrazy z naszego
regionu.
O samych plastykach i ich pracach mówił naczelnik Wydziału Kultu
ry w NeukirchenVluyn Franjo Trenhard, któiy powiedział także:
— Takie wystawy nie są jednostronne, ponieważ artyści z Ustronia
wystawiają w NeukirchenVluyn. Na tej prezentowane są różne techni
ki, od akwareli po druk. Chodzi tu także o nić łączącą różne działania
artystyczne. Stąd tytuł wystawy „Technika i natura".
— Podziwiając te piękne prace przypomina się, że również w Buda
peszcie są artyści, którzy będą chyba też mieli okazję zaprezentować
swoje prace w ramach współpracy partnerskiej — mówiła H. Wesołek.
— W Budapeszcie wystawiał niedawno Bogusław Heczko obrazy i
Andrzej Więcławek fotografie — mówił członek Towarzystwa Kontak
tów Zagranicznych Bogusław Binek — Obecnie na zaproszenie EL
„Czantoria" przebywa w Ustroniu chór z Hąjdunanas.
Dodatkową atrakcją wernisażu w Muzeum była obecność zespołu La
Balance. Młode tancerki przed wejściem witały gości, zaprezentowały
też kilka tańców.
Podczas pobytu gości z miast partnerskich było sporo okazji do roz
mów, wymiany poglądów. Finałem były oczywiście Dożynki, podczas
których, mimo deszczu, wszyscy doskonale się bawili.
Korzystając z jej pobytu w Ustroniu, o rozmowę poprosiłem Halinę
Wesołek.

Przed wernisażem w Muzeum.
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Od kiedy datują się kontakty XI dzielnicy Budapesztu i Ustronia?
Nasz samorząd powstał w 1993 rok», a partnerstwo datuje się od 95
roku i rozwija się bardzo dobrze.
Jednak kontakty są dość sporadyczne, a przecież to bardzo blisko.
Tak. To tylko pięć godzin jazdy samochodem. Muszę powiedzieć, że
istnieją kontakty oficjalne, ale też rodzinne. Ludzie poznali się przy okazji
wizyty „Czantorii" w Budapeszcie, naszej wizyty w Ustroniu i te kon
takty się rozwijają.
Jak pani znalazła się w Ustroniu na Dożynkach?
Na zaproszenie burmistrza Ustronia i jestem na imprezie pierwszy raz.
Czy pani pochodzi z Polski?
W Budapeszcie znalazłam się w 1982 r. ponieważ wyszłam za mąż za
Węgra. Aby działać w samorządach trzeba posiadać obywatelstwo wę
gierskie. Tak więc każdy Polak mieszkający na Węgrzech nie może brać
udziału w pracach samorządu  musi posiadać obywatelstwo.
A można wiedzieć skąd pani pochodzi?
Z województwa poznańskiego. W Ustroniu pierwszy raz byłam w ze
szłym roku, gdy nasz samorząd zorganizował wycieczkę. Byłam wtedy
bardzo zaskoczona, że obok Cieszyna, przez któiy przejeżdżam kilka
razy rocznie, znajduje się tak piękne miejsce. Naprawdę tu jest tak ślicz
nie, że każdy pokocha to miasto, gdy się w nim znajdzie.
Czy to tylko pani odczucie?
Innych także. Każdy kto kocha góry, pokocha Ustroń.
Polacy w Budapeszcie to chyba głównie osoby, które tam się osiedliły?
Polonię tworzą wszyscy z pochodzenia Polacy. Wśród nich są tacy, któ
rzy osiedlili się na Węgrzech, ale wiemy również, że w XVIII w. był

