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ŻYJEMY  PEŁNĄ  PARĄ 
W czasie  wakacji  Ustroń odwiedzili  Krystyna  i Oton  Windholt

zowie.  A'a co  dzień  mieszkający  w Australii  Oton,  to  ustroniak. 
Jego ojciec Józef był ostatnim przewodniczącym  fzraelickiej Gminy 
Wyznaniowej  w Ustroniu. Sam  O.  Windholtz z żoną  Krystyną,  w 
1968 r. musiał  opuścić Polskę.  Ponownie  przyjechali  do kraju po 
trzydziestu  latach  i od  tej pory  regularnie  odwiedzają  Ustroń. To 
właśnie po  zabiegach  O.  Windholtza Rada  Miejska  zdecydowała 
o  włączeniu  do  cmentarza  komunalnego  starego  cmentarza  ży
dowskiego,  z inicjatywy  O. Windholtza  w miejscu synagogi  posta
wiono pomnik.  Pierwsza prezentacja  książki jego  żony  Krystyny 
„  Od Stanisławowa  do Australii"  odbyła się w ustrońskim  muzeum. 
Poprosiłem  Krystynę  i Otona  Wmdholtzów  o rozmowę  dla  GU. 

Wiem, że podczas pobytu w Ustroniu spotykają  państwo wie
lu dawnych znajomych. Są też spotkania  niespodziewane, jak 
to z Johnem  Thompsonem. 
Oton Winholtz: —Zadzwonił chyba zaraz po tym jak  przeczytał 
o nas w Gazecie Ustrońskiej. Pyta czy jestem  Windholtz.  Odpo
wiadam,  że  tak.  To  on  mi  mówi,  że  myśmy  razem  chodzili  do 
szkoły ewangelickiej. Tu zaniemówiłem, gdyż pamiętam na ogół 
kolegów z klasy. A on dodaje, że siedział za mną, był u mnie dwa 
razy w domu. Niestety  nie  mogłem  sobie go przypomnieć.  Gdy 
się spotkaliśmy następnego dnia, od razu spytałem, z którego jest 
rocznika.  Okazało  się,  że  z  1920  r.  i wtedy już  wykombinowa
łem, że chodził do klasy z moim bratem Alfredem. Niemniej było 
to przyjemne spotkanie.  On  był powołany  do wojska w  1939 r., 
potem ewakuował się do Rumunii, dalej do Francji, Anglii , był w 
brygadzie pancernej generała Maczka. Po wojnie osiadł w Szko
cji , teraz mieszka w  Hiszpanii. 
To chyba dość ciekawe, że ludzie z tak odległych stron  świata 
spotykają  się w  Ustroniu. 
Krystyn a Windholtz : — Dyskusja była tak ożywiona, że musia
łyśmy zostawić mężczyzn  i wyjść na spacer. 
O. — To jeden  z przykładów jak  ludzkie  losy  się  potoczyły  od 
czasu wojny  i gdzie to naszych  ustroniaków  nie ma. 
K. — Jeszcze jedno takie ciekawe spotkanie mieliśmy w tym roku 
  z Józefem  Kornblumem  z  Pruchnej.  Znaliśmy  go wcześniej  z 
książek. Gdy dowiedzieliśmy się, że jest w Ustroniu  postanowili
śmy się spotkać. To uroczy pan, który wyjechał w  1934 roku  do 
Palestyny,  mieszka  tam  65  lat,  a gdyby  pan  usłyszał jak  pięknie 
mówi po polsku. Trudno uwierzyć. Właśnie teraz amatorski  teatr 
z  Próchnej wystawiał  sztukę jego  ojca napisaną jeszcze  za  cza
sów austriackich  po niemiecku,  on ją  przetłumaczył  na polski, a 
Józef Twardzik  z kolei  przetłumaczył ją  na naszą  gwarę. 
O. — Zadziwiające jak  pan  Kornblum,  liczący sobie  85  lat,  po
s ługu je  s ię  po l szczyzną. 
Państwo mówicie pięknym językiem  polskim, również gwarą. 
K.  — Ale  my  poza  Polską  byliśmy  tylko  35  lat.  Osobiście  nie 
mogę się nadziwić młodym  ludziom, którzy wyjechali  powiedz
my  10  lat  temu  do Niemiec,  teraz  przyjeżdżają  i kaleczą  język, 
mówią z akcentem, wstawiają niemieckie  słowa. 
Zazwyczaj   są  to  ludzie na  takim  poziomie,  że  i przed  wyjaz
dem  nie mieli  zbyt  bogatego słownictwa.  Niemiecki  zapewne 
też kaleczą. Wróćmy jednak do państwa ustrońskich  spotkań. 

(cd. na sir. 2) 

Ulica  Drozdów.  Fot. W. Suchta 

SZYKOWNI  MIESZKAŃCY 
11 października w sali sesyj

nej Urzędu Miejskiego odbyło 
się  spotkanie  mieszkańców 
Poniwca  z  przedstawicielami 
władz  miasta,  które  reprezen
towali: burmistrz Jan Szwarc, 
radna  Marzena  Szczotka  i 
naczelnik Wydziału  Technicz
noInwestycyjnego  UM  An
drzej   Siemiński.  Zjawili  się 
przede wszystkim  mieszkańcy 
ul.  Drozdów  chcący  uzyskać 
informację o możliwości  prze
prowadzenia  wodociągu  na  tę 

(cd.  na 

ulicę.  Na razie czerpią wodę z 
przydomowych  studni,  a  jest 
ona coraz bardziej zanieczysz
czona.  To  efekt  sąsiadowania 
ujęć przydomowych z szamba
mi, które niestety często nie są 
szczelne. Mieszkańcy  obawia
ją  się  o jakość  wody  i stąd  do 
władz miasta petycje o zbudo
wanie wodociągu  komunalne
go.  A.  Siemiński  poinformo
wał, że jest  projekt przejścia z 
wodociągiem  ul. Lipowej, na
leży tylko go aktualizować, a z 
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Dla uczczenia  Narodowego  Święta Niepodległości  oraz w celu 
rozpowszechnienia biegania, jako najtańszej formy ruchu, odbędzie 
się  po  raz dziesiąty  Bieg  Legionów.  Organizatorem  imprezy  jest 
Widział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w 
Ustroniu oraz Społeczny  Komitet Biegu. Zawodnicy  stają na star
cie zawsze w sobotę poprzedzającą 11 listopada, w tym roku będzie 
to 6 listopada, godz.  10. Początek liczącej 10 km trasy będzie miał 
miejsce na stadionie „Kuźni", następnie uczestnicy pobiegną lewym 
brzegiem Wisły do mostu w Nierodzimiu, przebiegną przez most i 
wrócą prawym brzegiem do mostu przy zakładach kuźniczych, na
stępnie znowu  lewym brzegiem ulicą Sportową do mety na stadio
nie. Warunkiem uczestnictwa jest zaświadczenie  lekarskie, dowód 
osobisty  lub legitymacja szkolna. Dzieci szkolne startują pod opie
ką rodziców, nauczycieli, trenerów. Zgłoszenia przyjmowane są pod 
adresem: Urząd Miejski, Wydz. OKS, Rynek  1,43450 Ustroń, tel. 
(033)  8543571,  fax.  (033)  8542391  lub na  1 godzinę  przed 
startem w biurze zawodów na stadionie. 
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(cd. ze  str. 1) 

K. — Na  promocji  mojej książki w Muzeum  poznaliśmy  bardzo 
ciekawe  panie  z  Wisły.  Jednej  mąż pochodził  ze  Stanisławowa, 
sama jest  z  Brodów,  w  których  to  Brodach  urodził  się  mój  pra
dziadek. 
O. — Dożył  105  lat. 
K. — Piszę o nim  w mojej książce. 
O. — Ale nie piszesz, że se codziynnie wypił  sztwiertkę. 
K. — Po opublikowaniu  moich  wspomnień  w paryskiej  „Kultu 
rze"  zalewani  byliśmy  listami  i  odgłosami  z  całego  świata.  W 
środku nocy ktoś dzwonił z Afryk i Południowej. Listy szły przez 
„Kulturę".  Pisali,  że  to  też  ich Stanisławów,  choć nigdy  tam  nie 
byli, ale stamtąd  są  ich  rodzice. 
Państwo  dość  regularnie  w  ostatnich  latach  przyjeżdżają  do 
Ustronia.  Spotykacie  te same  osoby.  Czy  ludzie  w  Polsce  się 
zmieniają  patrząc na to z perspektywy  kolejnych  odwiedzin? 
K. — W stosunku  do nas się nie zmieniają. Są cały czas  serdecz
ni, mili . 
O.  — Jeżeli  natomiast  chodzi  o  ogólniejsze  zmiany,  to  faktycz
nie, dla kogoś  kto tu bywa co dwa  lata, zmiany  są kolosalne.  Co 
się tu dzieje wiemy z prasy  i radia w Melbourne.  Są tam audycje 
polskie,  w  telewizji w  niedzielę jest  co  tydzień  program  polski. 
Trudno się zorientować w nazwach wszystkich partii nie będąc tu 
na miejscu, jednak bieżące wiadomości mamy. Teraz sytuacja jest 
taka,  że  mieliśmy  wątpliwą  przyjemność  żyć  do  1968  roku  w 
określonym ustroju. Teraz mamy przyjemność żyć w innym ustroju 
  kapitalistycznym. 
K. — Który jest  daleki  od  ideału. 
O. — Z własnego doświadczenia wiemy, że tamten ustrój był nie
ludzki. Nie zdał egzaminu  i musiał upaść. My mieliśmy ten  kapi
talizm, który wy tu wprowadzacie. Nie jest on pozbawiony  wad, 
ale to na pewno ustrój, który daje większe możliwości  wykazania 
się. Gdy chodzi o Ustroń to są rzeczy  robiące wrażenie  dodatnie, 
ale  i ujemne.  Wystrój  i zawartość  sklepów  nie  różni  się  niczym 
od tego co mamy w Australii. Te same czekolady, kawa  i te same 
alkohole.  W  Ustroniu  natomiast  jestem  przerażony  niektórymi 
wyczynami  architektonicznymi.  Na przykład  Czytelnia  Katolic

W styczniu 2001  r. Dom Naro
dowy  w Cieszynie  będzie  ob
chodził  jubileusz  100lecia. 
Placówka została otwarta  i słu
żyła polskim  stowarzyszeniom 
od  20  stycznia  1901  r.  Został 
wybudowany  za  pieniądze 
zgromadzone  pr/ez  polskich 
patriotów. 

W Goleszowie dużą popularno
ścią  cieszy  się konkurs  gwaro
wy  „O  Złotóm  Przeposke".  W 
szranki  stają  drużyny  z  całej 
gminy. Rywalizacja ma charak
ter  zabawowy  i ma  za  zadanie 
przybliżyć uczniom  miejscowe 
zwyczaje ludowe,stroje i gwarę. 

