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Rozmowa  z Jerzym  Marszałkiem, 
prowadzącym  Targowisko  Miejski e 

Il e osób  handluj e  na  targu  w  Ustroniu? 
W  sezonie,  w  porze  sprzedaży  sadzonek,  przed  różnymi  święta
mi  wszystkie  stanowiska  są  zajęte.  Wtedy  handluje  120  do  130 
osób,  łącznie  z  gaździnkami  sprzedającymi  jajka,  twaróg  itp. 
Rekord,  jeśli  chodzi  o  dochód  z  biletów,  padł  l  września  tego 
roku  i wówczas  od  150  osób  pobrałem  2715  zł.  Sprzedaż  odby
wa się z 77 krytych straganów, 35 namiotów ustawionych  na  ozna
kowanych  polach,  18  ław  handlowych  bez  zadaszenia,  z  łóżka 
polowego,  z wieszaka,  z  ręki. 
Czy  liczba  miejsc  do  handlowania  jest  wystarczająca? 
Jeszcze  trochę  by  się  przydało,  ale  niestety  targowiska  nie  ma 
gdzie  rozbudowywać.  Teraz  obejmuje  plac  targowy  i  drogę  do 
ul. Konopnickiej,  ale już  obok jest  parcela  prywatna  i nie  może
my  na  nią  wkraczać.  Od  strony  kościoła,  do  płotu  można  by  zy
skać jeszcze  kilk a metrów,  utwardzić  i postawić  około 20  straga
nów.  W  sezonie  na  pewno  byłyby  zajęte.  Teraz  bardzo  często 
zdarza  się,  że  zainteresowani  muszą  odjeżdżać  z  kwitkiem,  bo 
wszystkie  miejsca są  zajęte. 
W  Skoczowie  i  Cieszynie  wyprowadzono  targowiska  z  cen
trum ,  czy  pan  będzie  się  przeprowadzał? 
Zbyt  dużo  zainwestowano  to  miejsce,  żeby  zaczynać  od  począt
ku w  innym.  Kiedyś myślano  o starym  klocowisku  na tartaku,  ale 
koszt  przystosowania  terenu  byłby  bardzo  duży.  Moim  zdaniem 
dobrym  miejscem  byłby  parking  koło  stadionu  Kuźni,  być  może 
wtedy  mielibyśmy  targ  codziennie. 
Teraz  nie  może  się  odbywać  przez  cały  tydzień? 
Może, ale nie ma kupujących. Mimo, że targowisko stoi w  centrum 
miasta, jest jakby  na uboczu  i wczasowiczom  trudno do nas  trafić. 
Postawiliśmy  dużą  reklamę  na  Rynku,  ale  i  tak  wielu  pyta  prze
chodniów, gdzie ten targ. Zadałem sobie kiedyś trud  i poroznosiłem 
ulotki  do domów  wczasowych, jakoś nie było odzewu. Na  począt
ku, wspólnie  z ówczesnym  zastępcą  burmistrza  Tadeuszem  Dudą 
jeździliśmy do bliższych  i dalszych gmin, nawet w Czechach,  rekla
mując nasz targ, jego  dobre położenie,  atrakcyjne ceny.  Ogłaszali
śmy  się  w  gazetach  lokalnych,  w  Wyborczej.  Zdarzyło  się,  że  raz 
przyjechał czeski autokar  i to była wielka radość dla handlujących. 
Moim  marzeniem  był pchli  targ. Chciałem,  żeby każdy, za  symbo
liczną opłatą, mógł sprzedać jakąś barciziej  lub mniej  wartościową 
staroć,  urządzenie, którego już  nie potrzebuje. Nie  było  odważne
go. który by zaczął. Wielu  pytało, ale nikt  się nie  zdecydował. 
Dlaczego w  Ustroniu  tar g odbywa  się w  poniedziałki  i  piątki ? 
Co do dni  targowych  w poszczególnych  gminach,  dawno już  po
rozumiały  się władze.  Poniedziałki  i piątki to tradycyjnie  ustroń
skie dni  targowe,  w Skoczowie  czwartki,  w Cieszynie  środy  i so
boty  itd.  Wielu  sprzedawców  wystawia  swój  towar  w  różnych 
miastach,  także  kupujący odwiedzają  targ  nie  tylko  u  siebie. 
Od  kiedy  tar g  funkcjonuj e  w  obecnym  kształcie? 
Kiedy przejmowałem  targ w  1992 roku, zajmował połowę  obecnej 
powierzchni.  Stały  na  nim  stare,  drewniane  stragany,  w  sumie  16, 
najwięcej było  handlujących z  samochodów.  Al e już  niedługo,  na 
moich oczach, powiększono targ, zbudowano pawilony.  Pamiętam, 
że  kierownik  budowy  z  Bielska    Białej,  był  bardzo  podobny  do 

(cd. na str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

W  tym  roku  1  listopada  przypada  w  poniedziałek.  Bę
dzie  to jak zwykle  dzień  skupienia, zadumy,  wypełnią  go 
wspomnienia  i spotkania z bliskimi. Całymi rodzinami  od
wiedzać będziemy  ustrońskie cmentarze,  na grobach  „za
kwitną" chryzantemy, zapłoną  znicze... 

21 października  odbyła się  12 sesja Rady Miejskiej. Obrady  pro
wadził  zastępca  przewodniczącego  RM  Rudolf  Krużołek . 

Jednym z pierwszych  punktów porządku obrad była  informacja o 
realizacji zadań  inwestycyjnych w  1999 r. i propozycje na rok 2000. 
Tymi najpoważniejszymi zadaniami  realizowanymi  przez miasto jest 
wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  ulic  Agrestowej,  Choinkowej  i 
Siewnej,  wodociąg  w  Hermanicach,  remont  MDK  „Prażakówka", 
adaptacja  pomieszczeń  Gimnazjum  nr  2,  rozbudowa  i  moderniza
cja  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  kolektorami  przerzutowymi,  bu
dowa nowego skrzydła w Szkole  Podstawowej nr  1, w którym  zna
lazło się Gimnazjum  nr  1, budowa  stacji  przeładunkowej  odpadów 
komunalnych.  Radnym  przedstawiono  też  informację  o  realizacji 
remontów  kapitalnych  na  drogach  w  1999  r.  i propozycje  na  rok 
2000. Tu  najpoważniejszą pozycją jest  remont  ul.  Myśliwskiej. 

Radni  po zapoznaniu  się z materiałami  zgłaszali  swoje  uwagi. 
(cd. na str.  4) 

DODATKOWY AUTOBUS 
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Trans \ 

I kom" sp. z o.o. w Skoczowie w wyniku uzgodnień uru
chomi z dniem 2.11.99 r. dodatkowy kurs w dni nauki 
szkolnej z Ustronia Rynku do Dobki Ślepej o godz. 
17.40, powrót z Dobki o godz. 18.10. 

!  Ponadto również w tym terminie zostanie opóźniony 
z godz.  14.00 na  14.10 kurs z Dobki do Lipowca, w 
związku z wnioskiem Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. 
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Maliniaka z „Czterdziestolatka"  i często żartowaliśmy na ten  temat. 
Inwestorem  było  miasto,  a  obecni  użytkownicy  mają  podpisane 
umowy dzierżawy. Nowy targ znacznie się różnił od  poprzedniego. 
Nie wiem,  czy  wszyscy  pamiętają, że  przedtem  handlowało  się  za 
Prażakówką,  a  sprzedający stali  prawie  na  całej długości  ul.  Stra
żackiej, do miejsca, gdzie teraz stoi  pomnik  Janka  Cholewy. 
Obecnie  targowisko  podlega  bezpośrednio  pod  Urząd  Miej 
ski,  ale  nie  zawsze  tak  było. 
Kiedy  zaczynałem,  zatrudniał  mnie  Urząd,  potem  Zakład  Usług 
Komunalnych  i Gospodarki  Mieszkaniowej.  Dochód  z  targowi
ska był dochodem  Zakładu, a ten  funkcjonował w ramach  budże
tu  miasta.  Od  20  kwietnia  tego  roku  prowadzę  targowisko  jako 
pracownik  Urzędu  Miejskiego w  ramach  Wydziału  Mieszkanio
wego.  Nie  wszystkie  stragany  należą  do  miasta.  Na  targowisku 
postawiono 31 prywatnych  straganów.  Ich właściciele mogą  sami 
na nich  sprzedawać  lub oddawać  w  dzierżawę. 
Il e  trzeba  zapłacić,  żeby  handlować  na  targu  w  Ustroniu? 
Za  stragan  zadaszony:  20  zł  za jeden  dzień  targowy,  za  pole  wy
znaczone  pod  namioty  oraz  za  ławę  handlową:  18  zł,  2  zł  płaci 
się  za  sprzedaż  z  wieszaka,  3  zł  z  łóżka  polowego,  gaździnki  z 
koszami  i  inni  sprzedający  z  ręki  płacą  1 zł.  Ta  ostatnia  symbo
liczna  cena  ma  podtrzymywać  tradycje  sprzedawania  na  targu 
domowych  wypieków,  jajek,  nabiału,  zwierząt  domowych.  To 
nadaje koloryt, przypomina wiejskie jarmarki. Za 20 zł  miesięcz
nie miejsce  można  sobie  zarezerwować. 
W  porównaniu  z  innymi  miejscowościami  to dużo, czy  mało? 
W  Ustroniu jest  najtaniej, jednak  handlujący uważają, że  powinno 
być jeszcze  taniej,  ponieważ jest  mało  kupujących. Do  Skoczowa 
zjeżdżają  z  pobliskich  miejscowości,  do  Wisły  cała  Trójwieś,  do 
Cieszyna Czesi, u nas kupujągłównie ustroniacy, osoby z  Lipowca, 
Zawodzia,  wczasowiczów  niewielu.  Mimo  to jest  kolejka  oczeku
jących  na zwolnienie straganów, ale  ludzie  rzadko  rezygnują. 
Kt o  sprzedaje  na  naszym  targu? 
Osoby  z pobliskich  miast  i wsi, ze Śląska, obcokrajowców jest  już 
mało. W  1994 roku najwięcej było obywateli  Wspólnoty  Niepodle
głych  Państw, pewnego  dnia padł rekord   przyjechały 23  autokary 
z byłych republik ZSRR, nawet z Taszkientu, Gruzji. Wtedy  należ
ność kasowałem  w rękawiczkach,  bo ich dbałość o higienę  osobistą 

J.  Marszałek.  Fot.  W.  Suchta 

pozostawiała wiele do życzenia, a jeszcze ten zwyczaj spluwania  na 
banknoty...  Ustawili  się wzdłuż  całej  obecnej  ul.  Ks.  Kojzara  i A. 
Brody, aż po pawilony na os. Manhatan. To już przeszłość.  Obecnie 
obcokrajowcy, którzy  nie mają karty stałego pobytu, nie mają  pra
wa handlować.  Ci,  którzy  teraz sprzedają  mają obywatelstwo  pol
skie. Generalnie na naszym  targowisku jest spokojnie, sprzedający 
chwalą  sobie  kameralną  atmosferę.  Oczywiście  zdarzają  się  kon
flikty , ale radzimy sobie, czasem przy pomocy strażników miejskich. 
Jakie dokumenty są potrzebne, żeby móc sprzedawać na  targu? 
Konieczne  jest  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  gospo
darczej,  wydawane  przez  urząd  miasta  lub  gminy  właściwy  dla 
miejsca zamieszkania. Osoby handlujące artykułami  spożywczy
mi,  bez względu  na  to,  czy jest  to  mięso,  warzywa,  czy  cukierki, 
muszą  posiadać  książeczkę  sanitarną.  Zgodnie  z  Regulaminem 
Targowiska,  uchwalonym  przez  Radę  Miasta,  moim  prawem  i 
obowiązkiem  jest  sprawdzanie  tych  zezwoleń.  Co  roku  są  pro
blemy  ze  sprzedażą  grzybów.  Zgodnie  z  przepisami,  aby  móc  je 
sprzedawać,  trzeba  uzyskać  atest  z cieszyńskiego  sanepidu.  Jest 
to dość kłopotliwe.  Bez  fałszywej skromności  powiem, że jestem 
wytrawnym  grzybiarzem  i obecnie  staram  się  o  zdobycie  odpo
wiednich  uprawnień  by móc kontrolę  przeprowadzić  na miejscu i 
wystawić odpowiednie  zaświadczenie. 
Handlujący  na  targowisku  są  poddawani  różnego  rodzaju 
kontrolom ,  kto  j e  przeprowadza? 
Na  przykład  Sanepid  pod  kątem  przestrzegania  przepisów  sani
tarnych. Sprawdza się też obcokrajowców. W zeszłym  roku  prze
prowadzono akcję na dużą skalę, mającą na celu zatrzymanie  osób, 
przebywających  w  Polsce  nielegalnie.  Brało  w  niej  udział  woj
sko,  straż  graniczna,  policja  i policja  skarbowa.  Okazało  się,  że 
większość  obcokrajowców  miała  sfałszowane paszporty,  zostali 
wydaleni  z naszego  kraju. Ustrońska  straż  miejska  systematycz
nie  kontroluje  ruch  samochodowy  i parkowanie  oraz  przestrze
ganie  Regulaminu  Targowiska.  Do  straży  zwracałem  się  też  w 
związku  z podrzucaniem  śmieci  do  kontenerów  miejskich  stoją
cych  na  targowisku.. Pewnie  narobiłem  sobie  wrogów,  bo  kilka 
razy  spisałem  numery  rejestracyjne  samochodów. 
Któr y  z  punktów  Regulaminu  Targowiska  łamany  jest  naj
częściej? 
Punkt  trzynasty,  w  którym jest  mowa,  że  miejsce  do  handlowania 
wyznacza prowadzący targowisko. Kłopotliwi są przede  wszystkim 
ci,  którzy  przyjeżdżają  po  raz  pierwszy.  Rozkładają  towar  gdzie 
chcą, bo byli pierwsi  i nie dają sobie wytłumaczyć, że miejsce może 
być  na  przykład  zarezerwowane.  Lepiej  jest  już  z  obowiązkiem 
wywieszania  cen na towarach  oraz  informacji o sprzedającym. 
Czy  podczas  pana  pracy  tutaj   były  jakieś  groźne  momenty? 
Pamiętam jedną  akcję ustrońskiej policji. Działo  się to wtedy,  gdy 
handlowało wielu obcokrajowców. Pewnego dnia zostałem  powia
domiony przez jednego z ukraińskich sprzedawców, bardzo wystra
szonego,  że  na  targowisku  pojawią  się  ludzie  ściągający od  nich 
haracz. Powiadomiłem  policję i przyjechało czterech funkcjonariu
szy po cywilu.  W pewnym  momencie  Ukrainiec podszedł  i powie
dział, że już są i zauważyłem  czterech potężnych mężczyzn. Wyjęli 
towar,  niby  do  handlu,  ale jeden  z  nich,  widziałem  to  na  własne 
oczy,  podszedł  do  handlującej  Rosjanki  i wyrwał jej  z  uszu  złote 
kolczyki.  Policjantom powiedziałem, że podejdę do tych mężczy zn 
po opłatę targową  i będą wiedzieć których  mają aresztować.  Akcja 
była  błyskawiczna,  jak  na  filmie.  Potem  były  pogróżki,  straszono 
mnie mafią, ale najważniejsze, to nie dać się zastraszyć. Często za
glądała policja  i na szczęście  nic się  stało. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Góralska kapela „Torka" ma 20 
lat.  Wyłoniła  się  z  członków 
chóru „Jedność". Jej lider  Kazi
mierz Urbaś  liczył wówczas  32 
lata.  Kapela  występowała  na 
wszystkich  ważniejszych  festi
walach w kraju i za granicą. Gra
ła bez mała w całej  Europie. 

