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Prowadzi pan znany sklep sportowy. Jakie były początki? 
Zaczynałem  prawie  20  lat  temu  od  sklepu  z wyrobami  rzemiosła 
artystycznego. Prowadziłem to do roku  1992. W 92 przeskoczyłem na 
sport. 
Dlaczego? 
Sklepu  sportowego z prawdziwego  zdarzenia  nie  było  w  Ustroniu. 
W związku z tym postanowiłem coś takiego stworzyć. W pierwszym 
roku byłem bardzo zadowolony z tej zmiany. Natomiast w drugim już 
niestety było gorzej i to nie ze względu na konkurencję, ale piractwo. 
Sprzedaję wyroby renomowanych i znanych firm. Dotyczy to zarówno 
sprzętu sportowego, jak  i konfekcji. Rok temu w Polsce zaczęli robić 
„podroby" i to najgorszego typu. W Poznaniu pojawiły się podróbki 
Atomica,  Adidasa,  Reeboka.  Koło  Łodzi  podobnie.  Zalali  rynek 
bardzo  tanimi wyrobami. Oczywiście znawcy to wykryją. Natomiast 
przeciętny  człowiek  mówi  „Na  targu  widzę  Adidasa  za  50 tysięcy 
złotych, a u Marosza  kosztuje  600—650  tysięcy".  Automatycznie 
wyczuwa się, że obroty spadają. Podobno właśnie w Poznaniu i Łodzi 
nakryto kilka wytwórni pirackich i zaczęto je ścigać. Ze sklepów już się 
te wyroby wycofuje. Widać, że piraci się boją i wprowadzają minimalne 
zmiany.  Na  przykład  jest  Head, a tu  pojawia  się  Ahead.  Nim  to 
całkowicie zostanie wyplenione to na pewno miną ze dwa lata. 
Sprzęt sportowy, jak  pan powiedział jest drogi. Czy mimo to dużo jest 
kupujących? 
Ja  nie  biorę  wielkich  ilości.  Kilka  sztuk  sprzętu  wyczynowego. To 
wszystko  się  mieści  w granicach  5—6 milionów.  Wiadomo,  że nie 
wszystkich  na  to  stać.  Ale  tacy  klienci,  którzy  trzymają  się jakiejś 
konkretnej firmy od czasu do czasu wpadają do sklepu. 
Jaki sport jest najdroższy według pana? 
Niewątpliwie narciarstwo.  Kompletny  sprzęt  wyczynowy, najwyższej 
klasy kosztuje do 40 milionów. Jest to bardzo dużo. Ale jest i tańszy. 
Można kupić Blizzarda za 1 min 800 tysięcy złotych, kijki za 200 tysięcy 
i zrobić pełny zakup za 3 min. Różnica jest szalona. Ja już nie mówię 
o kombinezonach, rękawicach i innych „bajerach". 
Jak się panu handlowało dawniej, a jak teraz? 
Dawniej  nie  było  żadnej  sztuki  handlu.  Jaki  był  towar,  taki  się 
sprzedało.  W tej chwili  trzeba  wprowadzać  kulturę  handlu,  kulturę 
obsługi. Nie będę się chwalił, ale uważam, że załogę mam fantastyczną. 
Doskonale mówią w języku niemieckim i angielskim. Jest to duży plus. 
Często spotykam Szwedów, czy Niemców, którzy potrafią się porozu
mieć u nas. I chwalą  to  sobie. Jest przyjemne, gdy się słyszy słowa 
pochwalne. 
A jaki sport pan najchętniej uprawia? 
Kiedyś miałem bzika na punkcie siatkówki. Ale później mnie wyrzucili, 
bo uważali, że jestem za stary. Tam walczą jak lwy. Jajuż nie jestem taki 
waleczny. Bardzo lubię tenis. No i narty. Tylko, że w tym roku nie było 
sezonu. Wiadomo jaka była zima. 
Czy w Ustroniu jest odpowiednia infrastruktura do uprawiania sportu? 
Uważam,  że  porównując z innymi  małymi  miastami,  chyba  jest 
najlepsza. Wisła, też ma, owszem, ileś tam kortów, ale proszę popatrzeć, 
w Ustroniu jest 10 kortów czerwonych, cztery betonowe i jeden kort ze 

(ciąg dalszy na sir. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

Nie  przewiduje  się  ograni
czeń  wody  dostarczanej do 
Ustronia ze zbiornika w Wiśle 
Czarnem.  Dyrektor  Rejono
wego  Przedsiębiorstwa  Wo
dociągów  i  Kanalizacji  Jan 
Kubień poinformował nas, że 
zasoby  dyspozycyjne  wody 
w Czarnem  są  wystarczające. 
Również  dobra  sytuacja  pa
nuje na ujęciu wody w Jaszow
cu.  Jedynie  górny  Lipowiec 
korzystający z  lokalnego  uję
cia  wody  może  zostać  objęty 
ograniczeniami. 

7.VIII w ustrońskim Amfiteat
rze odbyły się wybory Miss Waka
cji. W szranki stanęło  12 panien. 
Wśród kandydatek do miana naj
piękniejszej znalazła się także jed
na ustronianka — Joanna Ogro
dzka. Tytuł Miss Wakaqi zdobyła 
Magdalena  Pęcikiewicz z Żywca. 
Pierwszą wicemiss i Miss Publicz
ności została Marlena Gorczyńska 
z  Łodzi,a  drugą  wicemiss  Dag
mara  Jankowska  ze  Skoczowa. 
J. Ogrodzka z Ustronia zakwalifi
kowała się do wyborów Miss Pod
beskidzia '95. 

Salon  eleganckiej  konfekcji 
damskiej  i  męskiej 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Winter s Restaurant" 
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dokończenie  ze  sir.  1) 

sztuczną  nawierzchnią.  Uważam,  że jak  na  takie  miasteczko  to jest 
dużo.  Nie  mamy  jak  na  razie  krytego  kortu.  Zastanawialiśmy  się 
z kolegami,  czy czegoś  takiego  nie  stworzyć,  ale  przerasta  to  nasze 
możliwości. Jest  to jednak bardzo droga  impreza. 
A oprócz kortów? Basen, na przykład, jest  tylko jeden. 
Jeżeli chodzi o baseny to należy to jak najszybciej rozwiązać. Jest ich za 
mało. Ludzie nie mają się w tej chwili gdzie podziać. Wisła jest płytka 
i brudna. Jeżdżę często do Niemiec. Jakie tam są baseny w wioskach, to 
się  w  głowie  nie  mieści.  Tutaj  nam  tego  brakuje. Teraz  podobno 
powstają baseniki przy domach wczasowych. Dobre i to. Ale tu musi 
powstać kompleks z basenami. Kryty basen. Przecież u nas sezon trwa 
praktycznie dwa miesiące. A później co? 
Ostatnio  rozmawialiśmy  z  panami  Pinkasem  i  Drewniokiem,  z domu 
wczasowego „Ondraszek", którym marzy się wybudowanie w Ustroniu 
sztucznego stoku narciarskiego. 
Ha,  to  jest  marzenie.  Jaki  jest  piękny  stok  w Poznaniu  na  Malcie. 
Ostatnio tam byłem i jestem zachwycony tym kompleksem. Zachwyco
ny. Gdyby pokryć taką Czantorię. Jest to koszt ogromny, ale myślę, że 
zwróciłby się w ciągu dwóch, trzech  lat. 
Myśli pan, że jest to realne? Gdyby tak się zebrali ustrońscy biznesmeni? 
Nie. Ja tego nie widzę. Jest kilku drobnych producentów, ale jeżeli ktoś 
nie siedzi w sporcie, to go pani nie naciągnie. 
Czy uważa pan, że Ustroń rozwija się w dobrym kierunku? 
Na razie jeżeli chodzi  o gastronomię  i podobne  sprawy to w bardzo 
dobrym. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które mnie najbardziej leżą 
na  sercu  czyli  sportowe,  to  jeszcze  dużo  brakuje. Właśnie  budowa 
basenów, krytych kortów. To jest chyba najważniejsze. W tej chwili cały 
świat żyje sportem. W tym sensie, że jak gość jedzie na wczasy, to musi 
mieć do dyspozycji basen kryty, otwarty, korty tenisowe, czy jakieś mini 
pole golfowe. A tego tutaj nie widzę. 
A co pana denerwuje jako mieszkańca Ustronia? 
Muszę powiedzieć, że co dla mnie jest potrzebne to wszystko mam. Na 
przykład, uwielbiam tenis. Nie przeszkadza mi to, że jest ruch na drodze. 
Biorę rower i jadę sobie grać w tenisa. Później można zajść na piwko. 
Teraz  już  w  Ustroniu  są  wspaniale  piwiarnie.  Ja  raczej  nie  widzę 
negatywnych  stron.  Wręcz przeciwnie,  bardzo  chwalę sobie  Ustroń. 
Można wyjść wieczorem. Można chodzić sobie po parkach. O ile kto 
chce wypoczywać. 
Ale Ustroń wieczorami zamiera  i nie ma co robić. 
No  niestety,  tak  jest  wszędzie.  Ale  u  nas  nie  ma  jeszcze  takiego 
„dziadostwa".  Tutaj jeszcze można  wytrzymać.  Proszę  na  przykład 
wziąć taki Cieszyn. Są uliczki, w których można dostać ani się nie wie od 
kogo i za co. Ustroń jednak jeszcze jest jako taki. Powiedziałbym, że to 
jest taka enklawa. Nawet w Polsce. Jeżdżę po kraju regularnie i patrzę, 
jak to wygląda. Nie mówię, że u nas jest najlepiej, ale ja będę chwalił 
Ustroń. Może mam rację, może nie, ale jestem za Ustroniem. Pozytyw
nie go oceniam. 
Kandydował pan do Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Dlaczego w tym 
roku nie próbował pan znowu? 
Nie,  to  nie  miało  sensu.  Cztery  lata  temu  nie  byłem  na  żadnym 
spotkaniu  przedwyborczym.  Poza tym kandydowałem nie ze swojego 
okręgu.  Na  szybko  wciągnęli  mnie  na  listę  Osiedla  Centrum.  Prze

