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Rozmow a  z ks . Edwarde m  Nalepą , 
przew .  Stowarzyszeni a  „Gaud ę  Fest " . 

Jak  będzie  wyglądał  tegoroczny  festiwal  Gaudę  Fest? 
Tradycyjnie  będą  to koncerty  w amfiteatrze,  koncerty  muzyki 
poważnej  w  kościele  ewangelickoaugsburskim,  wystawy 
w  ZDK  „Kużnik" ,  na  dziedzińcu  kościoła  św.  Klemensa 
przegląd  teatrów  i  przegląd  filmów  w  kinie  połączony  ze 
spotkaniami  ze znanymi  aktorami. 
Co  będzie  zdaniem  księdza  największą  atrakcją? 
Osobiście  stawiam  na Continental  Singers,  holenderski  zespół, 
który już gościł w Ustroniu  cztery  lata  temu. W tym  roku  będzie 
kończył  festiwal,  będzie  jego  ukoronowaniem. 
Il u wykonawców  przewidujecie? 

Wiadomo,  że główne  imprezy  odbywać  się  będą  w amfiteatrze 
i  codziennie  będą  tam występować  trzy  zespoły  zaproszone, 
a  oprócz  tego  konkurs,  czyli  w  piątek  i  sobotę  po  siedem 
zespołów. Trudno w tej chwili podać dokładną  liczbę  wykonaw
ców,  ale będzie  ich dosyć  sporo. 
A  ilu  widzów się spodziewacie? 
Ustroński  amfiteatr  przewidziany  jest  na  2000  miejsc  siedzą
cych,  ale  zawsze  widzów jest  trochę  więcej. Dochodzą  imprezy 
towarzyszące, a wiadomo  też, że Ustroń jest miastem  uzdrowis
kowym  i  w  tym  czasie  przebywają  tu  wczasowicze,  którzy 
również  uczestniczą  w Gaudę  Feście.  Szacunkowo  przewiduje
my, że przez cały czas trwania  przez  festiwal przewinie się  około 
10.000  osób. 

Czy  koncerty  będą  odpłatne? 
Tak. Pojedynczy bilet będzie kosztował 4 zł, karnet na cztery dni 
13 zł i nowością  jest  nocleg na polu  namiotowym  sprzedawany 
razem z karnetem. Będzie kosztował 25 zł. Chcę zaznaczyć, że na 
pole namiotowe  będą  wchodziły  tylko  te osoby,  które  wykupią 
karnet.  Chcemy  w  ten  sposób  wyeliminować  sytuacje,  które 
miały  miejsce  na  polach  namiotowych  w  ubiegłych  latach. 
Zdajemy  sobie  sprawę  z  tego,  że  młodzież  w  tym  czasie 
przyjeżdża do Ustronia  nie tylko na  festiwal. 
Il u młodych  ludzi  jesteście w stanie  przyjąć,  tych  którzy  przyje
chali  faktycznie  na festiwal? 
W ubiegłych  latach na polach  namiotowych  wyznaczanych  nad 
Wisłą  nocowało  od  1500  do  2000  osób.  Myślę,  że  jesteśmy 
w stanie przyjąć  taką  liczbę  uczestników.  Będą  to osoby,  które 
do  Ustronia  przyjadą  na cztery  dni.  Oczywiście  można  przyje
chać na dwa  czy trzy  dni,  ale karnet  zawsze  trzeba  wykupić. 
Niezależnie  od tego  jak  dobrze  festiwal  zostanie  przygotowany, 
przyjedzie  część  osób,  który m  ideały  Gaudę  Festu  będą  dalekie. 
Nik t nie może zabronić im wejścia do Ustronia. KJopoty zaczynają 
się w chwili ,  gdy są już  pijani  i zaczynają  wszczynać  burdy.  Jak 
zamierzacie  radzić  sobie z  tym  problemem? 
Przed  nami  spotkanie  w Bielsku,  w którym  uczestniczyć  będą 
przedstawiciele  Wydziału  Kultury  Urzędu  Wojewódzkiego, 
burmistrz  Kazimierz  Hanus,  przedstawiciel  Wydziału  Kultury 
UM  w  Ustroniu  i  komendant  wojewódzki  policji.  Chodzi 

