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Rozmowa  z Jolantą  Zając, 
szefową  biura  festiwalowego  „Gaudę  Fest" 

Festiwal  był  w  tym  roku  organizowany  po raz  piąty.  Kt o 
organizował  pierwszy i jak  to  teraz  wygląda? 
Na  początku  „Gaudę  Fest"  był  organizowany  przez  kleryków 
Wyższego  Śląskiego  Seminarium  Duchownego  w  Katowicach. 
Oczywiście  siły  kleryckie  były  wspomagane  przez  młodzież 
„świecką".  W  zeszłym  roku,  czyli  w  1993, w  styczniu  powstało 
Stowarzyszenie Gaudę  Fest z siedzibą  w Katowicach.  Stowarzy
szenie  to  ma  na  celu  nie  tylko  organizowanie  raz  do  roku  tak 
wielkiej  imprezy  jak  festiwal  w Ustroniu,  ale  także  innych 
imprez  czy  innej  działalności,  która  się  wiąże  z  promocją 
twórczości  religijnej. W  ten  sposób  zgromadziło  się ponad  100 
członków Stowarzyszenia  Gaudę  Fest. Prowadzimy  działalność 
w  ciągu  całego  roku.  W ubiegłym  nagraliśmy  dwie  kasety, 
zorganizowaliśmy  festiwal,  odbyło  się  Pofestiwalowe  Śpiewa
nie, czyli  koncert  z udziałem  osób,  które  występowały  w  Ustro
niu.  Koncert  ten  odbył  się  w  październiku,  w  największej  hali 
katowickiego  Spodka.  Kolejną  imprezą  był  koncert  kolęd. 
Następnie  zaczęły  się  przygotowania  do  V Festiwalu  Gaudę 
Fest. 

Jak  przebiegają  te  przygotowania?  Od  czego  zaczynacie? 
Najpierw  trzeba  usiąść  i zastanowić  się  nad  formą  festiwalu. 
W  skład  Komitetu  Organizacyjnego  V  Festiwalu  weszły  dwie 
osoby  z  Zarządu  Stowarzyszenia  i  dwóch  księży  neoprez
biterów,  którzy  zostali  wyznaczeni  przez  biskupa  do  tego  aby 
pomóc  fachową  siłą  kapłańską.  Nie  chcemy  działać  w ode
rwaniu od Kościoła. Robimy  to więc wspólnie z pomocą  księdza 
biskupa. 

Hu jest  ludzi  w Stowarzyszeniu? I  w ogóle  ilu  ludzi  pracuje  przy 
festiwalu? 
To  jest  niecałe  dweście  osób.  Do  tego  dochodzi  15  osób  Big 
Bandu.  W tym  roku  nie  było  orkiestry,  ale  Big  Band  Fes
tiwalowy.  Al e  nazywamy  to  dalej  Orkiestrą  Festiwalową, 
ponieważ  tak  się już  utarło.  Jest jeszcze skład  scholi, czyli  osób, 
które  śpiewają. I 25  osób  brało  udział  w  plenerze  malarskim. 
W jaki sposób ściągacie gwiazdy na festiwal? W  zeszłym roku był 
pan Zanussi.  W  jak i  sposób  się  odbywają  te  rozmowy?  Czy  jest 
łatwo  czy  trudno  zaprosić  tutaj   kogoś? 
Te osoby akurat,  to znaczy pan  Zaussi, związany jest  bezpośred
nio  z kinem.  Za  kino  od  trzech  lat  odpowiedzialny  jest  diakon 
Jan  Pietryga.  On  po  prostu  myśli  nad  repertuarem  filmowym 
i  potem  ewentualnie  dobiera  kogo  by  zaprosić. 
A  czy  zdarza  się,  że  ktoś  odmawia  i nie  chce  przyjechać? 
To  się  zawsze  zdarza.  Nawet  jak  chcemy  kogoś  zaprosić 
na  główną  scenę,  na  amfiteatr.  Zawsze  się coś takiego 
może zdarzyć. Trzeba by porozmawiać  z osobą  odpowiedzialną 
za  kino.  Jak  to  dokładnie  robi.  On  ma  dość  dobre  kontakty 
w  tym  środowisku.  Poza  tym  tacy  artyści,  jak  na  przykład 
Zanussi,  są  w  jakiś  sposób  związani  z  kościołem. Nie 

(dokończenie  na  str. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

KOSZE  NA 
WAKACJ E 

Rozpoczęły  się  wakacje.  Nie 
wszystkie dzieci będą miały okazję 
wyjechać  gdzieś  poza  Ustroń. 
Z  myślą  o nich  Urząd  Miasta 
i PPH „Haro" zakupili kosze i ta
blice do  gry w koszykówkę.  Całe 
to wyposażenie zostało bezpłatnie 
przakazane  ustrońskim  szkołom, 
z którymi uzgodniono, że w czasie 
wakacji  boiska  będą  udostępnia
ne dzieciom  i młodzieży. 

Słoneczna  i  upalna  pogoda 
sprzyja korzystaniu z basenu, któ
ry czynny jest codziennie od  9.00 
do 19.00. Można również nauczyć 
się pływać.  Wszelkich  szczegóło
wych  informacji udzielają  ratow
nicy na  basenie.  (MD) 

Początek  lipca  w  Ustroniu  to, 
od kilku lat, sezon festiwali religij
nych.  Zarówno  Festiwal  Dobrej 
Nowiny Jak  i Gaudę Fest ściągają 
do  Ustronia  coraz  większe  rze

sze fanów i sympatyków.  Te  tłu
my  zjeżdżające  nagle  do  na
szego  miasta  są  na  pewno  uciąż
liwe.  Nie  trzeba  jednak  zapomi
nać,  że  jest  to tylko  kilka  dni 
w roku, a może właśnie owe religi
jne  imprezy rozpropagują  Ustroń 
w całej Polsce. Może już niedługo 
będą  do  nas  przyjeżdżali  ludzie 
tak, jak na inne znane ogólnopols
kie  festiwale. 
(Szerzej o festiwalach na  str. 4) 

(M. D.  ) 

Salon  eleganckiej  konfekcji 
damskiej  i  męskiej 
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Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Winter s  Restaurant" 
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(dokończenie ze str.  I) 

deklarują  się jako niewierzący. Dają świadectwo, przez to, że przyjeż
dżają na festiwal. 
A jeśli chodzi o tych, którzy występują w amfiteatrze? 
Chcemy ubogacić koncerty w amfiteatrze. Dlatego staramy się zaprosić 
te gwiazdy, które będą też odpowiadały publiczności. Staramy się, żeby 
to była twórczość dobra, żeby nie było to sprzeczne z chrześcijaństwem. 
To co jest dobre, tworzy kulturę chrześcijańską. Każde dobro prowadzi 
do Boga. 
W tym  roku  festiwal  był  bardziej   rozbudowany.  Były  także  występy 
w Parku Kuracyjnym. 
To nie żadna  nowość, ponieważ kiedyś były koncerty  popołudniowe. 
Ale było bardzo dużo problemów związanych chociażby z tym, że nie 
mieliśmy  kiedy  przeprowadzić  próby  przed  koncertem  wieczornym. 
Była  to  wielka  gonitwa.  Nie dało  się wysprzątać  amfiteatru  między 
koncertami.  Dlatego  zrezygnowaliśmy  z  tego,  co  nam  bardzo  za
rzucano.  Chodziło  o  to,  że nie mogliśmy  pokazać  tych  ludzi,  którzy 
prezentują  się zbyt  słabo jak  na wieczorny koncert, nie mają poziomu 
jeszcze wypracowanego. W tym  roku  zaproponowaliśmy  to w innym 
miejscu, koło basenu. Ludzie mogli  sobie tam  siedzieć, chodzić. Poza 
tym wytwarzało  to dodatkową  atmosferę festiwalową  w Ustroniu. 
Do tej pory nie było konkursu. Jest  to nowość. 
Tak. To jest pierwszy rok, gdy wprowadziliśmy konkurs na festiwal, po 
to aby w jakiś sposób nagrodzić zespoły. Wybrać najlepszy i próbować 
go zapromować.  Czyli  to  co jest  celem  Stowarzyszenia  — promocja 
twórczości religijnej. 
He zespołów brało udział w konkursie? 

