
Rozmowa z Boles³awem Kieconiem, 
rzeczoznawc¹  kuŸnictwa 

Od kiedy jest Pan zwi¹zany z kuŸnictwem? 
Studiuj¹c nawet nie myœla³em, ¿e bêdê pracowa³ w kuŸnictwie. 
Ukoñczy³em na politechnice kierunek konstrukcyjny, a tam spo-
ro mówiono na temat kuŸnictwa i odlewnictwa. Ju¿ wtedy wozi-
³em profesorowi Filasiewiczowi odkuwki z KuŸni z Ustronia. Jed-
ne mu siê podoba³y, inne nie. By³y takie gdzie sporo materia³u 
sz³o na wypfywkê. Zawsze jednak chcia³em byæ konstruktorem 
i nie przypuszcza³em, ¿e zwi¹¿ê siê z kuŸnictwem, a tym bar-
dziej, ¿e bêdê nauczycielem. 
Jakie jest, Pana zdaniem, polskie kuŸnictwo? 
W Polsce jest ma³o kuŸni i przechodzi przez nie oko³o 5% stali, 
a powinno p rzechodz iæ 10-12%. KuŸni jest ma³o, 
a i tak nie maj¹  roboty. 
Jak Pan wyt³umaczy problemy naszych kuŸni? 
Niedobre technologie. Wszystkie polskie kuŸnie nastawione s¹ 
przewa¿nie na kucie na miotach w matrycach otwartych. Tym-
czasem ju¿ w I949 r. pisano, ¿e œwiat idzie w kierunku kucia na 
prasach i maszynach specjalistycznych. My mamy przede wszyst-
kim m³oty kuj¹ce z wyplywk¹  i denkiem, a to s¹  straty. 
Czyli trzeba zmieniæ park maszynowy? 
Tak, ale to nie tak prosto zrobiæ. Za pope³nione grzechy musimy 
odpokutowaæ. W I945 r. technologia kucia wielkowykrojowego 
przysz³a do nas ze Wschodu. Wtedy powinniœmy braæ przyk³ad 
z Europy. Gdy projektowano kuŸniê w Skoczowie, ustawiono du¿o 
m³otów. Podobnie w Lublinie, Dêbie, Jaworze. Wszêdzie m³oty. 
Bra³o siê to st¹d, ¿e Polska w ramach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej produkowa³a mioty. Nie udawa³o siê ich sprzedaæ, 
wiêc pakowano je do naszych zak³adów i to do dziœ pokutuje. Co 
prawda coœ tam brali Amerykanie, g³ównie ciê¿kie m³oty, ale trans-
port by³ tak drogi, ¿e dop³acaliœmy do interesu. 
KuŸnia nie powsta³a w 1945 r. Jaki to by³ zak³ad przed wojn¹ ? 
W Ustroniu matrycowo zaczêto kuæ w 1905 r. Przed wojn¹  by³ to 
dobiy zak³ad, kuj¹cy odkuwki ciê¿sze dla górnictwa i kolejnictwa. 
Dziœ mówi siê o ma³ej  wydajnoœci pracy w naszych kuŸniach. 
Tak mo¿e mówiæ prawnik. Koszty robocizny bezpoœredniej 
w kuŸniach matrycowych wynosz¹  oko³o 5%. Kopie mo¿na kru-
szyæ nie o wydajnoœæ, ale o zmniejszenie zu¿ycia materia³u 
i matryc. W kosztach odkuwki oko³o 50% stanowi materia³, 40% 
to amortyzacja matryc. Do tego je¿eli u nas zu¿ywa siê na tonê 
odkuwek 40 kg stali na matryce, to stawia nas w rzêdzie krajów 
bardzo zacofanych. Japoñczycy zu¿ywaj¹  na tonê 12 kg stali na 
matryce. Poza tym, gdy jest nadmierna pozosta³oœæ wypiywki po 
okrojeniu, to na tokarce niszczy siê nó¿. Te odkuwki siê pi³owa³o 
lub szlifowa³o w ramach czynu spo³ecznego. W niedzielê przy-
chodzili urzêdnicy, pi³owali, szlifowali, a wszystko to by³o œmie-
chu warte. Wtedy mówi³em, ¿e tak tej Polski nie zbudujemy. 
Mówi Pan o technologii ze Wschodu. Ale byli przecie¿ w Pol-
sce ludzie znaj¹c y siê na kuŸnictwie. 
Jarocki mówi³, ¿e kucie wielowykrojowe na m³otach by³o dobre, 
gdy siê chcia³o wygraæ wojnê, a nie liczy³o siê kosztów. Ju¿ przed 
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Mi³o posiedzieæ w wodzie w upa³y. Fot. W. Suchta 

Dnia 8 sierpnia br. (czwartek) odbêd¹  siê w Ustroniu dwa eta-
py Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Juniorów BESKI-
DY TOUR 2002. Jeden etap to jazda indywidualna na czas. Start 
na ulicy Turystycznej w Jaszowcu, meta na Równicy. W godzi-
nach od 8.00 do 12.00 wyst¹pi¹  na tym odcinku utrudnienia 
w ruchu samochodowym i pieszym, droga na Równicê bêdzie 
zamkniêta. Drugi etap to Wodzis³aw - Ustroñ. Przejazd kolumny 
wyœcigu przez Ustroñ oko³o godz. 18.30 - 18.45 ulicami: Kato-
wick¹ , 3 Maja, Skalic¹, Armii Krajowej, Nadrzeczn¹. Meta i de-
koracja zwyciêzców wymienionych etapów wyœcigu obok Karcz-
my Góralskiej. 

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Mieszkañców oraz 
przebywaj¹cych w Ustroniu Goœci o wyrozumia³oœæ, przepraszam 
za utrudnienia oraz zapraszam na trasê wyœcigu. 

Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzeæ 

W niedzielê 28 lipca na sta-
dionie KuŸni- In¿budu zainau-
gorowany zostanie jesienny 
sezon rozgrywek w pi³ce no¿-
nej w Ustroniu. KuŸnia-In¿bud 
podejmowaæ bêdzie dru¿ynê 
Morcinka Kaczyce w mcczu 
Pucharu Polski. Pocz¹tek spo-
tkania o godz. 17.00. 

(trxyjfix, zobacz, sprawdŸ 
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(dok. ze str. 1) 
wojn¹  Jarocki na pierwszym miejscu stawia³ prasê œrubow¹, ma-
szynê prost¹, tani¹, a do tego m³ot deskowy. W 1958 r. Jarocki siê 
wycofa³ gdy przyszed³ dyrektor, który siê na kuŸnictwie nie znal. 
I  w ogóle Jarockiego nie s³uchano. 
Œmiano siê z niego. Gdy z KuŸni wyrzucali m³oty deskowe a w to 
miejsce ustawiono mioty z grubym trzonem produkowane przez 
hutê £abêdy czyli Zak³ady Mechaniczne im. Stalina, Jarocki bie-
ga³ po KuŸni i krzycza³: „Wandale! Wandaler' Gdybyœmy czêœæ 
odkuwek dalej kuli na m³otach deskowych na ma³ych matrycach, 
to nie by³oby to takie drogie, a przede wszystkim te ma³e matryce 
mo¿na dobrze zahartowaæ. A to co myœmy produkowali wygl¹ -
da³o tak, ¿e gdy byliœmy z moim absolwentem w Niemczech 
i tam pokazywa³em nasze odkuwki, pewien fachowiec mi powie-
dzia³: „Beim Gott und in Polen ist alles mog³ich" (U Pana Boga 
i w Polsce wszystko jest mo¿liwe). 
Dlaczego ludzie znaj¹c y siê na kuŸnictwie niczego nie robili , 
by rozwija³o siê tak jak w cywilizowanych krajach ? 
¯eb y coœ ratowaæ, wys³a³em z³e odkuwki do Gierka. Efekt ¿aden. 
Tak jakby rzuca³ grochem o œcianê. Dlaczego? Nie wiem. Tak 
samo mo¿na pytaæ po co wiele niepotrzebnych inwestycji. Innym 
razem byli w naszej szkole wizytatorzy i dyrektor chcia³ siê po-
chwaliæ i powiedzia³ bym zrobi³ ma³¹  wystawkê. Zrobi³em to, ale 
tak¿e kilka przyk³adów jak siê nie powinno kuæ. Dyrektor trochê 
siê wystraszy³ i powiedzia³ ¿eby te z³e przyk³ady zakryæ. Gdy 
jednak kuratorzy z ca³ej Polski weszli na t¹  wystawê, odkry³em te 
z³e przyk³ady i to w³aœnie przy nich by³o najwiêcej ludzi. Nad 
wadliwymi przyk³adami odkuwek by³ napis: „Tak nie produkuj-
my". Jarocki stwierdzi³, ¿e to by³o najciekawsze. 
A w kraj u wiedziano, ¿e Ÿle siê dzieje w kuŸnictwie? 
Wiedzieli niektórzy. Na naradzie kuŸniczej w Chorzowie wiêk-
szoœæ czeka³a, kiedy bêdzie obiad. Ktoœ wystêpuje i mówi, ¿e 
pan Eumuco to, pan Eumuco tamto. No to mówiê, ¿e nie ma pana 
Eumuco, ale to jest skrót nazwy firmy. Trochê siê na mnie obrazi-
li . Nasi m³odzi in¿ynierowie w KuŸni wymyœlili technologiê, któr¹ 
chcieli wys³aæ na eksport. By³o to w 1978 r. Projekt zg³oszono do 
opatentowania i wys³ano na konkurs og³oszony przez Polimex 
Cekop „Szukamy nowych technologii na eksport". A ja z domu 
przynios³em ksi¹¿eczkê niemieck¹, gdzie dok³adnie ta technolo-

Boles³aw Kiecoñ. Fot. W. Suchta 

W Koñczycach Ma³ych jest 
sporo stawów. Sta³ymi goœæmi 
s¹  bociany i ³abêdzie. Pojawia 
siê czapla siwa. Dworski park 
obfituje w piêkne okazy dêbów, 
akacji i lip. To wspania³e miej-
sce dla spacerowiczów. 

Przy cieszyñskiej Przykopie 
istnia³a kuŸnia, któr¹  pod ko-
niec XVI w. za³o¿y³ mieszcza-
nin Penkala. Dzisiaj na tym 
miejscu stoi dom mieszkalny 
nazywany przez starych cieszy-
niaków dalej... kuŸni¹. 
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Z wieloletniej tradycji hodow-
li koni znane s¹  Ochaby. Tym-
czasem równie¿ w Drogomy-
œlu istnia³o Pañstwowe Stado 
Ogierów. Hodowlê prowadzo-
no w okresie miêdzywojennym 
w upañstwowionym folwarku 
rodziny Kaliszów. 