Grupa Twórcza „Wiślane"  uzy
skała  niedawno  status  Stowa
rzyszenia.  Została  zarejestro
wana w sądzie i ma własne  kon
to.  Zarząd  czyni  starania,  by 
wydać  kilk a  tomików  z  wier
szami  członków  grupy.  Trwa 
poszukiwanie  sponsorów. 

Od  kilk u  lat  Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych  Zie
mi  Cieszyńskiej  współpracuje 
z bliźniaczą organizacją w  Ha
wierzowie.  Organizowane  są 
wspólne  wycieczki  rajdy. 

Szkoła Rolnicza w  Międzyświe
ciu  powstała  w  1922  roku.  Na 
początku był podział na męską i 
żeńską.  Dziewczęta  uczyły  się 
gotowania, szycia,  ogrodnictwa, 
warzywnictwa,  mleczarstwa  i 
chowu drobiu, pobierając naukę 
przez 5  letnich miesięcy. Te tra
dycje  są  nadal  z  powodzeniem 
kontynuowane  tyle,  że  nauka 
trwa  nieco  dłużej... 

W  gmachu  Sejmu  Śląskiego  w 
Katowicach zachowały się niektó
re  miejskie  historyczne  herby  z 

cieszyńskiego  regionu.  Herbóv\ 
Cieszyna  i Skoczowa  trzeba  wy
patrywać na kopule westybulu. 

W  połowie  bm.  w  Ośrodku 
Sportowym  „Piast"  w  Wiśle 
przebywali  skoczkowie  nar
ciarscy  z  kadry  narodowej.  W 
tygodn iowym  zgrupowaniu 
uczestniczyła  cała  czołówka. 

Hala  Sportowa  „Beskidu"  Bren
na od  lat cieszy się dużym  powo
dzeniem. Ekipy  rezerwująmiejsca 
z rocznym wyprzedzeniem, (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Okazało  się,  że główna  droga  biegnąca  przez  Ustroń  (Cieszyn 
Wisła) jest  drogą  powiatową.  Jak  twierdzi  zastępca  starosty  Ro
man  Sanetra  chodziło  o  to,  by  drogę  w  swej  gestii  miało  woje
wództwo,  gdyż  dotacje do  dróg  wojewódzkich  są  wyższe  niż  na 
powiatowe  i to  prawie  trzy  razy.  Byłoby  więc  korzystniejsze  dla 
Ustronia gdyby była  to droga zarządzana przez  Sejmik Śląski.  W 
tej sprawie działano wspólnie z miastem. Niestety ostateczne  roz
strzygnięcie jest  takie,  że  będzie  to  droga  powiatowa. 

Poradnia  ogólna  w  Ustroniu,  przy  ul.  Mickiewicza  1 informu
je, że  w 2.11.99  r. o godz.  11.00, odbędą  się szczepienia  rocznika 
1981  (próby  tuberkulinowe)  oraz w dniu 4.11.99  r. o godz.  11.00 
rocznika  1980  (błonica  +  tężec).  Dotyczy  to  osób  zadeklarowa
nych  w tutejszej przychodni,  które  nie  zgłosiły  się do  wyżej  wy
mienionych  szczepień  w  maju tego  roku. 

Trwają jesienne  prace.  Fot.  W.  Suchta 

Od 3 do 5 listopada (środa   piątek) odbywać się będzie w  Urzę
dzie  Miejskiem  w Ustroniu  (pokój  16) bezpłatne  badanie  słuchu. 
Zapisy  przyjmowane są telefonicznie pod  numerem:  8542415  i 
8543479.  Badania  przeprowadzi  APH  Elekt ron i ê  

Po  raz  dziesiąty  Bieg  Legionów.  Organizatorem  imprezy  jest 
Wydział Oświaty,  Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miejskiego 
w  Ustroniu  oraz  Społeczny  Komitet  Biegu.  Zawodnicy  stają  na 
starcie  zawsze  w  sobotę  poprzedzającą  11  listopada,  w  tym  roku 
będzie  to 6  listopada,  godz.  10. Początek  i koniec  liczącej  10 km 
trasy będzie miał miejsce na stadionie „Kuźni" . Warunkiem  uczest
nictwa jest  zaświadczenie  lekarskie,  dowód  osobisty  lub  legity
macja  szkolna.  Dzieci  szkolne  startują  pod  opieką  rodziców,  na
uczycieli,  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.  Wpisowe  wynosi  7 zł dla  doro
słych  i 3 zł  dla  młodzieży.  W  sobotni  ranek  najpierw  wystartują 
uczniowie  szkół  podstawowych  na  krótszych  dystansach,  a  póź
niej zawodnicy  w biegu głównym  klasyfikowani w 6  kategoriach 
wiekowych,  osobno  kobiety  i mężczyźni.  Na zwycięzców  czeka
j ą puchary: dla najlepszej kobiety, mężczyzny, dziewczyny  i chłop
ca,  medale:  za miejsca  od  pierwszego  do  trzeciego  w  każdej  ka
tegorii  wiekowej  oraz nagrody  rzeczowe. 

DYSKOTEKI 
O P  W  SOBOTĘ 
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ORKIESTRA EKSTRA 
SUPER KUCHNIA 

 UDANEJ  ZABAWY 
  ZZ>

KRONIKA  POLICYJNA 
15.10.99  r. 
O godz.  19.15 na ul. Lipowskiej 
zatrzymano  znajdującego się w 
stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Brennej,  kierującego  VW  gol
fem. Badanie alkomatem  wyka
zało: 0,36  i 0,31  prom. 
16.10.99  r. 
O  godz.  7.35  na  skrzyżowaniu 
ulic  Skoczowskiej  z  Kuźniczą 
kierujący  fiatem  126  p  miesz
kan iec  Us t ron ia  wymus ił 
pierwszeństwo  przejazdu  i do
prowadził  do  kolizj i  z  innym 
mieszkańcem  naszego  miasta 
jadącym  motorowerem. 
16.10.99  r. 
O  godz.  14.00  na  ul.  Wiślań

skiej  k ierujący VW  passatem 
mieszkaniec  Wisły  najechał 
na  tył  pop rzedza jącego  go 
daewoo  mat iz  m ieszkańca 
Połomi. 
18.10.99  r. 
O  godz.  8.30  na  skrzyżowa
niu  ulic  3  Maja  z  Katowicką 
k ieru jący  ładą  mieszkaniec 
Wisły  na jechał  na  tył  f iata 
punto  należącego  do  miesz
kańca  Katowic. 
19.10.99  r. 
O godz. 7.10 na ul. Daszyńskie
go  k ieru jący  f ia tem  ducato 
mieszkaniec  Ustronia  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i do
prowadził  do  kolizj i  z  miesz
kańcem  Kończyc  Wielkich  ja
dącym  polonezem.  (mp) 

STRAŻ  MIEJSK A 
14.10.99  r. 
W  trakcie  kontroli  porządko
wej w Nierodzimiu,  sprawdza
no  pos iadan ie  ak tua lnych 
umów  na  wywóz  śmieci,  w 
związku z licznymi  skargami  o 
podrzucanie  śmieci  do  miej
skich  kontenerów. 
15.10.99  r. 
Na  wniosek  mieszkańców  in
terweniowano  w  Lipowcu  w 
sprawie  palenia  śmieci.  Na 
miejscu  okazało  się, że  palony 
jest  plastik  i  opony.  Ognisko 
rozpalił  młody  chłopak.  Skon
taktowano  się  jego  rodzicami 
i wezwano  ich na komendę  SM. 
16.10.99  r. 
Podczas  patrolu  zauważono 
plakaty  rozwieszone  na  drze
wach.  Ustalono  osobę  odpo
wiedzialną, wezwano ją  na  ko
mendę  SM,  gdz ie  ukarano 
mandatem  w wys.  50  zł. 
16.10.99  r. 
Przeprowadzono  wzmożoną 
kontrolę  drogi  dla  rowerów 
przy  ul.  D a s z y ń s k i e g o,  w 
związku  z  licznymi  skargami 

na blokowanie jej  przez  samo
chody.  W  tym  dniu  ukarano 
jednego kierowcę  mandatem  w 
wys. 40  zł. 
18.10.99  r. 
W  trakcie  kontroli  targowiska 
wielokrotnie  zwracano  uwagę 
osobom  handlującym  o  obo
wiązku wywieszania  cen  na  to
warach,  wynikającym  z  Regu
laminu Targowiska.  Pięć  osób, 
które uparcie  lekceważyły  upo
mnienia,  ukarano  mandatami. 
18.10.99  r. 
Na wniosek mieszkańca  Ustro
nia  interweniowano  na  Rynku 
w sprawie zablokowania  dojaz
du do posesji.  Winnego  ukara
no  mandatem  w  wys.  40  zł. 
18.10.99  r. 
Na  osiedlu  Manhatan  wałęsał 
się pies. Ustalono osobę  odpo
w iedz ia lną  za  op iekę  nad 
czworonogiem  i  nakazano  jej 
pilnowanie  psa. 
20.10.99  r. 
Mandatem  w wys. 50 zł  ukara
no  mieszkańca  Cieszyna,  któ
ry  rozwieszał  ogłoszenia  w 
miejscach  do  tego  nie  wyzna
czonych.  (mn) 

Wandale  z upodobaniem  wyżywają  się na znakach  drogowych 
i tablicach  informacyjnych. Jest to bardzo kosztowna zabawa, jed
nak nie dla nich,  tylko dla nas. Złapanie  bezmyślnego  niszczycie
la na gorącym  uczynku jest  prawie niemożliwe,  a za szkody  musi 
płacić  miasto.  Straż  miejska  systematycznie  przeprowadza  kon
trole  stanu  technicznego  znaków  i  tablic,  a  informacje  o  szko
dach  przekazuje właściwym  służbom  Fot.  W.  Suchta 
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MILIONY NA OCZYSZCZALNIĘ 
(cd. ze str. 1) 

Tomasz  Szkaradnik  był  rozczarowany,  że nie znalazł  nic co  do
tyczyłoby Polany. Kanalizacja zatrzymała się przed centrum tej dziel
nicy.  Nie  kończony  jest  rozpoczęty  remont  ul.  Jaworowej.  Radne
mu odpowiadał naczelnik Wydziału TechnicznoInwestycyjnego  UM 
Andrzej   Siemiński.  Co do kolektora,  to jego  budowa  będzie  konty
nuowana.  Czy  ul. Jaworowa  zostanie  skończona  zależy  od  budżetu 
uchwalonego  przez  RM.  Poza  tym  materiały  są tylko  informacją, w 
której  przedstawiono  najpoważniejsze  inwestycje  w  mieście  i  in
formacja ta o  niczym  nie  przesądza. 