15 zespołów.  Były  to  również  zespoły,  które  kiedyś już  występowały 
w Ustroniu. Nie mogliśmy im odebrać tego. Poza tym chodziło, o to aby 
mogli się znów pokazać, a nuż wygrają. Zasłużyli  sobie na  to, będąc 
kilkakrotnie  na  festiwalu.  W  składzie  komisji  oceniającej była  pani 
Eleni,  ksiądz  Arkadiusz  Nowak,  honorowy  gość  festiwalu. Jako,  że 

Do rozpięcia namiotu  trzeba czasem  i kilkunastu  ludzi. 
Fot. W. Suchta 

Radio  Flesh  nas  promuje,  zrobili  nam  świetną  akcję  reklamową, 
również zaprosiliśmy od nich jedną  osobę. Był także dyrektor wydaw
nictwa Deorecording, ponieważ główna nagroda wiązała się bezpośred
nio  z  tym  wydawnictwem.  Ksiądz  Seweryn,  czyli  pomysłodawca 
festiwalu, był  z nami  tylko  dwa  dni  festiwalowe,  więc nie  mógł  być 
członkiem jury, mimo naszych usilnych  starań. 
Już w zeszłym roku były problemy z zakwaterowaniem młodzieży, która 
przyjeżdża na festiwal. Jak to wyglądało w tym roku? 
W tym roku mogliśmy publiczności  zaoferować noclegi na polach na
miotowych. Ze względów takich jakie są. W Ustroniu nie ma schronisk. 
Mieliśmy jedno przedszkole. Tam  spały osoby, które występowały. 
A czy nie próbowaliście rozmawiać ze szkołami? 
Organizatorzy  spali w Liceum, część w Technikum. W internacie byli 
uczestnicy  pleneru,  a  szkoła  podstawowa  jest  oddana  do  remontu. 
Rodzice  tam  remontują, dlatego my  nie mogliśmy jej wynająć. Choć 
bardzo chcieliśmy, bo byłoby  to dla nas wielkie  udogodnienie. 
Czy nie obawialiście się, że pojawią się problemy z noclegami? W zeszłym 
roku ksiądz  proboszcz  zachęcał  ludzi,  żeby  zgłaszali  wolne  pokoje do 
przyjęcia tych młodych ludzi. W tym roku nic takiego nie było. 
W  tamtym  roku  mieliśmy  tych  kwater  dosłownie  kilka.  To  by  nie 
uratowało sytuacji. Niestety, pozostały  tylko pola  namiotowe. 
Już  w zeszłym  roku pojawiały  się  krytyczne  głosy  mieszkańców  jeśli 
chodzi o organizację imprezy. Coraz więcej  ludzi przyjeżdża, a wyglądało 
to tak jakbyście nie byli na to przygotowani. 
Jeżeli  chodzi  o  takie  problemy,  to  ja  szczerze  mówiąc  o  tym  nie 
słyszałam.  Były,  owszem,  interwencje w sprawie  koncertów  wieczor
nych. W tym roku próbowaliśmy to załagodzić. Późnym wieczorem nie 
występowały zespoły rockowe. Po godzinie 22 stopniowo wyciszaliśmy 
nagłośnienie,  tak jak  to zagwarantowaliśmy  w umowie z miastem. 
W zeszłym roku nie najlepiej  układała się współpraca ze Strażą i Policją. 
Mieliśmy trójkę policjantów. Na taki festiwal to po prostu jest śmieszne. 
Pisaliśmy do Komendy Głównej w BielskuBiałej, no i przydzielili nam 
trzech policjantów. 

A jak się układa współpraca z władzami miasta? 
Są nam przychylni. Gdyby nie to,  to nie było by V Festiwalu. 
A jak wygląda sprawa ze sponsorami. 
W tym roku mamy naprawdę wielki problem ze sponsorami. Nie wiem 
czy  to  Polska  biednieje,  czy  jest  inny  powód.  Chodzimy  i  szukamy 
sponsorów.  W  tym  roku  łakomym  kąskiem  było  to,  że  na  festiwal 
przyjechała ekipa Telewizji Polskiej, która nagrywała koncert jubileu
szowy i robiła  reportaż  z Festiwalu. Pozwoli  nam  to na pewno wyjść 
poza obręb Polski południowej, staniemy się bardziej znani, co być może 
przyciągnie większą  ilość sponsorów. 
Czy za rok znowu będzie Gaudę Fest? 
Myślę,  że  będzie.  Ale  to  wszystko  zależy.  Życie  się  zmienia,  ale 
Stowarzyszenie Gaudę Fest działa i myślę, że w przyszłym roku się tutaj 
spotkamy. 

Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Magda Dobranowska 

  *  * 

Uzupełniając  wypowiedź  Jolanty  Zając  dodajmy, że pierwszy festiwal 
Gaudę Fest  organizowano  z  niewielką pomocą  działającego  wówczas 
w Ustroniu Komitetu Obywatelskiego, który zwrócił się do władz miasta 
o możliwość bezpłatnego wynajęcia amfiteatru i zarezerwowanie terminu. 
Oczywiście  wszystkie pozostałe prace przygotowawcze i  organizacyjne 
wykonali wtedy klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. 

TO  I  OWO 
P K 0 l | C Y 
Ponad  1700  przestępstw  za

notowała Policja w regionie cie
szyńskim  w  1993 r. Oznacza  to 
wzrost o  10 proc. Najwięcej by
ło  kryminalnych.  Skradziono 
102 samochody. 

Na  mosty  graniczne  w  Cie
szynie  wróciły  „mrówy",  któ

re znowu pracowicie tragają pi
wo zza Olzy. Obowiązują  stare 
normy celne, pozwalające przy
nieść jednorazowo do 51 piwa... 

*   *  * 
Na przyszły rok została prze

sunięta kanonizacja bł. Jana Sa
rkandra  ze  Skoczowa.  Niewy
kluczony jest udział papieża Ja
na  Pawła  II . 

*
Wiele  prawdziwych  skarbów 

kryje  Książnica  Cieszyńska. 
Niektóre  zabytkowe  księgi 
pokazano  na  specjalnej  wy

stawie  „Przyszłość  —  Prze
szłość". 

*
Wystawa  „Oblicza  sztuki 

protestanckiej  na  Śląsku  Cie
szyńskim",  którą  zorganizowa
no w ub. r. w Muzeum  Śląskim 
w  Katowicach,  została  uznana 
za najciekawsze wydarzenie  ro
ku, oczywiście  muzealne. 

Ponad  50  członków  skupia 
Stowarzyszenie Osób Niepełno
sprawnych  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Działa  od  pół  roku,  mając sie

dzibę  w  Cieszynie.  Organizuje 
m.  in.  obozy  terapeutyczne. 

84 Ochotnicze Straże Pożarne 
działają w regionie — 64 w tere
nie i 20 w zakładach. Najwięcej 
OSP  jest  w  gminach  Skoczów 
i  Goleszów. 

Dobiega  końca  remont  rene
sansowego  zamku  w  Kończy
cach  Małych.  Koszty  pokrywa 
gmina i woj. konserwator zabyt
ków. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  przygotowuje  się do  organizowania 
corocznych wystaw dożynkowych. Na najbliższą wystawę proponuje się 
temat  „Ustrońscy  kolekcjonerzy".  Wszystkich  kolekcjonerów,  zbiera
czy,  hobbystów  itp.  zainteresowanych  wzięciem  udziału  w  wystawie 
prosi się o kontakt  telefoniczny lub osobisty z Muzeum w terminie do 30 
lipca. Zapewnione  zostaną  bezpłatne  stoiska  wystawowe  i  reklamowe 
w wydawnictwie. 
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Fot.  W.  Suchta 

Tryska  fontanna  w  parku  Lazarów.  Od  czasu,  gdy  trawnik  wokół 
wodotrysku  wysprzątano przestali  się tam grupować smakosze najtań
szych  win  owocowych.  Obecnie  można  w skwarny  dzionek  spokojnie 
przysiąść  na  ławce,  bez  narażania  się  na  uciążliwe  towarzystwo. 
Przycinana  jest  również  trawa  na  bulwarach  nadwiślańskich  i jest  to 
ulubione miejsce spacerów, owdwiedzających Ustroń, gości. Duża ilość 
spacerowiczów  sprawia, że nie zawsze udaje się na czas opróżnić kosze 
na śmieci. Trwa akcja ustawiania ławek w całym mieście. Jak dowiedzie
liśmy  się  w  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  UM  ustawiono  już  60 
ławek,  a  w  planie  jest  150.  Brak  ławek  był  tematem  dyżurnym 
wszystkich  spotkań  mieszkańców  z  władzami  miasta.  Teraz  należy 
jedynie  mieć  nadzieję,  że  te  nowe  nie  ulegną  szybko  niszczącej  sile 
miejscowych  chuliganów.  (WS) 
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Przygotowania  do  tegorocznych  wyborów  Miss  Wakacji  ruszyły 
pełną  parą. Spore jest  też zainteresowanie panien chcących ubiegać się 
o tytuł najpiękniejszej. W sobotę 2 lipca na eliminacje, które odbyły się 
w Prażakowce, przybyło szesnaście kandydatek z Ustronia i okolicy. Do 
konkursu  zakwalifikowało się jedynie kilka. Przypomnijmy, że w roku 
ubiegłym w takich eliminacja zdecydowały się wziąć udział zaledwie trzy 
dziewczyny. 

