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KOMPOZYCJA NA ŻYWO
rozmowa z Adamem Makowiczem, pianistą jazzowym
W tym roku przyjechał Pan do Ustronia sam, zazwyczaj jednak
towarzyszy panu małżonka. Czy to miłość przy wieziona jeszcze
z Polski, czy poznali się Państwo w Stanach Zjednoczonych?
Moja żona pochodzi z Wilna, ale po wojnie w ramach przesie
dleń przeniosła się z rodziną na południe Polski. Jej wspomnie
nia z tego okresu są tragiczne, choć i tak, jak mówi, mieli wiele
szczęścia, że mogli zamieszkać w kraju. Kiedy sowieci „wyzwo
lili Wilno spod straszliwej polskiej okupacji", wiele rodzin poje
chało w odwrotnym kierunku. Żona skończyła studia w Opolu,
a następnie przeniosła się do Warszawy, gdzie się poznaliśmy.
Pani Irena Chalecka  Makowicz jest kimś w rodzaju Pana
menedżera.
Tak, zajmuje się wieloma sprawami organizacyjnymi, to bardzo
ciężka praca. Niektórzy wyobrażają sobie, że muzyk, to człowiek,

Pochód z kościoła ewangelickiego przeszedł pod Pomnik Pamięci
Narodowej.
Fot. W. Suchta

(cd. na str. 2)
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Jak co roku gwarancja odlotowej zabawy:
 starannie dobrane menu,
 atrakcyjny program rozrywkowy,
 rewelacyjny zespół muzyczny „VEGA",
(restauracja),
 szalone disco (kawiarnia).

Gości w i t a i bal p r o w a d z i miss w a k a c j i !
to główna w y g r a n a w loterii dla uczestników balu.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje recepcja hotelu,

11 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości roz
poczęło nabożeństwo w kościele ewangelickoaugsburskim Apo
stoła Jakuba, gdzie wspólnie modlili się katolicy i ewangelicy.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorzą
dowych i organizacji społecznych: starosta Andrzej Georg, bur
mistrz Jan Szwarc, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stani
sław Malina i Józef Waszek, zastępca burmistrza Ireneusz
Szarzeć. Nabożeństwo prowadził ks. Piotr Wowry, a przy ołta
rzu stanęły poczty sztandaro
we. Kazanie wygłosił pro
boszcz katolickiej parafii św.
Klemensa ks. kanonik Antoni
Sapota. Fragmenty kazania
publikujemy poniżej:
„Przez cudowne ochraniani
moce, przyszłych zdarzeń nie
lękamy się.
Bóg jest z nami  rano i wie
czorem. I na pewno w każdy
w systemie
nowy dzień".
eksternistycznym
Dietrich Bonhoejfer, pastor,
który zginął w czasie hitlerow
Zapisy:
skiej okupacji.
Cieszyn
To motto Bonhoffera niech
(ZSO im. M. Kopernika)
będzie natchnieniem do na
 sekretariat; codziennie
wgodz. 15.00 17.00.

(cd na str. 4)
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Początek nowego semestru
2 grudnia 2000 r.

KOMPOZYCJA NA ŻYWO
(cd. ze sir. 1)
który spędza dużo czasu w domu, wstaje kiedy chce, gra kiedy
chce. Chciałbym, żeby tak było. Moja praca to rzeczywiście gra
nie, natomiast żonie przypada ta gorsza część zajęć. Ale ona to
lubi. Zbiera całą dokumentację, wysyła materiały promocyjne, fo
tografuje. Muzyka to jest biznes i obecnie nie wystarczy być do
brym. Jeśli zaniedba się autoreklamę, to nikt o tobie nie usłyszy.
Mieszkańcy Ustronia żywo interesują się Pana związkami z
miastem. Po Pana ostatniej wizycie zastanawiano się, gdzie
Pan chodził do szkoły, kiedy przyjeżdżał. Czy mógłby Pan
powiedzieć coś więcej na ten temat?
Do szkół chodziłem w Rybniku i Katowicach. Wszędzie mnie wy
rzucano. Potem uczyłem się w Krakowie, a w Warszawie zacząłem
już grać zawodowo. Z Ustroniem związany jestem od najmłod
szych lat i tutaj spędzałem wszystkie wakacje. No, może raz byłem
nad morzem, raz w Zakopanem. Tutaj mieszkała siostra matki, była
nauczycielką w tej małej szkole vis a vis torów kolejowych. Po
czątkowo mieszkaliśmy u państwa Krallów, ale potem ojciec po
stanowił wybudować dom w Ustroniu. Kupił ziemię i wszyscy po
magaliśmy mu w pracy. Wtedy przyjeżdżaliśmy co tydzień. Nie
mieszkałem tu nigdy na stałe, chociaż przed jednym z konkursów,
ćwiczyłem z zespołem właśnie w Ustroniu. Jeśli nawet zdarzyło
się, że nie spędzałem wakacji w Ustroniu, to na pewno przyjeżdża
liśmy tu na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Święta spędzaliśmy
tradycyjnie, zawsze wspólnie z rodziną i był to również czas kiedy
mogłem pojeździć na nartach. Ustroń pamiętam jeszcze jako małe
ciche miasteczko, zanim Gierek pobudował sanatoria.
Co robił Pan w ciągu tego roku, który upłynął od naszego
ostatniego spotkania?
Wiele koncertowałem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w
kilku państwach europejskich. Nagrałem również dwie płyty.
Ostatni mój koncert odbył się w New Jersey, a trochę wcześniej
grałem w kościele św. Piotra w Nowym Jorku. Jest to bardzo zna
ny kościół, ponieważ wszystkie nabożeństwa grane są tam najaz
zowo. Za namową nieżyjącego już tamtejszego pastora Duke El
lington napisał specjalnie żałobne nabożeństwo jazzowe, które
grane jest na pogrzebach muzyków.

Jest Pan kojarzony głównie z takimi nazwiskami jak Elling
ton, Gershwin, Chopin. Jacy jeszcze kompozytorzy są panu
bliscy?
Właściwie lubię grać wszystko, a repertuar zależy trochę od oko
liczności. W ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę uro
dzin Duke'a Ellingtona i wtedy częściej wybierałem jego utwory.
W tym roku mija setna rocznica urodzin Louisa Armstronga
i gram kompozycje, które on spopularyzował.
Mówił Pan, że ceni spotkania z młodzieżą, ale czy jazz może
być dzisiaj atrakcyjny dla młodych ludzi? Co może w tym
gatunku zainteresować?
Prawdziwe uczucia. To jest prawdziwa muzyka czyli płynąca
z duszy. Jeśli jazzman potrafi przekazać jej autentyczność, ma opa
nowaną sztukę kompozycji  bo to jest twórcza muzyka, kompozy
cja na żywo  to ona zawsze będzie atrakcyjna. Zwłaszcza, że teraz
mamy tyle sztuczności wokół siebie. Byłem na jednym koncercie
tegorocznego Jazz Jamboree, żeby posłuchać młodego, bardzo
zdolnego pianisty, trzydziestoletniego Brada Mehldaua. Najpierw
grał polski zespół, ale to nie było nic ciekawego, takie rockowe
brzmienie, żadna porywająca muzyka. Potem wszedł Mehldau ze
swoim zespołem  fortepian, kontrabas, perkusja. Grali bardzo ka
meralnie. Zauważyłem, że widownia Sali Kongresowej wypełnio
na jest tylko do połowy i pomyślałem, że może ten świetny muzyk
nie jest jeszcze tak znany w kraju. Jednak potem przypomniałem
sobie, że na Jazz Jamboree, bez względu na nazwisko, publiczność
zawsze stawiała się w komplecie. To pokazuje, że spada zaintere
sowanie jazzem. Na szczęście jednak było dużo młodzieży i wi
działem, że słucha Mehldaua z prawdziwą przyjemnością. A nie
gra muzyki łatwej, raczej skomplikowaną rytmicznie i cichą. Biso
wał trzy razy. Udało mu się trafić do młodzieży, a to dzisiaj duża
sztuka, bo młode pokolenie jest wręcz osaczone ogłupiającymi ame
rykańskimi popłuczynami. Tam w Warszawie ucieszyłem się, że
jednak sąjcszcze młodzi ludzie, polegający na intuicji, którzy po
trafią docenić wartość prawdziwej muzyki.
Jednak teraz jazz traktowany jest już jak muzyka klasyczna.
Tak. Najpierw był wyrazem buntu, potem owocem zakazanym,
a kiedy można już było grać jazz, muzycy zaczęli wykonywać mu
zykę, której nikt nie rozumiał. Właśnie z tego powodu, w latach
70., odeszło najwięcej słuchaczy. Dopiero potem, kiedy powstała
fuzja rockowo  jazzowa, muzyka ta stała się bardziej wyrazista
rytmicznie, melodycznie i to przyciągnęło trochę młodych ludzi.
To były lata 70., 80., a teraz nie jest to ani nowe, ani modne i wła
ściwie czekamy na nowe style, na Mesjasza, który wniesie do jaz
zu coś świeżego. Jest kilku muzyków, starających się odkryć jazz
na nowo, połączyć nowoczesność z tradycją. Zobaczymy.
(dokończenie za tydzień)
Rozmawiała: Monika Niemiec

Centrum Edukacyjne

GRAMATYKA SŁOWNICTWO
KULTURA AMERYKAŃSKA
INTERAKTYWNE
TESTY
Podczas koncertu A. Makowicz przedstawiał utwory.

To już dwa lata jak w KWK
Morcinek w Kaczycach nie fe
druje się węgla. Wydobycie
wstrzymano 31.10.1998 r. Szy
by zostały zasypane, a główna
wieża zrównana z ziemią. Sta
rostwo Powiatowe myśli o uru
chomieniu w budynkach byłej

Po raz piąty zostały wręczone
laury Srebrnej i Złotej Cieszy
nianki, które poszczególne gmi
ny powiatu cieszyńskiego przy
znają swoim najbardziej zasłu
żonym mieszkańcom. Uroczy
stość odbyła się 11.11.w Te
atrze im. A. Mickiewicza.
W gminie Istebna jest 7 szkół
podstawowych i jedno gimna
zjum. Do najliczniejszych na
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SERWIS
\
OGUMIENIA
OPONY NOWE,
UŻYWANE
I BIEŻNIKOWANIE

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Hermanice, ul. Wiśniowa 2
tel. 0 3 3 / 8 5 4 5 0 66
V
0502143690
y

leżą Jedynki" z Istebnej, Ko
niakowa i Jaworzynki. Naj
mniejsza jest czteroklasowa SP
w Kosarzyskach, przysiółku
koniakowskim. Chodzi tam
nieco ponad 20 dzieci.

