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REGUŁY  DEMOKRACJ I 
Rozmowa z burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Czy  liczył  Pan  na  zwycięstwo  w  p ierwszej  tu rze  wybo rów 
bu rm is t r za? 
Nie  liczyłem,  choć  spotykałem  się z  różnymi  opiniami.  Zważyw
szy  na  to,  że  było  czterech  kandydatów,  mogło  dojść  z  dużym 
prawdopodobieństwem  do  drugiej  tury.  Jednak,  tak jak  w  więk
szości  gmin  powiatu  cieszyńskiego,  wybory  rozstrzygnęły  się 
w  pierwszej  turze. 
Wygrał  Pan  zdobywa jąc 6 6%  głosów.  Czy  spodziewał  się  Pan 
tak iej  przewagi  nad  k o n k u r e n t a m i? 
Aż takiej nie. Pozostali  kandydaci  mieli  po około  kilkanaście  pro
cent.  To  faktycznie  spora  przewaga. 
Przed  wyborami  spotykał  się  Pan  z  mieszkańcami.  Również 
j ako  u r zędu jący  bu rm is t rz  miał  Pan  okaz ję  poznawać  opin ie 
mieszkańców  na  temat  władz  miasta. Czy  odczuwał  Pan  przed 
wyborami  tak  zdecydowane  poparc ie? 
Raczej  tak.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  środowisk,  z  którymi 
miałem  kontakt.  Deklarowano  wsparcie  mej  kandydatury,  ale  jak 
wiemy,  w  demokracji  nie  zawsze  przekłada  się  to na  ilość  głosów. 
Czy  nadeszło  j uż  po tw ierdzen ie  wyn ików  z  Pańs twowej  Ko
misji  Wyborcze j? 
Jeszcze  nie.  Po  nadejściu  wyników  na  pierwszej  sesji  Rady  Mia
sta odbędzie  się  uroczyste  zaprzysiężenie  i wręczenie  nominacji. 
Dziś  konkretniej  daty  tej  sesji  jeszcze  nie  można  podać. 
W  jak im  kształcie  będzie  f unkc jonował  Urząd  Miasta  w  tej 
kadenc j i? zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSPONMLKJHGDBA

(cd na str.  2) 

Pus to  na  sz lakach.  Fot.  W.  Such ta 

9 LISTOPADA 
9  l istopada  o  godz.  12.00 

pod  Pomnikiem  p o ś w i ę c o
nym  mieszkańcom  Ustron ia 
rozs t rze lanym  9  l i s topada 
1944  r.,  odbędzie  się  uroczy
ste  złożenie  kwiatów.  Ustro
niacy, jak  co  roku,  będą  mogli 
spotkać  się  w  tym  miejscu  by 
złożyć  hołd  pomordowanym.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

F.P.H.U.  I \ | 
SKUP  ZŁOM U 

I METALI KOLOROWYCH 
zaprasza zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA

N A J W Y Z S Z E  CEN Y  S K U P U 

W  REGI O N I E 

przyjdź,  zobacz,  sprawdź 
43 450  Ustroń, ul. Fabryczna  7  zyxwutsrponmlkjigfedcaWUSPMK

t e l . / f a x :  8 5 4  4 0  3 7 

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNYCH 

11  l istopada  2002  r. 
godz.  10.00  N a b o ż e ń s t wo  e k u m e n i c z ne  w  kościele  ewan

g e l i c k o  a u g s b u r s k im  z  k a z a n i em  ks.  kan. 
A.  Sapoty,  proboszcza  parafii  rzymskokatolickiej 

godz.  11.00  P r z e m a r sz  ork ies t ry,  pocztów  sz tanda rowych, 
uczestn ików  uroczystości  pod  Pomn ik  Pamię
ci  Na rodowej 

godz.  11.30  Uroczys tość  p a t r i o t y c z na  i  z łożenie  kwia tów 
pod  Pomnikiem  Pamięci  Narodowej  w  Rynku 

Imprezy  towarzyszące: 
8  l istopada 
godz.  18.00  Koncert  „P iosenka  s ta ra  j ak  św ia t"    najpięk

niejsze arie  i duety w wyk.  artystów  scen  śląskich 
  MD K  „Prażakówka" 

9  l is topada 
godz.  11.00  XII I  Bieg  Legionów   stadion  KS  „KuźniaInżbud,, 

10  l istopada 
godz.  18.00  Koncert  Polskiego  Reprezen tacy jnego  Zespołu 

Pieśni  i Tańca  „Wi leńszczyzna"    „Prażakówka" 

R S P 
Zarząd  Rolnicze j  Spółdzieln i  Produkcyjne j 
„Jelenica "   w  Ustroni u   uprzejmi e informuj e 
wszystki e  podmiot y  gospodarcz e o możliwośc i 
dokonywani a zamówie ń na bony towarow e i  re
alizację  ich w  naszyc h placówkac h handlowych : 

Supermarket  SPAR  przy  ul. Skoczowskiej  76 

od poniedziałku  do soboty w godz. 7.00   21.00 

A/lzyutrponlkjiedaSRPMA ̌ ni  Mar ket  SPAR  przy  ul. 3 Maja  44 

od poniedziałku  do soDoty w godz. /  .00   22.00 

niedziela  10.00  22.00 

Sklep  m ięsny  przy  ul. 3 Maja  44 

od poniedziałku  do soboty w godz. 7.00   21.00 

REALIZUJEM Y  RÓWNIEŻ  BONY  TOWAROWE: 
SODEXHO PASS  TICKET  RESTAURAN T 
T O P  P R E M I U M  S P A R  P O L S K A 

Ponadto  oferujemy:    dogodny  system  rabatów 

  możliwość  wyboru  nominału  10,  20,  50  zł 

  bogatą  ofertę  asortymentową 

 możliwość  udziału  pracowników w licznych  pro

mocjach  i  konkursach  organizowanych  przez  nasze  sklepy. 

Zamówienia  można  składać  telefonicznie  lub  osobiście 
w siedzibie  Zarządu,  telefon: 854  28  00,  854  45  71. 
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(dok. ze sir. 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Trwają  rozmowy  i w  najbl iższym  czasie  będzie  można  coś  wię
cej  powiedzieć. 
Czy  j uż  po  p ierwszej  sesji  R M ? 
Na  pewno  co  do  zakresu  funkcjonowania  Rady. 
Na jw ięcej  r adnych  w y b r a no  z  Ust rońsk iego  Porozumien ia 
Samorządowego,  k tó re  wystawi ło  Pana  k a n d y d a t u rę  na  bu r
mist rza.  Jest  to  Ula  Pana  komfo r t owa  sy tuac ja? 
Tak.  Poza  tym  weszły  do  Rady  osoby,  które  w  poprzedniej  ka
dencji  były  zaangażowane  w  funkcjonowanie  samorządu,  więc 
na  pewno  będzie  się  można  z  nimi  porozumieć.  Ci,  którzy  w  Ra
dzie  Miasta  zasiądą  po  raz  pierwszy,  też  deklarują  współpracę. 
J ak  Pan  ocenia  wyn ik  wybo rów  do  Rady  M ias ta? 
Bardzo  dobrze  się  stało,  że  zachowano  odpowiednie  proporcje 
radnych  wybranych  po  raz  pierwszy  do  tych,  którzy  mieli  j uż 
okazję w samorządzie pracować.  Smuci  niska frekwencja w  Ustro
niu  podczas  tych  pierwszych  wyborów  bezpośrednich  burmistrza. 
Zawsze w  Ustroniu  w wyborach  frekwencja była wyższa  od  śred
niej  krajowej, w  tych  wyborach  jest  zbliżona. 
A  jak,  Pana  zdan iem,  przebiegała  w  Ustroniu  kampan ia  wy
borcza? 
Obyło  się  bez  jakichś  incydentów,  ekscesów.  Mamy  przykłady 
z  sąsiednich  miast,  gdzie  nie  zawsze  potraf iono  postępować  we
dług  dobrych  zasad.  U  nas  kampania  przebiegała  z  poszanowa
niem  reguł  demokracji  i jest  to  sukces  Ustronia.  O  wszystkim 
rozstrzygnęli  wyborcy. 
Czy  nie  obawia  się  Pan  pode jmować  jednoosobowo  funkc ji 
byłego  Z a r z ą d u. 
Gdy  po  raz  pierwszy  wprowadza  się  coś  nowego,  zawsze  rodzą 
się  obawy.  W  Ustroniu  szczęśliwie  wypracowano  odpowiednie 
formy współpracy  Zarządu  z  Radą,  wiec  myślę,  że  uda  się  te  for
my  zachować  obecnie  w  kontaktach  burmistrza  z  Radą. 
Pan  chyba  nie przewidu je  kłopotów  we współdziałaniu  w  Radą 
Mias ta? 
Radni  zdają  sobie  sprawę  z  tego,  że  tylko  wspólnie,  opierając  się 
na kompromisie  można  stworzyć  model  zarządzania  tym  miastem. 
A  pa t r ząc  na  nową  R a dę  Mias ta  przez  p ryzmat  osób  w  niej 
zas iada jących,  uważa  Pan,  że  jest  to  możl iwe. 
Tak.  Jestem  dobrej  myśli. 
Dz iękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta 

Minęło już  dziesięć  dni  od  wyborów  samorządowych,  a  ciągle 
nie  podano  oficjalnie  ich  wyników.  Praktycznie  wiadomo  z  cał
kowitą  pewnością  kto  został  radnym  w  gminach,  niestety  ciągle 
trwają  obliczenia  głosów  oddanych  na  kandydatów  do  samorzą
dów  powiatowych  i  wojewódzkich.  Właściwie  to  nie  chodzi  tu 
o  liczenie  głosów,  bo  to  można  j uż  było  dawno  zrobić  ręcznie, 
a  o  ogólnopolską  kłótnię  o  to,  kto  wpadł  na  pomysł,  by  wyniki 
przesyłać  komputerowo.  W  ostatnich  wyborach  prezydenckich 
w  Brazylii  niektóre  plemiona  z  Amazonii  głosowały  za  pomocą 
Internetu,  ale  to  było  w  Amazonii,  a  nie w  Polsce.  Pamiętam  wy
bory  gdy głosy  z poszczególnych  komisji, gmin, sumowano  ręcz
nie.  Wyniki  były  dużo  wcześniej.  Przed  tygodniem  pisałem,  że 
w  następnym  numerze  GU  będzie  można  podać  pewne  wyniki 
wyborów.  Cóż  przyjdzie  poczekać  jeszcze  tydzień.  W  każdym 
razie  w  Ustroniu  mamy  burmistrza  i Radę  Miasta. 

NISKA  FREKWENCJ A 
Państwowa  Komisja  Wyborcza  podała  frekwencję  wyborczą 

w wyborach  wójtów,  burmistrzów,  prezydentów.  Średnio  w  kraju 
wyniosła  ona  44,33%.  najwyższa  była  w  województwie  podkar
packim    51,29%,  najniższa  w  województwie  śląskim    39,92%. 
W  Ustroniu  w wyborach  burmistrza  głosowało  43,2%  uprawnio
nych  do  głosowania.  Przed  rokiem  w  wyborach  parlamentarnych 
frekwencja w  Ustroniu  wyniosła  54,37%,  dwa  lata temu  w  prezy
denckich    72,21%,  natomiast  przed  czterema  laty  w  wyborach 
samorządowych  48%.  Zawsze  też  frekwencja  w  Ustroniu  była 
wyższa  od  średniej  krajowej.  Jest  to  więc  pierwszy  przypadek, 
gdy  w  naszym  mieście  do  urn  wyborczych  poszło  mniej  miesz
kańców  niż  średnio  w  całej  Polsce. 

W  wyborach  burmistrza  najwyższą  frekwencję zanotowano  na 
Poniwcu    49,0%,  a  następnie:  Lipowiec    46,4%,  Hermanice  
44,4%,  Centrum    43,9%,  Manhatan    41,7%,  Polana  i  Niero
dzim    39,4%,  Zawodzie    39,2%. 

W  wyborach  do  rady  miasta  oddano  124  głosy  nieważne,  do 
rady  powiatu  460  głosów  nieważnych,  do  sejmiku  wojewódzkie
go  867  głosów  nieważnych. 

W  sumie  w  Ustroniu  na  12.391  osób  uprawnionych  do  głoso
wania,  lokale  wyborcze  odwiedziło  zaledwie  5.451  osób.  (ws)  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Biur o "PROINBUD ' 
Ann a  i  Stefan Bałdy s 

zaprasza 
Wszystkic h Miłyc h Klientó w  

do NOWEGO  , WŁASNEGO  LOKAL U 
przy  ul.3 Maja  10  , tuż  obok  dawnej  siedziby  "nad  potoczkiem" 

telefon y pozostaj ą  bez zmian 8544752, 8545773 

WŁASN Y  LOKAL    NIŻSZE  CENY ! zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA

Dziękuj ę  wszyst kim ,  którzy  oddali  na  mnie 
swój  głos  w  w yborach  sam orządow ych . 