r   tr 

Nalepsze  życzenia dla  jubilatów: 
Anna Karaś,  lat 90,  ul. Szeroka  5/5 
Anna Janusz,  lat  85, ul.  Konopnickiej  32/10 
Agnieszka  Cieśla,  lat  80,  ul. Jodłowa  9 
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Od  20 do  22 października  1995 roku  Liceum  Ogólnokształcące  im. 
Pawła Stalmacha w Wiśle obchodzić będzie 50lecie powstania. W tych 
dniach  odbędzie  się  zjazd  wszystkich  roczników  od  1948  r.  Przybyli 
absolwenci  będą  mogli  wziąć  udział  w  bardzo  bogatym  programie 
obchodów.  Wówczas  także  nastąpi otwarcie nowego  skrzydła  szkoły. 
Wszyscy absolwenci  proszeni  są  o dostarczenie  do  sekretariatu  szkoły 
aktualnego adresu, ciekawych materiałów fotograficznych, graficznych, 
wspomnień w formie literackiej do wydawnictwa pamiątkowego. Społe
czny Komitet  Obchodów  50lecia  LO  w Wiśle  prosi  także  o  dowolne 
wpłaty  na  bieżące  wydatki  (korespondencja,  usługi  poligraficzne  dla 
prawie  1700  absolwentów). 
Wielu  mieszkańców  Ustronia  jest  absolwentami  tej  szkoły.  Warto 
powiedzieć, że ukończył ją  między  innymi  burmistrz  Ustronia — Kazi
mierz  Hanus. 
Numer  konta  w Banku  Spółdzielczym  w Wiśle: 

BS Wisła 
907325338827103 
Społeczny Komitet  Obchodów 50łecia  LO. 

Ci, którzy  od nas odeszli: 

Helena Terpicz,  lat  72,  ul.  Złota  8 

27.6.94 r. 
Wypadek  drogowy.  Nieletni  ro
werzysta,  lat  17 potrącił  sześcio
letnią  dziewczynkę,  która  będąc 
po  opieką  starszego  brata,  wy
rwała mu się i wtargnęła na drogę. 
Dziecko  z  obrażeniami  głowy 
przewieziono  do  Szpitala  Śląs
kiego. 

29.6.94 r. 
Patrol  Policji  zatrzymał  nietrzeź
wego  motorowerzystę.  Badanie 
alkometrem  wykazało 2,73 prom. 
alkoholu  we  krwi. 

2.7.94 r. 
W nocy o godz. 3.40 na ul. Cieszy

ńskiej został zatrzymany  nietrzeź
wy mieszkaniec  Ustronia kierują
cy  Fiatem  126.  Wynik  badania 
—  1,98 prom.  alkoholu  we krwi. 
Zatrzymano  prawo  jazdy  i  spo
rządzono  wniosek  do  kolegium. 

2.7.94  r. 
O  godz.  5.10  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Skoczowa kierującego Fia
tem  126.  Wynik  —  1,54  prom. 
Zatrzymano  prawo  jazdy  i  spo
rządzono  wniosek  do  kolegium. 

2.7.94  r. 
O  godz.  17.10  zgłoszono  włama
nie  do  samochodu  marki  Suzuki 
zaparkowanego  w  rejonie  stacji 
CPN. Z pojazdu skradziono mag
netofon  marki  Blaupunkt. 

30.6.  —  Zabezpieczenie  Marszu 
dla Jezusa. Pomoc w zabezpiecze
niu  objazdu  przez  Jaszowiec 
w związku z przekopem pod kole
ktor  na  ul.  3 Maja. 

1.7.  —  Kontrola  przestrzegania 
przepisów sanitarnych przez  han
dlujących na targu. Ukarano dwie 
osoby. 

Interwencja w sprawie palenia pa
pierów  przez  właściciela  sklepu 
w  UstroniuZdroju.  Nakazano 
ugaszenie  ogniska  i  posprzątanie 
terenu. 

Wspólna  kontrola  z  Wydziałem 
Ochrony  Środowiska  UM  prze
pływu  wody  w  Młynówce  oraz 
śluz. 

2  i  3.7.  —  Kontrola  bulwarów 
nad Wisłą pod względem parkowa
nia samochodów  i niszczenia ziele
ni. Nałożono mandaty na 2 min zł. 

4.7.  —  Kontrola  targowiska. 
Usunięto z niego obywatela Chiń
skiej  Republiki  Ludowej,  hand
lującego bez  wymaganych  doku
mentów. 

5.7.  —  Nakazano  uporządko
wanie  chodnika  przy  ul.  Konop
nickiej. Po przeprowadzonym  re
moncie pozostały tam deski, pisek 
i  inne  akcesoria  budowlane. 

6.7.  —  Ukarano młodego miesz
kańca Manhatanu  za jazdę moto
rowerem  z pasażerem  bez wyma
ganych  dokumentów. 

Ciągła kontrola pól  namiotowych 
„Gaudę  Fest". 

Jeśli  źle zaparkujesz,  taką  blokadę  założy  ci Straż  Miejska. 
Fot.  W.  Suchta 

!  I  ~  I  i ppiSISlEH 
Dziękuję  mieszkańcom  ulic:  Armii  Krajowej,  Hutniczej,  3  Maja, 
Miedzianej,  Nadrzecznej,  Parkowej,  Sanatoryjnej,  Solidarności, 
Skalicy,  Srebrnej,  Złotej,  Zdrojowej  i  Wojska  Polskiego,  którzy 
kolejny  raz  na  mnie  głosowali  w  wyborach  do  Rady  Miejskiej. 
Informuję, że wszelkie interwencje, skargi,  uwagi i wnioski  przyjmuję 
o każdej porze  dnia w miejscu pracy  lub  w miejscu  zamieszkania. 

Michał  Jurczok 

In  memoriam  Małgosi  MolinKluz 
Śpiewała  z nami pieśni o  Bogu i  ludziach, 
0 miłości i cierpieniu. 
Przerwała pieśń swojego młodego  życia 
1 pozostawiła  nas w smutku  i  żałobie, 
które  dzielimy  z jej  Rodziną 

Kameralny  Zespół  Wokalny 
Ustroń 
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Od 7 do 10 lipca Ustroń, po raz piąty już gościł, Festiwal Twórczości 
Religijnej „Gaudę Fest". Organizatorzy postarali  się o ciekawy  i uroz
maicony  program. 

Podobnie jak w poprzednich  latach imprezy „Gaudę Fest" odbywały 
się w różnych miejscach Ustronia. W kinie „Uciecha", a także w salach 
kinowych Szpitala Uzdrowiskowego  i Reumatologicznego można było 
obejrzeć  wiele  ciekawych  filmów,  a  także  spotkać  się  z  aktorami 
i reżyserami. Po pokazie „Matki Królów" odbyło się spotkanie z Magdą 
Teresą  Wójcik, odtwórczynią  tytułowej roli. Zaprezentowano  również 
najnowszy film Piotra Łazarkicwicza  „Pora  na czarownice",  opowiada
jący O problemach narkomanii  i AIDS. Seans uzupełniony był rozmową 
z reżyserem i księdzem Arkadiuszem  Nowakiem. Ksiądz A. Nowak był 
honorowym  gościem  festiwalu,  prowadził  także  akcję  prorodzinną, 
antynikotynową  i  antynarkotykową  w  DW  „Malwa".  Przewidziano 

Fortepian  na  festiwalową  estradę  niesiono  w  częściach  z  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Fot.  W.  Suchta 

także  spotkanie  z  Andrzejem  Wajdą,  który  jednak  nie  dojechał  do 
Ustronia. 

