
14—28  l ipca  1000  zł  | 

—  rozmowa  z  burmistrzem  NeukirchenVluyn 
panią  Korneli ą  Kuhn 

W imieniu czytelników Gazety Ustrońskiej  witam w Ustro
niu  i  proszę  o  podanie  paru  podstawowych  informacj i 
o  NeukirchenVluyn.  Jak  dużym  miastem  jest  NKV ? 

Dziękuję  serdecznie  za  przywitanie,  pozdrawiam  wszystkich 
mieszkańców  Ustronia  i  od  razu  odpowiadam  na  pierwsze 
pytanie:  28  tys.  mieszkańców. 

Może coś bliżej  powie nam Pani o NKV . Czym zajmują się 
mieszkańcy? 

Największym  zakładem  jest  kopalnia  która  zatrudnia  4  tys. 
pracowników  i szacujemy, że zależnych jest od  niej 35 tys.  osób. 
U nas również jest kryzys węglowy  lecz myślę, że nasza  kopalnia 
długo będzie jeszcze funkcjonowała ponieważ wydobywa  węgiel 
antracytowy  praktycznie  najlepszy  w  Europie.  Jest  to  jedna 
z  nielicznych  kopalń  która  pracuje  z  zyskiem.  Następnym 
dużym  przedsiębiorstwem  które  zatrudnia  750  osób  i  posiada 
fili e na  całym  świecie jest  firma  Trox  produkująca  urządzenia 
wentylacyjne.  Oprócz  tego  firma  Paradies  produkująca  kołdry 
wypełniane  poza  pierzem  innymi  nowoczesnymi  wkładami. 
Zatrudnia  350 osób.  Pozostałe  to małe  przedsiębiorstwa.  Część 
mieszkańców  zatrudniona  jest  w  zakładach  położonych  na 
obrzeżu  NKV .  Samo  NKV jest  raczej miastem  sypialnomiesz
kalnym.  Ponieważ na  obrzeżach  miasta  są  trudności z otrzyma
niem  parceli,  ludzie  osiedlają  się  bliżej centrum  gdzie  powstały 
nowoczesne  osiedla  mieszkaniowe  z  dużą  ilością  zieleńców, 
przedszkoli  i  wielu  innych  urządzeń  socjalnych.  Przykładowo 
do  przedszkoli  uczęszcza  80%  dzieci  co  jest  przodującym 
osiągnięciem w całej Nadrenii  Westfalii. Normalnie zakłada  się, 
że  75%  dzieci  powinno  uczęszczać  do  przedszkola. 

W  czym  podobny  a w czym  różny  jest  Ustroń  od  NKV ? 
Różnią  się  te  miasta  na  pewno  położeniem.  NKV  leży  nad 
dolnym  Renem.  Jest  to  początek  krajobrazu  nadreńskiego. 
W  porównaniu  z  tym  położenie  Ustronia  ma  wiele  większą 
wartość  turystyczną.  Przejdźmy  jednak  do  podobieństw  gdyż 
one sprawiły, że zwróciliśmy się w kierunku  Ustronia.  Podobnie 
jak  u nas jest  tu  duży zakład  zatrudniający  ludzi z okolic.  Poza 
tym  jest  tu  skupisko  ewangelików  co  sprawia,  że  struktura 
wyznaniowa  jest  podobna  jak  w  NKV .  Te  podobieństwa 
wydawały  się  nam  dobrą  prognozą  do  nawiązania  kontaktów 
i jest  dobrze  przyjmowane  przez  naszą  społeczność. 

A  skąd  wyszedł  pierwszy  impul s  do  współpracy  między 
NK V  a  Ustroniem.  Gdzie  zrodziła  się  ta  idea? 

Z  naszego  społeczeństwa  już  przed  wieloma  laty wyszła  propo
zycja  nawiązania  partnerstwa  z jakimś  polskim  miastem,  pod
jęto  uchwałę  rady  miejskiej  by  takie  partnerstwo  nawiązać. 
O pomoc poprosiliśmy  Bonn ale w związku z określoną  sytuacją 
polityczną  w  Polsce,  odradzano  nam  ten  pomysł.  Partnerstwo 
musi  być  wypełnione  życiem,  partnerstwo  musi  doprowadzać 
do  wzajemnych  kontaktów,  wzajemnych  związków  a  wtedy  to 
nie  było  możliwe.  Gdy  sytuacja  trochę  się  zmieniła  nasz 

(cd.  na  str.  2) 

Nasi  mili  goście:  burmistrzyni  K.  Kuhn,  kier.  kadr  G.  Resnitzek,  dyr. 
Miasta  H.  Fatheuer  w  towarzystwie  przew.  RM  p.  Z.  Białasa 

Słowo  od  Redakcji 
A  więc  doszła  do  skutku  odwołana  poprzednio  wizyta  naszego 

niemieckiego  partnera.  Było dużo  spotkań,  rozmów,  propozycji.  Miej
my  nadzieję,  że  jak  powiedziała  pani  Burmistrz  owe  oficjalne  wizyty 
staną  się  rzeczywistym  zalążkiem  rozchodzenia  się  coraz  szerszych 
kręgów  kontaktów  między  samymi  mieszkańcami,  zaczątkiem  nowych 
znajomości,  przyjaźni  i  współpracy.  Mamy  duże  szanse  aby  to  co  się 
mówi  na górze, w rządzie czy telewizji stało się realne właśnie na  samym 
dole w kontaktach  między gminami  i ich mieszkańcami.  Nie oszukujmy 
się,  przełamywanie  uprzedzeń  i stereotypów  nie  będzie  łatwe.  Najważ
niejsze jednak  zacząć  się  poznawać  jacy  jesteśmy  naprawdę  i  to  teraz 
niemal  50 lat po wojnie.  Może ktoś zapytać co z tej wizyty wynika  poza 
słowami.  Otóż  najbardziej  wymiernym  rezultatem  jest  zaoferowane 
przez  naszych  gości  zaproszenie  dla  40—50  Ustroniaków  do  od
wiedzenia  NeukirchenVluyn  w dniach  18—22.09.1991  w trakcie  trady
cyjnie organizowanego  tam  festynu  pod  nazwą  DorfTest. Wyjeżdżający 
pokryją  koszty  przejazdu  natomiast  na  miejscu  będą  goszczeni  przez 
rodziny niemieckie. Warunkiem  rewanż.  Kto może pojechać. Każdy  kto 
po pierwsze godnie będzie reprezentować  Ustroń  a poza  tym miałby  coś 
ciekawego do zaoferowania  lub pokazania  gospodarzom.  Chętni  mogą 
zgłaszać  się  do  naszego  pełnomocnika  d/s  partnerstwa  z  Neukir
chenVluyn  pani  Elżbiety  KożdońBuchta  Naczelnika  Wydziału 
Kultury,  Oświaty  i  Rekreacji  Urzędu  Miasta.  A  więc  do  dzieła!  Most 
partnerstwa  czeka  na  swoich  budowniczych. 

Póki co, odnotujmy miejscową  inicjatywę. Otóż mieszkańcy  bloku  nr 
8  na  oś.  Manhattan  postanowili  zabić  w  swoim  bloku  zsypy,  a  śmieci 
—  oczywiście  posegregowane,  zwozić  na  sam  dół  w  uzgodnionych 
z gospodarzem  bloku  godzinach. Jak  widać można,  trzeba  tylko chcieć. 



(dok.  ze  str.  1) 

pracownik  pan  Reznitzek  zaproponował  by  miastem  partnerskim  był 
Ustroń.  Poprzez wcześniejszą  znajomość z panem  Frąckowiakiem  znał 
trochę  Ustroń  i  twierdził,  że  jest  to  miasto  interesujące  dla  nas. 
Praktycznie  więc  był  to  początkowo  prywatny  kontakt  panów  Frąc
kowiaka  i Reznitzka.  Sprawę  przedstawiono  radzie  i postanowiono,  że 
na  rekonesans  do  Us t ron ia  po jadę ja,  m o ja zastępczyni,  dy rek tor  mias ta 

i pan  Resnitzek.  Po powrocie wypowiemy się czy nawiązywać  kontakty 
czy  nie. 

A  jaki e  Pani  zdaniem  instytucje,  stowarzyszenia,  organizacje 
społeczne  najlepiej   nadają  się  do  współpracy  między  naszymi 
miastami? 

