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Rozmowa  z  Janem  Górą,  dominikaninem  prowadzącym 
spotkania  młodzieży  w  Hermanicach. 

Jak  dużo młodzieży brało udział w tegorocznych  rekolekcjach w Her
manicach? 
Jest to już szóste spotkanie w tym miejscu. Nazywamy je nie rekolekc
jami  lecz kolokwium,  dlatego  że w kolokwium  jest  moment  dialogu, 
a  my  chcemy  by  formułą  była  rozmowa,  dialog.  W  poszczególnych 
tygodniach  przewinęło  się 350,  300 i 400  osób. 
Tradycyjnie poszczególne tygodnie poświęcone są różnym tematom. Czym 
zajmowaliście się w tym  roku? 
Tematem  pierwszej  sesji  była  wiara  w  zderzeniu  przede  wszystkim 
z wolnym  rynkiem  idei.  Tutejszy  teren  świetnie  nadaje  się do  takich 
rozważań ze względu na zróżnicowanie religijne. Uczy współżycia — by 
nie mówić głośniej niż ci, którzy  tu mieszkają, żeby ich nie zakrzyczeć. 
To  bardzo  ważna  nauka.  Odwiedzili  nas  ojcowie Jacek  Salij,  Marek 
Pieńkowski,  Jan  Bereza.  Druga  sesja,  moim  zdaniem  najciekawsza 
poświęcona była rodzinie. Trzy małżeństwa prowadziły  przygotowania 
młodych  ludzi do życia w rodzinie pod  każdym względem: duchowym 
psychologicznym, medycznym. Traktowaliśmy  to jako coś podobnego 
do  kursu  przedmałżeńskiego.  Podczas  trzeciej sesji,  poświęconej  kul
turze,  swój  wykład  miał  Krzysztof  Zanussi,  a  aktorzy  Krzysztof 
Komasa  i Tomasz  Budyta  prowadzili  warsztaty  żywego  słowa.  Prof. 
Jurga  mówił  o  mass  mediach.  Trzy  razy  odwiedzał  nas  arcybiskup 
Zimoń  i  trzy  razy  biskup  Rakoczy.  Był  burmistrzem  Ustronia,  pro
boszcz parafii. 
Jak  wygląda dzień  uczestnika  kolokwium? 
Dzień zaczynamy i kończymy modlitwą. Dla wielu, którzy nie wynieśli 
kultury modlitwy z domu, brewiarz, czyli jutrznia i nieszpory, są daniem 
psałterza  do  ręki. Kolokwium  jest  organizowane  przez  dominikanów, 
zakon który powstał w średniowieczu, ale w tym pięknym jego okresie, 
gdy  było  dużo  radości,  a  człowieka  obdarzono  wolnością.  To  jest 
zakodowane w zakonie, a w Hermanicach wyraża się w ten sposób, żedo 
południa  trwają  bardzo intensywne zajęcia, a całe południe jest wolne. 

(dokończenie  na sir.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

Stary kamieniołom  zamienił  się w amfiteatr.  Fot.  W.  Suchta 

PIOSENKA WCZASOWA 
23  i  24  lipca  w  DW  „Ond

raszek"  w  Ustroniu  Jaszowcu 
już  po  raz piąty  zorganizowa
ny  został  Konkurs  Piosenki 
Wczasowej.  W  tym  roku  im
preza  była  bardziej  rozbudo
wana  niż  poprzednie  jej  edy
cje.  Zabawa  rozpoczęła  się 
w sobotę  festynem. W  starym, 
zaadaptowanym  do  potrzeb 
rekreacyjnych,  kamienioło
mie  od  popołudnia  do  póź
nego wieczoru  rozbrzmiewało 
„Śląskie Granie  i  Śpiewanie". 
Wystąpiła  między  innymi  or

kiestra  dęta  kopalni  „Cent
rum  —  Szombierki",  zespół 
„Znamy  się",  Andrzej  Toluś 
Skupiński,  kapela  Jorgusie, 
duet  Baba  z  Chopem,  zespół 
Nora  Lisa  oraz  Marek  Śnieć. 
Jorguś  był,  jak  zawsze,  do
brym  duchem  całego  festynu. 
Zachęcał do wspólnej  zabawy, 
do  udziału  w  loterii  fantowej. 
Na  festynie nie zabrakło  oczy
wiście pieczonych  kurczaków, 
kiełbasek,  szaszłyków  i  piwa. 
Początkowo  zabawa  praliżo

(dokończenie  na  str.  4) 

Połowa  wakacji  już  za  nami.  Lipiec  obfitował w  różnorodne 
imprezy.  Sierpień  nie  będzie  gorszy.  Już  7  sierpnia  wybierać 
będziemy  Miss  Wakacji.  Impreza,  jak  co  roku,  zapowiada  się 
doskonale.  13  i  14  sierpnia  czeka  nas  „Parada  Gwiazd",  a  27 
—  „Parada  Parodii"  Jacka  Pietrzaka,  znana  już  w  Ustroniu. 
Pomiędzy  „paradami"  21 sierpnia  odbędą  się tradycyjne  Doży
nki.  Sierpniowe  imprezy  artystyczne  zakończy  28  sierpnia 
koncert  zespołu  „Salem". 

Czeka  nas  także  szereg  imprez  sportowych.  Już  9  sierpnia 
odbędzie się II Letni Bieg Romantyczny.  13 i 14 sierpnia  tenisiści 
będą  mogli  wziąć  udział  w  kolejnym  turnieju  tenisowym.  20 
sierpnia  na  Bulwarach  Nadwiślańskich  zorganizowany  będzie 
3 Bieg Sztafetowy. 20  i 21  sierpnia  po  raz  pierwszy  w  Ustroniu 
odbędą  się  Otwarte  Mistrzostwa  Uzdrowiska  Ustroń  w  Trój
boju Siłowym.  I na zakończenie sportowego  sierpnia  rowerzyści 
górscy  będą  mogli  zmierzyć  się  z  Czantorią  w  I  Zjeździe 
Rowerów  Górskich  z  Czantorii.  (MD) 



(dokończenie  ze str.  1) 

