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Rzadką okazję oglądania „Zemsty" Aleksandra Fredry
przelotonej na śląską gwarę mieliśmy w ustrońskim amfite
atrze. Korzystając z okazji poprosiliśmy autora i aktorów
występujących w „Pomście , bo taki jest gwarowy tytuł dra
matu, o opinie na temat tego przedsięwzięcia, ich stosunku
do Fredry w gwarze. O samym powstaniu „Pomsty" jej au
tor Marian Makula powiedział:
— Napisałem libretto a muzykę skomponowała Katarzyna Gaert
ner. W 1995 roku w Lidzbarku Warmińskim podczas Biesiad Hu
moru i Satyry poproszono kabaret „Rak" o przetłumaczenie kilku
bajek Krasickiego na gwarę. Od tamtego czasu ten pomysł chodził
za mną i przetłumaczyłem na gwarę śląską scenę pisania listu z „Ze
msty" Fredry. Wystawiliśmy to na piętnastoleciu kabaretu „Rak".
Katarzyna Gaertner była naszym gościem, spodobało się jej i za
proponowała przetłumaczenie całej „Zemsty", przy czym ona zo
bowiązała się do napisania muzyki. W 1997 r. odbyła się premiera.
Do tej pory daliśmy ponad 60 przedstawień. Jest to prywatne przed
sięwzięcie. Rzecz jest bardzo dobrze odbierana przez widownię,
szczególnie Ślązaków. Hanysy śmiejąsię cały czas. Dlatego też gra
my głównie na Śląsku. W Lubomii przyszła na spektakl cała gmina,
maleńka sala musiała pomieścić ponad 500 widzów. W Ustroniu
mieliśmy grać w ubiegłym roku, ale pogoda storpedowała imprezę.
Rozmowa z Adamem Baumannem,
aktorem Teatru Śląskiego
Jak pan trafił do „Pomsty"?
Grał to kabaret „Rak". Jak wiemy koledzy podzielili się i ci któ
rzy grali Cześnika i Papkina mają w tej chwili zupełnie inne za
jęcie. Producentowi i autorowi zależało, by to przedstawienie było
grane i pewnego dnia zaproponowano mi rolę. Poustawiałem
swoje sprawy i mogliśmy zacząć próby. W ten sposób tu trafiłem
i polubiłem to. Parę lat temu u siebie w Teatrze Śląskim grałem
Papkina, zresztą dostałem za to Złotą Maskę. Tu mi zapropono
wano w „Pomście" Czaśnika i nie żałuję tego. Ludzie się bawią i
mogą dwie godziny odetchnąć.
Jakie jest pana przygotowanie do grania w takim spektaklu?
Może to jest zdumiewające, aleja nie jestem Śląząkiem. Pochodzę
z Grudziądza, natomiast prawie 24 lata gram na Śląsku. Mogę po
wiedzieć, że w tym spektaklu jestem gorolem, a gram Ślązaka.
A nie miał pan oporów, by grać „Zemstę" gwarą?
Nie. Uważam, że to jest potrzebne. W sumie jest to pyszna zaba
wa. Operowanie gwarą i utrzymanie się w rytmie wiersza fre
drowskiego, to jeszcze jedno doświadczenie aktorskie gdzie moż
na się sprawdzić.
Czy grając na Śląsku publiczność wyczuwa, że jednak jest
pan z Grudziądza?
Chyba nie. Gdyby tak było Marian Makula nie zaproponował by
mi tego. Zresztą kiedyś j u ż brałem w c z y m ś takim udział, nazy

wało się to „Album rodzinny Erwina Respondka" i tam wśród
kolegów pochodzących ze Śląska byłem jedynym gorolem, ale
operującym gwarą śląską.
Rozmowa z Marta Tadlą,
aktorką Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Czy graliście „Pomstę" poza Śląskiem?
Tak. Byliśmy na spotkaniach kabaretowych w Lidzbarku Warmiń
skim i reakcja publiczności była równie gorąca jak na Śląsku, acz
(cd. na str. 2)
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ROWEREM PO RÓWNICY
W niedzielę 19 września od rana do wieczora na Równicy ści
gali się rowerzyści górscy. Rozgrywano I Ogólnopolskie Zawo
dy w Kolarstwie Górskim o Puchar Wicewojewody Śląskiego
„MTB Ustroń Tour'99". Pomysłodawcą zawodów był ustroniak,
na co dzień prowadzący hurtownię „Smakosz" Krzysztof Wró
blewski. Wraz z członkami sekcji rowerów górskich TRS „Siła"
postanowił zorganizować zawody na trochę większą skalę. Dzię
ki takim sponsorom jak Browar Bracki, Pepsi, Wytwórnia Natu
ralnych Wód Mineralnych „Ustrońianka", przedsiębiorstwo „In
żbud" udało się zapewnić bardzo atrakcyjne nagrody. Dodat
kowo w organizację włączyli się prowadzący qa Równicy
schronisko, „Czarcie Kopyto" i „Chatę Zbójnicką". Wszyst
ko to sprawiło, że zawody były bardzo atrakcyjne dla startu
jących, zjechali więc z całej Polski, od Ustrzyk Dolnych po
Gdańsk. W sumie wystartowało blisko 300 zawodników po
dzielonych na 16 kategorii w zależności od wieku oraz posia
dania lub nie licencji czyli podziale na amatorów i zawodow
ców. Jeszcze przed startem zawodnicy mogli zrobić sobie
bezpłatnie badania lekarskie, wymagane do startu.
(cd. na str. 6)
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Wszystkich zainteresowanych kompletowaniem „Gazety
Ustrońskicj" informujemy, żc istnieje możliwość nabycia

w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa całych roczników lub
za symboliczną opłatą 50 gr za egzemplarz. Zapraszamy
Natomiast w redakcji GU można kupić jeszcze numery
gazety, w których zamieszczone są nazwiska wszystkich
uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i uczniów
pierwszych klas gimnazjów, którzy rozpoczęli naukę w roku
szkolnym 1999/2000. Cena 50 gr.

(cd. ze str. 1)
kolwiek obawialiśmy się bariery językowej. Tak więc ten spek
takl może się podobać również poza Śląskiem.
A czy na Śląsku ten spektakl jest inaczej odbierany?
Tak. Po prostu nie wszystkie słowa gwarowe są zrozumiałe poza
Śląskiem.
Czy łączenie gwary śląskiej z „Zemstą" nie drażni? Przecież
Ślązacy mają własną twórczość, własne utwory sceniczne.
Myślę że Ślązacy bardzo się cieszą słysząc swoją mowę. Ja je
stem gorolem. Zresztą śmiejemy się, że jest to „Pomsta" goroli.
Sama bacznie obserwuję ludzi i poznaję ich obyczaje, sposób
zachowania. Przyznam, że pokocnałam śląską publiczność.
A nie obawiała się pani, będąc gorolem, występować?
I to jeszcze jak. Na pierwszej próbie byłam jedynym gorolem i za
stanawiałam się z czego moi koledzy się śmieją. W końcu porosi
łam znajomego, który siedział obok, żeby mi tłumaczył, bo po pro
stu czułam się nieswojo. Powoli, powoli uczyłam się mówić w tym
języku, był to problem. Wiem że nie mam do końca takiego akcentu
jak Ślązacy, ale koledzy twierdzą, że z gwarą sobie radzę.
I jest pani zadowolona z udziału w tym spektaklu?
Ależ co za pytanie. Oczywiście! Zebrała się tu fantastyczna gru
pa ludzi i wygląda to trochę inaczej niż normalna praca w teatrze.
Jesteśmy zależni od siebie, ale w tym spektaklu każdy pracuje na
swój rachunek.
Czy nie ma problemów z gorolami na scenie?
Nie. Może są śmieszne sytuacje, jednak niewidoczne dla widza, a
śląska publiczność nie dała nam nigdy odczuć że coś jest nie tak.
Jesteście więc dobrze odbierani.
Częstują nas kołoczami, piwem, ludzie są zadowoleni, chcą z nami
porozmawiać, trochę z nami pobyć. Zawód aktora jest, nie boję
się użyć tego stwierdzenia, dla ludzi wybranych. Ale tak napraw
dę jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy majątakie same
jak wszyscy problemy. Wydaje się, że aktor to ktoś wyjątkowy, a
przy „Pomście" nie ma tej granicy. Aktorstwo chyba właśnie na
tym polega, żeby zaprzyjaźnić się z publicznością.
Rozmowa z Andrzejem Lipskim,
aktorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu
Czy pan też jest gorolem?
Nie, urodziłem się w Tarnowskich Górach. Studiowałem w Kra
kowie, ale na Śląsk wróciłem.

Autor libretta „Pomsty"  Marian Makula.

Urząd Celny, Policja i Straż Gra
niczna nasiliły ostatnio patrole
w obrębie przejść granicznych.
Akcje organizowane są zazwy
czaj w weekendy. Wpadają oso
by przemycające nadmierne ilo
ści alkoholu i papierosów. Ostat
nio znaleziono 5 pistoletów.
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Uczniowie klas I  III w Stru
mieniu uczą się w budynku nie
doszłego ośrodka zdrowia, któ
ry zaadaptowano dla potrzeb
tutejszej szkoły podstawowej.
Część medyczna zajmuje 1/3
budynku. Mieści się w niej kil
ka gabinetów lekarskich.
Szkołą Muzyczną w Cieszynie
kierowali dwaj Drozdowie. Nie
byli oni jednak w żaden spo
sób spokrewnieni. Jan pocho
dził z Cięciny i był założycie
lem placówki w 1934 r. Po woj

Słynna scena pisania listu.

