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Ukazał  się  setny  numer  waszej   gazety.  Jakie  były  początki  tego 
pisma? 
Przed  dwoma  laty  z inicjatywy  ks.  kanonika  Leopolda  Zielaski 
doszło  do  spotkania,  na  którym  wyłoniono  zespół  ludzi  mają
cych  prowadzić  gazetę  parafialną. 
Czy  każdy  kto  chciał  pracować  był  przyjmowany? 
Ksiądz kanonik  rozmawiał  ze wszystkimi  osobiście wyjaśniając 
jaki  jest  cel pisma  parafialnego, jakie  zadania  będą  stały  przed 
nami. Już na początku wiele osób się wycofało, część się zgodzi ła 
i takie były początki. Zakładanie pisma parafialnego to  twórcza 
i  inspirująca  praca,  ale  przede  wszystkim  duża  odpowiedzial
ność. 

„P o  Górach  i Dolinach"  jest dodatkiem  do  tygodnika  „Źródło" . 
Podobne dodatki istnieją w innych parafiach. Czy był jaki ś impuls 
z  redakcji  „Źródła" ,  by  powstawały  gazety  parafialne? 
Na pierwszym  naszym  spotkaniu  był  redaktor  naczelny  „Źród
ła" Adam  Kisiel z Bielska.  Ciekawie przedstawił pisma z innych 
parafii.  Naszą  pracę  rozpoczęliśmy  do  instruktażu  w  Bielsku, 
gdzie  redaktorzy  „Źródła"  uczyli  nas  warsztatu  dziennikars
kiego.  Podręczna  biblioteka  redaktora  pisma  parafialnego  jest 
pomocną  w  samokształceniu  i  powstawaniu  gazety. 
Czy zespół osób redagujących wasze pismo zmienił się przez te 100 
numerów? 
Właściwie nie ma większych zmian. Oczywiście  współpracujemy 
z wieloma osobami,  które przynoszą  do nas swoje propozycje na 
piśmie. O dopuszczeniu  do druku  artykułu decydujemy  kolegia
lnie. Swój istotny  głos ma  tu  ksiądz proboszcz.  Od  1 lipca  95  r. 
jest  nim  ks.  kanonik  Antoni  Sapota. 
Zespół redakcyjny nie jest wynagradzany za swoją pracę.  Czasem 
bywa  tak,  że  w  gazetach  redagowanych  społecznie  po  jakim ś 
czasie  traci  się  zapał  do  pisania,  są  kłopoty  z  wypełnieniem 
kolejnego  numeru.  Czy  też  mieliście  okres  pewnego  załamania, 
trudności? 
Były  takie  okresy  jednak  od  samego  początku  ks.  L.  Zielasko 
dodawał  nam  tyle  otuchy,  podbudowywał  nas  po  każdym 
niepowodzeniu,  że  wprost  niegrzecznie  byłoby  się  wycofać. 
Wspólnota  parafialna  jest  grupą  ogromnie  różnorodną,  za
skakująco i nieprawdopodobnie  bogaty jest  tu wachlarz  zainter
esowań  i  oczekiwań  wobec  parafialnej  gazety.  To  uskrzydla 
i  mobilizuje  do  dalszego  wysiłku.  W  Ustroniu  jest  wielu 
wspaniałych  ludzi,  którzy  powinni  się  przekonać,  że  często 
efekty pracy dla ludzi przynoszą  więcej satysfakcji niż  zarobiony 
kolejny  milion  złotych. 
Czy obecnie gazeta na tyle okrzepła, że można nie martwi ć się ojej 
przyszłość? 
Jest to duży znak zapytania. Każdy z nas oprócz pracy w redakcji 
ma  swoją pracę zawodową,  swoje życie rodzinne.  Na  razie  cenne 
jest  to, że chcemy pracować, czujemy potrzebę ewangelizacji. Jest 
to  entuzjazm  ludzi  przekonanych  o  potrzebie  swego  dzieła. 
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Sezon  biegowy  rozpoczęty  Fot.  W.  Suchta 

R O Z W I Ą Z A L I   S I Ę 
16 kwietnia  odbyło  się  wal

ne  zebranie  członków  Towa
rzystwa  Rozwoju  Turystyki, 
na  którym  podjęto  uchwałę 
o  samorozwiązaniu.  Postano
wiono  też,  że  majątek  T RT 
przekazany  zostanie  Beskidz
kiej  Izbie  Turystyki  z  prze
znaczeniem na działalność  od
działu  BIT  w  Ustroniu.  Jako 
główny powód  wniosku  o  roz
wiązanie  TRT,  jego  zarząd 
podał  brak  życzliwości  i  zro
zumienia ze strony władz  mia
sta.  Ostatnio  Towarzystwo  li 
czyło  28  członków. 

TRT  zostało  utworzone  26 
listopada  1991  r.  jako  jedna 
z pierwszych  takich  organiza
cji  w  kraju.  Z  jego  inicjatywy 
powołano  Centralną  Infor
mację i Recepcję. TRT  uczest
niczyło  także  w  akcjach  pro
mocyjnych,  również  tych  or
ganizowanych  przez  miasto. 
W  ostatnim  okresie  stanowis

ka  w  kilku  sprawach  zarządu 
TR T  i władz  miasta  wyraźnie 
się  różniły. 
—  Myślę,  że  dzisiaj,  już  po 
rozwiązaniu  TRT ,  szukanie 
winnych  takiego  stanu  rzeczy 
nie  prowadzi  do  integracji  śro
dowiska zajmującego się turys
tyk ą  —  mówi  burmistrz  Ta
deusz  Duda.  —  Dlatego  za
znaczę  jedynie,  że  TRT  nie 
udało  się  wypracować  modelu 
działania  odpowiadającego 
przeważającej   większości  pod
miotów gospodarczych związa
nych  z  turystyk ą  w  naszym 
mieście.  Mam  nadzieję,  że 
działania TRT zostaną  potrak
towane jako doświadczenie  po
zwalające  stworzyć  organizac
j ę skupiającą  tych  pracujących 
bezpośrednio  w  turystyce,  jak 
i tych działających na jej  obrze
żach.  Na  współpracy  z  takim 
stowarzyszeniem  na pewno  za
leży  władzom  miasta. 