(dokończenie na str. 2) 

Ostatnie  ślubowanie  klas  VII I w SP2.  Fot.:  W.  Suchta 

Już  po raz trzeci  uroczyście 
będziemy  inaugurować  sezon 
letni w naszym  mieście.  Pamię
tamy ubiegłoroczny występ Cen
tralnego  Zespołu  Wojska Pol

POCZĄTEK 
LATA 

skiego,  który  odbył  się z  tej 
właśnie okazji. W tym  roku  im
preza  początkująca  artystyczne 
lato  w Ustroniu  rozpocznie się 
1  lipca  koncertem  na  Rynku 
węgierskiej młodzieżowej orkie
stry dętej, po czym  odbędzie  się 
przemarsz  do amilteatru. Tam 
też zapowiadany jest  festyn. Na 
główną  atrakcję  programu bę
dziemy musieli poczekać do nie
dzieli.  Wtedy  to  o  godz.  16 
w  amfiteatrze  wystąpi  Zespół 
Pieśni  i Tańca  „Śląsk". 

|| || |||gj!|  g 
/ i  O T A T R 1  M  1 

DZWON El 
We  wszystkich  ustrońskich 

szkołach  uroczyście  żegnano 
rok  szkolny  1994/95.  Odbyły 
się  okolicznościowe  akade
mie,  wręczono  świadectwa 
i nagrody.  Szczególną  oprawę 
przybrało  pożegnanie  klas 
VIII .  Przygotowano  progra
my  artystyczne,  popisy  umie
jętności,  nagrody,  wszystkim 
też składano  życzenia  pomyśl
nego  wyniku  egzaminów  do 
szkół  średnich.  W  tym  roku 
SP1  opuszcza  81  absolwen
tów, SP2 —  116, SP3 w Pola
nie  27  w  klasie  zwykłej 

(cd.  na str. 4) 

Projektowanie  i zakładanie 
modernizacja i pielęgnacja 

Tomasz  Nowak 
Simoradz  132  k.  Skoczowa 
(Ogrodnictwo kolo  Szkoły  Podstawowej, 



(dokończenie  ze sir.  1) 

