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USTROIĆ
Od kiedy prowadzi pan prywatne biuro podróży?
Od 1982 roku. Dokładnie od 1 kwietnia. Data jest prima
aprilisowa, ale było to faktem, chociaż ewenementem na
ówczesne czasy. Było to drugie biuro w Polsce, które uzyskało
koncesję. Pierwsze otrzymało ją cztery miesiące wcześniej,
jeszcze w 1981 roku.
Czy wcześniej pracował pan w turystyce?
Tak, przez 13 lat pracowałem w Przedsiębiorstwie Turystycz
nym „Czantoria" w Ustroniu. W tym pawiloniku na rynku,
gdzie obecnie mieści się kawiarnia. Pawilon był zresztą budowa
ny z pieniędzy Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.
A teraz, z przykrością trzeba to powiedzieć, nie pełni on zupełnie
funkcji związanej z turystyką.
Z jakimi problemami spotykał się pan dawniej pracując w turys
tyce, a z jakimi obecnie?
Jest zupełnie inna zasada pracy. Kiedyś nie trzeba było szukać
klienta. Domy wczasowe były tak obłożone, że w sprawoz
daniach wychodziło 120%. W tej chwili domy wczasowe
zabiegają o klientów. Nasza sytuacja jest w ogóle inna. Jesteśmy
typowymi pośrednikami. Nie mamy własnej bazy. Musimy
najpierw miejsca kupić, a potem szukać klienta, który kupi je od
nas. Nie ryzykujemy już umów zwanych „czarterem", gdzie
kupowało się bazę od czerwca do września i potem człowiek się
martwił, żeby to sprzedać. W tej chwili jest to już zbyt wielkie
ryzyko i chyba żadne biuro podróży nie idzie na takie roz
wiązania.
Jak się układa współpraca z domami wczasowymi?
Różnie. W obecnej sytuacji dużo zależy od obopólnej lojalności.
Ja, pracując tyle lat w turystyce, mam swoje układy i wiem, że
dany klient zadzwoni do mnie, a nie do domu wczasowego. Ale
zdarza się i tak, że ja go skieruję z kursokonferencją do domu
wczasowego, a za rok się dowiaduję, że oni znów coś organizują,
ale już sami. Kierownik ich przekonał, że po co mają przez
„Ustroniankę", skoro płacą więcej, a mogą bezpośrednio z nim
wszystko załatwić. Niektórzy z klientów dają się na to namówić.
A kierownik nie widzi, że to wszystko ma krótkie nogi.
W końcu, gdyby nie biuro, to on by nie miał tego klienta nawet
pierwszy raz. Mamy taką wewnętrzną czarną listę ośrodków
wczasowych, z którymi współpracujemy w ostateczności albo
wręcz wcale. Są nielojalni wobec nas.
Jaką działalnością zajmuje się pana biuro?
Turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, szkolna, organizowanie

Piękne stroje wojskowych artystów nie zwabiły publiczności do amfi
teatru.
Fot. W. Suchta

28 czerwca na swej pierw
szej sesji zebrała się nowo wy
brana Rada Miejska. Do cza
su wyboru przewodniczącego
RM obrady prowadził prze
wodniczący RM ubiegłej ka
dencji Zygmunt Białas. Roz
poczęto od przedstawienia się
radnych i złożenia ślubowa
nia. Wszyscy radni otrzymali
od Z. Białasa raport o mieście,
w którym Rada poprzedniej
kadencji przekazała swym na
stępcom wszystko to, co zro
biono i co trzeba jeszcze zro
bić w Ustroniu. Następnie wy
brano Stanisława Malinę, An
nę Borowiecką i Irenę Pawe
lec do Komisji Skrutacyjnej

i przystąpiono do wyboru
przewodniczącego Rady Mie
jskiej. Zgłoszono dwie kandy
datury. W głosowaniu tajnym
Franciszek Korcz uzyskał 18
głosów, Jan Szwarc 4 głosy.
Tym samym przewodniczącym
Rady
Miejskiej
kadencji
199498 został Franciszek
Korcz. On też od momentu
wyboru prowadził obrady se
sji. Wybrano też zastępców
przewodniczącego. Radni nie
wprowadzali tu zmian i tak
jak w poprzedniej kadencji
wybrano trzech zastępców.
Zgłoszono cztery kandydatu
ry, a w głosowaniu tajnym
(dokończenie na str. 4)