Wydział  Oświaty,  Kultur y  i  Rekreacji  Urzędu  Miasta 
uprzejmi e  informuje ,  że  zapisy  do  k las  I  na  rok  1996/97 
przyjmuj e  się  w  Sekr.  Szkoły  od  26.4.  do  15.5.1996  r . 
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Gazeta  parafialna ma  swój  specjalny  charakter,  a kwestie  wiary 
są dla wielu ludzi bardzo osobiste. Jakie są reakcje czytelników na 
wasze  artykuły ? 
Spotykamy  się z różnymi  reakcjami. Cieszą nas listy do  redakcji, 
w których  zawarta  jest  rzeczowa  krytyka.  Wiele listów  dotyczy 
pojmowania  chrześcijaństwa  inaczej.  Są  głosy  ludzi  innych 
wyznań,  którzy  chcą  się dzielić  swymi  przemyśleniami.  Często 
odbywa  się  to  na  zasadzie  osobistych  kontaktów  poszczegól
nych  redaktorów. Na przykład  przyjazd Ojca Świętego w  ubieg
łym  roku  był  dla  nas  tematem  bardzo  ważnym.  Dla  wielu 
chrześcijan  była  to  próba,  którą  należało  przejść.  Najważniej
sze,  że  każdy  wyciągnął  dłoń  chętną  do  współpracy. 
Jak  wyglądają  wasze  kontakty  z  czytelnikami? 
Po pierwszym  roku  działania  przeprowadziliśmy  ankietę,  która 
odpowiedziała  nam  na  pytanie,  czego  od  nas  oczekują  czytel
nicy.  W  różnych  kręgach  przeprowadzamy  spotkania.  Z  nich 
wynika  jeden  wniosek  —jesteśmy  czytani. 
Mieszkamy w mieście wielowyznaniowym. Czy ma to jaki ś wpływ 
na  waszą  pracę?  Czy  dochodzi  do  bezpośrednich  kontaktów 
z  waszą  redakcją? 
Czytamy  gazety  innych  wyznań,  spotykamy  się  z  ich  redak
torami.  Na  co  dzień  staramy  się  modyfikować  swój  punkt 
widzenia,  choć  cały  czas  nie  zapominamy,  że  jesteśmy  gazetą 
Kościoła  katolickiego,  że  od  pewnego  charakteru  pisma  nie 
możemy  odstąpić. Wysłuchujemy  innych  opinii,  ale nasz  model 
pracy  ściśle  związany  z  kalendarzem  liturgicznym  jest  dla  nas 
najważniejszy. 
Czy  redakcja  „Źródła "   stara  się  jakoś  wpływać  na  charakter 
waszej   gazety? 
Nie. Czasopismo  żyje tym co niesie codzienność, praca w  redak
cji  z  natury  jest  dynamiczna,  wymaga  jednak  od  tworzących 
pismo  ogromnej  sprawności.  Pomocnymi  są  zawsze  redaktorzy 
„Źródła".  Dla nas jest miłym zaskoczeniem jeżeli nasze  artykuły 

Zespół  redakcyjny.  Od  lewej:  Józef  Twardzik,  siostra  Leokadia,  ks. 
Antoni  Sapota,  Daniela  Łabuz,  Anna  Suchanek,  Jolanta  Kamińska, 
Maria  Pasterna.  Fot.  W.  Suchta 

są  przedrukowywane  w  „Źródle".  Było  już  kilk a  takich  pub
likacji . 
Wydawanie gazety  pociąga  za sobą  koszty. Kt o  finansuje ukazy
wanie  się  „P o  Górach  i  Dolinach'*? 
Wszelkie  koszty  ponosi  „Źródło" ,  które  poprzez  to,  że  są 
dodatki  parafialne,  zyskuje czytelników.  Jest  to  metoda  trafia
nia do  czytelnika.  O  ile  kiedyś  rozprowadzano  ok.  20  egzemp
larzy  „Źródła"  w  naszej  parafii,  to  obecnie  jest  to  250—300 
egzemplarzy. 
Pracuje  pani  w  szkole.  Jak  pani  koledzy  w  pracy,  uczniowie 
zareagowali  na  prowadzenie  przez  panią  gazety? 
Początkowo  patrzono  z  zaciekawieniem,  jakby  pytając,  czy 
sobie  poradzę,  czy  wytrzymam  presję  otoczenia.  Jednak  dobre 
słowo  ludzi  różnych  wyznań,  rzeczowa  krytyka  pomagała. 
Ludzie  po  prostu  docenili  to,  że  chcę  pracować,  że  robię  coś 
innego.  Młodzieży  natomiast  należy pogratulować  stosunku  do 
gazet  kościelnych.  O  tym  że  czytają  najlepiej świadczy  fakt,  że 
nie  przepuszczą  żadnego  naszego  błędu. 
Czy  mogłaby  nam  pani  zdradzić  jak  wygląda  praca  w  waszej 
redakcji? 
Spotykamy  się w każdy  poniedziałek.  W  kilk a  godzin  powstaje 
numer.  Redagowanie zaś oznacza  ocenę merytoryczną  i formal
ną  tekstów  oraz  ich  adiustację,  dobór  i  eksponowanie  pozycji 
w  numerze,  na  kolumnie,  następnie  powielenie.  Każdy  numer 
pisma  musi  być  przedstawiony  do  akceptacji  księdzu  probosz
czowi. 
Jak  reagujecie  na  głosy  krytyczne? 
Wiele  osób  nie  chce  czytać  teologicznych  wywodów,  krytykuje 
informacje kościelne.  Dla  nich  najciekawsze  są  tematy  zaścian
kowe,  podwórkowe,  ściśle dotyczące  środowiska,  w  którym  się 
żyje.  Na  takie  głosy  też  musimy  reagować.  Redakcja,  która 
poważnie  myśli  o  swojej  pracy,  musi  uzmysłowić  sobie  obraz 
swojego czytelnika  oraz nieustannie  go  weryfikować w  oparciu 
o  telefony,  listy  do  redakcji,  spotkania  z  czytelnikami. 
Czy  udaje  się  wam  współpracować  z  młodzieżą? 
Jest  to dla  nas bardzo  ważne.  Ukazywały  się artykuły  młodych 
ludzi  patrzących  na  niektóre  sprawy  w  sposób  często  bulwer
sujący dla starszego pokolenia. Z niektórych  artykułów  musieli
śmy  niestety  zrezygnować,  gdyż  nasza  gazeta  nie  trafia  do 
wąskiej  grupy  studentów,  ale  ma  na  względzie  szersze  grono 
czytelników.  Młodzież  odpowiada  na  konkursy.  Pisze  ciekawe 
artykuły.  Trafnie  ocenia  pruderię  dorosłych.  Jest  świadoma 
własnych  błędów.  Najważniejsze — czyta  gazetę  i żywo  reaguje 
na  informator  parafialny. 
Jak  pani  znajduje  czas  na  pracę  społeczną.  Jest  pani  prezesem 
chóru „Czantoria" ,  redaktorem „P o Górach i Dolinach" , pracuje 
pani w szkole i zajmuje się rodziną.  Czy nie brakuj e pani niekiedy 
czasu? 
Wszystko  zależy  od  tego  jak  zaplanujemy  sobie  każdy  dzień. 
Staram  się  tak  układać  porządek  dnia,  by  przede  wszystkim 
spełnić  swój  obowiązek  wobec  rodziny,  dobrze  wykonywać 
swój  zawód,  a  potem  myślę  o  pracy  społecznej.  Jeżeli  dobrze 
się  zorganizuje  czas,  to  praca  w  redakcji  „Po  Górach  i  Doli
nach"  i  w  Estradzie  Ludowej  „Czantor ia"  jest  imponującą 
przygodą. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

W gminie Zebrzydowice  odda
no  35  km  wodociągów  i  7  km 
kanalizacji  sanitarnej.  Zaczęła 
także funkcjonować gminna oczy
szczalnia  ścieków. 

Najliczniejszą  Straż  Miejską 
ma  w  naszym  regionie  Cieszyn. 
Liczy  ona  blisko  30  osób.  Straż
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nicy  czuwają  na  dwie  zmiany, 
mając do  dyspozycji  dwa  samo
chody  osobowe  (malucha  i  po
loneza).  Najbardziej  dokuczają 
kierowcom,  karząc ich  mandata
mi  za parkowanie  w niedozwolo
nych  miejscach  i  zakładając  blo
kady. 