grałem  z  przewodniczącym  poprzedniej  kadencji.  On  jednak  tam 
mieszka, miał kontakt z mieszkańcami, często był na spotkaniach. Ja nie 
byłem ani na jednym. Ale to nie jest tłumaczenie. Po prostu uważam, że 
to byłby stracony czas dla mnie. Raz tylko byłem na takim próbnym 
spotkaniu i jak sobie posłuchałem jakie ludzie rozwijali wizje Ustronia, 
to zwątpiłem. Zapytałem  się tylko:  „Skąd weźmiecie pieniądze na to 
wszystko?". Bo to nie miało sensu. 
Czego pan oczekuje od nowej Rady Miejskiej? 
W poprzedniej kadencji ani mi nie przeszkadzano, ani nie pomagano. 
Uważam, że dopóki finanse miasta będą stały tak jak stoją, to wiele nie 
zdziałamy. 
Teraz miasto dostało dość duży zastrzyk finansowy od Amerykanów. Jak 
pan się odnosi do projektu kasyna? 
Ja jestem za. Jak najbardziej. Jest to wielka reklama dla miasta. Ustroń 
już się staje dzięki temu znany. Jestem bardzo za tym projektem. Tylko 
tam musi powstać nie tylko kasyno, ale cały kompleks wypoczynkowy 
i sportowy, z basenem krytym, otwartym, z kortami. To jest podstawa. 
Na całym świecie podstawą  są fantastyczne obiekty rekreacyjnospor
towe. Tak  i u nas musi być. Bez tego szkoda marzyć o jakimkolwiek 
napływie turystów. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Magda Dobranowska 

Z  głębokim  żalem  zawiadamiamy,  że  w  dniu  6.VIII.1994  r. 
w wieku 72 lat zmarł 

doktor nauk medycznych 

JAN  ROTTERMUN D 
specjalista  z  zakresu  reumatologii  oraz  medycyny  fizykalnej. 
Dyrektor   P.P.  Uzdrowisko  UstrońJastrzębie  w  latach 
1955—1988,  naczelny  lekarz  Uzdrowiska  Ustroń,  odznaczony 
licznymi odznaczeniami  państwowymi  i zawodowymi. Nabożeńst
wo żałobne  odprawione  zostało  w dn.  10.VIII.1994  o godz.  930 
w kościele  parafialnym  p.w. św. Klemensa  w Ustroniu. 
Wyrazy szczerego  współczucia  rodzinie zmarłego  składają 

Dyrekcja  i  Pracownicy 
P.P.  Uzdrowisko  UstrońJastrzębie 

Pani  Marii  SchillenyRottermund  wyrazy  głębokiego 
współczucia  z powodu  śmierci  męża 

Śp. dr.  n. med. 

Jana  Rottermunda 
byłego  Dyrektora  Naczelnego  P.P.  Uzdrowisko  Jastrzę
bieUstroń  oraz Lekarza  Naczelnego  Uzdrowiska  Ustroń 

składają 
Burmistrz  Miasta 

Zarząd  Miasta 
i  Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń 

W  gminie  Chybie  jest  290 
posiadaczy telefonów. W kolej
ce  czeka  280  osób.  Mają  one 
otrzymać swoje numery najpóź
niej w przyszłym  roku. 

  * 
Ukazała się publikacja zawie

rająca zbiór  materiałów  z sesji 
popularnonaukowej  poświę

conej 200leciu  parafii  katolic
kiej w  Istebnej. Wcześniej z tej 
okazji wyszła  jednodniówka. 

*   *

Skoczowskie  spółdzielnie 
„Czantoria"  (ta  od  mebli) 
i  „Hermes" połączyły się. Suk
ces w sile? 

  *  * 

15 lat  istnieje Liceum  Zawo
dowe w Strumieniu. Od września 
podejmie w nim  naukę  ok.  100 
uczniów, głównie dziewcząt. 

Przy SP 1 w Chybiu  od 6 lat 

działa  pracownia  komputero
wa. Do dyspozycji uczniów jest 
kilkanaście  komputerów.  Wy
dawana  jest  gminna  gazetka 
szkolna. 

  * 

Zaprzestał  działalności  Klub 
Młodych  „Exodus" w Mnichu. 
Skupiał  sporo  obiecujących 
twórców,  organizował  konkur
sy. Wpłynęło na nie ponad 2200 
utworów  pisanych  wierszem 
i prozą. 

60  min  zł  wydano  w  ub.  r. 

w Skoczowie na poprawę oświe
tlenia miasta. Dzięki temu m.in. 
wypiękniał  Rynek. 

Zagadnienia  z życia  społecz
nego i religijnego wypełniają ła
my  „Dziedzictwa" — czasopis
ma wydawanego w Cieszynie od 
połowy marca  br. 

Związek Przedsiębiorców Po
lskich w Republice Czeskiej szu
ka  kontaktów  z  firmami  z na
szego  regionu... 

(nik) 
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Susza  jest  coraz  bardziej  dotkliwa.  Wprowadzane  są  ograniczenia 
wody, pojawiły się także zakazy wstępu do lasu. Nadleśnictwo w Ustro
niu  wprowadziło  taki  zakaz  tylko  w  nizinnych  lasach  Hażlacha. 
Wojewoda nie wydał jeszcze  oficjalnego zakazu  wstępu  do  lasu.  Lasy 
górskie są mniej palne. Wpływa na to wielogatunkowość drzew, bogate 
podszycie i większa wilgotność niż na nizinach. Trzeba jednak  uważać, 
ponieważ ściółka jest bardzo sucha. Nie wolno wypalać traw, urządzać 
ognisk w pobliżu kompleksów leśnych. Należy również uważać na takie 
„drobiazgi"  jak  niedopałki  papierosów  i  szklane  opakowania  pozo
stawione na słońcu. Brak zakazu wstępu do lasu też ma swój cel. Turyści 
chodzący po  górach  szybciej zauważą  ewentualny  pożar.  (MD) 

ćr   ćr 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

Beata  Kraśniewska,  Skoczów  i Adam  Pilch,  Ustroń 
Alicj a Zabdyr,  Ustroń  i Dariusz  Kobiela,  Ustroń 

ćr   ¿r 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Bronisław  Sikora,  lat  80,  ul. Akacjowa  14 
Zuzanna  Wiencek,  lat  90, ul. Konopnickiej  38/8 

ćr  *  ćr 

1 sierpnia roboczą  wizytę złożył władzom  miasta Eles Adreas — wice
burmistrz  naszego  partnerskiego  miasta  na  Węgrzech,  Hajdunanas. 
E.  Adreas  wypoczywa  w  Brennej.  Większość  czasu  spędza  jednak 
w Ustroniu. Podczas spotkania omawiano dalszą  współpracę i kontak
ty. Planuje się między innymi wizytę w Ustroniu radnych z Hajdunanas, 
którzy  chcieliby  wziąć udział  w posiedzeniu  Rady Miejskiej. 

