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TRUDNE  CHWILE 
Rozmowa  z Leszkiem  Kubieniem, 

w łaścicielem  zakładu  pogrzebowego 

W  naszej  gazecie  ukazał  się list,  którego  autorka  narzekała 
na  nieporządek  na  cmentarzu  komunalnym.  Co by pan  jej 
odpowiedział? 
Uważam,  że ustroński  cmentarz  komunalny  jest  jednym  z ład
niejszych.  Odwiedzam  wiele  takich  miejsc  i mam porównanie. 
Zatrudniam  dwie  osoby,  które  utrzymują  porządek,  wywożą  od
pady,  dbają  o kaplicę.  Do ich obowiązków  należy  też koszenie 
trawy co najmniej raz w miesiącu. Jeśli  ktoś wykupuje miejsce na 
cmentarzu  na 20  lat, to przez  ten  czas  powinien  utrzymywać je w 
należytym  porządku.  Nie zawsze  tak się dzieje,  ale my ograni
czamy  się do koszenia  trawy na opuszczonych  grobach.  Nawet z 
tego  powodu  mamy  czasem  kłopoty,  bo okazuje  się, że to co ro
sło na grobie, to były  kwiaty.  Wracając do  listu, dlaczego  miałbym 
z  własnych  środków  stawiać  krzyże?  Miejsce  na cmentarzu  to 
prywatna  własność.  Gdy  nasz  sąsiad  ma zaniedbany  ogród, czy 
wchodzimy  tam  i robimy za niego porządek? Nie słyszę zbyt  wielu 
krytycznych  uwag,  ale nikomu  jeszcze  nie udało  się  zadowolić 
wszystkich.  Kilk a  razy w roku  spotykani  się z osobami,  które  już 
od  wejścia  mają  mnóstwo  zastrzeżeń. Na przykład  rozmieszcze
nie grobów.  Przyjąłem zasadę, że mogiły  powstają  kolejno  jedna 
po  drugiej.  Gdyby  rodziny  zmarłego  miały  swobodny  wybór, 
wszystkie  wybierałyby  miejsce  na  uboczu,  pod płotem, po
wstałby  chaos. 

Coś  by pan chyba  poprawił  na  cmentarzu? 
Jest  jeden  sektor,  który  wymaga  uporządkowania.  Kiedy  miasto 
wykonywało na cmentarzu  drenaż,  niepotrzebną  ziemię  przerzu
cono do sektora  najbardziej wysuniętego w stronę  Skoczowa. Ta 
ziemia  nawet  się  tam  przydała,  ponieważ  teren  był znacznie ob
niżony  i dzięki  niej podniesiono go o prawie 2 metry. Jednak  skoń
czyło  się na wysypaniu  ziemi,  teren  nie został  wyrównany  i te 
hałdy nie robią najlepszego wrażenia.  W tym roku własnymi  środ
kami  wyrównałem  część  sektora,  reszta  czyli  całkowite  wyrów
nanie  i drenaż jest jeszcze  do zrobienia. 
Czy  wie  pan do kogo  należą  zaniedbane  groby? 
Rzeczywiście  o niektórych  grobach  rodzina  zapomniała  lub  jest 
zbyt daleko,  żeby  zajmować się nimi  na co dzień. Takim  przykła
dem są mogiły  mieszkańców  domu  spokojnej starości,  który  znaj
dował  się w „Róży".  Kiedy  przeniesiono  go do Skoczowa,  star
sze osoby straciły możliwość  systematycznej  pielęgnacji  grobów. 
Nie  jest  to jednak  jakieś  wielkie  zaniedbanie.  Stoją  drewniane 
krzyże, a raz do  roku  przed  Świętem  Zmarłych  przyjeżdżają, po
rządkują  groby,  zapalają  znicze.  Generalnie  ustroniacy  dbają o 
groby  swoich  bliskich.  Chciałbym  prosić jednak,  żeby  nie pozo
stawiali  słoików  i innych  szklanych  naczyń  za pomnikiem  koło 
grobu.  Nasi  pracownicy  j uż się poranil i,  gdy podczas  kosze
nia  wjechali  na słoik.  Żyłka  kosiarki  obraca  się z  olbrzymią 
prędkością  i gdy trafi  na szkło,  rozbi ja  je,  a odłamki  lecą na 
kilk a  metrów. 
Il e  kosztuje  grób  na cmentarzu  komunalnym? 
Pojedynczy grób ziemny  kosztuje 250 zł na 20  lat, podwójny  500 
zł,  a pieniądze  te są odprowadzane  do budżetu  miasta.  Miejsce 
wykupuje się na 20  lat na wszystkich  cmentarzach,  ponieważ mniej 

(cd.  na sir 2) 

X  Bie«  Legionów  zgromadził  na starcie  blisko  700  osób. 
Fot.  W.  Suchta 

11  listopada  obchody  Święta  Niepodległości  w Ustroniu  miały 
jak co roku  uroczysty  charakter.  Podczas  nabożeństwa w koście
le  ewangelickim  i mszy  w kościele  katolickim  wierni  modlą się 
za ojczyznę. W kościele  ewangelickim  ap. Jakuba  podczas  kaza
nia  ks.  Henryk  Czembor  powiedział  m.in.: 

Przedtem  były  czasy  niewoli,  czasy  poniżenia.  To był  ten 
czas,  kiedy  nasz  naród  w swoim  hymnie,  w  swojej  prośbie do 
Boga  wołał:  „ Ojczyznę  wolną  racz  nam  zwrócić  Panie.  " To  były 
lata  tęsknoty,  pragnienia,  walki,  dążenia,  wyobrażania  sobie  jak 
by to było, gdyby  naród  był wolny,  miał  swoje własne  samodziel
ne  państwo.  To jest  to doświadczenie,  które  i my mamy za sobą, 
pamiętając, że to państwo,  w którym  żyliśmy  nie było do końca 
suwerenne.  Podlegało  dyktatowi  sąsiedniego  mocarstwa.  W tym 
państwie  bywaliśmy  obywatelami  drugiej kategorii.  Ale dziś ob
chodzimy  to  święto  ze  świadomością,  że to się zmieniło,  że 
czasy  trudnych  doświadczeń,  niewoli,  są  poza  nami.  Oto  Bóg 
wysłuchał  naszej  prośby  i dał nam  wolną  ojczyznę.  Dziś  śpiewa
my:  „Ojczyznę  wolną  pobłogosław  Panie.  " Po czasach  ucisku 
Pan  dal  nam  wolność,  możliwość  kierowania,  niezależnie,  samo
dzielnie  losami  naszego  narodu,  naszego  państwa.  Ale musimy 

(cd.  na sir. 4) 

MAKOWICZ  DZIECIOM 
Na  przełomie  października  i listopada w Ustroniu  przeby

wał  światowej  sławy  pianista  i  kompozytor  jazzowy  Adam 
Makowicz.  Ku wielkiej radości  melomanów  zgodził się na  zor
ganizowanie  koncertu,  jednak  zastrzegł,  że dochód  z  biletów 
ma  być  przeznaczony  na cel charytatywny.  Sprzedano  prawie 
250  biletów  po 15 zł, a pieniądze  przekazano  na działalność, 
Ośrodka  Rehabilitacyjno  Wychowawczego  dla  dzieci  i m ło i ' 
dzieży  niepełnosprawnej w Nierodzimiu.  Po koncercie  odbyła 
się  również  kwesta na  ten  cel,  podczas  której zebrano  971 zł.  > 



TRUDNE  CHWILE 
(cd.  ze str. 1) 

więcej  tak długo  rozkłada  się ciało.  W Ustroniu  na  wszystkich 
cmentarzach  wysokość  opłat  jest  podobna.  Po 20 latach  ponow
nie wykupuje się  grób.  Jeśli  rodzina  się  nie zgłasza,  zwyczajowo 
czeka  się jeszcze  3  lata  i po tym  czasie  może w tym  miejscu po
wstać  nowy  grób.  To co z mogiły  pozostało  przechodzi  na wła
sność  cmentarza.  Na cmentarzu  komunalnym  nie było  jeszcze 
przypadków  likwidacji  yrobów,  bo regularne  pochówki  ¿uczuły 
się na początku  lat 90. 
Jest  pan admin is t ra torem  cmentarza  zgodnie  z  umową  za
wartą  z Urzędem  Miejskim. 
Umowa  ta jest  zawierana  na trzy  lata, a po  tym  okresie  odnawia
na. Do moich  obowiązków  należy  utrzymanie  porządku  na  cmen
tarzu  i w tym  właśnie  punkcie  nie do końca  się  zgadzamy.  Moim 
zdaniem  utrzymanie  porządku  nie oznacza  sprzątania,  koszenia 
trawy  itp. Ponoszę  dość  duże  koszty  w związku  z  cmentarzem, 
nie  otrzymuję  żadnej  dotacji,  a pieniądze za miejsce na cmenta
rzu  otrzymuje  miasto.  W Wiśle  osoba,  która  administruje  cmen
tarz  komunalny  otrzymuje z Urzędu  Miasta  10.000 zł rocznie na 
samo  utrzymanie.  W tym  roku  wyjątkowo otrzymałem  pomoc w 
formie  dwóch  dobrej  jakości  kosiarek  i jestem  za to  bardzo 
wdzięczny.  W tej chwili  poważnie  zastanawiam  się  nad  rezygna
cją z prowadzenia  cmentarza,  po prostu  nie  stać  mnie  na to. 
Czy  żydowska  kwatera  również  należy  do  cmentarza? 
Mam  żal do osób,  które  starały  się o wyodrębnienie  i ogrodzenie 
tej  kwatery.  Zwrócono  się do miasta,  z jego  środków  wykonano 
prace, a sami  zainteresowani,  nie  zrobili  nic.  Również  teraz  nikt 
nie  dba o tę część  cmentarza,  więc  spadło  to na mnie.  Uważam, 
że  nie ja  i nie miasto  powinno  się zajmować  tymi  grobami, ale 
najbliższa  gmina  żydowska. 
Prowadzi  pan  jedyny  zakład  pogrzebowy  w  Ustroniu? 
Pracuję  w tym zawodzie  od 23  lat i w tym czasie  powstawały 
inne  zakłady,  ale na krótko.  Dla dwóch  zakładów  jest  tutaj za 
mało  pracy.  Jeśli  chodzi  o mieszkańców  Ustronia,  to odbywa się 
średnio  5 pogrzebów  w miesiącu. Z moich  usług  korzysta  wiele 
osób spoza  naszego  miasta, mam  między  innymi  podpisaną  umo

L.  Kubień.  Fot.  W.  Suchta 

Parafia  EwangelickoAugsbur
ska  w  Goleszowie  utrzymuje 
partnerskie  kon^.kty z parafia
mi  w  Czechach,  Niemczech  i 
na  Białorusi.  Współpraca  jest 
wszechstronna:  od  wymiany 
chórów  po niesienie  pomocy 
materialnej. Kontakty stale  roz
wijają  się. 
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W  Istebnej  przynajmniej  raz w 
roku  organizowana  jest  wysta
wa  twórczości  ludowej  miesz
kańców  Trójwsi.  Z  reguły pre
zentowanych jest 200  250 prac. 
Dominują  koronki  koniakow
skie,  hafty,  rzeźby,  obrazy. Po
dziw  turystów  wzbudzają ży
wotki  i czepce.  Część  prac  jest 
sprzedawana zaraz po wystawie. 