mmmmmmmmmm

00

00

różnych kursów, konferencji. Wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Prowadzimy także, w szerokim zakresie pojętą, informację
turystyczną. Uważam, że każde biuro turystyczne jest wręcz
zobligowane do tego, żeby taką działalność prowadzić. Jest to
działka zupełnie niedochodowa, bo za to pieniędzy się nie
bierze. Ale nie wyobrażam sobie, żeby mogło funkcjonować
takie biuro, które chce się nazywać turystycznym, a nie udzielał
informacji. W „Czantorii" byliśmy pod tym kątem specjalnie
szkoleni. Informacja turystyczna była bardzo dobrze zorganizo
(dokończenie la str. 2)
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(dokończenie ze sir. 1)
wana. Na rynku w Ustroniu mieliśmy wręcz wzorcowy punkt
informacyjny. W tej chwili, gdyby nie Centralna Recepcja, to
turysta nie dowiedziałby się niczego ani na temat szlaku turystycz
nego, ani gdzie jest ośrodek zdrowia. Uważam, że jakiś system
szkolenia powinien wrócić i młodzi ludzie, którzy chcą pracować
w turystyce powinni być w tym kierunku kształceni. Mamy tutaj
Studium Turystyczne. Dziwię się, że w ogóle w programie nie ma
czegoś takiego, jak informacja turystyczna. Ci młodzi ludzie,
którzy tu przychodzą, bo mieliśmy praktykantów i z Cieszyna
i z Ustronia, chociaż żyją w tym środowisku, to za bardzo nie
wiedzą co ich otacza. To jest przerażające.
Gdzie najdalej można wyjechać z pana biurem?
Na safari do Kenii. Są też takie propozycje jak Tunezja, Cypr,
Indie, Nepal, Indonezja i indywidualne podróże na cały świat.
Jeżeli ktoś ma swój program opracowany i chce na przykład
jechać do Nowej Zelandii, to możemy mu załatwić rezerwację
przelotów, zakwaterowania i wyżywienia.
A czy Ustroń jest miejscowością atrakcyjną dla osób, które
przyjeżdżają tu na wypoczynek? Czy jest dużo chętnych, do
spędzenia urlopu u nas?
Wydaje mi się, że jest atrakcyjny. Tylko, że to znowu trochę
inaczej u nas w biurze wygląda. Wiele osób dzwoni bezpośrednio
do domów wczasowych. My nie widzimy jak to się ilościowo
kształtuje. U nas tak jakby frekwencja się zmniejszała, ale
obserwując to co się dzieje w mieście, jest na dobrym poziomie.
Zwłaszcza w sezonie nie powinno być kłopotów z zagospodaro
waniem miejsc.
A czy u pana można dostać skierowanie na prywatne kwatery, czy
dużo ich jest w Ustroniu i czy turyści chętnie z nich korzystają?
Prywatne kwatery umarły śmiercią naturalną. Tak ja bym to
określił. Z tego co wiem, w Ustroniu funkcjonują dwa pensjonaty
gdzie można dostać nocleg. To znaczy te dwa punkty są zgłoszone
w Centralnej Recepcji i u nas. Dużo osób wynajmuje, ale bez
rejestracji. Kiedyś, gdy pracowałem w „Czantorii", w ewidencji
mieliśmy ponad pięćset adresów. Była to baza na około 2 tysiące
miejsc. Przyszedł potem moment ogólnego załamania się koniun
ktury, To były początki lat 80tych. Nie było klientów i ludzie się
przebranżowali. W tej chwili trudno powiedzieć, żeby w Ustroniu
funkcjonowały kwatery prywatne. One na pewno są i ja wiem
o tym. Prywatnie wiem, kto wynajmuje. Ale nie mamy w tej chwili
rejestru kwater. Jeżeli przyjdzie turysta, ja mu nie mogę dać
skierowania na kwaterę, bo takich nie mam.
Czy trudno jest skompletować wycieczkę, żeby się opłacała?
Nie jest łatwo. My jesteśmy w zasadzie jedynym biurem, co nie
powinno być złe, ale też Ustroń nie jest metropolią. Ile my
możemy ludzi wywieźć do Hiszpanii czy do Włoch. Jak ich
wszystkich wywieziemy w tym roku, to w przyszłym nie będę miał
co robić.
Polaków jeszcze stać na podróże i wczasy?
Stać. Wydaje mi się, że jest to kwestia alternatywy. Jeden sobie
kupi malucha, a drugi jedzie dookoła świata. W tej chwili pół litra
wódki kosztuje 80 tysięcy. 20 butelek i stać nas na wczasy we
11,5 tys. mieszkańców. Naj
więcej dusz jest w samym Go
leszowie — 4000, najmniej
w Kazakowicach — 600.

Tętni życiem ośrodek spor
towy „Start" w Wiśle. Nieda
wno przebywały w nim olim
pijki Boceki Kwaśny, jeżdżąc
na nartorolkach.
152 dzieci, w tym 81 dziew
czynek urodziło się w gminie
Goleszów w ub. r. Liczy ona
1 r»»^« T

Zespół Opieki Zdrowotnej
ma nową Radę Nadzorczą.
W jej skład wchodzą przed
stawiciele wszystkich miast
i gmin z regionu.
*
*
5 mld zł potrzebuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśle. Na zadania własne
przeznaczono 2,1 mld zł.

Fot. W. Suchta

Włoszech, nie można oczywiście powiedzieć, że generalnie wszyst
kim się tak dobrze powodzi, że mogą pojechać, gdzie im się
zamarzy. Tak nigdy nie będzie w żadnej społeczności.
Ostatnio pojawiają się sezonowe biura podróży. Zbierają pieniądze,
przyjmują klientów, po czym się likwidują. W jaki sposób się ustrzec
przed takimi nierzetelnymi biurami. Jakie dokumenty sprawdzić?
Dokumenty to on będzie miał zawsze w porządku, bo będzie miał
aktualne pozwolenie na działalność. Niestety póki co, wszystko
opiera się na takich właśnie papierach. Ale już na szczęście lada
miesiąc zostanie uchwalona ustawa o prowadzeniu działalności
turystycznej. Ale żeby wiedzieć, że biuro jest wiarygodne, to
można sprawdzić czy jest ono członkiem jakiegoś stowarzyszenia,
na przykład Polskiej Izby Turystyki. Byłoby to dość ważne, bo
w tej chwili, na około 3 do 3,5 tysiąca biur podróży w Polsce, nikt
tak dokładnie nie wie ile ich jest, gdzieś około 200jest zrzeszonych
w Izbie. Jest to dobrowolna organizacja. My jesteśmy jej człon
kiem. To się wiąże z kosztami, bo za przynależność trzeba płacić.
Ale daje to przynajmniej minimum komfortu psychicznego.
Na koniec chciałam jeszcze zapytać o wybory do samorządu

miejskiego. Jak pan myśli dlaczego żaden z kandydatów Towarzys
twa Rozwoju Turystyki nie wszedł do Rady?
Właśnie nie wiem. Sam się nad tym zastanawiałem. Pewne osoby
chyba dlatego, że nie wiadomo czy działają w Towarzystwie czy
nie. Był taki okres, że pewna grupa osób, które kandydowały
wycofała się z działalności. Może właśnie takie niezdecydowanie
spowodowało niechęć do danej osoby. A reszty nie mogę sobie
wytłumaczyć.
Myśli pan, że to w jakiś sposób odbije się na turystyce ustrońskiej?
Raczej nie powinno. Większość nowych radnych wie z czego
Ustroń żyje. I wydaje mi się, że tu nie powinno dojść do jakiegoś
generalnego załamania polityki gospodarczej miasta w stosunku
do turystyki. Innego wyjścia nie ma. I chyba wszyscy to wiedzą.
W Radzie jest zresztą pan Korcz, z popredniej kadencji, który
chyba nie przeorientuje tej polityki. Jest tam parę osób, które
wiedzą, że tutaj musi być turystyka. Kuźni na nowo już nie
postawią.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magdalena Dobranowska
Przy Domu Pomocy Spo
łecznej w Cieszynie działa skl
epik „Wszystko na prezen
ty". Można tam kupić róż
ne fajne rzeczy wytwarzane
przez pensjonariuszy i nie
tylko.
*

*

6 lat działa Orkiestra Salo
nowa Filii UŚ. Muzycy mają
w repertuarze 300 utworów
różnych kompozytorów. Za
grali dotąd ponad 80 koncer
tów w kraju oraz w Niemczech
i Czechach.