Zacieśniają się także kontakty z drugim partnerskim miastem  Ustro
nia  — Neukirchen  Vluyn  w Niemczech.  W  sanatorium  na  Zawódziu 
leczy się i wypoczywa dwóch  członków  chóru  Werkschor  Niederberge 
z tego miasta. Także oni złożyli wizytę burmistrzom  Ustronia. W czasie 
rozmów rozpatrywano możliwości inwestycji mieszkańców  Neukirchen 
Vluyn  w  Ustroniu.  Chór  z  Niemczech  wystąpi podczas dożynek.  Do 
swego  występu  dwaj członkowie  tego  chóru  przygotowują  się  biorąc 
udział w próbach  chóru  „Czantoria".  Fot.  W.  Suchta.  (MD) 

r   ćr 
W  okolicach  naszego  miasta  można  spotkać  zaskrońce  lub  żmije. 

Podczas  upałów  wylegują  się  na  odkrytych  polanach,  ścieżkach. 
Zarówno jeden  i jak  i drugi  gad  są  pod  ochroną.  Nie należy  więc  ich 
zabijać. Najlepiej pozwolić im uciec. Nie kwapią  się zresztą do  spotkań 
z rodzajem ludzkim i gdy tylko usłyszą  zbliżającego się człowieka same 
ustępują  mu  z  drogi.  Zaskrońca  można  poznać  po  jasnych,  żółtych 
plamach  za skroniami.  Żmija ma  zazwyczaj około pół metra  długości, 
kolor brązowoszary i charakterystyczną, zygzakowatą pręgę na grzbie
cie.  Żmija  jest  jadowita,  ale  jej  jad  nie  jest  groźny  dla  dorosłego 
człowieka,  nawet  jeżeli  pomoc  nie  zostanie  udzielona  natychmiast. 
Umiera  tylko  2%  ukąszonych,  którym  nie  udzielono pomocy.  (MD) 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Franciszek  Kupka,  lat  64, ul.  Szpitalna  20 
Alojzja Kubień,  lat  70, ul.  Lipowska  11 
Jan  Heczko,  lat  66,  ul. Liściasta  25 
Ewa  Gomola,  lat  86, ul.  Wiśniowa  6 
Joanna  Żar,  lat  90, ul.  Lipowa  29 

30.7.94  r. 
O  godz.  8.00  na  ul.  Akacjowej, 
mieszkanka  Ustronia,  kierująca 
samochodem  marki  Fiat  126p, 
zjechała  na  pobocze  i  uderzyła 
w przydrożne  drzewo.  Kierująca 
trzeźwa. Doznała ogólnych potłu
czeń ciała. Przyczyną  zajścia była 
nieuwaga kierującej. 

1.8.94  r. 
O godz. 4.55 z parkingu przy DW 
„Malwa"  na  szkodę  mieszkańca 
Katowic został skradziony  samo
chód  marki  Volkswagen  Golf  3, 
koloru  bordowego,  o  numerach 
rejestracyjnych KCE  1384. 

1.8.94 r. 
O  godz.  21.45  na  ul.  A.  Brody 
doszło  do  wypadku  drogowego. 
Mieszkaniec  Ustronia  kierujący 
samochodem  marki  Mercedes 
Bus,  wyjeżdżając  z  bocznej  uli
czki,  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  motocykliście,  mie
szkańcu Wisły. Kierowcę motocy
kla z bardzo ciężkimi obrażeniami 

28.7.  —  Interwencja,  wspólnie 
z nadleśnictwem, w Ustroniu  Po
lanie w sprawie  zagrożenia  poża
rowego, postoju samochodu  i na
miotu  na  wale  ochronnym  rzeki 
Wisły.  Na  miejscu  zastano  czte
rech  pijanych  osobników,  z  któ
rych żaden nie posiadał dokumen
tów.  Właściciela  samochodu  za
trzymano  celem  ustalenia  tożsa
mości. 
Interwencja w sprawie  wariackiej 
jazdy  samochodem  obywatela 
Niemiec  przez  Rynek.  Winnego 
ukarano  mandatem. 

29.7.  —  Kontrola  osób  handlu
jących  na  targowisku.  Usunięto 
obywatela  Ukrainy  za brak  pasz
portu. 
Kontrola  terenów wokół  Szpitala 
Uzdrowiskowego  na  Zawodziu. 
Udzielono sześciu pouczeń  kiero
wcom nie przestrzegającym zaka
zu  ruchu. 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

ciała  przewieziono  do  szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.  Przyczyny 
i okoliczności wypadku  są wyjaś
niane w trakcie dalszego postępo
wania. 

1/2.8.94  r. 
W nocy zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego  Fiatem  125p,  miesz
kańca  Jaworzna.  Wynik  badania 
alkometrem  —  1,49  prom. 

2/3.8.94  r. 
W nocy na ul. 3 Maja zatrzymano 
kierowcę  motocykla  marki  Jawa 
350, mieszkańca  Ustronia,  będą
cego  w  stanie  nietrzeźwym.  Wy
nik  badania  2,5  prom. 

2/3.8.94  r. 
Tej  samej  nocy  na  terenie  pen
sjonatu „U Januszka" została wy
bita  szyba  w samochodzie  marki 
Mercedes,  własności  obywatela 
niemieckiego.  Straty  wynoszą 
około  5,6 min  zł. 

3/4.8.94  r. 
W nocy zatrzymano nietrzeźwego 
kierującego rowerem.  Wynik  ba
dania  — 2,03  promila. 

Kontrola  terenów  wzdłuż  Wisły. 
Ukarano  czterech  kierowców. 

30. i 31.7.  —  Zabezpieczenie po
rządkowe  imprezy  w  amfiteatrze 
„Rozgrzewka  Rawy  Blues". 
Kontrola  nadbrzeży  Wisły.  Uka
rano  siedmiu  kierowców. 

18.  —  Kontrola  osób handlują
cych na  targowisku. 
Nakazano  uporządkowanie  tere
nu  wokół  stawu  kajakowego. 
Interwencja  w jednej  z  hurtowni 
w  Ustroniu  Nierodzimiu  w  spra
wie palenia  śmieci.  Właścicielowi 
udzielono  nagany. 

2.8.  —  Interwencja,  wspólnie 
z Wydziałem  Ochrony  Środowis
ka  UM,  przy  ul.  9  Listopada 
w  sprawie  zniszczenia  skarpy 
brzegowej potoku  Bładniczka. 

3.8.  —  Interwencja  przy  ul.  Li
powej w sprawie nielegalnego roz
bicia namiotu  i zakłócania porzą
dku publicznego przez zanjdującą 
się tam  młodzież.  Nakazano  zwi
nięcie  namiotu. 