W  Kończycach  Małych  istnie
je  Izba  Regionalna,  zajmując 
dwa  pomieszczenia  w Zamku. 
Zbiory  są bogate,  w  większo
ści  zostały  podarowane  przez 

wę z domem  opieki w Skoczowie  i z tego  tytułu  odbywa  się  oko
ło 70 pogrzebów  rocznie.  Pracuję na tyle długo,  że zakład jest  już 
znany,  a skoro  cały  czas  mam  klientów,  to znaczy,  że poprzedni 
byli  zadowoleni.  Moim  zdaniem  powinna  to być jedyna  dopusz
czalna  forma  promocji  zakładów  pogrzebowych,  jeśli  w  ogóle 
można  tak mówić.  Jestem  przeciwny  reklamowaniu  tych  usług, 
bo jest  to żerowanie  na śmierci  i ludzkim  nieszczęściu.  Słyszy  się 
nawet  o zostawianiu  wizytówek  zakładów  przy  łóżkach  chorych 
w  szpitalu,  to  niedopuszczalne. 
J ak  wygląda  pana  praca  od momentu,  gdy  zgłosi  się rodzina 
zmarłego? 
Pytam  od razu,  czy byl lekarz  i stwierdził  zgon.  Orzeczenie  le
karskie  jest  konieczne,  bo wtedy  dopiero  mogę  przyjechać  i  za
brać  ciało do najbliższej chłodni,  która  znajduje się na  cmentarzu 
komunalnym.  Potem  rodzina  udaje  się do ośrodka  zdrowia  po 
kartę  zgonu, a następnie do Urzędu  Stanu  Cywilnego  po akt  zgo
nu.  Kiedy  zobaczę  akt, przystępuję  do  organizacji  pogrzebu. 
Rodzina  uczestniczy  w przygotowaniach  i musi  na przykład  wy
brać  trumnę.  Kosztują  one od 400 do  1000  zł, choć  są też  za 
10.000  zł z wbudowanym  agregatem  chłodniczym,  otwieranym 
wiekiem  włączającym jednocześnie  nagrania  z muzyką  żałobną. 
W  każdej  chwili  mogę  taką  sprowadzić,  ale jeszcze  nie  było za
mówienia.  Moim  zdaniem  trumna  powinna  być  skromna,  a pie
niądze  lepiej  przeznaczyć  na elegancki  nagrobek.  Rodzina wy
biera  także  wieńce,  dodatki,  zamawia  autokar  dla  uczestników 
ceremonii itp. 
Il e  kosztuje  pogrzeb? 
Najmniej  1250  zł  i w tym zawiera  się najtańsza  trumna,  jeden 
wieniec,  wykopanie  grobu.  Za dodatkowe  usługi  płaci  się osob
no.  W tej  chwili  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  zwraca  kosz
ty pogrzebu  do 3.300  zł, a pieniądze  otrzymuje się na podstawie 
aktu  zgonu  i rachunku  z zakładu  pogrzebowego. 
Wizyta  w takim  zakładzie  to t rudne  chwile  dla  rodziny. 
Czasami są to bardzo ciężkie sytuacje.  Kiedyś było  inaczej,  umie
rali  głównie  ludzie  starsi,  teraz  trzeba  żegnać  młodych,  którzy 
zginęli  w wypadkach,  umarli  na raka.  Najtrudniej  zawsze  pogo
dzić  się z nagłą  śmiercią  i śmiercią  dziecka.  Nie da się wyrazić 
słowami,  co przeżywają  matki  chowające swoje dzieci. Z wszyst
kimi  klientami  trzeba  postępować  delikatnie  i z wyczuciem, po
częstować  kawą,  pozwolić  się wypłakać,  uspokoić. 
Czy  myśli  pan,  że w naszym  k ra ju  przy jmie  się  zwyczaj kre
macji  ciała? 

Wzbudza  coraz  większe  zainteresowanie,  choć  w porównaniu  z 
Czechami,  gdzie  95%  pogrzebów  odbywa  się w ten sposób, w 
dalszym  ciągu jest  małe.  W tym  roku  organizowałem  kilka  takich 
pogrzebów  dla mieszkańców  Ustronia. Najczęściej wybierana jest 
Ostrawa,  gdzie  kremacja  kosztuje 3000  koron  razem z urną. Naj
pierw  odbywa  się uroczystość  w  kościele,  a po niej  przewożę 
ciało do Ostrawy.  Przejazd  tam  i z powrotem  oraz  kremacja  zaj
muje  około  3 godzin.  W tym czasie  rodzina  idzie  na stypę, do 
domu, a potem  spotyka  się na cmentarzu.  W dalszym  ciągu  urny 
chowa  się w normalnej  wielkości  grobowcach,  bo nie powstały 
jeszcze  odpowiednie  miejsca.  Rosnący  problem  braku  miejsc na 
cmentarzach  z  pewnością  zwiększy  zainteresowanie  takim po
chówkiem,  a wtedy  trzeba  będzie  przygotować  teren  pod  mniej
sze  mogiły.  Jest  nawet  odpowiedni  na cmentarzu  komunalnym, 
rosną  tam  drzewa  i nie ma  miejsca  na groby  normalnej  wielkości. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

mieszkańców  z całej gminy  Ze
brzydowice. 

Członkowie  Koła  Łowieckiego 
„Knieja"  urządzili  przed sze
ściu  laty  strzelnicę  w  Chybiu. 
Obiekt  wykorzystywany  jest 
przez  cały  rok z  wyjątk iem 
zimy.  Odbywają  się treningi  i 
zawody. 

Mało  kto pamięta, że w 1937 r. 
powstał  w  Cieszynie  Okręg 
Śpiewaczy,  który  mocno  przy
czynił  się do rozwoju  śpiewac
twa  w całym  regionie.  W  rok 

później  działało  15  chórów, 
k tóre  skup ia ły  ponad  480 
członków.  Tradycje  są  nadal 
żywe. 

Najsłynniejszym  i najstarszym 
chórem  dziecięcym w regionie 
jest  ten działający  przy  szkole 
podstawowej w Strumieniu. Li
czy  już 67 lat i ma na  koncie 
mnós two  sukcesów.  Taką 
pierwszą  znaczącą  nagrodą 
było  pierwsze  miejsce na Wo
jewódzkim  Przeglądzie  Zespo
łów Artystycznych,  zdobyte  20 
lat  temu.  (nik) 



W ostatnich dniach  przebywała w Ustroniu delegacja z niemieckiego 
miasta  partnerskiego  Neukirchen    Vluyn.  Goście  mieszkali  w  hotelu 
„Jaskółka", a sponsorem pobytu był dyrektor hotelu  Krzysztof  Bujwid . 

Dla  miłośników  podróży  i  opowieści  o  nich  gratką  będzie  spo
tkanie  z  Janem  Mędrkiem,  globtroterem  rodem  z  Ustronia,  które 
odbędzie  się  w  MDK  ..Prażakówka"  17  listopada  o godz.  17.  Wy
słuchamy  relacji  z  samotnej  podróży  rowerem  po  Australii.  Poka
zywane  będą  zdjęcia,  slajdy  i  inne  pamiątki  z  wyprawy. 
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Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Krystyna  Rembiesa,  lat  52,  ul.  Ogrodowa  10 
Mar ia  Sztwiertnia,  lat  85,  ul.  Wiejska  18 
Władysław  Buczek,  lat  69,  ul.  J.  Sztwiertni  68 

Wieczorem  9  listopada w 55.  rocznicę zamordowania  34  miesz
kańców  Ustronia  pod  Pomnikiem  Pamięci  odbyła  się  uroczystość 
upamiętniająca  tamte  tragiczne  wydarzenia.  Przy  zapalonych 
pochodniach  wiązanki  kwiatów  złożyli  przedstawiciele  komba
tantów,  władz  miasta,  młodzieży,  mieszkańców  naszego  miasta. 
Przemawiając  pod  Pomnikiem  Ludwik  Gembarzewski  powie
dział  m.in.:  „  Z  roku  na  rok  coraz  bardziej  ubywa  łych,  którzy 
przeżyli  lamie  lata.  Odchodzą  świadkowie  tamtych  wydarzeń, 
ludzie  clla których  dzień  9 listopada  1944  roku  i jego  bezpośred
nie  następstwa  nie  były  historią,  ale  częścią  ich  życia.  Ich  wła
snych,  osobistych,  często  najtragiczniejszych  losów   bo  stracili 
ojców,  matki,  braci  czy  siostry.  "  Fot.  W. Suchta 

OCHRONA  DANYCH 
Chyba wszyscy czytelnicy zauważyli, że od  pewnego momentu  prze

stały  ukazywać  się  w  gazecie  nazwiska jubilatów  i nowożeńców  oraz 
zmarłych mieszkańców naszego miasta. Wielu ustroniaków dzwoniło do 
redakcji, mówiąc, że brakuje  im tych  informacji, pytali  dlaczego tak się 
dzieje. Umieszczanie w prasie nazwisk osób prywatnych zostało uzależ
nione od zgody zainteresowanych ustawą o ochronie danych osobowych. 
Zgodnie z jej zapisem za dane osobowe uważa się każdą  informację do
tyczącą osoby  fizycznej, pozwalającą na określenie jej tożsamości.  Wy
korzystanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której do
tyczą, wyrazi  zgodę na piśmie. Osobie  tej należy podać dokładne  infor
macje o instytucji  lub osobie zbierającej dane oraz cel zbierania danych. 
Musi ona także mieć możliwość wglądu do swoich danych  i nanoszenia 
poprawek,  a  także wiedzieć,  czy  podaje je  na  zasadzie  dobrowolności, 
czy też ma taki obowiązek uwzględniony  w ustawie. 

Przyznajemy, że w pierwszym momencie, nie wiedzieliśmy, jak przy
stosować pracę redakcji do nowych  przepisów. Do tej pory osoby, któ
rych  nazwiska  pojawiały  się  na  naszych  lamach  wyrażały  zgodę  ust
nie. a dbał o to Jerzy  Grigoriew,  kierownik  Urzędu  Stanu  Cywilnego 
w  Ustroniu.  Jednak  poprzestając  na  tym  działalibyśmy  niezgodnie  z 
ustawą. O pomoc  poprosiliśmy  Leszka  Kubienia,  właściciela  zakła
du  pogrzebowego,  Irenę  Hernik  z  USC  i Zdzisława  Dziendziela 
kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Opieki  Społecznej.  Do  tych  trzech 
miejsc dostarczyliśmy  odpowiednie druki,  na których  osoby  zaintere
sowane  lub rodziny będą wyrażać zgodę na jednorazowe  wykorzysta
nie  ich  danych  w  Gazecie  Ustrońskiej.  Przybyła  nam  nowa  teczka  z 
dokumentami,  ale  rubryka  powraca.  (nin) 

3.11.99  r. 
O godz.  10.00 na ul. Strażackiej 
kierująca  fiatem  brava  miesz
kanka Ustronia podczas cofania 
doprowadziła do kolizji z miesz
kańcem naszego miasta jadącym 
fordem  escortem. 
5.11.99  r. 
O  godz.  15.40  na  ul.  Katowic
kiej  zatrzymano  znajdującego 
się  w  stanie  n ie t rzeźwym 
mieszkańca  Ustronia,  kierują
cego  VW  golfem.  Badanie  al
komatem  wykazało  1,16  i  1,26 
prom. 
6.11.99  r. 
O  godz.  6.30  na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej  i Cieszyńskiej 
k i e r u j ą ca  daewoo  nub i ra 
mieszkanka  Goleszowa  wymu
siła  pierwszeństwo  przejazdu i 
dop rowadz i ła  do  ko l iz j i  z 
mieszkańcem  Skoczowa  jadą
cym  fiatem  170. 
5/6.11.99  r. 
W  nocy  włamano  się  do  salo
nu  gier  zręcznościowy ch  przy 
ul.  Partyzantów.  Łupem  padły 
4  konsolety  play  station  i  cry 
na  Cl). 
6.11.99  r. 
Komisariat  Policji  w  Ustroniu 
został  powiadomiony  o  włama
niu  do  domków  letniskowych 
przy  ul.  Ślepej. 
6.11.99  r. 
W godzinach  popołudniowych 
dokonano  kradzieży  z  włama
niem  do  pokoju  w  jednym  z 
domów  wczasowych. 

STRAŻ  MIEJSKA 
5.11.99  r. 
W  trakcie  kontroli  osób  han
dlujących  na  targowisku  po
nownie  przypominano  o  obo
wiązku  umieszczania  cen  na 
towarach.  Jedną  osobę  ukara
no  mandatem  w wys.  40  zł. 
5.11.99  r. 
Drugi  raz sprawdzano,  czy wła
ściciele  nowo powstałych  skle
pów  przy  ul.  A.  Brody  podpi
sali  umowy  na  wywóz  śmieci. 
Tylko  dwie  osoby  wywiązały 
się z tego obowiązku,  pozosta
łym  wyznaczono  ostateczny 
termin 
5.11.99  r. 
Interweniowano  w  jednej  z 
Firm przy  ul.  Sportowej,  odpo
wiedzialnej  za  zanieczyszcze
nie  ul. Grażyńskiego  betonem. 
Nakazano  na tychmias towe 
wyczyszczenie  jezdni. 
5.11.99  r. 
Na  wniosek  mieszkańców  in
terweniowano  na ul. Bocznej w 
sprawie zanieczyszczenia  poto
ku.  Ustalono  osobę  odpowie
dzialną. 

