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złote gody

jubileusz 
profesora

pi=tka 
na targach

(dok. na str. 2)

Kto obecnie jest właWcicielem hotelu Daliaa z dawnych lat 
znanego jako dom wczasowy „Chemik”?
WłaWcicielem była Raineria Czechowice-Dziedzice, a obecnie 
jest właWciciel prywatny, a konkretnie spółka z o.o. Spółka ma 
nazwC „Hotel Daliaa”.
Czy ten hotel jest czCWci> jakiejW wiCkszej struktury?
Nie. Spółka obejmuje tylko ten hotel.
Wiele siC w tym budynku zmieniło. Widać to w całym budyn-
ku, w pokojach, na korytarzach. 

Rozmowa z Jadwig> Heczko, 
kierowniczk> Hotelu Daliaa

ostatni weekend nad Wisł>.                                                                                                                                                                 fot. W. suchta

duby  problem  
z  kucharzami 13 wrzeWnia odbyła siC nadzwyczajna sesja Rady Miasta.  

W zwi>zku z wyborami parlamentarnymi radni podjCli dwie 
uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany granic obwodu wyborczego, 
a druga utworzenia czterech obwodów do głosowania w szpitalach 
na Zawodziu i w Miejskim Domu Spokojnej StaroWci.        (ws)

nadzWyczajna

  
4 paadziernika o godz. 17.00 w Wwietlicy Szkoły Podstawowej 

nr 1, ul. Partyzantów 2, odbCdzie siC ogólne zebranie mieszkaM-
ców osiedla UstroM Górny, na którym przeprowadzony zostanie 
wybór Zarz>du i przewodnicz>cego Zarz>du Osiedla UstroM 
Górny. Warunkiem wacnoWci zebrania, na którym odbywaj> siC 
wybory przewodnicz>cego oraz pozostałych członków Zarz>du, 
jest obecnoWć co najmniej 3%  mieszkaMców osiedla uprawnio-
nych do głosowania. 

zebranie  osiedla
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*    *    *

Liceum Ogólnokształc>ce im. 
M. Kopernika w Cieszynie 
kontynuuje tradycje utworzo-
nego w 1929 r. PaMstwowego 
Gimnazjum Matematyczno-
Przyrodniczego. Za dwa lata 
popularnemu „Koperowi” 
stuknie zatem 80-tka.

Droga na RównicC jest tyl-
ko o 5 lat młodsza. Asfaltow> 
„górsk> autostradC” oddano do 
ucytku jesieni> 1934 r. Przy 
jej budowie pracowali młodzi 
ludzie, junacy. Na utwardzenie 
drogi zucyto m.in. 7 tys. me-

trów szeWciennych kamienia. 
Po przeciCciu wstCgi około 
setki samochodów i motocykli 
wjechało na górC i zaparkowa-
ło obok schroniska.

MieszkaMcy goleszowskiej Go-
ruszki trzynasty rok korzystaj> 
z gminnego wodoci>gu. W tym 
samym czasie wodoci>g wy-
budowano tec w puMcowskich 
Zadkach. Obie inwestycje i-
nansowała gmina.

W WiWle nie brakuje atrakcyj-
nych szlaków turystycznych. 
Najdłucszy (czerwony) liczy 
prawie 20 km i prowadzi ze 
Stocka przez KubalonkC na 
Barani> GórC. Na pokonanie tej 
trasy potrzeba około 5 godzin.

Wydział Dróg Powiatowych 
zdecydował w 1937 r. o za-
ci>gniCciu pocyczki na wykup 
gruntów pod przyszł> drogC 
z Brennej przez Beskidek do 
Szczyrku. SkoMczyło siC na 
planach. Do tego pomysłu 
sprzed 70 laty nikt nie powró-
cił, choć pojawiaj> siC pomysły 
zbudowania kolejki ł>cz>cej 
te dwie popularne miejsco-
woWci. 
 

CieszyMskie Towarzystwo 
Strzeleckie powstało w 1796 
r. Dwa lata póaniej cesarz nadał 
mu prawo urz>dzania co roku 
8-dniowych zawodów. W 1802 
r. CTS otrzymało sztandar. Te 
bogate tradycje kultywuje Bra-
ctwo Kurkowe zawi>zane kilka 

lat temu w nadolziaMskim gro-
dzie. Jego członkowie wyróc-
niaj> siC paradnymi strojami,  
a strzelby tec maj>.
 

Siódmy rok funkcjonuje  
w Cieszynie hostel dla oiar 
przemocy. W budynku na Ma-
łej Ł>ce jest kilkanaWcie miejsc 
dla kobiet i dzieci. 

Zdecydowana wiCkszoWć prze-
jazdów kolejowych w cie-
szyMskim regionie jest pozba-
wionych dozoru. Z powodu 
tzw. oszczCdnoWci PKP zli-
kwidowała wiCkszoWć etatów 
drócników. Szlabany stercz> 
nieruchomo w górze, a przed 
torami czCsto pojawia siC znak 
„rogatka uszkodzona”.      (nik) 

(dok. ze str. 1)

j. heczko.                                          fot. W. suchta

duby  problem  
z  kucharzami

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

WczeWniej tu nie pracowałam, ale udało mi siC dowiedzieć, ce 
dawniej było tu około 90 miejsc. Obecnie jest ich tylko 55 i s> 
to wszystko apartamenty. Jest dziesiCć apartamentów dwuosobo-
wych, piCć trzyosobowych i piCć czteroosobowych. Działamy jako 
kompleks konferencyjno-usługowy pod nazw> „Hotel Daliaa”.
Jakie w takim razie s> ceny apartamentów i czy znajduj> siC 
klienci?
Chcemy by nasz hotel był dostCpny dla kacdego goWcia i dlatego 
moim zdaniem ceny s> przystCpne. Jeden nocleg w apartamencie 
dwuosobowym kosztuje 130 zł ze Wniadaniem, w czteroosobowym 
220 zł równiec ze Wniadaniem. Czyli wychodzi 55 zł od osoby.
I duco odwiedza was goWci?
Bardzo ciekawy w tym roku był sierpieM. W porównaniu z ubie-
głym rokiem zdecydowanie lepszy.
Czego klienci oczekuj>.
Mamy rócnych klientów. Jedni chc> tylko pooddychać Wwiecym, 
ostrym powietrzem, mieć spokój i wypoczywać, inni licz> na 
zabawC i rócne atrakcje. A mamy co pokazać. Chociacby nowy 
wyci>g na CzantoriC, nowe obiekty rekreacyjno-rozrywkowe na 
Równicy. 
A na co najbardziej goWcie narzekaj>?
OczywiWcie na drogi. Powolutku jednak drogi mamy coraz lepsze  
i myWlC, ce idziemy w dobrym kierunku i niedługo wszystko 
bCdzie tak ułocone, ce klienci bCd> zauroczeni krajobrazem, za-

dowoleni. Do nas dojazd jest doWć dobry, po kostce. Uwacam, ce 
nie było dobrym rozwi>zaniem zalewanie kostki asfaltem. Asfalt 
pCka, wygl>da nieciekawie, a kostka siC trzyma.
Kierownicy zazwyczaj chwal> siC kuchni>, czyli jakoWci> 
potraw. Co pani powie na ten temat?
Proponujemy kuchniC tradycyjn>. Mamy szereg innych pomy-
słów, których niestety nie mogC zdradzić, ale bCdzie to zupełnie 
coW innego. Generalnie wszystko zalecy od klienta. W tej chwili 
to on ma okreWlone cyczenia i my musimy je spełniać. S> ludzie 
młodsi, chc>cy pojeadzić na nartach, skorzystać z innych atrakcji. 
Wedle cyczenia mocna dla nich przygotować np. obiadokolacjC. 
S> osoby chc>ce mieć obiad o stałej porze. Jeszcze inni stołuj> 
siC w rócnych restauracjach. Inna sprawa to szkolenia, gdzie 
z kolei wszystko musi siC odbywać w okreWlonych godzinach. 
Czasem zamiast kolacji cycz> sobie grilla, co jesteWmy w stanie 
szybko przygotować.
Przy takiej rócnorodnoWci trzeba zatrudniać okresowo osoby 
spoza oWrodka. Chyba obecnie o dobrych fachowców coraz 
trudniej.
Ducy problem jest z kucharzami. Brak innych fachowców. 
OWrodek jest eksploatowany i czasem coW trzeba naprawić. Gdy 
konieczna jest fachowa irma, mamy spory kłopot.  
Ogl>daj>c wnCtrze hotelu mocna stwierdzić dobry stan-
dard.
Liczymy na to, ce klienci dostrzeg> zmiany i bCd> chCtnie do nas 
przyjecdcać. My z kolei bCdziemy siC rozwijać, aby wychodzić 
naprzeciw potrzebom klientów.
Co powinno siC zmienić w Jaszowcu? Co miasto powinno 
zrobić?
Miasto dobrze wie, co tu trzeba zrobić, natomiast uwacam, ce 
wszyscy powinniWmy coW robić, by upiCkszać tereny przy naszych 
domach. Wszyscy kierownicy oWrodków powinni zwracać uwagC 
na to, by było czysto, przyjemnie i jasno, ceby klient przyjecdcaj>c 
miał czym nacieszyć oko.
Nie zawsze wszyscy ze wszystkimi chc> współpracować.
Jest parC obiektów, z którymi współpracujemy, staramy siC 
wzajemnie sobie pomagać. OczywiWcie musi być konkurencja 
i jeceli jest zdrowa, to wszystko idzie do przodu. Przeciec, gdy 
przyjecdca grupa 150 osób, to oczywiWcie nie mam tylu miejsc 
i muszC kontaktować siC z innymi domami. Uzgadniamy jak to 
wszystko urz>dzić, by grupa wyjechała zadowolona. Nasz obiekt 
jest mały i trudny do prowadzenia. Grupy zazwyczaj licz> od 80 
do 150 osób i to wymusza współpracC. 
A jak siC układa współpraca z UrzCdem Miasta?
Spotkałam tam osoby bardzo przystCpne, z którymi mocna 
rozmawiać. Ostatnio byłam bardzo mile zaskoczona podpisuj>c 
umowC o zamieszczeniu reklamy na stronie internetowej miasta. 
Zostałam szybko i fachowo obsłucona.
Czy mogłaby pani powiedzieć parC słów o sobie?
PochodzC z Cieszyna. Znam region, a w hotelarstwie pracujC siód-
my rok i chyba mam pewne doWwiadczenie. Z drugiej strony kacdy 
dzieM w tej brancy niesie coW nowego i człowiek stale siC uczy.
DziCkuje za rozmowC.                Rozmawiał: Wojsław Suchta

*    *    *
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�9.09.�007 r
W godzinach porannych perso-
nel sklepu przy ul. Katowickiej 
zatrzymał mieszkaMca Skoczo-
wa, który ukradł kawC i mleko  
w proszku.
�8/�9.09.�007 r.
Na ul. Akacjowej włamano siC do 
vw passata. Dokonano kradziecy 
wszystkich siedzeM, poduszek 
powietrznych i przedniego ha-
logena.

��.09.�007 r.
Na ul. CieszyMskiej kieruj>ca 
fordem focusem mieszkanka 
Cieszyna nie dostosowała prCd-
koWci do istniej>cych warun-
ków drogowych doprowadzaj>c 
do zderzenia z alf> romeo 
kierowan> przez mieszkankC 
Ustronia.
��.09.�007 r.
Około godziny 11.30 sprzed super-
marketu na ul. CieszyMskiej skra-
dziono rower na szkodC mieszkaMca 
Ustronia.                                (ar)

*    *    *
NA  VlUbNyM  KObIeRCU  StANBlI:

Natalia tomiczek z Ustronia i bartosz Ostrowski z Cieszyna 
Katarzyna Suchanek z Ustronia i Ireneusz Pilch z Cieszyna.