Fot. W. Suchta

Więc gwara nie jest dla pana przeszkodą?
W tym przypadku nie. Ale gdy proponowano mi tę rolę, miałem
pewne kłopoty. Polega to na tym, że Papkina gram w normalnym
układzie klasycznym. Bywało więc tak, że rano grałem Papkina
w „Zemście", wieczorem zaś w spektaklu „Pomsty".
I nie mylił się pan?
Nie, ale wymagało to ogromnej koncentracji. Z gwarą musiałem
się na czas studiów rozstać, bo jednak wymagano ode mnie pra
widłowej wymowy, bez pochylania samogłosek, bez zaśpiewów,
bez tego wszystkiego co jest kolorytem tej gwary. Teraz musia
łem to przywołać.
Ma pan wielu przyjaciół na Śląsku. Co oni mówią o „Pomście"?
Są zachwyceni.
A nie spotykacie się z zarzutami, że „Zemstę" gracie gwarą?
Czekamy autentycznie na reakcję. Może się doczekamy. Ciekaw
jestem czy to przedstawienie obejrzał profesor Miodek. Jest tar
nogórzaninem, jest moim kolegą i strasznie jestem ciekaw jego
zdania. Myślę, że będzie bardzo pochlebne. On z racji swojego
zawodu, z racji tego, że to bardzo kocha, wystawi sprawiedliwą
ocenę. To on wyłowił z gwary śląskiej mnóstwo słów staropol
skich. Zresztą gwary góralska i śląska zachowały słowa relikty ze
staropolszczyzny. Myślę więc, że profesor Miodek coś takiego
by zaakceptował.
A ortodoksyjni poloniści? Nie zdarzyło się, że po spektaklu zja
wił się starszy pan i zapytał: Co wy właściwie tu wyczyniacie z
tym Fredrą?
Nie było takie
iiego przypadku, ale chętnie nawiązałbym dyskusję.
Powiedziałbym wtedy, że jeżeli są takie rzeczy jak gwara śląska,
to należy je wszelkimi sposobami chronić. Z drugiej strony dra
maty Szekspira tak są przetwarzane, że na pewno nie zawsze się
to podoba znawcom literatury angielskiej. Ale stale powstaje tyle
spektakli, tyle interpretacji, że nie wiem, czy jest to aż taki pro
blem. W tekście „Pomsty" natomiast doszukujemy się tego, co
mógł stworzyć tylko człowiek urodzony na Śląsku, z własnego
zasłyszenia, z mowy dziadków. Gdyby ktoś inny dokonał takiej
przeróbki, byłoby to niestrawne. Poza tym Marian Makula w „Po
mście" pomieścił dowcip śląski. Pomijając słowa, są tu kontek
sty szalenie dowcipne. Gdy słucham jak koleżanki i koledzy grają,
znajduję doskonale zaobserwowane zachowania z życia Slazaków.
A można wystawić „Zemstę" po góralsku?
Można. Jeżeli ktoś jest tak ponadczasowym komediopisarzem jak
Fredro, obroni się sam. Do tego nie są potrzebni krytycy i znaw
cy tematu.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
nie placówka odrodziła się dzię
ki staraniom Jerzego Drozda,
nauczyciela z Wisły. Jej dyrek
torem był do 1970 r., gdy prze
szedł na zasłużoną emeryturę.
Dwa razy w roku radni Cieszy
na i Czeskiego Cieszyna spo
tykają się na sesjach połączo
nych Rad Miejskich. Przyjęła
się zasada, że wiosną sesja
urządzana jest po czeskiej stro
nie, a jesienią po polskiej.
Redakcja „Głosu Ziemi Cie

szyńskiej" utrzymuje trwały
kontakt z polską Szkołą Pod
stawową w Gnojniku na Zaol
ziu. Rokrocznie uczniowie
otrzymują pomoc w postaci
lektur i przyborów.
W minioną sobotę na stadionie
KS „Piast" w Cieszynie odby
ła się ósma Ogólnopolska Spar
takiada Lekkoatletyczna Osób
Niepełnosprawnych. Startowa
ło ponad 300 sportowców
sprawnych inaczej, rywalizując
w skokach i rzutach.
(nik)

Nowożeńcy:
Katarzyna Linnert, Bielsko  Biała i Zbigniew Tatara, Ustroń
Gabriela Hanus, Ustroń i Tomasz Librowski, Goleszów
Wioletta Swierkosz, Ustroń i Aleksander Omozik, Zbytków
Anna Pinkas, Wisła i Paweł Sztwiertnia, Ustroń
Ewa Szczygieł, Ustroń i Krzysztof Kłeczek, Cieszyn
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jan Kobielusz, lat 93, ul. Słoneczna 10
Maria Rymorz, lat 80, ul. Boczna 3
Helena Kubala, lat 85, ul. Kluczyków 3
Janina Chrapek, lat 80, ul. Lipowska 74
Karolina Brzezina, lat 80, os. Cieszyńskie 4/17

16.09.99 r.
O godz. 23.55 na ul. Daszyń
skiego zatrzymano znajdujące
go się w stanie nietrzeźwym
mieszkańca Bielska  Białej
kierującego VW golfem. Wy
nik badania alkomatem  1,06 i
0,98 prom.
17.09.99 r.
O godz. 12.00 na ul. Daszyń
skiego doszło do kolizji drogo
wej z udziałem skody, daewoo
tico i poloneza trucka.
19/20.09.99 r.
W nocy dokonano włamania do
stacji przeładunkowej odpa
dów komunalnych w Ustroniu,
skąd skradziono aparat telefo
niczny.
20.09.99 r.
O godz. 18.30 kierujący audi
mieszkaniec Żor nie zachował
należytej ostrożności i zjechał
do przydrożnego rowu uszka
dzając znak drogowy.
22.09.99 r.
O godz. 12.40 kierujący fiatem
126 p mieszkaniec Ustronia nie
ustąpił pierwszeństwa nad

STRAŻ
Podczas tegorocznej akcji Sprzątania Świata w Ustroniu ze
brano 22 m3 odpadów, porozrzucanych nad potokami, nad rzeką,
w parkach, lasach. Do specjalnych worków wrzucali je ucznio
wie ustrońskich szkół i osoby prywatne. Następnie plon swojej
pracy zostawili we wcześniej umówionych miejscach, skąd zostały
przewiezione na stację przeładunkową przez Przedsiębiorstwo Ko
munalne. Jedni sprzątali, inni śmiecili. Na zdjęciu staw kajakowy
przy ul. 3 Maja w trzy dni po wielkim sprzątaniu. Fot. M. Niemiec
W sobotę, 2 października o godz. 15 rozpocznie się w budynku
Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja" Konferencja dla Ko
biet. Zaproszona na nią Linda Dillow, autorka książki „Twórcza
Partnerka", poradzi „Jak znaleźć wyciszenie w niespokojnym
świecie". W programie znajdą się dwa wykłady: „Wycisz me stra
pione serce" i „Prawdziwa mądrość życiowa". Linda Dillow jest
osobą której się nie zapomina  czytamy w zaproszeniu. Każde
spotkanie z nią staje się nową inspiracją do tego, by żyć lepiej,
mądrzej i piękniej. Zawsze promieniująca uśmiechem i miłością
do Boga, pomogła wielu kobietom na różnych kontynentach.
Organizatorem konferencji jest Misja Kobieta Kobiecie, znana z
interesujących spotkań, wykładów dla pań, podczas których po
ruszane są aktualne tematy, podejmowane próby rozwiązania pro
blemów z życia współczesnej kobiety.
Do naszej redakcji zadzwonił czytelnik, które swoje oburzenie
wyrażał słowami nie za bardzo nadającymi się do druku. Jego wy
powiedź można jednak streścić w następujący sposób: W naszym
kraju naprawdę źle się dzieje, skoro w Ustroniu, mieście turystycz
nym, nie można napełnić małej butli gazowej. Następnie rozmówca
poinformował mnie, że to jeszcze nie wszystko. Najbliższe miasto,
w którym wykonuje się takie usługi to Rybnik. Zapytałam osobę
obsługującą staję autogaz w Ustroniu, czy „nabijają" butle tury
styczne. Dowiedziałam się, że wprowadzono zakaz napełniania ich
na małych stacjach. Pracownik stacji potwierdził także, że można
to uczynić jedynie w Rybniku, gdzie znajduje się rozlewnia jednego
z koncernów paliwowych. W opinii miłośników spędzania urlopów
na campingach, z którymi rozmawiałam na ten temat, sytuacja ta
jest wynikiem celowego działania dużych firm, gdyż nie opłaca się
tworzyć na stacjach benzynowych tego rodzaju punktów. Turyści
(mn)
mogą poczuć się „nabici w butlę".
Ci, którzy od nas odeszli:
Stefania Caban, lat 71, os. Manhatan 3/65
Anna Boczek, lat 50, ul. Stawowa 10

MIEJSKA

16.09.99 r.
Interweniowano w sprawie wy
puszczania psa bez uwięzi przez
jednego z mieszkańców ul. Da
szyńskiego. Pies ten niegroźnie
ugiyzł jedną osobę. Do właści
ciela wysłano wezwanie na ko
mendę SM.
16.09.99 r.
Nakazano zaprowadzenie po
rządku na jednej z posesji przy
ul. Sanatoryjnej.
16.09.99 r.
Sprawdzano, czy zostały wyko
nane zalecenia Wydziału
Ochrony Środowiska i straży
miejskiej wydane w Lipowcu.
Wszystko było w porządku.
17.09.99 r.
Otrzymano zgłoszenie o zanie
czyszczeniu potoku przy ul. A.
Brody. Przeprowadzona wspól
nie z pracownikami WOŚ pró
ba znalezienia źródła zanie
czyszczenia, nie powiodła się.
18.09.99 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia in
terweniowano przy ul. Nad
rzecznej w sprawie zakłócania
porządku publicznego przez
dwoje ludzi.
18.09.99 r.
Wezwano na komendę osobę,
która po raz kolejny prowadzi

jeżdżającemu z przeciwka po
lonezem mieszkańcowi Kato
wic. Sprawca kolizji znajdował
się w stanie nietrzeźwym. Ba
danie alkomatem wykazało
1,73 i 1,62 prom.
22.09.99 r.
O godz. 14.00 na ul. Góreckiej
kierujący ciągnikiem mieszka
niec Ustronia nie zachował na
leżytej ostrożności, zjechał z
jezdni i uderzył w ogrodzenie.
Sprawca znajdował się w stanie
nietrzeźwym: 1,46 i 1,44 prom.
22.09.99 r.
O godz. 15.20 na ul. Domini
kańskiej zatrzymano znajdują
cego się w stanie nietrzeźwym
mieszkańca Goleszowa. Wynik
badania alkometrem: 1,97 i
1,83 prom.
22.09.99 r.
0 godz. 17.45 na skrzyżowa
niu ulic Katowickiej i Cieszyń
skiej kierujący samochodem
ciężarowym marki Mann
mieszkaniec Częstochowy wy
musił pierwszeństwo przejazdu
1 doprowadził do kolizji z
mieszkańcem Wrocławia jadą
cym peugeotem.
(mp)
ła handel przy ul. Katowickiej
bez lokalizacji.
20.09.99 r.
Przeprowadzono kontrolę po
rządkową posesji przy ul. Go
ściradowiec.
20.09.99 r.
Około godz. 17 interweniowa
no w parku przy Alei Legio
nów, gdzie wylegitymowano
trzech młodych ludzi. Próbo
wano ustalić, czy mieli coś
wspólnego z wcześniejszym
zniszczeniem ławek w tamtej
okolicy. Po interwencjach w
Parku Lazarów, młodzież, któ
ra tam przesiadywała, przenio
sła się nad Wisłę. Straż miej
ska zapowiada częste kontrole
w tym rejonie.
21.09.99 r.
Interweniowano w jednym ze
sklepów spożywczych, gdzie
udzielono upomnienia właści
cielowi i zakazano sprzedaży
piwa na miejscu.
21.09.99 r.
Interweniowano w Hermani
cach w związku ze skargą na
zakłócanie porządku publicz
nego. Udzielono upomnienia.
22.09.99 r.
Nakazano natychmiastowe
ugaszenie ogniska osobie, któ
ra paliła śmieci na os. Manha
(mn)
tan.