La Balance w amfiteatrze.
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napływ Polaków na Węgry. Na Węgrzech, aby być mniejszością naro
dową trzeba wykazać się przynajmniej ponad stuletnią historią zamiesz
kania w tym kraju.
Jaka część Polonii na Węgrzech to ci, którzy są tam od pokoleń?
Procentowo trudno to określić. Polaków na Węgrzech jest około 12.000.
Trudno powiedzieć, czy ci ludzie tam się urodzili, czy też są to emigran
ci z Polski.
A czy zdarza się że osiedli Polacy od kilku pokoleń nadal czują się
związani z krajem, natomiast zapomnieli już języka, niewiele o Pol
sce wiedzą, tak jak to się często dzieje np. w Ameryce?
Są ludzie pochodzenia polskiego nie potrafiący mówić po polsku. Mamy
takie osoby w naszym samorządzie.
Na jakich płaszczyznach powinna się rozwijać wasza współpraca z
Ustroniem?
Przede wszystkim kultura i sport. Nam głównie chodzi o podtrzymywa
nie naszej kultury, żeby nasze dzieci miały możliwość uczestniczenia w
polskiej kulturze, poznały tradycje. Najlepiej to realizować posiadając
bezpośrednie kontakty z Polską.
A czy dochodzi do kontaktów młodych ludzi?
Mało jest młodzieży chętnie utrzymującej takie znajomości. Moim zda
niem ta współpraca dopiero się zaczyna i powinna się rozwinąć.
Poprosiliśmy też A. Piechockiego o ocenę partnerskich kontaktów
zagranicznych Ustronia.
— Oficjalnie to wszystko przebiega na szczeblu burmistrzów. Zresztą
kontakty burmistrzów s ą j u ż bardziej osobiste. Ja mogę powiedzieć, jako
członek „Brzimów", że jesteśmy zaprzyjaźnieni z artystami z Neukir
chenVluyn. Tak samo duże jest zainteresowanie XI Dzielnicy Buda
pesztu, z czego bardzo się cieszymy ze względu na łatwość porozumie
nia się  są to przecież Polacy. Co więcej tu w Ustroniu dochodzi do
kontaktów między przedstawicielami NeukirchenVluyn i XI Dzielnicy
Budapesztu. Ci ludzie na razie poznają się, przeszkodą jest jednak ba
riera językowa. My na plenery będziemy zapraszać ludzi ze wszystkich
partnerskich miast Ustronia.
Wojsław Suchta

W związku z upływem kadencji ławników sądowych oraz człon
ków Kolegium ds. Wykroczeń Rada Miejska Uzdrowiska Ustroń
informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na powyższe funk
cje. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów zarów
no na ławników do sądów powszechnych (rejonowy i okręgowy)
i na członków kolegium ds. wykroczeń (M.P. Nr 90 z dnia 4 lipca
1990 r.) zgłoszenia kandydatów lub list kandydatów mogą doko
nywać  poza prezesami sądów i prokuratorami wojewódzkimi 
także:
 Do Kolegium ds. Wykroczeń  zarejestrowane stowarzyszenia,
organizacje i związki zawodowe a także co najmniej 25 obywateli,
 Do sądów powszechnych  zakłady pracy, stowarzyszenia, or
ganizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie prze
pisów prawa, a także co najmniej 25 obywateli.
1. Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji lub
związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania dzia
łalnością. W zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w
którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zo
stały zarejestrowane. Zgłoszenie kandydatów na ławników po
chodzące od związków zawodowych powinno zawierać wskaza
nie, którzy spośród nich proponowani są do orzekania w spra
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
2. 1. Zgłoszenie kandydatów przez obywateli musi być podpi
sane przez co najmniej 25 osób mających czynne prawo wybor
cze, zamieszkujących na terenie gminy przy czym zgłoszenie kan
dydatów na ławników musi być podpisane przez osoby stale za
mieszkałe na terenie gminy.
2.2. Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje
imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
2.3. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgło
szenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały jego
zgłoszenie.
2.4. Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na
kandydowanie.
3. Zgłaszając kandydata do:
 kolegium ds. wykroczeń  należy podać jego imię, nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie,
nazwę i adres zakładu pracy, zawód lub charakter wykonywanej
pracy,
 sądów powszechnych  należy podać jego imię, nazwisko,
datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz
wskazać okres zamieszkiwania i zatrudnienia na obszarze gminy,
w której kandyduje.
Zgłoszenia kandydatów należy złożyć do dnia 8 października
br. w Biurze Rady Miejskiej  pok. nr 38, II piętro.
Przewodniczący Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
Emil Fober
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Jeszcze przed tygodniem tak wyglądał mostek na ścieżce, którą
wszyscy chodzili między ulicami Konopnickiej i Cieszyńską. Wko
ło siedziały dzieci, jakby czekając, kiedy też ktoś nieuważny wpad
nie do dziury i skręci nogę. Obyło się bez wypadków. Urząd Miej
ski zlecił budowę nowego mostku i dziś raczej nie ma obaw, by ktoś
połamał tam nogi. Swoją drogą jednak, rozpadający się mostek
straszył przechodniów kilka miesięcy.
Fot. W. Suchta