Jest  to  fragment  czaso
wej  ekspozycji  pt.  „Naj 
nowsze  nabytki".  Wido
czne  na  fotografii  narty, 
buty  i  sprzęt  wysoko
górski  darował  Muzeum 
miłośnik  gór,  nestor 
przewodników  beskidz
kich, pan  Antoni  Michal
ski. 
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Od  28  do  30  lipca  w  Kościele  EwangelickoAugsburskim 
obchodzono  Dni  Jakubowe.  Dni  te  poprzedzają  uroczystość 
Pamiątki założenia  i poświęcenia  kościoła.  Ich  inicjatorem  był 
dziesięć lat temu, ks. dr Henryk Czembor. Podczas Dni Jakubo
wych w Kościele EwangelickoAugsburskim  odbywają się kon
certy  chórów  kościelnych  z okolicznych  parafii.  W  tym  roku 
wystąpił  chór  z  Jaworza  pod  dyrekcją 
Ruty  Janik,  chór  mieszany  i  męski  ze 
Skoczowa pod  dyrekcją  Bolesława  Nogi 
oraz duet młodzieżowy z Ustronia  „Ma
gda  i  Sławek".  Po  koncertach  człon
kowie  chórów  spotykają  się  z  chórzys
tami  z parafii  ustrońskiej.  Spotkania  te 
służą  wymianie  doświadczeń,  przemyś
leń, poznaniu się nawzajem i wspólnemu 
śpiewaniu. Niestety  występy chórów  nie 
cieszą  się  jeszcze  taką  popularnością, 
wśród  mieszkańców  Ustronia,  na  jaką 
zasługują.  Zwieńczeniem  Dni  Jakubo
wych  był  niedzielny  Poranek  Pieśni, 
w którym  wzięły  udział  trzy  ustrońskie 
chóry parafialne: z Bładnic pod dyrekcją 
Jana  Chmielą,  z  Polany  pod  dyrekcją 
Józefa  Podżorskiego  i  z  Ustronia  pod 
dyrekcją Marii  Cieślar. Po poranku  pie
śni  odbyło  się  uroczyste  Nabożeństwo 
Jakubowe.  W  zasadzie  zostały  odpra
wione  dwa  takie  nabożeństwa.  Jedno 
w kościele, drugie na podwórzu  kościel
nym. W  kościele  liturgię  sprawował  ks. 
dr Henryk  Czembor, natomiast  kazanie 
wygłosił  ks Jan  Badura  z Pszczyny.  Po
święcił  je  nauce  kościoła,  znaczeniu  i  miejscu  Domu  Bożego 
w  życiu  parafian  oraz  ważności  prawdy  Bożej.  Pamiątka 
założenia  i  poświęcenia  kościoła  obchodzona  jest  jako  wyraz 
wdzięczności za posiadanie Domu Bożego, który jest i powinien 
być drugim  domem  parafian. 

Na podwórzu  kościelnym  liturgię  odprawił  ks Piotr  Wowry, 
a  kazanie  wygłosił  nowy  wikariusz  ustroński  ks Paweł  Hause. 
Było to jego pierwsze kazanie w tej parafii. Nawiązał w nim do 
historii  powstania  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego  pod 
wezwaniem  Apostoła  Jakuba  w  Ustroniu.  W  tym  roku  ob
chodzono  156  rocznicę  poświęcenia  tego  kościoła.  Ks  Hause 
zacytował  słowa  pastora  bystrzyckiego  Wilhelma  Raschke, 
które  ten  wygłosił  do  zebranych  wiernych  25 lipca  1838  roku: 

1  sierpnia  o  godzinie  17.00  rozpoczęło  się  w  Oddziale 
Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej"  spotkanie  z  Tadeuszem 
Dytko,  autorem  książki  o  ustrońskim  lotniku  Janie  Cholewie. 
Na  promocję  świeżo  wydanej  książki,  która  jest  beletryzowa
nym  dokumentem,  przybyło  czterdziestu  mieszkańców  Ustro
nia, w tym  rodzina dzielnego  lotnika, harcerze i harcerki  z jego 
drużyny, którą  prowadził w naszym mieście. T. Dytko opowie
dział  o  kłopotach  z  wydaniem  książki,  którą  rozpoczął  pisać 
w 1984 roku. W końcu na wydanie 3000 egzemplarzy  zdecydo
wało się krakowskie wydawnictwo  „Cracovia",  którego dyrek
tor Stanisław Piech również był na spotkaniu.  100 książek  „N a 
skrzydłach  RAF"  wykupiono  od  razu. Jana  Cholewę  wspomi
nali  też jego  bliscy  i  znajomi. Żona  „Małego  Janka  z  RAF", 
Alicj a Cholewa, wzruszona wydaniem książki powiedziała nam: 

Pojawienie  się  tej  książki  jest  dla  mnie  osobiście  wielkim 
szczęściem.  Różnie  bywa z pamięcią o moim mężu. Nie tak dawno 
ktoś mówił, że zrzucał  on wszystko  dla Niemców pod  Warszawą. 
A  przecież  latał  nad  powstańczą  Warszawę  8  razy,  najwięcej 
spośród wszystkich pilotów.  Całe szczęście, że większość ustronia
ków zachowało prawdziwy  obraz męża  h> pamięci.  Wspominają go 
patrioci,  wychowankowie  pamiętający  go jako  komendanta  har
cerstwa, które  razem prowadziliśmy  w Szkole  Podstawowej nr 2. 
Zresztą  mąż był wychowankiem  tej szkoły.  Bardzo  lubił pracować 
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„Ilekroć  spojrzycie  na  ten  dom  Boży,  powtarzajcie  sobie:  oto 
świadek  łaski  Bożej.  Pan  pozwolił  dokończyć  budowę  i  długi 
popłacić.  Jeden  dług  nam  jednak  zostanie  na  wieki  —  dług 
wdzięczności  Bogu!".  Kaznodzieja  powiedział  także:  „Tu  z  tej 
kazalnicy  zwiastowana  będzie  wam  Ewangelia,  którą  Chrystus 
przyniósł  z  nieba  na  ten  świat.  Przychodźcie  często,  słuchajcie 

i kupujcie bez pieniędzy  tę mądrość,  która 
was uczy  w co macie  wierzyć  i co  czynić. 
Tu płynąć  będzie wam zdrój pociechy,  jak 
balsam  leczący  zranione  serca.  Tu pocie
cha  słowa  Bożego.  Nie  szukajcie  gdzie 
indziej.  Tu przychodźcie  spracowani  i ob
ciążeni, a odejdziecie pokrzepieni  i posile
ni Słowem  i Sakramentem.  Tu  przychodź
cie zbłąkani.  Nie  rozpaczaj,  synu  marnot
rawny,  drzwi  do  domu  Ojca  są  otwarte, 
stół  w nim  nakryty,  a od stołu  tego woła 
Baranek  Boży.  (...)".  Ks  Hause  porów
nywał  w  swoim  kazaniu  oczekiwania 
założycieli  kościoła  z obecną  rzeczywis
tością. Czy są spełnione ich prośby i czy 
wierni  pamiętają  o  ich  nawoływaniach. 
Na  zakończenie  powiedział:  „Co  roku 
odnawiamy  ślubowanie,  że  pozostaniemy 
wierni Chrystusowi  i jego  Kościołowi,  że 
dobry stan tego Kościoła będzie nam leżeć 
na  sercu.  Wiele  nam  dano,  wiele  nam 
powierzono.  A  kiedyś  będziemy  musieli 
zdać  sprawę  z  naszego  szafarstwa.  Oby 
nikt  i nic nie mogło  nas oskarżać  o jakąś 
niedbałość  czy  oziębłość.  Obyśmy  biegu 
dokonali  i  wiarę  zachowali,  a  dzieciom 

i wnukom dobry przykład  pozostawili.  Bracia i siostry.  Dom  Boży 
jest  przedsionkiem  nieba. Niech się nim stanie  i Tobie —  Zborze 
Ustroński.  Niech  służy  celowi,  ku  któremu  został  poświęcony. 
I niech się  wszystkim,  którzy  tu  będą  wchodzić,  otworzą  kiedyś 
bramy  Królestwa  Bożego." 

