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NOWY STYL WŁADZY 
Rozmowa z Rudolfem  Krużołkiem , 

zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

Jak  funkcjonuj e  ustroński  samorząd w rok  po wyborach? Z 
czym  poza  pieniędzmi  jest  najwięcej   problemów? 
Zapomnieliśmy  już o wyborach,  ale  nie o wyborcach.  Tempo 
życia  i przemiany jakie  obserwujemy codziennie  nie  stwarza
j ą  zbyt  wielu  okazji do oglądania  się  do  tyłu.  Jednakże  musi
my  pamiętać  o naszych  obietnicach,  o tym co  zobowiązali
śmy  się zrobić  dla naszych  środowisk  w czasie  trwania ka
dencji,  Nie widzę  specjalnej  różnicy  w funkcjonowaniu sa
morządu  teraz  i przed  rokiem. Zmiana  warty  nastąpiła  spraw
nie,  tym  bardziej  że w obecnej  Radzie  zasiada  siedmiu rad
nych z jedno  lub dwukadencyjnym  stażem.  Jestem  pewny, że 
nikt  z  radnych  nie miał  złudzeń,  że uda mu się w  szybkim 
tempie  zrealizować  wszystkie  swoje  zamierzenia.  W zacho
waniu  radnych  obserwuję  troskę  o wszystko  co może  przy
czynić  się do sprawnego  funkcjonowania  gospodarki  miej
skiej. Życzyłbym  sobie,  żeby  taka  twórcza  i zgodna  atmosfe
ra przetrwała  do końca  kadencji. Nie  znaczy  to jednak, że nie 
brakuje  tematów,  które  podzieliły,  przynajmniej  na  krótko, 
radnych.  Należy  do nich  na przykład  sprzedaż  mieszkań ko
munalnych,  w której  to sprawie  radni  podzielili  się jakby na 
dwa  ugrupowania.  Jedni  preferowali  stanowisko, że mieszka
nia  komunalne  należy  sprzedawać  stosując  dla  nabywców 
daleko  idące udogodnienia,  tak aby  utrzymanie  mieszkań ko
munalnych  nie obciążało  nadmiernie  budżetu  miasta,  inni 
uważali,  że nie można  zmieniać  przepisów  podczas  trwania 
procesu  sprzedaży.  Decyzje z gatunku  tzw.  „trudnych"  doty
czą  zawsze  wyborów  wariantu  planu  i budżetu.  Skutki  tych 
decyzji, albo będą  kogoś  lub grupę osób zadowalały,  lub  wręcz 
przeciwnie, na podejmujących taką decyzję ściągną gromy  kry
tyki .  No,  ale jest  to wkalkulowane w ryzyko  pracy  radnego. 
Czym  różni się praca  obecnych  radnych od poprzedników? 
Jak już powiedziałem zasadniczych  różnic nie widzę. Natura pracy 
radnego narzuca pewien styl działania  i oceny postępowania  rad
nego można dokonywać jedynie w kategoriach aktywności  i sku
teczności  podejmowanych  działań. Z kolei każda  nadmierna  ak
tywność  budzi  sprzeciwy  innych,  którzy  też  chcieliby  coś  osią
gnąć. Z doświadczenia wiem, że zajmowanie arbitralnego  stano
wiska w każdej  sprawie,  narzucanie  swojej  woli  innym,  wielo
krotne zabieranie głosu na sesjach, nie przestrzeganie  ustalonych 
procedur  i reguł, nie spotykają  się z przychylnym  przyjęciem i 
rodzą  uzasadnione podejrzenia co do właściwych  intencji. 
Jakie  znaczenie  dla  pracy  RM  ma fakt , że radni  zostali  wy
brani z różnych  partii ,  ugrupowań? 
Prezentuję pogląd,  myślę że nie odosobniony,  iż nadrzędnym 
celem  dla każdego  radnego jest  działanie  dla dobra  społecz
ności,  która  go wybrała.  Nie wierzę,  że cele  bytowe  człon
ków  różnych  orientacji  politycznych  różnią  się  zasadniczo 
między  sobą.  Mogą  tylko  różnić  się sposobami  i tempem do
chodzenia  do tych  celów. Takie podejście prezentują radni  obec
nej  kadencji.  Dyskusje  na  sesjach  i w  komisjach  RM  od
zwierciedlają  dążenie do znalezienia  optymalnego  rozwiązania 
i rzadko kiedy  można doszukać  się podtekstów  politycznych. 

(cd.  na sir.  2) 

Fot. W. Suchta 

Program obchodów —11.11.1999 r. 
8.30  Nabożeństwo z okazji Święta Niepodległości. 

Kościół  ewangelicko    augsburski  Apostoła  Jakuba 
Starszego. 

9.00  Msza św. w Intencji Ojczyzny. 
Kościół  rzymsko  katolicki  św.  Klemensa. 

10.00  Składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej 
koło Rynku przez społeczeństwo  Ustronia. 
Koncert w wykonaniu orkiestry dętej Janusza  Śmietany. 

Imprezy  towarzyszące 
11.11  11.30  Koncert Ostrawskiej Orkiestry  Dętej. 

Sanatorium  Uzdrowiskowe. 
11.11  17.00  Duet gitarowy w wykonaniu 

Kateriny  i Franciszka  Wieczorków. 
Miejski Dom  Kultury  „Prażakówka". 

W grudniu obroty w sklepach wzrastają o 30%! 
ZAREKLAMU J SWÓJ TOWAR 
W GAZECIE  USTROŃSKIEJ! 

Ś W I Ą T E C Z N A  P R O M O C J A ? ! ! 

3  emisje  reklamy  9cm  x 4cm  = 

TERA Z  ZAPŁACIS Z  160  ZŁ!! ! 

i dodatkowo otrzymasz 2 cm za darmo 

na życzenia dla  Klientów 

w świątecznym numerze GU! 
W PROMO<  JA DOTYCZY WSZYSTKICH  PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCH 

—

9cm 



NOWY STYL WŁADZY 
(cd.  ze  str.  1) 

Przed  rokiem  zmienił  się burmistr z  Ustronia. Jak  pan  ocenia 
pracę  nowej   ekipy  w  Urzędzie  Miasta? 
Nastąpiła  zmiana  nie  tylko  na  stanowisku  burmistrza  miasta. 
Mamy  nowego  zastępcę  burmistrza,  skarbnika,  nowych  człon
ków  Zarządu  Miasta.  Nowy  styl  sprawowania  władzy  daje  się 
zauważyć  w  intensywnym  szukaniu  dodatkowych  środków  na 
realizację  inwestycji miejskich, nowych  inwestorów,  bardzo  do
brych  kontaktach  z  potencjalnymi  i rzeczywistymi  sponsorami. 
Liczymy na to, że zaowocuje członkostwo burmistrza w Sejmiku 
Śląskim, jego działalność w tamtejszej komisji  turystyki  i sportu. 
Wszystkich  łączy jeden  cel    stała poprawa  funkcjonowania go
spodarki  miejskiej. 
Generalnie  więc  jest  to ocena  dobra? 
Nowe władze starają się dobrze pracować  i należy się  spodziewać, 
że przyniesie  to pożądane efekty jeszcze w  tej kadencji. Sądzę,  że 
wyborcy ocenią te starania  i oczywiście efekty, właściwie. 
Wiadomo,  że  najpoważniejszą  inwestycją  miejską  w  najbliż 
szych  latach będzie oczyszczalnia  ścieków. Jaki  to będzie  miało 
wpływ  na  inne  dziedziny  i jaki e  wiążą  się z  tym  zagrożenia? 
Jest  to najpoważniejsza  i zarazem  najdroższa  inwestycja.  Plano
wany  koszt modernizacji  oczyszczalni  ścieków  i budowy  kolek
torów przerzutowych wynosi 26.105.000. zł. Tymczasem  rozcho
dy  budżetu  miasta  na  2000  rok  ukształtują  się  na  poziomie 
26.445.000  zł. Porównanie tych dwóch  liczb daje pojęcie o  ogro
mie  podejmowanych  działań.  Na  szczęście  nie wszystko  będzie 
finansowane  z  budżetu  miasta.  Są jeszcze  kredyty  i  możliwości 
pozyskiwania  środków  z  określonych  funduszy.  Zależność  jest 
prosta.  W  najbliższych  latach  tych  środków,  które  wydamy  na 
modernizację oczyszczalni,  nie będzie można przeznaczyć  na  fi
nansowanie  pozostałych  dziedzin   oświaty,  kultury,  gospodarki 
komunalnej,  itp.  Pod  tym  kątem  też  trzeba  będzie  zrewidować 
swoje plany  i zamierzenia.  To jest  cena jaką  płacimy  za  przysto
sowanie  naszej  gospodarki  ściekowej  do  nowoczesnych  wyma
gań  podyktowanych  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi 
ochrony  środowiska. 

Jak  bezpośrednio  odczują  to  mieszkańcy? 
W  ten  sposób,  że  będzie  mniej  środków  np.  na  remonty  dróg. 
Mieszkańcy  zaś  będą  zobowiązani  podłączyć  swoje  domy  do 
kolektorów. Ten proces zresztąjuż trwa. Niestety  problem  pole
ga na tym,  że nie wszystkich  na to stać.  Trzeba w dalszym  ciągu 
szukać  sposobów  zachęcających  mieszkańców  do  prawidłowe
go rozwiązania problemów  ściekowych. 
Władze  miasta  mówią  o generalnej   przebudowie  basenu,  za
daszeniu  amfiteatru . Chodzi  też o  budowę  nowych  obiektów 
w  mieście.  Jak  pan  z  perspektywy  roku  działania  obecnych 
władz  patrzy  na  możliwość  realizacji  tych  zamierzeń? 
O  tym się mówi, ale też dużo działa. Nie dysponuję najnowszymi 
informacjami  na  temat  stanu  zaawansowania  rozmów  dotyczą
cych  pozyskania  niezbędnych  środków  finansowych na  rozbudo
wę  tych  obiektów  turystycznych.  O  taką  informację  poprosimy 
przy okazji podsumowania kończącego się roku. Mam jednak  wra
żenie,  że  trudna  sytuacja  w  kraju  i problemy  ekonomiczne  ślą
skiego przemysłu  nie są naszymi  sprzymierzeńcami. 
Jak w gminie odczuwa się reformę administracyjną  państwa? 
Być może  efekty tej reformy będą  bardziej widoczne  w dłuższej 
perspektywie  czasu.  Przeciętny  obywatel  nie zawsze zdaje sobie 
sprawę  z  tego  za  co  odpowiada  miasto,  za  co  powiat,  a  za  co 
województwo.  Również j a jako  radny  kadencji  sprzed  reformy i 
obecnej,  po  jej  wprowadzeniu  nie  widzę  specjalnej  różnicy  w 
sprawowaniu  mandatu.  Kontakty z radnymi  powiatowymi  są spo
radyczne  i raczej nieoficjalne. Na szczeblu  powiatu  i wojewódz
twa większą  role odgrywają układy partyjne, polityczne  i właśnie 
tą drogą  szuka  się niezbędnych  kontaktów. 
A jak i wpływ  na  to co dzieje się w gminie miały  inne tzw.  duże 
reformy ? 
Na  pierwszym  miejscu  należy  wymienić  reformę oświatową.  W 
kończącym się roku wydatki  na oświatę osiągnęły rekordowy  po
ziom,  Na  rozbudowę  Szkoły  Podstawowej  nr  1  przeznaczono 
1.908.000  zł.  Jest  to  w  bieżącym  roku  nasza  sztandarowa  inwe
stycja,  ale  pamiętajmy  o  tym,  że  ten  obiekt  wymaga jeszcze  na
kładów  co  najmniej  1.000.000  zł. Niestety  polityka  państwa  w 
tej  dziedzinie  powoduje,  że  koszty  reformy  oświaty  ponoszą  w 
głównej  mierze  samorządy  lokalne,  co  zmusza  do  oszczędnego 
wydawania  środków  w  pozostałych  dziedzinach.  Wiele  krytyki 
zbiera  reforma służby zdrowia.  Widać, że jest niedopracowana,  a 
konsekwencje  jak  zwykle  ponoszą  zdezorientowani  pacjenci. 
Tematem wzbudzającym emocje w ostatnich  tygodniach jest  spra
wa przychodni  w  Jaszowcu. 
Jak  ocenia  pan  kontakt y  samorządu  z  mieszkańcami? 
Kontakty  te  to  nie  tylko  oficjalne  zebrania  środowiskowe,  ale 
przede wszystkim codzienne spotkania, wymiana  informacji, prze
noszenie  informacji na szersze forum, rzekłbym   praca  organicz
na. Na sesje RM zapraszani  są z prawem zabierania głosu,  przed
stawiciele samorządu mieszkańców.  W sumie każdy  mieszkaniec 
naszego miasta, jeśli  tylko zechce,  może znaleźć  sposób,  by  nur
tujące go  problemy  przekazać  na  forum  RM. 
A  jak  pana  zdaniem  mieszkańcy  postrzegają  samorząd  tej 
kadencji? Jakie  głosy  do  pana  docierają? 
Nie odczuwamy nieuzasadnionej, czy napastliwej krytyki  naszych 
poczynań, chociaż, jak wszędzie znajdują się niezadowoleni,  któ
rzy  uważają, że znają  lepsze  rozwiązania. Odnoszę  wrażenie,  że 
społeczeństwo miasta jest nam przychylne, a taka atmosfera może 
tylko  budować. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta R.  Krużołek. 

