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Rozmowa z księdzem  Antonim  Sapotą, 
proboszczem  parafi i św.  Klemensa 

W związku z jubileuszem  dwudziestolecia  posługi  kapłańskiej 
chciałbym  zapytać, jak  w  młodym  człowieku  rodzi się  posta
nowienie,  żeby  zostać  księdzem? 
Jest  to chyba najtrudniejsze pytanie dla każdego  człowieka,  któ
ry odkrywa jakiekolwiek  powołanie.  Bardzo  trudno na to odpo
wiedzieć  w jednym  zdaniu.  W moim  przypadku  rodziło  się  to 
przez  długie  lata.  Wiele  było  za i przeciw.  Do seminarium nie 
szedłem  zaraz po maturze, chociaż myślałem o tym od najmłod
szych  lat. Tak  jak  każdy  młody  człowiek  miałem  wiele  myśli, 
wiele  pragnień,  wszystko to przechodziło  ewolucję. Zawsze, co 
dzisiaj odkrywam,  byłem  człowiekiem  praktycznym,  więc  cho
dziłem  do szkół pozwalających mi  rozwijać tę cechę  charakteru. 
Nigdy jednak  nie miałem  zdolności  manualnych  i chyba  dlatego 
nie mogłem  być  robotnikiem,  a konkretna  decyzja o wstąpieniu 
do seminarium  powstała gdy pracowałem już na kopalni.  Wtedy 
uzyskałem  pewność, że to tak  ma  być  i do dnia dzisiejszego nie 
mam żadnych  wątpliwości. 

Decyzja  taka  wymaga  silnej  wiary a jednocześnie  wewnętrz
nego przekonania, że idzie się służyć ludziom. Czy młody czło
wiek  może  mieć  pełną  tego  świadomość? 
Uważam, że żaden  młody człowiek nie wie dokładnie co go  cze
ka przy spełnianiu takiego czy  innego obowiązku. Zazwyczaj rze
czywistość jest bogatsza niż młodzieńcze  ideały. Gdy  przyjecha
łem do seminarium  w Krakowie  wiosną  1971  r., rektor  zapytał 
mnie, dlaczego tą drogę wybrałem. Odpowiedziałem, że chcę słu
żyć  Bogu  i  ludziom,  a wtedy  on zapytał  mnie  jak  wyobrażam 
sobie służenie Bogu, na co z kolei odpowiedziałem, że w  ludziach 
i dla  ludzi  i tak to chyba jest. 
A czy przed otrzymaniem święceń  nie było chwil  zwątpienia? 
Osobiście,  mimo  trudności  wynikających z długich  lat studiów, 
praktyk, nigdy  nie miałem  wątpliwości, że będę  księdzem. 
W  latach  młodości, studiów  miał na pewno ksiądz  wyobraże
nie swej  późniejszej  posługi. Na  ile było to zgodne z rzeczywi
stością? 
Gdy  przyszedłem  do pracy w duszpasterstwie  stwierdziłem, że 
moja wyobraźnia  nie sięgała tak daleko. Nie przypuszczałem, że 
tyle  godzin  będę  spędzał  w salce  katechetycznej,  że tyle  czasu 
trzeba poświęcać dzieciom  i młodzieży, choć jest to bardzo  przy
jemna  praca. 
Swą  pracę  duszpasterską  prowadził  ksiądz  przed  1989 ro
kiem  i teraz. Czy dużo się  zmieniło? 
Rozpocząłem w 1979 r. i jako  ksiądz przyszedłem  na placówkę 
do Chwalowic.  Wtedy  rozpoczęły  się tzw.  przestoje w pracy. 
W różny  sposób brałem  udział w strajkach, później  współpraco
wałem  z „Solidarnością",  byłem  wśród  ludzi  podczas  strajków 
po  wprowadzeniu  stanu  wojennego.  Odprawia łem  msze  na  ko
palni.  Chyba  dobrze  się złożyło, że przed  seminarium  pracowa
łem  na kopalni, bo lepiej  rozumiałem  tych  ludzi.  Wiedziałem co 
to jest  kopalnia,  rozumiałem  mentalność górników. Nasi  wycho
wawcy w seminarium przeżyli rok  1956 i przygotowując nas wspo
minali tamten okres. Okazało się, że nasze doświadczenia po roz
poczęciu  pracy  były zupełnie  inne.  Również  do takich  przedsię

(cd.  na  str. 2) 

W Neukirchen   Vluyn jednej z ulic nadano nazwę  „Ustrońska". 
Pierwszą  tabliczkę  wieszali  burmistrzowie  partnerskich  miast. 
Więcej na str. 4.  Fot. A.  Piechocki 

Od 8 do 9 kwietnia w hotelu 
Muflon  na Zawodziu  odbyły 
się warsztaty  na temat  strategii 
rozwoju gmin  i powiatów  oraz 
województwa  ś ląsk iego. 
Warsztaty  zorganizował Fun
dusz Górnośląski  i Górnośląski 
Bank Rozwoju, a wzięli w nich 
udział  starostowie  powiatów 
ziemskich  województwa ślą
skiego.  W warsztatach  uczest
niczył marszałek Jan Olbrycht , 
który  mówił o trybie  ustalania 
strategii rozwoju województwa 
śląskiego. Zaznaczył też, że ko
nieczna  jest  ustawa  o  regio
nach, a lokalnie  opracowanie 
założeń do strategii wojewódz
twa śląskiego. Dopiero w opar
ciu o te założenia  można  usta
lać strategię powiatów.  Wykła
dowcami  byli  także  profeso
rowie  z  Akademii  Ekono
m i c z n ej  w  K r a k o w ie  o r az 
przedstawic ie le  Pracowni 
Urbanistycznej  z  Katowic. 
Odbył  się m.in.  konwent  sta
rostów. 

—  Wieczór   pomiędzy 
pierwszym  a drugim  dniem 
warsztatów  starostowie po

święcili na integrację — mówi 
uczestnik warsztatów w Muflo
nie starosta Andrzej  Georg. — 
Było  to spotkanie  towarzy
skie i okazja do wymiany  po
glądów  na płaszczyźnie nie
formalnej .  Okazuje  się,  że 
różne starostwa  naszego  wo
jewództwa  mają  zupełnie 
różne  problemy. Z czym in
nym  mają  kłopoty  staro
stwa  o  przewadze  przemy
słu  a zwłaszcza  górnictwa, 
inne ma  żywiecczyzna  i zie
mia  cieszyńska,  a  jeszcze 
inne  powiaty  zawierciański 
i kłobucki .  Zupełnie  inaczej 
układa  się budżety  i  zada
nia  w  powia tach  oko ło
grodzkich.  O  tym  wszyst
ki m  mogliśmy  swobodnie 
porozmawiać  i wymienić  się 
doświadczeniami. 

Poza  integrowaniem  się sta
rostowie zapoznali się  również 
ze  sposobami  restrukturyzacji 
gospodarki  komunalnej  i mar
ketingu  gospodarczego.  Z 
przedstawicielem  Funduszu 
Górnośląskiego dyskutowano o 
możliwości  współpracy,  (ws) 



(cd.  ze str.  1) 
wzięć, jak budowa kościołów nie byliśmy przygotowani.  W pew
nym sensie trzeba było  iść na żywioł, kierować się  intuicją. Oka
zuje się więc,  że nie da  się do końca  przygotować  człowieka  do 
pracy kapłańskiej, nie da się przewidzieć wszystkiego co go może 
spotkać.  Jeżeli  zaś  porównamy  dwa  okresy,  o  które  pan  pyta,  to 
mogę stwierdzić, że  ludzie są ci sami. Zmieniły  się warunki,  jed
nak praca z  ludźmi jest  zawsze  trudna, z drugiej strony  satysfak
cjonująca. To jest  ten sam człowiek  przeżywający  trudności,  po
trzebujący, a ksiądz ma przede wszystkim  służyć potrzebującym. 
Niezależnie od tego czy kiedyś byli to partyzanci, czy strajkujący 
na  kopalni,  czy  obecnie  ludzie  zagonieni,  zawsze  są  to  ludzie 
potrzebujący  wsparcia  duchowego.  Zawsze,  przede  wszystkim 
jest  to  człowiek. 
Jednak w takich momentach jak strajk po wprowadzeniu  sta
nu wojennego  ludzie szczególnie  szukali  wsparcia. 
Oczywiście, są takie momenty przełomowe gdy trzeba się jedno
znacznie  opowiedzieć.  Tak było po wprowadzeniu  stanu  wojen
nego.  Ludzie  czuli  niepewność  jutra,  nie  wiedzieli  do  czego  to 
wszystko  prowadzi,  a jednocześnie  musieli  powiedzieć,  po  któ
rej są stronie. Zajmujących różne stanowiska wzywano do  komi
tetów  i kazano  im deklarować  lojalność.  Wiele osób  przeżywało 
rozterki, gdyż z jednej strony można było stracić pracę, z drugiej 
strony przeżywali  konflikt z własnym  sumieniem.  Wtedy  trzeba 
było tłumaczyć,  rozmawiać. 
Wtedy  chyba  ksiądz  dobrze  wiedział  czego  ludzie  od  niego 
oczekują.  Dziś są  to  też trudn e  sprawy  jednak  dotyczące  po
szczególnych  osób.  Jest  wolność,  ludzie  idą  w  różnych  kie
runkach.  Czy  trudnie j   do  nich  dotrzeć? 
Nie  zawsze.  Pozostają  sprawy  ogólne,  które  trzeba  naświetlać. 