W  tegorocznych  obchodach  Pamiątki  założenia  i  poświęce
niea  kościoła  wzięło  udział  około  2000  wiernych.  Byli  to  nie 
tylko  mieszkańcy  i  parafianie  z  Ustronia.  Przybyli  wszyscy, 
którzy kiedykolwiek, w jakikolwiek  sposób byli związani z tym 
Domem  Bożym. Takie pamiątki obchodzone  są we wszystkich 
kościołach ewangelickich. Tradycyjnie stały się już świętem  nie 
tylko  parafialnym,  ale  także  rodzinnym.  Jest  to  okazja  do 
spotkań  rodzinnych  i przyjacielskich.  Magda Dobranowska. 

z młodzieżą  i temu poświęcał  się najpełniej.  Zwracał  szczególnie 
uwagę na wychowanie patriotyczne,  a nie ideologiczne.  O swoich 
zasługach wojennych mówił jednak  niechętnie. Raczej  trudno było 
cokolwiek  z niego wydobyć.  Zdarzało  się, że odwiedzał  nas  jakiś 
dziennikarz  i wtedy, przysłuchując  się rozmowie,  mogłam  dowie
dzieć się czegoś. Nie  wiedzieliśmy  w domu o jego  odznaczeniach, 
a przecież  miał  te najcenniejsze.  Zawsze  był skromnym  człowie
kiem. 

Fot.  W.  Suchta 



W  ostatni  weekend  lipca 
Ustroń  rozbrzmiewał  blue
sem.  Po  raz  pierwszy  w  na
szym mieście została  zorgani
zowana  „Rozgrzewka  Rawy 
Blues".  Inicjatorem  imprezy 
był  znany  polski  bluesman 
— Ireneusz Dudek.  Udało się 
go spotkać w piątek, podczas 
przygotowań  do  koncertów. 
Skąd  się  wziął  pomysł  zorga

nizowania  „Rozgrzewki" 
w Ustroniu?  . 
To jest proste. Chcę tutaj mie
szkać i dlatego przeniosłem  tu 
„Rozgrzewkę"  z  Katowic. 
Blues  w ogóle  kojarzy  mi  się 
z Katowicami. Jestem rodowi
tym  katowiczaninem.  Ale 
mam  żonę,  której  powietrze 
tam śmierdzi. Najbliżej Kato
wic  jest  Ustroń  i  myślę,  że 
najlepiej byłoby zorganizować 
to tutaj. Dobry amfiteatr. Ba
rdzo  dobrzy  ludzie  z  Urzędu 
Miasta, począwszy od  burmi
strza T.  Dudy,  który eleganc
ko  mnie przyjął, z  otwartymi 
ramionami. Nie było żadnych 
problemów.  Myślę,  że  tutaj 
wszyscy będą  się dobrze czuli. 
Sądzę,  że  ta  pierwsza  „Roz
grzewka"  będzie początkiem. 
Ilu  ludzi się pan spodziewa? 
To  jest  wielka  niewiadoma. 
Jedyną  rzecz  jaką  mogłem 
zrobić  to  niska  cena  biletów 
— 40 tysięcy. To jest prawie za 
darmo.  Inaczej nie mogę. Też 
mam  wydatki.  Aparatura, 
amfiteatr. Uważam, że ta cena 
i  zespoły,  jakie  wystąpią,  za

gwarantują,  że  będzie  pełno. 
Liczę na  to.  Lepiej  się będzie 
ludziom  grało. 
A jak się panu Ustroń podoba? 
Ustroń mi się bardzo podoba. 
Zwłaszcza  niektóre  miejsca, 
jak  Zawodzie.  Jedyną  rzeczą 
jaką  się  martwię  to  te  korki 
w niedzielę,  ten  smog. Trzeba 
by  jednak  potraktować  to 
miasto jako  uzdrowisko  i wy
magać tego od ludzi. Nie wiem 
w jaki sposób to zrobić. Może 
jak  będę  tu na miejscu, to  też 
będę jakąś  radą  służył.  Bo  ja 
nie potrafię  siedzieć. 
Czy będzie pan w Radzie Miej
skiej? 
Nie,  ja  nie  wiem.  Daleki  jes
tem od radzenia, od uczestnic
twa w polityce. Natomiast jes
tem  otwarty. Jeżeli  ktoś  mnie 
potrzebuje... 

Mimo oczekiwań  I.  Dudka 
amfiteatr  nie  był  zapełniony. 
Publicznoś wypełniła go jedy
nie w  '/4 W ciągu dwóch  dni 
na deskach  ustrońskiego  am
fiteatru  wystąpiło  65  zespo
łów.  Koncerty  rozpoczynały 
się o godzinie 15.00 i trwały do 
późnych  godzin  nocnych.  Na 

Pomysłodawca  „Rizgrzewki" 
— I.  Dutek 

początku  grały  zespoły  mniej 
znane,  dopiero  wieczorem  na 
scenę wchodziły zespoły z czo
łówki  polskiego  bluesa,  mię
dzy innymi Easy Rider,  Gang 
Olsena,  Monkey  Business, 
Bluestemper  i  Tortilla  Fiat. 
Nieliczna  publiczność  wyda
wała  się  być  zadowolona 
z  koncertów.  Ogromny  upał 
nie zachęcał jednak do szaleń
czej  zabawy.  Młodzi  ludzie 
chronili  się  głównie  w  cieniu 
parkowych  drzew.  Ale  byli 
i  tacy,  którym  żar,  lejący  się 
z  nieba,  nie  przeszkadzał 
w pląsaniu  pod  sceną.  (M. D.) 

HISTORI A  MIŁOŚC I 
Trzeci  raz  w  Polsce,  a  pierwszy  raz  w  Ustroniu,  zespół 

SALEM  zaprezentuje przedstawienie  muzyczne  „The  Choice" 
(Wybór). Jest  to niezwykła historia miłości  rzymskiego  setnika 
i pięknej Żydówki. Jak  zachowa  się Marcus?  Będzie to  można 
zobaczyć  w  amfiteatrze  14  sierpnia  o  godzinie  22.00.  Or
ganizatorzy zapewniają wstęp wolny Jednak podczas spektaklu 
będą sprzedawane cegiełki, z których dochód zostanie przekaza
ny na Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi. 

wojewody  bielskiego  do  całego  społeczeństwa  woje
wództwa  w  zakresie  korzystania  z  wody  w  sposób 

nie  powodujący  jej   marnotrawienia. 

Występujący  od  dłuższego  okresu  brak  opadów  atmo
sferycznych  oraz  bardzo  wysokie  temperatury  powodują 
gwałtowne zmniejszenie zapasów wody w zbiornikach  reten
cyjnych,  studniach  głębinowych  i  kopanych  oraz  bardzo 
niskie przepływy  w rzekach  i  potokach. 
W związku z powyższym  zachodzi  pilna  konieczność  pode
jmowania działań mających na celu zmniejszenie ilości pobie
ranej wody  i odprowadzanych  ścieków. 
Przy niekorzystnych w tym zakresie prognozach  hydrologicz
nometeorologicznych  i panujących wysokich  temperaturach 
zwracam się z gorącym apelem do zakładów pracy i instytucji, 
a także do całego społeczeństwa o oszczędzanie wody i mak
symalne ograniczenie stosowania  wody w procesach  techno
logicznych.  W  przypadku  utrzymania  się  wyżej  opisanych 
zjawisk  może  zaistnieć  konieczność  ograniczania  dostaw 
wody  w pierwszej kolejności  dla  zakładów  pracy. 
Liczę na pełne zrozumienie chwili i skuteczność w oszczędnym 
gospodarowaniu  wodą,  aby  nie  zagroziło  widmo  suchych 
kranów. 