Prawdziwy raj mają tej jesieni
grzybiarze. Sprzyja temu cie
pła aura. Szczególnie duży był
wysyp prawdziwków. Całymi
koszami zbierano je w lasach
WisłyCzarnego oraz na Zaol
ziu w Istebnej.

Fot. W. Suchta

administracji uczelni o euro
pejskim charakterze.

/

Blisko 3 lata działa w Cieszynie
Stowarzyszenie Abstynentów 
Klub „Familia" z siedzibą przy
ul. Błogockiej. Dawniej były tu
magazyny słodkiej „Olzy". Re
gularne spotkania gromadzą lu
dzi, którzy cłicą zerwać ze zgub
nym nałogiem alkoholowym.

Na wzór Festiwalu Teatralne
go „Na Granicy", zorganizo
wany został Festiwal Filmowy.
W kinie „Piast" w Cieszynie
prezentowano najbardziej zna
ne czeskie filmy, m.in. M. For
(nik)
mana.

KRONIKA MIEJSKA
7 listopada odbyło się zebranie Koła Lokalnego Ruchu
Społecznego Akcji Wyborczej „Solidarność". W spotkaniu tym
uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście, między
innymi członkowie Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń i Rady Powiatu.
Tematem spotkania było podsumowanie wyborów prezydenckich
w naszym kraju oraz funkcjonowanie samorządów lokalnych i
sprawy organizacyjne Koła.
Nowożeńcy:
Marta Bujok, Wisła i Stanisław Polok, Ustroń

ważyli drzwi wejściowe i wynie
śli sprzęt RTV i AGD.
4.11.2000 r.
O godz. 20.10 w ł lermanicach na
ul. Katowickiej kierujący kia
mieszkaniec Pogórza potrącił pie
szego. który zginął na miejscu.
4.11.2000 r.
O godz. 22.15 na ul. Katowickiej
kierujący fiatem 126 mieszkaniec
Skoczowa podczas wyprzedzania
doprowadził do kolizji z hondąkic
rowaną przez obywatela Niemiec.
6.11.2000 r.
O godz. 10 powiadomiono policję
o kradzieży dwóch kół i wyciera
czek z seicento mieszkańca Gdyni
na parkingu przy Szpitalu Uzdro
wiskowym.
8.11.2000 r.
O godz. 4.20 na ul. Wiślańskiej
kierujący peugeotem mieszkaniec
Koniakowa, chcąc uniknąć zde
rzenia z sarną zahamował i wje
chał do rowu łamiąc rękę. (ws)

KRONIKA POLICYJNA
4.11.2000 r.
O godz. 8.25 na ul. Leśnej kieru
jący fordem mieszkaniec Ustronia
zajechał drogę mercedesowi kie
rowanemu przez mieszkańca
Ustronia i doprowadził do kolizji.
4.11.2000 r.
O godz. 9 na ul. ks. Kojzara cofa
jąca seatem mieszkanka Ustronia
najechała na skodę mieszkańca
Ustronia.
4.11.2000 r.
O godz. 9 na ul. Cieszyńskiej na
Gojach kierująca fordem miesz
kanka Goleszowa najechała na tył
cinquecento kierowanego przez
mieszkańca Cieszyna, a ten z ko
lei uderzył w tył opla mieszkańca
Katowic.
4.11.2000 r.
O godz. 11.40 zgłoszono włama
nie do domku letniskowego miesz
kanki Siemianowic. Złodzieje wy

STRAŻ MIEJSKA

11 listopada w teatrze w Cieszyn ie odbyła się uroczystość wręcze
nia „Cieszynianek". Laureatem „Złotej Cieszynianki" został redak
tor Władysław Oszelda. W Ustroniu Rada Miasta nadała „Srebrną
Cieszyniankę" znanemu artyście Bogusławowi Heczko, któremu
to wyróżnienie wręczał burmistrz Jan Szwarc z wiceprzewodni
czącym Rady Miasta Józefem Waszkiem. Koncert w cieszyńskim
teatrze miał wiele ustrońskich akcentów. Wiecej o tej uroczystości
i laureacie napiszemy za tydzień.
Fot. W. Suchta
W przeciągu kilku godzin ustrońscy policjanci odebrali prawo jaz
dy i skierowali sprawy do kolegium przeciwko trzem nietrzeźwym
kierowcom. 4 listopada o godz. 19.35 na ul. 3 Maja pijany miesz
kaniec Mysłowic kierował fiatem punto (1,82 i 1,85 prom.), w parę
godzin później 5 listopada o godz. 0.30 zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Istebnej, jadącego fiatem 126 (1,37 i 1,43 prom.), a po
ośmiu mintach mieszkańca Ustronia, też nietrzeźwego, kierujaące
go z kolei VW (0,56 i 0,57 prom.). Policja przypomina, że od 15
grudnia jazda w stanie nietrzeźwym, gdy badanie wykaże powyżej
0,5 prom., traktowana będzie jak przestępstwo.
Ci, którzy od nas odeszli:
lat
Edward Paszcza
Augustyn Mojeścik
lat
Józef Wantu lok
lat
Maria Dustor
lat
Wiktor Golik
lat

86
74
79
80
64

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Źródlana 8
Porzeczkowa 18
Belwederska 10
Długa 33
Lipowska 196

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, kwiaty
i liczny udział w ceremonii pogrzebowej mojej Kochanej
Matki

śp. Marii Dustor
Rodzinie, ks. kan. A. Sapocie, Gronu Pedagogicznemu
Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 2, Przedszkolu
Nr 4, Sekcji Emerytów ZNP, EL „Czantoria", przyjaciołom,
sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy połączyli się z nami
w tych trudnych chwilach
składa Córka z Rodziną

6.11.2000 r.
Pod kątem gospodarki odpadami
skontrolowano 7 posesji przy ul.
Bukowej. Nieprawidłowości
stwierdzono w jednvm przypadku.
7.11.2000 r.
Skontrolowano 10 placówek han
dlowych i podmiotów gospodar
czych przy ul. Cieszyńskiej i Da
szyńskiego. W 4 przypadkach na
kazano podpisanie umowy na wy
wóz śmieci.
7.11.2000 r.
Bez uzgodnień firma budowlana
zajęła chodnik przy ul. 3 Maja.
Nałożono mandat w wys. 300 zł.
8.11.2000 r.
Skontrolowano 18 punktów han
dlowych i podmiotów gospodar
czych przy ul. A. Brody. 8 właści
cieli nie posiadało umów na wywóz
śmieci. Mieli je podpisać do 13.11.
9.11.2000 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano
kierowcę samochodu wyjeżdżają
cego z placu budowy za zabrudze
nie ul. 3 Maja.
(mn)

30.10.2000 r.
Kontrola podmiotów gospodar
czych przy ul. Krzywej i Sportowej
pod kątem gospodarki odpadami.
1.11.2000 r.
Od rana do wieczora kontrolowa
no tereny wokół cmentarzy.
2.11.2000 r.
Kontrola gospodarki wodno  ście
kowej na 12 posesjach przy ulicach:
Jaśminowej. Akacjowej, Brzozo
wej, Bażantów, Szpitalnej, Świer
kowej. Wczasowej. W 2 przypad
kach nakazano zgłoszenie się na
komendę SM z aktualnymi rachun
kami za wywóz nieczystości.
3.11.2000 r.
Skontrolowano 10 posesji w I ler
manicach przy ul. Sztwiertni, Stcl
lera i Dominikańskiej. W 2 wypad
kach stwierdzono brak rachunków
za wywóz nieczystości.
4.11.2000 r.
Zabezpieczenie porządkowe Biegu
Legionów.
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C o zrobić aby wygrać?!
Zakupić towar za sumę min 50 zl Jednorazowo w sklepach RSP:
ul. 3 Maja 44  ogólnospożywczym, mięsnym, delikatesowym
ul. Skoczowska 76 monopolowospożywczym
Wypełnić kupon konkursowy I wrzucić do urn znajdujących się w sklepach
Losowanie nagród odbędzie się 14 stycznia 2001 na terenie Centrum Handlowego RSP Jelenica
przy ul. 3 Maja 44 od godz 13.00
Wszelkie Informacje dotyczące sprzedaży premiowe) dostępne są pod nr telefonu 033 857 02 02 |
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szych dzisiejszych rozważań. Spotykamy się w szczególnym
miejscu, w szczególnym towarzystwie, przy niezwykłej okazji.
Oto w kościele ewangelickim na ambonie stanął proboszcz pa
rafii katolickiej. (...)
Zgromadziliśmy się jako ludzie wierzący, konkretnie jako
chrześcijanie, a więc na to wydarzenie, na wskroś polityczne,
powinniśmy spojrzeć jako ludzie wierzący. Dlatego musimy
otworzyć karty Pisma Świętego, karty Ewangelii i tam szukać
rozważań, natchnień. Tam szukać także drogowskazu do tego
jak dziś postępować.
Słyszeliśmy dzisiejszą Ewangelię, czytaną w Kościele kato
lickim i ewangelickim  tak się składa, że akurat dzisiaj czytamy
tę samą Ewangelię  . . . nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie
można dwom panom służyć. Nie można iść za jednym i za dru
gim, zaglądać równocześnie i w prawo i w lewo. Trzeba wyzna
czyć jeden kierunek. Wiedzieć, gdzie jest dobro i za nim iść.
Trzeba umieć wybrać to dobro, które jest faktycznie dobrem 
Ojczyzny i naszym. Uskarżanie się na zło  tu cytat papieża Jana
XX111  czyni człowieka smutnym. Wiemy przecież, że samą skar
gą nie usunie się zła. Dobro trzeba głosić.
Rzeczywiście. Nie możemy tylko narzekać. Nie możemy tyl
ko mówić, że gdzieś coś złego się wydarzyło, że odczuwamy
jakieś niepokoje czy może nawet boleści. Naszym zadaniem jest
czynić dobro. Naszym zadaniem jest dobro głosić.
1 myślę, że tutaj, w Ustroniu, mamy prawo, czy może wręcz
obowiązek, powołać się także i na taki autorytet, jakim jest Kle
mens Rzymski. Wspólnota ludzi wierzących od zarania istnienia
Ustronia także na jego osobie budowała swoją wiarę. To Cyryl i
Metody, apostołowie Słowian, na nasze tereny przynieśli wiarę
chrześcijańską. A wraz z wiarą, razem z tłumaczeniem Ewange
lii na język słowiański, przynieśli także relikwie św. Klemensa i
w ten sposób jego kult. Ale nie w tym jest rzecz, abyśmy wspo
minali jego osobę przez pryzmat doczesnych szczątków. Kle
mens Rzymski pozostawił nam wspaniałe dzieło  List skiero
wany do zboru w Koryncie. Do tego młodego Kościoła, który
nie wiedział jeszcze co i jak ma czynić. W I wieku, czyli można
powiedzieć, w pierwszych dniach chrześcijaństwa, do tego nie
pewnego i małego Kościoła w Koryncie Klemens pisze swój List
po to, aby go wzmocnić, upomnieć. Pisze, nie wytykając błędy,
lecz pokazując dobro, które powinno być w działaniu, które po
winno się zagościć. I powiada, że wolność, do której każdy czło
wiek został wezwany jest zagrożona przez zawiść, egoizm, za
zdrość. Pisze, że aby była prawdziwa wolność wewnętrzna, czło
wieka jako takiego, potrzeba nawrócenia i pokuty. (...)
List ten jest ciągle aktualny. 1 będzie aktualny zawsze. Bo w
człowieku, niestety, ale zawsze rodzi się egoizm, zawiść, za
zdrość. W nas także, w każdym z nas. I gdyby ktoś spośród nas
stanął i powiedział  w moim sercu nie  przed Bogiem, który
jest Prawdą, skłamałby. I dlatego List jest skierowany także i do
nas  do katolików, ewangelików, do wszystkich wyznawców
Chrystusa. 1 nie tylko do mieszkańców Ustronia, ale do wszyst
kich ludzi. To jest wołanie o miłość, wołanie o uniwersalizm w
pragnieniu miłości.
Przed dwoma laty obchodziliśmy rocznicę śmierci św. Kle
mensa, patrona kościoła ustrońskiego. Wtedy też odbyła się se
sja naukowa, na której wypowiadały się różne autorytety, ana