Odbyło się już u nas pierwsze spotkanie sportowców. Do następnego  ma 
dojść  w  Ustroniu  w  październiku.  Następnie  są  pewne  grupy  osób 
zajmujących się kulturą. Z tej strony jest  również duża chęć  współpracy. 
Mamy  dużej  klasy  zespół  chóralny  które  stale  pyta  o  możliwość 
wystąpienia  w  Ustroniu.  Staramy  się  zorganizować  przyjazd  naszych 
artystów  do  Ustronia.  Pan  Heczko  z którym  rozmawiałam  odniósł  się 
do  tego  pozytywnie.  Jesteśmy  w  stanie  pomóc  wam  w  niektórych 
sprawach  komunalnych  oczywiście  jeżeli  będziecie  sobie  życzyć  takiej 
pomocy. 

Często  w  naszej   prasie  pisze  się,  że  do  kontaktów  z  zachodem 
strona polska jest nieprzygotowana. Czy Pani nie zauważa tego we 
współpracy  z  Ustroniem? 

Jak już mówiłam, najważniejsze są kontakty  osobiste.  Dobra  atmosfera 
jest wiele ważniejsza niż strona zewnętrzna,  techniczna. To co  zauważy
łam  przy  pierwszych  kontaktach  to  fałszywe wyobrażenie  o  zachodzie 
w oczach  ludzi  którzy  nigdy  tam  nie  byli.  Stąd  może  inne  od  naszych 
oczekiwania.  Z  drugiej strony  i my  musimy  powiedzieć  naszym  miesz
kańcom,  że  to jest  Polska  a  nie  Niemcy,  że  tu  są  inne  struktury.  Jeżeli 
chcecie tam pojechać musicie  to zaakceptować.  Ważne by poznawać  się 
nie wszyscy jednakowo,  lecz zauważać  pozytywy jak  i sprawy  negatyw
ne.  Myślę,  że  otwartość  z  jaką  spotkaliśmy  się  w  Ustroniu  jest 
najlepszym  przygotowaniem  do  współpracy. 

Chciałabym  teraz  zapytać  o  życie  polityczne  w  NKV .  Jak  to 
wygląda  na  szczeblu  lokalnym? 

Życie  polityczne  jest  u  nas  tak  stare  jak  Republika  Federalna.  Partie 
polityczne  przystępują  do  walki  podczas  wyborów  samorządowych. 
Jeżeli  przekraczają  barierę  5%  głosów  wchodzą  do  Rady  Miejskiej. 
Aktualnie w naszej radzie są  reprezentowane  cztery  partie:  SPD,  CDU, 

Zieloni  i  FDP.  Rada  liczy  39  osób.  Sama  jestem  radną  z  wyboru. 
Wszystkie  sprawy  podejmowane  przez  Radę  są  dyskutowane,  opraco
wywane  a  potem  przegłosowywane. 

A jaka  jest  aktywność  mieszkańców? 
Jest  pewna  grupa  ludzi  którzy  chcą  mieć  spokój  —  mam  na  myśli 
politykę.  Dzięki  temu, że od  20 lat  NKV jest miastem  o dużej  imigracji, 
wszyscy  nowoprzybyli  interesują  się sprawami  miejskimi, chcą  je  lepiej 
poznać  i  mieć  swój  udział  w  zarządzaniu.  Sama  tego  doświadczam 
podczas  godzin  urzędowania.  Przychodzi  bardzo  dużo  mieszkańców 
i  o  wszystkie  sprawy  jes tem  szczegółowo  py tana.  Raz  w  roku  w  każdej 
dzielnicy  mam  spotkanie  z  mieszkańcami.  Na  takie  spotkanie  przy
chodzi  około  200  osób.  Ostatnio  w  jednej  dzielnicy  były  problemy 
z kanalizacją  i o tym  właśnie  rozmawialiśmy. Zawsze przed  spotkaniem 
proponujemy jego  temat. Generalnie  ludzie biorą  udział w życiu  miasta 
a  my  staramy  się  przybliżać  im  wszystkie  problemy.  Najbardziej  przy 
tym  zależy  nam  na  czynnym  udziale  młodzieży. 

Ostatnio  w  Ustroniu  mamy  kłopoty  z  wywozem  śmieci.  Jak  ta 
sprawa, z tym że od strony obywatela  wygląda  w NKV.  Do czego 
zobowiązany  jest  obywatel?  Il e  wynoszą  opłaty? 

Mamy  uchwałę  Rady  Miejskiej  według  której  odpady  muszą  być 
sortowane.  Każdy otrzymuje dość duże pojemniki na śmieci za co  każdy 
płaci  tyle samo. Ta opłata  wynosi  65 DM  na  mieszkańca  rocznie.  Jeżeli 
jednak  obywatel  uważa, że nie potrzebuje tak dużych pojemników  może 
zapotrzebować  mniejsze  i wtedy  opłaty  są  odpowienio  niższe.  Jest  to 
swego  rodzaju  doping  do  zmniejszania  ilości  odpadów. 

Myślę,  że  z  wielu  waszych  doświadczeń  będzie  mógł  również 
i Ustroń skorzystać. Czego natomiast Pani najbardziej  oczekuje po 
współpracy  z  Ustroniem? 

Przede  wszystkim  liczę  na  to,  że  będą  nawiązywane  kontakty  między
ludzkie.  Jeżeli  tych  kontaktów  będzie  coraz  więcej  to  wtedy  naszą 
współpracę  można  porównać  do  kamienia  rzuconego  w  wodę  który 
zatacza coraz szersze kręgi. Wtedy najchętniej ograniczylibyśmy oficjal
ne  kontakty.  Nie  znaczy  to,  że  nie  będziemy  z  panem  dyrektorem  tu 
przybywać  czy  też  gościć  ludzi  z  Ustronia  u  nas,  lecz  uważamy,  że 
wszystko polega na  tym by nawiązały się bezpośrednie  kontakty  między 
mieszkańcami.  Te  osobiste  kontakty  trzeba  wypełnić  życiem,  choć 
widzimy  pewne  trudności,  bariery,  między  innymi językowe.  Cieszę się, 
że względnie dużo osób w Ustroniu  mówi  po  niemiecku.  Dla  nas  chyba 
będzie  trudniej  nauczyć  się  po  polsku. 

To  chyba  racja,  że  osobiste  kontakty  mieszkańców  obu  miast 
najpełniej   wypełnią  podpisane  porozumienia.  Oby  ich  było  jak 
najwięcej.  Dziękuję  Pani  bardzo  za  tą  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Mias to  po łożone  jest  w  Nadren i i Pó łnocnej  Westfal i i,  w  po
wiecie  Wesel,  na  skrzyżowaniu  au tos t rad  A m s t e r d a m — M o n a
ch ium  i Ber l in—Paryż.  Najbl iższe miasta:  Du isburg  —  15  minut 
samochodem  i  Dusse ldorf  —  30  m inut  samochodem. 

Historia : 

rok  900  —  pierwsza  wzmianka  w  d o k u m e n t a ch 
rok  1200  —  budowa  kościoła  w  Neuk i rchen 
rok  1400  —  budowa  kościoła  w  Vluyn 
rok  1711  —  przyłączenie  do  Prus 
rok  1928  —  połączenie  Neuk i rchen  i  Vluyn 
rok  1981  —  nadan ie  p raw  miejskich 

Ludność 

Ogółem  —  27402.  Kob iet  —  13 366.  Mężczyzn  —  14036. 
Obcok ra jowców  —  2436  (najwięcej Jugos łowian  772  i  T u r k ów 
507).  Po laków  mieszka  —  242. 

Religia 

Ewangel icy  —  13 081. 
Kato l icy  —  9  162 
Pozostali  —  5159. 

Życi e  polityczne 

Radę  Miejską  s tanowi  39  radnych  wybieranych  w  wolnych 
wyborach  odbywa jących  się co  5 lat.  Ak tua lny  skład  pol i tyczny 
rady:  S PD  —  19  radnych,  C DU  —  15  radnych,  Zieloni 
—  3  radnych,  F DP  —  2  radnych. 

Burmistrzyni  jest  wg  p rawa  komuna lnego  Nadren i P łn. 
Westfal ii  przewodniczącą  Rady  Miejskiej  i  reprezentantką 
miasta.  Szefem  za rządu  miasta  (my  powiedziel ibyśmy  urzędu) 
jest  tzw.  Dy rek tor  Mias ta  wybierany  przez  R a dę  Miejską  drogą 

konku rsu  na  8  letnią  kadencję.  Jest  on  prze łożonym  wszystkich 
urzędn ików  i  p racown ików  miejskich,  k tórych  w  Neuk i r
chenVluyn  jest  350.  Obecnie  funkc ję  Dy rek to ra  Mias ta  spra
wuje  pan  Horst  Fa theuer. 

Instytucj e 

W  mieście  jest  r ozbudowana  sieć  instytucji  oświatowych, 
ku l tura lnych  i  spor towych. 