Ojciec Jan Góra.  Fot.  W. Suchta 

Wiemy, że człowiek nie zmarnuje tego wolnego czasu. Może wziąć książkę, 
może się opalać czy iść na wycieczkę. Wiemy, że nie zrobi nic złego. Mimo 
wolnych popołudni młodzież samorzutnie dobrowolnie wyznaczyła sobie 
spotkania,  zajęcia, warsztaty.  Gdy  np.  przyjechali  aktorzy,  mówili  im: 
„Prosimy nauczyć nas mówić, otwierać buzię. W szkołach tego nie uczą." 
Nasz wypróbowany przyjaciel Krzysztof Czarnota z ustrońskiego nadleś
nictwa  organizował  wycieczki. Miały  wielu  zwolenników. 
Czy dzisiejsza młodzież różni się od tej sprzed sześciu  lat? 
Oczywiście! Widać większy porządek, większą kulturę uczestników. Może 
dzieje się tak, gdyż część osób przyjeżdża tu już któryś raz. Nie są to ludzie 
chcący miło spędzić czas i jeść darmową zupę z wojskowego kotła. Szukają 
czegoś innego — potrzebny  im dialog. Ważne jest  także to, że wszystkie 
służby  pełni  młodzież.  Oni  uruchamiają  recepcję,  sanitariaty,  maleńki 
sklep, ustawiają namioty. Staramy się też zostawić po sobie czystą łąkę, by 
móc wrócić tu  za  rok. 
Łąka  też się zmienia. Widać powstające elementy dużej wiaty. 
Łąka Hermanicka to prowizorium, na które nakłada się wiele znaczeń. Są 
namioty w których się śpi, są w których odprawiana jest eucharystia. Obok 
buduje się kościół. To elementy  tego prowizorium  hermanickiej  łąki, na 
której chce się budować trwałość pewnych postaw, dawać coś na wakacje, 
coś na rok, coś na całe życie. Łąka została kupiona przez dominikanów, by 
służyła młodzieży. Chcemy tu postawić wieżę i szałas, w którym  studenci 
mogliby  przebywać  w ciągu  roku.  Piękne jest  to,  że wszystko powstaje 
wysiłkiem  tych  młodych  ludzi.  Źle  by  się stało,  gdyby  prędkość  zagos
podarowania  łąki przekroczyła  możliwości  młodzieży. 
Co młody człowiek wywozi z Hermanie? 
Moment  refleksji,  który  proponujemy jest  bardzo  ważnym  elementem 
w wyhamowaniu chamstwa. Poszerza on pole świadomości i pokazuje całą 
paletę możliwości wyboru, a to czyni człowieka delikatniejszym. Uważam, 
że jeżeli  ludzie wracają  stąd  trochę delikatniejsi,  to jest  to duży  sukces. 
Chciałbym osiągnąć to, by ci którzy tu przyjeżdżają nie mówili głośniej niż 
zastani.  Uważam,  że  dialog  z zastanym  stanowi  o  kulturze  i jest  dużą 
umiejętnością  życia. Jest  syntezą  i wyrazem  kultury. 

Równocześnie z kolokwium  odbywał  się początkiem lipca  festiwal Caude 
Fest  Jaki  jest stosunek ojca do tej imprezy? 
Jesteśmy  na  uboczu  i  z  festiwalem  nie  mamy  specjalnych  więzi.  Oni 
działają głośno, my szalenie skromnie i półgłosem. Bliższe jest wyciszenie. 
Typ  kultury  festiwalu  nie jest  w moim  stylu.  Wydaje mi  się,  że więcej 
można powiedzieć półgłosem. Gaudę Fest stawia na przeżycie, a ja bardzo 
chciałbym  kontrolować  spotkania  w  Hermanicach,  by  nie  wykorzys
tywano naszego zgrupowania  dla celów, których  sobie nie życzymy. 
Jak młodzież akceptuje taką postawę? Wydaje się, że chętniej idzie tam gdzie 
gra głośno muzyka, świecą  światła  itp. 
Nieprawda!  Wręcz  przeciwnie.  U  nas  była  duża  grupa  ciszy,  po  kil
kadziesiąt osób w każdym  tygodniu. 
Jaka  przyszłość czeka hermanicką  łąkę? 
Wszystko wykonuje młodzież, ale materiały budowlane kosztują. Dlatego 
szukamy  sponsorów.  Mówiłem już  o  szałasie,  wiacie  zastępującej duży 
namiot, który ma już swoje lata. Widoczne elementy metalowe pod wiatą 
dostaliśmy ze Skoczowa. Tam leżały od lat pod mostem niewykorzystane. 
Gdyby się cud zdarzył, że ktoś ma zbędne materiały  budowlane,  byłoby 
rzeczą piękną, zbudowanie szałasu. Sprawi on, że łąka będzie żyła cały rok. 
Zresztą  coś już  się dzieje — otrzymaliśmy  trochę cegieł  i pustaków. 
(Rozmowy nie autoryzowano).  Rozmawiał: Wojsław Suchta 

A B C 
U S T R O Ń 

ul.  3  M A J A  48 
z a p r a s z a j ą: 
—  do  kantoru,  oferując  najko

rzystniejsze  wymiany  walut 
w Ustroniu, 

—  do sklepów  branży  spożywczej 
i monopolowej,  polecjąc  szero
ki  wybór:  win  reńskich,  piw 
z najlepszych  browarów,  wódek 
z  renomowanych  gorzelni. 

Szczególnie  polecamy  napoje 
firmowe  oferowane  po  najniż
szych  cenach  w  okolicy! 

OLI 
Od  marca  burmistrz  Cie

szyna  J.  Olbrycht  zasiada 
w  Radzie  ds.  Samorządów 
przy Prezydencie  RP. Jest  ona 
tzw.  ciałem  społecznym. 

Większość  gmin  z  naszego 
regionu wozi od paru  miesięcy 
śmieci  na  duże  wysypisko 

w  Jastrzębiu  Zdroju.  Stało  się 
ono  prawdziwym  wybawie
niem,  gdyż  z  lokalnymi  wysy
piskami  są  odwieczne  kłopoty. 

*   *
Trwają  obchody  200lecia 

Parafii p.w. Dobrego  Pasterza 
w  Istebnej.  W  Muzeum  Bes
kidzkim  otwarto  właśnie  bar
dzo  interesującą  wystawę  po
święconą jubileuszowi  i związ
kom  Trójwsi  z  regionem  jab
łonkowskim. 

W  sąsiedniej  Wiśle  rośnie 

mocna  grupa  skoczków  nar
ciarskich. Zawodnicy KS Wis
ła  zdobyli  w  minionym  sezo
nie  kilka  medali  w  tym  te 
z najcenniejszego kruszcu.  Bo
haterem  zimy  był  16letni 
Adam  Małysz,  zresztą  uczeń 
Zespołu  Szkół  Technicznych 
w  Ustroniu. 

W  Skoczowie  kręcone  są 
dwa  filmy o bł. Janie  Sarkand
rze.  Realizują  je:  Telewizja 
Polska  i  pochodzący  ze  Sko
czowa  reżyser  S.  Janicki. 

Oddział  Zrzeszenia  Pols
kich  Hoteli  Turystycznych 
w  Wiśle  przygotowuje  się  do 
udziału  w  październikowych 
Targach Turystycznych,  które 
odbędą  się w Poznaniu.  Wisła 
pokaże  się  razem  z  Istebną. 

  * 

Ponad  142tys. ton  buraków 
przerobiła  cukrownia  „Chy
bie"  w  ostatniej  słodkiej 
kampanii.  Uzyskano  z  nich 
ponad  20  tys.  ton  cukru  bia
łego. 

(pik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Tydzień temu pisaliśmy o podpisaniu umowy miasta ze spółką  „Reale 
Izdebski  Ustroń"  dotyczącej zakupu  nieruchomości  na  Zawodziu  pod 
budowę  kompleksu  hoteloworekreacyjnego  z kasynem.  Jak  poinfor
mował nas Ireneusz Izdebski spółka zamierza  rozpocząć prace  budow
lane  już  jesienią  tego  roku,  a  optymistyczny  plan  przewiduje  zakoń
czenie  inwestycji  za  rok. 