Ilon a Winter  pytała czy powstanie wodociąg do budynków przy ul. 
Katowickiej  po  stronie  cmentarza  komunalnego.  A.  Siemiński  odpo
wiadał.  że obecnie  nie ma takich  zamierzeń,  gdyż w  trakcie  realizacji 
jest  wodociąg w  Hermanicach,  później woda  zostanie  doprowadzona 
do  dużego  skupiska  domów  przy  ul.  Drozdów.  Jan  Gluza  zwrócił 
uwagę na fatalny stan chodnika w centrum  Polany. A. Siemiński  poin
formował, że odbyło się w tej sprawie spotkanie burmistrzów z dyrek
cją katowickiego zarządu dróg  i przedstawiono odpowiednie  wnioski. 
Burmistrz  Jan  Szwarc  dodał,  że oglądano  ten  chodnik  na miejscu  w 
Polanie  i jego stan jest  faktycznie fatalny. Należy jednak  uzbroić się w 
cierpliwość,  ponieważ  tamtędy  przebiegać  będzie  kolektor,  więc  wy
budowany  teraz chodnik  niedługo by  rozbierano. 

Jan  Misior z  poruszył  sprawę  wysychających  studzien  podczas 
suszy. Tak jest  na  ul. Olchowej, gdzie mieszkańcy  deklarują  pomoc 
przy  budowie  wodociągu.  Może  więc  zacząć od  projektu  wodocią
gu przy  tej ulicy. A. Siemiński  odpowiadał,  że można  wykonać  pro
jekt,  ale nie można  tego  robić  z dużym  wyprzedzeniem,  gdyż z  cza
sem  się  zdezaktualizuje. 

O  budowę  kolektora  w Lipowcu  pytała Mari a Tomiczek.  W  ma
teriałach  nie ma  nawet  wzmianki  na ten  temat.  Czy  chociaż  istnieją 
jakieś  przymiarki  do  tego  zadania.  A.  Siemiński  odpowiadał,  że 
obecnie  najważniejszym  zadaniem  jest  modernizacja  oczyszczalni 
ścieków  i kolektorów.  Trzeba  zachowywać  terminy  i robić  wszyst
ko  zgodnie  z  opracowanym  programem,  gdyż  wiąże  się  to  z  dota
cjami  i kredytami preferencyjnymi. Natomiast  na kolektor w  Lipowcu 
zostanie  opracowany  projekt. 

— Czy  w przyszłym  roku  powstanie  taki  projekt ? — nie  dawa
ła za wygraną  M.  Tomiczek. 

— Tak  — stwierdził  A.  Siemiński. 
Natomiast  R. Krużołek  zauważył,  że brakuje  informacji o  kanali

zacji  ul. Źródlanej  i rekultywacji  wysypiska. 
— Aby  na  każdej   sesji  nie  powtarzały  się  dyskusje  o  kolekto

rach  i wodociągach  w  poszczególnych  dzielnicach,  może  dobrze 
byłoby  opracować  strategię  rozbudowy  wodociągów  w  mieście 
na  cztery  lata  — zaproponował  Stanisław  Malina . 

Jego zdaniem  gdyby mieszkańcy  poznali  taką strategię  i wiedzie
liby,  że  np.  przy  danej  ulicy  byłby  wodociąg  za  trzy  lata,  to  wtedy 
nastroje  by  się  uspokoiły.  J.  Szwarc  poparł  propozycję  radnego,  a 
nawet  stwierdził,  że  taki  plan  zostanie  opracowany.  Trzeba  jednak 
pamiętać,  że  często  miasto  staje  przed  koniecznością  rozpoczęcia 
lub  przyspieszenia  jakiejś  inwestycji,  a  to  pochłania  sporo  pienię
dzy. Tak było z dokończeniem  budowy  skrzydła w SP1  dla  gimna
zjum.  Generalnie jednak,  taki  plan  inwestycji  trzeba  stworzyć. 

Na  sesji  radni  dyskutowali  po  czym  głosowali  nad  uchwałami. 

Ulica  Żwirowa.  Fot.  W.  Suchta 
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Jedna z nich dotyczyła szczegółowych  zasad  i trybu umarzania  wie
rzytelności  miasta  z  tytułu  należności  pieniężnych,  do  których  nie 
stosuje  się  przepisów  ustawy   ordynacja  podatkowa  oraz  udziela
nia  innych  ulg w spłacaniu  tych  należności  a także organów  do  tego 
uprawnionych.  Zastępca  burmistrza  Ireneusz  Szarzeć  wyjaśniał, 
że chodzi  tu o umorzenia,  odroczenia,  rozkładania  spłat  na  raty,  ale 
tylko tych, które nie wynikają  z podatków.  Dotyczyć  to ma kwot  do 
10.000 zł, o kwotach  wyższych  decyduje RM. T. Szkaradnik  pytał  o 
jakie  sytuacje  chodzi,  gdyż  nie  przypomina  sobie  by  Rada  podej
mowała  podobne  decyzje.  Skarbnik  miasta  Mari a  Komadowska 
mówiła  na  to,  że  miałoby  to  zastosowanie  w  sytuacjach  gdy  ktoś 
zalega  np.  z  czynszem  i teraz  burmistrz  mógłby  rozłożyć  spłatę  na 
raty,  lub  na jakiś  czas ją  odroczyć.  Chodzi  o  to,  by  burmistrz  mógł 
podejmować  takie  decyzje,  bez  konieczności  uchwały  RM.  Radni 
większością  głosów  przyjęli  uchwałę. 

Jednogłośnie  przyjęto uchwałę o sfinansowaniu  rozbudowy  i mo
dernizacji oczyszczalni  ścieków wraz z kolektorami. Z uchwały  wy
nika,  że miasto  na to zadanie  zabezpieczy  środki  własne w  wysoko
ści:  1.700.000  zł  w  roku  2000,  1.538.000  zł w  roku  2001,  936.000 
zł w  roku  2002  i 281.000  zł w  roku  2003. 

Kolejna  uchwała  również dotyczyła  tej największej  inwestycji  w 
najbliższych  latach.  Na jej  podstawie  zostanie  zaciągnięta  pożycz
ka  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w  wysokości  6.500.000  zł.  Spłata  pożyczki  nastąpi  w  la
tach  20042007.  S. Malina dowiadywał  się w związku z tym, czy  są 
możliwe jakieś  umorzenia  pożyczki.  M.  Komadowska  informowa
ła,  że po  zrealizowaniu  zadania  zgodnie  z planem  i spłacie  połowy, 
miasto może wystąpić o umorzenie 30%. R. Krużołek natomiast  pytał 
kto  będzie  inwestorem  zastępczym  przy  tej  inwestycji,  czyli  kto  ją 
będzie  faktycznie  prowadził.  J.  Szwarc  odpowiadał,  że  o  tym  roz
strzygnie  przetarg  w  najbliższych  dniach. 

Większością  głosów  przyjęto  uchwałę  o  nadaniu  nazwy  nowej 
ulicy   Żwirowa.  Jest  to  ulica  w Nierodzimiu  biegnąca  dawniej  do 
żwirowni. Jan  Misior z w  imieniu  Komisji nazewnictwa  powiedział, 
że nazwę zaproponował jedyny mieszkaniec tej ulicy  i komisja  przy
chyliła  się do  tego  wniosku. 

Podjęto uchwałę o przyznaniu Teresie Mokrys z  Lauru Gmin  Zie
mi  Cieszyńskiej  „Srebrna  Cieszynianka",  zaś  wyróżnienia  „Z a  za
sługi  dla  miasta  Ustronia"  przyznano:  Henrykowi  Kani ,  Danucie 
Kondziołce,  Ernestowi  Schubertowi  i  Ustrońskiemu  Towarzy
stwu  Tenisowemu. 

Rozpatrywano  skargę  mieszkańca  na  burmistrza.  Przedstawiono 
uchwałę, w  której zaproponowano,  by skargę  uznać za  bezzasadną. 
W  uzasadnieniu  czytamy,  „że  w  dniu  6  sierpnia  1999  r.  skarżący 
złożył ustną skargą Burmistrzowi Miasta Ustronia, której treścią było 
bezprawne  zdaniem skarżącego   ukaranie mandatem karnym w 
dniu 6 sierpnia  1999 r. dwie jego  krewne narodowości ukraińskiej 
za handel bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nie prze
znaczonym.  Burmistrz wyjaśnił, że wymierzony mandat był zasad
ny, bowiem osoby nim ukarane dopuściły się wykroczenia z art. 60 
kodeksu  wykroczeń, a zadaniem  Straży  Miejskiej jest  m.in.  egze
kwowanie obowiązującego  prawa." 

Skarżący nie usatysfakcjonowany odpowiedzią skierował swojąskar
gę  do  Przewodniczącego  RM.  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 
Joanna  Kotarska  poinformowała,  ze  KR  zajmowała  się  tą  sprawą  i 
uznano odpowiedź  burmistrza  za zasadną,  prawidłową  i wyczerpują
cą.  Skarżący  był na posiedzeniu  KR  i nadal  podtrzymuje swoją  skar
gę.  Radni  podjęli  uchwałę  o bezzasadności  skargi  mieszkańca. 

W tajnym głosowaniu  radni wybrali  kandydatów na członków  Ko
legium  d.s.  Wykroczeń.  Zostali  nimi:  Romuald  Brzeziński,  Anna 
Buława, Władysław  Fabian.  Beata  Krysta ,  Elżbieta Sikora,  Wła
dysław  Sikora,  Ewa  Sowa,  Piotr   Stec.  Wybrano  też  kandydatów 
na  ławników  sądowych. Zostali  nimi: Jan  Albrewczyński,  Rudolf 
Czyż,  Mari a  Cieślar,  Jadwiga  Dyrda,  Stanisław  Greń,  Jolanta 
Januszewska,  Jerzy  Kłoda,  Mari a  Krysta ,  Krystyn a  Kukla , 
Adam  Kwoczyński,  Zdzisław  Pokorny,  Barbara  Staniek  Sie
kierka ,  Bolesław  Szczepaniuk. 

Dłużej dyskutowano  nad dalszym  funkcjonowaniem ośrodka  zdro
wia w  Polanie.  W  tej sprawie  interpelacje złożyli  radni T.  Szkaradnik 
i J. Gluza. Aktualny stan rozmów z Zakładem Opieki Zdrowotnej przed
stawił J. Szwarc. Jako że budynek ośrodka przejmie starostwo  powia
towe,  do  sprawy  powrócimy  i postaramy  się  przedstawić,  co  o  przy
szłości ośrodka zdrowia w Polanie sądzą władze miasta, powiatu,  rad
ni z Polany, członkowie  komisji Ochrony Zdrowia  RM. 

Na  sesji  radni  podjęli  uchwałę  o  wygaśnięciu  mandatu  zmarłego 
radnego z okręgu  wyborczego  nr 6 Rafała Wintera.  W.  Suchta 



Dr  K.  Koska.  Fot.  W.  Suchta 

KOBIETA W LITERATURZE 
We wtorek,  12 października w Oddziale Muzeum „Zbiory  Marii  Ska

lickiej" odbyło się spotkanie z dr. Karolem  Koskiem  pod tytułem  „Por
tret  i stanowisko  społeczne  kobiety  w świetle  literatury  polskiej".  Wy
kład dowcipnie przedstawiony czterem paniom trwał około 50 minut. Wiele 
skorzystać mogła młodzież szkolna, gdyż wokół postaci kobiet), dr Koska 
osnuł streszczenie całej literatury polskiej. Mimo zaproszeń,  kierowanych 
także do nauczycieli j . polskiego,  uczniowie nie pojawili się. 