9 rok działa Klub Lotniowy
Ziemi Cieszyńskiej, który pro
wadzi sekcję lotniową i para
lotniową. Członków jest 20.
W Ikarów bawią się głównie
młodzi ludzie ze Skoczowa,
Wisły, Ustronia, Cieszyna
i Goleszowa.
*
169 pożarów wybuchło
w ub. r. w naszym regionie.
Najwięcej w Cieszynie i gmi
nie Skoczów. Straty wyniosły
5,2 mld.
(nik)

30 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Dożynkowego.
Znany jest już termin ustrońskich dożynek, które odbędą się 21 sierpnia,
a z wojewódzkimi władzami PSL ustalono, iż będą to dożynki o randze
wojewódzkiej. Tradycyjnie imprezę rozpocznie korowód ulicami mias
ta. W amfiteatrze przewidziano występy. Planuje się też zorganizowanie
trzech wystaw: starych i nowoczesnych maszyn rolniczych, po raz
pierwszy w Ustroniu ma się odbyć wystawa psów oraz wystawa zbiorów
ustrońskich kolekcjonerów. Komitet Dożynkowy zwraca się do wszyst
kich zbieraczy, którzy chcieliby zaprezentować swe kolekcje o zgłasza
nie się do końca lipca do Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
Na ślubnym kobiercu stanęli:
25 czerwca 1994 r
Izabela Kaleta, Ustroń i Wiesław Fuja, Ustroń
Joanna Adamczyk, Ustroń i Jacek Oświęcimski, Bobowa
*ir
¿r
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Henryk Chabrowski, lat 92, ul. Tartaczna 16
Paweł Wiencek, lat 91, ul. Brzozowa 16
Emilia Błaszczyk, lat 92, ul. Wiśniowa 2
Anna Lassota, lat 80, Oś. Manhatan 5/12
ćr * ćr

25/25.06.94 r.
Skradziono samochód marki Fiat
126p. Pojazd został odnaleziony.
Policja jest na tropie sprawców.
25.06.94 r.
Ujawniono włamanie na teren bu
dynku w remoncie. Nieznani
sprawcy skradli różne przedmioty
na łączną wartość 5 min zł.
25.06.94 r.
Włamanie do baraku na terenie
prywatnej działki. Nieznani spra
wcy zabrali między innymi elekt
ryczną kosiarkę, silnik do piły
tarczowej i 25 metrów węża zbro
jonego. Wartość skradzionych
rzeczy — 4 min zł.
25.06.94 r.
Około godz. 22.30 nieznany spra
wca włamał się do samochodu
BMW i skradł radioodtwarzacz
marki SONY, wartości 7 min zł.
26.06.94 r.
Kolizja drogowa na ul. Daszyńs
kiego. Na prawidłowo zaparko
wany samochód marki Honda na
jechał, podczas manewru cofania,
samochód Renault. Sprawca
zbiegł z miejsca zdarzenia, ale
zdołano ustalić jego personalia.

Na festynie w „Utropku' puszczano wianki, co obserwowało wyjąt
Fot. W. Suchta
kowo dużo osób.
Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Czech, lat 77, ul. Skoczowska 107
Paweł Cieślar, lat 73, ul. Akacjowa 59
Tadeusz Wąsek, lat 58, ul. Szpitalna 12
Zuzanna Ogrodzka, lat 85, ul. Wantuły 58

Zmarł Rudolf Demel — malarz beskidzkiego
piękna, nestor grupy plastycznej „Brzimy".
Urodził się 10 czerwca 1906 r. w Klimkowicach koło Opawy.
Dzieciństwo spędził w Ustroniu i tu w 1918 r. ukończył szkołę
podstawową. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, gdzie zawód
lakiernika — malarza był przekazywany z ojca na synów.
Rodzina była uzdolniona plastycznie, co przejawiało się w zain
teresowaniach i osiągnięciach artystycznych jej członków. Wi
dzę z dziedziny malarstwa przekazał Rudolfowi starszy brat
Leonard. Kontakt z Ludwikiem Konarzewskim zaważył na
rozwinięciu się u Rudolfa Demela uzdolnień plastycznych.
Pierwszy obraz namalował w 1928 roku. Odtąd praca rzemieśl
nicza szła w parze z pracą twórczą. Utrwalał farbami olejnymi
przeobrażający się pejzaż beskidzki a przede wszystkim piękno
n a t u r y . Z a j m o w a ł się r ó w n i e ż m a l o w a n i e m p o l i c h r o m i i w k o ś 

ciołach. Wymalował 26 kościołów nie tylko na Śląsku, ale także
na Ziemi Kieleckiej według projektu Ludwika Konarzewskiego.
Jego obrazy olejne wielokrotnie bryły udział w wystawach.
W 1989 r. zorganizowano wystawę 30 obrazów malarza w Mu
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Tradycje plastyczne rodziny
Demelów kontynuuje jego córka Zygfryda Bąkosz. Rudolf
Demel zmarł 27 czerwca.
Rodzinie zmarłego, wyrazy serdecznego współczucia składa Gru
pa Ustrońskich Twórców „Brzimy".

26.06.94 r.
O godz. 1.00 w nocy patrol policji
zatrzymał samochód do rutyno
wej kontroli drogowej. W trakcie
kontroli stwierdzono, że kierowca
jest pod wpływem alkoholu. Poli
cjanci przystąpili do wykonywa
nia czynności służbowych. Za od
stąpienie od nich kierowca zaofe
rował funkcjonariuszom łapów
kę. Propozycja została odrzuco
na, a o całym zdarzeniu powiado
miono prokuraturę, która wszczę
ła stosowane postępowanie.
26.06.94 r.
O godz. 6.00 ujawniono włamanie
do kiosku „Ruchu". Nieznany
sprawca wyniósł różne artykuły
na łączną wartość 10 min zł.
26.06.94 r.
Włamanie do samochodu marki
Peugot 205. Sprawca wybił przed
nią szybę i zabrał radioootwa
rzacz marki SONY, za 4 min zł.
26.06.94 r.
Wypadek drogowy. Nieletni ro
werzysta nie zachował należytej
ostrożności i przy wykonywaniu
skrętu w lewo wjechał pod koła
nadjeżdżającego Fiata 126p. Ro
werzystę ze wstrząsem mózgu
przewieziono do Szpitala Śląskie
go w Cieszynie.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ustroniu dziękują
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu nowego
samochodu marki Polonez na potrzeby komisariatu. Tym
samym komendant komisariatu wraz z podległymi funkcjona
riuszami wyraża nadzieję, iż samochód ten przyczyni się do
sprawniejszego i szybszego reagowania Policji na zdarzenia
mające miejsce w Ustroniu.
Komisariat Policji w Ustroniu dziękuje mieszkańcom, którzy 15
czerwca pomogli Policji w ujęciu groźnego przestępcy, skazane
go prawomocnym wyrokiem na 25 lat więzienia za popełnione
przestępstwo.

24.06.94 r.— W trakcie kontroli
osób handlujących na targowis
ku, nakazano opuszczenie targo
wiska obywatelom Bułgarii, któ
rzy nie posiadali wymaganych ze
zwoleń.
27.06.94 r. — Kontrola terenów
zielonych, wałów rzeki Wisły od
Nierodzimia do Polany. W trzech
wypadkach nałożono blokady na
koła. Nałożono również mandaty
karne na sumę 600 tys. zł.
28.06.94 r. — Nakazano Zakła
dom Kuźniczym usunięcie znisz
czonej tablicy reklamowej przy ul.
Daszyńskiego.