Zarząd  Główny  PTTK  prowa
dzi  listę  schronisk  górskich, 
które  spełniają  wymogi  okre
ślone w stosownej uchwale. W 
naszym  regionie w tej grupie z 
licencją są schroniska na  Row

ka  to  nie  był  żaden  siódmy  cud  świata,  ale  należała  do  historii 
Ustronia. Z drugiej strony obok kościoła katolickiego była  szko
ła, taka regularna bryła. Powstał tam pawilon handlowy, który nie 
razi, bo w kolorycie  i kształcie  zachowano  to co  było. 
K. —  Gdy  tu  przyjechaliśmy  pierwszy  raz,  piramidy  na  Zawo
dziu też nas raziły. Wydawało się nam, że psują widok gór. W tej 
chwili  wyglądają dla nas zupełnie  inaczej. Już tak nie szokują. 
O.  — Powiem  tu jeszcze  o  restauracjach,  które  zabijają  Ustroń 
decybelami.  Nie  wiem jakie  są  przepisy,  ale  normalnie  się  tego 
nie spotyka.  W Australii  do godz.  22 można  emitować  85  decy
beli. Potem koniec  i cisza. A tu w weekendy  wszystko słychać w 
całej kotlinie  i nikt nie może nic poradzić.  Wiem, że  interwenio
wał w tej sprawie  Rudolf Krużołek. Na  razie bezskutecznie.  My 
za  tydzień  wyjeżdżamy, ale  wy  musicie  tego  cały  czas  słuchać. 
Są przykłady pozytywne. Za Wisłą mądry człowiek ze starej cha
łupy  zrobił  lokal  regionalny.  A w  Wiśle  przy  dworcu  autobuso
wym  widzimy  dużą  reklamę    Copacabana.  Co  to  tu  znaczy? 
Okazuje się że  pizzerię. 
K. — To takie silenie się na cudzoziemszczyznę  razi. Nazwać  to 
karczma,  czy podobnie  i wtedy jest  naprawdę  przyjemne. 
W  jednej   z  najpoważniejszych  polskich  gazet,  w  „Rzeczpo
spolitej" ,  ukazał  się artyku ł Grażyny  Kubicy  opisujący  pań
stwa  spotkanie  z jej  ojcem.  Jak  państwo go  odebrali? 
K. — Tak  przyjemny  i dobrze  napisany, że byliśmy  zachwyceni. 
A czy  mieli  państwo  okazję,  ju ż  tu  na  miejscu,  spotkać  się  z 
autorką? 
O.    Spotkaliśmy się u niej pod groniem. I co ciekawe, jej pierw
sze pytanie  brzmiało:  „Czy  pan uważa, że jest  „stela"? 
I  co  pan  odpowiedział? 
O.  — Oczywiście!  Nie  ma  najmniejszej wątpliwości,  że  jestem 
„stela".  A dlaczego?  Uważam,  że skoro ja  się tu urodziłem,  mój 
ojciec, dziadek,  no to skąd ja  mogę  być. 
K. — Gdy przyjechaliśmy zadzwonił do nas pan Oszelda i mówi, że 
ma dla nas coś ciekawego. Spotkaliśmy się, a on pokazał nam kse
rokopię  tego  artykułu  z  Rzeczpospolitej,  a  dostał  to  z  Anglii  od 
przyjaciół, którzy tą gazetę otrzymali z Krakowa od  krewnych. 
O. —  A Oszelda  chciał nam  to  wysłać. 
Czy  spotykacie  w  Ustroniu  ludzi  „ni e  stela",  tych  którzy  się 
tu  osiedlili? 
O. — Mniej.  Punktem  zahaczenia  są ci starzy  znajomi. To  kole
dzy z klasy,  ich znajomi. Dziś to przeważnie  panie, no bo dłużej 
żyją. Tych osiadłych później po prostu nie znamy. Gdy przyjeżdża
my do  Ustronia  codziennie  dzwonią  znajomi. Prawie  każde  po
południe z kimś się  spotykamy. 
K. — Tu czujemy, że żyjemy. W Australii  to my jesteśmy  emery
ci, starsi państwo, dziadkowie. A tu żyjemy pełną parą. Tu dosta
jemy  bodźca. Tu jest Aniela  i placki,  Kubicowie,  Lisztwanowie, 
drugi  raz Kubicowie  itd. 
O. — Gdybyśmy  tu mieszkali  na stałe,  to chyba  by nas  tak  tymi 
kołoczami nie podejmowali. Naprawdę to są przyjaźnie trwające 
i siedemdziesiąt  lat. Z Krysią  Legierską znamy się od  urodzenia. 
Większość  tych  przyjaźni  staramy  się  podtrzymywać.  Jesteśmy 
w kontakcie korespondencyjnym, a przynajmniej raz do roku po
syłamy sobie  życzenia. 
K. — Do  Ustronia  przyjechaliśmy  i mąż przedstawił  mnie ojcu. 
O. — A ojciec wtedy mówi;  „Ty się z nią  ożeń." 
K. — Na  początku się  bronił. 
O. — W końcu  się zdecydowałem,  stąd wniosek,  że dobrze  słu
chać  taty. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

nicy,  Błatniej,  Przysłopiu  pod 
Baranią  Górą  oraz  Dom  Wy
cieczkowy w Wiśle  Czarnem. 

OSP  w  Kończycach  Wielkich 
należy  do  najstarszych  jedno
stek  w  cieszyńskim  regionie. 
Działa bowiem od  1907 r. Sku
pia  ponad  40  strażaków  
ochotników  i jako  jedyna  z 
gminy  Haźlach należy do  Kra
jowego Systemu  Ratowniczo 
Gaśniczego. 

Cieszyńska Drukarnia  Wydaw

nicza  jest  ostatnim  zakładem 
państwowym w nadolziańskim 
grodzie.  Niedługo  jednak  ma 
zostać   podobnie jak  inne  za
kłady  sprywatyzowana.  War
to  może  przypomnieć,  że  po
czątki  cieszyńskiego  drukar
stwa sięgają  1806 r. 

Trudną, ale owocną działalność 
prowadzi  Koło Terenowe  Pol
skiego Związku  Niewidomych 
w  Cieszynie.  Skupia  dzieci, 
młodzież i dorosłych  członków 
z całego powiatu.  (nik ) 

O.  Windholtz.  Fot.  W. Suchta 

2  Gazeta  Ustrońska 



Przedszkole numer 3 w Ustroniu  Polanie dzięki pomocy  Kolei 
Linowej na  Czantorię  zyskało  sprzęt  RTV  do  zabaw  i zajęć  dy
daktycznych, natomiast dyrekcja hotelu Aleksado przekazała pla
cówce pieniądze, które mają być przeznaczone na zakup  sprzętu 
ogrodowego.

We  wtorek,  5  października  odbyło  się  posiedzenie  Zarządu 
Miejskiego oraz Komisji  Rewizyjnej Polskiego Stronnictwa  Lu
dowego.  Posiedzeniu  przewodniczył  prezes  ZM  PSL  Jan  Ku
bień.  Głównym  tematem  posiedzenia  było:  przygotowanie  do 
zjazdu miejskiego PSL, uzupełnienie składu Rady Miejskiej oraz 
sprawy  bieżące, w tym  ocena  radnych  z PSL.  Przedyskutowano 
również najważniejsze problemy  miasta w kontekście  przygoto
wania budżetu  na 2000  rok. 

Niedziela,  17 października   pierwszy  śnieg na  Czantorii. 
Fot. W.  Suchta 

Na tegorocznych  Międzynarodowych Targach Rolno  Spożyw
czych  Polagra'99  w Poznaniu  Wytwórnia Naturalnych  Wód  Mi
neralnych „Ustronianka" otrzymała Srebrną Plakietkę w konkur
sie  „Dobry  Wyrób  Merkury"  za Naturalną  Górską  Wodę  Mine
ralną.  Produkt  wyróżnia  się  niską  zawartością  sodu,  w  przeci
wieństwie do większości  dostępnych  na rynku wód  mineralnych. 
Jest  pod  stałą  kontrolą  specjalistów  ze  Śląskiej  Akademii  Me
dycznej, którzy  stwierdzili  między  innymi,  że może  być  spoży
wana przez dzieci.  W targach  brało udział prawie 2 tys.  wystaw
ców. Firma „Ustronianka" powstała w  1980 roku, obecnie  składa 
się z czterech zakładów produkcyjnych, z których do  konsumen
tów  trafia  kilkanaście  rodzajów  napojów  i wód  na  bazie  wody 
mineralnej  „Ustronianka". 

Miejsko  Gminny Ośrodek  Kultury w Strumieniu jest  organi
zatorem  wystawy malarstwa  Ireneusza Czyża  z Ustronia  pod  ty
tułem  „To co w duszy gra...". Jej wernisaż odbędzie się w galerii 
„Pod  Ratuszem" mieszczącej się na strumieńskim  rynku. Oprócz 
prac I. Czyża można jeszcze obejrzeć ekspozycję poplenerową  II 
Strumieńskich  Spotkań  z Paletą  oraz  fotoreportaż z tej  imprezy. 

W  roku  szkolnym  1999/2000  naukę  w  klasie  1 b,  w  Szkole 
Podstawowej Nr 2, rozpoczęła Wiktori a  Czanerle.  Poprzednio, 
gdy zamieściliśmy  nazwiska wszystkich  „pierwszaków",  wystą
pił błąd w nazwisku  tej  uczennicy. 

"ZNAN Y FILIPIŃSK I  BIOENERGOTERAPEUTA " 

CLAVE R PALITAYA N  PE 
W CIESZYNI E 

  tel.  (033)  8520584,  (033)  8518490 

KRONIKA  POLICYJNA 
7.10.99  r. 
Ogodz.  10.45 na ul. Konopnic
kiej  kierujący  fiatem  126  p 
mieszkaniec Wisły zajechał dro
gę  prawidłowo  jadącej  fiatem 
126 p mieszkance  Cieszyna. 
9.10.99  r. 
O  godz.  19.00  na  ul.  Lipow
skiej  kierujący  peugeotem  na 
prostym  odcinku  drogi  nagle 
skręcił  w  prawo  i wjechał  do 
rowu  uszkadzając swój  samo
chód.  Sprawca  oddalił  się  z 
miejsca zdarzenia  pozostawia
jąc  pojazd. 
9.10.99  r. 
O  godz. 21.25  Komisariat  Po
licj i  w Ustroniu  został  powia
domiony telefonicznie o usiło
waniu  włamania  do  sklepu 
odzieżowego mieszczącego się 
na terenie Szpitala  Reumatolo
gicznego. W wyniku podjętych 

czynności  zatrzymano  spraw
cę, którym okazał się mieszka
niec  Wilamowic.  Poza  uszko
dzeniem szyb w sklepie, powy
bijał szyby w  Szpitalu. 
9/10.10.99  r. 
W nocy dokonano włamania do 
gry  zręcznościowej  mieszczą
cej się na terenie pubu przy ul. 
Traugutta. 
11.10.99  r. 
O  godz.  14.05  na  ul.  3  Maja 
zatrzymano znajdującego się w 
stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca Ustronia kierującego fiatem 
cinąuecento. Badanie  alkoma
tem wykazało 2,32 i 2,31 prom. 
12.10.99  r. 
O  godz.  11.40  na  skrzyżowa
niu  ulic  Katowickiej  ze  Sko
czowską  doszło  do  wypadku 
drogowego  z  udziałem  fiata 
126  p  i  poloneza.  W  wyniku 
zdarzenia obrażeń ciała doznał 
kierowca  poloneza.  (mp) 

S T R A Ż  M I E J S K A 
7.10.99  r. 
Interweniowano  na  Rynku  w 
sprawie  wycieku  ze  zniszczo
nej  instalacji  sanitarnej.  Usta
lono  osobę  odpowiedzialną  i 
nakazano  natychmiast  usunąć 
awarię. 
8.10.99  r. 
W  trakcie  kontroli  targowiska 
i terenów przyległych  udzielo
no  upomnienia  19  kierowcom 
za utrudnianie  ruchu. 
8.10.99  r. 
Mandatem  w wys.  100 zł  uka
rano  kierowcę,  który  rozje
chał  zieleniec  przy  Alei  Le
gionów.  Wcześniej wjechał w 
uliczkę,  gdzie  obowiązywał 
zakaz  ruchu, nie mógł  zawró
cić  na  jezdni  i  zrobił  to  na 
zieleńcu. 
8.10.99  r. 
Mandatem w wys. 25 zł ukara
no osobę  rozwieszającą plaka
ty w miejscach do tego  niewy
znaczonych. 