lizując treść Listu do Koryntian św. Klemensa. Między innymi
prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. Manfred Uglorz.
Powiedział, że św. Klemens wzywając nas do naśladowania Boga,
mial na myśli nie tylko naśladowanie starotestamentowe, ale na
śladowanie Chrystusowe. Nie chodzi tylko aby brać swój krzyż na
ramiona, ale naśladując Boga, musimy szanować godność ludz
ką. Wzajemna życzliwość, łagodność i dobroć płynąca z potrzeby
serca, wsparte okazywaną miłością, współczuciem czy litością,
są krokiem do miłości miłosiernej. Jako synowie Najwyższego
mamy być dobrzy, gdyż On jest dobry i miłosierny, jak Ojciec jest
miłosierny Tyle z wykładu prof. Uglorza.
O miłości, o j e j potrzebie, nikomu nie trzeba zbyt wiele tłuma
czyć, bo każdy z nas jest otwarty na miłość i każdy chce tę mi
łość pełnić. Rzecz jest tylko w tym, abyśmy umieli zawsze peł
nić tę właściwą miłość. I widząc dobro swoje, widzieli w nim
dobro Ojczyzny".
Po nabożeństwie wszyscy udali się pochodem z orkiestrą pod
Pomnik Pamięci Narodowej przy Rynku, gdzie stanęły poczty
sztandarowe: OSP Kuźni Ustroń, OSP Nierodzim, Szkoły Pod
stawowej nr 2, Światowego Związku Żołnierzy AK, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, NSZZ „Solidarność" Zakładów Kuźni
czych. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz J. Szwarc
powiedział m.in.:
„Historia Polski to kronika odwagi, honoru i oddania dla oj
czyzny, jednak historia zawiera również prawdę o słabościach,
zaniedbaniach, za które przyszło zapłacić ogromnącenę. Jednak
82 lata najnowszej historii Polski udowodniły, że Polacy to na
ród niezłomny, gotów na wszystko dla swojej ojczyzny. Udo
wodnili to wielokrotnie poprzez zwycięskie powstanie wielko
polskie, bohaterstwo Orląt Lwowskich, trzy powstania śląskie,
wojnę z bolszewikami w 1920 r., budowę Gdyni, centralnego
Okręgu Przemysłowego, heroizm obrony Westerplatte, 62 dni
powstania warszawskiego, aktywny udział w powaleniu faszy
zmu w Europie, odbudowę Polski ze zniszczeń powojennych,
walkę o demokrację w latach 80. Również mieszkańców Ustro
nia nie ominęły tragiczne wiatry historii. 9 listopada w 1943 r.
miała miejsce w Ustroniu zbrodnia ludobójstwa. Okupant hitle
rowski rozstrzelał 34 mieszkańców, a w niemieckich księgach
zgonów zapisano, że zmarli na atak serca.

Kazanie wygłosił ks. A. Sapota.

Nie wszystkie marzenia Polaków spełniły się. Nie brakowało
dramatów, jednak XX wiek nie był tylko czasem martyrologii.
Gdy nastał czas budowania, rozwijała się nauka, kultura wyraź
nie zaznaczając miejsce Polski na arenie międzynarodowej. Jaka
będzie Polska XXI w.? To pytanie dotyczy nas wszystkich, po
nieważ każdy z nas ma obowiązek służenia swej ojczyźnie. Po
wejściu do NATO, rozpoczęciu negocjacji o wejś:cie do Unii Eu
ropejskiej otwierają się przed Polską nowe perspektywy, otwie
ra się nowa karta naszej historii. Niesie to wyzwania, z którymi
trzeba się liczyć, którym trzeba sprostać. Dzień 11 listopada 1918
r. zawsze kojarzyć się będzie jako ten moment w naszej najnow
szej historii, który umożliwił nam godne, a przede wszystkim
niepodległe życie. Oddajmy cześć wszystkim tym, którym to za
wdzięczamy."
Na zakończenie delegacje władz samorządowych powiatowych
i miejskich, organizacji kombatanckich, młodzieży ustrońskich
szkół, SLD, PSL, UW, AWS, policji i straży granicznej, Uzdro
wiska Ustroń, organizacji społecznych i zakładów pracy złożyły
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej,
(ws)
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Kwiaty złożono pod ponikiem Jana Cholewy.

Fot. W. Suchta

Uzupełnienie odpowiedzi
na interpelację
Celem przybliżenia Szanownym Czytelnikom specyfiki często
trudnych do przyjęcia przez obywatela rozstrzygnięć ustawowych,
które jednak w wyraźny sposób określają i rozdzielają odpowie
dzialność poszczególnych instytucji za powierzone im zadania,
pragnę tą drogą uzupełnić odpowiedź Zarządu Miasta na interpe
lację złożoną przez radnych Tomasza Szkaradnika i Jana Gluzę.
Informuję Czytelników, że prowadzony obecnie remont pasa
jezdni w Ustroniu Polanie jest efektem wieloletnich starań po
przedniej kadencji Zarządu Miasta w Dyrekcji Okręgowej Dróg
Publicznych w Krakowie i obecnego Zarządu Miasta z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które są bezpośrednio od
powiedzialne za stan w/w drogi.
Na marginesie muszę wyrazić swoje zdziwienie, że redakcja
Gazety Ustrońskiej przed opublikowaniem treści interpelacji oraz
odpowiedzi na niąnie zwróciła się do Zarządu Miasta o uzyskanie
dodatkowych informacji w przedmiocie zagadnień objętych inter
pelacją. Autorzy interpelacji, do których skierowana była odpo
wiedź Zarządu Miasta, w przeciwieństwie do większości Czytelni
ków Gazety Ustrońskiej, są doskonale zorientowani w czyim za
rządzie jest przedmiotowa droga (Urzędu Marszałkowskiego). Mają
również świadomość tego, że wykonanie remontu tej drogi przez
Zarząd Miasta byłoby naruszeniem prawa i działaniem niezgod
nym z ustawą o finansach publicznych. Przekazanie środków wła
snych miasta na to zadanie skutkowałoby w myśl przepisów w/w
ustawy  naruszeniem dyscypliny budżetowej, a w konsekwencji
pełnej odpowiedzialności osób zlecających  Burmistrza i jego
Zastępcy oraz Skarbnika Miasta za złamanie prawa.
Cieszyć się jednak należy, że po przeprowadzeniu remontu dro
gi w Ustroniu Polanie, został zakończony etap usprawniania ruchu
w mieście od granicy Wisły do granicy Skoczowa. Zarząd Miasta
Ustroń czyni dalsze starania o docelowe rozwiązania komunikacji
w rejonie Polany polegające na przedłużeniu obwodnicy do Wisły.
Zastrzeżenia nasze budzi jedynie sposób prowadzenia przez
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych prac związa
nych z remontem. Liczne skargi i interwencje potwierdzają po
wyższe stwierdzenie. Liczymy, że po podjęciu przez Urząd sto
sownych działań, efekt końcowy będzie satysfakcjonujący dla
mieszkańców.
Burmistrz
Jan Szwarc
„Społem"
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców
w Ustroniu
uprzejmie informuje, iż przyjmuje
USTROŃ UZDROWISKO
zamówienia na bony towarowe od
podmiotów gospodarczych do realizacji
w naszych placówkach handlowych. Przyjmujemy również do
realizacji bony wykonane przez podmioty gospodarcze.
Dysponujemy siecią placówek o najbogatszym asortymencie
towarowym w Ustroniu. Ponadto rozmieszczenie obiektów
handlowych od Hermanie poprzez Centrum, Poniwiec i Polanę
pozwala na oszczędność cennego czasu przy dokonywaniu
zakupów. Dodatkową atrakcją jest konkurs dla klientów, którzy
dokonają zakupów na kwotę 50 zł jednorazowo. Losowanie
odbędzie się w siedzibie „Społem" PSS przy ul. Partyzantów 1
w dniu 20010131 r. Regulamin konkursu oraz wykaz
placówek handlowych dostarczymy przy odbiorze bonów.
Szczegółowych informacji udziela Dział Handlu i Produkcji
pod numerem telefonu 854 33 81.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Zarząd „Społem"
PSS w Ustroniu

P r z e d s i ę b i o r s t w o K o m u n a l n e Sp. z o . o .
p r z y p o m i n a , iż d o k o ń c a l i s t o p a d a b r .
trwa zbiórka zużytych o p o n samochodowych.
Opony przywozić można na Stację Przeładunkowq
przy ul. Krzywej 1 w Ustroniu
c o d z i e n n i e o d godz. 715.00.