Oświata 

5  szkół  pods tawowych  (klasy  I—IV )  1200  uczniów 
1  szkoła  g łówna  (klasy  V — X )  630  uczniów 
1  szkoła  realna  (klasy  V—X )  520  uczniów 
1  g imnaz jum  (klasy  V—X )  700  uczniów 
I  szkoła  specjalna  (klasy  V—X )  80  uczniów  

Kultur a 

Miejski  D om  Ku l tu ry  z  salą  na  500  miejsc  z  dz ia ła jącymi 
sekcjami: 
b ib l ioteka  miejska 
muzeum  w  d o mu  ku l tury  (prywatne) 
szkoła  muzyczna  (500  uczniów)  p rywatna 

Sport 

30  k lubów  spor towych, 
basen  o twar ty  i  kryty, 
I I  hal  spor towych, 
1  hala  tenisowa, 
15  ko r tów  tenisowych, 
4  boiska  pi łkarskie. 

Pe łnomocnik iem  Neuk i rchenV luyn  d/s  współpracy  par tner
skiej  z  Us t ron iem  jest  pan  Gerhard  Resnitzek. 



W dniach od 26 do 28 czerwca przebywała  w naszym mieście delegacja 
niemieckiego  miasta  NeukirchcnVluyn,  z  którym  Ustroń  ma  pod
pisaną  umowę  partnerską.  W  skład  delegacji  wchodzili:  Burmistrz 

pani  Korneli a  Kuhn,  Dyrektor  Miasta  pan  Horst  Fatheuer   oraz  pan 
Gerhard  Resnitzek  —  Kierownik  Kadr  i jednocześnie  pełnomocnik  d/s 
partnerstwa  z  Ustroniem 

ir   ir 

W  dniach  od  30.06  do  7.07  w  Dzięgielowie  odbywał  się już  po  raz 
kolejny  „Tydzień  Ewangelizacyjny"  z  wykładami,  koncertami  i  mod
litewnymi spotkaniami. Jak zwykle uczestniczyło w nim wielu  Ustronia
ków. 

ir   ir 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

22 czerwca  1991  r. 
Alin a  Korzeniowska,  Ustroń  i  Krzysztof  Rakowski.  Dzięgielów 
Małgorzata  Gulińska,  Jastrzębie  Zdr.  i Czesław  Kocoń,  Ustroń 
Bogusława  Przychocka  z  Posadowy  Mogilskiej  i  Janusz  Jaworski, 

Ustroń 

29 czerwca  1991  r. 
Danuta  Sendrowicz,  Stasin  i  Marek  Matuszek,  Czeladź 
Renata  Pawelec,  Kostry  i  Ryszard  Haratyk ,  Ustroń 

r   ir 

Najserdeczniejsze życzenia  dla  kolejnych  jubilatów: 
Antonina  Basista,  lat  94,  zam  ul.  3  Maja  16 
Janina  Husar,  lat  85,  zam.  ul.  Porzeczkowa  15 
Pawełka  Kajstura ,  lat  80,  zam.  ul.  Złota  9 
Helena  Garbusińska,  lat  90,  zam.  ul.  Myśliwska  8 
Anna  Kozieł,  lat  80,  zam.  ul.  Daszyńskiego  61 
Emili a  Żmija ,  lat  80,  zam.  Oś.  Manhattan  5/30 
Mariann a  Holeksa,  lat  80,  zam.  ul.  Cieszyńska  11 

ir   k  ir 

W dniach  2 i 3 lipca z 4 przedstawieniami  zajechał do  Ustronia  Cyrk 
Olimpia  z Warszawy.  Mimo,  że bilety nie były  najtańsze (25  i 30 tys. zł) 
to  jednak  występy  zgromadziły  liczną  rzeszę  miłośników  sztuki  cyr
kowej.  Zadowoleni  pracownicy  cyrku  stwierdzili  iż  frekwencja  była 
wyższa  niż  gdzie  indziej  a  ustrońska  publiczność  ciepło  przyjęła 
występujących. 

ir   ir 

Na podstawie Uchwał  Rady  Miejskiej i Zarządu  Miasta  przedsiębior
stwo Turystyczne  „Czantoria"  zostało przekształcone w jednoosobową 
spółkę  akcyjną,  która  będzie  istnieć  pod  nazwą  „Przedsiębiorstwo 
Turystyczne  Czantoria  SA  w  Ustroniu".  Powołano  na  dwa  lata 
pierwszy  Zarząd  Spółki  w  składzie:  Jerzy  Pietrzykowski  —  prezes, 
Halina  Mateja  wiceprezes,  Mari a  Jurzykowska  —  wiceprezes. 
Wyłoniła się również pierwsza  Rada  Nadzorcza,  której kadencja  będzie 
trwała  1  rok.  W  skład  tej  rady  weszli:  Łucja  Chołuj,  Tadeusz  Duda, 
Andrzej  Georg, Andrzej  Sikora, Krystyna Jarząbek  i Teresa Szary.  Krok 
na  który  będziemy  teraz  oczekiwać  to  emisja  akcji  „Czantorii". 

ir   k  ir 

Powołane  do  życia  w  dniu  26.11.1990  Towarzystwo  Opieki  nad 
Niepełnosprawnymi  w  Ustroniu  po  dokonanej  w  czerwcu  rejestracji 
odbyło 2.07. br.  I Walne Zebranie Członków.  W zebraniu  udział  wzięła 
pani  Dyrektor  Oddziału  Ustrońskiego  Banku  Śląskiego  Elżbieta  Plas
kur a  przedstawiciel  najhojniejszego  członka  wspierającego  Towarzy
stwo.  Prezesem  Zarząd  Towarzystwa  wybrana  została  pani  mgr  inż. 
Anna  HanusDyrda,  w  skład  Zarządu  Towarzystwa  weszły  panie: 
Krystyn a Firla , Lidi a Mieszek,  Ilona Brandys, Agata Tarnawiecka, Anna 
Szymala  i  Emili a  Czembor.  Komisję  Rewizyjną  stanowić  będą  panie: 
Łucj a  Chołuj,  Irena  Dutkiewicz  i  Zofia  Ferfecka.  Podjęto  uchwałę 
o powołaniu  z dniem  1  września  1991 r. Społecznego Ośrodka  Rehabili
tacyjnoWychowawczego  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych  z  siedzibą 
w  Sulkach  Katccl ic lycznych  Paraf ii  św.  K lemensa. 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 

Anna  Paszek,  lat  90,  zam.  ul.  Cieszyńska  79 
Anna  Śliwka,  lat  84,  zam.  Oś.  Manhattan  4/3 
Katarzyna  Krop,  lat  73,  zam.  ul.  Chabrów  14/7 
Kazimiera  Mider ,  lat  72,  zam.  ul.  3  Maja  11 
Robert  Śmieja,  lat  70,  zam.  ul.  Wiklinowa  2 
Elżbieta  Podżorny,  lat  78,  zam.  ul.  3  Maja  17 

12/13.06.91  r. 
Kradzież 2 kół z samochodu  Mer
cedes stojącego pod  blokiem  nr  10 
na  osiedlu  Manhattan.  Strata 
2 min  zł. 

15.06.1991  r. 
Na  ul.  Orłowej  kierowca  samo
chodu  Ford  Taunus  potrącił  pie
szego,  który  doznał  złamania 
podudzia. 

15.06.1991  r. 
Na  wysokości  ul.  Chałupniczej 
zderzenie  samochodów  Fiat  126p 
i  Fiat  127. Sprawcę  kolizji  ukara
no  mandatem  karnym. 

15.06.1991T. 
Pożar  przy  ul.  Wiejskiej. Od  tele
wizora  marki  Rubin  zapaleniu 
uległo  wyposażenie  mieszkania. 
Wstępne  straty  szacuje  się  na  ok. 
5  min  zł. 

18.06.1991  r. 
Kolizj a  drogowa  przy  ul.  Grani
cznej  —  zderzenie  samochodów 
Fiat  125p  i  Fiat  126p.  Sprawca 
wymuszenia  pierwszeństwa  prze
jazdu  został  ukarany  mandatem 
karnym. 

21.06.1991  r. 
Zgłoszenie  kradzieży  wyposaże
nia budynku przy ul.  Katowickiej. 
Sprawcy  włamali  się  do  wykoń
czonego już,  ale jeszcze  niezamie
szkałego  budynku  kradnąc  arma

turę  i inne  rzeczy  wyposażenia  na 
łączną  wartość  ok.  7 min  zł. 

21/22.06.1991  r. 
Włamanie  do zajazdu  PSS w Nie
rodzimiu.  Kradzież  artykułów 
spożywczych  za  ok.  1 min  zł. 

