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KOMEDIANT SCENY  NARODOWEJ 
Rozmowa  z Olgierdem  Łukaszewiczem,  aktorem 

Podczas Ustrońskich  SpotkańTeatralntych  wystąpił z  monodra
mem  „A  kaz  ty  ta  Polska,  a  kaz  ta"  Olgierd  Łukaszewicz,  aktor 
Teatru  Narodowego  w  Warszawie.  Prof.  Matrian  Żyromski  tak 
pisze  o  spektaklu: 

„Ilekroć  odczuwamy potrzebę  mówienia  o sprawach  państwa, 
narodu  i  społeczeństwa  sięgamy  do  słów  Wyspiańskiego.  Tak 
uczynił  O. Łukaszewicz.  Występując używa  czapki  błazeńskiej, 
wykonanej  z gazety,  ponieważ  to przeciw  dziennikarzowi  uka
zuje się błazen narodowy  Stańczyk.  Olgierd  Łukaszewicz  wydo
był z Wyspiańskiego prawdy  znane i nie nowe, przywołane  wszak
że  we  właściwym  miejscu,  czasie  i dzięki  temu  trzyma  uwagę 
widzów na  wodzy przez  całe  przedstawienie 

Ostatnio  wielu  pana  kolegów  występuje  w  reklamach  telewi
zyjnych,  pokazuje  swoją  twar z  przy  okazji  wielu  promocji . 
Jaka  jest  pana  opinia  na  ten  temat? 
Proponowano  mi  reklamowanie  proszku  do prania,  komputerów, 
jedna  z  firm  produkujących  artykuły  spożywcze  chciała  wyko
rzystać  scenę  o  karbinadlach  z  „Perły  w  koronie"  promując  ja
kieś  kotlety.  Uważam,  że  scena  ta  po  pierwsze  jest  własnością 
Kutza,  nie moją, a po drugie  żal  by mi  było  tych  ujęć z  pięknego, 
artystycznego  filmu. Zgodziłem  się kiedyś na wykorzystanie  go
towej  sceny  z „Seksmisji".  Film  właściwie jest  własnością  reży
sera,  a  skoro  on  wyraża  zgodę,  to  co  j a  będę  stawał  okoniem. 
Najchętniej  reklamowałbym  własne  produkty    przedstawienia, 
filmy .  I taką  reklamę  uważam  za prawidłową. Niedawno  koncern 
tytoniowy  ufundował nagrodę  dla  Andrzeja  Wajdy, która  będzie 
stale przyznawanym  wyróżnieniem  dla reżyserów.  W  Niemczech 
byłem  na  festiwalu  teatralnym  związanym  ze  starością,  gdzie 
wystawiano  znakomite  sztuki,  na przykład  „Król a  Lira",  i ten  fe
stiwal sponsorowała  firma  produkująca preparaty witaminowe  dla 
ludzi  starszych. 
Czy  ma  pan  coś  przeciwko  występowaniu  w  reklamach? 
To jest  indywidualna  sprawa  każdego  aktora.  Natomiast  kwestia 
finansowania się jest bardzo  istotna w naszym zawodzie,  wiadomo, 
że z tym  nie jest  najlepiej. Jedni  idą do  reklamy jako  mięso  armat
nie,  bo  reprezentują  jakiś  pożądany  typ  urody,  a  inni  dlatego,  że 
mają bardzo znaną twarz, akurat „gorącą". Ja do  tej  kategorii  się nie 
zaliczam, a kiedy moja twarz była  „na topie", w  latach 70., tak  roz
winiętego  tynku  reklamy nie było.  Wydawało mi się kiedyś, że jak 
ktoś odda swoją twarz komercji, wychodzi z gry artystycznej. U nas 
jednak nikt się tym specjalnie nie przejmuje, a znakomici  reżyserzy 
angażują kolegów reklamujących kotlety, papierosy, wódkę,  samo
chody, znakomitych  zresztą  aktorów. 
Czy  obecnie  kwestie  prawa  autorskiego  są  ju ż  na  tyl e  uregu
lowane,  że  wiadomo,  kto  ma  udzielać  zgody  na  przykła d  na 
wykorzystanie  sceny  z  fi lmu ? 
Moj a  twarz jest  moją  własnością,  to już  wiadomo.  Poważne  fir
my  podchodzą  do  tego  na  ogół  profesjonalnie.  Ostatnio  jednak 
Teatr  Narodowy  wydrukował  olbrzymi  plakat  do  Męki  Pańskiej 
z moją twarzą wielkości drzwi modelowaną na  ikonę. To taki  nowy 
typ  reklamy  teatru,  ale  nie  ma  tam  ani  słowa  o  tym,  że  to  moja 
twarz,  chociaż  z boku jest  nawet  napisane  nazwisko  autora  zdję
cia.  Uważam  to za  nadużycie. 

(cd. na  str.  2) 

Żegnamy  zimę.  Fot.  W.  Suchta 

WYKORZYSTAĆ  GAZETĘ 
25  lutego w „Leśniku"  na Jaszowcu  spotkali  się ekolodzy  zrze

szeniu  w  ustrońskim  Kole  Polskiego  Klubu  Ekologicznego.  Ob
rady prowadził Zygmunt  Białas,  a sprawozdanie  zarządu z  czte
roletniej  kadencji  przedstawił  Aleksander   Dorda.  Koło  PKE  li
czy 27  osób.  przy czym  z grona  członków  skreślono  tych,  którzy 
nie  płacą  składek  i  nie  uczestniczą  w  pracach  Koła.  Ekolodzy 
mogą  pochwalić  się raportem  o stanie środowiska  naturalnego  w 
naszym  mieście.  Zresztą  raport  ten  odbił  się  szerokim  echem  w 
prasie. Zorganizowano  także  wystawę  „Wody  i lasy  Ustronia",  a 
folder  do  tej  wystawy  wydano  także  w  języku  niemieckim.  W 
pierwszym  numerze  Kalendarza  Ustrońskiego  pojawiły  się  arty
kuły  członków  Koła    Z.  Białasa  i  Leona  Mijała .  W  minionej 
kadencji zorganizowano  kilka wycieczek, w których  uczestniczyły 
także osoby  spoza  Koła. Tradycyjnie z okazji Dnia Ziemi  sadzono 

(cd. na  str.  4) 

MŁODZI  DEMOKRACI 
9  stycznia zostało zarejestrowane  lokalne koło  Stowarzyszenie 

„Młodz i  Demokraci"  w  Ustroniu.  Stowarzyszenie  tworzą  ludzie 
młodzi  od  16 do 30 roku życia, którzy chcą  się rozwijać  i realizo
wać  ciekawe  pomysły  w  dziedzinie  kultury,  polityki,  ekologii  i 
sportu. 

Osoby  zainteresowane  udziałem  w  Stowarzyszeniu  zaproszo
ne są na wycieczkę  zorganizowaną  z okazji pierwszego dnia  wio
sny, która odbędzie  się pod  hasłem:  „Ustrońska  wiosna  w  obiek
tywie".  Chętni  do  wzięcia  udziału  spotkają  się  21  marca  na  par
k ingu  pod  w y c i ą g i em  Ko lej  L i n o wa  na  Czan to r ię  w  Us t ron iu  Po
lanie  o  godz.  11.00. 

Podczas  wycieczki  będzie  można  odwiedzić  i  sfotografować 
najbardziej urokliwe  miejsca w Ustroniu. Ze zdjęć pochodzących 
z  wycieczki  powstanie  wystawa.  Trasa  prowadzić  będzie  przez 
Równicę  i Orłową,  a  zakończy  się  ogniskiem  w  Dobce,  podczas 
którego  nadleśniczy  Leon  Mijał  uzupełni  zdobyte  w terenie  wia
domości  dotyczące przyrody  Beskidu  Śląskiego. Uczestnicy  wy
cieczki  proszeni  są  o zabranie  aparatów  fotograficznych. 



KOMEDIANT SCENY  NARODOWEJ 
(cd. ze  str.  1) 

Czy  w  takich  sytuacjach  odwołuje  się  pan  do  sądu? 
Nie, nie chciałbym  przesadzać,  ale zażądałem, żeby przynajmniej 
w programie  napisano, gdzieś tam  na końcu  małymi  literkami,  że 
reprodukowana  na  plakacie  twarz  należy  do  aktora  takiego  i  ta
kiego,  który  w  przedstawieniu  gra  taką  a taką  rolę. 
Pochodzi  pan  ze  Śląska,  czy  wypoczywał  pan  w  Ustroniu? 
Bywałem  w  tych  okolicach,  pamiętam  na  przykład  Stożek.  Na 
nartach  nie jeżdżę,  ale jeździłem.  Pamiętam  zjazdy na  Kozińcu  i 
obóz  w klasie  maturalnej.  Wspominam  to do  dziś  z wielką  rado
ścią. Natomiast jak  grałem  w  filmi e o kurierach  tatrzańskich,  na
zywał  się  chyba  „Znicz  olimpijski" ,  ćwiczył  nas  sam  Stanisław 
Marusarz.  Któregoś dnia postanowiłem  sam zjechać z  Gubałów
ki .  Kiedy  się  wybierałem  zatrzymał  mnie  kierownik  produkcji  i 
zabronił  iść,  bo  w  razie  wypadku  staje  film . 
Kończył  pan  krakowską  szkołę  teatralną,  ale  związany  jest 
pan  z  Warszawą.  Czy  to  był  świadomy  wybór? 
To  jest centrum,  to jest giełda naszego  zawodu.  Potem  dopiero,  w 
latach  70.  Wywindował  się  też  Kraków.  Kraków  oczywiście  za
wsze  był  centrum  kulturalnym,  ale jeśli  chodzi  o giełdę  zawodo
wą, dostęp do  filmu, to tylko  Warszawa.  Po szkole teatralnej  dwa 
lata  byłem  związany  z krakowskim  Teatrem  Rozmaitości,  obec
nie  Bagatela. 
Czy  jest  pan  wybredny  przy  wybieraniu  ról ? 
Zdarzały  się  filmy , w  których  odmówiłem  udziału,  ale w  niektó
rych  przypadkach  nie  rozumiem, już  po  latach,  dlaczego. 
Czy  świadomie  kreuj e  pan  swój   wizerunek? 
Wizerunek  może  kreować  kinematografia,  ale  po  części  wynika  z 
wyborów, których  aktor dokonuje. Często są to jednak  przypadki. 
Jestem  przeciętnym  widzem,  raczej  nie śledzę prywatnego  ży
cia gwiazd, ale w  przypadku  niektórych  aktorów  można  usły
szeć  ile ma dzieci, z któr ą  ju ż żoną  mieszka  itd . O  panu  raczej 
nie,  czy  pan  chroni  w  jaki ś  szczególny  sposób  swojego  życia 
prywatnego? 
Zawsze  wzdrygałem  się przed  kolorowymi  pismami,  ale  właści
wie nie ma  możliwości,  żeby  się od  nich  uwolnić.  Rozmawiam  z 
kimś  znajomym  na ulicy, mówię  co u mnie  słychać,  a potem  czy