gia jest opisana. Ksi¹¿eczka jest z 1947 r. Narazi³em siê, bo ci 
in¿ynierowie na tym chcieli robiæ doktoraty. Powiedzia³em im 
¿eby siê nie wyg³upiali, bo Niemcy ju¿ tej technologii zaniechali. 
Przecie¿ ju ¿ w latach 70. je¿d¿ono na Zachód, obserwowano 
jak siê tam produkuje , kupowano technologie. 
Do nowej KuŸni w Skoczowie mia³y byæ nagrzewarki Simensa 
i niemieckie prasy Eumuco. Te nagrzewarki i prasy posz³y jed-
nak nad Kamê do produkcji kamaza. Wszyscy o tym wiedzieli, 
ale ka¿dy bal siê coœ powiedzieæ, a nam Czesi zrobili prototypo-
we prasy korbowe, co siê psuj¹, a do tego austriackie nagrzewar-
ki indukcyjne, które wysiadaj¹. W czasie gdy projektowano kuŸ-
niê w Skoczowie Polska uczestniczy³a w przetargu na budowê 
kuŸni w Syrii. Pierwszy projekt trzeba by³o przerabiaæ, bo oczy-
wiœcie nasi dali za du¿o miotów. Prof. Bukowski stwierdzi³, ¿e 
z takim projektem nie wygramy przetargu z Francuzami. Przero-
biliœmy ca³y projekt, mnie nawet zatrudnili na trzy miesi¹ce na 
stanowisko starszego projektanta. Przetarg ofertowy wygraliœmy. 
W tym czasie budowano kuŸniê w Skoczowie z rzêdami m³otów. 
Jan Œmi³owski mówi³ mi, ¿e to trzeba robiæ inaczej, ale gdzieœ te 
nasze m³oty trzeba by³o upchaæ. Oczywiœcie m³oty musz¹  byæ, 
ale nie za du¿o. J. Œmi³owski mia³ satysfakcjê, ¿e uda³o siê usta-
wiæ w Skoczowie przynajmniej jedn¹  kowarkê kopiuj¹c¹ . 
Wybra ³ Pan zawód nauczyciela dlaczego? 
Po studiach przyszed³em do Ustronia, bo liczy³em na to, ¿e jako 
inwalida bêdê spokojnie pracowa³ jako konstruktor. Tak siê jed-
nak z³o¿y³o, ¿e zaproponowano mi pracê nauczyciela, no i 48 lat 
w tym hromskim zawodzie przepracowa³em. 
¯a³uj e Pan? 
Nie ka¿dy mo¿e robiæ to co kocha, ale trzeba kochaæ to co siê 
robi. I pokocha³em ten zawód. Satysfakcjê dawa³y mi ma³e mo-
dele wykonywane z ch³opcami. Gdy chciano zrobiæ prezent, czy 
to w Berlinie, czy to w Leningradzie, przyje¿d¿ano do nas, czy 
nie dalibyœmy im modelu. Innym razem wizytator pyta, czy wiem, 
¿e na œwiecie s¹  ju¿ kuŸniarki z poziomym podzia³em matryc. 
Wys³ucha³em, a po przerwie na lekcjê ch³opcy przynieœli dwa 
modele takich kuŸniarek - angielskiej i niemieckiej. 
Czy Pana uczniowie wiedzieli, jaki e b³êdy siê pope³nia? 
Wiedzieli jak dobrze kuæ. Jedni wyjechali do Niemiec i tam s¹ 
porz¹dnymi fachowcami, inni zostali. 
Skoro Pana uczniowie wiedz¹, ¿e nie zawsze jest to kucie w³a-
œciwe, to dlaczego nic siê nie zmienia? 12 lat nie mamy socja-
lizmu i nie musimy produkowaæ m³otów w ramach RWPG. 
Maszyny do kucia s¹  drogie i nie tak ³atwo je wyrzuciæ. Moi 
uczniowie wiedz¹, ¿e mo¿na kuæ inaczej, ale przecie¿ technolo-
gia jest uzale¿niona od parku maszynowego, ró¿norodnoœci od-
kuwek, wielkoœci serii i materia³u wyjœciowego. 
W KuŸni jest wiele tzw. nowych uruchomieñ. Czy to dobrze? 
Zagranic¹  kuŸnie siê specjalizuj¹  i wykonuj¹  tylko pewien typ 
odkuwek. Tymczasem w naszej KuŸni, jak siê podaje kuŸni uni-
wersalnej, produkuje siê oko³o 1000 rodzajów odkuwek. O czym 
tu mówiæ. Gdyby to by³o 100 rodzajów mo¿na by myœleæ o opty-
malnej technologii. 
Jaki jest ratunek dla naszej  KuŸni? 
Nie widzê. Niektórzy mówi¹, ¿eby wyrzuciæ m³oty. A to siê nie 
da. bo co zrobiæ z kompresorowi!i¹, kot³owni¹, fundamentami. 
Pod prasy trzeba zrobiæ inne fundamenty. Mo¿e wybudowaæ obok 
drug¹  KuŸniê, a t¹  zostawiæ jako pami¹tkê? Jedni maj¹  zamki, 
my bêdziemy mieli KuŸniê. 
Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³: Wojs³aw Suchta 

Po obu stronach Olzy, jak rów-
nie¿ w innych regionach Pol-
ski mieszka sporo osób nosz¹-
cych nazwisko Korcz. Po raz 
pierwszy zanotowano j e w 
1370 r. w formie Karcz, od kar-
czowania. 

Prawie 80 lat temu w Zebrzy-
dowicach za³o¿ony zosta³ 
„Prowizoryczny komitet dla 
zbudowania lini i ko le jowej 
Cieszyn - Moszczenica". Po-
ci¹ g na tej trasie zacz¹³ kurso-
waæ w drugiej po³owie lat 30. 

Zamek w Zebrzydowicach 
wzniesiony w XVI w. nale¿a³ 
do Liszków. Przebudowany zo-
sta³ w 1760 r., a kolejnych 
zmian dokonano w XIX w. Ze 
zniszczeñ wojennych zosta³ od-
budowany w latach 60. 

Oddzia³ Zwi¹zk u Hodowców 
Go³êbi Pocztowych w Strumie-
niu liczy ponad 100 cz³onków. 
S¹  skupieni w sekcjach w B¹ -
kowie, Zbytkowie, Chybiu, 
Strumieniu oraz od trzech lat 
w Drogomyœlu. (nik ) 



W sobotê 27 lipca na stawie kajakowym przy ul. 3 Maja odbê-
dzie siê ciekawa impreza rekreacyjna pod has³em p³ywania „na 
byle czym". O godz. 10.00 nast¹pi przedstawienie za³óg poprzez 
op³yniêcie dooko³a stawu i prezentacja w³asnorêcznie wybudo-
wanych pojazdów wodnych. O godz. 12.00 rozpocznie siê Wiel-
ki Wyœcig. Dla pokonanych rewan¿em bêdzie bitwa morska po-
miêdzy dwuosobowymi za³ogami damsko-mêskinii. Uczestnicy 
bitwy wyp³yn¹  na œrodek stawu „na byle czym" ubrani w sposób 
umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê. 

Stowarzyszenie Ustroñskie Do¿ynki i Stowarzyszenie Kupców 
w Ustroniu zapraszaj¹  do sk³adania podañ o prowadzenie handlu 
i stoisk gastronomicznych na tradycyjnych Ustroñskich Do¿yn-
kach, które odbêd¹  siê 25 sierpnia. Podania nale¿y sk³adaæ w se-
kretariacie Urzêdu Miasta w terminie do 9 sierpnia 2002 r. 
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W ostatni¹  sobotê w ustroñskim amfiteatrze wyst¹pi³ y dwa 
zespo³y. Pierwszy, Provider  graj¹c y muzykê dla czterdziesto-
latków i w ca³kowicie odmiennym stylu zaprezentowa³ siêTy-
roli a Band graj¹c y muzykê tyrolsk¹ . Fot. W. Suchta 

W Ustroniu ju¿ drugi raz pojawi³ siê ten sam z³odziej okrada-
j¹c y pokoje hotelowe z co cenniejszego wyposa¿enia. 15 lipca 
w jednym z pensjonatów skrad³ tuner, poœciel i kosmetyki. Po pó³ 
godzinie zameldowa³ siê w jednej z piramid na Zawodzili, 
i z wynajêtego pokoju wyniós³ telewizor. Z³odziej pos³uguje siê 
skradzionym dowodem osobistym mieszkañca Chorzowa. Zja-
wia siê w hotelowej recepcji, wybiera pokój, a potem go okrada 
i wychodzi. Grasuje w po³udniowej czêœci kraju. Wiadomo te¿, 
¿e porusza siê kremowym passatem lub oplem o numerach reje-
stracyjnych - FFPR 96. Wiek z³odzieja oko³o 25-30 lat, wysoki, 
w³osy krótko obciête. 

Co ciekawe prowadz¹cy hotele, pensjonaty i domy wczasowe 
przed sezonem zostali powiadomieni o tym z³odzieju. Podano 
dane personalne z dokumentu, którym bêdzie siê pos³ugiwa³. Nie-
stety to nie pomog³o. Pojawi³ siê znowu, z tym samym dokumen-
tem i znowu uda³o mu siê zbiec. (ws) 

13 lipca ju¿ po godz. 22 pijany mieszkaniec ¯o r postanowi³ 
pojeŸdziæ sobie polonezem po Ustroniu. Wiele siê nie najeŸdzi³. 
Pierwsze uderzy³ w p³ot ogródka przy ul. Ga³czyñskiego, natêp-
nie pojecha³ dalej i na ul. Tuwina uderzy³ w ty³ zaparkowanego 
seicento. Wygramoli³ siê z samochodu i postanowi³ iœæ na kwate-
rê. Zatrzyma³a go policja. Wynika badania - 2,23 i 2,25 prom. 
Pobrano tak¿e krew do badania. (ws) 
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15.07.2002 r. 
O godz. 21.40 na ul. B³adnickiej 
jad¹cy na rowerze w kierunku ul. 
Szerokiej mieszkaniec Ustronia 
zosta³ potr¹cony na zakrêcie przez 
fiata 126 kierowanego przez 
mieszkañca Ustronia. Rowerzystê 
przewieziono do szpitala. 
16.07.2002 r. 
O godz. 17.15 na ul. Daszyñskie-
go kieruj¹ca citroenem ZX miesz-
kanka Ustronia najecha³a na ty³ 
identycznego citroena kierowane-
go przez mieszkañca Istebnej. 
17.07.2002 r. 
O godz. 2.55 agencja ochrony in-
formuje o w³amaniu do sklepu na 
ul. Daszyñskiego. Z³odzieje wy-
wa¿yli drzwi, nastêpnie uszkodzi-
li alarm i skradli 15 telefonów ko-
mórkowych wartoœci ok. 16.000 
z³. Poprzedniej nocy podobne w³a-
manie mia³o miejsce w Skoczowie. 
17.07.2002 r. 
O godz. 16 na policjê zg³asza siê 
mieszkanka Kiczyc i informuje, ¿e 
w sklepie w Nierodzimiu ktoœ jej 
ukrad³ portfel z dokumentami. 
17.07.2002 r. 
O godz. 17.25 z jednego ze skle-
pów w centrum miasta ktoœ krad-

nie torebkê w³aœcicielki pozosta-
wion¹  na zapleczu. 
17.07.2002 r. 
O godz. 23 na ul. Ks. Kojzara za-
trzymano nietrzeŸwego mieszkañ-
ca Goleszowa kieruj¹cego fiatem 
126. Wynik badania - 1,31 i 1.48 
prom. 
18/19.07.2002 r. 
W nocy zatrzymano do kontroli 
kieruj¹cego samochodem miesz-
kañca Gliwic. Okaza³o siê, ¿e prze-
kroczy³ on limit 24 karnych punk-
tów za wykroczenia drogowe. Za-
trzymano prawo jazdy. 
21.07.2002 r. 
O godz. 10.20 na ul. Wiœlañskiej 
kieruj¹cy seicento mieszkaniec 
Brzegu najecha³ na tyl tlata sicny 
kierovvanego przez mieszkañca 
Rudy Œl¹skiej. 
21/22.07.2002 r. 
W nocy patrol policji zatrzymuje 
naZawodziu zakrwawionego mê¿-
czyznê. Równoczeœnie s³ychaæ 
w³¹czony alarm w jednym z loka-
li . Na miejscu okazuje siê, ¿e ktoœ 
w lokalu rozbi³ szybê, wszed³ do 
œrodka, ale niczego nie skrad³. Na 
rozbitym szkle liczne œlady krwi. 
Prawdopodobnie zatrzymany mê¿-
czyzna próbowa³ w³amania, ale 
porani³ siê na szybie, a dodatko-
wo sp³oszy³ go alarm. (ws) 

15.07.2002 r. 
Przewieziono na policjê mê¿czy-
znê usi³uj¹cego ukraœæ wêdliny ze 
sklepu Albert. 
16.07.2002 r. 
Mandatem 100 zl ukarano miesz-
kañca Ustronia za niszczenie tere-
nów zielonych w Dobce. Polega-
³o to na tym. ¿e wjecha³ swym 
mercedesem a¿ nad brzeg potoku. 
16.07.2002 r. 
Na ul. Wiœniowej zabezpieczono 
czterometrow¹ studniê, z której 
ktoœ skrad³ klapê. 
16.07.2002 r. 
Z ul. Orzechowej przewieziono 
bezpañskiego psa do schroniska. 