23/24.06.1991  r. 
Włamanie  do  baru  „Wrzos" 
w  Ustroniu.  Również  kradzież 
środków  spożywczych.  Strata 
PSSu  1 min  zł. 

27.06.1991  r. 
Na  dworcu  PKP  UstrońZdrój 
zostali zatrzymmani  nieletni  chło
pcy  obywatele  Czechosłowacji, 
którzy  nielegalnie  przekroczyli 
granicę  państwa  zamierzając  wy
brać  się  nad  morze.  Daleko  jed
nak  nie  ujechali. 

1.07.1991  r. 
Ujawnienie  porzuconego  w  Pola
nie  samochodu  Fiat  126p  wcześ
niej skradzionego  na  terenie  Ryb
nika. 

30/1.07.1991  r. 
Włamanie  do  baru  „Roma". 
Sprawcy skradli  artykuły  żywnoś
ciowe  i radiomagnetofon  na  łącz
ną  kwotę  5 min  zł. 

3.07.1991  r. 
Zatrzymanie  nietrzeźwego  oby
watela Niemiec kierującego samo
chodem  Audi.  Zatrzymany  został 
w  trybie  przyspieszonym  osądzo
ny  przez  kolegium  d/s  wykroczeń 
w  Cieszynie. 

Straż  Miejska 
w Ustroniu 

N a  mocy  Zarządzen ia  Burmist rza  z  dn ia  6.05.1991  w  dniu 
2.06.1991  p rzeprowadzony  został  konku rs  k a n d y d a t ów  do 
Straży  Miejskiej w  Us t ron iu.  Spośród  17 osób  komis ja  wyłoni ła 
7  osób  którzy  po  zatwierdzeniu  przez  Za rząd  Mias ta  stali  się 
p racown ikami  Straży  Miejskiej  Us t ron ia.  Są  to:  Paweł  Bujok 
—  komendant  Straży,  46  lat,  mieszkaniec  Cisownicy  oraz 
Marek  Burjan ,  Zbigniew  Gluza,  Mirosła w  Noszka,  Stanisław 
Młynarczyk ,  Janusz  Podżorski  o raz  Jacek  Tarnawiecki. 

Zadan iem  Straży  będzie  nadzór  nad  porządk iem  w  mieście, 
egzekucja  p rawa  komuna lnego  i p rawa  o  wykroczeniach.  Straż 
Mie jska  będzie  miała  p rawo  karan ia  na jbardz iej  n iesubor
dynowanych  obywateli  manda tam i,  a  w  sytuacjach  drastycz
nych  występowania   wnioskami  do  Kolegium.  Straż  Mie jska 
nosić  będzie  umundo rowan ie  sk łada jące  się  z  czarnych  spodni 
i  seledynowych  koszul  i  kur tek  oraz  charakterystycznych  cza
pek.  W  widocznym  miejscu  u m u n d u r o w a n ia  zauważymy  herb 
miasta  z  napisem  „St raż  Mie jska".  Każdy  pracownik  będzie 
posiadał  swój numer  identyf ikacy jny oraz  właściwą  legitymację. 
M u n d u ry  już  się  szyją, więc  n iedługo  zauważymy  nowy  element 
ust rońsk iego  pejzażu.  Mie jmy  nadzieję,  że  z  pożytk iem  dla  nas 
wszystkich.  W  najbl iższym  numerze  szczegółowy  wykaz  wy
kroczeń,  k tóre  będą  podlegać  interwencji  naszych  st rażników. 
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6AUDE  FEST  '91"  — Festiwal  Twórczości  Religijnej 
ks.  Jerzy  Szymik 

„Gaudete!... 
...znaczy  „ radu jc ie  się".  Bo  chrześci jaństwo  jest  religią  radości. 
Tyle już razy  i na tyle rozmaitych  sposobów usiłowano nam wmówić, że 

tak  nie jest: ponura  nauka  o grzechu, praktyka  umartwień  i ascezy, wizja 
krzyża, przykazania  hamujące rzekomo  „naturalną"  radość życia,  czarne 
stroje kleru, średniowieczne praktyki  biczowników,  wory  pokutne  i  „me
mento  mori"... 

To  prawda,  często  my  sami,  uczniowie  Chrystusa,  nie  potrafimy  dać 
świadectwa  prawdzie  —  że jesteśmy  błogosławieni,  tzn.  szczęśliwi,  tzn. 
radośni.  Ale zasadniczo  ów zarzut  „chrześcijańskiego smutku"  bierze  się 
z  niezrozumienia  kilku  fundamentalnych  prawd:  „ki m  jest  człowiek", 
„czym  jest  radość".  I  konsekwentnie:  „czym  jest  radość  w  człowieku", 
„ki m  jest  radosny  człowiek". 

Oddajmy  głos  św.  Pawłowi:  „Radujcie  się zawsze  w  Panu;  jeszcze  raz 
powtarzam:  radujcie  się!  Niech  będzie  znana  wszystkim  ludziom  wasza 
wyrozumiała  łagodność:  Pan  jest  blisko!  O  nic  się  już  zbytnio  nie 
troskajcie,  ale  w  każdej  sprawie  wasze  prośby  przedstawiajcie  Bogu 
w  modlitwie  i  błaganiu  z  dziękczynieniem!  A  pokój  Boży,  który 
przewyższa  wszelki  umysł,  będzie  strzegł  waszych  serc  i myśli  w  Chrys
tusie  Jezusie"  (Flp  4,47). 

Radość chrześcijańska nie jest  lekceważeniem powagi  i trudu życia.  Nie 
jest  powierzchownym  „suszeniem  zębów"  w  nieszczerym  i  banalnym 
uśmiechu,  na  siłę,  maskującym  smutek  serca.  Nie  jest  prymitywnym 
„carpie diem"  bez  troski  o jutro  i odpowiedzialności  za wczoraj. Nie jest 
egoistycznym  „po  nas  choćby  potop". 

Radość chrześcijańska płynie z wiary  i ma  swoje źródło w pokoju  serca 
zjednoczonego  z  Bogiem.  Świat  jest  przeniknięty  Miłością,  zdobyty 
ostatecznie dla  i przez  Boga. Cierpienie,  śmierć, zło — nic do  nich  należy 
słowo  ostatnie.  Zmartwychwstały  Chrystus,  żyjący, działający  i  obecny 
wśród  nas  —  On  jest  Panem  dziejów  i  mojego  indywidualnego  losu. 
Jakość  i  stopień  mojej  radości  zależy  od  jakości  i  stopnia  mojej  więzi 
z  Nim.  Jest  to  „radość  wymagająca",  nie  zawsze  łatwo  osiągalna,  ale 
prawdziwa,  jedyna,  sięgająca  tego,  co  najgłębsze  w  człowieku.  Jest  ona 

—  jak  pisze  Św.  Paweł  —  owym  „pokojem  Bożym"  strzegącym  serc 
i myśli w Panu.  Bierze się nie stąd, że Jest  świetnie", że J a k oś  to  będzie", 
że akurat  dziś  „mam  dobry  dzień"  i powody  do euforii, ale stąd, że  „Pan 
jest blisko". Chrześcijańska  radość jest  „radością  w Panu". Tylko  w  Nim 
jest  m o ż l i w a  radość.  Wszelkie  inne  radości  są  nietrwałe,  kruche, 
płytkie,  śmiertelne. 

I  dopiero  wtedy,  „ w  Panu",  w  wiernym  trwaniu  w  Nim,  dźwięk 
wydobyty  z gitary,  zachód  słońca  nad  przełęczą,  uścisk  dłoni  przyjaciół 
—  są  radosne  naprawdę,  ocalone,  nieśmiertelne. 

Nawet  cierpienie  nie  sięga  tak  głęboko,  nie  jest  w  stanie  zburzyć 
fundamentu  radosnej  nadziei. 

„GaudeFest" jest  świętem  tak  rozumianej, głębokiej radości.  Pędzel, 
gitara,  obecność  —  to  narzędzia  jej  wyśpiewania.  I  będzie  się  nad 
Ustroniem  unosiło echo Pawłowych  słów: „Radujcie się zawsze w  Panu; 
jeszcze  raz  powtarzam:  radujcie  się!" 

Zapraszamy.  Św.  Paweł  dopowiada:  „ a  Bóg  pokoju  będzie  z  wami" 
(Flp  4,9). 

RADOŚĆ 
Radość  jest  i nie  jest. 
Czasami  długo  płynie  w  ukryciu  by  się  objawić,  długo  wybiera,  by 
wytrysnąć,  milczy  by  zachwycić  pieśnią. 
Radość  to  obfity  promień. 