Fot.  W.  Suchta 

tam o tym w gazecie.  Sprzedają dziennikarze  takie głupoty,  gdzie 
kto spędził wakacje, czasem  nawet  piszą  rzeczy wyssane z  palca. 
Ja  mam  żonę  tę  samą  od  początku,  Grażynę  Marzec,  koleżankę 
ze studiów, obecnie aktorkę  Teatru  Powszechnego  w  Warszawie. 
Córka, Zuzanna ma  lat 20, studiuje. Na szczęście nigdy nie  chciała 
być aktorką. Odradzałbym  jej.  To jest zawód, który niesie ze  sobą 
tyle  upokorzeń,  rozczarowań...  Przynosi  też  oczywiście  wiele 
szczęścia,  ale  więcej jest  tych  przykrych  przeżyć.  Tej  niesamo
witej  dyspozycyjności,  tak  niewielkiego  wpływu  na  kształtowa
nie  swojej  kariery,  chciałbym  swojemu  dziecku  oszczędzić. 
Czy  występy  w  takich  małych  miastach  jak  Ustroń  coś  dla 
pana  znaczą? 
Od  lat  z przyjemnością  jeżdżę  z moimi  małymi  programami  po 
Polsce.  Spotykałem  się  z  widzami,  którzy  mnie  nigdy  w  teatrze 
nie  widzieli  i pewnie  by  nie  zobaczyli,  więc  przynajmniej w  ta
kim  małym  spektaklu  się  spotykamy.  Oczywiście  wiemy  ile  te
atru można  wykrzesać  na takim  spotkaniu, ale też  zdajemy  sobie 
sprawę  z odmienności  kontaktu. 
Czy  lubi  pan  przedstawiać  małe  form y  teatralne? 
Monodramy  mają to do siebie, że można je kształtować jako rodzaj 
spotkania,  forma teatralna jest  tylko pretekstem  do  rozmowy. 
Czy  mógłby  pan przybliży ć  monodram,  któr y przedstawił  pan 
w  Ustroniu? 
Oparty jest  na  fragmentach dramatów  Stanisława Wyspiańskiego 
„Wesele",  „Wyzwolenie"  i „Warszawianka". Jestem  po prostu  ko
mediantem  sceny narodowej, mam  na głowie czapkę z gazety,  na 
której  znajduje się  znany  nam  napis  Rzeczpospolita,  ukradzione 
słowo,  nawet  przez  samą  gazetę.  Jest  tam  kilka  wybranych  po
staw  Polaków,  aktualnych  teraz,  mimo  że  nakreślonych  100  lat 
temu,  powracających jak  fatum. Myślę,  że  ten  spektakl  ma w  so
bie jakąś  aktualność.  Fragmenty  w  sztuce  być  może  nie  mają  tej 
intensywności,  a w  takiej  pigułce  pokazują  swój  publicystyczny 
pazur.  Przy  przygotowywaniu  tego  spektaklu  pojawiła  się  kwe
stia;  w  imieniu  kogo  mówić?  Sam  nie jestem  ani  dziennikarzem, 
ani  felietonistą,  jestem  aktorem,  który  buduje  wieczór  ze  słów 
wieszcza.  Myślę,  że każdy aktor,  który  bierze na warsztat  tematy 
narodu, społeczeństwa,  staje się takim  aktorem  sceny  narodowej, 
choć  mało  mamy  tego  typu  tekstów  w  literaturze. 
Dlaczego  wybrał  pan  Wyspiańskiego? 
Bo  się  do  tego  nadawał.  Poza  tym  to  gratka  dla  aktora  móc  roz
mawiać z urojonymi postaciami. Nie żeby dawać świadectwo  swo
jej  choroby  nerwowej,  ale  żeby  wyrazić,  jak  sytuacja  w  Polsce 
działa  na nerwy.  W  sposób  teatralny  można  dyskutować  nad  dzi
siejszą  Polską,  chociaż  czytając  gazety,  spostrzegam,  że już  mi 
się to zestarzało. U łożyłem  monodram  w styczniu  ubiegłego  roku, 
ale  z  powodu  braku  czasu  zagrałem  go  po  raz  pierwszy  w  paź
dzierniku  na  Małej  Scenie  Teatru  Narodowego. 
Jak  pan  ocenia  odbiór   sztuki  przez  ustrońską  publiczność? 
Odbiór  był  dokładnie  taki  jak  sobie  życzyłem,  chociaż  nie  spo
dziewałem  się,  że  tyle  osób  poda  mi  rękę.  Myślałem,  że  widzo
wie  będą  się wzdragać,  ale  z  tym  spektaklem jest  bardzo  różnie. 
Raz podają  rękę  i jest  to  dowód  zaufania. Tu chodzi  o jakąś  pro
wokację,  bo jak  ma  się  zachować  człowiek,  któremu jakiś  oszo
łom  podaje  rękę  i krzyczy:  „Polska,  Polska".  To jest  kpina  z  ta
kich  postaw.  Ale  nikt  już  nie  klęknął,  nie  zdarza  się  to,  chociaż 
czasem  zwierzają  mi  się  widzowie,  że  gra  była  tak  sugestywna, 
że chciało  się uklęknąć.  W końcu  sprawa jest  słuszna,  ale  czapka 
błazeńska  daje temu  zimny  prysznic. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 
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W  Liceum  Ogólnokształcącym 
im.  Pawła  Stalmacha  w  Wiśle 
wiele  uwagi  poświęca  się  re
gionalnemu  dziedzictwu  kultu
rowemu. Od dwóch  lat  realizo
wany  jest  program  z  tego  za
kresu. 

2  Gazeta  Ustrońską 

W  latach  zaboru  austriackiego 
i  w  pierwszym  okresie  powo
jennym  w Strumieniu  miał  sie
dzibę  powiat  sądowy.  Utwo
rzono  również  sąd  grodzki. 
Działał  także  Inspektorat  Kon
troli  Skarbowej  . 

Ponad  6  tys. woluminów  liczy 
księgozbiór  skoczowskiego  bi
bliofil a  Jana  Brody.  Zawiera 
wiele unikatowych  pozycji,  m. 
in.  kroniki  rodzinne,  kalenda
rze,  listy G.  Morcinka,  roczni
ki  gazet. 

Od  ponad  600  lat  w  Górkach 
Wielkich  rośnie dąb  szypułko
wy. Olbrzymie  drzewo ma  610 
cm obwodu  i liczy  20  m  wzro
stu. Od  1954  r. znajduje się  na 
liście pomników  przyrody. 

Mimo obostrzeń  mrówki  nadal 
cierpliwie przenoszą  przez  gra
niczną  Olzę  wódkę,  spirytus  i 
piwo.  Auta  wyładowane  „pro
centami"  jadą  w  głąb  kraju. 
Niektórzy  wpadają  podczas 
kontroli  na  rogatkach  miasta. 
Proceder kwitnie jednak  nadal. 

Kończyce  Wielkie  szczycą  się 
pałacem  ziemiańskiej  rodziny 
Thun    Hohenste in.  Został 
wzniesiony w  II połowie  XVII I 
w.  Dzisiaj  znajduje  się  w  nim 
Dom  Dziecka,  dający  opiekę 
70  wychowankom. 

Cieszyńska  chóralistyka  zali
czana jest do krajowej czołów
ki .  Największe  sukcesy  odno
szą zespoły działające przy  Fi
li i Uniwersytetu  Śląskiego oraz 
chór  „Lutnia"  ze  Strumienia. 

(nik ) 



N a j l e p s ze  ż y c z e n ia  d l a  j u b i l a t ó w : 
A n n a  S z t w i e r t n i a ,  lat  9 0,  ul.  W o d na  10 

Po  p i e r w s z y ch  r o z t o p a ch  W i s ła  w y g l ą d a ła  g r o ź n i e,  j e d n ak 
b a r d z i ej  o b a w i a no  s ię  o  s tan  w ód  p o t o k ów  i  te  g ł ó w n ie  z n a j d o
w a ły  s ię  p od  o b s e r w a c j ą o d p o w i e d n i ch  s ł użb  m ie j sk i ch.  N a  szczę
śc ie  o b y ło  s ię  b ez  w y l e w ó w.  Fo t.  W.  S u c h ta 

N i e c o d z i e n ny  p r z e b i eg  m i a ło  z e b r a n ie  Z a r z ą du  O SP  U s t r oń 
C e n t r u m,  k t ó re  o d b y ło  s ię  2  m a r c a.  B y ł o  to  os ta tn ie  z e b r a n ie  Z a
r z ą du  p r z ed  w a l n ym  z g r o m a d z e n i em  w  d n iu  13  m a r c a.  J e d n ym  z 
p u n k t ów  o b r ad  Z a r z ą du  b y ło  p r z y j ę c ie  w  p o c z et  c z ł o n k ów  s ta ro
s ty  p o w i a tu  c i e s z y ń s k i e go  A n d r z e j a  G e o r g a.  Po  d y s k u s ji  i  p r z e
s ł u c h a n iu  k a n d y d a ta  p r z y j ę to  go  w  p o c z et  c z ł o n k ów  O SP  U s t r oń 
C e n t r u m.  S p o ro  m i e j s ca  w  o b r a d a ch  p o ś w i ę c o no  s p r a w om  f i n a n
s o w ym  j e d n o s t ki  i  s t w i e r d z o n o,  że  j ej  d o b ra  k o n d yc  ja  f i n a n s o wa 
to  t akże  z a s ł u ga  s p o n s o r ó w:  E l ż b i e ty  F e r d y n ,  M i c h a ł a  B o ż k a, 

H e n r y k a  K a n i ,  R o m a na  K r ó l a  i  R o m a na  K u b a l i . 

W  z e s p o le  G r u p o w ej  P rak t yki  L e k a r zy  P OZ  w  U s t r o n iu  p r z y j
m u ją  leka rze:  p e d i a t r zy    lek.  m e d.  K r y s t y n a  K o t a r s k a ,  lek.  m e d. 
J a d w i ga  D z i e l s k a;  p o r a d n ia  o g ó l na    lek.  m e d.  W a l t e r   P i ą t e k, 
lek.  m e d.  E w a  L u r a n c ,  lek.  m e d.  M a r e k  W i e c h a.  P o r a d n ia  c z y n
na  j e st  od  7 . 00  do  17 .00,  p a c j e n ci  p r z y j m o w a ni  są  od  8 . 00  do 
13.00  i od  15.00  do  17.00.  W i z y ty  d o m o we  o d b y w a ją  s ię  od  13 .00 
do  15 .00.  L e k a rz  d y ż u r ny  p r z y j m u je  w  p o r a d ni  p r zy  ul.  M i c k i e 
w i c za  od  15 .00  do  17 .00,  w  s o b o ty  d y ż ur  t r wa  od  8 . 00  do  12 .00. 

O g n i s ko  P r a cy  P o z a s z k o l n ej  z a p r a s za  na  s p o t k a n ie  ze  z n a n ym 
h i m a l a i s t ą,  k s i ę d z em  K r z y s z t o f em  G a r d y n ą ,  k t ó re  o d b ę d z ie  s ię 
w  D o mu  Ku l t u ry  „ P r a ż a k ó w k a"  w  ś rodę,  10  m a r c a,  o  g o d z.  17.00. 

C i ,  k t ó r z y  od  nas  o d e s z l i: 
B r o n i s ł a w  T r o j a n o w s k i ,  lat  72,  ul.  S z e r o ka  15 

F r a n c i s z ek  M a c i e j c z e k,  lat  79,  ul.  T a r t a c z na  10 

J a d w i ga  K o ł d e r ,  lat  4 6,  u l.  D r o z d ów  19 

Z a r z ą d  M i a s t a  U z d r o w i s k a  U s t r oń  w y d z i e r ż a wi  t e r e ny  na 
p a r k i n g u  p o m i ę d zy  b u d y n k i e m  U r z ę du  M i a s t a  a  C e n t r a l 
ną  I n f o r m a c j ą  T u r y s t y c z ną  na  o r g a n i z o w a n ie  o k a z j o n a l

n y ch  K i e r m a s zy  Ś w i ą t e c z n y ch  na  o k r es  j e d n e go  r o k u . 

N a  p r z e d m i o t o w ym  t e r e n ie  m o gą  b yć  z l o k a l i z o w a ne  4  s to
i ska  h a n d l o w e. 

K i e r m a s ze  Ś w i ą t e c z ne  m o g ł y by  b yć  o r g a n i z o w a ne  w  ok res ie: 
1.  W a l e n t y n ek 
2.  Ś w i ąt  W i e l k a n o c n y ch 
3.  Ś w i ę ta  Z m a r ł y ch 
4.  Ś w i ąt  B o ż e go  N a r o d z e n ia  i N o w e go  R o k u. 

W  o f e r c ie  p r o s i my  p o d ać  p r o p o z y c ję  w y s o k o ś ci  c z y n s zu  za 
k a ż de  s t o i s ko  o r az  a s o r t y m e n t u. 

O f e r ty  m o ż na  s k ł a d ać  w  S e k r e t a r i a c ie  tu t.  U r z ę du  w  t e r m i n ie 
7  dni  od  d a ty  u k a z a n ia  s ię  o g ł o s z e n i a. 