7.11.99  r. 
O  godz.  00.20  na  ul.  Daszyń
skiego  zatrzymano  znajdujące
go  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca  Cisownicy  kierują
cego  fiatem  170.  Badanie  alko
matem  wykazało  2,27  i  2,34 
prom. 
7.11.99  r. 
Mieszkanka  Lodzi zgłosiła  kra
dzież  karty  bankomatowej  z 
pokoju  hotelowego  w jednej  z 
piramid. 
8.11.99  r. 
O  godz.  16.10  naprzeciwko 
Banku  Śląsk iego  k ieru jący 
huyndayem  mieszkaniec  Kato
wic  potrąci!  dwóch  pieszych 
przechodzących  na  pasach. 
8/9.11.99  r.  ' 
W  nocy  na  terenie  Cieszyna 
miała  miejsce  kradzież  samo
chodu  marki  audi  100.  W  wy
niku  natychmiastowego  pości
gu  funkcjonariusze ustrońskiej 
policji  zatrzymali  skradziony 
samochód  na  terenie  naszego 
miasta. 
9.11.99  r. 
O  godz.  8.15  na  ul.  Katowic
kiej  kierująca  renaultem  clio 
mieszkanka  Szklar  najechała 
na  tyl  Fiata  126  p  mieszkańca 
Ustronia. 
9.11.99  r. 
O  godz.  13.15  na  ul.  3  Maja 
kierujący VW  busem  mieszka
niec  Ustronia  wymusił  pierw
szeństwo przejazdu  i doprowa
dził  do  kolizj i  z  mieszkanką 
Jarosławie jadącą  polonezem. 

(mp) 

6.11.99  r. 
Zabezpieczenie  porządkowe 
Biecu  Legionów. 
7.11.99  r. 
Mandatem  w wys.  50 zł  ukara
no  osobę  handlującą  przy  ul. 
Sportowej  bez  wymaganych 
zezwoleń. 
8.11.99  r. 
Interweniowano  w sprawie  za
blokowania  ruchu na ul. Zabyt
kowej  przez  pojazdy  ciężaro
we  i autobusy  parkujące  przed 
zakładem  produkcyjnym.  Kie
rowców  upomniano. 
9.11.99  r. 
Nakazano  zaprowadzenie  po
rządku  przy  jednym  z  budyn
ków przy ul. 3 Maja, gdzie  pro
wadzone  są  prace  remontowe. 
9.11.99  r. 
Wezwano  na  komendę  SM  i 
ukarano  mandatem  w wys.  200 
zl  mieszkańca  Cieszyna,  który 
był  odpowiedzialny  za  rozwie
szenie  150  plakatów  w  miej
scach  do  tego  niewyznaczo
nych.  Wcześniej  kilk a  razy 
kontaktowano  się z nim  i infor
mowano o zasadach  obowiązu
jących w naszym  mieście,  (mn) 
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(cd.  ze  .sir. 1) 
pamiętać, że z tym zawsze jest związana odpowiedzialność  i to nie t> Iko 
przed  ludźmi, jak  to często sprawującym władzę się wydaje  odpowie
dzialność przed  wyborcami, bo mogą nas następnym  razem nie wybrać, 
nie powierzyć tej czy innej funkcji. Jest to także odpow iedzialność przed 
Bogiem nie tylko o swoje własne dobra, ale tak/e o dobro wspólne,  aby 
ten wspólny  los czynić coraz  lepszym. 

W kościele katolickim św. Klemensa glosząc>  kazanie ks. Antoni Sa
pota również.jego końcowy  fragment poświęcił  naszej odpowiedzialno
ści  za dobro wspólne mówiąc: 

Każdy krok, każdy glos. każde słowo musi być wyrazem odpow ie
dzialności, wyrazem miłości do ojczyzny i to ojczyzny pojętej nie w tym 
abstrakcyjnym  znaczeniu   Polski  takiej albo  innej,  republiki  ludowej, 
czy jak byśmy jej nie nazwali, ale ojczyzn}   jako lego miejsca, w którym 
każdy z nas egzystuje  także tu w l  stroniu w takiej czy innej dzielnicy, 
w takiej czy  innej rodzinie, w takiej czy  innej grupie społecznej. Wszę
dzie potrzeba odpowiedzialności, odpow iedzialności  za tę grupę, odpo
wiedzialności  za cale społeczeństwo  .leżeli w każd> m z. na> będzie  laka 
chęć odpowiedzialności, chęć patrzenia na dobro wspólne, w  i> m wspól
nym  domu  będzie  leż  dobro  każdego  z  nas.  Jeżeli  będzie  odwrotnie  i 
tylko dobro osobiste mieć będziemy na uwadze, wtedy wsz> siko się roz
myje   i patriotyzm,  i miłość do Ojczyzn), a w szczególności  odpowie
dzialność.  Dlatego pamiętajmy, że ojczyzna to nasze serce, ojczyzna  to  i 
nasze sumienie. 

Pod  pomnikiem  nie  zabrakło  młodzieży.  Fot.  W.  Suchta 

Ks. A. Sapota swe podziękowania za uczestnictwo w mszy skierował 
do młodzieży, do tych, którzy uczą się jak kochać ojczyznę, jak  postępo
wać.  Ich obecność  na mszy w  intencji ojczyzny jest  szczególnie  cenna. 
Podczas mszy wystąpił chór  „Ave". 

Tradycyjnie już wierni z obu kościołów udająsię pod Pomnik  Pamię
ci  gdzie  składane  są  wiązanki  kwiatów.  W tym  roku  uroczystość  pod 
pomnikiem  uświetniły  poczty  sztandarowe  Światowego  Związku  Żo
łnierzy  AK,  OSP  Nierodzim,  OSP  Kuźni  Ustroń,  Polskiego  Stronnic
twa Ludowego, „Solidarności" Kuźni Ustroń. Szkoły Podstawowej nr 2. 
Co szczególnie cieszy wśród delegacji władz miasta, kombatantów,  sto
warzyszeń  i partii  politycznych  znalazło  się  aż  pięć  delegacji  ustroń
skich szkół: wymienionej już SP2, SP1. Gimnazjum nr  1, Gimnazjum  j 
nr 2, Zespołu  Szkól  Technicznych. 

Burmistrz Jan  Szwarc  w swym wystąpieniu powiedział  m.in.: 
Spotkaliśmy  się  tutaj dzisiaj  aby  oddać  hołd  wszystkim  pole

głym,  wszystkim  tym,  którzy  nie  szczędzili  sił,  zdrowia  i własnego 
życia,  aby  sprawić,  że  dziś  żyjemy  w  wolnym  kraju.  Pozwolicie 
państwo,  że  w  tym  dniu.  podniosłym  i  uroczystym,  przytoczę  sło
wa. które powinny  być dewizą  każdego  Polaka:  „Nigdy  nie pytajmy 
co  może  dać  nam  ojczyzna,  pytajmy  co  my  możemy  dla  niej  uczy  I 
nić."  Chciałbym  w  tym  uroczystym  dniu  dedykować  te  słowa  lu
dziom. których  naród  wybrał  i którzy  tworzą  najwyższą władzę  pań
stwową  w tym kraju. Nic chcemy  słuchać  ich  kłótni,  chcemy  rzetel
nych  rozmów,  chcemy  widzieć  troskę  o  naród,  o  Polskę.  Stoimy w 
przeddzień  przystąpienia do Unii  Europejskiej. Jest  to ogromne  wyda  I 
rżenie  i czasu  oczekiwania  nie  powinniśmy  tracić  na  waśnie  i kłótnie,  ' 
ale powinniśmy  budować silny potencjał  ekonomiczny  państwa,  stwo
rzyć młodzieży dostęp do nauki, kultury, aby w nich budować potencjał 
intelektualny.  Wspólna  Europa  stanie  się  w  niedługim  czasie  lakiem. 
Mamy wolność, z czego jesteśmy  dumni  i szczęśliwi,  ale chcemy  w lej 
wspólnej Europie, my jako Polacy, po tylu  latach zniewag, stąpać z god  ! 
nością  i podniesioną  głową.  Wojsław  Suchta 

„Kwiat y  polskie"  w  wykonaniu  M.  Kołoczek.  Fot.  W.  Suchta 

LAUR  CIESZYNIANK I 
11  listopada  w Teatrze  im.  A.  Mickiewicza  w  Cieszynie  odbył 

się  uroczysty  koncert  połączony  z  ceremonią  wręczenia  Srebr
nych  Cieszynianek  oraz Złotej Cieszynianki.  Laury  po  raz  pierw
szy przyznano w  1997  r. z  inicjatywy Związku  Komunalnego  Zie
mi  Cieszyńskiej,  który  do  dziś  jest  organizatorem  uroczystości. 
Laury  Srebrnej  Cieszynianki  przyznają  gminy  osobom  szczegól
nie  się  wyróżniającym.  W  tym  roku  w  Ustroniu  Rada  Miejska 
postanowiła  przyznać  laur  Srebrnej  Cieszynianki  Teresie  Mo
krysz  za  dynamiczny  rozwój  firmy  Mokate  i jej  rynkowe  sukce
sy  w  kraju  i  za  granicą,  za  sponsorowanie  życia  kulturalnego  i 
imprez  sportowych  w  mieście. 

Laury wręczano w Teatrze  11 listopada, wcześniej odbył się kon
cert, w którym wystąpiły zespoły ziemi cieszyńskiej, całość zaś przy
gotowały:  Małgorzata  Kiereś  z  Wisły  i Danuta  Koenig  z  Ustro
nia.  Mocnym  akcentem  koncertu  była  recytacja  ustronianki  Mag
daleny  Kołoczek  fragmentu "Kwiatów  polskich" Juliana  Tuwima. 
Na widowni  zasiedli  samorządowcy,  był marszałek  Jan  Olbrycht, 
i starosta  Andrzej  Georg.  Teresie  Mokrysz  Srebrną  Cieszyniankę 
wręczali  wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  Rudolf  Krużołek  i 
burmistrz  Jan  Szwarc.  W  innych  gminach  należących  do  ZKZC 
również wybrano  laureatów, a zostali  nimi: w  Brennej ksiądz  Józef 
Budniak,  w Chybiu  Hcrmina  i Edward  Przemyk  działacze  spo
łeczni  związani  z Towarzystwem  Miłośników  Zarzecza,  w Cieszy
nie Janina  Marcinkowa  za dokumentację  tańców cieszyńskich, w 
Dębowcu  Gustaw  Bijczek  za  budowę  Letniej  Altany  w  Łączce  i 
wskrzeszenie  dożynek,  w Goleszowie  lekarz Jan  Śliwka, w  Haźla
chu  Jan  Kula  za  opracowanie  wielu  publikacji  pamiętnikarskich, 
w  Istebnej Zuzanna  Kawulok  za służbę góralskiej ziemi, jej  kultu
rze  i  ludziom,  w  Jaworzu  Gustaw  Lorek  za  działalność  charyta
tywną,  w  Skoczowie  Paweł  Sikora  za  zaangażowanie  w  budowę 
sieci gazowej  i wodociągowej, w Strumieniu  Anna  Mazur  za  wy
stawienie  sztuki  Jakuba  Kormbluma  „Ojciec  na wymowie",  w  Wi
śle  Stefan  Pojdą  za  pracę  przy  organizacji  Tygodnia  Kultury  Be
skidzkiej,  w  Zebrzydowicach  Stanisław  Kania  za  kierowanie  ze
społem  „Małokończanic". 