Kulturę  narodu  można  mierzyć jego  stosunkiem  do  kobiety,  rozpo
czął  prelegent  i zaraz  wyjaśnił,  że  w  naszym  języku  słowo  „kobieta" 
pojawiło się dość późno. Wymyślili je  krakowscy  żacy  wywodząc z  ła
cińskiego  słowa kubare   rozkładać. Na początku określenie  obraźliwe, 
ewoluowało  równając się  ostatecznie  z  hebrajskim  haisza    niewiasta, 
czysta.  Słuchaczki  dowiedziały  się także, jak  wiele miały do  powiedze
nia wykształcone  i piękne,  szlachetnie  urodzone  polskie  kobiety,  które 
mimo  nie przysługujących  im praw,  utrzymywały  żywe  kontakty  z  pa
pieżami  i dworami  całej Europy. Jeśli  chodzi  o  literaturę  średniowiecz
ną postać kobiety oscylowała  pomiędzy dwoma biegunami   świętością 
i źródłem  grzechu.  Pojawia się już  w pierwszym  zdaniu  napisanym  po 
polsku  pochodzącym  z  „Księgi  Henrykowskiej",  także  w  „Rozmowie 
mistrza Polikarpa ze śmiercią", „O zachowaniu się przy stole".  Również 
w Polsce Jagiellonów  poprzez wykształcenie,  urodę  i łoże wpływały  na 
losy państwa.  Przejmowały majątki po mężach, dowodziły wojskiem, a 
słynna  Nawojka  została  żakiem.  Jakby  nie  świadom  tego  Mikołaj  Rej 
pisał,  że  niewiasta  to  stworzenie  długowłose  i głupie,  z którym  się  nie 
rozmawia,  tylko  śpi.  Dopiero  w czasach  baroku  pojawiły  się  kobiety  
pisarki.  Najbardziej znana    Elżbieta  Drużbacka  zwana  była  X  Muzą, 
Minerwą  Sarmacką.  Sarmatka dobra do wybitki  i wypitki,  matka  wielu 
synów zabijaków stała się  ideałem kobiety  w tamtym okresie. Te awan
turnice  wpływały  na sejmy, elekcje, podjudzały mężów  do walki  o zie
mię. Wiek XVII I  i XIX  to niezbyt  chlubna karta w dziejach  białogłowy 
polskiej. Za króla Stasia nastąpił upadek  rodziny,  patriotyzmu,  kobiety. 
Mnożyły  się zdrady, rozwody, a magnatki  stały się nałożnicami  genera
łów  i  książąt.  W  utworach  satyrycznych  Krasickiego  kobieta  polska 
występuje jako sfrancuziała cudzołożnica.  W romantyźmie wróciły czy
ste anioły, patriotki, żony czekające na walczących  mężów,  lub udające 
się  z  nimi  na  Sybir.  Po  upadku  powstań  kobieta  stała  się  praktyczna, 
mamy też pierwsze wybitne pisarki   Konopnicką  i Orzeszkową.  Młoda 
Polska  znowu  bardziej  swawolna,  nasycona  erotyzmem,  często  z  do
mieszką  satanizmu nie traktowała kobiety z namaszczeniem. W tym cza
sie na piedestale postawiono chłopkę,  która nie tylko miała więcej oleju 
w głowie, niż zmanierowane mieszczanki, ale była też lepszą  kochanką. 
O tym między  innymi u Zapolskiej. Dostojne matki, szlachetne  patriotki 
występowały w dramatach  Wyspiańskiego.  W dwudziestoleciu  między
wojennym tworzy około 30 poetek  i pisarek. Były wśród nich takie oso
bowości  jak  Pawlikowska   Jasnorzewska,  Nałkowska,  Dąbrowska.  W 
literaturze  współczesnej  prelegent  zwrócił  uwagę na „Rozmowy  z  Ma
rią", w których  Borowski  przedstawił  naturalistyczny obraz obozu  kon
centracyjny degenerującego osobowość, także kobiet. Socrealizm, to czas 
przodowniczek  pracy  lub wrogów klasowych.  Potem o kobietach  też nie 
najlepiej, jak u Grochowiaka, piszącego zdaniem dr. Koska, nie o kobie
tach  i miłości,  a o genitaliach.  Szerzej omówiony  został  odmienny,  nie
oficjalny nurt  patriotyczno   religijno  kapłański,  u  którym  Kamińska, 
Twardowski,  Różewicz.  Pasierb,  Wojtyła,  powracają  do  pierwotnego 
obrazu  kobiety czystej, szlachetnej, mądrci  Monik a  Niemiec 

W  czwartek,  14  października  z okazji  Dnia  Edukacji  Narodo
wej  odbyło  się  spotkanie  dyrektorów  placówek  oświatowych  z 
władzami  miasta.  Życzenia  pedagogom  złożyła  prezes  Związku 
Nauczycielstwa  Polskiego  Agnieszka  Woźniak  oraz  burmistrz 
Jan  Szwarc  i zastępca  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Józef 
Waszek.  Odczytano  także  list  gratulacyjny  starosty  Andrzeja 
Georga.  Pedagodzy:  Leszek  Szczypka,  dyrektor  SP  3,  Marek 
Konowoł,  dyrektor  SP  5,  Bronisława  Noszczyk,  dyrektorka 
Przedszkola  nr  6,  Mart a  Borska,  nauczycielka  z  SP  5,  Ewa 
Gruszczyk,  nauczycielka  z  SP  2  otrzymali  Nagrody  Burmistrza 
Miasta  oraz  listy  gratulacyjne. 

W  poniedziałek,  18 października  w  Auli  Zespołu  Szkół  Ogól
nokształcących  im.  M.  Kopernika  w Cieszynie  odbyło  się po  raz 
pierwszy  powiatowe  spotkanie  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodo
wej.  Uczestniczyli  w  nim  między  innymi  przedstawiciele  władz 
powiatowych  z przewodniczącym  Rady  Powiatu Janem  Zorycht ą 
i starostą Andrzejem  Georgiem,  burmistrz Cieszyna  Bogdan  Fi
cek,  przedstawiciel  kuratorium  oraz  przedstawiciele  Związku 
Nauczycielstwa  Polskiego  i Solidarności  pracowników  oświaty. 
Starosta  podziękował  za  pierwszy  rok  współpracy  pomiędzy  po
wiatem  i placówkami  oświatowymi,  a następnie wręczył  zasłużo
nym pedagogom  Nagrody  Starosty  Powiatu Cieszyńskiego.  Wśród 
uhonorowanych  nauczycieli  znalazła  się również Teresa  Sztefek 
z Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu. 

RUDOLFA 
P I W K O 

Droga  do  krzyża. 
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PLONY W  LIPOWCU 
Już po  raz czwarty  Koło Gospodyń  Wiejskich  z  Lipowca  orga

nizuje w strażnicy  OSP  uroczyste  zakończenie  zbiorów.  Nie  są  to 
jednak  tradycyjne  dożynki,  które  odbywają  się  w  sierpniu  dla 
całego  l 'stronia,  a  licznie  w  nich  uczestniczą  rolnicy  z  Lipowca. 
Święto  przygotowywanie  przez  KGW  ma  inny  charakter. 

Rano  odbywa  się  w  kościele  msza  dziękczynna  za  zbiory,  na 
którą  rolnicy  przynoszą  swe płody  rolne.  Później mieszkańcy  udają 
się  do  strażnicy  gdzie  czekają  na  nich  liczne  atrakcje. 

W  tym  roku  zakończenie  zbiorów  odbyło  się  w  niedzielę  17 
października. 

—  Bezpośrednio  w  przygotowania  h\  ło  zaangażowanych  po
nad  dwadzieścia  pań — mówi  p rzewozi  ic /ąca  KGW  Mari a  To
miczek.  —  Każda  z  nich  wykonywała  jakąś  pracę.  Dodatkowo 
organizujemy  loterię,  na którą  fantv  pi /> noszą  nasze  członkinie. 

Loteria  cieszyła  się  takim  powodzeniem,  że  po  dwóch  godzi
nach  zabrakło  losów. Chętnie  kupowano  ciasta,  kołocze,  na  miej
scu  można  też  było  zjeść  gorący  posiłek.  Pszczelarze  zorgani

Najmłodszy członek  koła ogląda ekspozycję kolegów  pszczelarzy. 
Fot.  W.  Suchta 

zowali  wystawę,  na  której  prezentowano  najnowsze  i  prawie  już 
zabytkowe  przedmioty  wykorzystywane  przy  produkcji  miodu. 
Wieczorem  w strażnicy odbyła  się zabawa  ludowa. Jak  zapewniają 
panie z KGW  w Lipowcu  impreza organizowana  w strażnicy  podo
ba  się mieszkańcom  i w następnych  latach  również  się  odbędzie. 

—  Ludzie  to  lubią.  W  przygotowania  angażuje  się  młodzież. 
Licealistki,  które  praktycznie  tylko  się  uczą,  czasami  potrzebują 
pracy pośród  ludzi. Tu  są w kuchni,  przy  sprzedaży  kołaczy,  przy 
loterii  — mówi  M.  Tomiczek. 

Czy  zakończenie  zbiorów  to  największa  impreza  organizo
wana  przez  wasze  KGW ? 

Dodatkowo  robimy  wiele  innych  rzeczy.  Konkursy  na  naj ład
niejsze ogródki,  pokazy,  prelekcje, przyjeżdżają  instruktorzy,  ale 
to wszystko jest  dla  naszych  członkiń.  Dla całego  środowiska  jest 
właśnie  ta  impreza. 

To  chyba  wszystko  kosztuje.  Skąd  bierzecie  pieniądze? 
Zarabiamy.  Przy  Ustrońskich  Dożynkach  sprzedawałyśmy  ko

łocze,  które  same  upiekłyśmy.  Poza  tym  mamy  zastawy  stołowe, 

REALIZUJ Ę MARZENIA 
W  piątek,  11  listopada  odbędzie  się  koncert  polskiej  muzyki 

rozrywkowej  i jazzu  pod  tytułem  „Samba  na  jedną  nutę".  Tego 
popołudnia  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  przed  ustrońską 
publicznością  zaprezentują  się:  Tomasz  Pala,  fortepian,  Arka 
diusz  Wiech,  gitara,  Leszek  Wiśniowski,  saksofon  i  Karolin a 
Dyba,  jako  wokalistka. 

Karolina  od  urodzenia  mieszka  w  Ustroniu.  W  Lipowcu  ukoń
czyła  szkołę  podstawową,  później  ustrońską  fili ę  LO  im.  M.  Ko
pernika,  a  obecnie  studiuje  Wychowanie  Muzyczne  (specjal iza
cja organy) na  Fili i  Uniewersytetu  Śląskiego w Cieszynie.  Oprócz 
tego  trzeci  rok  kształci  się  w  średniej  Państwowej  Szkole  Mu
zycznej  w  Cieszynie  w  klasie  wokalu,  pod  okiem  nauczycielki 
Barbary  Bałdy,  śpiewaczki  Opery  Śląskiej w  Bytomiu. 

— Chyba  każda  dziewczynka  przechodzi  w swoim  życiu  etap 
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Ciasta  do  oglądania,  kupowania,  kosztowania.  Fot.  W.  Suchta 

które  wypożyczamy  na  wesela  i  inne  większe  uroczystości.  W 
tym  roku  tych  wypożyczeń  było bardzo  dużo. Oczywiście  członki
nie  wypożyczają  za  darmo,  ktoś  z  zewnątrz  musi  zapłacić.  Poza 
zastawami  są obrusy,  skrzynki  na  kołocze.  Powiem,  że  inni  też  sta
rają się  taki  sprzęt  wypożyczać,  ale  w  porównaniu  z  naszym  mają 
rzeczy  dość  lichawe.  Czasami  po  zastawy  przyjeżdżają  ludzie  z 
daleka.  Tak  panie  w  Lipowcu  działają  i przynosi  im  to  radość. 

Il e  członkiń  liczy  KGW ? 
120 w  wieku  od  15 do  ponad  80  lat.  Te  starsze  panie  przycho

dzą  tylko okazyjnie. Ja się cieszę,  że jest  tak  duża  rozpiętość  wie
ku.  Młodsze  panie  wiele  mogą  się  nauczyć  od  starszych,  nato
miast  z  racji wieku  mogą  się zrewanżować  pomocą  w wielu  spra
wach.  Zresztą  wszystkim  paniom  się  to  podoba. 

I  zawsze  chętnie  uczestniczą  w  waszych  działaniach? 
Tak.  Na  dzisiejszą  imprezę  wszystkie  czekałyśmy  niecierpli

wie.  Może  pogoda  w  tym  roku  nie  sprzyja,  ale  jak  do  tej  pory 
ludzi  było  tu  sporo.  Najbardziej przy  tego  typu  imprezach  podo
ba  mi  się  integracja  mieszkańców.  Jeden  drugiemu  potrafi  po
móc,  zrozumieć  go.  Przecież  nie  wszystko  przelicza  się  na  pie
niądze.  Dlatego  staramy  się  uatrakcyjnić  tą  imprezą,  by  ludzie 
nie przychodzili  tu  tylko  kupować,  najeść się. W  tym  roku  dodat
kowo można  oglądać wystawę pszczelarzy.  Może to drobna  rzecz, 
ale  ludzie  chcą  takich  spotkań. 

Wystawę  pszczelarską  zorganizował  Wacław  Czapla,  który 
powiedział: 

— Wszystkie  eksponaty  pochodzą  z  Lipowca.  Dla wielu jest  to 
ciekawa  wystawa,  gdyż  dziś jest  j uż  mało  pszczelarzy,  jesteśmy 
na marginesie.  Chcemy  pszczelarstwem  zainteresować  najmłod
szych,  dlatego  w poniedziałek  będą j ą  zwiedzać  uczniowie  szko
ły  w  Lipowcu.  Zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że  dzisiaj  trudno 
kogoś  zainteresować,  ale  zawsze  pozyskanie  dwóch  trzech  mło
dych  ludzi  byłoby  cenne.  W  tej  chwili  jest  nas  niewielu.  W  tej 
wystawie  uczestniczy  czterech  pszczelarzy.  Może  nie  ma  tu  za 
wiele  starych  eksponatów,  chcemy jednak  zaprezentować  pszcze
larską  nowoczesność,  np.  ule  styropianowe.  Poza  eksponatami 
pan  Muras  z Międzyświecia  prezentuje  leki, świece  z wosku  psz
czelego,  które  dają  specyficzny  aromat  sprzyjający  wypoczyn
kowi.  Kiedyś  pszczoła  zajmowała znaczące  miejsce w życiu  czło
wieka   dawał  wosk,  miód.  Wojsław  Suchta 

śpiewania,  marzeń  o  scenie,  zawodzie  piosenkarki  —  mówi 
Karolina.  Niektór e  z  tego  wyrastają,  inne  nie  są  w  stanie 
zreal izować  się w  muzyce,  a jeszcze  innym  się udaje.  Dla  mnie 
marzenie  z  dzieciństwa  właśnie  się  realizuje.  Rodzicom  za
wdzięczam  to, że zapewnili  mi  kontakt  z muzyką  i  kształcenie 
od  najmłodszych  lat.  Już  w  drugiej   klasie  szkoły  podstawo
wej,  w  ramach  Ogniska  Muzycznego,  uczyłam  się gry  na  for 
tepianie  u  pani  Matyszkowicz,  matki  znakomitego  pianisty 
jazzowego  Adamam  Makowicza. 