o przedyskutowanie tych drażliwych  spraw, które niestety mogą  się 
pojawić. 
Czego będziecie  żądać od policji? W jaki  sposób ma  interweniować? 
Czasem  wystarczy  ich  obecność.  Ja  jako  organizator  nie  mogę 
dyktować  policji jakie  powinna  stosować  środki.  My  zabezpiecza
my  pola  namiotowe  i  amfiteatr,  natomiast  resztę  pozostawiamy 
kompetentnym  służbom. 
Obecność  zwiększonych  sil  policyjnych  kłóci  się  chyba  z  samą  ideą 
Gaudę  Festu.  Z  jednej   strony  podkreśla  się  wartości,  z  drugiej 
korzysta  się z  siły. 
Ma pan  rację. Dyskutowaliśmy już  o tym  w gronie  organizatorów. 
Są to niestety dwa oblicza naszego kraju. Na pewno jest  to  smutne, 
ale na razie nie uciekniemy  od tego. Pamiętajmy też, że ewangeliza
cja, która jest  głównym  celem  festiwalu, ma  odziaływać na  wszyst
kich. 
Mieszkańcy w poprzednich latach mieli sporo pretensji o zaśmiecanie 
ulic  i  parków.  Nie  do  końca  ten  problem  byl  rozwiązany.  Jak 
przygotowujecie  się  do  usprzątania  śmieci  w tym  roku? 
Podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta, w której zagwarantowaliś
my z naszej strony sprzątanie pola namiotowego na stadionie  Kuźni 
Ustroń,  amfiteatru  i  Parku  Kuracyjnego.  Za  to  jesteśmy  od
powiedzialni. 
Il u będzie organizatorów  festiwalu? 
Przekroczy  150  osób. 
Chociaż  z  boku,  ale  w  Gaudę  Festach  uczestniczę  od  początku. 
Niestety bywało tak, że poza ścisłym kierownictwem, osoby z plakiet
kami  „Organizator "   często  nie potrafił y wyjaśnić  zainteresowanym 
elementarnych  spraw  dotyczących  pól  namiotowych,  wyżywienia, 
samoorganizacji się uczestników. Poza tym nie znali swych kompeten
cji . Jednym  słowem  panował  radosny  chaos.  Czy  to  się  poprawi? 
Dobrze  że  pan  wspomniał  o  tych  plakietkach.  Na  poprzednich 
festiwalach  wszyscy  nosili  prawie  jednakowe  identyfikatory.  Or
ganizatorzy,  członkowie  zespołów  i  goście  nie  różnili  się pod  tym 
względem.  Stąd  wrażenie  niedoinformowania.  W  tym  roku,  kto 
chce  organizować  festiwal  musi  być  członkiem  Stowarzyszenia 
Gaudę Fest. Nie będzie sytuacji, gdy ktoś przyjeżdża 30 czerwca  do 
Ustronia  i  zostaje  włączony  w  szeregi  organizatorów.  Tak  nie 
będzie.  Taka  osoba  musi  z nami  pracować  cały  rok,  organizować 
inne  imprezy.  Ci  właśnie  organizatorzy  będą  nosili  odróżniające 
legitymacje, a wszyscy inni będą  mieli zupełnie  inne identyfikatory. 
Dlatego  moim  zdaniem  łatwo  będzie  znaleźć kompetentnego  czło
wieka.  Ze  strony  Stowarzyszenia  jeszcze  raz  przed  samą  imprezą 
przeszkolimy  organizatorów. 
Chodzi  o  to,  by  te  150  osób  dobrze  wiedziało  co  do  każdej  z  nich 
należy. Może pomocna byłaby tu młodzież z Ustronia dobrze znająca 
miasto  i  ludzi.  Czy  wykorzystujecie  młodych  łudzi z  Ustronia? 
Na  razie  niestety  nie,  chociaż  pomaga  mi  kolega  pochodzący 
z Ustronia. Kiedyś w Katowicach  odwiedziła mnie młodzież  oazowa 
z Ustronia  oferując swoją pomoc.  Ustaliliśmy,  że jak już przyjedzie
my  na  miejsce,  to  skorzystamy  bezpośrednio  z  ich  pomocy.  Nie 
chciałem ściągać młodzieży ustrońskiej do Katowic, by tam pracowa
ła.  Chodzi  nam  o  pomoc  w przeprowadzeniu  festiwalu. 