Mieni  się  na  wodzie,  na  liściu.  A  bez  wody  i  liścia  nie  ma  go. 

Radość  to  cień. 

Cień  jest  bardzo  dobry.  Aby  się  w  nim  schronić,  odpocząć,  aby  oczom 
przywrócić  mocne  widzenie. 
Ale  cień jest  czymś  drugim.  Najpierw  jest  drzewo  i słońce.  Ani  słońce  nie 
świeci  po  to,  by  był  cień,  ani  drzewo  po  to  nie  rośnie. 
Radość  jest  łagodnym  powiewem. 
Cichym,  delikatnym  jakby  go nie było.  Taki  powiew  to zwykły  dzień  —  nie 
zauważa  się go,  przepływa  lekko,  ledwie  dotyka,  ledwie  pozostawia  świat. 
Taki  łagodny  wiatr  oznacza  dzień  jakich  jest  najwięcej. 

Radość  nie jest  Bogiem,  nie jest  człowiekiem,  nie jest  mną,  nie jest  światem. 
Ale jest  w tym  wszystkim.  I daje  się znaleźć  temu,  kto  szuka  Boga  i  kocha 
ludzi,  kto  chce  poznać  siebie  i potrafi  zachwycić  się  światem. 
Ile  razy  radość  jest  celem,  tyle  razy  jest  nicością  —  nie  ma  jej.  Zawsze 
przychodzi  jako  dar,  do  czegoś  dołączony,  niespodziewany  a  zachwycają
cy.  I  konieczny,  niezbędny. 

br.  Cyprian  Klahs  OP 

Ryszard  Hryniewiecki 

Między  koralowymi  skalami 

Kiedy  gra  o  wielką  stawkę 
Częściej  spogląda  za  siebie 

Lawirując  między  koralowymi  skałami 
Nie  błądź 
Noś  światło  wewnętrzne 

Nawet  rozszalałe  fale 
Posłuszne  falochronom 
Niezdolne  są  zgasić 

Twoje  nieśmiertelne  światło 
Czule  na  naginania 
Boi  się  wydostać  z  klatki 



WERSET 

„od  chmur  zajmujemy  się  smutkiem 
od  księżyca  tęsknotą 
pożarem  od  miłości 
od  muzyki  tańcem  " 

„Liryka "  J.  Baran 

Zetknąwszy  się  z  pierwszym  numerem  Almanachu  Literackiego 
Wyższego Śląskiego Seminarium  Duchowego,  pomyślałem,  iż to  chyba 
pierwszy  i ostatni  numer  tego  nader  interesującego pisma.  Przedwcześ
nie  bowiem  źle oceniłem  możliwości  —  i chyba  zdolności  —  młodych, 
aczkolwiek  nie  tylko młodych,  twórców  WERSETU  —  tak  się  nazywa 
ten  almanach. 

Nie,  to  nie  był  słomiany  ogień,  zapal  krótkotrwały,  który  bywa 
u  młodych  nierzadko.  WERSET  stanowi  —  mimo  różnorodności 
tekstów i pewnej nierówności geometrycznej —że  tak powiem — całość, 
cały jest  spójnością. 

WERSET  można  będzie  kupić  podczas  Drugiego  Festiwalu  Twór
czości  Religijnej  —  GAUDĘ  FEST  '91  w  Ustroniu.  Śmiało  mogę 
powiedzieć,  że  warto  zaopatrzyć  się  w  tę  wartościową  pozycję.  To  już 
drugi  numer  WERSETU.  Można  się  tu  przypatrzeć  zmaganiom 
z piórem  młodych  literatów,  młodych  poetów,  a  także  znaleźć  utwory 
dojrzałych  twórców.  Są  więc  też sławy: Józef  Baran  (poeta  z  Krakowa 
znany  z  wierszy,  które  śpiewa  Stare  Dobre  Małżeństwo),  ks.  Jerzy 
Szymik, Marek  Zacharyasz (poeta z Chorzowa), Jerzy Kronhold  (poeta 
z  Cieszyna,  który  udziela  porad  młodym  twórcom). 

Wszystkim  szczęśliwym  nabywcom  WERSETU  (podobno  za  jedyne 
12 tys.  zł) —  miłej  lektury  i wielu  wzruszeń. 

Robert  Schmidkonz 

Sergiusz  Zaniak 

Jakubie  — jestem  tu 
Wzrosło  od  niedawna  zapotrzebowanie  na  spektakle  muzyczne 

utrzymane  w konwencji  opery  albo czegoś  pokrewnego  operze.  Chłon
ność owa zapewne  bierze się ze znudzenia  piosenką  oraz  niepopularno
ści  samego  teatru. 

Na  II  Festiwal  Twórczości  Religijnej  —  Gaudę  Fest  '91  wystąpi 
zespół „Blask" z Orzesza ze swoim musikhallem  pt. „Jakub".  Nieczęste 
to  zjawisko,  bo  rzecz  jest  zupełnie  swojska  (mam  tu  na  myśli  własny 
tekst, muzykę, wykonanie etc.). Pomagają  im profesjonaliści z katowic
kiego  Teatru  im.  Wyspiańskiego  p.  Lidia  Bień  i p.  Roman  Michalski. 

Musikhall  nie jest  dziełem  euforii  po  zdobyciu  liczących  się  nagród. 
Nie  powstawał  gwałtownie  i spontanicznie,  lecz  w  wysiłku.  Do  późna 
trwały dyskusje, przeciągały  się rozmowy,  ustalano,  zmieniano,  godzo
no  się  na  coś,  a  na  coś  nie.  Cierpliwie  czekał  „Jakub"  Już  —  już  się 
zdawało, że przepadnie w ciemnych czeluściach szuflady. I oto po  trzech 
przeszło  latach  urodził  się  „Jakub".  Zrazu  niezgrabny,  nieśmiały, 
raczkujący po pięciolinii.  Wnet  wyrósł  na  kogoś dojrzałego,  kogoś,  kto 
może  zachwycić,  kto  chętnie  zaprzyjaźni  się  z  każdym. 

Abraham,  Izaak,  Jakub.  Musikhall  opowiada  o  ostatnim  z  nich, 
patriarsze  Jakubie.  Jakubie  porzuconym  na  pustyni  przez  Boga, 
o  Jakubie  powołanym,  walczącym  z  Bogiem  na  śmierć  i  życie.  Choć 
zwyciężony — zwycięskim. Są  to zaprawdę dzieje prawdziwego  człowie
ka,  ponieważ  „życie  jest  drogą  i  losem  Jakuba,  skwarem  pustyni, 
perlistą  rosą".  Tak  ciężkie jest  życie, jak  tułaczka  Jakuba,  i tak  piękne, 
jak jego spotkanie z Bogiem.  Bóg bez końca  uspokaja Jakuba:  „Jakubie 
— jestem  tu". 

Czekam  więc  na  tę  premierę,  życząc  kierownikowi  zespołu,  ks. 
Ryszardowi  Norasowi  i  wszystkim  członkom  BLASKU  udanego 
występu  w  amfiteatrze  i  burzliwych  oklasków. 

Aha!  Pragnę  zapewnić,  iż  warto  zapamiętać  refren  z  finałowej 
piosenki  musikhallu.  Oto  on: 

Droga  przez  życie 
gdzieś  w mroku  kryje  swój  cel. 
Lecz  wspaniała  to  droga 
rozpraszających  się  mgieł. 
Więc  uśmiechnij  się,  bracie! 
Więc  rozpromień  się,  bracie! 
Bo  życie  jest  drogą  światła 

pośród  nocy  (bis). 

Motto  I:  Jest  w życiu  coś  gorszego 
niż  niepowodzenie  brak  usiłowania. 

Roosevelt 
Motto  II :  Genus  humanum  arte  et  ratione  vivit 

Jan  Paweł  II  komentuje  powyższą  łacińską  sentencję  św.  Tomasza 
z  Akwinu  stwierdzając,  że  ma  ona  sens  ogólnoludzki,  w  którym 
spotykają  się  z  sobą  różne  tradycje,  stanowiące  duchowe  dziedzictwo 
ludzkości  i  różne  epoki  je  kultury.  Kultura  jest  właściwym  kształtem 
życia  człowieka,  który  żyje prawdziwie  ludzkim  życiem  właśnie  dzięki 
niej  i  przez  nią  odznacza  i  odróżnia  się  od  całej  reszty  istnień 
wchodzących  w skład  widzialnego  świata:  człowiek  nie  może  obejść się 
bez  kultury. 