ZNAKOWANIE ROWERÓW
W środę, 29 września przed Szkołą Podstawową w Nierodzi
miu odbywać się będzie bezpłatne znakowanie rowerów. Akcję,
która rozpocznie się o godz. 8.00, poprowadzi dzielnicowy Nie
rodzimia starszy sierżant Andrzej Słotwiński.
Znakowanie polega na nabiciu numeru, w widocznym miejscu,
koło kierownicy. Wszyscy, którzy w ten sposób oznaczą swój
pojazd, otrzymają też kartę właściciela. Na niej, oprócz imienia i
nazwiska posiadacza roweru, jego marki, koloru, będzie wpisany
umieszczony wcześniej numer. Kartę można opieczętować w szko
le i w Komisariacie Policji i staje się ona wtedy dokumentem
przydatnym nie tylko w przypadku kradzieży roweru, ale także
przy sprzedaży lub kupnie. Karta będzie przechodzić z rąk do rąk
kolejnych właścicieli. Sprawdzić w niej można datę zakupu, licz
bę i dane kolejnych użytkowników jednośladu.
Jak powiedział nam A. Słotwiński akcje znakowania rowerów
cieszą się dużym zainteresowaniem. Przynoszą także efekty. Po prze
prowadzonych w Lipowcu w 1997 roku i Polanie w 1998, liczba
kradzieży pojazdów dwukołowych w tych dzielnicach spadła. Lista
oznakowanych rowerów znajduje się w komisariacie i w szkołach.
Jeśli policja przechwytuje skradzione pojazdy z nabitym numerem,
łatwo może ustalić ich właścicieli. Podobnie nie przysparza kłopo
tów sprawdzenie pochodzenia oznakowanego roweru, co do które
go policja ma zastrzeżenia, czy został nabyty legalnie. (mn)
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Metal  Płot
wykonuje:

i skrzydłowe
kute, o z d o b n e ,
p r z e m y s ł o w e (automatyka),
o g r o d z e n i a , kraty, b a l u s t r a d y
MONTAŻ GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul.
Dominikańska 24a, tel. 8545106
tel. kom. 0601516854

SKLEP WIELOBRANŻOWY
Ustroń Hermanice
ul. Skoczowska 23
oferuje:
'{'szeroki asortyment śrub i wkrętów
* pokarm dla ryb i ptaków
, szkło
a wodna
. rolnicze

A IG

UH

BIURO
U S T R O Ń , u l . Cieszyńska 1

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY
w godz. 10.00  12.00
oraz 14.00 17.00

codziennie od 8.00 <fo 17.00
soboty od 8.00 do 14.00
tel. 8544710

T«l.:864 37 39,
0601 46 33 73,
po godz. 18.00864 29 27
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Oulos/cnia dröhne
Wideorejestracja S V H S i VHS.
Tel. 8544357.
A T R A K C Y J N E K R E D Y T Y . 10.000
bez poręczycieli, również bez wie
dzy w s p ó ł m a ł ż o n k a , leasing. N a s ą 
c z a n i e taśm i c a r t r i g e r ó w d o d r u k a 
rek k o m p u t e r o w y c h . Z y s k u j e s z 6 5 %
ceny nowej. Sklep Ziołowo  Ko
s m e t y c z n y . U s t r o ń , ul. D a s z y ń s k i e 
g o 5. Z A P R A S Z A M Y .
Biuro Rachunkowe oferuje pełny za
kres usług księgowych.
Tel. 8544720 po 16.