ćr   ćr 

Temperatura  w  lipcu  tego  roku  nie  jest  rekordowa.  Jak  poinfor
mowano  nas w  Instytucie  Meteorologii  i Gospodarki  Wodnej w Biel
skuBiałej  podobne  temperatury  notowano  dwa  lata  temu,  kiedy 
również upały dały się wszystkim we znaki, a trwały znacznie dłużej gdyż 
od połowy maja. Najcieplesze dni obecnego lata to sobota i niedziela 30 
i  31  lipca,  kiedy  to  na  termometrach  w maszym  mieście  odnotowano 
35°C w cieniu, choć niektórzy mieszkańcy donosili  nam nawet  o 38°C. 
Poziom  wody  w Wiśle z 94 cm na  początku  lipca  spadł do  85 cm  pod 
koniec miesiąca. 

r  *  £r 

Na ślubnym  kobiercu stanęli: 

23 lipca  1994 r. 
Danuta Baldys,  Ustroń  i Nikołaj  Donczew  Cieszyn 
Małgorzata  Lubińska,  Skoczów  i Waldemar Żyła,  Skoczów 

ćr  *  ćr 

Najlepsze  życzenia dla jubilatów: 
Anna Krysta,  lat  91,  ul. Drozdów  47 
Anna Zakaszewska,  lat  92,  ul.  Lipowa  68 
Anna Ciemala,  lat  80,  ul.  Podgórska  13 
Jadwiga Szkaradnik,  lat  85,  ul. Wiślańska  7 
Karol Sikora,  lat  92, ul.  Brody  15 

ćr  *  ćr 

Niedokończona „piramida" straszy na Zawodziu. Inwestorem jest PHS 
BielskoBiała.  Fot.  W.  Suchta 

ćr  *  ćr 

Od maja stałym  mieszkańcem  Ustronia jest  były pierwszy  sekretarz 
KC  PZPR  Edward  Gierek.  Ostatnio  prasa  naszego  województwa 
skrupulatnie  relacjonuje  przebieg  choroby  i  rekonwalescencji  byłego 
sekretarza.  My  odnotujemy jedynie,  że E. Gierek  leczył się w Szpitalu 
Śląskim  w  Cieszynie,  potem  zaś,  wraz  z  żoną,  przebywał  w  Szpitalu 
Uzdrowiskowym  w  Ustroniu. 

ćr   ćr 

W  związku  z  tragedią  jaka  dotknęła  w  ubiegłym  roku  rodzinę 
Państwa Bujaków z Ustronia zamieszkałych przy ul. Sztwiertni (wybuch 
gazu  zniszczył  cały  budynek)  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Ustroniu  prosi  uprzejmie  o  wsparcie  finansowe  rodziny.  Podajemy 
konto:  Anna  Bujok,  Ustroń,  Bank  Śląski  SA  Oddział  Ustroń  nr 
3106201008301741. Wszystkim,  którzy dotychczas pomogli  poszko
dowanym  serdecznie dziękujemy. 

Kierownik  MOPS 
Zofia Ferfecka 

G,  którzy od nas odeszli: 

Jan  Drózd,  lat  84,  ul.  3 Maja  18/7 

22/23.7.94 r. 
W  nocy  na  ul.  Sanatoryjnej  za
trzymano  nietrzeźwego  kierowcę 
Fiata  126p,  mieszkańca  Ustro
nia.  Wynik  badania  alk ometrem 
1,29  prom.  Zatrzymano  prawo 
jazdy,  sporządzono  wniosek  do 
kolegium. 

Tej  samej  nocy,  również  na  ul. 
Sanatoryjnej zatrzymano kolejne
go  nietrzeźwego  kierowcę  Fiata 
126p, mieszkańca  Rajczy.  Wynik 
badania — 1,85 prom.  Zatrzyma
no  prawo  jazdy  i  sporządzono 
wniosek  do  kolegium. 

Następnego nietrzeźwego kierow
cę zatrzymano na ul. Cieszyńskiej. 
Mieszkaniec  Goleszowa,  kierów 

ca  Fiata  125p  miał  0,27  prom. 
alkoholu  we  krwi.  Zatrzymano 
prawo  jazdy,  sporządzono  wnio
sek do  kolegium. 

24.7.94 r. 
W Nierodzimiu, przy ul. Katowic
kiej,  w  godzinach  popołudnio
wych dokonano  włamania do  sa
mochodu  marki  Fiat.  Sprawcy, 
po  wybiciu  szyby,  skradli  radio
magnetofon  produkcji  zagranicz
nej.  Łączne  straty  wynoszą  2,5 
min  zł. 

24/25.7.94 r. 
Zatrzymano  kierującego  samo
chodem  marki  Volkswagen  Pas
sat,  mieszkańca  Żor,  będącego 
w stanie nietrzeźwym. Wynik  ba
dania  —  1,16 prom.  Zatrzymano 
prawo  jazdy,  sporządzono  wnio
sek do  kolegium. 

21.7  —  w tym dniu karano  man
datami  za  handel  bez  lokalizacji 
na Rynku, za rozbicie namiotu  na 
wale  ochronnym  Wisły,  a  także 
pięciu  kierowców  za  nieprawid
łowe parkowanie. Nakazano rów
nież zrobienie porządku  przy  sta
wie kajakowym. 

22.7  —  podczas  kontroli  targo
wiska  ukarano  jednego  kierowcę 
za zatarasowanie wyjazdu  innym. 
Nałożono mandaty za nieprawid
łowe  parkowanie  na  drodze  na 
Równicę  i  przy  basenie  kąpielo
wym. Interweniowano na ul. My
śliwskiej w sprawie psa  spuszcza
nego bez  kagańca. 

23—24.7  —  przez  cały  weekend 
patrolowano  tereny  nad  Wisłą. 

Ukarano  16  kierowców  za  nie
prawidłowe parkowanie na łączną 
kwotę  2600000  zł. 

25.7  —  ukarano kierowcę,  który 
pozostawił samochód na  skrzyżo
waniu przy targowisku. Dwie oso
by  handlujące  bez  zezwolenia 
ukarano  mandatami.  Nałożono 
też  mandaty  karne  na  pięciu  kie
rowców  parkujących na  terenach 
zielonych. 

26.7  —  kontrola  Nierodzimia. 
Osobie  prowadzącej parking  na
kazano zwiększenie  ilości  kubłów 
na  śmieci  oraz  częste  ich  opróż
nianie. Nałożono  mandat  na  kie
rowcę parkującego nad  Wisłą. 

27.7  —  skontrolowano drogę na 
Równicę i Dobkę. Za parkowanie 
na  terenach  zielonych  ukarano 
mandatami  pięciu  kierowców. 

Ze zbiorów Muzeum 
Prezentujemy  fragment  ustrońskiej  Kuźni  na  fotografii z  końca 

lat  50tych.  W  głębi  nieistniejący  obiekt  hali  mechanicznej.  Na 
ścianie widoczny herb Albrechta  Kazimierza, założyciela  hutnictwa 
w  Ustroniu.  Herb  ten  obecnie  znajduje się na  budynku  magazynu 
głównego, a na  miejscu  hali  mechanicznej  stoi  teraz  hala  osprzętu. 
Budynek piętrowy widoczny z prawej strony istnieje do dziś i mieści 
się  w nim  biuro  konstrukcyjne  i  laboratorium.  Wszystkie  obiekty 
i ziemia  wokoło  są  otulone  śnieżnym  puchem.  Zdjęcie to  wybraliś
my  dla  ochłody  przed  letnimi  upałami. 
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PIOSENKA WCZASOWA 
wana była przez upał i prażące 
słońce,  ale  im  później  i  chłod
niej,  tym  festynowicze  bawili 
się  coraz  lepiej. 