Post aram  się  nie  zaw ieść  Państ w a  zaufania 

O L G A  K I S I A Ł A 

Serdeczni e  dziękuj ę  wszystki m   mieszkańco m 
Ustronia , którz y poparl i  moją kandydatur ę w  wy
borac h  samorządowych ,  a  nowe j   Radzie Miast a 
życzę wszelkie j  pomyślnośc i  i  sukcesó w  w  pracy . 

R E N A T A  C I S Z E W S K A  zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Charakterystyczne  jest  wystę
powanie  w  naszym  regionie 
tzw. mrozowisk,  głównie  w  do
linach  rzek  i  kotl inkach.  Dla 
odmiany wraz ze wzrostem  wy
sokości  podnosi  się  tempe
ratura  powietrza.  To  efekt  in
wersji  termicznej. zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

2  Gazeta  Ustrońska 

W  Cieszynie  nie ma już  warsz
tatu  grzebieniarza  Tramplera, 
który  znajdował  się w  partero
wej  chatce  u zbiegu  ulic  Garn
carskiej  i Chrobrego.  Szczegól
nie  cenione  były  bardzo  gęsto 
ząbkowane  dwustronne  grze
bienie do wyczesywania...  gnid 
i  łupieżu. 

•   •   •  

Harcerstwo Śląska  Cieszyńskie
go weszło w 90. rok swojej dzia
łalności.  Z  tej okazji odbyły  się 
okolicznościowe  zbiórki  i  spo
tkania  środowiskowe. 

Na  wystawie  stałej w  Muzeum 
Śląska  Cieszyńskiego,  które 
w  br.  obchodzi  jubi leusz  200
lec ia,  p r e z e n t o w a n y ch  j e st 
1000 eksponatów.  Można  obej
rzeć  m.in.  egzemplarze  popu
larnej  strzelby  „cieszynki". 

•  •  •  
Wapienie  na  Śląsku  Cieszyń
skim eksploatowane  są w  Lesz
nej  Górnej.  Z  tej  skały  zbudo
wane  są  m.in.  Tuł  i  Chełm. 

•  •  •  
Tradycje  rusznikarstwa  sięga
ją  w  Cieszynie  odległych  wie

ków.  Wytwórcy  myśliwskich 
„cieszynek"  mieli  nawet  swój 
własny  cech, a  ich wyroby  były 
sławne  w  całej  Europie. •  •  •  

Na  Zaolziu  przetrwały  cztery 
drewniane  kościółki.  Znajdują 
się  w  Gutach,  Nydku,  Bystrzy
cy  i  Hrczawie.  Najcenniejszy 
jest ten XVIwieczny  w  Gutach. •  •  •  

Słowo  „rosół"  w  cieszyńskiej 
gwarze oznacza „bajcę" do  kon
serwowania mięsa. Zupa  rosoło
wa  to „polywka".  (nik) 

7  listopada  2002  r. 



KRONIK A  MIEJSK A  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Kolejne  zwycięstwo  na  swym  koncie  odnotowały  startujące 
w mistrzostwach  województwa juniorek  młodszych  siatkarki  TRS 
„Siła"  Ustroń.  30  października  grały  na  wyjeździe  w  Kozach 
z  tamtejszym  LK S  „Orzeł".  Dodajmy,  że  seniorki  „Orła"  grają 
w drugiej  lidze.  Mimo  że  nasz  zespół  wystąpił  bez  podstawowej 
atakującej Justyny  Trybalskiej,  poradził  sobie  z  przeciwniczka
mi wygrywając 2:3  (21:25,25:22,  25:16,  11:25, 8:15).  Przed  ro
kiem  nasze siatkarki  dwukrotnie  przegrały  z drużyną  z Kóz.  Tre
ner Zbigniew Gruszczyk  szczególnie  wyróżnia w tym meczu  Syl
wię Szindler,  która  zagrała jak  nigdy dotąd.  W ogóle  nasz  zespół 
potrafił zagrywką  odrzucać  przeciwniczki  od  siatki, co w efekcie 
dało  wygraną. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

•   •   •  

Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  w  Ustroniu  zaprasza  wszyst
kich zainteresowanych  na spotkanie otwarte  z kierowniczką  pra
cowni  mutagenezy  Instytutu  Medycyny  Pracy  i Zdrowia  Środo
wiskowego dr Danutą  Mielżyńską, która wygłosi  referat pt.  „Mo 
nitoring narażenia  ludzi na czynniki  rakotwórcze".  Spotkanie  od
będzie się w czwartek  14 listopada o godz.  16.30 w Leśnym  Ośrod
ku  Edukacji  Ekologicznej  „Leśnik"  w  Ustroniu  Jaszowcu. 

•   •   •  

Dzięki  uprzejmości  dyrektora  Włodzimierza  Chmielewskiego 
uczniowie Gimnazjum nr  1  mogli  nieodpłatne korzystać z  basenu 
DW  „Mazowsze". 

1  i 2 listopada jak zwykle tłoczno zrobiło się w okolicach  wszyst
kich ustrońskich  cmentarzy. Osoby, które chciały podjechać nie
mal  pod  sam  cmentarz  mogły  napotkać  na  pewne  trudności, 
jednak  dzięki  sprawnej  akcji  policji  i straży  miejskiej obyło  się 
bez  korków  i zablokowanych  przejazdów. Pogoda  na  szczęście 
okazała  się  łaskawa.  Nie  mokliśmy  w  strugach  deszczu,  a  sa
mochody  nie grzęzły  w błocie.  Fot. W . Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Zuzanna  Golisz  lat  89 
Jan  Jakóbczak  lat  49 
Paweł  Lazar  lat  83 
Jan  Sikora  lat  95 

ul. Chabrów  12/18 
ul. 3  Maja  16/10 
ul. Cieszyńska  24 
ul.  A.  Brody  58 

Serdeczne  wyrazy  współczucia  z  powodu  śmierci  Matki 
i Teściowej zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

śp. Juli i  WĄDOLN Y 
Karolowi  Wądolnemu  i jego  żonie  Hildzie  oraz  Rodzinie 

składa 
Rodzina  Tunezyjska zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSPONMLKJHGDBA

Umierali,  umierają,  umierać  będą, 
Jak  żyć  będą.  jak  żyją,  jak  żyli, 
Długą  rosną  i ścielą  się  wstęgą 
Groby  tych,  co  się  życiem  strudzili. 

Leopold  StafJ' 

KRONIK A  POLICYJN A 

29 /30 .10 .2002  r. 
Okradziono  salon  telefonów  ko
mórkowych przy ul. Daszyńskiego. 
Złodzieje dostali się do środka po
przez wybity w ścianie otwór.  Ich 
łupem padły telefony komórkowe. 
29 /30 .10 .2002  r. 
W  nocy  na  os.  Manhatan  z  za
parkowanego  cinquecento  skra
dziono  reflektory  halogenowe. 
29 /30 .10 .2002  r. 
W nocy skradziono  stojak  rekla
mowy sprzed salonu fryzjerskie
go przy  ul.  Daszyńskiego. 
30 .10 .2002  r. 
O  godz.  2.45  na  ul.  Słonecznej 
zatrzymano  nietrzeźwą  miesz

kankę  Bladnie  Dolnych  kierują
cą  VW  polo.  Wynik  badania  
1,00 prom. 
31 .10 .2002  r. 
O  godz.  7.10  na  ul.  3  Maja  kie
rująca  fiatem  126  mieszkanka 
Wisły  najechała na  tył  opla  cor
sy kierowanego  przez mieszkań
ca  Ustronia. 
2/3 .11 .2002  r. 
W nocy na ul. Mickiewicza  wła
mano się do zaparkowanego  po
loneza  należącego  do  miesz
kańca  Marklowic.  Skradzione 
zostały  dokumenty  i  radiood
twarzacz. 
3.11 .2002  r. 
O  godz.  10.25  na ul. 9  Listopada 
jadący rowerem trzynastolatek po
trącił przechodzącą kobietę,  (ws) 

STRA Ż  MIEJSK A 

29.10.2002  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu  Środowiska  i  Rolnictwa 
Urzędu  Miasta  przeprowadzono 
kontrolę  posesji  przy  ulicach  Fa
brycznej,  Porzeczkowej  i 3 Maja 
odnośnie gospodarki  wodnoście
kowej. 
29.10.2002  r. 
Otrzymano  zgłoszenie o wysypa
niu śmieci do rowu przy ul. Lipo
wej. Na  miejscu  udało się  ustalić 
sprawcę, którym okazał się miesz
kaniec Bytomia. Śmieci pochodzi
ły  z  remontu  domu.  Wydano  na
kaz zaprowadzenia porządku  i na
kazano stawienie się na komendzie 
Straży Miejskiej. 
30.10.2002  r. 
Interweniowano  w  okolicy  kem
pingów przy ul. Nadrzecznej, skąd 
wywożono  pocięte  na  kawałki  zywutsrponmlkjigedcaSPHA

mgr  Aleksandra  Sikora 

G A B I N E T zyxwutsrponmlkjigfedcaWUSPMK

l o g o p e d y c z n y 

Ośrode k  Medycyn y 
Prewencyjne j 

Ustroń , ul. Oarodow a 6 
czynne:  wtorek  1618 

teł. 8544179,  0608532296 

drzewo. Po sprawdzeniu wymaga
nych  zezwoleń  okazało  się.  że 
wszystko było w porządku. 
31.10.2002  r. 
Kontrola  porządkowa  w  Polanie 
i Jaszowcu. 
1.11.2002  r. 
Straż  Miejska  współpracowała 
z policją przy pilnowaniu porząd
ku w okolicy cmentarzy. Niezależ
nie  od  własnych  patroli  jeden  ze 
strażników  został  dołączony  do 
patrolu  Wydziału  Ruchu  Drogo
wego policji. 
23.11.2002  r. 
W  godzinach  popołudniowych 
i  wieczornych  kontrole  wszyst
kich  osiedli  mieszkaniowych 
w Ustroniu.  (ag) 

F.H .U.P.  „GAJA " 
Janusz  Tomiczek 

Ustroń,  ul. Graniczna  38 
POLECA: 
Okna  PCW  firmy  TrasOkna 
z  10cio  letnią  gwarancją. 
ekologiczne  (nie  zawierające 
szkodliwego  ołowiu  i  kadmu) 
o  harmonijnym  i  łagodnym 
kształcie z rabatem do 30%, 
Okna  drewniane  z  5cio  letnią 
gwarancją z rabatem 25%. 
Ponadto:  Drzwi  wejściowe, 
wewnętrzne, garażowe, żaluzje, 
rolety wewnętrzne, 
zewnętrzne oraz ogrodzenia. 

tcl . 033  854  71 98 ; 
O 502  57  72 38 

la NOWA  MARKOW A  ODZIE Ż 
W  CENACH  PRODUCENTA 

III  U  R  T  D  E  T  A  L 
p 

O  ©  zywutsrponmlkigedcbaUMLHA

godziny  otwarcia:  pnpl  0.0017.00  sobolr  nieczynne  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA
u s i roń,  ul.  I )« szyńs lei ego  7 0  A 

> ouc 

Serdeczn ie  z a p r a s z a my  do  nowo  o t w a r t e go  sk lepu 
cukierniczego w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 7 (obok  Kościoła). 

S K L E P  O T W A R T Y 
o d  5  L I S T O P A D A  2 0 0 2  r. 