Fot. W.  Suchta 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy można twierdzić, że wtedy były 
prostsze  wybory.  Dla mnie  te trudności  wtedy  i dziś nie były  ani 
większe  ani  mniejsze.  Dziś  mamy  chociażby  problem  pracy  w 
niedzielę.  Jak  pracodawcy  powiedzieć,  że się nie  podejmie  pra
cy,  bo  chce  się  uszanować  niedzielę.  Rośnie  też grupa  pracują
cych  na  własny  rachunek,  mocno  zaangażowanych  w  robienie 
interesów  i też  istnieje możliwość  przewartościowań. 
Jakie są  najradośniejsze  momenty  w  pracy  duszpasterskiej? 
Tych radości dla księdza jest bardzo wiele. Z funkcji kapłańskich, 
tą  którą  lubię  najbardziej spełniać, jest  chrzest.  Daje mi  to  naj
więcej radości. Oto rodzi się nowy człowiek dla Boga, dla Kościo
hd.  Jest  to  nadzie ja.  Każdy  człowiek  spotyka jąc  małe  dziecko 
otwiera się, staje się serdeczni ej szy. Podobnie jest ze mną.  Wiele 
jest  też  radości  na  co  dzień,  gdy  spotykam  człowieka  uśmiech
niętego,  który  coś ode  mnie przyjął. 
Patrząc  na  rozwój   parafi i  można  stwierdzić,  że  ksiądz  musi 
być  też  człowiekiem  zaradnym,  żeby  nie  powiedzieć  przed
siębiorcą.  Czy  ta działalność  jest  bardzo  absorbująca? 
Bardzo. Tu dotykamy  funkcji proboszcza. Jest  to dużo pracy  ad
ministracyjnej. Być administratorem  nie jest  łatwo. W naszej pa
rafii są pewne  inwestycje. Mam chyba predyspozycje w tym  kie
runku  i ta praca  idzie mi łatwiej niż  innym. Pan Bóg dał mi w tym 
kierunku  pewne  zdolności.  Wymaga  to jednak  wiele  czasu,  ale 
daje dużo satysfakcji. Jeżeli  coś rośnie  i służy  ludziom, jest  źró
dłem zadowolenia.  Robiąc rzeczy materialne, można  kształtować 
człowieka duchowo. Człowiek wzrasta duchowo w pewnych  struk
turach  materialnych.  Nawet  aby  podyskutować,  dobrze  jest  się 
spotkać  w jakimś  pomieszczeniu.  Remonty  w  naszej  parafii  to 
wynik  zużywania  się z biegiem  czasu  rzeczy  materialnych.  Cią
gle coś  trzeba  odnawiać. 
Podczas  pracy  księdza  w  Ustroniu  miały  miejsce  istotne  wy
darzenia,  jak  spotkania  parafian z Ojcem  Świętym. 
Dane mi było przeżyć podczas pracy w Ustroniu tak wielkie spra
wy jak jubileusz 550lecia  istnienia parafii. Było to sięgnięcie  do 
korzeni, które pozwoliło wziąć wiele na przyszłość.  W związku z 
jubileuszem  odbyła  się pielgrzymka  do  Rzymu,  gdzie  mieliśmy 
łaskę spotkania  z Ojcem  Świętym.  Każde spotkanie z nim, nawet 
nie bezpośrednie, umacnia człowieka. Dla mnie moment, gdy poło
żył rękę na moim ramieniu do dzisiaj jest umocnieniem.  Poczułem 
się  psychicznie  o wiele  mocniejszy,  tak jakby  przelał  swą  siłę  na 
mnie. Gdy w ubiegłym  roku w październiku  ponownie byliśmy na 
audiencji  u papieża,  przeżyłem  to zupełnie  inaczej, jako  człowiek 
już umocniony. Przygotowując się do jubileuszu 2000 r. odbyliśmy 
pielgrzymkę  do Ziemi  Świętej  skąd  z  Betlejem  przywieźliśmy  fi 
gurkę Jezusa.  Figurka ta będzie peregrynowała  po parafii. 
Z  okazji  dwudziestolecia  posługi  kapłańskiej   składano  księ
dzu  bardzo  wiele  życzeń.  Któr e  księdzu  szczególnie  utkwił y 
w  sercu? 
Powiem  szczerze,  że nawet  nie pamiętam  dokładnie  wszystkich 
życzeń,  tak  byłem  zaskoczony  ich  ilością.  Dwudziestolecie  nie 
jest  aż tak wielkim jubileuszem.  Z okazji każdej kolejnej  roczni
cy  odprawiam  mszę  świętą  w  swojej  intencji,  gdyż  uważam,  że 
jest  to  bardzo  ważna  chwila.  To,  że  parafia  mocno  podkreśliła 
dwudziestolecie  było dla mnie potwierdzeniem  mojej służby. Cie
szę się z serdeczności,  z tego, że moja praca jest  akceptowana.  To 
bardzo potrzebne. Wszystkie życzenia, każdy uśmiech w tym dniu, 
wspólna modlitwa, liczba osób na mszy świętej było dla mnie czymś 
bardzo radosnym, gdyż wynikało z autentycznej  życzliwości. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

W  Nadleśnictwach  Wisła  i 
Ustroń pracuje kilku strażników 
leśnych  (w  tym  dwie  kobiety), 
których  zadaniem  jest  głównie 
ochrona  lasów  państwowych 
przed  nielegalnym  wyrębem  i 
kradzieżą  drzewa,  zaśmieca
niem  i niszczeniem  roślinności. 
Najczęściej interwencje dotyczą 
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rozpalania  ognisk  i wjazdu  sa
mochodem  na tereny  leśne. 

W powiecie  karwińskim  działa 
6 szpitali. Najnowocześniejszy, 
a zarazem  najmłodszy znajduje 
się w Orłowej  Lutyni. Oddano 
go do użytku przed 20  laty. 

Najsilniejszym ośrodkiem  sza
chowym  w  powiecie  cieszyń
skim od kilku  lat jest  Strumień. 
Uczniowie?  miejscowej  SP 1 
mają  na  ko^ncie  wiele  tytułów 
mistrzów  woj.  bielskiego  (in

dywidualnie  i drużynowo) oraz 
szereg  sukcesów  w  turniejach 
krajowych. Najbardziej utalen
towana,  dziś  12letnia  Joasia 
Worek  była  ósma  na  mistrzo
stwach  świata. 

Jednym  z  najstarszych  w  na
szym  regionie dziecięcych  ze
społów regionalnych są „Buko
we Groniczkr  z Brennej. Gru
pa  istnieje już blisko 30  lat. Od 
początku  działa  pod  opieką 
Elżbiety  Bauer.  W  bogatym 
repertuarze ma kilka  insceniza

cji  opartych  na  tutejszych  tra
dycjach  i zwyczajach. 

Zawodnicy  z  Cieszyńskiego 
wiodą prym w skibobach.  Każ
dego roku przywożą z zawodów 
mistrzowskich  worek  medali. 
Na podium stają podczas  imprez 
krajowych i zagranicznych. 

Blisko 50 utworów ma w reper
tuarze chór dziecięcy działają
cy od ponad 25  lat przy SP  1  w 
Strumieniu. Zdobył m.  in. Zło
ty Kamerton.  (nik ) 



Znane  są czytelnikom  gazety osiągnięcia dzieci  trenujących  w 
Klubie  Tańca  Towarzyskiego  „Dance  Step".  Mimo,  że  działa  w 
Skoczowie,  pod  jego  szyldem  ustroniacy  odnieśli  wiele  sukce
sów.  Po  raz  kolejny  widowiskowe  układy  taneczne  podziwiać 
będzie można 24  i 25 kwietnia  (sobota, niedziela) w Hali  Sporto
wej w Brennej podczas  VI I Ogólnopolskiego  Turnieju  Tańca To
warzyskiego.  Impreza odbędzie się z udziałem  par  zagranicznych. 
Początek  o godz.  10.00. 

Nowożeńcy: 
Gabriela  Chrapek,  Ustroń  i Adam  Cieślar,  Ustroń 
Mari a  Ballarin ,  Gliwice  i Sebastian  Lesik,  Pyskowice 
Elżbieta  Haratyk ,  Ustroń  i Mirosła w  Wierzgoń,  Pierściec 
Iwona  Pieszka,  Goleszów  i Krzysztof  Kolonko,  Bestwina 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Anna  Kajfosz,  lat  85,  ul. Wantuły  66 
Jerzy  Paszek,  lat  85,  ul. Gałczyńskiego  2 
Elżbieta  Ferfecka,  lat  93,  ul. Obrzeżna  15 

Wiosenne  przycinanie.  Fot.  W.  Suchta 

Uczniowie  Ogniska Muzycznego w Ustroniu  serdecznie  zapra
szają  na  Koncert  Wiosenny,  który  odbędzie  się w  Sali  Klubowej 
MDK  „Prażakówka",  w dniu  23  kwietnia  br. o godzinie  18.00. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Karo l  Holeksa,  lat 50,  ul.  Liściasta  29 
Emili a  Niedoba,  lat 69,  ul.  Lipowski  Groń  11 

poszukuje  kandydata  na  stanowisko 
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 W

Wymagania: 
  wykształcenie  wyższe 
  specjalizacja z organizacji  pomocy 

społecznej 
  co najmniej 3 lata na  stanowisku 

kierowniczym 
Zgłoszenia  wraz  z  oświadczeniem  poniższej  treści,  prosimy 
przesłać  do  dnia  15.05.1999  r.  na  adres: 

Urząd Miejski w  Ustroniu 
ul. Rynek 1 
43450  Ustroń 
(z dopiskiem  „oferta") 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych 
zawartych  w  mojej  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 
roku o ochronie danych osobowych  Dz. U. nr  133 poz. 883. 

8.04.99  r. 
O  godz.  8.00  na  ul.  Skoczow
skiej zatrzymano znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym  kie
rowcę  fiata  126  p.  Wynik  ba
dania alkometrem  1,90  prom. 
9.04.99  r. 
O  godz.  16.00  na  ul.  Katowic
kiej  81letni  obywatel  Holan
dii  kierujący VW  golfem  zaje
chał  drogę  i  doprowadził  do 
kolizj i  z  mieszkańcem  Rybni
ka jadącym  daewoo  tico. 
10.04.99  r. 
O  godz.  1.40  na  ul.  Folwarcz
nej  zatrzymano  znajdującego 
się  w  s tan ie  n ie t r zeźwym 
mieszkańca Ustronia kierujące
go  VW  golfem.  Wynik  bada
nia alkometrem    1,25  prom. 
10.04.99  r. 
O  godz. 2.30  na ul. 3  Maja  za
trzymano  znajdującego  się  w 
stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca  Ustronia  kierującego  polo
nezem.  Badanie  alkomatem 
wykazało  2,40  prom.  Zatrzy
mano  prawo jazdy  i  skierowa
no  wniosek  do  kolegium.  Po 
godzinie  i  10 minutach  zatrzy
mano  ponownie  tego  samego 
kierowcę,  który  znajdując  się 
nadal  pod  wpływem  alkoholu 
 2 , 12  prowadził  pojazd  bez 
uprawnień. 
10.04.99  r. 