9.10.99  r. 
W  trakcie  kontroli  Równicy  za
uważono,  że  w  kilku  miejscach 
zostały wyrzucone śmieci.  Poin
formowano odpowiednie służby. 
11.10.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową  przy  ul.  Drozdów. 
Przede wszystkim  sprawdzano 
posiadanie  rachunków  za  wy
wóz  nieczystości. 
12.10.99  r. 
Wspólnie  z  pracownikami 
opieki społecznej i przedstawi
cielami  administracji  domu, 
przeprowadzono  kontrolę  w 
jednym  z  budynków  na  Pola
nie, w związku ze skargami  na 
zakłócanie  porządku. 
12.10.99  r. 
Interweniowano  na  dworcu 
PKP w Polanie, skąd otrzyma
no zgłoszenie, że pod drzewem 
leży  starsza  kobieta.  Na  miej
scu  okazało  się,  że  jest  kom
pletnie  pijana.  Udało  się  usta
lić, gdzie mieszka i przewiezio
no ją  do domu.  (mn) 

W związku z  licznymi budowami  na terenie miasta, zdarza się, 
że drogi  zostają zanieczyszczone  żwirem, ziemią, cementem  itp. 
Strażnicy  miejscy  ustalają winnych,  którzy  doprowadzają  jezd
nię do porządku.  Fot.  W.  Suchta 
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SZYKOWNI  MIESZKAŃCY 
(cd.  ze 

tym nie powinno być kłopotów. 
W  projekcie  budżetu  na  przy
szły rok proponuje się przepro
wadzenia  ok.  700 m  wodocią
gu za kwotę  100.000 zł.  Wodę 
otrzymaliby mieszkańcy  głów
nego skupiska budynków  przy 
ul. Drozdów. Oczywiście osta
teczna  decyzja należy  do  rad
nych,  którzy  będą  uchwalać 
budżet miasta na 2000  rok. 

M.  Szczotka  dodała,  że  mia
sto  będzie  finansować  główne 
nitki  wodociągu,  natomiast 
podłączenia do poszczególnych 
budynków  będą  musieli  wyko
nać  mieszkańcy.  Mieszkańcy 
postulowali,  by  przy  okazji  ro
bót przy wodociągu  prowadzo
nych  przez  miasto,  np.  robiąc 
wykopy,  pomagać  wykonywać 
przyłączenia do domów. Pytano 
też kiedy zostanie wykonana ka
nalizacja przy  ul.  Drozdów. 

str. 1) 

upominać,  żeby  sprawa  nie 
rozeszła  się  po  kościach  — 
mówiono. 

— Jeżeli jaki ś  radny  będzie 
przeciw, to trzeba mu  powie
dzieć, że w przypadku  zatruć 
wodą  sprawa  traf i  do  sądu  i 
on zapłaci odszkodowania — 
zaproponował  inny  mieszka
niec bardziej radykalne podej
ście do  problemu. 

— Ale my tu wszyscy  jeste
śmy nastawieni na to, aby po
magać  ludziom  —  uspokajał 
burmistrz,  który  jednocześnie 
poinformował  zebranych,  że 
miasto ma sporo palących pro
blemów w innych  dzielnicach, 
realizacji których domagają się 
tam mieszkający. 

Generalnie jednak  wyrażano 
zadowolenie  z uzyskanych  in
formacji  i M.  Szczotka  zapro
ponowała,  by  porozmawiać  o 

A. Siemiński,  J. Szwarc,  M.  Szczotka.  Fot. W.  Suchta 

J.  Szwarc  odpowiadał,  że  w 
związku z rozbudową sieci ko
lektorów  w  mieście  planowa
ne jest również  skanalizowanie 
ul. Drozdów. Nie nastąpi to jed
nak  na  pewno  w  przyszłym 
roku. Równocześnie  burmistrz 
apelował, by podłączano się do 
kolektora,  gdy  będzie  on  już 
wykonany. Stwierdził  również, 
że  nigdzie  na  świecie  nie  po
wstają  takie  osiedla jak  Poni
wiec bez uzbrojenia  terenu. 

—  Kt o  jest  winny?  Wszy
scy jesteśmy winni ,  bo chcie
liśmy się budować, chcieliśmy 
mieszkać — mówił J.  Szwarc. 

Pytano także czy z ujęcia na 
potoku  Górnik  będzie  wystar
czająco  dużo  wody  podczas 
suszy. A. Siemiński  zapewniał, 
iż  ujęcie  tak  zaprojektowano, 
że  jest  możliwość  kumulacji 
wody. 

Wyrażano  też  obawy,  czy 
aby  wodociąg  zostanie  wyko
nany,  czy  Rada  Miejska  się 
zdecyduje na taki  krok. 

— O  to  ktoś  stale  musi  się 
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drogach na Poniwcu. Tu miesz
kańcy uzyskali również zapew
nienia,  że  władze  miasta  nie 
zapomniały  o  tym  problemie. 
Planuje się drogi brukować, co 
na  pewno  jest  bardziej  este
tyczne  i  trwalsze.  Wszystko 
jednak zależeć będzie od kszta
łtu budżetu, który uchwali  RM. 
A. Siemiński poinformował, że 
ul. Kasztanowa  zostanie  kom
pleksowo  przygotowana  do 
położenia  nawierzchni. 

Spotkanie było też okazją do 
poruszenia  innych  bolączek 
mieszkańców  Poniwca.  Skar
żono  się na  spadki  mocy  w  li
nii energetycznej, co często do
prowadza  do  awarii  urządzeń 
domowych.  Wjazdy  i zjazdy z 
obwodnicy  pozostawiają  wie
le do życzenia, przede  wszyst
kim są  niebezpieczne. 

—  Jesteście  bardzo  szy
kowni — podsumował  spotka
nie  J.  Szwarc,  bo  faktycznie 
było ono spokojne, a wszelkie 
wyjaśnienia  przyjmowano  ze 
zrozumieniem.  (ws) 

Fot. W. Suchta 

L Ż E J S Z A  D R A B I N A 
Awaria  wyciągu  na Czantorię  ujawniła braki  w  sprzęcie,  któ

rym  dysponują  strażacy.  Podczas  tego  krytycznego,  majowego 
dnia, kiedy  pęknięte  łożysko w napędzie  kolejki  stało się  powo
dem  ewakuacji  pasażerów,  na  miejscu  byli  również  ochotnicy  z 
jednostki  OSP w Nierodzimiu.  Podstawowym sprzętem  ratowni
czym  były drabiny. Wnoszono je na stok na plecach,  przystawia
no do krzesełek  i pomagano często mocno wystraszonym  ludziom 
zejść na dół. Nie było to łatwe, bo stok stromy, krzesełko  niesta
bilne,  a drabina  ciężka.  Wtedy  stwierdzono,  że  najwyższy  czas 
zaopatrzyć  się w nowoczesną  drabinę.  Przeszkodą  dla  zrealizo
wania tego zamysłu, były oczywiście  pieniądze. 

— Udało  się  dzięki  ofiarności  mieszkańców  Nierodzimia  i 
sponsorów  — powiedział Tadeusz Duda,  prezes Zarządu  Miej
skiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.  — To  chwa
lebne, że poparli  naszą  inicjatywę. Życzyłbym sobie, żeby jak 
najrzadziej  zdarzały  się sytuacje, w których  trzeba  by wyko
rzystać  nasz  nowy  nabytek.  Na  pewno  będzie  używana  do 
ćwiczeń. 

Ćwiczenia odbywały się także w środę,  13 października.  Przed 
budynkiem  OSP  strażacy  uczyli  się  rozkładać  stalową,  lśniącą 
jeszcze konstrukcję drabiny. Tego popołudnia szkolili się: Karol 
Ciemała,  Maria n  Leszczyna,  Ireneusz  Wyka,  Karo l  Rabin, 
Piotr   Górniak .  Nowoczesny  sprzęt jest  szczególnie  ważny  dla 
nierodzimskiej jednostki, ponieważ należy ona do krajowego sys
temu  ratownictwa. 

— Chciałem  serdecznie  podziękować sponsorom,  bo dzięki 
nim kupiliśmy coś, co zwiększa  bezpieczeństwo  mieszkańców 
Ustronia. Jest  to najnowocześniejsza  drabina  w naszym  mie
ście, nawet  państwowa  straż pożarna  takiej  nie ma — stwier
dził Władysław  Zieliński  prezes Zarządu OSP  Nierodzim. 

Zakupu  dokonano  za  pieniądze  przekazane  przez  firmy:  Mo
kate,  Ustronianka,  Klaudia,  Perrot,  Chmiel.  Mówiąc  o  funkcjo
nowaniu  ochotniczych  straży  w  ogóle,  T.  Duda  wyraził  wątpli
wość,  czy  mogłyby  istnieć bez  sponsorów.  Samorządy  lokalne i 
przedsiębiorcy  prywatni  finansują  najpotrzebniejsze  zakupy, 
wspierają  działalność. 

— Reszta  to praca  i zaangażowanie  strażaków  — dodaje T. 
Duda. — Myślę,  że  możemy  się  chwalić  i dlatego  powiem,  że 
jesteśmy  chyba ju ż ostatnią  instytucją  w  tym  skomercjalizo
wanym  świecie,  któr a  pracuje za darmo,  bywa, że  narażając 
na  szwank  własne  zdrowie,  a nawet  życie. 

Drabina jest niezastąpiona w sytuacjach, kiedy strażacy  muszą 
interweniować  na wyższych  piętrach  lub nie ma możliwości  do
jazdu  i trzeba sprzęt przenosić. W momentach kryzysowych  czas, 
w którym strażacy docierają na miejsce, ma ogromne  znaczenie. 
Głównym atutem nowej drabinyjest jej waga: 37 kg. Porównując 
to  z  poprzednią,  wystarczy  powiedzieć,  że  ochotnicy  mają  do 
noszenia  o  ponad  60  kg  mniej! Z  innych  danych  technicznych: 
typ: ZS 2099, materiał: stop aluminium, długość maksymalna  po 
wysunięciu:  prawie  10 m, długość  w stanie  złożonym:  niecałe  6 
m. Typ drabiny musiał  być dostosowany  do pojazdu, jakim  dys
ponuje jednostka.  Oprócz  niej  zakupiono  jeszcze  kilka  innych, 
nowoczesnych  elementów wyposażenia, które zastąpiły stare. W 
sumie wydano 4.000 zł.  (mn) 



P O S I E D Z E N I E  U P S 
7 października  br. odbyło  się kolejne posiedzenie  Ustrońskie

go  Porozumienia  Samorządowego,  które  prowadził  przewodni
czący  Jan  Kubień.  W  spotkaniu  uczestniczył  burmistrz  miasta 
Jan  Szwarc,  radni  UPS  oraz  osoby  związane  z tym  ugrupowa
niem. Zasadniczym  tematem  posiedzenia  były: założenia do  bu
dżetu na 2000 rok, studium uwarunkowań rozwoju  przestrzenne
go miasta, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. 