PODZIĘ KO WANIA
Organizatorzy III Integracyjnego Rajdu Górskiego Osób Niesłyszących,
który odbył się w dniu 4 września 1999 r. na trasie Ustroń Polana 
Czantoria Wielka  schronisko „Pod Tulem" składają serdeczne podzię
kowania Straży Granicznej w Ustroniu, Państwowej Straży Pożarnej w
Cieszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy i Lesznej, a także
placówce GOPR i Policji w Ustroniu za podjęte poszukiwania zaginio
nego na trasie niesłyszącego uczestnika rajdu.
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Jubilat z żoną.

Fot. W. Suchta

HUMANISTYCZNE
KUŹNICTWO
Słowo „edukacja" pocho
dzące z łaciny, oznacza kszta
łcenie, wychowywanie. Ta
kiemu zadaniu może podołać
jedynie nauczyciel z powoła
nia. Jak to jednak paradoksal
nie pokazuje przykład Bole
sława Kieconia, nie musi być
to koniecznie ściśle powoła
nie do zawodu nauczyciel
skiego. Sam jubilat przyznał
się, że rozpoczął pracę w
szkole, ponieważ nie znalazł
zatrudnienia jako konstruk
tor, zgodnie z kierunkiem
ukończonych studiów. Jego
powołaniem była ciekawość
świata, dążenie do poznania
jego tajemnic, otwartość, rze
telność, poważne traktowanie
pracy i uczniów. Dlatego na
lekcjach Bolesława Kieconia
można było otrzymać ocenę
z historii, geografii, muzyki.
Dlatego przez czterdzieści
kilka lat nie przyniósł zwol
nienia L4. Dlatego nigdy nie
dał się przekupić, nie przeka
zywał też wiedzy, którą aku

rat przekazywać należało.
Niektóre sposoby nauczania,
być może nie zostałyby po
chwalone przez metodyków,
jednak fakt, że na lekcjach
kuźnictwa można było posze
rzyć swoją wiedzę w wielu
dziedzinach, uczniowie uzna
li za najważniejszy. Hilde
garda Kubeczek z domu
Plinta, pierwsza przedstawi
cielka płci pięknej w ustroń
skim technikum oraz Jan
Kluz mówili o tym w Mu
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
kiedy 18 września odbywała
się uroczystość z okazji 75
urodzin ich n a u c z y c i e l a .
Przyszli też koledzy z pracy,
koledzy z podwórka, odczy
tano list dyrektora Józefa
Waszka, życzenia składał
przewodniczący Rady Miej
skiej Emil Fober, uczeń ju
bilata i burmistrz Jan
Szwarc, jego współpracow
nik. W prezencie od władz
pan Bolesław otrzymał wy
dawnictwo encyklopedyczne,

które z pewnością przypadło
do gustu obdarowanemu.
Uroczystość miała ciepły,
rodzinny charakter, ale też
najbliższa rodzina czynnie
włączyła się w jej organiza
cję. Dzięki prowadzeniu
Mariana Żyromskiego jej
uczestnicy wysłuchali rzetel

technicznego i jest autorem
podręcznika z tej dziedziny,
spotkanie miało charakter
bardzo artystyczny. Ol
drzych Sikora recytował
wiersz Wandy Mider napisa
ny specjalnie na tę okazję,
Wilibald Selzer odczytał
wierszowane życzenia, córki

nie p r z y g o t o w a n e j

A l i c j a i B e a t a na f o r t e p i a n i e

historii

życia Bolesława Kieconia i
kilku refleksji na temat isto
ty nauczania i funkcjonowa
nia szkoły.
— Jeszcze jedna ważna
umiejętność pedagogiczna,
która nie zawsze, przynaj
mniej wtedy, cieszyła się
uznaniem uczniów  łącze
nie przedmiotów zawodo
wych z przedmiotami hu
manistycznymi, zwłaszcza z
historią — mówił M. Żyrom
ski. — Teraz mówi się o ja
kiejś odkrywczości, inte
gracji kształcenia, a to sta
re prawdy, dobry nauczy
ciel zawsze je stosował, mię
dzy innymi właśnie Bole
sław Kiecoń.
Można by też powiedzieć,
że jak na urodziny człowie
ka, który ukończył politech
nikę, nauczał przedmiotu

i flecie grały utwory Montie
go, Mozarta, Straussa, Cho
pina. Przebojem tego popo
łudnia był utwór Lo studente
passa zagrany przez całą ro
dzinę, oczywiście wraz z ju
bilatem, który zaprezentował
swoje zdolności muzyczne
grając na akordeonie. Na za
kończenie gości zaproszono
na poczęstunek przygotowa
ny przez najbliższych pana
Bolesława.
Monika Niemiec
Bolesław Kiecoń otrzymał
nagrodę ministra oświaty i
wychowania, nagrodę mini
stra edukacji narodowej, na
grodę kuratora oświaty, Brą
zowy i Złoty Krzyż Kawaler
ski, Złotą Odznakę Związku
Nauczycielstwa Polskiego i
odznaczenie Zasłużony dla
Województwa Katowickiego.

Spotkanie prowadził M. Żyromski.

Fot. W. Suchta

NIE DLA NAS TAKIE SPOTKANIA

Wymowny gest wicepremiera.
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Fot. W. Suchta

W piątek 17 września odwiedził Ustroń wicepremier, mini
ster finansów Leszek Balcerowicz. Kilka tygodni wcześniej
miejscowi działacze Unii Wolności zapowiadali taką wizytę.
Miała ona mieć w Ustroniu bogaty program. Zapraszano też
prasę lokalną, w tym kilkakrotnie Gazetę Ustrońską. Jeszcze
tydzień wcześniej starosta Andrzej Georg na konferencji pra
sowej zapraszał wszystkich dziennikarzy na spotkanie z wi
cepremierem w Ustroniu. Na kilka dni przed wizytą było wia
domo, że ograniczy się ona do półtorej godziny. L. Balcero
wicz miał przybyć do „Juhasa" w Jaszowcu w piątek o godz.
18.00. Spóźnił się tylko 20 minut, ale przyjechał. Niestety
mimo zaproszeń nie mogliśmy wziąć udziału w spotkaniu. Od
razu na początku poinformowano grzecznie, że prosi się
dziennikarzy o opuszczenie sali. Okazało się, że mimo zapro
szeń jednak nie dla nas takie spotkania. Póki dziennikarze
sali nie opuścili, L. Balcerowicz dyskretnie pokazywał kole
gom partyjnym, a mnie udało się to uchwycić na zdjęciu, by
nie puszczali pary z ust.
(ws)

Witejcie w Ustróniu
ludeczJkowie mili
bo choć teście kansik
w wielkim świecie pobłóndzili
to przeca wracocie
do rodzinnej ziymi
bo tu teście sóm dycki
miyndzy swymi
Tot was witomy
kamraci przemili
i cieszymy się dzisio
z tej spotkańio chwili
a te was tu wszyscy
radzi mómy
to zdo nóm sie przeca,
te zaś sie spotkomy.
Ten wiersz autorstwa Lidii
Szkaradnik recytowała Mag
da Zborek w Muzeum Hutnic
twa i Kuźnictwa podczas spo
tkania z Krystyna Winecką,
autorką książki „Od Stanisła
wowa do Australii". Krystyna
Winecka, żona ustroniaka z Au
stralii Otona Windholtza, zna
na jest wielu osobom w naszym
mieście. Jej wizyty w Ustroniu
w latach 50. i 60. a później w
90. znalazły też swe miejsce w
książce. Pisze o naszym mieście
ciepło. Gdy wydawało się, że nie
ma szans na zobaczenie choćby
jeszcze raz w życiu rodzinnego
Stanisławowa, dla K. Wineckiej
w coraz większym stopniu takim
miejscem rodzinnym stawał się
Ustroń. „ Poczułam się tu jak w
domu"  pisze po pierwszej,
jeszcze narzeczeńskiej wizy
cie. Nic więc dziwnego, że
przez karty książki przewija się
wielu ustroniaków, tych obec
nych i tych jedynie poznanych
z rodzinnych dokumentów
Windholtzów.