Oprócz  seansów  filmowych  festiwalowiczom  proponowano  przed
stawienia  teatralne  na  dziedzińcu  Kościoła  św.  Klemensa.  Wystąpiły 
między  innymi  osoby  niepełnosprawne  z  Domu  Opieki  Społecznej 
w Chorzowie,  a  także Teatr  Śląski  im.  St.  Wyspiańskiego  z Katowic. 
W Szpitalu  Uzdrowiskowym  odbyło  się przedstawienie  Teatru  Adek
watnego z Warszawy,  który  zaprezentował  „Małego  Księcia".  Miłoś
nicy muzyki poważnej także mogli znaleźć coś dla siebie. W Kościele św. 
Klemensa  i Kościele EwangelickoAugsburskim  św. Jakuba  odbywały 
się koncerty muzyki  poważnej. Wystąpili między  innymi  filharmonicy 
śląscy.  Przed  festiwalem  w Ustroniu  przebywała  grupa  młodzieży  na 
plenerze malarskim. Owoce tego pleneru można było oglądać od 8 do 10 
lipca  w  Domu  Kultury  „Prażakówka".  Dla  uzupełnienia  atmosfery 
festiwalowej zorganizowano  koło  basenu  kąpielowego  scenę  boczną. 
Podczas  występów,  wokół  sceny  gromadził  się  większy  lub  mniejszy 
tłumek widzów, którzy chętnie podejmowali melodie i przyłączali się do 
zabawy.  Największą  widownię miały  oczywiście koncerty  wieczorne. 
Pierwszy  miał  charakter  jubileuszowy.  Wystąpiły  te  zespoły,  które 
stanowią  już  historię  festiwalu  i  związane  są  z  nim  od  początku. 
Nowością był konkurs. Wzięły w nim udział zarówno zespoły już znane, 
jak  i te debiutujące na deskach  ustrońskiego  amfiteatru, nie  zabrakło 
oczywiście  gwiazd.  W  tym  roku  byli  to  Ryszard  Rynkowski,  Józef 
Skrzek, Mieczysław Szczęśniak z New Lif e Musie, Trio Con Brio, Eleni, 
Robert Jankowski, Krzysztof Ścierański i Marek Bałata, Armia, a także 
dwóch gości z zagranicy Garth  Hewitt z Anglii i Erie Genius z Kanady. 

Główną  jednak  przyczyną  dla,  której  młodzież,  jak  i  wykonawcy, 
przyjeżdżają  na  Gaudę  Fest  jest  wiara.  Chcą  dać  jej  świadectwo, 
umocnić  ją,  aby  nauczyć  się  współżyć  z  bliźnimi,  wspólnie  modlić 
i bawić. Temu służyły spotkania modlitewne na polanach namiotowych, 
„Spotkania z Jezusem", poprzedzając każdy koncert wieczorny, a także, 
to wszysko, co się działo w amfiteatrze, wokół niego i w całym  mieście 
przez  cztery  festiwalowe dni.  Niestety,  podczas  tegorocznego  Gaudę 
Festu  doszło  do  przykrych  incydentów.  Organizatorom  i  władzom 
miasta  nie  udało  się  zapobiec  paru  chuligańskim  wybrykom,  które 
rzucają cień na  całą  imprezę.  (MD) 

MARSZ  DLA  JEZUSA 
30  czerwca  Marszem  dla 

Jezusa  rozpoczął  się  Festi
wal  Dobrej  Nowiny.  Był  on 
organizowany  w  Ustroniu 
już  po  raz  trzeci  przez  Zbór 
Zielonoświątkowy  „Betel". 

Kolorowy  i  rozśpiewany 
Marsz  dla  Jezusa  przeszedł 
ulicami  Ustronia  do  amfi te
atru.  Tam  rozpoczęły  się 
koncerty  i  występy  różnych 
zespołów  z Polsi  i  zagranicy. 
Można  było  między  innymi 
obejrzeć  „Taniec  chwały" 
w wykonaniu  grupy  z  Kana
dy,  k tóra  także  brała  udział 
w  Marszu.  Dwukro tn ie 
przedstawiony  został  spek
takl  „Bramy  Nieba  i  Płomie
nie  Piekła"  Koncer towała 
solistka  z Angli i  Juni  Bridlle, 
zespół  „Sonr ise"  z  Gliwic , 
zespół  dziecięcy  z  Ustronia 
„King ' s  K ids",  misja  „No 
wa  nadzieja".  Późnym  wie
czorem  w  piątek  wystąpi ła 
także  grupa  teatralna  z  USA 
z  przedstawieniem  „ P U P
PET  A N D  C L O W N " .  Ak 
torów  w  bajecznie  koloro
wych  kost iumach  można  by
ło  jeszcze  zobaczyć  podczas 
sobotnich  koncertów.  Sta
nowili  wspaniałą  atrakcję 
dla  dzieci. 

Podczas  festiwalu  w  amfi
teatrze  panowała  atmosfera 
rodzinnego  pikniku,  uzupeł
nionego  modli twą  i  naboże
ństwami  ewangelizacyjnymi. 
Przychodziły  całe  rodziny 
aby  mile  spędzić  czas,  spo
tkać  się  z  Bogiem  w  modl i
twie  i  znajomymi  w  zaba
wie. 

O  swoich  wrażeniach  z  fe
stiwalu  powiedziały  nam 
dziewczyny  z  zespołu  „Son
rise". 
Skąd jesteście? Czy  mogłyby
ście  nam  powiedzieć  kilk a 
słów  o  sobie. 

Jola:  Jesteśmy  z  Gliwic. 
Ania,  Jola  i  Mar ta.  Należy
my  do  Zboru  Zielonoświąt
kowego  w  Gliwicach.  Nasz 
zespół  działa  od  niedawna. 
Nazywamy  się  „Sonr ise" 
czyli  „Powsta je  Syn". 
Dlaczego  tutaj   przyjechałyś
cie? 
Ania: Ponieważ  Pan  Bóg jest 
naszym  Panem  i  chcemy  Je
mu  służyć,  chcemy  Jemu 
chwałę  oddawać  i  opowia
dać  o  tym  ludziom.  Naj
pierw  było hasło, żeby  zespół 
z  Gliwic,  k tórego  wówczas 
jeszcze  nie  było,  służył  właś
nie tu taj  na  festiwalu.  I  przez 
to,  że  nas  tu taj  zaprosili, 
zebrałyśmy  się.  Zespół  po
wstał  specjalnie  dla  tego  fes
t iwalu,  ale  myślimy,  że  bę
dziemy  dalej  działać. 
Jakie  wrażenia  wywieziecie 
z  Ustronia?  Czy  pierwszy  raz 
u  nas  jesteście? 
Ania:  Byłyśmy  tu taj  wcześ
niej,  ale  akurat  nie  na  tym 
festiwalu,  a  dzisiaj  w  zasa
dzie  j a  jestem  tylko  jeden 
dzień,  więc  t rudno  mi  coś 
powiedzieć. 

Jola:  Ja  jestem  w  Ustroniu 
od  czwartku.  W  czwartek  po 
południu  przyjechałyśmy 
z Mar tą  i jesteśmy  naprawdę 
mil e  zaskoczone  tym,  co  tu
taj  widzimy.  Bardzo  nam  się 
podoba.  Szczególnie  grupa 
z  Kanady,  k tó ra  jest  uroz
maiceniem  i  zachęceniem, 
osobiście dla mnie, do  służby 
Panu.  Podoba  mi  się  organi
zacja. To,  że  ludzie  przycho
dzą,  że  są,  że  mogą  się  po
znać,  zbliżyć  do  siebie 
i  wspólnie  uwielbiać  nasze
go  Pana.  To  jest  wspaniałe. 
Bardzo  jestem  zadowolona. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Magda  Dobranowska 

Taniec  chwały.  Fot.  W. Suchta 
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Jak  już  pisaliśmy,  ustępująca  Rada  Miejska  przygotowała 
Raport  o mieście,  który został przekazany  radnym  rozpoczyna
jącej  się  kadencji.  Gazeta  Ustrońska  w  kilk u  nabliższych 
numerach  prezentować  będzie  obszerne  fragmenty  tego  Rapor
tu.  Dziś  pierwszy  odcinek: 