Śląsk  Cieszyński  jest  terenem  wielowyznaniowym.  Jeżeli  jakaś 
impreza kulturaln a jest  traktowana jako wyłącznie  katolicka,  to nie 
zawsze jest to dobrze przyjmowane. Jak  Stowarzyszenie Gaudę Fest 
do  tego  podchodzi? 
W  październiku  ubiegłego  roku  zmieniliśmy  statut  i  obecnie 
Stowarzyszenie  w  swej  działalności  ma  charakter  ekumeniczny. 
Sam  festiwal  przez  te  wszystkie  lata  współpracował  z  parafią 
ewangelickoaugsburską.  Duża  w  tym  zasługa  ks.  dra  Henryka 
Czembora. Zresztą  w amfiteatrze też zawsze pojawiają się wykona
wcy  z innch  wyznań  chrześcijańskich. 
Niemal  równocześnie  z  Gaudę  Festem  odbywają  się  Kolokwia 
Dominikańskie w Hermanicach i Spotkania Ewangelizacyjne w Dzię
gielowie.  Czy  w jaki ś sposób zamierzacie  nawiązać kontakty  z  tymi 
imprezami? Do  tej  pory  te  trzy chrześcijańskie  imprezy  funkcjonuj ą 
zupełnie  niezależnie. 
Na  razie  są  to  przede  wszystkim  kontakty  osobowe.  Wiadomo,  że 
nie można w trzech imprezach  uczestniczyć równocześnie, mają  one 
zresztą  nieco odrębny charakter, ale na pewno istnieje między nami 
więź  duchowa. 
Na  ile  ksiądz  może  zagwarantować  mieszkańcom  Ustronia,  że 
tegoroczny  Gaudę  Fest będzie  festiwalem  udanym  i  spokojnym? 
Chciałbym, aby jak  sama nazwa wskazuje, Gaudę  Fest był  świętem 
radości.  Musimy  o  to  wszyscy  bardzo  odpowiedzialnie  zadbać, 
wziąć  to  na  swoje  barki.  My  ze  swej strony  zrobimy  wszystko  co 
możemy. 
A czego  ksiądz  najbardziej  się  obawia? 
Tego  co  powodowało  nieporozumienia  w  poprzednich  latach 
—  dyscypliny  wśród  młodzieży,  która  przyjedzie  na  festiwal. 
Obawiam  się też  tych,  którzy  przyjadą  do  Ustronia  tylko  dlatego, 
bo  tu  się  coś dzieje.  Oni  mogą  zakłócić  spokój. 
A jakiej  pomocy  spodziewa  się  ksiądz  od mieszkańców  Ustronia? 
Wsparcia  duchowego,  bo  to  jest  chyba  najważniejsze.  Nigdy 
w Ustroniu  nie odczułem braku  życzliwości  i chyba nie muszę sobie 
czegoś życzyć od  ustroniaków,  bo  oni po prostu  tacy  są —  bardzo 
życzliwi  i otwarci.  Jedynie  co mogę  zrobić,  to  zaprosić do  udziału 
w naszych  imprezach. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

TO  I  OWO 

Cieszyn  miastem  kwiatów 
i  zieleni  —  pod  takim  hasłem 
organizowany  jest  co  rokrocz
nie  konkurs  z  udziałem  miesz
kańców.  W  26  dotychczaso
wych  edycjach  przyznano  wiele 
nagród  za najładniejsze ogrody, 
balkony  i  zieleńce.  Dzięki  kon
kursowi organizowanemu  przez 

Towarzystwo  Miłośników 
Ogrodnictwa,  gród  nad  Olzą 
rzeczywiście  pięknieje. 

Specjalizująca się w  budowie 
mostów  i wiaduktów  firma  „In 
kom"  oddala  do  użytku  nowy 
most  przy  ul.  Mickiewicza 
w Skoczowie. Biegnie nad  Bład
nicą  i  zastąpił  dotychczasowy, 
sypiący  się ze  starości. 

Na granicy w Cieszynie panu
je  umiarkowany  ruch.  Ubiegło
roczny  rekord  z  października, 
kiedy  to  w  jedną  z  sobót  do 

miasta  zawitało  160  tys.  ludzi 
i  9  tys.  pojazdów,  jeszcze  nie 
został pobity.  Bardzo  spokojnie 
jest na przejściu w Lesznej Gór
nej,  ale  pojawiają  się  tam  pier
wsi  przemytnicy. 

Stowarzyszenie  Miast  Pol
skich  przyznało  nagrodę 
główną  za  projekt  opracowa
ny  w Zespole  Opieki  Zdrowot
nej w Cieszynie,  dotyczący  roz
poznawania  raka  sutka.  Do 
ogólnopolskiego  konkursu 
zgłoszono  19  prac,  z  tego 
4  z  Cieszyna. 

Dobiegł  końca  czwarty  rok 
akademicki  w  Nauczycielskim 
Kolegium  Języków  Obcych. 
Studiowało  blisko  200  osób 
(ponad  20  w  trybie  wieczoro
wym).  Na  pierwszy  rok  chodzi
ło  65  słuchaczy.  Najliczniejsza 
była  grupa  przyszłych  anglis
tów. 