Młoda  wokal is tka  z  Ustronia  rozwi ja  swoje  zdolności  w 
t rzech  k ierunkach:  j a ko  chórzystka  na  uczelni,  w  szkole  śpie
wa jąc  utwory  k lasyczne  i  dla  p rzy jemności  rozrywkowy  re
per tuar  j a z z o wo    swingowy. 

Śpiewanie  to  specyf iczny  rodzaj   muzyki ,  bo  istotna  jest 
nie  tylk o  lini a  melodyczna,  ale  również  tekst  — tłumaczy  Ka
rolina.  —  Trochę  to  inaczej   wygląda  w  śpiewie  klasycznym, 



Sporo  się  ostatnio  w  Ustro
niu  buduje.  Po  opisywanych 
przez nas kamienicach  przy  ul. 
Konopnickiej  i  domkach  sze
regowych  przy  ul.  Szpitalnej, 
rozpoczyna  się  budowa  spore
go  domu  przy  ul.  Cieszyńskiej 
za  klaszorem  sióstr  Borome
uszek. Na podobnych  zasadach 
j ak  p rzy  ul.  K o n o p n i c k i ej 
Przedsiębiorstwo  Produkcyj
n o  B u d ów  l a n o  H a n d l o we 
„S.K.K. "  Spółka  z o.o.  buduje 
czteropiętrowy  budynek  wielo
rodzinny.  Spółkę  tworzą  dwaj 
pfzedsiębiorcy z Łodzi   dyrek
tor  W ł a d y s ł aw  K a r o l a k  i 
Lech  Suchora  oraz  ustroniak 
Jan  Kozłowski. 

—  Mieszkania  są  potrzeb
ne  wszędzie  —  odpowiada  W. 
Karolak,  gdy  pytam  dlaczego 
właśnie  w  Ustroniu.  —  Prze
sądzi ła  znajomość  z  J.  Ko
złowskim.  W  Łodzi  robim y  to 
od  1990  r.  Kiedyś  budowało 
się  dla  spółdzielni  mieszka
n iowej   i  ona  p rzydz ie la ła 
m i e s z k a n ia  c z ł o n k o m.  W 
1990  r. wpadl iśmy  na  pomysł 
kupowan ia  terenów,  budo
wania  mieszkań  ˇsprzedawa
nia  ich.  W  sumie  wybudowa
liśmy  kilkanaście  takich  bu
dynków. W  tej  chwil i  general
nie  problem  jest  taki ,  że  jest 
popyt  na  małe  metraże.  Po 
prostu  ludzie  nie mają  pienię
dzy  na zakup mieszkania,  czę
sto  składają  się całe  rodziny. 

W  ustrońskim  budynku  będą 
mieszkania  od  42  do  160  m2 

budowane  z  tradycyjnych  ma
teriałów, ceramiki  budowlanej. 
Do  momentu  otrzymania  klu
czy  na leży  sp łac ić  war tość 
mieszkania.  Wiadomo,  że  na 
zakup  nie  każdy  może  sobie 
pozwolić  więc  przedsiębiorcy 
liczą również na klientów ze Ślą
ska.  Oczywiście  klienci  mogą 
sobie  zażyczyć  odpowiedniego 
w y p o s a ż e n ia  lub  o d b i e r ać 
mieszkanie  w  stanie  surowym. 
Mieszkania  będą  ogrzewane  w 
tzw. systemie  etażowym. 

W  Łodzi  praktyczni e  nie 
ma  m i e s z k a ń,  w  k t ó r y c h 
klienci  nie  dokonują  zmian. 

MIESZKANIA  PRZY  CIESZYŃSKIEJ 
Przesuwa  się  ścianki  działo
we  itp . — mówi  L.  Suchora. 
W  trakci e  budowy  na  bieżą
co  konsultujemy  się. 

Cały  teren  wokół  budynku 
będzie  ogrodzony,  ma  zostać 
posadzona  zieleń,  powstaną 
miejsca parkingowe.  Planowa
na jest  również  budowa  komó
rek  gospodarczych  dla  miesz
kańców  na zewnątrz, przy  skar
pie  ul.  Cieszyńskiej.  Budynek 
nie  będzie  posiadał  piwnic,  za 
to  każdy  mieszkaniec  będzie 
miał  na  p ię t rze,  na  k tó rym 
mieszka,  osobne  pomieszcze
nie  gospodarcze. 

— Po zakończeniu  budowy 
mieszkańcy  sami  mają  wy
bra ć  model  zarządzania  bu
d y n k i e m ,  m o gą  p o w o ł ać 
wspólnotę  twierdzi  W.  Ka
rolak.  —  M y  ze  swej   strony 
proponujemy  administrowa
nie,  więc  to  my  wtedy  zawie
ram y  u m o wy  na  d o s t a wy 
energii  e lektrycznej,  wody, 
wywozu  śmieci,  sprzątania. 
Dotyczy  to oświetlenia  klatek 
schodowych,  terenu  wokół 
b u d y n k u .  W  Ł o d z i  tak i 
czynsz  wynosi  w  granicach 
70  zł.  Co  do  poważniejszych 
remontów  to  mieszkańcy  de
cyduj ą  sami  co  i kiedy  wyko
nywać.  Gdy  zachodzi  potrze
ba  malowania  klatk i  schodo
wej,  mieszkańcy  sami  decy
duj ą  kiedy  to wykonać,  jakie j 
f i rmi e  zlecić,  jak i m  gatun
kiem  farb y  pomalować  itp . 

( . e n e r a l n ie  z  n a s z e go  do
 iadczenia  wynika, że  ludzie 

bardziej   dbają  o  własne  klat 
ki schodowe, gdy wiedzą, że za 
malowan ie  t rzeba  zapłac ić 
konkretn e  pieniądze.  Tu  nie 
ma jakiegoś  funduszu  remon
towego  pobieranego  z góry.  O 
tym  jak  ludzie  dbają  o  swoje 
św iadczy  choćby  to,  że  od 
1990  r. w  naszych  budynkach 
nie  malowal iśmy  jeszcze  ani 
jednej   klatk i  schodowej.  Do 
dziś  są  zadbane  i  wyglądają 
całkiem  przyzwoicie. 

Dek la ru je  się,  że  budowa 
zostanie  zakończona  w  przy
szłym  roku.  Przed  Świętami 
Bożego  Narodzen ia  2000  r. 
mają  się  wprowadzić  pierwsi 
mieszkańcy.  O  tym jak  duży  to 
będzie  budynek  przesądzi  za
interesowanie  klientów.  Projekt 
wykonano  tak, że jeżeli  będzie 
mało  chętnych,  to  zbudowana 
zostanie  tylko jedna  część. 

—  M o że  się  zda rzyć,  że 
wszystko  zostanie  w  tym  ter
mini e  oddane  do  użytku  — 
twierdzi  L.  Suchora.  —  W  ca
łości  jest  to  budynek  cztero
klatkowy .  Na  tej   działce  jest 
możl iwość  postawienia  tylk o 
jednego  takiego  domu.  Gdy 
okaże  się,  że  w  Ustroniu  za
interesowanie  naszymi  miesz
kaniami  jest  duże,  kupim y 
następną  działkę  i  będziemy 
dalej   budować.  Na  razie  jest 
to  pierwszy  nasz  blok  na  tym 
terenie  i  zobaczymy  jak  to 

wszystko  wyjdz ie.  Chcemy 
by  był  to  jeden  z  najładniej 
szych  budynków  w  Ustroniu. 
Tak  został  zaprojektowany. 
M o i m  z d a n i em  t o  b ę d z ie 
sama  przyjemność  mieszka
nia  w  tej   enklawie. 

—  Dokumentację  wykonał 
Mias topro jek t  z  C ieszyna, 
miejscowe  biur o  projektów . 
Uwzględniono elementy  regio
nalne  — dodaje  W.  Karolak. 

Gdy  pytam  co się stanie,  gdy 
ktoś  wpłaci  część  pieniędzy,  a 
potem  zrezygnuje  z  mieszka
nia,  przedsiębiorcy  zapewnia
j ą  mn ie,  że  każdy  o t r zyma 
zwrot  wpłaconych  pieniędzy. 
Co  ciekawe  wycofać  się  moż
na  w  każdym  momencie. 

—  Ponosi  się  jednak  okre
ślone  konsekwencje  —  mówi 
W.  Karolak. — Jeżeli  ktoś  od
pisuje wpłaconą  kwotę od  po
datku ,  to  w  przypadku  rezy
g n a c ji  musi  te  p i e n i ą d ze 
zwróc i ć  pańs twu.  D la tego 
żądamy  oświadczenia,  że  re
zygnujący  zwróci  uzyskaną 
ulgę  poda tkową,  jeżeli  zaś 
takiego oświadczenia  nie  zło
ży, to my  wtedy  potrącamy  tę 
kwot ę  i wpłacamy  do  urzędu 
skarbowego. 

Aby  przeds ięb iorcy  mogli 
zrealizować  swe  plany  muszą 
znaleźć  36  chętnych,  bo  tyle 
będzie mieszkań.  Dla  porówna
nia na najstarszym  osiedlu  SM 
„Zacisze"  przy  ul.  Konopnic
kiej jest  mieszkań  72.  (ws) 

tam  słowo  jest  pretekstem,  a głos  jakb y  dodatkowym  instru 
mentem.  Szkoda,  że  obecnie  panuje  niechęć  do  opery  i  często 
staje się ona  przedmiotem  żartów.  Myślę,  że coś w  tej   dziedzi
nie  musi  się  zmienić,  bo  narazie  jest  to  wąska  specjal izacja, 
adresowana  do  elit. 

Karolina  czuje się dobrze  zarówno  w  repertuarze  lekkim, jak  i 
poważnym.  Ten  drugi  uważa  za  największą  sztukę  wokalną,  ale 
bynajmniej nie traktuje po macoszemu  muzyki  rozrywkowej.  Każ
dy  z  gatunków  stawia  inne  wyzwania,  wymaga  innej  pracy.  Na 
razie  będzie  można  usłyszeć  jej  interpretacje  znanych  piosenek 
polskich,  między  innymi  Hanny  Banaszak,  Ewy  Bem,  Edyty  Gep
pert.  Karolina  bardzo  ceni  te  wokalistki.  Od  roku  rodzina  nama
wia  j a  do  wzięcia  udziału  w  popularnym  programie  „Szansa  na 
sukces".  Byc  może  w  studiu  telewizyjnym  spotka  się  z  którąś  z 
ulubionych  piosenkarek. 

Sa fotograf i K. Dyba podczas Konkursu im. L. Różyckiego w Gliwicach, maj '99. 
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L.  Gembarzewski.  Fot.  W.  Suchta 

W  ROCZNICĘ  BITWY 
Uroczystości  patriotyczne  w  Ustroniu  odbywają  się  zazwy

czaj   pod  Pomnikiem  Pamięci  przy  Rynku. Tradycj ą  jest, że w 
uroczyste  obchody  świąt  narodowych  i ważnych  rocznic  włą
czają  się działające  w  naszym  mieście  związki  kombatantów. 
To  właśnie  z  inicjatyw y  Związku  Kombatantów  RP  12  paź
dziernik a  uroczyście obchodzono  pod  Pomnikiem  Pamięci  56. 
rocznicę  bitw y  pod  Lenino.  Delegacje  innych  związków  kom
batantów z Ustronia, przedstawiciele władz miasta złożyli  wią
zanki  kwiatów.  Żołnierze  Straży  Granicznej   zaciągnęli  uro
czystą  wartę.  Czczono  pamięć  Polaków  poległych  pod  Leni
no, w  bitwi e przez wielu dokumentującą  bohaterstwo  naszych 
żołnierzy,  ale też nie  liczenie się z życiem  słanych  do boju  mło
dych  ludzi. Szerzej   pod  pomnikiem  o  kontekście  samej   bitw y 
i  wydarzeń  j ą  poprzedzających  mówił  płk  Ludwi k  Gemba
rzewski.  (Jego wypowiedź  publikujem y  poniżej.)  Pod  Pomni
kiem ustrońską  młodzież  reprezentowała jedynie pierwsza  kla
sa  ustrońskiej   fili i  L O  im.  Kopernika .  Wart o  też  odnotować, 
że  w  uroczystości  pod  Pomnikiem  po  raz  pierwszy  wzięła 
udział  delegacja  ustrońskiego  koła  SLD. 

W  nocy  z  23  na  24  sierpnia  1939  roku  podpisany  został  w 
Moskwie  radziecko    niemiecki  układ  o  nieagresji,  znany  w  hi
storii  pod  nazwą  pakt  Ribbentrop   Mołotow.  Załączony  do  tego 
paktu  tajny  Protokół  Dodatkowy  przewidywał  kolejny  rozbiór 
Polski. 