Kapituła  Lauru  Złotej  Cieszynianki  złożona  z  przewodniczą
cych  rad  gmin  należących  do ZKZC  postanowiła  przyznać  Złotą 
Cieszyniankę  w  1999  r. Janinie  Marcinkowej.  (ws) 

W  środku  Teresa  Mokrysz  laureatka  z  Ustronia.  Fot.  W.  Suchta 
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KALENDAR Z  2000 
Już  niedługo  rozpoczną  się  prace  nad  „Kalendarzem  Ustroń

skim  2001",  na  razie jednak  w parafiach ewangelickich  i katolic
kich,  Muzeum,  Bibliotece  Miejskiej,  Miejskim  Domu  Kultury 
można  kupić wydanie na rok 2000.  Szczególny  to rok, więc  szcze
gólnie  starano  się  wzbogacić  wydawnictwo.  W  poprzednim  jako 
pierwszy  wypowiadał  się  premier  Jerzy  Buzek,  a w tym  roku  o  na
pisanie  przesłania,  które  pomogłoby,  nam  ustroniakom,  wejść  w 
nowe  tysiąclecie, poproszono  papieża  Jana  Pawła  II  i Generalnego 
Sekretarza Światowej Rady Luterańskiej dr.  Ishmaela Noko.  Szcze
gólna  była  także  premiera  wydawnictwa.  Pokazano  je  w  środę,  3 
listopada  podczas  koncertu  Adama  Makowicza.  Zaś  9  listopada  w 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa, po występie zespołu  „Bel  Musie" 
o  zaprezentowanie  Kalendarza  poproszono  Zbigniewa  Niemca: 

Trzymam w ręku drugą edycję „Kalendarza  Ustrońskiego".  To 
bardzo  ważne  wydarzenie,  ponieważ jest  to  kolejny  element  życia 
kulturalnego  Ustronia,  życiorysu  Ustronia,  jak  można  by  powie
dzieć.  W  codzienności  naszego  miasta  być  może  nie  zawsze  za
uważamy  to bogactwo.  Ja  ze względu  na  miejsce  pracy  patrzę  tro
chę z boku  i stwierdzam, że jak  na miasto kilkunastotysięczne,  dzie
je się  u  nas  wiele  ciekawych  rzeczy.  Wyobraźmy  sobie  rok  2020, 
kiedy młodzież przygotowuje się do matury  i okazuje się, że wielce 
prawdopodobnym  tematem  będzie:  „Burzliwy  rozwój  życia  kultu
ralnego  Ustronia  u schyłku  XX  wieku".  Zaczyna  się  szperanie  po 
bibliotekach....  i cóż  młodzież  w nich  znajdzie?  Bardzo  dużo:  Ka
lendarze  Ustrońskie,  Pamiętniki  Ustrońskie,  roczniki  „Gazety 
Ustrońskiej",  roczniki  tygodnika  „Po  górach  i dolinach"  wydawa
nego  przez  parafię św.  Klemensa  i „Słowa  Hermanickiego"  ojców 
Dominikanów, kolejne tomy „Wyboru  źródeł do dziejów  Ustronia", 
wydawnictwa  Urzędu  Miejskiego,  ustrońskiego  oddziału  Polskie
go Koła Ekologicznego,  biografie; wydawnictwa  okolicznościowe. 
Tam  będą czytać  o chórach  ewangelickich  i katolickich,  o  świetno
ści Estrady Ludowej „Czantoria", o niespotykanej popularności  dzie
cięcego  zespołu  „Równica",  działalności  „Brzimów",  funkcjono
waniu  muzeów,  kilku galerii  itd. Nie da się w krótkim  czasie  opisać 
wszystkich  artystycznych  przedsięwzięć,  chciałem  tylko  uzmysło
wić  państwu, jak  dużo dzieje się w  Ustroniu. 

Następnie  Z.  Niemiec  wspominał  wybitnych  pionierów  życia 
kulturalnego  na naszym  terenie m.  in.: Józefa Gajdzicę, Jana  Wan
tułę,  Jana  Szczepańskiego,  Józefa  Pilcha,  Jana  Nowaka.  Stwier
dził,  że dzisiejsi  działacze  czerpią  z  tradycji. 

Jest  chyba  coś w tym  ustrońskim  powietrzu, jakieś  specjalne 
fluidy, jeśli  czytamy w „Kalendarzu  Ustrońskim  2000" o  prostych 
ślusarzach,  którzy  na  początku  XX  wieku  z wewnętrznej  potrze
by  pisali  pamiętniki.  Ale  znajdziemy  w  wydawnictwie  wiele  ta
kich  ciekawych  informacji.  Przeczytałem  wszystkie  artykuły  i 
żałuję, że  nic  nie  zostało  na  długie jesienne  wieczory,  mogę  jed
nak  powiedzieć,  że  wszystkie  są  interesujące. 

W  Muzeum  o  Kalendarzu  mówił  Z.  Niemiec.  Fot.  W.  Suchta 

„Kalendarz Ustroński 2000" ma prawie 300 stron, a wymienienie 
choćby  tylko tytułów  i autorów zajęłoby pół strony w gazecie.  Zna
lazło  się w nim  kalendarium,  artykuły  dotyczące wszystkich  chyba 
dziedzin  życia, rozmowy z ciekawymi  ludźmi, teksty  humorystycz
ne,  wiersze  wielu  znakomitych  poetów,  piękne  grafiki  i  zdjęcia. 
Zdjęcia,  które  nawet  bez  tekstu  opowiadają  niezwykle  zajmującą 
historię  miasta:  ludzi,  zdarzeń,  budynków  z wczoraj  i dziś.  Można 
przypuszczać,  że  ludzie, których  interesuje Ustroń, znajdą w  lektu
rze  Kalendarza  prawdziwą  przyjemność,  a  ci,  którzy  uważają,  że 
nie jest  to ciekawe  miasto,  zmienią  zdanie. 

„Kalendarz  Ustroński"  opracował  zespół:  Danuta  Koenig,  Li 
dia Szkaradnik,  Kazimierz Heczko.  Adiustację wykonał  Kazimierz 
Kaszper,  okładkę  zaprojektował  Karol  Kubala,  opracował  gra
ficznie  i wydał  publikację  Kazimierz  Heczko.  Wszyscy  autorzy 
pracowali  społecznie.  Monika  Niemiec 

P I W K O 

Portret  podwójny.  Piórko. 
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WYBRAL I  WISŁĘ 
216  absolwentów  ukończyło  w tym  roku  ustrońskie  szkoły  pod

stawowe. Najwiecej, bo 42% wybrało dalszą  naukę w liceach  ogól
nokształcących,  32%  w średnich  szkołach  zawodowych  i 25% w 
zasadniczych  szkołach zawodowych. Najwięcej wybrało  „ogólniak" 
im.  Stalmacha  w Wiśle    11,1%,  następnie  cieszyńskie  licea: im. 
Osuchowskiego  10,65%,  im. Kopernika 9,26%,  Filię w Ustroniu 
6,48%,  Filię w Skoczowie   2,77%,  LOTE    1,4%. W poszczegól
nych  ustrońskich  szkołach  podstawowych  absolwenci  najchętniej 
wybierali:  licea  ogólnokształcące:  SP2   53%, a następnie  SP1 
49%,  SP3  Polana  38%,  SP5  Lipowiec  31%,  SP6 Nierodzim 
14%,  średnie  szkoły  zawodowe:  SP6   47%,  SP3   34%,  SPI  
31%,  SP2  28%  i SP5  28%,  zasadnicze  szkoły  zawodowe: SP
5   41%,  SP6  39%,  SP3   28%,  SP2   19%, SP1    16%. 

W  przytoczonej  statystyce  potraktowaliśmy  Filię  LO w Ustro
niu  jako  odrębną  szkołę,  choć  organizacyjnie  jest  to część LO 
im.  Kopernika.  Od  1 stycznia  1999  r. szkoły  średnie  podlegają 
władzom  powiatowym.  Zapytałem  starostę  Andrze ja  Georga, 
czy jest szansa, aby w Ustroniu  powstało samodzielne  liceum  ogól
nokształcące.  Starosta  wykluczył  taką  możliwość  twierdząc, że 
nie miałoby  to uzasadnienia  ekonomicznego,  a praca  dydaktycz
na w fili i nie  budzi  zastrzeżeń.  Martwi  takie  stanowisko,  gdyż  od 
roku  szkolnego  20012002  licea  trwać  będą  tylko  trzy  lata. Bę
dzie więc mniej klas, mniej etatów  dla  nauczycieli  i bardzo  praw
dopodobne, że znowu z „ekonomicznego  punktu  widzenia"  trze
ba  będzie  zlikwidować  ustrońską  fili ę  LO.  (ws) 

I
W związku ze zbliżającymi się Świętami  Bożego  Narodzenia 

i przełomem  tysiącleci  zwracam  się z gorącym  apelem  do wła
ścicieli  prywatnych  posesji, dyrekcji  instytucji  i zakładów o świą
teczne  przystrojenie  domów,  budynków.  Wszystkim  nam  zale
ży, by mieszkańcy  Ustronia  oraz goście do niego przybywający, 
odczuli  atmosferę  tych  dwóch,  jakże  różnych,  ale równie nie
zwykłych,  świąt.  By zapamiętali  Ustroń  jako  miasto  wyjątko
we,  do którego  warto  powracać.  Serdecznie  proszę  o  wspólny 
udział w stworzeniu  świątecznego  klimatu  w naszym  mieście. 

Jan  Szwarc,  burmis t rz  Ustronia 

Uchwałą  Rady  Miejskiej  wprowadzono  w Ustroniu  obowiązek 
umieszczania  plakatów  tylko w wyznaczonych  miejscach.  Ich  wy
kaz można  znaleźć w Przedsiębiorstwie  Komunalnym  przy ul. Ko
nopnickiej,  tam  też płaci się za rozwieszenie  plakatów.  Umieszcze
nie ogłoszenia  na jednej  tablicy  kosztuje  I zł + 22%  VAT, robią to 
pracownicy  przedsiębiorstwa, a zlecający tylko je  dostarcza.  W  ten 
sposób  bez używania  własnego  samochodu,  ponoszenia  kosztów 
paliwa  i oszczędzając  czas  dostarczamy  informację do prawie 30 
miejsc na terenie  całego  miasta. Co  ciekawe,  trudno jest o tych ko
rzyściach  przekonać właścicieli  firm, którzy częściej wybierają bar
dziej  skomplikowane  rozwiązania.  Najpierw  wieszają  plakaty w 
wybranych  przez  siebie  miejscach,  zdarza  się, że wbijając pinezki 
w drzewa, potem otrzymują wezwanie na komendę straży miejskiej, 
gdzie płacą mandat  i dopiero na koniec trafiają do  Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.  Winnych  ustala  się  dość  łatwo, bo reklamująca się 
firma, najczęściej dokładnie  informuje, jak  do niej trafić.  (mu) 

Fot.  W.  Suchta 

Dużym  zainteresowaniem  cieszyła  się wystawa  obrazów Bo
gusława  Heczki,  pierwsze  na Węgrzech,  później w Opolu. Ca
łość  ekspozycji  pomyślano  jako  spacer  po Beskidzie  Śląskim, z 
jego  niepowtarzalną  aurą,  architekturą,  które  to cechy  charakte
rystyczne doskonale potrafi uchwycić w swych akwarelach  ustroń
ski  artysta. 

Na  Węgrzech  wystawa  odbyła  się w  stolicy  na  zaproszenie 
polonijnego  zarządu  XI dzielnicy  Budapesztu  w galerii  hotelu 
Flamenco.  Budapesztańskiej  publiczności  B. Heczko  przedsta
wił  ponad  40 obrazów,  głównie  akwarel.  W wernisażu  wystawy 
uczestniczył  burmistrz Budapesztu, polski  konsul,  przedstawiciele 
poloni,  wystawę  odnotowano  w prasie  radiu  i telewizji.  Prosto z 
Węgier  obrazy  przewieziono  do galerii  Uniwersytetu  Opolskie
go,  gdzie  B. Heczko  miał  swą kolejną  indywidualną  wystawę. 
Galeria  w Opolu,  w której  prezentowano  obrazy  B. Heczki, nie 
ogranicza  się wyłącznie  do działalności  wystawienniczej.  W  jej 
pomieszczeniach  odbywają się prelekcje, spotkania,  galeria w ten 
sposób  żyje, stale coś się w niej dzieje. Obrazy  B. Heczki  prezen
towano  w Opolu  półtora  miesiąca.  Obecnie  można je oglądać w 
Ustrońskiej  Galerii  Sztuki  Współczesnej  B& K Heczko  miesz
czącej  się w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  (ws) 

TRAFIONA WYSTAWA 
Wystawę,  która  cieszy  się  niesłabnącym  zainteresowaniem nie 

tak  łatwo  zorganizować.  Trzeba  wybrać  ciekawy  temat,  cenne 
eksponaty,  zaprosić  ludzi  chcących  zaprezentować  swoje  kolek
cje, ważna jest  również  promocja.  Wiele  elementów  przyczyniło 
się do niewątpliwego  sukcesu  wystawy  zatytułowanej  „Przyroda 
wokół  nas"  prezentującej  zbiory  kamieni,  zwierząt,  owadów ze 
zbiorów  Tomasza  Gazurka.  Ten ustroniak.  pasjonat  i  znawca 
tematu,  członek  Śląskiego  Towarzystwa  Entomologicznego  pre
zentuje  m.  in.  zbiór  1200  chrząszczy  z ponad  70 rodzin. 