Założenia  do budżetu  na 2000  rok  przedstawił  burmistrz  mia
sta, który  zwrócił  uwagę,  że głównymi  priorytetami  w  budżecie 
na  przyszły  rok  będą:  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków,  drogi  i 
komunikacja,  oświata  oraz  gospodarka  komunalna  i  zasobami 
mieszkaniowymi. Cały budżet na 2000 r. ma się zamknąć po stro
nie dochodów  i wydatków  kwotą  około  22  min.  złotych.  Utrzy
many  zostanie  wysoki  poziom  finansowania  inwestycji,  bo  wy
niesie  on  około  30%  wszystkich  wydatków.  Burmistrz  zwrócił 
uwagę, że będzie to kolejny trudny budżet, ponieważ potrzeby są 
znacznie większe niż możliwości. Po wypowiedziach  burmistrza 
wywiązała się dyskusja, w której zwracano uwagę na  szczegóło
we  tematy,  które  należałoby  ująć w  budżecie,  a  dotyczyły  one 
naprawy dróg, wykonania nowego oświetlenia  itp. 

W  drugim  punkcie  burmistrz  miasta  podkreślił,  że  kończy  się 
etap opracowania  studium  uwarunkowań  rozwoju  przestrzenne
go  miasta.  Do opracowania  zgłoszono  około  800  wniosków  in
dywidualnych,  z  których  tylko  około  30%  jest  możliwych  do 
uwzględnienia. Członkowie  UPS zwrócili uwagę na  konieczność 
konsultacji  społecznych  w temacie opracowania  studium. 

W trzecim punkcie przewodniczący  UPS zwrócił uwagę na  to, 
że należy  się przygotować  do wyborów  uzupełniających  RM  w 
związku ze śmierciąjednego z radnych.  Sprawa  ta ma być  omó
wiona szerzej na następnym spotkaniu UPS, które planowane jest 
na  15  listopada. 

Na  zakończenie  spotkania  UPS  wywiązała  się  dyskusja  nad 
bieżącymi  sprawami  miasta.  Poruszono  między  innymi  proble
my  komunikacyjne  związane  z  dojazdem  do  Dobki  oraz  brak 
oświetlenia na tej ulicy, temat nasadzeń  na os. Manhatan  od  stro
ny „dwupasmówki" oraz sprawę pola namiotowego w  Polanie. 

Alojz y  Sikora 

Fot. W.  Suchta 

N O W E  M I E J S C A  P R A C Y 
2.500.000  zł  otrzymały  władze  powiatu  z  Państwowego  Fun

duszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.  Część  pieniędzy 
wykorzystano na  finansowanie  turnusów rehabilitacyjnych, opła
cano również powstawanie nowych stanowisk pracy dla osób nie
pełnosprawnych.  W całym  powiecie  udało  się  takich  stanowisk 
stworzyć 42, a cena stworzenia jednego waha się od  1035 tys. zł. 
Przeds ięb io rca,  w  k tó rego  zak ładz ie  p o w s t a je  tak ie  s tanow isko 
sporo  zyskuje. Pensję  zatrudnionemu  niepełnosprawnemu  płaci 
co dwa  miesiące, powiat również co dwa miesiące, a zobowiąza
n\  jest jedynie do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez 4,5 
roku.  przy  czym  powiat  partycypuje w  połowie  wynagrodzenia 
pr/ez  trzy  lata.  Podstawą  obliczania  wynagrodzenia jest  średnia 
krajowa. W starostwie twierdzą, że nie znany jest przypadek  pod
w\ższenia  płacy przez pracodawcę  ponad  wymagane  minimum. 
W Ustroniu  powstały cztery stanowiska pracy dla niepełnospraw
nych, wszystkie  w branży  turystycznej.  (ws) 

W  powiecie  cieszyńskim  jest  ok.  100  km  dróg  zarządzanych 
przez władze wojewódzkie. W Ustroniu jest to  „dwupasmówka" 
i obwodnica.  Ostatnio  starostwo  powiatowe  podpisało  porozu
mienie  z województwem  o przejęciu  utrzymania  dróg,  co  ozna
cza  bieżące  remonty  takie jak  np.  łatanie  dziur,  koszenie  trawy 
itp.  oraz  zimowe  utrzymanie.  Udało  się  wynegocjować  zwięk
szoną  stawkę  za  utrzymanie  dróg  górskich.  Odbył  się już  prze
targ na zimowe utrzymanie,  po którym drogami górskimi  zajmie 
się EkoGroń z Wisły, pozostałymi  firma Brukarstwo Józefa Nogi. 
Wcześniej powiat  porozumiał  się z władzami  Ustronia  i to nasze 
miasto  utrzymuje drogi  powiatowe.  Sytuacja  wygląda  więc  na
stępująco: drogi powiatowe  utrzymuje miasto, drogi  wojewódz
kie zaś powiat. W Ustroniu nie ma dróg krajowych.  (ws) 

GRAFIKI  RUDOLFA 
P I W K O 

Ptasznik.  Linoryt. 
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Głos zabrał  J. Olbrycht.  Fot.  W. Suchta 

Ośrodek  Medycyny  Prewencyjnej  i Opieki  Kompleksowej  w 
Ustroniu  działa już  10 lat. Był to jeden  z pierwszych  niepublicz
nych zakładów opieki zdrowotnej w kraju. Specjalizuje się w szyb
kiej  diagnostyce  internistyczno    kardiologicznej,  opiece  kom
pleksowej, obejmującej także stan psychiczny pacjenta oraz twór
czej  rea l izac ji  p r o g r a mu  pe łnego  zd row ia.  M e d y c y na  p r e w e n c y j
na,  która  znajduje się  w  nazwie  placówki  oznacza  zajmowanie 
się  wczesnym  rozpoznawaniem  zagrożeń,  które  w  przyszłości 
ujawnią  się  w  postaci  chorób.  W  Ośrodku  funkcjonują  cztery 
działy: kliniczny,  rehabilitacyjny, aktywności  ruchowej  i porad
nictwa. Istotą realizowanego w Ustroniu programu promocji zdro
wia jest uświadomienie człowiekowi, który odpowiedzialnie  pod
chodzi  do swojej kondycji psychicznej, emocjonalnej,  intelektu
alnej  i fizycznej, jak  nie  utracić  zdrowia,  także  uświadamianie  i 
motywowanie  każdego pacjenta do zmiany  swojego stylu  życia. 
Założycielami  Ośrodka  są Alin a  i Henryk  Wiejowie.  Dyrekto
rem jest  H.  Wieją, a jego  żona  odpowiada  za poradnictwo  indy
widualne  i rodzinne. Z konsultacji  Ośrodka  skorzystało  dotych
czas kilka tysięcy  pacjentów. 

Tyle suche fakty, jednak znaczenie placówki dla promocji zdro
wia  uświadomimy  sobie  wówczas,  gdy  wspomnimy  jak  długo 
przecierano  szlaki  prowadzące  do  zmiany  myślenia  o  naszym 
zdrowiu.  Teraz  nikt  już  nie  zaprzeczy,  że  aktywność  ruchowa, 
pozytywne  myślenie,  prawidłowa  dieta,  to  niezbędne  czynniki, 

Henryk  i Alina  Wiejowie.  Fot.  W.  Suchta 

by  żyć  zdrowo.  Jednak  jeszcze  nie  tak  dawno  bieganie,  aerobic, 
techniki  relaksacyjne, picie czystej, niegazowanej wody, dieta  bo
gata w warzywa  i owoce, były przedmiotem żartów  i docinków. 

Na  uroczystość  jubileuszową  przybyli  znakomici  goście,  w 
większości  przyjaciele  założycieli  A.  i  H.  Wiejów.  Gratulacje 
składali  im między  innymi marszałek sejmiku województwa ślą
skiego  Jan  Olbrycht ,  starosta  powiatu  cieszyńskiego  Andrzej 
Georg,  burmistrz  miasta  Ustronia  Jan  Szwarc,  zastępca  prze
wodniczącego Rady Miejskiej Uzdrowiska Rudolf Krużołek, pre
zes Klubu Kapitału Śląska Cieszyńskiego Jacek Kisielewski oraz 
prezes  firmy  „Anin "  Andrzej   Godycki  i dr  Herbert  Bronnen
mayer  z Austrii, którzy wygłosili także wykłady. H. Wiejaserdecz
nie przywitał też swojego przyjaciela, lekarza Włodzisława  Rad
dę,  który prowadzi  podobną  działalność w Żywcu. 

Na początku poproszono o powstanie wszystkich byłych  i obec
nych  pracowników,  a następnie  lekarzy  współpracujących wraz  z 
małżonkami. Podkreślono tym samym  ich wkład w sukces placów
ki, a sala podziękowała  oklaskami. 

Zaproszeni goście mówili o znaczeniu pracy państwa Wiejów i o 
swoich kłopotach zdrowotnych, z którymi przychodzili do ośrodka. 

Burmistrz Jan Szwarc: — Jako gospodarz tego miasta, nie mogę 
nie  docenić  roli  Ośrodka,  ponieważ  do  władz  samorządowych, 
zwłaszcza w uzdrowisku, należy dbanie o zdrowie  mieszkańców. 
Działalność  państwa  Wiejów  pomaga  realizować  to  zadanie. 
Wszyscy  wiemy, jak  trudny jest  proces  wprowadzania  reformy 
służby zdrowia, ale powinniśmy  sobie też uświadomić, jak  wiele 
możemy sami zrobić dla poprawy swojego zdrowia,  samopoczu
cia. Wiemy też, że prewencja, mniej kosztuje niż leczenie, a dzięki 
zmianie  sposobu  życia,  możemy  ustrzec  się wielu  chorób.  Wła
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śnie o tym  od  10 lat przekonywani  są pacjenci  Ośrodka. 
Starosta  Andrzej Georg: — Pamiętam wahania co do miejsca i 

siedziby, próby zakupu różnych nieruchomości, decyzję o powsta
niu  Ośrodka  na  ul.  Ogrodowej  i  moment  otwarcia.  Pamiętam 
wspaniałe  chwile  na  różnego  rodzaju  sympozjach,  spotkaniach. 
Miało  to  wpływ  na  moje  działania  i  zmianę  stylu  życia.  Jest  to 
jedyny tego rodzaju ośrodek nie tylko w mieście, powiecie, ale myślę, 
że także w województwie. Chciałbym, aby program promocji zdro
wia, który w nim powstał, stał się programem wzorcowym w całym 
kraju. Jako mieszkaniec Ustronia korzystałem z porad lekarzy wspó
łpracujących z Ośrodkiem, szczególnie doktora Podżorskiego, któ
ry zawsze wspaniale potrafił wyleczyć moje kontuzje. 

W swoich mowach uznanie wyrazili także J. Olbrycht, J. Kisie
lewski,  W. Radda, a działalność  Ośrodka  stała się punktem  wyj
ścia do  rozważań  o  zdrowiu  i kondycji  służby  medycznej w  na
szym kraju. 