1  września  1939  roku  atakiem  Niemiec  na  Polskę  rozpoczęła 
się druga  wojna  światowa. 

W nocy z  16 na  17 września  1939 roku Armia Czerwona  siłami 
ponad  miliona  żołnierzy  przekroczyła  na  całej  długości  granicę 
Rzeczypospolitej.  Mimo zaskoczenia,  rozpaczliwe  walki  na  gra
nicy wschodniej  trwały  ponad  dwa  tygodnie.  Dowódca  Korpusu 
Ochrony  Pogranicza  stoczył  na  czele  swego  grupowania  prze
szło 40 potyczek  i dwie  bitwy.  Kapitulacja przed  Armią  Czerwo
ną  nastąpiła 22  września  1939  roku. 

Następstwem  tych  wydarzeń  były  aresztowania  i  deportacja 
obywateli  polskich  w  głąb  ZSRR,  które  trwały  w  latach  1940  i 
1941. Aresztowaniami  i deportacją  objęty  został,  określony  roz
kazem  Stalina  „antysowiecki  element",  za  który  zostali  uznani 
wraz z rodzinami:  przywódcy  prawicowych  ugrupowań  politycz
nych, przywódcy organizacji „Legioniści"  i „Strzelec",  przywódcy 
Związku Harcerstwa  Polskiego, aktyw młodzieżowych  organiza
cji ,  urzędnicy  kierowniczego  aparatu  państwowego,  policjanci, 
kadrowi  oficerowie  i podoficerowie służby czynnej, oficerowie i 
podoficerowie  Korpusu  Ochrony  Pogranicza. 

Deportacją  objęto  też  niższych  urzędników  państwowych  i 
samorządowych  wraz  z  rodzinami,  zamożnych  włościan,  ga
jowych,  a  nawet  wykwal i f ikowanych  robotników  i  rzemieśl
ników,  kolejarzy  i  intel igencję  zawodową. 

Deportacją,  według  różnych  źródeł,  objęto  od  1.700.000  do 
2.000.000  obywateli  polskich,  których  rozmieszczono  w  Azj i 
Środkowej,  w  rejonach  północnych  (Archangielsk,  Wołoga, 
Korni),  w  republ ikach  kaukaskich,  w  karnych  obozach  i  wię
zieniach. 

22  czerwca  1941  roku,  Niemcy  uderzyły  na  ZSRR  odnosząc 
wiele błyskawicznych  sukcesów. 
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Pod  wpływem  zmienionej  sytuacji  pol i tycznej  oraz  ponie
sionych  klęsk  na  froncie,  uległo  zmianie  stanowisko  rządu  ra
dzieckiego,  nie  tylko  wobec  państw  al ianckich,  ale  również  i 
Polski. 

Rząd  polski  na emigracj i,  na  czele  którego  stał gen.  Włady
sław  Sikorski,  wysunął jako  podstawowy  warunek  ewentual
nego  porozumienia  z ZSRR,  niezwłoczne  zwolnienie  polskich 
jeńców,  więźniów  i  zesłańców  wywiezionych  na  terytorium 
radzieckie. 

Dnia  14  sierpnia  1941  roku  następuje  podpisanie  umowy 
wojskowej  polsko    radzieckiej.  Od  tej chwili  do  formujących 
się  w  ZSRR  oddziałów  Armi i  Polskiej  mianowany  został  ge
nerał  Władysław  Anders    zwolniony  w  sierpniu  1941  roku  z 
więzienia  moskiewskiego  na  Łubiance,  który  przy  pomocy 
między  innymi  podpułkownika  Berlinga  i podpułkownika  Du
dzińskiego  rozpoczął  formowanie  oddziałów  wojskowych. 
Rozpoczęła  się  wojna  dyplomatyczna  o  około  15  000  of ice
rów   j e ń c ów  wojennych  trzech  wielkich  obozów,  a  mianowi
cie  Kozielska,  Starobielska  i Ostaszkowa.  Nieustępliwość  rzą
du  polskiego  na  emigracji   między  innymi   w  poszukiwaniu 
i  uwolnieniu  jeńców  wojennych,  wyprowadzenie  oddziałów 
Polskich  Sił  Zbrojnych  w  ZSRR  na  Bliski  Wschód  stosunki 
pomiędzy  rządem  polskim  gen.  Sikorskiego,  a rządem  radziec
kim  znacznie  się  pogorszyły  i zerwane  zostały  wszelkie  kon
takty.  Na  arenie  pozostała  w  bardzo  trudnej  sytuacji  rzesza 
Polaków,  którzy  szli  tysiące  ki lometrów  w  kierunku  miejsc 
tworzących  się  oddziałów  polskich,  ale  o  wydarzeniach  poli
tycznych  nie  wiedziel i,  już  do  oddziałów  gen.  Andersa  nie 
zdążyli. 

W tych warunkach już w styczniu  1943 roku tworzy się w  ZSRR 
organizacja  pod  nazwą  Związek  Patriotów  Polskich  i w  wyniku 
starań  za  zgodą  rządu  radzieckiego  ponownie  przystąpiono  do 
sformowania  dywizji  polskiej.  Formowanie  1 Dywizj i  Piechoty 
im. Tadeusza  Kościuszki  rozpoczęło  się natychmiast  opodal  Ria
zania  w  obozie  ćwiczebnym  w  Sielcach  nad  Oką.  Uroczyste  za
przysiężenie  dywizji  nastąpiło  15  lipca  1943  roku w  rocznicę  bi
twy  pod  Grunwaldem.  1  Dywizją  Piechoty  zwaną  później  Ko
ściuszkowską  dowodził  gen.  Zygmunt  Berling,  niegdyś  żołnierz 
Legionów  Piłsudskiego.  1 września  1943  roku  oddziały  Dywizj i 
Kościuszkowskiej  liczące  11500  ludzi wyruszyły z Sielc nad  Oką 
w stronę  frontu.  Nocą  z 9 na  10 października  Dywizja  Kościusz
kowska  przejęła odcinek  przyszłego  uderzenia  nieprzyjaciela  na 
odcinku  Połzuchy  w  rejonie  miejscowości  Lenino.  Rankiem  12 
października  ruszyła  do  natarcia  na  potrójną  linię  nieprzyjaciel
skich  okopów.  Po dwóch  godzinach  walki,  po zdobyciu  miejsco
wości  Połzuchy  piechota  polska  musiała zapaść  na  opanowanym 
terenie. Niemcy  bardzo  twardo  trzymali  swoje umocnienia.  Wal
ki trwały przez dwa dni. Wszystkie przeciwuderzenia zostały  przez 
Polaków  odparte.  Rankiem  14 października  dywizja została  wy
cofana do drugiego  rzutu.  W  tych  walkach  dywizja poniosła  bar
dzo  ciężkie  straty  sięgające ponad  2800  żołnierzy  tj . 25%  stanu 
załogi. 

Była to kilkudniowa epopeja zażartych, bohaterskich walk,  które 
wykazały  raz jeszcze  wartość  polskiego  żołnierza,  kilka  miesię
cy  wcześniej  katorżnika,  więźnia  z dalekiej  Syberii  czy  kazach
stańskich  stepów. 

Prezes  KR P  i BWP  Ludwi k  Gembarzewski 

Kwiaty  składa  I.  Szarzeć  ot.  W.  Suchta 



Fot.  W.  Suchta 

POSEGREGOWAĆ BY... 
Gdy  6  lat  temu  w  Ustroniu  pojawiły  się  pierwsze  kontenery  do 

segregacji  odpadów  komunalnych,  w  moim  domu  aż  zagrzmiało. 
Rozpoczęłam  walkę  ze śmieciami  i produkującymi j e  domownika
mi.  Było  to  dość  trudne,  ponieważ  rodzina  właśnie  miała  się  po
większyć, a chłop  nie  stela  i na  dodatek  wychowany  w  blokowym 
molochu.  Nie  tak  łatwo  przyzwyczai  się do  biegania  z  papierkami, 
plastikiem  i szkłem  do worków  w piwnicy,  ale  trzeba  próbować. 

I  stało  się  świat  stanął  do  góry  nogami 
Mąż  się  zdenerwował  stwierdzając,  że  prowadzę  przysłowio

wą  walkę z wiatrakami  i że  sama  nigdy  środowiska  naturalnego 
nie  uratuję. Nie  dałam  za  wygraną  i segregowałam  sama.  Do  ak
cji  włączył  się  mający  wówczas  75  lat  Dziadek.  Po  zgromadze
niu  pewnej  ilości  śmieci  wywozil iśmy j e  do kontenerów.  I o  zgro
zo! Otwierając niejeden można  było zobaczyć  wszystko  tylko  nie 
to czego dotyczył  napis na metalowym  pojemniku.  W  kontenerze 
na  papier  leżały  butelki  na  dodatek  brudne, z papierowymi  ety
kietkami  i metalowymi  obrączkami. Oburzyło  mnie  to, ale się  nie 
zniechęciłam  i segregowałam  dalej.  Po  kilk u  tygodniach  „malu
chem"  załadowanym  po  brzegi  odpadami  jechal iśmy  znów  do 
kontenerów  i...  Nie  mogliśmy  uwierzyć  własnym  oczom:  z gu
mowego  kołnierza  kontenera  wystaje głowa  kociaka.  Zabraliśmy 
go  do  domu,  a później  zajęła się nim  pewna  dobra  kobieta,  szko
da,  że  takich  ludzi  na  tym  świecie  nie jest  wielu. 

Sąsiedzi  zawsze  w  cenie 
Minęło  kilk a  lat. Otrzymaliśmy  długo  przeze  mnie  oczekiwane 

worki  do segregacji, takie z prawdziwego  zdarzenia.  Przynajmniej 
tak  było  na  początku.  Po  jak imś  czasie  zauważyłam  ich  wady. 
Pierwszy  „rzut  workowy"  zaopatrzony  był  w  grube  tasiemki  do 
wiązania,  następne  były  już  tak  cienkie,  że  jak  żyletka  tną  foli ę 
pomiędzy  jednym  a drugim  oczkiem.  Worki  są  też  za  duże  dla 
osoby  samotnej.  W  ulotkach  informujących o  procedurze  odbie
rania  surowców  było wyraźnie  napisane,  że odbierane  będą  tylko 

worki  całkowicie  pełne  i wyłożone  w dogodnym  miejscu dla  pra
cowników  zajmujących  się  ich  wywozem.  Jak  w  takim  razie  ma 
sobie  poradzić  samotnie  mieszkająca  starsza  kobieta?  Plastik  pół 
biedy,  ale  wynoszenia  worka  pełnego  szkła  lub  papieru  ni jak  nie 
mogę sobie wyobrazić. Niech  żyje zatem dobra pomoc  sąsiedzka!!! 

Tyle o wadach  worków, a teraz  dalej o moim  „zboczeniu".  W 
domu  jest  nas  czworo:  przedszkolak,  dwoje  dorosłych  powoli, 
ale nieuchronnie  zbl iżających się do trzydziestki  i Dziadek,  który 
mniej  więcej  tyle  samo  odlicza  do  setki.  Jesteśmy  przeciętnymi 
producentami  odpadów,  ale w 75  procentach  udaje  się  nam  j e 
zwalczyć.  Te procenty  to  zasługa  moich  towarzyszy  broni.  Przed
szkolak  ku mojemu zdziwieniu  nauczył się dość szybko  zasuwa 
po schodach  do piwnicy  ze starymi  rysunkami, gazetami  czy  plasti
kowymi  zabawkami,  chociaż czasami  udaje, że nie wie, gdzie  dany 
surowiec  trzeba  wrzucić.  Starszy  Pan  również  znalazł  w  tej  akcji 
pewną  zabawę  najpierw  zbiera  gazety,  listy  i papiery  na  stosie, 
który  rośnie  tak  długo  aż  zaczyna  się  przechylać,  potem  drze  to 
wszystko  na  mniejsze  kawałki.  Co  prawda  czasami  wrzuci  do  ko
sza,  pod  zlewem  papiery,  ale  można  mu  to  wybaczyć.  Najgorzej 
było z Młodszym  Panem,  który stwierdził, że jak  chcę  segregować, 
to on nie ma nic przeciwko  temu, ale jego do tego mam nie  mieszać, 
więc  ten  przyjemny obowiązek  wzięłam  na swoje  barki. 

Harmide r  w moim domu  nie do opanowania   segregacja  trw a 
Akcj a segregacji  w moim  domu  wygląda  następująco: w  kuch

ni  pod  zlewem  znajduje się  kubeł,  do  którego  wrzucamy  śmieci, 
których  nie  można  umieścić  w  workach  i są  tam  przede  wszyst
kim  różnego  rodzaju  „fol iaki" .  Odpadki z domowego  stołu  wy
rzucamy  na kompost  lub do beczki  „samoistnie  produkującej gno
jówkę".  Papier, opakowania  plastikowe,  butelki  i puszki  lądują w 
wielkiej  reklamówce.  Po  wypełnieniu  reklamówka  rozpoczyna 
swoją  wędrówkę  do  piwnicy.  Papiery  lądują  bezpośrednio w 
worku,  a plastik,  szkło  i puszki  zażywają  kąpieli w metalowej 
balii.  Po  wstępnej  dezynfekcji zasilają szeregi  swoich  pobratym
ców.  A j a  jestem z siebie  dumna!!!! 