CHARAKTERYSTYK A  MIAST A  USTROŃ 

W  kwietniu  w Ustroniu  od
był  się półfinał  konkursu  fila
telistycznego  „ Z Biegiem  Wis
ły" .  Konkurs  organizowany 
był  z  inicjatywy  Zarządu 
Okręgu  PZF  w  BielskuBiałej, 
przez  Koło  Miejskie  PZF  nr 
60  w  Ustroniu.  Oprócz  pół
finału  ustrońskie  koło  filateli
styczne  zorganizowało  wysta
wę  w  Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa oraz konkurs  pla

Najmłodszy  filatelista,  Radek  Czyż. 

styczny  na  projekt  znaczka. 
Wystawa  filatelistyczne  by

ła prezentowana  od  15  kwiet
nia  do  15  maja.  Jej  protek
torem  był  burmistrz  Kazi
mierz  Hanus.  Bogusław  Hecz
ko opracował  Katalog  Wysta
wy. Zaprezentowano  21  zbio
rów młodzieżowych  i 5  doros
łych.  W  grupie  młodzieżowej 
swoje zbiory  wystawiło  4  fila
telistów  z  Ustronia.  Adam 
Kwoczyński  przygotował 
zbiór  „Po  morzach  i  ocea
nach",  za  który  otrzymał  sre
brny medal,  Krzysztof  Micha
lski —  „Jak  Ikar  w  przestwo
rzach"  —  medal  srebrny,  Bo
gusław  Zgondek  —  „Historia 
Polski  znaczkiem  pisana" 
— medal brązowy. Swoje  zna
czki  prezentował  także  naj
młodszy  filatelista  ustroński 

—  Radosław  Czyż.  Jego  zbiór 
nosił nazwę „Miasta  z biegiem 
Wisły"  otrzymał  dyplom  za 
udział  w  wystawie.  W  grupie 
dorosłych  tylko jeden  filatelis
ta z Ustronia  przedstawił  swo
j e  znaczki,  ale  za  to  w  dwóch 
zbiorach.  Aleksander   Bujok 
przygotował  zbiory  „Folklor " 
i  „Festiwale".  Oba  były  na
grodzone  medalami  na  wysta
wach  wojewódzkich  w  Biel

Fot.  W.  Suchta 

sku, Katowicach  i Chorzowie. 
23  kwietnia  podano  wyniki 

półfinału  konkursu  wiedzy  fi
latelistycznej.  W grupie  młod
szej  pierwsze  miejsce  zajęła 
Małgorzata  Kwoczyńska  ze 
Szkoły  Podstawowej  nr 
3  w  Polanie,  a  trzecie  Izyda 
Gogólka  z  tej  samej  szkoły. 
Natomiast  w  grupie  starszej 
drugie  miejsce przyznano  To
maszowi Figlowi, również z SP 
nr  3 w  Polanie. 
Te wyniki  pozwolą  Małgorza
cie  Kwoczyńskiej  i  Tomaszo
wi  Figlowi  wziąć  udział 
w  Ogólnopolskim  Konkursie 
wiedzy  Filatelistycznej 

w  Tczewie.  Młodzi  filateliści 
z Ustronia  prezentowali  także 
swoje zbiory  na  polskorumu
ńskiej  wystawie  filatelistycz
nej. 

1)  Powierzchnia  miasta: 

2)  Liczba  ludności ogółem: 
w tym: 
a)  liczba  osób  zameldowanych 

na pobyt  stały 
b)  liczba  osób  zameldowanych 

na  pobyt  czasowy 
c)  liczba  bezrobotnch 

w tym: 
kobiet 
mężczyzn 

NAGRODY 
Rozlosowaliśmy  5  nagród 

po  100  tysięcy  zł  za  prawid
łowe  rozwiązanie  krzyżówki 
z  numeru  specjalnego  GU. 
Nagrody  otrzymują:  Franci

59,1 km2 

1990 r.  1993 r. 

15287 osoby  15932 osoby 

15 287  15 333 

700  599 
127  477 

78  279 
46  198 

szek  Boda,  ul.  Traugutt a  15, 
Bogusław  Bobula,  os  Manha
tan  6/25,  Danuta  Piwowar
czyk,  ul.  3  Maj a  18/16,  Mari a 
Brzozowska,  ul.  Stellera  16 
oraz Anna Furchel,  ul.  Cieszy
ńska  VT/24. 
Zapraszamy  do  redakcji 

MEDAL E  ZA  ZNACZK I 

PODZIĘKOWANI E 
Organizatorzy  imprezy  „Pokaz mody dziecięcej — lato 94" z przed

szkola  nr  7  w  Ustroniu  dziękują  sponsorom:  pp.  Halama  —  „Fu
giFilm",  p.  Z.  Szlaur  —  Zakłady  „Na  Bleichu",  pp.  Konderlom 
— PHUP „Tiktakon", p. B. Pacule — sklep „AutoMoto", p. B. Dudzie 
— pracownia  złotnicza, p.  R. Oszal — sklep  kosmetycznochemiczny, 
sklep  „Pewex",  p.  R.  Kubala  — PPHU  „Kubala",  Z.  Brychowi,  O. 
Maroszowi  —  „SportUstroń",  A.  Bałdys  —  sklep  z  artykułami 
biurowymi  i ksero, pp.  Sikorom  — hurtownia  „Artchem". 

Za  pomoc  w  zorganizowaniu  loterii  fantowej  dziękujemy  także 
rodzicom:  pp.  Szlaur,  pp.  Hanusom  —  księgarnia,  pp.  Zwakom, 
pp.  Hyrnikom,  pp.  Kryskom  z  kwiaciarni  „Fénix",  pp.  Korczom, 
pp. Młynarskim; paniom  H. Brzezińskiej i A. Zwak  za pomoc w uszy
ciu  strojów  ludowych,  zaś paniom  A.  Pilch  i S.  Zięba  za  ich  wyhaf
towanie. 

3)  Infrastruktur a  techniczna  stan  w dniu 
30.6.1990  r. 

stan  w dniu 
21.12.1993  r. 

a)  sieć wodociągowa 
—  długość  (bez przyłączy w km)  64  66 
—  odsetek  gospodarstw  domowych 

objętych  tą  siecią  (w  %)  80  85 
b)  sieć kanalizacyjna* 
—  długość  (bez przykanalików  w km)  28,3  31,2 
—  odsetek  gospodarstw  domowych 

objętych  tą  siecią  ( w  %)  60  65 
c)  sieć ciepłownicza* 
—  długość  (w  km)  3,9  2,9 
—  odsetek  gospodarstw  domowych 

objętych  tą  siecią  ( w  %)  22  21 
d)  komunalne  wysypiska 
—  powierzchnia  (w ha)  —  0,7 
—  odsetek  zagospodarowanych 

odpadów komunalnych  (w  %)  50  100 
e)  ścieki  komunalne** 
—  ogółem  (w tys.  m3/dobę)  8,84  8,06 
—  odprowadzanie  siecią  kanalizacji 

miejskiej (w tys. m3/dobę)  8,84  8,06 
0  drogi  komunalne 
—  długość ogółem  (w km)  84,7  84,7 
—  utwardzone  ( w km)  31,5  29,2 
—  z nawierzchnią  asfaltową  (w km)  53,2  55,5 
g)  sieć telefoniczna 
—  długość sieci  ( w km)  64,3  64,3 
—  liczba  abonentów  telefonicznych  1365  1365 
—  odsetek  gospodarstw  domowych 

objętych  tą  siecią  28  28 
h)  sieć gazociągowa 
—  długość sieci  (w km)  121  123 
—  odsetek  gospodarstw  domowych 

objętych  tą  siecią  (w  %)  89  96 

*   Zmniejszenie długości sieci z 3,9 km do 2,9 km nastąpiło na  skutek 
odłączenia odcinka sieci od  „Budopolu" do Zakładu  Zieleni Miejs
kiej.  Zostało  to  podyktowane  rezygnacją  z  produkcji  roślinnej 
w  szklarniach.  Dalsze  utrzymywanie  tej  sieci  było  ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

**   Powodem  zmniejszenia  się ilości  ścieków  były: 
—  mniejsza  ilość  wczasowiczów, 
—  większa oszczędność  mieszkańców 
—  okresowe  susze 
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C O  N A S  C Z  E K A Ogłoszenia  drobne 
Pomoc  domowa  szuka  pracy  —  sier
pień,  wrzesień.  Pierściec  298,  43400. 

Zamienię  M4 własnościowe  na  osied
lu  Manhatan  na  dom  z  grodem.  Tel. 
2944. 