Zakład Celmy leżący na  terenie 
gminy  Goleszów,  systematycznie 
pomaga lokalnemu samorządowi. 
W ub. r. gmina otrzymała 100 min 
st.  zł  na  remont  jednej  z  ulic 
i  zakup  strojów  dla  dziecęcego 
zespołu  regionalnego, który  dzia

ła przy  Gminnym  Ośrodku  Kul
tury. 

Fili a UŚ w Cieszynie utrzymuje 
kontakty z amerykańskim  uniwe
rsytetem  ze  stanu  Teksas.  Trwa 
wymiana  grup  artystycznych 
z kręgu  muzyki  poważnej  i  plas
tyki. 

LO  im.  Osuchowskiego  jako 
pierwsza  szkoła  w naszym  regio
nie została włączona do światowej 
sieci Internet. Dzięki  komputero
wym  łączom młodzież ma dostęp 
do  informacji  na  całym  świecie. 

Internet  ma  także  Zespół  Szkół 
MechanicznoElektrycznych 
w  Cieszynie.  Inne  szkoły  też  by 
chciały... 

Adam Małysz — absolwent Ze
społu  Szkół  Technicznych 
w Ustroniu,  zdobył  tytuł  mistrza 
Polski  seniorów na Wielkiej Kro
kwi  w  Zakopanem.  W  ostatnią 
niedzielę marca  zwyciężył w kon
kursie  zorganizowanym  na  sko
czni w WiśleMalince,  sprawiając 
wiele radości kilku  tysiącom kibi
ców. 

(nik) 



Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
13 kwietnia  1996  r. 

Alicj a Pochopień,  Ustroń  i Henryk  Brudny,  Niemcy 
Jolanta  Smyk,  Ustroń  i Tadeusz  Wisełka,  Ustroń 
Ewa Cieślar,  Ustroń  i Freerk Jansen,  Holandia 

14 kwietnia  1996 r. 
Aneta Chromik,  Ustroń  i Marek  Piotrzkowski,  Gdańsk 

ń  *  * 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów 

Anna Gluza,  lat  94,  ul.  Spółdzielcza  1 /2 
Stanisława Jonczy,  lat  80, ul. Skoczowska  139 
Elżbieta  Ferfecka,  lat  90,  ul.  Obrzeżna  9 
Helena  Molek,  lat  80,  ul. Orzechowa  18 

ir   ær 
Chłopcy  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2 już  po  raz  trzeci  pod  opieką 

Zbigniewa  Gruszczyka  wystartowali  w Turnieju  Wiedzy  o  Bezpieczeń
stwie  Ruchu  Drogowego.  W  tym  roku  osiągnęli  największy  sukces 
zajmując II I miejsce w Turnieju Wojewódzkim, który odbył się w Mako
wie  Podhalańskim.  Tradycyjnie  już  uczestnicy  wojewódzkich  zmagań 
BRD musieli wykazać się perfekcyjnym opanowaniem jazdy na rowerze, 
dobrą  znajomością  Kodeksu  Drogowego  oraz  umiejętnością  udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym  w wypadkach  drogowych. 

Reprezentaci  „dwójki" :  Łukasz  Łużak,  Maciej   Krzempek,  Piotr 
Ol&zar , Paweł Kaczorowski, Jerzy Lipowczan w czasie startów  zdobyli 
wiele  cennych  nagród  dla  szkoły  oraz  trofeów  indywidualnych.  Do 
najcenniejszych należą: rower, komplet piłek, pomoce do nauki o ruchu 
drogowym.  Zbigniew Gruszczyk  uważa,  że jego podopieczni  nie  będą 
mieć najmniejszych  trudności  z uzyskaniem  prawa  jazdy. 

r   ær 
14 kwietnia próbę pobicia  rekordu  w biegu na nartach z Poniwca na 

Czantorię  podjął  junior  KS  Wisła  Janusz  Cieślar.  Mimo  że  młody 
zawodnik jest wicemistrzem juniorów na  10 km stylem dowolnym,  tego 
dnia  uzyskał  czas  o  6  minut  gorszy  od  rekordu  Henryka  Gazurka 
wynoszącego  23  min.  Przyczyniły  się  do  tego  fatalne  warunki  atmo
sferyczne i śnieżyce podczas próby. Tak więc nagroda 200 zł czeka nadal 
na  zawodnika,  który  uzyska  czas  lepszy  od  H. Gazurka.  W tym  roku 
organizatorzy  nie  przewidują  już  prób  bicia  rekordu,  nagroda  więc 
pozostaje do  przyszłej  zimy. 

Ci, którzy  od nas odeszli: 

Zuzanna  Buszak,  lat  80,  ul.  Lipowa  34 
Zuzanna  Zmełty,  lat  98,  ul.  Różana  28 
Emili a Kłapsia,  lat  73, ul. Gościradowiec  10 

Ze  zbiorów  Muzeum 
18  kwietnia  mija  10  lat  od  uruchomienia  Muzeum  Hutnictwa 

i Kuźnictwa. Dziś prezentujemy archiwalne zdjęcie wykonane w czasie 
wejścia do Muzeum pierwszych  gości. Na pierwszym  planie,  ówczesny 
dyrektor  naczelny  FSM  Ryszard  Welter,  odbija  pamiątkową  kartę 
zegarową. Przypominamy, że nasze Muzeum  funkcjonowało w ramach 
Zakładów Kuźniczych FSM  od kwietnia  1986 r. do września 1992 r. Od 
października  tego  roku  instytucja  ta  działa  jako  zakład  budżetowy 
Urzędu  Miejskiego. 

12.4.96 r. 
O  godz.  16.00,  na  ul.  Skoczow
skiej,  zatrzymano  nietrzeźwego 
pieszego, który  stanowił  zagroże
nie dla innych użytkowników dro
gi.  Wynik  badania  alkometrem 
— 2,49  prom. 

13.4.96 r. 
O  godz.  1.55, na  ul.  Katowickiej 
w  rejonie  dawnych  zakładów 
„Meprozet", kierujący oplem  ka
detem  mieszkaniec  Skoczowa,  na 
prostym  odcinku  drogi  jadąc  ze 
Skoczowa  w  kierunku  Ustronia 
z  nieustalonych  przyczyn  stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał 
na lewy pas jezdni  i stoczył się do 
rowu,  gdzie  uderzył  w  drzewo. 
Mężczyzna zginął na miejscu. Po
stępowanie  prowadzi  Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy  Re
jonowej Policji w  Cieszynie. 

13.4.% r. 
O  godz.  11.10,  na  ul.  Daszyńs
kiego, w rejonie przejścia dla  pie
szych, kierujący fiatem  126p mie
szkaniec  Ustronia  jadąc  z  nad
mierną prędkością potrącił na pa
sach ośmioletniego chłopca, który 
doznał  silnego  stłuczenia  podu
dzia.  Kierowca  trzeźwy. 

13/14.4.96 r. 
W nocy na ul. Daszyńskiego w re
jonie  dyskoteki  Mirage  2000  do
konano włamania do  „malucha", 
będącego  własnością  mieszkańca 

Cieszyna.  Straty  oszacowano  na 
około  250  złotych. 