Wojewoda  Marek  Trombski 

Podczas  „Rozgrzewki  Rawy  Blues"  część młodzieży co widać 
na  zdjęciu  słuchała  koncertów,  chroniąc  się  w  cieniu  drzew 
Parku  Kuracyjnego.  Upał  nie  zachęcał  do  wszczynania  burd. 
Impreza była dobrze zorganizowana od strony bezpieczeństwa. 
Ani  Policja,  ani  Straż  Miejska  nie  musiała  interweniować. 
„Rozgrzewka" miała własną  ochronę w sile 35 ludzi. Jak  nam 
powiedział  ich  szef, jest  to  więcej  niż  na  dużych  koncertach 
w Warszawie,  czy  w  innych  miastach.  W  zeszłym  roku  w  tej 
imprezie  organizowanej  w Katowicach  wzięło  około  7 tysięcy 
osób. Jak wiemy w Ustroniu nie było takiego  zainteresowania. 
Szef ochrony był jednak przygotowany na niebezpieczne sytua
cje. Gdyby było to konieczne mógł wprowadzić zakaz sprzedaży 
piwa. Sytuacja jednak  nie była  tak poważna.  Ochroniarze byli 
przygotowani  na interwencje nie tylko w amfiteatrze, ale także 
w  najbardziej  newralgicznych  miejscach  w  pobliżu.  Wśród 
mieszkańców  Ustronia  pojawiły  się  zarówno  przychylne,  jak 
i negatywne oceny imprezy. Jedni docenili starania  organizato
rów  i  twierdzili,  że czuli  się bezpieczniej niż podczas  „Gaudę 
Fest". Inni narzekali na nagłośnienie oraz nocne hałasy na polu 
namiotowym  zorganizowanym  przy  ul. Grażyny.  (MD) 
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Ogłoszenia  drobne 

Dyrekcja Szkoły  Podstawowej  nr 
2 w Ustroniu zatrudni  nauczyciela 
techniki. 

Sprzedam zamek z kluczykami  do 
klapy  bagażnika  Renault  Clio. 
Tel.  2687. 

Sprzedam  tanio  ciężarówkę  Star 
28,  tel.  3414  wieczorem. 

Duży  wybór.  Hurtownia  i  sklepi 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Us t roń  in formuje,  że  w  dniu  26 
sierpnia  1994 r.  odbędzie  się przetarg  na  nieruchomości  położo
ne  w  Ustroniu  przy  ulicach:  Tuwima,  Dominikańskie j.  Bliższe 
informacje można  uzyskać  w  Wydziale  TechnicznoInwestycyj
nym  Urzędu  Miejskiego,  tel.  2567  jak  również  zapoznać  się 
z  ogłoszeniami  wywieszonymi  na  tabl icach  w  gmachu  Urzędu 
i  w  Rynku. 

SPROSTOWANIA 
W  nr.  28  GU  w  artykule  p t.  „Meda le  za  znaczki"  mylnie 

zostało  podane  imię  jednej  ze  zwyciężczyń  półf inału  konkursu 
wiedzy  fi latelistycznej. W  grupie  młodszej  trzecie  miejsce  zajęła 
Edyta  Gogó łka  z  SP  nr  3  w  Polanie,  a  nie  Izyda. 

W  artykule  „Cegła  z  synagogi"  ( GU  nr  3 0)  błędnie  podaliś
my,  że  spotkanie  z  O.  Windholzem  zorganizowane  zostało 
w  ramach  K lubu  Propozycj i.  Tymczasem  organizatorem  było 
Towarzystwo  Mi łośników  Ust ron ia.  Przepraszamy. 

Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  BielskuBiałej  infor
muje,  że  rzeka  Wisła  nadaje  się  do  kąpieli  na  wysokości  basenu 
kąpielowego  w  Ustroniu.  Wody  Wisły  nie  odpowiadają  I  i  II  klasie 
czystości,  a  więc  nie  nadają  się  do  kąpieli  od  kampingu  „Jonidło" 
w Wiśle do  Ustronia  i potem  od  mostu  w Lipowcu  do  Skoczowa.  Na 
całej długości  nie  nadają  się do  kąpieli Brennica  i Leśnica  w  Brennej. 

C O  N A S  C Z  E K A 
Wystawy: 

M u z e um  Kuźnic tw a  i  Hu tn i c twa , 
ul .  Hu tn i cz a  1,  tel.  2 9 96 

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  Zomiana  (Czechy) 
—  Wystawa  grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 

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.  Muzeum  czynne  w  dniu 
Dożynek  do  19.00. 

Oddział  M u z e um  „Zb io r y  Ma r i i  Ska l i ck ie j " 
3  M a j a  68,  tel.  2 9  96 

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 . 

Galer i a  na  Go iach  B.  i  K .  H e c z ko 
Ustroń,  ul.  Blaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

Galer i a  Grup y  Us t rońsk ich  Twórców  „B rz imy " 
—  wystawa  stała  CIR —  Rynek  7 

Imprezy  kulturalne 

12.8.1994  r.  Koncert  „TREASURE "  (USA) oraz M . Kałuin y  &  Eli 
piątek  (Szwajcaria)  i  Zespół  WIZJA . 
godz.  19.00  Chrześcijańska  Fundacja  „Życie  i Misja".  Amfiteatr. 

13.8.1994  r.  PARADA  PARODII.  Jacek  Pietrzak  w  parodiach 
sobota  lepszych  od  oryginałów,  z udziałem  Krzysztofa Piasec
godz.  19.00  kiego  i Zespołu  Uniwers  — Amfiteatr. 

14.8.1994  r.  Musical  zespołu  „SALEM " 
niedziela  „TH E  CHOICE"  (Wybór) —  Amfiteatr 
godz. 20.00  Kościół  Adwentystów  Dnia  Soódmego 

Sport 
19.8.1994  r.  3  Letni Bieg  Romantyczny  Parami 
piątek  w Ustroniu  na  Bulwarach  Nadwiślańskich 
godz. 20.30  Start  i Meta:  Aleja  Legionów  k/basenu  kąpielowego 

20.8.1994  r.  3 Bieg Sztafet  w Ustroniu 
sobota  Aleja Legionów  k/basenu  kąpielowego 
godz.  10.00 

20.8.1994  r.  3 Zawody Mountain  Bike  (MTB )  o Puchar  Burmistrza 
sobota  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń. 
godz.  16.30  Wyścig  na  trasie:  Aleja  Legionów  —  Równica  (881 

m  npm)  — Aleja  Legionów  k/basenu  kąpielowego. 

Przewodniczący Rady  Miejskiej, Burmistrz m. Ustroń  i Zarząd  Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ustroniu  zapraszają 
młodzież  szkolną  z  wychowawcami,  organizacje  kombatanckie,  or
ganizacje  społecznopolityczne  oraz  mieszkańców  i  wczasowiczów 
miasta  Ustronia  na  Regionalną,  PODBESKIDZKĄ  uroczystość  dla 
uczczenia  50lecia  POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO,  która  od
będzie  się  14 sierpnia  br.  w  Ustroniu. 
Program  uroczystości: 
godz.  8.30  —  Nabożeństwo  w  ewangelickoaugsburskim  kościele 

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

Klemensa  w UstroniuCentrum,  celebrowana  przez  J. 
E. Ks.  Biskupa  Janusza  Zimniaka. 

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

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

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

UWAGA: W czasie trwania uroczystości w godz. 12.00—13.00 odbędzie 
się  promocja  książki  o  ustrońskim  lotniku  Janie  Cholewie.  Książki 
podpisywał  będzie  autor  Tadeusz  Dytko.  —  Ustroń  Rynek 

6  Gaze ta  Us t rońska 



(Ciąg  dalszy  raportu  Rady  Miejskiej  kadencji  199094. 
Dziś  gospodarka  komunalna.) 

Najważniejsze  zadania  jak ie  postawi ło  sobie  miasto  to: 
—  poprawa  stanu  d róg 
—  budowa  nowych  i modern izac ja  starych  obiektów  komunal
nych 
—  regulacja  gospodarki  wodnościekowej. 
N a  terenie  miasta  zna jdu ją  się  drogi:  kra jowe  —  13,3  km, 
wojewódzkie —  38,281  km  i zak ładowe  23,3 km  natomiast  d róg 
miejskich  jest  84,7  km. 
W  latach  1990—93  na  drogi  ponies iono  nak łady 

La ta  Ogółem  Miejskie  Wojewódzkie  Wywłaszczenia 
1990  1.402  1.302  —  100 
1991  4.125  2.386  1.090  649 
1992  5.591  3.457  1.334  800 
1993  7.614  5.223  1.394  997 

Zbudowano  nowe  odcinki  d róg  i  obiektów:  park ing  przy  ul. 
Nadrzecznej, park ing przy  ul. Cieszyńskiej  oraz ulice:  Sanatory
jna,  Drozdów,  Leśna,  —  w  sumie  4.367  m2  i  525 m  drogi  z  płyt 
ażurowych.  Z b u d o w a no  most  na  ul.  Gałczyńskiego. 
Wykonano  następu jące  remonty  kapi ta lne  ulic:  Skalica,  Akac
jowa,  Grabowa,  Staf fa,  Tuwima,  Ślepa,  Źród lana,  Równica, 
Krzywaniec,  Daszyńskiego,  Konopnick ie j,  Brody,  Sanatory jna 
—  w  sumie  45.665  m2. 