Po tych wystąpieniach A. Wieją miała przedstawić historię pla
cówki, ale stwierdziła, że nie będzie zanudzać gości.  Dowiedzie
li się natomiast, jak  dbać o zdrowie  podczas wykładów  H. Wieji 
i H.  Bronnenmayera.  Warto  skorzystać  z  rad  w nich  zawartych. 
Nie będzie nam przecież  sprawiało  wiele  trudności  zwiększenie 
ilości  warzyw  w  codziennej  diecie.  Zawarte  w  nich  składniki, 
ustrzegąnas przed chorobami, zwłaszcza  tak zwanymi  cywiliza
cyjnymi. Do poprawienia atmosfery w domu, miejscu pracy przy
czyni się na pewno umiejętność rozładowania  stresu.  Wprawdzie 
do pewnego momentu jest  on stymulujący i pozwala działać,  ale 
po przekroczeniu  momentu krytycznego, uniemożliwia nam nor
malne funkcjonowanie. 

Interesujący był  także  wykład  A. Godyckiego,  który  pokazał, 
że  zdrowi  pracownicy  mogą  pozytywnie  wpływać  na  kondycję 
firmy. Goście  dowiedzieli  się  między  innymi,  że  osoby  zatrud
nione  w  firmie „Anin "  zostały  zaszczepione  przeciw  grypie  na 
koszt  pracodawcy.  Liczba  zwolnień  L4  po  szczepieniach  była 
mniejsza  niż w  analogicznym  okresie  roku  poprzedniego,  śred
nio o  20%. 

Na  koniec  za wszystkie  życzenia,  słowa poparcia  podziękowali 
A.  i H. Wiejowie. Wzniesiono toast, a potem goście zostali  zapro
szeni na bankiet. Specjałów kosztowano za pewne z umiarem, wcie
lając w życie zasady propagowane w Ośrodku.  Monik a  Niemiec 
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Za wyleczone  kontuzje dziękował  A. Georg.  Fot  W. Suchta 



Ustrońscy  nauczyciele,  którzy  nie  doczekali  dobrych  czasów 
w szkolnictwie  i odeszli na emeryturę, zaproszeni zostali do Mu
zeum Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Dla nich, w piątek,  15 październi
ka,  młodzież  naszego  miasta  prezentowała  swoje  talenty.  Naj
pierw jednak  złożono życzenia od władz. Reprezentował je  bur
mistrz Jan  Szwarc, który doskonale wie, co znaczy cudze dzieci 
uczyć. Winszując nauczycielom  powiedział: 

Jest  mi niezmiernie miło, że mogę stanąć przed wami  jako 
burmistrz tego miasta. Traktuję to jako zaszczyt  i wyróżnienie. 
Powiedziano już wiele o trudzie zawodu  nauczycielskiego. Sam 
przepracowałem  w  oświacie  ponad  dwadzieścia  lat  i  potrafię 
docenić wysiłek nauczyciela wykonującego swój zawód. Święto 
Dnia  Edukacji  Narodowej  ma  swój  kontekst  historyczny,  na
wiązuje się w nim do zaczątków reformy oświatowej w  Polsce, 
do najlepszej ustawy o systemie oświaty w ówczesnej  Europie, 
do  dzieła  Komisji  Edukacji  Narodowej.  To  historia,  ale  jest  i 
dzień dzisiejszy i codzienny trud pracowników oświaty. Zapew
niam was, że wszyscy, którzy byliśmy pod waszą  opieką, wspo
minamy  te  lata  z ogromnym  sentymentem,  radością.  Dopiero 
po  latach, gdy  patrzymy  wstecz, gdy  wykonujemy  różne  obo
wiązki wobec zakładów  pracy, społeczności, doceniamy  każdy 
wasz krok, każde wasze pouczenie, przestrogi, które kiedyś nam 
przekazaliście. Osobiście jestem wdzięczny wszystkim  koleżan

Burmistrz J. Szwarc wręcza kwiaty A. Lorek.  Fot. W. Suchta 

GRAND PRIX DLA „RÓWNICY" 
Od  17  do  19  września  br.  odbył  się  w  Tarnowskich  Górach 

kolejny konkurs zespołów regionalnych,  folklorystycznych  i chó
rów  w  ramach  imprezy  pod  nazwą  „Gwarki  2000".  W  trzecim 
dniu  imprezy, jako  ostatnia  wystąpiła Dziecięca  Estrada  Regio
nalna  „Równica"  działająca  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1 w 
Ustroniu.  Połowę godzinnego  popisu  konkursowego,  oceniane
go przez jury z udziałem przedstawiciela  „Śląska", stanowił pro
gram pt. „Wy beskidzkie grónie", natomiast w drugiej części  za
prezentowano  satyrę  napisaną  przez  Wandę  Mider  i Renatę  Ci
szewską, której tekst nawiązuje do pieśni z repertuaru  Stanisława 
Hadyny  „Helo,  helo  Helynko, jako  ci  sie  pasie"  w zderzeniu  z 
modnym  dzisiaj helokaniem,  ale już  nie na gróniach,  lecz  przez 
obecne gaździnki   biznesmenki  do telefonów  komórkowych. 

„  Tak to w tym  Ustroniu 
Wszycko  sie  zmieniło 
Nima  helokanio,  downo  sie  skończyło 
Zamiast  helokanio  z gróniczka  na  gróń 
Każdy  mo  komórkę  i heloko  doń  (...) 
Toteż tóm  komórkę  każdy  w kapsie  mo 
Trrrr...  to zwóni  Zuzka 
Helou,  tu je  jo!" 

Zespół  „Równica" wraz z kierownikiem  artystycznym  Renatą 
Ciszewską, występującą w dodatkowej roli dyrygenta, został przy
jęty  z wielkim aplauzem  i owacjami, a finałem pobytu w Tarnow
skich Górach  było zdobycie  I miejsca oraz Grand  Prix. 

Jak  powiedział  na zakończenie  młody  redaktor  radia  „Flesz", 
zespół  „Równica"  jest  tak  rewelacyjny  i doskonały,  że  będący 
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Magda Zborek  i Paulina  Waleczek.  Fot. W. Suchta 

kom  i kolegom,  z  którymi  współpracowałem  i wszystkim  na
uczycielom, którzy  kształcili mnie, mieli wpływ na moją  osobo
wość,  charakter.  Dzisiaj swoją  pracą  chcemy  dać  świadectwo 
tego, że wasze zaangażowanie  i trud  nie poszły  na  marne. 

Następnie na ręce swojej nauczycielki Anny  Lorek, która pra
cowała  w Szkole  Podstawowej  Nr  1, złożył  kwiaty  dla  wszyst
kich  pedagogów. 

Program  koncertu  z okazji Dnia Edukacji Narodowej był  bar
dzo  urozmaicony.  Paulina  Waleczek,  Magda  Kołoczek,  Bar
bara  Kaczmarzyk,  Magda  Herzyk  recytowały  wiersze,  Kata
rzyna  Hussar,  Magda  Herzyk,  Magda  Zborek,  Małgorzata 
Gaduła  przedstawity  utwory  muzyczne,  Mała  Czantoria  śpie
wała, a Agnieszka  Próchniak  i Grzegorz Dryja  zaprezentowali 
ogniste tańce  latynoamerykańskie. 

W imieniu nauczycieli za występ podziękowała Zuzanna  Sikora: 
— Ten  koncert  traktujemy  jako  wyraz  uznania  dla  trudnej 

pracy  pedagogów. Jest  ona  bardzo  odpowiedzialna  i  tym  bar
dziej cieszymy się z tego dzisiejszego spotkania. Dziękuję wyko
nawcom, którzy dostarczyli nam wielu wzruszeń  i potrafili stwo
rzyć tak miłą atmosferę, a także ich opiekunom  i nauczycielom. 
W  imieniu ustrońskiego oddziału Związku Nauczycielstwa  Pol
skiego  chciałabym  złożyć  najserdeczniejsze życzenia  pedago
gom. Przede wszystkim  życzę dużo, dużo zdrowia, samych  po
godnych  dni  i żeby  każdy  następny  przynosił  wiele  zadowole
nia. A także, byśmy jak  najdłużej czuli się młodzi. 

Po koncercie nauczyciele częstowali się kołoczami, kawą, her
batą. Był czas na wspomnienia  i rozmowy.  (mn) 

dziś na topie serbski piosenkarz Goran Bregovic, gdyby miał oka
zję zobaczenia programu „Równicy", na pewno zaprosiłby ją  na 
wspólne tournée po świecie. 

Dziecięca Estrada Regionalna „Równica" przy SP  1  występuje 
na różnych przeglądach, festiwalach, daje koncerty w wielu mia
stach często znacznie oddalonych od Ustronia. Ich wyjazdy praw
dopodobnie  nie byłyby możliwe,  gdyby  nie przychylność  wielu 
osób,  zaangażowanie  rodziców,  szczególnie  państwa  Renaty  i 
Stanisława Demelów, właścicieli Biura Turystycznego  „Gazela". 
W lipcu państwo Demelowie zaprosili dzieci z „Równicy" na zie
lony kulig, podczas którego bawiły się wspólnie z gośćmi z part
nerskiego  miasta Neukirchen   Vluyn.  Elżbieta  Sikora 

Foto. E. Sikora 
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Widok na Czantorię.  Fot.  W.  Suchta 

P R O B L E M Y  P O L A N Y 
Mieszkańcy Polany od wielu  lat odczuwają brak  zainteresowa

nia  władz  miejskich  problemami  Polany,  a jest  ich  wiele.  Zgła
szane  od  wielu  lat  potrzeby  inwestycyjne  nie  są  uwzględniane. 
Nie  może  to być  tłumaczone  brakiem  środków,  gdyż  nasze  wy
stąpienia o pomoc  i interwencje dotyczące  likwidacji apteki,  nie 
wymagają nakładów budżetowych. Wystąpienia masowe,  podpi
sane przez  155 mieszkańców  Polany, a tym samym  Ustronia,  nie 
było chyba rozpatrywane. Występuje, za zgodą  i może przy wspó
łudziale  poprzednich  władz  miejskich,  regres  w  rozwoju  infra
struktury.  Apteka  w  gmachu  hotelu  „Czantoria",  uruchomiona 
dzięki staraniom Zarządu Osiedla została zlikwidowana, gdyż bu
dynek,  tj. hotel  „Czantoria",  został  sprzedany.  Budynek  ten  wy
budowany  w  latach  30.  Przez  mieszkankę  Polany  p.  Goryczko
wą,  wybudowany  kosztem  wyrzeczeń  i utraty  zdrowia,  po  róż
nych  przejściach  własnościowych  i wywłaszczeniu  był  własno
ścią przedsiębiorstwa, którego organem założycielskim  było mia
sto Ustroń. 

Podobny, a może bardziej drastyczny przykład działania na nie
korzyść  mieszkańców  Polany,  to  sprzedaż  budynku  „Groń". 
Obiekt  ten  wybudowany  w  latach  60.  przez  Bielskie  Przedsię
biorstwo  Budownictwa  Przemysłowego  z  inicjatywy  i przy  du
żych staraniach ówczesnego kierownika, mieszkańca Polany, jako 
budynek  socjalny  dla  robotników  budujących  obiekty  w  Ustro
niu (kolejkę na Czantorię), został przez władze wojewódzkie przy
dzielony miastu z przeznaczeniem na przedszkole dla dzieci miesz
kańców Polany. Obiekt przejęło miasto, zobowiązując się do bu
dowy  przedszkola.  Budynek  ten  znajdujący  się  w  centralnym 
punkcie  Polany  (przy  stacji  PKP,  przystankach  PKS,  w  pobliżu 
kolejki  linowej)  mógłby  być  wykorzystany  dla  potrzeb  apteki, 
poczty, przychodni  lekarskiej oraz  innych  punktów  usługowych, 
potrzebnych  zarówno  mieszkańcom, jak  i turystom  i wczasowi
czom.  Pomimo  przyrzeczeń  danych  przez  poprzednie  władze 
miejskie, w budynku  nie zostanie  uruchomiona  apteka.  Przyrze
czenia nie zostały dotrzymane,  budynek  stoi  niewykorzystany. 