O  godz.  10.00  na  skrzyżowa

Ż
9.04.99  r. 
Na wniosek mieszkańców  wraz 
z  pracownikami  Wydziału 
Ochrony Środowiska UM  inter
weniowano  przy  ul.  Gospodar
skiej.  Sprawa  dotyczyła  zanie
czyszczania rowu melioracyjne
go  przez  ścieki  z  domu  miesz
kalnego.  Ustalono  winnego,  a 
następnie termin podłączenia do 
szamba.  Podobna sprawa  miała 
miejsce na ul.  Katowickiej. 
9.04.99  r. 
Na  wniosek  mieszkańców  ul. 
Chabrów  interweniowano  w 
sprawie wraku  samochodu  fiat 
125  p.  Ustalono  właściciela  i 
termin  usunięcia  złomu,  który 
stoi  przy  tej ulicy  od  kilku  lat. 
9.04.99  r. 
Mandatem  w wys. 50 zł  ukara
no kierowcę samochodu,  który 
zablokował  chodnik  przy  ul. 
Grażyńskiego. 
10.04.99  r. 
Zabezp ieczen ie  p o r z ą d k o we 
podczas meczu  piłki nożnej na 
stadionie  Kuźni. 
11.04.99  r. 
Patrolowano  tereny  wzdłuż 
Wisły  od  centrum  miasta  do 
Nierodzimia. Uwagi  porządko
we zostały przekazane  służbom 
odpowiedzialnym  za  oczysz

niu  ulicy  Wiślańskiej  z  Wcza
sową  kierujący  VW  golfem 
mieszkaniec Ustronia w trakcie 
wyprzedzania  doprowadził  do 
kolizj i  z  mieszkanką  Ustronia 
jadącą  fiatem  126  p. 
10.04.99  r. 
O godz.  16.30 na ul. Nadrzecz
nej  zatrzymano  znajdującego 
się  w  s tan ie  n ie t rzeźwym 
mieszkańca Ustronia kierujące
go  fiatem  126 p. Badanie  alko
matem  wykazało  3,15  prom. 
Tego dnia mężczyzna  popełnił 
kilk a  wykroczeń:  prowadził 
pojazd  bez  uprawnień  i  bez 
zgody  właściciela,  uszkodził 
płot  prywatnej  posesji  i  ucie
kał  przed  funkcjonariuszami 
policji . 
12.04.99  r. 
O  godz.  17.00  mieszkanka 
Ustronia zgłosiła kradzież  VW 
golfa hondy koloru  granatowe
go  z  terenu  własnej  posesji. 
Wartość skradzionego  pojazdu: 
30  000  zł. 
13.04.99  r. 
O  godz.  15.30  na  skrzyżowa
niu  ulic  Katowickiej  i 3  Maja 
na  prze jśc iu  dla  p ieszych, 
k ie ru jący  po lonezem  truc
kiem  mieszkaniec  Dąbrowy 
Górniczej  potrącił  rowerzy
stę.  Poszkodowany  ze  złama
ną  kością  ramienia  lewej  ręki 
został  przewieziony  do  Szpi
tala  Śląskiego  w  Cieszynie. 

(MP) 

czanie miasta. Wskazano miej
sca, gdzie znajdują się  większe 
ilości  śmieci. 
13.04.99  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Mic
kiewicza, gdzie w związku z pra
cami  budowlanymi  prowadzo
nymi za stacją PKP,  zniszczony 
został  trawnik.  Po  rozmowie  z 
właścicielem  budowy  ustalono, 
że po zakończeniu prac, trawnik 
zostanie  zrekultywowany. 
13.04.99  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Gra
żyńskiego,  gdzie  prowadzone 
były prace  porządkowe na  dro
dze.  Miejsca, w których  zamia
tano  nawierzchnię,  nie  były  w 
żaden  sposób  oznaczone,  pra
cownicy  nie  mieli  odzieży 
ochronnej. Nakazano  założenie 
odblaskowych kamizelek, a wła
ściciela  firmy wezwano  na  ko
mendę  SM.  (mn) 

Zatrudni ę 
pracownika do 
wyrobu pizzy. 
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Otwarcie  ul. Ustrońskiej. Od  lewej stoją: burmistrz  Ustronia  Jan 
Szwarc,  burmistrz  Neukirchen    Vluyn  Peter  Wermke,  szef 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  w Neukirchen    Vluyn 
Herbert  Piest.  Fot.  M.  Nowak. 

Od  15 do  18 kwietnia  dele
gacja  Ustronia  z  burmistrzem 
Janem  Szwarcem  i  przedsta
wicielami Rady Miejskiej Emi
lią Czembor   i Józefem  Wasz
kiem  przebywała  w  naszym 
mieście  partnerskim  Neukir
chenVluyn  w  Niemczech. 
Uczestniczyliśmy  w  otwarciu 
ul.  Ustrońskiej,  gdzie  przy 
dźwiękach beskidzkich  melodii 
została  przecięta  biało    czer
wona  wstęga.  Burmistrzowie 
obu  miast  p.  Szwarc  i  p.  We
rmke  wspólnymi  siłami  posa
dzili  3metrowego  jesiona, 
symbol  partnerstwa.  Dowie
dziel iśmy  się,  że  przy  ul. 
Ustrońskiej już  się buduje kil 
ka rodzin polskiego  pochodze
nia,  co  bardzo  ucieszyło  obie 
strony.  Podczas  tej  uroczysto
ści  udało  nam  się  przeprowa
dzić  wywiad  z  burmistrzem 
NeukirchenVluyn  Peterem 
Wermk e oraz szefem  Städte
partnerschaftsverein  Herber
tem  Piestem. 

— Kt o  był  inicjatorem  na
zwania  tej   ulicy  Ustroner
strasse  i czy nie było  sprzeci
wu mieszkańców  Neukirchen 
  Vluyn? 

— Inicjatywa wyszła od  To
warzystwa  Partnerskiego,  któ
re  od  wielu  lat utrzymuje  bar
dzo  dobre  stosunki  z  waszym 
miastem.  Pomysł  ten  zachwy
cił wszystkich i nikt nie miał nic 
przeciwko  temu. 

— Co będzie się znajdować 
przy  tej   ulicy? 

— Przy ulicy Ustrońskiej po
wstanie  bardzo  ładne  osiedle 
mieszkaniowe. 

— Il e kosztuje tu m2 parce
li  budowlanej? 

— 300  DM. 
— A gdyby jaki ś  ustroniak 

chciał  kupić  działkę  budow
laną,  czy  będzie  miał  jakieś 
preferencje? 

— Niestety  nie  przewidzia
no takich  ulg. 

—  Czy  Ustroń  jest  tutaj 
promowany jako  uzdrowisko 
i czy mieszkańcy  są  zaintere
sowani  wyjazdami  do  nasze
go miasta na  leczenie  sanato
ryjne ? 

—  Oczywiście  promujemy 
Ustroń  również jako  uzdrowi
sko,  o czym  świadczy  fakt,  że 
wielu  emerytów  i  rencistów 
wyjeżdża do Ustronia w celach 
leczniczych.  Dowodem  na  to, 
że reklamujemy walory wasze

go  miasta  jest  również  liczba 
wymian między naszymi miasta
mi. Dzięki stałemu  informowa
niu o Ustroniu  nasza  współpra
ca  układa  się tak  dobrze. 

—  Czy  przysługuje  Niem
com  zwrot  kosztów  takiego 
leczenia? 

—  O  ile  wiemy  nie  zostały 
podpisane takie umowy między 
naszymi  państwami. 

— Czy opłaca wam się lecze
nie uzdrowiskowe  w  Polsce? 

— Co prawda w Neukirchen
Vluyn nie wszyscy są  bogacza
mi,  ale  wyjazd  do  Polski  jest 
przystępny cenowo  i się opłaca. 

— Jakie działania  doradzi
lib y  panowie  młodym  lu
dziom,  by  mogli  nawiązać 

przyjacielskie  kontakty z  ró
wieśnikami  z  niemieckiego 
miasta  partnerskiego? 

Współpraca młodych  mo
głaby  być  lepsza,  bo  kiedy 
przyjeżdżamy do waszego mia
sta  widzimy,  że  młodzież  w 
Ustroniu jest taka sama jak  na
sza,  słucha  tej  samej  muzyki, 
rozmawia  na takie same  tema
ty.  Wydaje  się,  że  można  zin
tensyfikować te kontakty. 

— Oczywiście  mają  pano
wie  rację,  ale  w  jak i  sposób 
można  to  zrobić,  jak  to 
wszystko  zorganizować? 

Młodzi  przede  wszyst
kim  powinni  brać  udział  we 
współpracy  między  naszymi 
miastami,  odwiedzać  się  wza
jemnie,  tak  jak  zrobiła  to  na
sza grupa  taneczna  w  zeszłym 
roku. To był bardzo  dobry  po
mysł, ale  to głównie  młodzież 
powinna być aktywna. My mo
żemy pomóc, ale wszystko  za
leży od chęci  i zaangażowania 
młodego  pokolenia.  W  lipcu 
ma się odbyć obóz w  Ustroniu 
dla 40 młodych  ludzi z naszych 
miast. To bardzo ważne  wyda
rzenie jeśli chodzi o  integrację 
i  mam  nadzieję,  że  stanie  się 
początkiem  bliższej  przyjaźni 
i  współpracy  młodzieży.  Do
brze  byłoby  również,  gdyby 
rozwinęła się współpraca  mię
dzy  szkołami.  W  sierpniu,  na 
Ustrońskie Dożynki przyjedzie 
kilku nauczycieli z Neukirchen 
 Vluyn  i wtedy  okaże  się,  czy 
jest możliwość nawiązania tego 
typu  kontaktów. 

—  Dziękujemy  panom  za 
rozmowę. 

Rozmawiały: Mari a  Nowak 
i Dorota  Rożnowicz 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  ogłasza  III  Konkurs  na  najładniej 
utrzymany  teren  zielony,  zagrodę,  balkon,  nieruchomość,  ogró
dek  działkowy  w  Mieście  Uzdrowisku  Ustroń  pod  patronatem 
burmistrza  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń. Celem  konkursu jest  po
prawienie wyglądu estetycznego  miasta. 

