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O  FOLWARK U 
Rozmowa z Adamem  Pilarczykiem 

Jakie są  pana związki  z  folwarkiem  w  Hermanicach? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Myślę, że trzeba najpierw powiedzieć,  że w Hermanicach już od 
ponad  70  lat nie ma  folwarku, a jest  tak nazywana  poparcelacyj
na „resztówka"  w postaci  21  ha gospodarstwa  rolnego.  Tę  resz
tówkę wraz z budynkami gospodarczymi  kupił mój ojciec w  1928 
r. Teraz,  po  sprzedaży  jej  części,  gospodarstwo  posiadają  moje 
dwie córki. Trzeba  też wspomnieć, że pierwotnie ok.  10Ó ha fol
warku pozostawało w gestii  skarbu  państwa  lub miasta  Ustronia. 
Były to trzy duże pastwiska (obecnie Wojskowy Dom  Wypoczyn
kowy, zakłady zbożowe  i areał  przeznaczony  pod  budownictwo 
mieszkaniowe)  oraz  położony  centralnie  dom  mieszkalny  tzw. 
„Zomek", mieszczący przed parcelacją zarząd klucza  folwarków 
należących  do tzw. komory  cieszyńskiej. 
Z jakich  budynków  składał się  folwark ? 
Wzdłuż drogi Ustroń  Skoczów, gdzie stoi do dziś funkcjonują
cy magazyn zbożowy, stały także już nie  istniejące dwie  stodoły, 
a dalej wokół podwórza  inne budynki gospodarcze  przystosowa
ne  do  potrzeb  dużego  folwarku: z prawej  strony  stajnia  na  24 
konie, w tym kompleksie wozownia  i pomieszczenie na maszyny 
rolnicze  i nawozy sztuczne. Dalej czworaki   mieszkania dla pra
cowników  stałych.  Mieszkania  były  tam skromne,  jednoizbowe. 
Po lewej stronie podwórza była obora na ok. 80 krów  i przylega
jąca do niej gorzelnia.  W tej oborze,  przy wejściu na strych  tzw. 
przystanek  odgrodzony  był  od  podłoża  żeliwną  barierką.  Tam 
znajdowała  się  dość  duża  żeliwna  tablica z odlanym  napisem 
„Dary  Boże".  Wydaje  się,  że  tablica  pochodziła z czasów  au
striackich  i pewne zdumienie wywołuje fakt, że napis na niej był 
po polsku.  Wspomniana  gorzelnia  w  I928  r. była już  nieczynna 
 obecnie w większej części jest  rozebrana.  Unikalnym  urządze
niem był wodociąg dostarczający wodę do gorzelni  i obory. Jego 
niezwykłość polegała na tym, że wodę czerpano za pomocą drew
nianych rur, zakopanych  tuż pod dnem Młynówki na odcinku kil 
kuset  metrów,  wykorzystując ciśnienie  grawitacyjne wody.  Ci
śnienie musiało być niewielkie, ale zwiększano je za pomocą nie
spotykanego  obecnie  urządzenia,  które działało  bez  dodatkowej 
energii zewnętrznej, a jedynie wykorzystywało dwie trzecie energii 
dostarczanej  przez  wodę  wypływającą  ze  wspomnianego  ruro
ciągu. O  ile dobrze pamiętam,  urządzenie to nazywano  widrami. 
Podwórze zamykał piętrowy budynek pełniący funkcję mieszkal
ną,  przed  parcelacją  służył  też jako  pomieszczenie  administra
cyjne. Nieco z boku, na terenie obecnego gospodarstwa  państwa 
Wantuloków,  stała  bardzo  duża,  prymitywna  budowla,  służąca 
za magazyn  lodu.  Budowla  ta posiadała grube ściany  drewniane zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA
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Ślubowanie  pierwszaków w  SP2.  Fot. W. Suchta 

KANDYDAC I 
27 października  w wyborach  powszechnych  zdecydujemy  kto 

będzie  burmistrzem  Ustronia.  W naszym  mieście  o  fotel  burmi
strza  ubiegać  będzie się czterech  kandydatów: 

Zdzisława  Franek  Jawor  zamieszkała  w  Ustroniu.  Absol
wentka  SP2,  ukończyła  Wydział  Pedagogiczny  Uniwersytetu 
Śląskiego  w  Katowicach.  Pracowała  jako  nauczycielka  języka 
polskiego w SP2, obecnie prezes zarządu Sanatorium  Uzdrowi
skowego  „Malwa".  Bezpartyjna. Staruje z  listy  SLDUP. 

Andrzej  Georg  zamieszkały w Ustroniu. Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Burmistrz Ustronia w latch  1990
92, starosta powiatu cieszyńskiego w latach  19982001. Obecnie 
prowadzi kancelarię adwokacką w Cieszynie. Członek Platformy 
Obywatelskiej.  Startuje z  listy  komitetu  „Nasz  Ustroń". 

Jan Gogółka  zamieszkały w Ustroniu. Absolwent SPl, Tech
nikum  MechanicznoKuźniczego,  ukończył  AGH  w  Krakowie. 
Pracował w Kuźni Ustroń jako mistrz, a następnie kierownik  pla
nowania.  Obecnie  prowadzi  działalność  gospodarczą.  Członek 
Samoobrony  RP. Startuje z  listy Samoobrony  RP. 

Ireneusz Szarzeć   zamieszkały w Ustroniu. Absolwent  SP2, 
ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. 
Pracował  jako  sekretarz  Urzędu  Miasta  i Gminy  w  Skoczowie. 
Od  1998 zastępca  burmistrza  Ustronia,  obecnie  od  2001  r. bur
mistrz Ustronia.  Bezpartyjny. Startuje z  listy  UPS. 
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z zasypką trocin. Do folwarku należał również tartak  usytuowany 
obok  Młynówki,  a  przy  nim  dwa  budynki  mieszkalne  i  kuźnia. 
Wszystkie  te cztery  obiekty obecnie już  nie  istnieją. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Czy zna  pan wcześniejsze  dzieje  folwarku ? 
Większość folwarków na ziemi cieszyńskiej, w tym również  Her
manice,  przed  pierwszą  wojną  światową  prawdopodobnie  były 
własnością  rodziny  Habsburgów.  Od  kiedy   nie wiem.  Ale  przy 
okazji muszę powiedzieć, że małe gospodarstwo w  Hermanicach 
11, obecnie  przy  Skoczowskiej  54, w  1772  r. kupił  mój  przodek 
i imiennik  Adam  Pilarczyk. Prawdopodobnie  był to imigrant, ale 
skąd  przybył  nie  wiem. 
W jaki m  stanie  pana  ojciec  przejmował  majątek? 
Myślę,  że  w  niezłym,  gdyby  było  inaczej,  słyszałbym  jakieś 
uwagi  na  ten  temat.  Trzeba  też przypomnieć,  że przez  kilka  lat 
przed  1928  r  folwarkiem  zarządzała  Wyższa  Szkoła  Rolnicza 
w Cieszynie,  co dawało dużą  gwarancję  poprawnego  gospoda
rowania. 
Czym  zajmował  się  pana  ojciec  przed  wojną? 
Mój ojciec urodził się  i wychował w małym  trzyhektarowym  go
spodarstwie  rolnym, o którym  wspomniałem  wcześniej.  Stamtąd 
wyfrunął w świat  najpierw ukończył w Kocobendzu  szkołę  rol
niczą,  praktykował  w Dolnej Austrii,  odsłużył  służbę  wojskową 
w  elitarnym  pułku  huzarów,  później  przerzucił  się  na  wschód 
Polski,  gdzie  był  zarządcą  i administratorem  dużych  majątków 
rolnych (Rudna k. Rzeszowa; Świrz generała hrabiego  Lamezana 
k. Bobrki,  tam został  ogołocony  z dobytku  w  1920 przez  bolsze
wików; Słocina hrabiny Chłapowskiej k. Rzeszowa, gdzie  praco
wał przez 6 lat, do  1928, kiedy zakupił resztówkę  poparcelacyjną 
w Herman icach). 
A dlaczego właśnie  tu? 
Dotychczas  wszędzie  pracował  u obcych,  a  tutaj nadarzała  się 
okazja kupienia  czegoś  na własność.  Poza  tym  tu były jego  ko
rzenie.  Również  moja  matka,  z  domu  Kozieł,  pochodziła 
z  Ustronia. 
Czym  gospodarstwo  zajmowało  się  przed  wojną? 
Przed  drugą  wojną było  to gospodarstwo  wielokierunkowe  z na

sileniem  na produkcję mleka  (ok. 20 krów  o wydajności  średnio 
po  3,600  litrów  rocznie  od  sztuki),  a  także  na  warzywnictwo. 
Mleko  sprzedawano  do  mleczarni  w  Skoczowie  i drobnym  od
biorcom  indywidualnym  w  Ustroniu,  warzywa  na  targu  w  Sko
czowie  i Ustroniu. 
Il u  ludzi  pracowało  w  folwarku ? 
Pamiętam,  że  w czasie,  gdy  ojciec  dzierżawił  dodatkowe  20  ha 
od  pracowników  nadleśnictwa,  w  gospodarstwie  zatrudniał  na 
stałe  pięciu  ludzi, a do prac sezonowych  przychodzili  sąsiedzi. 
Jakie  są  dzieje  wojenne  pana  rodziny? 
Gospodarstwo zostało  formalnie odebrane  rodzicom, ale pozwo
lono  im tam dalej pracować   oczywiście  pod  kontrolą  okupanta. 
Starszy  brat,  Karol,  po kampanii  wrześniowej  próbował  uciekać 
na  Zachód,  ale  został  złapany  na  granicy  i osadzony  w  obozie 
koncentracyjnym (Dachau,  Matthausen, Gusen) Po wojnie ukoń
czył  studia  w  Londynie  z  tytułem  doktora  nauk  technicznych, 
a od 50  lat mieszka w Stanach  Zjednoczonych. Ja w  1942 r. ucie
kłem  do  ówczesnej  Generalnej  Guberni,  pod  Kraków.  Tam  pra
cowałem  w gospodarstwie  rolnym  wujka  i wstąpiłem do  organi
zacji  podziemnej. 
Potem  nastąpił okres powojenny,  nie najlepszy dla  ludzi,  któ
rzy  przed  wojną  coś  posiadali. 
Rzeczywiście  był  to  kiepski  okres,  zwłaszcza  dla  tzw.  kułaków, 
jak  nazywano wówczas  większość gospodarzy.  I na  tym tle  chy
ba  w  1947  r. UB  kazał  rodzicom  opuścić  mieszkanie  w Zomku 
i  musieli  oni  zamieszkać  w  czworakach.  W  tym  samym  chyba 
roku  pożar  strawił  całą  oborę  z  zapasami  siana  i  zbożem,  ale 
myślę, że nie były to szykany,  lecz nieszczęśliwy  przypadek.  Mój 
ojciec odbudował  ten budynek, jednak  w nieco  innym  kształcie. 
Potem  przyszedł  okres  kolektywizacji  i czyniono  duże  naciski 
(również  starano  się  mnie  do  tego  wykorzystać)  na  ojca,  aby 
wstąpił  do  spółdzielni  rolniczej.  Nastąpiło  to  jednak  dopiero 
w  1964  r. już  po śmierci  ojca, bo taka powstała  dla nas  koniecz
ność.  Ja,  po  studiach  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  obrałem 
kierunek  pracy naukowej. Pracowałem  w Instytucie  Zootechniki 
(przejściowo  PAN)  w  Grodźcu  Śląskim,  a  od  1967  w  centrali 
Instytutu  w  Krakowie.  W ostatnich  latach  mojej pracy  zawodo
wej  byłem  również  profesorem  Akademii  Rolniczej  w  Krako
wie.  Moje  osiągnięcia  można  streścić  w  uzyskanym  tytule  na
ukowym  profesora. 
Czy po wojnie były jakieś osoby zatrudnione przez pana ojca? 
Tak, chyba trzy osoby na stałe, no  i dorywczo przy pracach  sezo
nowych. 
Czy szykanowano  ojca  za  to, że był  kułakiem? 
Myślę,  że do szykan  należy  zaliczyć  rok  1947, o którym  powie
działem  wcześniej,  ale  poza  tym  nie  słyszałem  (nie  pamiętam) 
o  innych  szykanach.  Zresztą  ojciec starał  się  nie dawać  ku  temu 
przyczyn, wywiązując się z obowiązków wobec  państwa. 
Wracając jeszcze do czasów przedwojennych, czy z racj i  tego, 
że mieszkaliście na folwarku , byliście wyżej  postawieni w hie
rarchi i  społecznej,  a  przynajmniej   jakoś  specjalnie  trakto 
wani  przez okoliczną  ludność? 
W zasadzie  nie, chociaż  fakt, że ojciec  wywodził  się  z  małego 
trzyhektarowego  gospodarstwa,  a później w tej samej  miejsco
wości  został  właścicielem  siedmiokrotnie  większego,  mógł 
wzbudzać  u  sąsiadów  pewną  niechęć.  Ale  nie  był  to  problem 
zasadniczy. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Olga  Wieczorek Adam Pilarczyk na tle Zomku. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Niecałe dwa  lata (od  paździer
nika  1925 do maja  1927)  trwa
ła  budowa  linii  kolejowej Sko
czówChybie.  Pierwsze  pocią
gi ruszyły tam 75 lat temu. Pod
czas otwarcia linii zmarł na atak 
serca  dr  Jan  Michejda,  bur
mistrz Cieszyna. 