Renata bałdys  lat 78  ul. Vwierkowa 10
CI, KtóRzy OD NAS ODeSzlI:

*    *    *

NA  RóWNICB
29 IX odbCd> siC II Otwarte Mistrzostwa Ustronia MTB. Pocz>tek 

o godz. 10.00 przy wjeadzie na most na ul. Skalica. Zapisy w biurze 
zawodów - w MIT, ul. Rynek 2, tel. 8542653 lub na www.ustron.pl. 
Opłata startowa 15 zł, 20 zł w dniu zawodów.

�7.09.�007 r.
Podczas kontroli osób na targowi-
sku miejskim sprawdzano prze-
strzeganie przepisów sanitarnych. 
Kontrolowano, czy sprzedawcy 
grzybów leWnych posiadaj> ak-
tualne badania wydane przez 
Sanepid.
�8.09.�007 r.
Wzmocono kontrole w miejscach 
gromadzenia siC młodziecy szkol-
nej. Patrolowano parki miejskie, 
okolice szkół, przystanki auto-
busowe.
�9.09.�007 r.
Kontrola porz>dkowa w dzielni-
cach: Polana, Jaszowiec i Dobka.
�0.09.�007 r.
Interweniowano w sprawie nie-
trzeawego mCcczyzny, który lecał 

w parku za Miejskim Domem 
Kultury Pracakówka. Odwieziono 
go do domu.
�0.09.�007 r.
Interweniowano w sprawie za-
nieczyszczenia ul. Konopnickiej 
i ul. Kojzara. Kierownikom bu-
dowy nakazano natychmiastowe 
uprz>tniCcie dróg. Drogi zostały 
oczyszczone.
��.09.�007 r.
Interweniowano na os. Manhatan 
w sprawie zakłócania porz>dku 
publicznego przez nietrzeawego 
mCcczyznC.
��.09.�007 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano przy ul. Nadrzecznej, 
gdzie dwóch mCcczyzn rzucało 
jabłkami w przejecdcaj>cych mo-
tocyklistów. Osoby te ujCto i prze-
wieziono na komisariat.          (ar) 

*    *    *

StORCzyKI NADleVNICtWA UStROL
Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Markiem Fie-

dorem, rodem z Ustronia, na temat „Storczyki NadleWnictwa 
UstroM”, które odbCdzie siC w pi>tek 5 paadziernika o godz. 17.00.  
W programie wystawa tematyczna fotograii Marka Fiedora  
i Marka Vniegonia oraz prezentacja multimedialna.

*    *    *

zAPISy DO OGNISKA
Zarz>d Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uprzejmie infor-

muje, ce nabór uczniów do Ogniska Muzycznego na rok szkolny 
2007/2008 jest stale aktualny. Przyjmuje siC kandydatów głównie 
w klasach: saksofonu, letu, keyboardu, akordeonu i fortepianu, 
jak równiec skrzypiec i gitary. Istnieje mocliwoWć wypocyczenia 
sprzCtu muzycznego. Zapisy przyjmowane s> w godz. 14.00-16.00 
w sali nr 18 Miejskiego Domu Kultury „Pracakówka”. 

  PROPOzyCJe ReAlIzACJI zADAL NA  ROK �008
 Burmistrz Miasta zwraca siC z proWb> do organizacji pozarz>-

dowych o zgłaszanie w formie pisemnej  propozycji realizacji 
zadaM na rok 2008 w terminie do dnia 1.10.07 r. Konkurs dla 
organizacji ogłoszony zostanie w czwartym kwartale  br. 

powstaje chodnik na ul. Wczasowej.                        fot. W. suchta

*    *    *

bebROCzKA U bRACHACzKA
WłaWciciel karczmy góralskiej w  podziCkowaniu za organizacjC 

II Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny BARANINA 2007 
przyj>ł u siebie 12 wrzeWnia organizatorów, czyli RadC Zbójnick> 
Gromady Górali na Vl>sku CieszyMskim oraz sponsorów. Obecni 
byli: burmistrz Ireneusz Szarzec, zastCpca burmistrza Jolanta Kra-
jewska-Gojny, naczelnik Wydziału Kultury Danuta Koenig oraz 
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Czesław Gluza  (wielki 
fan górali), którzy gratulowali pomysłu i realizacji. Dyskutowano, 
czy podana potrawa, jak i cała impreza, powinna nazywać siC 
cebroczka czy tec cebraczka.                                    Jan Sztefek

*    *    *

*    *    *

�9 wrzeWnia o godz. 
�0.00 na stadionie Kua-
ni UstroM odbCd> siC  
Powiatowe zawody 
Sportowo-Pocarnicze.
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beskidzka 5 na targach 
stoisko beskidzkiej pi>tki w pałacu kultury.                                                 fot. g. Winiarska

ustroniacy i. dziercewicz-Wikarek i j. herda na targach.                            fot. g. Winiarska

Od 20 do 22 wrzeWnia w Pałacu Kultury  
i Nauki w Warszawie odbywały siC XV MiC-
dzynarodowe Targi Turystyczne „TT War-
saw Tour & Travel” – impreza wystawien-
nicza gromadz>ca blisko 500 wystawców  
z 59 krajów. Jedno z najpiCkniejszych i 
najciekawszych stoisk nalecało do Be-
skidzkiej 5, czyli gmin Brennej, Isteb-
nej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Wyjazd 
na targi turystyczne był koMcowym eta-
pem finansowanego ze Wrodków Unii 
Europejskiej projektu „Program rozwoju 
i promocji produktów turystycznych oraz 
kulturowych Beskidzkiej 5”.

Stoisko Beskidzkiej 5 zdecydowanie 
wyrócniało siC spoWród wszystkich innych 
stoisk. Podzielone było na dwie czCWci 
– regionaln> i nowoczesn>. W czCWci re-
gionalnej na specjalnie zbudowanej scenie 
przez całe trzy dni rozbrzmiewała góralska 
muzyka, grana cywiołowo i niemal bez 
chwili wytchnienia przez muzyków z kapel 
„Wałasi” i „Semenca”. Beskidzk> sztukC 
prezentowały koronczarki, rzeabiarz Jan 
Herda z Ustronia oraz malarka Iwona 
Dziercewicz-Wikarek rysuj>ca portrety 
zwiedzaj>cych, zaW amatorzy regionalnych 
przysmaków mogli skosztować pieczo-
nych na blasze placków oraz domowego 
chleba ze smalcem. 

Duce zainteresowanie zwiedzaj>cych 
wzbudziła równiec nowoczesna czCWć wy-
stawowa, której wystrój został zaprojekto-

wany z myWl> o jak najatrakcyjniejszym 
zaprezentowaniu oferty piCciu gmin.

W tej czCWci oprócz wspólnie opracowa-
nych materiałów promocyjnych na temat 
Beskidzkiej 5 pracownicy biur promocji 
miast i gmin prezentowali  materiały doty-

cz>ce atrakcji turystycznych swoich miej-
scowoWci oraz udzielali informacji o moc-
liwoWciach zakwaterowania i warunkach  
w obiektach noclegowych.

 Ruch panuj>cy przy stoisku Beskidzkiej 
5 był najlepszym dowodem na to, ce bu-
dowa oryginalnego stoiska to inwestycja, 
która przynosi efekty.

21 wrzeWnia w Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie odbyła siC równiec konferen-
cja prasowa poł>czona z imprez> kultural-
n> i biesiad> dla około 100 dziennikarzy 
oraz przedstawicieli brancy turystycznej. 
Celem tej imprezy była promocja Be-
skidzkiej 5. Zaprezentowano ten unikalny  
w Polsce mikroregion turystyczny, a kil-
ka słów o kacdej z gmin powiedzieli ich 
burmistrzowie i wójtowie. CzCWć kultu-
raln> otwarł wystCp zespołu „Równica”  
z Ustronia, który przez zaproszonych goWci 
nagrodzony został gor>cym aplauzem.

Uczestnictwo w targach „TT Warsaw 
Tour & Travel” było pierwsz> tego typu 
prezentacj> Beskidzkiej 5 na arenie kra-
jowej, i jednoczeWnie, miCdzynarodowej. 
Wielu dziennikarzy prasowych, radio-
wych, telewizyjnych, przedstawicieli biur 
podrócy,   touroperatorów  i zwiedzaj>cych 
z uznaniem wyracało siC o samej idei Be-
skidzkiej 5, podkreWlaj>c, ce duce wracenie 
zrobiła na nich umiejCtnoWć współpracy 
piCciu gmin i wspólna promocja piCknego 
regionu Beskidu Vl>skiego.               (dp)
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Zdaniem 

Burmistrza

*    *    *

23 wrzeXnia rozpoczDła sie kalendarzowa 
jesieN. PoprosiliXmy burmistrza Ireneusza 
Szarca o wypowiedb na temat minionego 
sezonu letniego w naszym mieXcie

W minionym roku szkolnym dziCki 
współpracy ze Wrodowiskiem lokalnym 
udało nam siC  zorganizować wiele imprez 
przewidzianych w „Kalendarzu szkol-
nym”, miCdzy innymi Mikołaja, DzieM 
Regionalny, DzieM Dziecka.  Bardzo cieszy 
nas  postawa rodziców, którzy angaco-
wali siC podczas organizowanych uro-
czystoWci  i  wspomagali nas inansowo.
OtrzymaliWmy  równiec pomoc finan-
sow> i materialn> od firm i zakładów.                                                                                          
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie  
Szkoły Podstawowej Nr 3  w Ustroniu 
Polanie, pragn> serdecznie podziCkować 
wszystkim  za dotychczasow> pomoc. 
S> to: Joanna i Waldemar  Pułecki- sklep 
Asia, Marian i Barbara Granda – sklep 

warzywny, Zoia Wasilewska – restauracja 
„Zocha”, Bocena i Sławomir Ziółkow-
ski –„Karczma Palenica”, Mirosław Gaj 
– sklep wielobrancowy, Danuta i Stanisław 
Balcarek – Bar Jaszowiec, Małgorzata 
Kunowska – Bar „Orczyk”, Włodzimierz  
i Agnieszka Najmuła – sklep „Bodzio”, 
Barbara i Piotr Gluza – sklep wielobran-
cowy w Ustroniu Dobce, Barbara MajCtny 
– Pracownia RCcznego Malowania Por-
celany - Kamena, Pensjonat „Sarenka”, 
PrzedsiCbiorstwo Budowlano-Handlowe- 
S.K.K., NadleWnictwo UstroM, Zuzanna  
i Michał Bocek – Firma Ustronianka,  Mie-
czysław Krysta – Pracownia Projektowa 
z Cieszyna, Angelika i Adam Leda – Pub 
Angel`s.          Aleksandra MajCtny

podziBkoWanie 

złote  gody

Wspólny toast.                                                                                 fot. W. suchta

20 wrzeWnia w Miejskim Domu Kultury 
„Pracakówka” odbyło siC wrCczenie me-
dali za długoletnie pocycie małceMskie. 
Wszystkich witała kierowniczka UrzCdu 
Stanu Cywilnego Beata Chlebek, która 
mówiła m.in.:
- Dzisiaj wasza wspólna droga do złotych 
godów uhonorowana zostaje medalem 
przyznanym przez prezydenta Lecha Ka-
czyMskiego. 

Burmistrz Ireneusz Szarzec zwrócił siC 
do obchodz>cych jubileusz par słowami:
- Wasz jubileusz Wwiadczy o tym, ce 
mocna mieć ideały, wartoWci i zasady  
i mocna ich przestrzegać. JesteWcie wzorem 
dla tych, którzy wkraczaj> w dorosłe cycie, 
układaj> sobie plany na przyszłoWć.