Wystawa jest  interesująca, a zarazem  edukacyjna,  wysłano  więc 
zaproszenia  do szkół  powiatu cieszyńskiego. Oglądali ją uczniowie 
z Wisły, Skoczowa, Cieszyna,  Brennej, Górek, Strumienia, a nawet 
ze  Słotwiny.  Wycieczki  do Muzeum  organizują  także  nauczyciele 
ustrońskich  szkół.  Eksponaty  zna najlepiej ich właściciel, nie da się 
jednak zatrudnić go w charakterze przewodnika.  Rozwiązaniem oka
zało  się nagranie  kasety. Zwiedzającym towarzyszy  nagranie z tek
stem  T. Gazurka,  który w sposób przystępny  i zajmujący opowiada 
o  kolekcji.  Po obejrzeniu  całości  dzieci  siadają  i zadają  pytania, 
bardzo  różne.  Interesuje  ich na przykład,  czy owady  nie wyginą 

i  jeśli  będą  łapane  przez entomologów,  czy  odczuwają  ból, czy żyją 
i  jeszcze,  gdy są preparowane  i przybijane szpilką.  (mn) 
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X BIEG 
LEGIONÓW 
Rekordowa  liczba 655  biega

czy  uczestniczyła  w  tegorocz
nym  jubileuszowym  X  Biegu 
Legionów. Aż 491  spośród  nich 
to  uczniowie  szkół  podstawo
wych  i gimnazjów w  przeważa
jącej  mierze  us t rońsk ich. 
Uczniowie  biegali  na  stadionie. 
Najł iczniejsząobsadę miał  bieg 
chłopców klas 1111V, który  zgro
madził  na  starcie  94  uczestni
ków.  Nie  bez  zasługi  są  tu  też 
nauczyciele  ustrońskich  szkół, 
którzy  bieg  propagowali,  a  już 
na  stadionie  pomagali  w  jego 
przeprowadzeniu.  Dużym  prze
życiem dla najlepszych było  od
bieranie nagród z rąk burmistrza 
Jana  Szwarca. 

Bieg główny  odbył  się na  dy
stansie  10  km.  Wystartowało 
164 zawodników  i zawodniczek. 
W  bramie  s tad ionu  Kuźni 
Ustroń  honorowym  starterem 
był burmistrz J. Szwarc.  W staw
ce  biegaczy  oczywiście  nie  za

brakło  pomysłodawcy  Biegu 
Legionów  sprzed  dziesięciu  lat, 
ówczesnego  burmistrza,  dziś 
starosty  Andrzeja  Georga. 

Zwycięstwa  Ewel iny  Biel
skiej  i Eryka  Szostaka  (oboje 
z  Krakowa)  nie były dla  nikogo 
zaskoczeniem.  E.  Bielska  to  te
goroczna  trzecia  zawodniczka 
mistrzostw  Polski  seniorek  na 
10.000 m, w przeszłości  zdoby
ła  17  medali  na  mistrzostwach 
kraju, zaś E. Szostak  też ma  kil 
kanaście medali mistrzostw  Pol
ski, w tym  roku  był drugi  wśród 
seniorów na 5000 m. Od  począt
ku  kontrolowali  sytuację  i pew
nie  finiszowali.  Spokojnie  cały 
dystans  pokona ła  mist rzyni 
świata  w  biegach  górskich  Da
nuta  Kondziołka.  Najstarszym 
uczestnikiem  zawodów  był  73
letni  Kazimierz  Woj tkowiak  z 
Czeladzi  (46,00).  Wystartowa
ło  też  dwóch  zawodników  nie
pełnosprawnych.  Tadeusz  Bed
naczyk z Jastrzębia pokonał  tra
sę  o  kulach  w  czasie  1.14,03., 
zaś  Zbigniew  Stefaniak  z  Gą
siorowa,  również  o  kulach  w 

czasie  1.51,46.  Sędzia  główny 
biegu  Jerzy  Kukla  z  Polskiego 
Związku  Lekkoat letycznego 
stwierdził, że cała  impreza  prze
biegła zgodnie z przepisami,  nie 
było żadnych  nieprawidłowości, 
również  od  strony  organizacyj
nej  zawody  są  bez  zarzutu. 

Zwycięzcy  powiedzieli:  Er
nestyna  Bielska: —  Jest to mój 
pierwszy  sezon  po  urodzeniu 
synka  i w  tym  roku  nie  miałam 
większych  sukcesów.  W  Ustro
niu jestem  po  raz pierwszy.  Co 
ciekawe  nigdy  też nie byłam  na 
zgrupowaniu  w Wiśle. Nie  wie

działam,  że  jest  tu  tak  ładnie. 
W  tym  biegu  nie obawiałam  się 
konkurencji, raczej byłam  pew
na wygranej  i bardziej  biegłam 
treningowo.  Mogłam  co  praw
da  taki  sam  trening  zrobić  so
bie  w  Krakowie,  ale  tak  zoba
czyłam  przynajmniej  Ustroń. 

Eryk  Szostak:  —  Nie  oba
wiałem  się  konkurencji,  choć 
biegł  za  mną  Arkadiusz  Sowa, 
zawodn ik  j uż  u ty tu łowany. 
Jednak  ja jestem  w dobrej  for
mie  ponieważ  za  kilkanaście 
dni  startuję  w  Japonii  w  szta
fecie.  Praktycznie  dziś  był  to 
mocniejszy  trening.  Wszyscy 
narzekają  na  trasę  tego  biegu. 
Generalnie  nie jest ona  taka  zła, 
w większości  są  to  leśne  ścież
ki,  nie  za  dużo  asfaltu,  ale  jest 
na  niej za dużo  kamieni  i przez 
to  jest  n iebezp ieczna.  Przy 
większych  prędkościach  moż
na  skręcić  staw  skokowy,  na
bawić  się  innej  kontuzji.  Jed
nak  dla  tych  co  biegają  dla 
zdrowia  jest  bardzo  dobra.  O 
samym  biegu  w  Ustroniu  do
wiedziałem  się  od  kolegów. 

Trenuję od  1990  roku,  obecnie 
w  WKS  Wawel. Jestem  żołnie
rzem  w  stopniu  plutonowego. 

Wyniki  dziewcząt:  klasy  III :  I. 
Aldon a  Mal inowska  SP1,  2.  Na
tali a  Leśniak  SP3,  3.  Natalia  Po
pek  SP2 ,4.  Anit a  Prutek  SP1,  5. 
Klaudi a  Kopeć    Czeladź.  6.  Ur 
szula  Walczysko  SP2.  7.  Anna 
Goszvc  SP,  8.  Ola  Zajonc  SP1, 
9.  Elżbieta  Procner   SP2.  10.  Na
talia  Pilch  SP3.  klasy  II1IV:  I. 
Aneta  Kocjan  SP3,  2.  Justyna 
Lakomska  SP5,  3.  Natal ia  Że
browska  SP2,  4.  Katarzyn a  Ma
dzia  SP5.  5. Monik a  Gluza  SP2, 
6.  Wiktori a  Drozd  SP2,  7.  Gosia 
Wi l k  SP2,  8.  Katarzyn a  Zloch 
SP2,9.  Ewelina  Grześkiewicz  SP
5.  10. Natalia  Czerwiakowska  SP
2.k lasy  VVI :  I. Natalia  Wawrzy 
nowicz    Strzelce  Opolskie.  2. 
Agnieszka  Zabdyr     Pogórze,  3. 
Martyn a  Skóra   Czeladź,  4.  Mar 
ta  Francuz  SP1,  5.  Basia  Szpak 
SP2,  6.  Sylwia  Kaczmarczyk  SP
2,  7.  Justyna  Trybalsk a  SP2.  8. 
Karolin a  Wyk a   Skawinki,  9.  Lu 
iza  Hara ty k  SP2,  10.  Barbar a 
Sznura    Strzelce  Opolskie,  klasy 
VII I  i  I  gimnazjum:  1.  Monik a 
Szpernol  SP2,  2. Anna  .Jagodziń
ska    Czeladź,  3.  Aneta  Szarek  
Spytkowice.  4. Anna  Czyż   Jasz
trzębie,  5.  Dobrochna  Sekuła  SP
2.  6.  Elżbieta  Górn io k  SP6,  7. 
Ann a  Puzoń  SP2.  8.  Berenika 
Kiszk a  SP1,  9.  Agnieszka  Ma
z i a r c z uk  S P  3,  10.  D o m i n i k a 
Czepczor   G2. 

Wyniki  chłopców:  klasy  III :  1. 
Mateusz  Tomala  SP6,  2.  Daniel 
Suchodo lski  SP1,  3.  Wojc iech 
Kramarczy k  SP1.4.  Bartek  Pilch 
SP3.  5.  Jan  Kaczmarek  SP1.  6. 
Mateusz  Śliwka  SP3.7.  Sebastian 

Fot.  W.  Suchta 

Jończyk  SP2,  8.  Łukasz  Piwo
warski  SP2,9.  Piotr  Z o n c h ta  SP
3,  10. Piotr  Kuś SP2, klasy  IIIIV : 
1.  Dariusz  Szpernol  SP2,  Kami l 
Sikora  SP6,  3.  Dawid  Kocot  SP
6,  4.  Tomasz  Pawelski  SP1,  5. 
Grzegorz  Gibas   Skawinki,  6.  Ar 
tu r   Węglorz  SP2,  7.  Paweł  Siko
ra  SP2,  8. Tomasz  Sztwiertnia  SP
6 ,9.  Krzysztof  Kani a  SP2,10.  Ar 
tur   Broda  SP2.  klasy  VVI :  1. 
Wojciech  Dorighi    Cisownica.  2. 
Jacek  Ciepły  SP2.3. Tomasz  Kra l 
SP6.  4.  Mateusz  Czakon    Pogó
rze,  5.  Micha ł  Rożnowicz  SP6.  6. 
Mateusz  Wyskiel  SP6,  7.  Tomasz 
Kożdoń  SP1,  8.  Paweł  Kopel  SP
1,  9.  Mateusz  Górniok  SP6,  10. 
Paweł Tomiczek SP6, klasy VII I i 
I g imnazjum:  1. Kami l  Gołofi t   Ja
strzębie,  2.  Piotr   Bucki    Jastrzę
bie,  3.  Tomasz  Zorycht a  SP3,  4. 
Damian  Huba    Cieszyn,  5.  Da
mian  Czyż    Jastrzębie,  6.  Paweł 
Dzijo k    Radziechowy,  7.  Paweł 
Skóra  SP2,  8.  Piotr   Szkutek  SP
3.  9.  Radosław  Popek  SP2.  10. 
Łukasz  Pietroszek  SP2. 

Wyniki biegu głównego: kobiety: 
1.  Ernestyna  Bielska    AZS  Kra
ków  (37,46),  2.  Patrycj a  Włodar 
czyk   Jaworzno  (37,46), 3. Barba
ra Waręda  Jastrzębie (42,02),  16. 
M a g d a l e na  D r ó zd    Us t r oń 
(54,26),  18.  Danuta  Kondziołk a  
TRS  „Siła"  Ustroń  (56,03),męż
czyźni:  1.  Eryk  Szostak    Wawel 
Kraków  (29.33),  2.  Arkadiusz 
Sowa   Dąbrowa(29,41). 3. Tomasz 
Librowsk i    AZS  Biała  Podlaska 
(29.50),  46.  Stanisław  Gorzołka  
Ustroń (37,27), 62. Jacek Hvrni k 
Ustroń  (38,46),  130. Jacek  Sucho
dolski    Ustroń  (46,04),  159. An
drzej   Georg   Ustroń  (57,31). 