Fot. W. Suchta 

Ważną rolę odgrywa w cieszyń
skim rolnictwie hodowla. Chów 
trzody  chlewnej  rozwinął  się 
zwłaszcza  w  gminach:  Dębo
wiec, Goleszów, Haźlach, Stru
mień  i  Zebrzydowice.  Są  też 
kurze  fermy i hodowle  krów. •  •  •  

Przy ul.  Kraszewskiego w Cie
szynie ma siedzibę Zespół Szkół 
RolniczoTechnicznych.  Kiedyś 
były  tu  koszary  austriackiego 
oddziału  obrony  krajowej.  Na 
cele  oświatowe  obiekty  prze
znaczono  w  1922 r. 

Na placu Dominikańskim w Cie
szynie ma siedzibę Zespół Szkół 
Budowlanych.  W  tym  gmachu 
„budowlanka"  mieści  się  od 
1948  r.  Wcześniej  było  tu  nie
mieckie Seminarium  Żeńskie. 

•  •  •  
W cieszyńskiej  Fili i  UŚ  po  raz 
32.  zabrzmiał  „Gaudeamus". 
Naukę rozpoczęło ok. 7 tys. stu
dentów, ponad połowa zaocznie. 

•  •  •  
Cieszyńskie  autobusy  miejskie 
kursują też poza miasto,  obsłu
gują linie do Gumien, Hażlacha, 

Kaczyc i Pogwizdowa.  W tabo
rze przeważają autosany. 

•  •  •  
Zaolziańska  gmina Gnojnik  od 
kilku  lat  współpracuje  z  odle
głym  o  250  km  Gnojnikiem 
w woj. małopolskim. Obie  liczą 
po ok. 7 tys.  mieszkańców. •  •  •  

W  XVI I  w.  cieszyński  magi
strat „radził nad sprawami  dość 
często. Więcej (...) czasu niż na 
narady poświęcał na picie.  Po
siedzenia  rady  były  zwykle 
ucztami".  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska  10 października  2002  r. 
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Urząd  Miasta  w  Ustroniu  organizuje dla  mieszkanek  naszego 
miasta  w wieku  od  60 do 65  lat bezpłatne  badanie  mammografu 
piersi, które zostanie przeprowadzone  przez Komitet  Zwalczania 
Raka w Śląskim  Szpitalu  w Cieszynie  17 i 19 października  2002 
r. 

Zapisy  na  w/w  badanie  prowadzi  Urząd  Miasta  Wydział  Śro
dowiska  i Rolnictwa  pok. 25,  tel. 85 79  313. 

•   •   •   zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Nowożeńcy: 

Joanna  Siedloczek  z Ustronia  i Sebastian  Husar   z  Ustronia 
•   •   •  

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  informuje, że  zosta! wywieszony  na 
tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni wykaz zbywanych  nieruchomości 
położonych  przy ul. Tartacznej  i Kwiatowej w drodze  przetargu. ZYWUTSRPOMLKIHECA

•   •   •  

Ze względu na konieczność przeprowadzenia jesiennego  prze
glądu  technicznego  oraz  konserwacji  urządzeń  mechanicznych 
i elektrycznych  Kolej  Linowa  Czantoria  Sp.  z o.o.  zawiadamia, 
że od 21  października  do  15  listopada  kolej będzie  nieczynna. 

Wznowienie  ruchu  pasażerskiego  przewidywane jest  16  listo
pada. 

•   •   •  

Przedsiębiorstwo  PKS  w  Cieszynie  informuje,  iż  w  związku 
z badaniem  rynku  przewozów  w obrębie  granic  miasta  Ustronia 
oraz testowaniem  nowego  pojazdu, wprowadza  od 4  październi
ka  2002  r.  do  10  października  autobusową  linię  promocyjną  w 
relacji:  Zawodzie    Ustroń  Centrum    Ustroń  Polana 
w ramach której będą wykonywane  kursy z częstotliwością  co 30 
minut  za biletami  autobusowymi  o wartości  1 zł bez względu  na 
odległość  przejazdu. 

W tym  roku pierwszy  śnieg  przyprószył  Czantorię 7  paździer
nika.  Fot. W.  Suchta 

•   •   •  

W  piątek 20  września  w  lokalu  „Café  Europa"  odbyła  się  im
preza hiphopowa. Główną  atrakcją wieczoru  był występ  ustroń
skiego  zespołu  „Sonda"  w  składzie:  Łukasz  Brańczyk,  Paweł 
Chwastek, Tomek Ostroga  i Marek Golisz.  Impreza ta odbyła  się 
dzięki  wsparciu  firmy Reed's,  której organizatorzy  dziękują. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Leon  Stępowski  lat  78 
Jan  Zięba  lat  52 

ul. Spacerowa  12 
ul.  Drozdów  49 

UWAGA  BEZROBOTN I 
Spotkania  dla  bezrobotnych  z przedstawicielami  samorządów 

i organizacji bezrobotnych  odbywają się w każdy drugi  czwartek 
miesiąca o godz.  10.00 w  Parafii  Dobrego  Pasterza  w  Ustroniu
Polanie,  ul.  Polańska  95. zywvutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KRONIKA  POLICYJNA 

27.09.2002  r.  
O godz.  11.10 kolizja na ul. Kato
wickiej  VW  kierowanego  przez 
mieszkańca Ustronia i cinquecento 
kierowanego przez mieszkańca Ko
niakowa. O winie rozstrzygnie sąd. 
29.09.2002  r.  
O godz. 9.50 na parkingu  sanato
rium  Róża  kierujący  ładą  miesz
kaniec województwa małopolskie
go cofając najechał na forda miesz
kańca Radosławie. 
29/ 30.09.2002  r.  
W nocy  na  ul.  Leśnej  dokonano 
włamania do dwóch samochodów: 
seata  ibizy  należącego do miesz
kańca Ustronia  i fiata punto nale
żącego do mieszkańca Kóz. Skra
dziono radioodtwarzacze. 
3.10.2002  r.  
O godz.  15.15  na ul. 3 Maja kie
rująca  fiatem  punto  mieszkanka 

Ustronia najechała na tył fiata 126 
kierowanego przez inną mieszkan
kę Ustronia. 
3.10.2002  r.  
O  godz.  20.25  kolizja  drogowa 
z  udziałem  dwóch  mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej. Pierwszy kie
rując daewoo matizem najechał na 
tył drugiego kierującego fordem. 
3/ 4.10.2002  r.  
W nocy skradziono  rower górski 
sprzed  kawiarenki  internetowej 
przy ul. Daszyńskiego. zyutsponlkiedba
5/ 6.10.2002  r.  
W nocy włamano się  do VW za
parkowanego  przed  restauracją 
Tropicana.  Skradziono  radiood
twarzacz. 
6.10.2002  r. 
O  godz.  15.15  na  ul.  Bernadka 
doszło do kolizji pomiędzy hondą 
civic kierowaną przez  mieszkań
ca Ustronia  i fiatem  126 kierowa
nym  przez  mieszkańca  Ustronia. 
O winie rozstrzygnie sąd.  (ws) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

1.10.2002  r.  
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  przeprowadzono 
kontrolę  kempingów  przy  ul. 
Nadrzecznej w obecności właści
ciela posesji. Sprawdzano sposób 
wywozu  nieczystości  z  kempin
gów. Z kontroli sporządzono pro
tokół. 
2.10.2002  r.  
Interweniowano w sprawie zdewa
stowanego  samochodu  pozosta
wionego  przy  ul.  Lipowskiej. 
Ustalono jego właściciela i pojazd 
został zabrany. 
2.10.2002  r.  
Interwencja  w związku  z prowa
dzeniem  bez  zezwolenia  prac 
w  pasie  drogowym  wzdłuż  ul.  3 
Maja.  Miejsce  to  nie  było  w ża
den  sposób  oznakowane.  Osobę 
odpowiedzialną  ukarano  manda
tem w wys.  100 zł. 
2.10.2002  r.  
Otrzymano wezwanie  na ul.  Sa
natoryjną w sprawie  nietrzeźwe
go  mężczyzny  leżącego  obok 
ławki. 

2.10.2002  r.  
W związku z zakłóceniem porząd
ku publicznego w UM wyprowa
dzono z urzędu osobę zachowu ją
cą się nieodpowiednio. 
3.10.2002  r.  
Interweniowano w sprawie rozwie
szenia w miejscach do tego nie prze
znaczonych  dużej  liczby plakatów 
informujących o występach cyrku. 
Ustalono  osobę  odpowiedzialną 
i nakazano zdjęcie plakatów. 
4.10.2002  r.  
W trakcie  kontroli  osób handlują
cych na targowisku w jednym przy
padku nakazano zaprzestać prowa
dzenia działalności z powodu braku 
wymaganych  zezwoleń  i nie prze
strzegania przepisów sanitarnych. 
4.10.2002  r.  
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  przeprowadzono 
kontrolę gospodarki  wodnoście
kowej  przy  ulicach  Malinowej, 
Osiedlowej i Jodłowej. 
6.   10.  2002  r.  