Polecamy  wyroby  firmowe  Zakadu  Cukierniczego  w  Wiśle, 
ul.  M.  Konopnickiej  6. 
Zapraszamy 

poniedz.    piątek  7.3017.00 
sobota  7.3015.30 
niedziela  i święta  8.00    14.00 

7  listopada  2002  r.  Gazeta  Ustrońska  3 



Kazanie  przed  kapl icą  cmen ta rną.  Fot.  W.  Such ta zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

OGLĄDA Ć  PANA 
Od  1999  roku  na  cmentarzu  komunalnym  1  listopada  odpra

wiane jest  nabożeństwo  ekumeniczne.  W  tym  roku  nabożeństwo 
odbyło  się  przed  kaplicą  cmentarną,  a  sprzyjała  temu  słoneczna 
pogoda.  Przed  nabożeństwem  przed  kaplicę  uda jąs ię wierni  znad 
mogił  swych  bliskich,  by wspólnie  się  modlić,  w  zadumie  wysłu
chać  kazań  duszpasterzy.  W  tym  roku  ks.  Marek  Twardzik  z  Ko
ścioła  ewangelickoaugsburskiego  mówił  m.in.  w swym  kazaniu: 
  1 listopad, pamiątka umarłych,  to szczególny  dzień  w życiu  każ
dego  człowieka.  To jedyny  okres,  kiedy  częściej  niż  zwykle  na
sze  myśli  oderwane  od  przyziemnych  rzeczywistości,  próbują 
zgłębić  ta jemnicę  wieczności.  Ludzie  z  kwiatami,  zniczami, 
w zadumie  skupieni, wyciszeni  uda jąs ię na cmentarz,  który  przy
pomina  nam  czas  przemijania.  Nawet  młodzi  ludzie,  zazwyczaj 
pełni  życia,  widząc  na  nagrobkach  imiona  bliskich,  którzy  ode
szli, oddają się mimowolnie  nastrojowi  zadumy.  Dlatego  w  takim 
dniu jak  dziś sięgamy  pamięcią  wstecz,  poza  siebie,  w  przeszłość, 
której  nie  potrafi  ogarnąć  zapomnienie.  W  takim  dniu  jak  dziś, 
pragniemy  w  naszych  wspomnieniach  spotkać  się  z  tymi,  którzy 
odeszl i.  Niech  choc iaż  na  chwi lę  oży ją  w  naszych  sercach 
i w naszych  uczuciach.  Zapewne  każdy  z nas wspomina, jak  przez 
długie  lata  szliśmy  ze  swoimi  najbliższymi  razem  przez  smutek, 
łzy,  cierpienie,  ale  przez  radości  i wesele  także,  aż  do  chwili  gdy 
nagle  skręcili  w  bok,  poszli  inną  drogą  bez nas.  Poszli  sami.  Kie
dy  myśmy  przywdziali  żałobę,  oni  poszli  w  jasną,  promienną 
i dla nich  tylko wiadomą  drogę  do wieczności.  A my  pogrążeni  w 
żałobie,  pogrążeni  w bólu,  podążamy  dalej starą  wydeptaną  ścież
ką  przez  smutek,  żal,  aż  do  chwili  kiedy  wybije  i nasza  godzina. 
Patrząc przez pryzmat  uciekającego czasu,  tu wśród  otaczających 
nas  mogił,  życie  tak  często  bywa  ujmowane  w  pytanie  o  cel.  Py
tamy, dokąd  prowadzi  droga  naszego  życia?  Michał  Anioł  w  jed
nym  za  swoich  sonetów  napisał:  „Życi e jest  krótkie  i rychło  usta
je,  a  wszystko  co  się  rodzi,  podąża  ku  śmierci."  Być  może  dla 
wielu  ludzi  odpowiedź  ta  jest  wystarczająca,  lecz  czy  do  końca 
jest  prawdziwa?  Ze  słów  tych  przecież  z  niebywałą  siłą  emanuje 
poczucie  skończoności,  unicestwienie,  które  dla  nas  chrześcijan 
jest  nie  do przyjęcia. Jaki  sens  miało  by  takie  życie.  Tak  napraw
dę  dokąd, jeśli  nie  do  grobu,  prowadzi  droga  naszego  życia? 

Bibli a  wyraźnie  mówi,  że  śmierć,  grób,  nie  jest  ostatnim  sta
nem  ludzkiej egzystencji, ale  doświadczalnym  znakiem  przejścia 
z  życia  do  życia. Z  czasu  pielgrzymowania  w wieczne  bytowanie 
u Boga.  Ewangelista  Jan  wyraźnie  pisze  cytując Jezusa:  A  to  jest 
wola  Ojca  mego,  aby  każdy  kto  widzi  Syna  i  wierzy  w  Niego 
miał  żywot  wieczny.  A j a  go  zbudzę  w  Dniu  Ostatecznym.  (...) 

Bóg  obdarzył  nas  Duchem  Świętym,  aby  nieustannie  rodził 
w  nas  nadzieję,  nadzieję  na  zwycięstwo  życia  nad  śmiercią,  aby 
człowiek  spętany  bólem  przemijania  dzięki  wierze  i w wierze  nie
ustannie  zrywał  się  do  lotu,  aby  to  prawdziwe  nieprzemijające 
życie  uchwycić  i przyswoić,  aby  wszelka  myśl  o  śmierci  nie  była 
źródłem  trwogi,  lecz  czymś  całkowicie  zwykłym  i  normalnym. 
Wierzmy  w  to,  że  śmierć  nie jest  końcem.  (...)  Życzę  wszystkim  zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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i  sobie  także,  aby  tej  mocnej  wiary  nie  było  w  stanie  zagłuszyć 
żadne  dudnienie  trumny  przysypywanej  grudami  ziemi,  ani  też 
ów jesienny  szelest  cicho  spadających  liści. 

Następnie  kazanie  wygłosił  o. Józef  Bakalarz  z  Kościoła  kato
lickiego.  Mówi ł  m.in.: 
  Dzisiejsza  nasza  obecność  wyraża  prawdę  o sensie, o celu  ludz
kiego  życia.  Na  kartach  Pisma  Świętego  niejednokrotnie  czyta
my  słowa:  Świętymi  bądźcie,  bo j a  jestem  święty,  mówi  Pan.  Ta 
prawda  staje  dziś  przed  nami  w  jakiś  szczególniejszy  sposób. 
Próbujemy  uświadomić  sobie  z  całą  mocą,  że  zostaliśmy  stwo
rzeni  przez  Boga  na  jego  obraz  i  podobieństwo.  (...)  Człowiek 
święty  to  ten,  który  stara  się żyć w  przyjaźni  z  Bogiem.  Mówimy, 
stara  się żyć  w łasce  uświęcającej, po  prostu  w miłości.  Al e  prze
cież jesteśmy  realistami  i zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że  czło
wiek jest  istotą  słabą,  że człowiek  często  potyka  się  na  drodze  do 
domu  Ojca,  że  upada,  że  popełnia  grzech  niewierności  wobec 
Boga.  Bóg  nie  pozostawia  człowieka  samemu  sobie.  W  swoim 
ogromnym  miłosierdziu  przychodzi  nam  z  pomocą,  by  w  swojej 
miłości  miłosiernej  dźwignąć  człowieka,  przywrócić  mu  utraco
ną  godność.  Trzeba  tylko  z  naszej  strony  powiedzieć,  jak  Dawid 
mówił:  Zmiłuj  się  nade  mną  Boże  w  łaskawości  swojej.  (...) 

Dziś  gdy  obchodzimy  uroczystość  Wszystkich  Świętych,  kiedy 
wspominamy  tych, którzy przed  nami odeszli, bardzo wyraźnie staje 
przed  nami  prawda,  że  zosta l iśmy  stworzeni  na  obraz 
i podobieństwo  Boga.  Staje przed  nami  zadanie,  które  Bóg  posta
wił : Świętymi  bądźcie, bo Ja jestem  święty.  Wierzymy, że ci  którzy 
przed  nami  odeszli  spotkali  się  z  Bogiem.  Kościół  oficjalnie  wpi
suje niektórych  w rejestr osób świętych. To nic  innego tylko  stwier
dzenie,  że  ten  człowiek  spotkał  się  z  Bogiem.  Ale  dzisiaj  właści
wie  czcimy  więcej niż  tych.  którzy  zostali  umieszczeni  w  katalogu 
Kościoła  jako  święci  czy  błogosławieni.  Dzisiaj  oddajemy  cześć 
także  tym,  których  imion  nie  wpisano  w  oficjalne rejestry, a  prze
cież  i oni  cieszą  się  oglądaniem  Pana  Boga.  Dlaczego  oddajemy 
im  cześć?  Dlatego,  aby  sami  wpatrując się w  nich  uświadomić  so
bie, że tak jak  oni, my  mamy  szansę  dojść tam  gdzie oni,  to  znaczy 
dojść  do  spotkania  z  Bogiem  twarzą  w  twarz.  Radując  się  z  ich 
szczęścia  uświadamiamy  sobie  naszą  drogę.  Oni  stają  się  dla  nas 
jakby  wzorem, jak  gdyby  chcą  nam  powiedzieć:  Ja  mogłem,  cho
ciaż  także  żyłem  w  trudnych  czasach.  (...) 

Chcę  zwrócić  uwagę  także  na  ten  moment,  że  wyznajemy  dzi
siaj naszą  obecnością  prawdę  o świętych  obcowaniu,  prawdę  wy
znawaną  w  kredo.  Prawda  o  świętych  obcowaniu,  to  prawda 
0  tym,  że  istnieje chrystusowy  Kościół,  że jest  to  mistyczne  ciało 
Chrystusa,  Przypomina  nam  tę  prawdę  Św.  Paweł:  Jedni  drugich 
członkami  jesteśmy.  Z  tej  prawdy  wynika  i  to,  że  my  możemy 
wzajemnie siebie wspierać  w drodze  do  domu  Ojca.  I to  nie  tylko 
tutaj  na  ziemi  możemy  sobie  służyć  dobrą  radą,  możemy  sobie 
służyć  modlitwą,  ale  także  możemy  służyć  tym,  którzy  przeszli 
próg  śmierci,  a jeszcze  nie  oglądają w  pełni  Pana  Boga,  możemy 
za  nimi  się  wstawiać.  Właśnie  ten  sens  ma  nasza  tutaj  obecność 
1 właśnie  dlatego chcemy  modlić  się za  tych,  którzy  odeszli.  Żeby 
ich  wspierać,  aby  przybliżyć  jak  najrychlej  ten  moment  pełnego 
spotkania  z  Bogiem,  aby  mogli  j uż  teraz  w  chwale  i  szczęśliwo
ści  oczekiwać  na  pełne  połączenie  z  Chrystusem,  Chrystusem 
zmartwychwstałym,  który  wskrzesi  do  życia,  powoła  wszystkich 
do  życia,  przygarnie  przed  swój  tron.  Notował:  (ws) 

Cmen ta rz  ewangel icki  w ieczorem.  Fot.  W.  Such ta 
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HERBAT A W  MOKAT E  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Drugi  pod  względem  wielkości  producent  herbaty  w  Polsce, 
spółka  Consumer  ze  Środy  Wielkopolskiej  od  listopada  przenosi 
produkcję  do  Ustronia.  Zmiana  miejsca  produkcji  wiąże  się  z 
przejęciem  100  proc.  udziałów  w  spółce  przez  Mokate. 

31  października  spółka  Mokate  odkupiła  od  właściciela  Con
sumer  Sp.  z  o.o.  100  proc.  udziałów  w  spółce,  przejmując  tym 
samym  wszystkie  zobowiązania  i  należności  średzkiego  przed
siębiorstwa.  „Szukaliśmy  inwestora,  ponieważ  firma znalazła  się 
w  bardzo  trudnej  sytuacji  f inansowej.  Straciliśmy  płynność.  Do
tknęła  nas  recesja.  Tylko  duży  zastrzyk  gotówki  mógł  uratować 
nas  przed  upadłością"  mówi  Włodzimierz  Januszkiewicz,  były 
właściciel  Consumer  Sp.  z  o.o.  Jednym  z  pierwszych  kroków 
Mokate  była  więc  spłata  zobowiązań  Consumera,  z  których  fir 
ma  ta  nie  mogła  się  wywiązać.  Wspomniany  „zastrzyk  gotówki" 
radykalnie  zmienił  sytuację  Consumera. 