NOVAI NOVA! N0VAI 

UstrońPolan a  Świerkow a  32 

z
Duży  wybór .  Hurtowni a  i  skle p 

D Y Ż U R Y  A P T E K 

na  os.  Manhatan.  23  lipca  rano  dyżur  przejmuje 
apteka  „E lba "  przy  ul.  Cieszyńsiej. 

F IRM A  PRODUKCYJNO ̂  
HANDLOWOUSŁUGOWA 

MOKAT E 
Zd  Produkcyjny  i Biuro  Sprzedaży: 

UstrońNierodzim,  ul.  Dobra, 

tel/fax: 03864/3798,  tlx  38447 

Biuro  Handlowe:  40127  KATOWICE,  PL.  GRUNWALDZK I  810 

tel.  594111,  594141,  594112,  fax: 580679,  tlx  0313725 

O F E R T A  H A N D L O W A 

  HOLENDERSK A  ŚMIETANK A  „CARMEN "   DO 
KAW Y  I  HERBAT Y  *  CZEKOLAD A  NA  GORĄCO 
  KAW A  ROZPUSZCZALN A  „MARVEL "   KAW A 

MIELON A  Z  CZEKOLAD Ą  „CHOCO "
KAWA  CAPPUCCINO  „MOKATE " 

—  PRODUKCJA  WŁASNA 

1.  Cappuccino  bez  czekolady 
2.  Cappuccino  z  czekoladą 
3.  Cappuccino  czekoladowe 
4.  Cappuccino  cherry 
5.  Cappuccino  Amaretto 
6.  Cappuccino  Vanille 
7.  Kawa mrożona  — Cappuccino  Shake 
8.  Kawa  Cappuccino  —  Display 
9.  Cappuccino  Cherry  —  Display 

10.  Cappuccino  Amarelto  —  Display 

(iJćażda  kam  jest  inna^ 
—  Mokate  Cappuccino — 
zawsze  takie  samo, 

n a j l e p s z ej 
KAWA  „PO  WIEDEŃSKU" 
—  PRODUKCJA  WŁASNA 

1.  Kawa  „po  wiedeńsku" 
2.  Kawa  „po  wiedeńsku" 

—  Display 

UWAGA:  Na  wszystkie  oferowane  przez  nas  towary  posiadamy  atesty. 

iczymy  milej  współpracy  Firma  MOKA  TE  Ustroń  . 

Rannym  na  basenie  udziela  się natychmiastowej pomocy 
Fot.  W. Suchta 

Przedsiębiorstwo  HandlowoUsługowe 

PROWI S.C.  J. Procner i A. Winter 

Hurtownia  tekstylna  „DANKA" 

53450  Ustroń, ul.  Daszyńskiego 59d. 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  uprzejmie 
przypomina  Szanownym  mieszkań
com, że zgodnie z uchwałą  Rady Miejs
kiej  podatek  za  wywóz  śmieci  będzie 
obowiązywał od  1 października  1994 r. 

Mły n  na sypani u 
W  UstroniuHermanicach 

działa  Zakład  „Mły n  na  Sypa
niu",  który  skupuje od  rolników 
pszenicę, jęczmień  oraz  żyto. 

Prowadzona jest  sprzedaż  hur
towa  i  detaliczna  mąki,  kaszy, 
otrąb  pszennych,  jęczmiennych 
i żytnich oraz płatków owsianych. 
Cena  mąki  od  6 do  7 tys. za  kg. 
Zakład  czynny  od  7  do  16tej, 
w  okresie  żniw  magazyn  będzie 
czynny  od  7.00  do  19.00.  Skup 
zbóż:  pszenicy  w  cenie  około 
240—250 tys. za  100 kg, jęczmie
nia i żyta w cenie około 180 tys. zł. 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Drewniane  obrazy  Stanisława Zormana  (Czechy) 
—  Wystawa  grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 

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, niedziela (lipiec, sierpień) 
od  godz. 9.00—13.00.  Inne  terminy  zwiedzania  mogą  być ustalone  po 
wcześniejszym zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja  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 biblio niskich. 

Galeria  na  Gojach  B.  i  K.  Heczko 
Ustroń, ul. Blaszczyka  19 — czynna codziennie 

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy" — wystawa stała CIR — Rynek 7 

Imprezy kulturalne 
15.7.1994 r. 
godz.  17.00 

Otwarcie  wystawy  Stanisława  ZORMANA  (Czechy) 
— Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

23.7.1994 r.  Otwarcie  wystawy  Grupy  Ustrońskich  Twórców 
godz.  18.00  „BRZIMY "  — Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

24.7.1994 r. 
godz.  15.00 

23.7.1994 r. 
godz. 19.30 

Sport 
16—17.7.1994 r. 

Konkur s Piosenki  Wczasowej 
DW  „Ondraszek"  Jaszowiec 

Kabaretowisko — Amfiteatr 

Turniej  o „Gran d  Prix"  Ustronia  w tenisie ziemnym 
Korty Tenisowe  Park  Kościuszki 

ZBIOR Y  MARI I   SKALICKIE J 
W  odpowiedzi  na  artykuł  pani  Zofii  Kalinowskiej  z  Katowic 

dotyczący godzin otwarcia Zbiorów Marii Skalickiej, pragnę zakomuni
kować,  że  Zbiory  są  dostępne  do  zwiedzania  we  wtorki  od  godz. 
9.00—16.00, środy, czwartki i piątki, soboty od godz. 9.00—13.00 oraz 
w  niedziele  po  wcześniejszym  uzgodnieniu.  Ponadto  raz  w  miesiącu 
w poniedziałek  od godz.  17.00—20.00 w ramach  spotkań  ustrońskiego 
Klubu  Propozycji.  O  spotkaniach  chętni  do  odwiedzenia  Zbiorów są 
informowani w formie ogłoszenia w Gazecie  Ustrońskiej,  rozwieszane 
są  afisze i rozdawane  są  zaproszenia. 

We wszystkich  domach  wczasowych  wiszą  informacje o  godzinach 
otwarcia  placówek  muzealnych  w  Ustroniu.  Zapraszam  wszystkich 
zainteresowanych  do  odwiedzenia  Zbiorów  Marii  Skalickiej. 

Z poważaniem  Iwona  DzierżewiczWikarek 

...pragnie  przeprosić  wszystkich  mieszkańców  Ustronia  oraz 
turystów  i gości  odwiedzających nasze miasto za  niedogodności 
i  utrudnienia  w  ruchu  drogowym  na  ulicach  Ustronia.  M a  to 
związek  zarówno  z  robotami  drogowymi  prowadzonymi  na 
głównych  ulicach  miasta jak  również  z modernizacją  i  budową 
sieci  teletechnicznej  oraz  kolektorów  sanitarnych.  Konieczne 
roboty prowadzone  są  z uwzględnieniem  wymogu  zminimalizo
wania  niedogodności  i  utrudnień  dla  ruchu  kołowego  oraz 
pieszych.  Prowadzone  roboty  przyczynią  się  do  poprawy  wa
runków  ruchu  drogowego. 

Powyższą  informację  przekazujemy  z  prośbą  o  cierpliwość 
i  wyrozumiałość. 
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Na  początku  czerwca  w  War
szawie  odbyły  się  obrady  pierw
szego  Dziecięcego  Parlamentu. 
Zostały  one zorganizowane  w ra
mach  programu  „Civi s  Polonus". 
W  obradach  senatu  wziął  udział 
Bartek  Wasilewski  z  Ustronia, 
uczeń,  wówczas  jeszcze,  II   klasy 
LO  im.  Mikołaj a  Kopernika 
w Cieszynie.  Poprosiliśmy  go aby 
opowiedział nam o swojej  drodze do 
Senatu i obradach. 