Na prośbę mieszkańców kontrolo
wano  okolice  dojazdu  do  Źródła 
Karola  przy  ul. Źródlanej,  gdzie 
często zdarza się, że kierowcy wjeż
dżają na tereny zielone.  (agw)  zywvutsrqponmlkjihgedcaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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Z a ję c i a  
rehabilit acyjnouspraw nia jąc e 

dla  k a ż d ejzywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA  grupy  w i e k o w e j: 
 gimnastyka  korekcyjnokompensacyjna 

dla  dzieci  i  młodzieży 
 gimnastyka  dla  kobiet  w  ciąży 

 gimnastyka  ogólnousprawniajćjca  dla  kobiet 
 gimnastyka  rehabilitacyjn a   grupowa  dla  osób  starszych 
Terapia  polem  elektromagnetycznym  o  zmiennej jonizacji. 

ZAPRASZAM Y 
Informacj e  i zapisy  w  Ośrodku, 

Ust roń ,  ul .  Ogrodow a  6  te l .  8 5 4  37  33 
\AAAAA /. wieją,  com.p! 
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PANI  MARI A  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

2  października  na  cmentarzu  ewangelickim  w  Katowicach 
pożegnano  śp.  Mari ę  Skalicką,  społeczniczkę,  działaczkę  kul
tur y z prawdziwego zdarzenia, zaliczaną do znaczących  biblio
filów, w  której   zbiorach  znajdowały  się  m.in.  exlibrisy,  liczne 
„cieszyniana"   i bogata  kolekcja  medali.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Zapewne  wszyscy  ustroniacy  wiedzą, że 
w  1993  roku  Maria  Skalicka  przekazała  wspa
niałe zbioiy  wraz ze  swoim  domem  rodzinnym 
i przylegającym  doń  ogrodem  miastu.  Tak  po
wstał  oddział  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 
pod nazwą Zbioiy Marii Skalickiej. Dzięki  temu 
hojnemu darowi Ustroń zyskał miejsce szczegól
ne, nie tylko mieszczące cenną  kolekcję, ale  też 
umożliwiające  organizację  wartościowych  im
prez kulturalnych  wystaw,  ekspozycji,  odczy
tów, prelekcji. 

Śp. Maria Skalicka od  1953 roku  mieszkała 
w  Katowicach.  Pracowała  w  Centralnym  Za
rządzie  Budownictwa  Węglowego  a  także  na 
kierowniczych  stanowiskach  w  Przedsiębior
stwie  Budowlanym  Przemysłu  Węglowego. 
Działała  w Towarzystwie  Przyjaciół  Książki, 
w  Macierzy  Cieszyńskiej,  Towarzystwie  im. 
Fryderyka Chopina  oraz w Polskim  Towarzy
stwie  Ewangelickim.  Wraz  ze  śmiercią 
M.  Skalickiej  wielką  stratę  poniosła  nie  tylko  rodzina  zmarłej 
ale  także  Kościół,  Ziemia  Cieszyńska  i polska  kultura. 

Żegnając Panią Marię, jak zmarłą nazywał i wszyscy przyjaciele, 
biskup  katowickiej  diecezji  Kościoła  ewangelickoaugsburskie
go, ks. proboszcz Tadeusz Szurman, powiedział m.in.: „(...) Wiem, 
że nie ma ludzi niezastąpionych, ale są  ludzie, z których  odejściem 

MISTRZ I UCZENNICA 
W  czasie  Dni  Ustronia  w  kościele  ewangelickim  Ap.  Jakuba 

w Ustroniu, w ramach  Dni  Ustronia  odbył  się niezwykły  koncert 
organowy pod hasłem „Mistrz  i uczeń". Ze swoją uczennicą  Martą 
Kogut wystąpił prof. Julian  Gembalski.  W tym  podwójnym  reci
talu,  oboje  muzycy  zagrali  osobno,  zupełnie  odrębny  program. 
Zebranych  licznie gości przywitał gospodarz świątyni ks. dr Hen
ryk Czembor, który też w przei^wach między utworami czytał swoje 
rozważania  i wiersze. 

Koncert  rozpoczął  prof.  J.  Gembalski  Sonatą  cmoll  op.  27 
Josepha  Rheinbergera,  a następnie  zagrał  3 Preludia op. 38  Wła
dysława  Żeleńskiego.  Środkową  część  wieczoru  stanowił  mini 
recital  M. Kogut, która wykonała ze swadą J.S.Bacha  Fugę sopra 
magniflcat BWV  733,  Feliksa Nowowiejskiego  Preludium  Ado
remus  i Moritza  Brosiga  Fantazję Esdur op. 54. Na  zakończenie 
wystąpił prof. J. Gembalski  w Suicie z motywem  beskidzkim  wła
snej kompozycji,  improwizując jak zwykle po mistrzowsku.  Melo
die góralskie z pobrzmiewającym wątkiem żywieckim  przeniosły 
nagle słuchaczy  na piękne beskidzkie  gronie. 

Mimo odbywającego się w tym samym czasie popularnego  Bie
gu  Romantycznego,  na  koncert  „Mistrz  i uczeń"  przyszło  wielu 
słuchaczy.  Być może to jeszcze jeden  dowód  na to, że Ustroń  do
robił  się  własnej  publiczności  kochającej muzykę  organową.  To 
znakomity  powod, aby kontynuować  podobne  przedsięwzięcia. 

Po koncercie  poprosiłam  mistrza  o  rozmowę. 

Uczeń  i mistrz   to dość  niezwykła  forma  koncertu... 
Uważam, że zdolnych  studentów  trzeba promować. Z Martą  gra
my już  razem  po  raz  drugi. 
Czy występ z uczniem  nie jest  trudniejszy, czy nie korci  Pana, 
żeby  „matkować"   młodemu  artyście? 
Oczywiście  zawsze jest  odpowiedzialność  za  ucznia,  tyle, że  do 
takich  koncertów  zawsze  wybieram  uczniów,  którzy  mają  już 
pewne doświadczenie  i wiem, że nie zawiodą. Staram się studen
tów  pokazywać już  od  pierwszego  roku  studiów.  Muszą  wystę
pować  na uczelni  na  tzw. estradach  studenckich.  To bywa  nawet 
trudniejsze we własnym gronie, wśród kolegów, koleżanek.  Taka 
publiczność  inaczej słucha niż słuchacz takiego koncertu jak  dzi
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tak  wiele  ubywa.  (...)  Nie  będzie  już  spotkań  w jej  mieszkaniu 
z  książką  i niepowtarzalnymi  skarbami  kultury  polskiej,  nie  bę
dzie  rozmów o kulturze  cieszynianach,  exlibrisach,  grafikach, 
drukach  bibliofilskich,  numizmatach,  nie  będzie  rozsądnej  rady 
i mądrego głosu w Radzie  Parafialnej czy  Polskim  Towarzystwie 
Ewangelickim.  (...) 

Twardy  luteranizm  tej ziemi  wyrosły  w czasach  zmagań  i prze
śladowań  religijnych, a oparty na zasadachzywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA  tylko 
Biblia,  tylko  Chrystus  i tylko  wiara,  wydał  całe 
pokolenia ewangelików ceniących na tamtej zie
mi  pracę,  uczciwość,  sumienność,  spolegliwość 
i polskość.  W tej atmosferze wyrastała  w domu 
rodzinnym.  (...)  Z  ewangelickiej  zasady  „Sola 
scriptura"  tylko  Słowo  Boże,  wyrosło  też  za
pewne  umiłowanie  i szacunek  do książki, której 
stała się wielką  miłośniczką.  (...) 

Drugi trop jej szlachetnego życia prowadzi nas 
na Ziemię Cieszyńską. Ziemia Cieszyńska,  która 
wyrosła z uśmiechu  Boga, jak  mówi  poeta,  była 
jej bliska ponad wszystko. Choć większość życia 
spędziła  w  Katowicach  i  w  tym  mieście  dobrze 
się czuła, sercem  i duszą pozostała  cieszynianką. 
Jej zbieracza pasja tej ziemi była poświęcona. (...) 
Jej życzeniem  było, aby młode pokolenia Śląza
ków  mogły  na  jej  zbiorach  uczyć  się  historii 
i szacunku  do pracy  i uczciwości.  (...) Śtała  eks
pozycja jej kolekcji poświęcona wielkim  ludziom 
cieszyńskiej ziemi wyprzedzała o kilka  lat wpro

wadzenie  nauki  o  regionie  w  polskim  szkolnictwie.  (...)  Znaczna 
część  jej  zbiorów  znalazła  się  również  w  nowej  Książnicy  Cie
szyńskiej. 

Wybitny polski bibliofi l Józef Weyssenhoff powiedział „Książki 
mająswe uśmiechy". Pani Maria ten uśmiech poznała  i ten uśmiech 
przekazała  ludziom poprzez skromność, życzliwość  i dobroć."  (a) 

siejszy,  gdzie  najważniejsze jest  wrażenie  czyli  jedna z części 
interpretacji.  Muzyk  muzyka  słucha  inaczej, a publiczność  kon
certowa  też  słucha  inaczej  i należałoby  to  łączyć  w  wykonaw
stwie.  Taka  forma  promocji  pozwala  młodym  ludziom  rozsma
kować  się  w  prawdziwej  formie  koncertu.  Jest  to już  publiczny 
koncert bez taryfy ulgowej. Pedagog wybiera takiego ucznia, który 
może  być jego  partnerem,  któiy  nie  powinien  zawieść.  Chociaż 
oczywiście może się coś nie udać. Stres ucznia podczas  wspólne
go koncertu jest większy, ponieważ chce on dobrze wypaść  i przed 
publicznością,  i przed  nauczycielem.  Staram  się jednak  prakty
kować  takie  koncerty  i uważam je  za  konieczny  składnik  eduka
cji muzycznej studenta. Należy go bowiem nie tylko nauczyć grać, 
tak żeby znał styl  i umiał  odkryć  interpretację, ale też żeby  umiał 
to pokazać  innym. Artysta nie może grać do czterech  ścian.  Uczy 
się po to, żeby stanąć przed  publicznością. Uważam, że  im wcze
śniej pokazuje się tych uczniów tym  lepiej, z tym  zastrzeżeniem, 
że  nawet  jeśli  coś  jest  nie  tak,  to  uczniowi  nie  spadnie  włos z 
głowy.  Uczeń  występujący  nawet  przed  dużym  audytorium  ma 
świadomość,  że  nawet  gdyby  mu  nie  wyszło,  nic  się  nie  stanie. 
Dlatego  nie powinien  się bać publicznego  występu. 
Czyli  student  w czasie  trwani a  całych  studiów  ma czas,  żeby 
się  „otrzaskać" . 
Tak  i dlatego nasi studenci  dużo grają. Przykładam  do tego  dużą 
wagę,  a aktywność  artystyczną  oceniam  przy  egzaminie  końco
wym.  Przed  laty  wprowadziłem  nawet  specjalny  formularz  „Co 
zrobiłeś  w czasie semestru  czy  roku". 
Dzięki  temu  student  ma  również  do  czynienia z różnymi  in
strumentami... 
W  salach  nie  mamy  wielu  instrumentów,  więc  studenci  grają  na 
ogół w kościołach. Nasi studenci samodzielność zdobywają wcze
śnie.  Do tego przecież dążymy, żeby  nie matkować  im do  końca. 
Czy zadowolony  jest  pan z dzisiejszego występu  pana  uczen
nicy? 
Myślę,  że  Marta stanęła  na  wysokości  zadania,  tym  bardziej,  że 
grała trudne utwory. Zwłaszcza  Fantazja Brosiga jest  trudna  tech
nicznie.  Marta  nie  ma  kłopotów z techniką,  zresztą  student  po 
prostu  nie może mieć  takich  kłopotów. Jestem  więc  zadowolony 
z koncertu.  Mnie  się też dobrze  grało.  Lubię  ten  instrument.  Po
lubiłem  go, ponieważ  ma swój  klimat. 
Dziękuję  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 
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TURNIEJ SZKOLNY  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