W  niedzielę  odbył  się  kon
kurs prowadzony  przez  Piotra 
Ornowskicgo  z  Radia  Kato
wice.  Wzięło  w  nim  udział  17 
wykonawców,  w  tym  dwa  ze
społy.  Ustroń  reprezentowa
ny był przez Joannę  Owczarek 
ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1. 
Konkursowicze ćwiczyli  przez 
cały  tydzień  pod  okiem  Jerze
go  Moskały  „Jorgusia".  Na
grody  zostały  przyznane 
w trzech  kategoriach.  W  kate
gorii solistów w wieku  od  9 do 
15  lat  pierwsze  miejsce  przy
znano  Weronice  Żukowskiej, 
która spędzała  wakacje w  DW 
„Zagłębie".  Nagrodę  stano
wił y  7  —  dniowe  wczasy  dla 
2  osób  w  DW  „Ondraszek". 
Drugie  miejsce  i  radioma

ie ze str.  1) 

gnetofon  ufundowany  przez 
D W  „Relaks"  przyznano  Iza
beli  Ołdak,  również  z  DW 
„Zagłębie".  Trzecie  miejsce 
zajęła Magdalena  Respondek, 
która  dostała  dużą  maskotkę 
misia.  W  kategorii  solistów 
powyżej  15 lat,  pierwsze  miej
sce  przyznano  Izabeli  Fojcik, 
wypoczywającej w DW  „Ond
raszek".  Dostała  ona  aparat 
fotograficzny  ufundowany 
przez  UM  Ustroń.  Drugie 
miejsce  zajęła  Marta  Ficows
ka i dostała  radiomagnetofon, 
ufundowany  przez  firmę  KO
STA z Ustronia.  Dwie  równo
rzędne  nagrody  —  maskotki 
— zostały  rozdane w  kategorii 
zespołów  wokalnych  „Pinez
kom"  i  „Amazonkom".  Przy
znano  także dwa  wyróżnienia. 
Najmłodszy  uczestnik  konku
rsu — Witek  Kręgiel  otrzymał 
tornister,  ufundowany  przez 

DW  „Kolejarz.  Piłkę,  ufun
dowaną  przez  DW  „Gwa
rek",  dostał  za  „Śląskie  Gra
nie i Śpiewanie"  Dawid  Śmie
szek.  Pozostali  uczestnicy 
konkursu  otrzymali  nagrody 
pocieszenia.  Niedzielną  zaba
wę  urozmaicił  występ  Toma
sza  Szweda,  Kapeli  Jorgusie 
i  Whisky  Rivers. 

Impreza  była  udana, 
o  czym  może  świadczyć  licz
ny  udział  wczasowiczów  Ja
szowca  i  nie  tylko.  Bawiono 
się wesoło przy muzyce,  ognis
ku  i  różnorakich  przysma
kach.  Za  rok,  następny  kon
kurs. 

Magda  Dobranowska 

Fot.  W.  Suchta 

tawt—tfiff i 

W  Ustroniu  są dwa pola namiotowe. Jedno, należące do P. T. 
„Czantoria",  położone jest przy  ul. Turystycznej.  Maksymalnie 
może pomieścić  150 namiotów.  Obecnie  rozbitych jest  tylko  50. 
Pole jest  oświetlone,  wyposażone  w sanitariaty  i dwa  bojlery  na 
ciepłą  wodę,  jest  także  dostęp  do  prądu. 

Drugie  pole  należy  do  Nadleśnictwa  Ustroń.  Znajduje  się 
w Dobce, przy  ul. Furmańskiej. Jest  mniejsze, bo może  pomieś
cić  od  20 do  30  namiotów.  Również  i  tutaj  frekwencja  w  tym 
roku  jest  niska  —  przeważnie  można  się doliczyć  od  ośmiu  do 
dziewięciu  namiotów.  Na  tym  polu  także  są  ustępy,  dostęp  do 
kuchni  i  prądu.  Kłopoty  są  natomiast  z  wodą.  Kiedyś  turyści 
mogli  korzystać ze studni,  ale została  ona  zamknięta,  ponieważ 
była  zanieczyszczona.  Obecnie  mogą  brać  wodę  z  sąsiednich 
gospodarstw. 

Oba  pola  namiotowe  są  odwiedzane  zarówno  przez  stałych, 
jak  i  nowych  gości.  Najwięcej  amatorów  wypoczynku  pod 
namiotami  pojawia  się  podczas  weekendów.  Mimo,  że  w  tym 
roku na polach jest pustawo,  w Centralnej Recepcji i Informacji 
powiedziano  nam,  że  klienci  często  pytają  się  o  możliwość 
rozbicia  namiotu. 

(M .  D.) 

Wręczeniem  sztandaru  od  Ministra  Obrony  Narodowej  Związ
kowi  Żołnierzy  Ludowego  Wojska  Polskiego  rozpoczęły  się  15 
lipca br. obchody  50 rocznicy utworzenia  Odrodzonego  Wojska 
Polskiego.  Na  terenie  I  Praskiego  Pułku  Zmechanizowanego 

im. T.  Kościuszki  w Wesołej  k. Warszawy  spotkali  się  weterani 
walki  II  wojny  światowej.  Ustroń  reprezentowali  prezes  Związ
ku  Kombatantów  RP i Byłych Więźniów  Politycznych  ppłk  rez. 
Ludwi k Gembarzewski  i prezes Związku  Inwalidów  Wojennych 
RP  kpt  rez.  Zygmunt  Stec. 
Minister  Obrony  Narodowej  Piotr  Kołodziejczyk  w  piśmie 
przesłanym  do  uczestników  obchodów  50lecia  LW P  napisał: 
„T o  wasi  podwładni,  wychowankowie  i  koledzy  stoją  dziś  na 
straży niepodległości  Rzeczypospolitej,  kontynuując wasze naj
lepiej  pojmowane  dzieło  obrony  ojczyzny." 
Do  późnej  nocy  przy  płonącym  ognisku  trwały  rozmowy 
pomiędzy  weteranami  walk  II  wojny  światowej,  —  wśród 
których  był  gen.  Wojciech  Jaruzelski,  a  żołnierzami  obecnie 
pełniącymi  służbę  w  I  Praskim  Pułku  Zmechanizowanym. 
W dyskusjach  o Polsce i jej dziwnej historii  przebijała  się  troska 
o  przyszłość.  A  czasami  żal,  że  nie  zawsze  szanowany  jest 

żołnierski  honor.  ppłk  rez.  L .  Gembarzewski 

Groźne  zielsko  rośnie  wokół  schroniska  na  Równicy. Fot.  W. Suchta 
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PARZĄC Y  BARSZC Z 
Ostatnio w prasie ukazały  się artykuły  ostrzegające przed  parzą

cym zielskiem — Barszczem  Sosnkowskiego.  Doszły nas słuchy, że 
także  w  Ustroniu,  na  Równicy  rośnie  ta  niebezpieczna  roślina. 
Wiedzeni  ciekawością  pojechaliśmy  na  górę  i  ...  rzeczywiście. 
Wokół  schroniska  można  zobaczyć dość pokaźne poletko  wielkich 
chwastów. Wyglądają bardzo  okazale. Baldachy  z drobnymi  kwia
tami  cieszą  się wielką  popularnością  wśród  pszczół. Turyści  raczej 
nie  zwracają  uwagi  na  te  botaniczne  okazy. 