Zamienię mieszkanie spółdzielcze M 4
n a M a n h a t a n i e na d w a m i e s z k a n i a
M2. Tel. 8544189 po 16, kom. 0603
384189.
Kupię mieszkanie M 3 w Ustroniu 
niska zabudowa.
Tel. (032) 7076157.
Sprzedaż drzewek ozdobnych.
Tel. 8544072.
Sprzedam 126 p. Tel. 8543196.
S p r z e d a m fiata 126 p, rocznik 83.
l/stroń, ul. Lipowska 65.
Studentka polonistyki udzieli korepe
tycji z j . polskiego. Tel. 8547544.

Chcesz bezpiecznie schudnąć?
Zadzwoń! Tel. 8544892 po 17.

Malowanie, kafelkowanie, gładź gipso
wa. Tel. 8545402.
Sprzedam okna używane.
Tel. 8547352.
2 dziewczyny poszukują pokoju w
Ustroniu. Tel. 8543572.
Sprzedam regały sklepowe.
Tel. 0603957842.
Sprzedam komputer Phenics i drukar
kę. Tel. 8547011.
Absolwent UJ  korepetycje  matema
tyka i fizyka  szkoła średnia, studen
ci. Tel. 8518686.

CENTRUM
TRENINGOWE
PAMIĘCI
i KONCENTRACJI U W A G I '

ogłasza zapisy na
K U R S

WRZEŚNIOWY
Absolwentów I stopnia
informują o możliwości
kontynuacji treningu
na zajęciach II stopnia.
Liczba miejsc ograniczona
Trener mgr E w a Nowińska
Ustroń, ul. Lipowa 1, teł. 8542881

OPONY ZIMOWE

1

ZA GOTÓWKĘ
WaZAKUPY
LUK
AS
NA RATY
I NA RATY
NOWOŚĆ
135*12 DĘBICA FRIGO
WULKANIZACJA L G0SZW
USTROŃ, UL JUmCA 15
854 3269, 0602256 613
DUŻE
RABATY
/.'.'

Z k o r o z j ą n a ty.

ZAKŁAD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
w KATOWICACH

prawo jazdy kat. A B * przewóz
materiałów niebezpiecznych *
kierowca
wózków
akumulatorowych i spalinowych *
instruktorów i wykładowco« nauki
jazdy * pedagogiczny
dla
instruktorów praktycznej nauki
zawodu * kwalifikacyjny na tytuł
mistrza i czeladnika * obsługa
urządzeń elektroenergetycznych *
spawanie elektryczno gazowe w
osłonie C 0 2 * krój i szycie * palacz
kotłów c.o. * b h p * m i n i m u m
sanitarne * obsługa komputera IBM
* podstawy księgowości *
maszynopisanie * kasjer walutowy
* agent celny * masaż ogólny i
sportowy * opiekunki społeczne *
aktywne poszukiwanie pracy* i inne
dla OSÓD i n d y w i d u a l n y c h i na
zlecenia zakładów pracy *
ritfiffrroM A r n r r ta

DICV

C O N A S CZ KA
WYSTAWY
M u z e u m Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, teł. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B&K Heczko  wystawa
i sprzedaż prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
— Przyroda wokół nas  okazy zwierząt, owadów, kamieni.
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne: we wtorki 9  17, od środy do piątku 9 14, w soboty 9  1 3 ,
niedziele 10  13.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996
 J E S T TAKIE MIEJSCE... USTRONNE". Wystawa prac Barbary Paluszkiewicz.
Oddział czynny: we wtorki 917, środy, czwartki 914, w piątki i soboty 913.
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda"
ul Ogrodowa I, tel. 8543108. Czynne: od wtorku do piątku 916, soboty 1013.
Stała wy stawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B & K Heczkowie
ul. Błaszczyka 19, tel. 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 9  1 3 .
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 8545458.
— Postacie i sceny z literatury polskiej: „Potop".
— Pejzaż  Impresje.