21  września  2002r  w  Izbie  Regionalnej  „U  Brzezinów"  w  Ci
sownicy odbył  się finał Turnieju Szkolnego „Korzeniami  wrośli
śmy w tę ziemię" zorganizowany  przez Stowarzyszenie  Miłośni
ków  Cisownicy  przy  wsparciu  finansowym  Starostwa  Powiato
wego w Cieszynie. Turniej miał  formę dwuetapową  i był  adreso
wany do wszystkich  gimnazjów powiatu  cieszyńskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia  Miłośników Cisownicy jako Zespół Or
ganizacyjny  Turnieju  opracował  regulamin  Turnieju,  przygoto
wał  zadania  konkursowe  obu  etapów  oraz  powołał  komisję  sę
dziowską  w  składzie:  dr  Lidia  Szkaradnik    dyr.  Muzeum  Kuź
nictwa  i Hutnictwa w Ustroniu   przewodnicząca komisji, adi. Wi
told  Pieńkowski    prezes  Stowarzyszenia    członek  komisji, 
p. Eugenia  Larysz  skarbnik  Stowarzyszenia   członek  komisji. 

Zadanie  konkursowe  1  etapu  Turnieju  polegało  na  opracowa
niu  informatora,  zapraszającego  do  odwiedzania  dowolnej  jed
nostki, prowadzącej działalność muzealną  na Ziemi  Cieszyńskiej 

Komisja sędziowska  zakwalifikowała do  finału Turnieju  Gim
nazjum  w  Strumieniu  oraz  Gimnazjum  w Goleszowie    oddział 
w Cisownicy, podkreślając zarazem  wysoki  stopień  zaangażowa
nia młodzieży gimnazjalnej w przygotowanie prac  konkursowych. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Jazda trakaczem z zawiązanymi  oczami  na pewno  nie była ła
twą  konkurencją. 

Zespół  Organizacyjny  Turnieju  zaprosił  do  współpracy  nad 
przygotowaniem  finału Lidię  Szkaradnik  oraz  Henryka  Mroza. 

W  finale rozgrywanym  w  Izbie  Regionalnej w Cisownicy  obie 
drużyny  reprezentujące  gimnazja  ze  Strumienia  i Goleszowa  
oddział  w  Cisownicy  startowały  w  ośmiu  konkurencjach.  Mło
dzież gimnazjalna wykazywała  się w nich  wiedzą  i znajomością 
Ziemi  Cieszyńskiej,  zachęcała  do  odwiedzania  swojej  miejsco
wości,  rozpoznawała  charakterystyczne  miejsca  stolicy  powiatu 
cieszyńskiego.  Najwięcej  emocji  wzbudziły  jednak  dyscypliny 
sportoworekreacyjne,  w  których  wykorzystano  sprzęty  ekspo
nowane  w Izbie  Regionalnej „U  Brzezinów"  w Cisownicy. 

Bieg  z  chochlą  pełną  wody  po  torze  przeszkód  i  napełnianie 
glinioka,  czy  jazda  trakaczem  z  zawiązanymi  oczami  rozgrzały 
uczestników  i licznie zgromadzonych  widzów.  Ponadto dla chłop
ców przygotowano  rzuty gnotkiem,  a dla dziewcząt  przebieranie 
grochu  i soczewicy.  Dawna  kręgielnia  stołowa  dopełniała  cało
ści, gdzie  po wyczerpujących biegach  należało  maksymalnie  się 
skupić, by osiągnąć jak  najlepszy  wynik. 

Opiekunki  obu  drużyn   Alina  Budzik  ze  Strumienia  oraz  Be
ata  Pieńkowska  z  Cisownicy  brały  czynny  udział  w  niektórych 
konkurencjach, w pozostałych  zaś gorąco mobilizowały  i dopin
gowały swoje  drużyny. 

Turniej  po  bardzo  wyrównanej  czterogodzinnej  walce  zakoń
czył się remisem  19 do  19, stąd Komisja sędziowska  postanowiła 
zarządzić  dogrywkę.  Pierwsza  z  dodatkowych  konkurencji  nie 
przyniosła  rozstrzygnięcia  i dopiero  kolejna  rozgrywka  w  ostat
nim rzucie wyłoniła zwycięzcę Turnieju, drużynę reprezentującą 
Gimnazjum w Strumieniu. Drugie miejsce w Turnieju  wywalczy
ła drużyna Gimnazjum  w Goleszowie,  oddział  w Cisownicy. 

Dzięki wsparciu  finansowemu  Starostwa  Powiatowego  w Cie
szynie  i udzieleniu  dotacji obie drużyny  uzyskały  cenne  nagrody 
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Uczestnicy  zdobyli  cenne  nagrody  dzięki  wsparciu  finanso
wemu  Turniej u  przez Starostwo  Powiatowe  w  Cieszynie. 

(publikacje  o  ziemi  cieszyńskiej,  foldery  Starostwa  Powiatowe
go  „Powiat  Cieszyński"  i  aparaty  fotograficzne,  pozwalające 
utrwalić  piękno  tej  ziemi). 

Oprócz  startu  w  Turnieju  drużyny  miały  również  możliwość 
poszerzenia  swojej edukacji  regionalnej w praktyce. Zostały  bo
wiem oprowadzone po Izbie Regionalnej przez gospodarza obiek
tu, Stanisława  Brzezinę. 

W  przerwie  Turnieju  uczestników  zaproszono  na  występ  re
gionalny  Klubu  4H  „Wiesiołki" ,  prowadzonego  przez  Eugenię 
Larysz,  a  na  zakończenie  degustowano  smakowite  potrawy  re
gionalne. 

W bardzo przyjaznej atmosferze Turniej zakończono,  wyraża
jąc  nadzieję,  iż  takie  spotkania  będą  kontynuowane,  dając  mło
dzieży możliwość  wrastania  i sięgania  do korzeni  ziemi, z której 
pochodzą.  Witol d  Pieńkowski 

W  dawnym  ZWUTSRONMLKIEDA

USTRONIU 
Zdjęcie  przedstawiające  Zakład  Kąpielowy  w  Ustroniu,  po

wstały  w  1901  roku.  Kąpiele borowinowe  były  popularyzowa
ne  również  w  krakowskiej  prasie.  Jednym  z  przykładów  jest 
artykuł  zamieszczony  „Kuryerze  turystyczno   zdrojowym  i ko
munikacyjnym"  z  1936  r.,  gdzie  pisano:zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA  „Na  Śląsku  Cieszyń
skim  w słonecznej  dolinie  Wisły, w otoczeniu  pasm  Beskidu  leży 
Ustroń,  znane  uzdrowisko  Śląska  Cieszyńskiego.  Uzdrowisko 
  letnisko  położone  około  356  m  n.p.m.  jest  pierwszorzędną 
podgórską  stacją  uzdrowiskową  o  bardzo  intensywnym  nasło
necznieniu.  Okalający  Ustroń  łańcuch  gór  chroni  miejscowość 
od  wiatru,  a zarazem  daje  możliwość  wycieczek  turystycznych. 
W  Ustroniu  znajdują  się  kąj)iele  borowinowe  o dużej  wartości 
leczniczej".  Lidi a  Szkaradnik 
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7 października w Urzędzie  Miasta w obecności  przedstawicie
li  komitetów  wyborczych  losowano  kolejność,  w  jakiej   po
szczególne  komitety  umieszczane  będą na kartach  do  głoso
wania w wyborach  samorządowych.  Losowania  dokonała  za
stępca  burmistrz a  Jolanta  KrajewskaGojny.  Fot. W.  Suchta 

OBWIESZCZENI E 
MIEJSKIE J  KOMISJ I   WYBORCZE J  W  USTRONIU  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

z dnia  8 października  2002  r. 
w sprawie:  zarejestrowanych  kandydatów  w  wyborach  do  Rady 
Miasta Ustroń wyznaczonych  na niedzielę 27 października 2002 r. 

Na podstawie art.  109 ust. 5 ustawy z dnia  16 lipca  1988 r. Ordy
nacja  wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  woje
wództw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zmianami) w związku  z 
rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2002 
r. w sprawie  zarządzenia  wyborów  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i 
sejmików województw, miasta stołecznego Warszawy  i rad  dziel
nic w mieście stołecznym  Warszawie oraz wyborów wójtów, bur
mistrzów  i prezydentów  miast  ( Dz. U. Nr  134, poz.  1125 ) 

Miejska  Komisja  Wyborcza  w  Ustroniu 
podaje  do wiadomości  wyborców 

dane o zarejestrowanych  listach  kandydatów  oraz dane o  kandy
datach  na  radnych  do  Rady  Miasta  Ustroń  w  wyborach  wyzna
czonych  na niedzielę  27  października  2002  r. 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER 1 
obejmującym  1 mandat  zarejestrowano  5  list  kandydatów 

Lista numer 3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1. CZAPSKA  ROMANA ,  60  lat  Ustroń 

Lista numer  8.  KWW  Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. CHOWANIO K  JAN,  47  lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
l .SZKARADNI K  TOMASZ ,  28  lat  Ustroń 

Lista numer  11.  KW  Samoobrona  RP 
1. KOBIEL A  KRZYSZTOF ,  34  lat  Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
I . ŚLIWK A  JERZY,  50  lat  Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  2 
obejmującym  1 mandat  zarejestrowano  6  list  kandydatów 

Lista numer  3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1. SIWIE C  ROMAN ,  50  lat  Ustroń 

Lista numer  8.  KWW  Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
I . SIEDLO K  ROMAN ,  51  lat  Ustroń 

Lista numer 9.  KWW  O  Sprawiedliwość  i Prawo  w  Ustroniu 
1. PALOWSK I JAN  IZYDOR ,  41 lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. SZCZOTK A  MARZENNA , 41  lat  Ustroń 