Tętni  muzyką  klub  jazzowy 
Na  Granicy  w Czeskim  Cieszy
nie. Nie ma  tygodnia  bez cieka
wej  imprezy. 

(nik) 

Fot.  W.  Suchta Gaudę  Fest  '94 

2  Gazeta  Ustrońska 



12  czerwca  minęło  5  lat  działalności  żołnierzy  Armii  Krajowej 
zrzeszonych  w Kole  Światowego  Związku  Żołnierzy  AK  w  Ustroniu. 
Z tej okazji 16 czerwca  odbyło się okolicznościowe spotkanie, w którym 
wzięli  udział:  burmistrz  Kazimierz  Hanus  i przewodniczący  RM  Fran
ciszek Korcz. Jak podkreśla prezes Koła Bolesław Szczepaniuk  głównym 
celem działalności jest praca na  rzecz zachowania  w naszym  społeczeń
stwie  historycznej  pamięci  narodowej.  Pokolenie,  które  przeżyło  II 
wojnę  światową,  najlepiej  rozumie  ile  znaczy  ciągłość  świadomości 
narodowej.  Może  dlatego  we  wszystkich  uroczystościach  patriotycz
nych  w naszym  mieście  obecni  są  kombatanci,  żołnierze  AK ,  ze swym 
sztandarem.  Szczególnie  cenią  sobie współpracę  w swym dziele z para
fiami: katolicką  i ewangelickoaugsburską, władzami miejskimi, szkoła
mi,  innymi  związkami  kombatanckimi,  a  szczególnie  z rozumiejącymi 
potrzebę  pamięci  mieszkańcami  Ustronia. 

Za  naszym  pośrednictwem  żołnierze  AK  chcą  podziękować  wszyst
kim, którzy z okazji jubileuszu  pięciolecia Koła przekazali  im  życzenia. 

r   ćr 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
Jolanta  Witkowska  Zambrów  i  Leszek  Kubień,  Ustroń 
Renata  Pasterna,  Ustroń  i  Piotr  Kiecko,  Wisła 

r   <fr 

Na  bulwarach  coraz  więcej rowerzystów.  Fot.  W.  Suchta 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Marianna  Mędrek,  lat  89,  ul. Tartaczna  14 
Henryk  Rak,  lat  78,  ul.  3 Maja  78 

Wyrazy  głębokiego  współczucia  koleżance  Ilonie 
Niedoba  z powodu  śmierci  Matki  składają  praco
wnicy  Wydiiału  Finansowego  Urzędu  Miejskiego 
w  Ustroniu. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Kosz  wikl inowy,  k tóry 

dziś  prezentujemy  liczy 
sobie  ponad  pół  wieku. 
Zapewne  niejeden  raz  no
szono  w  nim  sztwiertki 
masła  i ja jka  na  targ. 

P r z y p o m i n a m y,  że 
Ustroń  jest  od  1856  r. 
gminą  targową  z  prawem 
do  3 ja rmarków  rocznych 
i  cotygodniowych  targów 
organizowanych  począt
kowo  w  poniedziałki. 

14.6.95  r. 
O  godz.  10.30  na  skrzyżowa
niu  ulic  Daszyńskiego  i  Konop
nickiej  kierujący  fiatem  126  do
prowadził  do  kolizji  z  fordem. 
Sprawcę  ukarano  mandatem 
w wys.  20  zł. 

14.6.95  r. 
Dostarczono  z  Banku  Śląskiego 
kolejne  dwa  falsyfikaty  bankno
tów  o nominale  1 000000  zł. 

15.6.95  r. 
Na  ul.  Katowickiej  kobieta  pro
wadząca Audi  80 najechała na  tył 
samochodu  ford.  Sprawczynię 
ukarano  mandatem  w wys. 40  zł. 