W nawiązaniu do opublikowanej relacji z sesji Rady Miasta
w Ustroniu w GU nr 44/20001113 chcę dokonać sprostowania
i kilku wyjaśnień.
W relacji z wypowiedzi prezesa TrosEko zakradł się błąd.
Wypowiedź jego brzmiała: „... liście wywozimy za darmo, nato
miast żużel wraz z innymi odpadami." W GU napisano, że Tros
Eko wywozi żużel bezpłatnie, co nie jest prawdą.
Odnosząc się do wypowiedzi dotyczących stacji przeładunko
wej, jej celowości oraz kosztów chcę wyjaśnić:

NIEZBĘDNA
I OPŁACALNA
Stacja przeładunkowa jest i będzie potrzebna. Dotychczas, tj.
do 30.06.1999 r. przeładunek odbywał się na Poniwcu  teren
dawnego wysypiska. Organizacyjnie przeładunek ten miał wiele
mankamentów i odbywał sie na otwartej przestrzeni przez co
odpady były narażone na warunki atmosferyczne (opady, wia
try). Odpady były wysypywane ze śmieciarek na ziemię, a na
stępnie ładowane na kontenery i przewożone na wysypisko.
W warunkach stacji przeładunkowej odbywa się to w sposób zor
ganizowany. Odpady wysypywane są bezpośrednio do kontene
rów o poj. 36 nr', które stoją pod zadaszeniem. Następnie konte
nery wywożone są na wysypisko. Stacja przeładunkowa jest opła
calna i niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki
odpadami. Tam również odbywa się składowanie i segregacja po
zyskanych surowców wtórnych.
Stacja przeładunkowa jest również konieczna z uwagi na prze
pisy Unii Europejskiej, które Polska musi wdrożyć do 3 lat. Prze
pisy te zabraniają wjazdu śmieciarek na wysypiska ze względów
sanitarnych.
W powiecie cieszyńskim oprócz naszej stacji funkcjonują jesz
cze dwie tj. w Cieszynie, którą obsługuje ZGK oraz w Skoczowie
gdzie stację tę prowadzi firma prywatna „Fanex". Gdyby te sta
cje były nieopłacalne, to na pewno by nie powstały i nie funkcjo
nowały.
Ważnym elementem gospodarki odpadami jest segregacja.
Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi segregację odpadów w
kolorowych workach (u źródeł) i częściowo w kontenerach. PK
ma wieloletnie umowy zawarte z odbiorcami makulatury, plasti
ku i szkła. Działalność ta z punktu widzenia ekologicznego jest
opłacalna. Ustawa o odpadach zobowiązuje wszystkie podmio
ty prowadzące wywóz n/s do prowadzenia segregacji odpadów.
Obowiązek segregacji i zmniejszenie ilości odpadów na wysy
piskach nakłada na polskie podmioty dyrektywa nr 75/444/EC
Unii Europejskiej. Niestosowanie się do tych przepisów spowo
duje znaczny wzrost cen za składowanie odpadów, nawet kilka
krotnie.
PK oprócz segregacji podstawowych surowców jak szkło, ma
kulatura, puszki, złom, plastik zamierza w najbliższym czasie
wprowadzić odbiór materiałów niebezpiecznych. We wrześniu
i październiku bezpłatnie odebrano od mieszkańców 1120 opon
samochodowych. Akcja ta trwa do końca listopada br.
Od stycznia Przedsiębiorstwo Komunalne będzie odbierało od
mieszkańców bezpłatnie liście oraz gałęzie na kompostowni przy
ul. Sportowej.
Odnosząc się do górnych stawek opłat za wywóz nieczystości
stałych należy stwierdzić, że ceny te w porównaniu do innych
gmin są najniższe. Np. Cieszyn  kubeł 4 zł, Wisła  8 zł, Sko
czów  7 zł, Goleszów  5,56 zł. W Ustroniu jeżeli policzy się
ilość odpadów tylko od mieszkańców przez dochód uzyskany z
tej działalności to okaże się, że jeden kubeł kosztował mieszkań
ca średnio od 2,2 do 3 zł. Tak niskie ceny są powodem tego, że
inne firmy nie są zainteresowane wchodzeniem na nasz rynek.
Prowadzenie gospodarki odpadami na terenie małych miast jest
i będzie bardzo drogie, gdyż bardzo drogi jest sprzęt oraz cała
infrastruktura, racjonalna gospodarka odpadami jest wówczas,
kiedy obsługa objętych jest 150200 tys. mieszkańców. Mówią
o tym eksperci i wszystkie opracowania zajmujące się gospodar
ką odpadami.
Alojzy Sikora
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W imieniu kombatantów dziękowała Cz. Turoń.

Fot. W. Suchta

 Obchodzimy dziś rocznicę rozstrzelania przez okupanta
36 osób, w tym 34 mieszkańców Ustronia. Spotkaliśmy się, by
uczcić pamięć tych ludzi, aby o nich nie zapomnieć, przeka
zać młodym pokoleniom tradycję  mówił zastępca burmistrza
Ireneusz Szarzeć otwierając w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
uroczystą wieczornicę. W imieniu premiera Zdzisław Kaczorow
ski wraz z I. Szarcem wręczyli sześciu kombatantom patenty po
twierdzające walkę zbrojną o niepodległość. W patencie czyta
my: „ W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza się, że w
latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską
powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu: Weteran Walk
0 Wolność i Niepodległość Ojczyzny. " Patenty podpisali: premier
RP Jerzy Buzek i Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych Jacek Tylor. Kombatanckie patenty
otrzymali: Stefania Cholewa, Zofia Stańczyk, Czesława Tu
roń, Jan Gontarz, Kazimierz Stefański, Bolesław Szczepaniuk.
 Bardzo dobrze się stało, że te wyróżnienia nadano nam wła
śnie w tym dniu, gdyż wśród zamordowanych ustroniaków dwie
osoby należały do AK. Gdyby dożyli dna dzisiejszego znaleźli
by się także wśród nas członkowie AK działający w czasie woj
ny Ustroniu: inżynier Śmiłowski i harcmistrz Kłapsia  mówiła
dziękując za otrzymane patenty Czesława Turoń
W drugiej części wieczornicy wystąpili z koncertem uczniowie
Ogniska Muzycznego prowadzonego przez Towarzystwo Kształ
cenia Artystycznego. Pieśni patriotyczne na keyboardzie grali wy
chowankowie Radosława Itnera: Tomasz Cieślar, Katarzyna
Płonka, Elżbieta Sztwiertnia oraz rodzeństwo Aneta, Arkadiusz
1 Mariusz Szarzeć. Utwory Fryderyka Chopina zapowiedziała
Michalina Zwolińska, a grały je: Aleksandra Sikora Poloneza
gmoll, Ewa Sikora Poloneza Bdur, Teresa Mynarz Walca cis
moll. Wiersz Wandy Mider „ Rocznica " recytowała Barbara Kacz
marzyk, zaś Aleksandra Sikora z Pauliną Waleczek recytowały
„Balladę o ustrońskichpatriotach".
Na zakończenie Katarzyna
Hussar grała Nokturn cismoll F. Chopina.
(ws)

,Przybył i ułani" grało rodzeństwo Szarców.
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4 listopada odbyło się otwarcie przychodni „Medica" miesz
czącej się przy ul. Drozdów. W uroczystości uczestniczyli: prze
wodnicząca Rady Miasta Emilia Czembor i burmistrz Jan
Szwarc, dyrektor Banku Śląskiego w Ustroniu Halina Cieślar,
dyrektor Szpitala Reumatologicznego Ryszard Wąsik, dyrektor
Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej Hen
ryk Wieją. Błogosławieństwa i poświęcenia nowej przychodni
dokonali ks. dr Henryk Czembor i ks. kanonik Antoni Sapota.
 Macie przyjmować tych najmniejszych, potrzebujących
pomocy, bo każdy, nawet najbogatszy, w chorobie staje się
tym najmniejszym naszym bratem potrzebującym pomocy
i tej pomocy w imię Boże macie im udzielić  mówił udzielając
błogosławieństwa ks. H. Czembor.
„Medica" to przychodnia całkowicie prywatna. Właścicielem
jest spółka „Medica", której prezesem jest Bogdan Janusz. Spół
ka działa już od kilku miesięcy, jednak dopiero w październiku
dobiegły końca negocjacje z kasą chorych i zawarto kontrakt na
świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Kierownikiem no
wej przychodni jest Tomasz Dyrda, który podczas uroczystości
otwarcia powiedział:

Prezes B. Janusz z małżonką przyjmują życzenia od dyr. Banku
Śląskiego H. Cieślar.
Fot. W. Suchta
 Reforma służby zdrowia jaka jest każdy widzi i mówiąc
najoględniej jest ona daleko niedoskonała. Jest to jednak krok
w dobrą stronę poprzez dopuszczenie na rynek usług medycz
nych podmiotów prywatnych. Z kilku powodów to zmiana re
wolucyjna. Po pierwsze, tam gdzie jest własność prywatna, koń
czy się marnotrawstwo i nie ma miejsca na niegospodarność,
po drugie, tam gdzie jest wolna konkurencja podnosi się ja
kość świadczonych usług. Jeżeli więc ta linia reformowania
będzie kontynuowana przyniesie to pozytywne rezultaty w skali
całego kraju. Nasz ośrodek jest odpowiedzią na wyzwanie, które
niesie reforma. Uważam, że reforma służby zdrowia jest na
naszym terenie daleko bardziej posunięta do przodu niż w in
nych regionach kraju. Są rejony gdzie reforma jeszcze nie w
pełni funkcjonuje, natomiast u nas prawie że w całości podsta
wowa opieka zdrowotna jest sprywatyzowana.
Nowy ośrodek jest przystosowany do przyjmowania osób nie
pełnosprawnych, także do standardów wymaganych w Unii Eu
ropejskiej. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej usługi
świadczyć będą lekarze: Alicja Krysta, Ewa Sitkiewicz, Tomasz
Dyrda i Michał Trybus.
Kierownik T. Dyrda uważa, że atutem nowej przychodni bę
dzie jej nowoczesne wyposażenie, w tym kompletnie wyposażo
na sala operacyjna. Planuje się wprowadzenie chirurgii krótko
terminowej.
 Liczymy, że ta działalność będzie swoistym przebojem na
tym terenie. Jest też na takie operacje duże zapotrzebowanie,
gdyż każdy woli zoperować się w ciągu jednego dnia niż leżeć
w szpitalu długie dni, a nawet tygodnie  twierdzi T. Dyrda.
Prowadzący ośrodek zapowiadają również negocjacje z kasą
chorych na temat powstania przy przychodni pogotowia ratun
kowego.
(ws)

Przemawia R. Tomica.