KRONIKA  POLICYJNA 
25.03.99  r. 
O  godz.  11.00  na  ul.  Strażackiej 
k ieru jąca  seatem  ibizą  mieszkan
ka  Wisły  podczas  wykonywan ia 
manewru  cofania doprowadzi ła  do 
kolizj i  z mieszkańcem  Ust ron ia ja
dącym  polonezem. 
26.02.99  r. 
O  godz.  00.20  na  ul.  Katowickiej 
za t rzymano  k ie ru jącego  c iągn i
k i em  „ O s t r ó w e k"  m i e s z k a ń ca 
Skoczowa.  Badan ie  a l komatem 
wykazało  1.62  prom. 
26.02.99  r. 
O  godz.  3.00  na  ul.  Cieszyńskiej 
jadący  polonezem  mieszkaniec  Ci
sownicy  zderzył  się  z  przebiega
jącą  przez  drogę  sarną. 
26.02.99  r. 
O  godz.  10.30  personel  sk lepu 
„Sav ia"  zatrzymał  zna jdu jącego 
się w  stanie  nietrzeźwym  mężczy
znę (3.22  prom.),  który  kradł  piwo. 
27.02.99  r. 
O  godz.  6.50  na skrzyżowaniu  ulic 
Katowick iej  z  Kozakowicką  do
szło  do  wypadku  drogowego.  Kie
ru jąca  seatem  ibizą  m ieszkanka 
Goleszowa  wymusi ła  p ierwszeń
stwo  przejazdu  i doprowadzi ła  do 
kolizj i  z mieszkańcem  Ustronia  ja
dącym  BMW.  Kobietę  z  ogólny
mi  obrażeniami  ciała  przewiezio
no  do  Szpitala  Śląskiego  w  Cie
szynie. O  tym, czy  kierowca  BM W 
był  w stanie nietrzeźwym  rozstrzy
gnie  badanie  krwi . 
27.02.99  r. 
O  godz.  12.00 na  ul. Traugutta  kie
ru jąca  renaul tem  tw ingo  miesz
kanka  Ustronia  najechała na  zapar
k o w a n e go  n i ssana  m i e s z k a ń ca 
Siemianowic. 
27.02.99  r. 
O  godz.  14.30 doszło  do  nieszczę
ś l i w e go  w y p a d ku  na  w y c i ą gu 

k r z e s e ł k o w ym  na  C z a n t o r i ę. 
Mieszkaniec  Śląska znajdujący się 
w  stanie nietrzeźwym  (2,18  prom) 
spadł  z krzesełka.  Przewieziono  go 
do  szpitala  i po gruntownym  prze
padaniu  wypisano  do  domu. 
27.02.99  r. 
Miedzy godziną  9.00 a  12.00 w jed
nym  ze sklepów  przy ul. 9  Listopa
da  dokonano  kradzieży  przedmio
tów  o  łącznej  war tości  360  zł. 
Wśród  skradz ionych  rzeczy  był 
metalowy  komplet  biurowy,  na  po
stumencie  którego  znajdowała  się 
f igura orła oraz oprawiony  w  skórę 
zbiór  pieśni  religijnych. 
28.02.99  r. 
O  godz.  19.20 zatrzymano  znajdu
jącego  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca  Ustronia  k ierującego 
fiatem  126  p.  Wynik  badania  al
kometrem    0.58  prom. 
1.03.99  r. 
O  godz.  11.00 personel jednego  ze 
sk lepów  w  Ustroniu  Polanie  za
trzymał  n ietrzeźwego  mężczyznę 
(1.81  prom.),  który  skradł  baton. 
3.03.99  r. 
O  godz.  17.30  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z Cieszyńską  kie
rujący  f iatem  pal io  weekend  wy
musił  p ierwszeństwo  przejazdu  i 
doprowadził  do  kol izj i  z  miesz
kańcem  Zabrza. 
3.03.99  r. 
O  godz.  21.40  na  ul.  Daszyńskie
go  zatrzymano  zna jdu jącego się  w 
stanie  n ie t rzeźwym  mieszkańca 
Rybnika  k ierującego  fiatem  125  p. 
Wynik  badania  alkometrem:  1,20 
prom. 
3.03.99  r. 
O  godz.  22.00  na  parkingu  przy 
j ednym  z  hoteli  w łamano  się  do 
toyoty  corolla  należącej do  obywa
tela  Czech.  Skradz iono  radiood
twarzacz  oraz  systemy  kompute
rowe  wartości  5  000  zł.  ( M P) 

STRAŻ  MIEJSK A 
25.02.99  r. 
Ze  wzg lędu  na  fa ta lne  warunki 
d rogowe,  na  p rośbę  pogo tow ia 
samochód  SM  towarzyszył  karet
ce  przy  dojeździe  na  ul.  Grzybo
wą  w  Dobce.  Na  miejscu  okazało 
się,  że  dojazd  jest  n iemożl iwy  ze 
względu  na  remont  drogi.  Osta
tecznie  chorą  trzeba  było  dowieźć 
wozem  konnym  do  miejsca  posto
j u  karetki. 
26.02.99  r. 
In terweniowano  w  jednym  z  ho
teli  przy  ul.  Akac jowej  w  sprawie 
n ieprawnego  zasłonięcia  reklamą 
znaku  zakazu  wjazdu.  Nakazano 
zdjęc ie  tablicy  rek lamowej. 
26.02.99  r. 
In terweniowano  w  Hermanicach 
przy  ul.  Miłej , skąd zabrano  i prze
wieziono  do  schroniska  w  Cieszy
n ie  b e z d o m ną  c iężarną  suczkę. 
Wcześniej  dokarmiała  go  jedna  z 
m i e s z k a n ek  i  o na  też  p o m o g ła 
umieścić  psa  w  samochodz ie  SM, 
gdyż  zbl iżał  się  termin  rozwiąza
nia  i suczka  była  rozdrażniona. 
26.02.99  r. 
P r z e p r o w a d z o no  s z c z e g ó ł o wą 
kont ro lę  pob ie ran ia  opłat  przez 
zarządza jącego  targowiskiem  od 
osób  tam  hand lu j ących.  Uwagi 

zosta ły  p rzekazane  do  Zak ładu 
Us ług  Komuna lnych  i  Mieszka
niowych. 
28.02.99  r. 
Zabezpieczano  pod  względem  po
rządkowym  I  IJstroński  Rajd  Sa
m o c h o d o w y.  Straż  M ie jska  nie 
została  po in fo rmowana  o  plano
wanym  Rajdzie, mimo,  że  przewi
du je  to  ustawa  o  organizacji  im
prez  masowych.  W  czasie  trwania 
imprezy  wystąpi ły znaczne  utrud
nienia  w  ruchu  drogowym  na  te
renie  miasta.  Przyczyni ło  się  do 
tego  między  innymi  bezp rawne 
zas łon ięc ie  znaków  d rogowych 
przez  organizatora.  Funkcjonar iu
sze  SM  odsłonili  znaki,  ukarali  też 
mandatami  na  łączną  sumę  180  zł 
4  kierowców,  którzy  zlekceważyli 
znak  zakazu  zatrzymywania  się  i 
postoju  na  ul.  Grażyńskiego. 
1.03.99  r. 
In terweniowano  u  odpowiednich 
służb  w  sprawie  rozbicia  zatorów 
ś n i e ż n y ch  na  Równ i cy.  Z w a ły 
śniegu  pozosta jące  na  poboczach 
po odśnieżaniu jezdni  zaczęły  top
nieć  i drogą  płynął  potok  wody. 
2.03.99  r. 
Mandatem  w  wys.  50  zł  ukarano 
kierowcę,  który  zablokował  par
king  przy  banku  na  ul.  Cieszyń
skiej.  (mn) 
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drzewa  i zbierano  śmieci.  Niestety  nie  układa  się  współpraca  z 
samorządem,Ustronia.  Członków  PKE  nie zaproszono  do  Komi
sji Ochrony  Środowiska  Rady  Miejskiej. 

— Jest  w  tym  też  nasza  wina,  gdyż  nie  przypominaliśmy  o 
swym  istnieniu  —  mówił  A.  Dorda.  Stwierdził  też,  że  zabrakło 
głosu  ekologów  w  tak  kontrowersyjnych  sprawach  jak  budowa 
letniego toru  saneczkowego  na Czantorii  czy budowa  przejść  dla 
płazów  pod  ul.  Daszyńskiego.  A.  Dorda  zaproponował,  by  wy
stąpić z wnioskiem  stworzenia działu ekologicznego  w Miejskiej 
Bibliotece  Publicznej. Jako że obecnie  taka biblioteka tworzy  się 
w „Leśniku", A.  Dorda  prosił członków  PKE, by swymi  książka
mi powiększyli  księgozbiór.  W „Leśniku"  z darowanych  książek 
na pewno  będzie  mogło  skorzystać  wielu  chętnych.  Pozytywnie 
ocenił  współpracę  ze  Szkołą  Podstawową  nr  2    m.in.  sadzono 
drzewka  przy  szkole,  badano  natężenie  hałasu.  Na  zakończenie 
A. Dorda stwierdził,  że nie jest  to sprawozdanie  ani  optymistycz
ne,  ani pesymistyczne.  Jest  takie jak  działalność  Koła.  Sprawoz
danie  Komisji  Rewizyjnej  z  wnioskiem  o  udzielenie  aosoluto
rium  ustępującemu  zarządowi  przedstawił  Gustaw  Michna.  W 
głosowaniu  zebrani  przychylili  się do wniosku  KR. 

W dyskusji Z.  Białas zaznaczył, że obecnie  Koło powinno  nasta
wić się głównie  na działalność  edukacyjną. Tymczasem  nie  wyko
rzystuje się np. Gazety Ustrońskiej do prezentacji  stanowiska  Koła 
w ważnych dla ekologów sprawach.  Powinno się również dążyć do 
tego, by przynajmniej raz w roku  Koło wydało jakąś  publikację. 

—  Odnios łam  wrażen ie,  że  miasto  n iechętnie  z  nami 
współpracuje — mówiła  Halina  Dzierżewicz.  — Ostatnio  osła
biony  został  Wydział  Ochrony  Środowiska  UM . 

—  Może  nie  staramy  się aktywni e  zaznaczyć  swojej   obecno
ści—odpowiadał  Z.  Białas,  który jednak  stwierdził,  że  faktycznie 
nikogo z PKE nie zaproszono do Komisji Ochrony Środowiska  RM. 
Zaproponował  on  równocześnie  zorganizowanie wystawy z okazji 
Dnia Ziemi, na której przedstawione  zostaną  zdjęcia z Kuźni  Raci
borskiej, z tragicznego  pożaru  i odradzającego się  lasu. 

Iren a  Dorda  zaproponowała,  by  nie  ograniczać  działalności 
do  książek  i zdjęć, ale  częściej  bezpośrednio  obcować  z  przyro
da.  Można  np.  zoiganizować  wycieczkę  do  Kuźni  Raciborskiej, 
gdzie  leśnicy na pewno opowiedzą  wiele ciekawych  rzeczy o  od
radzającym  się  lesie.  Można  wtedy  byłoby  też  naocznie  przeko
nać się, jak przyroda  sama potrafi się bronić.  I. Dorda  zauważyła, 
że niestety brak nauczycieli  w Kole.  Dobrą  inicjatywą byłoby  po
rozmawianie  ze wszystkimi  nauczycielami  prowadzącymi  lekcje 
środowiska,  przyrody,  biologii  i namówienie  ich  do  współpracy, 
bowiem  poprzez  nauczycieli  najłatwiej trafić do  młodzieży. 

Dość  cierpko  o  kontaktach  z  nauczycielami  wypowiedział  się 
A.  Dorda.  Bardzo  trudno zachęcić  wychowawców  młodzieży  do 
czegokolwiek,  co wykracza  poza  program  nauczania. 

—  Nauczyciele  w  zasadzie  boją  się,  że  zostanie  obnażona 
ich niewiedza  — mówił A. Dorda. Tylko pojedyncze osoby  zain
teresowane  są współpracą  i poszerzaniem  wiedzy. 

Tematyce  zdrowia  i życia  w  pracach  Koła  mówił  Eugeniusz 
Zielonka. Nawiązano współpracę ze S2pitalem promującym  zdro
wie    Repty.  Polem  dla  działalności  ekologów  jest  np.  badanie, 
il e  trujących związków  znajduje się w  żywności. 

— Sukcesem  byłoby  skontrolowanie,  ile  środków  ochrony 
roślin znajduj e się w  produktach  — mówił  E. Zielonka.—  Nik t 
nie  bada  olbrzymich  warzyw. 

Głosowanie  z zachowaniem  wymogów  tajności.  Fot.  W.  Suchta 
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Przemawia  I.  Ryś.  Fot.  W.  Suchta 

E.  Michna  zauważył  na  to,  że  być  może  uda  się  takie  badania 
przeprowadzić  w  ramach  programu  naukowego  i wtedy  byłyby 
one  sfinansowane  ze środków  dydaktycznych  uczelni.  Będzie  to 
obopólna  korzyść,  gdyż  studenci  nauczą  się  badać  np.  ilość  azo
tanów,  a ekolodzy  otrzymają  dane. 

Wybrano nowy zarząd Koła w składzie:  Iwona Ryś  prezes, Gustaw 
Micfin a  zastępca prezesa, Małgorzata  Węgierek   sekretarz,  Euge
niusz  Zielonka   skarbnik  oraz  członkowie:  Zymunt  Białas  i  Leon 
Mijał .  Komisję Rewizyjną tworzą:  Idali a  Kubica    przewodnicząca, 
Anna  HanusDyrda  i Andrzej  Piechocki  członkowie. Wybrano też 
delegatów  na zjazd okręgu  Małopolska  PKE,  którymi  zostali:  Iwona 
Ryś, Anna Schubert  i Eugeniusz Zielonka. 