Przy  Zarządzie  Rejonowym 
Ligi  Ochrony  Przyrody  dzia
ła  Straż  Ochrony  Przyrody. 
Skupia  kilkunastu  członków, 
którzy  pilnują  przestrzegania 
zasad  ochrony  środowiska. 
Najwięcej  problemów  jest  z 
n i e l e g a l n ym  w y c i n a n i em 
drzew  oraz  parkowaniem  sa

2  Gazeta  Ustrońska 

Fot.  W.  Suchta 

mochodów  na  terenach  obję
tych  zakazem. 

Pochodzący  z  Wisły  Roman 
Chowaniec jest organistą w So
snowcu  i pasjonatem górali  cza
deckich. Opracował  ich historię 
i życie, wydając materiały w for
mie książkowej. Jeden z egzem
plarzy został przekazany  papie
żowi Janowi  Pawłowi  II . 

Poprzednikiem  PKSu  było 
prywatne  przedsiębiors two 
przewozowe  Jana  Molina  z 
Cieszyna.  W  1927 r. uruchomił 

lini ę  autobusową  z  Cieszyna 
przez  Ustroń  do  Wisły,  a  na
stępnie  z  Cieszyna  do  Zebrzy
dowic  i do  Pruchnej. W  1930 r. 
firma zaczęła dowozić  ludzi  do 
Bielska   Białej  i  Istebnej. 

Sklep  ogólnospożywczy  „Pod 
Goruszką"  w  Bażanowicach 
dwukrotnie zwyciężał w  latach 
1997  i 98  w konkursie  Kupiec 
Ziemi  Bielskiej.  Placówka  na
leży  do  Rejonowej  Spółdziel
ni  Samopomoc  Chłopska  w 
Cieszynie,  a  zapracowała  na 
popularność  wśród  klientów 

nie  tylko  z  terenu  goleszow
skiej gminy. 

W  Skoczowie  najwięcej  aut 
przejeżdża przez  skrzyżowanie 
ul. Bielskiej z katowicką  dwu
pasmówką. W dni  powszednie, 
w ciągu godziny można się do
liczyć  nawet  1400  samocho
dów.  W  niedzielę  po  południu 
liczba  to  osiąga 2200.  Ruchli
wie jest też na ul. Góreckiej od 
czasu  przeniesienia  tam  targu. 

Biblioteka  Gminna  w  Chybiu 
ma ponad 24 tys. książek, (nik ) 
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28 października Rada Nadzorcza Odlewniczej Spółdzielni  Meta
li Nieżelaznych w Ustroniu Nierodzimiu (dawniej Spółdzielnia Pracy 
im. „1 Maja") wybrała nowego prezesa, którym został dotychczaso
wy szef produkcji Jacek Pietor. Nowy prezes ma 41  lat, pracuje w 
Spółdzielni  od  1989  r., jest  inżynierem  specjalistą  odlewnictwa, 
żonaty, jedno dziecko.  Dotychczasowy  prezes Jan  Kocur  po prze
pracowaniu  w  Spółdzielni  22  lat  przes/edł  na  rentę.  Spółdzielnia 
dawniej posiadała trzy zakłady   odlewnię w centrum  i Nierodzimiu 
oraz  stolarnię  w  Hermanicach.  Obecnie  jest  to  tylko  odlewnia  w 
Nierodzimiu  przy  ul.  Harbutowickiej,  tam  też mieszczą  się  biura. 
Spółdzielnia zajmuje się produkcją od lewów z metali  kolorowych, 
głównie z aluminium,  brązu  i mosiądzu, a są  to pr/ede  wszystkim 
elementy sprzętu przeciwpożarowego, odlewy stanowiące półfabry
katy do dalszej obróbki, odlewy na potrzeby  remontowe, elementy 
ozdobne  itp. Spółdzielnia działa w Ustroniu  od  1951 r. 

Dziewięciokilowego  karpia  o  długości  70  cm  złowił  ustroniak 
Leszek  Czyż.  Dla  innych  wędkarzy  był  to  szok,  gdy  ze  stawu  w 
Polanie wyciągnął tak okazałą  rybę. Nie stało się to od razu, gdyż 
walka z karpiem trwała ponad pół godziny, nim znalazł się w dwóch 
pcdblerakach   do jednego się nie mieścił. Sam wędkarz tak dużej 
ryby się nie spodziewał  i jak  twierdzi, przez całe pół godziny  oba
wiał  się, że karp zerwie się z żyłki.  L. Czyż wędkuje od  1973 r., a 
czyni to kilka razy w tygodniu. Od nowego roku chce się zająć po
ważniej sportowym uprawianiem wędkarstwa  muchowego. 

Ukazał  się „Kalendarz Ustroński 2000". Jeszcze pachnący far
bą drukarską został zaprezentowany po raz pierwszy podczas kon
certu  Adama  Makowicza.  Można  go  kupić  między  innymi  w 
muzeum, w bibliotece  i na parafiach. 

Serdeczne podziękowania  za wyrazy  współczucia, 
modlitwy, złożone wieńce  i kwiaty 

oraz udział w uroczystości  pogrzebowej  mojej Siostry 

śp.  Krystyn y  Rembiesa 

ks. Jackowi  i ks.  Władysławowi,  całej rodzinie,  sąsiadom, 
znajomym, koleżankom  i kolegom 

składa  brat 

Serdeczne  podziękowania  za wyrazy współczucia,  złożone 
wieńce  i kwiaty oraz udział w uroczystości  pogrzebowej 

śp.  Władysława  Gomoli 

ks.  Piotrowi  Wowry, personelowi  ośrodka  zdrowia 
w Jaszowcu, bliższej i dalszej rodzinie, sąsiadom, znajomym 

składa  żona  z  dziećmi 

28/29.10.99  r. 
W  nocy  dokonano  kradzieży 
kół  z kilku  samochodów  sto
jących  na  parkingach  na  Za
wodzili. 
29.10.99  r. 
O  godz.  17.45  na  skrzyżowa
niu ulic Nadrzecznej  i Solidar
ności  kierujący  fiatem  126  p 
mieszkaniec  Cieszyna  nie  za
chował  ostrożności  w  trakcie 
cofania i uderzył w BMW  oby
watela  Niemiec. 
31.10.99  r. 
O godz.  10.18 na  ul.  Katowic
kiej  w rejonie  skrzyżowania  z 
ul. Skoczowską  doszło do wy

padku  drogowego  z  udziałem 
mieszkańca  Istebnej  jadącego 
lancią  i rowerzysty.  Rowerzy
sta poniósł śmierć na miejscu. 
1.11.99  r. 
Około godz. 20.00  funkcjona
riusze  Komisariatu  Policji  w 
Ustroniu  zatrzymali  dwóch 
sprawców włamania do maga
zynu  opakowań  sklepu  „Kro 
kus" przy ul. Cieszyńskiej. Ca
łość  skradzionego  towaru  od
zyskano. 
2.11.99  r. 
O  godz.  19.25  zatrzymano 
mieszkankę Ustronia kierującą 
VW  passatem.  Badanie  alko
matem  wykazało  0,61  i  0,52 
prom. alkoholu.  (mp) 

STRAŻ  MIEJSK A 
28.10.99  r. 
Mandatem  w wys. 25 zł ukara
no mieszkańca  Polany za pale
nie śmieci  na  posesji. 
28.10.99  r. 
Kontrolowano  stan  techniczny 
tablic  reklamowych.  W  przy
padku,  gdy  tablica  jest  uszko
dzona,  informuje się jej właści
ciela, wyznacza termin naprawy 
i sprawdza jego  dotrzymanie. 
29.10.99  r. 
Stwierdzono  zanieczyszczenie 
jednej z ulic naZawodziu  przez 
samochody ciężarowe dowożą
ce materiały na budowę. Naka
zano  oczyszczenie. 
30.10.99  r. 
Kierowano  ruchem  samocho
dów  na  ul.  Sanatoryjnej  pod
czas ćwiczeń  strażackich. 
30.10.99  r. 
Kontrolowano plakatowanie na 
terenie  miasta.  Wezwano  na 
komendę  mieszkańca  Cieszy
na, który porozwieszał  plakaty 
w miejscach  niedozwolonych. 

30,31.10  i 1.11.99 r. 
Wspólnie z policją  patrolowa
no  okolice  cmentarzy.  Wszę
dzie panował  spokój, nie  było 
problemów z parkowaniem. 
2.11.99  r. 
Kontrolowano stan  techniczny 
znaków  drogowych.  Informa
cje o uszkodzeniach  przekaza
no odpowiednim  służbom. 
2.11.99  r. 
Nakazano naprawę desek  two
rzących kładkę nad potoczkiem 
na ul. Grażyńskiego. 
3.11.99  r. 
Kontrolowano  Hermanice.  W 
kilk u  przypadkach  nakazano 
ugaszenie ogniska. Palone były 
głównie  mokre  liście,  wytwa
rzające gęsty  dym.  Gdy  prze
niósł się nad  „dwupasmówkę" 
utrudniał jazdę  kierowcom. 
3.11.99  r. 
Interweniowano  pod  barem 
„Wrzos",  gdzie  nietrzeźwy 
mieszkaniec Ustronia  zakłócał 
porządek publiczny. Badanie w 
Komisariacie  Policji w  Ustro
niu wykazało 2,30 prom.  (mn) 

RSP  „Jelenica"  zawiadamia  wszystkie 
podmioty  gospodarcze  o  przyjmowaniu 

zamównieri  na  realizację  bonów  towarowych 
w  naszych  sklepach  przy  ul. 3  Maja  44 

(ogólnospożywczy.  mięsny,  delikatesy). 

Przy jmujemy  zamówienia 
na  wykonanie  paczek  Miko ła jowych 
i  świątecznych  w  hurtowni 
spożywczej  w  Ustroniu  Hermanicach 
przy  ul. Skoczowskiej  76. 
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R S P 
"WUiCKij r 

W  sklepie  del ikatesowym  można  zakupić 
maskotkę  kota  „ Ż O N K A "  Z teleturnieju 
„Id ź  na  całość". 