Jak  się  tam  dostałem?  Kiedyś 
podczas  przerwy  przyszedł  do 
mnie  mój  nauczyciel  z  historii. 
Powiedział,  że wie,  że jestem  ak
tywny  i  interesuję  się  polityką 
i pokazał mi  kwestionariusz  pro
gramu  „Civi s  Polonus".  Trzeba 
było  opisać  swoją  pracę  społecz
ną,  uzyskać  pisemną  aprobatę 
klasy,  pisemną  aprobatę  wycho
wawcy i mieć średnią  ocen powy
żej 3,5. Na początku nie wiedzia
łem po co jest  ta aprobata  klasy. 
Dopiero, jak  tam  pojechałem do
wiedziałem się, że jest to po to, aby 
wykluczyć uczestnictwo pupilków 
nauczycieli.  Kwestionariusz  wy
słałem  29  kwietnia.  Pod  koniec 
maja dostałem taką wielką koper
tę, w której było urzędowe pismo, 
zawiadamiające mnie, że zostałem 
zakwalifikowany  do  wzięcia 
udziału w programie  „Civi s Polo
nus"  w  Warszawie.  Oczywiście 
ucieszyłem  się  bardzo.  Do  War
szawy  przyjechałem  5  czerwca. 
Miałem  trochę kłopotów z dotar
ciem  do  bursy.  Cały  program 
trwał tydzień. Od niedzieli  do  so
boty.  Z  tym,  że zajęcia  mieliśmy 
tylko  od poniedziałku  do  piątku. 
Najczęściej były to bardzo  intere
sujące wykłady. Mieliśmy spotka
nia z politykami.  Między  innymi 
z  Donaldem  Tuskiem,  z  panem 
profesorem Chrzanowskim,  z pa
nem Majewskim z SLD  i Ryszar
dem  Bugajem  z  Unii  Pracy. 
Oprócz  tego  spotkania  z  przed
stawicielami mediów. Z szefem do 
spraw  politycznych  Wiadomości 

Telewizyjnych,  z  panią  redaktor 
z Gazety  Wyborczej, szefem dru
giego programu  Telewizji. Wśród 
wykładowców  był  na  przykład 
szef  Komitetu  Helsińskiego  dr 
Marek  Nowicki,  rektor  Uniwer
sytetu  Warszawskiego.  Byliśmy 
także w Urzędzie Rady Ministrów 
i  to  był  najmniej  udany  punkt 
programu.  Na  spotkanie  z  nami 
premier przysłał niezbyt odpowie

się na komisje. Ja byłem w komisji 
Praworządności  i  Praw  Człowie
ka. Oprócz  tego była jeszcze  Ko
misja  Gospodarki  Narodowej 
i  komisja  Opieki  Zdrowotnej. 
Wszystko  działo  się  w  gmachu 
senatu.  Ja  siedziałem  na  miejscu 
senatora  Lackorzyńskiego.  Prze
szliśmy do  sal  komisji  senackich. 
I  tam  właśnie  dyskutowaliśmy 
nad tą ustawą. Moja komisja była 

BARTE K  W  SENACIE 

Bartek  w GU. 

dzialnych  ludzi  i  niezbyt  dobrze 
poinformowanych.  Na  każde py
tanie, które zadawaliśmy, oni od
powiadali  „Na  to  panu  nie  od
powiem, ale mogę panu  odpowie
dzieć na  co  innego"  i mówili  pół 
godziny,  żeby  tylko  nie  usłyszeć 
następnego  pytania. 

Najbardziej atrakcyjna była sy
mulacja  obrad  senackich.  Dosta
liśmy projekt ustawy z Sejmu do
tyczący  podwyższenia  cenzusu 
wiekowego  przy  zawieraniu  mał
żeństw  u  kobiet  do  23  lat  z  18, 
a u mężczyzn z 21 do 25. Mieliśmy 
się,  tak  jak  Senat,  opowiedzieć 
przeciwko albo za ustawą, przyjąć 
ją  z  poprawkami  albo  bez.  Na 
początku  wybraliśmy  swojego 
marszałka.  Potem  podzieliliśmy 

Fot.  W.  Suchta 

za odrzuceniem  ustawy. Ja byłem 
za jej przyjęciem. A to dlatego, że 
nikt  nie  był  za  przyjęciem,  a  ja 
chciałem  żeby,  była  dyskusja,  bo 
bardzo  lubię  dyskutować.  Dali 
nam 30, 40 minut na prace w ko
misjach. U nas była taka burzliwa 
dyskusja, że przewodnicząca  mu
siała często używać dzwonka.  Na 
początku nie wiedzieliśmy jak  się 
obsługuje  mikrofony,  które  są 
przed  fotelami.  Każdy  naciskał 
guzik, ale nic się nie dało połączyć. 
Potem wróciliśmy do Senatu.  Pa
ni  marszałek  udzielała  po  kolei 
głosu  sprawozdawcom  różnych 
komisji, którzy  uzasadniali  swoje 
stanowiska. Po tym mógł się każ
dy wypowiedzieć. Ja także się wy
powiadałem. Oczywiście za przy

jęciem tej ustawy.  Argumentowa
łem to tym, że małżeństwa zawie
rane w wieku  25 lat u  mężczyzny 
i  23  u  kobiety  mogą  zapewnić 
lepszy  poziom  życiowy  zarówno 
sobie, jak  i swojemu dziecku. Po
tem  przystąpiliśmy  do  głosowa
nia.  Ustawa  większością  głosów 
została  odrzucona.  Pojawiły  się 
oczywiście  głosy  oburzenia.  Po 
obradach  senackich  mieliśmy 
spotkanie z profesor Kuratowską, 
wicemarszałkiem  Senatu,  która 
nam gratulowała, bo oglądała na
sze obrady. Ja spotkałem się w Se
jmie  z Tadeuszem  Mazowieckim 
i  Janem  Marią  Rokitą  z  Unii 
Wolności.  Najbardziej  podobała 
mi się rozmowa z Donaldem Tus
kiem. On jest  taki  najbardziej na 
luzie. Celował w takich  trudnych 
odpowiedziach  pan  Majewski 
z SLD. Jak  się zadawało  pytanie, 
to na początku  udzielał głosu pa
nu  Chrzanowskiemu,  sam  szukał 
w  takiej  zielonej  książeczce  od
powiedzi,  czytał  i  recytował  pra
wie na pamięć. Chcieliśmy od nie
go  kupić  tę książeczkę,  ale wsty
dziliśmy się zapytać.  I on  właśnie 
mówił  językiem  trudnym  jak  na 
nas,  ale  w  sumie  było  to  udane 
spotkanie.  Nie  mieliśmy  spotka
nia z prezydentem, ale za to z Le
chem Falandyszem. Prezydent nie 
miał  czasu.  Był  na  spotkaniu 
z młodzieżą  w liceum im. Lelewe
la.  Program  był  bardzo  napięty. 
Nie  mieliśmy  w ogóle czasu  wol
nego. 

Moim  marzeniem jest  zorgani
zowanie  takiego  programu  jak 
„Civi s  Polonus"  tylko  w  mnie
szym  stopniu.  Na  szczeblu  woje
wództwa. Byłoby to zorganizowa
ne  w Ustroniu  albo  w  Cieszynie. 
Służyło by poznaniu struktury sa
morządowej. Na czym polega rola 
samorządu,  rola  burmistrza,  Ra
dy Miasta. Chciałbym to zorgani
zować, ale na  razie  wolałbym nic 
nie mówić. Zobaczymy czy się uda 
czy nie.  Notowała:  MD 

Ju ż  nie ma  dzikic h  plaż 
Lata  pięćdziesiąte.  Rzeka  Wisła  na  wysokości  Ustronia, 

wyglądała  zgoła  inaczej  niż  obecnie.  Regulacja  była  przep
rowadzana  według  dawnych  zasad.  Układane  kamienie  były 
oplatane  siatką  drucianą.  Wały  te  były  prowadzone  wzdłuż 
rzeki  i  w  jej  poprzek.  Miejscami  była  wplątana  faszyna. 
Z  dłuższej  obserwacji,  na  minus  można  zaliczyć  jej  szybkie 
niszczenie. Plusy,  to przeszkoda dla wody powodująca jej  lepsze 
dotlenianie,  oraz  kryjówki  dla  ryb.  Woda  płynęła  pomiędzy 
kamienistymi plażami. Miejscami były  ławice piasku, miejscami 
zaś wymyte  głębie zwane  plosami.  Miejsca  te  w okresie  letnim, 
były  do  wieczora  oblegane  przez  kąpiącą  się  młodzież.  Woda 
była  czysta,  a  kamienie  nie  obrośnięte  glonami.  Co  roku, 
zazwyczaj w czerwcu, rzeka wzbierała  i toczyła wody  powodzio
we mętne  niosące wyrwane drzewa,  krzaki  i kamienie.  Były  lata 
z  powodziami  szczególnie  wielkimi.  Następstwem  tego,  przy
stąpino  do  przebudowy  regulacji.  Wykonano  betonowe  kas
kady  z  chwytaczami  wody.  Nad  betonowym  progiem  była 
głębia i wielkie ploso. Przed  regulacją  betonową, nadmiar  żwiru 
i piasku  był wybierany  i  używany  do  budowy  domów,  obecnie 
plosa  te są  zapełnione  i wypłycone.  Wypełniają je nie tylko  żwir 

i piasek  ale również osady  z mułów  i glonów.  Brzegi  i  śródrzecz
ne  ławice  zaczęła  porastać  zgoła  inna już  roślinność  niż w  tam
tych  latach.  Woda  zmieniła  zapach  i  skład  chemiczny  oraz 
przeźroczystość.  Spróbujmy  zatrzymać  to  niekorzystne  zjawi
sko  i doprowadzić  wodę  do  stanu  pierwotnego. 