Do konkursu  może  przystąpić każdy,  a oceniany  będzie  w  na
stępujących kategoriach: 

1. Najładniejsza nieruchomość; 
2. Najładniejsza  zagroda; 
3. Najładniejszy  balkon; 
4. Najładniejsza działka  rekreacyjna; 
5. Najładniejszy teren  zielony. 
Zgłoszenia  będą  przyjmowane w Urzędzie  Miejskim w  Ustro

niu  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  do  31  maja 
1999 r. do godz.  12.00  i kwalifikowane zgodnie z wyżej  podany
mi  kategoriami.  Przy  zgłoszeniu  należy  podać  imię  i  nazwisko 
lub nazwę  firmy,  dokładny  adres  i telefon oraz kategorię  kon
kursową. 

Zgłoszeń  kandydatów  do konkursu  mogą  także dokonać  prze
wodniczący  KGW,  zarządów  osiedlowych,  prezesi  spółdzielni 
mieszkaniowych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, zakładów  pracy, 
prezesi  zarządów  POD. 

Oceny  obiektów  dokona  komisja  powołana  przez  burmistrza 
Miasta Uzdrowiska  Ustroń. 

Obiekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w terminie od 1 
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czerwca  do  31  lipca  1999  r.,  zaś  najlepsze  zostaną  nagrodzone. 
Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  30  września  1999  r. w 
Gazecie  Ustrońskiej, a  laureaci  będą  powiadomieni  pisemnie. 

Na  wysokość  oceny  nie  będą  wpływały  koszty  poniesione  na 
założenie czy utrzymanie obiektu, w pierwszym  rzędzie będą  się 
liczyły walory estetyczne (tzw. pierwsze wrażenie), szanse skrom
nego, właściwie urządzonego obiektu będą takie same jak  obiek
tu, na którego urządzenie wyłożono dużo środków  finansowych. 

Dzieci  z przedszkola  i zerówki  na os. Manhatan  przygotowują 
się do  Dnia Ziemi.  M.in. zbierają  śmieci  i uczą  się  rozpoznawać 
drzewa. Ostatnio posprzątały park przy Rynku.  Fot. W. Suchta 
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Podczas  sesji  Rady  Powiatu  uhonorowano  najlepszych  spor
towców powiatu cieszyńskiego w ostatnim półroczu. Najlepszych 
typowali  trenerzy  i prezesi  klubów  ziemi  cieszyńskiej:  Dorota 
KaniewskaGodycka   prezes  Klubu  Sportowego  Psich  zaprzę
gów  „Ustronia",  Andrzej  Wąsowicz   prezes  KS  „Wisła",  Piotr 
Głuchowski   prezes  CKN  „Skręty"  Cieszyn,  Andrzej  Georg  
prezes  TRS  „Siła"  Ustroń,  Józef  Michałek   trener  NKS  „Trój 
wieś Beskidzka",  Władysław  Ligocki   prezes  i trener CCS Cie
szyn,  Andrzej  Łukasiak    trener  KS  „Piast"  Cieszyn,  Ryszard 
Kwietniewski   prezes CKH  Cieszyn,  Jerzy  Malik   prezes  Pol
skiego  Związku  Skibobowego.  Jedynym  uhonorowaniem  osią
gnięć sportowych były dyplomy wręczane przez starostę A. Geo
rga, który stwierdził, że na razie wszystko co może dać  sportow
com to dyplomy  i własne serce. Dopiero zebranie wyników spor
towych  z wielu  dyscyplin  ukazuje jakim  bogactwem  może  po
szczycić  się  ziemia  cieszyńska.  Aż  roi  się  od  mistrzów  Polski, 
reprezentanci  naszego powiatu odnoszą też znaczące sukcesy na 
arenie międzynarodowej. Wśród  110 wyróżnionych  znalazło  się 
wielu  mieszkańców  naszego  miasta,  bądź  sportowców  zrzeszo
nych w ustrońskich  klubach. Oto oni: 

Skoki  narciarskie: 
Grzegorz  Śliwka  KS „Wisła" mistrz Polski juniorów  (K85) 
Narciarstwo  alpejskie: 
Krzysztof Kania  Uczniowski  Klub Sportowy  „Beskidy" 
Magda  Pawlas  MarabuSki, mistrzyni  Śląska w Family  Cup 
Ola Kania  UKS  „Beskidy" 
Małgorzata  Bożek   UKS  „Beskidy" 
Michał Pawlas  MarabuSki, wicemistrz Polski juniorów 
w slalomie, 
Maciej Wiśniewski   MarabuSki 
Jakub Gałaszek    MarabuSki 
Józef Gomola   w kategorii  weteranów 
Biegi  narciarskie: 
Henryk  Gazurek   TRS  „Siła"  Ustroń,  zwycięzca  Biegu  Pia

stów, Biegu Dudka, Biegu Lotników, drugi w Mistrzostwach  Pol
ski na  10 km oraz drugi w Biegu  Gwarków 

Stanisław  Gorzołka    TRS  „Siła",  drugi  w  Amatorskich  Mi
strzostwach  Polski 

Paweł Gorzołka   TRS „Siła", w kategorii  5059  lat 
Biegi  górskie: 
Wojciech  Dorighi   TRS  „Siła" 
Tomasz Klisz  dziewiąte miejsce na Mistrzostwach  Świata 
Janusz Magiera   TRS  „Siła" 
Piotr Lupieżowiec   TRS  „Siła" 
Biegi  przełajowe: 
Krzysztof Dorighi  TRS „Siła", siódmy na mistrzostwach Śląska 
Danuta Kondziołka   TRS  „Siła" 
Psie  zaprzęgi: 
Marcin  Kaniewski   Klub  Sportow  Psich  Zaprzęgów  „Ustro

nia", wicemistrz  Polski 
Paweł Krzywoń  KSPZ „Ustronia", mistrz Polski, drugie miej

sce drużynowo w Mistrzostwach  Europy 
Janusz Godycki   KSPZ  „Ustronia",  drugie  miejsce  drużyno

wo w Mistrzostwach  Europy 
Piotr Misztal   KSPZ „Ustronia" drugie miejsce drużynowo w 

Mistrzostwach  Europy 
Snowboard: 
Katarzyna Wiejacha  Hot Ustroń, wicemistrzyni Polski juniorów, 
Krzystof Cimek  Hot Ustroń, wicemistrz Polski seniorów,  trzy

krotny mistrz Polski juniorów  (ws) 

/hotel  M A R A N T A ^ 
w  Ustroniu  Poniwcu,  ul.  Akacjowa  107 

tel.  8543210,  8541151 
organizuje przyjęcia  okolicznościowe 

(komunijne, konfirmacyjne) 
Polecamy bardzo dobrą  kuchnię  i miłą  atmosferę. 

^ ^  Ceny  umiarkowane.  ^J/ 

11 kwietnia br. wyjechał już 
11 transport z darami dla Pola
ków  mieszkających  na  Biało
rusi. Jest to największy konwój 
wiozący materiały na  odbudo
wujące się z gruzów 3  polskie 
kościoły 1 pokrycie dachowe, 
ocieplenia  1  kościoła  i farby na 
przemalowanie  2  kościołów. 
Ponadto  tony  żywności,  środ
ków czystości, lekarstwa, nową 
odzież i obuwie, odzież używa
ną  i zabawki. Ten jedenastoto
nowy  transport  o  wartości 
41.333  zł  będzie  jak  zawsze 
przyjęty z gorącym  podzięko
waniem  i radością. 

Wszystkim  ofiarodawcom, 
którzy w jakiejkolwiek  formie 

przyczynili  się  do  tej  akcji,  a 
szczególnie  prezesowi  firmy 
„Unitrans" p. Marianowi Czap
ce  za  bezpłatny  transport  ser
decznie dziękuje 

Fundacja  św.  Antoniego 
w  Ustroniu 

HOTEL  PENSJONAT 4 

zatrudni 
kierownik a 
żywienia 

wgodz.  8.0015.00 
Ustroń Jaszowiec  ul. Wczasowa 90 

nowo otwarta  cukiernia  pizzeria 

. ) 
zaprasza Szanownych  Klientów 

z . 
Przyjmujemy zamównienia 

okolicznościowe. 

. V . ' < a k> % 
Kościół katolicki  w Górkach  Wielkich. Grafika,  piórko. 
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OBWIESZCZENI E 
WOJEWODY  ŚLĄSKIEG O 

z dnia 24 marca 1999 roku 

o poborze w 1999 roku 
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21  listopada 1967 roku o powszechnym  obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. 
z  1992 r. Nr 4, poz.  16, Nr 40,  poz.  174  i Nr 54, poz. 254, z  1994  r. Nr 43, poz.  165, z  1996 r. Nr  7, poz. 44, Nr  10, poz.  56  i Nr  106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz.  153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz.  554 i Nr 121, poz. 770  i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 
r. Nr 162, poz.  1114  i poz.  1126 o zmianie niektórych  ustaw w związku z wdrożeniem  reformy ustrojowej państwa), § 1 rozporządze
nia  Ministrów  Spraw  Wewnętrznych  i Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca  1992  roku w sprawie  przygotowania  i przeprowadzenia 
poboru  (Dz.  U. Nr 49, poz. 226  i z 1997 r. Nr 130, poz.  867) oraz  §  1, § 2, §3,  § 4 i § 5 rozporządzenia  Ministrów  Spraw  Wewnętrz
nych  i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia  15 lutego  1999 roku w sprawie przeprowadzenia  poboru w  1999 roku, (Dz. U. Nr 
13, poz.  122)  informuje się, co następuje: 

1.  W okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 25 czerwca  1999 roku przeprowadzony  zostanie na terenie województwa Śląskiego  pobór 
mężczyzn. 

