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ODDECH KONKURENCJ I ® 
Rozmowa  z  Wiesławem  Pask ,̂ 

dyrektorem  produkcj i  Zakładów  Kuzniczych 

Od kilk u  lat mówi się o prywatyzacj i Zakładów Kuźniczych.  Czy 
jest  to nadal  aktualne? 
Zakłady Kuźnicze spółka z o.o. powstały w  1995 r. z wcześniejszych 
zakładów mających w FSM  numery  3  i 4. Fiat w FSM  przejmował 
tylko  to co go  interesowało.  Można  zapytać,  dlaczego Kuźnia  nie 
zaistniała  w  koncernie  Fiata?  Gdy  Fiat  tu  wchodził  Zakłady 
Kuźnicze  tylko  18%  swej  produkcji  przeznaczały  dla  FSM. 
Zadziałała więc zasada, wedle  której, by napić  się piwa nie  kupuje 
się całego browaru. Postawiono  sprawę jasno  Fiat nie chce przejąć 
naszych  zakładów,  ale  widzi  nas  jako  dostawców.  Dziś  nasze 
wyroby  kierowane  są  nawet  do  Fiata  we  Włoszech.  Pewna  część 
mają tku  byłego  FSM  pozosta ła  więc  poza  strukturami  Fiata 
i  z  tych  zakładów  powstała  spółka  akcyjna  FSM    Wytwórnia 
Wyrobów  Różnych.  Zakłady  Kuźnicze  jako  pierwsze  wykazały 
możl iwość  samoistnienia  i zostały wydzielone  ze struktury  FSM
WWR.  Stuprocentowym  właścicielem  został  skarb państwa.  Jest 
to  więc  struktura  mająca  z  założenia  charakter  tymczasowy.  Od 
momentu wydzielenia  tworzono scenariusze prywatyzacji. W  1997 
r. rozpoczął się proces  prywatyzacji  i upubliczniona  została  oferta 
sprzedaży  Zakładów  Kuźniczych.  Zostały  złożone  oferty  przez 
firmy zainteresowane nabyciem, prowadzono  rozmowy,  negocjacje 
  jak  widać  proces  ten  zakończył  się  niepowodzeniem.  W  tym 
procesie dyrekcja i zarząd Zakładów  Kuźniczych nie brały  udziału. 
To  pierwsze  podejście  do  prywatyzacji  nie  wyszło,  gdyż  był  to 
ok res  dob rej  kondyc ji  zak ł adu.  W t e dy  w ie lu  m o g ło  nam 
pozazdrościć  takiej dynamiki. Również w naszym  zakładzie  ludzie 
zadawali  sob ie  py tan ie:  Skoro  jest  tak  dobrze  to  po  co  to 
sprzedawać,  po  co  ryzykować,  a  może  jesteśmy  w  stanie  sami 
sobie  poradzić  bez  udziału  osób  z  zewnąt rz?  Rok  1998  był 
otrzeźwieniem  i  uświadomił  nam  wszystkim,  że  w  dzisiejszej 
rzeczywistości  nic nie jest  dane  raz  na  zawsze.  Tak  doszl iśmy  do 
wniosku,  że wcale nie jest  tak bezpiecznie  i dobrze,  bo  wystarczy 
utrata jednego klienta, by diametralnie zmieniła się sytuacja. Znowu 
zaczęliśmy sobie stawiać pytanie co dalej. W ubiegłym roku  pojawił 
się klient z rynku amerykańskiego  i była  to oferta najkorzystniejsza 
z dotychczas  złożonych.  Z  tym  inwestorem  nadal  są  prowadzone 
rozmowy. 

Nie obawiacie się nowego  właściciela? 
Zapewne  w  negocjacjach  decydujący  jest  pakiet  zabezpieczeń 
socjalnych, pakiet  inwestycyjny, stabilizacja zatrudnienia w  jakimś 
p rzedz ia le  c z a s o w y m.  Jeże li  do j dz ie  do  p r y w a t y z a c j i,  to 
przedstawiciele  załogi  ze  związków  zawodowych  będą  o  to  na 
pewno  zabiegać.  Z  tego  ewentualny  nowy  właściciel  zdaje  sobie 
sprawę,  że jest  to absolutny  warunek  jego  zaistnienia. 
Prywatyzacja  ju ż  raz  się  nie  powiodła.  Jakie  są wasze  obecne 
plany  na  przyszłość,  gdy  funkcjonujeci e  jak o  spółka  skarbu 
państwa? 
Pierwsze podejście uzmysłowi ło  nam, że prywatyzacji  nie  można 
traktować jako panaceum  na wszelkie dolegliwości.  Prywatyzacja 
to nie różdżka czarodziejska pozwalająca zaistnieć z dnia na  dzień. 

(cd. na str. 2) 

Na szlaku z Małej Czantorii do  centrum.  Fot.  W.  Suchta 

WYBRANO RADNYCH 
W  niedzielę 6 sierpnia odbyły  się wybory  uzupełniające do  Rady 

Miasta  Ustronia.  Głosowano  w  dwóch  okręgach  wyborczych, 
w  których  wakowały  dwa  mandaty   po  zmar łym  przewodniczą
cym Rady  Miasta  Emilu Fobrze  i po rezygnacji z mandatu  radnego 
Rudolfa  Krużołka. 

W  sumie  w  wyborach  kandydowało  osiem  osób,  po  cztery 
w  każdym okręgu  wyborczym, a głosowano w okręgu nr 2   Ustroń 
Poniwiec  i okręgu  nr 5  Ustroń  Dolny, Zawodzie,  os.  Generałów. 
Frekwencja  wyniosła  w  okręgu  nr  2    21,4%,  a  w  okręgu  nr  5  
24,2%. 

Poszczególni  kandydaci  otrzymali  następujące ilości  głosów: 
Okręg nr 2: 
Komitet  Wyborczy  UPS 
Józefa Kubic a   18 
Komitet  Wyborczy  Ludzi  Pracy  w  Ustroniu 
Roman  Siedlok    78 
Komitet  Wyborczy  Unia  dla  Ustronia 
Jerzy  Ostrowski   71 
Porozumienie  na Rzecz  Ustronia 
Zbigniew Tschuk   1 
Okręg nr 5: 
Komitet  Wyborczy  UPS 
Konra d Owczarek    65 
Komitet  Wyborczy  Ludzi  Pracy  w  Ustroniu 
Bolesław  Kroke r    1 10 
Komitet  Wyborczy  Unia  dla  Ustronia 
Zdzisław Kaczorowski    47 
Porozumienie  na Rzecz  Ustronia 
Barbar a Langhammer    31 
Tak  więc  radnymi  wybrano  reprezentantów  Komitetu  Wybor

czego  Ludzi  Pracy  w  Ustroniu  R.  Siedloka  i B.  Krokera,  a  Rada 
Miasta  od najbl iższej sesji obradować będzie w pełnym  dwudzie
stoczteroosobowym  składzie.  (ws) 



Kuźnia w  1937 roku. 

ODDECH KONKURENCJ I (i) 
(cd. ze str. 1) 

Nikt nie przyjdzie z dużymi pieniędzmi, by pokrywać nasze  straty. 
Dlatego wychodzimy  z założenia, że proces prywatyzacji  biegnie 
swoją drogą  i prowadzi go właściciel, natomiast my  odpowiadamy 
za konkretną  rzeczywistość  realizowanąz dnia na dzień, z miesiąca 
na miesiąc przez kolejne lata. My odpowiadamy za funkcjonowanie 
zakładów  i tworzenie perspektyw, które zagwarantują istnienie firmy 
bez względu  na prywatyzację. Gdy  nam  się uda utrzymać  obecny 
poziom generowania zysku, to obecny  rok powinniśmy  zakończyć 
przyzwoitym  zyskiem. 
Jednak  kt o  stoi  w  mie jscu  ten  w  efekc ie  się  cofa.  Czy 
wprowadzacie nowe technologie, czy jesteście w stanie dokonywać 
inwestycji? 
W  sytuacji  dobrej  koniunktury  były  szanse  na  inwestyc je 
odtworzeniowe.  O  nowych  liniach  technologicznych  natomiast 
nie  można  było  myśleć  przy  tych  kwotach  przeznaczanych  na 
inwestycje.  Były  to kwoty  rzędu  5.000.000  zł  rocznie.  Tu  trzeba 
wiedzieć,  że  inwestycje  w  kuźnictwo  są  wyjątkowo  kosztowne. 
Jedno  gniazdo  z prasą  2.500, jakim  dysponujemy  w  Ustroniu,  to 
koszt 5.000.000  DM. 
Al e  w  taki m  razie wasz  park  maszynowy  w  końcu  będzie  tak 
przestarzały, że zakład  przestanie mieć  rację  bytu. 
To słuszna uwaga. Powiem szczerze, że spędza to nam sen z powiek. 
Chcąc  ut rzymać  ten  poz iom  sprzedaży,  mus imy  utrzymać 
odpowiedni  poziom  produkcji. Cena  wyrobów  osiągnęła  pewien 
pułap i możemy się spodziewać, że co roku klient będzie  oczekiwał 
redukcji dzisiejszej ceny. Mając świadomość  poziomu  produkcji 
gwarantującego  uzyskanie  i  przekraczanie  progu  rentowności, 
dochodzimy  do wniosku,  że zdolności  tego parku  maszynowego 
osiągają  szczytowy  pułap.  Wiele  maszyn  pracuje  na  poziomie 
dziewięćdziesięciukilku  procent obciążenia. Dostrzegamy  w  tym 
niebezpieczeństwo,  bo  t rudno  utrzymać  maszyny  w  pełnej 
sprawności przy takim poziomie obciążenia. Zaczyna się wytwarzać 
niebezpieczna  sytuacja. 
Jakie pan widzi z niej   wyjście? 

Potrzeba  zaistnienia  właściciela.  Jeżeli  ma  tu  ktoś  przyjść,  to 
głównie  dlatego,  że  wniesie  jakiś  kapitał,  który  pozwoli  nam 
dokonać  pewnych  inwestycji.  Patrząc  jednak  na  prywatyzacje, 

które  miały  miejsce  w  Polsce,  nie  ma  zbyt  wielu  przykładów 
świadczących  o  tym,  że  w  pierwszych  latach  nowi  właściciele 
zainwestowali  duże  pieniądze. 
Z tego wynika, że za parę łat staniecie pod  murem? 
Są jeszcze  sposoby,  by  wyjść z  tego  niebezpiecznego  momentu. 
Mamy  stosunkowo  szeroki  asortyment.  W  zeszłym  roku  było  to 
około  1150  pozycj i.  Z  tym  się  wiążą  k łopoty  wyn ika jące 
z konieczności  częstego przezbrajania stanowisk  produkcyjnych. 
Wiele kuźni na Zachodzie nie podejmuje rozmowy z klientem, który 
zamawia  wyrób w krótkich seriach. My  tego klienta pozyskujemy 
często z konieczności. To stwarza chwilowe trudności  na poziomie 
technicznym.  Zbyt  dużo  czasu  pracy  maszyn  przeznaczamy  na 
tzw. czas nieefektywny, przygotowawczy. Osoby z branży kuźniczej 
zwracają  nam  uwagę  na  to,  że  powinniśmy  dokonać  remanentu 
zamówień  i ograniczyć asortyment. Likwidując krótkie serie, mniej 
atrakcyjne  ekonomicznie,  jesteśmy  w  stanie  w  sposób  bardziej 
efektywny  dysponować  mocami  produkcyjnymi.  Tu jest  pewna 
szansa  i rezerwa. Warunkiem jest oczywiście pozyskanie  klientów. 
To kwestia  tego czy nas stać na  to, by dzisiaj nazwać  się  Zakłady 
Kuźnicze    Wytwórca  Odkuwek  dla  Motoryzacji  Wyłącznie 
w Długich  Seriach? Spotkałem  na targach  kuźnię  francuską, która 
już w nazwie miała, że jest wytwórcą  odkuwek  wielkoseryjnym. 
Dzisiejszy  Ustroń  to przede wszystkim  uzdrowisko. Czy jest  tu 
miejsce dla dużego zakładu  przemysłowego? 
Pracuję tu czternaście  lat  i widzę jakie  zmiany  zaszły  w  zakładzie 
jeżeli chodzi o ujemne oddziaływanie na otoczenie. Dzisiejsza Kuźnia 
jest  zupełnie  innym  zakładem.  W  ostatnich  latach  skasowaliśmy 
kilkanaście młotów parowopowietiznych. Dokonaliśmy w ostatnich 
pięciu  latach  szeregu  inwestycji  ograniczających  lokalne  źródła 
hałasu  w  halach  produkcyjnych.  Inne urządzenia  kuźnicze już  nie 
emitują tyle hałasu. Wyeliminowaliśmy oleje z procesów  hartowania 
i wprowadziliśmy  chłodziwa  polimerowe,  więc  nie ma  emisji  par 
olejów.  Również  staramy  się  nie  zanieczyszczać  powietrza. 
Rozpoczęliśmy modernizację kotłowni od instalacji pierwszego kotła 
na paliwo  gazowe. 