NastCpnie I. Szarzec i przewodnicz>cy 
Rady Miasta Stanisław Malina wrCczyli 
pami>tkowe dyplomy parom obchodz>-
cym diamentowe gody, czyli jubileusz 
szeWćdziesiCciolecia pocycia małceMskie-
go. Taki jubileusz obchodziły pary małceM-
skie:  Janina i Paweł Gogółkowie, Hermina 
i Stanisław Hanasowie, Anna i Adam 
Heczkowie, Hermina i Karol Raszykowie, 
Zuzanna i Andrzej Wisełkowie.

NastCpnie I. Szarzec i S. Malina wrCczali 
medale parom obchodz>cym złote gody. 
Byli to: Ludwik i Helena Bojdowie, Zeno-
biusz i Maria Borysowie, Franciszek i Anna 
Czycowie, Henryk i Klara Ćwielongowie, 
Waldemar i Anna D>browscy, Jan i Otylia 
Dudowie, Rudolf i Anna Dytkowie, Rudolf 
i Janina Gajdaczowie, Marian i Aurelia 
Glajcowie, Gustaw i Elcbieta Gojnicz-
kowie, Antoni i Alicja Kaletowie, Józef 
i Wanda Kieratowie, Tadeusz i Krystyna 
Kosteczkowie, Adolf i Zoia Koziełowie, 
Zbigniew i Waleria Kozłowscy, Zdzisław 
i Zdzisława Królikowscy, Józef i Helena 
Maurowie, Karol i Janina MatuszyMscy, 
Konrad i Jadwiga Młoczkowie, Rudolf  
i Leokadia Piwkowie, Zdzisław i Ryszarda 
Pokorni, Mieczysław i Anna Rozmusowie, 
Jan i Zoia Sikorowie, Jan i Stanisława Su-
chy, Edward i Zoia SzczepaMscy, Herbert 
i Wanda Wienckowie, Jan i Wanda Woj-
ciechowscy.  

Toast wzniósł S. Malina mówi>c, ce ob-
chodz>ce jubileusz pary s> wzorem, który 
nalecy pielCgnować. W drugiej czCWci 
uroczystoWci wyst>piła Estrada Ludowa 
„Czantoria”.                  Wojsław Suchta

W ostatni pi>tek i sobotC w Warszawie 
odbyły siC MiCdzynarodowe Targi Tury-
styczne, w których uczestniczyło miasto 
UstroM w ramach Beskidzkiej Pi>tki, czyli 
realizowanego ze Szczyrkiem, Brenn>, 
Wisł> i Istebn> wspólnego programu roz-
woju turystyki i promocji naszych produk-
tów kulturowych i turystycznych. 

Targi zbiegły siC z koMcem lata i jest 
to dobry czas na podsumowanie sezonu. 
W opinii gestorów turystyki i mieszkaM-
ców był to sezon bardzo dobry. Pogoda, 
z małymi wyj>tkami, dopisywała, ruch 
turystyczny był wzmocony. Tradycyjnie 
najwiCkszym zainteresowaniem cieszyły 
siC nasze główne atrakcje, czyli Kolej Li-
nowa „Czantoria”, Równica z wszystkimi 
urz>dzeniami rekreacyjnymi i gastrono-
mi>, LeWny Park Niespodzianek, bulwary 
i place nadwiWlaMskie, Wciecki rowerowe, 
szlaki spacerowe i turystyczne oraz cała 
gama mocliwoWci zwi>zanych z obcowa-
niem z natur>. 

Baza noclegowa w Ustroniu od lat na-
lecy do najlepszych w regionie. Zwi>zane 
jest to nie tylko z iloWci> oferowanych 
miejsc, ale równiec ze standardem i przy-
jazn> atmosfer>. Od paru lat obserwujemy 
tendencje równowacenia iloWci miejsc 
noclegowych w obiektach hotelowych, 
sanatoriach, pensjonatach i w pokojach 
goWcinnych. WłaWnie pokoje goWcinne 
stały siC w ostatnich latach atrakcyjnym 
produktem proponowanym w ducej skali 
w Ustroniu. Przykładowo w 1999 r. wpi-
sanych było do ewidencji 35 obiektów  
z pokojami goWcinnymi z liczb> 460 
miejsc. W ubiegłym roku było to 66 obiek-
tów maj>cych 824 miejsca, a na dzieM 20 
wrzeWnia tego roku zarejestrowanych jest 
79 obiektów z 958 miejscami. Od czerwca 
2005 r. wprowadzono w Ustroniu jedno-
lite tabliczki umieszczane na budynkach  
z pokojami goWcinnymi zarejestrowanymi 
w ewidencji UrzCdu Miasta. Pokoje musz> 
spełniać okreWlone warunki.

Ruch turystyczny tradycyjnie sprzyja 
rozwojowi miasta i tradycyjnie przy-
nosi najwiCcej problemów zwi>zanych  
z bezpieczeMstwem, porz>dkiem, utrzy-
maniem czystoWci. Od lat staramy siC 
minimalizować uci>cliwoWci dla stałych 
mieszkaMców, ale tec trzeba pamiCtać 
dziCki czemu UstroM moce siC rozwijać. 
S> to wpisane do strategii rozwoju: lecz-
nictwo uzdrowiskowe i turystyka. Dlatego 
nalecy siC cieszyć, ce nasze miasto jest 
ci>gle atrakcyjnym miejscem wypoczynku  
i nalecy robić wszystko, by tC działalnoWć 
powiCkszać, rozwijać i oferować usługi  
o coraz wycszym standardzie.
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o ksiBdzu janiku 
W budynku paraialnym koWcioła ewangelicko - augsburskie-

go o godzinie 14 w sobotC odbyło siC spotkanie poWwiCcone 
wspomnieniom o ksiCdzu Jerzym Janiku w setn> rocznicC jego 
Wmierci. Przypomniano przede wszystkim cycie i działalnoWć 
ksiCdza, który przez piCćdziesi>t jeden lat był proboszczem tej 
paraii. Spotkanie cieszyło siC ogromnym zainteresowaniem, 
zaledwie kilka minut po czternastej trudno było znaleać wolne 
miejsce, sala była pełna. W spotkaniu uczestniczyli kolejni 
proboszczowie paraii ewangelickiej w Ustroniu: ks. Stanisław 
Izolda, ks. dr Henryk Czembor, ks. Piotr Wowry, przedstawiciele 
samorz>du miasta Stanisław Malina, naczelnik Wydziału OWwiaty 
i Sportu Danuta Koenig,  proboszcz paraii rzymskokatolickiej w 
Ustroniu Antoni Sapota, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego, prezesi i przedstawiciele oddziałów PTE naszej 
diecezji. Spotkanie rozpocz>ł ksi>dz Piotr Wowry, który zaprosił 
zebranych do wspólnej modlitwy. NastCpnie ks. Marek Twardzik 
wygłosił referat, w którym przyblicył działalnoWć duszpastersk> 
ksiCdza Janika. Mottem swojego wykładu uczynił słowa Jonasza 
Kofty: naprawdC jaka jesteW, nie wie nikt. 
- Parafrazuj>c te słowa – mówił – nalecałoby powiedzieć: na-
prawdC jaki jesteW, nie wie nikt. Kto z nas tak naprawdC wie, kim 
był Jerzy Janik, kto z nas poznał jego myWli, emocje, uczucia, pasje 
czy d>cenia? Znów smutn> prawd> staj> siC słowa, ce jesteWmy 
tacy, jakimi widz> i opisuj> nas ludzie. Mija zaledwie sto lat od 
jego Wmierci, a juc pojawia siC pytanie, jak poznać tego człowie-
ka, skoro nie cyje juc nikt, kto go znał osobiWcie. Na szczCWcie, a 
właWciwie na pocieszenie pozostaje spuWcizna słowa pisanego, 
publikacje własne samego proboszcza, wspomnienia jego osoby 
w pamiCtnikach i wzmianki w ówczesnej prasie. W tamtych cza-
sach wychodziło drukiem kilkanaWcie pism religijnych. To jest 
ta kopalnia wiedzy o ksiCdzu Janiku, a szczególnie o czasach,  
w których on cył.

   Opieraj>c siC głównie na tych tekstach aródłowych, ks. Marek 
Twardzik przyblicył postać proboszcza Jerzego Janika. 

W połowie XIX w., za spraw> ksiCdza proboszcza Karola Ko-
tschego, UstroM znany był daleko poza ziemi> cieszyMsk>. Dlatego 
z wielkim smutkiem dnia 9 II 1856 r. przyjCto wiadomoWć o Jego 
Wmierci. NastCpc> na stanowisku proboszcza ustroMskiej paraii 
został ksi>dz Jerzy Janik i pełnił swój urz>d nieprzerwanie przez 
51 lat, ac do Wmierci. Skarbnic> informacji na temat działalnoWci 
paraii objCtej przez  ks. Janika jest napisana przez niego i wydana 
w 1883 r. Historia ewangelickiego zboru ustroMskiego ułocona 
na pami>tkC obchodu 100-letniego jubileuszu. Dowiadujemy siC  
z nich o wielu przedsiCwziCciach z tamtego okresu. Na wspomnie-
nie zasługuj> miedzy innymi: zakup trzech dzwonów, budowa 
murowanej wiecy koWcielnej z zegarem, załocenie cmentarzy  
w Brennej, Górkach,  Ustroniu oraz Bładnicach Dolnych, budowa 
szkół, załocenie zakładu dla sierot, gruntowny remont koWcioła  

i plebanii na uroczystoWć 100-lecia paraii. Ksi>dz Jerzy Janik 
był nie tylko wspaniałym  organizatorem  cycia paraialnego, ale 
takce znakomitym kaznodziej>. Potwierdzaj> to okolicznoWci, 
w jakich został wybrany proboszczem ustroMskiej paraii. Na 
łamach Kalendarza  Ewangelickiego przeczytać mocemy: “Gdy 
nauki teologiczne w Wiedniu  odbywał, umarł w Ustroniu ks. 
Karol Kotschy. Kilku pastorów zwróciło swe oko na tC posadC, 
bo imiC Ustronia było wtenczas słynne, a zbór ustroMski kwitł 
nader pomyWlnie. Wtem przybył młody kandydat na miejsce i tak 
sobie umiał serca pozyskać, ce zborownicy tylko jego chcieli. 
Janik nie miał jeszcze nauk ukoMczonych, nie miał egzaminów, 
lecz Ustronianie postanowili czekać cierpliwie, ac ulubiony młody 
kandydat wszystkim warunkom zadoWć uczyni, poczem go jedno-
myWlnie pastorem wybrali.” Ksi>dz Twardzik przypomniał, ce 
praca duszpasterska Jerzego Janika, jego ogromne  zaangacowanie  
i poWwiCcenie zaowocowały znacznym wzrostem liczby wiernych, 
a co za tym idzie i rozwojem paraii. Widz>c wielkie potrzeby 
swoich paraian proboszcz starał siC takce rozwijać działalnoWć 
charytatywn>. Z jego incjatywy powstało szereg fundacji zboru: 
fundusz dla ubogich, fundusz dla wdów i sierot kaznodziej-
skich, fundusz szkolny czy tec ewangelicki fundusz sierocy.  
O ogromnym sercu ksiCdza Janika  Wwiadcz> równiec zapiski 
ludzi, którzy go osobiWcie znali. Jan Wantuła, znany ustroMski 
biblioil, działacz ewangelicki, autor wielu publikacji, jeden z za-
łocycieli Ewangelickiego Stowarzyszenia Młodziecy w Ustroniu, 
tak pisał w swoich pamiCtnikach:  

Pierwsze wspomnienie, to postać starszego, nieducego wzro-
stu pana, czasem z laseczk>, czarno ubranego, w sztywniaku na 
głowie, przechodz>cego koło nas, koło koWcioła ewangelickiego 
biegaj>cych i hałasuj>cych chłopców. Na jego widok od razu 
krzyki ucichały i chłopaki jak niewinne baranki na pastwisku, 
wolno i cicho siC poruszali.

