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E U R O P E J S K A (2)
16 kwietnia z inicjatywy lokalnych działaczy Unii Wol
ności debatowano w Prażakówce nad przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej. Przed tygodniem zamie
ściliśmy pierwszą część relacji z wystąpieniami An
drzeja Georga, Ewy Jurczyńskiej i Joachima Liszki.
Dziś druga część debaty, w której dyskusję rozpoczę
li ustrońscy księża:
Ks. kanonik Antoni Sapota:  Moim,zdaniem musimy pamiętać
o tym, co kilkakrotnie podkreślał Ojciec Święty, że Europa ma korze
nie chrześcijańskie. Jeżeli w zjednoczonej Europie zapomni się
0 chrześcijaństwie, to powstanie wyłącznie zewnętrzna struktura bez
tego co najistotniejsze  kultury. A kultura europejska jest kulturą
chrześcijańską, wyrosłą na chrześcijaństwie. Ktokolwiek i z jakiej
kolwiek strony mówi o zjednoczeniu nie może zapominać, że Europa
to chrześcijaństwo. Może ktoś powiedzieć, że ksiądz mówi tak, bo
jest do tego powołany. Nie jest jednak truizmem mówieniu o łączno
ści religii i kultury. Jeżeli natomiast człowiek zapomina o swoich ko
rzeniach, o swojej kulturze, to po prostu zapomina o sobie samym.
Rzecz w tym, by wszyscy, którzy chcą zjednoczenia Europy o tym
pamiętali. Nie wiem czy to do końca prawda, ale autor flagi europej
skiej stwierdził, że właściwie jej autorem jest św. Jan. W Apokalipsie
św. Jana czytamy o niewieście obleczonej w wieniec gwiazd dwuna
stu. (...) Myślę, że takich spotkań jak to dzisiejsze powinno być
więcej. Tam gdzie ludzie się spotykają następuje wymiana zdań, mogą
się nawet różnić, ale przy odrobinie dobrej woli można coś z tego
zbudować.
Ks. dr Henryk Czembor:  Chciałbym zwrócić uwagę na to, że
przy wszelkich tego rodzaju kontaktach z krajami UE bardzo dużą
rolę odgrywa motywacja  czy z jednej i drugiej strony jest chęć
rozwijania tych kontaktów. Jeżeli trafimy na osoby umotywowane
jest szansa na rozwój tych kontaktów. Oficjalne deklaracje są kla
rowne, wszyscy mówią, że kontakty są korzystne i potrzebne, nato
miast schody zaczynają się, gdy dochodzi do realizacji. Mam długo
letnie doświadczenia w tej materii. Pierwsze kontakty zagraniczne to
jeszcze lata 70. gdy uczestniczyłem w spotkaniach z Ekumenicznym
Centrum w Berlinie. Co roku spotykaliśmy się przy granicy. Wtedy
okazało się, że problem duchownych ewangelickich przy granicy
Polski z NRD to traktowanie Polaków według utartych stereotypów.
Polacy mieli wtedy jak najgorszą opinię pijaków, nierobów, złodziei
1 właściwie byliśmy wobec tego bezbronni. Jedyną możliwością było
pokazanie innych Polaków. Później wymienialiśmy się, oni bywali
u nas, my u nich i można było zauważyć zmianę stereotypu na to
czego oni doświadczyli w rzeczywistości. Problem polega na braku
wzajemnego poznania się ludzi różnych narodowości, a wiedza za
stępuje stereotypy. Dlatego kontakty z różnymi narodami Europy są
ważne jeżeli chcemy poprawić wizerunek naszego narodu, ale także
zmienić nasze stereotypy w stosunku do innych. (...) Taki stosunek,
gdzie jedna strona jest wyraźnie bogatszą i traktuje drugą paternali
stycznie, jest na dłuższą metę dla obu stron demoralizujący  bogacz
lekceważy biednego, a biedny uczy się ciągłego wyciągania ręki. (..)
Szczęśliwie taki układ mamy coraz bardziej za sobą i przechodzimy

(Dokończenie na sir. 2)

EMILIA C Z E M B O R
PRZEWODNICZĄCĄ RM
27 kwietnia podczas obrad
osiemnastej sesji Rady Miasta
wybrano na przewodniczącą
RM Emilię Czembor. Jej kandy
daturę w imieniu koalicji
Ustrońskiego Porozumienia
Samorządowego i Unii Wolno
ści zgłosił Jan Lazar. Innych
kandydatów nie było. W taj
nym głosowaniu za wyborem
E. Czembor opowiedziało się 16
radnych, 2 było przeciw, a 4
wstrzymało się od głosu. Wraz
z wyborem na przewodniczącą
RM E. Czembor złożyła rezy
gnację z funkcji członka Zarzą
du Miasta, a radni podjęli
uchwałę o d w o ł u j ą c a j ą z tej
funkcji.
E m i l i a C z e m b o r u r o d z i ł a się

18 listopada 1942 r. w Bielsku
Białej. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. Ko
pernika w BielskuBiałej stu
diowała na Wydziale Chemii
Spożywczej Politechniki Łódz
kiej, który to wydział ukończy
ła z wyróżnieniem w 1965 r.
uzyskując dyplom magistra in

żyniera, po czym podejmuje
pracę asystenta na tej uczelni.
W 1964 r. wyszła za mąż za ks.
Henryka Czembora, duchow
nego Kościoła Ewangelicko
Augsburskiego. Po przeniesie
niu współmałżonka do Toma
szowa Mazowieckiego zmienia
pracę i zostaje kierownikiem la
boratorium w Zakładach Prze
mysłu Wełnianego „Tomex",
a od 1969 r. pracuje w Techni
kum Chemicznym w Tomaszo
wie Mazowieckim jako nauczy
ciel chemii. W 1983 r. wraz z ro
dziną przenosi się do Ustronia,
podejmując początkowo pracę
w Zespole Szkół Gastronom icz
noHotelarskich w Wiśle, a od
1984 r. w Klimatycznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Ustroniu.
W 1991 r. zostaje po konkursie
dyrektorem SP2, którą to funk
cje pełniła do 1996 r. tj. do przej
ścia na emeryturę. Od 1988 r.
jest radną w Ustroniu, a od 1990
r. członkiem Zarządu Miasta.
Ma trzech synów.

E U R O P E J S K A (2)
(Dokończenie ze str. 1)
do stosunków partnerskich, gdzie obie strony, aby utrzymywać kon
takty, wnoszą swój wkład. (...) Nic tak dobrze nie robi dla wzajemne
go poznania, dla budowania wspólnoty europejskiej, jak bezpośred
nie kontakty. (...) Musimy jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, że
minęła moda na Polskę. Dzisiaj kontakt z Polską wcale nie jest taki
oczywisty. Był okres, gdy na Zachodzie była moda na Polskę, gdy
każdy chciał mieć z Polskąjakiś kontakt. Gdy się z Polski przyjeżdża
ło było się kimś bardzo ważnym. (...) Uważam, że największe szanse
na dobre kontakty ma niestety nie moja generacja, bo nasza znajo
mość języków jest dość słaba, ale ci najmłodsi. Oni są umotywowa
ni. Myśmy się uczyli, żeby mieć odpowiednią ocenę na świadectwie,
oni maja potrzebę operowania językiem obcym.
Burmistrz Jan Szwarc:  Mówimy o przystąpieniu Polski do UE
w aspekcie wielu problemów. Muszę powiedzieć, że trochę podła
mało mnie to, co powiedziała pani profesor, że jesteśmy narodem
niczego nie potrafiącym, że Hiszpanie potrafili się edukować, że są
lepsi. Z własnego doświadczenia wiem, że gdybyśmy pojechali teraz
do Anglii i zapytali gdzie leży Polska to 80% uczniów nie odpowie.

Głos zabiera ks. Henryk Czembor.

Fot. W. Suchta

Uczyłem w szkole angielskiej i wiem co potrafią. Nie wierzę, że Hisz
panie tak nad nami górują. Nie w Madrycie, Barcelonie, ale jest tam
jeszcze średniowiecze w niektórych regionach. W centrum informa
tycznym w Nowym Jorku mówi się po polsku. Niemcy potrzebują
naszych informatyków. Czy to znaczy, ze jesteśmy głupsi. (...) Czeka
nas ogromna praca, ale już dziś robimy bardzo dużo. Te kontakty,
wyjazdy, pokazywanie naszego miasta, kraju. Jako burmistrz tego
miasta chciałbym, abyśmy te kontakty nawiązywali. Ja od 16 roku
życia jeździłem po całej Europie i to było najlepszą szkołą życia.
Pracowałem też przez dwa lata poza granicami kraju i wiem jak oni
patrzą na Polskę. To nie jest tak, że oni tylko chcą nam pomóc.
Niektóre rzeczy dawali, by nas gospodarczo pognębić, by ich rynek
się umocniło u nas. To nie jest tak, że przyjdą i wszystko dadzą.
Dlaczego nie możemy wypracować własnego systemu gospodar
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Skocznia narciarska w Malin
ce została wybudowana w 1933
r. Do dzisiaj jest największym
obiektem w Beskidach i drugim,
po zakopiańskiej Wielkiej Kro
kwi, w Polsce. Niestety skocz
nia wymaga gruntownej mo