Według  prasy  krajowej poparzenie  barszczem  może  być  bardzo 
groźne, nawet  II stopnia. Do przychodni w Ustroniu  nie zgłosili się 
jeszcze  pacjenci  z  takimi  obrażeniami. 

W  schronisku  na  Równicy  powiedziano  nam,  że  zielsko  rośnie 
tam już od dawna, co roku jest wycinane, a tak w ogóle, to wcale nie 
jest to parzący barszcz tylko arcydzięgiel. Do tego roślina ta nie jest 
niebezpieczna. 



23 lipca w Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa otwarto wystawę prac grupy 
ustrońskich  twórców  „Brzimy".  Na  otwarcie  przybyli  sami  artyści,  jak 
i miłośnicy ich talentu. Gości powitała Lidia Szkaradnik, która odczytała 
list gratulacyjny  od  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury  i Rekreacji 
UM  Danuty  Kónig,  nieobecnej  na  uroczystości.  Historię  „Brzimów" 
przypomniał  pokrótce  prezes  grupy  Andrzej  Piechocki.  „Brzimy"  po
wstały 15 lat temu w Wiśle. Kilk u członków tej grupy było mieszkańcami 
Ustronia.  Stąd,  gdy  wiślańscy  artyści  przerwali  wspólną  działalność, 
ustroniacy  postanowili  reaktywować  grupę  pod  tą  samą  nazwą,  ale 
w  innym  miejscu.  „Brzimy"  jest  to  gwarowe  określenie  modrzewia. 
Ustrońskie „Brzimy" działają już drugi rok. Grupa zrzesza 19 twórców. Są 
to: Wincenty  Bąkosz, Zygfryda DemelBąkosz, śp. Rudolf  Demel, Iwona 
DzierżewiczWikarek,  Karol  Gruszczyk,  Bogusław  Heczko,  Jan  Herda, 
Barbara Majętny, Mieczysław Jarmoc, Karol Kubala, Anna Marcoi,  Jan 
Misiorz, Zbigniew Niemiec, Andrzej Piechocki, Rudolf Piwko, Jan Sikora, 
Stanisław  Sikora,  Iwona  Skrzypulec,  Teresa  G.  Skrzypulec,  Oswald 
Szczurek, Ilona Weisman. Do grupy należy również narybek  artystyczny 
Ustronia  Beata  i  Katarzyna  Sikora,  Agnieszka  Sikora  i  najmłodsza 
w grupie Magdalena  Weisman. O wszystkich  twórcach można  się czegoś 
dowiedzieć z katalogu wystawy, który wydała Galeria Sztuki Współczes
nej  „Na  Gojach".  Najważniejsze  jednak  są  dzieła.  W  dwóch  salach 
Muzeum  zebrano  kilkadziesiąt  prac.  Są  wśród  nich  obrazy  olejne, 
akwarele,  grafiki,  rzeźby,  wyroby  ze  srebra,  artystycznie  malowana 
porcelana.  Obrazy  przedstawiają  pejzaże,  krajobrazy  górskie,  są  także 
portrety  i autoportrety  oraz  barwne kompozycje  kwiatowe. 

O kilka  słów na  temat  wystawy poprosiliśmy  A. Piechockiego. 
—  Pomysł tej wystawy powstał u mnie na urodzinach. Potem długo nam to 
chodziło po  głowie  i  w  końcu  skrystalizowało  na pierwszym  spotkaniu 
ustrońskich „Brzimów".  Na  tym  pierwszym  spotkaniu  było czterdziestu 
twórców, wszyscy  z  zapałem  odnieśli się  do  działania grupy,  a  potem 
wiadomo — zapał minął i pozostała grupka chcąca coś zrobić. Zaskoczyło 
mnie jednak,  że  tylu  ludzi zaangażuje się  w przygotowanie  lej wystawy. 
Bodźcem dodatkowym był na pewno nasz dobry znajomy Andrzej Georg, 
który  wymyślił  aukcję  w  Prażakówce.  Takie  rzeczy  mobilizują grupę. 
Początkowo zakładaliśmy zrobienie w ciągu roku dwóch plenerów  i jednej 
wystawy. Wydaje się, że to dużo. Jeden plener już odbyliśmy w Jaworzynce, 
gdzie zresztą zaszczyciła nas Gazeta Ustrońska. Jednak taka weekendowa 
forma pleneru nie sprawdziła się i myślimy  teraz o czymś dłuższym, tak by 
spokojnie wymienić doświadczenia. 
—  Czy artyści chętnie dawali  swe dzieła na wystawę? 
—  Jest trzon grupy i ich prace już starczają na to by urządzić wystawę. Przy 
organizacji tej wystawy musieliśmy wyselekcjonować te najlepsze, gdyż tyle 
prac nam przyniesiono. 
—  Jakie  plany mają Brzimy  na przyszłość? 
—  Będziemy dalej się spotykać od czasu do czasu. Chcemy rozwinąć pomysł 
rzucony przez  Karola Kubalę, by  w ramach Klubu Propozycji zjawiali się 
w Ustroniu znani plastycy  i po prostu prowadzili wykłady. Pamiętajmy, że 
większość członków  Brzimów  to  twórcy  nieprofesjonalni i  taka  forma 
dokształcania może  być  bardzo pomocna.  Naszym  marzeniem jest  też 
zorganizowanie wspólnego wyjazdu całej grupy np. do Paryża i zobaczenie 
tego, co jest  najlepsze w sztuce.  Magda  Dobranowska 

Od  lewej: prezes A.  Piechocki  i kier. L.  Szkaradnik.  Fot.  W.  Suchta 

^ ^ ^ ^  Z A K Ł A D 
f Ę Ę L M H t k  Z A O P A T R Z E N I A 

S P O Ż Y W C Z E G O 
J H ^ ^  BB, ul. Centralna 20,  tel.28806 

Z A T R U D N I M Y 
*   KIEROWNIK A  HURTOWN I  W  USTRONIU 

Preferujemy:  Oferujemy: 

— doświadczenie w handlu  — ciekawą  i odpowiedzialną pracę 
— średnie wykształcenie  — wysoce atrakcyjne wynagrodzenie 

AK  ZAPRASZ A 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej,  Burmistrz  m.  Ustroń  i  Za

rząd  Koła  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej 
w  Ustroniu  zapraszają  młodzież  szkolną  z  wychowawcami, 
organizacje  kombatanckie,  organizacje  społecznopolityczne 
oraz  mieszkańców  i  wczasowiczów  miasta  Ustronia  na  Regio
nalną,  PODBESKIDZKĄ  uroczystość  dla  uczczenia  50lecia 
POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO,  która  odbędzie  się  14 
sierpnia  br.  w  Ustroniu. 
Program  uroczystości: 
godz.  8.30  —  Nabożeństwo w ewangelickoaugsburskim  ko

ściele  w  Ustroniu, 
godz.  11.30  —  Msza  św.  w  rzymskokatolickim  kościele  pw. 