2.  Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych  komisji  lekarskich  i powiatowych  komisji poborowych  w miejscu  i terminie  okre
ślonym  w pkt. 6 podlegają  mężczyźni: 

1) urodzeni w 1980  roku; 
2) urodzeni w latach  1979,  1978,  1977,  1976 i 1975,  którzy  dotychczas  nie stawali do poboru; 
3) do komisji  określonych w pkt. 2 wzywa  się także  mężczyzn,  którzy  ukończyli  17  lat życia  i zgłosili  się ochotniczo do 

odbycia zasadniczej  służby  wojskowej. 
3.  Do stawienia  się przed  powiatową  komisją  lekarską  wzywa  się  również: 

1) poborowych  urodzonych w latach  1979,  1978.  1977,1976,  1975,  1974,  1973,  1972  i 1971,  uznanych ze względu  na  stan 
zdrowia  za czasowo  niezdolnych  do czynnej  służby  wojskowej,  jeżeli  okres  niezdolności  upływa  przed  zakończeniem 
poboru; 

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, uznanych ze względu na stan  zdrowia 
za czasowo  niezdolnych  do czynnej służby  wojskowej, jeżeli  okres  tej niezdolności  upływa  przed  zakończeniem  poboru; 

3) poborowych,  którzy  złożyli  wnioski o ponowne  ustalenie  zdolności  do czynnej służby  wojskowej. 
4.  Do stawienia  się przed  powiatową  komisją  poborową  wzywa się  również: 

1) poborowych  urodzonych  wiatach  1979,  1978,  1977,  1976,  1975,  1974,  1973,  1972 i  1971, którzy złożyli  wnioski: 
a) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność  sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem  rodziny  lub 

prowadzenie gospodarstwa  rolnego; 
b) o skierowanie  ich do odbycia  służby  zastępczej; 

2) żołnierzy  zwolnionych z zasadniczej  służby wojskowej bez przeniesienia  do rezerwy  ze względu  na  sprawowanie 
bezpośredniej opieki  nad  członkiem  rodziny  lub prowadzenie  gospodarstwa  rolnego. 

5.  Do  poboru  wzywa  się  również  kobiety  urodzone w latach  1981,  1980,  1979,  1978,  1977,  1976  i 1975,  które w roku  szkolnym 
1998/99  kończą  naukę w średnich  i pomaturalnych  (policealnych)  szkołach  medycznych. 

6.  Pobór  dla osób  wymienionych  w punktach  2, 3, 4 i 5 zamieszkałych  stale  lub  przebywających  czasowo  ponad 2 miesiące na 
terenie miast: Cieszyn, Ustroń  i Wisła; miast  i gmin: Skoczów i Strumień; gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów,  Haźlach, 
Istebna  i Zebrzydowice  przeprowadzi  Powiatowa  Komisja Lekarska  i Powiatowa  Komisja  Poborowa dla powiatu  cieszyńskie
go w Cieszynie  (Pawilon  II Szpitala  Śląskiego) przy  ul.  Bielskiej Nr 4, w okresie od dnia 7 kwietnia do dnia  15 czerwca  1999 
roku.  Komisje działają codziennie w godzinach od 8.30 do 16.00 oprócz  sobót. 

7.  Poborowy  zgłaszający się do powiatowej  komisji  lekarskiej i powiatowej  komisji  poborowej  po raz pierwszy,  obowiązany jest 
przedstawić dowód osobisty, dokumenty  lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wynik ostatniego badania radiofotograficzne
go  narządów  klatki  piersiowej,  potwierdzenie  zgłoszenia  się do rejestracji  przedpoborowych,  fotografię o wymiarach  3x4 cm 
(bez nakrycia głowy) oraz dokument stwierdzający wykształcenie  lub pobieranie nauki, a w przypadku  ochotnika   tymczasowy 
dowód  osobisty  oraz oświadczenie  rodziców  (opiekunów) o niezgłaszaniu  sprzeciwu  co do odbycia przez niego służby  wojsko
wej. 

8.  Poborowy,  który już  stawał do poboru,  przedkłada  komisji  lekarskiej  dowód  osobisty,  książeczkę  wojskową  oraz  dokumenty 
lekarskie  dotyczące zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniego  poboru, w tym  wynik  ostatniego badania  radiofotogra
ficznego narządów klatki  piersiowej. 

9.  Obwieszczenie  niniejsze stanowi  wezwanie do poboru  dla osób wymienionych w pkt. 2, 3 i 4, Nieotrzymanie  wezwania  imien
nego  nie zwalnia  poborowego,  który  nie stawał  do poboru,  od obowiązku  stawienia  się w terminie  i miejscu  wskazanym w 
obwieszczeniu. 

10.  Poborowy  obowiązany jest  zawiadomić  właściwego  wójta,  burmistrza,  (prezydenta  miasta) o zmianach  imienia  lub  nazwiska 
oraz o zmianach  ewidencyjno  meldunkowych  dotyczących  pobytu  stałego  lub pobytu  czasowego  ponad 2 miesiące. 

11.  Poborowi,  którzy po rozpoczęciu  poboru na danym  terenie  zamierzają  zmienić  miejsce  pobytu  stałego  lub pobytu  czasowego 
trwającego również do dwóch  miesięcy,  stawiają się do poboru  przed  opuszczeniem  miejsca dotychczasowego  pobytu. 

12.  W razie  niestawienia  się poborowego  do poboru  bez  uzasadnionej  przyczyny,  wójt  lub burmistrz  (prezydent  miasta)  nałoży na 
niego grzywnę w celu przymuszeniu  albo zarządzi przymusowe  doprowadzenie  przez  Policję do komisji  lekarskiej  i poborowej 
(art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 21  listopada  1967 roku o powszechnym  obowiązku obrony  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. u.  1992 
r. Nr 4, poz.  16, z późn.  zmianami). 

13.  Niestawienie  się przed  powiatową  komisją  lekarską  lub  powiatową  komisją  poborową  w określonym  terminie  i miejscu  albo 
nieprzedstawienie  dokumentów, których przedstawienie  zostało nakazane, podlega grzywnie do 5000 złotych albo karze ograni
czenia wolności  (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).  Wojewoda  Śląski  () Marek Kempski 

Według szczegółowego planu Powiatowej  Komisji Lekarskiej  i Powiatowej  Komisji Poborowej  w Cieszynie, poborowi z 
terenu miasta Ustroń, są wezwani w dniach od 05.05.99 r. do 07.05.99 r. i 10.05.99 r. do stawienia się przed PKL i PKP. 
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Fot.  M. Niemiec 

PORTRET JEST MÓJ 

W  piątek, 9  kwietnia,  odbył 
się  w  Muzeum  Hutnictwa  i 
Kuźnictwa  wernisaż  wystawy 
malarstwa  Iwony  Konarzew
skiej.  Obok  prac  pani  Iwony, 
eksponowane są obrazy  człon
ków jej  rodziny   autoportrety 
dziadka, ojca  i matki. 

— Wszystkim, którzy w ja
kiś sposób z kultur ą są  zwią
zani,  nazwisko  Konarzew
skich jest doskonale znane — 
rozpoczęła Lidi a Szkaradnik. 
— Dzieje  rodziny  wszystkim 
kojarzą się z Bucznikiem, ale 
ostatnio przeczytałam w pra
sie z okresu  międzywojenne
go,  że  Ludwi k  Konarzewski 
prowadził  tu  w  Ustroniu 
szkołę artystyczną dla  uzdol
nionej   młodzieży. 

O tej ustrońskiej  przygodzie 

nestora artystycznego rodu Ko
narzewskich,  mieszkańcy  na
szego miasta mogą  przeczytać 
w obszernym artykule  Wojsła
wa  Suchty,  zamieszczonym  w 
świątecznym  numerze  „Gaze
ty Ustrońskiej" z  1997  roku. 

Poszukując związków Kona
rzewskich  z  Ustroniem,  L. 
Szkaradnik  przypomniała,  że 
na  początku  lat  80.,  w  Zakła
dowym  Domu  Kultury  „Kuź
nik"  miała  miejsce  wystawa 
obrazów  Ludwika  Konarzew
skiego  juniora.  Andrzej   Pie
chocki  natomiast  wspomniał 
współpracę  nieżyjącego  już 
członka  „Brzimów"  Rudolfa 
Demela  z  Ludwikiem  Kona
rzewskim seniorem oraz naukę 
w Szkole Rzemiosł  Artystycz
nych w Rydułtowach, którą po
bierał  inny członek  Stowarzy
szenia Zbigniew  Hławiczka. 

Pani  Iwona tłumacząc obec
ność  swojej  rodziny  w  Rydu
łtowach,  powiedziała,  że  gdy 
po  II wojnie światowej  zastali 
zniszczony dom w Istebnej, nie 
mieli  właściwie  gdzie  miesz
kać.  Wówczas znajomi  zapro
ponowali  mieszkanie  na  Ślą
sku.  Tam  za własne  pieniądze 

utworzono szkołę, gdzie kszta
łcil i się górnicy. Ponieważ wę
gla było pod dostatkiem,  rzeź
biono  między  innymi  w  tym 
materiale. 

Panią  Iwonę  zachęcano  do 
opowiedzenia  o  swojej  pracy 
nad  portretami,  jednak  artyst
ka  zapraszając  do  domu  na 
Buczniku,  stwierdziła,  że  mó
wić nie umie  i właśnie  dlatego 
maluje. Żałowała, że nie zabra
ła ze sobą bloku  rysunkowego, 
jednak  blok  zaraz  się  znalazł, 
także ołówek  i goście wernisa
żu mogli oglądać I. Konarzew
ską podczas  pracy. 

Do Ustronia artystka przyje
chała  wraz  z jednym  z  synów, 
którego zapytaliśmy jak  pracu
j e  mama. 

— Lubi malować w samot
ności  i najbardziej   portrety , 
o  czym  świadczą  prace  tu 
zgromadzone.  Gdy  pracuje 
istnieje dla  niej   model  i wła
sny świat. Nie czujemy się za
niedbani  w  takich  chwilach. 
Mama, jak to mama,  kontro
luj e wszystko, wolimy jednak 
nie  przeszkadzać. 

Interesowało nas również, czy 
kolejne pokolenie zostało obda
rzone talentem  artystycznym. 

— Malujemy, ale  brat chce 
się  wyłamać  z  rodzinnej   tra
dycji  i wybiera  szkołę  aktor
ską. Ja jestem  raczej   teorety
kiem  i prawdopodobnie  będę 
studiował historię sztuki. 