18.07.2002 r. 
Prowadz¹cym roboty ziemne na-
kazano oczyszczenie ul. Jclcnica. 
18.07.2002 r. 
Mieszkañcy Lipowca informuj¹  o 
podrzucaniu trawy. Ustalono, ¿e 
trawê w workach podrzuca miesz-
kaniec Górek Wielkich. 
19.07.2002 r. 
Mieszkañcy interweniuj¹, ¿e 
w okolicach Szpitala Uzdrowisko-
wego wa³êsaj¹  siê trzy bezdomne 
psy. Dwa uda³o siê przewieŸæ do 
schroniska dla zwierz¹t. 
20/21.07.2002 r. 
Podczas weekendu wystawiono 
cztery mandaty osobom, które 
ustawi³y namioty i biwakowa³y na 
wa³ach Wis³y na wysokoœci ul. 
Furmañskiej. (ws) 

Przynajmniej  trzy razy rocznie na Gojach przyjezdni zostawiaj¹ 
swe pieski i odje¿d¿aj¹. Ostatnio Józef Sikora przygarn¹ ³ sukê 
spodziewaj¹c¹  siê szczeni¹t. Szczêœliwie urodzi³a siedem pie-
sków. Dwa znalaz³y nowych w³aœcieieli, raszta czeka na do-
brych ludzi (ul. Brody 83, tel. 854-39-670). Na razie pieskami 
opiekuje siê piêcioletni Krystia n Miko³ajczyk. Fot. W. Suchta 
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I
W pierwszej po³owie czerwca grupa kolarzy z Ustronia uczest-

niczy³a w wyprawie rowerowej do Prowansji. Bajkowe krajobra-
zy górskie, pola lawendy, gaje oliwne, wspania³e w¹wozy rzek 
Ardeche i Verdon, delta Rodanu no i oczywiœcie najs³ynniejsza 
kolarska góra œwiata Mount Ventoux (21 km podjazdu, 1500 ni 
przewy¿szenia) powoduj¹, ¿e Prowansja jest wrêcz wymarzon¹ 
krain¹  na wyprawy rowerowe. 

Kibice kolarstwa mieli natomiast okazjê obserwowaæ trudy 
podjazdu na Mont Ventoux podczas niedzielnego etapu Tour de 
France. Faktycznie góra budzi respekt najlepszych, wiêc wypada 
pogratulowaæ dzielnym ustroniakom, którym uda³o siê wspi¹æ na 
rowerach jednym z najciê¿szych podjazdów rowerowych œwiata. 

Ustroniacy uczestnicz¹cy w wyprawie: M. Ga³aszek, Z. Ho³u-
bowicz, K. Kapo³ka, R. Mazur, E. i A. Nowiñscy, M. ¯abiñski. 

Uczestnicy wyprawy rowerowej. 

I
Dyrekcja Biblioteki Œl¹skiej przes³a³a do burmistrza Ireneusza 

Szarca list, w którym znalaz³y siê gratulacje dla znakomicie funk-
cjonuj¹cej ustroñskiej biblioteki. Czytamy w nim: 

„Mil o nam poinformowaæ Pana, ¿e Miejska Biblioteka Publicz-
na w Ustroniu uzyska³a w roku 2001 bardzo dobre wyniki czytel-
nicze i, podobnie jak w roku poprzednim, zajê³a pierwsze miej-
sce w agregatowym indeksie aktywnoœci wœród wszystkich bi-
bliotek powiatu cieszyñskiego. W porównaniu z poprzednim ro-
kiem, liczba czytelników korzystaj¹cych ze zbiorów bibliotecz-
nych powiêkszy³a siê, osi¹gaj¹c wartoœæ 5.980, a wskaŸnik obra-
zuj¹cy iloœæ czytelników na 100 mieszkañców wyniós³ 37 i po-
nownie znacznie przekroczy³ analogiczny wskaŸnik dla ca³ego 
województwa wynosz¹cy 22. Tak dobre wyniki Biblioteka za-
wdziêcza sumiennoœci, pracowitoœci i zaanga¿owaniu swych pra-
cowników, którzy pomimo licznych trudnoœci zwi¹zanych z wy-
j¹tkow o niesprzyjaj¹c¹  sytuacj¹  lokalow¹  oraz niewystarczaj¹c¹ 
obsad¹, staraj¹  siê efektywnie wype³niaæ swoje zadania. 

Serdecznie gratulujemy znakomicie funkcjonuj¹cej placówki 
i dziêkujemy za opiekê nad ni¹ , a szczególnie za docenienie roli, 
jak¹  odgrywa odpowiednio przystosowany lokal w sprawnym 
zorganizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci bibliotecznej. Mamy 
nadziejê, ¿e pomieszczenia, jakie w przysz³ym roku obejmie Bi-
blioteka, pozwol¹  jej jeszcze sprawniej i efektywniej spe³niaæ 
swoje funkcje wobec mieszkañców miasta oraz licznie odwie-
dzaj¹cych j e wczasowiczów i kuracjuszy, a ponadto rozwijaæ 
i poszerzaæ sw¹ dzia³alnoœæ stosownie do zmieniaj¹cych siê po-
trzeb œrodowiska." 

List podpisa³ prof. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Œl¹-
skiej w Katowicach. 

Pierwsze miejsce w powiecie cieszyñskim nasza biblioteka za-
jê³a po raz trzeci. Taki sam znakomity wynik osi¹ga od 1999 roku. 
Niewtajemniczonym wyjaœniamy, ¿e „agregatowy indeks aktyw-
noœci" to obliczenie poziomu czytelnictwa na podstawie liczby 
zakupionych woluminów, liczby czytelników i liczby wypo¿y-
czeñ w przeliczeniu na 100 mieszkañców. 

Mecz fina³owy. Fot. W. Suchta 

Przez dwa dni na kortach w Jaszowcu rozgrywano turniej teni-
sa ziemnego Ustroñ Open 2002. By³ to prawdziwy turniej otwar-
ty, gdy¿ razem rywalizowali mê¿czyŸni, kobiety i m³odzie¿. 16 
uczestników podzielono na cztery grupy. Dwóch najlepszych za-
wodników wychodzi³o z grupy, a dalej turniej rozgrywano syste-
mem pucharowym. W upaln¹  niedzielê 21 lipca rozegrano mecze 
fina³owe. W spotkaniu o trzecie miejsce Tomasz Rutkowski po-
kona³ Tomasza Kotarskiego 2:0, natomiast w finale Wojciech 
G³¹biñsk i wygra³ z Igorem Kowalczykiem 2:0 (7:6, 6:4). 
- Mecz f ina³owy ciê¿ki - mówi zwyciêzca W. G³¹biñski. -
W takim upale by³a to gra b³êdów, do tego brakowa³o si³. Co 
rok u gram z Igorem i wreszcie uda³o mi siê wygraæ z czego 
jestem bardzo zadowolony. Rok temu przegra³em z nim i za-
j¹³e m trzecie miejsce. Gram niewiele, kilk a razy w roku i mo-
bilizuj ê siê tylk o na ten turniej . W ubieg³ym tygodniu uda³o 
mi siê dwa razy graæ. Ca³y turnie j  w bardzo przyjaznej  at-
mosferze i ¿yczê wszystkim organizatorom takich turniejów . 

Mimo skromnej iloœci graczy turniej obsadzony by³ bardzo moc-
no. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w finale spotkali siê by³y reprezen-
tant Polski juniorów i zwyciêzca turnieju Family Cup. Na kor-
tach by³o eiegancko, bez ¿adnych niedomówieñ. Grano bez sê-
dziów, a problematyczne pi³ki powtarzano. 
- Puchary ufundowa³ Urz¹ d Miasta, niestety nie znaleŸliœmy 
nikogo kto sponsorowa³by inne nagrody - mówi organizator 
turnieju Leszek Lankocz. - Myœlê, ¿e w drugi m turnieju , któ-
ry chcemy przeprowadziæ w sierpniu, uda nam siê zorganizo-
waæ jakieœ nagrody. Jak ten drugi turnie j  nazwiemy jeszcze 
nie wiem. Z organizacj¹  raczej  problemów nie ma, najwiêk-
sz¹  niewiadom¹  w tenisie jest zawsze aura. Niestety nie uczest-
niczyli w turniej u wczasowicze, ale te¿ w oœrodkach niewiele 
osób. Myœlê, ¿e kolejne turniej e Ustroñ Open bêd¹  mia³y co-
raz lepsz¹  obsadê, a ju ¿ dziœ poziom jest dobry. Liczê te¿ na 
to, ¿e zawodników z roku na rok bêdzie wiêcej. W przysz³oœci 
planujemy, by Ustroñ Open rozgrywany by³ dodatkowo 
w kategorii kobiet i m³odzie¿y. (ws) 

L. Lankocz wrêcza puchar  zwyciêzcy Ustroñ Open 2002 W. 
G³¹biñskiemu. Fot. W. Suchta 



18 czerwca swe dziesiêciolecie obchodzi³o Ogólnokrajowe Sto-
warzyszenie Kombatantów Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie 
Oddzia³ w Ustroniu. Z tej okazji odby³o siê spotkanie cz³onków 
tej organizacji kombatanckiej w MDK Pra¿akówka, a uczestni-
czy³a w nim przewodnicz¹ca Rady Miasta Emili a Czembor, pre-
zes Zarz¹du G³ównego SKPSZZ Z. Korwi n Soko³owski, z pocz-
tem sztandarowym przybyli kombatanci polskich si³ zbrojnych 
na Zachodzie z Zaolzia. SKPSZZ dzia³a w Ustroniu od 1992 r. 
Pierwszym prezesem by³ Wikto r  Chrapek. PóŸniej obowi¹zki 
prezesa pe³ni³ Roman Kubalok , a od 1994 r. Adam Heczko. 
Obecnie oddzia³ w Ustroniu liczy 134 cz³onków, w tym 46 wdów 
po kombatantach. Cz³onkowie SKPSZZ w czasie wojny w zde-
cydowanej wiêkszoœci byli szeregowcami. W maju 2000 r. kom-
batanci z SKPSZZ jako pierwsi w naszym rejonie otrzymali mia-
nowanie na pierwszy stopieñ oficerski, zaœ w tym roku Patenty 
Weterana. 
- Cz³onkiem naszego Stowarzyszenia zostaje siê na podsta-
wie zaœwiadczenia wydanego przez brytyjski e ministerstwo 
obrony, ¿e dana osoba by³a ¿o³nierzem Wojska Polskiego na 
Zachodzie - mówi prezes A. Heczko. 

SKPSZZ zrzesza g³ównie ¿o³nierzy II korpusu gen. Andersa 
we W³oszech i I dywizji pancernej gen. Maczka. S¹  te¿ spado-
chroniarze, marynarze, lotnicy, jak np. Jan £uszczek, znajomy z 

Z³o¿ono kwiaty na grobie K. Mordyñskiego. 

czasów wojny Jana Cholewy. Razem byli w dywizjonie 300. 
Strój organizacyjny to czarny beret, ciemna marynarka i jasne 

spodnie. Niektórzy cz³onkowie na spotkania i uroczystoœci przy-
chodz¹  w oryginalnych mundurach z okresu II wojny œwiatowej. 

Po uroczystoœci jubi leuszowej w Pra¿akówce kombatanci 
SPSZZ z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem Jana Cholewy oraz na 
cmentarzu katolickim na grobie ¿o³nierza spod Monte Cassino 
Kazimierza Mordyñskiego. 