Wybrana prezes  I. Ryś stwierdziła,  że będzie  kontynuowała  do
tychczasowe  prace  Koła, przede  wszystkim  zajmując się tym,  co 
bezpośrednio  dotyczy  ludzi,  co  ich otacza.  Jest gościnne  miejsce 
w „Leśniku", gdzie ekolodzy mogą  się spotykać  i to trzeba  wyko
rzystać.  Trzeba  nawiązać  współpracę  ze szkołami,  gdyż chorzy  i 
niedouczeni  nie znajdziemy  swojego  miejsca w  Europie. 

Byłaby  to  dla  mnie  motywacja  do  pracy,  gdyby  na  ze
braniach  Koła  była  trochę  lepsza  frekwencja  — kończyła  swe 
wystąpienie  I.  Ryś.  Wojsław  Suchta 



Zebranie  prowadził  A. Chwastek.  Fot.W.  Suchta 

WAŻNA  ORGANIZACJA 
28  lutego odbyło się walne zebranie  Ochotniczej  Straży  Pożar

nej  w  Polanie.  Z  tej  okazji  do  remizy  w  Polanie  przybyli:  prze
wodniczący  RM  Emil  Fober,  burmistrz  Jan  Szwarc,  radni  Jan 
Gluza  i  Tomasz  Szkaradnik,  prezes  Zarządu  Miejskiego  OSP 
Tadeusz Duda, sekretarz Zarządu Miejskiego OSPCzesław  Glu
za. Obrady  prowadził Adam  Chwastek.  Sprawozdanie  z  działa
nia  jednostki  w  1998  r.  przedstawił  prezes  OSP  w  Polanie  Jan 
Maciejowski.  W  ubiegłym  roku  strażacy  z  Polany  obchodzili 
jubileusz  siedemdziesięciolecia  istnienia.  Z  tej  okazji  19  wrze
śnia  odbyły  się  główne  uroczystości.  Prezes  podziękował  mło
dzieży  z SP3 za przygotowanie  specjalnego programu  artystycz
nego  z  okazji  jubileuszu.  W  minionym  roku  wydano  kalendarz 
strażacki,  a także  wykonano  szereg  prac  w obrębie  strażnicy.  Na 
zewnątrz  położono  asfalt  przed  remizą,  dbano  o zieleńce,  a  we
wnątrz  konserwowano  okna  i  remontowano  pomieszczenia.  W 
1998  r. strażacy  z  Polany  brali  też  udział  w  akcjach,  w  zimie  li 
kwidowali  zator  lodowy  na  Młynówce. 

Sprawozdanie  finansowe przedstawił  A. Chwastek,  a Jan  Go
gółka  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej,  w  którym  wnioskuje 
się  udzielenie  Zarządowi  absolutorium  za  1998  r. 

Następnie  odbyła  się  dyskusja,  w  której  J.  Maciejowski  zwró
cił się do prezesa  Spółki  Wodnej  Młynówki  UstrońskoSkoczow
skiej  J.  Gluzy,  twierdząc  że  największym  problemem  jest  wyle
wająca  Młynówka.  J.  Gluza  odpowiadał,  że  był  to  problem  w 
1997  r.  Obecnie  kamieniołom  w  Obłaźcu  wybudował  tamę, 
oczyszczono  koryto  i Młynówka jest  zabezpieczona  przed  wyla
niem.  Dodatkowo  kamieniołom  zobowiązał się wybudować  dru
gą  tamę.  T.  Duda  przedstawił  zamierzenia  Zarządu  Miejskiego 
OSP  na  ten  rok,  dziękował  też druhom  z  Polany  za wysiłek  i do
brą  współpracę. 

W głosowaniu jawnym  udzielono absolutorium  Zarządowi  jed
nostki. 

Przemawiali  też zaproszeni  goście.  J. Szwarc  mówił  m.in.: 
— Jest  to ogromna  satysfakcja  móc się spotkać  z  ludźmi  idą

cymi  innym z pomocą w potrzebie,  ratującym  nasze dobro,  nasz 
dobytek. Trzeba z uznaniem  patrzeć  na waszą jednostkę,  któr a 
tyl e  zrobiła  tu,  na  Polanie.  Myślę,  że  następne  lata  przyniosą 
dalszy  rozwój  jednostki. Jest to pocieszające, że wśród  starszych 
druhów  są  ludzie młodzi, którzy zostają wtajemniczeni w  arka
na waszej  działalności.  W  imieniu Zarządu  Miasta  zapewniam, 
że będziemy pomagać wam, na ile będzie to możliwe, aby  wasza 
jednostka  mogła  prawidłow o  działać. 

Zaś  E.  Fober  stwierdził  m.in.: 
—  Straż  pożarna  ma  coraz  ważniejszą  rolę  do  spełnienia. 

D o  n i e d a w na  k o j a r z o n o  w as  z  k lęskami  ż y w i o ł o w y m i ,  dz iś 
jest  to  także  rola  techniczna  związana  z wypadkami.  Przyby
wa  nam  majątku ,  bogatsze  są  domostwa  i dlatego  rola  straży 
jest  szczególna.  (...) Z waszej   strony  jest  ważne  byście  się  po
kazali  w  domach  wczasowych  i  innych  przedsiębiorstwach. 
Można  zapytać,  czy nie zarobić. Oni wydają  rocznie dużo  pie
niędzy  na  przeglądy,  sprzęt.  Nie  trzeba  dawać  zarabiać  fir 
mom  z zewnątrz.  (...) Nie  ma  nic  lepszego jak  mieć dwie  drogi 

w życiu, jak jedna  nie wyjdzi e pozostaje druga  i nie ma  nic  lep
szego jak mieć środowisko, w który m można wymienić  doświad
czenia.  Dlatego  takie organizacje  jak  wasza  są  bardzo  ważne. 

Zebrani  postanowili  nadać  tytuł  honorowego  członka  jednost
ki  długoletniemu  członkowi  Adolfowi  Mendrkowi . 

Przeprowadzono  też  wybory  uzupełniające  Zarządu    naczel
nikiem  jednostki  został  wybrany  A.  Chwastek,  jego  zastępcą 
Maria n  Malik ,  skarbnikiem  Józef Czyż, Józef Gajdzica  sekre
tarzem,  Kazimier z  Dąbrowski  członkiem.  Nowo  wybrany  na
czelnik  dziękował  za  wybór.  Stwierdził  też,  że  OSP  przeżywają 
trudności  finansowe  w  skali  kraju,  sprzęt  pozostawia  wiele  do 
życzenia,  a funkcjonuje tylko dzięki  tzw. „złotym  rączkom".  Do
datkowo  odebrano  OSP  miano  stowarzyszenia  wyższej  użytecz
ności.  Jedyną  rzeczą  pozytywną  jest  zaangażowanie  strażaków  i 
pomoc  społeczeństwa.  Dodał  też,  że  budująca  była  rozmowa  z 
władzami  miasta.  Wojsław  Suchta 

W S P O M N I E N I E 
Przed  dwoma  tygodniami  zmarła  długoletnia  mieszkanka  osie

dla  przy  ul.  M.  Konopnickiej    pani  Helena  Szturc.  Znana  była 
mieszkańcom  jako  zapalona  zwolenniczka  dokarmiania  ptaków. 
Nie  było  Jej  stać  na  kupowanie  orzechów,  słonecznika  czy  in
nych  ptasich  frykasów,  więc  zbierała  różne  odpady  żywności  
nawet  te,  które trafiały do śmietnika.  Przygotowywała je,  suszyła 
 by  potem  w zimie  przeżywać  wielkie  zadowolenie,  gdy  „ptosz
ki " zlatywały  się  i czyniły  rejwach  za oknem  czy na balkonie.  To 
Jej wynagradzało  trud  zbierania  odpadów  i niedogodności  wyni
kające z magazynowania  ich w  mieszkaniu. 

W  latach  „zawieszonego" już  stanu  wojennego  zainteresowały 
Ją  listy  czytelników,  zamieszczane  w  tygodniku  „Z a  i  Przeciw", 
proszących  o  różnego  rodzaju  pomoc.  Zaczęła  więc  zbierać  od 
sąsiadów,  a  nawet  wyszukiwać  w  śmieciach  części  odzieży,  od
powiednio  j e  przygotowywała,  naprawiała  (była  krawcową)  i 
wysyłała  pod  wskazanymi  adresami.  W sumie  wysłała  blisko  20 
paczek.  Do jednej  takiej  przesyłki  dołożyła  torebkę  landrynek, 
które  zakupiła  ze  swej  skromniutkiej  emerytury.  Jak  bardzo  cie
szyła  się  z  listu  z podziękowaniami  za paczkę,  bo  był w nim  do
pisek:  „Dziękuję Kochanej Cioci  za cukierki.  Mam  na  imię  Ania 
i chodzę  do 3 klasy". Te parę  słów  skreślonych  niewprawną  ręką 
dziecka  sprawiło  Jej  największą  radość  i jeszcze  długo j e  wspo
minała. 

Godne  podkreślenia jest  to, że czyniła  to bez żadnego  rozgłosu 
  w  myśl  zalecenia:  „Niech  nie  wie  prawica  co  czyni  lewica". 
Ona  wyrażała  to  po  swojemu:  „Dy ć  o  tym  żodyn  nie  musi  wie
dzieć".  Myślę,  że zasłużyła  na naszą  wdzięczną  pamięć, gdyż  do 
Niej  należy  odnieść  słowa:  „Szła  przez  życie  czyniąc  dobro". 

Kowala  Ludwi k 

W  I r * / T i  F ' 

Kościół  w  Marklowicach.  Grafika,  piórko. 
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BUDŻET  99  BUDŻET '99  BUDŻET'99 
Uchwała  budżetowa  na 1999  rok  Nr  VI/66/99 

Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń z dnia  25 lutego  1999 r. 
w  sprawie:  budżetu  miasta  na 1999 r. 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 4. pkt. 9  lit .  „d ,?  oraz  pkt.  10 art.  61 ust. 
2  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 
1996  roku. Nr 13 poz.  74 z późn.  zm.)  oraz  art.  116  ust.  1 i 2, 124,  128 
ust.  2,  134  ustawy  z dnia  26 listopada  1998  roku  o  finansach  publicz
nych  (Dz.  U. nr 155  poz. 1014) 

Rada  Miejsk a  uchwala: 
§1 

1.  Ustala  się dochody  budżetu  w wysokości  18.564.979  zł jak  w za
łączniku Nr 1 do uchwały. 

2. W kwocie  dochodów  budżetu  określonej w ust.  I wyodrębnia  się: 
1) dotacje na realizację  zadań  zleconych  z zakresu  administracji  rzą

dowej  i  innych  zleconych  na  podstawie  odrębnych  ustaw  w  kwocie 
587.000  zł jak  w załączniku  nr 2 do uchwały, 

2)  dochody  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na sprzedaż  napojów  alko
holowych  w kwocie  370.000  zł jak w załączniku  nr 3 do uchwały. 

'  § 2 
1. Ustala  się wydatki  budżetu w kwocie  19.597.712  zł jak w załączni

ku  nr 4 do uchwały. 
2. Z wydatków,  o których  mowa  w ust.  1 przeznacza  się  łącznie na: 
1) wydatki  bieżące  kwotę  17.466.405  zł w tym  wyodrębnia  się: 
a) kwotę  9.051.076 zł z przeznaczeniem  na wynagrodzenia  i pochod

ne od  wynagrodzeń. 
b)  kwotę  1.338.000  zł z przeznaczeniem  na dotacje  przedmiotowe  i 

podmiotowe  dla zakładów  budżetowych  zgodnie  z załącznikiem  nr 5 i 
5a do uchwały, 

c)  kwotę  58.825 zł na wydatki  związane z obsługą  długu, 
d)  wydatki  w kwocie  587.000  zł na realizację  zadań  zleconych  z za

kresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań  zleconych  na  podstawie 
odrębnych  ustaw jak  w załączniku  nr 2 do uchwały, 

e)  wydatki  w kwocie  370.000  zł na realizację  zadań  określonych  w 
programie  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  jak 
w  załączniku  nr 3 do uchwały; 

2) wydatki  majątkowe w kwocie  2.131.307  zł jak w załączniku nr 6 w 
tym:  na realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych  w  kwocie 
1.520.000  jak w załączniku  nr 6a do uchwały. 