Kuźni a  przez  lata była wiodącym  zakładem  Ustronia. Dziś jest 
mniej  widoczna w naszym  mieście? 
To symptom naszych czasów. Większość  fir m zamyka się w  swoich 
problemach,  tam kierują swoja energię. Generalnie w całym kraju 
zakłady  zaczęły  się pozbywać  tego co narosło wokół  nich. To  nie 
tylko Kuźnia pozbyła się szkoły, hali, stadionu, domu kultury. Kiedyś 
polowa Ustronia należała do Kuźni, teraz jest inaczej. Jest to związane 
z restrukturyzacją majątku byłych kolosów.  Dzisiejsza  działalność 
Kuźni  ogranicza  się do bezpośrednich  działań  stanowiących  o jej 
istnieniu.  To  prawda,  że  mniej  nas  widać,  ale  przecież  rola  tego 
zakładu  aż  tak  bardzo  nie  zmalała  w  tym  środowisku.  Jesteśmy 
dużym  pracodawcą,  największą  f i rmą  przemysłową.  Jeżeli 
zatrudniamy  w  Ustroniu  650 osób,  to można  powiedzieć,  że z  tej 
Kuźni  żyje trzy  razy  więcej  ludzi. Choć jestem  nie stela,  to  przez 
kilkanaście lat pracy w tym zakładzie doświadczyłem wielu związków 
z tą firmą. Moimi współpracownikami  są ludzie których  przodkowie 
od czterech pokoleń tu pracowali. Co mnie martwi, to że nie jesteśmy 
w tym momencie w stanie stworzyć warunków, które  pozwoliłyby 
w tej firmie zaistnieć kolejnym pokoleniom. Dziś mamy  ograniczone 
możliwości, by dzieci naszych pracowników  też pracowały w Kuźni. 
A wielu pracowników odwołuje się do wielopokoleniowej  tradycji. 
Mam  nadzieję, że w przyszłości  rola Kuźni będzie nadal  znacząca 
w tym  środowisku. 

Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Jedną  z  najbardziej  repre
zentacyjnych  budowli  Cieszyna 
był onegdaj pałac  Larischów.  Na 
początku  1931  r.  znalazło  tu 
siedzibę  Muzeum.  Jest  w  nim 
nadal. Dobiegający końca  remont 
pozwoli  zapewne  odzyskać 
pałacowi  dawny  blask. 

2  Gazeta  Ustrońska 

W  Zebrzydowicach  zakoń
czył  się  kolejny  etap  moder
nizacji  kolejowego  przejścia 
gran icznego.  Wybudowano 
i  oddano  do  użytku  zintegro
wany  budynek  dla  s łużb 
granicznych  i  ko le jowych. 
Inwestycję  finansowała  Unia 
Europejska  i rząd  RP. 

Mieszkańcy  puńcowskicgo 
przysiółka  Dębowa  korzystają 
z  własnego  wodoc iągu.  Na 
odcinku  700  m  podłączonych 
jest  13  gospodarstw.  Inwes
tycję ukończono  dwa  lata  temu. 

Dużą  in ic ja tywę  wykazali 
mieszkańcy,  z pomocą  przyszła 
goleszowska  gmina. 

Armaty  wykonane  przez 
Czesława  Kanafka  z  podsko
czowskich  Bładnic,  „grały"  nie 
ty lk o  w  f i lmi e  „Ogniem  i 
Mieczem",  lecz  zawędrowały 
także  na  plan  f i lm u  „Pan 
Tadeusz". 

Piłkarze z Trójwsi  awansowali 
do  „Aklasy".  Drużyna  potrze
buje  nowego  boiska.  Władze 

gminy  wyznaczy ły  ładnie 
po łożony  teren  w  Istebnej 
Zaolz iu.  Do  zreal izowania 
projektu  potrzeba  jednak  dużo 
pieniędzy.  Tych  gmina  nie  ma. 
Pomogą  sponsorzy, czy też  klub 
musi  liczyć  sam  na  siebie? 

W  cieszyńskiej  Fili i  Uniwer
sytetu  Śląskiego  zainau
gurowano  zajęcia  X  Letniej 
Szkoły  Języka,  Literatury 
i  Kultury  Polskiej.  Uczestniczy 
kilkadziesiąt  osób  z  kilkunastu 
kra jów  świata.  Niektórzy 
przyjechali  kolejny  raz.  (nik) 
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Od  miesiąca  szefową  Powiatowego  Urzędu  Pracy  jest  Izabela 
Zgoda. Od niej otrzymaliśmy  informację o bezrobociu  w  Ustroniu. 
30  czerwca  w  naszym  mieście  było  554  osób  zarejestrowanych 
jako  bezrobotne,  natomiast  w  lipcu  576,  czyli  w  ciągu  miesiąca, 
mimo  sezonu,  zare jestrowały  się  jako  bezrobotne  22  osoby. 
W  tym  samym  czasie  w  powiecie  przybyło  243  bezrobotnych, 
których  31  lipca było  7.304. 

Nowożeńcy: 

Edyta  Pilch z Cieszyna  i Marek  Pilch z  Ustronia. 

Najlepsze życzenia dla  jubilatów : 
Mari a Zoń  851.  ul. Daszyńskiego  39 
Paweł  Brózda 
Helena  Szklorz 
Ann a  Zakaszewska 
Jadwiga  Szkaradnik 

961.  ul.  Pana  Tadeusza  3 
851.  ul. Wiślańska  5 
981.  ul. Lipowa  68 
911.  ul. Wiślańska  7 

W niedzielę 6 sierpnia przebywał w Ustroniu kandydat na prezydenta 
Andrzej Olechowski. Przechadzał się po Ustroniu, rozmawiał z prze
chodniami. Więcej o wizycie A. Olechowskiego w GU za  tydzień. 

Fot.  W.  Suchta 

Zaproszeni e 
Burmistrz Miasta Uzdrowiska  Ustroń  i Zarząd Kola  Światowego 

Zw iązku  Żołn ierzy  Armi i  K ra j owej  w  Ustroniu  zaprasza ją 
m ieszkańców  i  wczasow iczów  Ustronia,  młodz ież  szkolną 
z nauczycielami,  członków  organizacji  kombatanckich,  członków 
organizacji społecznopolitycznych  oraz gospodarczych,  członków 
ochotniczej  i  zawodowej  straży  pożarnej  i  żołn ierzy  Straży 
Gran icznej  do  wz ięc ia  udz ia łu  z  pocz tami  sz tandarowymi 
w  uroczystościach  uczczenia  80.  rocznicy  bitwy  warszawskiej, 
56.  rocznicy  powstan ia  warszawsk iego  oraz  święta  Wojska 
Polskiego,  która odbędzie  się  15 sierpnia  w  Ustroniu. 

Program  uroczystości: 
Godz.  10.30   Msza  w  kościele  św.  Klemensa  w  Ustroniu  Cen

trum z kazaniem  proboszcza  parafii  ewangelickoaugsburskicj. 
G o d z.  11 .30    P r z e m a r sz  u c z e s t n i k ów  u r o c z y s t o ś ci 

ul. Daszyńskiego  pod  Pomnik  Pamięci  przy  Rynku. 
Godz.  11.45  Złożenie kwiatów pod  Pomnikiem  Pamięci. 

KRONIKA POLICYJNA 
27.07.2000  r. 
O godz.  10.35 na ul. Skłodowskiej 
kierujący  żukiem  mieszkaniec 
Ustronia  podczas  cofania  dopro
wadził  do  kolizji  z  fiatem  brava 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Sosnowca. 
27.07.2000  r. 
O  godz.  11  na  ul.  Lipowskiej 
k ierowany  przez  mieszkańca 
Chorzowa  fiat  punto  wpadł 
w  poślizg  i  zderzył  się  z  hondą 
kierowaną  przez  mieszkańca 
Katowic. 
27.07.2000  r. 
Wieczorem na parkingu przy kinie 
Zdrój  włamano  się  do  poloneza, 
z  którego  skradziono  książeczką 

STRAŻ  MIEJSKA 

27.07.2000  r. 
Właścicielowi  budowy  przy  ul. 
Konopnickiej  nakazano  uprząt
nięcie drogi z gliny, którą  nawiozły 
samochody  jeżdżące  na  budową. 
Drogą  szybko  uprzątnięto. 
28.07.2000  r. 
Kontrolowano  handlujących  na 
targowisku  miejskim.  Trzech 
ukarano  za  nie  wystawienie  cen 
artykułów. 
28.07.2000 r. 
Właścicielowi  budki  gastro
nomicznej  w  Parku  Kuracyjnym 
nakazano  doprowadzenie  jej  do 
porządku. Uczynił  to jeszcze  tego 
samego dnia. 
29.07.2000 r. 
Podczas  intensywnych  opadów 
woda  z  Młynówki  zaczęła 
wylewać  przy  ul.  Bocznej,  gdzie 
ktoś  nielegalnie  zbudował  tamę. 
Strażnicy  rozebrali  dziką  tamę. 
31.07.2000  r. 
Podczas  kontroli  targowiska 
miejskiego  szczegółowo  spraw
dzano osoby handlujące grzybami. 
Wszyscy  posiadali  odpowiednie 
zaświadczenia  wydane  przez 
Sanepid. 
31.07.2000 r. 
Mieszkańcy  zgłosi li  zanie
czyszczenie  odcinka  ul.  Zdro

czekową,  kartę  płatnika  i  plecak 
z  płytami  kompaktowymi. 
Sprawcy włamania  nieznani. 
30.07.2000  r. 
Włamano się do namiotu  piwnego 
w Polanic skąd skradziono kuchnie 
mikrofalową  i frytkownicę. 
30/31.07.2000  r. 
W  nocy  skradziono  cztery  koła 
z  f iata  zaparkowanego  przy 
ul.  Gałczyńskiego. 
31.07.  2000  r. 
O  godz.  10  na  skrzyżowaniu 
ul.  Skalica  z  ul.  Sanatoryjną 
mercedes  prowadzony  przez 
mieszkańca  Goleszowa  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i  do
prowadził  do  kolizj i  drogowej 
z  nissanem  prowadzonym  przez 
mieszkańca  Ustronia.  (ws) 

jowej.  Ustalono  sprawcę,  który 
szybko  uprzątnął  drogę. 
31.07.2000  r. 
Otrzymano  skargę  mieszkańców 
ul.  Jelenica  na  sąsiada  nic 
sprawującego należytej opieki nad 
psem. Udzielono  upomnienia. 
1.08.2000 r. 
Mandatem  w  wysokości  50  zł 
ukarano  handlującego  bez  zez
wolenia  watą  cukrową  przy  ul. 
Grażyńskiego.  Dodatkowo  nie
legalnie  handlujący  nie  posiadał 
książeczki sanitarnej. 
1.08.2000 r. 
Po skargach  mieszkańców  odbyto 
wizj ę  lokalną  na  ul.  Laskowej 
w  Hermanicach  wraz  z  pracow
nikami  Urzędu  Miasta.  Skargi 
dotyczyły  prowadzonej  tam 
działalności gospodarczej, okazało 
się,  że  bez  odpowiednich  zez
woleń.  Prowadzący  działalność 
zobowiązał się do jej  zaprzestania 
do czasu otrzymania  wymaganych 
zezwoleń,  a  jeżeli  okaże  się  to 
niemożl iwe,  do  przeniesienia 
działalności w inne miejsce. 
2.08.2000 r. 
Kontro lowano  posesje  przy 
ul.  Akac jowej.  Szczegółowo 
sprawdzano  aktualne  rachunki  za 
wywóz śmieci, usuwanie z posesji 
nieczystości,  opłaty  za  szcze
pienie  psów.  (ws) 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do złożenia  ofert w  przetargu 
nieograniczonym  na  : 

Budowę oświetlenia  ulicy Wantuł y w  Ustroniu 
Formularze zawierające informacje o warunkach  zamówienia 

można  odebrać  osobiście w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój nr  33) 

w godzinach  od 8.00 do  15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym  . 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, należy  złożyć 

w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 33 ) w terminie  do 
24.08.2000  r. do godz.  10.00. 

Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona  : 
Przetarg — Oświetlenie  ulicy  Wantu ły . 

Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 

mgr  inż.  Andrzej   Siemiński  (teł.  8542609) 
Otwarci e  ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 

(pok. nr 24), w dniu  24.08.2000  r. o godz.  14.00 
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. 
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SZTUKA NAS ZBLIŻA 
29  lipca  p godz.  14.30 w holu  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

mówiono  wieloma językami.  Przedstawiciele  miast  partnerskich 
z Niemiec, Węgier  i Czech przyszli  na wernisaż wystawy  rzemiosła 
ar tys tycznego  p las tyków  z  Luhaćov ic  i  p lakatu  Krzysz to fa 
Duck iego  z  Budapesz tu,  n ie  zabrak ło  us t ron iaków.  Gości 
przywitała  Lidi a  Szkaradnik: 
 Wi ta m  władze  i delegacje  ze  wszystkich  miast  partnerskich 
oraz  władze  naszego  miasta  na  wernisażu,  któr y  odbywa  się 
w  ramach  I Festynu  Miast  Partnerskich.  Chcia łam  państwu 
powiedzieć, że wystawy  zaprzyjaźnionych  twórców z  zagranicy 
odbywały  się ju ż w naszym  Muzeum. 

Wystawę  oficjalnie otworzył  burmistrz  Ustronia  Jan  Szwarc: 
 Drodzy  przyjaciele,  pogoda  nam  nie dopisuje,  ale chyba  nie 
będziemy  robi ć  z  tego  problemu,  trzeba  myśleć  pozytywnie. 
Najważniejsze  jest  to, że jesteśmy  w  gronie  przyjaciół ,  którz y 
mimo licznych obowiązków, pracy, postanowili do nas przyjechać. 
Serdecznie  wam  za  to  dziękuję.  Chcia łbym  też  podziękować 
staroście Luhaćovic  i burmistrzow i  XI  Dzielnicy  Budapesztu  za 
zorganizowanie tej  wystawy. Myślę, że jej  obejrzenie sprawi  Wam 
wszystkim  radość. 

W  salach  Muzeum  wiszą  plakaty  Krzysztofa  Duckiego,  który 
urodził się w Polsce w  1957 r., tutaj ukończył warszawską  Akademię 
Sztuk  Pięknych,  po  czym  w  1982  r.  wyjechał  do  Budapesztu. 
Wystawiał  w  naszym  kraju,  ale  także  w  Jugosławii,  Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych,  Japonii. Otrzymał  wiele cennych  nagród. 
Jest  a u t o r em  w i ę k s z o ś ci  p l a k a t ów  do  p o l s k i ch  f i l m ó w 
wyświe t lanych  na  Węgrzech,  reżyse rowanych  przez  m. in. 
Zanussiego, Wajdę, o czym powiadomił Andrzej   Piechocki,  prezes 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych.  Dodał  także,  iż cieszy  się 
z powiększenia  grona  przyjaciół ustrońskich  artystów  o  młodych 
plastyków  z  Luhaćovic. 

Na pierwszym planie goście z  Luhaczovic.  Fot.  W.  Suchta 

 Ogromne  zadowolenie  i  radość  sprawia  mi  fakt , że  grono 
mi łośników  sztuk  pięknych  stale  się  powiększa.  Sztuka  nas 
zbliża   mówił  prezes  TKZ. 

Wystawiane  prace uczniów  ze średniej szkoły  w  Luhaćowicach 
to  wy roby  s to larsk ie,  m.  in.  zdob ione  in ta rs jami,  w y r o by 
kowalskie, a wśród  nich  fragmenty płotu, kraty  i ceramika    zastawy 
do  kawy  i  herbaty.  Og ląda jąc  te  użytkowe  eksponaty  trudno 
uwierzyć, że  ich autorami  są kilkunastoletni  ludzie. To prfesjonalna 
twórczośc,  k tórej  nie  powstydz i łaby  się  żadna  galer ia.  Jak 
podkreślił  obecny  na wernisażu  dyrektor  szkoły  w  Luhaćovicach, 
przez  30  lat  wykształcono  w  niej  j uż  3000  osób,  a  wiele  z  nich 
kontynuuje naukę  na  wyższych  uczelniach  i odnosi  sukcesy.  Nie 
mają problemów  ze znalezieniem  pracy.  Szkoła  współpracuje  ze 
specjalistami  i p lacówkami  oświatowymi  w Austrii,  Niemczech, 
Słoweni i.  Dla  na j lepszych  uczniów,  którzy  są  odpowiedn io 
przygotowani  językowo,  organizowane  są praktyki  zagraniczne. 
Dyrektor  stwierdził,  że niestety  część  absolwentów  wyjeżdża  na 
Zachód.  Każdy  uczestnik  wernisażu  otrzymał  medal. Te  pamiątki 
u fundowały  Zakłady  Kuźn icze  w  Ustroniu,  a  po  obej rzeniu 
wystawy  można  było obserwować  tradycyjny sposób  wykuwania 
metalu  w zabytkowej kuźni  przy  Muzeum. 

Wystawa  czynna  będzie  do  10 sierpnia.  (mn) 

Partnerska  Biesiada w  amfiteatrze.  Fot.  W.  Suchta 

BURMISTRZ DZIĘKUJE 
Składam  serdeczne  podziękowania  za okazaną  wszelaką  pomoc 

w organizacji  Festynu  Miast Partnerskich,  który odbył  się w  Ustro
niu  po  raz  pierwszy.  Dla  miasta  było  to  wielkie  przedsięwzięcie 
zarówno  organizacyjne, jak  i f inansowe,  stąd  pomoc  wszystkich 
sponsorów  była  dla  nas  bardzo  cenna.  Impreza  z całą  pewnością 
przyczyniła  się do wzbogacenia  oferty kulturalnej naszego  miasta 
i mamy  nadzieje, że wpisze się na stałe do kalendarza  imprez  kultu
ralnych. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
Sponsorzy  Festynu  Miast  Partnerskich: 

DW„Mazowsze",  DW  „Zagłębie",  Hotel  „Jaskółka",  Hotel  „Ma
gnolia",  Hotel  „Narcyz",  Hotel  „Sokół",  Hotel  „Ziemowit" ,  Klub 
Sportowy  „Kuźnia",  Kuźnia  Ustroń,  Ośrodek  Rekreacyjny  „Kole j 
Linowa  na Czantorią",  PSS  „Społem",  PPHU  „Mokate",  Przedsię
biorstwo Uzdrowiskowe  „Ustroń" S.A., RLOEE „Leśnik",  RSP,zie
lenica",  W N WM  „Ustronianka". 

WYGRALI W STRUMIENIU 
Wisła Strumień   Kuźnia Ustroń  0:4 

5  sierpnia  rozgrywki  ligi  okręgowej 
zainaugurowali  pi łkarze  ligi 
okręgowej.  Ustrońska  Kuźnia 
wygrała  efektownie  w  Strumieniu 
z tamtejszą Wisłą  4:0. Po dwie bramki 
w  tym  spotkaniu  zdobyli:  Marci n 
Marianek  i  Dawid  Szpak.  Przed 
sezonem  piłkarze  twierdzili,  że  są 
dobrze  przygotowani,  trenują  jak 
nigdy. Wynik w Strumieniu zdaje się 
to  potwierdzać,  choć  w  rundzie 
wiosennej  Kuźnia  również  tam  wy
grała  5:0. Zwycięstwo  pozwoliło  od 
razu  na  początku  rundy  znaleźć  się 
w  czołówce  tabeli.  Następny  mecz 
w  Ustroniu  12 sierpnia,  o godz.  17, 
przeciwnikiem  będzie Orzeł  Kozy. 

1.  Zebrzydowice  3  101 
2.  Kuźni a  3  40 
3.  Zabrzeg  3  41 
4.  Milówk a  3  31 
5.  Chybie  3  20 
6.  Kaniów  3  10 
7.  Kobiernic e  3  10 
8.  Bestwina  1  22 
9.  Kończyce  1  22 
10.  Kozy  0  01 
11.  Porąbka  0  01 
12.  Koszarawa  0  02 
13.  Śrubiarni a  0  13 
14.  Wiepr z  0  14 
15.  Strumień  0  04 
16.  Czechowice  0  110 

Gdy Kuźnia grała na wyjeździe w Strumieniu, na jej boisku  odbywał 
się Turniej  Mokate.  Fot.  W.  Suchta 
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Za kierownicą Z. Molin.  Fot.  W.  Suchta 

AUTOWIR  2000 
 Szkoda, że deszcz przestał padać ju ż po zawodach.  Przy  ładnej 
pogodzie  byłoby  na  pewno  przynajmnie j   dwa  razy  więcej 
startujących    twierdzi  Zygmunt  Molin ,  organizator  jazdy 
sprawnościowej  samochodem  Autowir,  która odbyła  się 29  lipca 
w ramach  1 Festynu  Miast  Partnerskich. Zawody  rozegrano na  ul. 
Sportowej, gdzie ustawiono tor, który pokonywali kolejni  kierowcy. 
Mimo ulewnego deszczu  na Autowir przyszli  najwierniejsi  kibice, 
głównie znajomi startujących. Wszystko  odbywało  się  sprawnie, 
czuwający nad porządkiem strażnicy  miejscy nie mieli  zbyt  wielu 
problemów z kibicami. 
  Tak  ustawiliśmy  pachołki,  by  samochody  nie  osiągały  zbyt 
dużych prędkości  mówi Z. Molin. Najwięcej problemów  kierowcy 
mieli z nawrotem na ulicy. Slalom między pachołkami  też wymagał 
sporych  umiejętności.  Stosowano  różne  techniki,  nie  zawsze 
skuteczne.  Najlepiej w  tej  sytuacji  radziły  sobie  „maluchy"  i  to 
właśnie kierujący nimi zajęli sześć pierwszych  miejsc. Odbyły  się 
dwa przejazdy po tym  samym  torze, o kolejności decydował  czas 
lepszego  przejazdu.  Tor  przejechał  również  sam  organizator 
Z.  Molin,  ale  już  poza  konkurencją,  jak  sam  to  określił,  by  się 
sprawdzić.  Jego czas  poniżej jednej  minuty  dawałby  mu  miejsce 
w czołówce, a trzeba dodać, że jechał nie „maluchem", ale zastawą. 
Wśród startujących najlepszy czas osiągnął Marci n  Maciejiczek, 
który po dwóch  przejazdach  powiedział: 
 Trochę jeżdżę  i jest  to  świetna  zabawa.  Trenuj ę  przeważnie 
w nocy, właśnie  na ul. Sportowej. Startowałem  ju ż w  Tychach, 
Cieszynie  w sumie nieźle poszło, choć nie miałem wtedy  jeszcze 
zrobionego silnika. Do otrzymania  licencji  brakuj e  mi  jednego 

LESI O  I DZIEC I 
1 Festyn  Miast  Partnerskich  w  Ustroniu  otwierała  impreza  dla 

dzieci  „Ciuchcią  po Europie".  Planowano,  że odbędzie  się ona  na 
Zawodziu  przy  Domu  Zdrojowym, jednakże  z  zastrzeżeniem,  iż 
w przypadku  niepogody  przeniesiona  zostanie  do  „Prażakówki". 
Jak  wiadomo  w  dniu  Festynu  lało  od  rana  i dzieci  bawiły  się  pod 
dachem w  „Prażakówce".  Wielu  uczestników  imprezy zjawiło się 
z  rodzicami.  Owacyjnie witano  na scenie  Lesia Truskawka  i jego 
partnerkę Ewę. Całość otwierał zastępca burmistrza Ireneusz Szarzeć, 
życząc wszystkim udanej zabawy. No  i rozpoczęło się. Jako pierwsi 
wystąpili jednak  na scenie dorośli   nauczyciel  Tadeusz  Michalak 
i  radny  powiatowy  Lesław  Werpachowski  starali  się  wypełniać 
polecenia  Lesia Truskawka, co nie zawsze  im dobrze  wychodziło. 
Generalnie  zadanie  polegało  na  jedzeniu  zupy  w  rękawicach 
bokserskich  i  wyrzucaniu  szóstek  kostką  do  gry.  Gdy  panowie 
uwijali się na scenie dzieciarnia  szalała. Obu zresztą  dopingowano 
w  równiej  mierze.  Jako  że w  zamyśle  była  to  impreza  dla  dzieci, 
w końcu dopuszczono je do udziału w zabawie. Przede  wszystkim 
wspólnie tańczono.  Okazało się, że kilkadziesiąt dzieci  doskonale 
zna  piosenki  Lesia  Truskawka.  Były  konkursy  dla  odważnych 
i tańce dla wszystkich.  Impreza odbyła  się w ramach Festynu  Miast 

punktu .  Pracuję  jak o  mechanik  samochodowy,  a  samochód 
przygotowywałem  z  panem  Piotrem  Rakowskim.  Dalej   będę 
jeździł  na  tym  „maluchu" ,  bo  na  nic  innego  nie ma  pieniędzy. 
W  sumie  nawet  przygotowanie  tego  samochodu  dość  sporo 
kosztuje. Żeby go doprowadzić do tego stanu, włożyć trzeba było 
około  3000  zł.  Pomogli  sponsorzy.  Nie  wiadomo  jak  będzie  w 
przyszłym  roku , bo „maluchy "  mają  być wycofane z rajdów , a 
przygotować cinquecento rajdowe, to kosztuje już sporo pieniędzy. 