2 Gazeta IJstrońska

czego. Mówi się cały czas o prywatyzacji. A dlaczego nie może być
zakładów publicznych.
Prof. Ewa Jurczyńska;  Są, ale nieefektywne. Cały problem pole
ga na tym, że myślimy, iż dobre jest państwowe.
J. Szwarc:  Byłem na spotkaniu, gdzie doradca premiera stwier
dził, że prywatyzujemy, bo to jest wygodne. Przyszło Daewoo, po
wstała firma prywatna, załatwili wszystko z pracownikami, wypłacili
odprawy i problem spadł z głowy. Na ile? Ci ludzie są bezrobotnymi!
Co dalej? Dodatkowo straciły zamówienia Kuźnie w Ustroniu i Sko
czowie.
E. Jurczyńska:  Cały problem z Polakami jest taki, że jesteśmy
przyzwyczajeni, że ktoś nam powie co mamy robić. W stosunku do
40 milionów jest za mało tych, którzy potrafią coś sami wymyślić.
J. Szwarc:  Niemcy do restrukturyzacji przemysłu górniczego
przygotowywali się kilkanaście lat. My uważamy, że damy 50.000 zł
odprawy i górnik się przekształci.
Mieszkaniec:  Spójrzmy na ogłoszenia szukające pracowników:
wiek do 35 lat, wykształcenie, obsługa komputera. A co z tymi ludź
mi, którzy mają ponad 35 lat? Na śmietnik?
Zdzisław Kaczorowski: Rozumiem, że burmistrz twierdzi, że Eu
ropa wpycha nam tu różne rzeczy.
Mieszkaniec:  Myśmy powinni wybierać to co dobre. Jesteśmy
dużym tynkiem zbytu. Patrząc na prywatyzację banków, to ile tam
jest kapitału zagranicznego. A jeżeli stracimy bankowość, to będzie
bardzo źle.
Z. Kaczorowski:  A pan jest bankowcem? Nie? To skąd pan ma
takie informacje?
Mieszkaniec:  To po prostu rzutuje na całość gospodarki.
E. Jurczyńska:  Te pieniądze, które składamy do banku nie są
wywożone za granicę. One wracają w postaci pieniędzy na inwesty
cje, na kredyty.
Mieszkaniec:  Ale w co się inwestuje. W Fiata, w Daewoo, które
jest na krawędzi bankructwa. Zwozi się komponenty z całego świata,
a prace ma kilkadziesiąt ludzi. Zwozi się komponenty z całego świa
ta, a my to skręcamy. Niektóre rzeczy można by robić na miejscu. Nie
mamy technologii XXI wieku, ale podstawowe rzeczy możemy wy
konać.
E. Jurczyńska:  Gdy fabryka będzie cała zautomatyzowana
w ogóle nie będzie potrzeba ludzi.
Mieszkaniec:  Ale to auto trzeba z czegoś poskładać. Tu można
zrobić tapicerkę, opony itp.
Andrzej Georg:  Wie pan, można rozmawiać o bankowości tak
jak pan, ale lepiej, żeby ktoś nam powiedział, ile pieniędzy wywiezio
no, jaki jest kapitał, ile na tym straciliśmy. Niech nam to powie facho
wiec. Wtedy zobaczymy, czy powszechnie utarte opinie, potwier
dzają się.
Ks. H. Czembor:  Z dyskusji wynika, że musimy zmienić mental
ność Polaków. Odbijają się praktyki poprzedniej epoki, gdzie w cenie
była uległość, podporządkowanie. Nie wychowywano do samodziel
ności, do decydowania o sobie, do inicjatywy. To wszystko było
niszczone. W tej chwili znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy od nas
wymaga się rzeczy, do których nie zostaliśmy ani wychowani, ani
przygotowani. To problem uświadomienia sobie tego i zmiany sys
temu wychowawczego, przy czym dopiero po jakimś czasie możemy
się spodziewać reakcji. Dzisiejszy problem z tysiącami górników
polega na tym, że oni w swoisty sposób byli rozpuszczani. Pamiętam
czasy młodości, gdy spotykało się tych, którzy nawet nie skończyli
szkoły podstawowej, ale pracowali na dole. Porównywali pensje
z ludźmi z wyższym wykształceniem i ogarniał ich pusty śmiech. W tej
chwili zbieramy owoce tamtego wychowania.
Notował: Wojsław Suchta

dernizacji. Współcześnie nada
je się jedynie do rozgrywania
zawodów rangi krajowej.

będzie jubileuszową, dziesiątą.
Organizatorzy zapowiadają
wiele atrakcji.

Zespół Szkół Ekonomiczno
Gastronomicznych w Cieszy
nie kontynuuje bogate trady
cje Szkoły Handlowej powoła
nej w 1918 r. przez Macierz Zie
mi Cieszyńskiej. Organizacja ta
jest patronem cieszyńskiego
ZSEG.

Tradycyjnie w Wielki Piątek
i Wielką Sobotę ulicami Sko
czowa przeszedł pochód z Ju
daszem. Ten obrzęd pielęgnu
ją członkowie Towarzystwa
Miłośników Skoczowa i miej
scowi strażacyochotnicy.

Trwają przygotowania do
Święta Trzech Braci. Impreza
odbywa się w Cieszynie i Cze
skim Cieszynie. Tegoroczna

Strumieńskie Towarzystwo
Śpiewacze „Lutnia" działa już
ponad 80 lat. Stanowi wizytów
kę miasta. Choć to amatorski
chór j e g o poziom sięga praw

dziwego profesjonalizmu. „Lut
nia" ma na koncie wiele presti
żowych n a g r ó d . W i ę k s z o ś ć
chórzystów zdobywało szlify
w chórze dziecięcym, który
działa przy miejscowej SP.
W Galerii Domu Pomocy Spo
łecznej nr 1 w Cieszynie od kil
ku s e z o n ó w systematycznie
u r z ą d z a n e są wystawy prac
twórców, głównie nieprofesjo
nalnych. Pokazywane są m.in.
rzeźby, obrazy, hafty, koron
ki, r ó w n i e ż p e n s j o n a r i u s z y
DPSów.
(nik)

KRONIKA POLICYJNA
20.04.2000 r.
Dyrektor bielskiego Zakładu Przewozów Pasażerskich Polskich Kolei Pań
stwowych poinformował, że nie będzie możliwe uruchomienie pociągu eks
presowego na trasie WisłaWarszawa, o co wnioskował Zarząd Miasta Ustro
nia. PKP nie dysponuje dostateczną liczbą wagonów o odpowiednim standar
dzie, poza tym według szacunków, byłaby to linia nieopłacalna. Pociąg relacji
Wisła  Warszawa pomijałby takie stacje jak CzcchowiceDziedzice i Bielsko
Biała Główna, na których wsiada więcej pasażerów, niż na naszym terenie.
Konieczna zmiana lokomotywy na jednej z bielskich stacji wydłużyłaby czas
przejazdu, a przez to linia straciłaby status ekspresowej.

28 kwietnia w Ustroniu Dobce pracownicy starostwa powiatowego sadzili
drzewka. W sumie posadzono 300 buków i jodeł. Pomagali i instruowali pra
cownicy Nadleśnictwa z Leonem Mijałem na czele, natomiast nad wydajno
ścią pracy czuwali starostowie Andrzej Georg i Roman Sanetra. Po akcji
sadzenia odbyło się ognisko na biwaku w Dobce.
Fot. W. Suchia
W Cieszynie powstała delegatura Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu
w BielskuBiałej. Tymczasowa siedziba RIHiP mieści się w budynku „Celmy"
przy ul. Bobreckiej 27 (salka konferencyjna na II piętrze) i w każdy czwartek
w godz. od 13 do 15 pełni tam dyżur etatowy pracownik Izby mgr Janusz
Badura (pracownik „Celmy"). RIHiP jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług
dla małych i średnich przedsiębiorstw, w sposób systematyczny, w dużej mierze
bezpłatnie, świadczy wszelkie usługi dla firm, w szczególności usługi informacji
i wywiadowni gospodarczej, szkoleń, doradztwa, promocji gospodarczej, lega
lizacji dokumentów handlowych itp. Ma dostęp do wielu źródeł informacji
o funduszach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie
tego sektora oraz o dotacjach z budżetu Ministerstwa Gospodarki na rozwój
przedsiębiorczości.

Ci, którzy od nas odeszli:
Stefania Gańczarczyk
lat 91
Tadeusz Walotek
lat 67

ul. Piękna 18
os. Cieszyńskie 2/20

„ Śmierć stanowi nowe narodziny ijest przejawem
i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia "
Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc,
współczucie, złożone wieńce, kwiaty
oraz liczny udział w ceremonii pogrzebowej
mojego ukochanego dziadka Henryka Łupinka
rodzinie, krewnym, znajomym, przyjaciołom, wspaniałym
sąsiadom, pracownikom Zakładów Kuźniczych, Odlewniczej,
Spółdzielni Pracy Metali Nieżelaznych, pracownikom i pensjo
nariuszom Miejskiego Domu Spokojnej Starości, koleżankom i
kolegom z Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa oraz Gazety Ustroń
skiej, delegacjom Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol
skiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów
Wojennych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Poiskicgo Związku Byłych Więźniów Politycznych Więzień
Hitlerowskich i Obozów Koncentracyjnych. Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Koła Ło
wieckiego „Jelenica", pastorowi dr Henrykowi Czemborowi za
ostatnią posługę, Zakładowi Pogrzebowemu pana Leszka Kubie
nia za pomoc w zorganizowaniu pogrzebu, pani lek. Alicji Kiecoń
za oprawę muzyczną, a przede wszystkim pani lek. Joannie
Wojciechowskiej
za długoletnią, troskliwą i bezinteresowną opiekę medyczną
składa wnuczka Magda z Rodziną

O godz. 17.30 na ul. Spółdzielczej
zatrzymano nietrzeźwego rowerzy
stę. Wynik badania 1,93 i 1.87 prom.
Skierowano wniosek do kolegium.

21.04.2000 r.
O godz. 21.15 po awanturze domo
wej do izby wytrzeźwień w Bielsku
Białej przewieziono mieszkańca
Ustronia.
22.04.2000 r.
O godz. 20.10 na ul. Wiślańskiej re
nault kierowany przez mieszkańca
Wisły zjechał na zakręcie na prze
ciwległy pas drogi i zderzył się czoło
wo z citroenem kierowanym przez
mieszkankę Ustronia. W wypadku
poszkodowana została kierująca ci
troenem.

24.04.2000 r.
O godz. 19.30 na skrzyżowaniu ulic
Skoczowskiej, Katowickiej i Szero
kiej doszło do wypadku samochodo
wego, w którym uczestniczyły trzy
samochody. Wyjeżdżający z ul. Sko
czowskiej polonezem kierowca z
Ustronia wymusił pierwszeństwo
przejazdu na jadącym w kierunku
Wisły łiacie 126 i doprowadził do
zderzenia, po czym fiat 126 naje
chał na forda kierowanego przez
mieszkańca Tarnowskich Gór. Po
szkodowanego kierowcę fiata 126
przewieziono do Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.

25.04.2000 r.
O godz. 6.50 na ul. Cieszyńskiej kie
rujący fiatem 126 mieszkaniec Cie
szyna najechał na tył mitsubishi kie
rowanego przez mieszkankę Cisow
nicy.

22.04.2000 r.

25.04.2000 r.