§3 
1.  Rozchody  budżetu  ustala  się w kwocie  508.704  zł, w  tym: 
1) spłata  kredytów  w kwocie  393.920 zł, 
2)  spłata  pożyczek  w kwocie  114.784 zł. 
2.  Deficyt  budżetu  w kwocie  1.541.437  zł pokryty  zostanie z: 
a) zaciągniętych  kredytów w bankach  krajowych w kwocie  237.607 zł, 
b)  prywatyzacji  majątku w kwocie  1.303.830 zł. 
3.  Zestawienie  przychodów  i rozchodów  budżetu  zawiera  załącznik 

Nr  7 do uchwały. 

Ustala  się plany  przychodów  i wydatków  gospodarstwa  pomocnicze
go  i środków  specjalnych jednostek  budżetowych  jak w załącznikach nr 
8  i 8a do uchwały. 

§5 
Ustala się plan przychodów  i wydatków  Miejskiego Funduszu  Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki  Wodnej, jak  w załączniku  nr 9 do uchwały. 
§ 6 

Tworzy  się  rezerwy: 
1) ogólna w wysokości  178.938 zł, 
2)  celowa  na oświatę  w wysokości  59.654 zł. 

§7 
Upoważnia  się Zarząd  Miasta  do: 
1)  zaciągania  kredytów  i pożyczek  oraz  emisji  papierów  wartościo

wych  na pokrycie  występującego w roku  budżetowym  deficytu  budże
towego do wysokości  500.000 zł oraz  innych  zobowiązań,  których  suma 
w  ciągu  roku  budżetowego  nie może  przekroczyć  kwoty  300.000 zł, 

2)  dokonywania  zmian  w planie  wydatków,  z wyłączeniem  przenie
sienia  wydatków  między  działami, 

3) upoważnienia w drodze  uchwały  kierowników jednostek  organiza
cyjnych  miasta  do  dokonywania  zmian  w planie  wydatków jednostki w 
ramach  tego  samego  rozdziału  klasyfikacji  budżetowej,  za wyjątkiem 
wydatków  na wynagrodzenia  i pochodnych  od wynagrodzeń  oraz wy
datków  majątkowych, 

4)  lokowania  wolnych  środków  na rachunkach  bankowych  w  innych 
bankach  niż  bank  prowadzący  obsługę  budżetu  miasta, 

5)  zaciągania  kredytów  bankowych  w  wybranych  przez  siebie ban
kach, 

6) udzielania  pożyczek  i poręczeń  w roku  budżetowym  do wysokości 
50  000  zł. 

§8 
Obsługę  bankową  prowadził  będzie  Bank  Śląski  SA Katowice od

dział  w  Ustroniu. 
§ 9 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na terenia  miasta  i opublikowanie  w Gazecie  Ustrońskiej. 

§  10 
Wykonanie  uchwały  powierza  się Zarządowi  Miasta. 

§ " 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą  obowiązującą  od 

dnia  1 stycznia  1999  roku. 

DOCHODY budżetu na rok 1999 
ip  dział 

45 

50 

70 

74 

79 

83 

85 

86 

90 

n a z wa    t reść 

LEŚNICTWO 
dzierżawa  terenów 
łowieckich  §33  4  000 

TRANSPORT 
zajęcie pasa drogowego  §77  15  000 

GOSPODARKA 
KOMUNALN A 
w tym: 
dochody z korzystania 
z urządzeń  komunalnych 
(wodociągi,  kanalizacja. 
oczyszczanie ścieków)  §42  607  000 
dotacje ze źródeł 
pozabudżetowych  §70  27  000 
pieniężne darowizny  §78  57  000 
różne opłaty  11  000 

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 
I  NIEMATERIALN E 
USŁUGI  KOMUNALN E 
w tym: 
dochody z najmu i dzierżawy 
składników  mienia 
komunalnego  §42 i §33  180  000 
dochody z użytkowania 
wieczystego  §64  75  000 
dochody  z przekształcenia 
prawa użytkowania 
w ieczystego w prawo 
własności  §64  100  000 
odsetki  13  000 

OŚWIATA 
I  WYCHOWANIE 
dochody przedszkoli  §42  257  000 

KULTURA  I SZTUKA 
pieniężne darowizny  §78  20  000 

OCHRONA  ZDROWIA 
odpłatność  w żłobkach  §42  13  000 

OPIEKA  SPOŁECZNA 
w tym: 
dotacje z budżetu  państwa  na 
realizację zadań zleconych  §88  498  000 
usługi opiekuńcze  §42  12  000 

DOCHODY  OD  OSÓB 
PRAWNYCH, 
OD OSÓB  FIZYCZNYCH 
I OD  INNYCH 
JEDNOSTEK 
NIE  POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
w tym: 
udziały w podatku  doch. 
od osób  fizycznych  § 15  4  825  921 
udziały w podatku  doch. 

kwo ta 

4  000 

15 000 

702  000 

368  000 

257  000 

20 000 

13000 

510  000 

11 340  141 
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od osób prawnych  §16  110  000 
podatek  rolny  §51  30  770 
podatek  leśny  §33  17  950 
podatki  płacone  na podstawie 
karty  podatk.  §52  125  000 
podatki  od nieruchomości  §55  4  875  000 
podatki  od  spadków 
i darowizn  §56  40  000 
podatki  i opłaty  lokalne  §57  278  000 
podatki  od  środków 
transportowych  §61  262  000 
wpływy z podatków   opłat 
zniesionych  §69  20  000 
wpływy z podatku 
od psów  §59  17  500 
odsetki  od podatków  §81  25  000 
opłata skarbowa  §58  713  000 

10  91  ADMINISTRACJA  471  000 
PAŃSTWOWA 
I  SAMORZĄDOWA 
w tym: 
opłaty  za korzystanie  z 
zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych  §64  370  000 
opłaty administracyjne  §64  5  000 
dotacje z budżetu  państwa 
na realizacje zadań 
zleconych  §88  89  000 
grzywny  i kary  §76  7  000 

11  94  FINANSE  50  000 
w tym: 
odsetki od  dochodów 
zgromadzonych 
na rkach  bankowych  §81  50  000 

12  97  RÓŻNE  ROZLICZENIA  4  814  838 
FINANSOWE 
subwencja  4  814  838 
w tym: 
subwencja oświatowa  §90  4  041  700 
subwencja rekompensująca §90  750  551 
subwencja ogólna  §90  22  587 

RAZEM  DOCHODY  (112)  18  564  979 

WYDATK I budżetu na rok 1999 
dział  rozdział  nazwa  treść  kwota 

40 
4495 

ROLNICTWO 
pozostała  działalność  21  000 

21  000 

45 
4995 

LEŚNICTWO 
Pozostała  działalność  3  000 

3  000 

50 
5613 

TRANSPORT 
Utrzymanie dróg 
publicznych  1  558  366 

1  558  366 

70 

7221 
7231 
7262 
7281 

7395 

GOSPODARKA 
KOMUNALN A 
Oczyszczanie  miasta 
Zieleń  miejska 
Oświetlenie  ulic 
Jednostki  wielobranżowe 
Gospodarki  Komunalnej 
Pozostała  działalność 
w tym:  inwestycje 

374  970 
188  924 
480  000 

500  000 
1 439  607 
1  204  607 

2  983  501 

74 

7421 

7523 

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 
ORAZ  NIEMATERIALN E 
USŁUGI  KOMUNALN E 
Różne jednostki 
obsługi  gospodarki 
mieszkaniowej  i komunalnej 
Ochotnicze Straże  Pożarne 

321  740 
91  000 

412  740 

79  OŚWIATA 
I  WYCHOWANIE 

8  440  138 

7911  Szkoły  Podstawowe  5  761  641 
w  tym: 
wynagrodzenia + pochodne  3  801  799 
inwestycje  870  000 

8211  Przedszkola  1  973  750 
w  tym: 
wynagrodzenia + pochodne  1  560  420 

8231  Placówki wych.  pozaszkolnego  53  279 
w tym: 
płace +  pochodne  45  950 

8232  Świetlice dziecięce  651  468 
w tym: 
wynagrodzenia + pochodne  598  373 

83  KULTURA  I  SZTUKA  798  250 
8311  Muzea  150  000 
8322  Biblioteka  230  000 
8331  Domy  Kultury  191  000 
8495  Pozostała  działalność  227  250 

w tym: 
Gazeta  Ustrońska  65  000 

85  OCHRONA  ZDROWIA  680  034 
8521  Żłobki  293  000 

w tym: 
wynagrodzenia + pochodne  223  467 

8531  Stacje Sanitarno  
Epidemiologiczne  17  034 

8536  Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi  370  000 

86  OPIEKA  SPOŁECZNA  1  262  000 
8611  Domy Pomocy  Społecznej  202  000 
8612  Usługi  Opiekuńcze  11  000 
8613  Zasiłki  i pomoc w naturze  519  000 
8615  Terenowe Ośrodki 

Pomocy Społecznej  394  000 
w tym: 
wynagrodzenia + pochodne  358  297 

8616  Dodatki  Mieszkaniowe  110  000 
8617  Zasiłki  rodzinne 

pielęgnacyjne  26  000 

87  KULTURA  FIZYCZNA  31  000 
I  SPORT 

9795  Pozostała  działalność  31  000 

91  ADMINISTRACJA  3  102  266 
PAŃSTWOWA 
I  SAMORZĄDOWA 

9142  Urzędy  Wojewódzkie  89  000 
w tym: 
wynagrodzenia + pochodne  89  000 

9144  Rady  Miast  83  400 
9146  Urzędy  Miast  2  598  166 

w tym: 
wynagrodzenia + pochodne  2  117  538 
zakupy  inwestycyjne  50  000 

9195  Pozostała  działalność  331  700 
w tym: 
Stowarzyszenie Gmin  25  000 
Straż Miejska  306  700 
w tym: 
płace +  pochodne  256  232 
zakupy  inwestycyjne  6  700 

93  BEZPIECZEŃSTWO  8  000 
PUBLICZNE 

9312  Policja  8  000 

94  FINANSE  58  825 
9490  Obsługa  Komunalnych 

Papierów  Wartościowych 
i Kredytów  58  825 

97  RÓŻNE  ROZLICZENIA  238  592 
9718  Rezerwy ogólne  i celowe w tym:  238  592 

rezerwa ogólna  178  938 
rezerwa celowa na cele oświaty  59  654 

RAZEM  WYDATK I  19  597  712 
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USTROŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE  „USTa  99" 
Jest  to  impreza,  którą  bezwzględnie  trzeba  kontynuować, 

zasługujemy  na  tego  typu  imprezy.  Żałowałam  tylko,  że  odby
wało  się  to w miejscu,  które  nie zabezpieczyło  możliwości  uczest
niczenia  wszystkim  chętnym.  Szczególnie  w pierwszym  dniu  oso
by,  które  nie  kupiły  wcześniej  biletów,  miały  niezbyt  wygodne 
miejsca  i może  dlatego  w  następnych  dniach  frekwencja  była 
nieco  słabsza.  Mam  nadzieję,  że  kolejne  Spotkania  będą  miały 
miejsce  i to  w odpowiednio  przystosowanej  sali.  Wydaje  mi  się, 
że  przez  wiele  lat,  kiedy  tego  typu  imprezy  nie  odbywały  się  w 
Ustroniu,  odzwyczailiśmy  się  od  korzystania  z  dóbr  kultury. 
Jestem  jednak  pełna  optymizmu  i mam  nadzieję,  że  w  przyszło
ści  będzie  większe  zainteresowanie.  Zastanawiam  się  tylko,  czy 
lutyjest  dobrym  terminem,  aura  nie  sprzyjała.  Mam jeszcze  jed
ną  refleksję.  Pamiętam,  że  dawniej,  kiedy  przyjeżdżali  do  ma
łych  miast  znani  aktorzy,  można  było  odczuć  różnicę  między 
ich zaangażowaniem  w małym  mieście,  a na profesjonalnej  sce
nie.  Tym  razem  wszyscy  się  starali,  do  tego  stopnia,  że pan  Ze
lnik  złożył  nawet  samokrytykę  swojego  występu.  Wydaje  mi  się, 
że  nie  ma już  podziału  na  prowincję  i duże  ośrodki  kulturalne  i 
stąd  ta  kultura  powinna  u nas  kwitnąć.  Emilia  Czembor 