W  ramach  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  w  mieście 
wykonano  nowe  oświetlenie  Rynku  łącznie  z  wymianą  kabli 
i  postawieniem  7  słupów,  na  ul.  3  M a ja  i  Daszyńskiego 
zamontowano  100  szt.  energooszczędnych  żarówek. 
Ponadto  do  najważniejszych  robót  należy  zaliczyć  wykonanie 
remontów  w  amfi teatrze,  basenie  kąpie lowym,  cmentarzu  ko
munalnym,  D o mu  Kul tury  w  Jaszowcu,  targowisku  miejskim 
i  budynku  rotacy jnym  gdzie  uzyskano  14  lokali  mieszkalnych. 

Przy  realizacji  inwestycji  miejskich  główny  nacisk  po łożono 
na  uregulowanie  gospodarki  wodnościekowej.  Najważniejszy
mi  zadaniami  lat  91—93  były:  kolektor  sanitarny  Sko
czówUstroń  mający  prze jąć  ścieki  z  Herman ie  i  Nierodzimia, 

W  dniu  28  lipca  po  godzinie  17  głównymi  ulicami  naszego 
miasta  przejechał  niecodzienny  transport  —  2  prasy,  które 
Kuźnia  of iarowała  do  Muzeum.  Załadunek,  przewóz  i  montaż 
maszyn  przed  Muzeum  trwał  ponad  2  godziny  i  był  bardzo 
widowiskowy,  bo  trzydziestonowe  korpusy  wędrowały  przy  po
mocy  dźwigu  na  wysokości  kilk a  metrów.  Specjalistycznego 
sprzętu  użyczyły  bezpłatnie  następujące  firmy:  „Dromex"  z  Cie
szyna  i  „ Inżbud"  z  Ustronia.  Dyrektorom  tych  zakładów  panu 
Bogusławowi  Lipusowi  i  panu  Ireneuszowi  Sztuce  Muzeum 
serdecznie  dziękuje.  Bez  ich  pomocy  całe  to  przedsięwzięcie  nie 
byłoby  możliwe. 
Nie  jest  to  jeszcze  koniec  akcji  —  po  zabetonowaniu  maszyn 
zostaną  przewiezione z Kuźni  pozostałe elementy  i  skompletowa
ne  maszyny  można  będzie  zobaczyć  w  dniu  dożynek.  Zapewne 
niejeden  pracownik  Kuźni  przypomni  sobie  swoje  stanowisko 
pracy. 

kolektor  Ust roń  Po lana  —  Poniwiec  ma jący  przejąć  ścieki 
z  Centrum,  Brzegów,  Poniwca  i Polany.  W y b u d o w a no  zlewnię 
ścieków  służącą  do  prze jmowania  ścieków  z  terenów  nie 
mających do  tej pory  kanalizacji  sani tarnej.  Z b u d o w a no  ujęcie 
1 zbiorniki  wody  pi tnej  w  Ust ron iu  Poniwcu.  M ias to  real izując 
główne  sieci  uzbrojenia  nie  ma  możliwości  całkowitego  finan
sowania  sieci  rozdzielczych  i  osiedlowych.  W  ramach  pomocy 
finansowej  d la  inicjatyw  społecznych  mias to  uczestniczy  w  wy
sokości  do  60  %  kosztów  budowy  w  p rzypadku  kanalizacji 
sanitarnej  i  50%  w  przypadku  pozostałych  sieci. 

1  lipca  1991 powo łano  zakład  budżetowy  p.n.  Adminis t rac ja 
D o m ów  Mieszkalnych.  Jej  zasoby  to  40  budynków,  w  tym 
8  z  instalacją  C.O.,  16  z  instalacją  gazową,  39  z  instalacją 
wodnokanal izacyjną.  W  383 mieszkaniach  mieszka  986  lokato
rów  na  ogólnej  powierzchni  użytkowej  15.965  m2.  Przeprowa
dzono  remonty  kapi ta lne  19  dachów  o  powierzchni  7.197  m2 

oraz  wymieniono  instalację. 
Przeprowadzono  rozbudowę  dwóch  budynków  przy  ul.  Cie

szyńskiej  przez  co  uzyskano  12  mieszkań. 
N a  bazie  ma ją tku  byłego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Ko

munalnej  i  Mieszkaniowej  przy  ul.  Konopnick iej  powołano 
29.11.91  Zakład  Usług  Komuna lnych.  W  związku  z  nierentow
nością  Zak ładu  R a da  Mie jska  22.10.93  zdecydowała  o  jego 
likwidacji .  U tworzono  nowy  zakład  budżetowy  pn.  Zakład 
Usług  Komunalnych  i  Mieszkaniowych. 

W  roku  1992  zare jestrowano  spółkę  TrosEko,  w  której 
miasto  posiadało  51%  udziałów,  a  49%  udziałów  Leon  Tro
szok.  Aby  un iknąć  pop iwku  L .  Troszok  odkupił  od  miasta 
2  udziały,  a  następnie  pod  koniec  1992  r.  pozostałe.  Spółka 
dysponuje  dwoma  samochodami  śmieciarkami,  w  leasingu  od 
miasta,  zamiatarką  i  wozem  dostawczym  przystosowanym  do 
wywozu  śmieci  z  kubłów.  T ros Eko  za jmuje  się  eksploatacją 
wysypiska  oraz  zbiórką  i zbytem  surowców  wtórnych.  Działal
ność  spółki  rozprzestrzeniła  się  na  okol iczne  miasta. 

Ustawiono nowe  kosze wyprodukowane  przez T P H iU  Kuba
la oraz  stworzono  miejsca z kontenerami,  do  których  mieszkań
cy wrzucają  surowce  wtórne.  D o  drobnych  prac  porządkowych 
zat rudniano  pracowników  interwencyjnych.  D o k o n a no  inwen
taryzacji  powierzchni  terenów  zieleni  miejskiej,  k tórej  konser
wacją  zajmowały  się  firmy  prywatne  oraz  Zak ład  Zieleni 
Miejskiej. 

z  tym  że  j a ko  rachunek  za 
konsumpcję,  co  niezbyt  do
kładnie  wygumowano.  Dlate
go  odczytać  możemy,  iż  oso
ba,  k tórej poprzedn io  wręczo
no  ten  kawałek  papieru  kon
sumowała:  „kurczaka z  rożna, 
barszcz  z  krok ietem,  1  porc ja 
surówki  warzywnej,  1  porc ja 
f ry tek  z  keczupem,  2  porcje 
p łonących  lodów".  Doda jemy 
jedynie, że bloczek  ten  wypisy
wano  pośpiesznie  gdy  zażąda
l iśmy  jak iegoś  kwitu  za  wnie
sioną  opłatę  park ingową. 

n ie  z n a l a z ły  się  w łaśc iwe 
a n o n i m o m,  p o m ó w i e n i a, 
n i k o go  t eż  n ie  o b r a ż a n o. 
W  n a s z ym  p o c z u c iu  l ist  f a
k t y c z n ie  nap i sa li  l udz ie 
m ł o d z i,  a  jeże li  z a p o m n i e li 
się  p o d p i s ać  ,  t o  m o ż na  to 
z łożyć  na  k a rb  m ł o d z i e ń
c z e go  r o z t a r g n i e n i a.  D l a t e
go  p r o s i my  „ m ł o d y ch  lu
d z i "  o  k o n t a k t,  t y l k o  po  t o, 
by  m o ż na  b y ło  c i e k a wy  list 
o p u b l i k o w a ć.  Z a w s ze  ist
n ie je  m o ż l i w o ść  zas t rzeże
n ia  s w e go  i m i e n ia  i  nazw is
k a  do  w i a d o m o ś ci  r edakc j i. 