Bliższe  informacje 
można  uzyskać 
w siedzibie  Zarządu. 
teł.  8542800.8544571 

Rada  Nadzo rcza  Spó łdz ie lni  M ieszkan iowej 
„Zacisze"  w  Ustroniu,  zgodnie  ze  swą  Uchwałą 
nr 75 /22 /99  uprzejmie  informuje, że  Prokuratura 
R e j o n o wa  w  C i e s z y n ie  z a w i a d o m i ła  R a dę 
Nadzorczą  o umorzeniu  dochodzenia  przeciwko 
P. Barbarze  Kapickiej  (Sygn.  akt  2 Ds  585/99). 
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POŚWIĘCENIE KRZYŻA 
1 listopada na cmentarzu  komunalnym  odbyło się  nabożeństwo 

ekumeniczne,  podczas którego poświęcono kilkumetrowy  krzyż. 
Stanął on  przed  wejściem  do domu  pogrzebowego  na  cmentarzu 
komunalnym. W nabożeństwie wzięli udział wierni, głównie osoby 
mające groby  najbliższych  na  tym  cmentarzu,  modlitwę  zaś  pro
wadzili:  ks.  dr  Henryk  Czembor,  ks.  kanonik  Antoni  Sapota, 
ks.  Tadeusz  Serwotka,  o.  January  i o.  Tytus,  który  podczas 
uroczystości  poświęcenia  powiedział: 

— Bóg  tak  umiłował  świat,  że  Syna  swojego  jednorodzonego 
dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie  wiecz
ne. Właśnie dlatego krzyż, aby człowiek  nie zginął, aby  człowiek 
miał  życie  wieczne.  Chrystus  w  Ewangelii  kieruje nas  ku  wyda
rzeniu  na  pustyni,  kiedy  to  Mojżesz  sporządził  węża  i  umieścił 
go na wysokim palu. Jak pamiętamy, była plaga węży, które kąsa
ły  Izraelitów.  Każdy  kto  popatrzył  na  węża  umieszczonego  na 
wysokim  palu  pozostawał  przy  życiu.  I podobnie  jak  wąż  mie
dziany  był  dla  Izraelitów  znakiem  życia,  znakiem  zwycięstwa, 
tak  krzyż dla chrześcijan, którzy popatrzą na krzyż, którzy z wia
rą  zwracają  się  do  krzyża,  jest  nadzieją  życia.  Poprzez  krzyż 
odzyskaliśmy  utracone  w raju drzewo  życia.  Kiedy  patrzymy  na 
kształt  krzyża  dostrzegamy  dzieło  powszechnego  pojednania. 
Belka  pionowa  to  łączność  ludzkości  z Niebem,  belka  pozioma 
znaczy, że  im więcej zwracamy  się ku Zbawicielowi  tym  bardziej 
On nas ogarnia,  tym bardziej stajemy się braćmi  i siostrami.  Cię
żar  krzyża  to  ciężar  grzechu  każdego  z  nas.  Jezus  mówi  dzisiaj 
do  każdego  z nas:  Jeżeli  krzyż  stanie  się  dla  ciebie  drogowska
zem, jeżeli moje zwycięstwo stanie się dla ciebie  drogowskazem, 
nie umrzesz ale żyć będziesz  wiecznie. 

Po  poświeceniu  krzyża,  prostego  drewnianego  z  zaznaczoną 
jedynie datą  1999, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne.  Wspól
nie  się modlono,  zaś w kazaniu  ks.  H. Czembor  powiedział: 

— Ten krzyż, który tu postawiliśmy, ma nie tylko  przypominać 
o  tym,  że  każdy  umrze.  Bo  krzyż  był  znakiem  śmierci.  Ale  ten 
krzyż ma przypominać  także, że przez śmierć naszego  Pana  i Zba
wiciela stało się możliwe zmartwychwstanie  i życie wieczne.  Ale 
kiedy mówimy o zmartwychwstaniu  zaraz dochodzi  do głosu  na
sza  mądrość,  nasza  logika,  nasza  wyobraźnia  i podpowiada:  To 
niemożliwe. Niemożliwe,  aby z prochów  powstali  znowu  do  ży
cia.  Aby  to  co  przeminęło  mogło  znowu  rozpocząć  swój  nowy 
byt. Było, minęło  i nie ma już  powrotu  do życia,  do bytu.  Każdy 
z nas mógłby  namnożyć owych  wątpliwości, które zdają się  pod
ważać prawdę o zmartwychwstaniu,  które zdają się mówić, że  to 
jest  niemożliwe.  Umiłowani   po  ludzku  rzecz  biorąc  i  licząc  ra
chubą tego co jest na tym świecie, opierając się na naszym  doświad
czeniu, to naprawdę jest niemożliwe. Ale to co nie jest możliwe dla 
człowieka, jest możliwe dla Tego, który jest wszechmocny, dla któ
rego nie ma rzeczy  niemożliwych,  dla  naszego  Boga  Pana. On  ze
słał na świat swego Syna, który ogłosił: Ja żyje i wy żyć  będziecie. 
Jam jest zmartwychwstanie  i życie. Kto wierzy we mnie choćby  też 
umarł,  żyć  będzie.  Kto  żyje  i wierzy  we mnie nie  umrze  na  wieki. 
To jest to, co nam nasz pełen miłości Ojciec obiecuje, daje w swoim 
Synu, w jego śmierci  na krzyżu  i w jego  tryumfie  zmartwychwsta
nia. To zmartwychwstanie jest naszą  perspektywą. 

Odbyła  się  także  procesja  po  cmentarzu  prowadzona  przez 
duchownych. Nabożeństwo zakończono wspólną modlitwą,  (ws) 
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Jak  co  roku,  1 listopada  kwestowano  na  naszych  ustrońskich 
cmentarzach  na  potrzeby  związane z  utrzymaniem  Ośrodka  Re
habilitacyjno    Wychowawczego  w  Ustroniu  Nierodzimiu  dla 
dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnej.  Prowadzące placówkę  To
warzystwo Opieki  nad Niepełnosprawnymi  otrzymuje dotację od 
kuratorium  oświaty  i Urzędu  Miejskiego, ale samodzielnie  musi 
utrzymać  3,5  etatu.  Zarząd  TONN  podpisuje  umowy  o  pracę  i 
ponosi  pełną odpowiedzialność materialną wobec swoich  pracow
ników.  Dlatego  też  nie  można  osiąść  na  laurach,  konieczne  jest 
ciągłe  pozyskiwanie  funduszy  na  codzienną  działalność.  Listo
padowa kwesta, obok aukcji prac artystów z „Brzimów" na  rzecz 
Ośrodka  i czerwcowej  imprezy  „Dzieci  Dzieciom,  Dzieci  Rodzi
com",  pozwala  jednorazowo  zyskać  większą  sumę  pieniędzy. 
Prezes TONN  Emili a Czembor  powiedziała, że są chętni do kwe
stowania,  a  szczególnie  gorliwie  włącza  się  do akcji  młodzież  z 
ustrońskiego  liceum. 

W  1999  roku  na  cmentarzach  kwestowali:  Andrzej   Georg, 
Zofi a  Ferfecka,  Marek  Chabrowski,  Tomasz  Dyrda,  Hele
na  Odehnal,  Szymon  Dyrda,  Agnieszka  Błanik ,  Lidi a  Mie
szek,  Magdalena  Koioczek,  Ireneusz  Szarzeć,  Józef  Wa
szek,  Marzena  Szczotka,  Katarzyn a  Chabrowska,  Juli a 
Cieślik,  Tomasz  Szkaradnik,  Iren a  Wińczyk,  Kazimier z 
Hanus,  Joanna  Firla ,  Zbigniew  Gogółka,  Stanisław  Mali 
na,  Rudolf  Krużołek ,  Danuta  Koenig,  Jolanta  Krajewsk a 
 Gojny,  Urszula  Rakowska,  Adam  Sztefek, Anit a  Jurczok, 
Emili a  Czembor,  Maciej   Błanik ,  Anna  Czudek. 

Na  rzecz  niepełnosprawnych  kolegów  kwestowali  uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  Nr  2  i Gimnazjum  Nr  2: Michał  Mrózek, 
Dawid  Polok,  Natalia  Podżorska,  Anna  Hławiczka,  Anna 
Podżorska,  Judyta  Łuka ,  Katarzyn a  Szkaradnik,  Magda
lena  Duchniewicz,  Bartłomiej   Czudek,  Jakub  Mikos,  Ar 
tu r   Pinkas,  Natalia  Kędzior,  Anna  Czyż,  Mateusz  Malina , 
Łukasz  Biliński ,  Katarzyn a  Szulc,  Małgorzata  Połomska, 
Karin a  Adamczyk,  Michał  Górka,  Łukasz  Szkaradnik, 
Tobiasz  Spratek,  Łukasz  Roman,  Dawid  Glajc ,  Wojciech 
Kajstura ,  Marcel i  Maryanek,  Mateusz  Poloczek,  Łukasz 
Jarka ,  Szymon  Tekielak,  Wi t  Kozub,  Adam  Kubień,  Mo
nik a  Wilczek,  Dorota  Cymor,  Martyn a  Stolarczyk,  Kata
rzyn a  Cho lewa,  Ann a  Kocur ,  K ing a  Rymaszewska, 
Agnieszka  Jaszowska,  Edyta  Rymaszewska,  Luiz a  Hara
tyk ,  Małgorzata  Gatarz,  Justyna  Strządała. 

Na cmentarzu  komunalnym  kwestowali  uczniowie  ustrońskiej 
fili i  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.  Kopernika:  Anna  Wi 
sełka,  Anna  Brzozowska,  Iza  Grzybek,  Natalia  Dróżdż, 
Korneliusz  Holeksa,  Artu r   Badura,  Renata  Puczek,  Ka
tarzyna  Szpak,  Leokadia  Sala,  Barbar a  Kubas,  Irena  Kłó 
sko,  Agata  Heczko  i  Dari a  Maślanka. 

Zebrano  5.907,27  zł. 
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi,  w  imieniu  dzie

ci, rodziców  i pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno  Wychowaw
czego  w Nierodzimiu,  składa  serdeczne  podziękowania  wszyst
kim  ofiarodawcom  i kwestującym. 
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ZJAZ D  MIEJSK I  PSL 
29  października  w  MDK  „Praźakówka"  odbył  się zjazd  spra

wozdawczo   wyborczy  ZM  PSL w Ustroniu.  Obrady  rozpoczął 
prezes ZM PSL Jan Kubień, który przywitał gości:  honorowego 
prezesa  PSL  w  Katowicach  Stanisława  Cholewę,  burmistrza 
Jana  Szwarca,  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Józefa 
Waszka. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad uczczono minutą ciszy człon
ków PSL w Ustroniu, którzy odeszli w czasie minionej kadencji. 
Dokonano  wyboru  prezydium  zjazdu,  któremu  przewodniczył 
Karo l Wądolny.  Następnie zatwierdzono  regulamin obrad  oraz 
regulamin  wyboru  władz  i delegatów.  W dalszej kolejności  wy
brano robocze komisje zajazdu. 

Po sprawach organizacyjnych sprawozdanie za ubiegłą  kaden
cję wygłosił J. Kubień.  W swoim  wystąpieniu zwrócił  uwagę  na 
najważniejsze problemy miasta, podkreślił osiągnięcia PSLu, w 
tym  utworzenie UPSu  i wygranie wyborów do RM  w  Ustroniu, 
udział  w  realizacji  i zakończeniu  szeregu  inwestycji  w  mieście. 
Nawiązał również do spraw ogólnokrajowych krytykując polity
kę  AWSUW.  Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  wygłosił  jej 
przewodniczący  Alojzy  Sikora,  który  pozytywnie  ocenił  dzia
łalność  ZM  PSL  za  ostatnią  kadencję  i wystąpił  z wnioskiem  o 
udzielenie absolutorium  dla Zarządu. 

W dalszej części przystąpiono do dyskusji nad bieżącymi spra
wami  miasta orazZM  PSL.  Burmistrz  J. Szwarc  zwrócił  uwagę 
na osiągnięcia pierwszego  roku  kadencji  RM.  I tak  dokończono 
budynek  gimnazjum  za prawie 2 min  zł, zrealizowano  moderni
zację  ul.  Myśliwskiej,  zrobiono  wiele  odcinków  wodociągów  i 
kanalizacji.  Na  inwestycje  w  tym  roku  wydanych  zostanie  ok. 
30% budżetu miasta. Również w roku przyszłym  zostanie  utrzy
mane  wysokie  tempo  inwestycji,  gdyż  potrzeby  w  tym  zakresie 
są bardzo duże. Najważniejsza inwestycja najbliższych lat to roz
budowa oczyszczalni ścieków. Nawiązując do spraw politycznych 
burmistrz określił rolę PSL w realizacji zadań miasta jako ważną. 