SPORT
26.9

1 0 . 0 0 VI Marszobieg na Czantorię Wielką.
Start: ul. Partyzantów, obok Szkoły Podstawowej nr I.

KINO „ZDRÓJ",
1723.9

17.00
18.45
21.00
17.00
19.00
17.00
19.00

U s t r o ń , ul. S t a w o w a 3
Tel. 8 5 4  3 3  0 0
WDRAŻAMY SYSTEM ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI W/G PNISO 9001

DYŻURY APTEK
D o 2 6 w r z e ś n i a a p t e k a „ E l b a " p r z y ul. C i e s z y ń s k i e j .
Od 26 września do 3 października apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Fot. W. Suchta

LU

4 nowe tomy Wielkiej Encyklopedii
Muzycznej PWN sprzedam.
Tel. 8541128.

2430.9
17.10

ul. S a n a t o r y j n a 7 ( b a s e n y ) , tel/fax 8 5 4  1 6  4 0
Ściągany
Matrix
Matrix
Wielki Joe
ED TV
Podróż przedślubna
Bardzo Dziki Z a c h ó d

Nocne Kino Premier Filmowych
23.15
21.00

23.9
30.9

Matrix
Oni

Regionalne Radio C D M

94

>9

,07

>1

FM

UROCZYSTE PASOWANIE
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu oraz Rada Rodziców
z a p r a s z a w d n i u 2 5 w r z e ś n i a 1 9 9 9 r. n a u r o c z y s t e p a s o w a n i e p i e r w s z o 
klasistów p o ł ą c z o n e z festynem dla dzieci. Uroczystość pasowania roz
p o c z y n a s i ę o g o d z . 1 0 . 0 0 n a d u ż e j sali g i m n a s t y c z n e j . N a s t o i s k a c h ,
które o r g a n i z u j ą w s z y s t k i e klasy, m o ż n a b ę d z i e z a o p a t r z y ć się w d o m o 
we kołacze, ciasta, łakocie, j a k r ó w n i e ż w d o s k o n a ł e r ó ż n o r o d n e dania
barowe i inne. O p r ó c z najlepszych w y r o b ó w kulinarnych przygotowu
j e m y wiele innych atrakcji. Zapraszamy.

UBEZPIECZENIA * Fundusze Emerytalne
P
Kartoflany sezon.
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Fot. W. Suchta

^

^

ul. Polańska35; TeL: 8 5 4 3 0 0 0
|obok szkoły w Ustroniu  Polanic]

D O M

i e g o

]

C T A T M I C
I M I K U
i r i C
W nOSTATNIEJ
MINUCIE

U f

Kuźnia Ustroń — Sola Rajcza 1:0 (0:0)
W meczu o mistrzostwo ligi okręgowej ustrońska Kuźnia dość
szczęśliwie wygrała z drużyną Soły Rajcza. Przed spotkaniem
sąsiadowały ze sobą w tabeli. Po meczu Kuźnia wyprzedza Sołę
o sześć miejsc w tabeli. Tyle znaczą trzy punkty za zwycięstwo.
Piękna pogoda nie nastroiła piłkarzy Kuźni do dobrej gry. Kibice
z niedowierzaniem patrzyli na nieporadne rozgrywanie piłki. W
pierwszej połowie więcej z giy mieli nasi rywale. Generalnie gra
była nieciekawa, przeważnie w środkowej części boiska. Niewiele
zmieniło się w drugiej połowie. Kilka razy od utraty gola ratuje
Kuźnię bardzo dobrze broniący Henryk Buchalik. Kilkoma akcja
mi na bramkę Soły popisał się Mieczysław Sikora, który wszedł na
boisko po przerwie. Jego dryblingi, trzeba przyznać efektowne, nie
wiele dawały. Dopiero w końcówce, dosłownie w ostatnich minu
tach zaczyna przeważać Kuźnia. Kilkakrotnie obrońcy z Rajczy
muszą faulować, by nie dopuścić do groźnej sytuacji pod swoją
bramką. Egzekwowane przez piłkarzy Kuźni rzuty wolne są niepre
cyzyjne, a strzały na bramkę niecelne. Najdogodniejszą okazję mar