Ustalono winnego, który podczas
wariackiej jazdy motocyklem na
osiedlu Hermanice, zniszczył bra
mę wjazdową do jednej z posesji.
Nałożono mandat — 500 tys. zł
i nakazano zwrot kosztów napra
wy.
Kontrola terenów wzdłuż rzeki
Wisły. Nałożono mandaty na su
mę 500 tys. zł.
29.06.94 r.
Zatrzymano młodych motocykli
stów, rażąco naruszających prze
pisy. Przeprowadzono rozmowę
i ukarano mandatem karnym.
Kontrola terenów nad Wisłą.
Nałożono mandaty na sumę 550
tys.
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poszczególni kandydaci uzyskali
następujące ilości głosów: Wło
dzimierz Chmielewski — 8, Ru
dolf Krużołek — 21, Alojzy Si
kora — 18, Jan Szwarc — 18.
zastępcami
przewodniczącego
RM zostali R. Krużołek, A. Siko
ra i J. Szwarc. W kolejnym punk
cie obrad ustalono termin kolej
nej sesji, na której dokona się
wyboru burmistrzów, Zarządu
Miasta i delegata do Sejmiku
Samorządowego. Radni posta
nowili, że spotkają się w piątek
1 lipca. Propozycja radnej Emilii
Czembor by uczynić to szybciej
nie znalazła aprobaty. Argumen
towano, że należy dać czas tym
wszystkim, którzy o funkcję bur
mistrza chcą się ubiegać.
Już na pierwszej sesji radni
poruszyli kilka spraw z życia
codziennego Ustronia. Ich pyta
nia do burmistrzów dotyczyły
głównie dróg. Radny Michał Ju
rczok mówił o fatalnym stanie
drogi na Równicę. Właściciele
Czarciego Kopyta i schroniska
chcą finansowo uczestniczyć
w remoncie. T. Duda stwierdził
jednak, że tego remontu nie za
planowano w budżecie gdyż jest
to droga wojewódzka. Ewentual
ne zmiany w budżecie musi

uchwalić Rada. Radna Irena Pa
welec upewniła się, iż na Poniwcu
nie będzie stacji przeładunko
wej odpadów po likwidacji wysy
piska.
Druga sesja RM zgodnie z pla
nem odbyła się 1 lipca. Obrady
prowadził przewodniczący RM
Franciszek Korcz. Poinformował
on radnych, że wywieszono ogło
szenie o wyborze burmistrza.
Następnie wybrano Annę Boro
wiecką, Irenę Pawelec i Jerzego
Śliwkę do Komisji Skrutacyjnej
i przystąpiono do wyboru bur

mistrza. F. Korcz odczytał zgło
szenie Kazimierza Hanusa, do
tychczasowego burmistrza, na to
stanowisko. Innych kandydatur
nie zgłoszono. W głosowaniu taj
nym 21 radnych opowiedziało się
za kandydaturą K. Hanusa, je
den radny był przeciw. Z kolei
wybierano zastępcę burmistrza
i tu K. Hanus wysunął kandyda
turę Tadeusza Dudy, dotychcza
sowego swego zastępcy. Rów
nież w tym wypadku była to
jedyna kandydatura. 18 radnych
w głosowaniu tajnym opowie
działo się za kandydatem, czte
rech było przeciw. Także w glo
sowaniu tajnym wybrano pozos
tałych pięciu członków Zarządu
Miasta. Zgłoszono siedem kan
dydatur, a poszczególni radni
otrzymali następujące ilości gło
sów: Bronisława Brandys — 9,
Włodzimierz Chmielewski — 7,
Adolf Cieślar — 15, Emilia Cze
mbor — 22, Michał Jurczok
— 22, Stanisław Malina — 17,
Józef Waszek —16. Tym samym
Zarząd Miasta pracować będzie
w składzie: K. Hanus, T. Duda, A.
Cieślar, E. Czembor, M. Jurczok,
S. Malina i J. Waszek. Wybrano
też delegata ustrońskiej Rady do
Sejmiku Samorządowego. Zgło
szono
trzech
kandydatów
i otrzymali oni następujące ilości
głosów:
Halina
Rako
wskaDzierżewicz — 3, Henryk
Hojdysz — 14, Lesław Werpa
chowski — 1. Oznacza to, że
delegatem do Sejmiku Sa
morządowego został H. Hoj
dysz. Tak jak na pierwszej sesji
radni mieli sporo pytań do
burmistrzów, ustalono też, że na
sesjach ustrońskiej Rady Miej
skiej zachowany zostanie punkt
„Zapytania
mieszkańców",
w którym każdy obywatel mo
że kierować pytania do władz
miasta.

Na pierwszej sesji radni przedstawiali się sobie. Czynili to w porządku
alfabetycznym. Rozpoczął Jerzy Bałdys.

A riołflło
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Nagrodę odbiera Sylwia Szturc.

Fot. W. Suchta

W czwartek 23 czerwca i w piątek 24 czerwca zostały rozdane
nagrody w konkursie plastycznym „Ustroń widziany oczami
dziecka". Konkurs organizowała Biblioteka Publiczna w Ustro
niu, a wzięło w nim udział 85 dzieci z przedszkoli, zerówek
i szkół podstawowych. Jury w składzie Iwona Dzierże
wiczWikarek, Gertruda Fiedor i Urszula Wałach oceniało
oryginalność i estetykę prac oraz pomysłowość twórców. Wy
bór zwycięzców nie był łatwy o czym może świadczyć przy
znanie trzech pierwszych, trzech drugich i trzech trzecich miejsc.
Pierwsze miejsca zajęły Ewa Białas (kl. IVc, SP2), Izabela
Grzybek (kl. Vc, SP2) i Alicja Wisełka (Przedszkole nr 7).
Drugie miejsca przyznano Katarzynie Gluzie (kl. Vc, SP2),
Sarze Jakubowicz (kl. IVb, SP2) i Krzysztofowi Śliżowi
(Przdszkole nr 7), a trzecie — Ani Cieślar (Przedszkole nr 7),
Dorocie Borowieckiej (kl. Vb, SP2) i Sylwii Szturc (kl. IVa,
SP2). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe zakupione
przez Bibliotekę Publiczną, a dla wszystkich uczestników kon
kursu przygotowane były słodycze, ufundowane przez Michała
Bożka. W czwartek konkurs został rozstrzygnięty dla przed
szkolaków, których z nagrodami odwiedziła Ewa Fiedor,
prowadząca Oddział dziecięcy biblioteki. Na uczniów szkół
podstawowych książki i słodycze czekały w piątek w bibliotece
dziecięcej. Niestety niewielu konkursowiczów zgłosiło się po
swoje nagrody. Zapewne byli zbyt przejęci końcem roku
(MD)
szkolnego.