14.4.96 r. 
O  godz.  16.30,  na  ul.  Szpitalnej, 
kierujący skodą mieszkaniec Biel
skaBiałej doprowadził  do kolizji 
z mieszkańcem  Siemianowic Śląs
kich jadącym toyotą. Sprawcę ko
lizj i ukarano  mandatem  w  wyso
kości  30 zł 

17.4.96 r. 
O  godz.  21.20,  na  ul.  Daszyń
skiego,  kierowca  fiata  126p  nie 
zatrzymał się do kontroli.  Ustalo
no, że był nim  mieszkaniec nasze
go  miasta. 

17.4.96 r. 
W  dniach  od  14—17  kwietnia 
włamano  się do budynku przy ul. 
Topolowej.  Po  wyłamaniu  drzwi 
wejściowych, łupem  złodziei  padł 
telewizor,  tuner  satelitarny,  do
mofon,  siedem  butelek  wódki. 
Straty oszacowano na około 4000 
zł. 

17.4.96 r. 
O godz. 21.50, na ul. Katowickiej 
kierujący  samochodem  ciężaro
wym  marki  star  nie  zatrzymał  się 
do kontroli w miejscu wskazanym 
przez patrol  ustrońskich funkcjo
nariuszy. Po przejechaniu kilkuset 
metrów  zatrzymał  się,  wysiadł 
z  samochodu  i  zbiegł.  W  toku 
podjętych  czynności  ustalono  iż 
uciekinier  jest  mieszkańcem  Sko
czowa. 

(M.P.) 

9.4.  —  Kontrola  porządkowa 
przy domach  wczasowych  na  za
wodziu.  Interweniowano  w  jed
nym  przypadku. 
—  Interwencja  na  żwirowni 
w Nierodzimiu  w sprawie palenia 
opon.  Udzielono  nagany. 

10.4.  —  Kontrola punktów  han
dlowych  prowadzących  sprzedaż 
alkoholu  pod  względem  posiada
nia  koncesji  wydawanych  przez 
Urząd  Miejski. 

11.4.  —  Nakazano  zaprowadze
nie porządku  przy  hotelu  „Rów
nica". 
—  Kontrola  porządków  w  cen
trum  miasta. 
—  Interweniowano  w  Lipowcu 
przy ul. Wesołej w sprawie wypu
szczenia psa. Właścicielowi udzie
lono  nagany. 
—  Udział  w  posiedzeniu  Rady 
Osiedlowej w  Lipowcu. 

12.4.  —  Nakazano  usunięcie 
niedbale postawionej reklamy ba
ru  „Wrzos"  przy  ul.  Grażyń
skiego. 

13.4.  —  W trakcie kontroli doja
zdu do wyciągu na  Poniwcu  uka
rano  mandatem  jednego  kie
rowcę. 

14.4.  —  W  trakcie  legitymowa
nia  kierowcy,  który  popełnił  wy
kroczenie drogowe  zaistniało  po
dejrzenie o fałszowanie prawa jaz
dy.  Kierowcę  przewieziono  na 
Komisariat  Policji. 

16.4.  —  Dalsza  kontrola  placó
wek  handlowych  prowadzących 
sprzedaż  alkoholu. 

17.4.  —  Interwencja  w  sprawie 
zanieczyszczenia  ul.  3  Maja  gru
zem  z rozbiórki  kina  „Uciecha". 
Kierownik  budowy  został  zobo
wiązany  do  natychmiastowego 
zaprowadzenia  porządku. 

(mn) 
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Od  1214 kwietnia Ustroń prezentowany  był na VII  Międzynarodo
wych Targach Turystycznych  „Beskidy" w BielskuBiałej. Nasze stois
ko  zajmowało  powierzchnię  12m2  i  usytuowane  było  w  kompleksie 
promocyjnym  pod  nazwą  „Ziemia  Cieszyńska  zaprasza".  W  targach 
uczestniczyło około  200 przedstawicieli  z całej Polski, a także z Czech, 
Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec i Francji. Swoją ofertę przedstawiały 
regiony,  miasta,  gminy,  stowarzyszenia  turystyczne,  biura  podróży, 
hotele,  ośrodki  wczasowe,  pensjonaty,  kwatery,  obiekty  sportowe 
i  rekreacyjne,  linie  lotnicze  oraz  turystyczne  agencje  reklamowe. 
Organizatorzy  zapewnili  wystawcom  i  zwiedzającym  różne  atrakcje: 
pokaz  walk  rycerskich  na  miecze  i  topory  w  wykonaniu  bractwa 
z Sztumu  oraz cieszącą się dużym powodzeniem  zarówno wśród dzieci 
jak  i dorosłych  ściankę wspinaczkową  obsługiwaną  przez Klub Wyso
kogórski  z BielskaBiałej. 

Ekspozycję naszego miasta  odwiedziło około  1000 osób. Byli wśród 
nich:  prezes  Urzędu  Kultury  Fizycznej  i  Turystyki  w  Warszawie 
—  Stefan  Paszczyk,  wojewoda  bielski  Marek  Trombski,  posłanka 
Grażyna  Staniszewska  oraz  burmistrzowie  i  wójtowie  wielu  miast 
i gmin. Ofertę  turystyczną  przedstawiły  sanatoria  — Róża,  Elektron, 
Malwa  i  Sanatorium  Uzdrowiskowe  oraz  domy  wczasowe,  hotele 
i pensjonaty: Rosomak, Barbara, Muflon, Relax, Gwarek, Przodownik, 
Anna, Sokół, Chemik, Ondraszek  i Narcyz. Z ich ofertą  zapoznało się 
około  50 przedstawicieli  biur  podróży  i  turoperatorów  począwszy od 
Gdańska, Elbląga, Malborka, Olsztyna, poprzez Warszawę, Bydgoszcz, 
aż  po  Katowice,  Racibórz,  Żywiec.  Szczególnie  zainteresowani  byli 
możliwością  organizowania  pobytów  dla dzieci — kolonii  i  zielonych 
szkół, a pracownicy zakładów pracy i firm miejscami odpowiednimi do 
organizowania konferencji, sympozjów, zjazdów i kursów. Urozmaice
niem  dla  odwiedzających  prezentację  Ustronia  była  degustacja  wód 
mineralnych  Czantoria  i  Ustronianka,  kawy  „Mokate"  i  ciasteczek 
„Delicje". 

Ekspozycję  miasta  organizował  Wydział  Oświaty,  Kultury  i  Re
kreacji  Urzędu  Miejskiego  przy  współpracy  Związku  Komunalnego 
Ziemi  Cieszyńskiej  i  firmy  „Haro".  Koszt  uczestnictwa  Ustronia 
wyniósł  około  3000  złotych.  Z  myślą  o  targach  wydany  został  także 
przez  UM  „Informator  Turystyczny",  o  którym  piszemy  obok.  Jak 
powiedziała  nam  Grażyna  Winiarska  z  Wydziału  Oświaty  Kultury 
i  Rekreacji  UM  nasze  stoisko  i  ekspozycja  Ziemi  Cieszyńskiej  były 
bardzo  profesjonalnie  przygotowane,  dobrze  się  prezentowały  i  nie 
odbiegały poziomem  od  stoisk  zagranicznych. 
Sporym  mankamentem  targów  był  termin  w  którym  zostały  zor
ganizowane, gdyż równocześnie odbywały się targi turystyczne w Kato
wicach.  Wydaje  się,  że wskazanym  byłoby,  aby  ludzie  zajmujący się 
przygotowaniem  takich  imprez w sąsiadujących województwach  poro
zumieli się wcześniej przynajmniej co do terminu  ich  przeprowadzenia. 