Jestem  niepoprawna   zaglądam  do  worków  innych  miesz
kańców  naszego  miasta  i co  widzę? 

Ludzie  wrzucają  do  papierów  foliowe  opakowani  po  maśle,  to
rebki  po mlekach,  opakowania  po drożdżach.  Boże! Czyżby  segre
gacja była za trudna dla homo sapiens wkraczających w XX I  wiek? 
Przecież na każdym  worku widnieje ściąga co do nich można  wrzu
cić,  a czego  nie  wolno. Cóż  do  segregacji  też  trzeba  dorosnąć. 

Jestem  dumna  przede  wszystkim  z mojego  miasta  i z siebie,  że 
prowadzimy  walką  z  tą  epidemią  XX  wieku.  Mój  mikrokosmos 
zmienił  się  nie  do  poznania  odtąd  patrzę  na  wszystko z punktu 
widzenia  ekologa  segregatora.  Puszę  się jak  paw, gdy  przycho
dzi  czwarta  środa  miesiąca  i wieczorem  wynosimy  nasze  „zaso
by"  przed  bramę.  I tu  muszę  pochwalić  mojego  małżonka,  który 
z nieziemską  cierpliwością  wynosi  z piwnicy jeden  worek  po  dru
gim.  Stają równiutko  w  rzędzie  i czekają na dalszy  ciąg  wydarzeń. 
Rano  przyjeżdżają „odbiorcy",  a worki jadą  w  sina dal . ..  Z  jednej 
strony  łza się w oku kręci, a z drugiej mam  nowe worki do  zapełnie
nia.  I znów biorę się ochoczo do pracy.  Magdalena  Piechowiak 

M e t al  P łot 
wykonuje: 

BRAMY 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. 85451 06 / 

tel.  kom. 0601516854  V 

f  SERWIS  "X 
f OGUMIENIA  1 

#5gS Ł 
O P O N Y  N O W E 

I  U Ż Y W A N E 
Ustroń   Hermanice 

ul.  Wiśniowa 2 
V  033/  854  50  66 
V  0602  79  44  34  ^ 

Bi ' l  u| " i 
fRf f lef f l m  (ˇfi l 
USTROŃ,  ul . SPORTOWA  7 

tel. 854 27  92 
O J

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

  męskie 
«V  UBRANIOWE 
<V  Z IMOWE 
«V  JEANS  kol.  blue 

czarne 
oliwka 

<V  SZYCIE  N A  MIARĘ 

, tel. 8544768 
kom.0601964374 

A IG ^ ˇ M P l s c a 
u n 

OBSŁUG I  KLIENT A 
USTROŃ,u l .C ieszyńska 1 

w  godz .  10.00  12.00 
ora z  14.00   1 7 . 0 0 

Tel.:854  37  39, 
0601 46  33  73, 

po  godz.  18.00   854  29  27 

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 VI 

B R A M Y 
rolowane i sekcyjne 

F.H.U. „LEMAL " 
Tel. 852 72 80  0604 413 078 

S K L EP  W I E L O B R A N Ż O WY 
F I R M Y  „lV f  A  X " 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23 
oferuje: 

i asortyment śrub i wkrętów 
m  dla ryb i ptaków 

, szkło i komplety łazienkowe 
a wodna  i PCV 

.  rolnicze i ogrodnicze 
ZAPRASZAMY 

codziennie od 8.00 do  17.00 
soboty od 8.00 do  14.00 

tel.  8544710 

_  NZOZ Centrum 
  Stomatologi i 

L a D O r  i  Protetyk i 
ZAPRASZA DO NOWEJ  SIEDZIBY 
Spromocyjna cena protez 
^bezbolesne leczenie 
swysoka jakość usług 
sużywamy materiałów tylko 

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

W i dcorcjcstracj a SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

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

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

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

Zatrudnimy  pracowników  recepcjoni
stów  (5  lat  stażu)  oraz pracownika  ad
ministracyjno    biurowego  (10  lat  sta
żu  pracy,  obsługa  kas  fiskalnych). 
Tel.  8542111. 

Profesjonalne  przestrajanie  radiood
biorników UKF, serwis RTVSAT,  CB
radia,  telefony bezprzewodowe,  faxy. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26. 
Tel.  8542752,  8551136. 

Indywidualne  nauczanie  języka  nie
mieckiego.  Tel.  8547467. 

Malowanie,  tapetowanie,  panele.  Ta
nio.  Tel.  8544734. 

Masaż  wyszczuplający.  Kosmetyki 
„MINERAŁ "  z  Morza  Martwego. 
Ustroń,  ul.  Kościelna  5. 
Tel.  8542693,  8551136. 

„Lokum"  biuro nieruchomości  przyj
mie  do  sprzedaży  mieszkania,  domy, 
działki.  Posiada  do  sprzedaży  duży 
wybór  nieruchomości.  Biuro w  hotelu 
„Równica",  tel.  8545624. 

Sprzedam  tanio  atrakcyjną  suknię 
ślubną   gipiura  i  atłas. 
Tel.  8544286. 

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

Fo t.  W.  Such ta 

C O  N A S  C Z 

LU  K A 
WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictw a  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. 
— Wystawa  sukni  cieszyńskiej  ze  zbiorów  własnych  Muzeum. 
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  Maj a  68,  tel.  8542996 

—„JEST TAKI E 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, teł.  8543108. Czynne:  od  wtorku  do piątku 916, soboty  1013. 
Stała\vystawa  etnograficzna oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  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. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
— Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop". 
— Pejzaż    Impresje. 

IMPREZ Y KULTURALN E 
5.11  17.00  Koncert  po lsk iej  muzyki  roz rywkowej  i  j azzu: 

„Samba  n a j e d ną  nutę".  Wystąpią:  Karol ina  Dyba, 
Tomasz  Pala,  Arkad iusz  Wiech  i Leszek  Wiśnio
wski.  M u z e um  Hutn ic twa  i  Kuźn ic twa. 
Z łożenie  kwiatów  pod  Pomnik iem  Pamięci  Naro
dowej  z okazji  55  rocznicy  rozstrzelania  34  miesz
kańców  Ustronia. 
Konce rt  j e s i e n ny  w  w y k o n a n iu  K a m e r a l n e go 
Zespo łu  „Bel  Mus ick". 
M u z e um  Hutn ic twa  i  Kuźnic twa. 

Mecz  pi łk i  nożnej  o  mis t rzostwo  ligi  okręgowej. 
Kuźn ia  Ustroń    Hejnał  Kęty. 

9.11 

9.11 

16.30 

17.00 

SPORT 
30.10 

6.11 

14.00 

11.00 

Fo t.  W.  S u c h ta 

X  Bieg  Leg ionów.  B ieg  g łówny:  10  km. 
Start  i  meta:  stadion  K S  „Kuźn ia". 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

2228 .10  16.00  Kometa  nad  Dol iną  M u m i n k ów 
17.15  Fuks 
18.45  Oni 

29.104.11  17.00  Gw iezdne  wo jny    mroczne  w i d mo 
19.30  Gw iezdne  wo jny    mroczne  w idmo 

N o c ne  K i n o  P r e m i er   F i l m o w y c h 
28.10  21.00  Not t ing  Hi 11 

R e g i o n a l ne  R a d i o  C C M  9 4 ,9  i  107 ,1  F M 

Do  31  paźdz iern ika  apteka  „E lba "   przy  ul.  C ieszyńsk ie j. 
Od  31  paźdz iern ika  do  7  l is topada  apteka  „Myś l iwska "   wN ie rodz im iu. 
Przejęc ie  dyżuru  nas tępu je  o  godz.  8.00. 

UBEZPIECZENI A * Fundusze Emerytalne 
PREVENTER  ul.  Polańska  35;  Tel.:  854 3000  OFEKREDYT  BANKU 

|ohok szkoł> w Untronlu   Polanic]  D O M  {ego} 
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NZO Z  PRZYCHODNI A  RODZINN A 
„ZAWODZIE "   w  USTRONIU 

u l .  S a n a t o r y j na  7  ( b u d y n ek  Z a k ł a du  P r z y r o d o l e c z n i c z e g o) 

I N F O R M U J E ,  że  p r z y j m u j e  d e k l a r a c j e  z g ł o s z e n i o we 

p a c j e n t ów  c h c ą c y ch  k o r z y s t ać  ze  ś w i a d c z eń  z d r o w o t n y ch 

w  r a m a ch  k o n t r a k t u  ze  Ś l ą s ką  K a są  C h o r y c h  w  z a k r e s i e: 

C h o r ób  W e w n ę t r z n y c h:  l ek.  m e d.  D o r o t a  G e r l i c 

G i n e k o l o g i i:  l ek.  m e d.  T e r e sa  F o ł t y n 

P e d i a t r i i:  d r   n.  m e d.  T o m a sz  D y r d a 

lek .  m e d.  M i c h a ł  K u n d z i o ł k a 

P R Z Y C H O D N I A  W Y K O N U J E  T A K Ż E  Ś W I A D C Z E N I A 

Z  Z A K R E S U  M E D Y C Y N Y  P R A C Y. 

Rejest rac ja  i  in formac ja  te le foniczna:  codz iennie  od  godz.  12.00. 

P r z y c h o d n ia  c z y n n a:  o d  1 0 . 00  d o  1 8 . 0 0. 

tel.  8545665  lub  8543534  wew.  354  lub  8542307  wew.  354 

przeniesiona  na 

ul.  Ogrodową  9a. 

SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY! 

Uprzejmie  informujemy 

naszych  Szanownych  Klientów, 

że z dniem  18.10.99  r.  firma 

F.H.U. KSEROGRAF 
została 



TYLKO CZTERY BRAMKI 
K S Mokate Nierodzim — 

MK S „Orł y Śródmieścia  Bielsko  Biała 4:0  (2:0) 
Ciężko grało się piłkarzom zNie

rod/imia  w  ostatnią  niedzielę  24 
pa/d/iernika  w  meczu  o  mistrzo
stwo  „Cklasy"  w  piłce  nożnej  z 
drużyną  Orłów  Śródmieścia.  Orły 
zajmują  zdecydowanie  ostatnie 
miejsce  w  tabeli  i z  reguły  swoje 
mecze  przegrywają  dość  wysoko. 
Nic więc dziwnego, że kibice ocze
kiwali  co  najmniej  kilku  bramek. 
Niestety grząskie boisko  uniemoż
liwiało dokładne rozgrywanie piłki . 
Nasi  zawodnicy  choć bez przerwy 
przebywali  na połowie  przeciwni
ka,  mieli  spore  kłopoty  ze  strzele
niem pierwszej bramki.  Zaprzepa
ścili  kilka  dogodnych  sytuacji.  Z 
kilku sytuacji sam na sam bramkarz 
Orłów wychodzi zwycięsko. Dopie
ro po dwudziestu  pięciu  minutach 
pierwszą  bramkę  zdobywa  Kry 
stian Wawrzyczek, któremu udaje 

się szybciej dojść do piłki niż bram
karzowi  i umieścić ją w siatce. Na
pór  drużyny  Mokate  nie  maleje, 
lecz  dopiero  w  ostatniej  minucie 
pierwszej  połowy  udaje  się  pod
wyższyć wynik. Po dośrodkowaniii 
z rzutu rożnego obrońcy Orłów  w \ 
bijają piłkę  przed  pole  karne,  do
biega  do  niej  stoper  Jarosław 
Strach  i bez zastanowienia  mocno 
uderza, a bramkarz jest  bezradny. 

W  drugiej  połowie  obraz  gry  o 
tyle  się  zmienia  że  Orły  próbują 
sporadycznie atakować. Większość 
zawodników asekuruje jednak wła
sną bramkę.  Mokate ma  natomiast 
znowu  dużo  dogodnych  pozycji, 
mimo  to  wynik  się  nie  zmienia. 
Dalej bramkarz Orłów jest  zawsze 
tam gdzie powinien być. Ładną ak
cją popisuje się Otton Karaś,  któ
remu  udaje  się  wymanewrować 

Pierwszą  bramkę  zdobywa  K.  Wawrzyczek.  Fot.  W.  Suchta 

obrońców przy linii końcowej, pre
cyzyjnie  wykłada  piłkę  K.  Waw
rzyczkowi.  a  ten  strzałem  z  kilku 
metrów  podwyższa  wynik  na  3:0. 
Ostatnią  bramkę  zdobywa  po  pla
sowanym strzale z około dziesięciu 
metrów O.  Karaś. 