Najlepszym  nagrody  wręczał  zastępca  burmistrz  Ireneusz 
Szarzeć.  Wyniki  II  Autowiru  w  Ustroniu  przedstawiają  się 
następująco: 1. Marci n Maciejiczek  (fiat 126p  0,53 sek.) 2. Artu r 
Poppek  (126p  0,57), 3. Tadeusz Kiecoń (126p  0,59), 4.  Bogdan 
Sztwiertnia  (126p    1,02),  5.  Krzysztof  Śliż  (126p    1,03),  6. 
Bartłomie j   Siwiec  i Mirosła w  Pawlitk o  (126p   1,04), 7.  Dawid 
Kalisz (łada  1101,05),  8. Marci n  Kowali k  (ford fiesta 1,08), 9. 
Sebastian  Kani a  (fiat uno    1,09),  10. Piotr   Burczy ński  (126p  
1,10),  11. Robert Niwczyk  (audi quatro  1,20). 

Już po zawodach  poprosiłem  Z. Molina  o krótką  rozmowę: 
Jak pan ocenia  tegoroczny  Autowir ? 
Pomysł jest chyba dobry. Uczestnicy zadowoleni, mimo tak fatalnej 
pogody. Może będzie następny  Autowir w Ustroniu, jednak  trzeba 
wybrać  termin  bardziej  dogodny,  bo  w  tym  roku  równocześnie 
odbywały się w Imielinie eliminacje do mistrzostw okręgu.  Dobrze 
byłoby  znaleźć  dogodniejsze  miejsce do  rozgrywania  Autowiru. 
Na  ul.  Sportowej  jest  trochę  za  wąsko.  Aż  się  prosi,  by  przy 
nawrocie było więcej asfaltu, jakiś plac. Gdybyśmy  znaleźli  takie 
stałe miejsce, można by organizować w ciągu roku dwietrzy  takie 
imprezy. Chętnych  nie brakuje i niech się wyżywają na  zawodach, 
a  nie  na  drogach.  Może  znajdzie  się  jakiś  plac,  który  uda  się 
zagospodarować  i wtedy  można częściej  robić tego  typu  imprezy. 
Możliw y  jest  nawet  cykl  zawodów.  Przykładowo  z  czterech 
eliminacji  trzy  się  liczą  i najlepszy zdobywa  puchar.  Oczywiście 
taki teren nie może kolidować z uzdrowiskiem, mieszkańcami.  Można 
też  pomyśleć  o  pętli  z  kilk u  ulic,  ale  chyba  niemożliwe  jest 
znalezienie  takiego  miejsca,  żeby  taka  impreza  nikomu  nie 
przeszkadzała. 

Il e kosztuje zorganizowanie  takiej   imprezy? 
Organizuje to ekipa  pięcioosobowa,  wszystko bez  wynagrodzeń, 
ale  póki  są  chętni  do  pomocy,  wszystko  wychodzi.  Kosztów  nie 
liczę.  Głównie  jest  to  czas,  który  trzeba  poświęcić  organizacji, 
ustaleniom, załatwianiu  różnych  spraw. Później samej zabawy jest 
dwie godziny. Ważne  jest również, że aby wystartować  w  naszym 
Autowirze  nie trzeba  wpłacać  wpisowego,  nie ma żadnej  bariery. 
A  w  Ustroniu  jest  tylu  chętnych,  że  chyba  dobrze  coś  takiego 
organizować.  Startujący już  teraz  pytali  kiedy  będzie  następny 
Autowir.  Jest  to  impreza  dla  wszystkich  mających prawo jazdy  i 
ważny  przegląd  rejestracyjny  samochodu. 
A kiedy planuje pan następny Autowi r  w  Ustroniu? 
Nie  upieram  się  co  do  terminu.  Można  nawet  pomyśleć  o  zimie. 
Byłoby  to bardzo ciekawe,  taka jazda  po śniegu  i  lodzie. 

Wojsław  Suchta 

Partnerskich  i  partnerskich  akcentów  nie  zabrakło.  Ciuchcią  po 
Europie podróżowano  także do krajów naszych  partnerów, ale  nie 
tylko.  Były  też  występy  „Równicy"  i  „Małego  Zalesia"  z  Luha
czovic.  Oba  zespoły  wciągały  do  zabawy  wszystkich,  razem 
tańczono, pod czujnym okiem  Lesia Truskawka,  (ws) 

Zupę zajada L. Werpachowski  Fot.  W.  Suchta 
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J. Flank i L. Mazan.  Fot. W.  Suchta 

PRACUJĘ SEZONOWO 
Rozmowa z Jadwigą  Flank, Miss Polonia  1994 

Prowadzi pani wiele imprez w Ustroniu, czy czuje się tu ju ż  pani 
zadomowiona? 
Chyba tak, bo Braterska Biesiada  to już szósta czy siódma  impreza 
w Ustroniu, którą mam przyjemność prowadzić. W Ustroniu  zawsze 
panuje  wyjątkowa  atmosfera,  a  dzisiaj  szczególnie  jestem  pod 
wrażeniem  publiczności,  która  mimo  fatalnej  pogody,  gorąco 
oklaskuje burmistrzów, wykonawców  i tyle ciepła nam  przekazuje, 
że nikt na scenie nie marznie.  Jest  wspaniale. 
Czy często musi się pani sprawdzać w tak trudnych  warunkach? 
Klimat  w  naszym  kraju  jest  jaki  jest,  dlatego  zawsze  się  może 
zdarzyć,  że pogoda  pokrzyżuje szyki  organizatorom.  W  pamięci 
utkwiły  mi  wybory  w  Bytomiu,  które  cztery  lata  temu  odbywały 
się  na  kortach.  W  tym  dniu  strasznie  padało,  a  wybieg  dla 
kandyda tek  na  miss  zos tał  t y lk o  c z ę ś c i o wo  p rzyk ry ty 
pseudoparasolami.  Był  to bardzo  przykry  widok, bo  dziewczyny, 
które  miały  się  prezentować  pięknie,  pokazać  cały  swój  wdzięk 
i urodę, wyglądały jak zmokłe  kury. 
W  redakcj i  naszej   gazety  w  dalszym  ciągu  wisi  pani  zdjęcie, 
jeszcze z szarfą  „Mis s  Polonia  1994".  Minęł o  trochę  czasu  od 
tego roku, czy ludzie panią pamiętają, spotyka się pani z wyrazami 
sympatii? 
Mam wiernych  fanów, a przecież zmieniłam  fryzurę, kolor włosów, 
lat trochę przybyło  i miss trochę przybyło. Najgłośniej jest  zawsze 
o aktualnej królowej piękności, ale chyba z charakteru  mieszkańców 
Podbeskidzia wynika, że interesują się samymi wyborami, a potem 
ś ledzą  losy  swo ich  missek,  n ie  ty lk o  podczas  t rwan ia 
poszczególnych etapów, ale także wiele lat później. Pamiętająo nas. 
Czy długo się pani zastanawiała  nad obcięciem  włosów? 
Zbierałam się ładnych parę lat, ale w końcu doszłam do wniosku,  że 
mogę  sobie  na  to pozwolić,  zwłaszcza,  że  włosy  rosną  mi  bardzo 
szybko. 

Jak  teraz żyje Miss  Polonia  1994? 
Cztery  lata  temu  wyszłam  za  mąż, a dopiero  rok  temu  udało  mi  się 
obronić dyplom magisterski na architekturze na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach. Nie pracuję zawodowo, działam w branży estradowo  
artystycznej, więc angażowana jestem sezonowo, właściwie w dwóch 
sezonach: sylwestrowo  karnawałowym  i letnim. 
Czy coś zmieniło odkąd pani brała udział w  wyborach? 
Zawsze  miałam  jakiś  niewielki  kontakt  z  dziewczynami,  które 
wygrywały  po mnie  i okazuje się, że  ich  odczucia  są podobne  do 
moich  sprzed  sześciu  lat.  Dziewczyna  po  wyborach  w  dalszym 
ciągu jest  pozostawiona  sama  sobie.  Dla  młodej  kobiety,  która  z 
dnia  na  dzień  s ta je  się  osobą  pub l iczną  p rob lemem  jest 
odpowiednia  dbałość  o  wygląd,  kwestia  ubrania  się,  a  przecież 
reprezentuje nasz kraj na wielu  prestiżowych  imprezach,  między 
innymi  na wyborach  Miss  Świata.  To nie jest  tak, że po  wyborze 
ma  sponsorów,  agenta,  który  by  nią  pokierował.  Jest  zdana  na 
własne siły  i aktywność. Nic się nie  zmieniło. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała: Monik a  Niemiec 
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NIE FAŁSZUJEM Y 
SWOJEJ HISTORII 

Rozmowa z redaktorem  Leszkiem  Mazanem, 
liderem  Polskiej   Parti i  Łysych 

Co  pan,  jak o  miłośnik  tradycj i  gal icyjskich,  sądzi  o  tym 
spotkaniu? 
Polska,  Czechy,  Węgry...  rzeczywiście  jest  to  spotkanie  krajów 
wchodzących kiedyś w skład Austro  Węgier, do tego jeszcze Niemcy. 
Al e te kontakty należy podejmować, bo mamy wiele wspólnego. Kiedy 
przed kilkoma laty oprowadzałem po Krakowie ówczesnego premiera 
Republiki  Czeskiej  Wacława  Klausa  i  podeszliśmy  pod  Kościół 
Mariacki, powiedziałem mu, że ten hejnał to melodia węgierska, grana 
na czeskiej trąbce przez polskiego hejnalistę i do tej pory jest to jedyny 
dowód  na  istnienie  Grupy  Wyszehradzkiej.  Pan  premier  nie  był 
zadowolony z mojego dowcipu, smętnie się skrzywił, ale ten jego brak 
uśmiechu świadczy właśnie o potrzebie organizowania takich  imprez. 
Wielka polityka  swoją drogą  ale to co rzutuje na perspektywy naszej 
współpracy międzynarodowej, to kontakty regionalne, lokalne. Z tego 
budują się autentyczne  więzy.  W  tym  kącie Europy,  gdzie  Pan  Bóg 
każe ze sobą żyć Polakom, Czechom, Słowakom, Węgrom, Niemcom 
przyjaźnie  są  potrzebne,  chociaż  nie  wszyscy  to jeszcze  rozumieją. 
Jednak ta świadomość dociera do coraz większej liczby ludzi, zaczynamy 
rozumieć, że trzeba żyć razem i takie imprezy uczą mądrości o potrzebnie 
wspólnoty, myślenia o sobie, przyjaźni  i uśmiechu. 
Czy ma sens zacieśnianie stosunków z południowymi  sąsiadami, 
skoro zarówno oni, jak  i my, zapatrzeni  jesteśmy w  Zachodnią 
Europę? 

O b s e r w u ję  c z e c h o c e n t r y z m,  k tóry  j est  równ ie  s i lny  co 
polocentryzm,  a jak by pani  spytała  Węgra,  to on  też powie, że do 
Unii Europejskiej wejdą pierwsi. Nieprawda, jestem w stanie założyć 
się  z  panią  i  pani  czy te ln ikami,  że  jeś li  Polska,  Czechy 
i Węgry  dostaną  się do  Unii,  to  dostaną  się o  tej samej  godzinie, 
tak jak do NATO. Al e nie mówmy już o tej wielkiej polityce,  skoro 
jesteśmy  tu  w, Ustroniu  i jest  nam  po  prostu  dobrze. 
Wprawdzi e  Śląsk  Cieszyński  nie  był  bezpośrednio  związany 
z Galicją,  ale utrzymywano  żywe  kontakty .  Czy  zna  pan  nasz 
region? 
W Cieszynie była Komora, krzyżowały się tu szlaki  komunikacyjne 
i to właśnie przez Cieszyn  przewieziono  do Polski  serce  Szopena. 
Także w tym mieście po bitwie pod Austerlitz, a potem pod  Sadową 
leczyło się wielu żołnierzy. Mam  tu przyjaciół. Skorzystam z okazji, 
żeby  podziękować  panu  Kronholdowi,  który  był  konsulem 
w  Ostrawie.  Mogę  chyba  czuć  się  upoważniony,  żeby  w  imieniu 
wszystkich  dziennikarzy,  którzy  przybywali  do Ostrawy,  wyrazić 
wdzięczność  za  ogromną  pomoc  i  przychylność,  którą  nam 
okazywał. 
Dzisiaj  w  konkursi e  picia  piwa  na czas wygrały  dwie  drużyny 
węgierskie.  Pytam  pana jak o znawcę  piwa,  kto ma  największe 
prawo do nazywania go napojem  narodowym? 
Bogate  tradycje  picia  piwa  mają  różne  narody,  ale  w  tej  chwili 
nastąpiło pewne  rozmycie.  Nawet  nasze  najstarsze browary  nie 
są już polskimi  firmami,  a najsłynniejsze piwa czeskie  produkuje 
koncern  z  RPA.  Mają  jeszcze  czeską  duszę,  ale  sprzedaje  kto 
inny. Naj lepszym jednak  dowodem  na  to,  że Czechy  w  dalszym 
ciągu  są  stolicą  piwa,  jest  moja  wizyta  w  Pradze  na  otwarciu 
ogródka  piwnego  dla dzieci. Żona  prędzej puści  chłopa  na  piwo, 
gdy weźmie ze sobą  dziecko, więc w  tym  ogródku  panowie  raczą 
się piwem, a aktyw Czeskiej Partii  Przyjaciół Piwa zabawia  dzieci. 
Jakież to mądre. Wszystkim  wielbicielom  piwa mogę  powiedzieć, 
że ciepłe piwo jest gorsze  niż zimna  Niemka.  A ja  nie  lubię  piwa, 
j a j e  kocham. 
Skoro wspomniał pan o parti i piwnej, chciałabym zapytać o Polską 
Parti ę Łysych, czyjej  założenie  to miał być  żart? 
Nie,  jest  to  forma  naszej  aktywności,  a  nasi  członkowie,  jak  to 
w  partiach  bywa,  mają  wspólne  poglądy  i  cele.  Chciałbym 
podkreślić,  że partia  została powołana  przez śląskich  „glacorzy". 
Jesteśmy jedyną  partią polityczną  w naszym  nieszczęsnym  kraju, 
która  istnieje już 8 lat  i jeszcze nie musi  fałszować swojej historii. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała: Monik a  Niemiec 