    DziałalnoWć społeczn> i narodow> ks. Jerzego Janika omówiła 
dyrektor Muzeum UstroMskiego Lidia Szkaradnik. 
- Ksi>dz Jerzy Janik – mówiła - znany był szeroko na ziemi 
cieszyMskiej przede wszystkim ze wzglCdu na zaangacowanie w 
sprawy społeczne i narodowe. Przyczynił siC wielce do rozbudowy 
tutejszych szkół wyznaniowych, pozyskuj>c fundusze na inwestycje 
i jak najdłucsze utrzymanie tych placówek przez zbór.

I tak w 1870 r. zburzono dotychczasowy obiekt szkolny przy 
koWciele ap. Jakuba i wybudowano piCtrowy budynek istniej>cy 
do dziW. W tym samym roku jednoklasow> szkołC poszerzono  
o dwie klasy i była to pierwsza na ziemi cieszyMskiej trzyklasowa 
szkoła wiejska. Nieco wczeWniej, w 1862 r. wybudowano szkołC 
ewangelick> w Polanie. W latach 1872-73 wzniesiono budynek 
szkolny w Bładnicach, a w 1899 r. w Cisownicy. Troska o szkolni-
ctwo wyznaniowe była tylko jednym z wielu aspektów działalnoWci 
ks. Janika. Jednym z zadaM, jakie sobie postawił juc na pocz>tku 
pracy w ustroMskiej paraii była troska o najubocszych i wsparcie 
potrzebuj>cych. Po raz pierwszy udzielono pomocy na nabo-
ceMstwie 26 grudnia 1860 r. rozdzielaj>c wWród osiemdziesiCciu 
najubocszych zborowników ubiory i cywnoWć. Od tego czasu 
corocznie w dzieM mCczennika Szczepana rozdawano w koWciele 
podarunki biednym. W 1883 r. ks. Janik załocył zakład dla sierot,  
a w 1888 r. stworzył ochronkC dla zaniedbanych dzieci. BezpoWred-
ni nadzór nad placówk> pełnił ks. Janik, a pomagały mu pastoro-
wa i cona kierownika szkoły ewangelickiej Ludwika Michejdowa. 
Dom Sierot z Ochronk> funkcjonował do 1939 r., a po Wmierci ks. 
Janika kierował nim ks. Paweł Nikodem. Ksi>dz Jerzy Janik brał 
równiec czynny udział w wielu poczynaniach społecznych. Prze-
wodniczył pierwszemu posiedzeniu wydziału gminnego w 1879 r., 
na którym z jego incjatywy podjCto uchwałC, aby pisać protokoły z 
posiedzeM po polsku. PrzyszłoWć gminy widział przede wszystkim 
w rozwoju uzdrowiska. Na posiedzeniach w ratuszu wielokrotnie 
powracał do koniecznoWci budowy gminnego zakładu wodolecz-
niczego, został tec powołany do piCcioosobowego komitetu do 
spraw organizacji zakładu k>pielowego. W 1899 r. uznano ks. 
Janika honorowym członkiem gminy Ustronia. Na przełomie XIX 
i XX w. nalecał on do grupy działaczy narodowych, staraj>cych 
siC o polskie napisy na instytucjach i przy drogach.

   Ksi>dz Jerzy Janik przez ponad pół wieku pełnił funkcjC 
proboszcza paraii ewangelickiej w Ustroniu, najdłucej spoWród 
wszystkich dotychczasowych ksiCcy, a jego długoletnie zaanga-
cowanie w sprawy duszpasterskie, społeczne i narodowe zyskało 
mu powszechny szacunek i uznanie.                     Anna Rokosz
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Powracamy do dawnej bogatej działalnoWci kulturalnej Klubu 
Fabrycznego. W 1962 r. wystawiono tam operetkC Emmericha 
Kälmana „Hrabina Marica”, co stanowiło duce przedsiCwziCcie 
muzyczno-teatralne. Zachowało siC kilka efektownych ujCć,  
a jedno z nich przypominamy. Dziewczyny w zwiewnych kre-
acjach przygotowane do walca. Od lewej: Bronisława Latanik, 
Maria Kral, Danuta Drejewicz, Hermina Sikora, Tadeusz Bar, 
Nelly Tomaszek, Renata Dawid i Krystyna Kukla, która fotograiC 
opisała i udostCpniła.                                      lidia Szkaradnik

Urz>d Miasta przypomina o wynikaj>cym z ustawy 
o wychowaniu w trzeawoWci i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi obowi>zku uiszczenia trzeciej raty za sprzedac 
napojów alkoholowych. termin płatnoWci trzeciej raty 
upływa �0 wrzeWnia �007 r. PłatnoWci nalecy dokonywać 
w kasie UrzCdu Miasta UstroM (pokój nr 8) lub przelewem 
na konto bankowe: ING bank Vl>ski o/bielsko-biała 
�0�0�0�070�000000�0�0�����.

                   Naczelnik Wydziału Spraw Obywtelskich
                                                            Czesław Gluza  

Hala Tenisowa w Ustroniu ogłasza 
zapisy do szkółki tenisowej, 

zajęcia indywidualne i w grupach 3,5,6 - osobowych.
Informacje i zapisy Aleksander Panfil, 

tel. 0 512-081-839.
Hala Tenisowa, ul. Sportowa 5, Ustroń.  

ul. gracyMskiego po zmroku.                                       fot. W. suchta                       
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jubileusz  profesora

jubilat w pracakówce.                 fot. k. marciniuk          

„Beskidów brzmienia scalaj> pokolenia” 
– słowa te stały siC mottem uroczystoWci 
poWwiCconej prof. Danielowi Kadłubcowi, 
który w tym roku obchodzi swoje 70 – te 
urodziny.

UroczystoWć odbyła siC 22 wrzeWnia  
o godz.17 w Miejskim Domu Kultury 
„Pracakówka” i Wci>gnCła tłumy.

Na uroczystoWć przybyli przedstawi-
ciele samorz>du miasta, przewodnicz>cy 
Stanisław Malina, wiceprzewodnicz>ca 
Marzena Szczotka, poseł Jan Szwarc, 
radny powiatowy Czesław Gluza.

Spotkanie poprowadziła naczelnik Wy-
działu OWwiaty i Sportu Danuta Koenig.
- Nasza cieszyMska ziemia jest ziemi> 
szczególn> – mówiła. - Jak legenda po-
wiada powstała z uWmiechu Pana Boga, 
przyrównywana jest do raju i to właWnie 
tu mieszkaj> wspaniali ludzie, którzy tak 
jak powiedział prof. Jan SzczepaMski, 
oddaj> ziemi to, co z niej zabrali poprzez 
proces kształcenia. Dlatego bardzo siC 
cieszymy, ce na sali s> równiec ludzie, 
ci zocni mieszkaMcy cieszyMskiej ziemi, 
którym juc niejednokrotnie organizowa-

liWmy jubileusze i spotkania. I bardzo 
siC cieszymy, ce chc> siC z nami dzielić 
swoim talentem. 

Spotkanie rozpocz>ł wystCp Estrady 
Ludowej „Czantoria” pod dyrekcj> Wła-
dysława Wilczaka, która przepiCknie 
wykonała pieWni: „Polonez UstroMski”, 
„Góralu, czy ci nie cal”, „Czantoria”. 
NastCpnie Danuta Koenig przeczytała 
szanownemu jubilatowi wiersz napisany 
przez KatarzynC Szkaradnik i złocyła 
prof. Danielowi Kadłubcowi serdeczne 
cyczenia. 
- Oby owoce, które Pan zbiera – mówiła 
– dostarczały Panu jak najwiCcej radoWci 
i satysfakcji. 

Na sali rozległo siC gromkie „Sto lat”,  
a na scenie pojawił siC  prof. Paweł Pu-
czek, który przyblicył zebranym sylwetkC 
jubilata. Wspomniał miCdzy innymi, ic 
nalecy on do grona najwybitniejszych 
intelektualistów i ludzi kultury, jakich wy-
dała ziemia cieszyMska. WszechstronnoWć 
zainteresowaM, szeroka działalnoWć nauko-
wa, niewyczerpalna energia i pracowitoWć 
składaj> siC na jego imponuj>cy dorobek. 

Prof. Daniel Kadłubiec urodził siC 22 
lipca 1937r. w KarpCtnej na Zaolziu,  
w rodzinie nauczycielskiej, kultywuj>cej 
tradycje ogólnopolskie i regionalne. Szko-
łC podstawow> koMczył w Bystrzycy nad 
Olz>, Wredni> w Czeskim Cieszynie, gdzie 
maturował w roku 1955. NastCpnie został 
przyjCty na Wydział Filologiczny Uniwe-
rytetu w Pradze. UczCszczał równiec na 
zajCcia Wwiatowej sławy profesorów zwi>-
zanych z Prask> Szkoł> Lingwistyczn>. 
W 1968 r. obronił doktorat u prof. Karla 
Horanka. Habilitował siC na Uniwerytecie 
Warszawskim w roku 1978. Nawi>zał tam 
znajomoWć z Julianem Krzycanowskim 
i Józefem Magnuszewskim. Tytuł prof. 
odebrał z r>k Lecha WałCsy w roku 1994 
na wniosek Rady Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 
1998 został profesorem zwyczajnym. 
Od roku 1962 pracował jako nauczyciel 
polonista. W 1964 r. przeszedł do Wyc-
szej Szkoły Pedagogicznej w Ostrawie,  
a w 1990 przekształcił j> w uniwersytet.

Powołał pierwsz> w Republice Cze-
chosłowackiej samodzieln> KatedrC Po-
lonistyki i Folklorystyki oraz Instytut 
BadaM Etnikum Polskie. Była to placówka 
naukowa specjalizuj>ca siC w badaniach 
interdyscyplinarnych społecznoWci pol-
skiej na Zaolziu. Po roku 1991 zwi>zał siC  
z Fili> Uniwersytetu Vl>skiego w Cieszynie, 
pełnił tam funkcjC wicedyrktora Instytutu 
Muzyki i kierownika Katedry Folklorysty-
ki Ogólnej i Stosowanej. Zapocz>tkował 
działania, które doprowadziły do utworze-
nia w Cieszynie nowego kierunku studiów 
– Etnologii. Jego zainteresowania badaw-
czo-naukowe obejmuj> szeroko rozumian> 
folklorystykC, semiotykC, dialektologiC 
i etnolingwistykC. Posiada imponuj>cy 
dorobek publikacji, ponad 580 pozycji,  
w tym 12 wydawnictw zwartych. Brał 
udział w około 30 konferencjach miC-
dzynarodowych, był promotorem prac 
doktorskich oraz recenzentem prac ha-
bilitacyjnych i profesorskich. Od lat 60. 
– tych pracuje społecznie w rócnych or-
ganizacjach, m.in. kierował Sekcj> Folk-
lorystyczn> Zarz>du Głównego Polskiego 
Zwi>zku Kulturalno-OWwiatowego. 

Podj>ł pracC nad opracowaniem dzien-
ników najwiCkszego ustroniaka i Cie-
szyniaka prof. Jana SzczepaMskiego. 30 
sierpnia Rada Miasta Ustronia nadała prof. 
Danielowi Kadłubcowi tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Ustronia. 