Za  przejęciem  udziałów  w  spółce  Consumer  poszła  decyzja 
o  przeniesieniu  produkcji  przedsiębiorstwa  do  Ustronia    miasta, 
gdzie siedzibę ma  nowy  właściciel  firmy. Mokate ma jeszcze  wiele 

Przed  b ramą  cmen ta rza  komuna lnego.  Fot.  W.  Such ta zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

KWESTA NA TONN 
Tak  jak  w  latach  ubiegłych  przed  ustrońskimi  cmentarzami 

1  listopada  kwestowano  na rzecz Towarzystwa  Opieki  nad  Niepeł
nosprawnymi.  Ustroniacy  wiedzą  na  jaki  cel  idą  pieniądze,  więc 
hojnie  wrzucają  datki  do  puszek.  W  tym  roku  zebrano  7.627  zł. 
Nie  udałoby  się  to  bez  kwestujących,  a  byli  nimi  uczniowie  Gim
nazjum  nr 2:  Damian  Stec, Grzegorz  Brzóska,  Dorota  Sapeta,  Do
minika Cieślar,  Piotr Małysz,  Kamil  Heller, Celestyna Ząber,  Mag
dalena  Błazyca, Maja Hyrnik, Sławomir  Kuś, Maria Górniok,  Ewe
lina  Grześkiewicz,  Karol  Nowak,  Mateusz  Jachowski,  Krzysztof 
Dadej, Anna  Luka,  Magdalena  Zborek,  Katarzyna  Szkorupa,  Edy
ta Łacny,  Magdalena  Winter,  Katarzyna  Surowiec,  Michalina  Po
dżorska,  Dorota  Zloch,  Ewa  Tomica,  Magdalena  Tesarczyk,  Le
szek Jurzykowski,  Przemysław  Faltyn,  Wojciech  Burczyński,  Mag
dalena  Milaniuk,  Edyta  Rymaszewska,  Sylwia  Szlaur,  Katarzyna 
Kuraczowska,  Aleksandra  Balcarek,  Anna  Korcz,  Magda  Pilch, 
Ewelina  Mendrek,  Maria  Pilch,  Patryk  Sobek,  Joanna  Rąpel,  Bar
bara  Jurzykowska,  Agata  Sztelak,  Wiktoria  Drózd,  Anna  Małysz, 
Marcin  Chrapek,  Wojciech  Nowak,  Katarzyna  Płonka.  Natalia 
Dudek,  Alicj a  Polaczek,  Anna  Kłósko,  Daria  Cieślar,  Aleksandra 
Polok,  Elżbieta  Stec,  Anna  Krysta,  oraz  dorośli:  Andrzej  Georg, 
Dorota  Kochut,  Gertruda  Malorny,  Irena  Wińczyk,  Emilia  Czem
bor,  Iwona  Werpachowska,  Grażyna  Tekielak,  Joanna  Iskrzycka
Marianek,  Jolanta  KrajewskaGojny,  Zofia  Mikołajczyk,  Anna 
Markuzel.  Emilia  Cieńciała,  Krystyna  Firla,  Anna  Cieślar,  Marek 
Gluza,  Urszula  Rakowska,  Iwona  Brudna, Agnieszka  Błanik,  Mag
da  Kołoczek,  Lesław  Werpachowski,  Kazimierz  Hanus,  Magda 
Macura,  Maciej  Błanik,  Lidi a  Mieszek,  Helena  Odehnal,  Marzena 
Szczotka,  Nina  Kuś,  Tomasz  Dyrda  i Ania  Dyrda. 

Zebrane  pieniądze przeznaczone  zostaną  na zadaszenie  istnieją
cego  tarasu  w Ośrodku  w  Nierodzimiu  oraz  na  stworzenie  sali  re
habilitacyjnej,  która  obecnie  mieści  się  w  piwnicy.  Projekty  mo
dernizacji  Ośrodka  wykonał  Urząd  Miasta  dwa  lata  temu.  (ag) 
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możliwości  lokalowych,  pozostaje  oczywiście  nadal  producen
tem  kawy  i innych  produktów  z dotychczasowej  oferty.  Konsoli
dacja  wydaje  się  być  pierwszoplanowym  efektem  dokonanych 
zmian.  „Dzisiaj  na  rynku  herbaty  trzeba  myśleć  o  tym,  co  będzie 
po  otwarciu  granic  z  Unią  Europejską.  W  Ustroniu  mamy  szansę 
uzyskać  efekt  obniżki  kosztów  i  lepszą  logistykę  dostaw.  Tam 
zakład  jest  nowoczesny.  Tutaj  czekała  by  nas  coraz  trudniejsza 
sytuacja.  Ponadto  Mokate  posiada  swoje  spółki  na  Węgrzech, 
w  Czechach,  na  Słowacji  i  w  Rosji.  To  daje  nam  zupełnie  inną 
perspektywę  rozwoju,  zwłaszcza  w  obszarze  Europy  Środkowej 
i  Wschodniej.  Mokate  już  rozpoczęło  poważne  inwestowanie 
w  produkcję  herbaty"    mówi  Marek  Walesiak  dotychczasowy 
Dyrektor  Consumera  a  obecnie  Dyrektor  Zarządzający  Departa
mentem  Herbat  w  Mokate  S.A.  Zapowiada  również  intensywne 
działania  na rzecz  poszerzenia  asortymentu  herbat.  Mokate  utrzy
ma na rynku wszystkie  marki  produkowane dotychczas przez  prze
jętą  firmę,  a  po  zainwestowaniu  w  najbliższych  latach  około  30 
min  złotych  oczekuje,  iż obecny  udział  i lościowy  na  rynku  herbat 
na  poziomie  około  18 %  ulegnie  poważnemu  zwiększeniu. 

Wraz  z  przejęciem  Spółki  w  Środzie  Wlkp.,  31  października 
Mokate  zaproponowało  wszystkim  etatowym  pracownikom  Con
sumera  pracę  w  Ustroniu.  Do  chwili  obecnej  40  osób  wyraziło 
zgodę.  Dla  pozostałych,  którym  propozycja  zatrudnienia  nie  od
powiada  (kwestia  odległości)  przygotowano  specjalne  pakie
ty  f inansowe.  Oprócz  przewidzianych  kodeksem  pracy  odpraw, 
otrzymają  oni  także  wynagrodzenie  za  listopad,  grudzień  i  okres 
wypowiedzenia  oraz  dodatkowy  bonus.  Równocześnie  Mokate 
rozpatruje możliwości  podjęcia nowej  działalności  produkcyjnej 
w  obiektach  Consumera  w  Środzie  Wlk. 

Moka te  jest  w  100%  polską  rodzinną  firmą.  Od  lat  pozostaje 
l iderem  na  rynku  kaw  cappuc ino  (70%).  Słynie  równ ież 
z  posiadania  jednej  z  najnowocześniejszych  fabryk  na  świecie 
w  zakresie  tzw.  spożywczych  technologii  rozpyłowych. 

C o n s u m er  Sp.  z o.o.  została  założona  w  1990  roku  przez  Wła
dysława  Januszkiewicza  jako  spółka  rodzinna.  Firma  zajęła  się 
produkcją  herbat  i kawy.  Obecnie  najbardziej  znanymi  markami 
spółki  są  Minutka,  Consumer  i Lloyd  Tee.  Firma  paczkuje  także 
herbaty  sprzedawane  pod  markami  sieci  handlowych.  ( JCh) 

W  dawnym  UTSRONI

USTRONIU 
Na  fotografii prezentujemy  wystawę  zorganizowaną  w  1938  r., 

przez  Powszechną  Spółdzielnię  Spożywców  „Społem"  w  Ustro
niu,  którą  zlokal izowano  w  hotelu  „Równica".  Pokazano  na  niej 
różnorodne  artykuły  spożywcze,  w  tym  również  przetwory  mię
sne  z  PSS w Czechowicach    Dziedzicach.  Po prawej stronie  sto
ją  aktywni  działacze  tej  prężnej  wówczas  ustrońskiej  instytucji: 
Józef  Irecki  i  Paweł  Czudek.  Zdjęcie  do  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa  przekazał  Rudolf  Mitręga,  który  darował  Muzeum 
spory  zbiór  zdjęć  dotyczących  Kuźni  i  miasta. 

Lidi a  Szka radn ik  zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Gazeta  Ustrońska  5  zywutsrponmlkigedcbaUMLHA

i.m 
/UMnlUHA 11 

l i m  iJril 



Nibywąż zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Nasz  stosunek  do  zwierząt  bardzo  często  kształtują  przesądy, 

emocje  i wierzenia.  Można  wymienić  liczne  zwierzęta,  które  u 
wielu  ludzi  budzą  obrzydzenie,  a czasem  wręcz  paniczny  strach. 
Dobrym  przykładem  są  węże    ich  wijące się  ciała  pozbawione 
nóg,  skryty  tryb  życia,  umiejętność  cichego,  bezszelestnego  po
ruszania  się  w  połączeniu  z  szybkością  ataku,  połykanie  swych 
ofiar  w  całości  i  niebezpieczna  broń.  jaką  są  zęby  jadowe  lub 
duszące sploty ciała   to wszystko  sprawia,  że na  liście  przeraża
jących  i nie  lubianych  zwierząt węże zajmują jedno z  czołowych 
miejsc.  Jeżeli  dodamy,  że  właśnie  kuszące  zachęty  węża  przy
czyniły  się  do  wygnania  ludzkiego  rodu  z  rajskiego  ogrodu,  to 
dla  wszystkich  chyba  stanie  się jasne,  dlaczego  tak  bardzo  nie
przyjazne uczucia żywi do węży większość  ludzi. Niestety, te nasze 
wyobrażenia o wężach  bardzo często przekładają się na  bezmyślne 
zabijanie wszystkiego  co nie ma  nóg  i pełza. 

Sam ostatnio miałem  okazję poznać, jaką  ważną  rolę przy  spo
tkaniu ze zwierzętami  odgrywają emocje  i przesądy. Podczas jed
nej z wędrówek zainteresowała mnie pokryta porostami kora  dębu. 
Aby  lepiej się jej  przyjrzeć podszedłem  do drzewa  rosnącego  na 
skraju  lasu,  przygotowałem  aparat  fotograficzny  i już  miałem 
położyć  plecak  pod  pniem  drzewa,  kiedy  kątem  oka  zauważy
łem,  że  spod  buta  wystaje  wygięty  w  łuk...  wąż!  Wąż!  Trzeba 
uciekać!  Przecież jeżeli  podniosę  nogę  wąż  na  pewno  mnie  za
atakuje! Co robić? Gdzie  tu jakiś kij ? Dopiero  po chwili  przyszło 
otrzeźwienie    przecież  nie wszystko  co nie ma nóg  musi  być  od 
razu  wężem  i  nie  każdy  wąż  musi  być  jadowitą  żmiją.  Trochę 
uważniejsze  spojrzenie  i już  wiadomo    to  żaden  wąż,  tylko  pe
chowo  stanąłem  na  padalcu,  czyli  beznogiej  i  bezbronnej  jasz
czurce. Teraz już  śmiało  pozwoliłem  sobie  na delikatne  i ostroż
ne złapanie  padalca  do  ręki  i wyniesienie  go na dróżkę.  Sposoby 
obrony, jakie wobec swoich  wrogów zwykle stosuje padalec  oka
zały  się niewystarczające. Nic  nie pomogło  wydalenie  śmierdzą

cej substancji  (chociaż  przyznaję,  że  ręce  po  tym  spotkaniu  mu
siałem  umyć  bardzo  starannie),  a  że  trzymałem  padalca  tuż  za 
głową,  nie mógł  także  odrzucić  ogona  z nadzieją, że zajęty  frag
mentem  jego  ciała,  pozwolę  mu  bezpiecznie  zniknąć  pośród  le
śnego runa. Na pokrytej żwirem  i pyłem  dróżce padalec dość  nie
poradnie  wyginał  swoje  brązowawe,  nieco  miedziane  i  gładkie 
ciało,  i  daleko  mu  było  do  zwinności  cechującej  węże.  Po  pa
miątkowym  zdjęciu jaszczurka  wróciła  pod  drzewo,  na  miejsce 
naszego    dla  niej zapewne  niezwykle  stresującego   spotkania. 

Jakże  łatwo dać się zwieść pozorom!  Przecież właśnie z  uwagi 
na swoje podobieństwo  do węży  spotkania  z człowiekiem  padal
ce  bardzo  często  przypłacają  śmiercią.  W  istocie  ta  dorastająca 
do  50 cm  długości jaszczurka jest  niebezpieczna  dla  dżdżownic, 
stonóg,  ślimaków,  pająków  i owadów,  którymi  się  odżywia.  Pa
dalce  prowadzą  skryty  tryb  życia  na zalesionych  i wilgotnych  te
renach,  są aktywne głównie  o zmierzchu,  a za dnia z reguły  kryją 
się pod  kamieniami  lub kłodami.  Z  racji  barwy  swego  ciała  jasz
czurka  ta  bywa  także  zwana  miedzianką.  W  Polsce  padalce  są 
pod  ochroną,  jednak  prawo  często  okazuje  się  bezsilne,  kiedy 
naszym  zachowaniem  kierują  emocje,  potoczne  wyobrażenia 
i  przesądy,  a  nie  umiejętność  rozpoznawania  (i  oczywiście  za
uważania)  zwierząt oraz  podstawowa  wiedza  o  ich  zwyczajach. 

Aleksander  Dorda  ZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

WĘDRÓWKI PO EUROPIE 
22  października  w  Muzeum 

Zbiory Marii Skalickiej w Klu
bie Propozycji gościliśmy  pod
różniczkę  Lidi ę Troszok  i gro
no jej  sympatyków. 