Listy do redakcji
Jestem mieszkanką osiedla domków jednorodzinnych przy ul.
Wantuly. Akcja propagandowa władz miasta spowodowała, że od
roku systematycznie segreguję odpady i wyrzucam je do od
powiednich kontenerów. Okazuje się, że mój trud idzie na marne.
Firma TrosEko odbierając śmieci z naszego osiedla nie zważa na
to, co znajduje się w danym pojemniku i wsypuje wszystko razem
do śmieciarki. Takie postępowanie powoduje, że liczni moi
sąsiedzi zaprzestają segregacji. Chciałabym zapytać, czy władze
Ustronia nie mają żadnego wpływu na firmę zajmującą się
wywozem odpadów z osiedla, na którym mieszkam.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.

O ustosunkowanie d o listu czytelniczki poprosiliśmy właś
ciciela firmy TrosEko zajmującej się wywozem odpadów
z Ustronia. Leon Troszok powiedział nam, że faktycznie mogło
powstać przekonanie, iż firma nie przestrzega reguł segregacji.
Takie wrażenie wynika z tego, że faktycznie czasem, gdy np. jest
mało odpadów szklanych, na wierzch kładzie się makulaturę, by
zaoszczędzić dodatkowy kurs samochodu. D o d a t k o w o ten sam
samochód jeździ po odpady segregowane, jak i p o te z normal
nych kubłów. T o też może mylić mieszkańców. L. Troszok
zapewnił nas, że wszelkie rygory związane z segregacją są
zachowywane.

W ostatnim numerze GU pisaliśmy o osiągnięciach uczniów
SP2 w olimpiadach przedmiotowych. Okazuje się, że to nie
koniec ich sukcesów. W maju 78 uczniów przystąpiło do
międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur mate
matyczny". Startowali w trzech grupach: kl. III i IV, Vi VI oraz
VII i VIII. Konkurs polegał na rozwiązaniu 30 zadań w ciągu 75
minut. Przy obliczeniach nie można było posługiwać się kal
kulatorem.
Największy sukces odniósł Przemysław Dudek z kl. Va, który
zajął 6 miejsce w Polsce na 2620 startujących w jego przedziale
wiekowym. Wyróżnienia otrzymali także Przemysław Gawęda
(kl. Va), Rafał Korzeń (kl. IVd) oraz Łukasz Czembor (kl. VIII).
Chłopców do konkursu przygotowywały panie Krystyna Heller
i Genowefa Podżorska. Uczniowie z województwa bielskiego po
raz pierwszy brali udział w „Kangurze matematycznym".
Europejska centrala konkursu znajduje się we Francji, a do
rywalizacji przystępują młodzi matematycy z różnych krajów
świata m. in. Szwecji, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Polski, Rosji
Słowacji.
(M. D. )
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Trenuje A. Ciemniak. Na sztandze 180 kg.

Fot. W. Suchta

Już pisaliśmy o osiągnięciach zawodników sekcji kulturystyki i trój
boju siłowego KS „Kuźnia Ustroń". Nasi siłacze nie spoczęli na laurach
i nadal ciężko trenują, czego wynikiem są ich kolejne sukcesy. Andrzej
Ciemniak zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w wycis
kaniu leżąc, w czwartej kategorii wagowej do 90 kg. Jego kolega
— Dariusz Michalski startował w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Trójboju Siłowym, zajmując 3 miejsce, również w czwartej kategorii
wagowej do 90 kg. D. Michalski występował na tych zawodach
w barwach AZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
(M. D. )
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Clopcy nie mieli pary i wzięli
mnie. Wystartowaliśmy jako
ostatni, a gdzieś w polowie dro
gi już byliśmy pierwsi. Popeł
niliśmy jeden błąd, gdy zgubili
śmy drogę, ale szybko to na
prawiliśmy. Potem gdy biegliś
my na dól zobaczyłam coś
w trawie. Pomyślałam, ze może
to być kwiat paproci. Wróciliś
my i rzeczywiście był to kwiat
paproci. Ani przez chwilę nie
brakowało mi sił, a podobało
mi się to, że na trasie ludzie nas
dopingowali i udało się zająć
pierwsze miejsce — powiedzia
ła nam na mecie I Romantycz
nego Biegu Parami Po Kwiat
Paproci jego zwyciężczyni
Ania Stanieczek z Goleszowa.
Bieg rozegrano 24 czerwca na
ścieżkach spacerowych Zawo
dzia, a wieczorna pora, piękna
pogoda i pochodnie na trasie
sprawiły, że wczasowicze i ku
racjusze żywo dopingowali
biegnące pary — niektórzy na
trasie, inni z balkonów. Regu
lamin biegów romantycznych
mówi, że pary biegnące muszą
trzymać się za ręce. Osiem par,
które kończyły bieg pod Szpi
talem Uzdrowiskowym waru
nek ten spełniło. Najszybciej
trasę liczącą 3200 m pokonali
Ania Stanieczek z Goleszowa
reprezentująca MarabuSki
Gub w Ustroniu z Adolfem
Garncarzem również z Gole
szowa reprezentującym TSR
„Siłę" w Ustroniu. Następne
miejsca zajęli: 2. Jerzy Mazur
z córką Agnieszką z Krapko
wic, 3. Edward Kędzior ze Sko
czowa z Zofią Leśkiewicz

Fot. W. Suchta

z BielskaBiałej, 4. Franciszek
Pasterny z Ustronia z Anną
Niemczyk z Goleszowa, 5. Ro
bert Tur z Leszczyn z Anią
Ptak z BielskaBiałej, 6. Jedy
na para małżeńska Zbigniew
Ptak z żoną Anielą z Bielska
Białej, 8. Maciek Derewniuk
z Marią Derewniuk z Ustronia.
Zwycięska para otrzymała
w nagrodę bezpłatny weeken
dowy pobyt w hotelu „Jaskół
ka" w UstroniuZawodziu
oraz nagrodę za znalezienie
kwiatu paproci.