Powik³ane s¹  losy polskich ¿o³nierzy w czasie li wojny œwiato-
wej. Polacy bili siê na wszystkich frontach, do kraju wracali ze 
wschodu i zachodu. Wielu ¿o³nierzy ze Œl¹ska do Wojska Pol-
skiego trafi³o z Wehrmachtu. Jak podaje Wojskowy Instytut Hi-
storyczny pod koniec wojny na Zachodzie walczy³o 228.000 Po-
laków, z czego 89.000 z Wehrmachtu. Inni przeszli przez Sybe-
riê, Bliski Wschód. Czêœæ na Zachodzie znalaz³a siê po przegra-
nej wojnie obronnej 1939 r. Po zakoñczeniu wojny los polskich 
¿o³nierzy by³ niejasny. 
- Mog³em zostaæ na Zachodzie, ale nas przesunêli do robót 
minerskich na Wyspach Owczych. Panowa³y tam doœæ trud -
ne warunki , wiêc zapisa³em siê, ¿e chcê wróciæ do kraj u -
mówi A. Heczko. - Owszem, namawiano nas byœmy zostali 
w Anglii . Mog³em skoñczyæ tam szko³y. Kolega zosta³ i kiedy 
tu przyjecha³ piêtnaœcie lat temu, to j a jeszcze pracowa³em. 
By³ u mnie i mówi: „Wiesz co Adam, j a to ci zazdroszczê. •l e 
zrobi³em, ¿e nie wróci³em. Tam siê o¿eni³em, prowadzi³em 
warsztat naprawy samochodów i robi³em od rana do wieczo-
ra. Co z tego, ¿e mam cha³pê, dwa samochody, jak ja siê tak 
narobi³em. A ty przychodzisz se z roboty i masz wolne."  Ale 
nam te¿ nie by³o ³atwo. Po powrocie by³y problemy. Nieufnie 
na nas patrzono, a my nie chwaliliœmy siê sk¹d przychodzi-
my. W KuŸni pracowa³ ze mn¹  Franciszek Kisia³a. D³ugo nie 
wiedzieliœmy o sobie, ¿e walczyliœmy w tej  samej  dywizji . 

Poczty sztandarowe przy pomniku J. Cholewy. 

Dziœ kombatanci z Zachodu nie musz¹  siê ukrywaæ. Maj¹  swo-
je stowarzyszenie, które przede wszystkim za³atwia im ró¿ne spra-
wy z administracj¹  pañstwow¹, organizuje spotkania i udzia³ 
cz³onków SPSZZ w rocznicach, œwiêtach , pozwala te¿ ¿o³nie-
rzom z Zachodu, którzy wrócili do kraju po wojnie, odzyskaæ 
godnoœæ. W Polsce Ludowej traktowani byli jak ludzie niepew-
ni, kombatanci drugiej kategorii. Wojs³aw Suchta 

W dawnym 

Na fotografii znajduje siê obiekt Zespo³u Szkó³ Technicznych 
podczas budowy, co nast¹pi³o pod koniec lat 40. ubieg³ego wie-
ku. Szko³a ta powsta³a na miejscu huty „Klemens" (funkcjonuj¹-
cej w latach 1772 - 1897) i odlewni „El¿bieta" (funkcjonuj¹cej 
w latach 1820- 1906). 

W pamiêtnikach Jana Jarockiego, d³ugoletniego dyrektora 
ustroñskiej fabryki mo¿na na ten temat odnaleŸæ nastêpuj¹ce 
uwagi: „Najwa¿niejszym zadaniem by³o uzyskanie odpowiednie-
go pomieszczenia, w którym znalaz³yby siê gimnazjum i techni-
kum. (...) Istnia³y nastêpuj¹ce mo¿liwoœci uzyskania odpowied-
niego pomieszczenia: 
- Najw³aœciwsze by³oby zbudowanie nowego gmachu dla zespo-
³u szkól. Starania w tym kierunku nie mia³y widoków na ich re-
alizacjê. Przyk³adem tego niech bêdzie fakt, ¿e pierwszy budynek 
szkolny (dla szko³y 1000 lecia) zbudowano dopiero w 1963 r. 
- Istnia³a, co prawda mo¿liwoœæ zdobycia gotowych pomieszczeñ 
przez zajêcie w tej czy innej formie istniej¹cych prywatnych pen-
sjonatów. Uwa¿aliœmy jednak, ¿e by³oby to krzywdz¹ce dla ich 
w³aœcicieli. 
- W poszukiwaniu pomieszczenia zwróci³em uwagê na opuszczo-
ny budynek dawnej huty. Obiekt ten posiada³ du¿¹ powierzchniê, 
zdrowe mury i dobry dach. Nie by³ on zagospodarowany, 
a w ma³ym tylko zakresie by³ u¿yty jako sk³ad du¿ych modeli. Po 
przeanalizowaniu sprawy okaza³o siê, ¿e nadaje siê on doskona-
le na pomieszczenia zespo³u szkó³ ³¹cznie z warsztatami mecha-
nicznymi i kuŸni¹. Powierzchnia by³a a¿ nadto wystarczaj¹ca na 
ówczesne potrzeby ". 

W obiekcie dawnej huty i odlewni Zespó³ Szkó³ Technicznych 
funkcjonuje ju¿ przez ponad pó³ wieku. Lidi a Szkaradnik 
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Jak siê Panu podoba³a atmosfera tego koncertu? 
Atmosfera wspania³a. By³ to charytatywny wystêp Edwarda Simo-
niego - j a jestem jego goœciem. Mamy wspólny program z L. Czer-
nym, z którym wystêpujemy w Polsce, gdzie graliœmy ju¿ kilka 
koncertów. Ostatnio daliœmy koncert po mszy œw. w Piekarach Œl¹-
skich podczas pielgrzymki mê¿czyzn i m³odzieñców w Bazylice 
Matki Boskiej Piekarskiej. Wyst¹piliœmy wspólnie z Józefem Skrze-
kiem i sopranistk¹  Ol¹  przed stutysiêczn¹  publicznoœci¹. Wykona-
liœmy muzykê koœcieln¹  - Edward bardzo chcia³ to prze¿yæ, dlate-
go jesteœmy wdziêczni arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, ¿e 
umo¿liwi³ nam ten wystêp. Wczeœniej graliœmy dwa du¿e koncerty 
w Domu Muzyki i Tañca w Zabrzu z wykonawcami niemieckimi. 
Jak podoba³o siê Panu w Ustroniu? 
Ustroñ znam bardzo dobrze, gdy¿ jako dziecko czêsto przyje¿d¿a-
³em tu na kolonie i obozy. Mia³em te¿ okazjê zaœpiewaæ na Festi-
walu Piosenki Czeskiej i S³owackiej przed kilkunastoma laty, kie-
dy by³em jeszcze m³odym ch³opakiem. Mia³em wtedy zespó³ roc-
kowy „PX" . Byliœmy tak¹  polsk¹  wersj¹  zespo³u „Kiss", starali-
œmy siê nawet wygl¹daæ tak jak oni. Konkurowaliœmy z najlep-
szym wówczas polskim zespo³em rockowym „TSA" , z którym te¿ 
czêsto wystêpowaliœmy. Wszyscy muzycy z „PX" byli studentami 
Akademii Muzycznej w Katowicach, graj¹  w ró¿nych orkiestrach, 
s¹  symfonicznymi muzykami. Chcieli pobawiæ siê trochê w rocka. 
Ja by³em wtedy jeszcze zupe³nym amatorem. Dopiero póŸniej skoñ-
czy³em klasê œpiewu prof. Wa³cerza w Zabrzu. Pierwszy mój an-
ga¿ to by³a praca w chórze Œl¹skiej Opery w Bytomiu. 
Czy rocka porzuci³ ju ¿ Pan ca³kowicie? 
Nie. Koñczê nagrywaæ studyjn¹  p³ytê z Józefem Skrzekiem i moim 
zespo³em „Welcome Group Project". W sk³ad tej grupy wchodz¹ 
zachodnionicmieccy muzycy. Józef Skrzek jest g³ównym kompo-
zytorem, wspólnie robimy aran¿e. Inny mój projekt muzyczny to 
„LMD " z Markiem Dimitrowem, gitarzyst¹  z legendarnego zespo-

Po raz dziesi¹ty rozegrano w Ustroniu turniej koszykówki na 
asfalcie „Beton". Dziesiêæ lat temu turniej postanowili zorgani-
zowaæ m³odzi ch³opcy, zapaleñcy koszykówki. Koñczyli szkolê 
podstawow¹ i czuli siê na tyle doroœli, by turniej zorganizowaæ. 
- Pamiêtam gdy ch³opcy przyszli do mnie po raz pierwszy 
przed dziesiêciu lat i powiedzieli, ¿e chc¹  zrobiæ turnie j  - wspo-
mina zajmuj¹ca siê sportem w UM Gra¿yna Winiarska . - Wie-
dzia³am, ¿e trzeba im pomóc. Mateusz Werpachowski, Bar-
tosz Wasilewski, Zbigniew Winter  i Przemys³aw Chybior z 
miin o m³odego wieku potrafil i sobie poradziæ z du¿¹  impre-

Jubileuszowy Be6ton rozpoczê³y rzuty do kosza burmistrz a I. 
Szarca i prezesa „Si³y"  A. Georga. Fot. W. Suchta 
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³u M³odej Generacji „Uk³ad", który istnia³ w Bytomiu. By³o to wtedy 
kiedy gra³y te¿ takie zespo³y jak: „Kasa Chorych", „Mech", „Kom-
bi" i „Exodus". Przez pewien czas w latach osiemdziesi¹tych Ma-
rek by³ gitarzyst¹  w „Budce Suflera". 
Dzisiaj  mogliœmy Pana us³yszeæ w repertuarze klasycznym acz-
kolwiek w nowoczesnym opracowaniu. Jaki repertuar  Pan jesz-
cze wykonuje? 
W styczniu mia³em zaszczyt nageaæ p³ytê z Micha³em Urbania-
kiem, który zaprosi³ mnie do Lodzi, by stworzyæ muzykê do filmu 
animowanego „Eden" w re¿yserii Andrzeja Czeczota. Muzykê 
skomponowa³ M. Urbaniak. Œpiewam tam równie¿ z Ul¹  Dudziak. 
By³o to dla mnie du¿e prze¿ycie, kiedy spotkaliœmy siê podczas 
koncertu w klubie jazzowym w Bytomiu i Urbaniak da³ mi szansê 
zaœpiewania. 
Obecnie jestem na etacie w Teatrze Muzycznym w Aachen, gdzie 
wystawia siê opery, wodewile, musicale, operetki, mogê wiêc œpie-
waæ ró¿ne rzeczy. 
Dziêkujê Panu za rozmowê. 

Po koncercie Edwara Simoniego poprosi³am te¿ o krótk¹  rozmo-
wê Lucjana Czernego, jednego z inicjatorów wystêpu wirtuoza 
fletni Pana w Ustroniu, prowadz¹cego równie¿ koncert. 

S³ysza³am, ¿e ma Pan bardzo ciekawy pomys³... 
Noszê siê z zamiarem zaiinicjowania „Konwoju dla Serca". My-
œlê, ¿e powinien rozpoczynaæ siê corocznym festiwalem w Ustro-
niu, który by³by nawi¹zaniem do formu³y koncertu charytatywne-
go „Muzyka dla serca", powo³anego do ¿ycia przez dyrektora Ey-
symontta. Powinien to byæ festiwal tzw. muzyki œrodka. I tak jak 
Owsiak organizuje rock and rollow¹  Wielk¹  Orkiestrê Œwi¹tecznej 
Pomocy u nas rusza³by „Konwój " muzyki œrodka od Ÿróde³ Wis³y, 
potem dalej. Pomaga³by w Krakowie, Sandomierzu i dalej Wis³¹ 
a¿ do Gdañska. Nasz „Konwój" gra³by na rzecz serca - pomaga³by 
klinikom, szpitalom, miejscom, gdzie ratuje siê ¿ycie. 
To pomys³ przemawiaj¹c y do wyobraŸni... 
Uwa¿am, ¿e Ustroñ jest miejscem wybranym. Jeœli mo¿na tu reha-
bilitowaæ pacjentów po zabiegach kardiologicznych i kardiochi-
rurgicznych to najpiêkniejszym podziêkowaniem dla œwiata me-
dycyny jest fakt, ¿e ci ludzie wychodz¹  st¹d w pe³ni sprawni, goto-
wi do podjêcia pracy i nie musz¹  byæ rencistami, inwalidami. 
Dziêkujê Panu za rozmowê. Rozmawia³a: Anna Gadomska 

z¹ . W kolejnych turniejac h potrzebowali coraz mniej  pomo-
cy, robil i j e praktyczni e sami. Byli te¿ wspania³¹  grup¹  do-
brze znaj¹cych siê przyjació³, którzy polegaj¹  na sobie. Chcia-
³abym, aby Beton nadal by³ rozgrywany w Ustroniu i by or-
ganozowali go m³odsi, ale równi e wspaniali ch³opcy. 