Najbardziej przejmujące
fragmenty książki „Od Stani
sławowa do Australii" dotyczą
lat II wojny światowej i roku
1968. K. Winecka, w latach II
wojny żydowskie dziecko
ukrywane z fałszywą metryką
urodzenia, przeżyła zagładę
swego narodu. Dziś daje świa
dectwo swą książką.
Podczas pierwszej prezentacji

Wineckiej należy do literatuiy
faktu. Jest to typ literatury wspo
mnieniowopamiętnikarskiej i
ten typ literatury, bez fikcji lite
rackiej, bez wyszukanych figur
stylistycznych i artystycznych,
trafia do przekonania najsku
teczniej. (...) Książkę K. Winec
kiej należy czytać konfrontując
siebie z tym co tam znajdujemy,
przemyśliwać i przykładać wła

W DRODZE DO DOMU

Wykład wygłosił Jan Krop.
książki K. Wineckiej w ustroń
skim muzeum, wykład wygłosił
Jan Krop, który mówił m.in.:
— Oto osoba, która daje do
wód swojego istnienia, daje do
wód swojej egzystencji. Mimo
upływu sześćdziesięciu lat, na
nowo, jeszcze raz rozświetla
mroki ludzkiej egzystencji, mro
ki ludzkiej niewiedzy o niego
dziwościach natury człowieczej,
gdy ta natura ujęta jest w rygory
ideologii. Książka Krystyny

„... Droga
pędzi Z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach
Ocalić od zapomnienia".
K. I. Gałczyński
Wbrew tytułowi nie jest to tylko książka podróżnicza. W swej
istotnej, najgłębszej warstwie dotyka wrażliwych pokładów psy
chiki ludzkiej, w której odciśnięte ślady przeżyć pozostają na całe
życie.
Cierpienie pozostaje zawsze jednostkowym fizycznym i psy
chicznym przeżyciem. Z trudem tylko można sobie wyobrazić
ból dwunastoletniej dziewczynki, która ze swymi najbliższymi,
czeka w olbrzymiej kolejce na śmierć. Matki już nie miała od
kilku lat, zaś ojca zamordowali Niemcy przed miesiącem. Był
rok 1941.
Przypadek, tak częsty wyznacznik lat II wojny światowej, spra
wił, że losy Krysi wiodły po ucieczce ze Stanisławowa do Lwo
wa, a potem do Warszawy. I znów przypadek sprawił, że otarła
się tylko o śmierć. Ileż kłębiących się myśli musiało wtedy prze
biec przez głowę dziecka, aby po latach napisać: Zrobiło mi się
żal życia. „ Byle tylko nie bolało "  pomyślałam.
W warstwie wspomnieniowej, będącej pewnego rodzaju pa
miętnikiem rodzinnym, boleśnie zapisał się rok 1968, gdy Żydzi
w Polsce, we własnej ojczyźnie, stali się obywatelami drugiej
kategorii.
Autorka wraz z mężem z wielkim pietyzmem zebrała wiele
dokumentów, zdjęć rodziny, ale przede wszystkim utrwaliła pa
mięć o Ojcu, Matce, którzy mimo, że odeszli, są, pozostają cząst
ką Stanisławowa. Odnalazła jedyny, ocalały grób Matki w Stani

Fot. W. Suchta
sne doświadczenia. (...) Prezen
tując książkę trzeba stwierdzić,
że mimo iż autorka stroni od
polityki, to nie udaje się jej
odejść od historii. A to dlate
go, że człowiek zostaje po pro
stu wpisany w swoje miejsce,
człowiek zostaje wpisany w
swoje kręgi narodowościowe.
W książce pani Wineckiej po
jawiają się mocne momenty za
haczające o politykę, a raczej
wynikające z polityki, natomiast

stroni od jakichkolwiek komen
tarzy. Nie znajdziemy tam pró
by interpretacji czegokolwiek.
To jest literatura faktu dokumen
tująca życie i poprzez to życie
mamy możliwość dokonywać
konfrontacji w różnych aspek
tach  politycznym, narodowo
ściowym, kulturowym. (...) Wy
buch II wojny światowej wy
zwolił upiory faszystowskie. Po
obrazie spokoju i pełnej koeg
zystencji etnicznej, tam na kre
sach wschodnich wyzwala się
wojenna nienawiść między na
cjami. Oto obraz wypędzania z
domów, rozstrzeliwania, a za
jakiś czas budowania getta. W
tym wszystkim gdzieś przewija
się dziecko. (...) Uważam za naj
bardziej przejmującą pierwszą
część, z uwagi na tragedie losów
w okresie wojny. Część trzecia,
to próba powrotu do Edenu, do
dziecinnej Arkadii, a jeszcze
inaczej, to próba powrotu do
kraju lat dziecinnych. Niestety
ta próba udać się nie może. (...)
To nie jest już ten sam Stanisła
wów. Kiedy autorka osiągnęła
swój cel i weszła do kamienicy,
w której mieszkała przed woj
ną, to jak pisze: „Staliśmy przed
tymi drzwiami w milczeniu jak
przed wejściem do rodzinnego
grobowca." Jest to zdanie god
ne najlepszych ujęć literacko 
artystycznych.
Po wykładzie była okazja do
dyskusji, wystąpień. Okazało
się, że na sali znalazły się osoby
pamiętające przedwojenny Sta
nisławów i tak jak K. Winecka
są po dziś dzień związane z nim
uczuciowo. Wojsław Suchta

sławowie, później odnalazła wraz mężem grób rodziców Otka w
Ustroniu.
Pędzili życie tułacze, nie z wyboru, lecz z konieczności, smut
nej rzeczywistości. Z Australii płynie spojrzenie wstecz, pełne
miłości i przywiązania. Stanisławów i Ustroń pozostaje zawsze
bliski, bo człowiek rodzi się w określonym miejscu na ziemi, któ
re z upływem lat pozostaje coraz piękniejsze i bliskie: to nasz
dom rodzinny i OJCZYZNA.
Józef Twardzik
Krystyna Winecka (Irena Wilder) „ Od Stanisławowa do
Australii"

K. Winecka w rozmowie z J. Twardzikiem podczas promocji
książki w ustrońskim muzeum.
Fot. W. Suchta
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ROWEREM PO RÓWNICY
(cd. ze str. 1)
Trasę długości 5,5 km i o różnicy wzniesień 100 m wytyczono
od schroniska na Równicy w kierunku „Zbójnickiej Chaty", dalej
szlakiem w kierunku Wisły, potem na szczyt Równicy, zjazd w
kierunku Lipowskiego Gronia i trawers do mety przy schronisku.
Taką pętlę zawodnicy pokonywali od jednego do sześciu razy w
zależności od kategorii. Szczególnie wiele emocji budził zjazd
ze szczytu Równicy. Tam rozwijano największe prędkości, tam
też najczęściej dochodziło do awarii rowerów. Największym pe
chowcem całej imprezy uznano kierującego ustrońską przychod
nią znanego lekarza Marka Wiechę. Mimo zerwanego łańcucha
zawodnik ten ambitnie kontynuował wyścig, nie rezygnując z
walki. Taka sportowa postawa znalazła uznanie wśród publicz
ności i organizatorów. Emocjonowano się też pojedynkami naj
lepszych. Wystartowało kilkunastu utytułowanych zawodników,
a wśród nich mistrzyni Polski Joanna Gruca, mistrz Polski Ro
bert Wizner i wicemistrz Polski Wacław Godycki. Właśnie W.
Godyckiego najgłośniej dopingowano, bo przecież to ustroniak
trenujący w Wiśle. Prowadził on na pierwszym okrążeniu, niestety
później musiał uznać wyższość Tomasza Dziwisza z Ustrzyk Dol
nych. Miłą niespodziankę za to sprawił inny ustroniak Radosław
Czyż, który wygrał swą kategorie pokonując m.in. R. Wiznera.
W najbardziej prestiżowej kategorii „elita" zwyciężyli zawod
nicy liczący się w Polsce. Dość spokojnie wygrał Zbigniew Ada
mus, który w tym roku triumfował już w zawodach cyklu Grand
Prix, siódmy był na Mistrzostwach Polski. W słabszej obsadzie
kobiet zwyciężyła ubiegłoroczna mistrzyni kraju Anna Cieślar z
Wisły.

Fot. W. Suchta
Wyniki: kobiety: juniorki niezrzeszonejedno okrążenie: 1.
Joanna Gruca  BielskoBiała (21,00), 2. Joanna Kalinowska
 Ustroń (28,03), 3. Natalia Kubala  Ustroń (28,17), seniorki
niezrzeszone  jedno okrążenie: 1. Renata Dziedzic  Ustroń
(24,19), 2. Magdalena Teodorowicz  Tułowice (29,43), 3. Ire
na Gogółka  Ustroń (40,03), juniorki z licencją  dwa okrąże
nia: 1. Marlena Pyrgies  KKS Trasa Zielona Góra (44,03), se
niorki z licencją  dwa okrążenia: 1. Anna Cieślar  KS Cremona
Wisła (43,33).
Mężczyźni: młodzicy  dwa okrążenia: 1. Jakub Buda  An
drychów (37,45), 2. Jakub Jaroński  Jarocin (39,28), 3. Grze
gorz Wróblewski  Ustronianka Ustroń (41,03), 5. Grzegorz
Macura  Ustronianka Ustroń (42,08), juniorzy młodsi  dwa
okrążenia: 1. Radosław Czyż  Ustronianka Ustroń (36,28), 2.
Robert Wizner  Bielsko Biała (37,48), 18. Michał Wiecha 
Ustroń (47,57), juniorzy  trzy okrążenia: 1. Miłosz Witos  Ustro
nianka Ustroń (55,43), 9. Marian Stefaniak  Ustroń (1.03,20),
elita i orlicy  trzy okrążenia: 1. Jarosław Miodoński  Żywiec
(54,27), 2. Marcin Musik  Chorzów (54,46), 3. Krzysztof Ski
ba  Ustronianka Ustroń (56,45), 16. Tomasz Baranowski 
Ustronianka Ustroń (1.01,28), masters  dwa okrążenia: 1. Krzysz
tof Przybyłko  Lipowa (38,54), 8. Mirosław Krzempek  Ustro
nianka Ustroń (49,24), 12. Józef Barabosz  Ustroń (55,44), 14.
Piotr Czyż  Ustronianka Ustroń (58,51), weterani  dwa okrąże
nia: 1. Andrzej Kandziora  Ruda Śląska (44,39), 2. Grzegorz
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Fot. W. Suchta
Grzempa  BielskoBiała (46,17), 3. Tadeusz Spilok  Ustro
nianka Ustroń (46,50), 6. Roman Pawlas  Ustroń (1.06,32), 7.
Marek Wiecha  Ustroń (1.27,34), młodzicy z licencją  trzy
okrążenia: 1. Konrad Szafrański  BTC Ustrzyki Dolne (54,08),
juniorzy młodsi z licencją  trzy okrążenia: 1. Marcin Przybyła 
Sokół Szczyrk (51,45), juniorzy z licencją  pięć okrążeń: 1. To
masz Dziwisz  BTC Ustrzyki Dolne (1.25,31), 2. Wacław Go
dycki  KS Cremona Wisła (1.29,46), elita i orlicy z licencją 
sześć okrążeń: 1. Zbigniew Adamus  LKS Błękitni Koziegłowy
(1.43,47), 2. Bogdan Czarnota  LKS Optex Opoczno (1.46,44),
3. Andrzej Łaszczak  Sokół Szczyrk (1.47,03), masters z licen
cją  dwa okrążenia: 1. Mirosław Sikora  Vlestibor Czechy
(37,50), weterani z licencją  dwa okrążenia: 1. Janusz Lewan
dowski  KS Cremona Wisła (40,04).
Najlepszym nagrody wręczali: wicewojewoda Andrzej Gała
żewski, burmistrz Jan Szwarc i organizator K. Wróblewski.
Po dekoracji zwycięzców A. Gałażewski powiedział:
— Chciałbym życzyć wszystkim, którzy dziś nie stanęli na
podium, by za rok bardziej im się poszczęściło, żeby zdoby
wali nagrody, ale przede wszystkim żeby rozpowszechniali
ten bardzo piękny sport, w którym zarówno dziewczęta jak i
chłopcy mogą zdobywać góry.
Na mecie zwycięzcy zawodów powiedzieli:
Anna Cieślar: — Jest to pierwsze zwycięstwo w tym roku.
Bardzo się z niego cieszę, choć wyścig kończyłam nie na rowe
rze. Złapałam gumę na ostatnim zjeździe i ostami kilometr prak
tycznie biegłam z rowerem. Ciężki miałam ten sezon. Połamałam
się i nie mogłam trenować i startować. Dziś jechało mi się raczej
ciężko, choć trasa jest bardzo ładna. Trudne są zjazdy, wiele
momentów technicznych. Tak powinno być. Trochę mną rzucało
na zjazdach, były duże kamienie i trzeba było uważać. Konku
rencja nie była zbyt mocna, ale młodsze koleżanki mocno z tyłu
naciskały. W sumie ciężko się robi i ciężko będzie wygrywać i
dlatego do przyszłego sezonu zamierzam się solidnie przygoto
wać. Przede wszystkim postanowiłam, że już nie będę się łamać,
postaram się jeździć bez kontuzji. Jestem z Wisły więc Równicę
znam dobrze, zdarza mi się tu trenować. Jeżdżę zazwyczaj mię
dzy Równicą, Orłową i Trzema Kopcami.
Zbigniew Adamus: — Jestem z Koziegłów koło Częstochowy
i ścigam się w klubie Błękitni Koziegłowy. Przyjechaliśmy tu, bo
chcieliśmy zobaczyć jak to tu będzie zorganizowane. Przyjecha
liśmy tu całym klubem i wszystkim się bardzo podobało. Ładna,
selektywna trasa, dużo technicznych zjazdów, podjazdy natomiast
po kamieniach i trzeba mieć odpowiednią technikę by z tym so
bie poradzić. Dla mnie najgorszy był odcinek zaraz po starcie,
gdzie koło zagrzebywało się w piachu. Przy zjeździe ze szczytu
wyrzucało do góry i trzeba było uważać żeby nie złapać gumy
albo się nie wywrócić. Po pierwszej rundzie już kontrolowałem
wyścig i mogłem jechać uważnie w tych wszystkich niebezpiecz
nych momentach. Sporo nadrabiałem na podjazdach. Dziś raczej
nie obawiałem się konkurentów, bardziej defektu sprzętu. Na ro
werze ścigam się już jedenaście lat. Pierwsze na szosie, później
w przełajach, które są moją dyscypliną podstawową. Od dwóch
sezonów natomiast profesjonalnie ścigam się na rowerach gór
skich. Jest to coraz popularniejsza dyscyplina, praktycznie zawo
dy są organizowane co tydzień i można się ścigać.
Wojsław Suchta