(mn) 

Urząd Miejski w Ustroniu dziękuje PSS „Społem",  „Mokate",  „Delic
jom",  Sklepowi  Rowerowemu  przy  ul.  3  Maja,  a  także  Grażynie 
Słotwińskiej za pomoc  w obsłudze  stoiska. 

f £ff Ji IIITt l I ł l i i t * iTł l 

Fot.  W. Suchta 

Stoisko  Ustronia  odwiedzili  m.in.:  wójcina  Istebnej  Danuta  Rabin, 
posłanka Grażyna Staniszewska, burmistrz Cieszyna Jan Olbrycht oraz 
Andrzej Georg.  Fot.  G.  Winiarska 

W  tej  chwili  budynek  kina 
„Uciecha" już nie istnieje.  We
dług danych, które  otrzymaliś
my  w  Parafii  św.  Klemensa 
powstał  w  1902  roku.  Nato
miast  Wojewódzki  Konserwa
tor  Zabytków  określa  czas  po
wstania  obiektu  na  I  połowę 
XI X  wieku. 

Mocno  przebudowany,  wie
lokrotnie  remontowany  zatra
cił  swoje  cechy  pierwotne, 
a  przez  adaptację  dla  potrzeb 
kina wnętrza uległy daleko  idą
cym  przekształceniom.  Od 
1902 roku  mieściły  się w  budy
nku  katolickie  związki,  czytel
nia,  sala  zebrań  i  zabaw  oraz 
gospoda  Wawrzynka,  Kółko 
Rolnicze  i  różne  organizacje 
kobiece.  Z  działalnością  tą 
związana jest osoba księdza wi
karego  Józefa  Karowskiego, 
który  założył w  1880 roku  pol
ską, katolicką  czytelnię, w  któ
rej gromadzono polskie książki 
i  prasę.  Na  stanowisku 
w Ustroniu  utrzymał się jednak 
tylko cztery  lata z powodu  nie
przychylności  niemieckich 
władz  administracyjnych, 
a  także  dyrekcji  Kuźni. 

Po  II  wojnie  światowej  wła
dze PRL  odbierały  mienie  koś
ciołom  i towarzystwom  chrześ
cijańskim. Los ten  spotkał  tak
że budynek  przy ul. 3 Maja. Po 
kilkudziesięciu  latach  pro
boszcz  Parafii  św.  Klemensa 
przeprowadził  postępowanie 
sądowe  udowadniające,  że  ja
ko  własność  przedwojennego 
stowarzyszenia  katolickiego 
działającego przy  kościele,  bu
dynek  należy do parafii.  Czasy 
były  niepewne,  więc  podjęto 
decyzję o sprzedaży.  Uzyskane 
pieniądze  posłużyły  do  wybu
dowania  Kaplicy  na  Zawo
dziu. 

Jako  powiedział  nam  jeden 
z obecnych  właścicieli  na  miej

scu kina powstanie pawilon  ha
ndlowousługowy.  Do  zimy 
budynek  powienien  być  goto
wy  w  stanie  surowym,  w  przy
szłym  roku  planuje  się  zakoń
czenie  prac.  Żeby  wyburzyć 
obiekt  inwestorzy  musieli 
otrzymać  zgodę  Państwowej 
Służby  Ochrony  Zabytków 
i Wojewódzkiego  Konserwato
ra Zabytków, gdyż wpisany był 
do  ewidencji  zabytków.  Zgodę 
wydano  w  grudniu  1995  roku. 
W  dokumencie  czytamy  m.  in. 
Postanawia  się  „zobowiązać 
inwestorów  tj .  właścicieli  do 
wymontowania  ozdobnej,  krę
conej  klatki  schodowej  i  prze
kazania  do  Muzeum  Hutnict
wa  i  Kuźnictwa  w  Ustroniu" 
oraz  „zobowiązać  do  uzyska
nia  opinii  konserwatorskiej 
w sprawie  przyszłego  zagospo
darowania  terenu." 

Likwidacja  budynku  zabyt
kowego,  który  odegrał  dużą 
rolę  w  życiu  społecznym  i  kul
turalnym  naszego  miasta  nie 
jest  oczywiście najlepszym  roz
wiązaniem.  Trzeba  jednak 
wziąć pod  uwagę jego  zły  stan 
techniczny  oraz  fakt, że  koszty 
restauracji  byłyby  olbrzymie, 
a  znalezienie  instytucji  lub 
osób  prywatnych  gotowych  to 
sfinansować  prawie  niemożli
we. 

W  tej chwili  projekt  pawilo
nów, które mają  stanąć na mie
jscu  kina  nie  jest  jeszcze  za
twierdzony.  W  styczniu  br. 
koncesję  w  formie  makiety 
przedstawiono  Komisji  Ukła
du  Przestrzennego  Miasta,  Ar
chitektury  i  Inwestycji  przy 
Radzie  Miejskiej  i  została  ona 
zaopiniowana  pozytywnie.  Po
zostaje  mieć  nadzieję,  że  po
wstanie  obiekt  wkomponowa
ny  w  krajobraz  i  specyfikę 
Ustronia. 

Monika  Niemiec 
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Nakładem  Urzędu  Miejs
kiego  wydano  „ Informator 
Turystyczny"  Miasta  Uzdro
wiska  Ustroń.  Szesnastostro
nicowy  folder  zawiera  sche
matyczną  mapkę  naszego 
miasta,  krótką  historię  oraz 
informacje, które pozwolą  go
ściom  wybrać odpowiedni  ho
tel,  pensjonat  czy  schronisko, 
zapewnić  sobie  wyżywienie 
i rozrywkę. Całość  podzielona 
jest  tematycznie  na  rozdziały 
rozróżnione  kolorystyką 
stron. 

Pod  tytułem  „Rekreacja" 

wymienione  są  szlaki  turysty
czne,  spacerowe,  rowerowe 
i biegowe, wyciągi narciarskie, 
baseny,  korty  tenisowe,  sta
diony,  siłownie,  sale  bilardo
we,  wypożyczalnie  sprzętu 
sportowego.  Część  zielona  to 
restauracje,  kawiarnie,  bary, 
pizzerie.  Niebieska  wymienia 
domy  wczasowe,  wczasowo
lecznicze,  hotele,  motele,  pe
nsjonaty,  schroniska  z ilością 
miejsc jaką  dysponujemy,  nu
merami  telefonów,  faxów,  te
lexów,  a także  ośrodki  kam
pingowe, pola namiotowe  i bi
wakowe.  Na różowych  kar
tach  znalazły  się  wszelkie  in
formacje  dotyczące  obsługi 
turystów:  adresy  biur  turys
tycznych,  miejsca  przejść  gra
nicznych,  kantory,  banki,  po
czty,  przychodnie  zdrowia, 
apteki,  sklepy.  W  rozdziale 
„Komunikacja"  przyjezdni 
dowiedzą  się jak  kontaktować 
się z  PKS  i PKP,  gdzie  można 
złapać  taksówkę,  zatankować, 
zostawić samochód  na  strzeżo
nym  parkingu,  zaopatrzyć  się 
w  artykuły  motoryzacyjne  lub 
w  razie  potrzeby  skorzystać 
z pomocy  drogowej czy  oddać 
pojazd  do  naprawy. 