Dziœ s¹  o dziesiêæ lat starsi, ale nadal spotykaj¹  siê przy okazji 
turnieju. Zreszt¹  ciê¿ar przygotowañ wzi¹ ³ na siebie nieco m³od-
szy kolega Rafa³ Chybiorz. Jak sam twierdzi przygotowanie „Be-
tonu" w tym roku zajê³o mu dwa tygodnie pracy. Kiedyœ trwa³o 
to nawet pól roku, ale có¿ znaczy doœwiadczenie. W ostatnim 
okresie przygotowañ pomaga³ mu Marci n Adamczyk. 
- Dzieñ przed turnieje m zjecha³a ekipa „staryc h betonów" 
i ju ¿ razem pracowaliœmy - dodaje R. Chybiorz. 

Turniej przyj¹³ siê w Ustroniu, jest doceniany, ma swój od-
dŸwiêk w prasie, jest to wiêc te¿ promocja miasta. Jak twierdz¹ 
uczestnicy, jest to jedyny turniej koszykówki, gdzie panuje tak 
przyjazna atmosfera - wszystkim uczestnikom udziela siê fami-
lijn a atmosfera. Wszelkie spory, w¹tpliwoœci wyjaœniane s¹  na 
bie¿¹co. Podobnie by³o w tym roku gdy rzêsisty deszcz uniemo¿-
liwi ³ rozegranie fina³u. Wspólnie zdecydowano, ¿e o zwyciêstwie 
zadecyduj¹  rzuty osobiste. Nikt nie protestowa³. 
- By³ to dziesi¹ty turnie j  i nie wypada³o, by siê nie odby³ -
mówi R. Chybiorz. - Mia³em czas i ochotê zrobiæ tê imprezê. 
Czy bêdzie jedenasty, trudn o powiedzieæ. W ka¿dym razie 
szukamy nastêpców. M y ju ¿ mamy w³asne obowi¹zki , koñ-
czymy studia, wiêc dobrze by³oby gdyby w przygotowanie 
Betonu zaanga¿owali siê m³odsi koledzy. Oczywiœcie w XI 
Betonie pomo¿emy m³odszym kolegom, powiemy co i jak , 
gdzie siê udaæ i jak to zrobiæ. 

O organizacji trzeba mieæ jednak trochê pojêcia. Bud¿et turnieju 
to oko³o 10.000 z³, nie licz¹c robocizny organizatorów. Teraz „sta-
re betony" czekaj¹  na m³odych, pe³nych zapa³u. (ws) 



Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia œw. Karola Boromeusza, 
popularnie zwane boromeuszkami, obchodzi w tym roku 350. 
rocznicê pos³ugi w œwiecie. 

Siostra prze³o¿ona ustroñskiego Domu Antonetta Dndok za-
prosi³a do wspólnego œwiêtowania Jubileuszu wiernych ze wspól-
noty œw. Klemensa na œrodê, 19 czerwca. W kaplicy klasztornej 
proboszcz ks. Antoni Sapota w koncelebrze z wikariuszami Jac-
kiem Wójcikie m i Wies³awem Firlejem odprawili Mszê œw. 
dziêkczynn¹. PóŸniej proboszcz poœwiêci³ nowe witra¿e, które 
siostry zafundowa³y Domowi z okazji Jubileuszu. Po odmówie-
niu modlitw, pozwalaj¹cych uzyskaæ odpust jubileuszowy wszy-
scy przeszli do ogrodu, gdzie proboszcz poœwiêci³ now¹ altanê. 
Ma ona s³u¿yæ Dzieciom Maryi, które przyje¿d¿aj¹  do Ustronia 
na rekolekcje i na wypoczynek. 

Centralne uroczystoœci jubileuszowe z udzia³em prze³o¿onej 
generalnej Zgromadzenia matki Christian y Busz i metropolity 
katowickiego abp. Damiana Zimonia odby³y siê w niedzielê 16 
czerwca w Miko³owie. Mszy œw. sprawowanej w koœciele œw. 
Wojciecha w Miko³owie przewodniczy³ abp Damian Zimoñ, w 
koncelebrze m.in. bra³ udzia³ proboszcz parafii œw. Klemensa ks. 
kanonik Antoni Sapota. W czasie homilii prof. dr hab. ks. Antoni 
Kie³basa przedstawi³ dzieje Zgromadzenia, historiê powstania 
oraz zas³ugi sióstr w rozwoju dzie³a mi³osierdzia na Górnym Œl¹-
sku, w kraju i na œwiecie. 
- Swoj¹  pos³ug¹  boronieuszki pomagaj¹  nam uœwiadomiæ so-
bie, ¿e najkrótsza droga do Boga, to droga autentycznej  po-
kory . Najkrótsza droga do cz³owieka to droga sprawiedliwo-
œci. I tylk o na bazie sprawiedliwoœci mo¿na budowaæ praw-
dziw¹  mi³oœæ, z której  rodzi siê mi³osierdzie - powiedzia³ na 
zakoñczenie homilii ksi¹dz profesor . 

Siostry nios¹  pomoc wszystkim potrzebuj¹cym. Nie pytaj¹  ja-
kiego s¹  pochodzenia, sk¹d przyszli ani jaki jest ich stan - otrzy-
muj¹  ¿yczliw¹  wyci¹gniêt¹  d³oñ, potrzebn¹  strawê i znajduj¹  opie-
kê w zak³adach prowadzonych przez Zgromadzenie. Realizuj¹  w 
ten sposób zadania wpisane w akt fundacyjny Josepha Chauve-
nela - za³o¿yciela pierwszego Domu Mi³osierdzia. 

Joseph Chauvenel ur. siê w roku 1620 w Nancy w Lotaryngii. 
Dom rodzinny kszta³towa³ w nim postawê wra¿liwoœci, dobroci i 
wspó³czucia. Obdarzony szczególnymi ³askami, pe³en ¿arliwej 
mi³oœci Boga i bliŸniego, odznacza³ siê nadzwyczajnym mi³o-
sierdziem. Spotykaj¹c siê z ogromem nêdzy materialnej i ducho-
wej, której powodem by³a wojna 30 - letnia, ubogich otacza³ g³ê-
bok¹, rozumn¹ i pe³n¹  mi³oœci trosk¹. Dla nich poœwiêci³ swój 
maj¹tek i swoje ¿ycie. Pielêgnuj¹c chorych na cholerê w Toul 
zmar³, maj¹c zaledwie 31 lat. Na ³o¿u œmierci, za zezwoleniem 
swego ojca, zapisa³ swoje dobra na cele dobroczynne rozpoczê-
tego przez siebie dzie³a. 

W nastêpstwie tego ojciec Józefa - Emmanuel - 18 czerwca 
1652r. dokona³ formalnego wpisu, przekazuj¹c fundacjê pw. Œw. 
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa wspó³pracowniczkom swojego 
syna. 10 lat póŸniej przekaza³ do dyspozycji sióstr drugi, wiêk-
szy dom pw. Œw. Karola Boromeusza, na którego fasadzie umiesz-
czona by³a figura tego œw. Kardyna³a. Odt¹d ludnoœæ miejscowa 
zaczê³a nazywaæ siostry w tym domu mieszkaj¹ce - siostrami od 
œw. Karola lub po prostu boromeuszkami. 

Siostry chêtnie przyjê³y patronat œw. Karola Boromeusza, gdy¿ 
ten ¿yj¹cy 100 lat wczeœniej kardyna³ i abp Mediolanu ws³awi³ 
siê heroicznym niesieniem pomocy chorym, biednym i umieraj¹-
cym, zw³aszcza podczas zarazy w 1575r. 

W 1679 r. czteiy siostry z³o¿y³y pierwsze œluby, zobowi¹zuj¹c 
siê trwaæ w Zgromadzeniu a¿ do œmierci i s³u¿yæ ubogim i opusz-
czanym chorym. 

¯yci e i dzia³alnoœæ charytatywna Zgromadzenia rozwija³a siê 
najpierw we Francji a potem i w innych krajach Europy, obejmu-
j¹ c opiek¹  chorych w domach i szpitalach a póŸniej podejmuj¹c 
tak¿e zadania nauczania i wychowywania dzieci i m³odzie¿y. 

W 1892 r. Zgromadzenie otrzyma³o ostateczn¹  aprobatê Stoli-
cy Apostolskiej za pontyfikatu papie¿a Leona XIII . Siostry Mi³o-
sierdzia Œw. Karola Boromeusza pe³ni¹ce dzie³a charytatywne w 
ró¿nych krajach stanowi¹  samodzielne zgromadzenia, pozosta-
j¹ c z³¹czone celem, duchem i tradycj¹  siêgaj¹c¹  pocz¹tków w 
Nancy. 

Zgromadzenie w 
Miko³owie usamo-
dzielni³o siê na ¿y-
czenie Koœcio³a w 
1939 roku. Utrzy-
muje ono ¿yw¹ 
³¹cznoœæ z domem 
macierzystym w 
Nancy i pozosta³y-
mi zgromadzeniami 
w Trewirze, Pradze, 
Grafschafl, Wiedniu 
i Trzebnicy. W roku 
1973 wszystkie 
z g r o m a d z e n ia 
Sióstr Mi³osierdzia 
œw. Karola Borome-
usza utworzy³y fe-
deracjê, dziêki któ-
rej pozostaj¹  jedn¹, 
duchow¹ rodzin¹. 
Zachowuj¹  swoj¹ 
autonomiê w po-
szczególnych kra-
jach, Zarz¹d Gene-
ralny oraz Dom Ge-
neralny i nowicjat. 
Siostry boromeusz-
ki swoj¹  dzia³alno-
œci¹  obejmuj¹opiek¹  ludzi chorych w szpitalach, domach dla do-
ros³ych, w domach wychowawczych dla dzieci oraz katechizuj¹ 
dzieci w szko³ach i przy parafiach, prowadz¹  Dzieci Maryi, pra-
cuj¹  w seminariach oraz wykonuj¹  prace biurowe w kurii, prowa-
dz¹  domy rekolekcyjne. Prowadz¹  tak¿e prace na misjach - w 
Senegalu, Tanzanii, Zambii i na Syberii. 

I tak ju¿ 350 lat siostry boromeuszki kontynuuj¹  ideê Józefa 
Chauvenela. W ten jubileusz wpisuj¹  cz¹stkowe jubileusze i rocz-
nice. Przesz³o 150 lat siostry s¹  w Polsce, przesz³o 100 lat w 
Miko³owie. Obecnoœæ sióstr w Cieszynie to ju¿ ponad 125 lat. 
Szko³a w £añcucie obchodzi³a swoje 100. lecie w ubieg³ym roku, 
na misjach w Zambii - ponad 30 lat pracy. 

Na rêce Matki Generalnej zosta³ skierowany list napisany w 
imieniu Jana Paw³a II , który zawiera³ podziêkowanie za informa-
cjê o Jubileuszu. Papie¿ dziêkowa³ za pos³ugê sióstr oraz obieca³ 
wstawiennictwo u Boga, aby to pos³ugiwanie przynosi³o dobre 
owoce w ich sercach oraz w sercach tych, któiym wychodz¹  na-
przeciw. Papie¿ udzieli³ siostrom apostolskiego b³ogos³awieñstwa. 

Uroczystoœæ w koœciele zakoñczy³o odœpiewanie dziêkczynne-
go Te Deum... 

Druga czêœæ obchodów Jubileuszu mia³a miejsce w Miejskim 
Domu Kultury. Tam dla Sióstr zaœpiewa³ miejscowy chór „Harmo-
nia", który na pocz¹tku wykona³ pieœñ Gaudê Mater Polonia... 

Matka Generalna przyjê³a liczne podziêkowania za pos³ugê 
mi³osiern¹  sióstr - dziêkowali przedstawiciele w³adzy krajowej i 
miejskiej. 

Na kolejny punkt uroczystoœci z³o¿y³y siê dwa wyk³ady. Prof. 
dr hab. o. Mieczys³aw Kr¹piec , dominikanin, prowadzi³ rozwa-
¿ania na temat - Mi³osierdzie Realn¹ Mi³oœci¹, natomiast prof. 
Antoni Kie³basa, salwatorianin, przedstawi³ fakty, liczby i daty 
obrazuj¹ce udzia³ Sióstr Mi³osierdzia œw. Karola Boromeusza w 
dziejach Górnego Œl¹ska. Swój wyk³ad zakoñczy³ stwierdzeniem, 
¿e siostry, mimo i¿ posiadaj¹  swoich œwiêtych patronów oraz 
swoich w³asnych mêczenników, nigdy nie podjê³y ¿adnego pro-
cesu kanonizacyjnego - „bo boromeuszki maj¹  byæ wszystkie 
œwiête". 