Tematem spotkania były wę
drówki  po  górskich  szlakach 
Europy, w ramach  organizowa
nych  corocznie  takich  imprez, 
w  których  bierze  udział  ok. 
1000  uczestników  ze  wszyst
kich państw europejskich. Oka

zało się, że grupa z cieszyńskie
go  była jedyną  reprezentantką 
Polski, tym  razem trasy wędró
wek przebiegały  przez niezwy
kle  malownicze  okolice  w  Al 
pach  austriackich.  Na  zakoń
czenie  imprezy uczestnicy  wy
prawy  otrzymali  od  organiza
torów upominki  i odznaczenia. 
Tym turystycznym  zmaganiom 
towarzyszyła jak zwykle  wspa
niała  atmosfera,  która  po  po

wrocie  do  kraju  na  długo  po
została w pamięci  zapaleńców, 
którzy  za  namową  Pani  Lidi i 
wzięli  udział  w tej  eskapadzie. 

Pani  Lidia  w ciągu  wielu  lat 
zorganizowała  bardzo  dużo 
ciekawych  i porywających wy
cieczek.  Na  muzealnym  spo
tkaniu  mogliśmy  liznąć  zaled
wie  cząstkę  tego,  co  zostało 
uwiecznione  na pięknych  foto
grafiach  i widokówkach,  które 
udostępniła  nam  prelegentka. 

Na  koniec  spotkania  Pani 
Lidi a podzieliła się z nami  pla
nami  na najbliższy sezon  tury
styczny  i  zaraziła  nas  swoim 
entuzjazmem.  Więc  oszczę
dzajmy  pieniążki  na  wyprawę 
do Holandii  i Szwajcarii,  może 
i  dla  nas  znajdzie  się  miejsce 
na wycieczce  z  Panią  Lidią? 

Muzeum  Zb io ry  Mar i i 
Skalickiej zwraca  się do  Pań
stwa z prośbą  o  podarowanie 
używanego  komputera.  Taki 
sprzęt  jest  potrzebny  do  re
jestracji  muzealiów  i  spisy
wan ia  Dziejów  Ust ron ia. 
Chętnemu  darczyńcy  z  góry 
dziękujemy! 

Iwona  DzierżewiczWikarek 
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„CASABLANKA " 
zaprasza  na 

i m p r e zę  . .Andrze jkowa" 
Gw arantujem y 

św ietn ązwba  zabawę  zywutsrponmlkjigedcaSPHA
Przyjmujemy  rezerwacje 

od  dziś 
t e l .  8 5 4  3 9  3 6 

Opowiada  L.  Troszok.  Fot.  W.  Suchta 

Wszystk im ,  którz y  obdarzyl i   mni e 
zaufanie m   w  w yborac h  samorządow yc h 

BARDZ O  SERDECZNIE  DZIĘKUJĘ. 
Teraz czas na służebn ą  i  skuteczn ą prac ę 

na rzec z Rozwoj u  Naszego Ukochaneg o Miast a 

Stefan  Bałdys 
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89  października  w  DW  „Mazowsze"  w  Jaszowcu  odbyło  się 
zorganizowane  przez Zarząd  Główny  Związku  Zakładów  Dosko
nalenia  Zawodowego  w  Warszawie  Forum  Dyrektorów  Szkół 
HotelarskoTurystycznych  ZDZ.  Otwarcia  dokonała  dyr.  Boże
na  Jab łońska  z  ZG  ZZDZ,  która  stwierdziła,  że  powstanie  Fo
rum  ma  na  celu  wymianę  poglądów  i doświadczeń  dotyczących 
funkcjonowania  i  doskonalenia  pracy  tych  szkół.  Jednocześnie 
podkreśliła,  że spotkanie odbywa  się w Ustroniu jako  wyraz  uzna
nia  dla  kierowanej  przez  Pawła  Brodę  Szkoły  Policealnej  ZDZ 
w  Ustroniu. 

W  wystąpieniach  programowych  pierwszy  głos  zabrał  prezes 
Zarządu ZDZ  w  Katowicach  Jacek  Kwiatkowski,  który  na  wstę
pie  nawiązał  do  obchodzonej  w  2001  r.  75.  rocznicy  powstania 
ZDZ  w  Katowicach.  Założony  w grudniu  1926  r. pod  nazwą  Ślą
ski  Instytut  RzemieślniczoPrzemysłowy,  jako  trzecia  tego  typu 
instytucja w Polsce, jest  dzisiaj nie  tylko  najstarszą  na Śląsku,  ale 
największą  w  Polsce  niepaństwową  organizacją  oświaty  zawo
dowej.  Wszechstronna  oferta edukacyjna obejmuje między  inny
mi  kształcenie  w systemie  kursowym  i szkolnym  oraz  praktyczną 
naukę  zawodu.  Potencjał  usługowy  katowickiego  ZDZ  obrazują 
liczby:  rocznie  szkolonych  jest  40.000  osób  na  2000  kursów 
i  szkoleń  przy  zatrudnieniu  200  pracowników  etatowych  i  1500 
wykładowców  i  instruktorów.  ZDZ  w  Katowicach  jako  pierwszy 
w  Polsce  otrzymał  w  2000  r.  w  obszarze  kształcenia  kursowego 
certyfikat  ISO  9001.  Aktualnie  ZDZ  w  Katowicach  prowadzi  50 
zasadniczych  szkół  zawodowych,  średnich  szkól  ogólnokształ
cących  i zawodowych  oraz  policealnych  szkół  zawodowych.  Po
biera  w nich  naukę  ponad  3.000  uczniów.  ZDZ jest  także  założy
cielem  Śląskiej  Szkoły  Zarządzania. 

W  pionie ZDZ  istnieje w  Polsce  15  szkół  hotelarskoturystycz
nych. J.  Kwiatkowski  wskazał  na znaczącą  rolę turystyki  w  woje
wództwie  śląskim,  twierdził  wręcz,  że  Śląsk  to  region  turystycz
ny.  Nie  tylko  Beskidy  i Jura  KrakowskoCzęstochowska,  ale  też 
wiele  skansenów  przemysłowych,  które  urastają  do  znaczących 
atrakcji  turystycznych.  Stąd konieczność  kształcenia  obsługi  sze
roko  pojętej  infrastruktury  turystycznej.  Już  w  latach  70.  prze
szkolono  wiele  osób  w  ramach  programu  „gospodnik"   oferują
cych  kwatery prywatne  i usługi gastronomiczne.  W ubiegłym  roku 
w  ramach  restrukturyzacji  i  aktywizacji  rejonów  przeszkolono 
2.000  osób,  w  tym  wiele  w  zakresie  agroturystyki.  J.  Kwiatkow
ski  wiele ciepłych  słów  poświęcił  Szkole  Policealnej  w  Ustroniu, 
która  wchodzi  w  dziesiąty  rok  swego  istnienia. 

Prezes  Beskidzkiej  Izby Turystyki  w  Bielsku  Białej Je rzy  Ko
siński  poinformował  o  wysiłkach  w  promowaniu  Beskidów  w 
kraju  i zagranicą.  Beskidzka  Izba Turystyki  działa od  1996  r. jako 
jeden  z dziesięciu  samorządów    regionalnych  izb  turystycznych. 
Liczy  65  członków,  w  tym  33  biura  turystyczne,  18  zakładów 
hotelarskich,  6 kół  przewodnickich  i 3  szkoły  turystyczne,  w  tym 
z szkołę  z Ustronia.  Trwa  też dyskusja  dotycząca  integracji  bran
ży  turystycznej.  Wydaje się  to konieczne  przy  obecnym  rozdrob
nieniu   w Polsce jest  70 organizacji  turystycznych,  w  wojewódz
twie  śląskim  40.  Zabiega  się  o  prawne  usankcjonowanie  przyna
leżności  podmiotów  turystycznych  do  organizacji  branżowych. 

Ważnym  problemem  w  pracy  Izby  jest  czuwanie  nad  jakością 
świadczeń  turystycznych,  głównie  swoich  członków.  Stara  się  ona 
przeciwdziałać  praktykom  niezdrowej  konkurencji,  gdy  oferuje 
się  imprezy  ewidentnie  poniżej  kosztów  lub  na  granicy  opłacal
ności.  ZA  tym  z  reguły  kryje  się  działanie  na  niekorzyść  klienta. 
W  celu  ochrony  praw  konsumenta  w  Izbie  opracowano  wzorco
we  umowy  uczestnictwa  w  imprezach  dla  biur  podróży. 

  Jeśli  nasz  członek  źle  działa,  to  nie  czekamy  na  rozgłos  pra
sowy.  Sami  podejmujemy  sankcje,  włącznie  z  wykluczeniem 
z  Izby    mówił  J.  Kosiński. 

O  aktualnych  problemach  turystyki  w  Polsce  mówiła,  w  ostat
nim  wystąpieniu  pierwszego  dnia  Forum,  przewodnicząca  Forum 
Dyrektorów  Szkól  HotelarskoTurystycznych  ZDZ  Alicj a  Lip
ska.  Stwierdziła,  że  turystyka jest  sektorem  interdyscyplinarnym 
i  przez  wiele  lat  „szarpanym"  organizacyjnie.  Ostatnie  dwa  lata 
określiła jako  spokojne  dla  turystyki,  bowiem  znajduje się  w  ge
stii  silnego  Ministerstwa  Gospodarki.  Z drugiej strony  nie  bardzo 
bogatego,  co znajduje wyraz  w coraz  niższych  nakładach.  Szcze
gólnie  słabym  punktem  są  stale  zmniejszające się  budżety  na  in
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J.  Kwiatkowski  i J.  Kosiński.  Fot.  W.  Such ta 

formację  i promocję.  Boom  turystyczny  lat  199297  mamy już  za 
sobą.  Obecny  okres  to  stagnacja.  O  ile  w  1997  r. 20.000.000  tu
rystów  zostawiło  w  Polsce  8,7  mld  USD,  to  w  2001  r,  do  Polski 
przyjechało już  tylko  15.000.000  turystów,  a wpływy  osiągnęły  5 
mld  USD.  Rok  2003  ma  być  przejściowym,  ma  zostać  zahamo
wana  spadkowa  tendencja  na  rynku  turystycznym.  „Przymiarka" 
do  narodowego  planu  rozwoju  na  lata 20042006  na trzecim  miej
scu  priorytetów  w obszarze  wzrostu  konkurencyjności  gospodar
ki  stawia  turystykę,  przy  czym  nie  będą  rozwijane  wszystkie  ro
dzaje  produktów  turystycznych.  Preferowana  będzie  turystyka 
kulturowa,  w  tym  folklor  oraz  turystyka  wypoczynkowa  i  uzdro
wiskowa.  Problemem  jest  przyciągnięcie  kapitału,  bowiem  stopa 
zwrotu  inwestycji  w hotelarstwie  wynosi  89  lat.  Ponadto  A.  Lip
ska stwierdziła,  że szkolnictwo  turystyczne  nie jest  wyprofi lowa
ne.  Niezbyt  odległa  przyszłość  tych  szkół  to  korelowanie  kształ
cenia  w zakresie  obsługi  ruchu  turystycznego  i hotelarstwa  z  kie
runkami  gastronomicznymi. 

W  dyskusji  nad  rolą  szkół  hotelarskoturystycznych,  mówiono, 
że uczniowie w  ramach  zajęć mogliby  przekazywać  uczniom  szkół 
podstawowych  informacje o  regionie,  co jednocześnie  byłoby  re
klamą  szkoły  turystycznej.  Podobną  rolę  mogą  spełniać  prace  dy
plomowe  pisane  na  temat  rejonu, w  którym  działa  szkoła.  Mówio
no  także  o  przyszłym  kształcie  szkoły  policealnej,  w  której  kształ
cenie opierać się będzie  na odpowiednich  modułach,  także  uczest
nictwie w programach  unijnych  „Sokrates"  czy „Leonardo  da  Vin
ci" . Zainteresowanie  wzbudził  problem  monitorowania  absolwen
tów. Wskazywano na wiele przypadków  podejmowania pracy  przez 
absolwentów  poza  turystyką,  bowiem  dyplom  nie jest już  kluczem 
do  otrzymania  pracy  zgodnej  z wyuczonym  zawodem.  W  niewiel
kim  też  zakresie  następuje  wymiana  „starej",  często  tylko  przy
uczonej,  kadry  w  infrastrukturze  turystycznej. 

Po  południu  uczestnicy  Forum  odwiedzili  „Łowisko  Wędkar
skie"  Haliny  i  Adama  Juraszów,  gdzie  podjęto  ich  obfitym  po
częstunkiem,  łącznie zgri l lowanym  pstrągiem. Wymieniano  uwagi 
i spostrzeżenia  oraz  wrażenia  z  Forum. 