Przewodnicz>cy Rady Miasta Stanisław 
Malina i wiceprzewodnicz>ca Marzena 
Szczotka dokonali uroczystego wrCczenia 
tego tytułu. Zwrócili uwagC, ce prof. Kadłu-
biec posiada wielorakie zasługi dla Ustronia,  
w tym propagowanie działalnoWci arty-
stycznej regionalnych zespołów ustroM-
skich: Estrady Ludowej „Czantoria” oraz 
DzieciCcej Estrady Ludowej „Równi-
ca”, popularyzowanie dzienników prof. 
Jana SzczepaMskiego. Jest autorem wie-
lu artykułów publikowanych na łamach 
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lokalnych periodyków, oratorem wielu 
ustroMskich imprez. Przygotował do dru-
ku pierwsz> czCWć dzienników prof. Jana 
SzczepaMskiego, jednego z najwiCkszych 
myWlicieli i humanistów swojej doby. War-
toWć tego aródła jest wyj>tkowa zarówno 
dla humanistów, jak i dla samego Ustronia. 
Wydanie dzienników bCdzie niezwykł> 
okazj>, by UstroM dotarł do krCgów ogól-
nopolskich oraz zagranicznych. 

PrzemowC zakoMczyło uroczyste odegra-
nie hejnału Ustronia. WWród pism gratula-
cyjnych, które otrzymał szanowny jubilat, 
znalazł siC równiec bardzo szczególny list, 
którego autorem był syn niecyj>cego prof. 
Jana SzczepaMskiego, Artur SzczepaMski. 
Fragmenty tego listu zostały publicznie 
odczytane. Artur SzczepaMski pisał: 

„Nie mogC być tu z Wami, dlatego 
chciałbym prosić o przekazanie uczestni-
kom tej niezwykle wacnej dla mnie i wzru-
szaj>cej uroczystoWci paru słów. CzujC siC 
wzruszony z kilku powodów. Po pierwsze  
z radoWci> witam t> nominacjC, jako wyraz 
wdziCcznoWci Ustronia dla prof. Kadłubca. 
Ta radoWć ma dla mnie jeszcze jedno bar-
dzo wacne osobiste zabarwienie. W ci>gu 
ostatniego roku cycia mojego ojca, kiedy 
chorował, wizyty prof. Kadłubca w Kon-
stancinie sprawiały, ce umCczon> twarz 
ojca rozjaWniał wyraz radoWci. Teraz, dziCki 
prof. Kadłubcowi, istotna czCWć spuWcizny 
po moim ojcu zostanie opracowana w spo-
sób mocliwie najlepszy.  Chodzi mi o trud 
odczytania prywatnych zapisków mojego 
ojca. CzCWć z nich ma formC dzienników. 
Dla mnie te teksty s> trochC jak obcowanie 
z kimW.”.

Po odczytaniu listu na scenie pojawiły 
siC delegacje z gratulacjami. byczenia 
składali m.in.: poseł Jan Szwarc, dyrektor 
Muzeum UstroMskiego Lidia Szkaradnik, 
Estrada Ludowa „Czantoria” i delegacja 
DzieciCcej Estrady Regionalnej „Równi-
ca”, której pozostała czCWć zespołu była 
na wystCpach w Warszawie. Członkowie 
zespołu mimo nieobecnoWci pragnCli za-

Wpiewać ukochanemu profesorowi, wiCc 
zrobili to przez telefon. Prof. Kadłubiec 
był bardzo wzruszony.

Szczególne gratulacje otrzymał szanow-
ny jubilat od Stowarzyszenia Gromady 
Górali na Vl>sku CieszyMskim, którzy 
przyznali Danielowi Kadłubcowi tytuł 
Zbójnika nad Zbójnikami oraz wrCczyli 
ciupagC, aby pomogła mu w rozwi>zywa-
niu wyj>tkowo trudnych problemów. Tymi 
cyczeniami rozWmieszyli go do łez.

NastCpnie przemówił prof. Daniel Kad-
łubiec, który powiedział: „Takiego za-
szczytu cech w cyciu nie przecył, nie 
spodziewałem siC tego, jest mi bardzo 
miło. byczyłbym sobie, ceby jeszcze jakiW 
czas tu być i móc pracować, ceby doróWć 
do przyznanego mi tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Ustronia.”.

Potem Daniel Kadłubiec opowiedział 
swoj> drogC do Ustronia. 

Po raz pierwszy – mówił – spotkałem 
siC z kultur> okolic Ustronia, kiedy 
jako kilkuletni chłopiec uczestniczyłem  
w rodzinnym weselu. Obecny na nim 
mój drugi starzik, rodzony Ustroniak, 
zaWpiewał pieWM weseln> ze swojej ro-
dzinnej okolicy. Póaniej, kiedy odwie-
dzałem Muzeum CieszyMskie, czCsto 
prosiłem dyrektora Ludwika Brocka, 
by polecił mi jakieW ksi>cki do czytania. 
To właWnie on pokazał mi ksi>cki Jana 
Wantuły z Gojów, o którym mówił, ce 
to samouk, sadownik, hutnik trzynie-
cki, ale wielko głowa. I ja czytałem 
te rozprawy wielkiego samouka. Prof. 
Jan SzczepaMski napisał o nim, ce po 
prostu zgłCbił metody badaM i pisarstwa 
naukowego, jako człowiek tylko z ludu. 
Wiele lat póaniej, gdy juc pracowałem 
pytali mnie moi czescy koledzy: „Zna 
pan prof. SzczepaMskiego? MyWmy mu 
nadali honorowy doktorat. To przeciec 
najwiCkszy profesor socjologii XX w.”  
A ja go nie znałem osobiWcie, wiCc posta-
nowiłem to zmienić. Pewnego razu wy-
brałem siC na kongres miCdzynarodowy 
Polskiej Akademi Nauk, w której on był 
przewodnicz>cym. Powiedziałem mu, 
ce jesteWmy krajanami, obu nas wycho-
wała ziemia cieszyMska. I od tego czasu 
zaczCła siC moja korespondencja z prof. 
SzczepaMskim. To właWnie przez jego 
miłoWć do swoich rodzinnych okolic, do 
swego ukochanego domu na Zawodziu, 
znalazłem siC w Ustroniu  kolejny raz. 

To piCkne opowiadanie prof. Kadłub-
ca zakoMczyło pierwsz>, najwacniejsz> 
czCWć uroczystoWci. Dalsza czCWć po-
WwiCcona została prezentacji ogromnego 
dorobku naukowego i działalnoWci prof. 
Jana SzczepaMskiego. Na koniec Da-
niel Kadłubiec dokonał promocji ksi>cki 
młodej ustroMskiej autorki Katarzyny 
Szkaradnik, zatytułowanej „Ławecz-
ka na wprost Czantorii”. Obchodom 
uroczystoWci towarzyszyła ciesz>ca siC 
ducym zainteresowaniem wystawa ksi>-
cek i publikacji prof. Daniela Kadłubca.   
                             Anna Rokosz

prof. d. kadłubiec przyj>ł tytuł z r>k przew. rm stanisława maliny.            fot. k. marciniuk             

byczenia urodzinowe złocyła d. koenig.                                                        fot. k. marciniuk                               
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CzyTelnia ogólna oraz wypoLyCzalnia dla dzieCi i młodzieLy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

biblioTeka szkolno-œrodowiskowa w UsTroniU - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

mUzeUm UsTrońskie im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

oddzia³ mUzeUm „zbiory marii skaliCkiej”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe :
 - Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej. 
 - Hafty, hoczki  i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów
 klUb propozyCji: -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 

oddzia£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.

galeria szTUki współCzesnej „na gojaCH” 
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

galeria szTUki współCzesnej „zawodzie” 
ul. sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail bpiwa@polbox.com
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHrzeœCijañska FUndaCja „¯yCie i misja”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wysTawa moToCykli zabyTkowyCH - rdzawe diamenTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miejski dom kUlTUry „praLakówka” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TowarzysTwo kszTałCenia arTysTyCznego - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

UsTroñskie sTowarzyszenie TrzeJwoœCi
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUndaCja œw. anToniego
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Punkt wydawania odzie¿y - pon. œr. pt.  10.00 - 14.00.
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

miejski oœrodek pomoCy spo£eCznej
ul. m. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

sTowarzyszenia i zwiĄzki:
zw. kombatantów rp i by³ych wiêŸniów politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów wojennych rp i zwi¹zek by³ych wiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy ak - pi¹tek 10.00-12.00
estrada ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

sTowarzyszenie pomoCy dzieCiom i rodzinie”moLna inaCzej”w UsTroniU 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum wolontariatu: wtotek 8.00-12.00, czwartek 14.30- 18.30
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 15.00-19.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) pn. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) wt. - godz. 13.00-16.00, (kl. IV-VI) pt. - godz. 13.00-16.00
SP 3 (kl. I-III) pt. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) wt. - godz. 13.30-16.30
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.30-16.30, GIM 2 (kl. I-III) pt. - godz. 13.00-16.00.

miejska inFormaCja TUrysTyCzna  
rynek 2, tel. 854-26-53,  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00
 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. sanatoryjna 7, 854-20-25  - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00    
  - sobota 8.45 - 13.00.

 
ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.

sTraL miejska UsTroñ 
rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

salamandra plamista.                                                   fot. W. suchta                       
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POzIOMO: �) nastanie po jesieni, �) otacza władzC, 
�) uzdrowisko belgijskie, 8) pensja artysty, 9) miastecz-
ko za Bielskiem, �0) na szyi psa, ��) bajkowy skarbiec,  
��) niechCć, zastój, ��) od dzwonka do dzwonka, ��) glony 
morskie, ��) czeka na listonosza, ��) złoty wioWlarz z Aten, 
�7) ma nibynóckC, �8) wierzba płacz>ca, �9) korab Noego, 
�0) basior w lesie.
PIONOWO: �) ciemne zaułki, �) mały motocykl, �) duco 
nałocnic, �) zwierzchnik koWcioła tybetaMskiego, �) rosyjskie 
złotówki, �) chronione kwiaty górskie, 7) drogocenna tkanina,  
��) czołówka wyWcigu, ��) drzewo na górskiej grani,  
��) formacja piłkarska.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 5 paadziernika br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 37
PORA NA bAbIe lAtO

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Aneta bwak, 
UstroM, ul. `ródlana 103. Zapraszamy do redakcji. 

krzybóWka   krzybóWka   krzybóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie
Isto to je prowda, ce „łod Hanki zimne wieczory i ranki”, 

bo juc łod dłócszego czasu rano na termómetrze je grubo 
ponicyj 10O. A ostatnio nie jyno poczóntek i kóniec dnia je 
zimny, ale i cało reszta. Spómniało mi sie to dzisio, bo prze-
chodziłach kole szkoły i dziwałach sie jako ty dziecka sóm 
łobleczóne. Jo była w mantlu, hrubym swetrze i nic mi nie 
nadbywało, a taki szkwet mały, chudziok, co go ledwo zza 
tej taszki na plecach było widać, to dyrdoł w letni koszulce 
z krótkim rynkowym. Na ludzie, widzioł to kiery, ceby tak 
na dziecka nie dać pozór? Dyć za dziyM, czy dwa taki bajtel 
juc bydzie mioł ryme, a potym zacznie krzipać i zapolyni 
łoskrzeli, abo płuc moce sie prziplóntać.  Isto codyn go rano 
nie dopilnowoł i tak wyparził z chałupy jako w lecie. 