Folder  jest  czytelny,  zawie
ra  konieczne  dla  turystów  in
formacje,  wzbogacają  go  cie
kawe,  choć  miernej  jakości 
zdjęcia.  UM  planuje  wydanie 
informatora  w  niemieckiej 
i  angielskiej  wersji  językowej. 

(mn) 

Burmistr z Miasta  Ustronia 
o g ł a s za 

Konkur s  na  stanowisko  dyrektor a 
Szkoły  Podstawowej   nr 2 w  Ustroniu, 

który  odbędzie  się  w  dniu  15.05.1996  r. o godz.  9.00  w  Urzędzie 
Miejskim  w Ustroniu. 
Kandydaci  powinni  spełniać następujące warunki: 
—  posiadać wyższe wykształcenie, mgr z przygotowaniem  pedagogi

cznym, 
—  legitymować się co najmniej dobrą  oceną  w pracy w okresie 5 lat 

pracy w szkole, 
—  posiadać  potwierdzone  aktualne  świadectwo  lekarskie,  dobry 

stan  zdrowia. 
Oferty kandydatów  powinny  zawierać: 
—  potwierdzony  kwestionariusz  osobowy, 
—  dokument  stwierdzający wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, 
—  opis przebiegu  dotychczasowej  pracy, 
—  zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia, 
Kandydat  przedstawi  podczas  rozmowy  z komisją  konkursową 
koncepcję pracy  na  stanowisku  dyrektora  szkoły. 
Oferty z  dokumentami  najeży  składać  do  dnia  7.05.1996  r.  w  Se
kretariacie  Urzędu  Miejskiego  lub  w  Wydziale  Oświaty,  Kultury 
i Rekreacji  Urzędu  Miejskiego. 

— — — — —

Uzdrowiskowy  Zakład  Przyrodoleczniczy, 
Ustroń,  ul.  Sanatoryjna  7 /9 

zaprasza  w dn iach  1.5.—5.5.96  r. do  ko rzys tan ia 
z  so lankowego  basenu  leczniczego 

w  godz.  12.00—19.00 
Ws tęp  o każdej  pe łnej  godzin ie. 

W  dn iach  2.5.  (czwar tek)  i  4.5.  ( sobo ta)  w  godz. 
12.00—18.00  czynne  będą:  masaże  podwodne,  bicze 

szkockie,  masaż  suchy,  siłownia. 

KURSY KOMPUTEROW E  PODSTAWOWE 
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  TECHNICZNYC H  W  USTRONIU 

Informacj e  tel.  543543 

Mimo zimy  kuszono  nas  rowerami.  l ot.  W. Suchta 

W najdłuższy weekend  tego roku 
o d  1 d o 4  m a j a 

Z A P R A S ZA  C O D Z I E N N I E  N A 

WSTĘP  BEZPŁATNY 
  Ł 'i'.   '  i" sm 

—
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Ogłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywa
nów,  tapicerki  meblową  i samochodo
wej.  Tel.  543839  w  godz.  7—9, 
17—20. 

Boazerie  panelowe w tym  MDF, boa
zerie  PCV wewnętrzne  i  zewnętrzne, 
panele podłogowe, sufity podwieszane, 
doradztwo,  montaż,  bezpłatny  trans
port.  Usługi  transportowe  do 1 t. 
Ustroń  tel.  542474  po  godz. 16.00 
również  w  niedzielę,  Cieszyn  tel. 
524485 w godz.  9—16. 

Dam  pracę  solidnemu  spawaczowi 
CO.  Tel.  544072 po godz. 19. 

Tanio  sprzedam  kolumny  „Mildton " 
i maszynę do dymu.  Tel.  542373. 

Firma  „SWISANA  gmbh"  przyjmie 
do  pracy  osoby o godnej  prezencji na 
terenie  Ustronia  i Wisły  (na stałe lub 
dodatkowo),  preferowane osoby o od
powiednim  wykształceniu  oraz z refe
rencjami. Oferty pisemne — Gałczyńs
kiego 5. 

S A T M O N T 
Gienek  Trzepacz 

^  RADIOTAX I > 
ZDRÓJ  USTROŃ 

do jazd  do  k l ien t a 
bezp ła tny 
zakupy  na  te le fon 
rabat  dla  s ta łych 
k l i en tó w  V 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul .  Hutnicza  3, tel. 542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K. Heczkowie — wy
stawa i sprzedaż prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Chińska  sztuka  ludowa 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 —14.00, wtorek 
od  9.00—16.00. w sobotę  w godz.  9.00  13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
3  Maj a  68, tel. 542996 
—  wystawa ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „ N a  Gojach" 
B.  i K . Heczkowie,  ul. J. Błaszczyka  19, tel.  541100 
Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, tel 542653 
Prezentacja prac Grupy  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy". 

Kin o  „Zdrój "  — ul. Sanatoryjna  7  (baseny) 
24—25.04.1996  r. godz.  16.00  ACE VENTURA — ZEW  NATURY 

19.00  WALECZNE  SERCE 
26.04.—02.03.1996  r. godz.  16.00  ANGUS 

19.00  ZABÓJCY 
03.05.—09.05.1996  r. godz.  16.00  GIRL  GUIDE 

19.00  CZYSTA  GRA 

I I
01.05 (środa) 
godz.  12.00  51. Rocznica  Wyzwolenia  Ustronia 
03.05.  (piątek) 
godz.  8.30  Nabożeństwo z okazji 3. Maja  (Kościół  Ewangelicki) 
godz.  9.00  Msza  św. w  intencji  Ojczyzny  (Kościół  Katolicki św. 

Klemensa) 
godz.  9.30  Koncert  Orkiestry  Dętej  Kopalni  „Pniówek"  przy Po

mniku  Pamięci  Narodowej — Rynek 
godz.  10.00  Złożenie kwiatów pod  pomnikiem  w Rynku  przez  społe

czeństwo  Ustronia 
08.05.  (środa) 
godz.  12.00  Złożenie  kwiatów  przez  społeczeństwo  Ustronia  z okazji 

zakończenia  II wojny światowej pod  Pomnikiem  Pamięci 
Narodowej przy Rynku  oraz na zbiorowej mogile ofiar II 
wojny  światowej  (cmentarz  katolicki) 

IMPREZ Y  TOWARZYSZĄC E 
29.04.  (poniedziałek)  godz.  19.00 — Program  poetyckomuzyczny 

„Konstytucja  3 Maja" — Koncert  Estrady  Ludowej  „Czan
toria"  — Górnośląskie  Centrum  Rehabilitacyjne  „REPTY" 
UstrońZawodzie. 

03.05.  (piątek) godz.  11.00—12.00  — Koncert  Orkiestry  Dętej  KWK 
„Pniówek" — UstrońZawodzie  k/Szpitala  Uzdrowiskowego 

04.05.  (sobota) godz. 10.00 — 6.  Ogólnopolski Bieg Przełajowy (17 km) 
— Ustroń—Bulwary Nadwiślańskie—Lipowski  Groń—Ustroń 

11.05.  (sobota) godz. 14.00 Mistrzostwa Ustronia w Siłowaniu na Rękę 
—  „Barman" 

11.05.(sobota) godz. 17.00 — Koncert  Jubileuszowy:  15Iecie Kameral
nego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń"  — Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa 

Mecze  Piłki Nożnej  o Mistrzostwo  „Aklasy " 
01.05  (środa) godz.  16.00 — Kuźnia  Ustroń — KS  Wisła 
12.05  (niedziela) godz.  17.00 — Kuźnia  Ustroń  — LKS  Pogórze 

Prosimy o odświętne  udekorowanie  budynków,  zakładów  pracy i  in
stytucji.