9  października  była  okazja  by  naocznie  zapoznać  się z  natural
nymi  walorami  i zabytkami  Beskidu  Śląskiego.  W  ramach  pro
mocji  Beskidów  dyrektorzy  szkół  hotelarskoturystycznych  za
poznali  się z naszymi  atrakcjami turystycznymi.  Odwiedzono  m.in. 
obiekty  sakralne  Kubalonki   kościółek  drewniany  z  1770  r.,  Isteb
nej    kościół  z  1794  r. z  pięknymi  malowidłami  Wałacha  i  Kona
rzewskiego.  Wrażenie  na  uczestnikach  Forum  zrobiło  zwiedza
nie galerii  Konarzewskich  w  Istebnej.  W chacie  Kawuloków  słu
chano  giy  młodego  chłopca  na  instrumentach  ludowych.  Obej
rzano  także  remontowany  Zameczek  prezydenta  Ignacego  Mo
ścickiego.  Uczestnicy  Forum  kierowali  do organizatorów  serdecz
ne  słowa  podziękowania,  szczególne  zaś  przedstawiciele  ZG 
ZZDZ  i  inni  uczestnicy  Forum  dziękowali  H.i  A.  Juraszom  za 
sponsorowanie  i przygotowanie  imprezy  na  ich  stawach. 

Pieczę  nad  organizacją  Forum  sprawował  w  sposób  satysfak
c jonujący  uczestników  P.  Broda,  dyr.  Szkoły  Policealnej  ZDZ 
w  Ustroniu.  Hen ryk  Słaby  zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Gazeta  Ustrońska  7 



UCHWAŁ A  NR  XLV I  1/463/2002 
Rady  Mias ta  Ustroń 
z  dnia  10  lipca 2002  r. 

w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  s t refy 
f u n k c j o n a l n ej  oznaczonej  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 zes t r zennego  symbo lem  „ X V "    s t re fa  lasów 
[wg załącznika graficznego w skali  I  : 40000] 

Na  podstawie  art.  12  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r. o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  [jednolity  tekst Dz.U. Nr  15, poz.  139 
z 25.02.1999  r. z późn zmianami | 

R a da  M ias ta  Ust roń 
u c h w a la 

Przystąpić do opracowania miejscowego planu  zagospodarowa
nia  przestrzennego  obejmującego obszar  strefy  funkcjonalnej  ozna
czonej  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 rzes t r zennego  symbo lem  „ X V "    s t re fa  lasów  [ wg  załącznika  gra
ficznego w skali  I  : 40000  ] w  przedmiocie: 

przeznaczenia  terenów  oraz  lini i  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  celów  publicznych 
oraz linii rozgraniczających te tereny, 
ustalenia  granic  i  zasad  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów 
podlegających ochronie, 
ustalenia  zasady  obsługi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  oraz 
lini i  rozgraniczających tereny  tej infrastruktury, 
ustalenia  lokalnych  warunków,  zasady  i standardów  kształtowania 
zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu,  w  tym  również  lini i 
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 

2 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi  Miasta 

3 
Uchwała wchodzi w życic z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia. zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

PRZY WIGILIJNYM 
STOLE 

Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka"  zaprasza  uczniów  szkół 
podstawowych  i g imnazja lnych  z  Ustronia  do  wzięcia  udziału 
w  konkursie  plastycznym  na  najp ięknie jszy  stroik  Bożonaro
dzeniowy. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wykonanie  stro
ika świątecznego  w dowolnej  technice.  W  przypadku  prac  prze
strzennych  wysokość  tychże  nie  może  przekroczyć  30  cm. 

Prace  należy  składać  w sekretariacie  MD K  „Prażakówka"  do 
6.12.2002  roku. 

Ogłoszenie  wyników  konkursu  oraz  wręczenie  nagród  odbę
dzie  się  12.12.2002  r.  o  godz.  17.00  w  sali  nr  7  MD K  „Praża
kówka".  Wystawę  pokonkursową  wszystkich  prac  będzie  moż
na  obejrzeć  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w  Ustroniu 

Zapraszamy  wszystkich  do  udziału  w  konkursie!!! 

U C H W A Ł A  NR  XI IX/482/2002 
R a dy  M ias ta  Us t roń 

z  dn ia  19  wrześn ia  2002  r. 

w sprawie uchwalenia  regulaminu  zbiorowego  odprowadzenia  ścieków 
obowiązującego na terenie  miasta  Ustroń. 

Na podstawie art. 19 ust. 1  z dnia 7 czerwca 2001  r o zbiorowym 
zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków / Dz.U.nr.72 
poz.747/oraz art.40 ust. I  i art.41  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r .  o 
samorządzie gminnym  (t.j.  Dz.U. z 2001 r.Nr. 142,poz. 1591 z późn.zm./ 

R a da  M ias ta  Ust roń 
uchwa la 

Przyjąć „ Regulamin zbiorowego odprowadzania ścieków „ w brzmieniu 
określonym  w załączniku  do niniejszej  uchwały. 

Wykonanie uchwały  powierza Zarządowi  Miasta 

§3
I .Uchwała wchodzi  w życic w terminie  14 dni od dnia  jej ogłoszenia w 
Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 
2.Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  w 
internetowym  serwisie  miasta. 

U C H W A L A  NR  L/439/2002 
Rady  M ias ta  Ust roń 

z  dn ia  09  paźdz ie rn i ka  2002 

w sprawie uchwalenia  regulaminu  zbiorowego dostarczania wody  obo
wiązującego na  terenie miasta  Ustroń. 

Na  podstawie  art. 19 ust.l  z dnia  7 czerwca  2001  r o  zbioro
wym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  / 
Dz.U.nr.72 poz.747/oraz art.40 ust. 1 i art.41  ust. 1 ustawy z dnia 8 mar
ca  1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r.Nr. 142,poz. 1591 
z  późn.zm./ 

R a da  M ias ta  Ust roń 
uchwa la zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

§   L 

Przyjąć „ Regulamin zbiorowego dostarczania wody „ w brzmieniu  okre
ślonym  w załączniku  do niniejszej  uchwały. 

§2. 
Wykonanie  uchwały  powierza Zarządowi  Miasta 

§3. 
1.Uchwała  wchodzi  w  życic  w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłoszenia 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 
2.Uchwala podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicach  ogło
szeń  na terenie miasta,  publikację w Gazecie  Ustrońskiej  i w  interneto
wym serwisie  miasta. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA

PI WNI CA  POD  RÓWNI CĄ 
Ustroń , ul . Daszyńskieg o 1, 
poleca  promocyjne  dwuda
n iowe  ob iady  na  mie jscu  lub 
na  wynos  w  cenie  6,50  zł, 
proponujemy również 3  rodzaje 
p ie rogów  d o m o w y ch  na  ki lo 
gramy  w cenie: 
pierogi  z  mięsem    15  zl/kg 
p ierogi  z  kapus tą  i  g r z y b a mi 
 1 2  zł/kg 
pierogi  rusk ie    10  zł/kg zyxwutsrponmlkjigfedcaWUSPMK

najniższ e  cen y 
U s t r o i ł   H e r m a n i c e  ulWTS
ul.   S k o c z o w s ka  4 7  e  zywutsrponmlkigedcbaUMLHA

(obok  kolektury  Lotto/  

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

\ Z a p r a s z a m y ! j 

AUSTRIA    NARTY 
Schladming   4 góry i lodowiec 
18.01 25.01.03  r.   155 €  (HP) 

S e e b o d e n    Go ldec k 
01.02 07.02.03  r.  od  630 zł 

(autokar, HP) 
W  oferc i e  równ ież ; 

Włochy ,  Francja ,  Słowacj a 
B.U.T.  „ U s t r o n i a n k a ", 
t e l .  8 5 4  3 2  8 8 

P H U  „ O R L I K " s P  zoo 

ul. Zdrojow a 8, Ustroń , 

tel .  8543693 

zatrudni  magazyniera 

ar tykułów  żywnośc iowych. 

Rozmowy  kwal i f ikacyjne 
w  Zarządzie  Spółki 

w  godz inach  8 .00  14.00.  zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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Z  PIEŚNIĄ 
PRZEZ  ŻYCIE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

25  października  w  ramach  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej  od
był się w MDK  „Prażakówka" koncert Kameralnego Zespołu  Wo
kalnego  „Ustroń"  i Estrady  Ludowej  „Czantoria". 

Występujące  chóry  prezentowała  dyrektor  MDK  „Prażaków
ka",  Barbara  NawrotekŻmijewska. 
  Chór  wspaniale  śpiewa,  śpiewa  wszystko    stwierdziła  witając 
KZW  „Ustroń"  B.  NawrotekŻmijewska.    Pieśni  patriotyczne, 
religijne, biesiadne  i ludowe. Ma w swoim  repertuarze ponad  200 
pieśni.  Rozsławia  nasz  region  nie  tylko  w całym  kraju, ale  także 
poza jego granicami.  Pięciokrotnie  koncertował  bowiem w  Niem
czech,  parokrotnie  w  Czechach.  Ostatnio  bardzo  często  zapra
szany  jest  do  Krakowa.  Wszędzie  owacyjnie  witany,  wszędzie 
podkreśla  się  jego  wysoki  poziom  artystyczny.  Na  jego  temat 
napisano  również dwie  prace  magisterskie. 
  Dzisiaj  chcemy  zaprezentować  wiązankę  pieśni,  która  nosi 
umowny  tytuł  „Życie  człowieka  w  pieśni"    rozpoczęła  występ 
KZW „Ustroń"  Ewa  BocekOrzyszek,  inicjatorka powołania  chó
ru  i jego  długoletnia  dyrygentka.    Są  to  te  najważniejsze  etapy 
w  życiu,  gdzie  zawsze  pieśń  jest  obecna.  Ta  wiązanka  nie  jest 
z  jednego  regionu.  Pieśni  pochodzą  z  różnych  części  Polski, 
w znakomitych opracowaniach,  by wymienić  tu opracowania  Sta
nisława  Moniuszki,  Jana  Gawlasa,  Jana  Sztwiertni  czy  mojego 
męża  Henryka  Orzyszka  i moje  również. 

Chór  rozpoczął  tę drogę  przez  ludzkie  życie  kołysanką,  jako, 
że ten  rodzaj pieśni  był  niegdyś  pierwszym  kontaktem  nowo  na
rodzonego  człowieka  z  muzyką.  Dziś,  w  epoce  muzyki  mecha
nicznej, śpiewanie  kołysanek  nie jest już  pewnie niestety  tak  po
pularne,  podobnie  jak  inne  prezentowane  przez  zespół  pieśni 
i  obyczaje.  Mił o  jednak  było  sobie  przypomnieć  „Jako  to  hań 
downi  bywało".  A  krótkie,  dowcipne  prologi  E.  BocekOrzy
szek  do każdej pieśni  stanowiły  ciekawą  oprawę  wykonywanych 
utworów. 

Po żegnanym  oklaskami  KZW  „Ustroń"  na  scenę  „Praźaków
ki" wkroczyła  z werwą  Estrada  Ludowa  „Czantoria". 
 „Czantoria" jest zespołem  wielopokoleniowym,  który działa już 
ponad  14  lat   zaprezentowała  drugą  gwiazdę  wieczoru  Krysty
na  Kukla.   W swoim  repertuarze  mamy  pieśni  religijne,  utwory 
dawnej  muzyki  sakralnej,  stylizowane  pieśni  ludowe  oraz  bie
siadne. Autorami  tychże  pieśni  sąm.in. znani  kompozytorzy  Ślą
ska Cieszyńskiego tacy jak: Jan Gawlas, Jan Sztwiertnia czy  Adam 
Niedoba. Część  ludowa dzisiejszego  koncertu  to utwory  opiewa
jące  piękno  naszej  ziemi.  Zaś  w  szczególności  uroki  Ziemi  Cie
szyńskiej  i Beskidu Śląskiego. Są to pieśniczki o strzelistych  isteb
niańskich  świerkach,  szemrzących  strumykach,  malowniczych 
groniczkach,  na  których  pasterze  wypasają  owce,  oraz  o  kocha
niu,  o  prostej,  często  naiwnej  góralskiej  miłości.  Prezentować 
będziemy  również  strój  i gwarę  cieszyńską  oraz  bawić  państwa, 
czasem  nieco  rubasznym,  humorem  góralskim. 

Zespół  zaprezentował  program  dynamiczny,  różnorodny  i per
fekcyjnie przygotowany.  Duża  w  tym  zasługa  prowadzącego  ze
spół  Władysława  Wilczaka. 
  Szukam  nowych  głosów,  brzmień    powiedział  W.  Wilczak  tuż 
przed  występem. 