POD ZNAKIEM DRZEWA
W Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" rozpoczęto sezon 20
września, wernisażem wystawy Barbary Paluszkiewicz pod tytu
łem „Jest takie miejsce ... ustronne". Prace, które prezentuje ar
tystka na stałe mieszkająca we Wrocławiu, to apoteoza drzewa,
„archetypu spokoju, trwania, mądrości i pewności" jak czytamy
w tekście broszurki wydanej z okazji wystawy. Malarka Ewa
Barska pisze dalej: „ Przedstawione na wystawie prace prezentu
ją kilka technik  od rysunku przez pastel, monotypią, grafiką
warsztatową po fotografią. Na wszystkich Barbara ukazuje ko
lejne, magiczne oblicza natury. Rysunki białą pastelą na czar
nym papierze tworzą najbardziej drapieżną atmosferą. Ich pod
stawowym elementem jest zarówno linearyzm,jak i podkreślenie
światłocienia odważnymi i klarownymi plamami światła. W praw
dziwym labiryncie gałęzi groźnych, monumentalnych drzew z
mateczników opuszczonych przez człowieka, jakby wyjętych z
mrocznych bajek braci Grimm, w ostrych zadziorach wertykali
pni ginących w odległej perspektywie łączy Basia, zarówno cier
pliwość, tak ważną w grafice, jak i swobodą wypowiedzi, tak istot
ną w rysunku."
Tytuł wystawy nie bez powodu kojarzy się z nazwą naszego
miasta. W Ustroniu mieszkał pradziadek artystki, tutaj urodziła
się jej mama. Przez wiele lat nie odwiedzała tego miejsca, aż w
końcu odnalazłaje jako swoje miejsce ustronne. Od czterech lat,
sierpniowe dwa tygodnie spędza pani Barbara w naszym mie
ście. Przyjeżdża z mamą, bez męża, bez dzieci, i maluje. Twór
czość pochłania ją także we Wrocławiu. Śmieje się nawet cytując
mamę, że to już jest nadprodukcja. Mąż prowadzi firmę, dzieci
studiują, a ona może oddać się swojej pasji. Oczywiście przy
domu, mimo małej powierzchni ogródka, także rosną drzewa,
brzozy. Przywiozła je do Ustronia na jednej z fotografii, (mn)
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Barbara Paluszkiewicz 99
Po raz czwarty w tym roku,
7 września na posiedzeniu
Zarządu zebrali się przedsta
wiciele Towarzystwa Miło
śników Ustronia. Spotkanie
odbyło się tradycyjnie w ga
lerii Biura Promocji i Wystaw
Artystycznych w Rynku. Ze
branie miało charakter szcze
gólny, bowiem gościli na nim
państwo Krystyna i Otton
Wineccy  Windholtz z dale
kiej Australii.
Mieszkający od 1968 roku
w Melbourne państwo Wi
neccy darzą Ustroń ogrom
nym sentymentem, ponieważ
urodził i wychował się tutaj
pan Otton. Zbierają pamiątki
i publikacje związane z na
szym miastem, a od listopa
da 1994 roku należą do To

TMU

Fot. M. Niemiec

CHLEB MIŁOSIERDZIA
Chleb Miłosierdzia zwany Panis Caritas był do niedawna
do kupienia w sklepach w Ustroniu i Cieszynie. Wypiek chle
ba to inicjatywa włoskich piekarzy, część dochodu ze sprze
daży przekazywana jest na pomoc głodującym. Tę niecodzien
ną akcję charytatywną można było zrealizować dzięki popar
ciu i błogosławieństwu Jana Pawła II, on też osobiście po
święcił pierwszy upieczony we Włoszech bochenek. Panis
Caritas ma okrągły kształt, pieczony jest ze składników, któ
rych rodzaj i proporcje są zastrzeżone, podobnie jak forma i
znak. Nie może być produkowany bez zgody producenta mie
szanki. Waży ok. 330 g, w środku znajduje się kółko z nalep
ką, od którego odchodzą promienie dzieląc chleb na 12 czę
ści. Zalecane jest, by chlebem łamać się z rodziną podczas
posiłku, a nie kroić nożem. Dzielenie się bochenkiem Panis
Caritas ma być symbolem solidarności i dzielenia się z gło
dującymi.
Wypieku Panis Caritas podjęła się Piekarnia Nr 1 „Społem"
PSS w Ustroniu i na początku nie było problemu ze sprzeda
żą. Zainteresowane były sklepy nie tylko na terenie naszego
miasta. O możliwości kupienia chleba i idei z nim związanej
informowali swoich parafian księża. Ostatnio jednak zainte
resowanie zmalało do tego stopnia, że piekarnia ograniczyła
wypiek do dwóch dni w tygodniu, w sumie 20 sztuk, ale i tak
z półek sklepowych powracało około 12 bochenków. Teraz
zaprzestano już produkcji. Wielce prawdopodobne jest, że
przyczynił się do tego krytyczny artykuł, który ukazał się w
urbanowej gazetce.
(mn)

W

warzystwa
Miłośników
Ustronia. Ostatni raz państwo
Wineccy gościli w Ustroniu
w 1997 roku, w związku z
uroczystością odsłonięcia po
mnika, który stanął na miej
scu synagogi przy ulicy
Ogrodowej.
Po przywitaniu, prezes
TMU Stanisław Niemczyk
zapoznał zebranych z kierun
kami działań Towarzystwa od
czerwca 1997 roku, czyli od
ostatniej wizyty państwa Wi
neckich. Omówił przebieg
prac TMU nad wydaniem 10
numeru „Pamiętnika Ustroń
skiego" oraz przedstawił za
mierzenia i pomysły na jego
nowy  11 numer. Poinformo

wał o współpracy Towarzy
stwa z Domem Europejskim
w sprawie uczynienia z „Pra
żakówki" Centrum Edukacji
Europejskiej, o udziale TMU
w dyskusji nad herbem Ustro
nia oraz w życiu kulturalnym
miasta. Poruszono również
problem rewindykacji przed
wojennej własności Towarzy
stwa. Państwo Wineccy żywo
interesowali się sprawami
omawianymi na tym nieco
dziennym  retrospektywnym
zebraniu TMU.
Na spotkanie zaproszony
również został pan Włady
sław Majętny, od lat wspó
łpracujący z redakcją „Pa
miętnika Ustrońskiego", któ

ry wyraził chęć przystąpienia
do Towarzystwa Miłośników
Ustronia.
Na zakończenie posiedze
nia, prezes TMU w imieniu
Zarządu wręczył zagranicz
nym członkom wiązanki
kwiatów i złożył życzenia
zdrowia oraz zaprosił na na
stępne posiedzenie Zarządu
za dwa lata. Natomiast pani
Krystyna Winecka ze swej
strony zrewanżowała się za
proszeniem członków Zarzą
du do wzięcia udziału spotka
niu 12 września Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa, po
święconemu promocji jej no
wej książki pt. „Od Stanisła
wowa do Australii".
Bożena Kubień,
sekretarz Zarządu TMU

Gazeta Ustrońska 7

TENIS POD DACHEM
O problemach związanych z budową krytych kortów można
było przeczytać w naszej gazecie, gdy zamieściliśmy rozmowę z
inwestorem Ernestem Schubertem. Najpierw długo szukał od
powiedniego miejsca, potem na własnej skórze przekonał się jak
nieuczciwi potrafią być niektórzy przedsiębiorcy. Jednak 18 wrze
śnia, wszystkie te kłopoty mógł już wspominać z uśmiechem,
ponieważ właśnie w tym dniu uroczyście inaugurował sezon w
hali tenisowej. Oglądano wnętrze, sprawdzano nawierzchnię, nie
którzy zastanawiali się, jakim cudem cała konstrukcja zmieściła
się raptem na trzech tirach. Znaczenia tego obiektu sportowego
dla oferty rekreacyjnej naszego miasta nie da się przecenić. O
wrażenia zapytaliśmy zaproszonych gości.
Jan Szwarc, burmistrz Ustronia — Hala jest przepiękna i
bardzo się cieszę, że powstał nowy obiekt sportowy na terenie
Ustronia, i to obiekt wysokiej klasy. Mieszkańcy miasta, a także
wczasowicze, życzyliby sobie, żeby kolejni inwestorzy, rozpo
czynali tego typu działalność na naszym terenie. Jesteśmy zawsze
przychylni ludziom, którzy chcą sprawić, że Ustroń będzie miał
więcej do zaoferowania. Jako miasto, w związku z koniecznością
zaspokojenia wielu innych potrzeb, nie bylibyśmy w stanie wydać
takiej sumy na halę. Nawet jeśli kiedyś będzie możliwe wybudowa
nie jakiegoś obiektu sportowego za pieniądze miejskie, to nie zna
czy, że prywatni inwestorzy, przestaną być doceniani. Im ciekawsza
i bardziej urozmaicona będzie nasza oferta skierowana do turystów,
tym więcej osób będzie chciało odwiedzić Ustroń.
Zbigniew Hołubowicz prezes Klubu Sportowego „Kuźnia"
— Obiekt zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Duża hala, pięk

Ernest Schubert, właściciel hali tenisowej.