Pragnę przypomnieć,  zgłaszane od  1990 r. przez Zarząd  Osie
dla potrzeby  inwestycyjne: 

A) Utrwalenie dróżek dojazdowych od ul. Polańskiej do blisko 
20 zabudowań  w rejonie Szkoły  Podstawowej; 

B) Utrwalenie drogi  dojazdowej w rejonie  kościołów; 
C)  Ukończenie  odwadniania  szosy  przy  ul.  Polańskiej  i  tere

nów  do  niej  przylegających  poprzez  zabudowę  rowków  dopro
wadzających wodę powodziową  do głównej  rury kanalizacyjnej 
wzdłuż szosy. Z braku tych  rowów, wody deszczowe spływające 
ze zboczy  góry  Palenica  rozlewają  się na pola,  podwórka,  zale
wają sutereny, każdorazowo powodując szkody, których  PZU nie 
chce  pokrywać.  Odczuwają  to  mieszkańcy  ponieważ  dróżki  są 
nie  przejezdne, 

D) Od  blisko 30  lat mieszkańcy  Dobki  przy  ul. Orłowa  (8  za
budowań) starają się o utrwalenie drogi na Orłową, co  umożliwi
łoby  im dojazd  zmechanizowanym  transportem,  ożywiłoby  tam 
turystykę,  lepsze  zagospodarowanie  Orłowej,  budowę  schroni
ska  itp. Rozpoczęcie  budowy  tej drogi  przewidziane  było w bu
dżecie w  1994  r. Cieszyli  się z tego  zainteresowani  mieszkańcy, 
chcieli  w czynie społecznym  zwozić  materiał. Niestety  inwesty
cja  nie  była  przygotowana  poprawnie  pod  względem  technicz
nym (oświadczenia  zainteresowanych  o zrzeczeniu  się terenu na 
rzecz miasta złożyłem osobiście w Wydziale Techniczno   Inwe
stycyjnym).  Budowa  drogi  nie  została  rozpoczęta,  środki  prze
znaczono  na  inne  cele  miasta.  Brak  drogi  powoduje,  że  miesz
kańcy  nie  mający tam  możliwości  życia,  opuszczają  gospodar
stwa, zabudowania niszczeją. Istniejąca droga dojazdowa do nie
których gospodarstw jest smutnym  wizerunkiem  miasta. 

Jest mi przykro poruszać te nurtujące mieszkańców tematy. Mają 
oni jednak  nadzieję, że obecne władze miejskie, cieszące się pe
łnym poparciem  mieszkańców, zmienią dotychczasowy  stosunek 
do  Polany,  uwzględnią  trudności  mieszkańców,  naprawią  błędy 
poprzednich  władz  i uwzględnią wystąpienia mieszkańców  i Za
rządu  Osiedla. 

Pozwolę  sobie  przypomnieć  zgłaszane  przeze  mnie  propozy
cje opracowania  wieloletnich  planów  inwestycyjnych, a co naj
mniej na całą kadencję Rady Miejskiej, opracowywanych w opar
ciu  o zgłoszone  przez  Rady  Osiedlowe  potrzeby.  Plan  ten  opra
cowywany przy współudziale przedstawicieli Zarządów Osiedli i 
przedyskutowany z osiedlami, winien przede wszystkim  uwzględ
nić kolejność realizacji inwestycji według pilności dla danej dziel
nicy.  Realizacja  uzależniona  byłaby  wprawdzie  od  środków  w 
danym roku,  lecz służba  inwestycyjna miałaby czas na przygoto
wanie techniczno  prawne, a zainteresowani  mieszkańcy  mogli
by pomóc  w czynie  społecznym  dla  przyśpieszenia  realizacji.  Z 
doświadczenia  wiemy,  że  wiele  pozycji  inwestycyjnych  nie  zo
stało zrealizowanych,  tylko  z powodu  opóźnień  w  opracowaniu 
planów  technicznych. 

Należy  wykorzystać  szanse  rozwojowe,  jakie  stoją  przed 
Ustroniem,  zaufanie  mieszkańców  do  obecnych  władz  miej
skich,  kompetencji  kadry  kierowniczej  i  fachowych,  wielo
letnich  pracowników. 

Jan  Małysz Zarząd  Osiedla  Polana 

KOMUNIKAT 
Stosownie do art.  18 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 
15, poz.  139) z późniejszymi zmianami oraz Uchwała Rady Miej
skiej Uzdrowiska Ustroń Nr VIII/93/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r. 

z a w i a d a m i am 
o  przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego,  obejmującego  obszar 
parceli  gruntowej   nr  210/8  położonej 

w  Ustroniu   Hermanicach  w  rejonie  ul.  Lipowskiej . 
Przedmiotem  planu jest  zmiana  ustaleń o przeznaczeniu  te

renu jednostki  strukturalnej oznaczonej symbolem  C  1 RPO 
Ośrodek  produkcji  gospodarki  rolnej  na  cele  produkcyjno  
usługowe. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio
nego  planu. 

Wnioski  na  piśmie  należy  składać  w  Urzędzie  Miasta,  43
450  Ustroń,  Rynek  1 w terminie do dnia  05.11.1999  r. 

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię, nazwę  i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia  nierucho
mości, której  dotyczy. 

za Zarząd  Przewodniczący  Zarządu Jan  Szwarc Z  rezerwowym  napędem.  Fot.  W.  Suchta 
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L I S T  D O  R E D A K C J I 

m   s    m
Fot. W. Suchta 

POŚLIZG  BEZ  KONTROLI 
W  sobotę,  9  października  o  godz.  9.20  na  ul.  Cieszyńskiej,  VW 

golf  z  opolskiego  wypadł  z  zakrętu  i  zderzył  się  czołowo  z  f iatem 
125 p.  Ranni  zostali  kierowcy  i pasażerowie  fiata, przewieziono  ich 
do  szpitala.  Na  miejscu  zjawi ła  sie  pol ic ja  i strażacy,  którzy  musieli 
uwolnić  ludzi  z  samochodów.  Zasypywali  też  wyciek  oleju.  Ruch 
wstrzymany  był  do  godz.  11.  Młodość  ma  swoje  prawa,  ale  na  pew
no  nie  należy  do  nich  stwarzanie  zagrożenia  na  drodze.  Kierowca 
V W  nie  zachowując  odpowiedniej  prędkości  na  mokrej  jezdni  ry
zykował  życie  innych  użytkowników  drogi.  (ws) 

Patrzą  co poniedziałek  i piątek  na poczynania  straży  miejskiej 
na ul. A. Brody. Z uporem  wlepiają  mandaty,  upominają,  wzywa
ją  na  rozmowy  „  niesfornych  " kierowców.  Gcizie tu jednak  nie
sforność?  To są przecież  potencjalni  klienci  targowiska,  kupców, 
którzy  opłacają  do kasy  miejskiej  podatek.  Kupcy  powinni  zaro
bić,  a  dla  mieszkańców  i  turystów  targowisko  jest  tanim  miej
scem  zakupów  i stanowi  koloryt  każdej  miejscowości. 

Obserwują  jak  to  wygląda  gdzie  indziej.  Na przykład  w  Hisz
panii  na Costa  Brava,  w szeregu  miejscowości  położonych  bliżej 
lub dalej  od morza,  odbywają  sią targowiska.  W każdej  miejsco
wości  innego  dnia.  Jest  to szał zakupów,  tłoczą  sią turyści,  ocie
rają  o siebie  samochody  wydawałoby  sią  istne  wariactwo.  Jed
nak  uporządkowane  i inna rola policji,  straży  miejskich,  żandar
merii.  Od  rana  te formacje  w wiąkszej  sile  są  widoczne  w  mie
ście,  ale nie po  to żeby  wyłapywać  potencjalnych  kandydatów  do 
mandatu,  ale żeby  kierowcom  pomóc.  Kierują  ruchem,  ustawia
ją  samochody,  wszystko  odbywa  sią kulturalnie  i nie  szarpie  ni
czyich  nerwów.  Tam wiedzą  że  turyści  to pieniądze,  miejscowi 
mają  świeży  i tani  towar plus  przeróżne  graty  i ciuchy,  a  miasto 
ma pieniądze  od  kupców. 

Na  pewno  mieszkańcy  i  kierowcy  przyklasnąliby  inicjatywie 
strażników  miejskich,  którzy  pojawiliby  sią  o godzinie  7 na  uli
cach  A.  Brody,  Konopnickiej  (w razie potrzeby  jeszcze  w  innych 
miejscach),  ale  nie  aby  karać,  lecz pomóc  w  ustawieniu  samo
chodu.  Bo  nawet  na  ulicy  A.  Brody jest  możliwe  takie  zaparko
wanie  samochodu  (maksymalnie  blisko potoczku)  aby  była  moż
liwość  dwukierunkowego  ruchu  pojazdów  (oczywiście  za  wyjąt
kiem samochodów  ciężarowych  i autobusów,  ale te tam nie  mają 
nic do roboty).  Zupełnie  inny byłby odbiór pracy  strażników  miej
skich.  U nas jednak  musi  być przeważnie  na  opak.  Nieprawdaż, 
że  to dziwne?  Imię  i nazwisko  do  wiadomości  redakcji 

/  M e t a l   P ł o t  " N 
wykonuje: 

BRAM Y PRZESUWANE 
i skrzydłowe 

kute, ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń, ul. 
Dominikańska 24a, tel. 8545106  y 

V  tel.  kom.  0601  516854  V 

f  SERWIS  "X 
r OGUMIENIA  1 

O P O N Y  N O W E 
I  U Ż Y W A N E 
Ust roń    H e r m a n i c e 

ul.  W i ś n i o w a  2 
V  033 /  854  5 0  66 

0 6 0 2  79  4 4  34  y 

OPONY ZIMOWE 
ZA GOTÓWKĘ Ł  L U K A S 
/ NA  RATY  ^ ^  ZAKUPY  NA  RATY 

NOWOŚĆ 
135*12  DĘBICA  FRIGO 
MLKANJZACJA i  G0SZW 
USTROŃ,  UL  MEN/CA  15 

854  3269,  0602256  613 
DUŻE  RABATY  !!! 

NZOZ Centrum^ 
  Stomatologii 

L a D O r  i  P r o t e t y ki 
ZAPRASZA DO NOWEJ SIEDZIBY 

^promocyjna cena protez 
^bezbolesne  leczenie 
swysoka jakość usług 
używamy  materiałów tylko 

renomowanych firm stomatologicznych 
os. Manhatan (pawilon handlowy), 
tel.  8545283,  zapraszamy 
w środy,  czwartki,  piątki  od  14. 

S K L E P  F I R M O W Y 
Ustroń, ul. 9 Listopada 3 Ip 
oferuje w dużym wyborze 

«V  UBRANIOWE 
=V  ZIMOWE 
«V JEANS  kol. blue 

, tel.  8544768  czarne 
kom.0601964374  oliwka 

<V SZYCIE NA MIARĘ 

Fot. W. Suchta 

a 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 

Z  okazji  I  rocznicy  działalności 
sklepu    DUŻA  BONIFIKAT A 
nawet  do  7%.  Oferta  ważna  do 
końca  października.  Zapraszamy. 