Fot. W. Suchta

2500 ABSOLWENTOW
Fragmenty wystąpienia dyrektora Zespołu Szkół Za
wodowych Romana Tomicy podczas jubileuszu 50le
cia Szkoły.
W naszej księdze pamiątkowej napisano: „ Jubileusze są świę
tem radosnym, kojarzą się zawsze z pewnym osiągnięciem, a czy
nione przy ich okazji podsumowania dają podstawę i siłę do two
rzenia nowych wartości".
To jeden wymiar takich uroczystości  ten wybiegający w przy
szłość. Jest i ten drugi związany z pamięcią, wspomnieniem, spoj
rzeniem wstecz. Poświęćmy temu wymiarowi chwilę czasu, aby
uświadomić sobie historię.
A każda historia ma swoją prahistorię tonącą w mrokach odle
głego czasu:
 A była to druga połowa XVIII wieku, kiedy w Ustroniu wyta
piano surówkę żelaza w wielkim piecu. Zwał się on Klemens.
Na miejscu tego pieca mieści się obecnie sala nr 9 naszego
budynku. A budynek stoi na fundamentach dawnej huty Szmel
carnii nr 1 św. Klemensa.
 Na przełomie XIX, XX wieku w Cieszynie i Bielsku istniały
niemieckojęzyczne i polskojęzyczne szkoły zawodowe. Istniała,
więc przyczyna  przemysł, i skutek  potrzeba kształcenia pra
cowników dla tego przemysłu.
Istniał też i trzeci element, ten najbardziej kreatywny ludzka
pasja, pomysłowość, chęć działania.
W 1938 r inż. Jan Jarocki  od 193lr pracownik ustrońskich
Zakładów Kuźniczych, absolwent Politechniki Lwowskiej  przy
czynił się do zorganizowania „Jednorocznego Fabrycznego Kur
su Dziennego Uzupełniającego Szkołę Dokształcającą Zawodo
wą"  popularnie zwanego szkołą fabryczną.
Dla jej potrzeb adaptowano jedną z hal fabrycznych  dziś przy
ul. Daszyńskiego. Mieściły się tam warsztaty szkolne i jedna sala
lekcyjna. Obecnie budynek ten jest sala gimnastyczną naszej szkoły.
A potem świat pogrążył się w chaosie drugiej wojny świato
wej, w którym utonęły ludzkie plany, marzenia i istnienia.
A potem historia zatoczyła koło. To, co już było, wróciło, ale
w innym kształcie, na wyższym poziomie spirali czasu. Pojawiła
się potrzeba  praprzyczyna, matka wszystkich wynalazków.
Po pierwsze  potrzeba odrodzenia, odbudowy świata z rumo
wisk wojny, a więc i potrzeba istnienia przemysłu między innymi.
Nasi mieszkańcy przechowali w pamięci tradycje kuźnicze.
Inż. Wilhelm Gogółka  nauczyciel tej szkoły, niemal od jej
początków  w okolicznościowym artykule zamieszczonym w nr
10 „Pamiętnika Ustrońskiego" z I990r napisał: „Rozwój asorty
mentu i sztuki kuźniczej nastąpił dopiero po II wojnie światowej
w 1945 r., kiedy zakład stał się głównym producentem odkuwek
dla prężnie rozwijającego się w Polsce przemysłu maszynowego,
a później także przemysłu motoryzacyjnego. ( . . . )
Po II wojnie światowej większe zakłady pracy organizowały
biura technologiczne, których zadaniem było opracowanie pro
cesów technologicznych wyrobów produkowanych w tych zakła
dach. ( .... )

I tu pojawiła się druga potrzeba.
Sformułował ją lapidarnie i dobitnie dr A. Waszek w swym
wywiadzie dla „Gazety Ustrońskiej" z 1992r. Po prostu  „trzeba
było techników ...." I znowu nadszedł czas na ten najważniejszy
element tworzenia  człowieka.
Jeszcze raz do głosu doszła pasja inż. Jana Jarockiego  teraz
już kierownika zakładów kuźniczych. Ponownie zorganizował
naukę w szkole fabiycznej. To jednak nie zabezpieczało właści
wej kadry  „trzeba było techników ... ".
I znowu przytoczymy słowa, inż. Gogółki, który pisze: „Szkół
kształcących technologów kuźników nie było także w sąsiednich
miastach , ani na terenie całego kraju.
W tym czasie dyrekcja Kuźni Ustroń czyniła energiczne stara
nia o utworzenie w Ustroniu technikum kształcącego w specjal
ności  obróbka plastyczna metali z kuźnictwem jako głównym
kierunkiem nauczania. ( . . . ) Z inicjatywy dyrekcji Kuźni powoła
no komisję, której zadaniem miało być opracowanie założeń dy
daktyczno wychowawczych technikum kuźniczego w Ustroniu.
Przewodniczącym tej komisji został Alojzy Waszek  dyrektor
ówczesnych szkół zawodowych. 5 sierpnia 1950 roku opracowa
ne przez komisję projekty przesłano do Centralnego Urzędu Szkol
nictwa Zawodowego w Warszawie. Projekt został zatwierdzony i
na tej podstawie 1 września 1950r otwarto pierwszą klasę 4 
letniego technikum mechanicznego.
Tak oto zaczęła się historia naszego technikum. A tworzyli ją
przez te pól wieku i tworzą nadal ludzie. Nie do przecenienia jest
w tej historii rola pierwszego i długoletniego dyrektora naszej
Jubilatki dr Alojzego Waszka. Był on niestrudzonym propagato
rem wiedzy, pełnym twórczych pomysłów nowatorem i uosobie
niem samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
Przez całe 50 lat nauczyciele tej szkoły starali się, aby jej ab
solwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy zawodowej
i studiów.
Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych pedagogów więc
wspomnę tych pierwszych, którzy całe zawodowe życie  od 1950
roku związali z naszą szkołą.  Sylwestra Glasera, Bolesława
Kieconia, Wilhelma Gogółkę.
W warsztatach szkolnych z tajemnicami młotów kuźniczych
zapoznawali uczniów między innymi: 95 letni już dzisiaj Paweł
Brózda i zmarły niedawno Gustaw Gawłowski.
Szkołą opiekował i się również rodzice. Chciałbym w tym miej
scu przywołać nazwiska kilku przewodniczących Komitetu Ro
dzicielskiego Józefa Chrapka i Rudolfa Lipowczana, a także Sta
nisława Sztellera i Ireneusza Sztukę.
Po przeczytaniu zamieszczonych w księdze pamiątkowej wspo
mnień absolwentów i nauczycieli nasuwa się wniosek: była i jest
to szkoła osobowości. I w tym miejscu oderwijmy się na chwilę
od realnego znaczenia potocznej nazwy naszej szkoły  „Kuź
nik"  aby odczytać jej metaforyczne sensy.
Po pierwsze  była tu kuźnia charakterów. Nauczyciele kształ
towali i przekuwali charaktery uczniowskie tak, aby mogli stać
się mądrymi kowalami swoich własnych losów. Dlatego wiele tych
wspomnień zakończonych jest słowami: „ Dziękuję Ci szkoło" ,
„ W dniu Jubileuszu myślę o Tobie".
Po drugie  trzeba było mocno kuć aby zaliczyć projekt, odpo
wiedzieć z kuźnictwa, trzeba było zdrowo się „nawkuwać", aby
rozwiązać zadania z mechaniki czy matematyki. Zakuwaniu nie
było końca przed maturą czy egzaminem z przygotowania zawo
dowego.
Po trzecie  słowo „kuć" pozwalało sformułować filozoficzną
refleksję o życiu, czego dowiódł prof. Kiecoń, mówiąc iż „ lep
szą przyszłość się kuje a nie toczy".
Po czwarte  szkoła była kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko
w Ustroniu i okolicach ale w całym kraju.
Większość jednak absolwentów pracowała i pracuje w Zakła
dach Kuźniczych Ustronia i Skoczowa. Cieszy fakt, że byli wśród
nich dyrektorzy tych zakładów.
Po piąte  szkoła kształtowała i kształtuje nadal różnorodne
zamiłowania nie tylko techniczne i inżynierskie. Są przecież wśród
jej absolwentów księża obu wyznań, prawnicy, urzędnicy pań
stwowi, nauczyciele, zawodowi żołnierze, pracownicy nauki jak
prof. Dr hab. Robert Szyndler, czy prof. Dr hab. Mat. Józef Ku
kuczka.
W całym 50leciu szkołę ukończyło prawie 2 500 absolwen
tów technikum dziennego i wieczorowego.