16.6.95  r. 
O  godz. 4.50  funkcjonariusze  KP 
Ustroń  zatrzymali  na  gorącym 
uczynku  mężczyznę włamującego 
się do  kiosku  Ruchu  przy  ul.  Da
szyńskiego. 

16.6.95  r. 
Z parkingu  przy budynku  Teleko
munikacji  Polskiej  SA  przy  ul. 
Słonecznej  skradziono  motoro
wer marki  jawa.  Sprawca  niezna
ny.  Postępowanie  w  toku. 

17.6.95  r. 
O godz.  1.30 na  ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Katowic  kierującego  sa
mochodem  audi.  Wynik  badania 
—  l,72%o.  Dwie  godziny  później 
zatrzymano nietrzeźwego  kierow
cę  fiata  126. Wynik  —  1,1 Ko. 

17.6.95  r. 
O  godz.  10.25 komisariat  powia
domiono o kradzieży z niestrzeżo
nego parkingu  przy  DW  „Jaskół
ka" samochodu  audi wartości 450 
min  starych  zł. 

17.6.95  r. 
O godz. 12.15 funkcjonariusze KP 
Ustroń  odnaleźli  samochód  kil 
kanaście dni wcześniej skradziony 
w Wodzisławiu.  Zatrzymano  zło

12.6.  —  za parkowanie  na  traw
nikach  i ścieżce dla  rowerów  pod 
pocztą,  pięciu  kierowców  ukara
no  mandatami  o  łącznej  wys. 
80 zł. 

13.6.  —  kontrolowano  prawid
łowość  wywieszania  ogłoszeń  na 

'  tablicach  miejskich. 

14.6.  —  kontrolowano  stan  te
chniczny znaków  i reklam. W jed
nym  wypadku  wydano  zalecenia 
porządkowe. 

16.6.  —  o  godz.  12.45  zatrzy
mano nietrzeźwą mieszkankę Cie
szyna  awanturującą  się na  targo

dziei  —  mieszkańców  Wodzisła
wia i przekazano ich wraz ze spra
wą  tamtejszej policji. 

17.6.95  r. 
O  godz.  14.45  na  ul.  3  Maja 
kierujący VW doprowadziłdo  ko
lizj i z  fiatem  125. Sprawcę  ukara
no  mandatem  w  wys.  20  zł. 

18.6.95  r. 
O  godz.  15.30  kierownik  turnusu 
dla  niepełnosprawnych  w  DW 
„Sokół"  zgłosił  zaginięcie  jednej 
osoby. W wyniku podjętych dzia
łań, w których uczestniczyły wszy
stkie komisariaty  Śląska  Cieszyń
skiego,  zaginionego  odnaleziono 
w  Wiśle. 

19.6.95  r. 
O  godz.  20 na  skrzyżowaniu  ulic 
Cieszyńskiej  i  Katowickiej  kieru
jący  mercedesem  doprowadził  do 
kolizj i z  fiatem  125. Sprawcę  uka
rano  mandatem  w wys.  50 zł. 

20.6.95  r. 
Na  ul.  Skoczowskiej  kierujący 
mazdą  najechał  na  tył  fiata  126 
w  wyniku  czego  „maluch"  wy
wrócił  się,  a  znajdujące  się  we
wnątrz niewłaściwie  zabezpieczo
ne  farby  wylały  się  na  kierowcę 
przez  co  uległ  on  poparzeniu. 
Sprawa  w  toku. 

20.6.95  r. 
O godz. 2.30 zatrzymano nietrzeź
wego  mężczyznę  wszczynającego 
awantury  domowe.  Wynik  bada
nia  —  l,93%o.  Przeciwko  zatrzy
manemu  wszczęto  postępowanie 
karne. 

21.6.95  r. 
O  godz.  10  na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący  fiatem  126  doprowa
dził  do  kolizji  z  peugotem. 
Sprawcę  ukarano  mandatem 
w  wys.  30  zł. 