Z  z a s a dy  n ie  r e a g u j e my 
na  a n o n i m y.  I  t ak  by  b y ło 
w  t ym  w y p a d k u,  g d y by  n ie 
w ą t p l i w o ś ć,  że  w  z a m i e r z e
n i a ch  a u t o r ów  list  s k i e ro
w a ny  do  r e d a k c j i,  a n o n i
m em  m i ał  n ie  być.  P o d p i s a
no  go  „ M ł o d z i eż  U s t r o
n i a ".  D o d a j m y,  że  w  t reści 
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Takie jak  powyżej  zaświad
czenia  o  wykupieniu  posto ju 
na  park ingu  wydaje  się  przed 
restauracją  „Pa rkowa".  Pod
kreślić  należy  oszczędność  za
wiadujących parkingiem.  Blo
czek  (do  wglądu  w  G U)  uży
wany  był  już  poprzednio, 
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Poniżej podajemy terminy i godziny rozgrywania meczów piłki nożnej 
o mistrzostwo klasy „A " w rundzie jesiennej sezonu  1994/95. 
14 sierpnia godz. 17.00 
21 sierpnia godz. 17.00 
28 sierpnia godz. 17.00 
4 września godz. 11.00 

11 września godz. 15.00 
18 września godz. 11.00 
25 września godz. 15.00 
2 października godz. 14.30 
9 października godz. 14.00 

16 października godz. 14.00 
23 października godz. 14.00 
30 października godz. 14.00 
6 listopada godz. 13.00 

Kuźnia Ustroń — BKS II Bielsko 
LKS Jasienica — Kuźnia Ustroń 
Kuźnia Ustroń — LKS Wapienica 
Budowlani Bielsko — Kuźnia Ustroń 
Kuźnia  Ustroń — LKS Pogórze 
Piast II Geszyn — Kuźnia Ustroń 
Kuźnia Ustroń — LKS Kończyce Małe 
LKS Iskrzyczyn — Kuźnia Ustroń 
Kuźnia Ustroń — LKS Pierściec 
LKS Drogomyśl — Kuźnia Ustroń 
Kuźnia Ustroń — KS Wisła 
LKS Pogwizdów — Kuźnia Ustroń 
KKS Zebrzydowice — Kuźnia Ustroń 

Na pierwszym  miejscu  podano  gospodarzy  spotkań.  W trakcie  roz
grywek obowiązywać będzie regulamin OZPN BielskoBiała. W trakcie 
meczu istnieje możliwość wymiany trzech zawodników plus bramkarza 
bez konieczności  stwierdzenia kontuzji. 
Terminarz rozgrywek juniorów i trampkarzy o mistrzostwo ligi okręgo
wej: 
20.08 Skoczów — Kuźnia, 27.08 Kuźnia — BKS Bielsko, 3.09 Kuźnia 
— Koszarawa Żywiec,  10.09 Góral  Żywiec — Kuźnia,  17.09 Kuźnia 
— Chybie, 24.09 Chełmek — Kuźnia,  1.10 Kuźnia — Kalwaria, 8.10 
Kobiernice — Kuźnia, 15.10 Kuźnia —Wadowice, 22.10 Kęty—Kuź
nia, 29.10 Kuźnia — Brenna. Wszystkie mecze trampkarzy rozgrywane 
będą  o godz. 9.30, a juniorów o godz. 11.00. 

Z KORTÓW 
30 i 31 lipca na kortach  Kuźni 
Ustroń rozegrano kolejny tur
niej deblowy. W szranki stanę
ło osiem par. Nie  rozgrywano 
finałów, stąd pierwsze i drugie 
miejsce  zajęły  po  dwie  pary. 
Na pierwszym miejscu uplaso
wali się Jan Mojeścik, najstar
szy  uczestnik  turnieju  i  Da
riusz  Michalski  oraz  druga 

para  —  Grzegorz  Michalski, 
najmłodszy  tenisista  turnieju 
i  Bartłomiej  Waszek.  Drugie 
miejsca zajęli Tadeusz  Chole
wa  i  Tadeusz  Frajfelt  oraz 
Maciej Cholewa i Roman  Ku
bala. Zwycięzcy otrzymali na
grody  rzeczowe  ufundowane 
przez sklep „Sport" O. Maro
sza. W czasie turnieju  tenisiści 
skutecznie  zmagali  się  z  do
skwierającym  upałem. 

M D 

Przypominka  o Kupce 
Już  chnet  dożynki!  Ustroniocy  i  letnikorze,  czyli  przezocni 

goście bydóm  sie mieli na co podziwać.  Ale  to już  nie bydzie  taki 
haldamasz jak  dycki,  kiedy  to  cale  rodziny  stoły  na  tretularach 
i  czekały  niecierpliwie  korowodu.  Wtedy  cynkiem  było  to,  że 
pochód dożynkowy  ruszył  od mostu  przy  Kuźni, jak  piyrwszy  na 
bicyglu,  w krótkich  skórzanych  galotkach,  w kapizdrolu  jechol 
Francek  Kupka.  Potym  dopiero za  nim  włók  sie policyjny  gazik 
i jinsze  służby  miejski. 

W  tym  roku  tego „Piyrwszego"  już  nima.  Pominął sie sierżant 
Kupka. 

Ja, ja...  pumału  traci sie już  tyn  stary  Ustroń.  Tak jak  sie 
naroz stracił  tyn stary  wachtyrz.  Kiery  też  teraz  za niego bydzie 
pilnowoł porządku  na dziedzinie, jak  sie Sierżant  Kupka  odmel
dowoł do Pón  Bóczka.  Na  pewno już  tam  nie siedzi po  próznu, 
a góni  i przyrychtowuje  witaczki  duszyczek.  Każdy  miyszkaniec 
Ustronia  wiedzioł,  że  nie  było  na  mieście  żodnej  parady  czy 
jakigosi  innego wydarzynio,  gdzieby  Kupka  nie  dowoł pozór  na 
porządek.  Nigdy  mu  nie  było  ciężko.  Znali  go  ganc  dobrze 
lufciorze, a jak  go z tydzień nie było widać, to ustroniocy pytali sie 
jedyn  drugigo, czy sie aspóń nie roznimógł,  bo zaroz go  chybiało. 

Na gościnach w chałupach i przy  piwie  w gospodzie godano co 
sierżant  Kupka  powymaraszowoł.  Zawsze  z  tego  była  kupa 
śmiechu. Jeszcze  dość długo bydóm  różne wieca o nim  przypomi
nać.  Może  sie  aji  znóńdzie  kiesi  gdo  móndry  i  książkę  o  nim 
napisze. 

(MN) 

POZIOMO:  1)  Mona...  4)  bzykająca  koleżanka  Gucia  6) 
wąsata ryba  8) zapaśniczy  materac  9) pożądana przez  koguta 
10)  odgłos  pracy  silnika  11)  rozbraja  miny  12)  główny  bóg 
egipski  13) okazja na  sukces  14) pracz  wśród  zwierzaków  15) 
roślina  i miasto francuskie 16) król stawu  17) z niej kawior  18) 
pojedynczy  wieszak  19)  szał  20)  poprzedza  właściwe  zatrud
nienie. 
PIONOWO: człowiek  lekkomyślny  2) owoc jesionu  i klonu  3) 
duża weranda 4) ostoja zwierzyny leśnej 5) był nim Winnetou 6) 
świadek  pojedynku  7)  składacz  druku  11)  część  wyrazu  13) 
zwady,  kłótnie 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  cyframi  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  do  końca  sierpnia. 

ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWKI  NR  28 
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Nagrodę  otrzymuje Barbara Bujok  z Ustronia,  os.  Manhatan 
5/56. Zapraszamy  do  redakcji. 
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