Ani sie nie nazdómy, a juc przijdzie jesiyM. Móm nadzieje, 
ce mocne paadziernik bydzie bardziyj udany łod tej piyrszej 
połówki wrzeWnia, bo przeca jeszcze by sie kapke tego słó-
neczka chciało. Poszpacyrować se i podziwiać ty kolorowe 
widoki, bo jesiyM je przeszumno w blasku słóMca. Ale w 
paadzierniku juc studynty zaczynajóm nauke, tóc tec sie 
kapke martwiym ło mojóm wnuczke, bo zaczyno studia w 
Krakowie. Nowe Wrodowisko i daleko łod chałupy – tóc jako 
tu sie nie starać ło taki młode dziywcze, co w wielki Wwiat 
wybywo? Nó, a nauka dzisio kosztuje, choć miyszkać bydzie 
w akadymiku, tóc je to jeszcze nejłacniejsze wyjWci. Jakóm-
sik wycerke z chałupy tec dostanie, a i jo zawarzeliny całe 
lato robiła z myWlóm ło ni. Ale wiycie jako to je z młodymi. 
Ani na jedzyni, ani dbani ło zdrowi nigdy ni majóm czasu. 
Ale młodoWć mo swoji prawa i tympo cycia. My emeryci 
juc za nimi nie nadóncómy, choć chciałoby sie chocioc być 
młodym duchym.                                                        Hela 

W górach coraz wiCcej takich pojazdów.                    fot. W. suchta                       
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 ChrzeWcijaMska Fundacja bycie i Misja 
w sobotnie popołudnie  zaprosiła wszyst-
kich zainteresowanych na konferencjC po-
WwiCcon> obchodom Rosz ha-Szana, czyli 
nowego roku cydowskiego. Do udziału  
w spotkaniu zaproszono prezes Stowarzy-
szenia Polska-Izrael JadwigC BraMsk> oraz 
pastora Kazimierza Barczuka. GoWciem 
specjalnym była Wpiewaczka izraelska 
Tova Ben Zvi.

Zaproszeni goWcie opowiedzieli o zwy-
czajach i obrzCdach zwi>zanych z tym 
okresem Wwi>tecznym. Zgodnie z trady-
cj> spotkanie rozpoczCło tr>bienie w róg 
barani, czyli szofar. DawiCk tego rogu 
rozpoczyna cał> liturgiC obchodów WwiCta 
Rosz ha-Szana. DawiCk szofaru sto razy 
rozlegał siC nad miastem, a kacdy byd po-
winien wtedy wysłuchać go przynajmniej 
dziewiCć razy. Róg musi być skrCcony, 
symbolizuje wtedy oddanie siC człowieka 
Bogu. Jest to pami>tka spCtania Izaaka, 
który miał być złocony w oierze. W sta-
rocytnoWci szofar słucył do rozpoczynania 
wojny, natomiast bydów jego dawiCk 
zagrzewa do walki z szatanem, ze swoimi 
grzechami.

VwiCta Rosz ha-Szana to okres, w któ-
rym człowiek ma nadziejC, ce Bóg okace 
mu miłosierdzie. W pierwszy dzieM no-
wego roku Bóg zasiada na tronie, otwiera 
ksiCgC cycia i bada uczynki człowieka, 
potem zostawia mu dziesiCć dni na na-
prawienie tych złych. bydzi nazywaj> ten 
okres Jamim Noraim, co oznacza straszne 
dni. W Jom Kippur, czyli w dzieM pojedna-
nia, Bóg pieczCtuje wyrok lub nie.

Obchody Nowego Roku bydowskiego 
obituj> w wiele bardzo ciekawych zwy-
czajów i obrzCdów. Opowiedziała o nich 
Joanna BraMska. Swój wykład poł>czyła  
z pokazem slajdów, które zawierały dawne 
fotograie przedstawiaj>ce poszczegółne 
obrzCdy. Na pierwszej fotograii mocna 

było zobaczyć rytualne mycie r>k, czyli 
obmywanie siC z grzechu i zapalenie Wwiec. 
- Kolejne czynnoWci, które wykonywała 
cydowska rodzina - mówiła Joanna BraM-
ska - to błogosławieMstwo nad Wwiecami  
i nad winem oraz składanie cyczeM. 

Inna fotograia przedstawiała rodzinC 
siedz>c> przy wigilijnym stole, dziel>c> siC 
kawałkami jabłka maczanymi w miodzie. 
Bardzo ciekawy jest zwyczaj symboliczne-
go oczyszczania siC z grzechów. Wszyscy 
bydzi po popołudniowj modlitwie udaj> 
siC nad wodC i wyrzucaj> do niej wszelkie 
okruchy, które maj> w kieszeniach. Na jed-
nym ze zdjCć dwie młode kobiety podaj> 
sobie rCkC. Joanna BraMska wyjaWniła, ce 
to kolejny obowi>zuj>cy zwyczaj. Jedna 
z tych kobiet prawdopodobnie uczyniła 

drugiej coW złego i teraz pragnie uzyskać 
przebaczenie. Tylko w ten sposób moce 
wymazać swój zły uczynek z ksiCgi cy-
cia.

Bardzo wacn> czCWci> obchodów Rosz 
ha-Szana s> modlitwy i pieWni. Zaproszona 
na scenC Wpiewaczka Izraelska zaprezen-
towała kilka z nich. PublicznoWć zarea-
gowała bardzo cywo, chCtnie wł>czyła 
siC do wspólnego Wpiewania. bydowskie 
pieWni s> niezwykle piCkne i przejmuj>ce, 
a w wykonaniu Tovy zbrzmiały naprawdC 
niepowtarzalnie. WiCkszoWć z nich Wpie-
wana jest z towarzyszeniem taMca. Tova 
Ben Zvi zaprezentowała jeden z nich. 
Opowiedziała tec o cydowskim kalenda-
rzu, który czasem ma dwanaWcie, a czasem 
trzynaWcie miesiCcy. 
- Nowy rok zaczyna siC z pierwszym no-
wiem ksiCcyca. Kacdy miesi>c ma swoj> 
biblijn> nazwC - mówiła Tova Ben Zvi. 
- W tradycji cydowskiej obecnych jest 
wiele opowieWci ludowych, legend. Jedna 
z nich przypomina historiC dziewiCciu 
mCcczyzn, którzy zebrali siC, by odmawiać 
modlitwy. Nie mogli jednak tego uczy-
nić, gdyc według obowi>zuj>cych zasad, 
potrzebnych jest dziesiCciu mCcczyzn. 
Mimo długich poszukiwaM nie udało im 
siC znaleać dziesi>tego mCcczyzny. Kiedy 
stracili juc nadziejC do chaty, w której siC 
zebrali, zapukał wCdrowiec. Przywitali go 
z ogromn> radoWci> i niezwłocznie roz-
poczCli modlitwC. Na koniec postanowili 
ugoWcić nieznajomego, lecz okazało siC, ce 
on znikn>ł. Dopiero wtedy zrozumieli, ce 
dziesi>tym mCcczyzn> był sam Bóg.

WystCp Tovy Ben Zvi zakoMczył wspól-
ny radosny Wpiew, a nastCpnie przemówił 
pastor Kazimierz Barczuk. Wygłosił piCkne 
kazanie, w którym przypomniał znaczenie 
dziesiCciu dni strachu. Musimy doWwiad-
czyć tych dziesiCciu dni strachu,- mówił 
- ceby zobaczyć siebie. beby być sol>  
i Wwiatłem tej ziemi, trzeba doWwiadczyć 
samego siebie, zajrzeć w gł>b swojej duszy. 
T> niezwykle głCbok> releksj> zakoMczył 
to radosne, ale jednoczeWnie pełne rozwa-
cania i skupienia spotkanie.                (ar)

pastor k. barczuk.                                                             fot. a. rokosz                                

dziesiBciu mBbczyzn
spotkanie rozpocz>ł  młodziecowy zespół Wpiewaj>cy pieWni cydowskie.     fot. a. rokosz                     
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uVmiech  losu 

Dopiero w 8 kolejce spotkaM klasy „A” 
Nierodzim odnosi pierwsze zwyciCstwo 
i to graj>c w WiWle z tamtejsz> Wisł> 
Ustroniank>. W poprzednich spotkaniach 
Nierodzim stwarzał sytuacje, ale ich nie 
wykorzystywał. Do tego zawsze brako-
wało szczCWcia. Tym razem szczCWcie 
uWmiechnCło siC do naszych piłkarzy. 

Pierwsz> bramkC w tym meczu zdobywa 
Rafał Bystro. Wisła wyrównuje, a gene-
ralnie gra jest na Wrednim poziomie. Po 
zmianie stron na prowadzenie wychodzi 
Wisła, a tym razem wyrównuje Nierodzim 
po strzale z dobitki Janusza Ihasa. Zreszt> 
J. Ihas był wyrócniaj>cym siC piłkarzem 
Nierodzimia w tym spotkaniu. Przepro-

wadzał wiele akcji, wiele piłek odbierał 
rywalowi. Prawdziwe emocje zaczynaj> 
siC jednak w ostatnich minutach meczu.  
W 85 min. przy stanie 2:2 sCdzia dyktuje 
rzut karny dla Wisły po doWć w>tpliwym 
faulu. Z decyzja arbitra nie moce siC zgo-
dzic Grzegorz Szarek, za co otrzymuje czer-
wona kartkC. Nastepnie Jarosław Legerski 
broni karnego. Bramkarz Nierodzimia miał 
dobry dzieM i popisywał siC w całym meczu 
udanymi interwencjami. ZwyciCska bram-
ka dla Nierodzimia pada w 95 min. gry.  
W ostatniej akcji meczu. Wolnego z 25 m 
wykonuje Szymon Holeksa, bramkarz odbi-
ja piłkC, dobiega do niej Marcel Grzebielac  
i celnie strzela.                                    (ws)

Wisła Ustronianka - Nierodzim �:� (�:�)

1 Wisła Strumień 19 30:8
2 Błyskawica DrogomyAl 18 19:5
3 Błyskawica Kończyce W.  15 25:15
4 Tempo Puńców 14 14:6
5 Beskid Brenna 13 10:11
6 Orzeł Zabłocie 11 15:14
7 Wisła Ustronianka 10 18:16
8 Lutnia Zamarski 9 14:15
9 Kończyce Małe 9 5:7
10 Spójnia Zebrzydowice 9 10:17
11 Victoria HaMlach 8 15:17
12 Ochaby 96 7 6:24
13 nierodzim 6 12:23
14 WiAlica 4 6:22

22 i 23 wrzeWnia na boisku do siatkówki 
placowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
odbywał siC turniej „Pocegnanie lata”. 
Przez cały turniej panowała piCkna sło-
neczna pogoda. W sobotC grały dziewczCta 
nie starsze nic z rocznika 1991. ZwyciC-
cyła para z Cieszyna Joanna Szczurek  
i Dominika Mikuła. Kolejne trzy miejsca 
zajCły pary z TRS „Siła” UstroM: 2.Nata-
lia Poppek i Agnieszka Moskała, 3. Sara 
Słowik i baneta Hulbój, 4. Maria Ryrych 
i Jolanta Czyc.

W niedzielC grali chłopcy. Wyniki:  
1. Radosław NiwiMski i Damian Bujok 
- TRS „Siła”, 2. Michał Borawski i To-
masz Kłapsia - Beskid Skoczów, 3. Artur 
Posmyk i Robert Skrzypczak - TRS „Siła”, 
4. Paweł Kłapsia i Kamil Macura - Beskid 
Skoczów.

SCdzi> głównym był Andrzej Nowo-
tarski, a pomagał mu Krzysztof Szla-
gowski.