W naszym  kraju trwają dywagacje na  temat: jaka  ma być kultura,  kto 
mają  kreować.  Kto  za  nią  ma  płacić  itp. Tymczasem  scena  kulturalna 
zawęża  się do  imprez,  które mają  przede wszystkim, żerując na  niskich, 
ludzkich  instynktach,  przynieść  szybko  duży  zysk.  Mając szacunek  do 
nuzyki  rockowej  (sam  jej  słucham)  zastanawiam  się  gdzie  zaczyna  się 
albo  kończy  kultura  na  wielu  koncertach  tej  odmiany  rocka  jest 
„metal"?  Czy  oprawie  tych  koncertów,  ich  odbiorowi  przez  widzów 
muszą  towarzyszyć sceny niezbyt  kojarzące się z nawet  liberalnie pojętą 
kulturą? Czy nadejdzie kiedyś czas, że nie będzie wyczynem  opuszczenie 
sali  koncertowej bez obrażeń  w postaci  połamanych  żeber,  ran  ciętych, 
z twarzą  nie oblepioną  lemoniadową  cieczą, z głową  bez guzów  nabitych 
przedmiotami,  które  nie  doleciały  na  scenę??? 

Samo  powstanie  pytań  nie wystarczy. Trzeba  coś robić, żeby  zmienić 
tę  parszywą  mentalność,  każącą  rock  wiązać  z  chamstwem,  z  walką 
punków  ze  skinami;  żeby  z  kolei  zmienić  mentalność,  która  całą 
młodzieżową  kulturę  wiąże  z  powyższymi,  smutnymi  cechami. 

Nietrudno zauważyć, że kiedy do zwykłej kultury  tzw. świeckiej doda 
się  szczyptę  Ewangelii,  nawet  w  zakamuflowanej  formie  staje  się  ona 
jakby  przyjemniejsza,  łagodna  w  odbiorze,  łącząca  ludzi.  Warto  tu 
wspomnieć  koncerty  typu  „liv e  aid"  itp. 

I  my  będziemy  uczestniczyć  na  kilka  dni  w  II  Festiwalu  Twórczości 
Religijnej Gaudę  Fest. Po powodzeniu  ubiegłorocznej edycji  tej imprezy 
trudno, nawiązując do  I motta, powiedzieć że jest  to tylko usiłowanie, by 
„robić  kulturę".  Jak  tu  bowiem  zapomnieć  rozentuzjazmowaną  mło
dzież, bawiąca się jak  nigdzie, zachwyconych  starszych  ludzi  mówiących 
ze  zdziwieniem:  można  jednak  zorganizować  k u l t u r a l ną  impre
zę;  oszołomionych  dziennikarzy  nie  mogących  się  doszukać  sensa
cyjnych  informacji  o  bajońskich  sumach  wydanych  przez  organizato
rów... 

W tym  roku  rozmach jeszcze większy, program  rewelacyjny oby  tylko 
pogoda... 

Seweryn  Świaczny 

Ustroń się  cieszy 
Czerwiec.  Ustroń  pogodą  nie  przypomina  ani  lata,  ani  festiwalu. 

Stoimy  na  Rynku.  Kolega  układa  plan  działania.  Zaczynamy  od 
technikum.  Idziemy  kilka  minut.  Zdezorientowani  pytamy  o  drogę. 
„Naprawdę, że nie wiem" — mówi mężczyzna z czerwonymi  licami. Jak 
się  okaże,  jesteśmy  dwadzieścia  kroków  od  budynku.  Pani  sekretarka 
przyjmuje nas  bardzo  serdecznie.  Jest  młoda  i ładna.  Chyba  coś  będzie 
z  tych  siedmiu  sal,  które  mamy  zarezerwowane  na  czas  Gaudę  Festu. 
Wreszcie  wchodzi  pan  dyrektor  i jego  zastępczyni  —  pani  Krystyna. 
Trochę  tłumaczeń  i możemy  liczyć  na  noclegi.  Pani  Krystyna  bardzo 
ucieszyła  się  z  Niemena.  Będzie  na  jego  koncercie. 

Teraz  szybko  do  Urzędu  Miasta.  W  samo  południe  czeka  nas 
rozmowa  z panem  Leszkiem,  naczelnym  „Gazety  Ustrońskiej".  Siedzi
ba  redakcji —  nieduży  pokoik  na  drugim  piętrze zawalony  papierami. 
Zaproponowano  nam  trochę miesjca w numerze.  Rozmawiamy  o szcze
gółach.  Mamy  zupełnie wolną  rękę.  Sam  naczelny jest  życzliwy  i atmo
sfera  jest  miła.  My  jesteśmy  raczej  zmęczeni  i  zasadniczo  myślimy 
o  obiedzie. 

Czasu  nie  mamy  dużo.  Trzeba  zebrać  jeszcze  trochę  materiałów  do 
„Festusia"  —  gazety  festiwalowej.  Chcemy  przeprowadzić  wywiad 
z  proboszczem  parafii  ewangelickoaugsburskiej.  Niestety  ksiądz  dok
tor  Czembor  wyjechał.  Szkoda,  bo  — jak  wiemy  jest  sympatykiem 
festiwalu. 

Szperamy  jeszcze  tu  i  ówdzie  w  historii  Ustronia.  Wyciągamy 
z  mroków  przeszłości  kilka  ładnych  legend.  Kto  by  pomyślał,  że 
Czantoria  wzięła  swą  nazwę od  imienia  tatarskiego  wodza.  Tymczasem 
po  Tatarach  w  Ustroniu  ani  śladu.  Wczesnym  popołudniem  opusz
czamy  miasto.  Na  ulicach  nie można  dostrzec jeszcze  plakatów  Gaudę 
Festu.  Ale  dzisiejsze  spotkania  przekonały  nas,  że  Ustroń  naprawdę 
cieszy  się  festiwalem. 

Leszek  Makówka 
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Ogłoszenia  drobne 

Zamienię  mieszkanie  spółdzielcze 
własnościowe  (garsoniera)  w  Gli
wicach  na  podobne  w  Ustroniu. 
Gliwice,  Al .  Majowa  4/51,  tel. 
317451. 

Pozostawiony  w  Urzędzie  Miejs
kim  parasol  męski  jest  do  ode
brania  w  pokuju  nr  35  II  piętro. 

Posiadam  lokal w centrum  Ustro
nia  nadający  się  na  hurtownię, 
sklep, biuro. Oczekuję propozycji. 
Tel.  2357  (po  16.00). 

SZYK  I ELEGANCJA  TO „FILIGRAN"* 

Złoto  i  srebro  firmy  „WA RM  ET" 
Biżuteria  z  „   THOMPSONa" 

Złocona  biżuteria  szwedzkiej  firmy 
„WEFERLI" 

Krośnieńsk ie  Szk i o 
Inne  dodatki 

Tak!!! 

To wszystko  możesz  nabyć  w nowo otwartym  sklepie 

FILIGRAN 
PI  „TA   Spółka  z  o.o. 

Ustroń,  9  Listopada  4,  koło  Rynku 

Ewangelizacja  Kościoła  Zielonoświątkowego —  Zbór  „BETEL" 
A M F I T E A T R  Peter   Johnson  —  ewangelista 

11—12.07.91  r .  Miria n  MatyjaWojna r   —  śpiew 

g o d z.  1 8 . 00  Syloe  —  zespół  muzyczny 

codz ienn ie  od  9.00—19.00 

C E N N I K 
ogłoszeń  i  reklam  w  Gazecie  Ustrońskiej 

Ogłoszenia  drobne  —  do  10  słów  bezpłatnie,  powyżej  10 
słów  —  1000  zł  za  s łowo 

Ogłoszenia  ramkowe  —  4000  zł  za  1 cm2.  Przy  ko le jnym, 
pow tó rnym  zamieszczeniu  ogło
szenia  r amkowego  udzie lana  jest 
10%  zniżka 

Ustroń,  ul.  Ogrodowa  8,  tel.  3410 

K o n k u r e n c y j n e  c e n y ! 