MÓWIĄ PARTNERZY 
Rozmowa z Bohuslawem  Marhoulem, starostą  Luhaćovic 

Co  skłoniło  władze  Luhaćovic  do  nawiązania  współpracy 
z  Ustroniem? 
Odwiedzili  nas przedstawiciele  Ustronia z panem  burmistrzem  na 
czele. Wybrali nasze uzdrowisko spośród  innych miast w  Czechach. 
Doszli chyba do wniosku, że czas nawiązać kontakt z najbliższymi 
sąs iadami,  skoro  są  j uż  miasta  par tnersk ie  na  Węgrzech 
i w Niemczech. Żałuję, że inicjatywa nie wyszła z naszej strony, ale 
cieszę się z  kontaktów. 
Jak się panu podoba  Ustroń? 
Pierwsze  wrażenie  było  takie,  że  jest  tu  bardzo  dużo  miejsca, 
przestrzeni.  Luhaćovice  są  jakby  zamknięte  w  kotlinie  między 
górami.  To  małe  miasto,  mamy  6  tys.  mieszkańców,  chociaż 
w sezonie dochodzi do 20 tys. Ustroń jest większym  miastem, a po 
raz pierwszy j e  odwiedziłem,  kiedy  była  ładna pogoda  i świeciło 
słońce. Zrobiło na mnie duże  wrażenie. 
Luhaćovice są  uzdrowiskiem? 
Mamy  16 źródeł mineralnych, a woda pitna wypływa z 5. Przyjeżdża 
do nas wielu kuracjuszy na leczenie. Naszą najbardziej znaną  wodą 
mineralną jest naturalna  lecznicza Vincentka. Zawiera  tyle jodu,  że 
jeden  łyk  zaspokaja  dzienne  zapotrzebowanie  człowieka  na  ten 
pierwiastek.  Oprócz jodu jest  wiele  innych  minerałów:  lit ,  rubid, 
cez, wanad,  kobalt, sód, potas, wapń, magnez, stront, bar,  mangan, 
glin,  fluor, chlor, brom  i reszty  7 kwasów  tlenowych.  Mogą ją  pić 
dzieci  i  kobiety  w  ciąży,  a  powinny  osoby  ciężko  pracujące, 
sportowcy, rekonwalescenci.  Używa się jej profilaktycznie przeciw 
próchnicy, dlatego można nią płukać usta. Normalizuje metabolizm 
po  nadmiernym  spożyciu  alkoholu,  rozpuszcza  śluz  w  układzie 
oddechowym,  żołądku  i trzewiach.  Rozprowadzamy ją  na  terenie 
całego  kraju,  więc  na  pewno  można  ją  kupić  także  w  Czeskim 
Cieszynie. 
Czym jeszcze mogą się pochwalić  Luhaćovice? 
Jest  to  kurort  ze  wspan ia łym  k l imatem,  pos iada jący  swój 
niepowtarzalny charakter  i urok. Najlepiej przyjechać  i sprawdzić. 
Oprócz  Vincentki  i  16 mineralnych  źródeł,  mamy  jeszcze  jeden 
bardzo  znany  produkt,  jest  to  wytwarzany  od  1894  roku  likier 
„Luhaćovicka  bylinna", produkowany  w znanej wytwórni  wódek 
i  l ik ierów.  To  nasz  towar  ekspor towy  i  na  pewno  też  go 
kupowaliście. 
Czy  pana  zdaniem  taki e  imprezy  jak  dzisiejszy  festyn,  są 
potrzebne? 
Bardzo podoba mi się program  i charakter spotkania, ale żałuję, że 
pogoda  nie dopisała.  Już niedługo  ma  nas odwiedzić  „Równica", 
zamawiam  na  ten  czas  ładną  pogodę  i  będzie  to  dalszy  ciąg 
braterskich  wizyt. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monik a  Niemiec 

Bohuslav  Marhoul  zbiera  datki  na  niepełnosprawnych  podczas 
Partnerskiej Biesiady w ustrońskim amfiteatrze. 

Fot. W  Suchta 

Burmistrz Hajdunanas dopinguje swoją drużynę podczas  zmagań 
w Prażakówce.  Fot. W.  Suchta 

Rozmowa z Elesem Andresem, burmistrzem  Hajdunanas 

Jak się pan czuje w  Ustroniu? 
Jestem tu nie po raz pierwszy  i zawsze dobrze się czuję. Z  podziwem 
patrzę na organizację, uważam, że to cud, że tyle ludzi się dzisiaj tu 
spotkało.  To jest  możliwe  tylko  w  Ustroniu.  Tutaj podoba  mi  się 
właściwie wszystko,  a największe wrażenie  robią  na mnie parki  i 
dobre  humory  ustroniaków. 
Czy  uważa  pan,  że  taki e  spotkania,  nie  tylk o  władz,  ale  też 
młodzieży, zespołów są nam  potrzebne? 
Oczywiście  są potrzebne  i to nie tylko ze względu  na historię,  ale 
również  dla  przyszłości.  Moje  wyobrażenie  Europy  bez  granic 
opiera się przede wszystkim  na współpracy  między  najbliższymi 
krajami. Musimy  najpierw otworzyć  nasze  granice,  żeby  dla  nas 
otwarły  się  inne.  A  temu  najbardziej  służy  wspólna  zabawa,  bo 
przecież najlepszymi dyplomatami  są prości  ludzie. Musimy  sobie 
pomagać,  bo  wspólnie  chcemy  dostać  się  do  struktur  Unii 
Europejskiej. 
Pan  burmistr z  był  najbardziej   zaangażowany  z  wszystkich 
gospodarzy miast podczas zmagań drużynowych, czy tak bardzo 
wciągnęła pana ta  rywalizacja? 
Jestem  bardzo  spontanicznym  i energicznym  człowiekiem,  więc 
chyba  wynika  to z mojego charakteru. Chciałbym  powiedzieć,  że 
węgierscy  burmistrzowie  mają  swoją  drużynę  piłki  nożnej,  a  ja 
jestem jej kapitanem. Co roku organizujemy mecze pomiędzy  naszą 
drużyną a zespołem dziennikarzy, gdyby mnie pani tam  zobaczyła... 
Walczę do krwi  ostatniej. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała: Monik a  Niemiec 

WAKACYJN Y WIERSZ 
W  konkursie  na  wakacyjny  wiersz  pod  hasłem  „Czekając  na 

lato",  zorganizowanym  przez  Miejską  Bibl iotekę  Publiczną 
w  Ustroniu  Oddział  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  miejsca  pierwsze 
uzyskały  uczennice:  Agnieszka  Suchy  z  kl.  1  SP1,  Sabina 
Erdman n  z kl. 3 SP6, Aleksandra  Bączek  z kl. 6 SP6,  Jolanta 
Cieślar   z  kl.  8  SP6.  Pozostałych  29  uczestników  otrzymało 
wyróżnienia.  Nagrodami  w konkursie były  książki. 

Aleksandra  Bączek 

LETNIE  ROZMYŚLANIA 
Minęła jesień,  złociste  liście 
I sroga zima,  śniegi  puszyste 
Wiosna pachnąca  kwiatami  bzu 
I przyszło  słońce 
Lato jest  tu. 
Wakacje, zieleń,  cudowne  chwile 
Mogłoby  trwać  czasu  tyle... 
To życie piękne  jest  bez żadnych  granic 
Które  codziennie  bawi  się z  nami. 
Lecz  chwile  takie  za  krótko  trwają 
Niechże  w mym sercu  na dłużej  pozostaną 
I niech  te kwiaty,  cudowne  drzewa 
W mych  myślach  na długo  będą  śpiewać. 
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LIST OTWARTY 
Towarzystwa Miłośników Ustronia do Rady Miejskiej 

i Zarządu Miasta Ustronia 
Dotyczy: zmian właściciela  terenu przylegającego do  chodni

ka  wzdłuż  ulicy  Grażyńskiego  przed  centralą  automatyczną 
i nie  tylko.. . 

Dłużej milczeć nie możemy. Dlatego ośmielamy  się  przedłożyć 
Radzie Miejskiej i Zarządowi Miasta nasze wątpliwości  i wyrazy 
zaniepokojenia wyartykułowane  poniżej. 

Niezrozumiałą jest dla nas rezygnacja z prawa przejęcia  przed
miotowego  terenu  na  rzecz  miasta  od  PSS  „Społem",  która  nie 
wywiązała się z obietnicy  wybudowania  na tym areale obiektu  aż 
trzykrotnie, uzyskując niezasłużenie przedłużenie wieczystej dzier
żawy. Istniały zatem wszelkie przesłanki, by działkę tę odzyskać  na 
rzecz miasta. Kierujemy się obawą, że kolejny  inwestor  także  nie 
spełni oczekiwań, ani władz miasta, ani Rady Miejskiej, czy  wresz
cie mieszkańców  Ustronia,  odnośnie  zabudowy  tego  miejsca. 

Do wystąpienia w  tej sprawie  upoważnia  nas  niejako  moralne, 
acz niepisane prawo. To właśnie z  inicjatywy członków  TMU  uda
ło się działkę tę uratować przed zabudową  obiektem  centrali  auto
matycznej, poprzez odsunięcie jej usytuowania  w kierunku  połu
dniowym,  by  zgodnie  z  wcześniejszymi  projektami,  umożliwić 
w przyszłości  przynajmniej jej częściowe  ukrycie za  architekturą 
poprawną. Udało się to dzięki  naszej interwencji  i pomocy  członka 
obecnego  Zarządu   pana  mgr  Bronisława  Brandysa. 