W Muzeum widzów witała Lidia 

Szkardnik.  Fot. W. Suchta 

Minął  miesiąc  od  pierwsze
go  spektak lu  „Us t rońsk ich 
Spotkań  Teatralnych".  Impre
za  odbywała  się  w  scenerii 
pięknej  beskidzkiej  zimy  i  te
raz patrząc na wiosnę za  oknem 
tym  bardz iej  obcowanie  ze 
sztuką  dramatyczną  wydaje się 
już  tylko  wspomnieniem.  Jed
nak  przypomnijmy.  Od  ponie
działku  do  piątku  ustroniacy 
obejrzeli  pięć  znakomi tych 
spektakli, w których  wystąpili: 
Jerzy Zelnik ,  Barbara  Guziń
ska,  Iren a  Jun,  Olgierd  Łu 
kaszew icz,  Ka ta rzyn a 
Gniewkowska   Kępka,  Jerzy 
Gniewkowski,  Wiesław  Sła
wik ,  Micha ł  Banasik.  Co
dziennie wieczór  teatralny  roz
poczynał  prof.  Maria n  Ży
romski  prowadząc  rozważania 
na temat  teatru  w ogóle,  przed
stawianych  sztuk,  przybliżał 
sylwetki  aktorów.  Znakomity 
był spektakl  oparty na  klasycz
nym  reper tuarze  Mick iewi 
czowskim,  dowcipnie  i po  mi
s t rzowsku  zap rezen towano 
„Pana  Tadeusza",  brawurowo 
młodopolską  ironię  patrioty
zmu Polaków według  Wyspiań
skiego,  w  kościele  ewangelic
ko    augsburskim  wysłuchali
śmy osobliwego dialogu  dwóch 
wielkich  poetów:  Norwida  i 
Miłosza,  a  dramatyczne  prze
życia narkomanki  zrobiły  wra
żenie  chyba  na wszystkich  wi
dzach.  Właśn ie  ten  ostatni 
spektakl,  zwróciła na to  uwagę 
również aktorka, powinni  obej
rzeć  młodzi  ludzie.  Danuta 
Koenig    naczelnik  Wydziału 
Oświaty  Kultury  Sportu  i  Tu
rystyki  powiedziała,  że  czynio
ne są starania, by cała  młodzież 
ustrońskich  szkół  mogła  ten 
spektakl  zobaczyć.  Zapytali
śmy  organizatora  o  trudności 
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towarzyszące  przygotowaniu 
imprezy. 

—  Na jw iększy  p rob lem 
tkwi ł oczywiście  w  finansach 
—  odpowiadała  D.Koenig,  — 
gdyż  „Ustroński e  Spotkania 
Teatralne"   były  dość  drogim 
przedsięwzięciem  jak  na  im
prezę  dla  elitarnej   grupy  wi
dzów.  Ich  s f i n a l i z o w a n ie 
możl iwe  było  tylk o  dzięki 
sponsorom,  którz y  tak  samo 
jak  w  wielu  innych  przypad
kach, okazali  nam  życzliwość 
i  hojność. 

Warunki  w jakich  mieszkali 
występujący w naszym  mieście 

aktorzy  były  bardzo  dobre. 
Wszyscy  zachwycali  się  wido
kiem  z okien  „Jaskółki",  dobrą 
obsługą. Gorzej było z komfor
tem  pracy.  Sala  w  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa, w  któ
rej  na  co  dzień  prezentowane 
są wystawy, organizowane  spo
tkania, została  tak  zaadaptowa
na,  żeby  mogły  się  tam,  odby
wać  monodramy.  Scenografię 
tworzyły podest pokryty  popie
latą wykładziną, drapowana  za
słona na ścianie, zawieszony  na 
niej symbol „UST" oraz usta na 
postumencie  autorstwa  Euge
n iusza  B ia łasa,  znanego 
ustrońskiego  artysty.  Do  po
szczególnych  spektakli  wyko
nawcy  dobierali  sobie  własne, 

skromne  eksponaty.  Aktorzy 
musieli  się  przebierać  i  przy
gotowywać  w gabinecie  dyrek
torki  Muzeum.  Dlatego jeszcze 
raz  zastanawiamy  się,  dlacze
go  nie  „Prażakówka".  Kiedy 
odbywały się dyskusje na  temat 
przejęcia  Domu  Kultury  przez 
miasto,  padały  argumenty,  że 
imprezy  kulturalne  nie  powin
ny  odbywać  się  cały  czas  w 
Muzeum,  gdyż  jest  ono  prze
znaczone do  innych celów.  Te
raz, gdy „Prażakówka" jest  na
sza,  nie  korzysta  się  z  jej  sal. 
Prawdą jest jednak,  że przy  ul. 
Hutniczej  stworzone  zostały 

maksymalnie  dobre  warunki, 
panowała  miła  atmosfera,  do
brym  pomysłem  było  organi
zowanie po spektaklach  poczę
stunku  złożonego  z  herbaty  i 
„kołoczy",  przy  którym  można 
było wymienić  poglądy,  poroz
mawiać o obejrzanej  sztuce. 

Właściwie  poczuliśmy 
się  rozczarowani  zaintereso
waniem  —  przyznała  D.  Ko
enig,  —  zwłaszcza,  że  tak 
dużo  się  mówi  o  konieczno
ści  o rgan izowania  imprez 
kulturalnyc h  w  naszym  mie
ście.  Wydawało  nam  się,  że 
będzie problem  z kupnem  bi
letów  i  zastanawialiśmy  się 
jak  wytłumaczyć  mieszkań
com  Ustronia,  że jest  ich  tak 

mało.  Okazało  się, że  to  były 
nasze  marzenia.  Musieliśmy 
się dość  mocno angażować  w 
sprzedaż  biletów,  tak  by  na 
każdym  spektaklu  była  pu
bliczność. 

Rzeczywiście  zainteresowa
nie „Ustrońskimi  Spotkaniami 
Teatralnymi"  nie  było  oszała
mia jące.  Tylko  na  pierwszy 
spektakl, w któiym  występował 
Jerzy Zelnik, dostawiano  krze
sła,  na  pozostałych  tłoku  nie 
było, choć  sala  była  właściwie 
wypełniona.  D.  Koenig  wyra
ża nadzieję, że jeśli  dojdzie  do 
skutku  druga  edycja  Spotkań, 
zainteresowanie  będzie  więk
sze. Z zasłyszanych  opinii  wy
nikało,  że dla niektórych  prze
szkodą  były  ceny  biletów,  jed
nak  trudno  ten  argument  trak
tować  poważnie,  gdyż  dorośli 
ustroniacy  są częstymi  gośćmi 
w  cieszyńskim  teatrze,  gdzie 
bilety kosztują nawet ponad  40 
zł,  natomiast  uczniowie  mieli 
możliwość  obejrzenia  spekta
kl i z ponad  50% zniżką. Na  te
mat  udziału  młodzieży  w  im
prezie  D. Koenig  powiedziała: 

— Zaintersowanie  młodzie
ży  nie  spełniło  naszych  ocze
kiwań ,  szczególnie  jeśli  cho
dzi  o  Fili ę  Liceum  Ogólno
kształcącego  im.  M .  Koper
nika.  O  ile młodzież z  Zespo
łu  Szkół  Technicznych  oraz 
nauczyciele  tam  pracujący 
byl i obecni  na spektaklach,  o 
tyl e mimo  naszych  zachęt  nie 
było  odzewu  ze  strony  peda
gogów  i młodzieży  licealnej. 

Na  widowni  przeważali  do
rośli, wśród  nich  dojrzeć  moż
na było  starostę  cieszyńskiego 
Andrzej a Georga,  przewodni
czącego  Rady  Miejskiej  Emi
la  Fobra,  burmistrza  Jana 
Szwarca, Emili ę Czembor,  ks. 
d  Hen ryk a  C z e m b o r a, 
ustrońskich  radnych.  Wydaje 
się,  że  osoby,  które  uczestni
czyły w Spotkaniach  dobrzeje 
„zareklamują"  i  w  przyszłym 
roku  będzie  większe  zaintere
sowanie. Na  temat  możliwości 
zorganizowania  kolejnej  im
prezy  D.Koenig  powiedziała: 

Nie  chciałabym  obiecy
wać,  a le  będz iemy  robi ć 
wszystko,  żeby  mogły  się  od
być następne „Usta" . Tak jak 
ju ż  mówiłam  jest  to  uzależ
nione  w  głównej   mierze  od 
finansów.  Mogę  jedynie  za
pewnić,  że  będziemy  się  sta
rali , żeby  Ustrońskie  Spotka
nia  Teatralne  na  stałe  zago
ściły  w  naszym  kalendarzu 
imprez.  Monika  Niemiec 

Mówiłem  już  organizatorom,  że  mam  wrażenie,  iż  zaczy
na  się  u nas  tworzyć  grupa  zwolenników  życia  kulturalnego  w 
Ustroniu  i  trzeba  im jak  najszybciej  dać  salę.  Przez  takie  spo
tkania  jesteśmy  przyzwyczajani  do  kultury  i pojawia  się  zapo
trzebowanie,  by  tego  typu  imprezy  były  kontynuowane.  Mamy 
w  naszym  mieście  wielu  uzdolnionych  ludzi,  jest  wrażliwość 
na  sztukę  i  trzeba  to  wykorzystać.  Osobiście  przeżyłem  pod
czas  spektakli  bardzo  interesujące  chwile.  Podczas  koncertu 
Jankiela  łzy  cisnęły  mi  się  do  oczu  i wiem,  że  nie  tylko  mnie. 
Żałuję,  że  na  Wyspiańskim  nie  było  polonistów,  którzy  rozu
mieliby  i potrafili  przybliżyć  ten  trudny  tekst.  Emil  Eober 



R S  P 
Zakład  Usług  Transportu 

RSP  „Jelenica" 
i  p r zy  ul. Je l en i ca  72  o f e r u j e  u s ł u g i: 

—wywóz nieczystości beczkami asenizacyjnymi 40001,90001 
— przewóz ładunków przyczepą  niskopodwoziową  91 

— załadunki ładowarką  Fadroma 
— przwóz ładunków przyczepami samowyładowczymi 4,51 i 61 
— usługi rolnicze (orka, siew, bronowanie, koszenie traw  itp.) 

Zgłoszenia  prosimy  kierować od poniedziałku  do piątku 
w  godz.  7.00   15.00,  tel.  8543400  lub  8542600 

Wisła,  ul. 1 Maj a 67 
Teł.  0  6 0 1  5 7 8 8 99 

Przedsiębiorstwo 
SzkoleniowoUsługowe 

o f e r u j e : 
nadzór  BHP  nad  firmami, 
kursy  podstawowe  i okresowe  BHP  (dla  służb  bhp, 
pracodawców, kierowników, pozostałych  pracowników), 
prowadzenie  akt  osobowych, 
przygotowanie  stanowisk  i zakładów  pracy  chronionej, 
opracowanie deklaracji zgodności z PN maszyn  i urządzeń, 
kursy:  pedagogiczne,  minimum  sanitarne,  SEP, 
operatorów  wózków  widłowych  i inne, 

O  wykonanie  pomiarów  elektrycznych  (zerowanie, 
uziemienie,  stan  izolacji), 

O  wykonanie  instalacji  odgromowych, 
O  pomiary  natężenia  oświetlenia, 
O  pomiary  wydatku  energetycznego. 

i  C a f e    B a r  N 

„ J e l e n i c z k a " 
Ustroń,  ul. Pa r t yzan tów  1 

z a p r a s za na: 

^  p y s z ne  c ias tka 

U d a n ia  g o r ą ce 

I l o r a z  p i w o  i w i n o  ^ 

DOM EUROPEJSKI 
zaprasza  w s z y s t k i c h 

c h ę t n y c h 

na  odczyt 
dr hab. Joachima Liszki 

pt.: „Główne instytucje 
Unii  Europejskiej",  który 

odbędzie  się o godz.  18.00 
1.03.1999 r.  w Hotelu „Muflon" 

Z A P R A S Z A M Y 
W*mL I^.J JCtL {Si 

KOMPUTEROW E 
ffl   indywidualne 
S g r u p o we 
Hpods tawowe 
fidla  zaawansowanych 
Ś W IN  95,98, EXEL,  WORD 

Teł. 8542699 do 1500 

Teł. 8534820 po 20°° 

mi  < | 
s r.  j l 

(Pościel  „Kora"^ 
ce?y\ 50 ił 
producenta  \brutto 

oferujemy  również 

prześcieradła  „Kora  " 

Ustroń, ul. Lecznicza  15 
tel.  8543663 

.i  strażnicy  miejscy.  Fot.  W.  Suchta 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  wydzierżawi 
pod  stoiska  handlu  obwoźnego  następujące  tereny: 

1. w okolicy  basenu  kąpielowego  pod  schodami, 
2. na Bulwarze w kierunku  Wisły, 
3. w pobliżu  Baru  „Wrzos" od ul.  Sportowej, 
4. w okolicy  dworca  PKP  Ustroń  Zdrój. 