znowu ten bieg wygrać. Jest to wspaniały bieg widokowo, może
trochę za mało rozpropagowany—powiedział na mecie W. Waluś.
W niedzielę 26 czerwca, w skwarze lejącym się z nieba,
rozegrano IV Ogólnopolski Marszobieg Dookoła Doliny Wisły
na dystansie 77 km, trasą przez Czantorię, Stożek, Baranią
Górę, Trzy Kopce, Orłową, Równicę do mety w Ustroniu przy
basenie kąpielowym. Wśród 35 uczestników znalazły się dwie
kobiety i obie ukończyły konkurencję: Anna Solecka z Katowic
w czasie 8 godz. 50 min. 52 sek. i Alicja Banasiak z BielskaBiałej
w czasie 10.12.50. W klasyfikacji generalnej po raz czwarty
zwyciężył Włodzimierz Waluś z BielskaBiałej (6.02.40) przed
Kazimierzem Skowrońskim z Dąbrowy Górniczej (7.05.50)
i Zenonem Staną z Brcnncj. Tegoroczny Marszobieg ukończyło

trzech mieszkańców Ustronia: Franciszek Pasterny, Czesław
Stawarz i najlepszy z ustroniaków Artur Pietrusiak, który
z czasem 9.16.30, zajął 15 miejsce.
— Upal byl niesamowity. Na otwartych przestrzeniach czułem
się jak pstrąg rzucony na patelnię. Dlatego też mój czas nie jest
rewelacyjny. Ostatni podbieg pod Równicę cały przebiegłem, ale
tylko dlatego, że wiedziałem, iż potem jest tylko trasa na dól do
mety. Jedyny moment gdy przeszedłem do marszu miałem pod
Baranią Górą. Jestem Góralem i w przyszłym roku postaram się

Zasłużony odpoczynek po morderczym biegu. Z nr 30 zwycięzca
W. Waluś.
Fot. W. Suchta

Gazeta Ustrońska 5

I
z

i m p o r t u

I

J3
J3

Finisz Biegu Romantycznego odbywał się w świetle pochodni.
Fot. W. Suchta
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuly
Sekcja Tenisa Ziemnego KS „Kuźnia" ogłasza nabór dzieci w wieku
od 5 do 15 lat do szkółki tenisowej. Koszt uczestnictwa: 400 tys.
— wpisowe, opłata jednorazowa, 150 tys. — za każdy miesiąc treningów
(3 razy w tygodniu).
Sekcja Kulturystyki i Trójboju Siłowego KS „Kuźnia" zaprasza
wszystkich chętnych do trenowania na siłowni przy kortach.
Zapisy do obu sekcji prowadzone są codziennie od godziny 15.00.

a

a

a

a

a

Kantor WWG "
„USTRONIANKA"
przy ulicy 3 Maja 48, oferuje
wyjątkowo atrakcyjne ceny
skupu i sprzedaż walut.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do
soboty w godzinach od 8.00 do 21.00.

ZAKŁAD PIECZĄTKARSKI
ul. W s p ó l n a 5 ( K a p l i c ó w k a ) , 4 3  4 3 0

Skoczów

poleca ekspresowy wyrób pieczątek
„ T R O D A T " , „ C O L O P " ,
„ W A G R A F "
Oferujemy numeratory, datowniki i różnokolorowe tusze stemplarskie

Zakład czynny codziennie, również w soboty
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Wystawy:

MOKATE
Zd Produkcyjny i Biuro Sprzedaży:
UstrońNierodzim, ul. Dobra,
tel/fax: 03864/3798, tlx 38447
Biuro Handlowe: 40127 K A T O W I C E , PL. G R U N W A L D Z K I 810
tel. 594111, 5 9 4 1 4 1 , 594112, fax: 580679, tlx 0313725

O F E R T A

H A N D L O W A

•
KAWA CAPPUCCINO „MOKATE"
 PRODUKCJA WŁASNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

^  T . j

/

^Mlk kOWd jest MM

Cappuccino bez czekolady
~ M o k d t e CappUCtitlO ~
Cappuocino z czekoladą
Cappuccino czekoladowe
Cappuccino cherry
Cappuccino Amaretto
KAWA „PO WIEDEŃSKU"
Cappuccino Vanille
— PRODUKCJA WŁASNA
Kawa mrożona — Cappuccino Shake
1. Kawa „po wiedeńsku"
Kawa Cappuccino — Display
2. Kawa „po wiedeńsku"
Cappuccino Cherry — Display
— Display
Cappuccino Amaretto — Display

zawsze takie samo,
s
najlepszej

UWAGA: Na wszystkie oferowane przez nas towary posiadamy atesty.

Życzymy

miłej współpracy

Firma MOKA TE Ustroń

Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 2 9 9 6
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
— Wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Zabytki Ustronia
— Kompozycje z drewna Stanisława Zormana (Czechy)
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, w niedzielę po uprzed
nim zgłoszeniu zainteresowanych.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 M a j a 68, teł. 2996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty — godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
Galeria na Gojach B. i K. H e c z k o
Ustroń, ul. Blaszczyka 19 — czynna codziennie
Galeria grupy ustrońskich twórców „ B r z i m y "
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Festiwal Twórczości Religijnej „GaudeFest"
7—11.7.1994 r. AMFITEATR — szczegóły na afiszach

Sport
16—17.7.1994 r. Turniej o „Grand Prix" Ustronia w tenisie ziemnym
Korty Tenisowe Park Kościuszki

Listy do redakcji
25 i 26 czerwca w Ustroniu uroczyście otwierano sezon letni. Cykl
imprez rozpoczął przemarsz Orkiestry Dętej Kopalni „Pniówek".
Muzycy i towarzyszący im kuracjusze wyruszyli spod Szpitala Uzdrowi
skowego i przeszli ulicami miasta pod amfiteatr. Tam orkiestra umilała
czas ludziom czekającym na drugą atrakcję popołudnia. Była nią
widowisko historyczne „Orzeł Biały" w wykonaniu Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Nieliczna widownia mogła

Fot. W. Suchta
podziwiać wspaniałe stroje różnych epok historycznych, wysłuchać
znanych pieśni patriotycznych oraz obejrzeć tradycyjne tańce polskie.
Komu spodobał się ten występ, mógł przyjść wieczorem na koncert
solistów wojskowego zespołu. Wykonywali oni między innymi znane
arie z oper Moniuszki i Mozarta, nie zabrakło także ognistego
czardasza. Największy aplauz publiczności wywołał występ pięciu
młodych ludzi z grupy wokalnej „Chorał", którzy zaprezentowali
wiązankę melodyjnych szlagierów. Duże zainteresowanie, szczególnie
żeńskiej części widowni, wzbudzał prowadzący koncert Roman Kogut,
który na koniec zaśpiewał w języku francuskim piosenkę własnego
autorstwa. Cały zespół pożegnał się z publicznością przy dźwiękach
Marsza Radetzkiego.
Przez cały czas trwania występów na deskach amfiteatru, w parku
kuracyjnym można się było posilić i zaspokoić pragnienie. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się wieczorna dyskoteka przy kręgu tanecz
nym utrzymana w atmosferze lat 60tych.
W niedzielę, kto zmęczył się słońcem, mógł także przyjść do
amfiteatru, gdzie od godziny 16.00 odbywały się różne imprezy. Na
początek Sasza Popa zachęcał publiczność do zabawy przy dźwiękach
popularnych piosenek. Po nim na scenie amfiteatru pojawili się soliści
PZLPiT „Śląsk", którzy tym razem występowali jako kabaret „Chwi
la". Zaprezentowali piosenki Mariana Hemara oraz inne melodie
popularne w okresie międzywojennym. Jednak największą atrakcją
niedzielnego programu byli Masztalscy, którzy jak zwykle bawili swoich
wielbicieli różnymi „wicami", a pożegnali się tradycyjnymi „No, tóż
pyrsk ludkowie".
(MD)