Niniejszym pismem pragniemy także poinformować obecną  Radę, 
że zanim doszło do wybudowania  kontrowersyjnej centrali, na  tej 
jednej z najbardziej atrakcyjnych parcel, członkowie  naszego  To
warzystwa opracowali  społecznie pełną  dokumentację  techniczną 
przystosowania obiektu centrali w bliskie sąsiedztwo poczty  i szko
ły nr 2  tam gdzie jest  rzeczywisty  „środek  miedzi"  (terminologia 
dyr.  łączności)  w  Ustroniu,  a  nie  tam,  jak  bardzo  się  „starano", 
żeby  się znalazł.  W  temat  prac  zaangażowani  byli  inżynierowie 
wszystkich branż, wykonując je za darmo. Ówczesna Miejska  Rada 
Narodowa  z aplauzem  zaakceptowała  opracowaną  dokumentację 
techniczną,  lecz zaważyła  zła  wola  i interesy  dyrekcji  łączności, 
której  przede  wszystkim  chodziło  o  posiadanie  do  dyspozycji 
„hoteliku" w kompleksie zabudowy  centrali, ze szkodą dla  miasta, 
nie mówiąc o zmarnowaniu  cennej  inicjatywy społeczników. O  ile 
nam wiadomo, nowy właściciel  nie zamierza skorzystać z zatwier
dzonego przez poprzednią  radę Miejską  i władze projektu,  opra
cowanego na zlecenie  PSS „Społem".  I tu rodzi  się zagrożenie,  co 
do  sposobu  zainwestowania  interesującego  nas  terenu,  zarówno 
co do bryły jak  i funkcji. Mniemać wypada, że przynajmniej funk
cja  obowiązywać  powinna  ta  sama.  Niepewność  nasuwa  się  w 
związku z tym, że agenda, od której decyzji zależy kształt  końcowy 
inwestycji, znajduje się w Cieszynie.  Pozwalamy  sobie jednak  ży
wic nadzieję, że Urząd Miejski  i Rada  Miejska, stosownym  zapi
sem w decyzji  lokalizacyjnej, zastrzeże sobie prawo  i możliwość 
decydowania  o  funkcji i architekturze  tego obiektu.  Nie  ukrywa
my  także, że w myśl  deklaracji  samorządu  o chęci  współpracy  ze 
stowarzyszeniami, chcielibyśmy  liczyć na  umożliwienie nam oglą
du  i opiniowania  nowej  dokumentacji,  w  tym  konkretnym  przy

Hala tenisowa.  Fot.  W.  Suchta 
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padku, a w przyszłości  i w  innych ważkich  lokalizacjach w  naszym 
mieście!  Współpraca  taka jest  możliwa  i jako  przykład  możemy 
przytoczyć naradę zwołaną przez UM  i RM  w Skoczowie, z udzia
łem  projektantów, w sprawie zabudowy  pierzei  Rynku w  Skoczo
wie  koło  ratusza  i wzdłuż  ul. Cieszyńskiej.  Społecznicy  też  brali 
udział  w tym spotkaniu  i mieli  możliwość  wypowiadania  się w tej 
sprawie. Zależy nam  na tym, jako że w ramach  statutowej  działal
ności  naszego  Towarzystwa  działa  Komisja  Architektury,  która 
w  sposób  kompetentny  i profesjonalny może  służyć  pomocą  od
nośnie opiniowania projektów dla ważnych  w mieście  lokalizacji. 
Domagamy  się  tego z racji,  iż na przestrzeni  zwłaszcza  ostatnich 
lat, a  także  wcześniej, jeszcze  przed  oddaniem  agendy,  od  której 
zależy  zatwierdzenie  projektu do  rejonu   obecnie  do starostwa  
popełniono  wiele  kardynalnych  błędów,  dotyczących  zabudowy 
miasta,  rzutujących na jego obecny  i przyszły  charakter w  sposób 
negatywny  i na wiele lat nieodwracalny. Kilk a patologicznych  przy
kładów przytaczamy  poniżej: 

1.  Lawinowa,  przypadkowa  zabudowa  „centrum",  niezgodna 
z wcześniejszymi zamierzeniami  i zatwierdzonym  przez poprzednią 
RM  projektem (przy ulicach  Konopnickiej  i Brody). 

2. Zabudowa  na łuku  przy ul.  Cieszyńskiej. 
3. Chaotyczna,  nieskoordynowana  wysokościowo  i  gabarytowo 

zabudowa w sąsiedztwie „Prażakówki"  i także przy ul. Ogrodowej. 
4.  Błędne  usytuowanie  hali  do  tenisa  (bardziej  nadającej  się 

kształtem  i charakterem  na magazyn  wysokiego  składowania)  w 
okolicach  stadionu,  „Wrzosu"  i pawilonu  smażalni  ryb,  zaś  koło 
tego  kompleksu  pojawiła  się  „Panderosa"  przy  „Wrzosie"    po
przez  nagromadzenie  w  jednym  miejscu,  tak  od  siebie  różnych 
form architektonicznych  powstał  tam  bałagan  przestrzenny. 

5. Kompleks zabudowy  i jej przytłaczające znaczenie dla  kościo
ła św. Klemensa  i starej barokowej  fary. 

6.  Chaotyczna  zabudowa  osiedli,  np.  na  Zawodziu  (jednostka 
mieszkaniowa  „A") . 

7. Wreszcie  ukoronowanie błędnych  decyzji  i nonszalancji  pro
jektanta (nie  liczącego się z prawami autorskimi projektantów  DLR 
Ustroń Zawodzie),  w wyniku  czego powstaje na terenie  dzielnicy 
leczniczorehabilitacyjnej, na tzw. Małpim  Ogonie, przygniatająca 
swoim ogromem  i niedobranym  kształtem  do całości założenia  ar
chitektonicznourbanistycznego  DLR, bryła hotelu  „Farmacolu". 
Ten  obiekt  „przerośnięty"  gabarytowo  powoduje  zupełną  dys
hannonię  w dzielnicy  Zawodzie. 

Tymi smutnymi  refleksjami dzielimy się z obecnym  samorządem 
z nadzieją, że ten w kolejnym postępowaniu  będzie bardziej ostroż
ny odnośnie  dalszej  „gry  w  miasto". 

Na  poparcie  naszych  wątpliwości,  pozwalamy  sobie  załączyć 
pismo Urzędu Wojewódzkiego  Wydziału Zagospodarowania  Prze
strzennego  i  Nadzoru  Budowlanego  w  BielskuBiałej  z  dnia 
19.06.1997  r. GPB   IV   0717/63/97, podpisane  przez  Dyrektora 
Wydziału   architekta  wojewódzkiego  mgr  inż.  arch.  Stanisława 
Rostkowskiego,  który  działa  obecnie  w  województwie  śląskim, 
oddział  BielskoBiała  i na pewno  ponownie  pod  nim  podpisałby 
się.  W  konkluzji  naszego  wystąpienia  uważamy,  że  istnieją  wy
starczające powody,  by  ubiegać  się  o  przywrócenie  pełnego  za
kresu kompetencji Wydziałowi  Architektury w Ustroniu, z zatwier
dzaniem dokumentacji  włącznie. 

Na  marginesie  tego pisma,  dotyczącego  głównie  sprzedaży  te
renu, o którym  mowa  w tytule, przez PSS  „Społem" (która  kupiła 
teren za kwotę niewielką, a po paru  latach zarobiła na tym  sześcio
krotnie), zdziwieni jesteśmy  filantropią Zarządu  i Samorządu  Mia
sta, kiedy, jak nam wiadomo, miasto Ustroń boryka się z  rozliczny
mi problemami  finansowymi.  I dlatego miedzy  innymi, że to  PSS 
„Społem" sprzedało to co nie jego, bo także Wytwórnię Wód  „Czan
toria" (na tzw. „źródle głodowym")   własność TMU,  którą  przed 
laty władze miasta bezceremonialnie  się rozporządziły przekazując 
ją  PSS  „Społem",  a drugą  część  przekazując Kopalni  „Przodow
nik"  łącznie  1  ha nieruchomości   zamierzamy  skorzystać z prawa 
rewindykacji mienia  i pozyskać w mieście teren równie atrakcyjny, 
lub też o wyrównanie  nam  straty w sposób wymierny  finansowo. 

Oczekujemy konstruktywnej i satysfakcjonującej nas odpowiedzi. 
W  imieniu  Komisji Architektury  w składzie  (alfabetycznym): 

mgr  inż. arch. Henryk  Buszko,  inż. dr Aleksander   Franta,  mgr 
inż. arch. Zbigniew  Kołder , mgr Karo l Kubala, mgr inż. arch.  Ma
ri a Langer, mgr  inż. arch. Halina  RakowskaDzierżewicz. 

Z upoważnienia Zarządu Towarzystwa  Miłośników Ustronia  mgr 
inż. arch. Halina  RakowskaDzierżewicz,  I zca Prezesa  TMU. 
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W jednym  z numerów  GU jest  krótki  artykuł pod  tytułem  „  Oku
pacja  ", a dotyczy  aresztowania  Ferfeckich  i Drozdów  zamiesz
kałych  w Ustroniu Polanie.  Numeru  gazety  nie znam.  W sprawie 
tej  otrzymałam  z  Danii  kserokopią  artykułu  oraz  zaprzeczenie, 
jakoby  aresztowano  dwie  rodziny.  Przysłała  mi tę odbitką  Mał
gorzata  Drozd, jedna  z aresztowanych  w tej akcji osób.  15 grud
nia aresztowano  pana  Ferfeckiego  i Zuzanną  Drozdową  z  córką 
Julią.  Małgorzata  i  Irena  zostały  aresztowane  16  grudnia, 
a Pawełka,  która  mieszkała  na Zawodziu  24 grudnia.  Dziewię
cioletnią  Ireną po  pobiciu  na posterunku  w  Ustroniu  wypusz
czono  do  nikąd    mieszkanie  Drozdów  w Polanie  zostało  za
plombowane.  Józef Drozd, którego  nie było w domu w dniu  aresz
towania jego  rodziny, został  wkrótce  upolowany,  a  wszyscy  zo
stali  wywiezieni  do obozu  w  Oświęcimiu. 
Jako pierwszy  z tej rodziny został  aresztowany  Wilhelm w 1940 r. 
i po pobycie  w więzieniu  w Katowicach  wywieziony  do  Dachau. 
Po  trzech  miesiącach  przewieziony  do  MauthausenGuzen, 
w którym przebywał  do  uwolnienia  w dniu  5 maja  1945 r. 
Następną  aresztowaną  była Zuzanna  Drozdowa.  Po  doniesieniu, 
przez  znaną  nam  osobę,  o wrogim  nastawieniu  do Niemców,  zo
stała skazana  na  trzy  lata  więzienia.  Karę  odbyła  w  Fordonie. 
Albo podajecie  prawdziwe  wiadomości,  albo  nie piszcie  wcale. 
Małgorzatę  uraziło  najbardziej,  że  napisaliście,  że  z  obozu  nie 
powrócił  jeden  członek  rodziny  Drozdów.  Prawda  jest  taka,  że 
Zuzanna  i jej  córka  Julia  skazane  zostały  na  karę  śmierci.  Zu
zanna  została  zamordowana  jako  pierwsza,  a  w miejsce  Julii 
z całą świadomością  wystąj)iła  Pawełka,  którą  również  zamor
dowano.  Zginęła  za swą  młodszą  siostrę. 
Po  ewakuacji  więźniarek  z  Oświęcimia  do  Rawensbruck,  obie 
siostry, Julia  i Małgorzata,  wraz z  transportem  innych  więźnia

Jest  w  naszym  mieście  takie  miejsce,  które  w swoim  czasie 
stanowiło  symbol  gospodarności  i  zaradności  ustroniaków,  a 
bez  którego  dzisiaj  nikt  nie  wyobraża  sobie  funkcjonowania 
miasta.  W  tym  miejscu  przybywający  do  Ustronia  doznaje 
pierwszych  estetycznych  wrażeń, które  tkwiąc w  podświadomości 
na długo  kształtować  będą  wyobrażenie  o naszym  uzdrowisku. 
A  wiadomo,  jak  ważne  jest  pierwsze  wrażenie.  Często  liczne 
pozytywne  przykłady  naszych  dokonań  nie potrafią  przytłumić 
pierwszego  przykrego  wrażenia. 

Takim miejscem  znajdującym  się  w samym  centrum  naszego 
miasta jest  dworzec  PKP  Ustroń Zdrój.  Ustroniacy  dojeżdżający 
do pracy  pociągami  prawdopodobnie  już  przyzwyczaili  się  do 
widoku  ogromu  zniszczeń  i  dewastacji,  a  przede  wszystkim 
bałaganu  i  zaniedbań  administratora  obiektu  i  uważają  to  za 
stan  normalny.  W tym  wypadku  bardziej  nam jednak  zależy  na 
opinii naszych gości, bowiem to oni w dużej części stanowią  źródło 
naszych potencjalnych  dochodów.  Zapraszam  wszystkich,  którzy 
chcą  zobaczyć  jak  nie  powinno  wyglądać  miejsce,  którym 
administrujemy, na peron dworca kolejowego Ustroń Zdrój. Trudno 
tutaj  znaleźć  nie połamany  betonowy  element  mający  stanowić 
barierkę  oddzielającą  peron  od przyległych  terenów  zielonych. 
Krzywe, połamane  i pełne  chwastów  donice,  ongiś jeszcze  cale  i 
obsadzone  kwiatami,  tylko  przeszkadzają  podróżnym.  Kupy 
brudnego  piasku,  zimą  służące  do  posypywania  nawierzchni 
peronu,  czekają  na  kolejną  zimę.  Nie  warto już  wspominać  o 
połamanych,  zniszczonych  ławkach  i  ozdobionych  podpisami 
podporach  zadaszenia.  Takie  widoki  oglądają  nie  tylko 
przybywający  do  Ustronia  goście.  Podziwiają  je  także  z  okien 
pociągu  turyści  i wczasowicze  udający  się np.  do  Wisły. Widzą i 
wyciągają wnioski. Tegorocznego lata do Ustronia nie przybywają 
tłumy  wczasowiczów.  Właściciele  domów  wczasowych,  hoteli, 
pensjonatów  nie  narzekają  na  nadmiar  pracy.  Zastanówmy  się, 
czy przypadkiem  nie ma  tutaj jakiegoś  związku? 

Tematem podobnym,  lecz  mającym  już  innego  adresata  jest 
chodnik przy  ul. Grażyńskiego   reprezentacyjnej  ulicy  naszego 
uzdrowiska.  Zniszczone  i połamane  płyty  chodnikowe  stwarzają 
wrażenie  niechlujstwa  i są po prostu  brzydkie.  Ale  to  temat  dla 
naszych  radnych  tworzących  budżet  na  2001 r. 