Parafia  RzymskoKatolicka  Dobrego  Pasterza  w  UstroniuPolanie 
składa  serdeczne  podziękowanie  p.  Michałowi  Bożkowi  za: 
1)  przekazanie  6 min  zl  na  remont  ośrodka  dla  niepełnosprawnych 
2)  ufundowanie  największego  z  dzwonów 
3)  ufundowanie  krzyża  na  wieży  kościoła, 
za dostarczanie  nieodpłatnie  od 10 lat wód gazowanych  dla  robotników 
budujących  kościół,  a  także  za  przekazanie  3,5  min  zł  dla  szkoły 
w  Polanie  _,  _  .  ,, 

Bog  Zapłać! 
ks.  prob.  Alojzy  Wencel 

Podziękowanie 
Za  o f ia rne  serce  i p o m oc  finansową  w  zreal izowaniu  2dnio
wej  wycieczki  do  Wroc ławia,  Książa  i  Opo la  państwu: 

Hal in ie  i A d a m o wi  Ju raszom  —  Motel  „ M a r a b u" 
Ann ie  i Józefowi  D u d om  —  Kiosk  , ,WarzywaOwoce", 

Osiedle  M a n h a t t an 

Teresie  Skwara  —  Kawiarn ia  „Del ic je" 

Serdeczne  podz iękowanie  sk ładają: 
Uczniowie klasy VII D  i Rada  Klasowa  Klimaty
cznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2 w  Ustroniu 

MAKULATUR Ę  —  zbieramy  tylko  czyste  opakowania  papierowe 
i  tekturowe,  gazety,  książki  itp... 
Makulaturę  zbieramy  do  przeźroczystych  plastikowych  worków. 

PLASTIK  —  zbieramy  do  przeźroczystych  plastikowych  worków. 
Informujemy, że brudne  i zatłuszczone opakowania  a także opakowa

nia  z  foli i  aluminiowej,  tampony,  ligninę  wrzucamy  do  worków 
nieprzeźroczystych  na  odpady  ogólne  organiczne. 

Informujemy,  że  worki  z  plastikiem  i  makulaturą  od  mieszkańców 
Miasta za wyjątkiem SM  „Zacisze" będziemy odbierać w sobotę dnia 27 
lipca,  natomiast  worki  z domów  wczasowych  i innych  instytucji,  które 
się  do  nas  o  to  zwrócą  będziemy  odbierać  13  lipca. 

Dodatkowych  informacji  o  szczegółowych  odbioru  worków  z  plas
tikiem  i  makulaturą  prosimy  szukać  na  tablicach  informacyjnych  lub 
zgłaszać się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, tel. 3467. 

Oś.  Manhattan  zamknięte  miejsce  składowania  śmieci.  W  celu 
ograniczenia  możliwości  podrzucania  śmieci  zamknięte  są  komory 
zbiorcze.  W  pomieszczeniach  zsypowych  na  piętrach  zainstalowano 
zamki  patentowe.  Pomieszczenia  te  będą  dostępne  tylko  mieszkańcom 
danego  piętra.  Pomieszczenia  wyposażone  są  w  kartony  na  składanie 
surowców wtórnych  tj. plastików, odpadów metalowych, szmat,  opako
wań  po  środkach  łatwopalnych,  odpady  gnilne  i odpadki  higieniczne 
(podpaski,  pieluchy,  wata)  wsypywane  są  w  dalszym  ciągu  do  zsypu. 

Pozostałe  osiedla  —  otwarte  miejsca  składania  śmieci.  W  miejscach 
składania  ustawiane  są  metalowe  stojaki  z workami  plastikowymi,  do 
których  składane są  odpady  gnilne  i odpadki  higieniczne.  W  opisanych 
pojemnikach  gromadzone  są  surowce  wtórne. 

Wywozimy worki za śmieciami 2 razy w tygodniu na ul.  Konopnickiej 
do  MPGK.  Surowce  wtórne  wywozimy  w  zależności  od  potrzeb 
minimum  raz  na  dwa  tygodnie.  Częstotliwość  wywozu  reguluje  dział 
GZM  w  Spółdzielni. 

Uwaga! Opakowania  po kwasach  chemicznych,  benzynie  i innych  nie 
można  wrzucać  do  worków  plastikowych.  Grozi  to  rozpuszczeniem 
i zapaleniem  worka. 



KONCERT Y  W  AMFITEATRZ E 

PIĄTE K  19 Upiec 

19.00  Inauguracja  festiwalu 
20.00  Występy zespołów: WSSD, „Raj", Bogdan  Frankę—„Ga

natowe  otoki",  „Sempre  senore",  „Gaudium  et  Spes" 
21.30  Koncert  orkiestry  festiwalowej 
22.00  Dariusz  Moskała  i Józef  Skrzek,  Barbara  Szczepańska 
22.40  Koncert  Józefa  Skrzeka:  „Ojciec  Chrzestny  Dominika" 

SOBOTA  20 Upiec 

16.00  Koncert  popołudniowy  dla  dzieci 
20.30  Koncert  wieczorny 
23.00  Czesław  Niemen  —  recital 

NIEDZIEL A  21  lipiec 

16.00  Koncert  popołudniowy 
Zespół  Werbistów  z  Pieniężna,  Beata  i  Renata  Biel, 
zespół  Wolking  Life, Justyna  z Katowic, zespół  „Terra" 

17.00  Muzyka  poważna 
17.25  zespół  „Psalite",  Piotr  Jędrysik,  zespół  „St.  Matthias' 

Singers",  Ania  Maciaszek,  zespół  „Świt" 
20.30  Koncert  wieczorny:  „zespół  Kuby",  Beata  Bury 
21.30  Zespół  „Blask",  musikhall  „Jakub", 

zespół  zagraniczny  „Gospel  News" 

PONIEDZIAŁE K  22  lipiec 

16.00  Koncert  popołudniowy: Anna  Żurkowska,  Ryszard  Fid
ler,  zespół  „Markiza",  Zaespół  z par.  Marii  Magdaleny 
—  Tychy,  Iwona  Mrozik 

17.00  Wspólne  śpiewanie:  Dominika  Tonią,  zespół  „Teddys 
Angels",  Schola  z Józefa,  zespół  „Siloe" 

20.30  Koncert  wieczorny:  zespół  z  Bochni,  zespół  „Spes" 
21.30  Rock  opera  o św. Franciszku  — zespół  „Przemienienie" 

występ  orkiestry  festiwalowej 
23.00  Recital  Marka  Grechuty 

SPOTKANI A  MODLITEWN E 

SOBOTA  20  lipiec 

Kościół  św.  Klemensa 
9.00  Eucharystia  wszystkich  uczestników  festiwalu 

14.00  „godzina"  wyciszenia  —  rozmyślanie 
Amfiteatr 
20.00  duchowe  przygotowanie  do  wieczornego  koncertu 

NIEDZIEL A  21  lipiec 

Amfiteatr 
12.00  Eucharystia 
20.00  Nieszpory  niedzielne 

PONIEDZIAŁE K  23 Upiec 

Kościół  św.  K lemensa 

9.00  Eucharystia  wszystkich  uczestników  festiwalu 
14.00  Teatr  par.  z Chorzowa  „Refleksje  kapłana" 
Amfiteatr 
20.00  duchowe  przygotowanie  do  wieczornego  koncertu 

KONCERT Y  ORGANOW E  I  WYSTĘPY  CHÓRÓW 
Kościół  ewangelickoaugsburski  w  Ustroniu 

SOBOTA  20  lipiec 

15.00  Występ chóru  par.  św. Szczepana—  KatowiceBogucice 
Koncert  organowy  Henryka  Botora 

NIEDZIEL A  21  lipiec 

15.00  Występ  chóru  „Ustroń" 
Koncert  organowy  Józefa  Skrzeka 

PONIEDZIAŁE K  22  lipiec 

15.00  występ  chóru  „Bładnica" 

PRZEGLĄ D  TEATRÓ W 

Sala  w  P.P.  Uzdrowisko  ul.  Sanatoryjna  1 

SOBOTA  20  lipiec 

11.00  Przedstawienie  dla  dzieci  i  młodzieży 
Teatr  ruchu  z  Hecznarowic  „Rzecz  o  św.  Franciszku", 
„Uczynki  miłosierne" 

17.00  Teatr  „Logos"  z  Łodzi 
„Dialogus  pro  die  Nativitatis  Domini  Nostri  Jesu  Chri
sti" 

NIEDZIEL A  21  lipiec 

17.00  Teatr  „Kontrast"  BielskoBiała 
„Siedem  obrazów  duszy  w  twoich  łzach" 

PONIEDZIAŁE K  23  lipiec 

11.00  Drużyna  Harcerska z Cieszyna  „Pech" — przedstawienie 
pantomimicznosłownomuzyczne  pt.:  „Zagazowane 
Róże  Doktora" 

17.00  Grupa  teatralna  „Przyjaciele"  —  Chorzów  par.  św. 
Antoni  przedstawienie  pt.  „Apokalipsa" 

PRZEGLĄ D  FILMÓ W 

Kin o  „Uciecha" 