Po zakoMczeniu rozgrywek organiza-
tor Sławomir Krakowczyk powiedział: 

- Poziom doWć wysoki. Mamy boiska do 
siatkówki placowej, w Skoczowie s> juc 

kilka lat, wiCc poziom roWnie i jest coraz 
bardziej wyrównany. MyWlC, ce uda nam 
siC obecnie wprowadzić wiCcej par do 
rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. 
Na wiosnC była to jedna para w inale 
wojewódzkim, na wiosnC w przyszłym 
roku powinny to być co najmniej dwie 
pary. Jesli chodzi o te kategorie wiekowe, 
to grały w naszym turnieju najlepsze pary 
w powiecie. Było to zakoMczenie sezonu. 
Teraz wchodzimy na halC, a z powrotem na 
piasku zagramy, jak pogoda na to pozwoli, 
wiosn>. Trzeba powiedzieć, ce boisko do 
siatkówki placowej było wykorzystywane 
przez cały sezon. Podczas roku szkolenego 
graliWmy tu na lekcjach, były treningi.  
W czasie wakacji bardzo czCsto na tym 
boisku grali chłopcy.

Najlepszym w imieniu burmistrza pu-
chary wrCczał Zbigniew Brachaczek. Na-
grody zwyciCzcy wybierali sobie sami. 
Turniej zorganizowany został przez sekcjC 
siatkówki TRS „Siła”, a konkretnie przez 
Zbigniewa Gruszczyka i S. Krakowczy-
ka.

Zadbano tec o zawodników i kibiców. 
Wszystkich czCstowano napojami i pieczo-
nymi kiełbaskami. Turniej obserwowali 
rodzice niektórych graczy oczywiWcie tre-
nerzy.                            Wojsław Suchta

W ataku najlepsza para.                     fot. W. suchta                       

zwyciCzcy turnieju.                                    fot. W. suchta                       

pobegnanie lata
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dziesiCć  lat  temu

 KUltURA
27.9  godz. 9.00 „Na pocz>tku był rytm” - audycja 

   muzyczna Filharmnii Vl>skiej  
   dla klas II gimnazjum, sala wido- 
   wiskowa.
   SPORt
29.9  godz. 10.00 II Otwarte Indywidualne Mistrzo- 
   stwa Ustronia w Mtb - start, most 
   pod Skalic>. 
29.9  godz. 15.00 zakoMczenie Mistrzostw Ustronia  
   w Mtb, amiteatr.
30.9  godz. 11.00 Mecz piłki nocnej: Nierodzm-lutnia 

   zamarski,  stadion w Nierodzimiu.
    KINO 
21-27.9      godz.19.00   Niczego nie całujC, biograficzny, 
   15 lat, Francja.
28.9-4.10   Kino nieczynne - przepraszamy.

strzelectwo sportowe...           fot. W. suchta

 27-29.9 - pod najad>  ul. 3 maja 13 tel. 854-24-59
 30.9-2.10 - na szlaku   ul. 3 maja 46 tel. 854-14-73
 3-5.10  - na zawodziu  ul. sanatoryjna 7  tel. 854-46-58 
Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

Praca- wszystkie zawody budow-
lane. 0-512-290-378.

ZatrudniC krawcow>. 
0-600-610-654.

Transport opału – lot, drewno. 
Tel. 0-509-462-913.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

Sprzedam lodówko-zamracarkC 
Ardo – cena 500 zł. 0-507-460-
261.

PrzyjmC do pracy instalatora  
w brancy sanitarnej. 
Tel. 0-509-940-503.

Sprz>tanie – ceny umowne. 798-
809-610.

KupiC monety. UstroM, 887-025-886.

KupiC działkC budowlan> w Ustro-
niu Jelenicy lub w Kozakowicach  
i okolicach. Tel. 0-602-190-908.

PrzyjmC ucznia do nauki zawodu. 
Branca sanitarna. 0-509-940-503.

PrzyjmC praktykanta do sklepu. 
0-509-940-503.

M-3 UstroM, sprzedam. Tel. 0-601-
491-124.

Pokój do wynajCcia z kuchenk> 
dla studentki. 033 858-75-61.

Ziemniaki z własnego gospodar-
stwa bardzo smaczny gatunek  
z dowozem do klienta. UstroM, 033 
852-28-80, 033 854-11-71.

Do wynajCcia mieszkanie ok. 70 
m2, budynek jednorodzinny. 
0-509-840-083.

Sprzedam garac blaszak 4 x 2,5 m. 
Tel. 0-669-374-201. 

*    *    *

*    *    *

Tylko 55,7% uprawnionych zdecydowało siC oddać swój głos w wy-
borach do parlamentu. Jest to mniej nic Wrednia krajowa, która we-
dług szacunków wyniosła około 59%. Ponicej przedstawiamy ogólne 
wyniki wyborów w Ustroniu. Poszczególne partie otrzymały:
1. Sojusz Lewicy Demokratycznej   32,4 % głosów
2. Unia WolnoWci    27,3 %  głosów
3. Akcja Wyborcza SolidarnoWć    22,6 % głosów
4. Unia Pracy     3,7 %  głosów
5. Polskie Stronnictwo Ludowe   2,3 %  głosów
6. Ruch Odbudowy Polski   1,8 %  głosów
7. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów  1,8 %  głosów
8. Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów  1,5 %  głosów
9. Unia Prawicy Rzeczypospolitej   1,4 %  głosów
10. Blok dla Polski    0,7 %  głosów
11. Polska Wspólnota Narodowa   0,08 %  głosów

NajwiCcej głosów w Ustroniu otrzymał Antoni Kobielusz (SLD) 
– 1644, Emilia Czembor z (UW) otrzymała1012 głosów. W wy-
borach do Senatu ustroniacy obdarzyli najwiCkszym zaufaniem 
Janusza Okrzesika (UW) -  2529 głosów i Marcina TyrnC (AWS) 
– 2416 głosów.

18 wrzeWnia goWciliWmy w Ustroniu marszałka Sejmu Józefa Zy-
cha. Przed gmachem UrzCdu Miejskiego J. Zycha witali: wojewo-
da bielski Marek Trombski, wicewojewoda Jan Wysogol>d, poseł 
Tadeusz Sabat, przewodnicz>cy Rady Miejskiej Franciszek Korcz, 
burmistrzowie Kazimierz Hanus i Tadeusz Duda, prezes Zarz>du 
Miejskiego PSL w Ustroniu Jan KubieM. Marszałek przepraszał 
za kilkuminutowe spóanienie, ale jego kierowca trochC pobł>dził. 
NastCpnie w UM J. Zycha witały dzieci z zespołu Równica, od 
których otrzymał bukiet kwiatów i tomik poezji Wandy Mider. K. 
Hanus przyblicył goWciowi nasze miasto. NastCpnie udano siC 
na Zawodzie, gdzie dyr. Karol Grzybowski prezentował Szpital 
Uzdrowiskowy i Dom Zdrojowy. Gdy J. Zych pojawił siC na 
stołówce w uzdrowisku spocywaj>cy obiad kuracjusze witali go 
brawami. Marszałek zjadł tec taki sam jak wszyscy inni obiad.

W kampanii wyborczej do parlamentu w ChrzeWcijaMskiej 
Fundacji „bycie i Misja” odbyło siC doWć nietypowe spotkanie. 
Henryk Wieja zaprosił senatorów Janusza Okrzesika i Marcina 
TyrnC, by dyskutowali o moralnoWci w polityce. Uczestniczyło  
w tym tec kilkunastu mieszkaMców Ustronia. Powstrzymywano 
siC od prostych deklaracji przedwyborczych, a dwaj senatorowie 
zgodnie stwierdzili, ce ta dyskusja jest dla nich chwil> releksji, 
czymW innym, nic zabieganie  o głosy wyborców.                   (ar)... i komórkowe.            fot. W. suchta
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FELIETON

tak sobie myWlC

FELIETON

Szczyty

Lato to najlepszy okres na prowadzenie 
robót drogowych. Przynajmniej z punktu 
widzenia wykonawców. DzieM trwa dłu-
cej. Temperatura powietrza pozwala na 
prowadzenie robót. Nie trzeba siC obawiać 
nagłego ataku zimy czy opadów Wniegu. 
Jest nadzieja, ce dobrze wykonane prace 
nie zostan> zmarnowane czy przerwane 
przez mróz czy w ogóle nie sprzyjaj>ce 
warunki pogodowe… Nic wiCc dziwnego, 
ce letnie drogi pełne s> znaków ostrze-
gaj>cych przed prowadzonymi robotami 
drogowymi. Powoduje to koniecznoWć 
zwolnienia, jechania objazdami czy stania 
w korkach.

Bywa, ce jazda samochodem w tych 
warunkach staje siC prawdziwym utrapie-
niem. Bo prawdC powiedziawszy… lato 
jest najgorszym czasem na prowadzenie 

robót drogowych. Przynajmniej z punktu 
widzenia turystów, wczasowiczów, kura-
cjuszy i wszystkich innych ucytkowników 
dróg. Tak juc bowiem jest, ce w lecie notu-
jemy najbardziej ocywiony ruch samocho-
dowy. Nawet bez robót drogowych jazda 
samochodem w takim okresie bywa bardzo 
utrudniona. I to nawet wtedy, gdy jedzie siC 
szerokimi i wygodnymi autostradami.

KiedyW jechaliWmy przez FrancjC z pół-
nocy na południe nad Morze Vródziemne. 
Było to 1. sierpnia. Wiosn> jechaliWmy 
tymi samymi drogami. PodziwialiWmy 
wtedy wygodne autostrady, maj>ce po 
trzy pasy w kacd> stronC. I wspaniałe 
miejsca odpoczynku przy autostradach, 
na których mocna było odpocz>ć, posilić 
siC, kupić paliwo i załatwić jeszcze wiele 
innych spraw… Tylko, ce w ów pierwszy 
dzieM sierpnia, a tak dzieje siC co roku, 
autostrady były zatłoczone a i parkin-
gi i miejsca odpoczynku przepełnione 
były ponad wszelk> miarC. Jazda trwała  
w nieskoMczonoWć. A prawdziwy horror 
nastCpował na odcinkach, na których 
trwały roboty drogowe…

Zreszt> nie trzeba jechać ac tak daleko, 
aby przekonać siC jak mog> uprzykrzyć 
cycie kierowcom roboty drogowe. Wystar-

czy przypomnieć sobie choćby niedawne 
jazdy do Bielska trwaj>ce w godzinach 
szczytu, nawet dwie godziny. A i jazda 
po Ustroniu bywa utrudniona, gdy rusza-
j> roboty drogowe. Tym bardziej, ce nie 
ma gdzie prowadzić objazdów. Mamy na 
dobr> sprawC tylko jedn> drogC prowa-
dz>c> przez całe miasto. O równoległej 
drodze „pod skarp>” tylko siC mówi… 
Na szczCWcie ratuje sytuacjC, przynajmniej  
w pewnym stopniu, nowa droga w stronC 
Wisły.

Kacde wiCc powacniejsze naprawy  
w ci>gu ulic Skoczowska, DaszyMskiego, 
3 Maja prowadz> do powacnych utrud-
nieM w komunikacji po naszym mie-
Wcie. W lecie mCczyliWmy siC w zwi>zku  
z napraw> mostku, a na jesieni czeka nas 
remont ulicy i chodników miCdzy ronda-
mi. BCdzie wiCc znowu na co narzekać… 
I z tym licz> siC władze miasta. Dlatego 
nie zlecaj> wykonania robót na głównej 
drodze równoczeWnie w kilku miejscach. 
Utrudnienia wtedy s> mniejsze. Pozostaje 
jednak problem czy z wykonaniem tych ro-
bót zd>c> wykonawcy do nadejWcia zimy. 
Tym bardziej, ce pierwszy Wnieg spadł 
w tym roku w górach juc w pierwszych 
dniach wrzeWnia.                     Jerzy bór  

ma wody, to  nie ma gdzie umyć „szklo-
nek”), do tego mocna kupić: piwo grzane, 
wino grzane i zapiekankC duc>!? Informuj> 
o tym  „reklamy” napisane na tekturach ze 
starych pudeł.