0 godz. 19 na ul. Równica motocy
klista uszkodził bok mercedesa nale
żącego do mieszkańca Częstochowy
1 zbiegł z miejsca kolizji. Policji uda
ło się ustalić personalia motocykli

O godz. 14.25 wyjeżdżający z ul. Ska
lica ford wymusił pierwszeństwo prze
jazdu i doprowadził do kolizji zjadą
cym ul. 3 Maja renaultem kierowa
nym przez mieszkankę Wisły.

2l.04.2000 r.

O godz. 17.10 na ul. 3 Maja kierują
ca oplem mieszkanka Wisły najecha
ła na tył fiata 126 kierowanego przez
mieszkańca Jaworzynki.

O godz. 18.35 na ul. Równica kieru
jący polonezem doprowadził do ko
lizji drogowej z audi należącym do
mieszkańca Jaworzna. Sprawca zbiegł
z miejsca kolizji, ale pracownikowi
agencji ochrony pracującemu na
Równicy udało się zanotować jego
numery rejestracyjne.

23.04.2000 r.
Około godz. 21 z garażu domu przy ul.
Obrzcżnej skradziono rower górski.

STRAŻ MIEJSKA

25.04.2000 r.

25.04.2000 r.
O godz. 21.30 przewieziono do izby
wytrzeźwień w BielskuBiałej szamo
cących się pijanych mężczyzn bez
stałego miejsca zamieszkania. Spo
rządzono wniosek do kolegium za
wywołanie awantury w miejscu pu
blicznym.
(ws)

22.04.2000 r.

Interweniowano w związku z dużym
ruchem w rejonie targowiska. Aby nie
dopuścić do całkowitego zablokowa
nia ruchu, udzielono upomnienia kil
ku kierowcom na ul. Kojzara.

O godz. 19 interweniowano na ul.
Belwederskiej po zgłoszeniu o pogry
zieniu psa przez psa sąsiada. Właści
ciele czworonogów postanowili spra
wę załatwić między sobą, ale obaj
otrzymali upomnienie, ponieważ
wypuszczali swoje psy bez odpowied
nicn zabezpieczeń.

21.04.2000 r.

24.04.2000 r.

W trakcie kontroli Dobki ukarano
jednego kierowcę za postój na tere
nach zielonych.

Interweniowano przy ul. Polańskiej,
gdzie jeden z mieszkańców ul. Cha
brów świętował lany poniedziałek
polewając przejeżdżające samocho
dy pełnymi wody wiadrami. Skoń
czyło się na pouczeniu.

21.04.2000 r.

22.04.2000 r.
Na wniosek mieszkańców interwenio
wano na ul. Laskowej w sprawie pa
lenia śmieci. Ustalono osobę odpo
wiedzialną i udzielono nagany.

22.04.2000 r.
W trakcie patrolu ul. Sportową miesz
kańcowi Zor nakazano zagaszenie
ogniska rozpalonego na wałach
ochronnych Wisły.

26.04.2000 r.
Na wniosek mieszkańców przepro
wadzono kontrolę porządkową wo
kół jednego z zakładów usługowych
przy ul. Źródlanej. Kontrola nie wy
kazała nieprawidłowości.
(mn)

UWAGA!
ZAPRASZAMY NA ZABIEGI FILIPIŃSKIEGO
UZDROWICIELA

JAIME PUSOTA
W DNIU 17 MAJA 2000 ROKU
DO USTRONIA
INFORMACJA I ZAPISY: GTZ„ATMA", TEL. 0 601 865041

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W USTRONIU LIPOWCU
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ZAKUP I DOSTAWĘ OKIEN.
ZAINTERESOWANI ZGŁOSZĄ SIĘ PO ODBIÓR
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. 8.30 DO 14.30,
USTROŃ, UL. SZKOLNA 1.
TERMIN ZGŁOSZENIA DO PRZETARGU
UPŁYWA 15 CZERWCA 2000 R.
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18 sesja RM

PRZEWODNICZĄCA RM

40.000 WIDZÓW

Rozmowa z przewodniczącą Rady Miasta Emilią Czembor

27 kwietnia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził za
stępca przewodniczącego RM Rudolf Krużołek.
W głosowaniu tajnym wybrano na przewodniczącą RM Emilię
Czembor. (Piszemy o tym na str. 1.) Podjęto także uchwały, m.in

Jest pani pierwszą kobietą, która będzie przewodniczyć ustroń
skiej Radzie Miasta.
Kiedyś trzeba zacząć.
A nie obawia się pani?

dotyczącą dzierżawy działek na Z a w o d z i u z przeznaczeniem na „Park

Z a w s z e j e s t p e w n a o b a w a przed tym co nastąpi, ale nic sądzę aby

Leśny". Park ten ma funkcjonować na zasadzie rezerwatu dla zwie
rząt i są inwestorzy, którzy podejmą się tego zadania. Na terenie
„Parku Leśnego" byłoby muzeum myślistwa, mała gastronomia,
szkółka ptaków chronionych i bajkowy park dla dzieci. Pierwotna
wersja zakładała wykorzystanie rozpoczętej budowy piramidy PHS,
obiekt kupiła jednak firma Farmacol i obecnie buduje tam dom wcza
sowy. Spowodowało to chwilowe wycofanie się inwestorów z reali
zacji „Parku Leśnego". Obecnie powrócili do projektu, przy czym
chcą go realizować obok budowanego domu wczasowego, a tam są
głównie działki miejskie. Stąd uchwała RM o dzierżawie. Projekt ma
być realizowany w strefie uzdrowiskowej „A" i uzyskano wstępne
opinie Lekarza Naczelnego Uzdrowiska i Ministerstwa Zdrowia.
Podjęto również uchwały o powołaniu komisji konkursowych
w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora Gimnazjum
nr 1 i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. W skład komisji wyłania
jącej dyrektora Gimnazjum wejdą: radni Jan Misiorz i Stanisław
Malina, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach Krysty
na Dubiel i Jacek Szczotka, przedstawiciele Rady Pedagogicznej
Olga Buczak i Małgorzata WragaŻdan, przedstawiciele Rady Ro
dziców Izabela Włoch i Wiesława Burcon, przedstawiciele organi
zacji związkowych Agnieszka Woźniak ZNP i Wiesława Jakubiec
NSZZ „Solidarność". Podobny skład będzie miała komisja wyłania
jąca kandydata na dyrektora SP3 przy czym dwoma przedstawicie
lami Rady Pedagogicznej będą Bogusława Mijał i Anna Olek, nato
miast przedstawicielami rodziców będą Karina Pilch i Anna Figiel.
Rada podjęła również uchwałę o nadaniu wyróżnień „Za zasługi
dla miasta Ustronia" dla Karola Wantuloka i Józefa Gajdzicy. Obaj
wyróżnieni są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, biorą czynny
udział w akcjach ratowniczogaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach
i pracach społecznych na rzecz dzielnic, w których mieszkają. Obaj
posiadają odznaczenia nadane przez władze OSP.
Podczas sesji radni zwracali uwagę na takie problemy jak walące
się stare chałupy, w których często bawią się dzieci, na brud w mie
ście, szczególnie w potokach, zaroślach i zagajnikach. Kazimierz
Stolarczyk zapytał czy wysłano sprostowanie do Gazety Wybor
czej po tym, jak napisano w niej, że radni w Ustroniu zastanawiają się
czy Edwardowi Gierkowi wybudować pomnik, czy też nazwać ulicę
jego imieniem. R. Krużołek odpowiadał, że nie czul się zobligowany
przez Radę do wysyłania takiego sprostowania i nie uczynił tego.
O paru problemach poinformował radnych burmistrz Jan Szwarc.
Otrzymał on od reżysera koncertu „Tam gdzie bija źródła" informa
cje, że postanowiono zaprosić zespoły, które mogą ściągnąć na Rów
niecę nawet do 40.000 fanów. Burmistrz zaproponował by rzecz po
ważnie rozważyć, gdyż koncert na Równicy jest bardzo dobrą pro
mocją miasta, z drugiej strony taka ilość widzów rodzi poważne oba
wy, czy uda się zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i czy Równica
jest w stanie pomieścić takie tłumy.
Zdaniem J. Szwarca problem śmieci władze miasta mają stale na
uwadze, o wszelkich dzikich wysypiskach informują strażnicy miej
scy i podejmuje się odpowiednie kroki. Burmistrz nie jest też w pełni
usatysfakcjonowany tym, jak Przędsiebiorstwo Komunalne sprząta
po zimie ulice w mieście. Burmistrz poinformował również o możli
wości przystąpienia Ustronia do organizowanego przez Radio Ka
towice konkursu na „Złotą Miejscowość Lata". Wątpliwości, czy to
dobra promocja miał J. Misiorz. Uważa on, że Wisła brała w tym
konkursie udział rok temu i przegrała z Milówką. Narażanie Ustronia
na przegranie z podobną miejscowością jest nieroztropne. Jak prze
grywać to z BadenBaden, ewentualnie Sopotem, ale nie z Milówką.
Naczelnik Wydziału Kultury Danuta Koenig twierdziła natomiast, że
uczestniczenie w konkursie jest dobrą reklamą, gdyż nazwa Ustroń
pojawia się wtedy często na antenie radiowej, do wygrania jest też
nagroda w wysokości 150.000 zł.
Sporo na sesji dyskutowano o możliwości utworzenia w Ustro
niu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szerzej przedstawimy
ten problem za tydzień.
Wojsław Suchta