św.  Klemensa  w  UstroniuCentrum,  celebro
wana  przez  J.  E.  Ks.  Biskupa  Janusza  Zim
niaka. 

godz.  12.30  —  Przemarsz  uczestników  uroczystości  z  placu 
przed  kinem  „Uciecha"  pod  pomnik  w  Rynku 
z  udziałem  orkiestry  K W K  Pniówek. 

godz.  12.45  —  Uroczystość  słownomuzyczna  przy  pomniku 
w  Rynku  połączona  ze  złożeniem  kwiatów. 

WYSTAWA  „50lecie  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO" 
będzie  czynna  od  1 do  31 sierpnia  br.  w  Czytelni 
Biblioteki  Miejskiej w  Ustroniu,  ul.  Słoneczna. 

Ż N I W A 
Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  informuje,  że  na  terenie 
Ustronia usługi koszenia zbóż, transportu  i prasowania słomy wykonu
ją  rolnicy indywidualni oraz Spółdzielnia Usług Rolniczych  i Rolnicza 
Spółdzielnia  Produkcyjna  „Jelenica" 

W SUR — tel. 2580,2648 koszt usługi kombajnu wynosi 900 tys./godz. 
prasy  360  tys./godz. 

ciągnika w zależności  od  mocy  160—260  tys./godz. 

W RSP  teł. 2800 koszenie  zboża  kombajnem  900  tys./godz. 
dojazd  240  tys./godz. 

Sklep  Materiałów  Budowlanych  i  Rolnych  w  UstroniuHermanicach 
prowadzi  sprzedaż  sznurka do  snopowiązałki  i prasy.  Sprzedaż  drob
nego  sprzętu  rolniczego  i  żniwnego  prowadzi  sklep  na  ulicy  Daszyń
skiego. 
Skup  zboża  prowadzi  Młyn  Na  Sypaniu  w  UstroniuHermanicach 
w godz.  od  7.00—18.00,  tel.  2416. 
Pszenica  220—250 tys. zł/100  kg 
Żyto  160—180 tys. zł/l 00 kg 
Jęczmień  160—180 tys. zł/100 kg w ograniczonych  ilościach 

Ponadto  informuje się,  że najbardziej przydatne  dla  województwa 
bielskiego  są następujące odmiany  zbóż  ozimych: 
Pszenica: ALMARI ,  PANDA,  KAMILA ,  KOBRA 
Żyto: MOTTO,  DANKOWSKIE  NOWE 
Pszenżyto: PRESTO,  UGO,  MALM O 
Jęczmień: GIL,  PAWEŁ,  GREGOR 

Prowadzone są zapisy na wapno dolomitowe dla rolników w terminie do 
dnia  15 sierpnia  br. 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  Commodore  64  ze  stacją 
dysków,  dyskietkami,  myszką.  Tel 
2519. 

Maszynę wibracyjną do robót brukars
kich sprzedam.  Ustroń,  ul.  Konopnic
kiej  40  (Hurtownia  Papierosów). 

Pianino  tanio  kupię. Tel.  2860. 

Zaginął  pies  ratlerek  w  trakcie  lecze
nia.  Wiadomość:  sklep  spożywczy,  ul. 
Lipowa.  Nagroda. 

Kupię M2 w Ustroniu.  Tel.  2943. 

K w i a c i a r n i a 

R ó ż a 
przy  ul. 3  Maj a  44,  tel.  2800 

(obok  delikatesów  ABC) 
poleca w szerokim  asortymencie: 

—  kwiaty cięte  i doniczkowe 
—  kwiaty  sztuczne 
—  donice 
—  zabawki 
—  baseny,  kola,  materace, 

pontony i inne dmuchańce 
—  rowery  górskie 
—  upominki na każdą okazję 

oraz  inne  artykuły 

Zapraszamy 
vw godz.  8.00    16.30, 

Życzymy  udanych zakupów 

Od  6 do  13  sierpni a  dyżu r  całodobow y  pełn i  aptek a  „Po d 
Najadą" . 13 sierpni a  rano dyżu r  przejmuj e  aptek a  „ELBA " 
przy ul .  Cieszyńskiej . 

Wszystko  do  ogrodu 

i*  poleca  sklep firmowy 

R SP  „Je len ica" 
ul. 3  Maj a  44,  tel.  2800 

codziennie  w godz.  8.00—19.30 
Przyjmujemy zamówienia  od osób fizycznych, 

domów wczasowych  i  innych  instytucji . 

Z A N I M  Z A K U P I S Z  U  I N N Y C H 
S P R A W D Ź  N A S Z E  C E N Y 

P R Z Y  W I Ę K S Z Y C H  Z A K U P A C H 
L  B E Z P Ł A T N Y  T R A N S P O R T  A 

Dobrym zwyczajem ustrońskich  restauracji, barów  i kawiarni  staje się 
zapraszanie  zespołów  muzycznych  umilających konsumpcję  gościom. 
Wiosną w motelu  „Marabu"  zaczęli występować muzycy z przebojami 
pperetkowymi. W kawiarni  „Maruś" wieczorami prezentują się młodzi 
ustrońscy  gitarzyści,  natomiast  w  piwiarni  „Pod  bocianem"  grała 
i śpiewała  kapela  Wałasi  (na  zdjęciu).  Fot.  W.  Suchta 

i  ^ P ^ I 

Blisko siedem godzin bawili kabareciarze ustrońską publiczność w amfi
teatrze.  Mimo  panujących  upałów,  wieczorem,  w  sobotę  23  lipca 
widownia  amfiteatru  wypełniła  się po  brzegi.  Z  występów  zadowolona 
była w równej mierze publiczność jak i organizatorzy. Nie wszyscy jednak 
dotrwali do godziny 3 nad ranem, kiedy to zakończyło się Kabaretowis
ko. Niektórzy artyści połączyli swój wstęp z dłuższym pobytem w Ustro
niu, np.  Stanisław  Tym  bawił w Złocieniu  na  Zawódziu  tydzień,  a my 
sfotografowaliśmy go w centrum.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 

ul.  Hutnicza  1,  tel.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońską  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 "  (od 23.7.1994 r.) 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 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  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  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.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 — czynna codziennie 

Galeria  Grupy  Ustrońskich  Twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała CIR — Rynek 7 

CZYTELNI A BIBLIOTEK I  MIEJSKIE J 
ul. Słoneczna 

WYSTAWA :  „50 lecie Powstania  Warszawskiego"  od  1.81994 r. 

Imprezy  kulturalne 
WYBORY MISS  WAKACJ I 
Amfiteatr 

7.8.1994 r. 
niedziela 
godz.  16.00 

12.8.1994 r. 
piątek 
godz.  19.00 

13.8.1994 r. 
sobota 
godz. 19.00 

14.8.1994 r. 
niedziela 
godz. 20.00 

Sport 
13 i  14.7.1994 r.  Turniej  o  „Gran d Prix"  Ustronia  w tenisie ziemnym 

Korty Tenisowe  — Park  Kościuszki 

Koncert „TREASURE "  (USA) oraz M. Kałużny &  Eli 
(Szwajcaria) i Zespół  WIZJA . 
Chrześcijańska  Fundacja  „Życie  i Misja". Amfiteatr. 

PARADA  PARODII.  Jacek  Pietrzak  w  parodiach 
lepszych od oryginałów, z udziałem  Krzysztofa Piasec
kiego i Zespołu  Uniwers — Amfiteatr. 