Rudolf  Krużołek 

rek,  dostały  się  do  Szwecji  w  ramach  porozumienia  Himmlera 
z prezesem  szwedzkiego  Czerwonego  Krzyża  hrabią  Bernadotte, 
jako  bezpłatna  siła  robocza.  Przewieziono  je  do  Oskarstomz 
z opinią groźnych przestępczyń.  Po wojnie nie powróciły  do Pol
ski.  Ojciec Józef  Drozd po pobycie  w różnych  obozach  zmarł  10 
stycznia  1945 r. w Dachau  i tam został pochowany  w  masowym 
grobie.  Mój Mąż  Wilhelm (zmienione  imię na Wiesław) jako  jedy
ny  z siedmioosobwej  rodziny powrócił  do Polski.  Zmarł  5 wrze
śnia  1996  r. w Krakowie  i  tam jest  pochowany  na  Cmentarzu 
Rakowickim.  Irena  mieszka  w  Bystrzycy  w  Czechach,  jej  mąż 
zmarł, jest  bardzo  schorowana.  Julia  zmarła  w Szwecji,  Małgo
rzata  mieszka  w Danii  i jest  częściowo  sparaliżowana. 

Elżbieta  Drozd 

Powyższy  list dotyczy  fragmentu  dłuższego  artykułu  pt.  Polana, 
który ukazał się w  1996 r. w GU 22/96. Poniżej fragment tego  arty
kułu pt.  Okupacja: 
„Lata okupacji zaciążyły na życiu mieszkańców,  wojna  przyniosła 
wiele  strat  ludzkich,  prawie  w każdym  domu  stracono  kogoś  bli
skiego na frontach, w więzieniach, obozach, czy w wyniku  represji 
za  pomoc  partyzantom.  Oddziały  partyzanckie  działały  na  zbo
czach  Orłowej  i Czantorii  i podtrzymywały  na  duchu  w  okresie 
wywozu  i represji.  Były  wspomagane  żywościowo,  cieszyły  się 
sympatią  ludności.  Były  schronieniem  dla ściganych  przez  gesta
po,  przyjmowały  dezerterów  z  wojska  niemieckiego.  Głośnym 
echem  odbiła się strzelanina miedzy policją niemiecką  a partyzan
tami ukrywającymi się w mieszkaniu  Drozdów w domu Ferfeckich, 
w wyniku  której zginął partyzant  i Niemiec. Aresztowano  rodzinę 
Ferfeckich  i Drozdów, z obozu  nie powrócił Ferfecki,  emerytowa
ny komendant policji, jak  również członek  rodziny  Drozdów." 

SKARŻĄ FARMACOL 
 Chciałbym, by właściciele tego obiektu zmusili się do głębszej 

refleksj i  i wprowadzil i  korekty ,  tak  by  ten  budynek  stanowił 
harmonijn e uzupełnienie przestrzeni, w której  ma istnieć  mówi 
Tomasz Taczewski, prezes katowickiego oddziału  Stowarzyszenia 
Architektów  Polskich. Chodzi  oczywiście o budowany  w miejscu 
mającej powstać piramidy, gmach  w kształcie  prostopadłościanu, 
do  tego  z  k o l o r o w ym  d a c h e m.  Zapadł  j uż  wyrok  sądu 
koleżeńskiego  katowickiego  SARP,  który  uznał  naruszenie  praw 
autorskich projektantów Zawodzia  Henryka  Buszki  i Aleksandra 
Franty  przez projektantkę budowli  Farmacolu  architektkę  Jolantę 
SingerZemłę.  Obecnie  H.  Buszko  i A.  Franta  wnieśli  pozew  do 
sądu o naruszenie praw autorskich przeciwko właścicielowi  budowli 
czyli  Farmacolowi.  Architektów  wspierają  biura  prawne  SARP 
i ZAiKS.  Pojawiające się opinie,  że  nowy  budynek  harmonizuje 
z bryłą  szpitala  uzdrowiskowego  T. Taczewski  tak  komentuje: 

  Rozumiem,  że ktoś wypowiada  taki e opinie,  bo jest w  tym 
pozorna słuszność. Tymczasem  Zawodzie to wielka  kompozycja 
odbierana z wielu miejsc. Wszędzie w Ustroniu widać piramid y i 
wszędzie widać j e bez dysonansu. Szpital jest trochę niżej.  Poza 
tym stylistycznie współgra z budynkami  piramid . Nowy  obiekt 
jest najwyższym  punktem  zabudowy,  czyli jest  to  zwieńczenie 
całego układu  koroną. Koron ą z innej  bajki .  (ws) 

Najwyżej budynek Farmacolu.  Fot.  W.  Suchta 
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OGŁOSZENIA DROBNE 
Widcorc jcst rac ja.  Tcl.  0602862
494,  8544357. 

Profesjonalne  przcstrajanic  radio
odbiorników  UKF,  serwis  RTVSAT, 
CBradia,  telefony  bezprzewodowe, 
faxy,  rozkodowywan ie  rad iood
biorników  samochodowych,  przera
bianie  gier  SONY  PLAY  STATION. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26,  tcl. 
0605311548  lub  8551136 
w  godzinach  wieczornych. 

Masaż  leczniczy,  wyszczupla jący. 
Ustroń,  ul.  Kościelna  5.  Tcl.  854
2693,  8551136. 

Sprzedam  Fiata  I26p,  1990.  Tcl. 
0601  899  483. 

Vidcof i Imowanic.  Tcl.  8543827, 
0603580651. 

„MIS S  K"  jakość,  szyk,  elegancja. 
Us t roń,  ul.  Daszyńsk iego  70  a. 
Zapraszamy. 

„ U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego  27, 
tcl.  8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
o rgan izac ja  ogn isk,  domowa 
kuchnia.  Zapraszamy. 

Oddam  za  darmo  kundelka  w  dobre 
ręcc.  Tcl.  8543341  po  18.00. 

Sprzedam  mini  wieżą  komplet + 
gwarancja.  Tcl.  8544729  wieczorem. 

Sprzedam  mały  kredens  (ciemny 
dąb)    antyk  i  dwa  małe  fotele 
obrotowe.  Tcl.:  8541057. 

Sprzedam  dziecięcy  rower  górski i 
składak  trzybiegowy.  Tcl.  8543269 

Komputerowe  ń  cS 
Mieszanie 
rp r b   —h»M  a k r ^ 

tel. S34 43 22  OstrsŃ, ul. Psina 9 

NIESKOŃCZONA 
ILOŚĆ KOLORÓW R! 

Centru m  Edukacyjn e 

ul .  A . B r o d y  4,  Us t ro ń 
zaprasza  na 

K U R S Y 

tel/fax  8545628  tel. kom.  0602651926 

w w w . l i b r a . e d u . pl 

M e t a l    P l o t 
wykonuje 

BRAMY PRZESUWANE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

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

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24a,  tcl.  8545106 

tcl.  kom.  0601516854 

DYŻURY APTEK 
Do  12 sierpnia  apteka  „Myśliwska "   w  Nicrodzimiu. 
Od  12 do  19 sierpnia  apteka  „Pod  Najadą"  przy  ul.  3 Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

H I 

Podziemny  parking  Fot. W.  Suchta 

sćc  : ~ yę&WB&ł 
mÊmtmÊ 

PRZEBERALNIE 

a 

Płatne przed, czy  po.. .?  Fot.  W.  Suchta 

CO  N A S  CZ E K A 
WYSTAW Y 
M u z e um  H u t n i c t wa  i  K u ź n i c t wa 
ul .  Hu tn icza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe 

Hutnictwo i Kużnictwo  Ustronia, 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej   wystawa  i sprzedaż  prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe 

Instrumenty  muzyczne  z  kolekcji  Mariana  Sieradzkiego  (do  30.08). 
—  Malarstwo  autora  z  Hollywood  (1013.08). 
— Wystawa  haftów  Alicj i  Kiccoń  i  koronek  Kwy  Brachaczek  (16.08    12.09) 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
O d d z i ał  M u z e um  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j" 
ul .  3  M a ja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe 

Medale  i cxlibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka. 

Wystawy  czasowe 
Wystawa  lalek  teatralnych  (do  20.08) 

Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy,  czwartki  9    14, w  piątki  i  soboty  913. 
M u z e um  Reg iona lne  „ S t a ra  Z a g r o d a" 
ul.  Ogrodowa  1,  tcl.  8543108.  Czynne:  od  wtorku  do  piątku  917,  soboty  1013. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
G a l e r ia  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej  „N a  G o j a c h"  B& K  Moczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tcl.  8541100,  czynna  cały  czas. 
G a l e r ia  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej  „ Z a w o d z i e" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tcl.  8543534  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9  16,  w  soboty  9  1 3. 
B iu ro  P r o m o c ji  i W y s t aw  A r t ys t ycznych 
Rynek  3A,  tcl.  8545458.  Czynne:  od'poniedziałku  do  niedzieli  10.0017.00. 

Postacie  i  sccny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz". 
Stara  Ruś. 
Pejzaż   Impresje. 

M ie j ski  Dom  K u l t u ry  „ P r a ż a k ó w k a" 
ul.  Daszyńsk iego  28,  tel.  8542906. 

Wystawa  prac  Konstantego  Rodaka  z  Brzeszcza  pt.:  „Obrazy  nitką  malo
wane"    XVIwicczne  zaniki,  drewniane  kościółki  (do  25.8). 

KULTUR A 
13.08  godz.  16 .00

15.08 

SPORT 
12.08  godz.  17.00 
13.08 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ui 
10.08  godz.  16.00 
1117.08  godz.  17.00 
1116.08  godz.  18.45 
1117.08  godz.  21.00 
1824.08  godz.  17.00 
1823.08  godz.  18.45 
1823.08  godz.  20.30 
K in o  p r e m i er 
10.08  godz.  18.00,  21.00 
17.08  godz.  18.45 

Amfiteatr    XV  Wybory  Miss  Wakacji 
80.  roczn ica  b i twy  warszawsk ie j, 
56.  rocznica  powstania  warszawskiego. 
Dzień  Wojska  Polskiego   msza  w  kościele 
św.  Klemensa  o  godz.  10.30  i  uroczystość 
patriotyczna  pod  Pomnikiem  przy  Rynku 
o  godz.  11.45 

Mecz  piłki  nożnej:  Kuźnia    Orzeł  Kozy 
Marszobicg  Dookoła  Doliny  Wisły 

Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 
Czarodziejski  las 
Toy  Story  II 
Człowiek  z  Księżyca 
Matr ix 
Król  sokołów 
Existenz 

Jak  wykończyć  panią  T 

Patr io ta Mission  Impossible  2 

SKLEP  CAŁObOBOWy  g \  g  M  /""  'l  Zakupy na telefon! 
spoiyWczoprzemys(ovJi)Ê  1  ĘM  f  W CENTRUM USTRONIA 
43450  Ustroń  ,   OOWÓZ GRATIS!!! 
u(. 3 Maja 28  Tel. 21)  h  ODąąO* W Honorujemy karty kreJytoWe! 
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SOKOŁY I SIERŻANCI 
19  drużyn  wystartowało  w  I  Turnieju  Piłki  Nożnej  o  Puchar 

Mokate,  który  odbył  się  5  sierpnia  na  stadionie  Kuźni  Ustroń. 
Mecze  w pięciu  grupach  rozpoczęto  o godzinie  9. Grały  drużyny 
sześcioosobowe  na  bramki  do  piłki  ręcznej.  Z  każdej  z  grup  do 
dalszych gier awansowały dwa zespoły  i tak już w pierwszym  etapie 
odpadły  zespoły: Goleszowianie,  Start Goleszów,  AK S  Cieszyn, 
Słoneczni  Katowice,  MK S  Liburnia  Cieszyn,  Lwy  Polany, 
Poniwiec, Św. Jerzy Cieszyn. Pozostałe drużyny  rozegrały mecze o 
awans  do  dwóch  grup  pó ł f ina łowych.  W  poszczegó lnych 
spotkaniach Niepokonani  Ustroń pokonali  Sokoły z Cieszyna,  Luz 
Brothers  z  Ustronia  pokonali  Zakład  Usług  Leśnych  z  Wisły, 
Aramis Skoczów  pokonał  Lwy  Polany,  Sierżanci  Ustroń  pokonali 
Kostę Ustroń, Wisła Czarne pokonała  Rakiety Grabowa  Goleszów, 
a  TRS  Siła  Ustroń  pokonała  Jaworzynkę.  Zaczęły  się  emocje 
meczów  w  grupach  pó ł f i na ł owych.  W  grup ie  p i e r w s z ej 
Niepokonani w składzie: Mateusz  Żebrowski, Robert  Zebrowski, 
Grzegorz Żebrowski, Łukasz Żebrowski, Rafał Korzeń,  Szymon 
Korzeń, Witol d Zając  i Marci n Stolarczyk zdobyli zaledwie jeden 
punkt remisując z Wisłą Czarne 0:0  i przegrywając z Aramisem  0:1. 