Następnie głos zabrał J. Waszek, który zwrócił  uwagę na  fakt, 
że  potrzeby  miasta  są  bardzo  duże.  Trzeba  zrobić  wiele  dróg, 
ciągów kanalizacyjnych na osiedlach w Hermanicach,  Poniwcu i 
Zawodziu. W dalszej części dyskusji głos zabrali: Adolf Cieślar, 
który  zwrócił  uwagę  na  zamknięcie  odcinka  ul.  Sportowej  dla 
ruchu  ciężarowego,  Jan  Cieślar   zwrócił  uwagę  na naprawę  ul. 
Źródlanej, a także jej oświetlenie. Jan Gogólka  poruszył  sprawę 
poprawy ścieżki rowerowej  na odcinku od wiaduktu do Obłaźca. 
Władysław  Łuk a  mówił  o modernizacji  ul.  Myśliwskiej,  nato
miast Jan Śliwka o agroturystyce, chodniku przy ul. Wiślańskiej, 
a  także  o  trudnym  życiu  rolników  w  aktualnej  sytuacji.  Poddał 
krytyce  rządy AWSUW.  Władysław  Zieliński  zwrócił  uwagę, 
że  w Nierodzimiu  nic  się  nie  robi.  Brak jest  chodników,  nie  ma 
oświetlonych  dróg, nie są realizowane  żadne  inwestycje. 

Burmistrz ustosunkował się do wszystkich spraw gospodarczych 
miasta  i stwierdził,  że  budżet  tegoroczny  będzie  budżetem  bar
dzo trudnym, ponieważ potrzeby  są znacznie większe niż możli
wości  finansowe miasta. Na zakończenie  dyskusji głos zabrał  S. 
Cholewa,  który  dobrze  ocenił  działalność  ZM  PSL  w  Ustroniu, 
skrytykował  reformy  prowadzone  przez  aktualny  rząd.  Stwier
dził, że są one nie przygotowane, brak jest  środków na  ich  wdra
żanie, a koszty  tych  reform ponosi  całe  społeczeństwo. 

Następnie  stwierdzono  prawomocność  obrad,  po czym  przed
stawiano  kandydatów  do władz,  na delegatów  i przystąpiono do 
wyborów. Prezesem ZM  PSL został ponownie wybrany Jan  Ku
bień,  a oprócz  niego  w  skład  Zarządu  weszli:  wiceprezesi  Jan 
Drózd  i  Karo l  Wądolny  oraz  członkowie:  Barbara  Jońca, 
Walentyna  Mstowska,  Jan  Lazar,  Jan  Śliwka,  Władysław 
Zieliński , Adolf Cieślar. Delegatami na zjazd powiatowy w Cie
szynie  zostali  wybrani:  Adolf  Cieślar,  Jan  Drózd,  Stanisław 
Buława, Jan  Lazar, Alojzy Sikora. Jan Śliwka.  Barbara  Joń
ca,  Karo l  Wądolny,  Karo l  Niemczyk.  Wybrano  też  Komisję 
Rewizyjną w składzie: przewodniczący Alojzy Sikora oraz człon
kowie: Stanisław Buława, Karol Niemczyk.  Delegatem na zjazd 
wojewódzki  wybrano  Karol a  Wądolnego. 

Na zakończenie podjęto uchwałę dotyczącą kierunków dalszej 
działalności  ZM  PSL w Ustroniu.  W wolnych  wnioskach  człon
kowie  zostali  zapoznani  z  informacją na  temat  zbierania  podpi
sów pod referendum dotyczącym spraw reprywatyzacji w naszym 
kraju.  Alojzy  Sikora 

Fot. W. Suchta 

WIDOWISKOWA REMONTOWANA 
W  marcu  tego  roku  miasto  rozwiązało  umowę  z  dzierżawcą 

części  „Prażakówki"  i  przystąpiono  do  prac  mających  na  celu 
przywrócenie pierwotnej funkcji sali widowiskowej.  Wymienio
no  stolarkę  okienną  w  całym  północnym  skrzydle  i  wstawiono 
troje nowych drzwi. Okna są drewniane, klejone,  wyprodukowa
ne w nowej technologii  o niskim  współczynniku  przenikalności 
ciepła.  Konieczną  inwestycją były także prace remontowo   mo
dernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono ruty, 
zawory,  zainstalowano  nowoczesne  czujniki reagujące na  pogo
dę z możliwością dokładnego  regulowania temperatury.  Wszyst
ko zostało tak zaprojektowane, żeby utworzyć trzy odrębne obie
gi. Pozwoli to na ogrzewanie oddzielnie sali widowiskowej  tylko 
podczas jej użytkowania, oddzielnie kawiarni, kiedy zacznie funk
cjonować  i skrzydła, gdzie odbywają się zajęcia w ramach  Miej
skiego Domu  Kultury  i Ogniska  Pracy Pozaszkolnej. Firmy, któ
re wykonały prace zostały wyłonione w drodze przetargu. Za okna 
zapłacono około  71  tys. zł, za drzwi  14 tys. zł, modernizacja ogrze
wania  55  tys.  zł.  W  sumie  do  tej pory  wydano  ok.  140 tys.  zł,  a 
pieniądze pochodziły  z budżetu  miasta  i od prywatnych  sponso
rów. Natomiast  za pieniądze z budżetu  Miejskiego Domu  Kultu
ry  założono  instalację  elektryczną  w  sali  widowiskowej,  wyre
montowano  kotłownię wykonując prace murarskie  i malowanie, 
zbudowano  wieżyczki  wentylacyjne  na dachu,  wstawiono  okna 
dachowe, utwardzono plac przed budynkiem, zrobiono  kanaliza
cję i rozbudowano  instalację telefoniczną. Za prace wykonane do 
tej pory  zapłacono  niecałe  30 tys. zł. 

Następnym  etapem remontu „Prażakówki" musi być  wymiana 
dachu.  Trudno  powiedzieć,  kiedy  będzie  to możliwe,  ponieważ 
koszt  szacuje się na ok. 200  tys. zł.  (mn) 

Zbigniew Duda  przeprasza 
Panią Aniel ę Gluzę 

za zniesławienie 
w miejscu publicznym 3 listopada  1999 r. 

RUDOLFA 
P I W K O 

Wieczorny znój.  Linoryt. 
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Adam  Makowicz w Ustroniu.  Fot.  W. Suchta 

ZAGRA Ł  U  NAS 
— 3 listopada  1999 roku:  Recitalfortepianowy  światowej  sła

wy pianisty  jazzowego  Adama  Makowicza.  O  taki zapis  wzbo
gacą  się  kronik i  naszego  miasta  po  dzisiejszym  koncercie. 
Wspaniałym  koncercie,  na  który m  państwa  bardzo  serdecz
nie  i gorąco  witam  — rozpoczęła  Danuta  Koenig  w  środowy 
wieczór w sali Chrześcijańskiej Fundacji  „Życie  i Misja". 

D.  Koenig  przypomniała  także, jak  doszło  do  tego  koncertu. 
Adam Makowicz wraz z małżonką przebywa w Ustroniu co naj
mniej  raz  do  roku.  Jednak  poza  rodziną  i  znajomymi  niewiele 
osób o tym wiedziało. Gdy grono redakcyjne „Kalendarza  Ustroń
skiego" na rok  2000 zastanawiało się którego sławnego  ustronia
ka  przedstawić  w publikacji,  państwo  Fobrowie  zaproponowali 
pianistę jazzowego  i pomogli w kontaktach.  Przeprowadzałam  z 
Adamem  Makowiczem  rozmowę  za  pomocą  faksu  i  internetu  i 
zapytałam między  innymi, czy możliwe jest, by zagrał w naszym 
mieście.  Odpowiadał,  że  potrzebny  jest  fortepian  koncertowy, 
odpowiednia  sala  i ludzie, którzy  chcą  słuchać.  Wystąpił, mimo 
że  instrument  nie  był  koncertowy  i  sala  nie  przystosowana  do 
koncertów.  Byli jednak  ludzie    miłośnicy  muzyki,  dla  których 
gra  zawsze  z tą  samą  starannością,  czy  w Nowym  Jorku,  czy w 
Ustroniu.  Wysłuchaliśmy  utworów  Duka Ellingtona  i Fryderyka 
Szopena,  zapowiedzianych  i przedstawionych  wcześniej  przez 
pianistę.  Mówi  on,  że  publiczność  należy  zapoznać  z muzyką  i 
jej  twórcą, gdyż wtedy odbiór jest  łatwiejszy. Jako  przykład  po
daje  dowcipnie  prowadzone,  a jednocześnie  bardzo  kształcące 
programy  Leonarda  Bernsteina. 

Dla muzyków jazzowych  obecny  rok jest  rokiem  Duka  Elling
tona  dla  uczczenia  setnej  rocznicy  jego  urodzin.  Ellington  był 
jednym z pierwszych kompozytorów amerykańskich, których słu
chał  Makowicz  jako  młody  chłopiec,  ale  zachwyt  nad  rytmem 
melodii  wygrywanych  przez  Księcia  pozostał  do  dziś.  Przypo
mniał standardy, czyli jak wyjaśnił utwory znane 99%  muzyków 
jazzowych  i grane  podczas  jam  session.  Zapowiadając  utwory 
mówił  między  innymi  o  improwizacji:  „ To część  melodii,  którą 

Makowicz urzekł publiczność.  Fot. W. Suchta 
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zmieniam  na swój sposób Jednak  w niej muszą być zawarte  te emo
cje, uczucia, które chciał zawrzeć twórca". Następnie wykonał swoje 
wariacje na temat „Sto  lat" i przyszła pora na preludia  Szopena. 

— Kiedy czytam  tytuł y  utworów jazzowych,  któr e będę wy
konywał, przy każdym z nich publiczność jakoś reaguje: uśmie
cha się, przypomina  sobie  to ta melodia — opowiadał z rozba
wieniem Adam Makowicz. — Podczas zapowiadania  szopenow
skich preludiów numer taki a taki, widzowie zachowują kamien
ną twarz, któr a rozjaśnia się dopiero po usłyszeniu  pierwszych 
dźwięków  utworu.  Kt o by spamiętał  te numery ... 

Adam  Makowicz w Roku Szopenowskim  nagrał płytę z jazzo
wymi interpretacjami utworów wybitnego kompozytora.  Bardzo 
go ceni  i uważa za niewyczerpane  źródło  inspiracji. 

Program koncertu  był bardzo bogaty, a znalazła się w nim  tak
że niespodzianka przygotowana przez pianistę. Po jego zapowie
dzi  na  scenę  wszedł  młody  mężczyzna  ze  skrzypcami  w  ręce  i 
został  przedstawiony  jako  Marci n  Hałat    uzdolniony  muzyk. 
Cudze  chwalicie,  swego  nie  znacie...  Adam  Makowicz  musiał 
przyjechać ze  Stanów Zjednoczonych,  by szersza ustrońska  pu
bliczność  poznała  tutejszy  talent.  Na  nasze  usprawiedliwienie 
można jedynie dodać, że wprawdzie rodzice i dziadkowie  Marci
na mieszkają  w Lipowcu,  on  sam  częściej przebywa  w  Katowi
cach, gdzie  uczęszcza do  liceum muzycznego.  Wspólnie  zagrali 
dwa utwory  Ellingtona. 

D.  Koenig  przypomniała  publiczności,  że  artysta  wyraził  ży
czenie, by dochód z biletów przeznaczyć na działalność Ośrodka 
Rehabilitacyjno    Wychowawczego  w Nierodzimiu  dla  dzieci  i 
młodzieży  niepełnosprawnej.  Następnie  poprosiła  znakomitego 

D. Koenig, A.Makowicz,  J. Szwarc.  Fot. W. Suchta 

gościa,  by  podszedł  do  reprezentanta  wychowanków  Ośrodka  i 
odebrał z jego  rąk własnoręcznie  wykonany przez dzieci  obraz. 