PIOSENKA WCZASOWA
W dniu 24 lipca odbędzie się już po raz trzeci Konkurs
Piosenki Wczasowej „JASZOWIEC 94". Jest to impreza prze
znaczona dla wczasowiczów Jaszowca i nie tylko... W dni
poprzedzające konkurs odbywać się będą w Ondraszku próby
aby oswoić wykonawców z mikrofonem, dobrać podkład
muzyczny itp. Wielki finał rozpocznie się w niedzielę 24.07
o godz. 15.00 w zaimprowizowanym amfiteatrze przy Ondrasz
ku. Gościem programu będzie Tomasz Szwed — znany wyko
nawca muzyki country.
Natomiast w przeddzień finału, w sobotę 23 lipca odbędzie się
festyn. Od strony muzycznej czas umilać będzie kapela „Jor
gusie", wystąpi również Mona Liza. Będzie się czego napić,
będzie ognisko z kiełbaskami.
Organizatorami obydwu imprez są: kierownicy DW „Ond
raszek" oraz Jerzy Moskała—JORGUŚ. Głównym sponsorem
jest Centrala Rybna SEAFOODMARK z Rybnika. Imprezy
dofinansowują również Urząd Miejski w Ustroniu oraz domy
wczasowe Jaszowca.

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Konopnicka powstało
niebezpieczne dla mieszkańców i bardzo uciążliwe centrum bizne
su. Na terenie dawnego gospodarstwa komunalnego przy ul.
Konopnickiej 40 aktualnie funkcjonuje:
publiczna stacja paliw,
punkt napełniania butli gazem,
kilka ogromnych hurtowni,
przedsiębiorstwo transportowe międzynarodowe Eurotrans,
stacja obsługi samochodów,
myjnia samochodowa,
całodobowy parking,
straż miejska,
inne instytucje (Autoalarm, Naprawa Sprzętu AGD itp.)
Wąska droga dojazdowa przebiegająca wzdłuż osiedla zmieniła
się w arterię komunkacyjną, którą całą dobą jeżdżą TIRy,
ogromne samochody transportowe Eurotrans, ciężarówki i inne
nie mówiąc już o potoku samochodów osobowych jadących
z jednej strony z miasta do stacji benzynowej, z drugiej strony
z góry z osiedla domków Manhatan (omijają w ten sposób garby
na ulicy A. Brody).
Zagrożenie bezpieczeństwa przez ruch przekraczający możliwości
osiedlowej drogi jest bardzo duże, zwłaszcza, że przewożone są tą
drogą i butle z gazem i cysterny z paliwem.
Dlaczego zezwolono na funkcjonowanie w pobliżu osiedla uciąż
liwego i niebezpiecznego kompleksu zakładów? Co na to ochrona
środowiska? Do późnych godzin nocnych na osiedlu Konopnicka
drżą szyby w oknach od przejeżdżających kolosów transpor
towych (te szczególnie lubią porę nocną), oprócz tego kurz,
spaliny.
Zdesperowani mieszkańcy odgrażają się, że zablokują drogę, bo
ruch wraz z nastaniem lata ciągle rośnie. Czy musi do tego dojść?
Mieszkańcy osiedla „Zacisze"
przy ul. Konopnickiej
O ustosunkowanie się do listu poprosiliśmy burmistrza Kazimie
rza Hanusa.
Odpowiadając na zarzuty zawarte w liście pisanym w imieniu
mieszkańców Osiedla Konopnickiej informuję, żc o bazie
Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Konopnickiej 40 trudno
powiedzieć, że jest „centrum biznesu". Kierownictwo Zakładu
wydzierżawia pomieszczenia pod różną działalność gospodar
czą i jest to podyktowane względami ekonomicznymi. Trudno
aby pomieszczenia, które należy co pewien czas remontować,
stały puste i nie wykorzystane — zwłaszcza, że jest to mienie
miejskie.
Nie wiem również, czy można nazwać „ogromnymi hurtow
niami" hurtownie, które mieszczą się w pomieszczeniach adap
towanych po byłych garażach bazy samochodowej?
Również częstotliwość przejazdów samochodów dostaw
czych i osobowych jest grubo przesadzona (co nie oznacza
nieuciążliwa). Wzdłuż całej ulicy Konopnickiej biegnie nowo
położony chodnik, który sprawia, że ruch pieszych w niczym nie
koliduje z ruchem samochodowym. W ostatnich latach w całej
Polsce zwiększyła się w sposób istotny ilość samochodów.
Jedynym rozwiązaniem na zmniejszenie uciążliwości ruchu
samochodowego w mieście jest budowa nowych arterii komuni
kacyjnych; w przypadku ul. Konopnickiej rozwiązaniem jest
tzw. wewnętrzna obwodnica.
Co do stacji paliw na terenie bazy Zakładu chciałbym
podkreślić, że istniała ona od momentu jego otwarcia i została
utrzymana na wyraźne życzenie mieszkańców Ustronia w zwią
zku z istnieniem tylko jednej stacji CPN w Ustroniu przy ul.
3 Maja. Z chwilą uruchomienia stacji benzynowej przy „dwu
pasmówce" będzie możliwe zlikwidowanie dystrybutorów przy
ul. Konopnickiej 40.
Powyższe uwagi nie świadczą o braku zainteresowania Urzę
du Miejskiego sygnałami o uciążliwościach życia mieszkańców
Ustronia. Rozpatrujemy wiele takich spraw i w przypadkach,
gdzie możemy natychmiast rozwiązać te problemy zawsze to
czynimy. W przypadku Os. Konopnickiej sprawą, którą po
staramy się załatwić „od ręki", będzie ograniczenie ruchu
samochodów ciężarowych w godzinach nocnych tj. od godz.
22.00 do 6.00 rano.
BURMISTRZ
Miasta Ustroń
mgr inż. Kazimierz Hanus
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Roztomili ustróniocy!
Od piątku do niedzieli, 2426 czerwca, na stadionie Kuźni Ustroń
rozegrano tradycyjny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza
Ustronia. Zgłosiło się pięć drużyn, niestety Hermanice, ubiegłorocz
ny triumfator, nie przybyły na ani jedno spotkanie. Tym samym
walczyły na murawie cztery zespoły. W pierwszym meczu Inżbud
pokonał TRS Siłę 7:3, a wyborną formą strzelecką popisał się
Leszek Polok zdobywając cztery bramki. W drugim piątkowym
meczu Gronie zremisowały z Uzdrowiskiem, czyli drużyną re
prezentującą Szpital Uzdrowiskowy. W sobotę i niedzielę padły
następujące wyniki: Gronie — Inżbud 3:0, Uzdrowisko — Siła 0:2,
Gronie — Siła 1:0, Inżbud — Uzdrowisko 1:4, w tym ostatnim
meczu wszystkie cztery bramki dla Uzdrowiska zdobył Józef
Gogółka. Cały turniej zakończył się zwycięstwem drużyny Gronie
sponsorowanej przez „Bar Man", która w rozgrywkach straciła
tylko jeden punkt i tylko jedną bramkę. Kolejne miejsca zajęły
drużyny: 2. Uzdrowisko, 3. Inżbud, 4. Siła. Najlepszymi strzelcami
zostali Józef Gogółka (Uzdrowisko) i Leszek Polok (Inżbud)
strzelając po 5 bramek. Mimo, że w turnieju występowały zespoły
amatorskie, wielu akcji nie powstydziliby się zawodnicy Kuźni
Ustroń. Walczono z determinacją, czasem popisując się umiejętnoś
ciami technicznymi, dbano też o przestrzeganie zasad fair play.
Puchar najlepszym wręczył burmistrz Tadeusz Duda, później pito
piwo z beczki ufundowanej przez bar „Bar Man". Imprezę zor
ganizował Urząd Miejski, pomagały mu drużyny Gróni i Uzdrowis
ka. Nie zawiedli też sponsorzy —Zakład Budownictwa Inżynieryj
negoHydrotechnicznego „Inżbud" i bar „Bar Man".
(ws)