Akcja M. Sikory.
Fot. W. Suchta
nuje Marcin Hołubowicz, który bardzo ładnie wszedł z piłka w
pole karne z prawej strony, jednak będąc sam na sam z bramkarzem
nie próbuje strzelać tylko niepotrzebnie podaje do M. Sikory po
krytego przez dwóch obrońców. Oczywiście nic z tego nie wycho
dzi. Na pięć minut przed końcem w dogodnej sytuacji znajduje się
Roman Płaza. Wychodzi na czystą pozycję i metr przed polem
karnym zostaje sfaulowany. Rzut wolny niewiele daje. W ostatniej
minucie spotkania rzut wolny wykonywał Jarosław Ficek. Wrzucił
piłkę na pole karne, gdzie przystawił do niej głowę Mirosław Ada
mus. Piłka leci dość wolno w kierunku bramki. Dość dziwnie za
chowuje się bramkarz Soły, który rzuca się na ziemię, piłka przed
nim odbija się, on jeszcze podbijają do bramki. Przez sekundę na
wet piłkarze Kuźni nie wierzą, że zdobyli bramkę. Potem już tylko
się cieszą ze zwycięstwa, dość szczęśliwego zwycięstwa.
W całym meczu piłkarzom Kuźni tylko kilkakrotnie udało się
zagrozić Rajczy. Raziły niecelne podania i fatalne strzały. Mimo
wszystko kibice zadowoleni opuszczali boisko. Wygrana zawsze
cieszy. O stylu szybko się zapomina.
Choć w meczu walczono na całej długości boiska, obyło się bez
złośliwych fauli. Duża w tym zasługa sędziego Marka Skrzypcza
ka. Z jego decyzjami godzili się piłkarze i kibice. Obyło się więc
bez wulgarnych okrzyków w kierunku pana z gwizdkiem. A zda
rzało się w tym sezonie, że określenie „ty baranie" było najłagod
niejszym jakie sędzia usłyszał w ciągu całego meczu.
Po meczu powiedzieli:
Trener Soły Rajcza Kazimierz Paciorek: — Remis byłby naj
sprawiedliwszy. Obie drużyny miały sytuacje, obie ich nie wyko
rzystywały. Był to przeciętny mecz, taki jak w dole tabeli „okrę
g ó w k i " . M o g ę mieć s p o r o zastrzeżeń d o n a s z e g o b r a m k a r z a za

ostatnią minutę. Przecież nie można takich bramek puszczać. Też
trzeba strzelać. Nie wykorzystuje się okazji to potem tak to wy
gląda. Cel mamy jeden  utrzymać się w „okręgówce". Nic wię
cej. Aby do tego doszło, nie wolno tak przegrywać jak dzisiaj.
Nie wiem jak to można było puścić. Nasz klub stoi dość dobrze,
są sponsorzy, te parę groszy się zawsze znajdzie. Gorzej z za
wodnikami. Raz jest trzech, raz dziesięciu na treningu. Boisko w
Ustroniu znam z czasów gdy grałem w Yiktorii Jaworzno.

Rzuty wolne niewiele dawały.