Moim zdaniem Europa koMczy siC na 
górnej stacji kolei linowej na Czanto-
riC. Dalej to juc jest skansen złocony 
z przedwojennego nie remontowanego 
do dziW i zniszczonego przez „komu-
nC” czeskiego schroniska, postawionych  
w połowie ubiegłego wieku (za łaskawym 
zezwoleniem „naszej władzy ludowej”) 
przez „prywatn> inicjatywC” kiosków  
i wzniesionymi niedawno przez  czeskich 
„nowych (raczkuj>cych chyba) kapitali-
stów”, kiosków i wiat.

ZdajC sobie sprawC, ce na polance szczy-
towej Czantorii to gmina UstroM jest naj-
mniejszym udziałowcem. Połowa nalecy 
do Republiki Czeskiej i w całoWci nalecy 
do gminy Nydek, zaW  polska połowa  po-
dzielona jest pomiCdzy gminC Wisła, która 
licz>c tak „na oko” ma 3/4 czCWci i gminC 
UstroM, która posiada  tylko 1/4 czCWć po-
wierzchni. To komplikuje sprawC. Gmina 
Wisła nie interesuje siC tym peryferyjnym 
zak>tkiem, gdyc wszystko teraz skupia  
wokół „GołCbia”, by jak najszybciej zapo-
mnieć o skoczni w Malince.  My zaW mamy 
za mały teren, aby coW sensownego zrobić.  
Moce by tak „potajemnie” zmienić granice  
naszego miasta. Znam tak> urzCdniczkC  
w Zamiejscowym Oddziale Vl>skiego 
UrzCdu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, 
która prowadzi sprawy zmiany granic ad-
ministracyjnych miejscowoWci.Trzeba zło-
cyć oicjalny wniosek poparty referendum  
wWród mieszkaMców Ustronia. W kacdym 
razie trzeba spróbować nim gmina Wisła 
siC zorientuje. Trzeba coW z tym zrobić. Tak 
dalej być nie moce. Tak nie mog> wygl>dać 
szczyty naszych mocliwoWci.                 
              Andrzej Georg

Roboty drogowe

  W poprzednim felietonie napisałem, ce 
koMczC z polityk>, wiCc kilka słów wyjaW-
nienia. Otóc, podobnie jak Jan Maria R. 
nie biorC udziału w tych wyborach. Swojej 
partii  cyczC zaW zwyciCstwa. Od razu de-
mentujC jakiekolwiek pogłoski o tym, ce 
moja cona Elly, otrzymała od prezydenta 
Katowic, propozycjC pracy, wzglCdnie, 
ce bCdzie kandydować z jego partii. Za to 
moja suczka Lola, która naprawdC zna siC 
na polityce, juc dzisiaj wieszczy sukces 
Saby i jej pana.

W ostatni> sobotC wraz z Lol> zakoMczy-
liWmy zdobywanie wszystkich szczytów 
w Ustroniu. OczywiWcie chodzi o szczyty 
górskie, rócne takie wierzchołki i wznie-
sienia. ZdobyliWmy ostatni szczyt, to jest 
wierzchołek Wyszni, stanowi>cy zachod-
nie ramiC Orłowej, zaW ostatni dzieM lata 
pocegnaliWmy ogl>daniem zachodu słoMca 
ze szczytu Beskidka. Tak wiCc  staliWmy 
siC zdobywcami 32 ustroMskich  szczytów, 
wierzchołków i wzniesieM. W kolejnoWci 
zdobywania były to: Gurowa, Skalica, 
Lipowski GroM, barnowiec i bor, nastCpnie 
Równica, Beskidek, Palenica (3 wierz-
chołki) i dalej  Kopieniec, Jelenica (2 dwa 
wierzchołki),  Czatoca, Królów (Jelenica), 
KoMczyn, (2 wierzchołki), Czantoria, Mała 
Czantoria (2 wierzchołki), potem  Obora 
(Obłaziec), Bukowa, Cyrhla i Trzy Kopce 
WiWlaMskie (oczywiWcie 3 wierzchołki), 
Zakrzosek, Vwiniorka, Orłowa i JastrzC-
bie, wreszcie Górnik (Raztuki), Wysznia. 
Niektóre szczyty zdobywaliWmy po kilka 
razy i to rócnymi drogami, a mianowicie 

szlakami turystycznymi, drogami leWnymi, 
czy tec Wcieckami. Nie spoczywaj>c na 
laurach w niedzielC dokonaliWmy trawer-
sowania pasma Czantorii tras> z Ustronia  
przez Mał> CzantoriC. JesieM powitaliWmy 
na Czantorii (Wielkiej). Na najwycszym 
szczycie naszego miasta same „tragedie”. 
Najpierw w obskórnym schronisku Chata 
na Čantoryje, zachwalaj>cym sprzedac 
najlepszych czeskich piw, nieuprzejma 
barmanka zac>dała za 0,5 l čapovanego 
radegasta 7 PLN !!! Najpierw pomyWla-
łem: „Nie ma juc Balcerowicza, to pewnie 
wartoWć złotego tak spadła”. Ale po chwili 
zdałem sobie sprawC, ce w dzisiejszych 
czasach, nie jest tak łatwo zmienić raz 
ustalony ( przez Balcerowicza ) kurs złote-
go do korony czeskiej. W kacdym razie nie 
tak znacznie. Sprawa siC wyjaWniła, piwo 
kosztowało 4,00 PLN, natomiast 3,00 PLN 
to kaucja za „szklonkC”, z uzasadnieniem: 
„Bo kradn>. Nieuprzejma barmanka nie 
powiedziała, kto kradnie, my czy oni, czy 
tec moce wszyscy. Kaucji nie mogłem 
zapłacić, bo miałem wyliczone drobne 
na piwo. Tylko uroda mojej Loli, któr> 
zachwycali siC turyWci przybyli z połu-
dniowej strony granicy  sprawiła, ce po ich 
wstawiennictwie, sprzedano mi piwo bez 
kaucji. Po naszej stronie niewiele lepiej. 
Nasze kioski, oprócz hałaWliwej muzyki, 
która ma zwabić nieWwiadomych tego, co 
mog> tu spotkać turystów, nie przedsta-
wiaj> nic ciekawego.

Na samym szczycie Czantorii znowu 
„tragedia”. Nowo wybudowana czeska 
wieca widokowa, juc Wniedzieje ( a propos: 
na naszym Rynku „trzepak” tec Wniedzie-
je!!). Podobno wieca nie przynosi docho-
dów i czescy inwestorzy chc> j> sprzedać!? 
Moce warto by j> kupić, byłby to pierwszy 
krok we właWciwym kierunku! W kiosku 
po naszej stronie, same „rarytasy”: piwo  
(w plastikowym kubku, bo wiadomo nie 
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pod bramk> sokoła.                                                     fot. W. suchta

czycby karate na boisku piłkarskim?                                                  fot. W. suchta

okienko  haratyka
1 Czechowice-Dziedzice 21 23:8
2 Rekord Bielsko-Biała 20 29:7
3 Zapora Porąbka 19 24:8
4 Czarni-Góral Lywiec 15 17:6
5 Pasjonat Dankowice 14 11:8
6 Cukrownik Chybie 14 17:15
7 kuKnia 13 14:9
8 Podbeskidzie II 13 13:8
9 Spójnia Landek 11 9:8
10 Sokół Zabrzeg 10 18:16
11 Mieszko-Piast Cieszyn 8 5:14
12 Morcinek Kaczyce 7 9:17
13 Drzewiarz Jasienica 6 6:16
14 Podhalanka Milówka 4 10:25
15 Bestwina 4 5:22
16 Radziechowy 0 10:33

W zaległym spotkaniu Kuania podejmowała 
Sokoła, w WrodC 19 wrzeWnia, w meczu  
o mistrzostwo ligi okrCgowej. Pocz>tek 
spotkania wyrównany, nawet z przewag> 
Kuani, która miała okazje do zdobycia 
bramki. Z czasem coraz wyraaniejsza 
dominacja na boisku piłkarzy z Zabrzega. 
Pierwszy gol pada w 37 min. po nieudanym 
wybiciu piłki przez bramkarza Kuani 
Pawła Sztefka. Drug> bramkC Kuania 
traci tuc po przerwie i praktycznie było 
juc po meczu. Na nic siC zdały desperackie 
ataki Kuani w ostatnich minutach i strzał 
Roberta Haratyka w poprzeczkC.
Po meczu powiedzieli:
Graj>cy trener Sokoła Adam Krygier: 
- Jeceli sCdziowie nie panuj> na boisku, 
to trudno wymagać tego od zawodników. 
Dziwi mnie, ce sCdziowie nie dbaj>  
o nasze zdrowie, dopuszczaj> do ostrej 
gry, faulów z tyłu, po których powinny 
być czerwone kartki. Potem chłopcy siC 
denerwuj>. Widać, ce duco pracy przed 

W sobotC Kuania podejmowała PodhalankC .  
W całym spotkaniu Kuania miała przewagC, 
choć znowu zawodził brak skutecznoWci. 
Jednak na otwarcie juc w pierwszej minucie 
gola strzela Rafał Podcorski. Kolejnych 
sytuacji Kuania 
nie wykorzystuje, 
a  Popdhalanka  

wydziałem sCdziowskim w Bielsku-Białej. 
Mecz kontrolowaliWmy, zrealizowaliWmy 
załocenia taktyczne zagCszczaj>c Wrodek 
boiska i wychodz>c kontrami. Drucyna 
zagrała zdyscyplinowanie, nie grzała siC.  
Z naszej strony mecz dycypliny taktycznej. 
Trener Kuani Krzysztof Sornat: - Przede 
wszystkim chciałem pogratulować 
wydziałowi gier, ce zafundowali nam co 
dwa dni mecz. Jest to niepowacne. A dziW 
przegraliWmy z lepsz> drucyn>. Maj> trzech 
zawodników faktycznie kontroluj>cych 
przebieg gry. MyWmy nie wykorzystali 
sytuacji, a do tego katastrofalne błCdy. 

w 17 min. wyrównuje po błCdzie naszych 
obroMców. Druga połowa znowu zaczyna 
siC pomyWlnie dla Kuani. Po rzucie rocnym 
dla Kucni, obrona Podhalanki wybija 
piłkC zbyt blisko, podbiega Mateusz 
bebrowski i pewnie strzela. Gola meczu 
zdobył Robert Haratyk z rzutu wolnego 
prosto w okienko. 
Po meczu powiedzieli:
Trener Podhalanki Jan Satława : 
- Kuania wygrała, bo wykorzystała 
sytuacje, natomiast Podhalanka miała 
kilka sytuacji i ich nie wykorzystała. Poza 
tym wyszliWmy z pocz>tku bojaaliwie.  
W dwudziestej sekundzie strata bramki, to 
jest kuriozum. W przerwie mówiC, ceby siC 
zmobilizowali, a tracimy od razu bramkC 
ze stałego fragmentu gry. MieliWmy jeszcze 
szansC zremisować, ale piCknie wolnego 
strzela Haratyk i to był koniec. 

Trener Kuani Krzysztof Sornat: 
- Najwacniejsze s> trzy punkty. Mecz 
trochC nerwowy, bo poracka z Zabrzegiem 
tkwiła w głowach zawodników. Brak było 
tec WwiecoWci, bo co dwa dni graliWmy 
mecz. MieliWmy przewagC optyczn>, były 
sytuacje, nie wszystkie wykorzystane 
i to jest bol>czka, nad któr> musimy 
popracować. Mecz mógl siC podobać, 
były sytuacje bramkowe, bramki, a o to 
chodzi.                          Wojsław Suchta 

Kuania - Sokół zabrzeg 0:� (0:�)

Kuania - Milówka �:� (�:�)