Fot. W. Suchta

nie w\konczona, myślę, że będzie miała znaczenie dla rozwoju
ˇ>portu w naszym mieście, zwłaszcza, że słyszałem, iż jest to je
dyny tego typu obiekt w naszym województwie. Cieszę się razem
z panem Schubertem z zakończenia inwestycji i życzyłbym sobie
i Ustroniowi, by wyrosła u nas sława tenisowa na miarę Fibaka,
czy Grzybowskiej. Tego typu prywatne inwestycje są o tyle waż
ne, że biedne zazwyczaj małe kluby sportowe, finansowo nie by
łyby w stanie podołać takiemu przedsięwzięciu.
Małgorzata Budzyńska, architekt, Urząd Miejski — Cieszę
się, że wreszcie wydarzyło się to, na co tak długo czekaliśmy.
Otwarcie następuje po czterech lata biegania, załatwiania i bory
kania się z wieloma kłopotami. Dobrze, że znalazł się tak zdecy
dowany człowiek, bo niejednemu odechciało by się po drodze.
Miejmy nadzieję, że dzięki tej hali, ale także dzięki kortom funk
cjonującym przy bulwarach nadwiślańskich, Ustroń będzie zna
ny, jako miasto tenisowe.
Piotr Przybyła, prezes Ustrońskiego Towarzystwa Teni
sowego — Mogę chyba mówić w imieniu wszystkich członków
Towarzystwa, że bardzo się cieszymy z powstania tego obiektu.
Na pewno będzie się przyczyniał do rozwoju sportu na naszym
terenie, sprawi, że wiele osób polubi Ustroń. Współpraca między
Towarzystwem, a panem Schubertem układa się dobrze, myślę, że
będzie coraz lepiej. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów na temat
korzystania z hali przez naszych członków. Na naszym terenie są to
pierwsze wymiarowe korty kryte, ale sytuacja wygląda dużo lepiej
za południowągranicą. Dlatego też prawie wszyscy członkowie UTT
jeżdżą grać pod dachem do Czech, między innymi do Trzyńca i
Karwinej. Być może teraz to się zmieni.
(mn)
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Zaproszeni /ostali przedstawiciele władz.

Fot. H. Cieślar

KORTY JAK NOWE
Miłośnicy tenisa ziemnego, chyba nie mogąjuż narzekać na brak
miejsca do uprawiania tej dyscypliny. Od 25 września, dzięki nowo
otwartej hali można grać bez względu na warunki pogodowe, a uro
czystość. która odbyła się kilka dni wcześniej na świeżym powie
trzu. również zakończyła ważną inwestycję związaną z tenisem.
Podczas bankietu, zorganizowanego przez Ustrońskie Towa
rzystwo Tenisowe, świętowano doprowadzenie kortów w Parku
Kościuszki nad Wisłą do stanu, którego miasto już się nie po
wstydzi. Ciekawy jest fakt, że zarówno właściciel krytych kor
tów" jak i UTT mogą się cieszyć ze swoich obiektów dopiero po
pokonaniu wielu trudności.
Wyboistą drogę prowadzącą do przejęcia kortów wspominał
prezes UTT Piotr Przybyła rozpoczynając uroczystość 15 wrze
śnia. Na wstępie przywitał jednak gości, a wśród nich starostę
powiatu Andrzeja Georga, przewodniczącego Rady Miejskiej
Emila Fobra, burmistrza Jana Szwarca, przedstawicieli Urzę
du Miejskiego i oczywiście samych tenisistów. Tego dnia kilku
nastu członków Towarzystwa przyjęło w swoje szeregi kolejnych
trzech entuzjastów rakiety, a wcześniej tytuły honorowych człon
ków UTT otrzymali architekt Małgorzata Budzyńska i Jan Po
lok, który prowadzi szkółkę tenisową. Burmistrz J. Szwarc za
pewnił zgromadzonych o przychylności władz miejskich.
Zadaszenie i zaplecze w postaci natrysków, toalet, którymi dys
ponują teraz korty nad Wisłą, to efekt zaangażowania finansowe
go samych tenisistów. Na tym polu zasłużyła się firma „Utex"
Romana Króla, firma „Kubala" Romana Kubali, Zakład Przetwór
stwa Mięsnego Henryka Kani. Tak zwane zaplecze sanitarne wła
snymi środkami stworzył Jan Pilch „Marmury, Granity". Suma,
którą dotychczas zainwestowano to 80.000 zł, nie licząc kosztów
zaplecza. Całość oblicza się na około 100.000 zł. Było co święto
wać i za co wznosić toasty podczas bankietu, który obsługiwał
personel hotelu „Magnolia".
Poczyniono też kroki, by ten pełnowartościowy obiekt wyko
rzystać do organizacji większej imprezy. Trwają rozmowy z or
ganizatorami amatorskiego turnieju tenisowego Family Cup na
temat rozegrania eliminacji Śląska i Opola właśnie w Ustroniu.
Jest zbyt mało czasu, by udało się to w przyszłym roku, ale wszy
scy członkowie UTT mają nadzieję, że już w niedalekiej przy
szłości na kortach odbywać się będą interesujące imprezy, (mn)

Świętowano podczas uroczystego bankietu.

Fot. H. Cieślar

Kierownictwo Rodzinnej Praktyki Lekarskiej NZOZ s.c. z sie
dzibą w Ustroniu  Nierodzimiu, ul. Skoczowska 137, w imie
niu własnym, jak również wszystkich podopiecznych Prakty
ki, składa serdeczne podziękowania Wszystkim Firmom i Oso
bom Prywatnym, dzięki których życzliwości, pracy własnych
rąk bądź wsparciu finansowemu, możliwe stało się przeobra
żenie oblicza dawnej Przychodni Rejonowej Nr 3 w Ustroniu
Nierodzimiu, w obecnie funkcjonującą Praktykę Lekarską i pod
niesienie poziomu świadczonych usług.
W szczególności pragniemy podziękować Państwu:
Klaudii Sikora, Jerzemu Bobkowi, Stanisławowi Greniowi,
Eugeniuszowi Greniowi, Stanisławowi Zającowi, Henrykowi
Erdmanowi, Leszkowi Husarowi, Józefowi Bukowczanowi oraz
firmom: Zakład Drogowy „Everest" s.c. J. J. Muszer, Drzewa i
Krzewy Ozdobne R. J. Puzoń, „Pablo"  Reklamy.
Wszystkim Wam za okazaną przychylność, otwarte serca, po
moc i wsparcie serdecznie dziękujemy.
Marzanna Kunkel Korczago i Tadeusz Recman
Jednocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość
składania deklaracji przynależności do naszej Praktyki, któ
ra zapewnia całodobową, fachową, internistyczną i pedia
tryczną opiekę swoim podopiecznym.

u d z i e l a n y o d 1 . 1 0 . 1 9 9 9 r. d o 3 0 . 1 1 . 1 9 9 9 r.
na bardzo dogodnych warunkach:
/

dla klienłów posiadających w naszym banku

/

dla pozosfałych klienłów

</

oprocentowanie kredyłu:

rachunek „ror"

max. do wys. 5.000 zł;
max. do wys. 4.000 zł;

tylko 16,5% w stosunku rocznym
(realny koszt kredytu 8,94%);
/

kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy.

WYKORZySIUJĄC KRfDYI NA WYDATKI O B J ^ i t ULGĄ PODATKOWĄ,
FISKUS ZWRÓCI Cl KOSZTY KRfDYTU Z NAWIĄZKĄ.
Ponadło zachęcamy do zakładania
w naszym banku rachunku „ror"
i k o r z y s t a n i a z k r e d y ł u linii „ r o r "
na bardzo korzystnych warunkach:
/ oprocentowanie kredytu 18% w stosunku rocznym,
bez prowizji;
</ oprocentowanie rachunku „ror"  9% w stosunku rocznym.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:
w Usłroniu przy ul. Partyzantów 5
o r a z w Wisie p r z y u l . 1 M a j a 4 9 .
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COMMERCIAL UNION

UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia m, tycie
EM E R Y TA L N Y C H
Zawieranie umów z Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym BPH CU WBK
Agent Funduszu: Władysław NIEMIEC
Ustroń, ul. 3 Maja 82 (na przeciwko CPNu  Ustroń Brzegi)
Tel. 8542762, kom. 0602190158
III FILAR UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE, EMERYTALNE