była tak silna, że aż paraliżująca działanie. Kobiety coraz częściej
zajmują różne stanowiska, coraz częściej też mówi się, że to jest zbyt
mały procent. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mój wybór to
ten pierwszy raz, miejmy więc nadzieję, że będzie szczęśliwy.
Jest pani radną od 1988 r. Miała pani okazję obserwować pracę
różnych przewodniczących. Ku jakiemu przewodniczeniu Radzie
Miasta najbardziej się pani skłania?
Jest to trudne do określenia, gdyż przez ten okres czasu różny był
sposób prowadzenia pracy w mieście. Wszystko zmieniło się w spo
sób istotny w 1990 roku. Wtedy zaczęliśmy budować struktury sa
morządowe, ścierały się poglądy, ale był entuzjazm, nadzieja, wyda
wało się nam, że faktycznie będziemy mogli zarządzać miastem mając
odpowiednie środki. Później okazało się, że zadań jest znacznie wię
cej niż środków budżetowych, również w sposobie zarządzania na
stępowały zmiany, pojawiła się opozycja, partie polityczne zaczęły
mieć wpływ na niektóre decyzje. Wszystko to sprawiało, że prze
wodniczenie RM było różne. Przewodniczący Zygmunt Białas w mo
im odczuciu bardzo dobrze kierował pracami. Przewodniczący Fran
ciszek Korcz miał sporo życiowego doświadczenia i widać to było
w jego kierowaniu Radą, natomiast przewodniczący Emil Fober wniósł
wiele entuzjazmu i pozytywnego myślenia. Tak więc idealny prze
wodniczący to ten, który łączyłby te wszystkie dobre doświadcze
nia. Nie sądzę jednak żeby mi się to udało z tego względu, że w mię
dzyczasie wytworzyło się przekonanie, że trzeba tworzyć opozycje
i właśnie w tej Radzie najbardziej niepokoi mnie tendencja do upar
tyjnienia problemów miejskich. Z uporem będę powtarzać, że nie jest
to dobra droga. Mamy do wykonania bardzo proste i istotne zadania
 drogi, szkoły, oczyszczalnia ścieków, utrzymanie czystości w mie
ście, itp.
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Można się jednak różnić w sposobie rozwiązywania niektórych
problemów miejskich, kolejności ich załatwiania.
Oczywiście musimy dyskutować, byle była to dyskusja merytorycz
na. Bardzo by mi się marzyło, aby połączyć siły w Radzie i zrobić coś
sensownego.
Czy przewiduje pani jakieś zmiany w funkcjonowaniu Rady
Miasta?
Nie. Uważam, że moi poprzednicy robili to dobrze. Chciałabym
nie dopuszczać do chaotycznych dyskusji, tak żeby rozmawiać me
rytorycznie i konkretnie.
Czego spodziewa się pani po tej Radzie Miasta do końca kaden
cji?
Że wytrwa w tym co już robi. Chciałabym, aby te zadania, które
zostały rozpoczęte, doprowadzić do końca. Mamy piękne plany
związane z ustrońskim rynkiem, ale to są koszty, które przewyższają
nasze możliwości, więc póki co musimy myśleć o oczyszczalni ście
ków, chodnikach, oczyszczaniu miasta, szkołach itp.
Działa pani w ustrońskich stowarzyszeniach. Czy teraz odczują
one, że mają przewodniczącą Rady?
Nie sądzę, by można było w jeszcze większym stopniu je wspo
magać. Stowarzyszenia zawsze były mi bliskie, gdyż jest to auten
tyczna praca społeczna. 15 maja chcemy podjąć dyskusję dotyczącą
rozdziału środków z funduszu przeciwalkoholowego. Tu stowarzy
szenia mogą zyskać i myślę, że gdy konkretnie i jasno określimy
wszystkie formalności, to zrobimy jeden krok do przodu. W Radzie
przewodniczyłam Komisji Kultury i starałam się mieć kontakt ze sto
warzyszeniami i wiem, że trzeba się spotykać, wyjaśniać, czerpać
doświadczenia.
A czego mogą się spodziewać wszyscy mieszkańcy po pani prze
wodniczeniu Radzie Miasta?
Nie chce tu używać wielkich słów i obiecywać niczego na wyrost.
To jednak Rada decyduje, nie przewodniczący. Mogę kierować spra
wami na ich etapie przygotowawczym, natomiast decyzją Rady bę
dzie, na co wydać pieniądze i co zrobić w pierwszej kolejności. Moja
rola jest tu tylko służebna.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

WIEDZA POŻARNICZA
12 kwietnia w remizie stra
żackiej w Nierodzimu odbył się
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobie
ga pożarom" na szczeblu miej
skim. Turniej uroczyście otwo
rzył zastępca burmistrza Irene
usz Szarzeć, zaś sam turniej
p r o w a d z i ł zastępca prezesa
Zarządu Miejskiego Ochotni
czych Straży Pożarnych Józef
Balcar. 15 uczniów z ustroń
skich szkół podstawowych roz
wiązywało test i zdawało ust
ny egzamin. Najlepszym oka
zał się Grzegorz Surgiewicz
z SP6, drugie miejsce zajął Ar
kadiusz Mojeścik z SP5, a trze
cie Daniel Rabin z SP6. Ci trzej
uczniowie reprezentować będą
Ustroń na turnieju powiato
wym.
Nagrody ufundował Zarząd
Miasta a wręczał j e w imieniu
burmistrza naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich UM Cze
sław Gluza.
 Jest to konkurs bardzo cenny
twierdzi J. Balcar.  Wiadomo
ile pożarów wybucha, ile jest
wypadków, giną przy tym lu
dzie. Tymczasem nawet mło
dzież wiedząc jak zapobiegać
p o ż a r o m , j a k się c h r o n i ć ,
w wielu przypadkach potrafi
skutecznie zapobiegać. To się
sprawdza. Znamy przypadki,
gdy to młody człowiek zadusił
ogień w zarodku. W Ustroniu
prowadzimy ten konkurs od 10
lat i uczestniczą w nim wszyst
kie szkoły. Zgłaszają się chęt
ni, my im przekazujemy broszu
ry, w których zawarta jest ko
nieczna wiedza na temat ochro
ny przeciwpożarowej. Szcze
gólnie chętnie w tym konkur
sie uczestniczą chłopcy i za
wsze w klasie znajdzie się kilku

chętnych. Na podstawie Li
powca mogę powiedzieć, że
w ubiegłym roku zgłosiło się
dwunastu uczniów, w tym roku
siedmiu chłopców. Przeprowa
dziliśmy eliminacje w szkole
i wyłoniliśmy reprezentację.
Każda szkoła współpracuje z ja
kąś jednostką Ochotniczej
Straży Pożarnej, więc j u ż na
poziomie eliminacji szkolnych
są n a g r o d y . M o g ę j e d y n i e
stwierdzić, że ten konkurs jest
bardzo pożyteczny i godzien
poparcia. Zresztą jest to rów
nież zdanie rodziców.
Obecny na turnieju prezes
ZM OSP Tadeusz Duda powie
dział po j e g o zakończeniu:
 Zawsze podkreślam, że mło
dzież to nasi następcy. Tam
gdzie dyrektor szkoły jest za
interesowany współpracą z na
szymi jednostkami, to jest bar
dzo dobrze. Jako przykład moż
na podać szkoły w Polanie, Li
powcu i Nierodzimiu. W cen
trum miasta nie jest źle, ale
bywa różnie w różnych okre
s a c h c z a s u . O s o b i ś c i e na
wszystkich zebraniach podkre
ślam, że młodzież powinna się
angażować i współpracować
z OSP, gdyż jest to dobra zaba
wa, a jednocześnie bardzo po
żyteczne. Jako strażacy stara
my się wychodzić naprzeciw
młodzieży, widzimy w tym ele
menty wychowawcze. Przecież
dzięki takiej współpracy młodzi
ludzie spędzają pożytecznie
czas, zdobywają wiedzę, tęży
znę fizyczną, gdyż do zawodów
pożarniczych trzeba się także
przygotować sprawnościowo.
Ze swej strony, j a k o środowi
sko strażaków, chcemy by na
sze tradycje były kontynuowa
ne. Różne władze różnie ten

turniej traktowały. My w Ustro
niu przetrwaliśmy wszystkie
trudne okresy i właśnie dzięki
młodzieży i temu turniejowi
możemy liczyć na następców.
Chciałbym tu powiedzieć rów
nież, że co roku wysyłamy mło
dych ludzi na obozy strażac
kie. My jesteśmy ochotnikami
i w dzisiejszych trudnych cza
sach, wszelką prace społeczną

trzeba pogodzić z innymi obo
wiązkami. Nie jest to łatwe i dla
tego zachęcam gorąco wszyst
kie ustrońskie szkoły do współ
pracy z nami. Sami postaramy
się też zaproponować w naj
bliższym czasie jakiś turniej
sportowy np. piłki nożnej. Za
pewniam, że jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje.
(ws)

Jak co roku od 3 do 9 maja
obchodzimy Dni Ochrony Prze
ciwpożarowej, zaś w dniu 4 maja
 Święto Strażaków, którym pa
tronuje św. Florian.
Patron Strażaków św. Flo
rian był żołnierzem za czasów
rzymskich cesarza Dioklecjana.
Umęczony za wiarę, został uto
piony w rzece Anesco w roku
304. W XII wieku jego relikwie
s p r o w a d z o n o do K r a k o w a .
Strażacy i hutnicy czczą go jako
swojego patrona.
Kroniki podają, że początki
działalności strażaków ochot
ników w formie zorganizowa
nej na terenie naszego miasta
sięgają końca ubiegłego stule
cia, a n a j s t a r s z ą j e d n o s t k ą j e s t
OSP Ustroń Centrum. Obecnie
w Ustroniu działa pięć jedno
stek Ochotniczych Straży Po
żarnych oraz jedna jednostka
Państwowej Straży Pożarnej,
które w swoich szeregach sku
piają 180 strażaków czynnych
ochotników, około 30 straża
ków zawodowych oraz mło
dzież w Młodzieżowych Druży
nach Pożarniczych. Na terenie
naszego miasta w ubiegłym
roku strażacy brali udział w ga
szeniu 33 pożarów i w 110 ak
cjach w tzw. miejscowych za
grożeniach.
Także w roku 2000, jak na
k a z u j e t r a d y c j a , uroczyście
obchodzony będzie Dzień Stra
żaka. Wzorem poprzednich lat,
strażacy z Ustronia organizo
wać będą o b c h o d y przede
wszystkim w swoich jednost
kach. Wraz z rodzinami spotka
ją się w Domach Strażaka pod
czas zabaw, a dla młodzieży
szkół podstawowych zorgani
zowane będą pokazy sprzętu
strażackiego.
3 maja strażacy z OSP Lipo
wiec uczestniczyli w mszy św.
z okazj i Święta Strażaka w ko
ściele katolickim, potem przy
d ź w i ę k a c h o r k i e s t r y i pod
sztandarami przemaszerowali