Na  pytanie,  czy  młodzi  nie 
buntowali  sie  przeciw  legen
dzie  Konarzewskich,  syn  pani 
Iwony  odpowiedział: 

— Wyrosłem w tej   rodzinie, 
znałem  doskonale  dziadka, 
babcię.  Nasiąknąłem  atmos
ferą  domu  Konarzewskich  i 
czuję się wręcz zobowiązany, 
żeby  reprezentować  to  na
zwisko. 

Kilk a słów o swojej twórczo

ści  zgodziła  się  powiedzieć 
również pani  Iwona. 

—  Dla  mnie  portret  musi 
być  przeżyciem  artysty  złą
czonym  z  przeżyciem  czło
wieka,  którego  portretuję . 
Kiedyś  chciałam  studiować 
psychologię  i teraz,  po  trzy
dziestu  latach  malowania 
portretów ,  widzę,  że  jestem 
trochę  psychologiem    ama
torem.  Pejzaże,  któr e  rów
nież znalazły sie na tej  wysta
wie,  maluję dlatego,  że  lubię 
ten  motyw    widok  z  mojej 
pracowni z kapliczką  zbudo
waną  przez  dziadka.  Poza 
tym  cieszą  się  zainteresowa
niem  klientów,  więc  jest  to 
taka  bardziej   komercyjna 
twórczość.  Portret jest  mój. 

Iwona  Konarzewska  miesz
ka  w  Istebnej  Andziołówce, 
żyje  i  tworzy  w  tym  samym 
miejscu, co jej dziad  i rodzice. 
Ze ścian domu  przepełnionego 
płótnami  trzech  pokoleń  arty
stów patrzą jej  portrety. 

Urodziła  się  w  1949  roku, 
studia ukończyła  na  Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w 
1974 roku, a już 3  lata później 
została  członkiem  Związku 
Polskich  Artystów  Plastyków. 
Ma  na  swoim  koncie  wiele 
wystaw indywidualnych  i zbio
rowych  w kraju  i za granicą. 

Wystawa  obrazów  Iwony 
Konarzewskiej  jest  imprezą 

GABINET 
OKULISTYCZNY 

. .
Ustroń,  ul. Sanatoryjna 7 

pokój  124 
 

tel.  8522914 

towarzyszącą  IV Aukcji Obra
zów,  Rzeźby,  Wyrobów  Jubi
lerskich  i Sztuki  Użytkowej, z 
której  dochód  przeznaczany 
jest na cele charytatywne.  Dla
tego też w jednej z sal Muzeum 
oglądać można było obrazy ro
dziny z Istebnej, w drugiej pra
ce ustrońskich twórców ze Sto
warzyszenia Twórczego  „Brzi 
my"  i studentów  Fili i  Uniwer
s>tetu  Śląskiego  w  Cieszynie, 
przeznaczone  nieodpłatnie  na 
Aukcję.  Na  wernisażu  repre
zentowane były władze miasta: 
przewodniczący  Rady  Miej
skiej  Emil  Fober  oraz  Emili a 
Czembor, która jestjednocze
śnie  prezesem  Towarzystwa 
Opieki  nad  Niepełnosprawny
mi.  Obecni  byli  także  inni 
członkowie  TONNu. 

Fot. M. Niemiec 

Wiceprezes  „Brzimów"  A. 
Piechocki  opowiedział  o  po
przednich aukcjach, podkreśla
jąc, że impreza z roku na rok sta
j e  się  bardziej  profesjonalna, 
choć  rekordowa  suma  zebrana 
została podczas drugiej licytacji. 
Wyrażono  jednak  nadzieję,  że 
tegoroczna Aukcja, która odbę
dzie się w hotelu „Ustroń", przy
niesie jeszcze większy  dochód. 
Patronat nad imprezą objęli mię
dzy innymi: marszałek Sejmiku 
Województwa Śląskiego Jan 01
brycht, wojewoda śląski Marek 
Kempski,  starosta  cieszyński 
Andrzej Georg. 

Wystawę  można  oglądać do 
30 maja. 

Monik a  Niemiec 

GABINET 
NEUROLOGICZNY 

. . M.
Ustroń,  ul. Sanatoryjna 7 

pokój  126 
 

tel.  8541682 

Fot.  M. Niemiec 
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SZEROKI WYBÓR INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH 

1 1 A W  !

ul.  1 Maja 23,  teł./fax 855 21  19 
poniatfziałek  piątek 7" 17", sobota 7" 13* 

ZAPRASZAMY ! 

W sobotę, 27 marca, służby miejskie wycięły kasztanowiec przy 
ul. 9 Listopada. Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Ochrony  Śro
dowiska Urzędu Miejskiego, drzewo było suche i nie spodziewano 
się, by na wiosnę, pojawiły się jakieś oznaki życia. Proces obumie
rania rozpoczął się około 3  lata temu  i od tego czasu  prowadzono 
działania mające na celu uratowanie wiekowego kasztanowca. Wie
kowego, bo mimo, że ustalenie dokładnej daty, jest mało  prawdo
podobne,  sądząc z grubości  pnia mógł  mieć  80, nawet więcej  lat. 
Wokół pnia, w asfalcie wykonano otwory napowietrzające system 
korzeniowy, przez które wprowadzane były również specjalne pa
łeczki nawozowe. Dodatkowo otwory umożliwiały  lepszy dopływ 
wody. Pierwszy raz dwa lata temu, a ostatnio w ubiegłym roku przy
cinano gałęzie, by zmniejszyć objętość korony drzewa, które w ten 
sposób łatwiej mogło się wyżywić. Już po wycięciu okazało się, że 
wewnątrz  pnia  wypalona  była  dziura,  którą  po  ugaszeniu  ognia 
zalano betonem. Obecnie w takich przypadkach stosuje się specjal
ne środki konserwujące. Drewno pochodzące z kasztanowca sprze
dano na opał. Z uwagi na kłopoty zdrowotne, nie zgłoszono kaszta
nowca do rejestru pomników  przyrody. 

Otrzymujemy sygnały od czytelników, którzy są zaniepokojeni 
znikaniem z ustrońskiego krajobrazu starych drzew.  Pracownicy 
WOŚ UM  tłumaczą, że nie wycina się okazów zasługujących na 
miano pomników przyrody  i tylko wtedy, gdy zachodzi  koniecz
ność. A jednak  żal...  (mn) 

Żonkil jest  symbolem  nadziei  i zdrowia.  Fot. W. Suchta 

I I
Tradycyjnie  w  kwietniu  obcho

dzone  są  Dni  Walki  z  Rakiem  or
ganizowane  przez  cieszyński  Od
dział Polskiego Komitetu  Zwalcza
nia  Raka.  W  tym  czasie  odbywają 
się  spotkania,  prelekcje,  konkursy 
dla młodzieży  mające na celu  upo
wszechnienie wiedzy na temat cho
roby. jej  profilaktyki  oraz  popula
ryzowanie  zdrowego  trybu  życia. 
Kulminacyjnym punktem  tegorocz
nych  Dni  Walki  z  Rakiem  będzie 
uroczyste  spotkanie  organizowane 
23  kwietnia  o  godz.  16,  w  Domu 
Narodowym w Cieszynie. Dr Anna 
Ziąjka  Paluch  wygłosi wykład  na 
temat  znaczenia  profilaktyki  raka 
skóry, odbędzie  się koncert  w  wy
konaniu Anny Stanieczek oraz Gra

żyny i Krzysztofa Durlow, wręczo
ne zostaną także Honorowe Odzna
ki  Złotego  Żonkila  i  nagrody  dla 
zwycięzców  konkursów. 

GABINE T 
NEUROLOGICZN Y 

lek. med. Barbara  Gaweł 
specjalista NEUROLOG 

Ustroń,  ul. Ogrodowa  6 
tel.  8543733 

czwartki  1700  1800 

Diagnostyka  i leczenie  chorób 
ukł.  nerwowego:  bóle  i zawroty 

głowy,  nerwica,  neuropatie, 
padaczka,  choroba  Parkinsona, 

stwardnienie  rozsiane  itp. 

NADLEŚNICTW O  USTROŃ,  UL .  3  MAJ A  108 
oferuje do  przetargu  następujące pojazdy: 

Jelcz  3W317  1988  r.  21150  zł. 
Star   244rS  1991  r.  26100  zł. +  22%  Vat 

Przetarg  odbędzie  się  5  maja  1999  r. o godz.  9.00  w  Nad
leśnictwie  Ustroń. 
Przystępujący  do  przetargu  zobowiązani  są  do  wpłacenia 
wadium  w wysokości  10% ceny wywoławczej w Kasie  Nad
leśnictwa  Ustroń  w  przeddzień  przetargu  4.05.  1999  r.  do 
godz.  12.00. 
Nadleśnictwo  Ustroń  zastrzega  sobie prawo  unieważnienia 
przetargu  bez  podania  przyczyny. 
Samochody można oglądać w dniu 28.04.1999 r. od godz. 13.00 
do  15.00 Nadleśnictwo Ustroń  Gospodarstwo  Transportu. 
Zastrzeżenie,  że  wadium  przepada  na  rzecz  sprzedawcy, 
jeżeli  żaden  z uczestników  licytacji  nie  zaoferuje ceny  na
bycia  równej  co najmniej cenie  wywoławczej. 

Badania diagnostyczne  osteoporozy w  obrębie 
kręgosłupa  lędźwiowego, szyjki kości udowej, 

przedramienia  wykonuje 

Możliwość  ustalenia  terminu  badania 
telefonicznie, 

. .
I

Zrobiło się pusto na 9 Listopada.  Fot. M. Niemiec 

Biuro Turystyczne  Ustroń  ul. 3  Maja  26, 
tel. 8542354,  tel.kom. 0601  468  413 

GAZELA 
Oferujemy wynajem  autokarów 

od  28  do  48  miejsc 
na  wycieczki  szkolne,  krajowe  i  zagraniczne. 

Posiadamy wymagane koncesje na kra j  i zagranicę 
oraz dodatkowe ubezpieczenia  (OC, NW). 

Rsfc  ikMtA 
nn 
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Wideorejestracja SVHS  i VHS. 
Tel.  8544357. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Bramy  i ogrodzenia  kute.  STEIN 
METAL .  Tel.  0603376276  lub 
tel.  grzecznościowy  8541769. 