(RK) 

Fot.  W.  Suchta 
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LOTY  Z  BOHU M 
Prawie co tydzień  ustrońscy 

gołębi arze  „puszczają"  swe 
ptaki.  Ostanio  7  lipca  gołębie 
z naszego miasta  wzięły  udział 
w  międzynarodowym  przelo
cie  z  Bohum  w  RFN.  W  po
łudnie  tego  dnia  skrzynki 
z  ptakami  przetransporto

wano  do  BielskaBiałej  skąd 
dalej  przewieziono  je  do  Bo
hum.  Ptaki  spodziewane  są 
u  swych  właścicieli  w  niedzie
lę, 10 lipca, po południu.  Każ
dy  z  hodowców  mógł  do  tej 
konkurencji wystawić pięć go
łębi. 

GRAND  PRIX 
2 i  3 lipca  na  kortach  w  Parku  Kuracyjnym  odbył  się  turniej 

deblowy  w  tenisie  ziemnym  o Grand  Prix  Ustronia.  Rozpoczął 
się  około  godziny  11.00  w  sobotę,  a  zakończył  się  o  12.30 
w  niedzielę.  Startowało  15  zawodników.  Losowano  zarówno 
pary,  jak  i  przeciwników.  Zwyciężyli  ci,  którzy  mieli  najmniej 
porażek  w całym  turnieju.  Stąd  dziwnym  może się wydawać  to, 
że pierwsze  miejsce  zajęły  3  osoby:  Zbigniew  Gogółka,  Bartek 
Waszek  i Dariusz  Michalski.  Drugie miejsce wywalczyli  Maciej 
Cholewa  i  Ryszard  Król ,  trzecie  —  Kuba  Brych.  Zwycięzcy 
otrzymali  nagrody  ufundowane  przez  sklep  „Sport"  Ottona 
Marosza. 

Turniej  ten zapoczątkował cykl wakacyjnych  turniei  o  Grand 
Prix  Ustronia.  Będą  się  one  odbywały  co  dwa  tygodnie. 
Wszystkie będą  deblowe.  Najbliższy  zostanie  rozegrany  16 i  17 
lipca.  Wszyscy  chętni  mogą  się  zgłaszać  w  sobotę  16  lipca  do 
godziny  9.30.  (M.  D.  ) 

Roztomili  ustróniocy! 
Jakóż  sie  też  mocie,  roztomili  ludkowie,  przez  ty  straszeczne 

hyce? Nie  wiym.jako  bydzie  pogoda,  jak  to bydziecie  czytać,  ale 
teraz, jak  to piszym,je  taki  hyc, że je  biyde  wydzierżeć,  aż  puma/u 
termometr a  chybio.  Móm  szczynści,  że  mogym  se  siedzieć 
w chlódku  i popijać przi  tym pisaniu  te, wiycie, gazowanóm  wode. 
Nó, nie powiym,  ci co ty rozmaite  wody przedowajóm,  szwarnie  se 
teraz przi  tych  hycach  zarobióm.  Jyny  jak  kupujecie  ty  wody,  to 
dejcie se pozór  i nie pijcie  takich  rozmaitych  sztucznie  Jarbiónych, 
w kierych je moc  tych, jako  sie to nazywo,  konserwantów.  Jo bo se 
popijóm  takóm  naszóm  wodziczke,  kierom  jedna  ustróńsko  firma 
gazuje.  Na  dyć  trzeja  swojich  popiyrać. 

Kareł spod Czantoryje  i insi gazdoszkowie  sóm  radzi,  że se przi 
tych hycach pieknie  siano wysuszyli  i bydóm  mieli  czym  krowiczki 
futrować  przez  zime.  Nó,  teraz  w  lecie  krowy  sie pasóm  >v  raj
czulach,  ale boroczkóm  sie nie  chce bardzo  trowy  szkubać,  bo je 
tak ciepło. Skyrs  tego hycu  trzeja  też  w zogródkach  podlywać,  tóż 
nikierzi  narzykajóm,  że je  za  moc  roboty.  Naprowde,  ludziom  je 
biyda  wygodzie,  jak  je  ciepło,  to  by  chcieli  mieć  chłódek,  jak  sie 
ochłodzi,  to narzykajóm,  że je  zima.  Mamrzóm,  jak  deszcz  padze 
i jak  nima  deszczu.  Nó,  wiycie,  od narzykanio  i mamranio  jeszcze 
sie pogoda nigdy nie zmiyniyła  imuszymy  jóm  brać takóm, jako  je. 
jako  to prawióm,  że pogoda je  dycki.jyny  roz  tako,  a roz  inakszo. 

Za  to letnikorze  i kómpielorze  sóm  radzi,  że je  ciepło,  bo  jakby 
padało,  to by  im  było  wszycko  jedno,  czy  bydóm  siedzieli  dóma 
u  siebie,  czy  w  Ustroniu.  Na  dyć  przeca  óni  po  to  do  nas 
przijyżdżajóm,  coby se móc pochodzić  po świyżym  lufcie,  wynś na 
Czantoryje  abo na  Równice  czy  iś sie  kómpać  do  rzyki.  Nó,  nie 
powiym,  szwarnie  sie  ich  do  Ustrónio  nazjyżdżało,  tóż  dbejmy, 
jako  kiery  może,  coby  im  tu  było  dobrze  i .coby  u  nas  kiery 
groszyczek  niechali. 

Na lato  też poprzijyżdżalo  do nas cosi tych, jako  to  nazywajóm, 
szczypiónych  Niymców  —  nó,  wiycie,  ludzi  z  tela,  kierzi  pore 
roków  tymu  wyjechali  do Niymiec,  że  sie  tam  bydóm  mieć  lepij. 
Nó,  ale  sie  pokazuje,  że  u  nas  też  nima  najgorzij,  bo  nikierzi 
ustróniocy,  kierzi  sie  sami  za  Niymców  uznowajóm,  nigdzi  nie 
wyjechali, jyny  dalij  tu miyszkajóm.  Cosi  sie  zdo,  że  nikierzi  by 
chieli  kole  tego  wiater  robić,  ale jo  tak  myślym,  że  nima  sie  co 
użyrać jedyn  z  drugim.  Jak  my  po  teraz  poradzili  we zgodzie  po 
sómsiedzku  żyć,  to  tak  żyjymy  dalij  i nie pokazujymy  jedyn  na 
drugigo,  czym  kiery  je.  Bo,  wiycie,  do  zwady  prziś  to  moc  nie 
trzeja,  ale  spatki  zgodę  zrobić  to  nikiedy  ciynżko  przichodzi, 
prowda?  Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:l)  do  pokrycia  dachu  4)  w  rodzinie  Fiatów  6) 
uderzenie nogą  8) uczniowie  o dyrektorze  9) założenie,  twier
dzenie  10) Hubertbramkarz  11) styl  w sztuce  12) skrawa  na 
tokarce  13)  akt  prawny  14)  wierzba  szara  15)  maszynka 
grzankowa  16)  samiec  świni  17)  in.  Irlandia  18)  złośnica 
z żądłem  19) imię żydowskie  20) do  nadstawiania 
PIONOWO:  1) zwrotnikowy  kartofel  2)  trochę  jedzonka  3) 
spis,  lista  4)  miliard  w  środę  5)  stolica  polskiej  piosenki  6) 
grająca skrzynka  z papugą  7) kawałek  kiełbasy  11) dzielnica 
Ustronia  13) imię kobiece  15) ang. dwa 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania czeka
my do  końca  lipca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  24 

POMÓŻ  NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Nagrodę  otrzymuje  Ilona  Ogrodzka  ul.  Skrajna  15a/3 z Cie
szyna 

Krzyżówk a  ze sponsore m  nr 28 
100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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