SOBOTA  20  lipiec 

18.30  Moja  lewa  stopa  —  film  nagrodzony  Oscarem 

NIEDZIEL A  21  lipiec 

18.30  „Życie  za  Życie"  —  film,  reż.  K.  Zanussi 

PONIEDZIAŁE K  23  lipiec 

18.30  Dzieci  gorszego  Boga  —  film,  reż  R.  Haines 

PLENER  MALARSK I 

w  czasie  przygotowań  do  festiwalu 

WYSTAW Y 

rzeźba,  grafika,  malarstwo  —  Muzeum  Ustrońskie,  Dom 
Kultury 

Redakcja  „Festusia"  w składzie:  Leszek  Makówka,  Zbigniew  Kadłubek,  Barnara  Janik  (grafiki) dziękuje „Gazecie  Ustrońskiej'"  za  to,  że 
pierwszy numer mógł się ukazać na łamach  tejże gazety.  Dziękujemy red. nacz. Leszkowi  Werpachowskiemu  za życzliwość oraz  współpracę. 
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SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

W  niedzielę  23  czerwca  1991  r.  odbył  się  I  Marszobieg  Dookoła 
Doliny Wisły. Trasa długości  77 km wiodła  szlakami  Beskidu  Śląskiego 
z Ustronia  na  Małą  Czantorię  i dalej przez  Wielką  Czantorię,  Soszów, 
Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Przysłup,  Baranią  Górę, Magórkę  Wiślań
ską,  Z ie lony  K o p i e c,  M a l i n ó w,  Przełęcz  S a l m o p o l s k ą,  T r zy  K o p c e, 

Orłową  i  Równicę  do  Ustronia.  Tylko  9  zawodników  odważyło  się 
wystartować  na  tak  trudną  trasę.  Impreza  przewidziana  była  tylko  dla 
naj wy trwalszych.  Marszobieg  odbył  się  w  upalny  dzień,  temperatura 
powietrza  dochodziła  do  30°C. 

W  klasyfikacji  generalnej  zwyciężył  Włodzimierz  Waluś  z  Bielska 
Białej  w  czasie  7  7  godz.  przed  Kazimierzem  Skowrońskim  z  TKK F 
Czeladź  w  czasie  7  godz.  8  min.  Trzecie  miejsce  zajął  Edward  Dudek 
z  RPG  Mysłowice  w  czasie  7 godz.  33  min.  Dalsze  miejsca  zajęli:  VI 
— Artu r  Pietrusiak  z Ustronia  w czasie  8 godz.,  V — Czesław  Mędrala 
z  BielskaBiałej,  czas  10  godz.,  VI  —  Andrzej   Georg  z  TSR  „Siła" 
Ustroń, czas  12 godz. 8 min., VI I —ex  equo Krzysztof Piątek  i Grzegorz 
Brachman  z  Rybnika  w czasie  12 godz.  36  min. 

Zwycięzca  Włodzimierz  Waluś  trzykrotnie  startował  już  w  super 
maratonach  na  100 km w Kaliszu  i uzyskał najlepszy czas 8 godz. 7 min. 
Najmłodszym  uczestnikiem  marszobiegu  był  wspaniały  16 letni  Artur 
Pietrusiak  z Ustronia,  który świetnie się spisał zajmując czwarte miejsce 
z  bardzo  dobrym  czasem. 

Organizatorem  Marszobiegu  dookoła  Wisły  był  Urzpd  Miejski 
w  Ustroniu  Wydział  Oświaty  i  Rekreacji  oraz  sędziowie  Jan  Kli ś 
i Gerard Naściszewski,  którzy  ufundowali nagrody  i przygotowali  liczne 
punkty  żywieniowe  na  trasie  marszobiegu. 

CO  SŁYCHA Ć 
W  USTRONIU? 

Trudno jest  pisać  o jakimś  miejscu,  w którym  się nie było.  Z  tym  zgodzi 
się każdy.  Ja  dzisiaj  stoję  przed  podobnym,  choć niezupełnie,  dylematem. 
Nie  ma  mnie  w  Ustroniu,  a  wypada  mi  pisać  o  nim  i jego  w  miarę 
aktualnych  sprawach.  No,  a jakże  mam pisać skoro  nie wiem co się dzieje?! 
Ustroń jest  miasteczkiem  na tyle dużym  (specyficznym)  ,żew  ciągu  dwóch 
tygodni  sytuacje  mogą  ulec  większym  lub  mniejszym  przeobrażeniom 
(wbrew  pozorom),a  z drugiej  strony  —  wiadomo,  że są  to spory  lokalne, 
tak  więc  raczej  trudno  się  o  nich  dowiedzieć  z  ogólnopolskich  środków 
masowego  przekazu. 

Dlatego  nie mogę pisać  o dalszych  kolejach  ustrońskiej,,afery  śmiecio
wej"  choć bardzo  mnie  to interesuje.  Równie  interesującą  rzeczą jest  dla 
mnie  funkcjonowanie  naszego  basenu,  który  poddany  był  remontom 
widocznym  m.in.  dzięki  temu,  że nie było  wody.  Jeśli jest  nadal  zamknięty 
to,  oby  dobre  prognozy  pogody  nadal  się nie sprawdzały,  jak  dotychczas, 
a  jeśli  otwarty  —  to  cześć  i  chwała  wszystkim,  którzy  się  do  tego 
przyczynili.  Inną  rzeczą  napawającą  mnie  niepokojem,  są nastroje  między 
nami  ustroniakami,  a  wczasowiczami.  Pod  jakim  hasłem  zachodzą 
obopólne  konflikty?  Mam  nadzieję,  że  nie  dochodzi  do jakiś  nieprzyjem
nych  zajść.  Zwłaszcza,  że najgorsze  mamy  przed  sobą!  Wielkimi  krokami 
zbliżają  się  najpierw  kabaretowe  noce,  a  potem  festiwal  Gaudę  Fest. 
Jestem  pewna,  że obie  te  imprezy  przyciągną  tłumy  turystycznej  gawiedzi 
do  Ustronia.  Ma  to,  jak  zwykle,  dwie  strony  —  dobrą  i  zlą.  Życzę 
wszystkim,  aby  potrafili  maksymalnie  wykorzystać  ten  wesoły  czas  i  tę 
dobrą  stronę  oraz  żeby  wszelkie  przykrości  legły  w gruzach  pod  ,,cięża
rem"  dobrego  humoru.  Tego  życzę  wszystkim  ustroniakom  i  wszystkim 
przyjezdnym  z  nadzieją,  że  sama  zdążę  jeszcze  przyłączyć  się  do  tej 
szampańskiej  zabawy. 

Magda  Dobranowska 

LyAtelier  du  Speetacie 
40 osobowy francuski  zespól  tańca nowoczesnego  preze
ntujący  różne  style  od  amerykańskiego  musichallu  do 
rocka  lat  osiemdziesiątych  zaprasza  na swoje  występy 

sobota  13.07  i niedziela  14.07 
godz.  19.00 

Amfiteat r   Ustroń 

Poziomo:  1) spieniona  na  morzu  4) załoga  sklepu  7) sycylijski wulkan  8) 
rankiem  na  trawie  9)  siła,  moc  11)  grupa  wędrownych  aktorów  12) 
zapach,  woń  13) za  sterem  samolotu  14) dobry  na  diecie  16  chroniony 
kwiat  górski  17) czeskie  dzisiaj  18)  kapitan  „Naut i lusa"  19)  swoboda 
wakacyjna  20)  imię  znakomitego  kierowcy  Fl  21)  męski  w  bok 
Pionowo:  1) potocznie o pieniądzach  2) doręczyciel  3) po strzale  startera 
4)  myśliwy  i  podróżnik  z  filmu  animowanego  5)  smaczne  ciasto  6) 
kumpel  Isaury  7) symb.  chem.  glinu  11) największa  latająca  wiewiórka 
13)  niektórzy  czują  je  nosem  15)  dorastający  As 

Rozwiązanie  powstanie  po  uszeregowaniu  liter  znajdujących się  w  po
lach  oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Rozwiązania  prosimy 
nadsyłać na adres redakcji do dnia 25 bm. Nagrodę — srebrny  łańcuszek 
—  funduje sklep  „Veritas"  p.  Józefa  Waszka. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   12 
Hasło:  Odwiedź  Muzeum 

W  wyniku  losowania  2  nagrody  po  50  tys.  zł  ufundowane  przez  firmę 
„Wyró b  Pieczątek  —  W.  Gęgotek"   otrzymują  p.  Helena  Głażewska. 
Cieszyn, ul. Skrajna  15a/3 oraz p. Jerzy Sztwiertnia, z Ustronia  Nierodzi
mia,  ul.  Skoczowska  142.  Nagrody  prosimy  odebrać  w  redakcji. 

GAZET A 
USTRONSKA 