Podsumowaniem tej czêœci obchodów Jubileuszu by³ wystêp 
m³odzie¿y zakonnej. W scenie zatytu³owanej „Mi³oœæ trwa" 
dziewczêta ukaza³y sylwetkê za³o¿yciela Zgromadzenia. 

Po uczcie duchowej - jak powiedzia³ ks. pra³at Stanis³aw Pu-
cha³a, prowadz¹cy uroczystoœæ - wszyscy uczestnicy zostali za-
proszeni do obficie zaopatrzonego sto³u. 

W tym dniu w Miko³owie spotka³y siê boromeuszki z ró¿nych 
diecezji i wielu parafii, tak¿e ustroñskiej, a spotkanie to minê³o w 
bardzo rodzinnej i sympatycznej atmosferze. 

Barbar a Langhammcr 
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Rz¹dowy program wspierania gmin w do¿ywianiu uczniów ze 
szkó³ podstawowych i gimnazjów jest programem przewidzia-
nym do realizacji w roku 2002. Umo¿liwia on korzystanie znacz-
nie wiêkszej grupie dzieci z tej formy pomocy, gdy¿ dwukrotnie 
podwy¿sza próg kryterium dochodowego uprawniaj¹cy do jej 
udzielenia. Ju¿ w styczniu nasz Oœrodek rozpocz¹³ starania o uzy-
skanie dotacji na ten cel. W czerwcu Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki 
przyzna³ nam fundusze na realizacjê tego programu. 

Korzystanie przez rodzinê z pomocy w formie do¿ywiania 
uwarunkowane jest spe³nieniem ³¹cznie co najmniej dwóch 
z okreœlonych w ustawie warunków. Pierwszym warunkiem jest 
dochód ni¿szy od ustawowego kryterium dochodowego. Kryte-
rium to oblicza siê dla ka¿dej rodziny indywidualnie, (jest ono 
uzale¿nione od liczby cz³onków rodziny i od ich wieku), sumuj¹c 
kwoty przypadaj¹ce ustawowo na ka¿d¹  osobê. I tak, zgodnie 
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, od 1 czerwca bie¿¹cego roku na 
pierwsz¹  osobê w rodzinie liczymy 418 z³, na ka¿d¹  nastêpn¹ 
maj¹c¹  ukoñczone 15 lat - 294 z³, i na ka¿de dziecko poni¿ej 15-
tego roku ¿ycia - 210 z³. Przyk³adowo dla rodziny sk³adaj¹cej siê 
z rodziców, jednego dziecka w wieku 17 lat i dwójki dzieci 
w wieku 8 i 5 lat, kryterium obliczymy w nastêpuj¹cy sposób: 
418 z³ + 294 z³ + 294 z³ + 210 z³ + 210 z³ = 1426 z³. Kwotê tê, 
zgodnie z zapisami przyjêtymi we wspomnianym programie, mno-
¿ymy przez dwa: 2 x 1426 z³ = 2852 z³ i w ten sposób otrzymu-
jemy dwukrotne kryterium dochodowe brane pod uwagê tylko do 
otrzymania pomocy w formie do¿ywiania dzieci w szko³ach pod-
stawowych i gimnazjach. Nastêpnie sumujemy wszystkie docho-
dy tej rodziny (netto). Je¿eli otrzymamy kwotê ni¿sz¹  od branego 

UCHWAL A Nr XLV I 1/449/2002 
Rady Miasta Ustroñz dnia 10 lipca 2002 r. 

w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar strefy funkcjonal-
nej oznaczonej w s tud ium u w a r u n k o w añ i k ie runków zagospoda-
rowania przest rzennego symbolem „ I" -Wis³ a [ wg za³¹cznika gra-
ficznego w skali 1 : 40000 ] 

Na podstawie art. 12 ust. I i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym | jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 
z 25.02.1999 r. z póŸn zmianami 1 

Rada Miasta Ustroñ u c h w a la 

Przyst¹piæ do opracowania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmuj¹cego obszar strefy funkcjonalnej ozna-
czonej w s tud ium u w a r u n k o w añ i k ie runków zagospodarowan ia 
p rzes t rzennego symbolem „ I " -Wis³ a | wg za³¹cznika graf icznego 
w skali 1 : 40000 ] w przedmiocie : 

- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych 
funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, 

- ustalenia linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi publiczne 
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e tereny niezbêdne do wyty-
czania œcie¿ek rowerowych, 

- ustalenia terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych 
oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny, 

- ustalenia granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj¹cych ochronie, 

- ustalenia zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz 
lini i rozgraniczaj¹cych tereny tej infrastruktury, 

- ustalenia lokalnych warunków, zasady i standardów kszta³towania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿ linii zabudo-
wy i gabarytów obiektów, a tak¿e maksymalnych lub minimalnych wskaŸ-
ników intensywnoœci zabudowy, 

- ustalenia zasad i warunków podzia³u terenów nadzia³ki budowlane, 
- ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym 

zakazów zabudowy, wynikaj¹cych z potrzeb ochrony œrodowiska przy-
rodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawid³o-
wego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rol-
nych i leœnych, 

- ustalenia terenów, na których przewiduje siê stosowanie systemów 
indywidualnych lub grupowych oczyszczenia œcieków b¹dŸ zbiorników 
bezodp³ywowych, 

- ustalenia tymczasowych sposobów zagospodarowania, urz¹dzania 
oraz u¿ytkowania terenu, 

- okreœlenia granic obszarów: 
- zorganizowanej dzia³alnoœci inwestycyjnej, 
- rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

pod uwagê kryterium dochodowego, (w naszym przyk³adzie 2852 
z³), to znaczy, ¿e zosta³ spe³niony pierwszy warunek do ubiega-
nia siê o tê formê pomocy. 

Drugim warunkiem jest wystêpowanie w rodzinie co najmniej 
jednej z wymienionych w ustawie przes³anek, np. bezrobocia, nie-
pe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej choroby, wielodzietnoœci, potrze-
by ochrony macierzyñstwa, bezradnoœci w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego w rodzinie niepe³nej lub wielodzietnej. 

Pracownicy socjalni naszego Oœrodka dokonali rozeznania œro-
dowiska pod k¹tem objêcia pomoc¹  w formie do¿ywiania jak 
najwiêkszej iloœci dzieci. Czêsto zdarza³o siê, ¿e mimo i¿ rodzi-
na kwalifikowa³aby siê do pomocy w formie do¿ywiania, rodzice 
odmawiali przyjêcia tej pomocy dla swoich dzieci. Zachêcamy 
tych rodziców do ponownego zastanowienia siê nad mo¿liwoœci¹ 
skorzystania z niej. 

Z pewnoœci¹  nie uda³o siê nam dotrzeæ do wszystkich potrze-
buj¹cych. Dlatego apelujemy o to, by osoby zainteresowane uzy-
skaniem pomocy dla dzieci zwraca³y siê do nas. Pracownicy 
Oœrodka na miejscu udziel¹  Pañstwu szczegó³owych informacji 
i objaœni¹  w jaki sposób nale¿y dope³niæ wszelkich formalnoœci. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e „Gazeta Ustroñska" nie dociera do 
wszystkich mieszkañców naszego miasta, zw³aszcza tych najubo¿-
szych, dlatego prosimy Czytelników, by rozejrzeli siê wokó³ sie-
bie. Byæ mo¿e w s¹siedztwie mieszkaj¹  dzieci, którym Waszym 
zdaniem nale¿a³oby pomóc, a rodzice nie wiedz¹, ¿e s¹  mo¿liwo-
œci skorzystania z pomocy lub nie s¹  zainteresowani dzieæmi na 
tyle, by cokolwiek w ich sprawie robiæ. Maj¹ c na uwadze dobro 
naszych najm³odszych mieszkañców, prosimy o zainteresowanie 
t¹  spraw¹ wszystkich ¿yczliwych ludzi. 

Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ w Miej-
skim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Ustroniu, ul. M. Konopnic-
kiej 40 lub pod numerem telefonu 854-26-34. 

Kierownik MOPS Zdzis³aw Dziendzicl 

- przekszta³ceñ obszarów zdegradowanych 

Wykonanie uchwa³y powierza Zarz¹dowi Miasta 
3 

Uchwa³a wchodzi w ¿ycic z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu 
w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia. 

Ludzi dziœ trudn o wystraszyæ. Fot. W. Suchta 
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O prawdziwym pechu mo¿e 
mówiæ mieszkanka Zawiercia. 
Wszystko mia³o m ie j sce 
w okolicach skrzy¿owania ul. 
Spó³dzielczej i ul. Daszyñskie-
go. O tó¿ ul. Daszyñsk iego 
œcie¿k¹  rowerow¹ jecha³ sobie 
rowerzysta. W pewnym mo-
menc ie straci³ r ównowagê 
i spad³ na przeje¿d¿aj¹cy sa-
mochód daewoo matiz, kiero-
wany przez wspomn ian¹ 
mieszkankê ¯or . Œwiadkowie 
powiadomili policjê o tym wy-
padku. Gdy przyjechali poli-
cjanci okaza³o siê, ¿e nikomu 
nic siê nie sta³o, samochód 
i rower te¿ w tej katastrofie nie 

dozna³y uszczerbku. Rutynowo 
sprawdzono trzeŸwoœæ uczest-
ników zajœcia. I tu siê okaza³o, 
¿e mieszkanka ¯o r w wydycha-
nym powiet rzu mia³a 0 ,29 
i 0,27 prom. alkoholu. Dalsze 
sprawdzanie wykaza³o, ¿e jej 
dowód rejestracyjny jest nie-
wa¿ny. A to wszystko przez 
zachwianie równowagi. (vvs) 

SZKO£A ORGANIZACJI I ZARZ¥DZANIA 
W CIESZYNIE 

o¹³asza nabór 

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO 

 TECHNIK OBS£UGI TURYSTYCZNEJ: 

I

I

www soiz cdu.iicszyn.pl 
e-mail: sekielonalWsoiz-edu.tieszyn.pl 
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Zapraszamy! 

p³yta CD-R za 1 z³ brutto! 

w tS 

¿ F o t . W . S u c h t a 

Ze wspomnieñ 
dyrektora Jarockiego 

] V l e t a l - P ³ o t 
wykonuje i montuje 

I
i skrzyd³owe, kute, ozdobne, 
przemys³owe (automatyka), 

kraty, balustrady, ocynk. 
Z S 

M a r ek C ieœla r, te l. 8 5 4 - 5 1 - 0 6, 
te l. k o m. 0 6 0 1 - 5 1 6 - 8 5 4. 

Ustroñ, ul. Dominikañska 24 a 

poleca promocyjne dwuda-
niowe obiady na miejscu lub 
na wynos w ccnie 6,50 z³, 
proponujemy równie¿ 3 rodzaje 
pierogów domowych na kilo-
gramy w cenie: 
pierogi z miêsem - 15 z³/kg 
pierogi z kapust¹ i grzybami 
- 12 z,l/kg 
pierogi ruskie - 10 z³/kg 

 S k o c z o w s k a 4 7 e 

(obok kolektury Lotto) 

t e l . 8 5 4 - 5 3 - 9 8 

\ Z a p r a s z a m y iJ 

poœrednik Maria Nowak 
Filia LO Rynek 4,854-33-78, wto-
rek 9-15.30, œroda 9-15 (tylko nie-
parzysto dni miesi¹ca), pi¹tek 8-13. 
ul. Dominikañska 26,854-32-04 
codziennie po 16, soboty 9-13 
UBEZPIECZENI A 

MAJ¥TKOW E 
K D M U i m C A C n r c I N E 

W latach piêædziesi¹-
tych stworzono tak zwa-
ny klub koresponden-
tów robotniczych. Dzia-
³alnoœæ koresponden-
tów by³a szeroko propa-
gowana w prasie. 
Cz³onkowie tej grupy 
byli bardzo honorowa-
ni i chwaleni, przyjmo-
wani nawet przez pre-
miera Cyrankiewicza, 
który poœwiêca³ im wie-
le ciep³ych s³ów. Dzia-
³alnoœæ koresponden-
tów opiera³a siê na wy-
powiedzi Stalina, ¿e gdy 
w donosie jest tylko 5 % 
prawdy, to nale¿y go pu-
b l ikowaæ. Korespon-
dentami w KuŸni byli 
ludzie niewykwalifiko-
wani, nie maj¹cy wiel-
kiej chêci do pracy czy- J a n J a r o c kj 

li tak zwani aktywiœci. 