przez L i p o w i e c . P o d o b n i e ,
7 maja, strażacy z jednostki
O S P Nierodzim wezmą udział
w mszy Św., a następnie z or
kiestrą p r z e m a s z e r u j ą przez
swoją dzielnicę, by spotkać się
na wspólnym strażackim obie
dzie.
Delegacja około 50 druhów
strażaków z terenu naszego
miasta weźmie udział 6 maja
w Milenijnych Obchodach
Dnia Strażaka, które odbędą się
na Stadionie Śląskim w Chorzo
wie. Program tej imprezy jest
bardzo bogaty, a znajdą się
w nim między innymi: Milenij
na Msza Święta, prezentacje
sprzętu pożarniczego, konkur
sy strażackie, pokazy sprawno
ściowe, pokazy nowoczesnego
sprzętu, przegląd orkiestr jed
nostek OŚP i ich koncerty, mecz
piłki nożnej.
Tegoroczne obchody Świę
ta Strażaka na pewno przybliżą
naszemu społeczeństwu wkład
pracy i trud, jaki wnoszą stra
żacy w ochronę środowiska,
ludzkiego życia i mienia przed
skutkami j e d n e g o z najgroź
niejszych żywiołów  ognia.
W tym miejscu kieruję szcze
gólne podziękowania dla dru
hów strażaków z naszego mia
sta za ich bezinteresowne an
gażowanie się w niesienie po
mocy w czasie nieszczęść ludz
kich jakimi są klęski żywiołowe
oraz wszystkim tym, którzy
wspierają naszą działalność 
władzom miasta, Radzie Mia
sta, sponsorom.
Z okazji Święta Strażaka ży
czę Wam Szanowni Druhowie
zdrowia, wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym, satysfak
cji i zadowolenia z niesienia
pomocy innym, pogody ducha
i życzliwości ludzi.
„Wspólnie tworzymy 
wspólnie chronimy".
Tadeusz Duda
prezes Zarządu Miejskiego
OSP Ustroń
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LIST DO REDAKCJI
Przeczytałem list pana Andrzeja Georga, w którym wyraził
swoje oburzenie w związku z wielokrotnym niszczeniem emble
matu zjednoczonej Europy  emblematu ustawionego przez wła
dze naszego miasta w okolicach Rynku.
Do idei wzajemnego braterstwa różnych narodów mam głę
boki szacunek.
Do idei zjednoczenia narodów Europy pod sztandarami so
cjalistów z Brukseli zachowują sporą rezerwą, ale rozumiem
pana Starostą  wandalizm i chuligaństwo muszą być piętno
wane niezależnie od tego kogo i czego dotyczą. Niszczenie em
blematu Europy jest wandalizmem i chuligaństwem.
Natomiast,
Polemika, którą podjęła pani Brandys wprawiła mnie w nie
małe osłupienie!
Autorka listu pisze, że wrzucenie komunistów, faszystów ...do
jednego worka jest nieuzasadnione i tu, powołując się na „ wiel
kich teoretyków": Marksa i Lenina próbuję tę tezę obronić.
Z tonu listu wnioskują, że zdaniem p. Brandys komuniści nie
zasługują na podobnie niegodziwe potraktowanie: wspólny wo
rek z faszystami? Tfu!
Szanowna Pani!
Faszyzm i komunizm znacznie więcej łączy niż dzieli. Oba
ruchy należą do nurtu skrajnej lewicy. Przypominam, że faszy
stowska NSDAP była: Narodowo  Socjalistyczną Partią Pra
cy! Żerując na tanim populizmie i mizdrząc się do mas oba ru
chy dążą do zdobycia władzy tylko po to aby, kiedy tylko osią
gną pełnię władzy, wyciąć w pień każdą postać opozycji, a tak
że większość dawnych sojuszników (w myśl zasady: kto nie z na
mi ten przeciwko nam).
Po raz pierwszy pokazała to Rewolucja Francuska i czasy
terroru po zaprowadzeniu władzy komisarzy 200 lat temu! Po
dobny scenariusz zrealizował Lenin, później Hitler, MaoZe
dong, Castro, CheGevara, Polpot ... (to tylko kilka nazwisk
największych bandytów, bez sięgania do przykładów z naszego
podwórka).
Historia pokazała, że dopóki oba systemy (faszyzm i komu
nizm) nie wchodziły sobie w drogę  potrafiła zgodnie współ
pracować. Losy Polski z września 1939 r. są tutaj najbardziej
wymownym przykładem.
Od internacjonalizmu w wydaniu komunistów racz uchronić
nas dobry Boże, bo tym tylko różnił się od nacjonalizmu faszy
stów, że była bardziej krwawy i barbarzyński.
Faszyzm przeszedł do historii, a incydentalne wybryki NRD
owskich neofaszystów nie stanowią (na szczęście) groźby dla
świata, zwłaszcza, że spotykają się ze zdecydowanym potępie
niem wszystkich społeczeństw.
Z komunizmem jest gorzej. To gangrena, choć znacznie już
ograniczona, nadal trawi świat i stanowi dla niego realne za
grożenie.

DRUGA W REJONIE
Zdobywając wyróżnienie w re
cytatorskim konkursie szczebla
powiatowego, który odbył się
w MDK „Prażakówka", Paulina
Waleczek zakwalifikowała się do
konkursu rejonowego w Biel
skuBiałej. Końcem marca spo
tkało się tam 38 deklamatorów
z naszego byłego województwa,
a każdy z nich przedstawił utwór
poetycki i prozę. Trwało to po
nad 3 godziny i nasza reprezen
tantka długo czekała na swoją
kolejkę, ponieważ występowała
dopiero jako 36. Nie przeszkodzi
ło jej to w zdobyciu 2 miejsca,
które przyznano za interpretację
wiersza Wisławy Szymborskiej
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„O miłości do ziemi ojczystej"
i fragmentu książki Jana Szcze
pańskiego „Korzeniami wrosłem
w ziemię".
Konkurs odbył się w Woje
wódzkim Centrum Wychowania
Estetycznego Dzieci i Młodzie
ży im. Wiktorii Kubisz w Bielsku
Białej, a patronat nad imprezą
pod hasłem „Słońce, słońce, ży
cie..." objął starosta bielski.
W skład j u r y o c e n i a j ą c e g o
wchodzili aktorzy bielskich te
atrów i literaci. Podczas przesłu
chań najczęściej prezentowane
były znane wiersze dla dzieci
Brzechwy, Tuwima, dużym po
wodzeniem cieszyła się też trud

W Workucie nadal mieszkają ludzie, którzy (z różnych w wzglę
dów) nie mogą stamtąd wyjechać.
Na Kubie nadal realizuje się jedynie słuszną drogę rozwoju.
A w Chinach? A w biednych krajach Afryki? A w Europie?!
Przeciwko jednoczeniu się naszego kontynentu najgłośniej
krzyczą rosyjscy komuniści i, zawsze w tym samym szeregu, fran
cuscy towarzysze z PCF.
Komunizm pochłonął na świecie co najmniej (!) 100 min ist
nień ludzkich („Czarna Księga Komunizmu" wydanie z 1999 r.
str. 26), znacznie więcej niż faszyzm w okresie wojny światowej
(32 min, Encyklopedia PWN, 1977 r. str. 899).
A u nas w Polsce? A u nas w Ustroniu?
Przez pamięć o tych milionach ofiar, przez pamięć o naszych
rodakach (często naszych krewnych) zamordowanych w La
sach Katyńskich i tylu tysiącach Bezimiennych Męczenników
nie wolno nam godzić się na próby reanimowania diabelskiej
bestii. Trzeba nam, z taką samą stanowczością jak w przypadku
faszyzmu, potępiać wszelkie przejawy propagowania komuni
zmu.
Jako radny tego miasta apeluję do wszystkich mieszkańców
Ustronia:
Brońmy się przed faszystami, komunistami, chuliganami i in
nymi awanturnikami wszelkiej maści.
Tu psychiatra nie wystarczy!
Tomasz Dyrda, radny

Tym razem nie zamalowano tablicy z flagą europejską, a zalepio
no plakatami i ulotkami o treści antyeuropejskiej i antysemickiej.
Oczywiście nie ma tam żadnych podpisów. Jedno jest pewne 
człowiek myślący tego nie pisał. Tablice oczyścił Andrzej Georg,
a po paru dniach znowu ja zamalowano, tym razem czyszczeniem
flagi europejskiej zajęło się miasto.
Fot. W. Suchta
niejsza poezja Szymborskiej. Je
śli chodzi o prozę to królowała
Musierowicz i Montgomery.
Paulina Waleczek, uczennica
6 klasy Szkoły Podstawowej Nr 2
na konkursie reprezentowała
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Ustroniu, do którego uczęsz
cza na zajęcia Estrady Poetyckiej
prowadzone przez Danutę Ko
enig. Swoje umiejętności wyko
rzystuje występując z Estradą
Ludową „Czantoria", podczas
uroczystych akademii.
Bielski etap konkursu był
ostatni, ale z pewnością w przy
szłym roku znowu będziemy
chwalić się osiągnięciami mło
dych ustroniaków w tej dziedzi
nie. Zapytana, co oprócz indy
widualnych predyspozycji  do

nośnego, wyrazistego głosu 
zadecydowało o tak dobrym
miejscu, Paulina powiedziała:
 Zawdzięczam to prowadzą
cej nasze zajęcia Danucie Ko
enig. Umiała dobrze przygoto
wać nas do konkursu, trafnie
dobrała repertuar, stworzyła
miłą, przyjaznąatmosferę w OPP.
Potrafi w sposób żartobliwy
zwrócić uwagę na błędy, które
popełniamy. Myślę, że ważne
jest również to, że uczymy się,
obserwując panią Koenig pod
czas prowadzenia koncertów
„Czantorii", podziwiamy recyta
cję wierszy, miły uśmiech, od
powiedni sposób zachowania
się na scenie.
(mn)

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
Budowę placu zabaw
Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można
odebrać osobiście w Wydziale Spraw obywatelskich Urzędu Miejskie
go (pokój nr 33) w godzinach od 8°° do 15°" lub za zaliczeniem
pocztowym.
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie
zamawiającego ( pokój nr 33 ) w terminie do 12.05.2000 r.
do godz. 10"".
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Przetarg  budowa placu zabaw.

Cieszynianka wiosenna.