Obraz  ofiarowano  także  Adamowi  Makowiczowi,  a  wręczył 
go burmistrz Jan Szwarc  mówiąc: 

Myślę, że był  to dla  pana  jeden  z trudniejszych  koncer
tów, mam tu na myśli  instrument. Jednak dzięki pana  kunsz
towi  artystycznemu  mieliśmy  możliwość  wysłuchania  prze
pięknych  dźwięków. Za  to wyrażamy  wdzięczność.  Jesteśmy 
też dumni  z pana. Jest  pan  tutejszy  i uważamy  pana za  swo
jego  człowieka.  Myślę, że od dnia  dzisiejszego  będziemy  przy 
panu myślą i sercem, w drodze, która zawiodła pana na szczyty. 

Przyjeżdżamu  tutaj  od  lat 50. — powiedział Adam  Mako
wicz, dziękując za ciepłe słowa  i obraz—  i zawsze  podziwiałem 
w  Ustroniu  góry  i  stare  budownictwo.  Niestety,  spacerując 
po  mieście  zauważyłem,  że  sędziwe  chałupy  poznikały.  Tym 
bardziej  cieszę się, że zostały  na obrazach  pana  Heczko. 

Atmosfera  na  koncercie  była  wspaniała,  a chwile  skupienia  i 
zasłuchania  równie  częste jak  wybuchy  śmiechu  w  odpowiedzi 
na anegdoty  pana  Makowicza.  Przy okazji odkiywanie  młodych 
talentów  i starych  przepisów. Ciekawe,  ilu ustroniaków  pamięta 
kołocze z kapustą? Wyśmienite piekła pani  Matyszkowicz,  mat
ka pana Adama. Obecnie przepis znajduje sie w Lipowcu, ale D. 
Koenig  zapewniła,  że  można  będzie  z  niego  skorzystać,  kiedy 
znajdzie się w „Kalendarzu  Ustrońskim  2001". 

Już  w  czwartek  Adam  Makowicz  wracał  do  Stanów  Zjedno
czonych. Jednak kiedy rozmawiałam z nim przed koncertem, przy
znał,  że  nadchodzi  moment,  w którym  będzie  musiał  zdecydo
wać, gdzie mieszkać, a gdzie dojeżdżać. Ustroń jest  faworytem. 

Monik a  Niemiec 



Fot. W. Suchta 

W piątek, 29 października część uczniów zamiast w szkole zja
wił a się w Regionalnym Ośrodku  Edukacji Ekologicznej  „Leśnik" 
w Jaszowcu  aby wziąć  udział w konkursie  ekologicznym.  Orga
nizatorem  tego  sprawdzianu  wiedzy  był  Wydział  Ochrony  Śro
dowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego. 

Przed  dziewiątą  w  holu  budynku  trwały  jeszcze  przygotowa
nia. Uczniowie skupieni w małych grupkach  przeglądali  materia
ły, wymieniali  uwagi. Część młodych  ekologów zajęła  kawiarnię, 
w  której widok  lasu  przez  oszkloną  ścianę,  sprzyjał  koncentracji. 
Następnie  trochę zdenerwowani  uczestnicy  przeszli  do  sali  konfe
rencyjnej, gdzie powitał  ich  burmistrz Jan  Szwarc  słowami: 

— Witam  organizatorów  konkursu, nauczycieli, a  szczegól
nie  was,  droga  młodzieży.  Współczesny  świat  znajduj e  się  w 
momencie  wielkiego  zagrożenia,  zagrożenia  ekologicznego, 
dlatego  rozpowszechnianie  wiedzy  w  tej   dziedzinie  jest  jed
nym  z  podstawowych  zadań  władz,  państwa,  wszystkich  in
stytucj i  i organizacji  zajmujących  się ekologią  na świecie.  Ja
ki e  zagrożenia  płyną  z  niewiedzy  ludzkiej ,  z  bezmyślności, 
wiecie  najlepiej,  bo przygotowaliście  się do dzisiejszego  kon
kursu.  Cieszy  mnie,  że  jest  was  tak  wiele.  Was,  którzy  jeste
ście uświadomieni,  wiecie jak  należy  postępować  z  przyrodą, 
żeby  jej   nie  szkodzić.  W  was  jest  nadzieja  na  lepszą  przy
szłość,  na  poprawienie  sytuacji  ekologicznej   w naszym  kraj u 
i  nie  tylko .  Każdy  odruch  nasz,  nawet  w  postaci  wyrzucenia 
papierka  na  ulicę, zrzucenia  nieczystości  do  potoku,  odbywa 
się ze szkodą  dla  środowiska.  Jestem  przekonany,  że w  przy
szłości  takich  błędów  popełniać  nie  będziecie.  Ze względu  na 
rozwój   infrastruktur y  i wzrost  liczby  ludzi  na całym  świecie, 
zagrożenie  jest  coraz  większe.  Musimy  podjąć  wiele  starań, 
żeby  nie  dopuścić  do  degradacji  środowiska  naturalnego. 
Życzę  wam  jak  najlepszych  wyników,  choć  nie  one  są  naj
ważniejsze.  Najważniejsza  jest  wiedza,  któr ą  przy  pomocy 
nauczycieli  zdobyliście. 

Komisja konkursowa  w składzie: J. Szwarc, Leon  Mija ł   nad
leśniczy,  Barbara  Jońca   naczelnik  WOŚ  UM,  Elżbieta  Pusz
kowska   pracownik  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Cieszy
nie, Jarosław  Grzybowski,  Eugeniusz Greń   pracownik  WOŚ 
UM, była zaskoczona poziomem wiedzy młodzieży. Na  pierwszą 
konkurencję    rozwiązanie  testu  przeznaczono  30   40  minut,  a 
zakończyła  się po  15 minutach.  Uczniowie  wiedzieli  między  in

nymi, że zjawisko wywoływane  przez nadmiar  fosforu w wodzie 
to eutrofizacja, że chorobę  „minamata" wywołuje rtęć, że  zabie
giem wykorzystywanym  w celu zobojętnienia zakwaszonych  gleb 
jest  wapnowanie,  a  także  czym  posypywać  drogi  w  zimie,  jakie 
drzewa  sadzić przy drogach, jak  działają na organizm  człowieka 
pierwiastki promieniotwórcze.  Pięcioosobowe zespoły z poszcze
gólnych  szkół  rozwiązywały również krzyżówkę,  rebusy  i świet
nie spisały  się,  kiedy  w ciągu pięciu  minut  rozpoznały  i napisały 
wyczerpujące opisy drzewa, kwiatu  lub owada,  przedstawionego 
na  ilustracji.  Później  prowadzący  konkurs  E.  Greń  czytał  cechy 
charakterystyczne pewnego pierwiastka, a uczniowie  błyskawicz
nie  odgadli,  że  chodzi  o  rtęć.  Ostatnim  zadaniem  były  pytania 
specjalne,  przygotowane  przez  burmistrza  i nadleśniczego.  I  tu 
również nie było kłopotu z odpowiedzią, że strefa ozonowa  kszta
łtuje  się  na  wysokości  18.000  m,  a  kwaśne  deszcze  najbardziej 
szkodzą  lasom  iglastym,  wymieniono  też  bezbłędnie  wszystkie 
rezerwaty  znajdujące się na terenie powiatu  cieszyńskiego. 

Organizatorzy  podkreślają  dobre  przygotowanie  wszystkich 
zespołów, o czym  świadczą niewielkie  różnice w punktacji.  Mak
symalnie można było zdobyć 90 punktów.  1 miejsce zajęli ucznio
wie Gimnazjum  nr 2  (87  pkt.), 2 miejsce przypadło  Szkole  Pod
stawowej nr  1  (84 pkt.), 3 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 
(81  pkt.), 4  miejsce   Szkoła  Podstawowa  nr 6  (80  pkt.),  5 miej
sce   Szkoła  Podstawowa  nr 2  (79  pkt.), a szóste  Szkoła  Podsta
wowa  nr  5  (77  pkt.).  Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  darmowy 
wstęp  na  basen  w  DW  „Mazowsze"  ufundowany  przez  Włady
sława  Chmielewskiego,  który był obecny  podczas zmagań  eko
logów, bilety  na wyciąg na Czantorię  i letni  tor saneczkowy  oraz 
napoje, koszulki,  długopisy  i inne upominki  od  „Ustronianki". 

SKUTK I  ZANIECZYSZCZE Ń  POWIETRZ A 

Fot.  W.  Suchta 

Sponsorzy  ufundowali także  wspaniałe nagrody,  którymi  były 
encyklopedie  multimedialne,  książkowe wydawnictwa  albumo
we  i  encyklopedyczne,  przewodniki.  Przygotowanie  konkursu 
ekologicznego,  przynajmniej w  tak  interesującej i bogatej  opra
wie, nie byłoby  możliwe  bez wsparcia  firm prywatnych.  Podzię
kowania  należą  się  firmom:  „Inżbud",  DW  „Mazowsze",  Kolej 
Linowa  na  Czantorię,  Nadleśnictwo  Ustroń,  Motel  „Marabu", 
„Chmiel", „Perrot", „Jakona", „Ustronianka", „Haro",  „Kubala". 

Na koniec o wypowiedź  na temat  tego typu konkursów  popro
siliśmy  nadleśniczego  L. Mijała, który  powiedział: 

— Edukacja ekologiczna, szerzenie wiedzy o środowisku  leży 
w  naszym  interesie.  Jest  to  ważne  choćby  dla  ochrony  lasów 
przed  zaśmiecaniem  i zanieczyszczaniem.  Obserwuję duży  po
stęp, może jeszcze  trochę zbyt wolny, niż byśmy oczekiwali,  ale 
jest  odczuwalny.  Przykładem  może  być  ścieżka  przyrodnicza 
na Skalicy, gdzie młodzież wędruje z przewodnikiem  z  naszego 
nadleśnictwa  lub samodzielnie.  Na tych ścieżkach  nie ma śmie
ci.  O  czymś  to  chyba  świadczy,  zwłaszcza,  gdy  czasem  popa
trzym y  na inne szlaki  turystyczne. Wiedza jest bardzo duża, na 
co  ma  wpływ  pokazanie  się  na  naszym  rynk u  pięknych  publi 
kacji ,  filmów,  programów  komputerowych,  również  program 
przedmiotów  przyrodniczych  w szkole jest tak układany, by nie 
pomijać zagadnień  ekologicznych,  to napawa  nadzieją. 

Nadleśniczy  powiedział  także,  że ścieżki  przyrodniczo    leśne 
na  Skalicy  i Czantorii  chętnie  są  odwiedzane  przez  młodzież  i 
dzieci  z  Ustronia.  Właściwie  codziennie  oprowadzana  jest  gru
pa,  a  taka  lekcja  w  plenerze  z  pewnością  procentuje  poszerze
niem  wiedzy  o środowisku.  Monik a  Niemiec 
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8 października br. w Urzędzie  Miejskim w Ustroniu odbyło  się 
spotkanie z dyrektorem  Wydziału  Ziemskiego  Starostwa  Powia
towego w Cieszynie  Tadeuszem  Kopciem,  którego  inicjatorką 
była  radna powiatowa  Katarzyn a  Brandys, działająca w Komi
sji Zagospodarowania  Przestrzennego  i Gospodarki  Nieruchomo
ściami. Ze strony miasta w spotkaniu  uczestniczył  burmistrz Jan 
Szwarc, członek Zarządu Miasta,  radny Bronisław  Brandys  oraz 
naczelniczka  Wydziału  Mieszkaniowego  UM  Ewa  Sowa. 

Podczas  rozmów  zastanawiano  się  nad  próbą  rozpoczęcia  bu
downictwa mieszkaniowego  wielorodzinnego  w mieście  poprzez 
Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  (TBS). 

T. Kopeć, od dawna  interesujący się  i zajmujący tą problema
tyką  zapoznał  uczestników  spotkania z zasadami  i możliwościa
mi utworzenia  TBSu  oraz jego  przyszłym  działaniem. 

Temat  ten,  interesujący ze względy  na problemy  z  budownic
twem komunalnym  w większości gmin, zasługuje na uwagę,  dla
tego też na wniosek T. Kopcia postanowiono zapoznać się z funk
cjonowaniem  Towarzystwa w Bielsku   Białej. 