Lista  numer  11.  KW  Samoobrona  RP 
1. OWCZARZ Y  JÓZEF,  65  lat  Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1. DZIADE K  DARIUSZ,  37  lat  Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  3 
obejmującym  2 mandaty  zarejestrowano  7  list  kandydatów 

Lista numer  3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1. BRANDYS  KATARZYNA , 27  lat  Ustroń 

Lista  numer  8.  KWW Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. MALIN A  STANISŁAW ,  49  lat  Ustroń 

Lista  numer  9.  KWW  O  Sprawiedliwość  i Prawo  w  Ustroniu 
1. MATUSZK A KRZYSZTOF , 50 lat  Ustroń 
2. GOLA S  PIOTR,  19  lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. WINTE R  ILONA ,  49  lat  Ustroń 

Lista  numer  11.  KW  Samoobrona  RP 
1. BARTOSZ  WITOLD ,  27  lat  Ustroń 
2.  KOSTK A  KRZYSZTOF ,  30  lat  Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1. GEORG  ANDRZEJ ,  54  lat  Ustroń 
2. DZIADE K  AGNIESZKA ,  24  lat  Ustroń 

Lista  numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Ustrońskie  Ro
dziny 
1. MATEJ A HALIN A MARIA , 57 lat  Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  4 
obejmującym 5 mandatów zarejestrowano  13 list  kandydatów 

Lista  numer  3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1.  BAŁDY S  STEFAN  BOGUSŁAW,  59  lat 

Ustroń 
2.  RYMOR Z  EMIL ,  59  lat  Ustroń 
3.  BRUDNY  KAROL ,  59  lat  Ustroń 
4. TOMICZE K  ANDRZEJ ,  54  lat  Ustroń 

Lista numer  8.  KWW  Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. CZEMBO R  EMILIA ,  60  lat  Ustroń 
2.  KAMIŃSK I  JACEK ,  42  lat  Ustroń 
3.  KUBAL A  KAROL ,  65  lat  Ustroń 
4.  MISIOR Z JAN,  62  lat  Ustroń 
5. WASZEK JÓZEF ADAM ,  50 lat  Ustroń 

Lista  numer  9.  KWW  O  Sprawiedliwość  i Prawo  w  Ustroniu 
1. GŁOWINKOWSK A  ELŻBIETA ,  59  lat 

Ustroń 
2. GRUDZIE Ń  ROMAN ,  52  lat  Ustroń 
3.  KAP1CK A  BARBARA ,  50  lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. KOTARSK A  JOANNA ,  35  lat  Ustroń 
2. SUCHANEK  KRZYSZTOF , 51  lat  Ustroń 
3.  DYRDA  TOMASZ ,  38  lat  Ustroń 

Lista numer  11.  KW  Samoobrona  RP 
1.  CZUPRYN  ZYGMUN T  PAWEŁ ,  19  lat 

Ustroń 

Lista  numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1. KRUŻOŁE K  RUDOLF,  56  lat  Ustroń 
2.  KAPOŁK A  KORNELIUSZ ,  55 lat  Ustroń 
3. GAŁASZE K  MICHAŁ ,  46  lat  Ustroń 

Lista  numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Ustrońskie 
Rodziny 
1.PRÓCHN1AK  PIOTR JAN,  46 lat  Ustroń 
2.  BULCEWIC Z  STANISŁA W  ANDRZEJ, 

51  lat  Ustroń 
3. WASZEK SABINA  MIECZYSŁAWA , 

51  lat  Ustroń 
4. TSCHUK  ZBIGNIE W  RYSZARD,  49  lat 

Ustroń 
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Lista numer  14.  Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze M iasto" zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
1. SZARZEĆ  WIESŁAW ,  38  lat  Ustroń 

Lista numer  15.  Komitet Wyborczy Wyborców „Ustroń  Dolny" 
1. RYSZKA JAN, 71  lat  Ustroń 

Lista numer  16.  KWW  Ustrońska  „Równica" 
1. CISZEWSKA  RENATA , 58  lat  Ustroń 

Lista numer  17.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Miłośnicy 
Ustronia 
1.  RAKOWSK A  DZIERŻEWIC Z  ANNA 
HALINA ,  67  lat  Ustroń 
2. REMBIER Z  MARE K  PAWEŁ,  33  lat 

Ustroń 
3. SIKORA  ELŻBIET A EWA,  48 lat  Ustroń 

Lista numer  18.  KWW  P. Darmstaedter 
I . DARMSTAEDTE R  PIOTR,  41 lat  Ustroń 

Lista numer  19.  KWW  „Mieszkańcy  z  inicjatywą" 
1. WALAWSK A  MARI A  KRYSTYNA , 53 lat 

Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  5 
obejmującym  2 mandaty  zarejestrowano  8  list  kandydatów 

Lista numer 3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1. PACUŁA  KAROL ,  65  lat  Ustroń 

Lista numer 8.  KWW Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. DRÓZD JAN  KAROL ,  40  lat  Ustroń 
2. ŚLIŻ WIESŁA W  MAREK ,  45 lat  Ustroń 

Lista numer 9.  KWW  O Sprawiedliwość  i Prawo w  Ustroniu 
1. CHMIELEWSK I  WŁODZIMIERZ ,  57 lat 

Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. GLUZ A ANDRZEJ  PIOTR, 41 lat  Ustroń 

Lista numer  11.  KW  Samoobrona  RP 
1. CIEŚLA R  HALINA ,  50  lat  Ustroń 
2.  KOZO K  ANNA, 27  lat  Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1. CZYŻ RUDOLF,  59  lat  Ustroń 
2.  HOŁUBOWIC Z  ZBIGNIEW ,  50  lat 

Ustroń 

Lista numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców Ustrońskie  Ro
dziny 
1. KONIECZN Y KAZ I  MIERZ , 50 lat  Ustroń 
2. SZCZYPKA  ANTONI , 46 lat  Ustroń 

Lista numer  14.  Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze  Miasto" 
1. PUCHOWSKARYRYC H  HALINA,4 7  lat 

Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  6 
obejmującym  2 mandaty  zarejestrowano  5  list  kandydatów 

Lista numer 8.  KWW Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. LAZA R  JAN,  55  lat  Ustroń 
2. TOMICZE K  MARIA ,  42  lat  Ustroń 

Lista numer 9.  KWW  O Sprawiedliwość  i Prawo w  Ustroniu 
1. PASTERNY  WIKTOR ,  62  lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1.  BIJOK  BOGUSŁAW  JÓZEF,  38  lat 

Ustroń 

Lista numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Ustrońskie  Ro
dziny 
1.  RUSOK  EUGENIUSZ, 52 lat  Ustroń 
2.  GÓRNIOK  GERTRUDA  MARIA ,  64  lat 

Ustroń 

Lista numer  15.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Niezależni 
1.  KISIAŁ A  OLGA , 35  lat  Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  7 
obejmującym  1 mandat zarejestrowano  6  list  kandydatów 

Lista numer 3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
I . MROWIE Ć ADAM JÓZEF,  53 lat  Ustroń 

Lista numer  8.  KWW Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 
1. KUROWSK I  JÓZEF, 67  lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. KUJAW A HALIN A ALEKSANDRA,4 7  lat 

Ustroń 

Lista numer  11.  KW Samoobrona  RP 
I .  PAWLITK O  JAN  WŁADYSŁAW ,  48  lat 

Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1.  KANIEWSK A  GODYCK A  DOROTA, 

41  lat  Ustroń 

Lista numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  Ustrońskie  Ro
dziny 
1. BANSZEL  RYSZARD  FRANCISZEK , 

46  lat  Ustroń 

W OKRĘGU  WYBORCZY M  NUMER  8 
obejmującym  1 mandat  zarejestrowano  7  list  kandydatów 

Lista numer 3.  Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLDUP 
1. STA NIE K SIE KI E RK A Ii A RB ARA, 53 lat 

Ustroń 
Lista numer  8.  KWW Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe 

I . SZTEFEK  MIROSŁAWA , 50 lat  Ustroń 

Lista numer  10.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „UstrońNasz 
Dom" 
1. GBUREK  ARTUR, 45  lat  Ustroń 

Lista numer  11.  KW Samoobrona  RP 
1. GOGÓŁK A  LIDIA , 24  lat  Ustroń 

Lista numer  12.  Komitet  Wyborczy  Wyborców  „Nasz  Ustroń" 
1.  POKORNY  KRZYSZTO F  ZDZISŁAW , 

45  lat  Ustroń 

Lista numer  13.  Komitet  Wyborczy  Wyborców Ustrońskie  Ro
dziny 
1. POLACZE K ANNA MARIA , 27 lat  Ustroń 

Lista numer  15.  K.W.W. „Obywatele  Dla  Zawodzia" 
1. ZAHRA J  JÓZEF, 57  lat  Ustroń 

Październik  nad  Wisłą.  Fot. W. Suchta 
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Z A S A D Y  U M I E S Z C Z A N I A  O G Ł O S Z E Ń 
na  tablicach  administrowanych 

przez  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp.  z  o.o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W związku z ustawa z dnia  16 lipca  1998 r. Ordynacje wybor
cze do Rad Gmin,  rad  Powiatów  i Sejmików Województw  (Dz. 
U. 95 poz. 602) z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 20 
czerwca  2002  r.  o  bezpośrednim  wyborze  wójta,  burmistrza i 
prezydenta miasta (Dz. U. nr  113 poz.984) z późniejszymi zmia
nami. 

Zarząd  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp. z o.o.  informuje 
komitety  wyborcze  o  zasadach  umieszczania  materiałów  wy
borczych  na tablicach  administrowanych  przez  Spółkę. 

1. Umieszczenie  materiału  wyborczego  na  tablicy  wymaga 
zgody  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp. z o.o.  i opłacenia 
tego materiału  (art . 71  ust.  1 ordynacji) . 

2. Materiały wyborcze  muszą  być oznaczone  nazwa  komite
tu wyborczego  (art . 70  ordynacji) . 

3. Umieszczenia  materiałów  wyborczych  na tablicach  doko
nuje  tylko  przedstawiciel  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp. 
z o.o.  (2  razy w tygodniu   wtorek;  piątek). 

4. Cena za umieszczenie  1  elementu  na jednej tablicy  miesz
czącego się w rozmiarach  Al   A2  3 zł/szt., w rozmiarach  do 
A3   1,5 zł/szt. 

5.  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp.  z o.o.  nie ponosi  odpo
wiedzialności  za zerwanie  materiału  wyborczego. 

6. Materiały  wyborcze  umieszczane  na  tablicach  bez  zgody 
1 opłacenia  w Przedsiębiorstwie  Komunalnym  Sp.  z o.o.  będą 
zrywane. 