Fot. W. Suchta

NIE PROTESTUJĄ
Organizatorem akcji protestacyjnej strażaków jest związek za
wodowy „Florian". Jego członkowie zapewnili, że protest nie
przyjmie formy, która zagrażałaby bezpieczeństwu ludzi, straż
pożarna normalnie będzie wyjeżdżać do pożarów. Na razie po
starano się zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy finan
sowe poprzez symboliczne składanie przestarzałego sprzętu i
wyposażenia. Komendant Mirosław Melcer z Jednostki Ratow
niczo  Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu po
wiedział, że w ustrońskiej jednostce nie działa związek zawodo
wy i dlatego nie odbywa się czynny protest.
— Podniesiona przez związek kwestia sprawności sprzętu
gaśniczego, samochodowego, czy przede wszystkim wypo
sażenia osobistego jest bardzo istotna — wyjaśnia M. Mel
cer. — Jak nieść pomoc innym, kiedy nasze zdrowie, życie
jest zagrożone z powodu przestarzałych, nie posiadających
atestów, badań technicznych elementów umundurowania
i wyposażenia?
Jakby na potwierdzenie swoich słów, komendant dodał, że
obecnie w cieszyńskim PKSie kapitalny remont przedniego
zawieszenia przechodzi jeden z samochodów eksploatowany
od 1987 roku. Wprawdzie ustrońscy strażacy nie korzystają z
pasów, czy hełmów liczących 30 lat, które pokazywano w te
lewizji jako przykład najbardziej drastyczny, jednak najstar
sze elementy wyposażenia mają 18 lat, nie posiadają atestu i
nie są przystosowane do samoratowania.
— Na razie nie protestujemy, ale nie wiem, co będzie
dalej, jeśli sytuacja finansowa straży pożarnej się nie po
prawi. Zadań przybywa, a pieniędzy jest coraz mniej —
mówi M. Melcer.
Protest ogłoszono w jednostkach w Skoczowie i Cieszynie, (mn)
Metal  Płot
\
wykonuje:
BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady
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
#plastik, szkło
a wodna
. rolnicze
ZAPRASZAMY
codziennie od 8.00 do 17.00
soboty od 8.00 do 14.00
tel. 8544710

f

r

SERWIS
\
OGUMIENIA 1

OPONY NOWE
I UŻYWANE
V
y

Ustroń  Hermanice
ul. Wiśniowa 2
033/ 854 50 66
0602 79 44 34
y

o
A IG ^ M P I s c LIFE
BIURO
ZAPRASZAMY
w g o d z . 10.00  1 2 . 0 0
oraz 1 4 . 0 0  1 7 . 0 0
Tel.:854 3 7 3 9 ,
0 6 0 1 4 6 3 3 73,
p o g o d z . 18.00  8 5 4 2 9 27
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Oglos/cnm

dröhne

Wideorejestracja S V H S i VHS.
Tel. 8544357.

Sprzedam młode króliki miniaturki.
Tel. 8545488.
Rencista poszukuje pracy.
Tel. 8542611.

A T R A K C Y J N E K R E D Y T Y . 10.000
bez p o r ę c z y c i e l i , r ó w n i e ż bez w i e 
dzy w s p ó ł m a ł ż o n k a , leasing. N a s ą 
czanie taśm i cartrigerów do druka
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 n o w e j . S k l e p Z i o ł o w o  K o s m c 
tyczny. U s t r o ń , ul. D a s z y ń s k i e g o 5.
ZAPRASZAMY.

Masaż leczniczy, wyszczuplający. Ko
smetyki M I N E R A Ł z Morza Martwe
go. Ustroń, ul. Kościelna 5, tel. 854
2693, 8551136.

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

O d d a m w d o b r e ręce białoczarne,
małe kotki. Tel. 8542373.

Studentka germanistyki udzieli korepe
tycji. Tel. 8544457.

P r o f e s j o n a l n e przestrajanie radiood
b i o r n i k ó w UKF. Serwis RTV  SAT,
C B radia, t e l e f o n y b e z p r z e w o d o w e ,
faxy. Ustroń, ul. D a s z y ń s k i e g o 2 6 ,
teł. 8 5 4  2 7  5 2 , 8551136.

Zamienię mieszkanie spółdzielcze M4
na 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. 85441 89 po 16, kom. 0603
384189.
Sprzedaż drzewek ozdobnych.
Tel. 8544072.
Sprzedam okna używane.
Tel. 8547352.
Udzielę korepetycji z j. angielskiego.
Tel. 8547160.

dzieci
sklep przy Kuźni k/torów kolejowych
POLECA W SZEROKIM WYBORZE:
©
akcesoria dla niemowląt
© pajace, śpiochy, wyprawki
© spodnie, bluzy, dresy
©
koszule, bluzki, sukienki
©
kurtki, ocieplacze
©
zabawki
© wiele, wiele innych towarów
C e n y przystępne! Przyjdź i prze
konaj się sam. Z tym ogłoszeniem do
datkowo 3 % rabatu. Zapraszamy!

Ż A L U Z J E
pionowe, poziome
R O L E T Y
zewnętrze, tekstylne
M A R K I Z Y
P A R A P E T Y
B R A M Y
rolowane i sekcyjne
F.H.U. „ L E M A L "
Tel. 852 72 80
0604 413 078

Indywidualne nauczanie j. niemieckie
go. Tel. 8547467.

Sprzedam drzewo wysezonowane
Tel. 8542845 po 16.
Ocieplanie budynków, roboty ogólno
budowlane, wykończenia wnętrz.
Tel. Ustroń 0604211179.
Kupię mieszkanie M3 w Ustroniu 
niska zabudowa.
Tel. (032) 7076157.

B| ' l

ot

USTROŃ, ul. SPORTOWA 7
tel. 854 27 92
111 księgi prcychodów
i rozchodów
m ryczałt
liJ e w i d e n c j a VAT

M zus

OPONY ZIMOWE
ZA GOTÓWKĘ
ZAKUPY NA RATY
/NA RATY
NOWOŚĆ
135*12 DĘBICA HUGO
WULKANJZACJA L GOSIW
USTROŃ, UL MEN/CA 15
854 32 69, 0602 256 613
DUŻE RABATY
iff

Ł

Do 3 października apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
O d 3 d o 10 p a ź d z i e r n i k a a p t e k a „ P o d N a j a d ą " p r z y u l . 3 M a j a .
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

... i prywatna  budowa pawilonu handlowego za przystankiem
PKS na Gojach.
Fot. M. Niemiec

CO

CZEKA

NAS

WYSTAWY
~Muzeum 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, o>vadów, 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 1, tel. 8543108. Czynne: od wtorku do piątku 916, soboty 1013.
Stała wystawa 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.

IMPREZY KULTURALNE
2.10

15.00

3.10

15.00

SPORT
2.10

15.00

11.00

Jak znaleźć wyciszenie w niespokojnym świecie?
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja".
Sprawy intymne. Spotkanie dla małżeństw.
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja".
Gościem obu spotkań będzie Linda Dillow (USA),
autorka książki „Twórcza Partnerka".
M e c z piłki n o ż n e j o m i s t r z o s t w o ligi o k r ę g o w e j .
Kuźnia Ustroń  Kończyce Małe.
Stadion K S „Kuźnia".
M e c z piłki n o ż n e j o m i s t r z o s t w o k l a s y „ C " .
KS Mokate Nierodzim  KS Goleszów.
Stadion w Nierodzimiu.

KINO „ZDRÓJ",
2930.9
17.10

17.00
19.00
17.00
19.00

ul. S a n a t o r y j n a 7 (baseny), tel/fax 8 5 4  1 6  4 0
Wielki Joe
ED TV
Podróż przedślubna
Bardzo Dziki Zachód

Nocne Kino Premier Filmowych
30.9

21.00

Regionalne Radio
_ _ _

Oni

O M

94.9

107.1

U B E Z P I E C Z E N I A * Fundusze Emerytalne
OFEKREDYT BANKU

PREVENTER ul. P o l a k a 35; TeL: 854 300«
[obok szkoły w l.'ntronlu — Polanie]

Inwestycja miejskaremont chodnika przy ul. 3 Maja... Fot. M.Niemiec
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STRZELECKI FESTIWAL
KS Mokate Nierodzim — LKS Dębowiec 8:0 (5:0)
Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze z Nierodzimia w
meczu z Dębowcem o mistrzostwo „Cklasy". Trzeba jednak
powiedzieć, że przeciwnik był dość słaby i na wiele pozwa
lał. Piłkarze z Dębowca zaledwie kilka razy zaatakowali, a w
całym meczu nie stworzyli ani jednej groźnej sytuacji. Ich
obrona była tak dziurawa, że napastnicy Nirodzimia bez tru
du znajdowali się w bardzo dogodnych sytuacjach strzelec
kich kilka metrów pod bramką. Festiwal strzelecki rozpoczął
Krystian Wawrzyczek zdobywając pierwszą bramkę po do
środkowaniu głową. W chwilę później Arkadiusz Madusiok
wchodzi odważnie w pole karne, mija dwóch obrońców i strze
la drugą bramkę. Kolejne dwa gole strzela niedawno pozy
skany przez Nierodzim Otton Karaś  pierwszego po ładnej
akcji trójkowej, drugiego głową po dośrodkowaniu Ryszar
da Stracha. Pierwszą połowę kończy K. Wawrzyczek zdoby
wając efektowną bramkę strzałem z 16 metrów.
Druga połowa zaczyna się dość chaotycznie. Żadnej z dru
żyn nie udaje się przezjakiś czas przeprowadzić składnej akcji.
Po kwadransie wszystko wraca do normy i znowu przewaga
Nierodzimia jest bardzo wyraźna. Dogodną sytuację marnuje
K. Wawrzyczek, który mając przed sobą tylko bramkarza z 5
m strzela prosto w jego ręce. Widać coraz wyraźniejszą prze
wagę Nierodzimia, co zostaje udokumentowane kolejnymi
bramkami. Na 6:0 podwyższa strzałem głową Jarosław
Strach, na 7:0 K. Wawrzyczek po dośrodkowaniu R. Stra
cha. Ostatnią bramkę zdobywa bardzo ładnym strzałem z rzu
tu wolnego Leszek Przyślakowski.
Spotkanie w Nierodzimiu obserwowało kilkuset kibiców. Mecz
sędziował Jarosław Ficek, który tego samego dnia po południu
wystąpił w drużynie Kuźni w meczu wyjazdowym w Jawiszowi
cach. Tradycyjnie już serwowano specjały Mokate, panowała miła
rodzinna atmosfera, do której niestety nie dostosowali się wszy
scy piłkarze, którzy, powiedzmy szczerze, klęli jak szewcy.
Po meczu powiedzieli:
Kapitan Ryszard Strach: — Dziś zagraliśmy poprawnie i
mecz mógł się podobać. Wszystko nam wychodziło, a wła
ściwie to mogło paść jeszcze więcej bramek. Przeciwnik był
dość słaby i dość łatwo się grało. Może jeszcze brakuje nam
techniki, dokładnego przyjęcia piłki, ale wszystko wychodzi