Wojsław  Suchta 

Burmistrz dekorował  najmłodszych  biegaczy.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 



M.  Kiereś w wiślańskim  Muzeum.  Fot. W. Suchta 

U  ZIELINIORK I 
— Jest  to na pewno  pierwsza  wystawa  ziół w  Polsce  —  twierdzi Ma

łgorzata  Kiereś z Muzeum  Beskidzkiego  w Wiśle o prezentowanej  tam 
wystawie  ziół.  — Jak  się  okazuje  nik t  nie wpadł  na pomysł  prezentowa
nia  t raw y  na wystawie,  gdzie  zioła  wiszą  tak  jak  dawniej   w domu  na 
polyniu . Ja osobiście  chcę by odwiedzający  Muzeum  odczytywali  świat 
różnymi  językami. 

Na wystawie w Wiśle można zobaczyć ponad  200  różnych  ziół.  Do
datkową  atrakcją  na wystawie  są podawane  tam przepisy  na ziołowe 
specyfiki  przeciw  różnym  dolegliwościom.  Wszystko  są to  receptury 
jeszcze przedwojenne. Popularność wszelkich publikacji o ziołach spra
wia, że wystawa  cieszy  się dużym  powodzeniem.  Wszystkie  prezento
wane zioła w wiślańskim  Muzeum,  na co dzień  możemy  znaleźć  w na
szym regionie. Przy okazji wystawy, która trwa będzie do końca  listopa
da, okazało się, że generalnie  nie najlepiej znamy zioła. 

Kiedy ś  zioła  zb ierano  od  wiosny  do jesieni,  j ednak  większość 
przed  świę tym  Janem  — mówi  M.Kiereś.  — Oczywiśc ie  są zioła  zbie
ran e  rano,  ale i takie,  któr e  z r y w a my  po zachodz ie  słońca.  (ws) 

PEŁNA SALA 
W  październiku  Estrada  Ludowa  „Czantoria"  występowała w 

Domu  Kultury  w Hawierzowie  na zaproszenie  koła  Polskiego 
Związku  Kulturalno   Oświatowego.  Nasze  pieśniczki  spotkały 
się  z ciepłym  przyjęciem  Polaków  mieszkających  na  Zaolziu. 
Zespół  wziął  także  udział  w koncercie  poświęconym  pamięci 
Władysława  Niedoby  i Władysława  Młynka  w ramach  „Gaudę 
Cantem  99".  Koncerty  odbyły  się 24 października  w Bielsku 
Białej. Estrada miała okazję przedstawić swój dorobek  artystyczny 
w  dwóch  koncertach:  pieśni  ludowych  i religijnych. 

7  listopada  zespół  koncertował w sali  kina „Zdrój " w Ustroniu, 
w  ramach  obchodów  Święta  Niepodległości  w naszym  mieście. 
W szczelnie  wypełnionej  publicznością  sali  zabrzmiały  nuty  pie
śni  patriotycznych,  religijnych,  ludowych  wzbogacone  strofami 
poezji  recytowanej  przez  dzieci  z Estrady  Poetyckiej. Zespół  na
grodzono  owacją  na stojąco.  W sobotę,  13 listopada,  zespól  wy
stąpił z okazji  jubileuszu  45   lecia  istnienia  chóru  „Przełęcz" z 
Mostów  koło  Jabłonkowa.  W prezencie dla  rodaków  zza  Olzy  za
brzmiały wiersze  i nasze pieśniczki.  Małgorzata  SiwiecSkut 

W kinie „Zdrój" koncert zakończyła owacja na stojąco.  Fot. W. Suchta 
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Od  ponad  miesiąca  Muzeum  Narodowe  w Kielcach  wystawia 
ustrońską  kolekcję  Biura  Promocji  i Wystaw  Artystycznych pod 
tytułem  „Postacie  i sceny z literatury  polskiej".  Nie  bez  powodu 
na miejsce ekspozycji  wybrano  Oddział  Muzeum   pałacyk  Hen
ryka  Sienkiewicza  w Oblęgorku  kolo  Kielc,  bowiem  w jej  skład 
wchodzą  63  obrazy  olejne  portretujące  właśnie  sienkiewiczow
skich  bohaterów.  Wystawę  uzupełniają katalogi  i albumy  wydane 
przez galerię  RPiWA  w Ustroniu,  udostępniane  są adresy  placó
wek  kultury, pensjonatów,  hoteli,  domów  wypoczynkowo   sana
toryjnych,  obiektów  sportowych  i placówek  leczniczych. 

„Dar  Narodowy"   pałacyk  w Oblęgorku  stał  się siedzibą  Mu
zeum  H. Sienkiewicza 26 października  1958  roku.  Placówka  ta po
wstała z inicjatywy dzieci pisarza.  Po otwarciu muzeum w pałacyku 
utrzymano dawny wygląd wnętrz tylko na parterze, z lat  1902 1914, 
czyli z okresu  zamieszkiwania w nim  Sienkiewicza.  Na  piętrze  na
tomiast  utworzono  interesującą wystawę biograficzno  literacką, w 
skład  której  wchodzą  najcenniejsze pamiątki po pisarzu,  m.  in. al
bumy,  listy,  przedmioty  osobiste,  wydania  książkowe,  nadane na
grody  (w  tym  Nagroda  Nobla)  oraz  portrety jego  trzech  żon. 

Ustrońską  wysFawę otwierają  już w samym  wejściu do  muzeum 
portrety Nel oraz Krzyżaka  w zbroi.  Pozostała część kolekcji  pre
zentowana  jest  na parterze w głównej  sali,  zwanej  Halikówką, w 
sąsiedztwie  zabytkowych  obrazów  pochodzących  z czasów,  kie
dy w Oblęgorku  mieszkał  Sienkiewicz. 

Bożena  Kubień,  kierownik  galerii  BPiWA 

Pi ln ie  z a t r u d n ię 
PREZENTERA  MUZYCZNEGO 

z  w ł a s n ym  s p r z ę t em 
Tel. (033)  8544803 do godz. 14. 

6  l is topada w Ust ron iu  zag iną ł  s rebrny 
SZNAUCER   MINIATURKA  „Pep ik " . 

Dla znalazc y  nagrod a 500 zł. 
Tel.  8542157,  0604169329 

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 T A ! ! ! 

3  emisje  reklamy  9cm  x 4cm = 197,64 zł 

T E R A Z  Z A P Ł A C I S Z  160 ZŁ ! ! ! 
i  dodatkowo  otrzymasz  2 cm za  darmo 

•¿Cft^te  n a życzenia  dla Kl ientów  : 

' H L W w  świątecznym  numerze  GU! 

PROMOCJA  DOTYCZY WSZYSTKICH  PODMIOTÓW  GOSPODARCZYCH 

9cm 

R SP  „Jelenica"  zawiadamia  wszystk ie 

podmio ty  gospodarcze  o przy jmowaniu 

zamówień  na realizację  bonów  towarowych 

w  naszych  sklepach  przy  ul. 3 Maja 

(ogó lnospożywczy,  mięsny,  del ikatesy). 

P r z y j m u j e my  zamówienia 

na  wykonanie  paczek  M i k o ł a j o w y ch 

i  świątecznych  w  hur towni 

spożywczej w Us t ron iu  Hermanicach 

przy  ul. Skoczowsk iej 76. 

W  sklepie  de l i ka tesowym  można  zakupić 

masko t kę  kota  „ Ż O N K A "  z  te le turn ie ju 

„Id ź  na całość". 

^nd.M.k 

TnmEy 

Bliższe  in formacje 

można  uzyskać 

w  siedzibie  Zarządu. 

tel.  8542800.8544571 



ZARZĄDZENI E  NR  215/99  WOJEWODY  SLĄSKIEGO 
z  dnia  4  listopada  1999  r. 

w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełn ia jących 
do  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

w  okręgu  wyborczym  nr 6 
Na  podstawie  art.  192  i art.  193  ust.  I ustawy z dnia  16  lipca 

1998 r.  Ordynacja  wyborcza  do  rad gmin,  rad  powiatów  i sejmi
ków  województw  (Dz.  U. Nr  95,  poz.  602  i nr  160,  poz.  1060)  w 
związku  z uchwałą  nr  XI1/119/99  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń  z dnia  21  października  1999  r. w sprawie  wygaśnięcia 
mandatu  radnego,  po  zasięgnięciu  opinii  Zastępcy  Wojewódz
kiego  Komisarza  Wyborczego  w  Bielsku  Białej, 

z a r z ą d za  się,  co  następuje: 

Zarządza  się wybory  uzupełniające do  Rady  Miejskiej  Uzdrowi
ska  Ustroń  w okręgu  wyborczym  nr 6, w  którym  wybiera  się jed
nego  radnego. 

Datę  wyborów  wyznacza  się  na  niedzielę  16 stycznia  2000  r. 
§ 3 

Dni,  w  których  upływają  terminy  wykonania  czynności  wybor
czych  przewidzianych  w  ordynacji  wyborczej  do  rad  gmin,  rad 
powiatów  i sejmików  województw  określa  kalendarz  wyborczy, 
stanowiący  załącznik  do  zarządzenia. 

§4 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogło
szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

Wojewoda  Śląski  Marek  Kempski 

do wyboró w  uzupełniającyc h 
do Rady Miejskie j Uzdrowisk a  Ustro ń 

Termin wykonania  Treść czynności 
czynności  wyborczej 

do 8 listopada  1999  r.  podanie  do  publicznej  wiadomości  i 
ogłoszenie  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego zarządzenia w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  w okręgu 
wyborczym nr 6: 

podanie  do  publicznej  wiadomości.w 
formie  obwieszczenia,  informacji o okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie 
radnych  wybieranych  w  okręgu  wyborczym 
nr 6 oraz o wyznaczonej  siedzibie  Miejskiej 
Komisji  Wyborczej; 
— powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego 
Komisarza  Wyborczego  w  Bielsku   Białej 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu; 

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Ustroniu  list  kandydatów  na  radnych, w 
okręgu  wyborczym  nr 6; 

powołanie  przez  Zarząd  Miasta 
Uzdrowiska  Ustroń  Obwodowej  Komisji 
Wyborczej nr 6 w  Ustroniu; 

podanie  do  publicznej  wiadomości, w 
formie obwieszczenia,  informacji o  numerze 
i  granicach  obwodu  głosowania  oraz o 
wyznaczonej  siedzibie  obwodowej  komisji 
wyborczej; 
— rozplakatowanie  obwieszczenia  Miejskiej 
Komisji  Wyborczej  w  Ustroniu  o 
zarejestrowanych  listach  kandydatów  na 
radnych,  w  okręgu  wyborczym  nr  6, 
zawierających numery list, dane o kandydatach 
wraz  z  ewentualnymi  oznaczeniami 
kandydatów  i list; 

sporządzenie  spisu  wyborców,  dla  okręgu 
wyborczego nr 6 w Urzędzie Miejskim Ustroń; 

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej 
Komisji  Wyborczej  nr 6 w  Ustroniu  spisu 
wyborców; 
— glosowanie. 

do  27  l i s topada  1999 r. 

do 2 g rudn i a  1999 r. 

do  17  g rudn i a  1999 r. 
do godz.  24.00 

do  27  g rudn i a  1999 r. 

do  31  g rudn i a  1999 r. 

do 3 s tyczn ia  2 0 00  r. 

15  s tyczn ia  2 0 00 r. 

E.  KocurekMuszyńska,  U.  Chwastek,  K.  Gala.  Fot.  W.  Suchta 

We wtorek.  9  listopada  jesiennie  koncertował  Kameralny  Zespół 
„Bel  Musie".  Wcześniej  odbywała  się  uroczystość  pod  Pomnikiem 
Pamięci  i część  uczestników  bezpośrednio  potem  przyszła  do  Mu
zeum  Hutnictwa  i Ku/nictwa.  Byli  wśród  nich  zastępca  przewodni
czącego Rady  Miejskiej  Rudolf  Krużołek  i burmistrz  Jan  Szwarc. 

„Bel Musie" w pełnym składzie,  jako kwintet, bierze udział w dużych 
imprezach na Śląsku, jednak jego członkowie chętnie koncertują w Ustro
niu, bo tutaj mieszkają. Przed własną publicznością wystąpiły: Krysty 
na  G a l a,  f o r tep ian,  U r s z u la  C h w a s t e k,  s k r zypce,  E wa  K o c u r ek  
Muszyńska,  skrzypce.  Utwory  przedstawiała  Krystyn a  Sobolewska 
Panie, które na co dzień  kształcą  młodzież w szkołach muzycznych, za
prezentowały  repertuar  wiedeński.  Były oczywiście  walce, ale  również 
czardasze,  utwory znane  i mniej popularne.  Muzyka  melodyczna  i nie
trudna w odbiorze, układana dźwiękami  fortepianu i skrzypiec pozwoli
ła zapomnieć na chwilę o codzienności  i poddać się nastrojowi jesienne
go wieczoru.  Jednak  E.  Kocurek   Muszyńska  stwierdziła,  że nie są  to 
dobre czasy dla  kultury. 