7. Komitety wyborcze naruszające zasady określone w pkt. 1, 
2 i 3 będą pozywane do sądu w trybie  (art .  199 a i 199 b) ordy
nacji wyborczej oraz  (art . 27  b ust.  1 pkt  1 i art . 27  c  ustawy 
o bezpośrednim  wyborze wójta, burmistrz a  i prezydenta). zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

TERMINY  SPOT K A Ń 
  K W W  UPS 

Komitet Wyborczy Wyborców  Ustrońskie Porozumienie Sa
morządowe  zaprasza  wyborców  na  spotkania  z  kandydatami 
na radnych  UPSu,  które odbędą  się: 

  15.10.2002  r. o godz.  17.00  w  szkole  Podstawowej  nr 6 
w Nierodzimiu  dla okręgu  wyborczego  nr  7, 

  16.10.2002  r. o  godz.  17.00  Świetlica  ogródków  działko
wych  w Hermanicach  dla okręgu  wyborczego  nr  5, 
  17.10.2002  r. o  godz.  18.00  w OSP  w  Lipowcu  dla  okręgu 
wyborczego  nr  6, 

  18.10.2002  r. o godz.  16.30 w OSPPolana  dla okręgów  wy
borczych  nr   1 i nr  2  (Polana,  Poniwiec), 

  18.10.2002  r. o godz.  19.00  w  „Prażakówce"  dla  okręgów 
wyborczych  nr  3  i nr  4  (Manhatan,  Centrum). 

Będziemy  się  dobrze  uczyć.  Fot. W. Suchta 

8  Gazeta  Ustrońska 

UCHWAŁ A  NR XLV I  1/459/2002 
Rady Miasta  Ustroń 

z dnia  10 lipca 2002 r. 

w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  s t r e fy 
f u n k c j o n a l n ej  o z n a c z o n ej  w s t u d i um  u w a r u n k o w ań  i  k i e r u n k ów 
z a g o s p o d a r o w a n ia  p r z e s t r z e n n e go  s y m b o l em  „ X I "  G o j e ,  Je len i ca, 
Pon iw iec,  P o l a na  |wg załącznika graficznego w skali  1  : 40000] 

Na podstawie art.  12 ust. I i 2 ustawy z dnia 7  lipca  1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz.lJ. Nr 15. poz. 139 
z 25.02.1999 r. z późn zmianami j 

R a da  M i a s ta  U s t r oń 
u c h w a la 

1. 
Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowa

nia przestrzennego  obejmującego obszar  s t r e fy  f u n k c j o n a l n ej  o z n a
c z o n ej  w s t u d i um  u w a r u n k o w ań  i  k i e r u n k ów  z a g o s p o d a r o w a n ia 
p r z e s t r z e n n e go  s y m b o l em  „ X I "   G o j e,  Je l en i ca,  Pon iw iec,  Po lana 
[ wg załącznika graficznego w skali  1 : 40000 ] w przedmiocie: 
•  przeznaczenia  terenów oraz  linii  rozgraniczających tereny o róż

nych funkcjach lub różnych zasadach  zagospodarowania, 
•  ustalenia linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz 

z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania 
ścieżek rowerowych, 

•  ustalenia terenów przeznaczonych dla realizacji cclów publicznych 
oraz linii rozgraniczających te tereny. 

•  ustalenia  granic i zasad  zagospodarowania  terenów  lub obiektów 
podlegających ochronie, 

•  ustalenia zasady obsługi w zakresie  infrastruktury technicznej oraz 
linii rozgraniczających tereny tej  infrastruktury. 

•  ustalenia  lokalnych  warunków,  zasady  i standardów  kształtowania 
zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w tym  również  linii 
zabudowy  i gabarytów  obiektów, a także  maksymalnych  lub 
minimalnych wskaźników intensywności zabudowy. 

•  ustalenia zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane, 
•  ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym 

zakazów zabudowy,  wynikających z potrzeb ochrony  środowiska 
przyrodniczego,  kulturowego,  zasobów  wodnych i zdrowia  ludzi, 
prawidłowego  gospodarowania  zasobami  przyrody  oraz  ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, 

•  ustalenia terenów, na których przewiduje się stosowanie systemów 
indywidualnych  lub  grupowych  oczyszczenia  ścieków  bądź 
zbiorników bezodpływowych, 

•  ustalenia  tymczasowych  sposobów  zagospodarowania  urządzania 
oraz użytkowania terenu, 

•  określenia granic obszarów: 
•  zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
•  rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
•  przekształceń obszarów zdegradowanych zywvutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

2 
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta 

3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia. 

10 października  2002  r. 

najniższ e ceny zywvutsrqponmlkjihgedcaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

U st r o i ł   H e r m a n i c e 
ul .  Skoczow ska  47 e yutrolkebL

(obok kolektury Lotto) 

tel.  8545398  zywutsrponmlkigedcbaZJA

\ZapraszamyiJ  

PIWNICA  POD  RÓWNICĄ 
Ust roń,  ul.  Daszyńskiego 1,  
poleca  promocyjne  d w u d a
n i o we  o b i a dy  na  mie jscu  lub 
na  w y n os  w  cenic  6,50  zł, 
proponu jemy również 3  r odza je 
p i e r o g ów  d o m o w y ch  na  ki lo 
gramy  w cenie: 
p ie rogi  z  mięsem  15 zł/kg 
p ie rogi  z k a p u s tą  i  g r z y b a mi 
  12 zł/kg 
p ie rogi  r usk ie  10 zł/kg 

ROLNIKU UBEZPIECZ  SIEBIE 
I SWOJE  GOSPODARSTWO 

GRUPA CONCORDIA  OFERUJE:  
• OC rolnika  1zł/ha  J o a n na  C ieś l ar 
• mienia w gospodarstwie  rolnym  u! Skłodowskiej 11 
• upraw od gradobicia  i złego przezimowania  te l.  8541375 
• maszyny  rolnicze (agrocasco)  0502619154 
• ubezpieczenie  zwierząt  gospodarskich 
• ubezpieczenie  rolnika od nieszczęśliwych  wypadków 



ŚLUBOWANI E W SP1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

27  września  w  Szkole  Podstawowej nr I odbyła  się  uroczy
stość  pasowania  pierwszoklasistów  na  uczniów  i przyjęcia  ich 
w grono  społeczności  szkolnej. 

Dzień  ten  w  „Jedynce"'  jest  wielkim  świętem  szkoły.  Kończy 
czas  adaptowania  się  nowych  uczniów  i  poznawania  przez  nich 
reguł życia szkolnego.  Pierwszoklasiści  przygotowują się do  tego 
dnia z ogromnym  przejęciem, ucząc się dobranych  specjalnie  na 
tę  okazję  wierszy  i piosenek.  Zgodnie  z  zamierzeniami  wycho
wawczyń, każde dziecko miało swój wkład w przygotowanie  uro
czystości  i zaprezentowało  się  społeczności  szkolnej,  zaproszo
nym  gościom  i rodzicom  w  krótkiej  recytacji.  Najważniejszy 
moment  uroczystości   złożenie  ślubowania  i pasowanie  na 
uczniów poprzedził  egzamin  ze znajomości podstawowych  obo
wiązków  i powinności  ucznia. 

Radosne  święto  pierwszoklasistów  zakończyło  wręczenie  dy
plomów,  upominków  od  starszych  kolegów  oraz  ufundowanych 
przez Radę  Rodziców  mundurków  z emblematem  sowy, które są 
już tradycyjnym  strojem  szkolnym  „Jedynki". 

DZIĘKUJEMY 
Dzięki  sponsorom  podejmujemy  w  Szkole  Podstawowej  nr l 

różne przedsięwzięcia, które służą efektywniejszej pracy z dziećmi 
i powodują, że szkoła  staje się bardziej przyjazna. 

Taka  inicjatywa  została  w  ubiegłym  roku  szkolnym  zrealizo
wana dzięki  Zuzannie  i  Michałowi  Bożkom,  którzy  podarowali 
naszej szkole dwa komputery do gabinetu  terapii  pedagogicznej. 
W pomieszczeniu  nazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  I  piętrze szkoły został urządzony gabinet, w 
którym  zgromadzono  liczne  pomoce  do  pracy z dziećmi  o  spe
cjalnych potrzebach  edukacyjnych, a zakupione programy do na
uki czytania  i ćwiczeń  ortograficznych  zainstalowano  w  kompu
terach. 

W  gabinecie  odbywają  się  zajęcia  korekcyjnowyrównawcze 
z nauczycielami  i nauczanie  zintegrowane z logopedą  i pedago
giem  szkolnym. 

Praca z dziećmi, które mają specyficzne trudności  w nauce jest 
bardzo  trudna  i żmudna.  Mamy  nadzieję,  że  ćwiczenia  w  tym 
gabinecie  będę ciekawsze  i efektywniejsze dla  dzieci. 

W  imieniu  całej  społeczności  szkoły  dziękujemy  sponsorom 
za podarowane  komputery.  Dyrekcja  SP1 

w  Ustroniu 

75.  ROCZNICA 
W związku z planowanymi na początek  listopada  obchodami 
75.  rocznicy  obecności  Sióstr   Miłosierdzia  św.  Karol a  Boro
meusza (boromeuszek) w Ustroniu siostry proszą o zgłoszenie 
się  byłych  wychowanków  przedszkola  (ochronki)  pro
wadzonego  przez  boroineuszki,  a także  osób  mających 
informacj e na temat takiej  działalności.  Kontakt z s. Anetą 
(w  godzinach  popołudniowych),  teł.  8542249  lub  bez
pośrednio w klasztorze przy ul. Cieszyńskiej   11. 

Lat 49,  nauczyciel  historii.  Żonaty. 
Dwadzieścia  dwa  lata związany z  Ustroniem. 

W  latach  19802000  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3 
w  UstrońiuPolanie. 

Od  roku  1999 dyrektor  Gimnazjum  Nr  1  w  Ustroniu. 
Członek  Unii  Pracy. 

WYBOR Y  PO  RADY  POWIAT U  CIESZYŃSKIEG O 

OKRĘ G  WYBORCZ Y  NR 6   USTROŃBRENNA 

LIST A  NR  3   NUME R  NA  LIŚCI E  : 7 

W SP1  uczniów  pasowała  dyr. B.  Czyż.  Fot. W. Suchta ywtsrponmkigedcaZJ

Z^ wspomnień 
dyrektora Jarockiego 

„Dyrektor  zakładu  w oczach  niektórych  czynników, jakie  mia
ły w  latach  19451956 głos decydujący, musiał  być  człowiekiem 
wszechwiedzącym.  Musiał  znać  na  pamięć  wszystkie  składniki 
ekonomiczne  zakładu, musiał  znać nawet najdrobniejsze zdarze
nia, jakie  miały w zakładzie  miejsce. Poza  tym  na osobę  tą  moż
na  było zrzucić  wszystkie  winy  za  niepowodzenia,  które nie  po
wstały  nawet  za  jego  działalności.  Był  on  skrępowany z wielu 
stron,  przez  personalnych,  „korespondentów  robotniczych"  i in
nych  aktywistów,  nota  bene  ludzi  za  nic nie  odpowiedzialnych. 

Utarł  się  zwyczaj, że  na  każde  zebranie  zwoływane  przez  Po
wiatowy  Komitet  PZPR,  czy  związki  zawodowe  wzywany, a nie 
zapraszany  był  dyrektor  zakładu.  Ta  forma  wezwania  brzmiała 
następująco: „Obecność  dyrektora  zakładu  obowiązkowa". 