Fot. W. Suchta

Trener koordynator Kuźni Ustroń Janusz Jendruh: — To nie
była gra. Jesteśmy w strasznym dołku. Cieszą zwycięstwa ale nie
gra. Pięć czy dziesięć minut lepszej gdy to za mało. To może być
tak, że tych pięć minut jest, ale gry słabszej. Pomocnicy biegają,
harują, ale nie ma tego efektów. Za dużo strat piłek, za dużo nie
dokładności. Jak są trzy podania to się kończą strzałem na bram
kę, ale to rzadkość. Gra się generalnie nie klei. Nie można za
wodnikom odmówić zaangażowania w grę. Wszyscy jak jeden
mąż walczą. Inna sytuacja to ta, gdy w końcówce w pole karne z
prawej strony wchodził Hołubowicz. Presja wyniku sprawia, że
szuka partnera, któremu chce zagrać, a powinien iść sam. Z trzech
punktów wszyscy się oczywiście cieszą, ale to był horror. Mogę
szczerze powiedzieć, że dzisiaj Rajcza prezentowała się lepiej i
remis byłby sprawiedliwszy. Mówią, że lepszym sprzyja szczę
ście. Proszę sobie jeszcze przypomnieć jak ładnie zagraliśmy w
pierwszym meczu w Unią Oświęcim. To było granie.
Napastnik Kuźni Ustroń Szymon Pietrzyk: — Zagraliśmy sła
bo. Kryzys mamy chyba za sobą, ale nie możemy się jeszcze zgrać.
Myślę że z czasem będzie lepiej. Na treningi przychodzi sporo
kolegów, mamy szeroką ławkę rezerwowych. Na boisku jeszcze
efektów nie widać. Brakuje nam Dawida Szpaka w ataku. Gra
Mietek Sikora, ale on powinien z nami trenować i z nami cały
czas grać, a nie męczyć się w juniorach.
Zdobywca zwycięskiej bramki Mirosław Adamus: — Szcze
gólnie źle graliśmy w pierwszej połowie. My biegamy, a prze
ciwnik jest dwa razy szybszy. Ważne punkty, ale zero gry. Szcze
rze mówiąc brak rozegrania piłki o co można mieć pretensje do
pomocników. Może słaba gra to wynik tego, że nie było trenera.
Chcieliśmy pokazać, że jednak wygramy i dlatego taka nerwo
wość. Drużyna z Rajczy bardzo wymagąjąca. Są ambitni i ciężko
z nimi wygrać. Jak drużyna jest ułożona, to wiadomo mniej wię
cej co zagra. Tu grali szybcy górale i trudno było na nich znaleźć
sposób. Trenujemy sporo i powinny być efekty. W tym tygodniu
mieliśmy trzy razy zajęcia. Na ostatnim treningu chyba byliśmy
bardziej żywi niż dzisiaj. Ich bramkarz bardzo dobry w całym
meczu w ostatniej minucie popełnił błąd. Ja przyłożyłem głowę.
Była to trudna pozycja i chciałem tylko trafić na bramkę. Potem
już tylko szczęśliwie sędzia odgwizdał koniec. Można powiedzieć,
że był to fuks.
Wojsław Suchta
i.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Kalwaria
Chybie
Strumień
Porąbka
Kuźnia
Andrychów
Koszarawa
Oświęcim
Kęty
Cieszyn
Rajcza
Wieprz
Wadowice
Sucha B.
Jawiszowice
Kończyce M.
Śrubiamia
Klecza

20 206
18 2113
17 1511
15 149
15 1412
14 128
14 1414
13 1715
13 1718
13 1220
12 1515
U 1715
10 76
10 1415
10 1114
7
1015
7
1223
4
316

Bramkarz Soły po utracie gola.
Fot. W. Suchta
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Witejcie