G e n o w e f a  G a l i ń s k a 
Swiętoezówka 

ul. Ogrodowa  59 
t e l .  3 1 5  2 9  &7 

SKLE P  WIELOBRANŻOW Y 
F I R M Y  „ M  A  X " 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska  23 
oferuje: 

i asortyment śrub i wkrętów 
& pokarm  dla ryb  i ptaków 

, szkło i komplety łazienkowe 
a  wodna  i PCV 

.  rolnicze  i ogrodnicze 
ZAPRASZAM Y 

codziennie od  8.00 do  17.00 
soboty od 8.00 do  14.00 

tel.  8544710 

I 

  PRZY  RATUSZU 
O  2 6 O

Z M i e ^ B ,  Ś W T L C L , 

W I B Ń C B ,  K W I A T  Y  "  m 

' f i l  Z A P R A S Z A M Y  B I 
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Oüloszenia  dröhne 
Ustroń  Hermanice  do wynajęcia lo
kal  wyodrębniony  35mJ  nadający się 
na usługi,  sklep,  hurtownię. 
Tel.  8544485. 

Układanie kostki  brukowej, dociepla
nie  budynków,  montaż  płyt  gipso
wych, wymiana okien  i drzwi. 
Tel. 8544678 po 20. 

Dam  pracę  małżeństwu z samocho
dem.  Tel.  0601411303. 

Wideorejestracja SVHS i VHS. 
Tel.  8544357. 

ATRAKCYJNE  KREDYTY.  10.000 
bez  poręczycieli,  również  bez  wie
dzy  współmałżonka,  leasing.  Nasą
czanie  taśm  i cartrigerów  do  druka
rek komputerowych. Zyskujesz 65% 
ceny nowej. Sklep  ZiołowoKosme
tyczny.  Ustroń, ul. Daszyńskiego 5. 
ZAPRASZAMY. 

„Universal"   biuro  nieruchomości 
przyjmie do sprzedaży  działki,  domy 
z terenu  Ustronia, Brennej i Wisły. 
Tel.  8544474. 

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

Przyjmę kucharza z praktyką do loka
lu gastronomicznego na terenie Ustro
nia.  Tel.  8541945. 

Sprzedam  fiata  126 p, kolor żółty, rok 
prod.  1987. Tel.  8544561. 

Wykonuję  wszelkie  roboty  ziemne 
koparką  i spychaczem.  Zdzisław Ja
nus,  tel.  0603117552. 

126 p;  1992 r. (inwalidzki)  sprzedam. 
Ustroń,  ul. Choinkowa 16. 
Tel.  8541356. 

Absolwentka  turystyki,  hotelarstwa, 
biegle  angielski,  komputer,  praktyka, 
szuka pracy.  Tel.  0602555562. 

Przedsiębiorstwo  ProdukcyjnoBudowlanoHandlowe 
„SKK "  Spółka z o.o. 

43450  USTROŃ,  ul. Wantuły 24 
tel.  033/8541329,  tel.  kom.  0601065444 

ofe ru je : 

m i e s z k a n i a 
o  p o w i e r z c h n i  o d 4 0  d o  1 6 0 m 2 

w  r e a l i z o w a n y m 
b u d y n k u  w i e l o r o d z i n n y m 

w  U s t r o n i u  p r z y  u l .  C i e s z y ń s k i e j 
Technologia  realizacji tradycyjna. 
Wysoki standard wykończenia. 

Możliwość własnej aranżacji mieszkań. 
Garaże, miejsca postojowe i pomieszczenia  gospodarcze. 

T e r m i n  o d d a n i a  m i e s z k a ń :  IV k w a r t a ł  2 0 0 0  r. 
C e n y  o d 2 . 0 0 0  z ł / m 2 p u  d o 2 . 4 0 0  z ł / m 2 p u . 

Z  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 

B ] ö ( L Ü ] t t M ö J ) 

USTROŃ,  ul. SPORTOWA  7 
tel. 854 27 92 

i l l  k s i ę g i  p r z y c h o d ó w 
i  r o z c h o d ó w 

i f ]  r y c z a ł t 
111 e w i d e n c j a  V A T 

.  I i i Z U S 

Jesień  pod  Orłową.  Fot. W. Suchta 

C O  N A S C Z E K A 
WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictwa i kuźnictwa 
ul.  Hutnicza 3, tel.  8542996. 
Wystawy stałe: 

Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia. 
Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B&K  Heczko  wystawa 

i sprzedaż  prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy czasowe 
— 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  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul, 3 Maja 68,  tel. 8542996 

—, JEST TAKIE MIEJSCE... USTRONNE". Wystawa prac Barbary Paluszkiewicz. 
Oddział  czynny: we wtorki 917, środy, czwartki 914, w piątki i soboty 913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  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   13. 
Biur o Promocji i Wystaw  Artystycznych 
Rynek 3A, tel.  8545458. 
— Postacie i sceny z literatury polskiej:  „Potop". 
— Pejzaż  Impresje. 

SPORT 
24.10  11.00  Mecz piłki nożnej o mistrzostwo klasy „C". 

KS Mokate Nierodzim  MKS Bielsko. 
30.10  14.00  Mecz piłki nożnej o mistrzostwo ligi okręgowej. 

,  Kuźnia Ustroń  Hejnał Kęty. 
KIN O „ZDRÓJ" , ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
20.10  18.45  Zakochana złośnica 

20.30  Bardzo Dziki Zachód 
21.10  17.00  Zakochana złośnica 

18.45  Bardzo Dziki Zachód 
2228.10  16.00  Kometa nad Doliną Muminków 

17.15  Fuks 
18.45  Oni 

29.104.11  17.00  Gwiezdne wojny  mroczne widmo 
19.30  Gwiezdne wojny  mroczne widmo 

Nocne  Kin o Premier   Filmowych 
21.10  21.00  Sprawa honoru 
28.10  21.00  Notting Hill 

Regionalne  Radio  C D U  94,9 i 107,1 FM 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do 24 października  apteka  „Manhatan "   na os.  Manhatan. 
Od 24 do 31 października apteka  „Elba "  przy ul. Cieszyńskiej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz. 8.00. 

Wypas na  Tokarni.  Fot.  W. Suchta 

UBEZPIECZENI A * Fundusze Emerytalne 
PREVENTER  ul. Polańska 35: Tel.:  854 300«  OFEJKREDYTBANKU 

(obok »zkoły w Ustroniu  Potaniej  D O M  \  I 
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OBRAŻALSKI  SĘDZIA 
Kuźni a  Ustroń — Beskid Andrychów  0:1  (0:0) 
W  fatalnych  warunkach  atmosferycznych  przyszło  grać  piłkarzom  w 

meczu  o  mistrzostwo  ligi  okręgowej,  który  rozegrano  w sobotę  16  paź
dziernika.  Wiał  zimny  północny  wiatr  i do  tego padał  deszcz.  Wszystko 
mogło  się  wyjaśnić  już  na  początku.  Po  ładnej  akcji  Kuźni  mocnym 
strzałem  popisuje  się  Mieczysław  Sikora,  niestety  strzał jest  niecelny. 
Za  kilka  minut  po  dośrodkowaniu  obrońca  Beskidu  strzela  mocno  w 
słupek  własnej  bramki.  Niecelnie  z  rzutu  wolnego  strzela  Mirosła w 
Adamus.  Wydaje  się,  że  bramka  dla  Kuźni  padnie  lada  moment.  Po 
dwudziestu  minutach  spotkania  zaczyna  się  ulewa.  Tracą  sens  zagrania 
techniczne,  a jedyna recepta  na atak  to mocne wybicia piłki . Gra  robi  się 
chaotyczna z obu  stron. O przewadze  Kuźni w pierwszej połowie  świad
czy  statystyka:  Kuźnia  cztery  razy  celnie  strzela,  Beskid  tylko  raz.  Ob
raz gry trochę zmienia się w drugiej części  spotkania. Zawodnicy  Beski
du szybciej przystosowali  się do trudnych  warunków  i udaje  im się  prze
prowadzić  kilka  akcji.  Kuźnia  stara  się  odpowiadać.  Na  początku  dru
giej  połowy  wolnego  strzela  Dawid  Szpak,  piłka  odbija  się  od  muru. 
dobija  Wojciech  Krupa ,  strzał jest  znowu  niecelny.  O  wyniku  spotka
nia  zdecydował  na  dwanaście  minut  przed  końcem  sędzia  Krzysztof 
Piekiełko.  Bardzo  dobrze  prowadzący  spotkania,  tu  się  chyba  trochę 
zagapił.  Długo  zwlekał,  zastanawiał  się,  w  końcu  zagwizdał.  Skoro  był 

Fot.  W.  Suchta 

niepewny  swej  decyzji,  lepiej  by  uczynił  konsultując się  z sędzią  bocz
nym,  on jednak  wolał  słuchać  tego  co  mówią  zawodnicy  Beskidu.  Kar
nego  nie  udaje  się  obronić  dobrze  spisującemu  się  Bartłomiejow i  Bu
chalikowi .  Kuźnia  rzuca  się do  ataku.  Niestety  po  pochopnie  podykto
wanym  rzucie  karnym  pod  adresem  sędziego  z  trybun  sypią  się  wyzwi
ska.  Sędzia  za  to, jakby  chciał  pokazać  kto  tu  rządzi, gwiżdże  ewident
nie  przeciw  Kuźni.  Nie  dostrzega  fauli  z  tyłu,  a  szczytem  wszystkiego 
jest  sytuacja, gdy w zamieszaniu  podbramkowym  obrońca  Beskidu  wy
bija piłkę  ręką.  Widzą  to wszyscy  prócz  arbitra.  Gdy  zawodnicy  Andry
chowa  grają  na  czas  sędzia  tego  nie  widzi.  Tak  stronniczego  sędziowa
nia,  jakie  w  ostatnich  dziesięciu  minutach  zaprezentował  K.  Piekiełko, 
dawno  na stadionie Kuźni  nie oglądano.  Prawdą jest,  że kibice nie  powin
ni obrażać  arbitra, ale też on  powinien  bardziej panować  nad  emocjami. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Beskidu  Andrychów  Janusz  Frydel: —  W  sytuacji  gdy  wal

czymy  o  ścisłą  czołówkę  tabeli  podjęliśmy  z  Kuźnią  grę  otwartą  ale  z 
pewnym  zabezpieczeniem.  Graliśmy  czwórką  obrońców  i czwórką  na
pastników.  Drużyna  realizowała założenia  przedmeczowe  i już w  pierw
szej  połowie  wypracowaliśmy  dwie  dogodne  sytuacje,  chociaż  na  po
czątku  przewagę  optyczną  miała  Kuźnia.  W  tych  trudnych  warunkach 
graliśmy  na  remis,  a  udało  się  uzyskać  korzystny  wynik.  W  końcówce 
Ustroń  chciał  wyrównać  i w ostatniej  fazie przeważali.  Startujemy jako 
beniaminek  i  staramy  się  nawiązać  do  tego  co  graliśmy  przed  dwoma 
laty.  Zespół  został  wzmocniony,  co  spowodowało,  że  gra  jest  spokoj
niejsza  i są wyniki .  Z całą czołówką  wygraliśmy  mcczc.  Aspirujemy  do 
wysokiego  miejsca  w  tabeli,  ale  nie  wiadomo  czy  uda  się  awansować. 
Wszystko  wyjaśni  się  w  rundzie  rewanżowej,  w  której gra  się  zupełnie 
inaczej,  gdyż  część  zespołów  walczy  o  awans,  inne  o  utrzymanie  się  w 
lidze  okręgowej.  Trenujemy  pięć  razy  w  tygodniu  i widać  tego  efekty. 
Drużyna  szybko  dojrzała  i można  walczyć.  Kuźnię  widziałem już  drugi 
raz w  tym  sezonie.  Widać  trochę  nieładu  w  tym  zespole,  a przecież  wy
grali  trzy  pierwsze  mecze  i byli  na  czele  tabeli.  Coś  w  tym  zespole  nie 
gra,  o czym  świadczą  ostatnie  wyniki. 