Występ  „Czantorii"  bardzo  się  podobał.  Ciekawe  młode  głosy 
zabrzmiały  tu obok znakomitych  głosów dojrzałych. Udało się je 
połączyć  tak,  że  naturalnie  się  uzupełniają,  tworząc  świetną  ca
łość.  Ich  kontrastowe  brzmienie  zostało  też  dobrze  wykorzysta
nie dzięki  przemyślanej  koncepcji  całego  programu. 

Anna  Gadomska  zyxwutsrponmlkjigfedcaWUSPMK

KW W  „Ust rońsk i e  Porozumieni e  Sa m or za dow e "  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
składa serdeczn e podziękowani a wszystki m  wyDorcom . 
którz y oddal i  glos y na kandydató w  na radnyc h 

i  kandydat a na burmistrz a  Ireneusz a Szarca 
w  wyborac h samorządowych . 

Przewodnicząc y UPS 
Stanisła w   Malin a 

7  listopada  2002  r. 

Nie tylk o Ustroniacze k  może wzbudzi ć  zchwyt . Ustro ń to  tak 
że piękn y krajobraz .  Fot . W. Sucht a 

„USTRONIACZEK " 
w  Poznani u 

Od  24  do  28  października  w  Poznaniu  odbywał  się  kolejny 
Tour  Salon  2002.  Ustroń  prezentował  się  na  stoisku  wspólnie 
z  Cieszynem,  Wisłą,  Brenną  i Skoczowem,  należącym  do  Sto
warzyszenia  Rozwoju  i  Współpracy  Regionalnej  „Olza".  Sto
isko  „Ziemia  Cieszyńska  Zaprasza"  o powierzchni  9 m2  znajdu
jące  się  w  pawilonie  8A  cieszyło  się  stosunkowo  sporym  zain
teresowaniem,  pomimo  trwającego  obecnie  regresu  targów  tu
rystycznych  w  Polsce.  Zainteresowanie  odwiedzających  kon
centrowało  się głównie  na  ofertach  tanich  i atrakcyjnych  poby
tów  dla  dzieci  i  młodzieży,  obiektów  o  charakterze  agrotury
stycznym,  tras  i szlaków  rowerowych  oraz  informacji  turystycz
nej  elektronicznej  (internet,  CDROM).  Najczęściej  pytano 
o  Ustroń,  Wisłę  i Cieszyn.  Prawdziwą  furorę zrobiła  maskotka 
„Ustroniaczek",  wzbudzająca spore  zainteresowanie  zwłaszcza 
wśród  dzieci  i młodzieży.  Żywemu  „Ustroniaczkowi"  towarzy
szył sąsiad z Wisły  „Wiślaczek". Obie maskotki wspólnie  pozo
wały  do  niezliczonej  ilości  zdjęć.  Wiesław  Legierski  ywtsrponmkigedcaZJ

Ze  wspomnień 
dyrektora  Jarockiego 

„ W  listopadzie  1953 r. koło  zakładowe  SIMP  oraz  Klub  Tech
niki  i Racjonalizacji wydałyjednodniówkę. Nakład wynosił  1000 
egz.  i był  drukowany.  Objętość  wynosiła  1,5  arkusza  wydawni
czego.  Dyrektorem  Naczelnym  był  wtedy  inż.  Rudolf  Turoń, 
a  Gł.  Inżynierem  mgr  inż.  Jan  Jarocki.  Przewodniczącym  koła 
SIMP  był  R. Turoń.  Artykuł  wstępny  napisał  inż. Turoń,  a  pozo
stałe:  Wasiunyk,  Jarocki,  Peroutka  i  Lipus. 

Duże  trudności  robiła  cenzura  prasy,  która  wszędzie  dopatry
wała się zdrady  tajemnic państwowych.  Napisałem  dwa  artykuły, 
jeden o transporcie, a drugi o technologii  wykonywania  odkuwek 
motoryzacyjnych,  a między  nimi  był  naturalnie  opis  wykonywa
nia  korbowodów.  Cenzura  stwierdziła,  że  podawanie  do  wiado
mości  takich  opisów jest  zdradą  tajemnic,  ponieważ  wróg  mógł 
się  dowiedzieć, jakie  wyroby  produkuje  Kuźnia  Ustroń. 

Gdy  powoływałem  się  na  literaturę  radziecką  i na  fakt,  że  w 
całym  świecie  w  kuźniach  motoryzacyjnych  wykonuje  się  mię
dzy  innymi  i korbowody,  nie  pomagało.  W  końcu  przywiozłem 
parę książek radzieckich, w których  podane były te same  rysunki, 
co  w moim  artykule,  ale  nic  nie  pomogło.  Ciemnota!!! 

Projektowane  było  wydawanie  jednodniówki  raz  na  kwartał, 
lecz  następne  zeszyty  nie  ukazały  się  więcej.  Przedsięwzięcie  to 
było bardzo kłopotliwe,  a władze  ograniczały  wydatki  na  podob
ne  cele."  (cdn) 

Opracowała:  L.  Szkaradnik zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

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

Biuro  rachunkowe  pełny  zakres 
usług. Tel. 8544720  od  15.30. 

Zdjęcia  paszportowe,  dowodowe 
w 5 min.; wideorejestracja cyfro
wa  i zdjęcia ślubne. Fuji  Express, 
ul. Grażyńskiego  15. 

Matematyka, fizyka  pełny zakres. 
Tel. 8542821,  0501152075. 

Przepraszam Rodzinę Pinkasów za 
zniesławienie.  Mikler. 

Hurtownia  RolnoPrzemysłowa 
RolmozbytJasienica   części  za
mienne  do  ciągników  i  maszyn 
rolniczych,  części  i środki  higie
ny  do  dojarek  DeLaval.  Regene
rujemy pulsatory  do dojarek  Alf a 
Laval. Tel.  033/8152889. 

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

Szukam  pokoju  na  terenie  Ustro
nia. Mogę pomóc w drobnych  pra
cach. Tcl.  0603117552. 

Matematyka   korepetycje. 
Tel.  8545810. 

Pomoc  w  nauce  zakres  szkoły 
podstawowej, możliwość dojazdu 
do  ucznia. 
Informacje 0600973913. 

Profesjonalne  studio  aranżacji 
wnętrz. Tcl.  0600254706. 

Fiat  126P, 92r., stan dobry  sprze
dam. Tel.  8545481. 

Chemia   korepetycje. 
Tel. 8544521  do  17.00. 

DYŻURY APTEK 
79.XI  apteka  Pod  Najadą,  ul. 3  Maja  13,  tel.  8542459. 
1012.XI.  apteka  Myśliwska,  ul.  Skoczowska  111,  tel.  8542489. 
1315.XI  apteka  Centrum,  ul.  Daszyńskiego  8.  tcl.  8545776. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

Muzeum  Hu tn i c twa  i Kuźn ic twa  zwraca  się z prośbą  do 
wszystkich  p racown ików  i emery tów  ust rońsk iej  Kuźni,  któ
rzy  jeszcze  chcą  zamieścić  swo je  wspomnien ia  w  ks iążce 
„Wspomn ien ia  p racown i ków  Kuźni  w Ust ron iu",  aby  do
starczyć  j e  do  M u z e um  w n iep rzek racza lnym  termin ie  do 
18  l is topada  br. Doda tkowych  in fo rmac ji  udz ie lamy  za in te
resowanym  pod  nr  tel.  8542996. zywutsrponmlkjigedcaSPHA

www.  ustron.pl 

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 kuźnictwo  Ustronia  zc skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  wc wtorki  9  1 7.  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  7. kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  17. środy  9  1 4. 

w piątki  i soboty  913. 

M U Z EU M  REGI ON ALN E  „S t a r a  Z a groda " 
ul. Ogrodowa  I.  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.  Sanatory jna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9  16, w soboty 9  1 3. 

BI U R O  PROM OCJ 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",  ,,1'an  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgcni  Afanassicv,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala. Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

C H R Z EŚC I J A Ń 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; 
—  Konwcrsacyjny  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   D O M  K U LT U R Y  „P ra ża k ów k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tcl.  8542906. 

M I EJ SK A  I N FORM ACJ A  T U RY ST Y CZ N A 
Rynek  2,  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7,  8542025. 
— od  poniedziałku  do  piątku  8.30  16 .00 
sobota  8 . 3 0  1 3 . 00  zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

KULTUR A 
8.XI  godz.  18.00 

10.XI  godz.  18.00 

11.Xl  godz.  11.30 

13.XI  godz.  16.00 

godz.  17.30 

15.XI  godz.  17.00 

SPORT 

15.XI  godz.  18.00 

20.XI  godz.  18.00 

Występ artystów  Operetki  Gliwickiej „Piosenka  stara 
jak  świat"  w  ramach  Ustrońskiej  Jesieni  Muzycznej  zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSPONMLKJHGDBA
 MDK  „  Prażakówka  " 
Występ  Reprezentacyjnego  Polskiego  Zespołu  Pieśni 
i Tańca  „Wileńszczyzna" z okazji Święta  Niepodległości 
 MDK  „Prażakówka" 
Uroczyste  obchody  Święta  Niepodległości    Pomnik 
Pamięci  Narodowej 
Uroczystość  Jubileuszowa  75  lat  posługi  Sióstr  Mi 
łosierdzia  św. Karola  Boromeusza  w Ustroniu   msza 
Św.  kościół  iic.  Klemensa 

Koncert  i sesja  naukowa   Wystąpią:  chór  „AVE" , 
„Równica",  słowo  dr  J.  Spyry  i s.  Anety  Folkcrt 
  MDK  „  Prażakówka  " 
Promocja  „Kalendarza  ustrońskiego" połączona z pre
lekcją  i wystawą  Andrzeja  Kozika  „Papua, Nowa  Gwi
nea"   Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Mecz  siatkówki  juniorów  młodszych  o mistrzostwo 
województwa  śląskiego TRS Siła  Ustroń   KS  Beski
dy  Skoczów  sala  gimnastyczna  SP2 
Mecz  siatkówki  juniorek  młodszych  o  mistrzostwo 
województwa  śląskiego  TRS  Siła  Ustroń    MOSiR 
MOSM  Tychy I  sala  gimnastyczna  SP2 

10  Gazeta  Ustrońska  7  listopada  2002 r. 



V lig a zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBAMĘCZYLI  SIĘ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

K u ź n i a  I n ż b ud    B e s k id  S k o c z ów  I I  2 :0  (0 :0) 

Kuźnia  miała  w  tym  spotkaniu  przewagę  i zasłużenie  wygrała. 
Niestety,  tak jak  w poprzednich  meczach  na własnym  boisku.  Kuź
nia  nie  potrafi ła  udokumentować  swej  przewagi  bramkami.  Ak
cje załamywały  się w okolicach  pola  karnego.  Dopiero  w  drugiej 
części  spotkania  Kuźnia  zaczyna  strzelać  bramki.  W 49  min.  raj
dem  lewą  stroną  popisuje  się  Tomasz  Kołder,  dochodzi  do  lini i 
końcowej i podaje  pod  bramkę,  gdzie  na  miejscu  znalazł  się  Ma
r iusz  Dziadek,  który  z  najbl iższej odległości  wbił  piłkę  do  siat
ki .  Po  trzech  minutach  Kuźnia  prowadzi  2:0.  Po  faulu  w  polu 
karnym  na  Marc in ie  M a r i a n ku  sędzia  dyktuje rzut  karny,  a  sku
tecznie jedenastkę  strzela  Grzego rz  Wisełka.  Teraz  okazuje  sie, 
że  Beskid  potrafi  przeprowadzić  składne  akcje.  W  kilku  sytu
acjach  bardzo  dobrze  spisuje  się  bramkarz  Kuźni  Paweł  Macu
ra.  Na  kwadrans  przed  końcem  sędzia  dyktuje  rzut  karny  dla 
Beskidu.  Zawodnicy  Kuźni  protestują,  twierdząc,  że  faulowali 
poza  polem  karnym.  Po  konsultacji  z  bocznym  sędzią  karny  zo
staje utrzymany.  Oczywiście  nie podoba  się  to publiczności.  Roz
legają  się  gwizdy.  Tymczasem  zawodnik  Beskidu  strzela  jede
nastkę  obok  bramki.  Niewykorzystany  karny  sprawił,  że  piłkarze 
ze  Skoczowa  zwątpili  w  możliwość  wywiezienia  z  Ustronia  ko
rzystnego  rezultatu. W  końcówce  strzałem  z  dystansu  popisał  się 
Rafał  Podżorsk i. 

KuźniaInżbud  wystąpiła w  składzie:  Paweł  M a c u r a,  Tomasz 
Słonina,  P iotr  Popławski,  Michał  Kotwica,  Rafał  Podżorsk i, 
Tomasz  Kołder,  Ma r i usz  Dziadek  (od  85  min.  Mateusz  Że
browski),  Marc in  Mar ianek,  Przemysław  Piekar,  Andrzej  Bu
kowczan  (od  46  min.  J a c ek  Ju roszek),  Grzegorz  Wisełka. 