Stało się to 26 października podczas wizyty uczestników  spotka
nia u zastępcy przewodniczącego  Rady  Miejskiej Bielska  Białej, 
prezesa TBS Ryszarda  Śliwińskiego.  Omówił on przepisy,  który
mi kierował się bielski Urząd Miasta tworząc tą organizację  i udzie
lając jej pomocy w rozpoczęciu działalności. Przedstawił także efekty 
społecznego budowania. W dwóch różnych punktach miasta, oglą
dano nowo powstałe budynki wielorodzinne. W ocenie gości z Ustro
nia zarówno z zewnątrz jak  i wewnątrz prezetowały się efektownie. 
Rozmawiano również z lokatorami, którzy bardzo sobie chwalą  ich 
wykończenie  i funkcjonalność. 

Sukces  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego w Bielsku 
  Białej  przekonuje,  że w gminach  mogą  budować  nie tylko 
prywatne  firmy. Teraz  w Ustroniu  postanowiono  dorowadzić 
do  spotkania  z  ludźmi  zajmującymi się tym  zagadnieniem na 
szczeblu  centralnym.  (mn) 

BADANIA SŁUCHU 
Przez trzy dni, od 3 do 5 listopada, można było bezpłatnie  skon

trolować  swój słuch.  Odbywające się w sali  ślubów  Urzędu  Mi 
jeksiego  badania, wspólnie  zorganizowali:  burmistrz miasta  Jan 
Szwarc  i firma APH  Elektronie .̂ 

—  Przeprowadziliśmy  około  150  badań.  Najczęściej   przy
chodziły  osoby  starsze z problemami  ze słyszeniem  i wadami 
słuchu — wyjaśnia przedstawiciel  firmy Eugeniusz  Glanowski. 
— Sprawdzaliśmy  też działanie ju ż  używanych  aparatów  słu
chowych  lub doradzaliśmy  na jak i  wymienić. 

Zgłaszały się również osoby młodsze, przed czterdziestką, u któ
lych  występują jakieś  zaburzenia  słuchu,  dwoje dzieci  powyżej 7 
roku życia przyprowadzili  rodzice. Młodsze nie mogą skorzystać z 
tego typu badania, gdyż u nich przeprowadza  się je w uśpieniu. 

— Wszystkim  chętnym,  którzy  umówili  się wcześniej   tele
fonicznie udzielaliśmy  konsultacji,  porady w wyborze  apara
tu słuchowego — mówi  E. Glanowski. — W  tej  chwili  na  rynk u 
jest  bardzo  duży  wybór   aparatów,  a ceny  kształtują  się od 
700 zł wzwyż.  Są dostępne  tradycyjn e zauszne  i bardzo  małe, 
dyskretne  aparaty  wewnątrzuszne. 

W  ratuszu  przeprowadzone  zostało  badanie  audiometryczne, w 
wyniku  którego wykryć można stopień  ubytku słuchu  i określić go 
procentowo.  Przeprowadzana  jest  też  prezentacja  słuchu  poprzez 
zademonstrowanie  badanemu, jak powinien słyszeć  prawidłowo. 

Na badanie słuchu powinniśmy  się udać, gdy rodzina, znajomi, 
koledzy w pracy  zwracają  nam  uwagę, że trzeba  głośniej  się do 
nas  zwracać,  także  gdy  często  prosimy  o powtórzenie.  Czasem 
obserwujemy również, że osoba, z którą rozmawiamy, patrzy  nam 
na  usta, to znak, że nie dosłyszy  i pomaga  sobie  czytając z ust. 

Słuch  się starzeje  wraz  z człowiekiem  i pewne  jego  wady są 
naturalną  konsekwencją  wieku.  Proces  może  występować  szyb
ciej u osób pracujących w hałasie. Zdarza się także, że problemy 
ze  słuchem  pojawiają  się  po urazie  akustycznym.  Szkodzą mu 
bakterie  i wirusy powodujące stany chorobowe w naszych  uszach, 
w  innych przypadkach  wady słuchu  mogą być skutkiem  uwarun
kowań  genetycznych.  (mn) 

FPUH MOKATE 43450 Ustroń , ul . Katowick a 265 
teł./fa x (033) 85411  14,85413 28 

rtie2a5tqpione  d l a î wojego dz iecka. 

W l t a m i n t e o w a ne  K a k a o  B I  A Ł Y t ^ S . 

v i t . B 0  v i t . B , 
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Już  podczas  meczu  z Hejnałem  na trybunach  spekulowano  na temat 
nie  potwierdzonej  wiadomości  o odwołaniu  trenera  drużyny  seniorów 
piłk i  nożnej Kuźni  Ustroń  Tadeusza Cholewy.  Dość  szybko okazuje się, 
że  faktycznie jest  to ostatni  mecz  trenera  Cholewy. Na posiedzeniu  Za
rządu  Klubu  Sportowego  Kuźnia  3  listopada  zapada  formalna decyzja o 
odwołaniu  trenera.  Zgodnie z wolą  zawodników  do końca  roku  drużynę 
poprowadzi  Henryk  Sobczak.  Zapytaliśmy  samych  zainteresowanych o 
przyczyny  odwołania. 

Tadeusz  Cholewa:  — Decyzja  zawodników.  Prawie  jednogłośnie 
uznali,  że nasza współpraca  nie wniesie żadnych  pozytywnych  owoców. 
Dwa  lata prowadziłem  drużynę, najgorzej chyba nie było.  Miałem  plany 

TRENER ODWOŁANY 
bardziej  ambitne,  ale zawsze  był problem  braku  pieniędzy  w  klubie. 
Nawet  niektórzy  działacze  twierdzili,  Ze przy  tych  finansach  nie  ma co 
myśleć  o  awansie  wyżej.  Stwierdzenie  zawodników,  że nie mogę już 
wyzwolić  w nich  motywacji  do gry, nie  przekonuje  mnie do końca, bo 
jak  można  karać  zawodnika  w amatorskiej  drużynie,  gdzie  wszystko 
bardziej opiera  się na partnerstwie  zawodnika  z  trenerem. 

Kapitan  Kuźni Janusz  Szalbot:   Z trenerem  nie było złej  współpra
cy,  ale zła  była  atmosfera w drużynie.  Niektórzy  zawodnicy  po prostu 
wykorzystywali  miękkie  serce  trenera.  Gdy  zaczęły  się kontuzje w dru
żynie  i było  nas  coraz  mniej,  trener  bał się odstawić  niektórych  zawod
ników.  Teraz potrzeba  kogoś,  kto  ich zmobilizuje.  Może  człowiek z ze
wnątrz potrafi  poustawiać  wszystko w drużynie. 

Prezes  Kuźni  Zbigniew  Hołubowicz: — Po dwóch  i pół  latach  pracy 
drużyna  i trener byli  sobą  zmęczeni.  Popsuła  się atmosfera. Co do  same
go trenera  to muszę  pow iedzieć, że był  bardzo  sumienny,  dobrze  praco
wał, jednak  doszło do sytuacji gdy zmuszeni  jesteśmy go odwołać.  Mało 
jest  trenerów,  którzy  pracowali  w okręgówce  tak długo z drużyną.  Mam 
nadzieję, że T. Cholewa  nie odejdzie z klubu  i chcemy  rozmawiać o tym 
jak  najlepiej  teraz  wykorzystać go w klubie.  (ws) 

BiuRO  TURYSTYCZNE  G A Z  E L A 
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O R G A N I Z U J L 
WyCiECZki kRAJOWE i ZAQRAINiCZINE 
włASNyMi AUTokARAMi 

  PIENEROWE:

<A i  ŇINĘ 

P O Ś R E D N I C ZY 
w  REZERWACJI  iNoclcqów  i  pos i ł ków 

O F E R U JE 
usłuqi  pRZEWodlNickiE 

WyiNAJEM AUTOkARÓW 
(koNCESJE  kRAJOWE  i  ZAtjRAINiCZINE) 

ZAMÓWifcNiA  INA 

WyCiECZki  W SEZONiE 

W i O S E N M y M  2 0 0 0 . 

BiuRO  JEST  CzłoNkiEM 

BEskidzkir j  Izby  iuRysiyki . 

ZApRASZAMy  d o WSpÓłpRACy. 

KOMUNIKAT Y 
Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt  12 ustawy z dnia  17 lipca  1994 r. 

o zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr  15 poz.  139 z 
dnia  25.05.1999  r. jednolity  tekst)  podaje się do publicznej 
wiadomości,  że dnia  25.11.1999  r. w sali  sesyjnej  Urzędu 
Miejskiego o godz.  13.00  odbędzie  się sesja  Rady  Miasta, 
której przedmiotem  będzie między  innymi  uchwalenie miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują
cego obszar  parceli  gruntowej oznaczonej nr 371  położonej 
w Ustroniu Nierodzimiu  przy ul. Zabytkowej. 

Jan Szwarc, przewodniczący Zarządu Miasta Ustroń 

Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  17 lipca  1994 r. 
o zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr  15 poz.  139 z 
dnia  25.05.1999  r. jednolity  tekst)  podaje się do publicznej 
wiadomości, że dnia 25.11.1999 r. w sali sesyjnej Urzędu Miej
skiego o godz.  13.00 odbędzie się sesja Rady Miasta, na któ
rej między  innymi  rozpatrywane  będą  nieuwzględnione  pro
testy  złożone do projektu  miejscowego  planu  zagospodaro
wania  przestrzennego  obejmującego obszar  parceli  grunto
wej oznaczonej nr 371  położonej w Ustroniu Nierodzimiu przy 
ul. Zabytkowej. 

Jan Szwarc, przewodniczący Zarządu  Miasta  Ustroń 

ZAWIADOMIENI E 
Stosownie do art.  18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. 

o zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr 89, poz. 415) 
zawiadamia się, że projekt „Miejscowego planu  zagospodaro
wania  przestrzennego  obejmującego obszar  przy  ul.  Jelenica 
w Ustroniu", będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 
od  10.11.99 r. do 30.11.99 r., w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 
pok. 31  w godz.  10.0014.00. 

Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenów użyt
ków rolnych  na tereny o funkcji produkcyjno  usługowej. 

Zgodnie z art. 23  ustawy, każdy,  kto kwestionuje  ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, może wnieść  protest. 

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego  interes prawny  lub 
uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w pro
jekcie planu, może wnieść  zarzut. 

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty  i zarzuty na piśmie do 
Zarządu  Miasta z podaniem  oznaczenia  nieruchomości, w ter
minie nie dłuższym niż  14 dni po upływie okresu wyłożenia. 

Jan  Szwarc,  przewodniczący  Zarządu  Miasta  Ustroń 

PRACA  PRACA  PRACA  PRACA 

y  chciałbyś zarabiać  powyżej  3000  PLN? 
y  chciałbyś pracować  na własny  rachunek? 
y  chciałbyś obracać  się wśród  ludzi z klasą? 
y  chciałbyś  realizować  swoje  marzenia? 
y  chciałbyś  mieć jasną wizię  rozwoju i kariery? 
y  chciałbyś by szanowano Ciebie i Twoje dokonania? 
y  chciałbyś  być postrzegany jako człowiek z klasą? 
y  chciałbyś jeździć  na wspólne  imprezy  integracyjne? 
y  chciałbyś  być  PROFESJONALISTĄ? 
y  chciałbyś  poszerzyć  grono swoich  znajomych? 
y  chciałbyś  mieć  nienormowany  czas  pracy? 
y  chciałbyś  być  liderem? 

Jeżel i  chocia ż  raz  odpowiedziałe ś  TAK 
to  powiniene ś  si ę  skontaktowa ć  z  Nami!! ! 