NA GRZĄSKIM BOISKU
KS Jawiszowice — Kuźnia Ustroń 3:2 (3:2)
Nie udał się wyjazd piłkarzy
Kuźni Ustroń do Jawiszowic.
Gospodarze, którzy w tym roku
awansowali do ligi okręgowej,
o wiele lepiej czuli się na nie
równym, wąskim i grząskim
boisku. Właśnie boisko spra
wiało, że gra była dość przy
padkowa, chaotyczna.
Kuźnia zaczęła bardzo do
brze. Już w 4 min. po rzucie
rożnym, egzekwowanym przez
Janusza Szalbota, piłka trafia
do Jarosława Ficka, który
strzela, a kierunek lotu piłki
jeszcze umiejętnie zmienia

z dystansu broni Henryk Bu
chalik, ale piłka wypada mu z
rąk, następuje dobitka i Jawi
szowice prowadzą 2:1. Odpo
wiedź Kuźni jest szybka. Szy
mon Pietrzyk precyzyjnie po
daje do R. Płazy, ten strzela, ale
bramkarzowi udaje się odbić

Fot. W. Suchta
coraz lepiej i myślę, że z każdym meczem nasza gra będzie
lepsza. Atmosfera w drużynie bardzo dobra, poznaliśmy się
już i nie ma problemów. Trener też bardzo dobry więc nie ma
na co narzekać. Oby tylko tak dalej było.
Trener Karol Chraścina: — Był to jeden z lepszych me
czów w naszym wydaniu. Szczególnie w pierwszej połowie
drużyna zagrała dobrze, w drugiej dałem szansę dublerom,
bo też muszą się ogrywać. Dlatego w pierwszych minutach
drugiej części spotkania gra się nie zazębiała, ale z czasem
ponownie mieliśmy sporą przewagę. Tak się gra jak przeciw
nik pozwala, poza tym mecz meczowi nierówny i trudno obie
cywać, że dalej będziemy zwyciężać tak wysoko. Trudno przy
tak wysokim zwycięstwie mówić o mankamentach, ale u za
wodników, którzy weszli w
mmmmmmmmmmm
drugiej połowie widać było
Nierodzim
13 204
braki. Jeszcze dużo pracy
Landek
13 122
przed nimi. Cała drużyna co
Rudnik
13 148
raz lepiej się rozumie, jest
Lipnik
10 188
wybiegana i to cieszy. Za ten
1412
Wapienica II
7
810
Mazańcowice 7
mecz wyróżnić należy całą
106
Goleszów
6
drużynę, szczególnie Krystia
1018
Dębowiec
6
na Wawrzyczka i Ottona Ka
Ogrodzona
58
4
rasa. W moim odczuciu byli
411
3
10. Wiślica
to najlepsi zawodnicy na bo
634
0
11.
MKS
Bielsko
isku.
(ws)
piłkę, podbiega do niej Mar
cin Hołubowicz i doprowadza
do wyrównania. Niestety do
głosu ponownie dochodzą Ja
wiszowice. Już w 39 min. usta
lony zostaje wynik spotkania.
Po dośrodkowaniu napastnik
Jawiszowic celnie strzela gło
wą nie dając szans naszemu
bramkarzowi. Po przerwie
trener Kuźni zdecydował się
na trzy zmiany. Na boisko
weszli: Mieczysław Sikora,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Roman Płaza i Kuźnia obej

muje prowadzenie. Z czasem
coraz groźniej atakują Jawiszo
wice. Groźnie strzelają z dy
stansu. W 15 min. przeprowa
dzają szybką akcję  po dośrod
kowaniu napastnik otrzymuje
piłkę 7 metrów przed bramką i
bez trudu strzela. Po pięciu
minutach kolejny mocny strzał

Dawid Szpak i Bartłomiej
Buchalik. Były to zmiany
dobre, bo gra zaczęła się
Kuźni układać. Zaczynają
wyraźnie przeważać, nieste
ty bez efektów bramkowych.
Kilka ładnych akcji przepro
wadza M. Hołubowicz. W
końcówce przewaga Kuźni
jest już bardzo wyraźna, bra
kuje jednak tak jak w innych
meczach wykończenia akcji,
dokładności.
(ws)

Niektórzy mecze „Kuźni oglądająz ul. Sportowej. Fot. W. Suchta

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kalwaria
Strumień
Chybie
Andrychów
Porąbka
Kuźnia
Rajcza
Koszarawa

Wieprz
Kęty
Cieszyn
Wadowice
Oświęcim
Jawiszowice
Sucha B.
Śrubiarnia
Kończyce M.
Klecza

2110

20
18
17
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
11
10

10

1914
2114
138
1713
1615
1615
1515
2116

1819
1321
118

1716
1416
1516
1324
1219
417
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Taki se

bajani...

Inkszy roz na wycieczke pojechalimy w Bieszczady. Ale jako to
sie trefio, niczego nie Iza być pewnym. Prziyjechali my do cha
łpy, kaj mieli my mieć spani  chałpa pozamykano, żodnego nie
idzie sie dowolać. Łokna pootwiyrane, widać że łóżka piyknie
czysto zasłane  czakajóm na nas. Jednako ni ma żodnego, co by
nóm otworziył.

Fot. M.Niemiec

ROWEROWA WYCIECZKA

Na zdjęciu nie pokazujemy miejsca startu kolejnego rajdu ro
werowego, a chodnik przed ustrońskim Muzeum Hutnictwa i Kuź
nictwa, który na kilkanaście minut zamienił się w parking. Jedno
ślady należą do uczniów Technikum Chemiczno  Elektrycznego
w Chorzowie Batorym, którzy odwiedzili naszą placówkę kultu
ry. Młodzież przyjechała na wycieczkę szkolną, a całą trasę po
konali właśnie na rowerach. 17 uczniów z klasy 3E i 2 opieku
nów przebywało w Ustroniu przez trzy dni, mieszkali w schroni
sku PTSM „Wiecha" na Jaszowcu. 15 osób dysponowało wła
snymi pojazdami, od „górali" po sportowe „kolarki", 2 chłopa
ków jechało na pożyczonych. Jednego z wychowawców, Andrze
ja Muchę zapytałam, czy trasa Chorzów  Ustroń jest bezpiecz
na. Powiedział, że w zasadzie tak, gdyż mimo dużych prędkości,
z jakimi poruszają się samochody, do dyspozycji rowerzystów
jfcst szerokie pobocze. W okolicach Łazisk trzeba jednak zjechać
z drogi „wiślańskiej" i przejechać przez miasto, gdyż na odcinku
około 1,5 km, obowiązuje zakaz jazdy na rowerze. Na wycieczkę
wystartowali o godzinie 8, a do celu dojechali o 15. A. Mucha
powiedział także, że w Chorzowie miłośnicy dwóch kółek mają
gdzie pojeździć, gdyż w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypo
czynku im. J. Ziętka, oprócz znanego wesołego miasteczka i ogro
(mn)
du zoologicznego, znajdują się ścieżki rowerowe.
POZIOMO: 1) sopocki deptak morski, 4) sympatyczna ulica,
6) padlinożerny, 8) kontynent, 9) pancerna w banku, 10) za
wody żeglarskie, 11) Czarna w piosence warszawskiej, 12)
browar z Zagłobą, 13) stolica Kanady, 14) ptak z rodziny żura
wi, 15) nadzorca folwarczny, 16) do nadstawiania, 17) miasto
tureckie, 18) uderzenie batem, 19) ksywka Szołtysika, za
brzańskiego piłkarza, 20) świński,
PIONOWO: 1) posługuje się nim astronom, 2) przynosi eme
ryturę, 3) błotna maź, 4) bal przebierańców, 5) świadectwo
techniczne, 6) dawne, szerokie spodnie, 7) zabawa młodzie
żowa, 11) nasz noblista, 13) na feldze auta, 17) symbol che
miczny srebra.

A my z drogi sóm już

zmordowani.

Przewodnik dzwoni do PTTKu. Kozali nóm czakać. Tak my
czakali isto z półdrugo godziny. Przewodnik dzwoni drugi roz.
Kozali nóm iś pod drugi adres. Jak my sie porozkłodali, to zaroz
siły wróciły i ludzie se uznali, że trzeja iś podziwać sie za grziy
bami. Podarzilo się.
Łod gaździnej pojczali kas troi i warzęchę, na polu zrobili fa
jerke i ty grziyby smarziyli. Nie wiym, czy za krótko ty grziyby
były na łogniu, czy co, bo dwoje ludzi całóm noc goniło z drzi
staczkóm. Może co jeszcze napranczowałi, bo doś godnie poly
wali do kieliszków. Psioka tam nie było, bo isto by my wszyscy
drzistaczki dostali. Zaś inksi prawili, że to isto ty kradzione psiorki
im pumógły. Kajsi w zegrodzie narwali jakichś i jabłek, isto były
jeszcze mało zdrzałe.
Jechali my z Przemyśla do Medyki podziwać sie na granice.
Wiela ludzijeszcze nie było na moście, jo też ni. To nas intereso
wało, jako toje. Jednako widzieli my ciekawszóm rzecz, niż most.
Wiycie, to prowdziwe cudo. Bezmała na każdym słupie telefo
nicznym było gniozdo bociani i w nim bociany. Tych bocianów
były chyba setki. Ciekawoch je, czy tam jeszcze sóm ty gniozda i
czy w nich sóm jeszcze bociany?
Na granicy porządzili my z celnikami. Prowie podjechało auto
do łodprawy. Celnicy prawili, żeby my nie rozprawiali głośno,
bo nasi „przociełe " wszystko słyszóm. A po drugi stronie stoli na
rozkraczonych nogach, z karabinami wojocy. Nie wiym, boli sie,
że przyndymy przez most bez kontroli, czy jako?
Nie wiym, czy to było wtedy, w tym czasie, czy inkszy roz, doś
jak jechali myjuż ku chałpie, to kole Biylska widzieli my wielkóm
lunę. Po drodze chyciła nas straszno burza. Pierony biły, deszcz
loł jak s cebra. Szofer musioł aji prziystanóńć, bo cesty przed
sobóm nie widzioł. Na drugi dziyń dowiedziałach sie, że w Cze
chowicach do rafineryji strzeliło i że tam sie benzyna chyciła.
Hanka łod Śliwków

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 15 października.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 36
NAUKI CZAS
Nagrodę 30 zł otrzymuje Lidia C h o l e w a z Ustronia,
ul. Brody 29. Zapraszamy do redakcji.
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