Gazeta Ustrońska 7

RADY OSIEDLI
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA USTROŃ
Z dnia 10 listopada 2000 r.
W sprawie wyborów Zarządów Osiedli i Przewodniczących
Osiedli w Ustroniu podaje się do wiadomości informację o Gra
nicach Osiedli utworzonych na terenie miasta Uchwalą Nr XXIX/
231/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 25 październi
ka 1996 r, z późn. zm.
Granice Osiedli utworzonych na terenie miasta:
1. Osiedle Ustroń Polana obejmuje ulice:
Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzę
bia, Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia,
Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Tury
styczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3
Maja, (od nr 122 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).
2. Osiedle Ustroń Centrum obejmuje ulice:
Asnyka, Armii Krajowej, Gałczyńskiego, Gościradowiec, Gra
żyny, Hutnicza, Jelenica, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kluczy
ków, Lecznicza, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 62 po stronie prawej i
do nr 41 po stronie lewej), Mickiewicza, Miedziana, Myśliwska,
Nadrzeczna, Okólna, Pana Tadeusza, Parkowa, Partyzantów, Ra
dosna, Reja, Sanatoryjna, Skalica, SkłodowskiejCurie, Skowron
ków, Słoneczna, Solidarności, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Szpi
talna, Wierzbowa, Tuwima, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska
Polskiego, Zdrojowa, Zielona, Złota, Brody, os. Manhatan bl. 1 10,
Pasieczna, Rynek, Belwederska, Gen. Bema, Gen. Dąbrowskiego,
Daszyńskiego, Grażyńskiego, Kuźnicza, Krzywa, Liściasta, Ogro
dowa, Polna, Sportowa, Strażacka, Gen. Sikorskiego, Traugutta,
Wybickiego, Źródlana, Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Długa,
(do nr 33 po stronie lewej i do nr 29 po stronie prawej). Dworco
wa, Fabryczna, Katowicka (do nr 46), Katowicka II (od nr 8 do nr
24), Komunalna, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Kojzara, Lipow
czana, Obrzeżna, os. Centrum (bl. Od 1 do 8), os. Cieszyńskie (bl.
Od 1 do 4), Piękna, Plac Ks. Kotschego, Spółdzielcza, Stalmacha,
Stawowa, Tartaczna, Wantuły, Wiosenna.
3. Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice:
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Domi
nikańska, Długa,(od nr 37 po stronie lewej i od nr 32 po stronie
prawej), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Katowicka
(od nr 100 do nr 178 po stronie prawej i od nr 101 do 201 po
stronie lewej), Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bład
nicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana,
Sosnowa, Siewna, Sztwiertni, Skoczowska (do nr 99 po stronie
lewej i do nr 98 po stronie prawej), Stellera, Wodna, Współna,
Wiśniowa, Urocza.
4. Osiedle Ustroń Lipowiec obejmuje ulice:
Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec, Kręta,
Krzywaniec, Leśna, Lipowski Groń, Lipowska (od nr 22 po stro
nie prawej i od nr 25 po stronie lewej), Mokra, Nowociny, Prze
tnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa,
5. Osiedle Ustroń Nierodzim obejmuje ulice:
Boczna, Bładnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra,
Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, (od nr 200
po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Łączna, Potoko
wa, Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stro
nie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa,
Zagajnik, Żwirowa.
6. Osiedle Ustroń Poniwiec obejmuje ulice:
Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa,
Drozdów, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klono
wa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa, 3 Maja (od nr 64 do
nr 118 po stronie prawej i od nr 45 do nr 71 po stronie lewej),
Olchowa, Słowików, Topolowa, Wiązowa.
Burmistrz Miasta Ustroń
Jan Szwarc
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UCHWAŁA Nr XXIV/252/00
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 26 października 2000 r.
w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedli w Ustroniu.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr
13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz par. 4 ust. 4 Statutu Miasta
Uzdrowiska Ustroń, uchwalonego uchwałą Nr XI/109/99 Rady
Miasta Ustroń z dnia 25 sierpnia 1999 r.
RADA MIASTA USTROŃ
postanawia
§1
Uchwalić Statut dla Osiedli na terenie Miasta Ustroń, stano
wiący załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miasta i Burmistrzowi Miasta.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Gazecie Ustrońskiej oraz na
tablicach na terenie Miasta Ustroń.
§ 4
Traci moc uchwała Nr XII 1/73/91 Rady Miejskiej Uzdrowiska
Ustroń z dnia 18 stycznia 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów
osiedli utworzonych na terenie miasta Ustroń.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
UCHWAŁA Nr XXIV /253/ 00
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 26 października 2000r.
w sprawie wyborów Zarządów Osiedli i Przewodniczących
Zarządów Osiedli w Ustroniu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j.t. z 1996 r. Dz.U.Nr 13,
poz. 74 z późn.zm./ w związku ze Statutem Osiedli uchwalonym
uchwałą Nr XXIV/252/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 paź
dziernika 2000 r.
RADA MIASTA USTROŃ
uchwa I a
§ 1
Zarządzić wybory Zarządów Osiedli i Przewodniczących Za
rządów Osiedli na terenie Miasta Ustroń w dniach od 15 listopa
da do 20 grudnia 2000 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miasta i Burmistrzowi Miasta.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Gazecie Ustrońskiej oraz na
tablicach na terenie Miasta Ustroń.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z uchwalą Nr XXIV/253/00 Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 października 2000 r. w sprawie wyborów zarządów
osiedli i przewodniczących zarządów osiedli w Ustroniu infor
muje się, że wybory zarządów i przewodniczących zarządów po
szczególnych osiedli odbędą się w dniach:
7 grudnia 2000 r.  Ustroń Centrum  MDK „Prażakówka"
(I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15)
11 grudnia 2000 r.  Ustroń Lipowiec  Dom Strażaka (I ter
min godz. 17.00, II termin godz. 17.15)
12 grudnia 2000 r.  Ustroń Nierodzim  Szkoła Podstawo
wa nr 6 (I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15)
15 grudnia 2000 r.  Ustroń Polana  Szkoła Podstawowa nr 3
( I termin godz. 16.00, II termin godz. 16.15)
16 grudnia 2000 r.  Ustroń Poniwiec  DW „Eltrans" ul.
Lipowa (I termin godz. 15.00, II termin godz. 15.15)
18 grudnia 2000 r.  Ustroń Hermanice  Przedszkole nr 4
(I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.15)
Wybory do zarządów osiedli będą równocześnie okazjądo spo
tkania się mieszkańców z władzami samorządowymi oraz z przed
stawicielami straży miejskiej i policji.

WIELKIE BIEGANIE
448 osób wystartowało 4 listopada w biegach zorganizowanych
przez Urząd Miasta. Rywalizację rozpoczęli uczniowie ustroń
skich szkół, którzy biegali na dystansach 400 i 800 m na stadionie
Kuźni Ustroń. Nad całością czuwali ustrońscy nauczyciele wy
chowania fizycznego. W sumie wystartowało 241 chłopców i
dziewcząt, dla najlepszych nagrody ufundował Urząd Miasta, a
wręczał je burmistrz Jan Szwarc.
Gdy skończyła rywalizować młodzież, odbył się Bieg Legio
nów już po raz jedenasty organizowany w naszym mieście. Na
starcie stanęło 207 zawodników z całego kraju, głównie z klubów
naszego województwa. Honorowym starterem był burmistrz J.
Szwarc, a trasa biegu licząca około 10 km wiodła bulwarami nad
wiślańskimi od stadionu Kuźni w kierunku Nierodzimia i z po
wrotem do mety na stadionie Kuźni. Już po kilkuset metrach stawka
biegaczy i biegaczek rozciągnęła się i wiadomo było kto tego dnia
będzie walczył o zwycięstwo. Najlepszym okazał się ubiegłorocz
ny wicemistrz Polski w maratonie, nauczyciel wychowania fizycz
nego z Częstochowy Artur Ociepa, a wśród kobiet reprezentant
ka Polską trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata Grażyna
KowinaSwiderek. Najstarszą uczestniczką biegu była Danuta
Kondziołka z Ustronia, najstarszym biegaczem liczący 74 lata
Kazimierz Wojtkowiak z Czeladzi. W ustrońskich biegach tra
dycyjnie uczestniczą osoby niepełnosprawne. Bieg Legionów
w tym roku pokonał o kulach Zbigniew Stefaniak z Łęczycy,
zajmując 198 lokatę w klasyfikacji generalnej.
Najlepszych dekorowali starosta Andrzej Georg i burmistrz J.
Szwarc. Najlepsi otrzymali puchary i dyplomy, natomiast wszy
scy zawodnicy dostali pamiątkowe medale i uczestniczyli w loso
waniu atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez Bro
war Żywiec i Pracownię Sprzętu Alpinistycznego Adama Mała
chowskiego z Dębowca.
Na mecie zwycięzcy powiedzieli:
G. KopwinŚwiderek:  Zwyciężyłam dość łatwo, bo nie przy
jechały tu mocniejsze zawodniczki. Sponsorzy potraktowali w tym
biegu rozdawanie nagród trochę inaczej niż w ubiegłych latach
i nie miałam się z kim ścigać. Ja dopiero na miejscu dowiedzia
łam się, że nagrody będą losowane i wygrywając nie otrzymam
nic poza pucharem. Bieganie to praktycznie mój zawód, ale coraz
trudniej z tego wyżyć i muszę poszukać sobie innej pracy. Jestem
na obozie sportowym w Jaszowcu i bieg ten potraktowałam jak
trening, jednak postanowiłam przebiec ten dystans trochę moc
niej i mogę być zadowolona z czasu
A. Ociepa:  Po raz pierwszy startowałem w tym biegu. Trasa
przyjemna, urozmaicona. Widząc kto startuje liczyłem na zwy
cięstwo, ale nie byłem tego w stu procentach pewien. Mogę po
wiedzieć, że zbytnio się nie zmęczyłem żeby wygrać. Mój rekord
10 km na stadionie to 29,07. Co do biegu to uważam, że lepiej by
było, gdyby go zorganizować na pętlach np. po 3 km, żeby był to
bieg bardziej widowiskowy. Może wtedy byłoby na trasie trochę
kibiców.
Wyniki Biegu Legionów:
Kobiety: 1. Grażyna KowinaSwiderek  Ekspres Katowice

Burmistrz dekoruje najmłodsze biegaczki.
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(37,09), 2. Patrycja Włodarczyk  AWF Wrocław (38,16), 3.
Magdalena Polko  Tychy (39,15).
Mężczyźni: 1. Artur Ociepa  Ekspres Katowice (31,20), 2.
Sławomir Białobrzeski  Goleszów (31,57), 3. Paweł Wójcik 
AWF Katowice (32,40).
Wyniki biegów dzieci i młodzieży:
Dziewczęta: klasy III1V: 1. Katarzyna Zloch (SP2), 2. Mał
gorzata Wilk (SP2), 3. Karolina Filipczak (SP6), 4. Natalia
Leśniak (SP3), 5. Magda Egierska (SP1), 6. Justyna Andrzej
czak (SP2).
Klasy 1VV: 1. Joanna Krop (SP2), 2. Patrycja Francuz (SP
2), 3. Katarzyna Madzia (SP3), 4. Katarzyna Kuraczowska
(SP2), 5. Anna Rus (SP2), 6. Marika Duda (SP6).
Gimnazjalistki: 1. Sylwia Kaczmarczyk (Gl), 2. Justyna
Trybalska (G2), 3. Dominika Czepczor (G2), 4. Barbara
Bełkot (G2), 5. Aneta Kochut (Gl), 6. Izabela Madzia (Gl).
Chłopcy: klasy I1IIV: 1. Dariusz Szpernol (SP2), 2. Krzysz
tof Kania (SP2), 3. Michał Czyż (SP5), 4. Beniamin Wantu
lok (SP3), 5. Tomasz Górniok (SP5), 6. Tomasz Czyż (SP5).
Klasy VV1: 1. Kamil Macura (SP6), 2. Tomasz Kożdoń (SP
I), 3. Tomasz Zamojski (SP1), 4. Jan Zorychta (SP3), 5. Prze
mysław Zając (SP6), 6. Mariusz Porębski (SP2).
Gimnazjaliści: 1. Marek Górniok (GI), 2. Łukasz Roman
(G2), 3. Dariusz Węglarz (G2), 4. Łukasz Sikora (G2), 5.
Wit Kozub (G2), 6. Mateusz Górniok (Gl).