;  Salon Mody 
j  K 

Prawdziwe 
Oblicze Elegancji 

M& M   s . c . I 
Płytk i ceramiczn e 

i wyposażeni e 
łaziene k 

tel .  8541528 
USTROŃ  UL .  D A S Z Y Ń S K I E G O  70AJ 

NZOZ Centru m 
~  Stomatologi i 

L a D O r  i  P ro te t yk i 
ZAPRASZA DO NOWEJ  SIEDZIBY 

^promocyjna cena protez 
^bezbolesne  leczenie 
^wysoka 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 

SPODNIE męskie 
<V  UBRANIOWE 

ZIMOWE 
cV JEANS  kol. blue 

czarne 
oliwka 

MSZYCIE  NA  MIARĘ 

SKLEP  WIELOBRANŻOW Y 
F I R M Y  „ M A X " 

Ustroń  Hermanice,  ul. Skoczowska  23 
o feru je: 

i  asortyment  śrub  i wkrętów 
m  dla ryb i  p taków 

  plastik, szkło  i komplety  łazienkowe 
a  wodna  i  P CV 

.  rolnicze  i  ogrodn icze 
ZAPRASZAM Y 

codz iennie  od 8.00  do  17.00 
soboty  od 8.00  do  14.00 

tel.  8544710 

S E R W I S  > 
O G U M I Ę  IS I IA 

OPONY  NOWE 
I  UŻYWANE 
Ustroń  Hermanice 

ul. Wiśniowa 2 
V  033/ 854 50 66 

0602 79 44 34  y 
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CO  NAS  CZEKA 

Ogłoszenia  drobne 

Wideorejestracja  SVHS  i VHS. 
Teł.  8544357. 

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

Indywidualne  nauczanie  języka nie
mieckiego.  Tel.  8547467. 

Poszukuję  samodzielnego  mieszkania 
lub  M2.  Tel.  0602233061. 

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

Taxi  bagażowe.  Tel  0604416703 

Masaż  wyszczupla jący.  Kosmetyki 
„ M I N l i R A L "  /  M o r /a  Mar twego. 
Ustroń,  ul. Kościelna 5. 
Tel.  8542693.  8551136. 

Wynajmę  garaż  tylko  na os.  Manha
tan.  Płatne za pól roku z góry. 
Tel.  8541252  wieczorem. 

WYSTAW Y 
Mu/.eum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
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  13, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3 Maj a  68, tel.  8542996 

—„JESTTAKIE  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   „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. 

SPORT 
i i . n  13.30 

KIN O  „ZDRÓJ ' 
10.11  18.45 

21 .00 
11.11  15.15 

17.45 
20 .30 

1218.11  17.00 
19.00 

1924  11  18.45 
20 .30 

M e cz  pi łk i  n o ż n ej o m is t r zos two  lig i  o k r ę g o w e j. 
K u ź n ia  Us t roń   j e d n o ść  Wieprz. 

ul.  S a n a t o r y j na 7 (baseny),  te l / fax  8541640 

G w i e z d ne  w o j ny  m r o c z ne  w i d mo 
D z i e w c z y na  d la d w ó ch 
G w i e z d ne  w o j ny   m r o c z ne  w i d mo 
Pan  Tadeusz 
D z i e w c z y na  d la d w ó ch 
As té r ix  i O b e l ix  kon t ra  C e z ar 
K t o  zab ił  c io tkę  C o o k i e? 
N o wi  m i a s t o wi 
Dep res ja  gangs te ra 

Kin o Premier   Filmowych 
11.11  17.45  Pan  T a d e u sz 

18.11  21 .00  Instynkt 
25.11  20 .30  U c i e k a j ą ca  p a n na  m ł o da 

Regionalne  Radio  C G f M  94,9 i 107,1  FM 

DYŻURY  APTEK 
Do  13 listopada  apteka  „Pod  Najadą"   przy ul. 3 Maja. 
Od  13 do 20 listopada apteka „N a Zawodziu"  przy ul. Sanatoryjnej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz. 8.00. 

Fot. W. Suchta 

UBEZPIECZENI A * 
PREVENTER  (lJ  Polańska  35;  Tel.: 854  3000 

|obok szkoły w I stroniu   Hulanie) 

Fundusze  Emerytalne 
OFE  KREDYT  BANKU 

"DO   {ego} 

Ustroń  Rynek,  110 m2 przyziemia na 
hurtownię  lub  inną  działalność  gospo
darczą,  wynajmę.  Tel.  8543447. 

Sprzedam  Fiata  Fiorino  (dostawczy), 
rocznik  1987,  po wszystkich  remon
tach,  ewentualnie  zamienię. 
Tel.  0603660771. 

Firma  Handlowo  Usługowa  „Capri", 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26   obrót 
nieruchomościami   zaprasza  również 
do  nabyc ia  b i le tów  lo tn iczych na 
wszystkie  połączenia. 
Tel./fax  8544584,  8541773. 

Videofilmowanie. 
Tel.  8543827  lub 0603580651. 

'  NIERUCHOMOŚCI 
. . I N W E S T Y C J A " 

w  nowej  siedzibie 
w  Ustroniu  Centrum 
ul. Daszyńskiego 12B 

(na przeciw kościoła katolickiego) 
przyjmuj e 

do sprzedaż y i najmu : 
NIERUCHOMOŚCI 
  LOKAL E MIESZKALN E 

I USŁUGOWE 
GOSPODARSTWA 

ROLNE 
WSZELKI E  INNE 

winterthur 
KIEROWNICY M 

I  U N I T  M A N A G E R O W I E 

O T W A R T Y C H  F U N D U S Z Y 

E M E R Y T A L N Y C H 

MISTRZU!  WYGRAŁEŚ  ZE SWĄ 
GRUPĄ  WIELE  POTYCZEK, 

CZAS ZACZAĆ WYGRYWAĆ BITWY! 
ZDOBĄDŹ  Z NAMI  III FILAR 
SPRAWDŹ  SWÓJ  GENIUSZ 

POD NASZYM  ZNAKIEM. 
CZEKAMY  NA  WAS: 

43400 CIESZYN, ul. ZAMKOWA 9, 

skr.  pocz.  212,  tel.  fax.: 
033  8511761,  tel.  0603251933, 

kontakt:  K.  PASZKIEWICZ 

ZAKŁA D  DOSKONALENI A 
Z A W O D O W E G O 
w  K A T O W I C A C H 

JWL S»  z 
prawo jazdy  kat.  A. B *  przewóz 
mater ia łów  niebezpiecznych  * 
k ierowca  wózków 
akumulaloroYyych  i spalinowych * 
instruktorów  i wykładowców  nauki 
j azdy  *   pedagogiczny  dla 
instruktorów  praktycznej  nauki 
zawodu  *  kwalifikacyjny na tytuł 
mistrza  i czeladnika  *  obsługa 
urządzeń  elektroenergetycznych" * 
spawanie  elektryczno  gazowe w 
osłonie CO,*   krój i  * —'1— 
kotłów  c.ó. *  bhf 
sanitarne* 
*   podstawy  księgowości 
maszynopisanie  * kasjer walutowy 
*   agent  celny  *  masaż  ogólny i 
sportowy  * opiekunki  społeczne * 
aktywne  poszukiwanie  pracy  *  i 
inne dla  osób  indywidualnych  i na 
zlecenia  zakładów  pracy * 

os łon ie  C O,  *  k rój  i  szyc ie  *  palacv 
 Q

' o b s ł u ga  Kompute ra  I B M 

INFORMACJE I ZAPISY 
Ustroń,  ul. S tawowa 3 

Tel.  8543300 
WDRAŻAM Y  SYSTKM  ZAPKWNIEM  \ 

JAKOŚCI  W/G  PNISO  9001 

Fot. W. Suchta 

10  Gazeta  Ustrońska 



KLUBOWE PROBLEMY 
— Taka nasza rola, że wszę

dzie proszą  nas o pieniądze 
mówił  burmistrz  Jan  Szwarc 
podczas  walnego  zebrania 
sprawozdawczo  wyborczego 
Klubu  Sportowego  „Kuźnia 
Ustroń".  Burmistrz  mówił  o 
trudnościach  budżetowych  i 
zadaniach jakie w najbliższym 
czasie  czekają  miasto,  m.in. 
budowa i modernizacja oczysz
czalni  ścieków.  Sytuacja  jest 
taka,  że do  zbilansowania  bu
dżetu miasta brak miliona  zło
tych.  Można  natomiast  poma
gać  klubowi  dając  możliwość 
zarabiania pieniędzy np. z par
kingów.  Trudno  natomiast 
oczekiwać, że do klubu  spłyną 
jakieś  poważne  dotacje  z  bu
dżetu  miasta. 

—  Trzeba  zaktywizować 
pozyskiwanie  pieniędzy z  in
nych  źródeł,  nie  tylk o  z  bu
dżetu — mówił  wiceprzewod
niczący Rady Miejskiej Rudolf 
Krużołek .  —  Będziemy  po
magać,  ale  proszę  nam  wie
rzyć,  że  w  mieście  są  inne 
ważne zadania, szczególnie w 
dziedzinie oświaty. Taka  jest 
nasza smutna  rzeczywistość, 
że kultur a  fizyczna  znajduje 
się na  końcu. 

—  Na  pewno  jeżeli  tylk o 
pojawi się możliwość  będzie
my  wspierać  klub — zapew
niał burmistrz. 

Zebranie odbyło się w Zakła
dzie Doskonalenia Zawodowe
go  28  października  a  obrady 
prowadził  Rudolf  Krużołek. 
Kuźnia  Ustroń  to  najstarszy 
ustroński klub. Dawniej prowa
dzony  i finansowany przez za
kład  Kuźnia  Ustroń,  dziś  ska
zany na radzenie sobie na wol
nym rynku. Dawniej klub liczył 
kilka sekcji. W przeszłości  tre
nowali  tu  i  odnosili  sukcesy 
narciarze, tenisiści ziemni  i sto
łowi, judocy, dziś pozostali tyl
ko piłkarze,  a  klub działa jako 
jednosekcyjny.  Trenowani  są 
młodzi  piłkarze  od  tzw.  druży

ny żaków poprzez trampkarzy i 
juniorów do drużyny seniorów. 

Podczas zebrania  na sali  za
siadło  trzydziestu  delegatów, 
którzy dyskutowali o przyszło
ści klubu, najwięcej uwagi  po
święcając finansom. Józef Cie
ślar   stwierdził,  że  Kuźnia  ma 
jeden  z najmniejszych  budże
tów 7. drużyn grających w lidze 
okręgowej.  Może  rozwiąza
niem  byłob\  przekazanie  klu
bowi  prowadzenia  parkingu 
pod  wyciągiem  na  Czantorię. 
Generalnie w Ustroniu na sport 
i kulturę przeznacza się bardzo 
mało  pieniędzy,  a  dzieje  się 
dużo  w  tych  dziedzinach.  Na 
boisku  Kuźni  mecze  mogłyby 
rozgrywać  inne  kluby,  repre
zentacje,  ale  gdy  tylko  ktos 
wspomni  o  szatniach,  rozmo
wa  urywa  się.  Trzeba  znaleźć 
pieniądze na  remont  zaplecza, 
a  wtedy  można  licz\c  na  do
chody. Zdzisław  Kaczorowski 
zaproponował,  by  pieniądze 
pozyskiwać  nie tylko od  spon
sorów.  Można  prz\  kładowo 
zorganizować  w  mieście  bal 
sportowy w karnawale,  można 
wieszać  odpłatne  reklamy  na 
bandach boiska. Sponsorzy nie 
załatw i ą wszy stk i ego. 

— Pan Kaczorowski  nie od
kryw a  Ameryki    odpowia
dał  prezes  Zbigniew  Hołubo
wicz,  którego  zdaniem  te 
wszystkie  działania już podej
mowano, niestety bez efektu. 

Cały  czas  szukamy  pie
niędzy.  Niestety  duże  firm y 
traktuj ą  nas jak  żebraków 
żalił się prezes. 

O  konieczności  w  klubie 
strategicznego  sponsora  prze
konywał Jan Korcz. Poza tym, 
jego  zdaniem,  nie  trzeba  się 
ograniczać w szukaniu  pienię
dzy  w kilku  największych  fir 
mach.  Wielu  byłych  zawodni
ków Kuźni to dziś biznesmeni, 
którzy na pewno chętnie pomo
gą  klubowi,  tylko  trzeba  do 
nich  dotrzeć. 