Tak bronił kontuzjowany K. Kapolka.  Fot. W.  Suchta 

W trzecim  meczu Aramis zwyciężył Czarne  1:0. W drugiej  grupie 
półfinałowej grały  tylko ustrońskie  zespoły: TRS  Siła w  składzie: 
Zdzisław  Żółty ,  Korneliusz  Kapołka,  Janusz  Korzeniowski, 
Dariusz  Dziadek,  Andrzej   Szeja,  Kazimier z  Heczko,  Dariusz 
Smiertka, Jacek Hyrnik , Waldemar Maryan , Sierżanci w składzie: 
Robert Pawelski,  Wacław Matula , Jerzy Jopek, Bartłomiej  Kłoda, 
Przemysław  Saniternik ,  Rafał  Holona,  Szymon  Pietrzyk, 
Wiesław Nielaba,  Luz  Brothers w składzie: Sebastian  Cholewa, 
Grzegorz  Matuszek,  Grzegorz  Maryan ,  Łukasz  Dziadek, 
Andrzej   Bukowczan,  Łukasz  Bujok ,  Robert  Haratyk ,  Michał 
Turoń . Najbardziej zacięte spotkanie stoczyła drużyna  Luz  Broth
ers wygrywając minimalnie  z Siłą  1:0. Sierżanci  też wygrali  z Siłą 
2:0, ale przegrali z Luz Brothers. W meczu o trzecie miejsce Sierżanci 
dopingowani  przez rodziny  i kolegów  z ustrońskiego  komisariatu 
przegrali z Czarnem 4:1, choć przez długi  okres czasu  utrzymywał 
się wynik  remisowy  1:1. Zabrakło  Sierżantom  sił, albo  zawiodła 
taktyka w końcówce.  Natomiast jednostronny  przebieg miał  finał 
gdzie  Luz Brothers od początku przeważali  i z łatwością  strzelili 
cztery bramki Aramisowi  zdobywając tym samym  Puchar  Mokate. 
W meczu  finałowym po dwie bramki  dla Luz Brothers zdobyli  A. 
Bukowczan  i Ł. Bujok. Te dwie bramki w  finale pozwoliły  zdobyć 
tytuł króla strzelców  A. Bukowczanowi,  gdyż przed  tym  meczem 
największą  ilość trafień posiadał R. Haratyk.  Król strzelców  uczył 
się grać w piłkę w trampkarzach  Kuźni  Ustroń, później  występował 
w  drużynie juniorów,  a jako  wyróżniający  się zawodnik  grał  też 
jakojuniormeczew  lidze okręgowej. W sumie zaliczył dwa  sezony 
w  okręgówce. 

 To drużyna grała bardzo dobrze, a ja robiłem to co powinienem 
  powiedział  po  turnieju  A.  Bukowczan.   Oni  wypracowywali 
sytuacje.  Najciężej   strzelało  się  moim  kolegom,  z  którym i 
czasem gram, czyli Sile. Najłatwiejszy był za to finał , gdzie bramk i 
zdobywaliśmy  bez problemów. T\irnie j  w całości  bardzo  dobrze 

zorganizowany,  boiska  przygotowane,  a  do  tego  wspaniała 
atmosfera. 

Podczas  całego  turn ie ju  fak tyczn ie  panowała  spor towa 
atmosfera, tym bardziej, że wielu grających dobrze zna się  i to nie 
tylko  z  boiska.  Obok  króla  strzelców  wybrano  naj lepszego 
zawodnika  turnieju,  którym  bezapelacyjnie  został  Korneliusz 
Kapołka. Ten ambitny zawodnik  bronił bramki  drużyny TRS  Siła. 
Wygrywał wiele pojedynków sam na sam, a w jednym z pierwszych 
spotkań doznał kontuzji ręki. Mimo  to dalej stał w bramce, a jakość 
jego  interwencji nadal była najwyższej próby. Takiego hartu  ducha 
dawno  nie oglądano na  krajowych arenach  piłkarskich. 

Kapitan  zwycięskiej  drużyny  Sebastian  Cholewa  nie  krył 
zadowolenia  po  turnieju, chociaż  początki  nie były najlepsze.  Po 
wygranym  meczu  finałowym  powiedział: 

 Na początku padał deszcz, boisko było miękkie, piłk a uciekała, 
ale gdy  wyszło  słońce  grało  się ju ż  bardzo  dobrze.  Najcięższe 
spotkanie  stoczyliśmy  z  Siłą,  wygraliśmy  zresztą  tylk o  1:0. 
W  całym  turniej u  straciliśmy  jedną  bramk ę  i to w  pierwszym 
meczu zaraz na początku  w pierwszej  minucie, praktyczni e  po 
strzale  samobójczym.  Chyba  nie  byl iśmy  wtedy  jeszcze 
skoncentrowani.  Moi m  zdaniem  taka  impreza jest  przydatna 
Ustroniowi .  Były  drużyny  z  innych  miast,  nawet  z  Katowic, 
poznaliśmy się, a oni obiecali, że za rok znowu przyjadą. W  naszym 
zespole znamy  się praktyczni e od gry w  trampkarzach  Kuźni , 
jesteśmy w tym samym  wieku. 

Nagrody  wręczał  dyrektor  firmy  Mokate  Jerzy  Chrystowski. 
Oczywiście  Puchar  Mokate  unosili  triumfalnie  po  kolei  wszyscy 
zawodn icy  Luz  Bro thers.  Był y  też  spec ja lne  nagrody. 
J. Chrystowski  tak podsumował dzień z piłką nożna na boisku Kuźni: 

  Przede  wszystkim  jest  nam  ogromnie  miło,  że  tak  duży 
oddźwięk wzbudziła wiadomość o pierwszym Tiirniej u o Puchar 
Mokate.  19 drużyn przy braku specjalnej   reklamy, to wspaniały 
wynik . Poza tym podziwiałem grę, w sumie amatorskich  drużyn, 
któr e  zaciętością,  bojowością  nie  ustępowały  drużynom 
zrzeszonym  w  ligach. Niezwykle  podobał  mi się mecz  finałowy. 
Gratulacj e  dla  zwycięzców  z  Lu z  Brothers,  którz y  pokazali 
widowiskową  piłk ę z dużą  ilością  bramek. 

I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Mokate zorganizowali: TRS  Siła, 
KS  Kuźnia  Ustroń  i  Urząd  Miasta,  zaś  głównym  sponsorem 
Turnieju  była  firma  Mokate.  Turniej  zakończył  się  po  godz.  17, 
czyli  grano  ponad  8  godzin. 

Wojsław  Suchta 

Puchar najlepszym wręczył J. Chrystowski.  Fot. W.  Suchta 

Czasem o zwycięstwie decydowały  karne.  Fot. W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

RYWALE KS. MOKATE 
W poprzednim  sezonie piłkarze KS Mokate  Nierodzim  pewnie 

zajęli pierwsze  miejsce w rozgrywkach  „Cklasy"  i awansowali 
wyżej. Okazało się to jednak niepotrzebne. Po nowym podziale  lig, 
uwzględniającym podział administracyjny kraju, z uwagi na zbyt 
małą  ilość  drużyn  zgłoszonych  do  rozgrywek  postanowiono 
zlikwidować  „Cklasę",  a  to  oznacza,  że wszystkie  drużyny 
awansowały. Opłacało się jednak grać dobrze, gdyż obecnie w  „B 
klasie"  Nierodzim  ma tzw.  przewagę  psychiczną  nad  czteroma 
niedawnymi rywalami z „Cklasy". Wystarczy wygrać  z siedmioma 
nowymi  rywalami  zadomowionymi w „Bklasie" aby  awansować 
wyżej.  Terminarz  meczów  do  wygrania  w  rundzie  jesiennej 
przedstawia  się następująco: 

Nierodzim  LKS Haźlach 
RKS Cukrownik Chybie II  Nierodzim 
Nierodzim  LK S Ochaby 96 
LK S Błękitni Pierściec  Nierodzim 
Nierodzim  LKS Wiślica 
LK S LutniaZamarski   Nierodzim 
Nierodzim  LKS  Rudnik 
KS Olimpia Goleszów  Nierodzim 
Nierodzim  LKS  Zryw Bąków 

15 października godz.  14.00  Nierodzim  LK S Strażak  Dębowiec 
22 października godz.  11.00  KK S  Spójnia  Zebrzydowice  II  

Nierodzim 

13 sierpnia godz.  17.00 
20 sierpnia godz.  17.00 
27 sierpnia godz.  17.00 
3 września godz.  11.00 
10 września godz.  16.00 
17 września godz.  16.00 
24 września godz.  15.00 
1 października godz.  15.00 
8 października godz.  15.00 

Taki se  bajani... 
Chciałabych  zaś,  po  łące  zroszonej  rosom, 
Po  polach,  po  miedzach  pochodzić  boso. 
Usłyszeć  skowronka  i  pasikonika, 
Wieczór  uwidzieć  światełko  janiczka. 

Leżeć  na trowie  i oglóndać  chmury. 
Poczuć  ciepło  i wóń  ziymi. 
Poczuć  wiaier  żywiczny,  co wieje  łod  gróni 
I deszcz  ciepły  poczuć,  co zmywo  zgryzoty. 

Kłapoczy  nachytać  w  potoczku. 
Taplać  sie w rzyce,  porobić  ploska. 
Chwilkę  siednąć  na  osiołku, 
Poradować  z mojiczków  we  wiónku. 

Z  braćmi  sie pośmioć,  o nic sie  powadzić, 
Ze  siostrami  po  chałpie  cos i  szkłódzić. 
Na  przebiyżki  ś nimi  gónić 
I w ko wiórze  żaby  postraszyć. 

Zimom  przy  ciepłym  posiedzieć  piecu, 
Posłóchać,  jak  trzeszczy  drzewo. 
Widzieć  ciynie  dziwne  na  ścianach, 
Posłóchać,  jak  Zuzka  baje  o  duchach, 

downych  czasach. 

To nic, że szłapa  oszkapióno,  kolana  odrzite, 
To nic, że palce  kamiyniym  prziybite. 
Wlypiym  sie  tatowi  na  kolana, 
Poczujym  mamy  rynce  ciepłe  umiłowane. 

Tela  ciepłych  wspómniyń  zostało  ... 
To je  moc.  To jednak  strasznie  mało. 

Już  kiejsich  pisała,  jak  my sie  bawili,  co my se do  zabawy 
wynajdowali,  co nas cieszyło,  wiela  też czasym  było  zwady. 

Lełón  kajsi  na grómadnicy  znaszeł  rafke  łod rowera.  Wiela  to 
było  uciechy.  S początku  było  moc  roboty  patykym,  nim sie te 
rajkę  rozkulało,  po  tym szło  jóm  kulać  długo.  Krawał  był,  jak 
przi  każdej  zabawie   jedna  zabawka,  a wszyscy  chcieli  sie  bawić 
na  roz  tóm  samom  zabawkom.  Jednako  Lełón  mioł  zawsze 
piyrszyństwo,  bo to łón te rafke  znaszeł.  Wiela  to czasu  minylo. 
Wiela  to w nas nagromadziło  sie smutku,  goryczy,  a czasym  aj i 
złości.  Przeca  tak nie musi  być. 

Taki  spóminki  czasym  serce  rozgrzejóm  i smutek  rozwiejóm. 

Hanka  łod Śliwko  w 

POZIOMO :  1) na pniu drzewa, 4) czeski Piotr, 6) miał go 
cham w „Weselu", 8) mielona w młynie, 9) część twierdzenia, 
10) do spuszczania nosa, 11) szaruga,  12) kraj z „rabatem", 
13) droga satelity, 14) owczy zalotnik,  15) czuwa na plaży, 
16) angielskie „zostań", 17) dopływ Wisły,  18) afrykańska 
„królowa rzek",  19) angielska herbatka,  sen  to czy .... 
PIONOWO:  1) rodzaj statku, żaglowca, 2) kotlet wołowy, 
3) broń pszczoły, 4) pasała gęsi, 5) jednoślad, 6) wyczekuje 
listonosza, 7) traktuje o fonetyce i składni,  11) wycie  psa, 
13) szkolny  semestr,  14) pismo  kobiece. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych w dolnym rogu. Termin nadsyłania odpowiedzi 
mija 23 sierpnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr  29 
MIAST A  PAK1TNERSKI E 

Nagrodą  30 zł oraz produkty MOKATE otrzymuje JERZY 
KĄKO L   z Ustronia,  ul. Lipowska  6. Zapraszamy do 
redakcji. 

KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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