Po meczach lał się pot i piwo..

Fot. W. Suchta

POZIOMO: 1) medykamenty 4) narzędzie oracza 6) grał na
nim Wojski 8) produkuje jaja 9) ind. bóg miłości 10) miasto
belgijskie 11) spis, wykaz 12) dreszczyk, gęsia skórka 13)
atrybut rycerza 14) z kobietą i śpiewem 15) Czesław —piosen
karz 16) zakładane na ranę 17) z Hawaną 18) golizna na płótnie
19) otwór w ścianie 10) kapłan tybetański
PIONOWO: 1) uzależniona od leków 2) składnik, element 3)
Maria
Skłodowska 4) łąka do wypasu 5) zasłona boksers
ka 6) ogół bydła 7) zasady budowy języka 11) ostatni obrońca
piłkarski 13) na zakupy
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań upływa 23 lipca.
Rozwiązanie krzyżówki nr 23
LIPOWSKI G R O Ń .

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje p. Krystyna GOŁDA z Ustro
nia, ul. Różana 23. Zapraszamy do redakcji.

Nie wiym, ludeczkowie złoci, czy pamiyntocie, jakom to teraz
mómy rocznice? Na dyć przeca rok tymu o tym czasie wyszeł setny
nómer „Ustróńskij" i w tym nómerze ostotni roz Jyndrys miołswoi
drzistani. jako pamiyntóm, Jyndrys napisoł wtenczos, że trzeja
wiedzieć, kiedy sie stracić, coby za moc na tym nie stracić. Nie
wiym, czy Jyndrys na tym stracił, czy ni, ale ustróniocy na tym
stracili, bo już od roku nimogóm sie pośmioć z Jyndrysowego
drzistanio.
Z poczóntku my se myśleli, że Jyndrys sie chycil za politykę
iswojóm par tyje zakłodo, bo to akurat było przed wyborami do tego,
wiycie, parlamyntu. Ale przeszły ty wybory, teraz przeszły wybory
gmiński, a o żodnej Jyndrysowejpartyjijakosi nie słyszeć. Nó, teraz
przi tych gmińskich wyborach sie Jyndrys snoci doś narobił,
a najwiyncyj sie narozmyśloł, coby jako tyn podatek od śmieci
przeszeł. Ale teraz to wszycko już je za nami, lóż niech se Jyndrys
jeszcze kapkę spocznie, a potym by zaś móg zaczóńc drzistać po
naszymu. Na dyć dwa tydnie tymu był już sto piyndziesiónty nómer
„Ustróńskij" i jak dobrze pujdzie, za kierysi miesiónc „Ustróńsko"
dóńdzie do dwóch stówek, tóż nima możne, żeby zaś se ustróniocy
nimógli Jyndrysa poczytać.
Wiycie, jo se już tak rozmyślała, że trzeja cosi zrobić, coby jednak
tyn Jyndrys w „Ustróńskij" był. Znóm jednego, co też mo Jyndrys
na miano i urniy po naszymu, a wybiyro sie latoś na pyndzyj. Tóż
żech mu pore raz prawiła, że jak bydzie już na tej pyndzyji i bydzie
miol wiyncyj czasu, czy by potym nie zaczól do „Ustróńskij"
drzistać. Ale ten Jyndrys mi powiedzioł, że przeca ón miyszko we
Wiśle, anie w Ustroniu, tóż nimoże sie do ustróńskij gazety ciś. Nó,
i zaś nic z tego.
Nó, ale pomyślcie se, ludeczkowie złoci, czy to nima gańba, że
dwa tydnie tymu jo, baba, musialach o kopaniu w balón pisać, skyrs
tych, jako to nazywajóm, mistrzostw świata. Na dyć o kopaniu
w balón Jyndrys by sto razy lepij odymnie napisoł! Myślym, że
Jyndrys też ty mistrzostwa oglóndo, tóż móg by potym na ich
zakończy ni co napisać. Nó, tym razym mogóm se ludzie przinajmnyj
spokojnie ty mecze oglóndać, bo sie nie trzeja dynerwować, czy
Polocy wygrajóm, czy przegrajóm. Tóż bydzie po chałupach miyni
talyrzi potrzaskanych i miyni telewizorów wyciepanych przez
lokno. Nó, ale teraz, jakby kiery chcioł w nerwach telewizor
potrzaskać, musiołby naprzód porozmyślać, czy bydzie mioł za co
kupić nowy.
Nó, tóż, Jyndrysie, oglóndejcie se ty mecze, a potym co napiszcie,
coby my sie zaś z Waszego drzistanio pośmioli.
Hanka z Manhatanu
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