Fot.  W. Suchta 
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  (033) 542354 
Posiada  do dyspozycji: 
—  AUTOKA R  — 41 miejsc 
—  BUS — 9 miejsc 

(przystosowany  do ciągnięcia  przyczepy i  lawety). 

Zapraszamy  do  współpracy 

Samych  filmów  z Oscarami  i hollywoodzkiej  atmosfery  życzył 
burmistrz  Kazimierz Hanus otwierając kino  „Zdrój" w sali  widowis
kowej na  terenie  Zakładu  Przyrodoleczniczego.  Po  przecięciu  taśmy 
filmowej  oplatającej ekran,  burmistrz  gratulował  Grażynie  Bartosz, 
która  podjęła  się  prowadzenia  kina  na  Zawodziu.  W  uroczystym 
otwarciu  uczestniczyło  blisko  200 zaproszonych  gości,  a wśród  nich 
przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz i szczególnie  przez  panią 
Grażynę  hołubiona  młodzież  z  ustrońskiego  liceum. 

Kino  „Zdrój"  to  196  miejsc,  w  tym  specjalne  przewidziane  dla 
niepełnosprawnych  i wózków  inwalidzkich.  W powstanie kina  zaan
gażowała  swe oszczędności  G.  Bartosz,  i jak  nam  zdradziła,  liczy na 
niewielkie  zyski. 
—  Nie  spodziewam  się  „kokosów"   —  mówi.  —  Jestem  szaloną 
pasjonatką kina, kocham kino i to jest moje życie. Gdy dowiedziałam się 
0 możliwości  otwarcia kina  w Ustroniu podjęłam intensywne starania. 
Na razie obsługa  to pani Grażyna  i operator  zatrudniony  na  umowę 
zlecenie.  Na  więcej  nie  można  sobie  pozwolić  zważywszy  koszty 
wynajmu  sali i sprowadzenia  filmów.  Bilety  skalkulowano  w  cenie 
5 zł. Swe działania kino rozpoczęło od dwóch seansów dziennie, choć 
plany na przyszłość są  bogate. G.  Bartosz  liczy głównie na  młodzież 
1 dlatego  zamierza  otworzyć Młodzieżową  Akademię Filmową  z do
południowymi  seansami  połączonymi  z wykładami  specjalistów.  Po 
południu  repertuar  będzie  zróżnicowany,  tak  by  trafić  do  różnych 
odbiorców  — zarówno  przyjezdnych gości  Zawodzia  jak  i  ustronia
ków.  Przeważać  będą  filmy  popularne,  na które  chętnie  chodzi 
publiczność.  Funkcjonowanie  nowego  kina  otworzył  film  Macieja 
Ślesickiego  „Tato".  Niestety  zabrakło  wcześniej  zapowiadanego 
reżysera. Nie dojechał też przewodniczący  Komitetu  Kinematografii 
Tadeusz ŚciborRylski,  który  w specjalnym  piśmie wytłumaczył  swą 
nieobecność i wyraził swe uznanie „dla  inicjatywy, która musi cieszyć 
wszystkich szczerze zaintersowanych  rozwojem kinematografii w Po
lsce " 

Piłkarska  wiosna  rozpoczęła  się w zimowych  warunkach. 
Fot.  W.  Suchta 

Pierwsze  spotkanie  w  rundzie 
wiosennej  „Kuźnia"  Ustroń  ro
zegrała na wyjeździe. W niedziel
ne  popołudnie,  14  kwietnia  pił
karze zmierzyli się z reprezentan
tami LKS Simoradz. W tym  me
czu „Kuźnia" zagrała w składzie: 
bramkarze  —  Sławomir   Kamiń
ski, Zbigniew Bohucki  (rezerwa), 
obrońcy — Piotr  Popławski, Ma
rek  Wodyński,  Mariasz  Siwy, 
Maciej   Szatanik,  pomocnicy 
—  Wojciech  Kupa,  Rafał  Greń, 
Tomasz  Słonina,  napastnicy 
— Krystian Wawrzyczek, Janusz 
Szalbot, Szymon Pietrzyk. W tra
kcie  spotkania  na  boisko  weszli 
Andrzej   Krzysiek  i  Arkadiusz 
Maduziok. 

Poprosiliśmy  trenera  „Kuźni" 
— Piotra Krupę, o kilka  słów  na 
temat  przebiegu  spotkania: 
—  Wygraliśmy  w Simoradzu 
3:0. Do  przerwy zdobyliśmy jed
ną  bramkę.  Bardzo  obawialiśmy 
się  tego  meczu,  ponieważ  prze
graliśmy  z drużyną  Simoradza 
w rundzie jesiennej. Jest to dobry 
zespół u dlatego  przystąpiliśmy 
do  gry  bardzo  skoncentrowani. 
Zawodnikom  nakazałem  krycie 
na  całym  boisku  i uniemożliwie

nie rozwnięcia gry na skrzydłach. 
Polecenia  w  pełni  wykonano. 
Kiedy  nasi  zawodnicy  zoriento
wali  się,  że  gra  przeciwnika  jest 
rozszyfrowana i opanowana,  ru
szyli  śmiało z akcjami  ofensyw
nymi. Pierwszą  bramkę zdobyliś
my, gdy Szalbot  wymanewrował 
kilku  obrońców,  zacentrował, 
a  Siwy  głową  umieścił  piłkę 
w bramce. W drugiej połowie gra 
była bardziej wyrównana,  bo za
wodnicy  z Simoradza  nic mając 
nic  do  stracenia  zaczęli  atako
wać.  Obrona  stanęła  jednak  na 
wysokości  zadania  i nie  dopuś
ciła  do  utraty  bramki  podczas 
dzicsięciominutowcgo  intensyw
nego  ataku.  Drugą  bramkę  dla 
Ustronia zdobył obrońca — Ma
ciej Szatanik  strzałem w lewy róg 
bramki  z odległości  około 16 
metrów. Na  10 minut przed  koń
cem  meczu  Tomek  Słonina  zde
cydował  się  na  strzał  lewą  nogą 
z  ostrego  kąta,  piłka  trafiła  do 
siatki  między  bramkarzem  a po
przeczką.  Drużynę  trzeba  po
chwalić  za determinację,  koleże
ństwo  i dyscyplinę.  Uważam,  że 
było  to  bardzo  udane  rozpoczę
cie  rundy  wiosennej. 

43450  Ustroń 
ul.Fabryczna  10
otwarte 8.0016.00 
w sobotę 9.0013.00  / / / / 

Kwiaty dla  szefowej kina  od  ustrońskiej młodzieży.  Fot.  W. Suchta 
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—  To  dla  mnie  sprinterski  dystans,  a  w  pobiciu  rekordu  trasy 
przeszkodził mroźny wiatr . Uważam jednak ten bieg za bardzo dobry 
trening. — powiedziała  nam  na  mecie  Srebrnej Mil i  Aniela  Nikiel , 
reprezentantka  Polski  na  Olimpiadę  w  biegu  maratońskim. 