Oferta powinna  zawierać: 
1.  imię,  nazwisko  i adres  oferenta, 
2.  termin  prowadzenia  handlu  obwoźnego, 
3.  określać  powierzchnię  zajętą  pod  stoisko  i rodzaj 

sprzedawanych  towarów, 
4.  propozycję  opłaty  czynszowej w przeliczeniu  na 1 dzień 

i jeden m2. 
Ponadto  informujemy, że do umowy  zostanie  doliczona  opłata 
za wywóz  śmieci. 
Oferty należy  składać w Sekretariacie  Urzędu  Miasta w Ustro
niu w terminie do końca  marca br. 

Podczas rajdu pełne ręce roboty mieli policjanci  i...  Fot. W. Suchta 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  ogłasza  przetarg  ustny 
nieograniczony  na: sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  położonego 

w  budynku  przy  ul. Cieszyńskiej   nr  VI   m.  1. 
Składającego  się z 2 pokoi,  kuchni,  łazienki  i przedpokoju  o 

powierzchni  47.50  m2 oraz  oddanie w użytkowania  wieczyste  4/100 
części  działki  ozn.  nr kat  419/4  o pow.  370  m2, co stanowi  14.80  m2, 

zap. w KW 57372  Sądu  Rejonowego w  Cieszynie 
wraz z udziałem  do 4/100  części  wspólnych  budynku. 

Termin  przetargu  29.03.99  r. godz.  13.00   pokój 24. 
Cena  wywoławcza  lokalu  wynosi  50.240 zł. 
Cena  wywoławcza  1 m2  działki  wynosi  29,28 zł. 
Wartość  przynależnego  gruntu  wynosi  433 zł. 
Pierwsza  opłata za grunt  z tytuły  wieczystego  użytkowania 
wynosić  będzie  1% ceny  osiągniętej w przetargu. 
Minimalna  wysokość  postąpienia za lokal  wynosić  będzie: 
1.000,00  zŁ  za grunt  50,00 zł. 
Wadium  w wys.  5.100  zł należy  wpłacić  przelewem  na konto  Urzędu 

Miejskiego w Ustroniu, Bank Śląski, Oddział Ustroń  10501096102507308 
nie później niż 5 dni przed wyznaczonym  terminem  przetargu. 

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygrała  przetarg  zostanie 
zaliczone na poczet  ceny  nabycia  nieruchomości. 

Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie  wygrały  przetargu  zosta
nie  zwrócone  w terminie  do 3 dni po przetargu. 

Wadium  przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli  osoba,  która  wygrała 
przetarg  uchyli  się od zawarcia  umowy  notarialnej w  wyznaczonym 
przez  gminę  terminie. 

Koszty  umowy  notarialnej  ponosi  nabywca. 
Cena osiągnięta w przetargu  na lokal  i pierwsza  opłata z tytułu  wie

czystego  użytkowania  za grunt  winna  być wpłacona  najpóźniej w dniu 
zawarcia  umowy  notarialnej. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  bez podania  przyczyny. 
Możliwość  obejrzenia  sprzedawanego  lokalu  nastąpi  w  dniu  22 

marca  1999  r. (poniedziałek) w godz.  10 11, ul. Cieszyńska  VI  m. 1. 
Bliższe  informacje można  uzyskać w Wydziale Urbanistyki,  Archi

tektury,  Geodezji  i Gospodarki  Gruntami,  tel.  8542567. 
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O g ł o s z e n ia  d r o b n e 

Wideorejestracja SVHS  i VHS. 
Tel.  8544357. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Sprzedam  sukienkę  komunijną  długą, 
b.  ładną  +  dodatki,  maszynę  do  pisa
nia  „Universal".  Tel.  8542381. 

Mieszkanie do wynajęcia Tel.  85431 08. 

Ocieplanie 25 zł/m2, tynkowanie,  mu
rowanie  i  remonty. 
Tel.  (032)  4226606. 

Do  wynajęcia  pokój z  kuchnią. 
Tel.  8545116. 

AVON  poszukuje konsultantek.  Prze
szkolenie,  próbki,  katalogi   bezpłat
nie.  Tel.  0601997234. 

USŁUGI FOTOGRAFICZNE   impre
zy  okolicznościowe,  fotografia  kolo
rowa  i czarno   biała  portret,  fotogra
fi a  nietypowa.  Tel.  8547393  po  16 
lub  0603243216. 

VW  golfa  III ,  1997  r„  11.000  km, 
sprzedam.  Tel.  8541747. 

Biuro  Rachunkowe  oferuje pełny  za
kres usług księgowych,  podatkowych, 
ZUS.  Tel.  8544720  po  16. 

Kafelkowanie z długoletnią  praktyką. 
Tel.  8543979. 

OPONY!  Kormoran.  Dębica,  Dunlop, 
Firestone,  Kleber.  Barum.  Bridgesto
ne  i inne po atrakcyjnych  cenach  ofe
ruje  firma  AUTOGUM,  Janusz  Ku
bala,  Ustroń,  ul.  Lipowczana  12. 
Tel.  8542813. 

Tynkowanie,  kafelkowanie. 
Tel.  8543786  po  16. 

Fachowe Usługi: wodno  kanalizacyj
ne,  centralnego  ogrzewania,  gazowe. 
Marcin  Oczkowski,  tel.  8547129. 

ZAKŁA D 
DOSKONALENI A 
ZAWODOWEGO 
w  Katowicac h 

zaprasza  na  kursy: 
 p r a wo  jazdy  kat.  A, B 
»»obsługa  komputera 

programy  Word,  Exel 
»»minimum  sanitarne 

z  c.o. 
»»SEP  (elektryczny) 
»»bhp 
»»przewóz  materiałów 

niebezpiecznych 
»»i  inne 

ZDZ  USTROŃ 
UL. STAWOW A  3 
TEL .  8543300 
FAX  8544505 

firm a 9D D O M "  s.c. 

R.  Miczko.  B.  Palarczyk 

wykona  roboty 
remontowe 

lub  budowlane 
kontakt  teł. 8543108  lub  w 

siedzibie  firmy ul. Ogrodowa 1 
(Muzeum  „Stara  Zagroda") 

Kopanie  studzien.  Tel.  8553774. 

Bramy  przesuwane i skrzydłowe  (au
tomatyka).  Kompleksowe wy konywa
nie  ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko
wych wraz z podmurówką,  balustrady 
ozdobne,  kraty.  METALPLOT  
Ogrodzenia. Cieślar Marek, Ustroń, ul. 
Dominikańska  24a,  tel.  8545106, 
0601516854. 

N A  Z A W O D Z I  U 
Ustroń,  ul.  Sanatoryjna  1 

(obok  apteki) 

°

ekskluzywne  oprawy  okularowe  renomowanych  fir m 
światowych 
bezpłatny  dobór  szkieł  od  czwartku  do  soboty  900    1200 

«a/1 profesjonalne  okulary  ochronne  do  pracy  przy 
komputerze  oraz  przeciwsłoneczne 
lupy  powiększające  i  mikroskopowe 

zy 

Rajdowe  maluchy  i . .. 
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Fot.  W.  Suchta 

. . .i  ra jdowe  spaliny.  Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS CZ E KA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
— Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

Instrumenty  dęte  XX  wieku  z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
— Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku  9  14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3  Maj a  68,  tel.  8542996 

— Druki  bibliofilskie  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział czynny: we wtorki 9   18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty  9 13. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19, tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do piątku 9  16, w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz czasowa  ekspozycja stroju  cieszyńskiego. 

IMPREZ Y 
15.3  17.00  Klub  Propozycj i.  Prelekcja  Anny  Guznar: 

„ Indi e  w  oczach  Europejczyka".  Oddział 
Muzeum  „Zbiory  Marii  Skal ickiej". 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

10.3  18.45  Cudotwórca 
20.45  Psychol 

1217.3  18.45  Mutant 
20.30  Mi łość  i śmierć  w  Wenecji 

18.3  16.30  Mutant 
18.45  Miłość  i śmierć  w  Wenecji 

Nocne  Kin o Premier   Filmowych 
11.3  21.30  Ronin 
18.3  21.00  Śmiertelny  rejs 
l 'waga!  Domy wczasowe, hotele  itp.  afisze z miesięcznymi  programami  imprez 
można  odebrać  bezpłatnie  w  Centralnej  Informacji  Turystycznej,  Rynek  2,  tel. 
8542653. 

agent  PZU  WARTA  POLONIA  M n n e 
Maria  Nowak  ENERGOASEKURACJ A  zaprasza 
wtorek  9001530  oraz codziennie po 1700 

środa (tylko nieparzyste dni m-ca)  9001500  w sob.  9001300 

piątek  8001300 ul.  Dominikańska  26 
Filia  LO,  Rynek,  tel.  8543378  tel.  8543204 

Do  13 marca  apteka  „Pod  Najadą"   przy  ul.  3  Maja. 
Od  13 do 20  marca apteka  „N a  Zawodziu"  przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Z'  Polańska  35 
PREVENTER  [obok  szkoły  w  Polanie] 

V ^ 7  tel.  8543000 



Fot.  W.  Suchta 

KRÓLOWAŁY  MALUCHY 
— Jest  to  pierwszy  od  chyba  dwudziestu  lat  raj d w  Ustroniu 

—  mówi  Leszek  Kąkol ,  komandor  I  Ustrońskiego  Rajdu  Samo
chodowego, który odbył się 28  lutego. — Organizatorem  jest  nasz 
cieszyński Automobilklub , a nad sprawnym  przeprowadzeniem 
imprezy  pracuje  tu dziś w  Ustroniu  blisko  trzydzieści  osób. 

Już  od  rana  z  parkingu  przy  stadionie  Kuźni  niósł  się  ryk  roz
grzewanych  silników.  Najwięcej huku  czyniły  wozy  o  pojemno
ści  nie przekraczającej 700  cm3.  Zresztą  samochody  bardzo  róż
niły  się  między  sobą  nie  tylko  rykiem  silników.  Od  połatanych 
dwudziestoletnich  automobilów,  ale za to oklejonych  reklamami, 
po  peugeoty  i  BMW.  W  sumie  wystartowało  75  załóg    każdy 
kierowca  musiał  obowiązkowo jechać  z pilotem.  W 41  przypad
kach jechano  maszyną  popularnie  zwaną  „maluchem". 

— Byłbym  niesamowicie zadowolony, gdyby  na starcie  stanę
ło 40 zawodników  — mówi  L. Kąkol. — Zaskoczony  byłem,  gdy 
na  kilk a dni  przed  rajdem  musieliśmy  zamknąć  listę  startową. 

Wziąć udział mógł każdy posiadacz samochodu, który ma  oczy
wiście  ważne  prawo jazdy.  Wszystko  zresztą  było  pieczołowicie 
sprawdzane na badaniu technicznym  przed zawodami, a stan  tech
niczny  samochodu  również  po  rajdzie. 

Startowała  głównie  młodzież  szkolna,  wyżywająca się na  wie
kowych  „maluchach".  Rajd  to  przede  wszystkim  próby  na  par
kingach  i  przejazdy  między  nimi.  Właśnie  na  parkingu  można 
popisać  się kontrolowanym  poślizgiem,  szybką jazdą  między  pa
chołkami.  Dlatego  kierowca  i pilot  muszą  tu jechać  w  kaskach. 

Przewrócenie  pachołka  lub pomylenie  trasy  to punkty  karne.  Po
pisy  obserwowało  kilkuset  widzów.  Między  próbami  uczestnicy 
rajdu  poruszają  się  drogami  publicznymi  tak  jak  wszyscy  inni 
użytkownicy.  Na  przejazd  drogami  publicznymi  ustala  się  taki 
czas,  by  trasę  pokonać  ze  średnią  prędkością  25  km  na  godzinę. 
Gdy  na drodze  przekraczają dozwoloną  prędkość,  a zdarza  się  to 
niestety dość często, powinna  reagować policja drogowa,  która  o 
rajdzie była  powiadomiona  odpowiednio  wcześnie. 