— Widziałem  wiele  boisk i 
przykr o mi, że gdy  po  latach 
wróciłem  do  l  stronia  zasta, 
lem  taką  s\ tuację    mówił 
Jan Gomola.  W spominałon  jak 
to  przed  laty  były  materiały  i 
pieniądze  na  budowę  porząd
nego  zaplecza klubu. Nie  wia
domo  czemu  nic  z  tego  nie 
w\szło.  Dziś  trzeba  myśleć  o 
t\m  skąd wziąć  na to  zaplecze 
pieniądze.  Rozwiązaniem 
może być pod pi sanie umowy z 
jakimś  klubem  pierwszoligo
wym, który po zainwestowaniu 
boisko  Kuźni  mógłby  trakto
wać jako treningowe na obozy 
i  zgrupowania.  Może  Górnik 
Zabrze  urządzi  tu  swoją  bazę. 
J. Gomola mówił  też o kondy
cji  drużyny.  Dziś  piłka  nożna 
to gra dynamiczna  i nie wystar
czą  dwa  treningi  w  tygodniu, 
nawet w klasie okręgowej. Taki 
trening  serwuje  się  trampka
rzom.  Druga sprawa to pienią
dze.  Kiedyś  grano  dla  zaspo
kojenia własnych potrzeb, dziś 
zawodnicy  coraz częściej  kie
rują się motywami  materialny
mi. O tym też trzeba  pamiętać. 

Klub y  pierwszoligowe 
nie  wykazały  zainteresowa
nia  naszym  obiektem  —  od
powiadał Z.  Hołubowicz. 

Większością głosów udzielo
no  Zarządowi  absolutorium. 
Nowy  statut  klubu  zaprezento
wał Waldemar Maryan. Stary 
statut obowiązywał od  1951 r. i 
wiele  zapisów  w  nim  było  już 
nieaktualnych. Dlatego w opar
ciu  o  obowiązującą  ustawę  o 
kulturze  fizycznej opracowano 
nowy  statut,  który  przyjęto  po 

| [ R ]  o f 
M   Cl 

Fot. W. Suchta 

USTROŃ, ul. SPORTOWA 7 
tel .  854  27  92 

ID  księg i przychodó w 
i rozchodó w 

A  ryczał t 
I i i  ewidencj a VAT 
A  zus 

Fot. W. Suchta 

głosowaniu. W tajnym głosowa
niu wybrano  też władze  klubu. 
Gdy zgłoszono już kilka kandy
datur do zarządu, zaproponowa
no,  by  zasiadł  w  nim  również 
któryś z zawodników.  Niestety 
nikt z obecnych na sali piłkarzy 
nie zgodził się na zasiadanie we 
władzach  klubu. Nowy Zarząd 
tworzą: prezes Zbigniew Hołu
bowicz, wiceprezes ds. organi
zacyjnych  Zdzisław  Kaczo
rowski,  wiceprezes  ds.  sporto
wych  Edward  Wójci k  oraz 
członkowie:  Adria n  Hojdysz, 
Jan  Janota,  Jan  Korcz,  Wal
demar  Maryan.  Komisję  Re
wizyjną tworzą: przewodniczą
cy Jan Szczubiel oraz członko
wie: Janusz Szalbot  i Maria n 
Żebrowski.  Przyjęto  również 
uchwały  walnego  zebrania,  w 
których zobowiązuje się Zarząd 
do ścisłych kontaktów ze spon
sorami, umieszczania reklam na 
ogrodzeniu boiska, organizowa
nia  dochodowych  imprez, 
współpracy ze szkołami, szuka
nia środków na remont zaplecza 
socjalnego na stadionie, ściślej
szej współpracy  i  organizowa
nia spotkań  z byłymi  zawodni
kami i członkami klubu,  (ws) 

'  m r p i  P A l A R o r A * 
K A l U y  coFFee  iuo ]Rex 
Naturalne gatunki  d i . 
świeżo palonych kaw  J 

Arabica:  Kawy  firmowe: 
Columbia  Coffee Wojnex 
Etiopia  Dominikana 
India  Palermo 
Peru  Latteccino 
Cieszyn, ul. Szeroka 17,8525632 

A IG ^ M P l s c a 

U STROŃ,ul.Cieszyńska  1 
ZAPRASZAM Y 

w  godz.  10.00  12 .00 
oraz  14 .00 17 .00 

Tel.:85 4  37  39, 
0601 46  33  73, 

po godz .  18.00   854  29  27 
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Taki se bajani... 
Jak  bylach  w lecie  u braciszka,  to jak  to jest,  kiedy  sie  groma

dzi wiyncyj  ludzi,  zaczynajóm  sie  spóminki. 
Tak spómnieli  my mame  naszóm  i nejmłodszego  braciszka. 

Oboje  sie już  nóm pominyli  i fort  żałość  chyto za serce. Ale  prziy 
takich  spóminkach,  pamiynto  sie,  wiela  radości  doi nóm  wtedy, 
kiedy  był jeszcze  s nami.  Wiela to było  rozmańtych  śmiysznych 
ęzasym  chwil,  czasym  smutnych. 

Prziy  takich  spóminkach  mogymy  se popłakać  i żodyn  nóm ni 
mo  tego za zle, a mogymy  sie  też serdecznie  uśmioć. 

Tak spómnieli  my, pumalu  mijo  sztyrycet  roków, jak sie  tako 
śmiyszno  rzecz prziytrefiła.  Jureczek prziyjechołz  wojska na urlop. 
Prziyszli  my do mamy,  był  tam już nasz  znómy  i ze dwóch  kole
gów  Jurka.  Znaszlo  sie jakisi  póllitra.  Łopowiadali  my,  pośpiy
wali,  ale  tego póllitra,  to było jyny  jakby  na zachynte.  Tego  było 
przeca  mało.  Jureczek  prawi  do mamy   czy nic ni moż  kaj  scho
wane,  zawsze  moż jakómsi  gorzolke. 

Było  to już  wieczór  i choćby  chcieć  kupić,  to już  nie  było kaj, 
chyba  że w gospodzie,  a to było za drogi.  Mama  sie kapkę  kyr
czyla,  ale przeca  powiedziała   w siyni,  w szpajsce,  za gorkym ze 
szmolcym,  je póllitra  cytrynówki,  wycióngnij  jóm. 

Nie wiym, jak  to sie stało.  Flaszka  Jureczkowi  z rynki  sie  wyśli
zgla  i póllitra  cytrynówki  strzaskało  sie  w siyni  na betonie.  Wiy
cie,  tyn znómy  wyleciol,  klynknyl  na tym betonie,  Jureczek  razym 
s nim  i tak sie użalali,  zdało  sie, że bydóm  te gorzolke  z  betonu 
lizać.  Co my sie wszyscy  uśmioli,  wiela  to było narzykanio  z  jed
nej  strony,  a uciechy  z drugi  strony.  I tak se myślym,  przeca  żo
dyn nie był z nas  tak za gorzolkóm.  Czasym  sie wypiło  jakómsi 
półkę  i to tak łod świynta.  Ale ta kapka,  co my jóm  przedtym 
wypili,  to zaostrziyla  chynci.  Jednako  musiało  sie na tej  kapce 
skończyć. 

Tak se teraz  spómnym,  to tyn  znómy, jak go baba  odeszła,  to 
prowdziwie  sie rozpił  i marnie  skończył.  A taki fajny  człowiek  był 
s niego.  Rozmańcie  sie jednako  życi płyńcie.  Jednymu  życi  nisz
czy baba,  inkszymu  chłop, jeszcze  inkszymu  gorzolka,  czyjakosi 
choroba,  a jeszcze  inkszymu  własno,  abo  cudzo  gupota. 

Jo  też tak kiesi, po małej  kapce,  z gupoty,  prziy jakisi  uroczy
stości  pospijała  z kieliszków  resztki.  W poru  kieliszkach  było po 
pore  kropli,  chocioż  jakosi  flaszka  stola  jeszcze  na stole. Mój 
Jozefek  sie sy mnóm  wadził,  aż tego  nie robiym,  mama  też. Ale 
wiycie, jak sie kapkę  z głowy  kurziy,  to już  rozum  ni mo nic do 
powiedzynio.  Wiycie, jak  jo  to odchorowała,  jako  jo  była  nimoc
no. Dwa dni głowych  ni mógła  ze zegłowka  podnyść.  A mój  Joze
fek,  chocioż  sie sy mnóm  wadził,  to zbiyroł  łyki,  coby  mi ulżyć. 
Gańba  mie jyny  było, jakech  prziy szła  do siebie,  że człowiek  je 
taki gupi.  Hanka  łod  Sliwków 

POZIOMO :  1) międzynarodowa umowa, 4) lisi ogon, 6) do  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA 
datek do mięs, 8) płynie przez Olsztyn, 9) dziki kot, 10) dziel
nica  Ustronia.  11) nasz glob.  12) nasz kontynent.  13) stado 
wilków,  14) ciężar własny,  15) obgadanie kogoś,  16) krawędź 
stołu,  17) lekarstwo z wieloryba,  18) angielskie „tak". 19) 
przystań  statków,  20) łut  szczęścia. 
PIONOWO:  1) szkodzą zdrowiu, 2) pójście na ugodę. 3) tro
pikalna  dynia, 4) przegradza  wodospad, 5) rynek grecki, 6) 
dawny instrument, 7) zwisa w jaskini,  11) kołdra turystyczna. 
13) duża jaszczurka. 

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  42 
S Z A R U G A 

Nagrodę 30 zł otrzymuje  S y l w i a  F e r e nc  z Ustronia, 
os. Cieszyńskie. Zapraszamy do redakcji. 

Fot. W. Suchta 

KROTK A  ŁAWK A 
Skawa Wadowice — Kuźnia Ustroń 2:0 (0:0) 

Kontuzje prześladują piłkarzy 
Kuźni. W meczu o mistrzostwo 
ligi  okręgowej w  Wadowicach 
doszło do tego, że od 75 min. w 
polu  musiał  grać  rezerwowy w 
tym meczu bramkarz Bartłomiej 
Buchalik. Na tym nie koniec kło
potów.  Również  w tym  meczu 
strzał napastnika Skawy broni w 
polu karnym nasz obrońca  Ma
ciej   Szatanik  za co otrzymuje 
oczywiście czerwoną kartkę, co 
również wyklucza go ze składu. 
Wcześniej w pierwszej połowie 
obie drużyny prowadziły wyrów
naną grę i miały po kilka okazji 
do zdobycia bramki. Kilka  razy 
udanie  interweniuje nasz  bram
karz Henryk Buchalik. Najlep
szą okazję ma pod koniec pierw
szej połowy Skawa, gdy piłka po 
mocnym strzale zmierza w okien
ko bramki Kuźni, szczęśliwie od
bija się od słupka. W drugiej czę
ści spotkania wyraźną przewagę 
osiąga Skawa. W 58 min. płaskim 
strzałem z 20 m zdobywa prowa

dzeń ie, a po ręce M. Szatanika 
Skawa pewnie wykonuje karne
go. Przegry wając dwoma bram
kami  i grając w dziesiątkę Kuź
nia  mado końca meczu niewiele 
do powiedzenia. Był to pierwszy 
mecz, w którym drużynę prowa
dził  p.o.  trenera  Henryk  Sob
czak, któiy zresztą wystąpił jako 
tzw. grający trener.  (ws) 

1.  Oświęcim  31  3820 
2.  Kalwaria  31  3015 
3.  Andrychów  30  2011 
4.  Cieszyn  30  3127 
5.  Porąbka  26  2821 
6.  Chybie  25  2721 
7.  Strumień  25  2631 
8.  Wadowice  24  2116 
9.  Sucha B.  21  2422 

10.  Koszarawa  21  2525 
11.  Kęty  21  2729 
12.  Kuźn ia  21  2528 
13.  Jawiszowice  20  2332 
14.  Śrubiarnia  19  2831 
15.  Rajcza  18  2635 
16.  Wieprz  17  3031 
17.  Klecza  11  1125 
18.  Kończyce M.  8  1939 
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