Fot. A. Dorda

Spośród wielu zakwitających wczesną wiosną roślin, widok przynaj
mniej jednej budzić powinien u mieszkańców ziemi cieszyńskiej szczegól
ny sentyment  o tej porze roku zakwita bowiem cieszynianka wiosenna.
Roślina znana chyba wszystkim, wymieniana w przewodnikach po Ślą
sku Cieszyńskim, mocno „zakorzeniona" w kulturze regionu i naszej świa
domości, skoro nie czym innym, lecz właśnie statuetkami złotych i srebr
nych cieszynianek wyróżniani są najbardziej zasłużeni mieszkańcy na
szych gmin i miast.
Legendę o pojawieniu się cieszynianki w okolicach Cieszyna jej najbar
dziej znaną wersję, zanotował Gustaw Morcinek: Cieszynianka dotarła do
nas gdzieś z Alp i prawdopodobnie jej nasiona przynieśli z sobą rakouscy
wojacy generała Devagi, gdy oblegali zamek cieszyński podczas wojny
trzydziestoletniej. A w zamku siedzieli Szwedzi i stąd powstała romantyczna
legenda, że cieszynianka pochodzi ze Szwecji. Jakiś szwedzki rajtar ciężko
ranny konał powoli w śląskiej chałupie siedlaczej pod Cieszynem. W na
dobnym rajtarze zakochała się córka siedlaka, a kiecłyjej umiłowany umarł,
zdjęła z jego piersi woreczek ze szwedzką ziemią i wysypała na grób nie
boszczyka. A wraz z nią nasionka kwiatu. Na wiosnę wyrosły na grobie, tuż
za śnieżyczkami, bladożólte kwiatuszki bez nazwy. Przezwano je przeto
cieszyniankami, jako że pojawiły się pod Cieszynem. Z czasem rozmnożyły
się w trójkącie między Cieszynem, Skoczowem i Ustroniem. (G. Morcinek
„Ziemia Cieszyńska", Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1962).
W legendzie tej jest jednak niewiele prawdy  cieszynianka nie rośnie
bowiem w Szwecji i nie przyniósł jej do Polski żaden z „rakouskich woja
ków". Roślinę tą w „stanie dzikim" spotkać można wyłącznie w Furopie 
w Styrii i Karyntii w Austrii, na terenie Słowenii, Chorwacji, Bośni, na
Morawach oraz we wschodniej części Słowacji. Przez Bramę Morawską
cieszynianka wiosenna „przywędrowała" (po ostatnim zlodowaceniu) na
obszar Polski i dziś stosunkowo licznie występuje tylko w okolicach
Cieszyna i na Śląsku Cieszyńskim. Pojedyncze stanowiska tej rośliny
znajdują się Opolszczyźnie, w okolicach Żywca, w Mogilanach koło Kra
kowa, w okolicach Zawiercia, a nawet na Wyżynie Lubelskiej. Cieszynian
ka wiosenna rośnie przede wszystkim w lasach grądowych, na glebach
żyznych i wapiennych. Często w naszym regionie sadzona jest również
w przydomowych ogrodach (nie jest to roślina, którą nabyć można w skle
pach ogrodniczych lub z profesjonalnych upraw, dlatego pytanie  skąd ta
dziko rosnąca roślina bierze się w ogródkach?  pomińmy lepiej dyskret
nym milczeniem).
Cieszynianka zakwita już początkiem marca, pierwszeństwa ustępu
jąc jedynie przebiśniegom. Najpierw pojawiają się żółtozielone kwiatosta
ny (a nie kwiaty!), z daleka zwracające uwagę na tle pozbawionego jeszcze
zieleni. To, co zwykle brane jest za płatki korony kwiatu to fałszywy
okwiat, utworzony z przekształconych liści, otaczający liczne drobne,
żółte kwiaty. Później pojawiają się liście, a już w maju zaczynają powsta
wać owoce.
Cieszynianka wiosenna nie jest objęta ochroną gatunkową, jednak dla
jej ochrony i zachowania zostały utworzone m. in. dwa cieszyńskie rezer
waty przyrody  „Lasek Miejski nad Puńcówką" i „Lasek Miejski nad
Olzą". Swoją łacińską nazwę  Hacąuetia epipactis  cieszynianka otrzy
mała na cześć Baltazara I lacąueta, francuskiego lekarza i przyrodnika,
który w latach 17871810 wykładał na uniwersytetach we Lwowie i w Kra
kowie. Polską nazwę zaproponował w 1924 roku Kazimierz Simm, profe
sor Wyższej Śzkoły Rolniczej w Cieszynie, dla podkreślenia, że właśnie
w okolicach Cieszyna cieszynianka występuje w Polsce najliczniej (przed
tem używano spolszczonej nazwy łacińskiej „hakieta").
Czy cieszynianka wiosenna rośnie „dziko" na terenie Ustronia? Trud
no o jednoznaczną odpowiedź. W starszych pracach naukowych (prze
łom XIX i XX wieku) można znaleźć zapisy o odnajdowanych na terenie
naszego miasta stanowisk tej rośliny, jednak nowsze opracowania (z lat
80. i 90.) nie wymieniają już Ustronia wśród istniejących naturalnych
stanowisk tego gatunku. Może wśród czytelników GU znajdzie się ktoś,
kto potrafi wskazać miejsca, w których można zobaczyć w Ustroniu dzi
ko rosnącą cieszyniankę wiosenną  jeśli tak, to liczę, że podzieli się z in
nymi swoją wiedzą.
Aleksander Dorda

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Pan Czesław Gluza tel. 8542298
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej
(pok. nr 24), w dniu 12.05.2000 r. o godz. 14""
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7;
 spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach
publicznych.

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wyposażenie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 w Ustroniu
Zakres rzeczowy zamówienia:
Zamówienie polega na: wyposażeniu pomieszczeń klasowych
Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można
odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w Wydziale Inwestycji
i Gospodarki Gruntami (pokój nr 33) w godzinach od 8°° do 15°° lub
za zaliczeniem pocztowym.
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie
zamawiającego (pokój nr 33) w terminie do 26.05.2000 r.
do godz. 10"".
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Przetarg  Wyposażenie pomieszczeń Gimnazjum.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
mgr Leszek SZCZYPKA (tel. 8545662)
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej
(pok. nr 24), w dniu 26.05.2000 r. o godz. 14""
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7;
 spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach
publicznych.

Wielkanoc nad Wisłą.

Fot. W. Suchta
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OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1
Dostawę 158 szt. grzejników dla instalacji centralnego ogrzewania
budynków mieszkalnych

Modernizację
istniejącej instalacji gazowej i centralnego ogrzewa
nia z wprowadzeniem indywidualnego ogrzewania w 8 mieszkaniach
w budynku przy ul. Chabrów 14.

termin realizacji zamówienia:
do 08.06. 2000 r.

termin realizacji zamówienia:
od 1.06.2000 r. do 10.07.2000 r.

Zakres rzeczowy zamówienia:
1.

Zakres rzeczowy zamówienia
1.



3.
2.

15.05.2000 r. do godz. 1500




17.05.2000 r. do godz. 1500

Pani EWA SOWA (tel. 8542567)
Otwarcie ofert
24),

Pani EWA SOWA (tel. 8542567)
Otwarcie ofert
24),

16.05.2000 r. o godz. 1500

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:



18.05.2000 r. o godz. 14bo

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:


OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1
Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej)

Modernizację
istniejącej instalacji gazowej i centralnego ogrzewa
nia z wprowadzeniem indywidualnego ogrzewania w 13 mieszka
niach w budynku przy ul. Chabrów 16.

termin realizacji zamówienia:
od 1.06.2000 r. do 15.10.2000 r.

termin realizacji zamówienia:
od 1.06.2000 r. do 31.07.2000 r.
Zakres rzeczowy zamówienia:
1.




2.

19.05.2000 r. do godz. 1500

Pani EWA SOWA (tel. 8542567)
Otwarcie ofert
24),

17.05.2000 r. do godz. 1500

22.05.2000 r. o godz. 1400

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
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Pani EWA SOWA (tel. 8542567)
Otwarcie ofert

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1
Remont oraz stawianie nowych piecy kaflowych

18.05.2000 r. o godz. 14'
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:



 pokojowych

termin realizacji zamówienia:
od 1.06.2000 r. do 15.10.2000 r.

19.05.2000 r. do godz. 1500



Pani EWA SOWA (tel. 8542567)
Otwarcie ofert
22.05.2000 r. o godz. 1430
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
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Zakwitły jabłonie.

Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1

Dostawę

39 szt dwufunkcyjnych kotłów gazowych o wydajności
cieplnej Q = 7  21 KW.
termin realizacji zamówienia:
do 08.06. 2000 r.
Zakres rzeczowy zamówienia:

1.

Fot. W. Suchta


15.05.2000 r. do godz. 1500.

HARMONOGRAM
SZCZEPIENIA PSÓW
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

: Przetarg  dostawa kotłów
gazowych.

Pani EWA SOWA
Otwarcie ofert
24),

8542567)

16.05.2000 r. o godz. 1400

Nierodzim

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:



Lipowiec

08.05 9.001100
09.05

15.001700

08.05

10.0010.30
11.0011.30

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń ul. Rynek 1

11.4512.00

Modernizację
istniejącej instalacji gazowej i centralnego ogrzewa
nia z wprowadzeniem indywidualnego ogrzewania w 18 mieszka
niach w budynku przy ul. Chabrów 12.

Hermanice

09.05

12.3013.30
12.0012.30
13.0014.30

termin realizacji zamówienia:
od 1.06.2000 r. do 15.08.2000 r.

14.4016.00

Zakres rzeczowy zamówienia:
1.

Goje



Zawodzie
2.

10.05 9.0010.30
10.05

11.0012.30

10.05

13.0013.30

Jelenica
14.15
Ustroń
Centrum

11.05 8.0012.00



14.0017.00

17.05.2000 r. do godz. 1500

Poniwiec

12.05 8.009.30

Polana

12.05

10.3011.00

Pani EWA SOWA (tel. 8542567)

13.30
Otwarcie ofert
24),

18.05.2000 r. o godz. 1330

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
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WYCIECZKA NA KOPCE
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza 13 maja
(sobota) członków i sympatyków na wycieczkę botaniczną do
cieszyńskiego rezerwatu „Na Kopcach". Zbiórka w Ustroniu na
parkingu przy LO o godz. 9.00, a w Cieszynie na skrzyżowaniu ul.
Leśnej i Frysztackiej o godz. 9.30. Transport we własnym zakre
sie.