Zak³ad zosta³ zobowi¹zany do przydzielenia korespondentom 
odpowiedn iego pomieszczenia, gdzie mogl iby siê schodziæ 
i omawiaæ interesuj¹ce ich sprawy. Przydzielono im pokój w ba-
raku, w miejscu ko³o którego przechodzi³o du¿o ludzi. Poniewa¿ 
by³o to widocznie dla nich krêpuj¹ce, ¿e ka¿dy móg³ ich obser-
wowaæ za³o¿yli dla wiêkszej konspiracji f iranki. Kaza³em j e usu-
n¹æ, uwa¿aj¹c, ¿e skoro pracuj¹  zgodnie z zarz¹dzeniami nie maj¹ 
powodu kiyæ siê z tym. 

Do lokalu schodzili siê robotnicy dobrowolnie lub te¿ byli wzy-
wani i tam omawiano wszelkie zdarzenia maj¹ce miejsce w za-
k³adzie. Za³o¿eniem by³o, aby mówili o zarzutach jakie maj¹  na 
dyrekcjê. W wyniku tego wysy³ane by³y do „Trybuny Robotni-
czej" korespondencje zawieraj¹ce przewa¿nie drobiazgi a wrêcz 
k³amstwa. „Trybuna" skrzêtnie najwiêksze nawet bzdury druko-
wa³a. Na ka¿dy zarzut dyrekcja zak³adu zobowi¹zana by³a wy-
s³aæ do „Trybuny" wyjaœnienie, które nigdy nie by³o publikowa-
ne. Gdy dzia³alnoœæ korespondentów by³a zbyt intensywna, to iloœæ 
wyjaœnieñ stawa³a siê bardzo absorbuj¹ca". (cdn) 

Opracowa³a:
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Podczas upa³ów pijemy sporo napojów... Fot. W. Suchta 

Videofilmowanie. 
Tel. 854-38-27,0603-580-651. 

Medycyna naturalna - odchu-
dzanie, oczyszczanie organi-
zmu, leczenie: prostaty, oste-
oporozy, chorób uk³adu pokar-
mowego, alergii. 
Tel. 0-502-284-467. 

Do wynajêcia gara¿ „blaszak" 
w centrum Ustronia. 
Tel. 854-49-58. 

f rowa, W ideo re jes t rac ja cvi 
zdjêcia. Tel. 854-43-57 

Drukarnia offsetowa „Beskidy" 
wykona: foldery, ksi¹¿ki, gaze-
ty, ulotki, wizytówki. Wysoka 
jakoœæ, krótkie terminy, niskie 
ceny. Tel. 854-45-84. 

Matematyka, fizyka - przygo-
towañ ie do egzaminów po-
prawkowych. Tel. 854-28-21, 
0-501-152-095. 

Czyszczenie dywanów i tapi-
cerki. Tel. 854-38-39, 0-602-
704-384. 

Do wynajêcia lokal 17 m2, ul. 
Cieszyñska 1 (pierwsze piêtro). 
Tel. 8 5 4 - 4 7 - li 

„ U Marusia", ul. Gra¿yñskie-
go 27, tel. 854-49-97. Bankie-
ty, przyjêcia, domowa kuchnia. 
Zapraszamy. 

Sprzedam piec gazowy do c.o. 
po jednym sezonie grzewczym 
firmy Junkers, 20 kW. 
Tel. 854-32-36 wieczorem. 

Poszukujê pracy - opieka lub 
sprz¹tanie. Tel. 854-23-26. 

25-27 lipca - apteka Na Zawodzili, ul. Sanatoiyjna 7, tel. 854-46-58. 
28-30 lipca - apteka Os. Manhatan, tel. 854-26-05. 
31 lipca -2 sierpnia - apteka Elba, ul. Cieszyñska 2, 
tel. 854-21-02. 
Przejêcie dy¿uru nastêpuje o godz. 9.00 rano. 
Dy¿ur rozpoczyna siê z chwil¹  zamkniêcia ostatniej apteki. 

...i gdy tylk o nadarza siê okazja, korzystamy z podmuchów œwie-
¿ego powietrza. Fot. W. Suchta 

l/izi/i/W- u s t r o n . p l 

ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96. 

Wystawy sta³e: 
— I lutn ictwo i kuŸnic two Ustronia zc skansenem przemys³owym 

— Obraz Ludwika Konarzewskiego ( juniora) „Wesele" 
Wystawy czasowe: 
— Wystawa ceramiki z fili i lJŒ w Cieszynie 11.07-11.08 
M u z e um czynne: we wtorki 9 - 1 7, od œrody do piqlku 9 - 14. 

w soboty, niedziele 9 - 13. 

ul. 3 Ma ja 68, tel. 854-29-96. 

Wystawy stale: 
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skal ickiej. 
— Chrz¹szcze, motyle, muszle, skamie l iny z kolekcji Tomasza Oazurka 
Oddzia³ czynny: we wtorki 9 - 1 7, œrody 9 - 1 4, 

w pi¹tk i i soboty 9-13. 

ul. Ogrodowa I, tel. 854-31-08. 

ul. Blaszczyka 19, tel. 854-11-00. Galer ia czynna ca³y czas. 

ul. Sanatory jna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. 

Ga le r ia czynna: od poniedzia³ku do pi ¹ tk u 9 - 1 6, w soboty 9 - 13. 

Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa(Sipolbox.com 
Wystawy sta³e: 
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia" , „Pan Tadeusz", 
„Wesele", „Ch³opi", „Faraon", „Krzy¿acy" i inne. 
Wystawy czasowe: 
— Malarstwo wspó³czesne: promocja i sprzeda¿ (F.vgeni Afanassiev, Iwona 
Konarzewska, Karol Kubala, Jan Szmck i inni). 
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

Rynek 1. 

— Rêkodzie³o ludowe 
Salon czynny: codziennie od 9.30 do 17.00, soboty od 9.30 do 13.00. 

ul. 3 Ma ja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 

— Klub Œwietl ica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i g imnazjum), 
— poniedzia³k i: godz. 15.00 do 17.00; 
— Konwcrsacy jny Klub Jêzyka Angie lsk iego dla m³odzie¿y 
— pi¹tki : godz. 15 .30- 17.00. 

 - Ustroñ, ul. S³oneczna 9, 854-19-84. 
poniedzia³k i, œrody, pi¹ tk i 17.00 - 20 .00 

- Ustroñ, S³oneczna 9 
— grupa AA czwartek 17.30 - 19.30 
— grupa dla wspó³uzalc¿nionych wtorek 17.30 - 19.30 

ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. 

K U L T U R A 
25-28.07 

27.07 godz. 18.00 

28.07 godz. 19.00 
3.08 

4.08 godz. 18.00 

SPORT 
8.08 godz. 9.00 

Dni .lakubowe - koœció³ ewangelicko-augsbur.ski Ap. 
Jakuba 
Zaœpiewa jmy to jeszcze raz z udzia³em: Zespól Avanti 
- w³oskie przeboje, The Cover Band - amfiteatr 
Koncert Roberta Gawliñskiego i Wilków - amfiteatr 
Dzieñ Arbuza - os. Manhatan 
Koncert z gwiazdami - wyst¹pi¹  Eleni i Krzysztof 
Krawczyk - amfiteatr 

Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski Juniorów „Heski 
dy Tour" (jazda indywidualna na czas) - Ustroñ-Ja-
szowiec-Równica 

KIN O „ZDRÓJ", ul. S a n a t o r y j na 7 (baseny), tel/fax 854-16-40 

25.07 godz. 17.00 
godz. 20.00 
godz. 22.15 

26-31.07 godz. 17.00 
godz. 19.00 
godz. 21.00 

W³adca pierœcieni cz. I - Dru¿yna pierœcienia -SF( 12 I.) 
Piêkny umys³ - dramat obyczajowy (15 I.) 
Teren prywatny - thriller (18 1.) 
„ET" - SF(71.) 
Kate i Leopold - komedia romantyczna (15 I.) 
Blade: Wieczny ³owca 2 - thriller (18 1.) 
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Od 1954 roku z Klubem Sportowym KuŸnia Ustroñ, dziœ KuŸ-
nia-In¿bud, zwiazany jest Rudolf Czy¿, obecnie znany wszyst-
kim kibicom jako spiker zawodów sportowych na klubowym sta-
dionie. Zczyna³ jako trampkarz, potem gral jako junior i senior, 
g³ównie na pozycji pomocnika i bocznego obroñcy. Z karier¹  pi³-
karsk¹  ¿egna siê w 1965 r. Do dziœ pamiêta swych trenerów: Aloj -
zego Sitko, Zygmunta Pruskiego i Wilibalada Selcera. R. Czy¿ 
przestaje wystêpowaæ na boisku, ale nie zrywa kontaktów z klu-
bem. Zostaje dzia³aczem KuŸni, m.in. proponowa³ pracownikom 
zak³adu KuŸnia Ustroñ podpisywanie indywidualnych deklara-
cji , w których opodatkowywano siê na rzecz klubu. Odbywa³o 
siê to w ten sposób, ¿e zadeklarowan¹  kwotê odejmowano pra-
cownikowi od zarobków i odprowadzano na konto klubu. W la-
tach 1980-1999 zasiada w Zarz¹dzie KS KuŸnia, pe³ni¹c w la-
tach 1998-99 funkcje wiceprezesa. W latach 1980-86 jest kie-
rownikiem sekcji tenisa ziemnego. 

5 kwietnia 1987 r. po raz pierwszy wystêpuje na meczu pi³kar-
skim jako spiker zawodów. 
- To moja pasja - mówi R. Czy¿. - Staram siê pomóc zawodni-
kom, a oni siê ciesz¹  gdy Rudek przygotowuje taœmotekê. Wy-
chodz¹  na rozgrzewkê i s³ysz¹  ulubione utwory , nabieraj¹ 
chêci do gry. Tylk o nie wiem czemu zawodnicy nie lubi ¹  cze-
skiej  dechówki, bo to wed³ug mnie wspania³a muzyka. Zawo-
dy rozpoczynam ulubionym utworem „Ole , ole, ole futbol" . 
Specjalnie nagra³em te¿ kasetê z piosenk¹  „KuŸni a gola" . 

Spikerem zosta³ nie od razu. Wszystko zaczê³o siê od emito-
wanej w radiu w 1966 r. audycji "Mikrofo n dla wszystkich", w 
której wyst¹pi³ z bratem Edwardem. Po³kn¹³ bakcyla, a by³ wte-
dy przewodnicz¹cym zak³adowej organizacji ZMS. 
- Z m³odzie¿¹  wspó³pracowa³em w iloœci do 700 osób - oznaj-
mia R. Czy¿. - Prowadzi³em wszystkie imprezy, bale, by³ein 
wodzirejem. Tak zaczê³a siê moja praca z mikrofonem. Po-
tem pracê spikera na stadionie zaproponowa³ mi dyrektor 
Józef Ko³aczyk. Powiedzia³: „Rudek , ty umiesz prowadziæ 
wszystkie imprezy, znasz siê na tym."  Odpowiedzia³em: „Ni e 
ma sprawy." 