Stoper Kuźni Wojciech  Krupa : — Dzisiejszy mecz był już  lepszy  niż 

Fot.  W.  Suchta 

ten  w  Koszarawie,  ale  dalej  widać  nasze  braki.  Dzisiaj jednak  zabrakło 
trochę  szczęścia,  a  drużyna  z  Andrychowa  była  dość  dobra.  Brakuje 
obrońców  i dlatego  trener  ustawia  mnie  na  pozycji  stopera  i tam  muszę 
grać.  Popełniliśmy  jeden  błąd  i przegraliśmy.  A  u siebie  trzeba  strzelać 
bramki,  atakować.  Przeciwnik  też  nie  dał  nam  na  ciężkim  boisku  po
grać.  Dziś  była  szansa  na  remis,  przegraliśmy,  następny  mecz  gramy  w 
Chybiu  i też  będzie  ciężko,  ale  trzeba  walczyć.  Myślę  że w  końcu  zdo
będziemy jakieś  punkty  i pójdziemy  do  gó iy 

Kapitan  Kuźni  Janusz  Szalbot:  — Kolejny  mecz  przegrany,  ale  cze
go  można się spodziewać  przy  takim  stanie  kadrowym.  Podjęliśmy wal
kę, ale okazało się, że jesteśmy gorsi o jedną  bramkę. Nie byliśmy gorsi  i w 
tych warunkach  mecz był wyrównany. Jak przegrywamy mecze to i atmos
fera w  drużynie  nie jest  najlepsza.  Trzeba jednak  zrozumieć,  że  brakuje 
ośmiu  podstawowych  zawodników. Tracimy  punkty, ale trzeba grać dalej. 

Były  reprezentant  kraju Jan  Gomola: — Trudny  mecz dla Kuźni.  Be
skid  wysoko  postawił  poprzeczkę,  ale  mimo  to  mecz  był  wyrównany. 
Było  wiadomo,  że  o  wszystkim  może  zdecydować  jedna  bramka.  Obu 
drużynom  przeszkadzały  w  ładnej  grze  warunki.  Po  przerwie  Beskid 
wypracował  kilk a sytuacji. Rzut  karny przypadkowy. Nawet  w  meczach 
reprezentacji,  nie  takie  karne  były  w ostatnich  minutach,  ale nikt  nicze
go nie gwizdał.  Mądry sędzia przy wyrównanej grze  i stanie  remisowym 
nigdy  nic dyktuje karnego, gdyż wtedy  krzywdzi jedną  z drużyn.  Kuźnia 
za  mało  gra  technicznie,  widać  też  braki  kadrowe  szczególnie  w  obro
nie. Trzeba było przesunąć  niektó
ra ch  zawodników  do  obrony,  a  to 
me  iest  ich  po / \ c ja  i  tracą  swoją 
uariość.  Mirek  Adamus  bardziej 
pr/>datnyjest  w pr/odzie.  potrafi 
stworzyć  kolegom  sytuacje,  a  w 
obronie  się  marnuje.  Z  drugiej 
strony  ktoś  w  obronie  musi  grać. 
Po  tym  meczu  uważam,  że  należy 
podziękować  całej  drużynie  za 
walkę. 

Trener Kuźni Tadeusz Cholewa: 
— Zabrakło szczęścia.  Mecz  moim 
zdaniem  remisowy.  Chłopcy  wal
czyli, ale nie udało się po dość  pro
b lematycznym  rzucie  karnym. 
Trudno tu cokolwiek mówić, bo jest 
to kolejny przegrany  mecz.  (ws) 

1.  Andrychów  26  199 
2.  Kalwaria  24  2514 
3.  Strumień  24  2420 
4.  Oświęcim  22  3218 
5.  Chybie  22  2517 
6.  Cieszyn  21  1924 
7.  Porąbka  20  2418 
8.  Kęty  20  2423 
9.  Koszarawa  18  2121 

10.  Kuźnia  18  2224 
11.  Sucha B.  17  2220 
12.  Wadowice  17  1514 
13.  Jawiszowice  17  1926 
14.  Rajcza  15  2027 
15.  Wieprz  14  2424 
16.  Śrubiarnia  13  2127 
17.  Klecza  7  721 
18.  Kończyce M.  7 1632 

Fot.  W.  Suchta  Fot.  W.  Suchta 
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Fot. W. Suchta 

N I E P O K O N A N I 
LZ S Landek— K S Mokat e Nierodzim  0:1  (0:1) 
Kibice z Nierodzimia  obawiali  się  wyjazdowego  spotkania z 

Landkiem.  Mecz  ten  miał  zdecydować,  która  drużyna  znajdzie 
się na pierwszym  miejscu  piłkarskich  rozgrywek  w klasie  „C" . 
Do  tej  pory  obie  drużyny  po jednym  razie  zremisowały,  resztę 
spotkań  wygrały.  Grano więc  też o tytuł  drużyny  niepokonanej. 
Wszystko wyjaśniło się w pierwszym  kwadransie spotkania. Za
wodnicy z Nierodzimia zaatakowali  i w  15 min. Jarosław  Strach 
podaje do  Krystian a  Wawrzyczka,  ten mija  obrońcę  i strzela 
nie do obrony. Drużyna Mokate dalej gra rozsądnie nie pozwala
jąc by Landek  uzyskał  przewagę w polu.  Dopiero w końcówce 
udaje się uzyskać piłkarzom  Landku przewagę, nie potrafią jed
nak wypracować sytuacji, z której można pewne zdobyć  bramkę. 

— Było to najlepsze spotkanie w tej   rundzie w wykonaniu 
moich  piłkarzy .  Szczególnie  wyróżnić  należy  mądrą grę 
Krzysztofa  Taberskiego  w obronie.  Zresztą  wszyscy  zagrali 
dobre spotkanie — nie krył za
dowolenia  po meczu  trener 
Karol  Chraścina. 

Wszystko wskazuje na to, że 
mistrzem jesieni  zostanie  dru
żyna  Mokate.  Do rozegrania 
ma  dwa  mecze, w tym w naj
bliższą  niedzielę  na własnym 
boisku z zajmującym ostatnie 
miejsce w tabeli MKS Bielsko
Biała.  (ws) 

1.  Nierodzim  22  285 
2.  Landek  19  173 
3.  Rudnik  17  2413 
4.  Lipnik  16  3015 
5.  Goleszów  12  2212 
6.  Mazańcowice  11  1512 
7.  Wapienica II  10  2024 
8.  Dębowiec  6  1323 
9.  Ogrodzona  4  716 
10. Wiślica  4  720 
11. MKS Bielsko  1  848 

Chciałach  wóm ˇopowiedzieć  takóm srandownóm  wiec,  cożech 
widziała  łoto  łóńskigo  ty dnia.  Tóż bylach  w kónsumie,  dyć  tam 
idzie  łacno  chabanine  a wórszt  kupić  i jak  żynyłach  hónym  z  pe
łnymi  taszkami,  kole stawu  za szkołom jakisi  mamlas  chłado  cze
gosik  w stawie.  Doista  tam moc  roztomaitych  wiecy  leży na  dnie: 
aho stary  zardzewiany  kastrol.  ahn  łopóna  łod  motora. 

Prziszłach  kapkę  bliżyj  i dziwom  sie a chłop  dzierży  jakomsik 
karkoszke  i cosi pruguje  wycióngnóć.  Pore  chłapców  ze  szkoły 
sie zebrało  i błozna  se robióm  śniego.  Jedyn  przez  drugigo  pra
wióm,  a śmiych  ich puczył,  że chłop  szeł  kole  brzega,  zgiyl  sie  po 
cosik  i telefon z kapsy  wy pod  mu do wody.  Tóż czyrwóny  na  gym
bie, klył jak  diosek  i fort  tam cosik  dziuboł  do tego stawu,  nałejo 
sie śpiychała  ku chałupie,  bo mój stary  szeł na szychtę  po  połed
niu,  tóż  musiałach  roz dwa  warzić  łobiod. 

Mie tam bez komórki je  ganc  dobrze  i wszycko  wiym na czas  co 
trzeja.  Kierysi  powiy,  że sie nie znóm  na tej nowej  modzie  i mo 
recht. Jo se wolym przez płot  z sómsiadkóm  porzóndzić,  bo  aspóń 
widzym z kim rzóndzym,  podziwom  sie co mo łobłeczóne,  a ło 
wie/a  zaś zgrubia.  Tóż fulómy  ponikiedy  ajipóldrugo  godziny, a 
nic za  to płacić  nie trzeja.  Myślicie,  że jakisi  stare pieczki  spómi
nómy?  Ale kaj  tam.  Bywało  i tak, że gazeta  jeszcze  ło czymś i kej 
nie zdónżyła  napisać,  a jo już  wiedziała,  co sie  kómu  przitrefiło. 

Wiym, że radzi  mocie  ty komórki,  tóż przeca  nie agitujym  prze
ciwko,  bo i po co?  Nale jak  żech  łoto  była  w kościele  i  kómusi 
komórka  na kozaniu  zaczyła  pinkać  i to tak głośno,  że doista  pół 
kościoła  słyszało,  to mi sie zdo przeca,  że to już  zaszło  kapkę za 
daleko. 

Nale słoneczko  sie pokozało,  tóż  i dym se zaś przez płot  porzón
dzić. A jak żeście  sóm  ciekawi,  to przidźcie  ku nóm.  Gynia 

SYLWISTKR 
TYLKO  ZŁ  O D OSOBY  (BEZ NOCLEGU) 

Wojskowy  Dom  Wypoczynkowy 
„ B C S K I D " 

Ustroń  Hermanice,  ul. Orzechowa 11 
tel. 8542325, 8547660  (7.0015.00) 

G W A R A N T U J E M Y  Ś W I E T NĄ  Z A B A W Ę 

POZIOMO :  1) Beskid Śląski, 4) zestaw nagród, 6) niedługo 
dwutysięczny, 8) statek Noego, 9) alkohol ryżowy,  10) ściąga 
podatki,  11) harcerska akcja,  12) napisał  „Folwark  Zwierzę
cy",  13) śniegowy  facet,  14) buszują  w szafie,  15) teza  bez 
dowodu,  16) o profesorze w szkole,  17)  dygnięcie,  skłon, 
18) ogród  ze zwierzakami,  19) pieśń  operowa,  20) duże 
psisko. 
PIONOWO: 1) na zagrodzie równy wojewodzie, 2) tam zalo
ty jeleni,  3) do pieczenia  kiełbasek, 4) oddana ojczyźnie, 5) 
imię kobiece, 6)  impreza z ogromem decybeli, 7) starożytna 
wieszczka,  11) dawna sypialnia,  13) stwardniały cement,  14) 
wulkaniczna wyspa hawajska. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowie
dzi mija 5  listopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr   39 
Z Ł O T A  J E S I E Ń 

Nagrodę 30 zł otrzymuje Olga  Wisełka  z Ustronia, 
ul. Dworcowa  1. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

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