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 OT  
Ogrodzenia. Cieślar Marek, Ustroń, ul. 
Dominikańska  24a. 
Tel.  8545106,  0601516854. 

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

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

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

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. 

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

Sprzedam kamping  altankę drewnia
ną  na  działkę. 
Ustroń,  ul. Akacjowa  106. 

Sprzedam barakowóz mieszkalny jako 
zaplecze  budowlane. 
Tel.  0601498614. 

Gabinet  masażu  leczniczego,  ul.  Ko
ścielna  5, Ustroń,  tel.  8542693. 

Tanio  sprzedam  suknię  ślubną  na 
szczupłą osobę, wzrost  164  170 cm. 
Tel.  8547209. 

Sprzedam  przyczepę,  ładowność  300 
kg. Ustroń, ul. Traugutta 31,  tel.  854
3982. 

Sprzedam  siano. 
Tel.  8541930  lub  8545561. 

Mieszkanie do wynajęcia, 50 m2. 
Tel.  0603781419. 

Sprzedam  wyposażenie  sklepu  spo
żywczego  meble podświetlane, wagę 
elektroniczną,  chłodziarkę,  roll   bar. 
Tel.  8547011. 

Wynajmę  lokal,  37  m2,  w  Ustroniu 
przy ul. Daszyńskiego  59D. 
Tel.  8547011. 

Instalacje elektryczne   budynki.  Re
monty  maszyn  przymysłowych.  Ra
chunki  VAT. Tel.  8545489. 

Tanio  sprzedam  odkurzacz  „Hyla" 
(niemiecki odpowiednik  „Rainbow"). 
Gwarancja. Tel.  8544927. 

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

RENIFER  renowacja odzieży skórza
nej,  kompletów  wypoczynkowych 
skórzanych.  Ustroń, ul. 3 Maja 1618, 
tel. 0602  13 00  82. 

Sprzedam BMW 520, rok prod.  1994, 
przebieg 60 tys.,  automat. 
Tel.  8544518 

I

DYŻUR Y  A P T E K 
Do 24  kwietnia  apteka  „N a  Zawodziu"   przy  ul. Sanatoryjnej. 
Od 24 kwietnia do  lmaja apteka „Pod  Najadą"  przy ul. 3 Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

„Ogrzej  mnie!" 
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Fot.  W.  Suchta 

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

— Malarstwo  Rodziny  Konarzewskich 
— Instrumenty dęte XX wieku z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
— Wystawa  rysunków A. Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9  17, od środy  do piątku 9 14, w soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
ul. 3  Maja 68,  tel.  8542996 

— Druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział czynny: we wtorki 9  18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty 913. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  „Na  Gojach"  B&K  Heczkowie 
ul. Błaszczyka  19, tel. 8541100,  czynna cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  „Zawodzie" 
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9 13. 
Biuro  Promocji i Wystaw  Artystycznych 
Rynek 3A,  teł.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Stara  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne: 917. 
Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju  cieszyńskiego. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
„Narkomanka".  Program  edukacyjny  dla 
szkól.  MDK  „Prażakówka". 
54.  Roczn ica  Wyzwo len ia  Us t ron ia 
(sk ładanie  kwiatów  pod  pomnik iem na 
Rynku). 
Koncert  Majowy.  Recital  fortepianowy na 4 
ręce w wykonaniu  Gabrieli  Szendzielorz i 
Magdaleny  Prejsner.  Wstęp  wolny. 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
Nabożeństwo  z okazji  3  Maja. 
Kościół  ewangelicko    augsburski. 
Msza św. w  intencji  Ojczyzny. 
Kościół  katolicki  św.  Klemensa. 
Koncert  Orkiestry  Dętej Janusza  Śmietany. 
Złożenie  kwiatów  pod  Pomnikem  na  Rynku 
przez  społeczeństwo  Ustronia. 

22.4 

1.05 

2.05 

3.05 

10.00 

17.00 

8.30 

9.00 

9.30 
10.00 

SPORT 
23.4  10.00  Międzyszkolne  Zawody  Latawcowe. 

Stadion  KS  Kuźnia. 
24.4  16.00  Liga  Okręgowa.  Mecz  piłki  nożnej. 

Kuźnia  Ustroń  Zapora  Porąbka. 
28.4  16.00  Międzyszkolne  Rozgrywki  Szachowe  Szkół 

Ustrońskich. 
Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka". 

1.05  10.00  Zjazd  Rowerów  Górskich  z  Czantorii. 
Kolej  Linowa. 

2.05  10.00  Slalom  Równoległy  Rowerów  Górskich z 
Cznatorii.  Kolej  Linowa. 

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

21.4  18.45  Półmrok 
20.00  Śmiertelny  rejs 

2328.4  18.45  Ulotna  nadzieja 
20.45  Gorzej  być  nie  może 

29.4  18.45  Gorzej  być  nie  może 
30.46.5  16.00  Odlotowe  wakacje 

18.45  Powódź 
20.30  Halloween  20  lat  później 

Nocne  Kin o  Premier   Filmowych 
22.4  20.30  Cienka  czerwona  linia 
29.4  20.30  Stan  oblężenia 

agent  PZ   i  inne 
Maria Nowak   zaprasza 
wtorek  9001530  oraz  codziennie  po  1700 

środa  (tylko nieparzyste dni mca)  9001500  w  sob.  9001300 

piątek  8001300  ul.  Dominikańska  26 
Fi l ia  LO,  Rynek ,  tel .  8 5 4  3 3  7 8  tel.  8543204 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Polańska  35 
PREVENTER  [obok  szkoły w  Polanie] 
V  y  tel.  8543000 



10 kwietnia  odbył  się V Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej, w 
którym wzięło udział osiem drużyn: TJ Trzyniec, TKKF  Kędzie
rzyn  Koźle,  STS  Skoczów,  „Start"  Cieszyn,  „Wiki "  Skoczów, 
TKK F Gliwice, Kino Podhale Skoczów  i TRS „Siła" Ustroń.  Po 
raz pierwszy  turniej  rozgrywano  na  dwóch  salach  gimnastycz
nych w SP2 Ustroń  i SP w Cisownicy. Drużyny  rozlosowano na 
dwie grupy  po cztery  zespoły.  Dość niefortunnie wypadło  to  lo
sowanie  jak się okazało w jednej grupie znalazły się najsilniej
sze drużyny. 

— Jest  to dla  nas nauczka  na przyszłość,  że najlepsze  dru
żyny z lat  ubiegłych  należy  rozstawiać  —  mówi  organizator 
turnieju Zbigniew Gruszczyk. — Regulamin  mówił także, że w 
każdym zespole może grać jeden zawodnik aktualnie  występu
jący  najwyżej   w  lidze  międzywojewódzkiej   i to się bardzo  do
brze sprawdziło, a sam turniej  zyskał na atrakcyjności. 

W grupach grano systemem każdy z każdym, po czym po dwie 
najlepsze drużyny awansowały do półfinału, w którym TRS „Siła" 
Ustroń  pokonała  TKKF  Gliwice  2:0  (25:13,  25:10),  a TJ  Trzy
niec  pokonał  „Start"  Cieszyn  2:1  (25:20,  19:25,  15:13).  W  me
czu o trzecie miejsce TKKF Gliwice pokonał „Start" Cieszyn 2:1 
(14:25,  31:29,  15:11).  Wielu  emocji  dostarczył  finał, w  którym 
po bardzo dobrej grze TRS „Siła" Ustroń wygrała z TJ  Trzyniec 
2:1  (25:21,  15:25,  15:13). Zwycięska  drużyna  grała  w  składzie: 
Andrzej  Lach, Zbigniew  Lach, Łukasz Lach, Ryszard  Gibiec, 
Marek Lang, Zbysław Gorzechowski, Adam  Deda, Piotr  Sza
rzeć,  Zbigniew  Gruszczyk,  Sławomir   Krakowczyk,  Robert 
Grzybek.  Turniej  sędziowali:  Marek  Żagań,  Edward  Grusz
czyk  i Jerzy  Bojda. Uczestnicy  turnieju  twierdzili,  że stał on na 
bardzo wysokim poziomie. Gdyby z najlepszych zawodników tu 
grających utworzyć drużynę, mogłaby ona z powodzeniem  rywa
lizować w pierwszej lidze. Obok rywalizacji sportowej celem tur
nieju jest  zbieranie  środków  na  pomoc  dla  poszkodowanego  w 
wypadku  samochodowym  byłego  siatkarza  Mirosława  Poloka, 
który  przyglądał  się  poczynaniom  kolegów  na  parkiecie.  Zwy
cięzcy  turnieju powiedzieli  nam,  że w tym  roku  nastawili  się na 
sukces sportowy. Dlatego TRS „Siła" Ustroń wystawiła tylko jedną 
drużynę,  ale za  to złożoną  z najlepszych zawodników.  Oczywi
ście można  było wystawić  dwie drużyny,  które nie  odstawały
by poziomem  od pozostałych, jednak  trudno  byłoby  marzyć  o 
sukcesie. 

Bardzo jestem wdzięczny, że ten turniej  jest organizowany 
— mówi  M. Polok.  — Jest  to okazja  do spotkania  z kolegami i 
obserwowania siatkówki w dobrym wydaniu, bo muszę stwier
dzić, że niektórzy  koledzy do dziś zachowali wysoką  formę. 

—  Jest  to  też  okazja  do  spotkania  dawnych  siatkarzy 
mówi  Z. Gruszczyk. — Z  roku  na  rok ten  turnie j  się  rozrasta. 
Poziom sportowy był zaskakująco wysoki. Była to dobra siat
kówka,  czasem  przypominały  się  czasy,  gdy  Olimpi a  Gole
szów była w czołówce drugiej   ligi . Niektóre akcje  publiczność 
oklaskiwała  na stojąco.  Mocne zbicia, efektowne obrony   to 

Fot.  W.Suchta 

wszystko można  było zobaczyć, choć po większości  zawodni
ków widać, że nie są  to  ludzie najmłodsi. Okazuje się, że siat
kówki  się nie zapomina.  W tym  roku zagrało  u nas sporo za
wodników  ze  stażem  pierwszoligowym  z Nysy,  Płomienia 
Milowice,  Włókniarza,  oczywiście  najwięcej   było  byłych  za
wodników  Olimpi i  Goleszów.  Rywalizacja  w  tej   silniejszej 
grupi e  była  bardzo  zacięta.  Młodzież  mogła  zobaczyć  co  to 
znaczy  rywalizacja  sportowa,  wola  walki  i  umiejętność 
współpracy  w  zespole.  Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  po 
turniej u spotykamy się z Mirkie m z piwiarn i „Pod  Bocianem". 
Jest  wtedy  okazja  do wspomnień  wielu  sympatycznych  zda
rzeń, gdy  to  razem  graliśmy  w jednym  zespole. 