M a ł e  z e s p o ły  mog;j   p r z e t r w a ć ,  g o r z ej  z o r k i e s t r a m i  s y m f o
n i c z n y m i ,  t e a t r a m i .  A r t y ś c i  z m u s z e ni  są  c h a ł t u r z y ć  p o w i e d z i a
ła.  G r a m y  g ł ó w n i e  m u z y k ę  w i e d e ń s k ą,  o p e r e t k o w ą,  m u s i c
h a l l o w ą,  t ak i e  j est  z a p o t r z e b o w a n i e. 

Po koncercie zaprezentowano „Kalendarz Ustroński 2000"'.  (mn) 

Salon  Mody  M & M   s . o . 
Płytki  ceramiczne 

n  j   i wyposażenie rrawaziwe  ,  .  . 
łazienek 

Oblicze Elegancji  tel.  8541528 

U S T R OŃ  UL .  D A S Z Y Ń S K I E GO  70A 

M e t al   P ł ot 
wykonuje: 

BRAMY PRZESUWANE 
i  skrzydłowe 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G RA  TI S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul. 
\  Dominikańska  24a,  teł.  8545106  / 
V  tel.  kom.  0601516854 

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

. V  UBRANIOWE 
V  ZIMOWE 

«V  JEANS  kol.  blue 
tel. 8544768  czarne 

kom.0601964374  oliwka 
A   SZYCIE N A  MIARĘ 

16  s tyczn ia  2 0 00 r. 
godz. 6.00   20.00 

S K L E P  W I E L O B R A N Ż O W Y 
F I R M Y  „ M l  A X " 

Ustroń  l l c rman icc.  ul.  Skoczowska  23 

oferuje: 
*   szeroki  asortyment  śrub  i wkrętów 

¿' pokarm  dla  ryb i ptaków 
& plastik, szkło  i komplety  łazienkowe 

#armatura  wodna  i PCV 
*ar t .  rolnicze  i ogrodnicze 

Z A P R A S Z A M Y 
codziennie  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 E N I A 

OPONY NOWE 
i UŻYWANE 
Ustroń  Hermanice 

ul. Wiśniowa  2 
v  033/ 854 50 66 

0602 79 44 34  y 
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Ogłoszenia drobne 

CO  NAS  CZEKA 

" R E V E N T E R 

UBEZPIECZENI A  * Fundusze  Emerytalne 

ul.  Polańska  35;  Tel.: 854  3000 

|obok szkoły w Ustroniu   Potaniej 

OFE KREDYT BANKU 

DOM  {ego} 

M r .  j f u | m [ o f 

USTROŃ, ul. SPORTOWA 7 
tel.  854  27  92 

l i i 
księgi  p rzychodów 
i  r ozchodów 

00  r y c z a ł t 
l i i  e w i d e n c j a  VAT 

. 0  Z U S 

Rezerwa  rządzi...  Fot.  W.  Suchta 
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RGSTMIRkCJh  „RÓWNIO" 
UL.  DF^ZVrKKI€GO  1 

s e R D e c z n ie  Z^PR^^ZÎ  
T € G O R O C z ne 

t \ M D R Z C J K I 
97.11.1999  GODZ. 1 8 . 00 

&  DO ZMhWY PRZYGRYWA 
ZGWÓŁ MUZYCZNY! 
DILCTY DO rfcBYOfc 

W RCSTMJRfcCJI 
w ccnic qo  zł 

€NI

hf\ KOWUMPCJÇ. 
DLk cota fPOZh 
USTROM&  IUhl€J€ 

MOŻLIWOŚĆ nociecu. 

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 

prawo  jazdy  kat.  A, B *  przewóz 
mater ia łów  niebezpiecznych  * 
k ierowca  wózków 
akumulatorowych  i spalinowych * 
instruktorów  i wy kładowców nauki 
jazdy  *  pedagogiczny  dla 
instruktorów  praktycznej  nauki 
zawodu  * kwalifikacyjny na  tytuł 
mistrza  i  czeladnika  *  obsługa 
urządzeń  elektroenergetycznych  * 
spawanie  elektryczno  gazowe  w 
osłonie CO,  * krój  i szycie  * palacz 
kotłów  c.ó. * bhp *  min imum 
sanitarne  * obsługa komputera  IBM 
*   podstawy  księgowości  * 
maszynopisanie  * kasjer  walutowy 
*   agent  celn\  * masaż  ogólny  i 
sportowy  * opiekunki  społeczne * 
aktywne  poszukiwanie  pracy  * i 
inne  dla  osób  indywidualnych  i na 
zlecenia zakładów  pracy * 

I N F O R M A C J E  I   ZAP IS Y 
Ustroń ,  ul . Stawow a  3 

Tel .  8543300 
WDRAŻAMY  SYSTKM  ZAPKWNIEMA 

JAKOŚCI  W/G  PNISO 9001 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź 
gipsowa. Tel.  8545402. 

Indywidualno  nauczanie  języka 
niemieckiego. Tel.  8547467. 

Taxi bagażowe. 
Tel. 0604416703. 

Videoillmowanie. 
Tel. 8543827 lub 0603580651. 

/NIERUCHOMOŚCI^ 

„INWESTYCJA" 
w  nowej  siedzibie 

w  Ustroniu  Cent rum 
ul.  Daszyńskiego 12B 

(na  przeciw kościoła katolickiego] 
przyjmuje 

do sprzedaży  i najmu: 
NIERUCHOMOŚCI 

  LOKALE  MIESZKALNE 
I  USŁUGOWE 

  GOSPODARSTWA 
ROLNE 

  WSZELKIE  INNE 
l  w godz.  9 .00   1 7 . 0 0  J 
V  te l .8541963  y 

WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźni c twa 
ul.  Hutnicza  3, tel.  85429%. 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia. 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B& K  Hec/.ko    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  Skałickiej" 
ul. 3 Maj a  68, tel.  8542096 

— „JEST TAKI E MIEJSCE...  I 'STRONNE'  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  czasów a  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Miczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeri a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7, tel 8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna  od poniedziałku  do piątku  c)   16. w soboty 9  13. 
Biuro  Promocji  i Wystaw  Ar tystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
17.11  17.00  Opowieść o samotnej podróży po Australii w re

lacji  globtrotera,  rodowitego  ustroniaka  Jana 
Mędrka. Miejski Dom Kultury  „Prażakówka". 

23.11  17.00  Klub Propozycji: „Podróże po świecie" w relacji 
Lidi i  Troszok.  Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii 

SPORT   Skalitkicr 
20.11  13.00  Mecz piłki  nożnej o mistrzostwo  ligi okręgowej. 

Kuźnia Ustroń  Babia Góra Sucha Beskidzka. 

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

1718.11  17.00  Astérix i Obelix kontra Cezar 
19.00  Kto zabił ciotkę Cookie? 

1924.11  18.45  Nowi  miastowi 
20.30  Depresja gangstera 
17.00  Nowi  miastowi 
18.45  Depresja gangstera 
17.00  Mumia 
18.45  Notting Hill 

Kino  Premier  Filmowych 
18.11  21.00  Instynkt 
25.11  20.30  Uciekająca panna młoda 

Regionalne  Radio  94,9  i 107,1 FM 

DYŻURY  APTEK 
Do 20 listopada  apteka  „N a  Zawodzili"  przy  ul. Sanatoryjnej. 
Od 20 do 27  listopada  apteka  „Manhatan"  na os.  Manhatan. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Fot.  W.  Suchta 

Murowany garaż do wynajęcia. 
Tel. 8545642. 

Pokój do wynajęcia. Tel.  grzecz
nościowy 8542922  po 20. 

Sprzedam  fiata  126 p.  rocznik 
1992. Tel.  090297738. 

Studentka  Nauczycielskiego Ko
legium Języków Obcych  korepe
tycje l  j. angielskiego. 
Tel". 8543054. 

Sprzedam  5  letnią  pralkę  „Gra
cja". Tel.  8541375. 

Załadunek  kuloków. 

o  n o w o  o t w a r t y 
o  sk lep 
o  zoologiczno 
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M.  Sikora  po  zdobyciu  pierwszej  bramki.  Fot.  W.  Suchta 

MECZ SIKORY 
Kuźnia  Ustroń — LK S Jedność Wieprz  2:0  (0:0) 

Zimno  i grząskie  boisko  nie  ułatwiały  zawodnikom  gry  w  me
czu  ligi  okręgowej,  który  rozegrano  II  listopada  na  stadionie 
Kuźni.  Ustroński  zespól  w ostatnich  meczach  nie  spisywał  się 
najlepiej. Liczne  kontuzje  powodują,  że  Kuźnia  nie  gra  w  najsil
niejszym składzie.  Przypomni jmy, że na początku  rundy  po  trzech 
kolejkach  znajdowała się na pierwszym  miejscu w tabeli.  Zapewne 
gdyby  grano  w  najsi lniejszym  składzie  nie  byłoby  problemów z 
utrzymaniem  się  w  czołówce.  Niestety,  kłopoty  kadrowe  sprawi
ły, że  tracono  punkty,  a zespół  coraz  bardziej  zbliżał  się  do  strefy 
spadkowej  tabeli.  Była  więc  nadzieja,  że  w  meczu  z zajmującą 
odległe  miejsce  w  tabeli  drużyną  Jedności  będzie  można  prze
rwać  złą  passę.  Pierwsze  minuty  meczu  na  to  nie  wskazywały. 
Przewagę  w polu  mieli  piłkarze  z Wieprza  i oni  byli  bliżej  zdoby
cia  bramki.  W  pierwszej  połowie  trzy  razy  groźnie  strzelali, w 
tym  raz  od  utraty  bramki  uratowała  Kuźnię  poprzeczka.  Ataki 
naszego  zespołu  były  raczej  nieporadne.  Naj lepszą  okazję w 
pierwszej  połowie  zmarnował  Wojc iech  K r u p a,  który  w  zamie
szaniu  podbramkowym  otrzymał  piłkę 6 metrów  przed  bramką. 
Przed  sobą  miał  tylko  bramkarza  i to w niego  właśnie  strzelił. 
Obraz  gry  zmienił  się  po  przerwie.  Bardzo  ładną  akcją  popisuje 
się  Dawid  Szpak,  niestety  jego  strzał  trafia  w  spojenie  słupka i 
poprzeczki.  Po  kilkunastu  minutach  na  boisko  wchodzi  Mieczy
sław  Sikora  i to  on  rozstrzyga o losach  tego  spotkania.  Prowa
dzenie  dla  Kuźni  zdobywa  w  72  minucie.  Bardzo  ładnie  wycho
dzi  do  prostopadłego  podania,  zostawia  za  sobą  obrońców  Jed
ności  i ładnym  technicznym  strzałem  kieruje  piłkę  do  siatki.  Na
stępną  dobrą  okazję ma J a n u sz  Szalbot,  który  po  rzucie  wolnym 
z  prawej  strony  strzela  głową  minimalnie  obok.  Kolejnym  ład
nym  przejściem  obrońców  popisuje  się  M.  Sikora.  W  sytuacji 
sam  na sam  strzela,  piłka  odbija  się od  bramkarza  i wydaje się,  że 
można  ją  bez  trudu  dobić.  Sytuacja  wygląda jednak  tak,  że  przez 
moment  M.  Sikora  i bramkarz  nie  wiedzą  gdzie  jest  piłka,  która 
leży  spokojnie  metr  od  nich.  Pierwszy  orientuje  się  bramkarz i 
wyb i ja ją.  Wszystko  to  sprawia,  że  Jedność  musi  bardziej  zdecy
dowanie  zaatakować  osłabiając  szyki  obronne.  Wykorzystuje  to 

Kuźnia.  W  89  minucie  M.  Sikora  zdobywa  drugą  bramkę  w  pra
wie  identyczny  sposób jak  pierwszą   szybkie  wyjście  do  prosto
padłego  podania,  minięcie  obrońcy  i techniczny  strzał  obok  bram
karza. 