Musical  zespołu  „SALEM " 
„TH E CHOICE "  (Wybór) — Amfiteatr 
Kościół Adwentystów  Dnia Soódmego 
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RAPORT (4) 
(Ciąg dalszy  raportu Rady Miejskiej  kadencji  199094. 

Dziś budżet miasta.) 

Podstawowe składniki budżetu miasta (lata  1990—1993) 

DOCHODY 

OGÓŁEM  plan 
wykonanie 

Podatek  od  nieruchomości 
Podatek  rolny 
Udziały  w podatkach  stanowiących 
dochód  państawa 
Podatek  od  środków  transportowych 
Podatek  od  spadku 
Karta  podatkowa 
Opłata  skarbowa 
Dochody  z mienia 
Pozostałe  dochody 
Subwencja 
Dotacja 
Nadwyżka z roku  poprzedniego 

rok  1990 

24.034.738 
20.295.238 
2.202.618 

35.996 

15.414.030 
128.786 
37.512 

604.078 

46.814 
1.825.404 

rok  1991 

22.116.699 
25.603.069 
6.263.789 

170.853 

8.113.404 
284.200 
62.433 

737.371 
885.232 
294.230 

3.311.287 
1.385.790 
2.140.866 
1.953.614 

rok  1992 

28.490.452 
31.960.873 
9.258.246 

285.650 

5.405.876 
1.238.418 

401.267 
1.161.482 
1.254.349 
1.444.597 
3.113.154 

310.578 
2.748.158 
5.339.098 

rok  1993 

40.407.871 
43.115.781 
13.103.267 

544.505 

9.987.533 
1.962.701 

507.301 
1.307.408 
1.735.435 
4.988.345 
3.696.115 
1.017.945 
4.265.226 
4.535.787 

WYDATK I  rok  1990  rok  1991  rok  1992  rok  1993 

OGÓŁEM  plan  24.034.738  22.116.699  28.490.452  47.991.658 
wykonanie  18.454.270  20.273.068  27.424.198  47.117.164 

31  Budownictwo  73.797  206.353  —  — 

40  Rolnictwo  750  720  63.104  155.946 
45  Leśnictwo  11.932  16.730  24.986  32.033 
66  Ochrona  Środowiska  —  —  245.241  366.633 
70  Gospodarka  Komunalna  3.086.205  9.268.482  11.653.946  22.191.706 
74  Gospodarka  Mieszkaniowa  1.844  1.770.168  2.157.089  5.647.078 
79  Oświata  i Wychowanie  6.625.097  3.250.000  4.430.144  5.759.299 
83  Kultura  i  Sztuka  —  833.177  1.152.237  1.909.986 
85  Ochrona  Zdrowia  —  666.000  610.000  1.040.000 
86  Opieka  Społeczna  477.309  976.357  1.806.625  2.494.574 
87  Kultura  Fizyczna  239.943  224.627  31.742  119.826 
89  Pozostała  działalność  21.215  310.812  148.946  — 

91  Administracja  717.478  2.749.642  5.100.138  7.400.083 
97  Udział budżetu  wojew. w dochodach  5.000.000  —  —  — 

00  Inwestycje  2.198.700  —  —  — 

H A N D L O W A 

O F E R T A 

D O Ż Y N K O W A 
Komitet  Dożynkowy  w  Ustroniu 
zaprasza  do  wystawienia  stoisk 
handlowych z potrawami regional
nymi,  napojami  chłodzącymi,  pa
miątkami  oraz  wyrobami  ludowy
mi  na  tradycyjnych  Dożynkach 
Miejskich w dniu 21 sierpnia 1994 
roku. Zgłoszenia  przyjmuj e się do 
dnia  14 sierpnia  br. w pok. nr  26 
Urzędu Miejskiego — tel. 3479. 

!ilHlli!!l!INIIHlil!!lllllililil!Kllilliill n 

ul. Wspólna 5 (Kaplicówka), 
43430 Skoczów 

poleca  ekspresowy 
ijiiilî '  'ifefe |jiip;::  i * 
i i l l ! i l i i®li r  PSflr  % 
„TRODAT" ,  „COLOP" , 

„WA G RAF" 
O  f e r u j e m  y: 

numeratory,  datowniki  i  różno
kolorowe  tusze stemplarskie 

iiwiiiiin i 

«al 

SPROSTOWANIE 
W GU  25/94 publikując zbiorcze 
wyniki  wyborów  do  Rady  Miej
skiej Ustronia  błędnie  podaliśmy 
ilość głosów, które otrzymali kan
dydaci  w  okręgu  wyborczym  nr 
10, Stanisława  Nawrat  otrzymała 
tam 60 głosów, a Leszek Lankocz 
14. W  GU  wyniki  te były  zamie
nione. Za błędną  informację prze
praszamy. 

DOM  WYPOCZYNKOW Y  „GÓRNIK " 
z a p r a s za  na 

B A S E  N 
Tylko  u  nas  woda  wprost  z  górskiego  potoku 

oraz  niska  cena  biletów 
15.000  zl  —  dorośli  8.000  zl  —  młodzież 

Zniżka  dla  grup  kolonijnych 

Basen  czynny  od  9—18 
latirtiftTtiiiłlisttiiitStłsi :  t śkt ttlltliflili l  t  1 |i tl t i i t  tttttStłSt l i   sj iiŁiltlrlliiiiliilLłiłiii J 

Zakład  usług  szklarskoszliflerskich 
w Ustroniu  przy ul. 3  Maj a  44,  tel.  2800 

oferuj e  po  najniższych  cenach 

r  ramowanie  zdjęć, obrazów,  grafik  i 
  siatki w ramkach aluminiowych pi 
  lustra  importowane  i  listwy  SIR' 
  szklarstwo budowlane i meblowe 

Posiadamy  szeroki  wybór   mater ia łów 
Zapraszamy  w  godzinach  7 . 0 0 — 1 9 . 00 

Upały  doskwierają  nam  już  ponad  trzy  tygodnie.  Kto  żyw,  szuka 
w Wiśle  ochłody, choć woda  w rzece przypomina  letnią  zupę. 

Fot.  W.  Suchta 

SZLAK I  SPACEROWE 
Z  inicjatywy  Komisji  Ochr

ony Środowiska  RM  w  Ustro
niu  wyznaczono  3  szlaki  spa
cerowe.  Nad wiślany  —  zielo
ny, o długości 4 km,  Sanatory
jny  —  żółty —  5,5  km  i  Źród
lany — czerwony —  8 km.  Na 
szlaku  Sanatoryjnym  usta
wiono  10 ławek.  Podobnie  ła
wki  są  już  w  Gościradowcu 
i  przy  Źródle  Karola. 

(M.  D.) 

ŹRÓDLANY 
x  x  x  x  NADWIŚLAN Y 

SANATORYJNY 
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Roztomili  ustróniocy! 
Chcialach  Wóm  wszyckim  pieknie  podziynkować,  kierzi  mi 

winszowali  na  Hanke.  Nó,  nie  powiym  o  wszyckich,  co  o  mnie 
pamiyntali,  ale  Jyndrysa  muszym  wymianować,  bo  mi  taki 
szumny  winsz  do  „Ustróńskij"  posłoł.  Nałe,  Jyndrysie,  bydym  to 
musiała  w  kuminie  czornóm  kredom  poznaczyć,  żeś  sie  przeca 
odezwol,  bo żech se już  myślała,  żeś  isto  tak  wysoko  wysztajgowol, 
że już  po kapce  zapóminosz  mówić  po  naszymu.  Dyć już  Jura  spod 
Czantoryje  robi se błozna,  że Jyndrys  sie  chce kansikej  do  korytka 
dociś.  Ale  nic  z  tego  se  nie  rób. 