Był to mec/ do jednej bramki. W 
ciągu  całego  potkania  bramkarz 
Mokate  tylko  raz  interweniował. 
Orły  Śródmieścia  zaprezentowały 
ambicję  i niewiele poza  tym.  Spo
tkanie  toczyło  się w  sportowej  at
mosferze, nie było złośliwych  fau
li . W meczu  tym drużyna  Mokate, 
przy  większym  szczęściu,  mogła 
doprowadzić do wyniku dwucyfro
wego,  co  byłoby  rekordem  jesien
nych rozgrywek  „Cklasy". 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Karo l  Chraścina:  — 

Trudno  gra  się  z  przeciwnikiem, 
który tylko się broni. Gra toczy się 
na jedną  bramkę. Nasi  zawodnicy 
widzą  przewagę,  każdy  chce  zdo
być  gola,  niemniej  cieszę  się  ze 
zwycięstwa.  Teraz  w  rundzie  je
siennej  przed  nami  tylko  jeden 

g| 

PEhJSI 

Fot.  W.  Suchta 

KOLEJN E  KONTUZJE 
Cukrowni k Chybie — 
Już  w  16  minucie  zapadło 

rozstrzygnięcie  w tym  meczu  o 
mis t rzostwo  ligi  ok ręgowej. 
Napastnik  Cukrownika  w  stre
f i e  ś rodkowej  mi j a  naszego 
napastnika  i  po  rajdzie  prawą 
stroną  strzela  jedyną  bramkę 
meczu.  W  pierwszej  połowie 
Kuźnia  miała  kilk a  okazji  do 
weewwrKTKT 

I  J ' ••sss 
sssf 

Kuźnia Ustroń  1:0(1:0) 
wyrównania,  zabrakło  jednak 
precyzji. Druga  połowa  należy 
do  Cukrownika.  Co  prawda 
ładnie  strzelał Mirosła w  Ada
mus,  ale broni bramkarz.  Mecz 
rozgrywano  przy bardzo  ładnej 
pogodz ie,  dobrze  spotkan ie 
prowadził  sędzia. 

W  obronie  nie  zagrał  w  tym 

spotkaniu  Wojc iech  Krupa , 
który zachorował na grypę.  Kuź
nia  osłabiona  brakiem  ośmiu 
pods tawowych  zawodn ików 
podczas meczu w Chybiu  zano
towała  kolejne  straty.  Kontuzji 
ulegli  i musieli  opuścić  boisko 
Marius z Siwy  i Piotr   Wardyń 
ski. Trener  i kierownictwo  dru
żyny  liczą,  że  szybko  powrócą 
do  zdrowia,  bo  przecież  już  w 
najbliższą  sobotę  30  paździer
nika  o godz.  14.00  na  stadionie 
Kuźni  rozpocznie  się  mecz  z 

Fot.  U  Suchta 

Hejnałem  Kęty. 

1.  Kalwaria 
2.  Andrychów 
3.  Oświęcim 
4.  Chybie 
5.  Strumień 
6.  Cieszyn 
7.  Porąbka 
8.  Koszarawa 
9.  Kęty 

10.  Jawiszowice 
11.  Wadowice 
12.  Kuźnia 
13.  Wieprz 
14.  Sucha B. 
15.  Rajcza 
16.  Śrubiarnia 
17.  Klecza 
IX.  Kończvce  M. 

27 
26 
25 
25 
24 
24 
23 
21 
21 

18 
18 
17 
17 
15 
13 
7 
7 

(ws) 

2714 
1911 
3418 
2617 
2525 
2224 
2619 
2321 
2524 
2127 
1615 
2225 
2925 
2222 
2029 
2229 

724 
1734 

1.  Nierodzim 
2.  Landek  . 
3.  Rudnik 
4.  Lipnik 
5.  Goleszów 
6.  Mazańcowice 
7.  Wapienica II 
8.  Ogrodzona 
9.  Dębowiec 
10.  Wiślica 
11.  MKS  Bielsko 

25 
22 
17 
16 
15 
I I 
11 
7 
7 
4 
1 

325 
203 
2413 
3117 
2413 
1614 
2226 
1525 
921 
719 
852 

mecz  z  Mazańcowicami,  potem 
będzie czas na podsumowanie. Na 
pewno nie odpuścimy  i będziemy 
grać do ostatniego  gwizdka. 

Krystia n Wawrzyczek: — Jeste
śmy  liderem  tabeli  i każdy  stawia 
nam  większy  opór.  Kibice  nato
miast chcieliby, żebyśmy wygiywali 
po dziesięć do zera. Moim zdaniem 
natomiast jest dobrze, że wygrywa
my czterema bramkami. Ciężki był 
poprzedni  mecz.  Wtedy  drużyna 
zasłużyła na pochwały. Nasz bram
karz obronił  rzut kamy. Dziś z ko
lei  bramkarz  Bielska  miał  dużo 
szczęścia.  Może  my  źle  strzelali
śmy. W takich warunkach nie nale
ży strzelać technicznie.  Wystarczy 
mocno  uderzyć  i  piłka  powinna 
wpaść do siatki. Na razie wszystko 
w drużynie jest w porządku, atmos
fera bardzo dobra, układa się wspó
łpraca z trenerem. Oby tak dalej. Na 
boisku nie zawsze wszystko wycho
dzi,  ale jeszcze  trochę  brak  nam 
umiejętności.  Poza  tym  z  czasem 
przeciwnicy  grają  coraz  lepiej.  O 
tym  czy  możemy  awansować  wy
żej przekonamy  się  na wiosnę.  W 
zimie  zamierzamy  trenować,  co 
prawda  tylko  raz  w  tygodniu,  ale 
chyba powinno to wystarczyć. 

Prezes klubu J. Molek: — Cięż
kie boisko, poza tym końcówka se
zonu. Przed tygodniem graliśmy w 
Landku najważniejszy mecz rundy 
jesiennej. Może dlatego dzisiaj za
wodnicy  grali  bardziej  spokojnie. 
Od strony organizacyjnej wszystko 
jest  w jak  najlepszym  porządku. 
Drużyna zgrywa się. W miarę osią
ganych wyników oczekiwania kibi
ców rosną. Przed nami przerwa zi
mowa.  Po  okresie  roztrenowania 
planujemy treningi, w jednej z oko
licznych  sal  gimnastycznych.  Za
czniemy od ćwiczeń ogólnorozwo
jowych, sprawnościowych, tak aby 
kilogramy, które zawodnicy ciężką 
pracą  latem i jesienią z siebie zrzu
cili ,  nie  przyrosły  im  ponownie 
zimą.  Chcemy  w  sezon  wiosenny 
wejść w pełni przygotowani  (ws) 
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Fot.  W.  Suchta 

INTERNET  DLA  PACJENTA 
W  ustrońskim  Oddz ia le  Górnoś ląsk iego  Cent rum  Rehabi l i

tacji  „Rep ty"  rea l izowany  jest  pro jekt  Pat ient  Internet  Ca fe 
(kawiarn ia  in ternetowej  dla pac jen tów).  Program  został  uru
chomiony  w  ramach  is tn ie jącego  od  1932  roku  międzynaro
dowego  programu  Exper iment  in in ternat ional  Liv ing ,  ma ją
cego  na celu  rozwi jan ie  wspó łpracy  między  ludźmi  na  całym 
świecie,  u łatwienie  komunikac j i,  p rze łamywan ie  barier. Pro
jekt  Pat ient  Internet  Cafe  koordynu je  bezpośredn io  Komis ja 
Europe jska  Rady  Europy. 

Kawiarn ia  in ternetowa  ma umoż l iw ić  pac jen tom,  zwłasz
cza  ludziom  starszym  korzystanie  z dobrodz ie js tw  i  zasobów 
internetu.  Nawet  jeś li  nie ma ją  komputera  w domu,  p rzyna j
mniej  podczas  pobytu  w  szpi ta lu  mogą  przy jemnie  i  poży
tecznie  spędzać  wolny  czas.  W spec ja ln ie  u rządzonym  kąci
ku  w kawiarni  po jaw ia  się dwa komputery,  a  pomocą  s łużyć 
będą  dwie  młode  panie,  które  przy jadą  do  Ustron ia  z Nie
miec  i Francj i. To t radyc ja  programu,  że instruktorami  zosta
j ą  wo lontar iusze  z  innych  państw.  Aby móc pracować  z pa
c jentami,  na jp ie rw  przez  trzy  mies iące  in tensywnie  uczą  się 
języka  kra ju,  w którym  przy jdz ie  im spędzić  cały  rok.  „Rep
ty"  pok rywa ją  koszty  noc legów  i wyżywien ie,  a za kurs  j ęzy
kowy  i k ieszonkowe  płaci  koordynator  p rogramu.  Ustroński 
szpital  j est  j edną  z jedenas tu  europe jsk ich  p lacówek  s łużby 
zdrowia,  w  których  powsta ły  kawiarn ie  in ternetowe  dla  pa
c jentów,  j edyną  w  Europie  Środkowe j.  (mn) 

Taki se bajani... 
W lecie  wybrałach  sie z mojim  Jozefkym  do brata. Je to kąsek 

drogi. Byle minąć  Gliwice  i jedzie  sie fajnie,  cosi lasami,  polami, 
droga  dobro.  Brat  zaś,  żeby  nóm  zrobić  ucieche,  wywióz  nas do 
takigo miejsca  co sie nazywo  „  Arboratum  "  doświadczalny  kom
pleks parkowo   leśny. Tak stolo na tablicy. Kiery by sie tam  chciol 
wybrać,  to niech jedzie  na Syców.  A je  co oglóndać.  Jako  głosiła 
tablica,  tak skryncili  my w las. 

Droga  byle jako.  Jadymy  ijadymy,  a tu nic  takownego  nie  wi
dać. Już  my zwątpili,  czy jadymy  dobrze.  Za nami  też jadóm  jaki
si  auta.  Jadymy  dali,  se myślymy,  nejwyżyj  nawrócymy,  jak by
dzie jaki  miejsce.  Tak ujechali  my przez  tyn  las pore  kilometrów. 
Naroz przed  nami  wielki parking,  ogrodzyni,  brama. 

Wlyźli my za  tóm bramę.  Wiycie, je naprowde  co oglóndać.  Byli 
my  tam  isto ze dwie godziny,  ale  tam  trzej a by sie wybrać  na  cały 
dziyń, co by to wszystko  obezdrzijć  i cały  tyn park   las  schodzić. 

Taki stromy  i krzoki,  taki  kwiotki,  coch  tam  widziała,  to ani  na 
filmie.  Jeszcze  porobione  stawy,  a na  tych stawach  rozmańte  ro
śliny, co u nas  ich nie  widać.  I widać, że tyn park fórt  rozmnoża
jóm.  Tu cosi  ryjóm,  kaj indzi  cosi  sadzom,  dali  cosi  wycinajóm. 
Dowiedzieli  my sie,  że majóm  robić jeszcze  jedyn  wielki  staw  
jezioro  i wodospady,  a kaj  co jeszcze.  Idzie se też  tam kupić  roz
tomańte  sadzonki  do  ogrodu. 

Tam dziecka  mogóm  sie moc  rzeczy   nie jyny  dziecka,  ale  my
ślym  o szkolniokach   o prziyrodzie  dowiedzieć  i na własne  łoczy 
uwidzieć. 

Moja  znómo  jechała  aż do Austryje,  co by takóm  rzecz obe
zdrzić,  a my  tu w Polsce  mómy  taki piykne  dziwo. 

Tak narzykóm,  że już  po  naszych  gróniach  wiela  nie  poradzym 
chodzić,  zabyło  mi jednak  żol i loto  kiesi  wybrałach  sie z  mojim 
ślubnym  do Łabajowa.  Tak jedzie  sie fajnie  po  równym,  ale  coby 
do łasa  wlyź, to wiycie, że tam je  strasznie  ciynżko.  Nale  zawziy
łach sie  ijakosi  wykłandzkała  do wyrchu.  Schodzili  my las i wiy
cie, ani psioka  my nie naszli,  chocioż  to było prawie  po  deszczu... 
Mało  tego,  wiycie,  aż mie  zmierziało,  jakech  uwidziała,  co tam 
stromów  wycinajóm,  że chruza.  Jeszcze  tak ze dwa,  trzi roki, a w 
naszych  Beskidach  bedóm  styrczały  jyny  gołe  skały,  bo co  ludzie 
nie zniszczóm,  to woda  reszte  zedrze. 

Nie  wiym jak  wyglóndo  naszo  Równica  i Czantoryja,  ale  jak 
tak  dali  ludziom  pozwolóm  nagrować  z lasami,  to naprowde  by
dzie  bieda   jeszcze  chcóm  reszte  lasów  państwowych  porozdo
wać  ludziom. 

I tak  radość  i żałość  w jednym  kąsku.  Ale choćby jeszcze  pore 
takich  „Arboratum  " było,  to nasze  lasy  mogóm  zginóńć.  Czy to 
wtedy  bydóm  nasze  Beskidy? Hanka łod Sliwków 

POZIOMO :  1) rodzaj narzuty, 4) piłkarska  legenda, 6) owo
ce w płynie, 8) czas na coś, 9) Chuda (zupa),  10) korsarze, 11) 
do  garbowania,  12)  element  beczki,  13)  wędrowny  student, 
14) miejscowość  nadbałtycka,  15)  odmiany  mszy,  16)  boko
brody,  17) odpustowe  stoisko,  18) mocne  angielskie  piwo, 
19)  matka  chrzestna,  20)  dochodzą  z puszczy. 
PIONOWO :  1) wiosłuje w kajaku. 2) rześkie w górach, 3) do 
badmintona, 4) kocha mocno ojczyznę, 5) śmietanka  towarzy
ska, 6) dawne,  szerokie  spodnie,  7) rabatki  pełne  kwiatków, 
11) przyczyna, efekt,  13) słowo  pojedyncze. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija  12 listopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  40 
P A Ź D Z I E R N I K 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  E d y t a  H e n c  z  Ustronia, 
ul. Stawowa  18. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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