CZESKĄ PĘTLĄ
W piątek, 3 listopada o godz. 7.35, klasy 6 a i 6 b ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 wyruszyły na wycieczkę Pętlą Beskidzką po
stronie czeskiej. Ufundowało ją biuro podróży „Gazela".
Pierwszy przystanek mieliśmy w miejscowości Cierlicko,
w miejscu, gdzie w katastrofie lotniczej zginęli Żwirko i Wigura.
Na grobach polskich lotników każdy z nas zapalił znicz. Następnie
dotarliśmy do Regionalnego Muzeum Techniki w Kopriwnicy,
gdzie oglądaliśmy samochody z kolekcji Tatra. Kolejnym punktem
naszej wspanialej wycieczki było miasto Śtramberk. Ta
miejscowość słynie z ciasteczek „Uszy Śtramberskie", z którymi
wiąże się ciekawa legenda. Po zakupieniu uszek, zobaczeniu
pięknego rynku, pełni wrażeń wsiedliśmy do autokaru. Większość
była jednak zainteresowana skocznią, do której jechaliśmy
wyciągiem krzesełkowym. Naszym następnym celem był skansen
„Drewniane Miasteczko" w Rożnowie. Najstarsza chata liczyła
400 lat. Po zjedzeniu obiadu, udaliśmy się nad zaporę, mająca 55
m głębokości położonej na rzecze Ostravicy.
Nasza wycieczka dobiegła końca. Rozśpiewani i szczęśliwi
wróciliśmy do domu. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego
przyczynili, a szczególnie właścicielom „Gazeli", panu kierowcy
Bogdanowi, przewodnikowi panu Stefanowi. Nad naszym
bezpieczeństwem czuwały dyrektor Bogumiła Czyź, pani Grażyna
Roman  Schubert i pani Janina Małysz. Dziękujemy za wspaniałą
wycieczkę.
Uczestniczki wycieczki:
Karolina, Iwona, Ania i Marcin z kl. 6a

Gazeta Ustrońska 9

OGŁOSZENIA DROBNE
Videofilmowanie. Tel. 8543827,
0603580651.
„MISS K"  jakość, szyk, elegancja.
Ustroń, ul. D a s z y ń s k i e g o 70 a.
Zapraszamy.
„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, tel.
8 5 4  4 9  9 7 . Bankiety, p r z y j ę c i a ,
organizacja ognisk, domowa kuchnia.
Zapraszamy.

Profesjonalny Serwis RTVSAT, Sony,
Panasonic, Philips, Grundig, Pioneer,
Samsung, LG, Sharp. Telefony, faxy,
CBRadia, Monitory. Play Station,
rozkodowywanic radioodbiorników.
Ustroń, Daszyńskiego 26.
Tel. 0605311548.
Masaż

leczniczy,

wyszczuplający.

Ustroń, ul. Kościelna 5.
Tel. 8542693, 8551136.

Anglia  przetwórnie, budowy.
Teł. 0605043346.
Malowanie, tapetowanie,
szpachlowa. Solidnie i tanio.
Tel. 8547043.

„AUTOMATYKA UŻYTKOWA" inż.
Krzysztof S u c h a n e k . W y k o n u j e
instalacje elektryczne, alarmowe
i antenowe. Tel. 0501535898.

gładź

Więźby d a c h o w e  p r o d u k c j a ,
m o n t a ż , ceny
konkurencyjne.
Tel. 0601912629.
Wynajmę umeblowany pokój studentce
lub pani. Tel. 8547137 wieczorem
„UNIVERSAL"  kupno, sprzedaż,
wynajem nieruchomości, pełna obsługa
formalnoprawna. Teł. 8544474.
Hurtownia zatrudni
kierowców
emerytów lub rencistów. Teł. 8547630.
Indywidualne nauczanie języka
niemieckiego (istnieje od 1996 r.),
wystawiamy rachunki.
Tel/fax 854 74 67.

jyietŁil 
P ł o t
wykonuje

Potrzebny korepetytor z matematyki
dla 13latka. Tel. 0 5 0 2  5 8 3  5 7 5
wieczorem.
S p r z e d a m s k o d ę Favorit, 91 r.,
czterodrzwiowa, cena 6.500 zł.
Tel. 8542672.

r J * l<\ M E D I C A " S.C.
ć
.>
\

pnpt
7.00  21.00,
sobota 7.0016.00.
 dr n. med. spec. chorób dziecięcych
Tomasz Dyrda
 spec. chorób wewn. Michał Trybus
 lek. med. Ewa Sitklewlczn
 lek. med. Alicja Krysta

Umowa z Śląską
Kasą Chorych

'restauracja kawiarniaN,
„PIASTOWSKA'"

BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe,
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady
MONTAŻ
GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24a, tel. 8545106
tel. kom. 0601516854

„>
gabinet lekarza
|
rodzinnego
* i. / czynny całodobowo
I I " w Ustroniu, ul. Drozdów 6

z a p r a s z a na z a b a w ę
2 grudnia 2000 o godz. 18.00
.

tel.8545809

,

BIURO TURYSTYCZNOHANDLOWE

©AZEL^
USTROŃ, ul. 3 Maja 26,
tel./fax (033) 854 23 54, tel. k o m . 0601 468 413;

S

CO NAS CZEKA
MUZEUM HUTNICTWA I KUŹNICTWA
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stale
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia,
— Galeria Sztuki Współczesnej 13.K. Heczko
Wystawy czasowe
— Wystawa rzeźby ludowej Jana Misiorza (do 6.12)
— „Ustrońscy hobbyści" (1.11. do 15.12.)
Muzeum czynne: wc wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty 9  13, niedziele 1 0  13.
O D D Z I A Ł M U Z E U M „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stale
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka.
Oddział czynny: wc wtorki 9  1 8 , środy, czwartki 9  14,
w piątki i soboty 913.
M U Z E U M REGIONALNE „Stara Zagroda"
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Muzeum czynne: od 917.
G A L E R I A SZTUKI W S P Ó Ł C Z E S N E J „ N a G o j a c h " B&K HECZKOWIE
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.
GALERIA SZTUKI W S P Ó Ł C Z E S N E J „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wcw. 488.
Galeria czynna: od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, teł. 8545458.
— Postacie i sceny z literatury polskiej: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
— Stara Ruś,
— Pejzaż  Impresje,
— Obrazy Evgcni Afanassicva.
Galeria czynna: od poniedziałku do niedzieli 10.0017.00.
SALON WYSTAWOWY
ul. Daszyńskiego 11 (obok kościoła)
— Malarstwo Elżbiety Szolomiak i twórców beskidzkich,
— Rękodzieło ludowe
Salon czynny:
codziennie od 9.00 do 17.00, soboty od 9.00 do 13.00.
MIEJSKI DOM KULTURY „Prażakówka"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „Życie i Misja"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
 poniedziałki i środy: godz. 15.00 do 17.00;
piątki
godz. 14.00 do 16.00:
— Klub Świetlica dla dzieci w dwóch grupach wiekowych
(szkoła podstawowa i gimnazjum),
piątki
godz. 16.00 do 17.30:
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży.

IMPREZY

I

18.11.

godz. 17.00

„Jesienny Koncert" w wykonaniu Estrady Ludowej
„Czantoria"  MDK „Prażakówka".

K I N O „ Z D R Ó J " , ul. S a n a t o r y j n a 7 (baseny), tel/fax 8541640
Duże zwierzę
godz. 17.45
16.11.
1723.11.

godz. 18.45
godz. 17.00
godz. 18.45

Mission Impossible 2
Tygrys i przyjaciele
Ja, Irena i j a

godz. 21.00
godz. 21.00
godz. 21.00

U 571
Enduro Bojz
Co kryje prawda

Kino premier

P I »

17.11.
23.11.

Do 18 listopada apteka „Elba" przy ul. Cieszyńskiej.
Od 18 do 25 listopada apteka „Myśliwska" przy ul. Skoczowskiej.

Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

To nie rugby. Kuźnia cieszy się z gola.
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Fot. W. Suchta

SKLEP CALOŁOBOWy g \
g M J 11 1 £ Zakupy na tetefonf
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P
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KARTKA ZA KARTKĄ
Kuźnia Ustroń  Wisła Strumień 3:1 (0:0)
Tak dramatycznego spotkania dawno nie oglądano na stadio
nie Kuźni. Kilkanaście żółtych kartek, trzy czerwone, trzy rzuty
karne i wygrana w ostatnich minutach. Na brak emocji nikt nie
narzekał. Inna sprawa, że piłkarze i działacze ze Strumienia nie
zawsze potrafili nad tymi emocjami panować.
Mecz rozpoczął się niespodziewanie lekką przewagą drużyny
ze Strumienia. Dwukrotnie strzelają na bramkę Kuźni, szczęśli
wie są to strzały niezbyt groźne. Kuźnia atakuje sporadycznie.
Obok bramki strzelają Roman Płaza i Mirosław Adamus, na
tomiast celne uderzenie Mieczysława Sikory łapie bramkarz Wi
sły. Z czasem gra się zaostrza. Często ataki Kuźni przerywane są
faulami, często są to dość groźnie wyglądające podcięcia z tyłu.
Sędzia Krzysztof Myrmus pokazuje za to żółte kartki. To z ko
lei wywołuje komentarze działaczy i zawodników Wisły. Dodaj
my, komentarze bardzo niecenzuralne. Gęsto sypią się wulgary
zmy. Sędzia w pierwszej połowie pokazuje 5 żółtych kartek,
w tym dwie dla zawodników siedzących na ławce rezerwowych,
komentujących pracę sędziego za pomocą kilku słów powszech
nie uznanych za obraźliwe.

Drybluje J. Szalbot.