Pewnego razu ok.  1956 r. otrzymałem zawiadomienie, że w KP 
PZPR  odbędzie się zebranie w sprawie  łączności  miasta ze wsią. 
Naturalnie,  że  obecność  dyrektora  zakładu  jest  obowiązkowa. 
Ponieważ hasło  łączność miasta ze wsią było wtedy modne  i bar
dzo poważnie traktowane wobec tego musiałem pojechać do Cie
szyna.  Po zagajeniu zebrania zabrał głos jakiś specjalista od spraw 
rolniczych. Głównym  tematem  była sprawa buhajów. Otóż stwier
dził  on, że kułacy  posyłają do buhaja w  PGR  swoje krowy  kilka
krotnie, aby w ten sposób osłabić  jego potencję przy  zapladnianiu 
krów spółdzielczych. W wyniku  tego krowy spółdzielcze są mniej 
wydajne niż krowy kułaków. Nie wyjaśniono tylko dlaczego buha
je wolą bardziej krowy  kułackie niż krowy  uspołecznione. 

W  dalszym  ciągu  miał  się  odbyć  pokaz  jak  należy  niszczyć 
chwasty  środkami  chemicznymi.  I po  co mnie dyrektora  dużego 
zakładu  przemysłowego  produkującego wyroby  dla  motoryzacji 
odrywano  od  pracy  wzywając do  Cieszyna  na  wysłuchanie  tego 
rodzaju  bzdur".  (cdn) 

Opracowała:  L.  Szkaradnik 

Zabudowania  fabryk i wyrobów  kutych  i śrub   okres  między
wojenny. 
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CO NAS CZEKA  zywvutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Podczas  pasowani a  uczniów  kl as  pi er wszych  w  SP 2  dzieci 
si ę  popisywały. . .   Fot .  W.   Sucht a 

OGŁOSZENIA  DROBNE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego 
27,  teł.  8544997.  Bankiety, 
przyjęcia,  domowa  kuchnia.  Za
praszamy. 

Korepetycje   matematyka,  fizy
ka. chemia. Tel. 0502059173. 

Wycinka  i okulizacja drzew. 
Teł. 8542519. 

Pokój do wynajęcia. 
Tel. grzeczn. 8542922 po 20"". 

I lurtownia  RolnoPrzcmyslowa 
RolmozbytJasienica  części  za
mienne do ciągników i maszyn rol
niczych, części i środki higieny do 
dojarek  DeLaval.  Regenerujemy 
pulsatory  do  dojarek  Alf a  Laval. 
Tel. 033/8152889. 

Do wynajęcia mieszkanie. 
Tel/fax 8544346. 

mzywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA/ i v i v .  L j s t r o n . p l zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
M U Z EU M  H U T N I CT WA  I  K U Ź N I CT W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kużnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  13.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  17, od  środy  do  piątku  9  14, 

w soboty,  niedziele  9   13. 

ODDZ I A Ł  M U Z EU M  „Z b io r y   M a r i i   Sk a l ic k ie j " 
ul.  3  Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gaztirka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  17, środy  9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

M U Z EU M  REGI ON ALN E  „St a r a  Z a groda " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108 

GALERI A  SZ T U K I WSPÓŁCZ ESN E J   „N a Gojach "  B&K  Heczkowi e 
ul.  Blaszczyka  19. tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZ T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J   „Z a w odz ie " 
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 

Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9  1 6,  w soboty 9  13. 

BI U R O  PR OM OC J I  I  WY ST A W  ART Y ST Y CZ N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgcni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala, Jan  Szmek  i  inni). 

Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

SALO N  WY ST AWOW Y 
Rynek I. 
— Malarstwo Elżbiety Szolomiak  i twórców beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 

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

CH RZ EŚCI J AŃ SK A  FU N DACJ A  „Ż yc i e  i  M is ja " 
ul.  3  Maja  14.  tel.  854  45  22.  fax  854  18  14 
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
— piątki:  godz.  15.30  17.00. 
U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K lu b  Abst yne nt a  „RODZ I N A " 
M I T Y N GI  AN ON I M OWY C H  ALK OH OLI K Ó W 
Tymczasowa  siedziba  w  parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 
M I EJ SK I   DOM  K U LT U R Y  „P ra ża k ów k a " 
ul.  Daszyńskiego  28.  tel.  8542906. 

M I EJ SK A  I N FORM ACJ A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek  2.  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7,  8542025. 
— od  poniedziałku  do  piątku  8.30  16 .00 
— sobota  8.30   13.00 zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KULTUR A 
II.X  godz.  17.00  Wieczornica  z okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 
I9.X  godz.  18.00  Koncert  Adama  Makowicza  w  ramach  Ustrońskiej 

Jesieni  Muzycznej  MDK  „Prażakówka" 
25.X  godz.  18.00  Koncert  Zespołu  Wokalnego  „Ust roń"  i  Estrady 

Ludowej  „Czantor ia"  w  ramach  Ustrońskiej  Jesieni 
Muzycznej  MDK  „Prażakówka" 

SPORT 
I8.X  godz.  18.00  Rozgrywki  juniorów  młodszych  w  piłce  siatkowej 

Sala  gimnastyczna  SP2 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul.Sanatoryjna 7 (baseny),tel/fax8541640 
10.X  godz.  18.45  Włamanie  na śniadanie   komedia  sensacyjna (15 I.) 

godz.  20.45  Résident  Evil   horror  (151.) 
1I17.X  godz.  18.45  Ostrożnie z dziewczynamikomedia romantyczna  {\5  I.) 

godz.  20.15  Bclfcgor  Upiór  Luwru   obycz.sens.  (18 1.) 

Serdeczn e  podziękowani e 
sponsorow i  wycieczk i 

po  Bieszczadac h  Panu  Henrykow i  Kan i 

skład a  Zarzqd ,  pracownic y  i  emeryc i 
PSS  „Społem "  w  Ustroniu .  

Profesjonalny  serwis  RTVSAT, 
Sony, Panasonic, Philips, Grundig, 
Pioneer, Samsung,  LG, Sharp, te
lefony,  faxy, CBRadia,  monitory, 
Play Station, rozkodowywanie ra
dioodbiorników. Ustroń, Daszyń
skiego 26. Tel. 0605311548. 

Wycinka drzew. 
Tel. 8544498  wieczorem. 

Szukam pokoju do wynajęcia. 
Tel. 0601588432 po  16°". 

Zgubiono  paszport  i dowód  oso
bisty  niemiecki  oraz prawo jazdy 
polskie  i niemieckie.  Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt. 
Tel. 8543498. Czeka  nagroda. 

Poszukuję małego, taniego miesz
kania na terenie Ustronia. Tel. 854
5200 wieczorem  po 20tej. 

Wynajmę  lokal  na  działalność 
usługową  lub biura  Ustroń,  Ry
nek, 1  piętro, tel.  8543732. 

DYŻURY APTEK 
10.X   apteka  Elba,  ul. Cieszyńska  2,  tel.  8542102. 
II  13.X    apteka  Myśl iwska,  ul. Skoczowska  111,  tel.  8542489. 
14 16.X  apteka  Centrum,  ul.  Daszyńskiego 8,  tel.  8545776. 
17 19.X   apteka  Elba,  ul. Cieszyńska  2,  tel.  8542102. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz. 9.00  rano. 
Dyżur rozpoczyna się z chwilą  zamknięcia  ostatniej apteki. 

a  rodzice  uwiecznial i .   Fot .  W.   Sucht a 
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K S  KuźniaInżbu d    Orzeł  Kozy  4:0  (2:0)  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Bez  problemów  wygrała 
Kuźnia  z  Orłem  na  własnym 
boisku  w  ostatnią  sobotę. 
Bramki  dla  Kuźni  strzelali: 
Przemysław  Piekar,  Marci n 
Marianek ,  Tomasz  Kołder 
i  Mariusz  Dziadek.  Kuźnia 
zdecydowanie  dominowała, 
o czym świadczy stosunek  rzu
tów  rożnych  7:2.  Dodatkowo 
w tym  meczu  rzut  karny  obro
nił  nasz bramkarz  Paweł  Ma
cura. 

Orzeł  Kozy  nie był  przeciw
nikiem zbyt wymagającym. Te
raz  przed  Kuźnią  dwa  mecze 
prawdy: na wyjeździe w Porąb
ce oraz u siebie z Czańcem. (ws) ZYWUTSRPONLKJIFEDA

S  SILNY  SKŁA D 
Olimpi a  Goleszów    Kuźni a  I I   Ustroń  2:0  (1:0) 

1.  Czechowice  27  326 
2.  Kuźnia  22  248 
3.  Porąbka  20  1811 
4.  Bestwina  17  1811 
5.  Kaczyce  17  98 
6.  Czaniec  16  209 
7.  Gilowice  15  1812 
8.  Wilamowice  14  168 
9.  Chybie  14  1312 
10.  Zebrzydowice 13  1615 
11.  Milówk a  10  1928 
12.  Kobiernice  10  924 
13.  Kozy  9  620 
14.  Śrubiarnia  7  926 
15.  Skoczów 1J  6  720 
16.  CzarniGóral  11 5  1026 

6 października  druga  druży
na  Kuźni  grała  na  wyjeździe 
w Goleszowie.  Było  to  jedno
stronne  spotkanie  i  nie  było 
wątpliwości  kto je  wygra.  Ale 
też  w naszej  drużynie  zagrało 
sporo zawodników na co dzień 
występujących w lidze okręgo
wej. Mecz mógł się zakończyć 
o  wiele  wyższym  zwycię
stwem,  gdyby  Kuźnia  wyko
rzystała  przynajmniej  połowę 
stuprocentowych  sytuacji. 