Jedno  Ci,  sie,  Jyndrysku,  w  tym  winszu  kapkę  pomyliło,  a  to 
0  tym  hóncwocie.  Nie  bój  sie,  już  tam  dobrze  wiym,  kiery  je 
hóncwót,  a  kiery  nima.  Nie  bydym  jednak  na  żodnego  palcym 
pokazować,  bo  by  nikierzi  musieli  dostać  w  gańbie. 

Rada  żech  je,  Jyndrysku,  że  sie  tak  o moi  zdrowiczko  starosz, 
ale  dyć  przeca  je  taki  hyc,  że  by  sie  trzeja  było  pumało  ze  skóry 
poseblykać,  a  Ty  mi  tu  o pierzinie  i o fuseklach  opowiodosz.  Nó, 
ale  co je  prowda,  to je  prowda,  że  żech  sie  przechłódziła  i  móm 
takóm  ryme,  że pumalu  sznuptychli  nie  nastarczujym  prać.  Może 
to  je  do  śmiychu,  coby  w  lecie  mieć  ryme,  ale  jak  je  taki  hyc 
1  człowiek  sie  co  chwila  musi  napić  zimnej  maślonki  abo  tej 
jakisikej  gazowanej  wodziczki,  tóż  potym  zacznie  w  karku 
szkrobać.  Nie  starej  sie jednak  skyrs  tego,  Jyndrysie.  Warzym  se 
zieliny  od  krzipoty  i cetle  od grypy  też  móm,  tóż  mi  to  jakosikej 
przyndzie. 

Muszym  też  Jurowi  spod  Czantoryje  podziynkować,  że  se  też 
o mnie  spómnioł.  Cosi  Ci  sie jednak,  Jurziczku,  pobałuszyło,  jak 
żeś  zaczył  ty  młode  roki  spóminać.  Jako  jo  pamiyntóm,  toś  sie 
kiesi  kamracił  z jednóm  Hankom,  ale nie sy mnóm.jyny  z  tóm,  co 
sie potym  wydała  za  Pietra  z Póniwca.  Nó.jako  to prawióm,  że nie 
jednymu  pieskowi  je  Burek. 

Snoci,  Jurziczku  Twoja  paniczka  nie  była  rada,  żeś  to  o  tej 
Hance  do  ,.Ustróńskij"  wyfuloł.  Ona  se  cały  czos  myślała,  żeś  to 
skyrs  ni  te  Hanke  poniechoł,  a  teraz  sie  pokazało,  że  to  skyrs 
starzika.  Tóż  snoci  taki  nerwy  do  ni  wlazły,  żeś  przez  trzi  dni 
chodził  z gymbóm  spuchłóm,  a przed  Twoim  sómsiadym  Karłym 
spod  Czantoryje  żeś  sie  wymowioł,  że  Cie  pszczoła  użrała. 

Przi  tym  wyszło  też  szydło  z  miecha,  kiery  to  Karłowi  do  łasa 
kole  jego  chałupy  rozmaity  maras  podchybuje.  Kareł  prawił,  że 
mosz  szczynści,  że  Ci sie  tyn  trakacz  popsuł,  bo  inaczyj  by  Cie  na 
gminę  poszeł  odmeldować  i jeszcze  byś  kore  za  tyn  maras  zapłacił. 

Chcialach  sie  Wóm  też,  roztomili  ustróniocy,  pochwolić,  jaki 
szumny  prezynt  żech  dostała  na  miano,  ale  o  tym  już  napiszym 
inszym  razym,  bo  teraz  miejsca  chybiło. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1)  z  niej  chleb  4)  prześladuje  zakochanych  6) 
karciane  wino 8) gat. antylopy  9) roślina  ozdobna  i lecznicza 
10) zaloty, podrywy 11) urządzenie do pracy pod wodą  12)  film 
z dreszczykiem  13) zarośla,  krzewy  14) robota  w polu  15) do 
kąpania bobasa  16) atrybut bilardowy  17) bogini mądrości 18) 
duża  papuga  19) dokumenty  sądowe  20) jednoosobowa  łódź 
sportowa 
PIONOWO: 1) albo kij , albo... 2) grająca skrzynka z papugą 3) 
statek  rybacki  4)  samowładca  5)  łomot,  łoskot  6)  mieszka 
w  stolicy  Wielkopolski  7)  szpital  z  profesorami  11)  zgubiła 
warkocz  13) jedenastka  za podcięcie  14) zamiast  turbanu 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija 20  sierpnia. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWKI  NR  27 
KÓMPIELORZE 

Nagrodę  otrzymuje Magdalena  Śliwka  z  Ustronia,  ul.  Błasz
czyka  13. Zapraszamy  do  redakcji. 

Coroczne zawody  organizowane przez Sekcję Wędkarską  K. U. dla 
zrzeszonych  i  niezrzeszonych  w  PZW  odbyły  się  na  stawach  w  Her
manicach  w dniu  23.07.94  r. 
Regulaminowo  łowiono  od  godz.  10.00 do  13.00.  Bezkonkurencyjni 
okazali  się goście, którzy  zajęli  trzy pierwsze  miejsca. 
I  — Damian  Kondera  — Koło  PZW  Huta  Baildon 
II  — Bruchajzer Stanisław  — Koło  PZW  Skoczów 
II I  — Kondera  Aleksander  — Koło  PZW  Huta  Baildon 
Trzeba  zaznaczyć,  że  impreza  udała  się dzięki  organizacyjnej i  finan
sowej pomocy  Dyrekcji  i Działu  Socjalnego  Kuźni  Ustroń.  Po  zawo
dach  przez  trzy  godz.  bawiły  się  dzieci.  Mogły  się  wykazać  swoją 
sprawnością  sportową  w  kilku  konkurencjach.  Tutaj  nie  było  prze
granych,  każde  dziecko  otrzymywało  symboliczną  nagrodę.  A  potem 
finał na który czekali dorośli mieszkańcy Ustronia i okolic, czyli festyn. 
Dopisała tutaj pogoda, a i goście też przybyli tłumnie. Nadmiar emocji, 
wywołany upałem, gasili w zarodku zakładowi strażacy. Bawiono się do 
białego  rana,  na  co  z  pewnością  wpłynęło  menu  serwowane  w bufe
ciesandacz  i karp,  a  że ryba  lubi  pływać... 

Organizatorzy  dziękują  mieszkańcom  Ustronia  za  liczny  udział 
w imprezie  i zapraszają  na podobną  za  rok. 

Tekst  i foto: F.  Bojda 

PODZIĘKOWANI E 
Serdeczne podziękowania  dla  kierownika  lunaparku  z Czech 

za bezpłatne  przekazanie  biletów dla dzieci naszych  podopiecz
nych  składa  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu. 

Krzyżówka ze sponsorem nr  31 
1D0 tysięcy  100 tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy 
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