Fot. W. Suchta

PRZEWAGA W POLU
BTS Lipnik — KS Mokate Nierodzim 1:3 (0:1)
Po remisie w pierw meczu zdobywa Kry
szym meczu, drużyna z stian
Wawrzyczek,
Nierodzimia wszystko umiejętnie przenosząc pi
wygrywa. W swym ostat łkę nad bramkarzem. Wy
nim pojedynku pokonała nik ustala Tomasz Zbier
lidera tabeli, drużynę z ski strzałem z 16 metrów.
Lipnika. Oba zespoły zda Drużyna Nierodzimia wy
wały sobie sprawę, że wy grywa pewnie, ale po za
nik tego spotkania może ciętej walce.
(ws)
mieć wpływ na końcowy
układ tabeli. Piłkarze z 1. Nierodzim
91
Nierodzimia umiejętnie 2. Landek
3. Rudnik
128
wykorzystali przewagę w 4. Lipnik
177
polu. W pierwszej poło 5. Wapienicall
1412
wie bramkę z rzutu kar 6. Mazańcowice 7
77
nego strzela Jarosław 7. Goleszów
6 104
Strach. Po przerwie Lip 8. Dębowiec
6
1010
nikowi udaje się wyrów 9. Ogrodzona 3
47
nać, jednak nie na długo. 10. Wiślica
3
411
Najładniejszą bramkę 11. MKS Bielsko 0 634
POZIOMO: 1) towarzyska gra w karty, 4) nacięcie na kiju, 6)
sposób na zwierzaka, 8) kłótnia, 9) klub piłkarski z Madrytu,
10) wciąż czynny wulkan, 11) pogardliwe określenie starszych
ludzi, 12) przynosi wstyd rodzinie, 13) pierwiastek promie
niotwórczy, 14) imię męskie, 15) Ludwik z „Proletariatru",
16) namawia do ożenku, 17) upust w sklepie, 18) duża pa
puga, 19) założył ponoć Kraków, 20) sprawiedliwy znak
Zodiaku.
PIONOWO: 1) lekceważąco o Warszawie, 2) voleybalistka,
3) z armii, 4) polski taniec narodowy, 5) miasto górnośląskie,
6) karabinek sportowy, 7) odpustowa pamiątka, 11) miasto w
Ciechanowskiem, 13) stary rocznik, 14) na kawior.

ludeczkowie

Łoto tak rozmysłom, że kożdy z nas mojakiś i wiecy, co go wner
wiajóm. Idym se łóńskigo tydnia z kónsumu, dwie taszki smyczym
pełniućki, ajipółżymły tyrczy, bojuż jiraziunko wciś nie szło, tóż
szmatlym sie i ledwo dychom, a tu Hana łod Cieślara sturzila do
mnie, bo łóna przeca tak żynie jak czołg.
Tóż sie pytóm. cóż tako łodułóno idziesz, kiery ci zaś na łodcisk
nadepnył. A ta prawi, że już po sklepach chodzić nie bydzie, bo
jóm tak wszycko wnerwio, żefórt musiałaby sie wadzić. Łoto baji
to, że ty skłepikorki wszycko chytajóm rynkami i ani jim to do
głowy nie przidzie, że sie to kómu może brzidzić. I doista wiela
razy sie widzi, że ta co przedowo nejpiyrw kichnie, nos utrze, a
potym zaroz chlyb przekraje. Kiedyś i chytały jędzy ni przez nylo
nowy miyszek, ale teroski sie nie certolóm. Tóż nie dziwota, że
zarazki sie przenoszóm i jak sie to widzi, to jeś sie łodechciywo.
Przitakłach babie, bo doista mo recht i prawiym, że mie zaś
wnerwio to, jak kupujym w kónsumie jednóm parówkę a łowinie
mijóm wpapiór wielkijako płachta, coby tam ajipore kilo wórsztu
zmieścił. Czy ni może przeca beskuryja jedna z drugóm prze
ciónć tego aspóń na połówkę, abo na cztyry czynści. Tak to je w
kónsumie kaj dycki kupujym, ale to isto i w inszych sklepach sie
przitrefi, że nie szanujóm ani papióru, ani klijynta.
Tóż ponarzykały my se z Hanóm i idymy dali. Łóna prawiła, że
bydzie chłopa do sklepu wysyłać, ale mie sie to nie widzi. Bo jak
bych tak mojigo chłopa wysłała chlyb kupić, to byłby upałcowa
ny i ukichanyjako dycki, alejeszcze do tego wczorajszy, ajo aspóń
kupiym świyży.
Nie bydym pisać wiyncyj, coby Wóm ganc tego jodła nie ło
brzidzić, tóż idym warzić lobiod, bo cosik jednakowoż jeś trzeja.
Gynia

BUFETOWĄ
W
K A W I A R N I
ZATRUDNI

KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowie
dzi mija 5 października.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 35
WRZESIEŃ
Nagrodę 30 zł otrzymuje J a n S z k l o r z z Ustronia,
ul. Długa 35. Zapraszamy do redakcji.
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