Mecz  bardzo  dobrze  sędziował  Je rzy  P a j ą k. Na  grząskim  bo
isku  często  dochodziło  do  ostrych  starć,  jednak  zdecydowana, a 
przede  wszystkim  spokojna  postawa  sędziego  sprawiła,  że  obyło 
się  bez  brutalnych  fauli, a zawodnicy  powstrzymali  się  od  grania 
na  zasadzie  faul  za  faul.  Sporne  kwestie  wyjaśniano  szybko  i bez 
wątpliwości. 

Było  to  ostatnie  spotkanie  rundy  jesiennej  rozgrywek.  Teraz 
przed  drużynami  ligi  okręgowej  jeszcze  dwa  spotkania  rozgry
wane  awansem z rundy  wiosennej a potem  zimowa  przerwa. 

W  meczu  z Jednością  Kuźnia  wystąpiła w składzie:  Bart ło
miej  Buchal ik,  Tomasz  Słonina,  Marc in  Mar ianek,  Henryk 
Sobczak,  Wojciech  K r u p a,  M i ros ław  Adamus,  Mar iusz  Sa
łkiewicz,  Marc in  Hołubowicz  (P io tr  Husar ),  J a n u sz  Szalbot 
kapitan,  Dawid  Szpak  (Mieczysław  Sikora),  Roman  Płaza. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Jedności  A leksander  N iewiadomy:  —  Mecz  wyrów

nany,  na  dobrym  poziomie.  Więcej  szczęścia  miała  Kuźnia,  wy
korzystała  dobrego zawodnika,  który wszedł  po przerwie.  My  zro
biliśmy  dwa  ewidentne  błędy  i przegraliśmy   brakowało  krótkie

Do  piłki  dochodzi  D.  Szpak.  Fot.  W.  Suchta 

go  krycia  tego zawodnika.  To nieduży  chłopak  i wydawało  się,  że 
nie  jest  nam  w  stanie  zagrozić.  Tymczasem  okazało  się,  że  jest 
całkiem  dobry,  na pewno jest  to  dobrze  zapowiadający się junior. 
Właśnie  do moich  zawodników  mam  pretens je jedynie  o ten  brak 
krycia  napastników  Kuźni.  Powinni  stać od  nich  nie więcej  niż  na 
pół  metra  i można  było  stąd  wywieźć jeden  punkt.  A  każdy  punkt 
jest  nam  bardzo  potrzebny,  żeby  obronić  się  przed  spadkiem. 
Mamy  kłopoty  kadrowe,  praktycznie  w tej  rundzie  zagraliśmy 
tylko jeden  mecz  w  pełnym  składzie.  Zawodnicy  pracują,  nie  za
wsze  mogą  trenować.  Myślę  że jeżeli  dobrze  przepracujemy  zimę 
i  grać  będą  wszyscy  najlepsi  zawodnicy  stać  nas  na  utrzymanie 
się  bez  problemów.  Jeżeli  jednak  będzie  tak  jak  obecnie  to  nie 
ma  najmniejszych  szans. 

Trener  Kuźni  Hen ryk  Sobczak:  —  Dzisiaj  zagraliśmy  typowy 
mecz  walki.  W  założeniach  przyjęliśmy,  że  nasze  żądło,  czyli 
Mieczysław  Sikora,  wejdzie  w 

M.  Hołubowicz  w  akcji.  Fot.  W.  Suchta 

drugiej  połowie  i będzie  asem 
atutowym  w rozgrywce. Na 
tym  c iężk im  te ren ie  to  się 
sprawdziło  w stu  procentach. 
Zagraliśmy  agresywnie  i  nie
zwyk le  ambi tn ie.  Jeden  cel 
nam  przyświecał.  W  drużynie 
na jw iększym  prob lemem są 
kontuzje.  To  trwa już  od  jakie
goś  czasu.  Myślę  że zespół  od
pocznie  w przerwie  zimowej, 
po tem  d o b r ze  p r z e p r a c u je 
okres  przygotowawczy  i  jest 
nadzieja,  że  bedziemy  spokoj
nie  walczyć o wyższe  pozycje 
w  tabeli.  Dzisiejsze  spotkanie 
pokazało,  że potraf imy  wal
czyć  do  ostatniego  gwizdka. 

Wojs ław  Suchta 

Tabela  ligi  okręgowej 
po  rundzie  jesiennej 

i .  Kalwaria  34  3115 
2.  Cieszyn  33  3627 
3.  Oświęcim  32  3921 
4.  Andrychów  31  2112 
5.  Porąbka  29  3022 
6.  Strumień  28  2731 
7.  Chybie  25  2823 
8.  Wadowice  25  2217 
9.  Sucha  B.  24  2722 

10.  Kuźnia  24  2728 
11.  Koszarawa  21  2526 
12.  Kęty  21  2732 
13.  Srubiarnia  20  2932 
14.  Jawiszowice  20  2333 
15.  Rajcza  18  2638 
16.  Wieprz  17  3033 
17.  Klecza  14  1425 
18.  Kończyce  M.  8  1944 
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LIST DO  REDAKCJ I 

Fot.  W.  Suchta 

SAMB Y  KAROLIN Y 
Ten  tydzień  upłynął  w  Ustroniu  pod  znakiem  jazzu.  Najpierw 

grał  nam  Adam  Makowicz,  a  dwa  dni  później,  5  listopada  odbył 
się  koncert  polskiej  muzyki  rozrywkowej  i jazzu  pod  tytułem 
„Samba  na jednąnutę".  W  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  przed 
publicznością  zaprezentowali  się:  Karo l ina  Dyba,  wokalistka. 
Tomasz  Pala,  fortepian,  A rkad iusz  Wiech,  gitara,  Leszek  Wi 
śniowski,  saksofon. 

Karolina  mieszka  w  Lipowcu,  a  głos  swój  kształci  w  Fili i  Uni
wersytetu  Śląskiego  w Cieszynie  i w  średniej  Państwowej  Szkole 
Muzycznej  w  Cieszynie.  Arkadiusz  Wiech  jest  pedagogiem  w 
Ognisku  Muzycznym  w Ustroniu,  prowadzi  także  prywatną  szkołę 
muzyczną  w  Skoczowie.  Gry  Tomasza  Pali,  absolwenta  Wydzia
łu  Rozrywkowego  Akademii  Muzycznej  w Katowicach  posłuchać 
można  między  innymi  w  każdą  środę  w  jazzowej  restauracji  w 
Cieszynie.  Wydział  Rozrywkowy  katowickiej  akademii  ukończył 
także  Leszek  Wiśniowski,  saksofonista  i  flecista. 

Karolina  zaśpiewała  w  towarzystwie  swoich  kolegówv  choć  na 
co  dzień  nie  tworzą  zespołu.  Zresztą  panowie  nie  wystąpili  tylko 
w roli  akompaniatorów.  Ich  improwizacje  oraz utwory  instrumen
talne  tworzyły  z piosenkami  muzyczną  całość. 

Bardzo  ciepłe,  przyjazne  rytmy  zagościły  tego  popołudnia  w 
Muzeum.  Większość  piosenek  to  przeboje  znane  z  radia  i  telewi
zji , spopularyzowane  przez  takie  wokalistki  jak  Hanna  Banaszak, 
Ewa  Bem,  Edyta  Geppert.  Karolina  chyba  dobrze  czuje  się  w 
rozkołysanym  repertuarze  swingowo    jazzowym,  bo  ciekawie 
zaśpiewała  choćby  balladę  o  magicznym  domu  i  przejmującą 
„Sambę  na  rozstanie".  (mn) 

Ludzie  rozwoźcie  se... 
Jeszcze  żech  nigdy  do  Was nie pisała,  ale  czy tom  Gazete  Ustroń

skóm  /od  początku  do  końca  i znom  Ustroń  na  wylot.  Teraz  pi

szym,  bo  artykuł  w  nr  44  z  4  listopada  mie  rozgniywol. 

Piszecie,  że  w  Wydziale  Oświaty,  Kultury...  HM  wymyślili  fa

jerwerki  na  Czantoryji  w  Sylwestra  2000.  Jo  nie  wiym,  czy  ci 

ludzie  nie  sóm  stela,  czy  może  sóm  jacy  nie  na  miejscu.  Może 

moc  zarabiajóm  i tego  nie  czujóm.  Jo  też  nie  powiym,  że  należym 

do  biydnych,  ale  co  zaś  to  zaś.  Tela  przeca  wszyndzie  je  biydy, 

ludziom  chybio  do  wypłaty  (jesi  jóm  jeszcze  majom),  nie  majom 

roboty,  wszysko  moc  kosztuje,  a  tu  kiesi  wymyśli  takóm  wiec?! 

Nasi  fójtowie  (aji powiatowy)  wybiyrajóm  na  kierchowie  na  biyd

ne  dziecka    widać  piniyndzy  trzej  a,  a  tu  tela  piniyndzy  do  luftu. 

Po  co?  Stać  nas  na  takóm  hyre    czy  pychę?  Podle  mie  to  ni  mo 

żodnego  znaczynio,  to  je  jyny  gupio  moda,  kumusi  nabijani  do 

kapsy,  z tego  ni  ma  nic,  idzie  sie  toto  obyć.  Wszyndzi  by dom  pusz

czać  ty  ˇognie,  a nie  lepi  byłoby  poczytać  w gazecie,  że  ci  urzynd

nicy  za  zebrane  pinióndze  od  bogoczy  lodwiedzili  Iobłożnie  cho

rych  ustrónioków,  samotnych  i  Iopuszczonych,  przyjyli  w  jakisi 

świetlicy,  abopumógli  biednym  wdowom?  Mómy  ich  w  Ustroniu 

doś.  To by  było  cos i czym  sic  można  pochwołić.  To by  była  zasłu

ga  zniżyć  sie  do  tych  ,, malućkich  ". potrzebujących,  a nie  dziwo

czec  z  bogaczami,  co  nie  wiedzom  kaj  by jeszcze  pinióndze  udać 

i  co  by  jeszcze  wy not wić.  Nie  jednym  u  Izy  w  IOczach  stanom  ze 

żalu  jak  sie  bydzie  na  Czantoryje  dziwoł. 

To je  jedno,  a  drugi? 

Tela  smrodu  u lufcie,  tela  trucizny  do  lasu?  Kaj  som  ekolodzy. 

Jak  byś  zapalił  na  zagonie  kotyczy,  to  zaroz  straż  miejsko  przije

dzie,  a  tam  na  gróniu  może  być?  Żodnymu  to  nie  przeszkadzo? 

Czuntoryja  sie  nie  ˇobroni.  Ludzie  szkolóni   mądrocy  zgotują  ji 

taki  prezynt  na  początek  roku  2000? 

Myślym,  że  my  wybrali  mądre  władze,  kiere  sie  majom  starać 

jak  o  ludzi  tak  i lo  teryny.  Ciekawe,  czy  na  to  pozwolóm. 

Wydrukujcie  tyn  mój  list.  Do  Sylwestra  daleko,  może  kiery  na 

to  ˇodpisze.  Dowiymy  sie  co  ustróniocy  lo  tym  myślom. 

Czy  to jyny  jo  je  tako  staroświecko. 

Neszka  zzo  potoku 

POZIOMO :  1) przyjaciółka Gucia,  4) pierwszy  facet. 6)  po
dobno  wart  pałaca,  8)  zabójczy  dwutlenek,  9)  przystań  stat
ków,  10)  fioletowe  jesienią,  11)  dawna  władza  w  Rosji,  12) 
odmiana  faszyzmu,  13) bezpieczne  wdzianko.  14) wyspa  ko
ralowa,  15) listy, spisy.  16) o tyczce,  17) w rodzinie  Fiata,  18) 
Czarna Woda (wspak),  19) ze szczytem  Mont Blanc,  20) moc
na  karta. 
PIONOWO :  1) część garnituru,  2) zabytkowe  miasto w Kie
leckiem.  3)  błotny  osad,  4)  paprocie  z epoki  karbonu,  5)  po
noć grzechu  warta,  6) jeden  z. wieloboków,  7) mnożą  się.  11) 
góra  spadochronu,  13)  nici  z przedsięwzięcia,  14)  miara  po
wierzchni  gruntu. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija  30  listopada. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  43 
P R Z Y M R O Z K I 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje   z  Ustronia, 
ul.  Malinowa  8. Zaprasz.amy  do  redakcji. 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

GAZETA  , 
l S T R O \ S K \ 
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