Spotkanie sędziował  poprawnie  Zbigniew  Ślady.  Potrafił  utrzy
mać  w  ryzach  zawodników,  a  jednocześnie  nie  pokazywał  zbyt 
wielu  kartek,  nie  przeszkadzał  też  w  grze. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA
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Przedzier a się  P. Piekar .  Fot . W. Sucht a 

Karneg o strzel a  G. Wisełka .  Fot . W. Sucht a 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Beskidu  And rzej  C h r o b o k:    Mecz  dobry,  ciekawy. 

Z  widowiska  kibice  powinni  być  zadowoleni.  Gdybyśmy  wyko
rzystali  jedenastkę,  to  było  jeszcze  piętnaście  minut  do  końca 
i można  było  walczyć  o  remis.  W  przerwie  uczulałem  zawodni
ków, że  pierwsze  piętnaście  minut  drugiej  połowy  muszą  wytrzy
mać,  grać  z  pełną  koncentracją,  niestety    nie  udało  się.  Dwie 
bramki  tracimy  na początku  drugiej  połowy  i mecz  przegrywamy 
na  własne  życzenie.  Dziś  Kuźni  wysoko  postawiliśmy  poprzecz
kę,  praktycznie  graliśmy  w  optymalnym  składzie.  Kuźnia  dziś 
wygrała  zasłużenie  i życzę  temu  zespołowi  awansu. 

Trener  Kuźni  Zbigniew  Janiszewski:    Do  przerwy  powinni
śmy  już  wygrywać  cztery  do  zera,  a  tak  to  mamy  horror.  Gdyby 
Skoczów  strzelił  karnego  mecz  zaczął  by  się  od  nowa,  a  w  tym 
czasie  powinniśmy  wyraźnie  prowadzić.  Nie  leży nam  gra  atakiem 
pozycyjnym,  a  do  Ustronia  wszyscy  przyjeżdżają  się  bronić.  Do 
końca  rozgrywek  jesienią  zostały  dwa  mecze  i  trzeba  j e  wygrać. 
Dziś Skoczów  miał  bardzo silny skład, w piłkę grać  umieją  i gdyby 
taka  drużyna  grała  w  innych  meczach,  mieliby  więcej  punktów. 

Kapitan  drużyny  Kuźni  Grzegorz  Wisełka:   Cieszyć  można  się 
tylko  z  wyniku.  O  naszej  grze 
trzeba  jak  najszybciej  zapo
mnieć. Dziś męczyliśmy się  i nic 
z  tego  nie  wychodziło.  Tak  jak 
reprezentacji  nie  leży  nam  atak 
pozycyjny.  Dziś  zdecydowanie 
za  mało  gral iśmy  pi łką 
i  za  mało  było  gry  bez  piłki . 
W  pozycyjnej grze  zachowuje
my  się  zbyt  statycznie.  Próbu
jemy  przebijać  się  skrzydłami  
nie wychodzi, wbijamy się środ
kiem  i trafiamy  na  ścianę.  Cała 
sztuka  polega  na  tym,  żeby 
umiejętnie  wrzucić  piłkę,  a  to 
nam  nie  wychodzi.  W  sumie 
właśnie  to jest  w  grze  najtrud
niejsze  (ws) 

1.  Czechowice  37  447 
2.  Kuźnia  31  3513 
3.  Czaniec  26  3414 
4.  Porąbka  25  2315 
5.  Bestwina  24  2517 
6.  Chybie  24  2115 
7.  Gilowice  21  2218 
8.  Wilamowice  19  2214 
9.  Kaczyce  18  1417 
10.  Mi lówk a  15  3143 
11.  Kozy  14  1027 
12.  Zebrzydowice  14  1823 
13.  Kobiemice  13  1734 
14.  Śrubiarnia  12  2041 
15.  Skoczów  II  9  1128 
16.  CzamiGóral  II  7  1637 

Tak  się  złożyło,  że  obie  dru
żyny  Kuźni  rozgrywały  swe 
mecze w tym samym czasie.  Nie 
jest  to  najszczęśliwsze  rozwią
zanie, gdy oba spotkania  to  der
by.  Pierwsza  drużyna  grała  ze 
Skoczowem,  druga  z  Cieszy
nem.  Kibice  musieli  wybierać. 

Pojedynki  Kuźni  z  Piastem 
Cieszyn  mają  swoją  historię. 
Zawsze  gromadziły  wielu  kibi
ców  z obu  miast. Spotykano  się 
jednak  w  klasach  wyższych. 
Obecnie  p ierwsza  drużyna 
z Cieszyna gra w najniższej kla
sie rozgrywek, gdzie też gra  dru
gi zespół  KuźniInżbudu.  Zresz
tą  obie  drużyny  do  rozgrywek 

BEZ  EMOCJI 
M i e s z ko    P i a st  C i e s z yn    K u ź n ia  I n ż b ud  I I  1 :0  (0 :0) 

zgłoszono  w tym  roku.  Mecz  w 
Cieszynie  nie  był  zbyt  emocjo
nujący. Przyszło sporo  kibiców, 
pojawili  się  nawet  szalikowcy. 
MieszkoPiast  to  chyba  jedyna 
drużyna  „Bk lasy"  w  Polsce 
mająca swoich  szalikowców. 

Jedyną bramkę spotkania  Cie
szyn strzelił w 65 min, po  skład
nej akcji. Kuźnia atakowała,  ale 
ty lk o  do  lini i  pola  karnego. 
Mało  w  tym  meczu  było  strza
łów  i emocjonujących  sytuacji. 

Liderem  tabeli  jest  z  jedena
stopunktową  przewagą  drużyna 
WisłyUstronianki  i  wszystko 
wskazuje  na  to,  że  powróci  do 
klasy „A" . Prawie też pewne jest, 
że  tak  Cieszyn  jak  i  ustrońska 
KuźniaInżbud  zajmować  będą 
miejsca  w  środku  tabeli,  choć 
oczywiście  wszystkim  życzymy 
jak największej ilości  zwycięstw. 
Zależeć to będzie jednak od  pra
cy  na  treningach  podczas  zimo
wej  przerwy.  (ws) 

1.  Wisła  40  5014 
2.  Goleszów  30  3219 
3.  Pogórze  29  3219 
4.  Rudnik  27  2719 
5.  Bąków  26  5031 
6.  Zamarski  26  2924 
7.  Dębowiec  22  3322 
8.  Kuźn ia  II  22  3224 
9.  Cieszyn  22  2117 
10.  Pierściec  22  3137 
11. Pielgrzymowice  21  3327 
12. Zebrzydowice  1119  3837 
13.  Kisielów  14  1839 
14.  Wiślica  8  1146 
15. Chybie  II  7  2458 
16.  Iskrzyczyn  4  1752 
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Składam  serdeczn e podziękowani a wszystki m  wyborcom , 
którzy oddal i  głos na moją osobę 

w  wyborac h samorządowyc h 2002 
Roma n Tomic a 

Atrakcj ą  będą bieg i  dzieci .  Fot . W. Sucht a zywutsrponlkjihfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

XIII BIEG  LEGIONÓW  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Już po raz  trzynasty  dla uczenia  Święta  Niepodległości  odbę
dzie  się  Bieg  Legionów. 

Bieg  główny  rozegrany  zostanie  na dystansie  10 km,  start ze 
stadionu  na ulicę Grażyńskiego,  Sportową, dalej  lewym  brzegiem 
Wisły do mostu w Nierodzimiu,  natomiast  powrót  prawym  brze
giem  rzeki. Startować mogą  zawodniczki  i zawodnicy  od  16 roku 
życia  wzwyż. 

Klasyfikacja przeprowadzona  zostanie w czterech grupach  wie
kowych  kobiet  i siedmiu  mężczyzn. 

Start o godz. 11.00 na stadionie  KS  „Kuźnia   Inżbud".  Zgło
szenia  do biegu  wcześniej w Urzędzie  Miasta  p. nr 2,  telefonicz
nie  857 93 28, email:  umturvstyka@ustron.pl  lub na 1 godz. 
przed  startem w biurze  zawodów. 

Oprócz  biegu  głównego  rywalizować  będą  dzieci  i  młodzież 
ustrońskich  szkół  podstawowych  od  III do VI  klasy oraz  gimna
zjów. W  zależności  od grupy  wiekowej do pokonania  będą  dy
stanse  około  400 m, 600 m,  lub 800 m.  Biegi  rozpoczną  się 
o  godzinie  9.30 na stadionie  KS  „Kuźnia   Inżbud".  Zgłoszenia 
w szkołach u nauczycieli  wychowania  fizycznego.zywutsrponmlkjihgecbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  (gw) 

POZIOMO:  1)  skupia  ratowników  górskich,  4)  morski  KRZYZÓWK A  KRZYZÓWK A  KRZYZOWK A 
w Gdańsku, 6) legenda  grecka, 8) oddział  tatarski, 9) kroplezywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMKJIGFEDCA  ^ ł  3 0  Z ł  3 0  Z ł  3 0  Z ł  3 0  Z ł  3 0  Z ł 
na  trawie.  10)  odnowienie  się choroby,  11)  rozkaz dla psa, 
12) imię żeńskie,  13) kraina w Grecji,  14) pociecha  dziadka, 
15) egzotyczny  kwiat,  16) ptaknielot,  17) emu,  18) żaglo
wiec.  19)  piłka za boiskiem, 20) uroczyste  przedstawienie. 

PIONOWO:  1) szatnia artystów, 2) z barszczem czerwonym, 
3) wędrowni aktorzy, 4) mecenat, opieka, 5) droga kupiecka, 
6) wyspa na Małych Antylach, 7) ciecz  łatwopalna,  II ) rośli
na  górska,  13) pieśń  ukraińska  (wspak),  14) niemiecki za
chód. 

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

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  42 
P R Z E D  W Y B O R A M I 

Nagrodę  30 zł  otrzymuje  H E L E NA  P O L O C Z EK 
Ustroń, ul. Źródlana  79.  Zapraszamy  do  redakcji. somkiecaJ

Jako sie mocie zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSPONMLKJHGDBA

Bytach  loto  z  rana  u  moji  sómsiadki,  boch  ji   w  kónzumie 
sprawunki  porobiła,  dyć z  lóm zlómanóm  giczóm  daleko  nie 
pokuśtyko.  To Wy nic ło tym nie wiycie?  Na dyć przeca  Hanka 
spod  siódymkije  łoftaróm  tych  lostatnich  przebrzidłych  wyborów. 
Już  ze  trzi  tydnie  przed  wyborami  tych  reklam  tela  nosili  po 
blokach,  że mie to doista  żlilo  i rano  jak  żech  szla  do sklepu  to 
dycki  żech  to zbiyrala  po  deliriach  na klatce  schodowej  i niósł  ach 
do  kosza.  A zda mi sie,  że nejwiyncyj  tych  papiórków  przinosza 
i ci kandydaci,  abo wynajynci  przez  nich  noszacze  kole  wieczora. 
Tóż jak  żech  rano  wyszła  z  miyszkanio  to na wyciyraczce  pod 
nogami  była  pełno  kupa  kandydatów. 

No  i stało  sie. Hanka  rano  dycki  sie śpiycho,  nie dała  pozór, 
stanyla  na  ty papiórska  reklamowe,  ukielzła,  zleciała  po  schodach 
i  zlómala  noge.  No widzicie,  loftara  wyborów!  Narobiła  baba 
larma,  wszyscy  my sie zeszli  z sómsiednich  miyszkań,  dyć  chcieli 
myj  i  pumóc. 

Mój  stary  radził,  coby  zasóndzić  tego  na kierym  ukielzła,  nałe 
papiórków  było  tak  moc,  bo  przeca  jedni  kandydowali  na 
burmistrza,  insi  na radnego  jeszcze  insi  do sejmiku,  tóż jako  tu 
sprawiedliwie  łocynić  na kierym  ukielzła?  No sami  widzicie,  że 
wyszła  z tego  łodpowiedzialność  zbiorowo.  A kierysi  stracił  głosy, 
bo  przeca  baba  w gipsie  nie pokuśtykała  do wyborów,  no a do 
tego  zraziła  sie  fest  do  kandydatów  i nie dziwota.  Wiyncyj  mi 
móm  czasu  pisać,  bo  muszym  Hance,  tej  lojlerze  wyborów 
swaczyne  jakóm  zrobić.zywutsrponmlkjigedcaSPHA  Helynka 

Liśc i  w  bród .  Fot . W. Sucht a 
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