Gdy prowadzi obs³ugê spikersk¹  meczów nie lubi sytuacji gdy 
zawodnicy i kibice s¹  wulgarni. Najpierw stara siê uspokajaæ przez 
g³oœniki, je¿eli to nie skutkuje, dyskretnie dzia³aj¹  porz¹dkowi. 
- Jako spiker  muszê informowaæ kibiców i zawodników spo-

18 lipca na w³asnym boisku pi³karze KuŸni-ln¿budu podejmo-
wali pierwszoligow¹ Pogoñ Szczecin. Dru¿yna ze Szczecina prze-
bywa w Beskidach na obozie i jednym z rozgrywanych sparin-
gów by³ mecz z KuŸnia. Przez ca³e spotkanie pada³ deszcz, pada-
³y te¿ bramki, a strzela³a Pogoñ. W sumie by³o to siedem celnych 
trafieñ. Mimo to kilka akcji KuŸni mog³o siê podobaæ, ale by³o to 
wszystko za ma³o na zwart¹  obronê pierwszoligowców. Obaj tre-
nerzy sprawdzili w tym sparingu wielu zawodników. KuŸnia mo-
g³a przegraæ ni¿ej, niestety a¿ piêæ bramek straci³a po rzutach 
ro¿nych - bramkarze nie zawsze w porê interweniowali, obroñcy 
nie zawsze byli w stanie przeszkodziæ napastnikom wychodz¹-
cym do dok³adnych doœrodkowañ. Obie dru¿yny dziel¹  cztery 
klasy rozgrywek i by³o to widaæ na boisku, szczególnie gdy wzi¹ æ 
pod uwagê przygotowanie szybkoœciowe i atletyczne. 

Po meczu poprosi³em trenera KuŸni Zbigniewa Janiszewskie-
o o rozmowê: 
ak ocenia Pan sparing z Pogoni¹? 

Do przerwy graliœmy w sk³adzie, który siê zarysowuje na rundê 
jesienn¹  i wygl¹da³o to w miarê dobrze, zachowuj¹c oczywiœcie 
wszelkie proporcje. Natomiast dublerzy w drugiej polowie zde-
cydowanie odstawali. 
KuŸnia liczy na awans. Czy Pana zcjlaniem ma szansê? 
Ju¿ przed rokiem liczono na awans, dwa lata temu mieli awans 
w zasiêgu rêki i te¿ nie awansowali. Teraz wiosn¹  zrobili tylko 
parê punktów. Najgorzej to mówiæ, ¿e siê na coœ liczy. Naszym 
zadaniem jest wygrywanie meczów i budowanie zespo³u. W obec-
nej dru¿ynie musi nast¹piæ pewna korekta w sk³adzie. Potrzebny 
jest stoper. Tak¿e bramkarz. Jak siê wszystko pouk³ada powinni-

Rudolf Czy¿ przy pracy. Fot. W. Suchta 

kojnym , ujmuj¹cy m g³osem. S³owa musz¹  byæ wywa¿one. 
R. Czy¿ oczywiœcie pasjonuje siê tym co siê dzieje na boisku 

i uwa¿a, ¿e przez te kilkanaœcie lat spikerowania najlepszym me-
czem KuŸni na w³asnym boisku by³o spotkanie z Ceramedem 
Bielsko-Bia³a w 1998 r. Mecz ten zapamiêta³ te¿ z innych, poza-
sportowych powodów. 
- Na stadion wesz³o 80 fanów Ceramedu. W czasie meczu za-
chowywali siê w miar ê dobrze. Czêsto by³em przy tej  grupi e 
z mikrofonem. Po meczu zniszczyli reklamê Zak³adów KuŸ-
niczych. Policja spisa³a trzech najbardziej  agresywnych ki -
biców. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy 1.000 z³, cho-
cia¿ dwukrotni e pisa³em pisma obci¹¿aj¹ce, nie mówi¹ c o te-
lefonach, do prezesa Marian a Antonika . 

Obecnie podczas meczów, z okazji jubileuszu 80-lecia klubu, 
prezentuje najwybitniejszych zawodników. O swym prowadze-
niu zawodów z mikrofonem mówi: 
- To ciê¿ka praca. Zupe³nie inna ni¿ redaktora, któr y pisze, 
mo¿e coœ wymazaæ, coœ wstawiæ, kilk a razy powtarzaæ. 
W naszej  pracy wszystko od razu idzie w eter. Kilk a razy 
prosi³em pana o wypowiedŸ do mikrofon u i ka¿dorazowo mi 
pan odmawia³. Lepiej  pisaæ! Sam pan widzi, ¿e ¿ycie artysty 
jest bardzo ciê¿kie. Wojs³aw Suchta 

œmy powalczyæ o czo³owe miejsce. Nie mówiê awans, ale czo³o-
we miejsce. 
Bol¹czk ¹  wielu klubów jest krótk a ³awka rezerwowych. Za-
zwyczaj  jest jedenastu zawodników, ale gdy zaczynaj¹  siê 
kontuzje, dyskwalifikacj e za kartki , okazuje siê, ¿e w³aœciwie 
to nie ma jak skompletowaæ dru¿yny. 
Jest dwóch obiecuj¹cych juniorów, a w sumie 15 zawodników 
prezentuj¹cych dobry poziom klasy okrêgowej. Poza tym klub 
za³o¿y³ drug¹  dru¿ynê i zawodnicy mog¹graæ. •l e siê dzieje, gdy 
pi³karz gra raz na trzy tygodnie. 
Jak Panu pracuj e siê w Ustroniu? 
To dopiero parê treningów, ale widaæ, ¿e chc¹  trenowaæ i graæ. 
Nie s¹  zmanierowani. Prawdopodobnie dojdzie trzech zawodni-
ków i gdy Zarz¹d umiejêtnie powi¹¿e wszystko, mo¿e coœ siê 
urodziæ. ¯a³ujê, ¿e odszed³ Dariusz Halama, poza tym Roman 
P³aza, Dawid Szpak, a to byli podstawowi zawodnicy. Teraz bez 
nich te¿ trzeba dru¿ynê z³o¿yæ 
Wa¿na jest chyba wspó³praca z zespo³em juniorów ? 
Przychodzi bardzo dobry trener juniorów Tadeusz Morgo³. Jest 
to korzyœæ dla klubu. Zreszt¹  znamy siê od lat i uwa¿am, ¿e mo¿-
na wiele dobrego siê od niego nauczyæ, bo jest to szkoleniowiec 
bardzo doœwiadczony. Ju¿ na bie¿¹co wspó³pracujemy. Polega to 
na tym, ¿eby co roku dwóch trzech juniorów wchodzi³o do pierw-
szej dru¿yny. Wiadomo, ¿e taki klub jak KuŸnia musi zawodnika 
wychowaæ, sprzedaæ i tworzyæ warunki dla nastêpnych. Taka jest 
rola klubu w okregówce. Potem zawsze przyjemnie spojrzeæ, gdy 
to nasz zawodnik gra gdzieœ wy¿ej Nie mo¿na siê oszukiwaæ, 
drugiej, czy trzeciej ligi na razie tu nie bêdzie. Trzeba zrobiæ do-
br¹  dru¿ynê, tak¹  ¿eby kibice chodzili na mecze, ¿eby widzieli, 
¿e tu zawodnicy chc¹  graæ. Wtedy te¿ dobrze siê trenuje, przy-
jemniej gra i ³atwiej to wszystko prowadziæ. (ws) 
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Witejcie 

W sobotê 20 lipca na boisku w Hermanicach rozegrano turniej 
pi³ki no¿nej. Rywalizowa³y cztery dru¿yny. W spotkaniach eli-
minacyjnych Max Hermanice wygra³ z AC Goleszów 3:1 i TRS 
„Si³a" Ustroñ pokona³a Równiê 3:0. W meczu o trzecie miejsce 
Goleszów pokona³ Równiê 2:0. W finale grano nie oszczêdzaj¹c 
siê. Lekk¹  przewagê mia³y Hermanice, ale te¿ by³a to dru¿yna 
m³odsza wiekowo od rutyniarzy z „Si³y". Uwa¿na gra w obronie 
pozwoli³a „Sile" nie straciæ bramki i w regulaminowym czasie 
gry pad³ bezbramkowy remis. O wszystkim decydowa³y rzuty 
karne. Zbyt pewni siebie zawodnicy „Si³y" strzelali nonszalanc-
ko, tak jakby ju¿ mecz wygrali, za co zostali ukarani. Hermanice 
strzela³y celniej. 

Turniej obserwowa³y ca³e rodziny, nie podawano te¿ na boisku 
piwa, wiêc impreza familijna. 

O turnieju, jego organizator Marius z Paku³a mówi: 
- Zorganizowaliœmy ten turnie j  wspólnie z ch³opakami z Her-
manie. W sumie oko³o dziesiêciu osób. Moj a firma  Max jest 
sponsorem. Zrobiliœmy to po to, by coœ wreszcie zaczê³o siê 
dziaæ w naszej  dzielnicy, ¿eby sobota up³ynê³a nie tylk o na 
brojeni u i piciu alkoholu. Z turniej u jestem zadowolony i mam 
nadziejê, ¿e to nie ostatni. Mo¿e jeszcze w te wakacje coœ zor-
ganizujemy dla wiêkszej  iloœci dru¿yn. W pierwszym turnie -
j u zagra³y dru¿yny z nami zaprzyjaŸnione. (ws) 

POZIOMO: 1) p³ynie przez Cieszyn, 4) z du¿ym ekranem, 
6) poprzednik stra¿y granicznej, 8) upalna pora roku. 9) œwiêty 
ptak egipski,10) kowboj z pampasów, II ) gatunek strusia, 
12) niecelne trafienie, 13) wzorzysta na œcianie, 14) stolica 
Ghany, 15) staro¿ytny wodoci¹g. 16) zamkniêty w zegarze, 
17) cieszyñska kapcia ludowa, 18) du¿a papuga, 19) ogól 
duchowieñstwa, 20) wojskowa lub kosmiczna. 

Kaj sie podziwosz, czy do gazety, czy do telewizora to fort 
kuszom tam reklamami zagranicznych wczasów. Abo zapraszo 
nas Majorka, abo aspóñ Hiszpanija czy Grecyja. Wmawiajóm 
nóm, ¿e to nej/epszo lokazja, ¿e ju¿ sie wiyncyj nie powtórzy 
i jako to moc s tr¹cy my jak hónym nie spakujymy p ink li  i nie 
wybierymy sie za granice. A z drugi strony zaœ piszom, abo 
mówióm wiela ludzi firmy turystyczne nabra³y i zrobi³y w kónia. 
Tó¿ niejedyn mo ju¿ g/owe kwadratowóm i nie wiy, co wybraæ 
co by doista zyskaæ, cosi uwidzieæ, kapkê se spocznóæ, a moc nie 
straciæ. 

Zdo mi sie jednakowo¿, ¿e takich, co rozmyœlali kaj jechaæ 
i jaki zagraniczne wczasy wybraæ by³o przeca niewiela. 
Nejwiyncyj zaœ by³o takich, kierzi ni mieli staroœci, co wybraæ, bo 
z koniecznoœci zostali w cha³upie. Ciu³ajóm grosz do grosza, coby 
jako prze¿yæ lod wyp³aty do wyp³aty. Mo¿ne pojechali lot o do 
Czech, to te¿ zagranica, a isto cosi tam idzie ³acni kupiæ. Ci co 
nigdzi nie robióm, a takich je coroz wiyncyj, sóm ganc biydni. 

Tó¿ niejedyn mo ³oto te/a radoœci, ¿e wybiere sie nad Wis³ê, 
abo do amfiteatru i tak lato zleci. Dziecka zaœ plynóm sie ca³ymi 
dniami pod blokami i doista nie ko¿de z nich pojecha³o aspóñ na 
tydziyñ, abo dwa do starzików czy lujców. Tó¿ jak widzym, ty 
kolorowe reklamy z egzotycznych krajów i tóm naszóm szaróm 
rzeczywistoœæ, to mie doista zloœ biere. Nale có¿ jo na to 
poradzym? Jewka 

PIONOWO: I) letnia i zimowa, 2) na czatach, 3) wyp³ywa z 
wulkanu. 4) sprawdza bilety, 5) strach, niepewnoœæ, 6) tere-
nowa wyprawa, 7) kraina we Francji, 11) cz³owiek z pó³nocy, 
13) przydatna w kuchni 14) kochanka Nerona. 

Rozwi¹zanie krzy¿ówki powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsy³ania 
has³a mija 29 lipca. 

Rozwi¹zanie Krzy¿ówki z nr 26 

Nagrodê 30 z³ otrzymuje HELEN A GLA¯EWSK A 
Ustroñ, os. Manhatan 3/3. Zapraszamy do redakcji. 