Jaszowiec

12.05

12.00

Równica
Dobka

12.05
12.05

13.00
14.30
15.00

Lecznica dla zwierząt
ul. Bładnicka 10
Lecznica dla zwierząt
ul. Bładnicka 10
P Tomaszko
Ustroń, ul. Lipowska 41
Ośrodek Wczasowy
„Barnadka"
P. Heller
Ustroń, ul. Nowociny 1
Sklep SpożywczyKlub
P. Gaj dacz
Ustroń, ul. Katowicka 151
P. Sikora
Ustroń, ul. Skoczowska 6
RSP „Jelenica"
Hurtownia Spożywcza
P. Hławiczka
Ustroń, ul. A. Brody 85
P. BrachaczekPuzoń
Ustroń, ul. Szpitalna
Rozlewnia Wód „Czantoria'
Ustroń, ul. Jelenica
P. Cieślar
„U Jonka na Kępie"
Lecznica dla Zwierząt
Animals, ul. Grażyńskiego 5
Lecznica dla Zwierząt
Animals, ul. Grażyńskiego 5
P. Cichy
Ustroń, ul. Akacjowa 60
Warsztat samochodowy
P. Kurzok
P. Śliwka
Ustroń, ul. Polańska 32
P. Szkaradnik
Ustroń, ul. Wczasowa 14
P. Pasterny
Sklep spożywczy
Dobka Ślepa, PKS

Prosimy nie zapomnieć książeczek szczepień.
UWAGA: W bieżącym roku koszt szczepienia wynosi 10 zł + 28
zł podatek. Osoby ustawowo zwolnione płacą tylko koszt szcze
pienia 10 zł.
Istnieje możliwość jednoczesnego zaszczepienia psa przeciw
wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. Szczepionka przeciw
ko parwowirozie, nosówce, chorobie Rubartha oraz kaszlowi ke
nelowemu kosztuje 50 zł, natomiast przeciwko wściekliźnie, no
sówce i chorobie Rubartha 25 zł.
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Wiosenna kolekcja w Salonie „MISS
K". Ustroń, ul. Daszyńskiego 70 a.
Zapraszamy.

Sprzedam świetny samochód dla biz
nesu lub rodziny z dziećmi  MINI
VAN, Nissan Praire, 1992 r., 1974
em3, bogate wyposażenie, stan bar
dzo dobry. Tel. 0602394863. 854
2910 po 17.

Dywanoczyszczenie Karcher. Tel.
8543839, 0604109883.

Sklepowe wieszaki spiralne bardzo
tanio sprzedam. Tel. 8542191.

Centnim Chirurgii Estetycznej Na
czyniowej i Dermatologicznej „Var
Med.", 43450 Ustroń, ul. Sanato
ryjna 7 (Uzdrowiskowy Zakład Przy
rodoleczniczy), tel. (033) 85423
07 w. 461, godz. 13.00 16.00.

Łowisko wędkarskie zaprasza co
dziennie od 8 do 20 w Ustroniu Nie
rodzimiu przy ul. Żwirowej 4. Tel.
8543503.

Nowo otwarty skup złomu. Ustroń,
ul. Sportowa (k/Inżbudu). Ceny kon
kurencyjne.
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27.
Bankiety, przyjęcia, sala kominko
wa. domowa kuchnia. Zapraszamy.
Przyjmę do nauki ucznia w zawodzie
stolarz. Tel. 8543455 po 16.
O.K.F.  Mikołów  okna i drzwi PCV
„Sokółka", okna i drzwi drewniane.
Ceny producenta. Ustroń, ul. Sko
czowska 47e (obok kolektur,' LOT
TO), tel. 8545398.
„RAV"  instalatorstwo sanitarne,
wod.  kan. i CO, VAT. Tel. 85473
91.
Płytki ceramiczne, kompletne wy
posażenie łazienek. Ustroń, ul. Da
szyńskiego 70a, tel. 8541528.

[Hala Tenisowa "Ustroń" 1

:

wykonuje
BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe,
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady

MONTAŻ GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24 a, tel. 8545106
teł. kom. 0601516854

Sprzedam kolekcję polskich znacz
ków. Tel. 8542689 po 17.
Sprzedam trabanta combi, 85 r.. Tel.
8547341.
Videofilmowanie. Tel. 8543827,
0603580651.
Podejmę pracę jako opiekunka do
dziecka. Tel. 8544233.

Pod bankomatem.
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C O N A S C ZE K A

WYSTAWY
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia,
Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. K Heczko
Wystawy
czasowe:
Sprzedam M3 w Ustroniu. Tel. 0603
Instrumentów muzyczne z kolekcji Mariana Sieradzkiego (do 30 VIII).
781419.
Wystawa regionalna ze zbiorów własnych  czynna do 20 V.
Imprezy:
Zasilanie w energię elektryczną kam
26 V godz. 17  wieczornica z okazji 10lccia „Gazety Ustrońskięj".
pingów, domków wypoczynkowych,
Muzeum czynne: we wtorki 917, od środy do piątku 914, w soboty 913,
działek. Tel. 0605 086 215
w niedziele od 1013. Inne terminy zwiedzania do uzgodnienia po wcześniej
szym zgłoszeniu.
Alarmy i zabezpieczenia bezprzewo
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej", ul. 3 Maja 68, tel. 8542996
dowe. Tel. 0605 086 215
Wystawy stałe:
Chrząszcze, motyle, muszle i skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka.
Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickięj.
Wystawy czasowe:
Katyń  prawda i pamięć  do 12 V
Malarstwo Ireny Ilury.
UstrorV ul. Okólna 9.
Oddział czynny: we wtorki 918, w środy, czwartki 914, w piątki i soboty 913.
tel/fax (033) 8 5 4 4 3  2 5 .
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda", ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108
0 6 0 6 395 252, 0603 8 3 2 596
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Stolarka okienna PCV
Czynne w godz. 9'"'17"".
w systemie Deceuninck (Roplasto)
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B & K Heczkowie
w cenach producenta.
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100, czynna 24 h.
Kompleksowa wymiana stolarki I
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie", ul. Sanatoryjna 7,
okiennej po atrakcyjnych cenach, j
tel. 8543534 wew. 488.
Pomiar gratis.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku od 9  16, w soboty od 9  1 3 .
Możliwość kredytowania
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych, Rynek 3 A, tel. 8545458.
do 10 tys. zł bez poręczycieli. ;
 Postacie i sceny z literatury polskiej: „Potop", „Trylogia", „Pan Tadeusz"
Termin realizacji 14 dni.
j
 „Stara Ruś"
 Pejzaż  Impresje.
Biuro i galeria czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10""  17"
J POŚREDNICTWO; Miejskf Dom Kultury „Prażakówka", ul. Daszyńskiego, tel. 8542906
J PASZPORTOWE I Wystawy czasowe:
Wystawa fotograficzna Marka Śniegonia pt. „Przyroda ziemi cieszyńskiej"
:
(wystawa czynną od 02.05 do 20.05)
KINO „ZDRÓJ", ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel./fax 8541640
Inspektor Gadżet
14.05
16"
Szósty Zmysł
17'
Zapach Trawki Smak Wolności
19'
Anna i Król
18"
511.05
Dziewiąte Wrota
20'
Miasteczko South Park
18"
1217.05
Chłopaki Nic Płaczą
19'
i Z A P R A S Z A M Y ;
Blair Witch Project
21"
Kino Premier Filmowych
11.05
21"°
American Pie
SPORT
14.05 g. 10
Rodzinny Rajd Rowerowy „Ustronianka"
 Start Stadion KS „Kuźnia"
Język niemiecki  korepetycje we
wszystkich stopniach zaawansowania.
Tel. 8543471 po 20.

DYŻURY APTEK
Do 6 maja apteka „Myśliwska" w Nierodzimiu.
Od 6 do 13 maja apteka „Elba" przy ul. Cieszyńskiej.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Mały i mniejszy.
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SKLEP CAŁObOBOWy J % M M
Zakupy na telefon!
spożywczoprzemysfouJy
MM
M W CENTRUM
43 450 Ustroń
™ P
USTRONIA
ul. 3 Maja 28
Tel. 21) h 85lf'^8'10
DOWÓZ GRATIS!'!

POKONALI PIASTA
Kuźnia Ustroń  Piast Cieszyn 2:0 (1:0)
Tak wielu kibiców dawno nie było na meczu Kuźni. W sobotę 22 kwiet
nia derby ligi okręgowej Kuźni z Piastem Cieszyn ściągnęły na trybuny
ponad pięciuset widzów. Spora ich część przyjechała z Cieszyna, a wśród
nich członek Zarządu Powiatu Kopeć. Zawiedli się jednak licząc na łatwe
zwycięstwo cieszyńskiej drużyny. Co prawda pierwsze minuty spotka
nia to przewaga Piasta w polu, jednak zawodnicy tej drużyny nie potrafią
tego wykorzystać. Gra toczy się głównie w środku pola. W tej części gry
bramkarz Kuźni Bartłomiej Buchalik zmuszony jest tylko raz do inter
wencji. Zawodnicy z Piasta zachowują się tak, jakby strzelenie kilku bra
mek nie stanowiło dla nich problemu. W środku pola rozgrywali piłkę dość
sprawnie, wszystko jednak bardzo ospale i nic dziwnego, że Kuźnia nie
miała problemów z tymi anemicznymi atakami. Nic też dziwnego, że
chłopcy z Cieszyna, jak to określili kibice, dostali bramkę do szatni. W 39
minucie lewą stroną przechodzi obrońców Piasta Janusz Szalbot, zagry
wa do Mieczysława Sikory, ten strzela niezbyt mocno, jednak piłkę przed
łuża do bramki z kilku metrów Maciej Szatanik. Bramkarz Piasta jest
bezradny, a strzelec bramki ginie w objęciach kolegów. Takiego zakończe
nia pierwszej polowy nikt się nie spodziewał.
W przerwie przygotowano losowanie nagród, czyniła to trzyletnia Ad
rianna Hojdysz. Tu lepsi okazali się cieszyniacy. Jeden z kibiców Piasta
wylosował szalik klubowy Kuźni, drugi pasek do spodni. Trzecią nagrodę