Na rajdzie zdobywa się punkty do  licencji R2, którą uzyskuje się 
po  ukończeniu  trzech  takich  rajdów  na  pozycjach  punktowanych, 
czyli  mieszczących  się  w  125%  czasu  zwycięzcy.  Licencja  R2 
uprawnia do startu w rajdach okręgowych,  takich jak  np. Rajd  Bar
bórki  . Na rajdach okręgowych  z kolei trzeba zdobyć 21 punktów w 
ciągu roku na  licencję R l,  co uprawnia  do startu w  mistrzostwach 
Polski. W takim  rajdzie jak  ten w Ustroniu  nie mogą  startować  kie
rowcy posiadający jakąkolwiek  licencję kierowcy  rajdowego. 

— Tu startuj ą  typowi amatorzy — mówi L. Kąkol.  W  więk
szości  technika  ich  jazdy  pozostawia  jeszcze  wiele  do  życze
nia  i  wiele  jeszcze  muszą  się  uczyć.  Są  to  jednak  początki, 
pierwszy  raj d w sezonie.  Jest  też wielu  zawodników  jadących 
pierwszy  raz.  Th  się  zdobywa  ostrogi.  Uczą  się  czytać  mapki 
placu,  co  nie  wszystkim  przychodzi  bez  oporu,  choć  schema
ty  są  bardzo  proste.  Wiele  jest  przypadków  pomylenia  trasy 
przejazdu  na  parkingu . 

Faktycznie młodzi  kierowcy  bardziej zwracali  uwagę na to,  by 
maszyna  odpowiednio  ryczała  a  opony  piszczały  na  zakrętach, 
niż na  to,  by  prawidłowo  przejechać  trasę.  W  sumie  niezbyt  do
brze  świadczy  to  o  młodych  entuzjastach  sportu  motorowego, 
skoro często okazują się osobnikami  nie będącymi w stanie  utrwa
li ć w  pamięci  kolejności  pięciu  zakrętów. 

Młodzi  ludzie  twierdzą,  że  bez  ryczącego  silnika  cała  impreza 
traci  sens.  Innego  zdania  mogą  być  ekolodzy.  Jest  tu  spore  pole 

do popisu  dla policji  drogowej.  Dobrze  natomiast  ze swych  obo
wiązków  wywiązali  się  ustrońscy  policjanci  i strażnicy  miejscy. 
Gdy  ulica  Grażyńskiego  została  praktycznie  zatarasowana  przez 
nieprawidłowo  parkujące samochody  kibiców  rajdu,  wystarczy
ło kilka mandatów,  by w przeciągu  kilku minut  wypełniły  się  oko
liczne,  niestety  płatne,  parkingi,  na  których  było  sporo  wolnego 
miejsca.  Dla  miejscowych  stróżów  prawa  był  to  dobry  trening 
przed  wakacyjnym  najazdem  samochodziarzy. 

Rajd  przerósł  nasze  oczekiwania  — twierdzi  L.  Kąkol.  — 
Liczyliśmy,  że  frekwencja  będzie  dużo  słabsza,  a  tymczasem 
okazało  się, że  nie wszyscy  chętni  mogli  wystartować.  Byliśmy 
obwarowani  pojemnością  trasy, któr ą oblicza się tak, by wszyst
ki e samochody  startujące znajdowały  się w  ruchu  i nie  tworzy
ły się korki . Tą  pojemność  obliczyliśmy  na 60 samochodów,  ale 
w związku z takim zainteresowaniem  zwiększyliśmy  maksymal
nie  ilość startujących  do  75. Jest  to pierwszy  raj d w  Ustroniu  i 
może  nie wszystko  jeszcze  przebiega  tak, jak  byśmy  sobie  tego 
życzyli.  Obyło  się  bez  wypadków,  poza  wjechaniem  w  zaspę, 
urwaniem  zderzaka,  co  miało  miejsce  na  próbach  na  parkin 
gach.  Mam  nadzieję,  że  po  takim  wyżyciu  się  młodzież  będzie 
spokojniej  jeździła  po drogach. Jeżeli otrzymamy zgodę  będzie
my chcieli co  roku w  Ustroniu  przeprowadzać  rajd . Chyba  jed
nak  nik t  nam  nie może zarzucić  złej   organizacji. 

Na  zakończenie  rajdu  dyplomy  i puchary  najlepszym  wręczał 
burmistrz Jan  Szwarc.  W  klasyfikacji generalnej  zwyciężył  Se
bastian  Żabiński jadący z pilotem  Iwoną  Kaliwodą, którzy  uzy
skali  łączny  czas  6.05,00.  Wystartowało  osiem  załóg  z  Ustronia 
które  zajęły  miejsca:  5.  Tomasz  Kiecoń,  Beata  Kiecoń,  14. 
Maciej   Woner,  Michał  Woner,  17.  Sebastian  Ambo,  Marci n 
Kowalik ,  20.  Krzysztof  Kuraczowski,  Monik a  Kubień,  43. 
Krzysztof  Śliż,  Janusz  Starzyk,  49.  Mirosła w  Stec,  Ireneusz 
Staniek,  51. Szymon  Greń,  Przemysław  Podżorski,  52.  Jacek 
Wypiór ,  Adam  Puzoń.  Startowano  w pięciu  klasach  w  zależno
ści  od  pojemności  samochodu. 

—  Chciałbym  aby  w  najbliższych  latach  impreza  ta  stała 
się  tradycj ą  — mówił  na  zakończenie  J. Szwarc. —  Może z  wa
szych  szeregów,  z  tra s  na  terenie  Ustronia  wyłonią  się  raj 
dowcy,  którz y dojdą  do najwyższych  zaszczytów  sportowych. 
Życzę wam  tego z całego serca. Sam  byłem sportowcem  i wiem, 
że aby osiągnąć sukcesy,  trzeba  włożyć wiele wysiłku  i ciężko, 
systematycznie  trenować. 

Cała  impreza mogła się odbyć dzięki  przychylności  Klubu  Spor
towego „Kuźnia Ustroń", który udostępnił  lokal na biuro  zawodów, 
Zakładowi  Usług  Komunalnych,  który  odśnieżył  parkingi  i  Urzę
dowi  Miejskiemu pomagającemu w organizacji.  Wojsław  Suchta 

Nagrodę  z  rąk burmistrza  odbiera  M.  Woner.  Fot.  W.  Suchta 
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POZIOMO :  1) tysiąc  kilo,  4) oddział  wojska, 6) upinany na 
głowie,  8) kusa  moda,  9) kapitan  z powieści  J.  Veme'a.  10) 
rodzaj maści,  11) figiel,  12) objaśnia sny,  13) wynik  dzielenia. 
14)  można  go zadać,  15) Hanna   prokurator  generalny.  16) 
amerykański  grosz,  17) motyw  zdobniczy,  18) duża  papuga, 
19) głos  kobiecy,  20)  warszawskie  radio. 
PIONOWO :  1) gra na korcie, 2) powołanie na stanowisko, 3) 
budka z gazetami, 4) założył  kabaret  „Pod  Egidą",  5) styl  pły
wacki, 6) trawa  łąkowa, 7) półwysep  między  Ochockim a Be
ringa.  11)  łódź  wyżłobiona  z jednego  pnia  drzewa  13)  obraz 
cerkiewny,  14) śląska  gra w karty. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  odpowiedzi  mija 
20  marca. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i z nr 7 
ZAWIEJ A 

Nagrodę 30 zł otrzymuje Józe f Koteck i z Ustronia, ul. 
9  Listopada  11. Zapraszamy  do redakcji. 

KRZYŻÓWK A 
3 0  zł  30 zł 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWKA 
3 0  zł  30 zł  30 zł  30 zł 

Od 2 lat działa w naszym  mieście klub  sportów  zaprzęgowych  „Ustro
nia".  Zawodnicy  w nim zrzeszeni  zaliczają  się do czołówki  krajowej, 
czego potwierdzeniem  był  ich udział w Mistrzostwach  Europy w Niem
czech.  Również w zawodach  krajowych  zajmują eksponowane  pozycje. 
O  udziale  ekipy z Ustronia w Mistrzostwach  Europy  w GU  za tydzień. 

„ S I Ł A "   G Ó R Ą 

Kolejny  raz odnotowujemy  sukcesy  zawodników  z TRS  „Si ła" w 
Ustroniu.  W styczniu  wystąpili oni w 26 Biegu  Narciarskim  rozgrywa
nym  we włoskiej  miejscowości  Marcialonga.  Na dystansie  70 km sty
lem  łyżwowym  ścigało  się 4 500  zawodników.  Jacek  Herni k  zajął  240 
miejsce z czasem  3 godz.  i 53 min., a Adol f Garncarz  przybiegł  na 750 
pozycji  z czasem  4 godz.  i 50 min.  13  lutego  w Jaworzu  Rozegrano 
Mistrzostwa  Województwa  Śląskiego  Family  Cup  '99 w biegach nar
ciarskich  stylem  dowolnym  na  10 km. Na starcie  stanęło  105  zawodni
ków. W swoich  kategoriach  wiekowych  reprezentanci  ustrońskiej  „Siły " 
zajęli następujące miejsca: Anna  Gazurek  1 miejsce, Paweł  Gorzołka 
 1  miejsce,  Kornel  Legierski   1  miejsce, J. Hernik  II miejsce,  Stani
sław  Gorzołka  II miejsce, A. Garncarz  IV miejsce.  Wszyscy  wymie
nieni  zawodnicy  zakwalif ikowali  się do Mistrzostw  Polski  Family  Cup 
'99,  które  odbędą  się 20 i 21  marca  w Szklarskiej  Porębie.  Również w 
Jaworzu,  14 lutego,  odbył  się VI I Narciarski  Bieg  Jaworza  na 20  km 
stylem  klasycznym.  I tym razem  wśród  140 startujących  wybijali się 
nasi  reprezentanci.  W swojej  kategorii  wiekowej  A. Gazurek  zajęła II 
miejsce,  P. Gorzołka  1  miejsce, K. Legierski  1 miejsce, a S. Gorzołka 
  II I miejsce.  W zawodach  wzięli  także  udział  zajmując dalsze  pozycje 
Korneliusz  Kapołk a  i A. Garncarz,  który  w sprincie  narciarskim  zajął 
II miejsce. W kolejnej konkurencji, jaką  był  bieg  parami,  zwyciężyli A. 
Garncarz  i Kazimier z  Hernik .  Tego  samego  dnia w Wodzisławiu  Ślą
skim  rozegrano  także  Bieg  Gwarków,  w którym  II miejsce w klasyfika
cji  generalnej  zajął  Henryk  Gazurek.  '  (mn) 

Witejcie ludeczkowie 
Podziwejcie  sie,  ani my sie nie nazdali,  a już  mómy  wiosnę. 

Prowda,  że przeca  tóna  dycki przichodzi  i ło nas  nie  zapomni. 
Sniyg  isto jeszcze  nieroz  nas postraszy,  nale  teroski  słoneczko 
świyci,  ptoszki  śpiywajóm,  tóż sie lekczyj  robi  człowiekowi na 
duszy. 

Isto to je  prowda,  że jak  przichodzi  wiosna,  to sie mo  wiynhize 
chynci do życio. Jo też sama prziśpiywujym  jako  baji ty ptoszki, a 
zakił  łobiod  sie  warzi,  hónym  bierym  mietłe  abo jaki  śmiatok a 
łomiatóm pajynczyny  na werandzie. Aj i łokna kapkę  łobetrziłach. 
coby słońce  do izby zozdrziło.  A dyć kaj sie podziwosz,  to  ludzie 
sie kryncóm  kole chałupy,  a skłudzajóm jakisi  capart,  abo liści z 
łóńskigo  roku. Jo też ni mógłach  łoto wydzierżeć  w chałupie.  Tóż 
załeciałach  na plotki  do sómsiadki,  a jak  my  łobmówiły  wszyst
kich jak  sie patrzi,  tóż wziyłach  ziełeźne  grabie  i  rozgrzebowa
łach kopce  w rajczułi,  bo moc jich  latoś po  kretach  zostało. 

Nale wy boczcie,  bo jo  drzistóm  tu cosik trzi po  trzi, a dyć prze
ca wy też mocie swojóm pilobe.  Roz, dwa przidóm  świynta,  tóż ni 
ma możne  coby kiery sie  lynil. 

W zogródce już  śnieży czki a kluczyki  sie pokozały.  Tóż nar wa
łach kapkę  i dałach na stół, coby wszyckim  domownikom  ukozać, 
że mómy przeca  wiosnę. A że mi tak wiesioło  na duszy,  tóż  wóm 
życzym  tego samego   wiosny  w sercu  i moc chynci  do  życio! 

Waszo Jewka 

ZAPROSZENIE 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza na Koncert  Wiosen

ny w wykonaniu  Młodzieżowej Orkiestry  Dętej OSP w Milówce, 
który  odbędzie  się w środę,  17  marca  1999 r., o godz.  17.00. 
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