Turniej sponsorowali: Jacek Jakubowicz  Anin, Henryk  Kania 
 Zakłady  Mięsne,  Krzysztof Wróblewski   Smakosz, Otton  Ma
rosz  Sklep Sportowy,  Bogdan  Małysz  Azbud, Roman  Kubala 
  firma Kubala, Piekarnia  PSS „Społem",  Roman  Macura  BUT 
Ustronianka, Henryk Tomaszek  Zbójnicka Chata, Zakłady Kuź
nicze,  Fundacja św. Antoniego,  Urząd  Miejski, Małgorzata  Wa
szek,  Państwo  Belkotowie  i Mikułowie,  Piwiarnia  „Pod  Bocia
nem". Salę gimnastyczą w SP w Cisownicy nieodpłatnie udostępnił 
dyr. Jerzy  Hławiczka.  Samorząd  uczniowski  SP2  zorganizował 
stoisko,  na którym  znalazły  się  kanapki,  kawa,  herbata,  ucznio
wie pomagali  również przy tablicach  punktowych. 

Wojsław  Suchta 

W  sobotę  24  kwietnia,  w hotelu  „Równica",  odbędzie 
się  Otwarty  Turniej  Brydża  Sportowego.  Zapisy  przyjmo
wane  są  w  dniu  turnieju  od  godz.  8.30.  Początek  rozgry
wek o godz.  9.00.  Otwarty  charakter  turnieju  sprawia,  że 
wystartują  pary  nie  tylko z naszego  miasta,  gracze  klubo
wi  i amatorzy.  W  ramach  turnieju  wyłoniona  zostanie  też 
mistrzowska  para  złożona  z mieszkańców  Ustronia. 

Fot. W. Suchta 
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SPORT  HOTEL 

T e l:  8542  I I I 
J ak  zadzwonisz  !! 
Ot rzymasz  dok ładny  rcccptur? 

Polędwiczki wieprzowe w sezamie w sosie owocowym 
z dodatkiem sosu Dyjon,  ziemniaki strugane, 

bakłażan smażony.  Prtepfa na 4  osoby 
Składniki:  Sos:  , 

60 dkg.połędwiczki wieprzowe  100 ml.sok brzoskwiniowy 
100 ml. olej  50 ml. białe wino, 100 ml. miód 

sól. pteprz, 20 g sezam  20 ml. Śmietana 36 %, 20 g sezam 

Polędwiczki podsmażamy  w całośd. Po uzyskaniu kolor ztoastego  kroimy 
w centymetrowe  plastry, posypujemy  sezamem  i solą  Smażymy 
ok  58 min.  Podajemy w kształcę wachlarza.  Smacznego 

 w   Szef kuchni Leszek Pyszny 

vVa&ëÂcts  ^ C 
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Fot. W. Suchta 

  ) 
Tyko remis udało się wywalczyć piłkarzom  Kuźni  z Beskidem  Brenna 

zajmującym przedostatnie miejsce w tabeli. Zaczęło się pechowo dla Kuź
ni. Już w 5 min. po wybiciu piłki z pola karnego dochodzi  do niej napast
nik Brennej, ostro strzela  i gospodarze  prowadzą  l :0. W  11 min.  Janusz 
Szalbot dośrodkowuje, do piłki dochodzi Mirosław  Adamus, główkuje i 
jest  l :l .  Jeszcze dwukrotnie  w pierwszej połowie  Kuźnia miała  dogodne 
sytuacje, ale albo piłka odbija się od  obrońcy  po strzale J. Szalbota,  albo 
cudem  bramkarz  wybija  silny  strzał  Tomasza  Słoniny.  Już  po  czterech 
minutach  drugiej  połowy  bramkę 
dla Kuźni zdobywa po przelobowa
niu bramkarza Dawid  Szpak. Nie
stety, Kuźnia  nie potrafi  wykorzy
stać  wielu  dogodnych  sytuacji. Z 
czasem zaznaczać zaczyna się prze
waga  Brennej.  Ostatni  kwadrans 
gry  toczy  się  pod  dyktando  piłka
rzy Beskidu. Kuźnia się umiejętnie 
broni.  Wyrównująca bramka  pada 
bezpośrednio  po dośrodkowaniu z 
rzutu rożnego w 84 min. spotkania. 
Mecz  dość  ostry,  więc  poprawnie 
prowadzący spotkanie sędzia poka
zał  sześć  żółtych  kartek  graczom 
oby  drużyn.  Remis  ten  był  jednak 
bardziej szczęśliwy dla Kuźni, któ
ra awansowała  o jedną  pozycję  w 
tabeli,  natomiast  piłkarze  Brennej 
spadli na miejsce ostatnie.  (ws) 

1.  Komorowice  63  8412 
2.  Oświęcim  42  4215 
3.  Śrubiarnia  41  4028 
4.  Koszarawa  39  4427 
5.  Strumień  38  3729 
6.  Kęty  36  4050 
7.  Kaczyce  33  3228 
8.  Kuźnia  29  4239 
9.  Sucha B.  29  2730 
10.  Porąbka  29  3135 
11.  Węgierska G. 29  3356 
12.  Wieprz  28  4350 
13.  Klecza  27  2528 
14.  Chybie  26  3235 
15.  Wadowice  22  3555 
16.  Chełmek  20  3447 
17.  Pisarzowice  19  3254 
18.  Brenna  18  2358 

Witejcie ludeczkowie 
Chciałach  sie  Was spytać,  czy  dostowacie  też  do  chałupy  tak 

moc  roztomaitych  listów jako  baj i jo?  Dejcie pokuj,  dyć tego  nie
Iza wydzierżeć.  Prowie  kożdy  dziyń  łotwiyróm  jakomsik  koperte, 
abo  dwie.  Dziwom  sie   szumne  pismo  na kómputrze  napisane, a 
fortjyno  łobiecujóm,  że moc wygróm.  Abo szumne  auto, abo  aspóń 
bicykiel,  czy  kupe  piniyndzy. 

Nie  róbcie  se  zy  mnie  błozna.  nale przyznóm  wóm  się.  że  roz. 
czy dwa  dalach  sie  tym cygónóm  nabrać.  Było  to lóńskigo  roku  i 
doista  zabylach,  co  też  to  mi fajnego  nalobiecowa/i.  Tóż  kupi
łach  noże,  zdało  mi  się,  że  przidajóm  sie  w kuchyni.  Nale  lóne 
gnóm  sie  wte i wewte  i ani  wórsztu,  ani żymły  tym  chrómstwym 
nie  ukrajesz. 

Jak  kupiłach  ty noże,  to dziepro  zaczyli  pisać  a lobiecować,  że 
doista już  je  żech piyrszo  na  liście  ijyny  kupiym jakóm  ksiónżke, 
a auto  bydzie  moji.  Ksiónżka  lo zwiyrzokach  miała  być łacno,  ale 
sie  zdało,  że  mie  krew  zaleje  jak  uw i dział ach  w  ksiyngarni  ło 
połówkę  łacniejszóm.  A auta jak  nie było,  tak ni ma.  Tóż  zawziy
łach  sie  i już  nic  nie  kupujym,  ale  lóni  na  mie  gupióm  też  sie 
zawziyli  ifórt  piszom  do  mnie.  Na  kopercie  wielucne  napisy,  że 
dostanym  glównóm  nagrodę.  Aż  mie  kapkę  gańba  zabyło,  jak  to 
kiery  poczyto,  co se pomyśli.  Abo jak  to  trefi w jaki  niepatorocz
ne  rynce  i kiery  uwierzi  w tóm  nagrodę,  to możne jeszcze  bydzie 
sie  chciol  wlómać  do chałupy.  Tóż rozmyśłałach  czy aspóń  zom
ka  drugigo  do dwiyrzi  nie  zaprawić? 

Taki  to  móm  starości  skyrs  swoji  gupoty,  a pocztorz  fórt  nosi 
cosi. 

Nale  tak  sie  mi zdo,  że  ludzie  ponikiedy  chcieliby  cosi  dostać 
abo wygrać  ifórt  sóm  tacy,  co se myślom,  że tak bydzie,  a tych  co 
nacióngajóm  i na nich  zarobiajóm  też je  coroz  wiyncyj. 

Jewka 

Chcemy  Państwa zaprosić na pokaz 

PP Uzdrowisko  Ustroń 
ul. Sanatoryjna 5 

przy Klubie Kuracjuszy 
wgodz.  od  10.00 do  17.30 

Możecie się  Państwo 
wymasować  i zmierzyć 

sobie ciśnienie  krwi 
. 

POZIOMO:  l ) towarzyska gra w karty, 4) nacięcie na kiju, 6) 
przynęta,  8)  zwada,  kłótnia,  9)  klub  hiszpański,  10) dymi  na 
Sycylii,  11) obraźliwie o staruszkach,  12) wyrzutek,  niezguła, 
13)  pierwiastek  promieniotwórczy,  14)  imię  rosyjskie,  15) 
Ludwik od proletariatu,  16) gdy wstaje dzień,  17) cesarz  rzym
ski (wspak),  18) Adrianna zdrobniale,  19) założył Kraków. 20) 
miasto  holenderskie. 
PIONOWO:  1) warszawiacy  o Warszawie,  2)  wolejbalistka, 
3)  sztuka  z ariami,  4)  taniec  z grodu  Kraka,  5) miasto  górno
śląskie, 6) strzelba albo kurtka, 7) tandetna ozdóbka.  11) mia
sto nad  Płonką,  13) nowela  B. Prusa,  14) z niej  kawior. 

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

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  13 
WIELKANO C 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  B o ż e na  P l i n t a  z Ustronia.  Za
praszamy do  redakcji. 
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