Pierwszego gola strzela, wy
korzystując  zamieszanie  pod
bramkowe,  grający  trener  Ja
nusz  Szalbot.  Drugą  bramkę 
strzela  z najbliższej  odległości 
Jacek  Juroszek,  po  podaniu 
J. Szalbota. Olimpia starała  się 
podjąć  walkę,  ale  niewiele 
z  tego  wychodziło,  natomiast 
Kuźnia  pod  koniec  spotkania 
grała już  chyba  trochę  rozluź
niona, szczególnie widać to było 
na  polu  karnym  przeciwnika. 
W  meczu  tym  kontuzji  doznał 
Dawid Szpak, co martwi przed 
spotkaniem  pierwszej  drużyny 
Kuźni z Porąbką.  (ws) 

Po  meczu  trener  J.  Szalbot 
powiedział: 
  Przyjechaliśmy  tu  w  moc
nym  składzie,  ale  też  jest  to 
jedna  z  lepszych  drużyn  „B
klasy''.  Generalnie  nasza  gra 
jest  coraz  bardziej  poukłada
na  i o te dwie bramki  na  pew
no  byliśmy  lepsi.  Teraz  już 
każda  drużyna  powinna  się 
nas obawiać.  (ws) 

1.  Wisła  28  3712 
2.  Goleszów  23  2514 
3.  Dębowiec  22  3115 
4.  Kuźnia 11  21  2716 
5.  Zamarski  20  1915 
6.  Pogórze  19  2212 
7.  Rudnik  18  2013 
8.  Bąków  16  3422 
9.  Pierściec  16  2425 
10. Zebrzydowice  II 15  2728 
11. Pielgrzymowice  15 1718 
12. Cieszyn  13  1413 
13. Kisielów  13  1528 
14. Wiślca  5  829 
15. Iskrzyczyn  3  1236 
16. Chybie  II  2  1149 

O piłk ę walczy  R.  Szonowski.  Fot. W. Suchta zywvutsrponmlkjihgedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

S  WYEKSPLOATOWANI 
Mokat e  Nierodzim   Trójwie ś  Istebna  2:1  (1:1) 

Bardzo  ciężko  grało  się  piłkarzom  z  Nierodzimia  z  drużyną 
Trójwsi. Mecz rozegrano na stadionie w Nierodzimiu 6 paździer
nika.  Był  to zacięty, wyrównany  mecz.  Pierwszą  bramkę  zdoby
wają goście  po strzale  z dystansu.  Wyrównuje jeszcze  w  pierw
szej połowie  Rafał Szonowski  również strzałem  z dystansu  pod 
poprzeczkę.  Zwycięską  bramkę  zdobywa  Nierodzim  dość  przy
padkowo. Rzut wolny z polowy boiska wykonywał  Szymon  Ho
leksa.  Właściwie miało to chyba być dośrodkowanie, jednak  pił
ka przeleciała  nad zawodnikami,  odbiła się przed  bramką  i wpa
dła  do  siatki.  Dość  nerwowy  przebieg  miała  końcówka  spotka
nia.  Trójwieś  zaczęła  przeważać,  ale  boisko  musiał  opuścić  jej 
zawodnik  po otrzymaniu  drugiej żółtej kartki. Grając w osłabie
niu Trójwieś nadal  dąży do wyrównania, jednak  pod bramką  ich 
zawodników zawodzi skuteczność. Ciekawostkąjest, że drużynę 
z  Istebnej prowadzi  grający trener, były zawodnik  Kuźni  Ustroń 
Mirosław  Adamus.  Rozegrał on dobre spotkanie, starał się  roz
dzielać piłki .  Mecz toczono  w sportowej atmosferze. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Trójwsi Mirosław Adamus:  W sumie nie wyszło. Czer

woną  kartkę nasz zawodnik otrzymał  prawidłowo. Graliśmy  am
bicją,  brak nam jednak  wykończenia  akcji. Mamy kłopoty z tre
ningami.  Nie  ma  gdzie  ćwiczyć  stałych  fragmentów gry.  Niero
dzim  nie grał  rewelacyjnie, ale dziś  to na nas wystarczyło.  Sytu
acji stworzyliśmy więcej, ale wygrywa ten kto strzela więcej bra
mek. W poprzednim  meczu  też stworzyliśmy  sporo sytuacji, cóż 
z tego, skoro nie strzelamy  bramek.  Do tego meczu  podeszliśmy 
spokojnie,  bo  z  lepszymi  drużynami  gra  nam  się  lepiej.  Życzę 
Nierodzimiowi,  by  wszedł  do  „okręgówki".  Niech  spróbują  tej 
lepszej piłki w wyższej klasie  rozgrywek. 

Trener Nierodzimia  Tomasz  Michalak:  Z Trój wsią graliśmy 

wszystkim jestem  zadowolony 
z  wyniku,  trochę  mniej  z  gry. 
Słabsza  końcówka  jest  rzeczą 
normalną  pod  koniec  sezonu. 
Teraz nie ma już  treningów  si
łowych,  które  przeprowadza 
się  zimą  pracując na  następny 
rok. Awans jest moim  zdaniem 
realny.  Obecnie  drużyna  jest 
już  trochę  wyeksploatowana. 
Czekamy  na  przerwę  w  roz
grywkach.  Mam  nadzieję,  że 
ostatnie trzy mecze, w tym dość 
ciężki  w  Pogwizdowie,  roze
gramy dobrze  i zachowany po
zycję  lidera.  (ws) 

1.  Nierodzim  28  279 
2.  Puńców  24  3021 
3.  Górki W.  23  2211 
4.  Kończyce  M. 16  2417 
5.  Brenna  15  2621 
6.  Pogwizdów  15  2219 
7.  Istebna  14  1916 
8.  Zabłocie  14  2021 
9.  Kończyce  W. 13  2021 
10.  Strumień  12  1619 
11.  Simoradz  12  1523 
12.  Ochaby  11  1215 
13.  Drogomyśl  10  1536 
14.  Haźlach  5  1328 

TRS  Siła  zaprasza  12  października  biegaczy  i  kolarzy 
górskich  na  I Zawody  Dookoła  Ustronia   60 km. Start na 
Rynku  o godz.  9.00.  Meta  również  na  Rynku. Fot. W. Suchta 

;sŁaBŁ 

Strzela Adam  Deda 

10 października  2002  r.  Gazeta  Ustrońska  11 



Rozpoczął się sezon  siat karski .   Fot .  W.  Sucht a zywvutsrqponmlkjihgedcaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

ZMIENNE SZCZĘSCIE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W minionym tygodniu  rozpo
częły  się rozgrywki  juniorek 
młodszych  i juniorów  młod
szych o mistrzostwo wojewódz
twa śląskiego.  W rozgrywkach 
tych  biorą  udział  drużyny 
dziewcząt i chłopcow Towarzy
stwa  RekreacyjnoSpoitowego 
„Siła" Ustroń. W swych  pierw
szych spotkańiech nasze zespo
ły  grały  ze zmiennym  szczę

ściem   dziewczęta  przegrały 
z  Międzyszkolnym  Klubem 
Sportowym  z  Wodzisławia, 
natomiast chłopcy wygrali  zde
cydowanie  3:0 z KS Jastrzębie 
Borynia  II. Oba  mecze  odbyły 
się w sali gimnastycznej SP2. 

Na mecze siatkówki przycho
dzi  sporo  kibiców,  przede 
wszystkim kolegów i rodziców. 
Jest więc żywy doping,zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (ws) zywtsrpomlkjiedcbaWJ

Witejcie moji  roztomili  zywutsrponmlkjihgfedcbaWUTSPONMLKJIHDCBA

Muszym  Wóm rzeknóć, że doista żol mi dziecek  co w  dzisiejszych 
czasach  chodzóm  do szkoły.  Tak sie dziwom  wicia majom  tej nauki 
i zdo  mi sie, że tego je  strasznucnie  moc.  Móm  wnuki  w  średni 
szkole  w Cieszynie.  Dzielcha  je  w piyrszej  klasie,  a synek w 
szczworlej.  Stowajóm  wczas, już przed  szóstóm  coby  zdónżyć  na 
autobus,  w szkole  majom  7 abo 8 lekcyji,  lóż niż  przijadóm 
naspadek  do Ustrónio  i przismyczóm  sie do chałupy,  to już je 
piónto.  Lo głodzie  całutki  dziyń,  bo chocioż  jim  sie do po  bułce, 
to ni majom  czasu  w szkołę,  coby  aspóń  kapkę  pojeś. 

Jo  dycki  wyglóndóm  przez  łokno  kiedy  wreszcie  wrócóm. Jak 
jyny  w dwiyrzach  sie  ukożóm,  to łobiod  zaroziutko  rychtujym na 
stół,  choć  dziecka  sóm  tak  utropióne,  że sie jim  anijeś  nie  chce. 
Cos i  tam przerzóndzóm  mało  niewiełct  i  iclóm  robić  zadani 
i  wkuwać  tóm nieszczynsnóm  wiedze.  Ponikiedy  jeszcze  lo  zyutsrponmjiedca
ˇedynostej  sie uczóm,  a przeca  przed  szóstóm  zaś trzeja  stować. 
lóż  kiedy sie majom  wyspać? / tak ty dziyń za tydniym.  Dyć dziepro 
rok  szkolny  sie zaczyl,  a ty dziecka  sóm już  utropióne.  A jak 
ponikiedy  podziwom  sie do tych po dryncznikówjakich  gupot  tam 
uczóm  i po co tela wiedzy dyć lo sie doprowdy  na nic tym dziecko m 
nie  przido.  Mój ziynć  je  inżynierym,  a ponikiedy  tych  zadań 
z matematyki  abo fizyki  sóm  nie  umiy  zrobić. 

Muszym  prziztutć,  że żol mi też  lojców,  dyć muszóm  tela 
piniyndzy  bulić  na ty ksiónżki,  bo doista  w naszych  czasach 
podrynczniki  szkolne  to dobry  interes.  W każdej  klasie  uczóm  sie 
z  inszych  ksiónżek,  no ale lo tym  pisała  już łoto nie tak downo 
Hela' 

Ni móm  rada  takjowejczeć,  bo to i tak nic niepumoże  i  dziecka 
tropić  sie bydóm  dali.  Nałe  dy  Wy też sami  widzicie  jako  to je 
w tej szkole jesi  mocie  dziecka  abo  wnuki.  Jewka 

Koł o  Mie j ski e 

SAMOOBRON A  I?P  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

w   U ST RON I U  ZAPRASZA ! 
do biurowca PSS przyzyutsponlkiedba ul . Partyzantów 1 zywutsrponmlkigedcbaZJA

codziennie:  16.00-ZWUTSRONMLKIEDA  1 8 . 0 0 

tel.   O  501  363  1 

EK OLOGI CZ N Y 
Brykiet   t rocinowy 

do  kominków,  
co.   i   gr i l la 

Ustroń , ul. Świerkow a 12 
t e l .  8 5 4 4 9 0 5 , 
0 6 0 6 4 2 7 4 8 7 

LAST MINUTĘ 
Eg ip t  

T u rc j a  
T u n e z j a 

K r e t a 
Wie de ń   95 zł 
B.U.T.  „Ustronianka" , 

t el .   8 5 4  3 2  8 8 

POZIOMO:  1) płynie  przez  Żywiec,  4)  silne  przeżycie, 
6)  czerwieni  się w polu, 8) miasto  nad  Pisą. 9) góry w Ame
ryce  Południowej,  10) brawa  na stojąco,  11)  najważniejszy 
w  kinie,  12) grozi  w górach,  13) miał  czarodziejską  lampę, 
14) piece stawia.  15) w rodzinie  renault,  16) europejska nad
chodzi.  17) przysmak  krowy,  18) bohaterka  elementarza, 
19) góry  we  Prancji,  20)  rechoczą  na  łące. 

PIONOWO:  1) ciasto z jabłkami. 2) z nabojami  przy  pasie, 
3)  bójka,  rozróba.  4) wojskowe  chorągwie,  5)  konie  kuje, 
6)  państwo  bałkańskie.  7)  kuzyni.  11) niemiecka  maszyna 
szyfrująca, 13) zespół  Marka Grechuty.  17) Telekomunikacja 
Polska. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytani  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija  18  października. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  38 
J E S I E N N A  P O R A 

Nagrodę  30 zł  o t rzymuje  M A R I A  P A S T E R NA 
Ustroń,  os. Cieszyńskie  1/12.  Zapraszamy  do  redakcji. 

K RZ Y Ż ÓWK A 
3 0  z ł   3 0 z ł 

K RZ Y Z OWK A 
3 0  z ł   3 0 z ł 

K RZ Y Ż ÓWK A 
3 0  z ł   3 0 z ł 
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