Jeszcze  w  zimowej  aurze  odbył  się  14  kwietnia,  na  bulwarach 
nadwiślańskich  VI  Bieg — Srebrna  Mil a  Burmistrza.  W  niedzielne 
przedpołudnie  na  starcie  stanęli  zawodnicy,  amatorzy,  młodzież. 
Wśród  kobiet  zwyciężyła  Aniela  Nikiel  z  „Piasta"  Cieszyn,  która 
pokonała  1 milę  (1609 metrów)  w czasie 4 min. 49 sek. Druga  była 
Iwona  Bujok  z  Brennej  z  czasem  5  min.  i  47  sek.  Jako  trzecia 
przybiegła  Aleksandra  Masiuk  ze  Skoczowa,  po  6  min.  i  41 
sek.Bardzo wyrównana  czołówka  panów  prezentuje się następują
co: najszybszy  był  rekordzista  trasy  Andrzej  Łukasiak  z  Cieszyna 
—  4  min.  25  sek.,  drugi  Wojciech  Sitek  z  Wodzisławia  Śląskiego 
—  4  min.  i  35  sek.,  trzeci  Korneliusz  Rakus  z  Górek  Wielkich 
— 4  min.  i  38  sek. 

Starterem  zawodów  tradycyjnie  była  posłanka  Unii  Wolności 
— Grażyna Staniszewska, która na mecie wręczała nagrody  zwycię
zcom.  Poproszona  o  ocenę  biegu  powiedziała:  —  Wiele  imprez 
sportowych zamiera,  ta się  trzyma. Znakomicie,  że są  ludzie, którzy 
chcą  biegać.  Wydaje  się,  że  takie  spędzanie  wolnego  czasu,  a  nie 
siedzenie przed telewizorem, należy propagować i dlatego towarzyszę 
Andrzejowi  Georgowi  w tych wszystkich  imprezach  sportowych. 

A.  Nikiel  odbiera  medal  z rąk  posłanki  Grażyny  Staniszewskiej. 
Fot.  W.  Suchta 

Taki  se  bajani 
Idym  po  Ustroniu  i  widzym,  że  rozbiyrajóm  kino.  Tak  mie 

naszły  myśli,  co  to  kino  było  do mie,  do  nas  Ustrónioków.  Jak 
pamiyntóm,  to  nie  mówiło  sie  kino,  jyny  czytelnia,  abo  Do 
Wawrzyczka.  Co  tam  ludzue  czytali,  to już  nie pamiyntóm,  ale 
isto  szło  se  tam poczytać  gazete  jakom,  a może  aji  książkę.  To 
bydóm  wiedzieli  starsi  lody  mie.  Ale  se  tam  szło  wypić piwo,  czy 
zode  a może  aji półkę.  Jednako  hneda po  wojnie  to z  tej  czytelni 
zrobili  świetlice  i  tam  Liga  Kobiet  tańcowała  i  śpiywała. 
Zbiyrały  sie  tam  baby,  aby  se  porepecić,  pośpiywać,  pośmioć. 
Teraz  ni ma  ani kina,  ani czytelni.  Może  na  tym  miejscu  stanie 
cosi  inkszego,  szykownego.  Ni  ma  też  szkoły  kole  kościoła 
—  wypoliła  sie, a jo  w tej szkole  sie uczyła.  Teraz jak  widzym  ty 
ograbki  murów,  to sie mi  zdo,  że  tak pumału  rozsypuje  sie  wiela 
rzeczy,  do  kierych  człowiek  nawyk,  umiłowoł  i  stworzył. 
Roz  też  cosi  dłóżyj  pore  nas  dziełuch  zustało  w  szkole.  Już 
chcymy  wyńś,  a tu dwiyrze  zamknióne.  Isto  nas syncy  zamkli  na 
sfol  i poszli.  Burzymy  na  dwiyrze,  wrzeszczymy,  ale  kaj  tam, 
żodyn  nas  nie  słyszy.  Tercjanka,  staro  Banaśka  isto  kańsi 
poszła.  Tóż  my  nic,  otworziły  my  łokno  i  przez  to  łokno 
wyskakujymy.  Cestóm  idzie  kiyrownik  —  uwidzioł  nas,  ow
rzeszczoł.  Pamiyntóm,  że  wszystki  my  miały  na  świadectwie 
obniżone  zachowani.  Nic  nie pumógło  wykłodać,  że  nas  syncy 
zamkli,  miały  my  nie  siedzieć  w  szkole,  skoro  nauka  sie 
skończyła.  Dobrze  chocioż,  że  to  było  nisko,  bo mogłyby  my  se 
klepeta  jeszcze  połómać.  Jak  tak  baby  nauczyły  sie  fajnie 
tańcować,  a  śpiywać,  to  po tym  na festynach,  co  Liga  Kobiet 
razem  z  fajermónami  robiła,  tańcowały  i  śpiywały,  a  ludzie 
klaskali  i  radowali  sie.  Wszystki  baby  wyczepióne  w  żurkach, 
dziełchy  z piyknymi  splatkami  we warkoczach.  Suknie  furgały, 
aż  było  im  widać  nogi  wysoko.  Jo  też  chciała  tańcować,  alech 
była  za  mało  i ni  mógli  do  mie  znóś  tanecznika.  W  parku  za 
basynym,  postawili  drzewianne  budy,  z  desek  zbili  podium  do 
tańcowanio  i postawili  ławki  z  nieheblowanych  desek.  Jak  sie 
zaczlo  lato  to sie baby  zmowiały  z fajermanami,  co kiery  bydzie 
robił.  Baby  piykły  kołocze,  robiły  kanapki  —  sprzedowały  to 
pod  budami,  chłopi  sprzedowali  piwo,  zode,  wiyrsztle.  Muzy
kanci  grali  na  trómpetach,  ludzie  tańcowali,  dziecka  sie  kopyr
tały,  też  tańcowały.  Fajnie  było.  Sie  mi  zdo,  że  taki  piyrszy 
festyn  był  na  1 moja  i że  każdóm  niedziele  przez  lato  ludzie  sie 
bawili.  Czasym  szło  se  kupić  los  i cosi  na  tyn  los  wygrać. 

Hanka  lod  Śliwko w 

POZIOMO: 1) jechały kolorowe 4) żona Zygmunta Starego 6) 
na  benzynę  8)  deptak  morski  9)  pogotowie  ratunkowe  10) 
dowodzi  małym  oddziałem  11)  na  półkach  sklepowych  12) 
przywódca  Egipcjan  w  powstaniu  przeciw  Persom  (456  r. 
p.n.e.)  13)  umowa  ubezpieczeniowa  14)  marne  łóżko  15) 
zgorzelina 16) imię Utta zdrobniale 17) latem na wagę złota 18) 
Akademia  Teologii  Katolickiej  19) przychodzi  do  woza  20) 
Izabela dla  znajomych 
PIONOWO:  1) z zabytkową  kopalnią  soli 2) jeniec 3) zdjęcie 
aktora  4)  moneta  miedziana,  szeląg  5)  pisarz  brazylijski  6) 
gospodarz  ustrońskiego  ratusza  7)  Zebrzydowska  z  drogą 
krzyżową  11) port  w Libii  13) ściganie  kogoś 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania 
rozwiązań mija  12 V. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr   13 
WIOSENNE WODY 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  ALICJA  BIŁK O  z  Ustronia,  ul. 
Źródlana  97. Zapraszamy do  redakcji. 

20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   2D  zł   20  zł 

 Adres redakcji:


