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Rozmowa  z Włodzimierzem  Gołkowskim, 
naczelnikiem  miasta  w  latach  1964   1982 

Jak  pan  trafi ł do  Ustronia? 
Po  prostu  na  jednym  ze  spotkań,  kiedy  powstawały  koncepcje 
rozwojowe  Wisły  i Ustronia,  generał  Ziętek  powiedział,  że  bar
dzo chętnie widziałby mnie w Ustroniu, bo jest budowa  Jaszow
ca,  są  też  inne  plany. Z  uwagi  na  to, że w  Wiśle  byli  dobrzy  na
stępcy, zdecydowałem  się przejść do  Ustronia. 
Czy  wcześniej   znał  pan  Ustroń? 
Raczej nie, poza  tym,  że przyjaźniłem  się z Ludwikiem  Troszo
kiem, z którym  razem polowaliśmy.  On w tym czasie  studiował, 
był bardzo nerwowy  i chciał  się stąd  urwać. 
Został  pan  naczelnikiem  w  Ustroniu.  Była  to jednak  funkcj a 
wybieralna.  Czy  nie  było  oporów  przeciw  takiej   decyzji  Je
rzego  Ziętka? 
Byłem  klasycznie przywieziony  w teczce. Ale co mnie  chwyciło 
za  serce,  to  niezwykle  serdeczne  przyjęcie  przez  Radę.  Chyba 
było  tylko jedno  pytanie   o powody  mojego przejścia do  Ustro
nia. Odpowiedziałem  otwarcie, że mam trochę praktyki, zaczynają 
się wielkie  inwestycje  i moi szefowie uznali, że mam tu pracować. 
W jaki m  stanie zastał  pan  Ustroń? 
W bardzo dobrym. Nie mogę powiedzieć nic złego. Przede wszyst
kim  była  świetna  Rada.  Im  na  sercu  leżał  problem  Ustronia,  a 
dodatkowo  byli  to  ludzie z  inicjatywą. 
Dziwne, że  tak od  razu zaakceptowali  człowieka  z  zewnątrz? 
Nie wiem  dlaczego,  ale spotkałem  się z wielką  życzliwością.  To 
mi od  początku pomagało  w pracy. 
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Zdrowych, 
spokojnych 
i radosnych 

Świąt Wielkanocnych 
w imieniu władz 
Ustronia życzą 

Przewodniczący 
Rady  Miejskiej  j f y 

Emil  Fober 
—.  Burmistrz 

Q|fy  Miasta 
Jan  Szwarc 

Szczynśliwych  Swiónt 
Wóm winszujym  roztomiłe 
Ustrónioczki i Ustrónioki! 

Czy wszycko już  mocie przirychtowane?  Czy buchty sóm już 
gotowe, a kram w chałupie i kole ni łukludzóny? Toć doista, przeca 
ni ma możne, cobyście jeszcze  w Wielkim Tydniu tepichy trzepali, 
abo  lokna pucowali.  Podarzóne  murziny  i szumnie  wyruszane 
babki już  też isto lochlódły w szpajsce, abo w kuchyni. A jak  kie
ry ni móg wydzierżeć,  to już  downo ukroi se aspóń sztrafek na 
skosztowani. 

Posztr aj chowane  wajca  leżom  kole  baranka  i  czakajóm  na 
Świynta pospołu z baziami i narcyzami abo kluczykami żółciutki
mijako  kurczoczek, co sie dziepro loto wykluł z wajca. 

Każdo akuratno gaździnka staro sie dycki, coby nie zabyć  lo 
czym, bo byłaby przeca  isto w gańbie, dyby czego ji   chybiło na ty 
Swiynta.  Tóż jak  sie już  łutropi i ganc sfuczy jedna  z drugóm, to 
możne siednie aspóń na chwile na jaki  sztokerli abo lotomanie i 
zacznie rozmyślać, co  tu zrobić, coby ty Swiynta były doista ra
dosne. Możne moc nie trzej a. Łoto baji kapkę życzliwości i dobre 
słowo,  tak łod serca. Abo podać  komu rynkę na zgodę, abo pu
móc w biydzie, czy jaki  boleści. 

Coby my wszyscy w ty Wielkanocne Swiynta byli szczynśliwi i 
radośni.  Jedna stela 



„Kalendarz  Ewangelicki99  na  rok  1960 

Ks, E.  Romański 

Wiosna 
Słońce ponad widnokrąg wyżej się wychyla, 
Pierwszy kwiatek  spod płatów śniegu  się przeciska, 
Zygzakowaty,  zwiewny, widać  lot motyla — 
To wiosna niepotrzebnie,  coraz częściej błyska, 
Aby w końcu zwyciężyć, choć uparta  zima 
Coraz chytrzej najgorszych podstępów  się  ima. 

I znów —jak co rok — wraca  ten sam cud  natury, 
Która wstaje do życia z zimowej  pościeli, 
Aby wszystko ożywić: ziemię, niebo, chmury, 
I wszystkiemu,  co żyje, nowych  sił udzielić, 
A człowieka  odrodzić w nadziei na  nowo, 
Że nie śmierć, ale życie ostatnie ma  słowo. 

Któż nie ulega czarom wiosny  przebudzenia? 
Kto może na jej urok zostać  obojętny? 
Komóż ona nie daje nowego  natchnienia? 
A jednak... jednak  nie brak jest  i wtedy  smętnych, 
Nieszczęśliwych  i chorych  i tych, co w  rozkwicie 
Przepięknych dni wiosennych  kończą swoje życie! 

Lecz triumfem zwycięstwa brzmią  wiosenne 
dzwony, 
Nie dlatego, że wiosna na świecie  nastanie, 
Bo świat już ze snu zimy został obudzony — 
Ale głoszą całemu  światu  Zmartwychwstanie 
Tego, Którego Stwórca dał na Zbawiciela, 
Przez Którego zwycięstwa nad śmiercią  udziela! 

Śpiewajcie przeto Bogu pieśń nową,  radosną, 
Zmartwychwstanie  niech rzuci na nią nowe blaski. 
Kiedy  świat wam ponownie zaśmieje się wiosną, 
Dawca życia przypomni  Swe odwieczne  łaski, 
Gdy krzew zazielenieje, wiatr zdmuchnie  motyla, 
A słońce nad widnokrąg wyżej się wychyla! 

[...] Sam Chrystus  „po
śród  ziemi  dokonał  zba
wienia"  (Ps  73,12)  przez 
swoją  Mękę,  aby  na  ca
łym  świecie  dotarło  ono 
do  wszystkich  ludzi  jed
nakowo  i bez jakiegokol
wiek  wyjątku, a  później, 
wysyłając  swoich 
uczniów  na  cały  świat, 
powiedział:  „Idźcie  i  na
uczajcie  wszystkie  naro
dy,  chrzcząc  je  w  imię 
Ojca  i  Syna,  i  Ducha 
Świętego. Kto uwierzył  i 
ochrzci  się,  będzie  zba
wiony" (Mk  16,  1516). 

A ponadto swoje wycią
gając ręce  na  krzyżu  po
kazał, że wszystkich  chce 
do  siebie  pociągnąć  i 
wszystkich  objąć, jak  to 
sam  wcześniej  zapowie
dział,  mówiąc:  „Ja  gdy 
zostanę  nad  ziemię  wy
wyższony,  przyciągnę 
wszystkich  do  siebie.  To 
powiedział, przewidując, 
jaką  śmiercią  miał 
umrzeć"  (J  12,  3233),  a 
także  rzekł:  „Rozciąga
łem ręce przez cały dzień 
do  ludu  wiernego,  który 
chodzi drogą niedobrą, do 

narodów,  które  mnie  nie 
znały  i nie wzywały  mo
jego imienia" (Iz 65,1 2). 

Rodzaj  ludzki,  który 
przez  grzech  pierwszych 
rodziców stał się wrogiem 
Boga, nie mógł  powrócić 
w  krąg  Bożej  przyjaźni 
inaczej,  jak  tylko  przez 
akt  największej  miłości, 
który to akt byłby najdroż
szy  i  najmilszy  Bogu.  Z 
tego powodu nikt inny nie 
mógł  dokonać  tego  aktu, 
jak  tylko  ten,  kto  z  naj
większej  miłości  byłby 
Bogu  miły.  Bogu  zaś  nie 
może  być  najmilszym 
nikt  inny,  jak  tylko  ten, 
kto Go najbardziej kocha. 

Fot. W. Suchta 

Nikt zaś nie może najbar
dziej kochać, jeżeli nie zna 
Boga  doskonale.  W  ten 
sam  sposób  zaś  nie  może 
być Bóg poznany przez ni
kogo  innego,  tylko  przez 
siebie  samego,  skoro  On 
sam jedynie jest  nieskoń
czony  i  niezmierzony.  Z 
tego  powodu  ten,  kto  do
konał takiego aktu miłości, 
musiał być Bogiem. 

Nie znaczy to jednak, że 
Bóg  umarł  albo  cierpiał 
inaczej  niż  f izycznie. 
Wprawdzie  człowiek 
mógł  umrzeć,  ponieważ 
na  skutek  grzechu  pier
worodnego  musiał 
umrzeć,  to  jednak  jego 

śmierć nie została przyję
ta przez Boga... Syn Boży 
natomiast  był  najmilszy 
Bogu, ale ponieważ z na
tury  nie  podlega  cierpie
niu  i  jest  wieczny,  nie 
mógł umrzeć. Dlatego jest 
rzeczą konieczną, aby był 
Bogiem  i  człowiekiem, 
który  mógłby  umrzeć  i 
którego śmierć Bóg przy
jąłby i byłaby Mu najmil
sza. Człowiek wprawdzie 
osobiście był zobowiąza
ny  zadośćuczynić  spra
wiedliwości  Bożej,  lecz 
nie był w stanie tego zro
bić; Syn Boży wprawdzie 
był  w  stanie  to  uczynić, 
ale nie był do tego  zobo
wiązany.  Dlatego  było 
rzeczą  konieczną,  aby 
„ucałowały  się  sprawie
dliwość  i  pokój",  a  „mi
łosierdzie i prawda spoty
kały  się  w  tym  samym", 
skoro  „wierność  z  ziemi 
wyrosła,  a  sprawiedli
wość wychyliła  sie z nie
ba" (zob. Ps 84,  1112). 

„Medytacj a  Ubogiego 
w samotności"  (XII I  w.) 
—  anonimowy  tekst 
Franciszkanina. 
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Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Mari a  Gomola,  lat 95,  ul. Orłowa  12 
Alfred a  Czyż,  lat  85, ul. 3 Maja  10/4 
Rudolf Szturc,  lat  85,  ul. Katowicka  135 
Alojz y  Waszck,  lat 94,  ul. 9  Listopada  8 
Mari a  Sztwiertnia,  lat  85, ul.  Wiejska  18 
Anna  Patryło,  lat 90,  ul. Szkolna  8 
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Kiermasz  świąteczny  zorganizowany  przy  Ratuszu  cieszył  się 
zainteresowaniem mieszkańców miasta. Dzięki kolorowym kramom 
na ustrońskim Rynku zrobiło się wiosennie. Sprzedający nie narze
kali na brak klientów, którzy mimo, że długo wybierali wśród wiel
kanocnych ozdób, pozostawili tam nieco grosza. Największym po
wodzeniem  cieszyły się sztuczne kwiaty, bazie  i gałązki, które ku
powano pojedynczo lub do bukietów.  Proszono też osoby obsługu
jące  stoiska  o skomponowanie  stroika  na  świąteczny  stół.  Nowo
ścią  były miniaturowe kury, koguty  i kurczaki wykonane z koloro
wych piórek. Ale kwiaty pojawiły się nie tylko na kiermaszu. Obok 
Ratusza trawniki „zakwitły" krokusami, a w parkach nieśmiało „wy
kluwa się" forsycja, popularnie zwana złotym deszczem.  Zapobie
gliwi już wcześniej przynieśli  gałązki do domu  i teraz mogą  nacie
szyć oko wiosną w wazonie.  Fot.  W. Suchta 
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Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Franciszka  Jaworska,  lat 84,  ul. Skoczowska  16 
Józef  Bujok ,  lat 90, ul. Słoneczna  10 
Helena  Herzyk,  lat 52,  ul. Orłowa  33 
Jadwiga  Jarco,  lat 74,  ul.  Lipowska  45 

ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW 
We  wtorek,  7  kwietnia,  o  godz.  16.00,  odbędzie  się  w  Urzę

dzie Miejskim (sala nr 23) spotkanie z mieszkańcami  ul. Jelenica 
w sprawie przyszłościowego  rozwoju  tej dzielnicy  miasta. 

KRONIKA  POLICYJNA 
18.03.99  r. 
O  godz.  8.25  na  ul.  Katowic
kiej  kierujący skodą  mieszka
niec  Koniakowa  nieprawidło
wo  wykonał  manewr  wyprze
dzania  i doprowadził  do  koli
zji z mieszkańcem  Istebnej ja
dącym oplem  kadetem. 
19.03.99  r. 
O  godz.  22.00  w  Ustroniu 
Nierodzimiu  w  trakcie  kon
troli  drogowej  stwierdzono, 
iż kierujący nissanem  miesz
kaniec  Międzybrodzia  Ży
wieckiego  znajduje się w  sta
nie nietrzeźwym.  Badanie  al
kometrem  wykazało  0,81  i 
0,88  prom.  alkoholu  w  wydy
chanym  powietrzu. 
20.03.99  r. 
O  godz.  11.00  na  ul.  Wcza
sowej  kierujący  oplem  astrą 
mieszkaniec  Sosnowca  nie 
dostosował  prędkości  jazdy 
do  panu jących  warunków 
drogowych  i na  zakręcie  na
jechał  na  leżące  na  poboczu 
ścięte  drzewo. 

20.03.99  r. 
O  godz.  14.06  na  skrzyżowa
niu  ulic  3  Maja  z  Katowicką 
kierujący fiatem  126 p  wymu
sił  pierwszeństwo  przejazdu  i 
doprowadził  do  kolizji  z  kie
rowcą  VW  golfa. 
20.03.99  r. 
O godz.  19.30 na ul.  Katowic
kiej w  rejonie  skrzyżowania  z 
ul. A. Brody, kierująca fordem 
orionem  jadąca  w  kierunku 
Wisły zjechała z prawego  pasa 
jezdni  na  lewy  i zajechała dro
gę  kierującemu  skodą  felicją. 
Sprawczyni  zdarzenia  z  ogól
nymi  obrażeniami  ciała  zosta
ła  przewieziona  do  Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. 
21.03.99  r. 
Doszło  do  pożaru  w  hotelu 
„Maranta".  Spaleniu  uległa 
sauna. 
23.03.99  r. 
0  godz.  19.20  na  skrzyżowa
niu  ulic  Wczasowej  z  Wiślań
ską kierujący fiatem  126 p wy
musił pierwszeństwo przejazdu 
1  doprowadził  do  kolizj i  z 
oplem  vectrą.  (MP) 

STRAŻ  MIEJSK A 
18.03.99  r. 
Kierowcę  samochodu  ciężaro
wego  i autobusu  ukarano  man
datami w wys.  100 i 50 zł za nie
dostosowanie  się  do  zakazu 
wjazdu pojazdów powyżej 2,51 
na jednej z ulic w Hermanicach. 
18.03.99  r. 
Właścicielowi  budynku  znaj
dującego się za  „Prażakówką" 
nakazano  zaprowadzenie  po
rządku na posesji. 
18.03.99  r. 
W  trakcie  patrolu  zauważono 
wyciek wody do niecki  basenu 
kąpielowego przy  Alei  Legio
nów.  Poinformowano  odpo
wiednie służby. Okazało się, że 
ktoś odkręcił  zawór  wody. 
19.03.99  r. 
Wydano kilka zaleceń  porząd
kowych  służbom oczyszczają
cym  miasto.  Wskazano  miej
sca,  gdzie  panuje  bałagan, 
głównie wokół  kontenerów. 
19.03.99  r. 
Mieszkańcy  ul.  Źródlanej  po
prosili o interwencję w sprawie 
dziwnie  zachowującego  się 

kota.  Podejrzewano,  że  zwie
rzę  zostało  otrute.  Wezwany 
weterynarz  wydal  decyzje  o 
uśpieniu  kota. 
20.03.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  po
rządkową  w  Hermanicach.  W 
dwóch  przypadkach  wydano 
zalecenia  porządkowe. 
UWAGA !  Straż  Miejska  za
powiada  kontrol e  porządko
we  na  terenie  całego  miasta. 
22.03.99  r. 
Po  raz kolejny nałożono  man
dat kierowcy w Hermanicach za 
nie przestrzeganie zakazu wjaz
du pojazdów powyżej 2,5 t. 
23.03.99  r. 
Otrzymano zgłoszenie o zanie
czyszczeniu  potoku  Bładnicz
ka przy ul. Jelenica.  Stwierdzo
no,  że  w  wodzie  znalazły  się 
kawałki styropianu, mimo  roz
mów z mieszkańcami  nie  uda
ło się ustalić winnego,  (mn) 

&  c£)  cft >2p  'X' 
Straż  Miejska  życzy  wszyst
kim  Mieszkańcom  Ustronia 
wesołych,  a  przede  wszyst
kim  spokojnych  Świąt  Wiel
kanocnych. 

t 

^mSm 
Onegdaj prawie we wszystkich 
miejscowościach  Cieszyńskie
go były młyny. Wykorzystywa
no napęd  wodny.  Według  kro
nik  jeszcze  w  1910  r.  na  Ślą
sku  Cieszyńskim  pracowało 
470 młynów. Ostał się jeden  w 
dzielnicy  Boguszowice. 

Zabytkowy  dworek  Stonaw
skich w Pogórzu  wybudowano 
pod  koniec XVII I  w. Od jesie
ni  1960  r.  mieści  się  w  nim 
Dom  Pomocy  Społecznej.  Po
nad 20  lat temu do obiektu  do
budowano  pawilon. 

tT*   'T' 
Popularne  są „Wakacje w  sio
dle",  które  organizuje  Stadni
na Koni w Ochabach. Z tej for
my  wypoczynku  korzysta  150 
  200  osób,  głównie  młodzież 
z różnych  regionów  Polski. 

Jedną  z  najstarszych  imprez 
sportowych organizowanych  w 
naszym  regionie  jest  rajd  sa
mochodowy  Cieszyńska  Bar
bórka.  W  tym  roku  odbędzie 
się  po  raz  27.  Imprezę  cenią 
sobie  szczególnie  młodzi  kie
rowcy, którzy mają okazję po
kazania  się  na  rajdowych  tra
sach  i  sprawdzenia  swoich 
umiejętności. 

(SD  cS)  óśi 
TP 

Gminna  Biblioteka  Publiczna 
w  Brennęj  posiada  ponad  15 

tys.  woluminów.  Niewiele 
mniej znajduje się w  Górkach. 
Stałych czytelników jest  ponad 
tysiąc.  W  ciągu  roku  wypoży
czają oni 30 tys. książek o  róż
nej  tematyce. 

0t ii   <3£) >X?  TJET '3C' 
W  Drogomyślu  znajduje  się 
przysiółek Knaj. Jest to najbar
dziej  zalesiony  teren  we  wsi. 
Jedni mieszkańcy mówią, że w 
Knaju żyje się jak  w raju,  inni 
twierdzą, że jest  to miejsce za
pomniane  przez  Boga.  (nik ) 
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Tradycyjnie, koncert dostarczył wielu wzruszeń.  Fot. W. Suchta 

DWUSETNY KONCERT 
Już 200 koncertów dała Estrada Ludowa „Czantoria". Ten dwu

setny odbył się w sali kina „Zdrój" na Zawodziu.  Przy  wypełnio
nej  po  brzegi  sali  „Czantoria" jak  zawsze  wypadła  znakomicie. 
Trzeba  też  dodać,  że  po  raz  pierwszy  publicznie  zespół  prowa
dził  nowy  dyrygent  Władysław  Wilczak.  Kiedy  w  ostatnich 
dniach  grudnia  ubiegłego  roku  zmarł  dyrygent  „Czantorii"  Ma
rian  Żyła, miłośnicy  zespołu  z trudem mogli wyobrazić  sobie,  że 
„Czantorię" poprowadzi  inny  dyrygent. 

—  Trzeba  kontynuować  lini ę  Marian a  —  kategorycznie 
stwierdza  nowy  dyrygent.  W. Wilczak  znany jest  przede  wszyst
kim mieszkańcom  Śląska Cieszyńskiego jako  dyrygent działają
cego przy  Fili i Uniwersytetu  Śląskiego w Cieszynie chóru  „Har
monia".  Wówczas, w  latach 70. chór  ten przeżywał  okres swojej 
świetności.  Ukończył  trzy  fakultety  na  Wydziale  Muzyki  Roz
rywkowej Akademii  Muzycznej w Katowicach   kompozycji, wy
chowania  muzycznego  i muzyki  rozrywkowej.  Pracę  doktorską: 
„Prowadzenie  zespołów  instrumentalnowokalnych"  pisze  u prof. 
Stefana Stuligrosza. W ostatnich  latach przebywał za granicą, m.in. 
w Wyższej Szkole Nauk Muzycznych w Hamburgu uczył przez trzy 
lata dyrygentury.  Obecnie,  poza  dyrygowaniem  „Czantorią",  pro
wadzi w Cieszcie  Prywatne Studium  Muzyki  Rozrywkowej. 

O  tym, że twierdzenie  o kontynuowaniu  lini i  Mariana Żyły  nie 
jest  tylko  kurtuazją,  mogli  się  przekonać  słuchacze  koncertu  w 
kinie  „Zdrój" .  „Czantoria"  wykonała  pieśni  przygotowane  jesz
cze  przez  M.  Żyłę  i jeden  nowy  utwór  „Znaszli  ten  kraj",  któiy 
charakterem  wykonania  nie odbiegał  od  pozostałych.  Tradycyj
nie wykonywano utwory religijne, patriotyczne,  ludowe.  Podczas 
koncertu  wręczono  specjalny  honorowy  dyplom  Hani  Zuberek, 
wytrwałej słuchaczce  zespołu. 

— Zespół jest  bardzo  dobry. Jeżeli  chodzi  o sprawy  wokal
ne, to Maria n  Żyła  bardzo dobrze to wszystko w zespole  usta
wił . Jeżeli  chodzi  o dobór   utworów  to  nadal  będą  to  głównie 
pieśni  ludowe  i  religijne.  Może  przy  folklorz e  chciałbym  się 
oprzeć na rzeczach  mniej  znanych  i np. dokładniej  sięgnąć  do 
kompozycji  Sztwiertni  — powiedział  po koncercie  W. Wilczak. 

Teraz „Czantoria" pracuje nad poszerzeniem  repertuaru  i przy
otowuje się do wyjazdu na Litwę. Wcześniej,  11 kwietnia, w sali 
ina „Zdrój" odbędzie się kolejny koncert dla mieszkańców  Ustro

nia  i kuracjuszy.  Wojsław  Suchta 
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21 marca odbyło się doroczne zebranie Ochotniczej Straży  Po
żarnej  w  Nierodzimiu.  Uczestniczyli  w  nim  zaproszeni  goście: 
starosta  powiatu  cieszyńskiego  Andrzej   Georg,  przewodniczą
cy  Rady  Miejskiej  Emil  Fober,  zastępca  burmistrza  Ireneusz 
Szarzeć,  komendant  powiatowy  Piotr   Suchy,  prezes  Zarządu 
Miejskiego OSP Tadeusz  Duda,  komendant  Państwowej  Straży 
Pożarnej  w  Polanie  Jan  Szczuka,  sekretarz  ZM  OSP  Czesław 
Gluza  oraz delegacje  innych  ustrońskich jednostek  OSP.  Zebra
nie prowadził  Józef  Pindór. 

Sprawozdanie  Zarządu jednostki  za  1998  r. przedstawił  wice
prezes  OSP  Nierodzim  Franciszek  Ciemała.  Stwierdził  on,  że 
obecnie mamy do czynienia z reorganizacją struktur OSP w związ
ku z reformą administracyjną  i należy dążyć do tego, by jednost
ka z Nierodzimia była jedną z najlepszych w powiecie.  Jednostka 
liczy  42  strażaków, jest  też  drużyna  młodzieżowa,  której  repre
zentanci  zwyciężyli w miejskim konkursie  „Młodzież  zapobiega 
pożarom".  Brano aktywny  udział w  ćwiczeniach. 

Sprawozdanie  finansowe przedstawił Robert Rymorz.  W imie
niu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie prezentował Jan  Rymorz, 
który mówił o niedociągnięciach  i uchybieniach  w pracy  organi
zacyjnej. Zauważył też, że jest coraz mniejsza zdolność  kierowa
nia jednostką  oraz zauważalny brak współpracy prezesa z naczel
nikiem.  J.  Rymorz  podkreślił,  że  w  działania  często  wkrada  się 
chaos,  a to może w przyszłości  odbić  się na wyszkoleniu  straża

Na zebraniu  wybrano  nowego  prezesa.  Fot.W.  Suchta 

ków  z Nierodzimia.  W sprawozdaniu  wnioskuje się  przeprowa
dzenie  wyborów  uzupełniających  w  jednostce.  W  związku  ze 
stwierdzeniami  zawartymi  w sprawozdaniu  Komisji  Rewizyjnej 
o  zużyciu  prądu, gazu  i ciepła  w  strażnicy  mówił jej  gospodarz 
Karo l  Ciemała.  teofil  Grendowicz  zaproponował  zaś,  by  za
stosować  nowocześniejszy  kocioł  i grzejniki. 

T. Duda przedstawił plany działania  ZM OSP w bieżącym  roku. 
Mówił też, że jednostka  funkcjonuje w systemie  ratownictwa  i to 
nakłada  dodatkowe  obowiązki. Jest  pora  i czas na usunięcie  sła
bości  przedstawionych  w sprawozdaniu  KR. 

Następnie  strażacy jednogłośnie  udzielili  absolutorium  Zarzą
dowi  za  1998  r. 

W związku ze złym  stanem  zdrowia  rezygnację z  funkcji pre
zesa złożył Juliusz  Pindór.  Zaproponował  on  równocześnie,  by 
nowym prezesem został Władysław Zieliński . W głosowaniu stra
żacy odwołali  J.  Pindóra  i powołali  W. Zielińskiego  na  stanowi
sko prezesa jednostki.  Przeprowadzono  także wybory  uzupełnia
jące, w wyniku których naczelnikiem  wybrano  Karol a  Ciemałę, 
jego  zastępcą  Marian a  Leszczynę oraz  zastępcą  do spraw  mło
dzieży  Grzegorza  Jaworskiego.  Juliusz  Pindór  został  równo
cześnie wybrany honorowym  prezesem. 

Plany  pracy  powiatowego  związku  OSP  przedstawił  starosta 
A.  Georg.  Stwierdził  on  też,  że  widzi  w  Nierodzimiu  troskę  o 
mienie strażackie  i życzył rozwiązania problemów  gospodarczych. 

Na zakończenie głos zabrał  E. Fober. Podziękował J.  Pindóro
wi za pracę na rzecz jednostki.  Jak wiele zrobiono w czasie jego 
kadencji najlepiej ocenią  przyjaciele  i znajomi z jednostki.  Mia
sto  niewiele  może  dać  strażakom,  choć  ich  bardzo  potrzebuje. 
Wszyscy  chcemy  żyć coraz bezpieczniej, a dziś to kosztuje.  Do
brze  się dzieje, że jest  tylu  strażaków  w mieście,  gdyż  dają  nam 
poczucie  bezpieczeństwa.  Wojsław  Suchta Dyrygent  EL „Czantoria"  Władysław  Wilczak.  Fot.  W.  Suchta 
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Podczas  zebrania  w  Nierodzimiu  T.  Duda  wręczył  członkom 
drużyny  młodzieżowej atrakcyjne nagrody.  Fot. W.  Suchta 

STRAŻACKIE REMAMENTY 
Poniżej przedstawiamy wystąpienie prezesa Zarządu Miejskie

go Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusza Dudy, które miało 
miejsce 21 marca podczas zebrania OSP Ustroń Ńierodzim. 

Zgodnie ze statutem, celem działania Ochotniczych  Straży  Po
żarnych jest zapobieganie  pożarom, branie udziału w akcjach  ra
towniczych  w  czasie  pożarów,  zagrożeń  ekologicznych  zwią
zanych z ochroną środowiska oraz  innych klęsk  i zdarzeń. W tym 
kierunku  idą wszystkie  działania jednostek  OSP  i Zarządu  Miej
skiego OSP  Spełniane  są  poprzez: 

1. zadania  na  odcinku  wyszkolenia  bojowego    wyposażenie 
techniczne,  szkolenia  strażaków,  współpraca  z Państwową  Stra
żą Pożarną,  Urzędem  Miejskim  i ćwiczenia  zgrywające; 

2. zadania na odcinku organizacyjnym  zebrania Zarządów jed
nostek, konkursy, organizacja zawodów sportowo  pożarniczych, 
pokazy  strażackie,  współpraca  z  mediami,  organizacja  obozów 
szkoleniowych  dla młodzieży,  imprezy kulturalne,  festyny, ogni
ska, kuligi  itd., utrzymanie  i dbanie  o obiekty  i sprzęt  strażac
ki ,  umundurowanie  druhów,  współpraca  z organizacjami  spo
łecznymi. 

Dla realizacji tych zadań  na dobrym  poziomie potrzebni  są od
dani strażacy, społecznicy. Tutaj chcę podkreślić, że takich  mamy 
w swych jednostkach  i w tym  miejscu  chciałbym  im bardzo  po
dziękować za  ich trud, oddanie, pracę na rzecz OSP. Potrzebne są 
również pieniądze. Ochrona przeciwpożarowa  i niesienie  pomo
cy  społeczności  lokalnej jest  zadaniem  gminy  i tutaj  chciałbym 
podziękować  za wsparcie  finansowe naszej działalności  ze  stro
ny  Rady  Miejskiej  i Urzędu  Miejskiego.  Chcąc  nadążyć  za  wy
maganiami  czasu, musimy  w swoim działaniu  zwracać  szczegól
na uwagę na wyposażenie sprzętowe jednostek OSP, a to nie mało 
kosztuje. 

Strażacy  podejmują szereg  zadań  mających na celu  wygospo
darowanie pieniędzy  na utrzymanie  Domów  Strażaka  (np.  festy
ny,  wynajem  lokali,  pozyskiwanie  sponsorów  itd.).  Przyjmując 
za  100% wszystkie  wydatki  na  funkcjonowanie OSP w  mieście, 
to  udział  budżetu  miasta  wynosi  około  40%,  pozostałe  60%  to 
środki  wypracowane  przez  OSP.  Podaję  te  liczby  dlatego,  żeby 
pokazać wysiłek  i gospodarność  strażaków  ochotników. 

Dobiegła końca kampania corocznych zebrań walnych  sprawoz
dawczych w OSP w Ustroniu za  1998 rok. Pokuszę się o krótkie jej 
podsumowanie. Na wstępie chcę generalnie powiedzieć, że minio
ny  rok  w OSP  nie został  zmarnowany.  Dowodem  tego jest  ciągły 
wzrost wyszkolenia bojowego strażaków, wyposażenia w sprzęt tech
niczny  w jednostkach  oraz dobra  organizacyjna praca  w  poszcze
gólnych  jednostkach.  Zebrania  walne  były  dobrze  przygotowane 
pod względem organizacyjnym, brała w nich udział młodzież i duża 
liczba  druhów  strażaków.  Na  szczególne  podkreślenie  zasługuje 
udz iał  w  n a s z y ch  z e b r a n i a ch  s ta ros ty  A n d r z e ja  G e o r g a,  p r z e w o d n i

czącego Rady Miejskiej Emila Fobra, burmistrza Jana Szwarca. Oso
biście cieszy mnie to, jak również i strażaków, że władze dostrzega
ją naszą działalność  i żyją naszymi problemami, które są problema
mi nas wszystkich,  podnosi  to  rangę  naszej działalności.  Za  to, w 
imieniu całej braci strażackiej, chciałbym naszym władzom  podzię
kować  zapewniając jednocześnie,  że  na  strażaków  zawsze  mogą 
liczyć.  W tym  momencie  chciałbym  zacytować  hasło  ustrońskich 
strażaków: „Wspólnie tworzymy  wspólnie  chronimy". 

W jednostkach  podsumowano  ubiegłoroczną  działalność  i na
kreślono  zadania  na  1999  rok. 

W bieżącym roku do najważniejszych zadań należy  przekazanie 
samochodu bojowego dla OSP Lipowiec, co podniesie  możliwości 
bojowe tej jednostki.  W najbliższej perspektywie czeka nas  rozbu
dowa  i remont kapitalny Domu Strażaka OSP Ustroń Centrum, naj
starszej jednostki w mieście. W kwietniu zostanie  przeprowadzony 
miejski konkurs dla młodzieży o tematyce przeciwpożarowej: „Mło 
dzież zapobiega  pożarom".  W czerwcu, na stadionie Kuźni, zosta
ną przeprowadzone  kolejne międzygminne zawody strażackie  po
między  Brenną  a Ustroniem. Na  tę  imprezę zainteresowanych  za
praszam już  dzisiaj,  warto  przyjść  i zobaczyć  strażaków  w akcji. 
Od 3 do 9 maja uroczyście obchodzić będziemy  Dni Ochrony Prze
ciwpożarowej. Strażacy  wezmą  udział w nabożeństwie  odprawia
nym w ich intencji, a następnie ze sztandarami, w odświętnych mun
durach przemaszerują z kościołów do swoich strażnic, gdzie odby
wać się będą spotkania z rodzinami  i zabawy. Ponadto chcemy za
interesować młodzież w szkołach podstawowych poprzez zorgani
zowanie pogadanek  i pokazów  sprzętu. 

Jak  już  zaznaczyłem  jednostki  OSP  dobrze  przeprowadziły 
kampanię  zebrań  walnych  sprawozdawczych.  Najlepiej  zrobiła 
to OSP  Kuźnia  Ustroń. 

Na terenie miasta ma swoją jednostkę  Państwowa  Straż  Pożar
na. Uważam, że dla zapewnienia bezpieczeństwa,  nie tylko poża
rowego, jest  to korzystna  sytuacja dla miasta.  Współpraca  z  PSP 
na odcinku  niesienia  pomocy  w klęskach jest  bardzo  dobra. 

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim druhom stra
żakom  za  ich wkład  pracy  na  rzecz niesienia  pomocy  w  nieszczę
ściach  ludzkich, a mieszkańcom  Ustronia za wsparcie naszej dzia
łalności. W tym miejscu chcę zacytować fragment wiersza Jana Ko
chanowskiego, który w pełni oddaje nasze wspólne  działanie: 

„Służymy poczciwej sprawie, a jak  kto może 
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże ". 

Tadeusz  Duda   prezes ZM  OSP  Ustroń 

Kościół w Zebrzydowicach.  Grafika,  piórko. 
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Jakie  podjął  pan  pierwsze ważne  decyzje? 
Żadnych  zasadniczych  zmian,  jeżeli  chodzi  o  funkcjonowanie 
Urzędu  nie  wprowadzałem.  To  po  prostu  było  niemożliwe.  Ze
spół, który tu pracował, był dobry, a struktura centralistyczna  nie 
pozwalała  na  głębsze  zmiany.  Główną  uwagę  skierowałem  na 
problem  zieleni  w mieście.  Ściągnąłem z Wisły pana  Noskowia
ka,  bardzo dobrego  fachowca  od  zieleni. 
Najważniejszym  zakładem  w  mieście  była  wtedy  Kuźnia 
Ustroń, a władze miasta musiały z takim zakładem  współpra
cować.  Jak  to w  rzeczywistości  wyglądało? 
Na pewno były zgrzyty. Bardzo często wynikały one z  indywidu
alnych ambicji. Dyrekcji zakładu pracy zdawało się, że skoro daje 
chleb większości,  to może na tym  terenie dominować.  Potem  ja
koś wspólnie  poszliśmy  w jednym  szeregu,  czego dowodem,  że 
Kuźnia włączała się do szeregu  prac jak  np. porządkowanie  bul
warów, budowa amfiteatru. 
Był  to duży  zakład  przemysłowy,  któr y  na  pewno  miał  wiele 
do  powiedzenia.  Kto ,  pana  zdaniem,  dominował  wtedy  w 
Ustroniu,  Kuźnia  czy  Urząd? 
Na  pewno  nie  Kuźnia.  W czasach  gdy ja  tu zacząłem  pracować, 
rysował  się już  bardzo  wyraźnie  plan  uzdrowiska.  Czasem  do
chodziło  do  takich  paradoksów,  że  wielki  zakład  przemysłowy 
tkwiący w uzdrowisku, był broniony przez tych, którzy to  uzdro
wisko budowali.  Były  takie zamiary,  by wyciszyć  młoty,  ograni
czyć  produkcję,  ale  to  by  spowodowało  redukcję  zatrudnienia. 
Tu  myśmy  stali  w  dość  dziwnej  sytuacji,  gdyż  trzeba  było 
współdziałać  z  budującymi  Zawodzie,  a  równocześnie  bronić 
zakładu  chlebodajnego. 
Il e  jest  prawdy  w  stwierdzeniu,  że  przy  budowie  Zawodzia 
władze  miejskie  miały  niewiele do  powiedzenia? 
Jeżeli  chodzi  o problem  inwestycji  to decydował  ten,  kto  dawał 
pieniądze.  Myśmy  opiniowali,  ale  działo  się  to  prawie  automa
tycznie. 
A czy  nie  było w  Ustroniu  oporów  przed  budową  tak  dużego 
kompleksu jak  Zawodzie? 
Nie było we władzach  miasta, ani w radzie. Oczywiście były pro
testy,  bo  komuś  drogę  zniszczyli,  gdzieś  coś  zagrodzili  itp.  I tu 
właśnie  była  nasza  rola,  by  ludzie  mogli  dojechać  do  domów, 
żeby nic nie zniszczyć. O to głównie użeraliśmy się z  inwestora
mi. Ale żeby ze strony władz terenowych  były jakieś wystąpienia 
przeciw  budowie,  tego  sobie  nie  przypominam.  Zresztą  to  była 
przyszłość  miasta. 
A  czy  występowaliście  z  dodatkowymi  propozycjami,  co  by 
można  jeszcze  przy  budowie  Zawodzia  zrobić  w  Ustroniu? 
Przede wszystkim chodziło nam o przyspieszenie budowy oczysz
czalni  ścieków, zagospodarowanie  terenów zielonych.  Były  pro
blemy  komunikacyjne  i z  wodociągami,  a  do  tego  cały  szereg 
drobnych  spraw,  ważnych  jednak  dla  społeczeństwa.  O  to  bili 
śmy  się.  Wtedy  w Ustroniu  była  fatalna sytuacja  mieszkaniowa. 
My nie mieliśmy  środków  żeby  budować,  ale potrafiliśmy  spro
wokować  budowę.  Dlatego  rozwinęła  się spółdzielnia  mieszka
niowa. Powstały osiedla, m.in. Manhatan, który tak się krytykuje. 
Może  więc  od  pana  usłyszymy  kto  wymyślił  stawianie  dzie
sięciopiętrowych  bloków  w  takim  miejscu? 
Projektowała Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna. Oni to miej
sce wybrali, oni  uważali, że to  tam  powinno  stanąć. 
Czy  był wtedy architekt  miejski? 
Był, ale miał za krótkie ręce, żeby się temu przeciwstawić.  Decy
zje zapadały  wyżej. My dbaliśmy  o to, by właściwie  została  wy
konana  infrastruktura,  żeby  ludziom  miejscowym  nie  robić  za 
wiele krzywd.  Dziś powszechnie  krytykuje się to osiedle,  że stoi 
wyżej, że brzydkie, ale moim zdaniem, bilansując korzyści  i stra
ty, wiecej jest  korzyści  z tego  osiedla. 
O  Zawodziu  też się słyszy, że  można  było  budować  ten  cały 
kompleks  bliżej   centrum  miasta  zostawiając  góry  w  spo
koju . 
Budowa uzdrowiska nie mogła się skoncentrować w jednym  miej
scu.  Jaszowiec  był dzielnicą  typowo  wypoczynkową,  pod  którą 
zagospodarowano  pustą dolinę. Natomiast  Zawodzie  miało  po
zostać  tam  gdzie  jest  i stanowić  uzdrowisko,  mieć  charakter 
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PREZYDENT  PYTAŁ 
O  ZAŁOG Ę 

Co jakiś  czas pojawiają się w naszej gazecie  artykuły  infor
mujące  o  kolejnych  nagrodach,  medalach,  świadectwach  ja
kości  przyznawanych  ustrońskiemu  przedsiębiorstwu  „Moka
te". Tym  razem  wyróżniona  została  indywidualnie  właścicielka 
firmy  Teresa  Mokrysz. 

W środę, 24 marca, w Sali  Kolumnowej  Pałacu  Prezydenckie
go  w  Warszawie,  Prezydent  Aleksander  Kwaśniewski  udekoro
wał T. Mokrysz Złotym  Krzyżem  Zasługi.  W towarzystwie  zna
komitości  polskiego  biznesu  podkreślano  zasługi  twórczyni  po
tentata  kawowego,  który  na rynki  krajowe  i zagraniczne  wystar
tował  z  beskidzkiego  uzdrowiska.  Prezydent  zwracał  uwagę  na 
fakt, że „Mokate" jest  krajowym przedsiębiorstwem, z powodze
niem  konkurującym z zachodnimi  koncernami. 

T. Mokrysz  zdradziła  nam,  że  bardzo  zaskoczyło ją  zaprosze
nie  do  Pałacu  Prezydenckiego.  Miejscem,  w którym  odbyła  się 
cała uroczystość, była wręcz onieśmielona, jak się wyraziła:  „Od
czuwa  się  tam  majestat  Rzeczypospolitej".  Powiedziała  też,  że 
prezydent osobiście gratulował wyróżnionym  biznesmenom,  roz
mawiał z każdym z nich, pytał o załogę. Wszystko przebiegało w 
sympatycznej atmosferze przy  lampce szampana.  (ws) 

TERESA  MOKRYS Z  urodziła  się w  Istebnej, ale  całe  doro
słe życie związana była z Ustroniem.  Ukończyła  Liceum  Ekono
miczne w Cieszynie,  a następnie  uzyskała dyplom  magistra  eko
nomii  na Akademii  Ekonomicznej  w Katowicach.  Przedsiębior
stwo prowadzi wspólnie z mężem  Kazimierzem Mokryszem, rów
nież  absolwentem  katowickiej  AE.  Ma  dwoje  dzieci    córkę  na 
studiach doktoranckich  i syna na 1  roku  studiów. Oboje związani 
z tą samą uczelnią  co rodzice. W  1997 roku Teresa  Mokrysz  zdo
była tytuł Agrobiznesmena  Roku. 

P R A C O W N I A  Z Ł O T N I C Z A 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  24  U S Ł U GI 
N A P R A WA  I  S P R Z E D AŻ 

K R Y S T Y N A  M Y R M U S 

Wszystkim naszym Szanownym  Klientom 

składamy  najserdeczniejsze  życzenia  świąteczne. 

ą

Ustroń, ul. 9 Listopada 3a/15 (nad potoczkiem), tel. 8544282̂ 
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w  bezodsetkowa  pożyczka  Cztery  Pory  Roku 
w  pożyczki  dla osób  fizycznych 

do 5.000  zł  jeden  poręczyciel 
pełna obsługa podmiotów  gospodarczych 

w  korzystne oprocentowanie  (stałe)  depozytów 

Placówka  P R O S P ER  B A N K U  S .A.  mieści  się na  terenie 
PPUH Mokate w Ustroniu, ul. Katowicka 265, tel. 8547613 w. 375 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!! ! 

Nareszcie można  pograć w piłkę.  Fot.  W. Suchta 
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sanatoryjny, natomiast w centrum planowano powstanie city, cen
trum  ze sklepami,  dobrymi  lokalami  itp.  Ustroń  miał mieć  cha
rakter  leczniczy  i  na  tej  zasadzie  zostało  to  wybudowane.  Nie 
dało się skoncentrować  wszystkich  obiektów w centrum  miasta. 
Tak więc zabudowano  góry  a na dole dalej  mamy spore  łąki . 
Tu  można  było  budować  inną  infrastrukturę,  ale  nie  sanatoria. 
Drogi,  rzeka,  kolej, usługi  i sanatoria  tego się nie dało skupić w 
jednym  miejscu. Te sanatoria  są prawidłowo  rozmieszczone. 
Dziś można zakwestionować  funkcjonalność takie zabudowy. 
Bo zmieniły się czasy  i trzeba zaczekać parę  lat aby te wszystkie 
domy stanęły na nogi. Chodzi  teraz o to, by wokół Ustronia  zro
bić więcej krzyku.  Ustroń  ma doskonałe warunki, by go  rozpro
pagować w świecie. Jest dobra baza uzdrowiskowa, jako taka  in
frastruktura, którą  trzeba dokończyć.  W ogóle nie mogę  przebo
leć jednej  rzeczy,  gdy  myślę  o  Wiśle  i Ustroniu,  a  poświęciłem 
tym miejscowościom połowę swego życia. Chodzi mi o rok  1975 
i reformę administracyjną. Wtedy wszystko stanęło. Znaleźliśmy 
się w województwie bielskim, a to Katowice były  zainteresowa
ne  tymi  terenami,  bo  tu  mogli  wypoczywać  ludzie  z  Czarnego 
Śląska. Dlatego  inwestowano.  W  1975  r. zostało  to  przytrzyma
ne.  Dlatego obwodnica  funkcjonuje dopiero  od  ubiegłego  roku. 
Nie  wiem, czy jeszcze  gdzieś jest  makieta  centrum  handlowego 
przy ul. A. Brody. To byłaby kropka  nad „i" . Nie bardzo się zga
dzałem  z pomysłem  przeniesienia  torów  kolejowych. 

Włodzimierz Gołkowski.  Fot. W. Suchta 

Jakie były najtrudniejsze momenty w czasie pracy w Ustroniu? 
Często  było  trudno  przekonać  władze  powiatowe,  komitety  do 
takich  spraw jak  organizowanie  imprez,  inwestycje.  Budżet  był 
określony  z  góry.  Wiadomo  było  ile  na  co jest  pieniędzy.  Aby 
cokolwiek  zrobić  należało  szukać  środków  i odwoływać  się  do 
mieszkańców. 
Dominującą  rolę  w  państwie  miała  wtedy  PZPR.  Jak  panu 
współpracowało  się z  sekretarzami? 
Nie mogę narzekać na jakieś ograniczenia. Komitet Miejski PZPR, 
bez względu  na  to  kto  w nim  siedział,  dobrze  współpracował  z 
miastem. Na przykład Jan  Rymorz miał wiele  inicjatywy. 
Ale dochodziło  do  starć. 
Tak. Ale czy są jakiekolwiek  instytucje, gdzie by nie  dochodziło 
do starć, jeśli  się cokolwiek  robi? 
Obecnie jednak, jeżeli  np. grupa  radnych  ma inne zdanie  niż 
burmistrz ,  mogą  to  publicznie  wypowiadać,  wszyscy  wiedzą 
jaki e  kto zajmuje stanowisko  w danej  sprawie. Wtedy  odby
wało się  to  zakulisowo. 
Nie. 
Na  pewno  nie wychodzono  z konfliktam i  na  zewnątrz. 
Przesadą  jest  twierdzenie,  że  to  wszystko  było  ściśle  tajne.  Na 
zebraniach  Rady  Narodowej  można  było  usłyszeć  wiele  cieka
wych  rzeczy. 
Poza dzieleniem  pieniędzy. 
Owszem mieliśmy wytyczne do budżetu, ale mogliśmy  zmieniać 
kwoty  między  rozdziałami,  powiedzieć,  że  na  przykład  zwięk
szymy nakłady na zieleń, a zmniejszymy na drogi. Mieliśmy wła
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snąsłużbę drogową, zakład zieleni miejskiej. Staraliśmy się, by nie 
było strat i MPGK przynosiło dochód. Jest mylnym  przekonaniem, 
że ówczesna  Rada Narodowa była tylko od podnoszenia  ręki. 
W wielu  wypadkach  tak właśnie  było. 
W  sprawach  politycznych,  a  nie  gospodarczych.  A  czy  dzisiaj 
samorząd może powiedzieć, że coś buduje skoro nie będzie  miał 
na  to  pieniędzy.  Proszę  pamiętać,  że  zadaniem  takich  gmin  jak 
Ustroń, jest  dbanie o to, by obywatele  żyli bezpiecznie,  dobrze i 
w miarę  wygodnie. 
Chodzi  o  to, że strategiczne  decyzje  dotyczące  miasta  podej
mowano  na zewnątrz.  Obecnie o  tym decyduje  samorząd. 
Teoretycznie  też  mogliśmy  powiedzieć,  że  nie  zgadzamy  się  na 
Manhatan.  Wówczas  szła  sprawa  do  instancji wyższej. Na  pew
no  w  tej  chwili  samorząd  ma  więcej  do  powiedzenia,  ale  tamta 
Rada, która wiele pracy włożyła w rozwój miasta, też coś do  po
wiedzenia miała. To przecież Rada Narodowa decydowała,  którą 
drogę należy zrobić, gdzie pociągnąć wodociąg, czy  rozbudować 
ośrodek  zdrowia.  Rozbudowa  ośrodka  zdrowia  w  Ustroniu,  to 
była  typowa  inwestycja  lokalna.  Tak  samo  przedszkole,  żłobek, 
nawet  szkoła.  Oczywiście  musieliśmy  zabiegać  o  środki,  ale  to 
myśmy  budowali. 
Wiadomo, że część stanowisk kierowniczych w Ustroniu  wcho
dziło  do  tzw.  nomenklatury.  Kt o  decydował  o  obsadzie  tych 
stanowisk  w  mieście? 
Komitet  Miejski  opiniował,  gdyż  sprawami  kadrowymi  zajmo
wały  się komitety. Teoretycznie,  bo  to się rzadko  zdarzało,  rady 
mogły  powiedzieć  „nie".  W  tej  chwili  mamy  demokrację  i bar
dzo dobrze.  Na stanowisko  startuje kilka osób  i wybiera  się naj
lepszego. Ale przecież też są naciski partyjne. Wtedy  decydowa
ła jedna  partia, ewentualnie w porozumieniu  z ZSL  i SD. 
Ile,  pana  zdaniem,  realnie  było  władzy  na  tym  najniższym, 
miejskim  szczeblu? 
O wielu  sprawach  całkowicie decydowano  w mieście. 
Al e  Festiwal  Piosenki  Czeskiej   i Słowackiej   nie  był  robiony 
na własną  rękę  przez  miasto. 
Nieprawda.  Festiwal był przeforsowany wyłącznie przez miasto. 
Przeforsowany,  więc  gdzieś wyżej   ktoś się musiał  zgodzić. 
Nie  mógł  się nie  zgodzić,  bo myśmy  powiedzieli,  że  to  robimy. 
Ta rzecz wyszła  wyraźnie  z tego środowiska  i przez  to  środowi
sko  była  robiona  i o  tym  władze  wyższego  szczebla jedynie  za
wiadomiliśmy. 
Chyba  takie  duże  imprezy  masowe  musiały  mieć  wyraźną 
zgodę  władz  zwierzchnich. 
Oczywiście.  Władze  polityczne  decydowały,  ale  nie  mogły  za
trzymać  takiej  imprezy.  Mogli  nas wyrzucić,  ale  do  tego  się  nie 
posunęli,  tym bardziej, że Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej 
był dobrą  imprezą. Tu występowali  najlepsi artyści  estradowi. 
Przyszedł  rok  1989  i okazało  się,  że  zakłady  pracy  nie  chcą 
kupować  biletów  swym  pracownikom  i impreza  padła. 
Są ludzie, którzy mogliby powiedzieć jak  to wyglądało.  Oczywi
ście przychodziły  związki zawodowe,  kupowały  bilety  i  rozpro
wadzały wśród  załogi, ale absolutnie nie mogę powiedzieć,  żeby 
był wywierany jakiś nacisk. Bardzo często było tak, że większość 
wpływów  była  z  kas,  a  tam już  nikogo  nie  zmuszano.  Popełnia 
się jeden  zasadniczy  błąd, totalnie  krytykując to co  było. 
Stwierdzanie  faktów  nie jest  krytyką . 
Al e  dobiera  się  fakty, uwypukla je,  choć  często  nie  miały  miej
sca.  Klasyczny  przykład  z  tymi  biletami.  Mogła  być  taka  sytu
acja, gdy łapało się za słuchawkę  i mówiło: „Słuchaj stary, trzeba 
kupić parę biletów na Festiwal". Ale nie było żadnego  przymusu. 
To były  tzw.  propozycje  nie do  odrzucenia. 
Czy pan myśli, że bilety z Kuźni  i np. Wodociągów pokryły  choć 
część kosztów? Festiwal co prawda był w niewielkim  stopniu  do
towany  z  Urzędu,  ale  przede  wszystkim  zarabiał  na  siebie. 
Owszem,  były poważne  rozmowy  z zakładami  pracy przy  budo
wie amfiteatru. Wtedy musieli  nam  pomóc. 
Podejdźmy  do  tego  z drugiej   strony.  Jeżeli  dzwonił  do  pana 
wojewoda  Jerzy  Ziętek,  to  nie  wyobrażam  sobie  sytuacji,  w 
której   mógłby  pan  mu  odmówić. 
Tu  się  zgadzam.  Ale  to  była  zupełnie  inna  sytuacja.  Dziś,  gdy 
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Ksiądz Krzysztof  Gardyna.  Fot.  W.  Suchta 

KSIĄDZ W  HIMALAJAC H 
10 marca w Prażakówce odbyło się spotkanie ze znanym himala

istą, księdzem Krzysztofem Gardyną. Przez trzy godziny  kilkana
ście osób słuchało opowieści o ostatniej wyprawie księdza w Hima
laje,  podczas  której  zdobył  on  w  Kaszmirze  dziewiczy  szczyt  o 
wysokości 6130 m, nazwany przez uczestników wyprawy  Urusvati 
 co znaczy Światło Gwiazdy Porannej. Celem był ośmiotysięcznik 
Makalu, niestety pogoda uniemożliwiła wejście na sam szczyt. Ks. 
K. Gardyna zaprezentował 380 przezroczy, jedno ładniejsze od dru
giego.  Do  tego  opowieść  himalaisty,  zawsze  ciekawa.  Zresztą,  z 
drugiej  części  spotkania,  kiedy  to  zadawano  pytania,  można  było 
wywnioskować,  że przybyli głównie  ludzie pasjonujący się wyso
kimi górami.  Po spotkaniu poprosiłem  o krótką  rozmowę. 

— Jaki jest  cel  prelekcji? 
To nie jest zachęcanie.  Większość  ludzi uważa alpinistów za 

samobójców.  Natomiast j a  chcę  pokazać,  że  to nie jest  szukanie 
śmierci  za  wszelka  cenę.  Chcę  pokazać,  że  góry  są  piękne,  że 
można  tam  przeżyć  i zobaczyć wspaniałe  rzeczy. 

— Czy  zdjęcia  księdza  z  gór   można  gdzieś  zobaczyć  poza 
prelekcjami? 

Miałem  dwie wystawy  w Łodzi  i Brzegu,  moim  rodzinnym 
mieście.  Jest  to jednak  problem  finansowy   duże  powiększenia 
kosztują. Po prostu  wystawę  można  zorganizować,  gdy  znajdzie 
się  sponsora. 

Czy  młodzi  ludzie  w  Pogwizdowie,  obecnej   parafi i  księ
dza, przejawiają  zwiększone zainteresowanie  himalaizmem? 

Na  szczęście  nie. Jest jeden  chłopak  tym  zafascynowany, ale 
robił to już wcześniej. W ogóle na spotkaniach ze mną przeważają 
ludzie w średnim  i starszym wieku. Młodzież ma chyba inne  ideały. 
Ich tego typu rzeczy nie bawią. Dlaczego oglądają „Ogniem  i mie
czem"?  Z  wrażeniem  opowiadają  sobie jak  Longinus  Podbipięta 
ścina trzy głowy i krew tiyska do góry. Jest to symptom tego, co ich 
interesuje, a to nie są takie odczucia jakie ja chciałbym  im sprzedać. 

— Czy  szczyty  Beskidu  Śląskiego  też ksiądz  zdobył? 
W dużej mierze.  Rok  temu  na prelekcji w Cieszynie dla koła 

przewodników  ktoś zapytał, czy byłem na Tule. Nie wiedziałem  o 
co chodzi. Jesienią miałem ponownie prelekcję i ten sam pan zapy
tał, czy już zdobyłem Tuł. Mogłem  odpowiedzieć, że trzy razy. 

— Ja  zapytam  o Czantorię  i  Równicę. 
— Są przeze mnie  zdobyte. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Na spotkaniu  podziwiano  wspaniałe  fotografie. Fot.  K.  Gardyna 



PANIE  PIERWSZE 
W  sobotę  20 marca  w Cieszynie  odbył  się po raz pierwszy 

Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej  Samorządowców  i  Radnych 
Gmin o Puchar Starosty Powiatu Cieszyńskiego. W turnieju wzięły 
udział dwie drużyny kobiet: z Ustronia  i Starostwa  Powiatowego 
oraz  siedem  drużyn  męskich  z urzędów  miejskich  i gminnych z 
Cieszyna,  Dębowca, Goleszowa,  Hażlacha, Ustronia, Wisły oraz 
zespół  siatkarzy  ze Starostwa  Powiatowego.  Mecze  rozgrywano 
w dwóch grupach. W pierwszej grupie bezkonkurencyjna  okaza
ła się drużyna Ustronia występująca w składzie: Zbigniew  Grusz
czyk,  Andrzej   Gluza, Tomasz  Dyrda.  Stanisław  Malina,  Jan 
Drózd,  Kazimierz  Stolarczyk,  Jerzy  Januszewski. 

Wygrali wszystkie mecze grupowe nie tracąc seta. W półfinale 
ustroniakom  przyszło  się  zmierzyć  się z siatkarzami  z Goleszo
wa  i niestety  mecz  ten przegrali.  W meczu  o  trzecie  miejsce 
nasza  drużyna  odzyskała  wysoką  dyspozycję  i pokonała Dę
bowiec  2:1. W finale Cieszyn  pokonał  Goleszów  2:1. 

Fot. K. Marciniuk 

Równie  wiele  emocji  towarzyszyło  meczowi  kobiet.  Niestety 
zgłosiły się tylko dwie drużyny  i od  razu  rozgrywano  finał. Siat
karki  z Ustronia  wystąpiły w składzie:  Anna  Pilch,  Teresa  Ja
nuszewska,  Jadwiga  Górecka,  Monik a  Szymkiewicz,  Graży
na  Winiarska ,  Monik a  Broda.  Pojedynek  Ustronia  ze Staro
stwem gorąco dopingowany przez panów, był bojem o wszystko, 
nie  pozbawionym  wielu  efektownych  zagrań.  Pierwszego  seta 
gładko wygrywają ustronianki  15:9, jednak powoduje to chwilo
we rozluźnienie  i do głosu dochodzą  siatkarki ze Starostwa. Efekt 
 Ustroń przegrywa drugiego seta  13:15. Najbardziej zacięty prze
bieg miał ostatni,  trzeci set. Szala zwycięstwa ważyła się do  koń
ca.  Lepszą  końcówkę  zaprezentowały  siatkarki  z Ustronia, wy
grały  17:15 i zostały pierwszymi  zwyciężczyniami  turnieju. 

Wojsław  Suchta 

Miłych  Pogodnych  \ 
Świąt 

Wielkan  o  cnych 
życzy  wszystkim 

Klientom,  Sąsiadom  ! 
Sklep  Spożywczy 

„   Wanda" 
Ustroń Brzegi ul. 3 Maja 54 J 

(dok. ze sir. 8) 

Dobrze. Zgodzę się, że była monopolityka, o wielu  rzeczach  de
cydowały komitety, zresztą nie zawsze szczęśliwie, ale jeżeli  cho
dzi o samorządność na najniższym szczeblu, na pewno była mniej 
efektywna niż dzisiaj, ale ona  istniała. 
Po  prostu  system  się nie  sprawdził. 
Bo  skostniał.  Pamiętam  bardzo  złe czasy  okresu  największego 
terroru  stalinowskiego.  Wtedy  mieliśmy  takie  przyjemności  jak 
obowiązkowe dostawy,  idiotyczne szukanie amerykańskiej  ston
ki.  Tu wychodziła  sprawa  zespołu  społecznego,  który  bardzo 
musiał się odważyć, by powiedzieć „nie" władzom  zwierzchnim. 
Pan  bardzo  chętnie  wspomina  generała  Ziętka,  więc  chcia
łbym  zapytać  teraz o niego. 
O Ziętku będę pisał dwa artykuły. Tu mogę powiedzieć, że często 
wpadałem z nim w konflikty, Ziętek  burczał na mnie bardzo  czę
sto,  najczęściej o to, że przychodziłem  do pracy o dziewiątej, a 
on o piątej. Był to człowiek o otwartej głowie.  Kiedyś  słyszałem 
jak  pan  mówił, że popełniono  błędy  na Śląsku. Ja byłem w 1945 
roku w Zagłębiu  Ruhry.  W porównaniu z tym co tam  widziałem, 
Śląsk jest  oazą  zieleni. 
Może  lepiej   porównywać  stan  obecny. 
Na pewno tam się wiele zmieniło, ale też Ziętek został wojewodą 
dopiero  w końcu  lat 60.  Gdyby  nie było  takiego  człowieka  jak 
Ziętek,  nie byłoby  też wojewódzkiego  Parku  Kultury,  Spodka, 
Jaszowca,  Zawodzia,  rozbudowanej  infrastruktury  Ustronia  i 
Wisły. Ziętek  nigdy nie wtrącał się do polityki  krajowej. On  miał 
Śląsk  i bardzo  wiele  problemów.  Gdyby  pan go zapytał, co tam 
się dzieje w KC  odpowiedziałby:  „Mni e to nie obchodzi, ja tam 
nie  chodzę."  To był  człowiek,  który w tym  otoczeniu  starał się 
zrobić maksimum  dobrego. On miał głowę. Jak pan sobie to wy
obraża, że wszyscy staną z boku. Cały naród z boku. Do czego to 
by  doprowadziło. 
Nigdy  nie  dochodzi  do sytuacji, że cały  naród  stoi z  boku, 
bo  zawsze  jest  nawet  za dużo  chętnych  do popłynięcia  z 
nurtem.  Trudn o  potem  szukać do tego  różnych  usprawie
dliwień  i  mówić,  że było  to najlepsze,  co człowiek  mógł 
zrobić  w tej  sytuacji. 
Na  tamte  warunki  tak właśnie  było.  Po prostu  nie było  innych 
warunków.  Weźmy  pana  ojca.  To on budował  te osiedla. On  to 
robił. Co miał  innego  robić?  Stać  z boku  i przyglądać  się.  Tak 
samo Ziętek  robił to, co miał możliwość w danej sytuacji  zrobić. 
Najlepszym dowodem  na to, że system był zły, był fakt jego upad
ku. Ale w tym  nie najlepszym  systemie  byli  ludzie, którzy  zro
bil i  wiele  dobrego.  Do nich  zaliczam  właśnie  Ziętka.  Dlatego 
go  bronię. 
Był  pan  naczelnikiem  Ustronia  przez  18 lat. Któr y  rok był 
najgorszy? 
Bez  wątpienia  moment,  gdy dowiedziałem  się o stanie  wojen
nym. Zresztą  w kwietniu  1982 r. odszedłem,  bo to co się  działo, 
nie za bardzo mi odpowiadało. Dla mojego pojęcia swobody oby
watelskiej  było to coś karygodnego  i wolałem  się wycofać.  Stan 
wojenny to sprawa polityczna,  natomiast  dla Ustronia  najgorszy 
był  rok  1975, kiedy powstało  województwo bielskie, a jego  sze
fowie zaczęli  lansować  różne  Korbielowy.  Wtedy  Ustroń  zaczął 
mieć trudności.  Przyhamowano  wiele  robót. 
Żył o  się dość  ciężko  niezależnie  od tego,  czy wstrzymano 
inwestycje. 
Oczywiście była bieda, pustki w sklepach, to nigdy nie wygląda
ło dobrze.  Sam  kiedyś  powiedziałem  na konferencji  wojewódz
kiej, za co chcieli  mnie zniszczyć,  że skoro będziemy  się zajmo
wać jako  państwo  sprzedażą  gazet  i owoców, to do niczego  nie 
dojdziemy.  Dlaczego  tego  nie oddać w ręce  ludzi  z  inicjatywą. 
Moja wypowiedź się nie spodobała, ale dla normalnego  człowie
ka był to nonsens, jeżeli  państwo  zajmowało się sprzedażą  bisz
koptów. 
A jak  pan  ocenia  samorząd  Ustronia  po 1990  roku? 
Nie znam  szczegółów, ale widzę, że miasto ma stale dobrych  go
spodarzy.  Absolutnie  denerwują  mnie  dwie  rzeczy:  ruina  domu 
wczasowego  Maciejka  i  stojące obok  ruiny po szkole  budowla
nej. Może da się właścicieli zmusić do rozbiórki tej szkoły  i przy
najmniej zabezpieczenia  Maciejki. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 
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Fot. W.  Suchta 
Za  nami  kolejny  sezon  narciarski .  Śnieg  spadł  dość  wcze

śnie,  niestety  było  go  mało,  zaś  styczeń  był ciepły  i  bezśnież
ny. W  lutym śniegu spadło aż nadto, cóż z tego skoro w  Ustro
niu  wystarczy  dzień  ciepłego  wiatru ,  by  na stokach  pojawiła 
się trawa  i kamienie.  Jedynie  na Poniwcu  można  było  trochę 
dłużej  pojeździć. W naszym  mieście zapalonych  narciarzy  nie 
brak ,  jednak,  co  ciekawe  na  narty  wyjeżdżają  daleko  poza 
Ustroń.  Młodzieży  jeździ  dużo  co  było  widać  na  szkolnych 
mistrzostwach  Ustronia  na  Poniwcu.  Większość  robi  to  wy
łącznie dla  przyjemności  nie marząc o  laurach  zdobywanych 
na  zawodach.  Jest  też  grupa  młodych  narciarzy  szkolących 
się  pod  okiem  trenerów.  Rzadko  można  zobaczyć  ich  na 
ustrońskich  stokach. 

Szkółka  narciarska 
Od kilku lat szkółkę narciarską dla uczniów prowadziła  znakomi

ta  ongiś  alpejka,  dziś  nauczycielka  SP1  Mariola  Kaczmarek.  W 
tym  roku przebywała  na zwolnieniu  lekarskim  i zajęcia w  szkółce 
prowadził jej mąż Wojciech  Kaczmarek, który powiedział  nam: 

— Na zajęcia chodzi  około  dziesięcioro  dzieci,  głównie  z  SP
1, ale są też uczniowie ze Skoczowa. Jak co roku tydzień  byliśmy 
w  Austrii.  Nie  prowadzimy  treningu  nastawionego  na  wyczyn. 
Chodzi  o to by nauczyć dzieci jeździć  na nartach. Wyczyn  wiąże 
się z kosztami, a u nas opłata wynosi  80 zł miesięcznie.  Oczywi
ście taki wyjazd jak do Austrii dodatkowo opłacają rodzice. Star
tujemy w zawodach  międzyszkolnych.  Praktycznie  u nas wyglą
da  to  w  ten  sposób,  że  z  końcem  sezonu  zimowego  kończą  się 
zajęcia.  Ponownie  spotykamy  się w  październiku.  Głównie  jeź
dziliśmy na Czantorii  i Poniwcu. Zresztą pod adresem  prowadzą
cych  stok  na  Poniwcu  muszę  skierować  same  pochwały.  Gorzej 
na Czantorii, gdzie nie ma żadnych  udogodnień, choć są to dzieci 
przede  wszystkim  z Ustronia.  Jak jest  śnieg spotykamy  się dwa  
trzy razy w tygodniu, w ferie co drugi dzień. Jeżdżą w szkółce dzie
ci od drugiej klasy do ósmej. Na zawodach  szkolnych  na  Poniwcu 

Fot. W. Suchta 
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Mateusz Zowada  z naszej szkółki wygrał swoją grupę wiekową. 
Wiadomo, że drogi jest sprzęt, dlatego mówię, że do takiej jaz

dy  rekreacyjnej najlepiej  kupować  sprzęt  używany,  U  nas  dużo 
się jeździ po kamieniach,  korzeniach, więc szkoda zniszczyć nar
ty np.  za  1500 zł. Myślę,  że dzieci  są  zadowolone  z zajęć. 

Beskidy 
W klubie Beskidy trenuje kilku uczniów ustrońskich szkół pod

stawowych.  Głównie  są  to dzieci  z niższych  klas.  Przygotowują 
się  przede  wszystkim  do  późniejszych  startów, jednak  już  dziś 
odnoszą  sukcesy w zawodach dla najmłodszych. Narciarstwo jest 
sportem  drogim,  szczególnie  jeżeli  weźmie  się  pod  uwagę  ko
nieczne wyjazdy na treningi  i sprzęt. W klubie nie trenująjednak 
wyłącznie  dzieci  rodziców,  którzy  mogą  pozwolić  sobie  na  po
krycie  wszystkich  kosztów,  ale  dzięki  sponsorom  na  nartach  w 
klubie jeżdżą  też najzdolniejsi młodzi  ustrońscy  narciarze.  Tre
nerem jest  Mieczysław  Wójcik . Z materiałów  dostarczanych  do 
naszej redakcji można wywnioskować, że najwięcej sukcesów w 
tym  sezonie  odnosili:  Ewa  Czyż,  Małgorzata  Bożek,  Krzysz
tof  Kania  i Damian  Poloczek. 

Na desce 
Mocnym  akcentem  zakończył  tegoroczny  sezon  Krzysztof 

Cimek.  Podczas  Mistrzostw  Polski  w  Snowboardzie  rozgrywa
nych w Szczyrku zdobył srebrny medal. Zawodnik  z Ustronia  nie 
jest całkowicie nieznany, jednak ostatnio niewiele o nim było sły

K. Wiejacha.  Fot.W.  Suchta 

chać.  Przed  Olimpiadą  w Nagano  był  reprezentantem  Polski  na 
Mistrzostwach  Świata  w Japonii.  Potem  niestety  stracił  wysoką 
formę  i na  Olimpiadę  nie  pojechał.  Jego  drugie  miejsce  na  Mi
strzostwach  Polski  było sporym  zaskoczeniem  dla  fachowców. 

Obecnie  K. Cimek jest  trenerem  Katarzyny  Wiejachy,  która 
zrezygnowała  z  narciarstwa  alpejskiego  i  postanowiła  od  tego 
sezonu  trenować  snowboard. 

Myślę, że w narciarstwie  nie miałam  szans na sukcesy — 
tłumaczy  K.  Wiejacha.  — Trenuj ę  pierwszy  rok  i o wiele  bar
dziej   mi się  to  podoba. 

Obecnie  K. Cimek zamierza  utworzyć klub sportowy zajmują
cy się  wyczynowo  snowboardem.  Miałoby  w nim jeździć  około 
ośmiu  zawodników.  Przeprowadzono już pomyślne  rozmowy  ze 
sponsorami  i w  lecie  zapewnione  są  wyjazdy  na  treningi  na  lo
dowcu. W tym roku poza sukcesem  Krzysztofa w  Mistrzostwach 
Polski,  Katarzyna  startowała  w  Pucharze  Polski  Amatorów,  zaś 
pod  koniec sezonu  zmierzyła  się z  zawodowcami. 

— Do powstającego klubu jest bardzo wielu chętnych, szcze
gólnie,  gdy  w  dwa  tygodnie  zdołałem  przygotować  Kasię  do 
pierwszego startu — mówi  K. Cimek. — Zresztą w  pierwszym 
starcie  od  razu  była  w  czołówce,  a  teraz  nie  daje  sobie  ode
brać  pierwszego  miejsca.  Ostatnio  w  Polsce  snowboard  tro
chę obniżył  loty. To specyficzna dziedzina sportów  zimowych, 
gdzie 60% sukcesu  leży w  przygotowaniu  letnim. Tiu wchodzi 
to samo co w  narciarstwie,  czyli  technika  komputerowa,  die
ta.  Obecnie  jeśli  ktoś  pójdzie  do  przodu,  ma  szansę  znaleźć 
się w  czołówce  europejskiej.  Później   czołówka  europejska 



ONIE*PO 
zdecydowanie  odskoczy  od  pozostałych.  Dobrze więc się  tam 
znaleźć. 

Dla K. Wiejachy najważniejszym startem była Olimpiada  Mło
dzieży  w  Szczawnicy,  w  której zajęła  trzecie  miejsce.  Jest  więc 
trzecią juniorką  w kraju. 

Mimo,  że  Katarzyna  i Krzysztof  trenowali  zupełnie  na  ubo
czu,  zaczęli  liczyć  się  w  kraju.  K.  Cimek  zapewnia,  że  klub 
powstanie  i  znajdą  się  pieniądze  na  jego  finansowanie.  Na 
pewno dobre wyniki  osiągnięte pod  koniec sezonu  ułatwią  roz
mowy  ze  sponsorami. 

Marabu  Ski 
O  zawodnikach  i klubie  MarabuSki  mówi  prezes  klubu 

Micha ł  Gałaszek: 
Przygotowania  do  sezonu  rozpoczęliśmy  od  sierpnia  i  po

przez  dwa  obozy  letnie  w ośrodkach  przygotowań  olimpijskich 
w Spale  i Cetniewie, potem jesienią  cztery razy wyjeżdżaliśmy w 
Alpy.  W  grudniu  rozpoczęliśmy  starty.  Została  tylko  piątka  za
wodników: Maciej  Adamczyk, Michał  Pawlas, Jerzy  Habdas, 
Maciej   Wiśniewski  i Jakub  Gałaszek.  Z klubu  odeszły:  Kata
rzyna  Wiejacha,  która  przeszła  na  snowboard,  zaś  Anna  Stanie
czek  trenuje  nową  konkurencję    biathlon  łuczniczy.  Tak  więc 
występujemy w okrojonym  składzie.  Jest  to drogi  sport  i im  wy
żej,  tym  drożej  kosztuje.  Jest  wiele  wyjazdów,  trzeba  zawodni
kom  wszystko  zapewnić  począwszy od  ubezpieczenia  na  sprzę
cie  kończąc. 

Najlepiej nasi  zawodnicy  czują się w slalomie  specjalnym.  W 
tym  roku jednak  położyliśmy  większy  nacisk  na  slalom  gigant, 
aby nie odstawać od  czołówki. 

Startowali  ze  zmiennym  szczęściem  w  zawodach  krajowych 
oraz na Słowacji. Juniorzy Gałaszek  i Wiśniewski plasują się około 
piętnastego  miejsca  w  Polsce  wśród  juniorów  i  dwudziestego 
wśród seniorów. Jeżdżą nawet na zawody FIS, gdzie zajmują miej
sca około trzydziestego.  Mają po  16 lat, a w juniorach  startuje się 
do  lat  20,  mają  więc  jeszcze  trochę  czasu.  Może  oczekiwania 
były większe,  ale bardzo  trudno połączyć sport  z  nauką. 

Zdecydowanie  większe  sukcesy  mamy  wśród juniorów  młod
szych (VIIVII I klasa szkoły podstawowej). Michał Pawlas w tym 
sezonie  wygrywał  wiele  zawodów.  Naszym  sukcesem  jest  jego 
zakwalifikowanie  się  do  reprezentacji  Polski  na  Mistrzostwa 
Świata  we  Włoszech.  Jest  to  sukces  klubu,  z którego  się  bardzo 
cieszymy.  Trochę  gorzej  wystartował  w  Spartakiadzie  Młodzie
ży. Jerzy Habdas również zajął kilka dobrych miejsc w tym sezonie. 

Duże postępy robi najmłodszy z całej grupy Maciej Adamczyk. 
Wśród juniorów  młodszych  zajmuje miejsca  od  1530.  Ma  jed
nak jeszcze  rok na startowanie  w tej grupie  wiekowej. 

Powoli  kończymy  sezon.  Chłopcy  muszą  wracać  do  szkół  i 
nadrabiać  ogromne  zaległości.  Za  półtora  miesiąca  zaczną  się 
przygotowania  do następnego  sezonu. 

Dużo w tym roku trenowaliśmy na Stożku, parę razy na  Poniw
cu.  Szukaliśmy  optymalnych  warunków.  Warto  podkreślić,  że 
Poniwiec  i Stożek  są nam  bardzo  przychylne. 

Obecnie  zastanawiamy  się,  czy  nie  utworzyć  grupy  młodych 
narciarzy, ale to się wiąże z kosztami  i szeregiem spraw  organiza
cyjnych.  Do  zeszłego  roku  mieliśmy  dwóch  trenerów.  Liczyli 
śmy, że  i obecnie Stanisław  Migdał  zajmie się trenowaniem  tej 
najmłodszej grupy rozpoczynającej jazdę w klubie, natomiast  tre
ner  Robert  Zubek  prowadziłby  dalej  starszych.  Na  nasze  nie
szczęście trener Zubek został powołany do kadry narodowej, gdzie 
został drugim  trenerem. Jeżeli  sprawy  trenerskie wyjaśnimy i do 
czerwca znajdziemy nowego  trenera,  to wtedy pod szyldem  Ma
rabu tworzymy nową  grupę z młodzieżą  od drugiej do piątej kla
sy.  Te  dzieci,  które  chciałyby  jeździć  u  nas  w  klubie,  powinny 
posiadać już pewne umiejętności jazdy na nartach. Jesteśmy  klu
bem  wyczynowym  i nie  bardzo  nadajemy się do  szkolenia  pod
stawowego.  Przychodząc, te dzieci  muszą coś umieć. To nie jest 
zabawa, ale sport zawodowy, który na tym etapie sporo kosztuje. 
Jeżeli chce się rywalizować z zawodnikami,  którzy startują w Pu
charze  Świata,  jeżeli  chce  się  mieć  kontakt,  nawet  na  dalekich 
miejscach,  z wyczynem  światowym,  trzeba  to  traktować  profe
sjonalnie. 

Fot. W. Suchta 

Prowadzenie  zawodnika  kosztuje  około  10.000  zł  rocznie  w 
starszych  kategoriach  wiekowych.  To jest  minimum. Na  począt
ku  oczywiście  to  tyle  nie  kosztuje,  ale  rodzice  muszą  się  z  tym 
liczyć, że co roku wydatki  rosną. Choćby  to, że najstarsi mają po 
sześć  par nart  i spędzają  na śniegu  około  100 dni  rocznie. 

Część wydatków  pokrywają pieniądze wpływające do klubu  z 
różnych źródeł. W ubiegłym  roku Urząd Wojewódzki w  Bielsku
Białej dał  5.000  zł,  zaś  UM  w  Ustroniu  2.000  zł.  Warto  też  po
wiedzieć,  że zawsze możemy  liczyć na sponsorowanie  ze  strony 
Henryka  Kani,  Romana  Kubali  i  firmy  Utex.  Resztę  kosztów 
muszą  pokrywać  rodzice. 

Miejsca zawodników MarabuSki w ważniejszych  zawodach: 
  Międzynarodowy  Puchar   Prezesa  WK S  Legia  Zakopane 

(zawody  FIS seniorów):  29. M.  Wiśniewski. 
  Mistrzostwa  Karkonoskiego  Okręgowego  Związku  Nar

ciarskiego w Szklarskiej   Porębie:  slalom  gigant: 2. M.  Pawlas, 
9. J. Habdas, 20.  M.  Adamczyk. 

  Ogólnopolska  Spartakiada  Młodzieży Szkół Średnich: sla
lom  gigant:  18.  J.  Gałaszek,  super  G:  17.  J.  Gałaszek,  18.  M. 
Wiśniewski,  kombinacja:  17 J.  Gałaszek. 

  V Ogólnopolska  Spartakiada  Młodzieży:  slalom  specjalny: 
5. M. Pawlas, 26. M. Adamczyk, slalom gigant: 7. M. Pawlas, 9. J. 
Habdas, 24. M. Adamczyk, super G: 9. M. Pawlas,  14. J.  Habdas. 

  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Polski  Seniorów  (zawody 
FIS): slalom  specjalny: 24. J. Gałaszek, 26. M.  Wiśniewski. 

Wojsław  Suchta 

{fWiel e  słońca  w  szarej  codzienności ,̂ 
wielu  uśmiechów 

w  zwyczajnych  dniach, 
wiary  w  siebie,  pracy  i  dostatku 
z okazji Świąt Wielkiej  Nocy 

członkom  i  klientom 
życzy  „Społem" 

Powszechna 
Spółdzielnia 
Spożywców 
w  Ustroniu 

usrmm aztutowiSi 
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PRZEDSIĘBIORSTW O  UZDROWISKOW E 
„USTROŃ "   W  USTRONIU  S.A. 

43450 Ustroń,  ul. Sanatoryjna 1 

O G Ł A S Z A  P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y 
na wykonanie następujących prac: 

1.  Wydobycie  około  240  m3 torfu  leczniczego  (borowiny)  ze 
złoża  w Zabłociu.  Ze  względu  na  trudne  warunki  eksploatacji 
(częściowo spod wody, teren grząski o wysokim  poziomie wód 
gruntowych) wydobycie prowadzone musi być koparką na pod
woziu  gąsienicowym  o  poj.  łyżki  0,4  lub 0,6  m3. Operator  ko
parki  musi  posiadać  świadectwo  kwalifikacyjne oraz  zaświad
czenie o wykonanych  badaniach psychotechnicznych, które na
leży przedłożyć wraz z ofertą. 
2.  Przetransportowanie  załadowanej  borowiny  (samochodami 
samowyładowczymi  o ładowności  do  10  ton)  do  magazynu 
Uzdrowiska w Ustroniu. 
3. Spryzmowanie w magazynie  rozładowanej  borowiny. 
Cenę należy skalkulować w odniesieniu do 1 m3 borowiny w dwóch 
wariantach  przy  uwzględnieniu  prac  objętych  punktami  1  3 
oraz  1   2. 
Wykonanie  prac  przewiduje się pomiędzy  13 a 23.04.1999  r. 
w ciągu  2  3  dni,  w okresie  bez  opadów  atmosferycznych. 

Składanie  ofert  do  6.04.1999  r. do godz .  15.00 
w sekretariacie  Przedsiębiorstwa. 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  7.04.1999  r. o godz . 8.00 
w siedzibie  zamawiającego  (pokój  nr  1). 

Centrum  Handlowe 
RSP  „Jelenica" 

Ustroń, ul. 3 Maja, tel. 854 41 67 

naprzeciw Komisariatu Policji  r̂UTf.TIlk 
ZAPRASZA DO:  l R | $ | p 
u delikatesowego 

oferujemy największy wybór wódek," 
szampanów, win, piwa, słodyczy 

u mięsnego  pod patronatem 
Zakładów  Mięsnych  w  Żywcu  oraz 
Zakładu  Przetwórstwa  Mięsnego  w 
Wadowicach  (bogaty  asortyment, 
najwyższa  jakość  wyrobów)  przy 
zakupach powyżej 300 zł  7% upustu 

u ogrodniczoprzemysłowego, 
tel. 854 51 67 

u warzywnoowocowego, 
tel. 854 46 87 

u chemicznego „ARTCHEM" 
i „Róża", tel 854 44 55 

, znaczki, pocztówki 
zapraszamy od pon. do sob. w 

godz.:  7.0021.00 
sklep delikatesowy otwarty również 
w niedziele od 10.00 do  17.00 

Hurtownia 
RSP  „Jelenica" 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 76, 

tel./fax 854 32 01,854  76 30 

OFERUJE: 
artykuł y spożywcz e 
piwo , wina , napoje , 

soki , papieros y 
OFERTA OBEJMUJE 

P O N A D  3  T Y S .  T O W A R Ó W 

Polecam y piw o w KEG U! 
BRACKIE, TYSKIE, BOSMAN, 

LECH, NAMYSŁÓW 
Towar dowozim y własny m 

transporte m poprze z 
zamówieni a składan e 

telefoniczni e lub u naszyc h 
akwizytorów . 

pon .  sob . 7.00  19.00 

Zapraszam y  na 

(przedświąteczn e zakupy. ) 

Wesołyc h  Świąt ! 

Fot. W. Suchta 

ZAPISY DO 
PRZEDSZKOLI 

Urząd  Miejski w Ustroniu  informuje, że zapisy do  przedszkoli 
na rok  1999/2000  przyjmowane są w placówkach  w terminie  od 
1 do 30 kwietnia  br. Wobec konieczności  ustalenia  liczby  dzieci 
w przedszkolach  prosimy o przestrzeganie  podanego  terminu. 

KOSMETYKI ,  PERFUMY,  CHEMIA  s t Ł 
zapraszamy  codziennie  od  900 do  1700 

soboty  "  od  900  do  1300 

æy  niedziele  od  930 do  1300 

Ustroń, ul. Daszyńskiego  10 (dawne kino) 

Swoim Klientom 
oraz wszystkim 

Mieszkańcom  Ustronia 
składa 

f W y t w ó r n i a  Naturalnych 
Wód  Mineralnych 
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Z  okazji 
Świąt  Wielkanocnych 

wszystkim 

Klientom 
składamy 
serdeczne 

życzenia 
szczęścia, 

pomyśln  ości, 

jajka 
|  i  mokrego 

śmigusa. 
Dyrekcja 
i Załoga 
Mokate" 
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P O Ś R E D N I C T W O  P A S Z P O R T O W E 
WIZOWANIE PASZPORTÓW DO NIEMIEC (praca) 
Usług i  TurystycznoUbezpieczeniow e 

pon.piąte k  9001600  9 9 B I U I I O    M S * * 
czwarte k  900.1400  Wisła , tel .  8552649 
(wyjazd do biura paszp. BielskoBiała)  ul .  1  Maja (pawilon usług.) 

UBEZPIECZENIA 
NA  ŻYCIE  I EMERYTALNE 

AIG;  FMG;  AMPLICO 
Ustro ń  Herman ice ,  ul .  O r z e c h o w a  11 

tel .  8542325,  tel .  kom .  0602679191 

INFORMACJA ,  SZKOLENIA , 
SPOTKANI A  INTEGRACYJN E 

Fot. W. Suchta 

Hotel 
Jaskółka 
ZATRUDN I 

POKOJOW Ą 
Informacja o warunkach 
zatrudnienia   osobiście. 
Ustroń, ul. Zdrojowa  10 

WYCIĄG 
NIECZYNNY 

Kolej  Linowa  na  Czantorię 
będzie  nieczynna  od 6 do  30 
kwietnia ze względu na koniecz
ność przeprowadzenia  wiosen
nego  przeglądu  i konserwacji 
urządzeń mechanicznych  i elek
trycznych.  Wznowienie  ruchu 
przewiduje się na  1 maja. 

W KLUBI E 
ABSTYNENTA 
Stowarzyszenie  Ekumenicz

ne  „Dzieło  Miłosierdzia"  roz
poczęło  prowadzenie  progra
mu edukacyjno  informacyjne
go na temat choroby  alkoholo
wej.  W pierwszym  spotkaniu, 
które  odbyło  się  w  środę  17 
marca, wzięło udział 31  osób. 

Kolejne  będzie  miało  miej
sce  w  Klubie  Abstynenta  na 
terenie  Parafii  Dobrego  Paste
rza  w Ustroniu  Polanie, 7 
kwietnia   środa   o  godz. 
16.30.  Weźmie  w  nim  udział 
terapeutka Krystyna  Kołodziej 
i lekarz Adam  Szczepański. 

Organizatorzy serdecznie za
praszają wszystkich  mieszkań
ców  Ustronia. 

JESZCZE PRZYJMUJĄ 
Pacjenci chcący się leczyć w praktyce Grupowej Lekarzy  POZ 

w Ustroniu, mogą się do niej zapisywać przez wypełnienie  dekla
racji i złożenie jej  w  rejestracji  Przychodni  Rejonowej  przy  ul. 
Mickiewicza  1. 
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Fot. W. Suchta 

WIOSNĄ NA ŚCIEŻKĘ 
O  ścieżce przyrodniczo    leśnej „Skalica"  informowaliśmy  na 

naszych  łamach  wiele  razy.  Cały  czas  cieszy  się  zainteresowa
niem  ze strony  grup  zorganizowanych,  szczególnie  młodzieży i 
szczególnie  ze Śląska, a pracownicy  Nadleśnictwa  Ustroń  opro
wadzają  zainteresowanych  po  uroczych  zakątkach  ustrońskich 
lasów.  Wiosna  sprzyja  wędrówkom,  dlatego  też  warto  poznać 
drugą  ścieżkę, którą  utworzono na Czantorii. 

Pomysł utworzenia ścieżek to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o 
wychowanie  ekologiczne,  a  jednocześnie  bardzo  przemyślana 
koncepcja. Nie skończyło się bowiem na wytyczeniu tras, ale wraz 
z umieszczeniem  w charakterystycznych  punktach ścieżki  tablic 
informacyjnych, wydaniem  kolorowych  folderów    przewodni
ków i możliwością  skorzystania  z wiedzy  leśników,  stworzono 
interesujący, a przez to bardzo wartościowy,  program  edukacyj
ny. Mając go „pod nosem" powinny korzystać przede  wszystkim 
ustrońskie dzieci  i młodzież. 

Ścieżka przyrodniczo  leśna „Czantoria", jak czytamy w prze
wodniku,  służy poznaniu  przyrody, głównie  lasów  Beskidu  Ślą
skiego  oraz prowadzonej w nich  gospodarki  leśnej.  Odszukanie 
trasy  ścieżki jest  bardzo  proste,  ponieważ  prowadzi  oznakowa
nymi szlakami  turystycznymi. 

Ścieżka  rozpoczyna  się przy górnej stacji wyciągu  krzesełko
wego na Czantorię. Pierwsze dwa odcinki prowadzą  czerwonym 
szlakiem turystycznym  na szczyt. Odcinek pierwszy do  rezerwa
tu  leśnego  „Czantoria", a drugi  na  szczyt,  wzdłuż  południowej 
granicy  rezerwatu.  Odcinek  trzeci  biegnie  szlakiem  czarnym i 
niebieskim  wzdłuż granicy państwa  i rezerwatu  do schronisk  tu
rystycznych  pod Czantorią.  Dalszy przebieg ścieżki   powrót  do 
Ustronia  opracowano  w dwóch  wariantach. 

Mieszkańcy naszego miasta mogą się zastanawiać, cóż takiego 
ciekawego  może  być  na wielokrotnie  „zdobywanej" wyciągiem 
Czantorii. Jednak poznawanie  tej  góry poprzez informacje umiesz
czone na tablicach, a przede wszystkim przy pomocy bardzo szcze
gółowo opracowanego przewodnika, ma coś z detektywistycznej 
przygody. Odszukiwanie opisanych  roślin, nasłuchiwanie charak
terystycznych  odgłosów  ptaków,  próba  zaobserwowania  wystę
pujących  tam  zwierząt,  mnie  przynajmniej, sprawiało  ogromną 
frajdę.  Monik a  Niemiec 

Fot. W. Suchta 



MASZYNA MUSI RYCZEC 
Pisaliśmy już o pierwszym  rajdzie samochodowym  amatorów, 

który odbył się przed miesiącem w Ustroniu. Jeden z jego  uczest
ników, Michał Woner  z Ustronia, zgodził się opowiedzieć  nieco 
o początkujących rajdowcach. 

— Zazwyczaj, w  takich  rajdach, najlepsze czasy  uzyskują  fiaty 
126 p. Lepiej się mieszczą w bramkach.  Mogą praktycznie jeździć 
bez użycia hamulca ręcznego. Startowałem już w Konkursowej Jeź
dzie Samochodem w Czechowicach, teraz drugi punkt zdobyłem w 
Ustroniu  i muszę  zdobyć  jeszcze  jeden,  by  startować  w  rajdach. 
Trochę trenujemy. Zimą z kolegami jeździmy w nocy na Salmopol, 
tam obstawiamy trasę kolegami z radiostacjami  i trenujemy na śnie
gu. Można też trenować na parkingach, jeżeli  są puste. Do tej pory 
rozbiłem jeden  samochód, ale było to dość dawno temu.  Praktycz
nie każdy chcący startować jakąś stłuczkę zaliczył. Zazwyczaj są to 
nasze samochody, a nie rodziców. Szczególnie w Ustroniu  wszyscy 
młodzi  ludzie  chcą  mieć  samochody  i jeździć  na  rajdach. Kupuje 
się stare maluchy, najlepsze roczniki to 85 do 88  prawie wszystko 
trzeba  zmienić.  Blacharka  może  być  taka  sobie,  bo  i tak  zawsze 
gdzieś się klepnie. Nowszego samochodu  szkoda. 

W ogóle jeździmy obserwować  rajdy. Ostatnio byliśmy na  Mi 
strzostwach  Polski, w październiku wybieramy się na rajd do San 
Remo. Strasznie nas to wciągnęło. 

Do takiego hobby potrzebne są pieniądze. Każdy stara się pra
cować w wakacje, niektórzy dostają od rodziców. U mnie w domu 
powiedzieli,  że  nie  dostanę  na  to  ani  grosza.  Prace  przy  samo
chodach  wykonujemy  sami.  Większość  z nas się uczy  i w  różny 
sposób  zdobywa  pieniądze.  Jest  to  ryzykowny  sport  i nie  wszy
scy rodzice  chętnie godzą  się na nasze  uczestnictwo w rajdach. 

Wiem,  że  niektórzy  mają  zastrzeżenia  do  ryku  samochodów. 
Al e cały  urok  w tym,  że maszyna  ryczy. Tak  to musi  być.  Oczy
wiście w  wielu przypadkach  samochód  ryczy  tylko dla  szpanu. 

W lipcu chcę wystartować w pierwszym  rajdzie. Tu w Ustroniu 
fajnie  się  startowało,  dobra  organizacja.  Gdyby  nie  dwie  kary 
byłbym  pierwszy  w klasyfikacji generalnej.  (ws) 

Najlepsze roczniki  to 85   88.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W. Suchta 

INTERNET DLA LEKARZ Y 
Śląski Szpital Reumatologiczno  Rehabilitacyjny im. gen. Jerze

go Ziętka w Ustroniu został zakwalifikowany przez Zarząd  Funda
cji  im. Stefana Batorego do zorganizowania  „Klubu  internetowego 
dla lekarzy'". Szpital zyskał bardzo pochlebne opinie za dotychcza
sowy rozwój informatyki  i wykorzystanie komputerów zarówno do 
celów medycznych, jak  i administracyjnych. Spotkanie, na którym 
zostaną przedstawione zasady  funkcjonowania klubu, jak  też omó
wione działanie sieci  internetowej, odbędzie się w sali  widowisko
wej Śląskiego Szpitala Reumatologiczno  Rehabilitacyjnego w dniu 
16 kwietnia  1999 r. o godz.  10.00. Wszystkich  chętnych, a zwłasz
cza  lekarzy z terenu  Ustronia, serdecznie  zapraszamy. 

ZEBRANIE TMU 
23  marca  1999  r.  w  Galerii 

BWA w Ustroniu  Rynku  odby
ło  się  zebranie  Zarządu  Towa
rzystwa  Miłośników  Ustronia. 
Główną  część  obrad  stanowiło 
omawianie spraw związanych z 
„Pamiętnikiem  Ustrońskim". 
Przygotowania  do  druku  10  
jubileuszowego  numeru  tego 
wydawnictwa zostały już zakoń
czone i pod koniec kwietnia „Pa
miętnik'' ukaże się w sprzedaży. 
Jubileuszowy  numer  w  szcze
gólności poświęcony będzie hi
storii  ustrońskiej oświaty, znaj
dzie  się  w  nim  również  wiersz 
Wandy Mider napisany specjal
nie na  10lecie „Pamiętnika",  a 
całość  dopełniają  interesujące 
stare  fotografie  związane  z 
ustrońskim  szkolnictwem  oraz 
grafiki Bogusława Heczki. Nie
bawem rozpoczną się prace nad 
II  numerem  „Pamiętnika".  Z 
pewnością będzie w nim można 
przeczytać  ciekawy  materiał 
poświęcony  osobie  prof.  Jana 
Szczepańskiego,  Ustroniaka, 
wybitnego  naukowca,  socjolo
ga.  Zarząd  TMU  dyskutował 
również nad  sprawami  związa
nymi z rozwojem „Prażakówki", 
zajął stanowisko w sprawie  bu
dowy pomnika ofiar 9  listopada 
1944  r.,  które  zostanie  przedło
żone burmistrzowi oraz zgodnie 
opowiedział się za kontynuowa
niem corocznych  spotkań w ra
mach  Walnego  Zgromadzenia 
Członków. Termin  tegoroczne
go wyznaczono wstępnie na dru
gą połowę maja. 
Bożena Kubień sekretarz TM U 
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Każdy  chce wystąpić w  filmie.  Fot. W.  Suchta 

CASTING W DWÓJCE 
Czy  młodzież marzy  o karierze  filmowej? Oczywiście! Najle

piej można  się było o tym  przekonać  obserwując nabór, czy  ład
niej mówiąc kompletowanie obsady, a najlepiej napisać „casting", 
do najnowszego filmu Arkadiusza  Korola .  Reżyser zjawił się w 
Ustroniu  wraz  z  kierowniczką  produkcji  swego  pierwszego 
pełnometrażowego  filmu. Dotychczas kręcił wyłącznie filmy krót
kie, jak  sam  dziś  twierdzi,  były  to jedynie  wprawki  do  tego,  co 
teraz zamierza  robić. 

Film będzie po francusku — mówi  reżyser.  Być może w 
tytułowej   roli wystąpi  Krystyn a  Janda.  Wszystko  za  amery
kańsko   fancusko  polskie  pieniądze. 

Część  zdjęć  kręcona  będzie  najprawdopodobniej  w  Wiśle. 
Akcja  filmu toczy  się w latach 60.  i reżyserowi  odpowiada  bryła 
budynku  tamtejszej  szkoły,  budowanej  co  prawda  nieco  wcze
śniej, ale na pewno  obiekt jest  malowniczy.  Generalnie  fil m  bę
dzie opowiadał o Joannie, Polce, która po trzydziestu  latach  przy
jeżdża  do  Paryża,  by szukać  swojej  córki. 

Sam,  jak  na  razie,  jestem  producentem  i  reżyserem  tego 
filmu . Natomiast  scenariusz  pisze ze  mną  Yola  Vidart .  To  bę
dzie zupełnie coś innego  dobre story, z dobrą  muzyką  i dobry
mi  zdjęciami  — twierdzi  A.  Korol.  — W  dotychczasowych  fil 
mach próbowałem, czy potrafi ę pracować z aktorami, czy umiem 
rozśmieszyć widza  itp. Teraz dopiero będę mógł się sprawdzić. 

A.  Korol  zamierza  doprowadzić  do  rozpowszechniania  filmu 
w możliwie  wielu  krajach.  Będzie  to oczywiście  bardzo  trudne, 
ale młody  reżyser wymienia  swe zalety: jest  Polakiem, ma 25  lat 
i jest  to jego  pierwszy  film. 

Dziś przyjechałem  zrobić zdjęcia  obiektów  i wybrać  sta
tystów — poinformował nas w redakcji  A.  Korol. 

Faktycznie po południu korytarz Szkoły Podstawowej nr 2 wype
łnił się głównie dziewczętami. Może uda się dostać jakąś rolę. Mało 
która przyjmuje do wiadomości, że całym występem w filmi e może 
być w najlepszym razie siedzenie w szkolnej ławce. Najczęściej na 
korytarzu  używa  się  wszystko  wszystkim  mówiącego  słowa  „ca
sting". Drzwi przed klasą, w której reżyser prowadzi nabór są oble
gane, spoiy  tu panuje ścisk  i gwar. Co chwilę trzeba prosić o ciszę, 
gdyż nie słychać, co mówią  przesłuchiwane  w klasie koleżanki.  Z 
tego  tłumku  co  chwilę jedna  z  rozentuzjazmowanych  dziewcząt, 
chłopcy trzymali się raczej z boku, wchodzi do środka, gdzie ocze
kuje już  ekipa  filmowa.  Przyszła  gwiazda  ekranu  błyskawicznie 
zmienia się w zahukane dziewczątko, które ma kłopoty z powiedze
niem, jakie ma właściwie  zainteresowania. 

— O  co pytają? O  co pytają?  — chcą  się dowiedzieć  od  wy
chodzących  oczekujące pod  drzwiami  koleżanki. 

— Właściwie  to o nic — pada  najczęściej odpowiedź,  (ws) 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń, Rynek  1, tel.  8543479 
ogłasza  przetarg nieograniczony  na 

PIELĘGNACJ Ę  NASADZEŃ  KWIATOWYC H 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 
od  1 maja  1999  r. do  15  listopada  1999 r. 

Formularze zawierające informację o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25,  w  godz.  od  8.00  do 
14.00 w dni  robocze  (tel.  8543479). 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzę
dzie  Miejskim  w  Ustroniu  (II  piętro,  pok.  25)  w  terminie  do 
15 kwietnia  1999  r. do godz.  13.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  „Przetar g  
pielęgnacja  nasadzeń  kwiatowych" . 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa mgr  inż. 
Barbara  Jońca  (tel.  8543479). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  UM,  w sali  sesyjnej nr  24, 
w dniu  16 kwietnia  1999  r. o godz.  9.30. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń,  Rynek  1, tel.  8543479 
ogłasza  przetarg nieograniczony  na: 

KOSZENI E  TERENÓW  ZIELEN I  MIEJSKIE J 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 

od  1 maja  1999  r. do 31  października  1999 r. 
Formularze zawierające informację o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25,  w  godz.  od  8.00  do 
14.00 w dni  robocze  (tel.  8543479). 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzę
dzie  Miejskim  w  Ustroniu  (II  piętro,  pok.  25)  w  terminie  do 
15 kwietnia  1999  r. do godz.  13.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  „Przetar g  
koszenie  terenów  zieleni  miejskiej" . 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa mgr  inż. 
Barbara  Jońca  (tel.  8543479). 
Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie  UM, w sali  sesyjnej nr 24, 
w dniu  16 kwietnia  1999  r. o godz.  9.00. 

<$  $  $ 

„Przesłuchanie". 
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Fot.  W.  Suchta 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń,  Rynek  1, tel.  8543479 
ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

zbiórk ę  oraz  wywóz  odpadów  nie  segregowanych 
z  koszy  ulicznych  z  terenu  Miasta  Ustronia. 

Wymagany termin  realizacji  zamówienia: 
od  1 maja  1999  r. do 31  grudnia  1999 r. 

Formularze zawierające informację o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25,  w  godz.  od  8.00  do 
14.00 w dni  robocze  (tel.  8543479). 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzę
dzie  Miejskim  w  Ustroniu  (II  piętro,  pok.  25)  w  terminie  do 
15 kwietnia  1999  r. do  godz.  13.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  „Przetar g  
zbiórk a  oraz  wywóz  odpadów  nie segregowanych  z  koszy 
ulicznych  z terenu  Miasta  Ustronia" . 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa mgr  inż. 
Barbara  Jońca  (tel.  8543479). 
Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie  UM, w sali  sesyjnej nr 24, 
w dniu  16 kwietnia  1999  r. o godz.  10.30. 



Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń, Rynek 1, tel.  8543479 
ogłasza przetarg nieograniczony  na 

wykonanie następującej usługi: 
zbiórka  oraz wywóz  odpadów  segregowanych 

z terenu  Miasta  Ustronia. 
Wymagany termin realizacji  zamówienia: 
od  1 maja  1999  r. do 31  grudnia  1999 r. 

Formularze  zawierające  informację o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście w Wydziale  Ochrony  Środowiska i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25, w godz.  od 8.00 do 
14.00 w dni  robocze,  (tel.  8543479). 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzę
dzie  Miejskim w Ustroniu  (II piętro,  pok.  25) w terminie do 
15.04.1999  r. do godz.  13.00. 
Koperta  powinna  być odpowiednio  oznaczona:  „Przetar g  
zbiórka  oraz  wywóz  odpadów  segregowanych". 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa mgr  inż. 
Barbara Jońca  (tel.  8543479). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  UM, w sali  sesyjnej nr 24, 
w dniu  16.04.1999  r. o godz.  10.00. 

FUTBOLOWY TURNIEJ 
Trener koordynator Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Ka

towicach  Jacek  Góralczyk  zaprasza  wszystkich  ustroniaków na 
turniej finałowy „NIK E Premier Cup"  1998/1999 w makroregio
nie  śląskim  (rocznik  1984).  Impreza  odbywać  się będzie  6 i 7 
kwietnia  na boisku  LKS  Nierodzim.  W turnieju  wezmą  udział 
kluby: Odra  Wodzisław,  Beskid  Skoczów,  Małapanew Ozimek i 
Sparta  Lubliniec. 

We wtorek, 6 kwietnia, o godz.  11.30 rozegrany  będzie  pierw
szy  mecz,  drugi  rozpocznie  się godzinę  później.  II runda roz
pocznie  się po południu   pierwszy  mecz o godz.  16.00, drugi o 
17.00.  W środę, 7 kwietnia, mecze odbędą  się o 10.30 i 11.30, a 
na  12.45 planowane jest zakończenie turnieju  i ogłoszenie  wyni
ków. Piłkarze grać będą 2 razy po 20  minut. 

Zawodnicy zamieszkają w Wojskowym Ośrodku  Szkoleniowym 
„Beskid" w Ustroniu  Hermanicach, który obok  LKS „VIKI "  Ki
sielów,  jest  organizatorem  turnieju. Na imprezę  zaproszeni są 
wszyscy miłośnicy  tej dyscypliny  sportu. Wstęp wolny. 

mam 
PSS I UZDROWISKO 

„SPOŁEM "  POWSZECHNA 
SPÓŁDZIELNIA  SPOŻYWCÓW 
43450 Ustroń, ul. Partyzantów 1 

Rada Nadzorcza  „Społem"  PSS w Ustroniu 
zatrudn i  na  stanowisk o 

Prezesa Zarządu  Spółdzieln i 
Wymagane  kwalifikacje  kandydata: 

wykształceni e  wyższe , 
preferowane : ekonomiczne ,  prawnicze , 
zarządzani e  i marketing ; 
znajomoś ć  specyfik i spółdzielczośc i o profil u 
handlow o  produkcyjn o  usługowym ; 
wymagany  minimum  5letn i sta ż na 
kierowniczy m  stanowisku ; 
dobr y sta n  zdrowia ; 

^   wie k  do 45  lat . 

Oferty  pisemne składać do dnia 10.04.1999 r. 
w sekretariacie  Rady  Nadzorczej  biurowiec 

„Społem" PSS w Ustroniu, ul. Partyzantów 1, pokój nr 16. 

Szanown i Mieszkańc y 
Zwracam się do Państwa z prośbą o posprzątanie swoich nieru

chomości, obejść, o naprawę ogrodzeń  i elewacji, a także o ukwie
cenie ogródków, balkonów  i parapetów okiennych. Co roku  wy
gląd estetyczny  naszego miasta poprawia  się, gdyż  lubimy  czer
pać dobre wzorce od  tych  Ustroniaków,  którzy parę  lat temu  za
częli dbać o wygląd swoich posesji. W tym roku ponownie  orga
nizujemy konkurs na najładniej utrzymany  teren  zielony,  zagro
dę, balkon, nieruchomość, ogródek działkowy. Do wzięcia w nim 
udziału zapraszamy wszystkich  zainteresowanych. 

Proszę  również,  by znanym  i  kultywowanym  zwyczajem 
mieszkańców  Śląska  Cieszyńskiego,  pomogli  Państwo  w 
sprzątaniu  i naprawach  tym  sąsiadom  i znajomym, którzy  nie 
potrafią  się do tego  zabrać.  Czasami  wystarcza  tylko  odpo
wiednie  słowo  zachęty. 

Jednocześnie przypominam  właścicielom obiektów prowadzą
cych działalność gospodarczą, zarządcom nieruchomości,  kierow
nikom  budów  o obowiązku  uregulowania  umowami  wywozu 
śmieci  z prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Umowy  jak i 
ilość śmieci udokumentowana  fakturami, będą  kontrolowane. 

Jest coraz czyściej w naszym mieście, ale  liczę na to, że będzie 
jeszcze  czyściej. 

Burmistr z  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń Jan  Szwarc 

WIOSENNA 
ZBIÓRKA  ZŁOMU 

Urząd Miejski w Ustroniu zawiadamia mieszkańców  Ustronia, 
że w kwietniu  odbędzie się wiosenna zbiórka  złomu. 

1. Podajemy terminy wystawienia  złomu: 
NIERODZIM    7 kwietnia  (środa) 
ZAWODZIE    8 kwietnia  (czwartek) 
LIPOWIEC    9 kwietnia  (piątek) 
POLANA,  DOBKA, JASZOWIEC  12 kwietnia  (poniedziałek) 
CENTRUM   13 kwietnia  (wtorek) 
JELENICA,  BRZEGI, 
PONIWIEC    14 kwietnia  (środa) 
HERMANICE   15 kwietnia  (czwartek) 
GOJE   16 kwietnia  (piątek) 

2. Złom musi być dostarczony do drogi w miejscach, gdzie swo
bodnie  może  dojechać  samochód  ciężarowy  do godz.  15.00 w 
dniu  zbiórki. 

3. Informujemy, że obsługujący akcję mogą pomóc w wyciąga
niu większej ilości złomu z piwnic, z szop itd. po uprzednim zgło
szeniu  takiej potrzeby  pod  nr tel.  8545242. 

4. UWAGA !  Informujemy , że mieszkańcy, którzy wystawią 
złom  po ustalonym  terminie,  będą  musieli  za wywóz  złomu 
zapłacić. 

5. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych terminy zbiór
ki mogą  ulec przesunięciu.  Prosimy  wtedy o śledzenie  ogłoszeń 
na tablicach  ogłoszeniowych. 

6. Prosimy o dostosowanie  się do w/w wskazówek,  aby  zbiór
ka przebiegała  sprawnie. 

7.  Informacje  i zapytania  można  kierować  do Zakładu  Usług 
Komunalnych  i Mieszkaniowych,  ul. M. Konopnickiej 40;  tel. 
8545242. 

Wiosenne  porządki.  Fot. W. Suchta 
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Ogłoszenia  dröhne 

Wideorejestracja  SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Bramy  i  ogrodzenia  kute.  STEIN 
METAL .  Tel. 0 603376276  lub 
tel.  grzecznościowy  8541769. 

Ocieplanie 48 zł/nr1 z materiałami,  tyn
kowanie,  murowanie  i  remonty. 
Tel.  (032)  4226606. 

Malowanie,  kafelkowanie, gładź  szpa
chlowa.  Grzegorz  Tomaszko. 
Tel.  8545402. 

Bramy  przesuwane  i skrzydłowe  (au
tomatyka).  Kompleksowe  wykonywa
nie  ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko
wych wraz z podmurówką,  balustrady 
ozdobne,  kraty.  M E T A L  P Ł O T  
Ogrodzenia. Cieślar Marek, Ustroń, ul. 
Dominikańska 24a. 
Tel.  8545106,  0601516854. 

Ścinka  drzew,  wycinka  sadów. 
Tel.  8553719. 

Przyjmę  handlowca  z  samochodem 
dostawczym,  combi. 
Tel.  0604482872. 

Kompleksowe wykonywanie  łazienek 
  woda  (plastik,  miedź),  kanalizacja, 
płytki ,  biały  montaż,  C.O.  Ceny  kon
kurencyjne.  Tel.  8545337. 

Nowo  o twar ty  sk lep  spożywczy 
„DRÓB   RYBY"  na Targowisku za
prasza na zakupy.  Codziennie  świeży 
towar.  Ceny  konkurencyjne. 

03717  Warszawa,  Kłopotowskiego 
4/44,  Kowalski   zamienię  kawalerkę 
na  miejscowość  podgórską. 

Bezpieczne odchudzanie  i utrzymanie 
wagi.  Tel.  8542817. 

Zatrudnimy  osoby  do sprzedaży  na 
stoiskach  promocyjnych  „REMAKO" . 
Zgłoszenia    stoisko  „Remako",  PP 
Uzdrowisko  Ustroń, ul. Sanatoryjna 5, 
tel.  056  651  08  56. 

Udostępnię  miejsce na wysyp ziemi w 
Goleszowie.  Tel.  8527623. 

Potrzebna opiekunka do  19miesięcz
nego  dziecka,  5 godzin  dziennie. 
Tel.  8542474. 

Sprzedam  klatki  na  papugi  solidnie 
wykonane  oraz  przyczepę  bagażową 
do auta osobowego.  Tel.  grzecznościo
wy 8542213, wieczorem do godz. 21. 

ANTYK I   meble,  wyroby  ze srebra, 
brązu,  zegary,  porcelana,  monety, 
książki,  widokówki,  mapy  i  inne. 
Skup.  Komis.  TOMAR,  Ustroń, ul. 
9  Listopada  5, tel.  8544521. 

Brukarstwo,  ogrodzenia,  kopanie  stu
dzien.  Tel.  8553774. 

Sprzedaż  świerków  ozdobnych  srebr
nych  i turkusowych  od 100   120  cm. 
Ustroń,  tel. 8544029. 

Przyjmę  opiekunkę  do  dziecka  9  
miesięcznego. 
Tel.  8541945  po godz.  18.00. 

Komputerowe  przepisywanie  prac. 
Korepetycje   matematyka  i fizyka. 
Tel.  8544655. 

Fachowe  usługi  wodno   kanalizacyj
ne, CO i gazowe.  Marcin  Oczkowski. 
Tel.  8547129. 

Sklep  „WSZYSTKO  DLA DZIECI" 
zaprasza  na przedświąteczne  zakupy. 
Polecamy zabawki  i modną  odzież  dla 
dzieci  w wieku od 0 do 15  lat. 
Ul.  Daszyńskiego  (naprzeciw  pawilo
nu „Alicja") . PS. Wszystkim  obecnym 
i  przyszłym  PT. Klientom  życzymy 
zdrowych  i pogodnych  Świąt. 

Fundusze  Emerytalne.  Nationale Ne
derlanden.  Tel.  8541110. 

Sprzedam  cinquecento  900,  rok  pro
dukcji  1994,  bogate  wyposażenie. 
Tel.  8543456. 

Prace budowlane,  instalacyjne,  dekar
skie.  Tel.  8544498. 

Ustroń  Centrum    Rynek    wynajmę 
100  nr  przyziemia  na sklep  lub  hur
townię.  Tel.  8543447. 

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. 

DYŻURY  APTEK 
Do 2 kwietnia apteka „Elba "  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Od 2 do 9 kwietnia  apteka  „Myśliwska "  w  Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Fot.  W.  Suchta 

Fot. W. Suchta 

CO NAS  CZ E KA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
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  bibliofilski e z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny: we wtorki 9  18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty  9  1 3. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  lleczkowie 
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  I. tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
9.4  17.00  Wern isaż  wys tawy:  „Ma la r s two  Rodz iny 

Konarzewsk ich" 
M u z e um  Hutn ic twa  i  Kuźn ic twa. 

SPORT 
10.4  16.00  L ig a  Ok ręgowa.  Mecz  piłk i  nożne j. 

Kuźn ia  Ustroń   Koszarawa  Żywiec. 
10/11.4  10.00  5. Wiosenny  Turn iej  Piłki  S ia tkowej. 

Szko ła  Pods tawowa  Nr 2. 

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

31.3  16.00  Szeregowiec  Rayan 
28.4  16.00  D a w no  temu  w  t rawie 
28 .4  18.45  K i le rów  dwóch 
28.4  21 .00  Ki lerów  dwóch 

31.3 
O G N I E M  I  M I E C Z E M 

19.00  1.4  12.00,15.30,19.00,22.15 

UWAGA !  Domy  wczasowe,  hotele  itp.  afisze z miesięcznymi 
programami  imprez  odebrać  można  bezpłatnie  w  Centralnej 
Informacji Turystycznej,  Rynek 2, tel.  8542653. 

złota
agent  ubezpieczeniowy  Maria  Nowak 
codziennie  po godz.  1600, w soboty  90013fl 0 

Ustroń,  ul.  Dominikańska 26  tel.  8543204 

RZETELNA  INFORMACJA  I PODPISYWANIE  UMÓW 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Polańska  35 
PREVENTER  fobok  szkoły  w  Po lan ie| 

v y  teł.  8543000 
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ZAWODOWY CERAMED 
Kuźnia  Ustroń — Ceramed  Komorowice  0:6  (0:4) 

Długo będą  wspominać  ustrońscy  kibice piłki  nożnej sobotę 27 
marca. I to będą wspominać jak najgorzej. Nie dość, że reprezenta
cja kraju pokazała  ile jest warta  i gładko przegrała z Anglikami,  to 
do tego dołożyli się ustrońscy piłkarze równie gładko ulegając Ce
ramedowi Komorowice. Na inaugurację ligi okręgowej w Ustroniu 
zjawiło się  sporo  kibiców.  Do  tego  doszli jeszcze  fani z Bielska
Białej dopingujący swą drużynę. Pogoda była słoneczna, tylko sil
ny południowy wiatr wyraźnie przeszkadzał piłkarzom w grze. Ce
ramed to drużyna ze znacznymi ambicjami. Znaleźli się w Bielsku
Białej sponsorzy chcący wprowadzać zawodowstwo w lidze okrę
gowej  ich sprawa  i ich pieniądze. W każdym razie drużyna Cera
medu  wyraźnie  góruje nad  pozostałymi  zespołami  „okręgówki" i 
trudno przypuszczać,  by  inny zespół mógł w tym sezonie  awanso
wać do IV ligi. Już pierwsze zagrania uwidoczniły przewagę gości. 
Grają swobodnie, dużo biegają, piłkarze szukają sobie miejsca.  Dwie 
pierwsze bramki padają w identyczny sposób. Gdy zawodnicy Kuźni 
przesuwają się do przodu  i próbują zawiązać atak, następuje przeję
cie piłki  i błyskawiczna kontra. Tak w  11 minucie w sytuacji sam na 
sam znajduje się Tomasz Moskała i wykorzystuje ją, zaś w 37 min. 
również po kontrze mając przed sobą tylko bramkarza gola zdoby
wa Krzysztof Zagórski. Następnego gola po zamieszaniu podbram
kowym zdobywa K. Zagórski w41 min. W ostatniej minucie pierw
szej połowy Kuźnia traci jeszcze jedną bramkę. Po rzucie wolnym z 
prawej strony  do piłki wyskakuje  Marek  Sokołowski  i kieruje ją 
głową do siatki. 

W drugiej połowie Kuźnia grała z wiatrem, który nadal był bar
dzo silny  i kibice mieli nadzieję, jeżeli nie na korzystny rezultat, to 
przynajmniej na bardziej wyrównaną grę. Faktycznie, Ceramedowi 
pod wiatr grało się trochę  trudniej, z drugiej strony, mając cztero
bramkową przewagę nie musieli aż tak angażować się w spotkanie. 
Dalej wyraźnie  dominowali  w polu,  zdecydowanie  lepiej  rozgry
wali  piłkę. O  przewadze  najlepiej świadczy  fakt, że dopiero w 57 
minucie  spotkania  Roman  Płaza  z Kuźni  oddaje pierwszy  celny 
strzał na bramkę Ceramedu, wyłapany bez trudu przez  bramkarza. 
Piłkarze Kuźni starają się atakować i w 60 minucie udaje się strzelić 
na  bramkę  Januszowi  Szalbotowi.  I  tu  bramkarz  nie  ma  proble
mów. Natomiast w 64 minucie po rzucie rożnym głową strzela Grze
gorz Więzik, z tym że na bramkę Kuźni  i jest kolejny gol dla Cera
medu.  Praktycznie  tak mógłby  skończyć się mecz, gdyby w ostat
nich minutach na polu karnym, w zupełnie niegroźnej sytuacji, nie 
faulował  Piotr   Popławski.  Sędzia  dyktuje  karnego, a na  pewną 
bramkę zamienia go K. Zagórski.  W ostatniej minucie jeszcze  raz 
udaje  się  R.  Płazie  trafić w  bramkę  Ceramedu,  ale  strzał  nie  jest 
zbyt  silny  i bramkarz  łapie  go bez trudu.  W drugiej połowie,  gdy 
wiadomo już było kto ten mecz wygra, trenerzy sprawdzali  zawod
ników rezerwowych, a z każdą minutą słabło tempo. Spotkanie po
prawnie sędziował Bogusław  Kępys. Teraz oczekujemy na wystę
py Kuźni z drużynami podobnymi do niej czyli z amatorami. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Ceramedu  Wojciech  Borecki: — Cieszę  się  ze  zwycię

stwa, bo w dotychczasowych  meczach Ceramed bardzo się męczył 
z drużyną Kuźni. Dzisiaj nie było wątpliwości kto jest lepszy, to nie 
podlegało dyskusji. Jest to wynik poprawy naszej gry, lepszej orga
nizacji, zdyscyplinowania  na boisku. To procentuje i gramy  trochę 
inaczej. Raczej powinniśmy  zająć pierwsze miejsce  i awansować. 
Myślimy  perspektywicznie  i przygotowujemy się pod  kątem  spo

i  ^ 

_ _ _ _ _ 
Meczu pilnowały: policja, straż miejska i agencja ochrony. Fot. W. Suchta 

iJfciv. &  jĵ B* ' 
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Kuźnia przegrała z profesjonalistami.  Fot. W. Suchta 

tkań w czwartej lidze. Poprzeczkę postawiono nam wysoko. Zaczy
na dawać wyniki praca na treningach, a spotykamy się sześć razy w 
tygodniu.  Przede wszystkim pewne nawyki zawodników typowe dla 
klasy  okręgowej  trzeba  wyeliminować.  Muszą  inaczej grać  i  ina
czej myśleć na boisku. Oni powinni sprawiać wrażenie profesjona
listów. To trzeba wyraźnie  powiedzieć,  że w Ceramedzie  powiało 
profesjonalizmem. Mamy zawodników, którzy grali w najlepszych 
drużynach. Zagórski  rozegrał 260 spotkań w pierwszej  lidze, Wię
zik występował w Bundeslidze. Oni decydują o obliczu zespołu. Są 
to też zawodnicy, którzy mogą wiele przekazać tym młodszym, mniej 
doświadczonym. Na to zwracam uwagę na treningach, bo pozytyw
ne cechy trzeba przenosić. Jak już powiedziałem poprzeczkę mamy 
wysoko postawioną  i będziemy się starali z tego wywiązać. Prawdę 
mówiąc po zespole Kuźni spodziewałem się trochę więcej. Nie wi
działem  meczu,  w którym  nasi  zawodnicy  strasznie  się męczyli z 
Kuźnią, by wygrać w Komorowicach 2:1, ale opowiadano mi o tym 
i spodziewałem  się więcej po tym zespole. Dziś nie był to przeciw
nik, który w jakimkolwiek  momencie mógł nam  zaszkodzić. 

Trener  Kuźni  Tadeusz  Cholewa 
naszym  wydaniu  nie  wypadła 
najlepiej.  Przegraliśmy,  ale 
trzeba uczciwie powiedzieć, że 
przeciwnik był drużyną  zdecy
dowanie  lepszą w każdym  ele
mencie  gry.  Po  prostu  dyspo
nują  lepszą  drużyną,  na  miarę 
klasy wyższej, a nawet trzeciej 
ligi .  Nie  załamujemy  się  i bę
dziemy chcieli powalczyć z in
nymi drużynami. Trochę nega
tywnie  na  grze  odbił  się  brak 
Wojciecha  Krupy,  który  jest 
kontuzjowany. Przez to osłabi
ła  się  defensywa  zespołu.  Da
lej  normalnie  trenujemy,  nie 
załamujemy  się  po  wysokiej 
porażce  i przystępujemy  do 
kolejnych  spotkań. 

Wojsław  Suchta 

Niestety  ta  inauguracja w 

Komorowice 54 
Śrubiarnia 
Oświęcim 
Koszarawa 
Kaczyce 
Strumień 
Kęty 
Wieprz 
Sucha  B. 

10.  Kuźnia 

41 
36 
33 
31 
31 
30 
27 
26 
25 

11.  Węgierska  G. 25 
12.  Chybie  22 
13.  Klecza  22 
14.  Porąbka  22 
15.  Wadowice  19 
16.  Brenna  17 
17.  Pisarzowice  16 
18.  Chełmek  16 

6711 
3820 
3713 
3724 
3224 
3128 
3643 
4144 
2222 
3936 
3046 
2630 
2428 
2633 
3045 
2050 
2746 
2646 

R E S T A U R A C J A 

SPORT  HOTEL 

Tel.: 8542  111 
Jak  zadzwonisz U 
Otrzymasz  dokładną  recepturę 

Pakieciki  indycze faszerowane jajami  przepiórki 
z sosem "Pestos"  z dodatkiem  Brendy 

60 dkg. filet z indyka 
8 szt. jajka przepiórcze 
250 ml. olej  100g. por 

500 ml. Brendy Stock  20ml. wino czerw. 
2g. bazylia  2g. estragón, liść laurowy 
20 ml. ocert balsamico, sól, pieprz 

Rozbić dokładnie  filet, nafaszerować jajkami przepiórki.  Dodać  pokro
joną  porę. Zwinąć w kształt  rombu i smażyć  na gorącym  oleju, 
ok. 5min.  Dodać trochę  brendy.  Podawać z chrustem  ziemniaczanym, 
bakłażanem  smażonym.

Życzę  Smacznego 

 w   S z ef  k u c h n i  L e s z ek  P y s z ny 

SPORT  HOTEL Colonia  ul. Wczasowa  9,  Ustroń  Jaszowiec  tel . :0338542111  | 
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® Ło  wajcach  i murzinach  i 
Góniym  hónym  łod  kuchy

ni  do  szpajski,  coby  wszyc
ko było na ty Swiyntajak  sie 
patrzi.  Ni ma możne  przeca, 
że  ło  czym  zabydym  w  tym 
harmidrze.  Dziywcze  warzi 
na  blasze  w aj ca  w  szupach 
z  cebuli,  a  potym  taki  żó
łciutki  trzeja  dropać  jegłóm 
abo  szpyndlikym,  coby  były 
taki  szumne  mustry    kwiot
ki, ptoszki,  abo jaki  gojiczek 
czy  słoneczko,  co  tak  piek
nie  nóm  świyci,  że  chciało
by sie  gzuć  kaj  na  miedze  i 
pochladać  wiosny,  a  możne 
aj i zajónczka,  co  aspóń  roz 
na  rok przinoszo  paczki  po
słósznym  dzieckóm. 

Nale  cóż  też  mi  sie  za
chciywo,  dyć  przeca  nielza 
nastarczyć  z pilobóm  przed 
Swiyntami,  a tu  rozmysłom 
coby  siednóć  kaj  pod  stro
mym  i spocznóć  se  kapkę, 
abo  wyńś  na jakómsik  gór
kę  i podziwać  sie  jaki  tyn 
nasz świat je  szumny. Na  dyć 
spocznym  se  na  świynta, ni 
ma  możne. 

Rzóndzym  ło gupotach,  a 
tu ciasto  trzeja  zarobiać  na 
babki  i na  murziny.  Tóż  za
wiyróm  dwiyrze,  coby  nie 
było przecióngu,  bierym  taki 

wielucny,  modry  ławór  i 
chytóm  sie  roboty.  Skwółi 
tych  murzinów,  to zaś  mi  sie 
spómniało  jako  tyn  mój  ko
cur, beskuryja  jedna,  z  dwa
nost  roków  tymu  wysmyczył 
mi  bioły  wórszt,  coch go 
dzierżała  w kas troi u  we 

tak  był jyny  na  kartki.  Tóż 
kocur  sie  nażroł,  a my  roz 
byli  bez  murzina. 

Nale  dzisio  uwachówa
łach  wórszt  i murziny  mi  sie 
podarziły,  wyruszały  sie 
szumnie,  tóż  pumałutku 
wkłodóm jich  do pieca  i dzi

szpajsce.  Kierysi  musioł 
dwiyrze  niechać  uchyłóne,  a 
przeca  ni jo,  bo sie  móm  za 
akuratnóm  gaździnom.  Po
tym  ta potwora  całe  Swiyn
ta  w chałupie  sie  nie  poko
zała,  nie  wiym  czy  ze  stra
chu,  że  łoberwie,  czy  sie  ni 
mógła  uniyś  po  takim  żra
niu.  Pamiyntocie  przeca 
jako  była  biyda  ło  wórszt, 
dyć  trzeja  było  stoć  za  nim 
pore  godzin  w  łogónku,  a i 

Fot. W. Suchta 

wóm sie na godziny,  coby  ło 

nich  nie zabyć  przeca. 
Chyciłach  sie  hónym  bi

gi owanio,  loto  moji  stroka
te szaty  a biołóm  serwete  na 
stół, coby chałupa  było  pięk
no  na Swiynta,  a jo  też. 

Złociutki  babki  a  murziny 
niechałach  na stole,  tóż  pu
małutku  łochłódły,  wajca 
mómy  na  talyrzu  szumne, a 
kole  nich  baranek  z  ciasta. 
Przeca  wszycko jak  koże  ło

byczaj z roku na rok robiymy. 
Prowda,  że hańdowni  tych 

łobyczajów  było  ło  wiela 
wiyncyj.  Teroski  isto  żodyn 
w  Wielki  Piontek  nie  żynie 
rano  wczas  wyżbluchać  sie 
w potoczku,  coby  miol  dyc
ki zdrowi,  ani  też  dziywczyn
ta z goiczkym  pod  chałupa
mi nie wyśpiywujóm  w  Pyn
działek  Wielkanocny.  Nale 
zajónczek  przeca  fórt  do 
szykownych  dziecek  przi
chodzi,  a jak  kaj  wyńdziesz 
z  chałupy  w  Pyndziałek 
Wielkanocny,  tóż ani sie  nie 
nazdosz,  a kierysi  gorczek 
wody  za kragiel  ci wyleje, a 
przitrefi  sie,  że  aji  amprym 
gichnie.  Tóż aspóń  tela z do
wny ch  łobyczajów  my  nie
chałi. 

A,  zabyłabych  nejważ
niejszego   je  też  przeca 
uśmiych,  serce  dlo  inszych  i 
świónteczne  winsze.  Kaj  kie
ry  sie  spot ko  ze  znómym, 
abo  przocielym,  czy  przed 
kościołem,  abo  na  chodni
ku, czy we sklepie,  tóż  wszy
scy  se  winszujóm:  „Zdro
wych  a wiesiołych  Swiónt". 

I  JO  WÓM  TEŻ  TEGO 
WINSZUJYM. 

Lidia  Szkaradnik 

POZIOMO :  1)  kuguar,  4)  znak  zod iaku,  6)  wart  pałaca,  8) 

szczel ina,  9)  no rweska  stol ica,  10)  między  piętrami,  11)  gaze

ty,  12) bós two  indyjskie,  13) umartwianie  się,  14) budu je  gniaz

do,  15) z te le fon is tką,  16)  mebel  kuchenny.  17)  sk lepowy  do

chód,  18) p iwo  wyspiarza,  19) pseudon im  Kusoc ińsk iego,  20) 

s ieć  te lefonii  komórkowe j. 

PIONOWO:  1) z dala  od  cent rum,  2)  umie ję tność  plastyka, 

3) meta lowa  nakrętka,  4)  miejsce praktyk  uczniowskich.  5)  chęć 

przystąp ien ia,  6)  op iekun,  mecenas,  7)  romans id ło,  11)  widzi 

przysz łość,  13)  imię  Kurosawy,  14)  nie  minus. 

R o z w i ą z a n ie  ( has ł o)  p o w s t a n ie  po  o d c z y t a n iu  l i ter  z  pól 

o z n a c z o n y ch  w d o l n ym  rogu.  N a  o d p o w i e d zi  o c z e k u j e my 

do  18  kw ie tn ia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  10 
POWIEW WIOSNY 

N a g r o dę  30  zł  o t r zymu je A g n i e s z ka  S i k o r a  z  Ustronia, 

ul.  D ę b o wa  3.  Zapraszamy  do  redakcj i. 
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