Tu S i k o r a p r z e s t r z e l i ł .
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wylosował kuracjusz z Koniecpola, który przyszedł zobaczyć jak też gra
się w piłkę w Ustroniu.
W drugiej części meczu gra Piasta w niczym się nie zmieniła, za to Kuźnia
zaczęła zdecydowanie atakować. Po rajdzie lewą stroną minimalnie niecel
nie strzela M. Sikora. Parę minut później mocnym strzałem z 17 metrów
popisuje się M. Szatanik, przenosi jednak nad poprzeczką. W 64 min. w
środku boiska otrzymuje piłkę M. Sikora. Bez trudu przechodzi pod pole
karne Piasta, mija obrońcę i precyzyjnie podaje na piąty metr do Dawida
Szpaka, który bez trudu zdobywa drugą bramkę. Cały czas przewagę ma
Kuźnia. Obrońcy Piasta gubią się, zaatakowani nie potrafią wyprowadzić
piłki spod własnej bramki. Cały czas są nieporadni i ospali. Kuźnia mogła
jeszcze podwyższyć wynik. Najdogodniejszą okazję zmarnował M. Siko
ra, który po minięciu obrońców i bramkarza chybił z kilku metrów do
pustej bramki.
Spotkanie sędziował Marek Skrzypczak, który mimo że popełnił kilka
błędów, nie dopuścił do ostrej gry.
PO meczu powiedzieli:
Trener Piasta Zbigniew Janiszewski:  Widzi pan jak oni do tego podcho
dzą. Schodzą z boiska i się śmieją. Widocznie są zadowoleni. Jak nie strze
lają czterech sytuacji bramkowych to trudno mecz wygrać. Kuźnia też
miała okazje, ale to jest konsekwencja tego, że zostawiają dwóch zawodni
ków pod bramką, kopną do przodu i jest dwóch na dwóch. Nasi w ogóle
nie strzelali w światło bramki, a 2:0 mogli wygrywać już w dziesiątej
minucie meczu. Kuźnia narzuciła grę jaka jej odpowiada. Jeszcze tym się
różnili, że zawodnicy Kuźni walczyli, wsadzali nogi, znowu walczyli, a

OPISYWANIE ZDJĘĆ

Ginekolog

położnik

RENTGENOWSKICH

lek. mcd. Urszula Brych
chirurg ortopeda 
radiolog
43455 Ustroń
ul. Sanatoryjna 7
p. 124
godz.


chirurg ortopeda
reumatolog

M. Szatanik ginie w objęciach kolegów.
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nasi odskakiwali. To już nasz trzeci z rzędu taki słaby mecz. Podobnie
było z Wadowicami, tyle, że udało się wygrać. W Kętach był już dramat.
Sam pan widzi jaka jest postawa. Zawodnik schodzi z boiska, przegrał 2:0
i się śmieje, to o czym my tu mówimy. Kuźnia przynajmniej miała cel, a ci
przyjechali tu chyba na weekend i tak to wygląda.
Trener Kuźni Wiesław Nielaba:  Piast to dobra drużyna, wybiegana,
zgrana. Dużo grają z pierwszej piłki, ale derby mają swoje prawa. Chcę
także podkreślić, to co już mówiłem, że gramy z meczu na mecz lepiej i
będziemy grać coraz lepiej. Przegraliśmy mecze z czołówką, ale teraz już
będziemy zbierać punkty. W koń
47 4319
1. Kalwaria
cu się przełamiemy i będzie dobrze.
44 5627
2. Oświęcim
Chyba widać, że gramy z pełnym
3. Andrychów 43 2714
zaangażowaniem, tylko czasami nie
42 4331
4. Porąbka
wychodzi. Dziś drużyna wypełni
40 4436
5. Cieszyn
ła założenia taktyczne. Nastawili
6. Koszarawa 36 3729
śmy się na grę z kontry wiedząc, że
7. Sucha B.
35 3828
przeciwnik jest dobry technicznie.
32 3833
8. Chybie
Przeczekaliśmy pierwsze minuty
32 3639
9. Kęty
meczu, chociaż sytuacja, którą obro
31 2825
10. Wadowice
nił Bartek Buchalik, praktycznie
31 3537
11. Kuźnia
mogła przesądzić o całym spotka
31 2940
12. Strumień
niu. Skontrowaliśmy, udało się i taka
13. Jawiszowice 28 2839
jest piłka. Co do skuteczności to
24 3947
14. Wieprz
widać poprawę, są też strzały zza
24 3244
15. Śmbiarnia
16 metrów. Trochę czujemy w no
19 1837
16. Klecza
gach mecze grane co trzy dni, jed
19 2953
17. Rajcza
nak wygraliśmy 2:0 i trzeba się cie
17 2648
18. Kończyce
szyć z trzech punktów.

Losuje Adrianna.
Regeneracja
sr
< leżaków
Komplety pościelowe
g Obrusy
Stoły szwedzkie
£1 Montaż karniszy
U Firany, zasłony, narzuty

S3W y b ó r z katalogów
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W y j a z d y na baseny termalne
na Słowację (Bcszanowa).
M e r c e d e s bus, 8 osób, koszt
4 0 zł/osoby (w tym wstęp).
Przewozy okolicznościowe:
przysięgi, komunie, dyskote
ki, w y j a z d y zagraniczne.
Wystawiam faktury VAT.
Tel. 8 5 4  4 7  9 2 .
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BRAMKA ZZA POŁOWY
Pewne zwycięstwo na własnym
boisku nad LKS Wiślicą w meczu
o mistrzostwo klasy „C" odnieśli
piłkarze z Nierodzimia..Od począt
ku rundy wiosennej Nierodzim tre
nuje Tomasz Michalak ze Skoczo
wa, który wcześniej trenował dru
żynę Kisielowa. Zwycięstwo nad
Wiślicą mogło być wyższe, ale w
pierwszej połowie nasi zawodnicy
wykorzystali tylko jedną z kilku
okazji do zdobycia bramki, a uczy
nił to Mariusz Legierski. W dru
giej połowie Nierodzim dalej prze
ważał czego efektem kolejne dwie
bramki. Najpierw w zamieszaniu
p o d b r a m k o w y m strzela A r k a 
diusz Madusiok, później po in
dywidualnej akcji celnym strzałem
z 16 metrów popisuje się ponow
nie M. Legierski. Na kilka minut
przed końcem obrońca Wiślicy ką
śliwym lobem zza połowy boiska
pokonuje naszego bramkarza. Tak
zdobyta bramka w z b u d z i ł a po
wszechną wesołość na trybunach.
Po meczu trener Nierodzimia T.
Michalak powiedział:  Wydaje mi

się, że trochę za mało było gry z
naszej strony. Jako druga drużyna
w tabeli p o w i n n i ś m y p o k a z a ć
przewagę w polu. W miarę dobry
był początek drugiej polowy, ale
słabe ostatnie 15 minut. Dobrze
pokazał się w ataku, dotychczas
grający w obronie Mariusz Legier
ski. Ładnie zagrał Leszek Przyszla
kowski. Mam nadzieję, że teraz bę
dziemy grać z meczu na mecz co
raz lepiej. Bramkę straciliśmy po
ewidentnym błędzie bramkarza, ale
cóż, takie bramki zdarzają się też
najlepszym drużynom.

1. Landek
28
2. Nierodzim 2 5
3. Lipnik
18
4. Goleszów
18
5. Rudnik
18
6. Mazańcowice 14
7. Dębowiec
10
8. Wiślica
8
9. Wapienica TI 8
10.MKS Bielsko 1

24 6
32  9
39 4
28 3
26
18 4
18. 31
11 4
22 6
10 1

P O Z I O M O : 1) trend, popularny kierunek. 4) u podstawy
s a m o c h o d u , 6) student dawniej, 8) wytworna kobieta, 9 )
„Kuźnia" albo „Piast", 10) filmowy sąsiad Pawlaka, l l ) ś l u b n e
konkury, 12) zabytkowa wieś góralska, 13) rosyjskie jutro,
14) wieś na trasie KrakówRabka, 15) niemiecki premier, 16)
polecony lub express, 17) umowa, porozumienie, 18) imię
piosenkarki Zadory, 19) pęknięcie na szkle, 20) patrzałki.
P I O N O W O : 1) z okularem, 2) fabryka książek, 3) kolor, 4)
książeczka z pieśniami kościelnymi, 5) motyw zdobniczy, 6)
statek na wiatr, 7) p r z y b y w a ich n a liczniku, 11) rybka
akwariowa, 13) rozsądek, takt, 14) autor „Placówki".

Móm też już swoji roki, tóż nie dziwota, że doś czynsto cho
dzym po pogrzebach. Łoto przed świyntami pochowali my kam
rata, co był doista w porzóndku chłop. Całe życi cosik robił,
fórt sie udzielol to tu, to tam i aj i na stare roki ni móg sie pogo
dzić, że je na emeryturze. Żył tak, że wszyscy mieli my go radzi.
Tak se myślym, jak sie dziwom toto na młodych, co majom
dziepro dwacet roków i płyntóm sie z konta w kónt, że doista je
mi ich żoł. Nie kożdymu chce sie iś sztudyrować, a ponikiery by
chcioł, to zaś ni mo piniyndzy. A niejedyn skończy ty studia, a i
tak ni mo roboty. Takich czasów my sie doczakałi, że niejedyn
młody doista ni mo żodnej prziszłości. Sóm móm wnuka, co łoto
kończy technikum, nałe ło niego aspóń nie muszym sie starać,
bo mój ziyńć mo jirme dostawczóm, tóż synek bydzie u taty szo
ferym. Też sie mu to kapkę nie widzi, coby tata w chałupie nim
dyrygowoł i w robocie, nałe co tu człowieku zrobisz jak roboty
niełza nóńś.
Łoto zaś dziecka bydóm miały feryje. Ponikerzi pojadóm do
Hiszpanii, abo Afryki, a drudzy co ich je wiyncyj, zaś calutki
czas bydóm wysiadywać kole chałupy. Żoł mi doista tych dzie
cek, nałe cóż jo pocznym. A ponikiedy zaś złoś mie biere, bo
przeca niejedyn młody mogby cosik pożytecznego zrobić w cha
łupie, nale mu sie nie chce, tóż woli nic nie robić. Abo, co gorsze
woli cosik popsuć, czy kogo lokraś.
Nie podobo mi sie tyn dzisiejszy świat, nale tak to już isto je,
że stary dycki chwoli downe czasy.
Kareł

KARCZMA GÓRALSKA
U s t r ó j uf. N a d r z e c z n a i, tci. 0 6 0 3  8 7 9  8 7 3
Wyśmienite

regionalne

potrawy

wnętrza
$

Mifa

atmosfera

ZAPRASZAMY

KRZYZOWKA KRZYŻÓWKA KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań mija 17 maja br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 15
DESZCZ W I O S E N N Y
Nagrodę 30 zł otrzymuje B A R B A R A M A D U S I O K
z Ustronia, ul. Leoena 14. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA
USTROŃSKA
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