Fot. W. Suchta

Druga połowa zaczyna się karnym podyktowanym przeciw
Kuźni. Nasz bramkarz Henryk Buchalik dobrze wyczuwa in
tencje strzelającego i pewnie łapie Jedenastkę". Teraz Kuźnia
przystępuje do ataku i podobnie jak w pierwszej połowie robi to
nieskutecznie. Dopiero w 65 min. R. Płaza trzeźwo zachowuje
się w polu karnym i lekkim strzałem w dolny róg zdobywa pierw
szego gola dla Kuźni. W dwie minuty później Wisła wyrównuje
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i pewnym strzale głową na
pastnika przez nikogo nie pilnowanego. Kuźnia znowu podrywa
się do ataku, ale niewiele to daje. Po kolejnych faulach zawodni
cy ze Strumienia obejrzeli kilka dalszych żółtych kartek. Jeden z
nich zobaczył żółtą kartkę po raz drugi i musiał opuścić boisko.
Skomentował to prezes Wisły, a zrobił to tak wdzięcznie, że sę
dzia wyprosił go z ławki rezerwowych. Wszystko wskazywało
na to, że spotkanie zakończy się remisem, tymczasem na dwie
minuty przed końcem sędzia dyktuje drugiego karnego dla Wi
sły, którego również nie udaje się strzelić  piłka odbija się od
słupka i wychodzi w pole. Nadchodzi 90 minuta spotkania i sę
dzia pokazuje, że ze względu na liczne przerwy przedłuża mecz

m
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tel./fax (033) 854 36 40

Ustroń, ul. Szpitalna 31

Fot. W. Suchta

OKNA

NAJNIŻSZE
CENY

F.H.U. „ KSEROGRAF"
Oferuje:

KSEROKOPIARKI NOWE I UŻYWANE
KSERO A4
KOLOR
, PIECZĄTKI

Kartka dla zawodników z ławki.

o cztery minuty. Kuźnia jeszcze raz atakuje i tym razem bram
karz Strumienia podcina w polu karnym Wojciecha Krupę, a
sędzia wskazuje na jedenastkę. Zawodnicy Strumienia zaczyna
ją popychać sędziego, inni tak klną, że uszy więdną. Kolejna
żółta kartka okazuje się znowu być drugą i następny zawodnik
Wisły opuszcza boisko. Trzeciemu dyskutantowi sędzia bez wa
hania od razu pokazuje czerwoną kartkę. W końcu udaje się nie
co uspokoić sytuację, a wydawało się, że sędzia będzie musiał
mecz przerwać. Karnego wykorzystuje R. Płaza co wywołuje
szaloną radość zawodników Kuźni. Strumień jeszcze próbuje za
atakować co wykorzystuje Dawid Szpak, który po rajdzie lewą
stroną wychodzi na pozycję sam na sam z bramkarzem i pewnie
zdobywa trzeciego gola. Schodzący z boiska zawodnicy Wisły
Strumień klęli na czym świat stoi.
Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły Strumień Dariusz Kudła:  Niestety głównym ak
torem tego spotkania był sędzia. Dawanie żółtych kartek od po
czątku odbiło się w końcówce. Sędzia kartki dawał za faule wyni
kające z walki, przypadkowe, jak to się mówi  za darmo. Potem
trzech naszych musiało zejść. Do tego dwa niewykorzystane kar
ne i to wszystko się zemściło. Tak czasami też się przegrywa spo
tkania. Był to dramatyczny mecz. Na ławce rezerwowych zawod
nicy i prezes nie wytrzymywali napięcia. Otrzymali też żółte kart
ki. Dziś mogliśmy z Kuźnią wygrać, stało się inaczej.
Trener Kuźni Ustroń Wiesław Nielaba:  Pierwsza połowa za
grana przez nasz zespół „na chodzonego". Może za pewnie się
czuli, a może było to spowodowane zmęczeniem sezonem. Za
wodnicy na pewno czuli też w nogach ostatni, bardzo ciężki mecz
z Koszarawą. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy wy
grać i trzeba się zmobilizować. Mecz dramatyczny  trzy rzuty
karne, trzy czerwone kartki. Tak się mecz ułożył i trzeba się cie
szyć ze zwycięstwa i trzech punktów. Utrzymaliśmy przewagę
nad Koszarawą. Musimy się przyzwyczaić do pozycji lidera.
Wszystkie drużyny przyjeżdżające do nas bronią się i czekają na
kontrę, a atak pozycyjny nie jest naszą mocną stroną i też woli
my grać z kontry. Dlatego dobrze nam wychodzą mecze na do
brych boiskach na wyjazdach. Na początku sezonu nikt nie wie
rzył, że Kuźnia będzie pierwsza w tabeli i gra była otwarta, dla
nas łatwiejsza. Teraz jesteśmy liderem i wszyscy przyjeżdżają z
zamiarem wywiezienia bezbramkowego remisu i dlatego te me
cze tak wyglądają. Ważne, że udaje się nam wygrywać, choć nie
zawsze wygląda to najładniej. Chciałbym, by Kuźnia grała wi
dowiskowo, ale jeszcze dużo jest do zrobienia. Jesteśmy mistrzem
jesieni, co dalej  zobaczymy
, Kuźnia
41
3811
na wiosnę.
(ws) 2 . Koszarawa
34 3014
3. Czechowice . 32 3626
4. Kończyce
27 2418
5. Bestwina
26 2916
6. Zabrzeg
26 2518
7. Zebrzydowice 22 3523
8. Chybie
22 2328
9. Milówka
20 2627
19 2334
10. Kaniów
11. Kobiernice
16 2025
12. Porąbka
16
1831
RH» JtSSTA"
13. Śrubiarnia
15
1925
UstrońHermanice, ul.
14. Kozy
14
1120
Skoczowska 47 E
15. Strumień
14
1730
(obok kolektury LOTTO)
16. Wieprz
14 2351
tel. 8545398

o godz. 2 0 . 0 0
Cena: 85 zł od pary
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REKORD
ŁOWISKA

Taki se bajani...

Coraz większe ryby wyciągają
wędkarze ze stawu w Nierodzi
miu. Właściciel Łowiska Rekre
acyjnego Adam Jurasz już od
kilku miesięcy skarży się na trze
biaące ryby sporych rozmiarów
drapieżniki. Dlatego też zapo
wiadał na nie jesienne łowy. Tak
też się stało. 29 października syn
właściciela Jacek złowił rekordo
wej wielkości szupaka. Ryba
miała 115 cm długości i ważyła
(ws)
13 kg.

COMENIUS SOCRATES
Dyrekcja szkoły z Luhaćovic zadeklarowała wolę współpracy
z Gimnazjum Nr 2 w Ustroniu w zakresie realizacji programu
Unii Europejskiej Comenius Socrales, który zakłada między in
nymi międzynarodową wymianę kulturalną.
Z dyrekcją Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka" omówio
no formy współpracy kulturalnej z konkretnymi zespołami. Do
Ustronia zaproszono na rok 2001 dwa zespoły artystyczne.
W wyborach Miss Wakacji weźmie udział najpiękniejsza miesz
kanka Luhaćovic. Nasze zespoły także będą koncertować w j u ż
wkrótce partnerskim mieście. Współpraca zapowiada się bardzo
interesująco tym bardziej, że czeski kurort leży zaledwie 150 km
od naszego miasta, a bariera językowa po prostu nie istnieje.

W y m a g a n e kwalifikacje:
 minimum zasadnicza szkoła z a w o d o w a
 staż min. 3 lata
Kontakt:
Hotel Barbara, 4 3  4 5 0 Ustroń, ul. Wczasowa 9 0
w godz.

5.00

POZIOMO: I) ona z wozu..., 4) gdzie Rzym..., 6) dumny
jak.... 8) volkswagen. 9) zdrowy ochrzan, 10) udaje zamek,
11) węzełkowe lub drukowane. 12) rzeczywistość, 13)
stolica Mali, 14) zakaźna rzeka, 15) kierowca, 16) niezbędny
w murarce, 17) opłata drogowa wspak, 18) mała Alicja, 19)
jądro + elektrony, 20) na towarze.
PIONOWO: 1) świnia z Celebesu, 2) pieśń gondolierów,
3) drogocenny naszyjnik, 4) baza kosmiczna, 5) gatunek
kawy, 6) miasto k. Lodzi, 7) róg do grania, 11) w rękach
laborantki, 13) siarczan baru.

Pamiyntóm na Ustroniu dróciorza. Chodził łod chałpy do
chałpy i wołoł: górki lutujym, górki drótujym. Ludzie wtedy
szanowali wszystko to, co nabyli, nie było łacno czego nabyć. Za
to dbali o to, co mieli. Taki dróciorz miol co robić. Chodził s
takim wózkym, na kierym miol brusek do bruszynio
noży,
nożyczek, tam też miol rozmańte drótu, klyszcze, a kaj jaki
wercojg. Trefiol też na nasz plac. Tata po prowdzie sóm lutówol
górki i brusil noże, ale glinioka już nie zadrótowoł.
Tyn dróciorz przysiadol na schodku, cosi porządził,
wypił
zieliny abo czornóm kawe  co mu tam mama podała, czasym
krajiczek chleba ze szmolcym abo gyńskim sadłym. Jak było co
do zdrólowania, podrótowoł iszeł dali. Sie mizdo, że sie s tatóm
dobrze znol, bo se prawili po mianie, ale jak go tata mianowol 
już nie pamiyntóm.
Dróciorz z Ustrónio sie stracił, bo już d/o niego roboty ni ma.
Gorki sóm w sklepie cały czos, rozcieknie sie jaki, wyciepuje sie
i kupuje nowy, glinioków sie nie drutuje, bo to nie worce. A kiesi
do glinioków sie spuszczało szmolec, masło, sadło.
Wgłiniokach
sie kisiło ogórki, soliło sie miynso  jak to prawili  uklodalo sie
do sóndka, kiery ni miol
drzewianego.
Byt też na Ustroniu szmaciorz. Jeździł z wózeczkym i zbiyroł 
skupówołstare szmaty. Ale tyn szmaciorzpokazowolsie
roz, dwa
razy do roku. Starych szmot też nie było moc, bo ludzie lotali,
ficowałi, zeszywali, pokiel sie dało.
Parazołe rychtowali u Paszcze. Łón sie pominył, to parasole
rychlowoł Chmura. Teraz to już ni mo kiery rychtować
parazołi,
ni ma już majstra łod lego, a ponikierzy prawióm, że sie to nie
łopłaci. Tak po prowdzie to sie nic nie opłaci robić, bo wszystko
idzie kupić nowe. Czasym jednako to nowe je gorszeniż to stare
połotane, porychtowane.
Czasym aji do sklepu ni ma po co iś
spatki, co by wymiynili na inksze, lepsze.
Dobrze chocioż, że mómy jeszcze szewca. Już sie zdało, że nasz
pón Emil przestanie szewcować, bo zanimóg. Kapkę sie pozbiyroł
i dali szewcuje. Drugi szewiec sie pokozoł na Ustroniu,
tóżjużje
lepi. Czasym jednako człowiek szukajakigosi majstra i piokazuje
sie, że takigo już ni ma. Choćby kowol. Powiycie, że teraz już je
tak mało kóni, że na co kómu kowol. Prowda, ale nie roz trzeja
jakómsi malóm rzecz, co jyny kowol poradzi wykuć. Jak sie czego
nie do dokupić, by taki wercojg wyrychtować, to trzeba wyciepać
 a szkoda.
Hanka łod Sliwków

K R Z Y Ż Ó W K A K R Z Y Ż Ó W K A KRZYŻÓWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w prawym dolnym rogu. Termin
nadsyłania hasła mija 28 listopada b.r.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 43
LISTOPAD BLISKO
Nagrodę 30 zł otrzymuje BRYGIDA SZCZĘSNA
z Ustronia, os. Manhatan 10/38. Zapraszamy do redakcji.
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