21.6.95  r. 
Zatrzymano  krewkiego  ojca  ro
dziny  wszczynającego  po  pijane
mu awantury domowe. Wynik ba
dania  —  2,28%o. 

wisku  miejskim.  Pijaną  kobietę 
przewieziono do izby wytrzeźwień 
—miała 2,39%o alkoholu we krwi. 
Mandatem  w  wys.  10 zł  ukarano 
handlującego bez zezwolenia przy 
Szpitalu  Uzdrowiskowym. 

17.6.  —  podczas rutynowej kon
troli  wałów  rzeki  Wisły,  za  nie
prawidłowe  parkowanie  ukarano 
mandatami  dwóch  kierowców. 

19.6.  —  z  pracownikiem  Wy
działu  Ochrony  Środowiska  IJM 
kontrolowano  gospodarkę  wod
nościekową  przy  ul.  Wodnej. 
W  kilku  przypadkach  stwierdzo
no  nieprawidłowości.  Zakładowi 
Usług  Komunalnych  nakazano 
naprawę  3  znaków  drogowych 
przy  ul.  Cieszyńskiej. 
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OSTATNI  DZWONEK 
IIIII M 

(cd.  ze str.  1) 

i  9  w  klasie  specjalnej,  SP5 
w  Lipowcu  —  26,  SP6  w 
Nierodzimiu  —  38.  Przed 
nami  wakacje.  „Burza 
Mózgów"  pismo  RSU  SP2 
w swym  horoskopie  zapowia
da  deszczową  pogodę.  Oby 
przepowiednia  się  nie  spraw
dziła. 

Kończący  się  rok  szkolny 
był dobrą  okazją do  wręczenia 
ufundowanych  przez  UM  pu

charów  dla  najlepszych  spor
towców  w  ustrońskich  szko
łach  podstawowych.  Otrzy
mali je: w SP1: Monik a  Szym
kiewicz  i  Pawei  Kajzar , 
w  SP2:  Justyna  Holeksa 
i Aneta  Kąkol , w  SP3:  Patry
cja  Turowska  i  Marci n  Kono
woł,  w  SP5:  Joanna  Morkis z 
i  Marci n  Janeczek,  w  SP6: 
Dorota Rożnowicz  i Adria n Si
kora. 

W  poniedziałek  19  czerwca 
pracownica  firmy  „RB "  mie
szczącej się w byłym  Meproze
cie  zgłosiła  policji  włamanie 
i  kradzież,  montowanych  tam 
z części włoskich, rowerów  gó
rskich.  Na  miejsce  udali  się 
funkcjonariusze  z  psem  tro
piącym.  Jedynym  śladem 
wskazującym  na  włamanie, 
był przecięty  cienki  łańcuszek, 
którym  zabezpieczono  bramę. 
Policja  stwierdziła,  że  zakład 
był  niewłaściwie  zabezpieczo
ny.  Pies nie podjął  tropu.  We
dług  właścicieli,  obywateli 
Włoch,  skradziono  200  szt. 
rowerów  górskich  o  wartości 
około  1 mld  starych  złotych. 
Trudno jest  określić  dokładny 
czas włamania,  gdyż  dokona
no go między  sobotnim  popo
łudniem  17  czerwca  a  ponie
działkowym  rankiem.  200 
sztuk rowerów  trudno jest  nie
postrzeżenie  ukraść,  tym  bar
dziej w  terenie  zabudowanym. 

Dlatego  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  prosi  o  wszelkie 
sygnały  od  mieszkańców  mo
gące  pomóc  w  ustaleniu 
sprawców  kradzieży.  Zapew
nia się anonimowość  informa
torów. 

Wizytę  w  naszym  mieście 
zapowiedziała  Genowefa 
Ungier,  rek lamująca się j ako 
b ioenergoterapeutka,  radie
steka,  ch i romantka,  uzdro
wicielka  i  jasnowidz.  Swą 
działalność  prowadzi ła  już 
w  Egipcie,  Izraelu  i  Niem
czech.  Twierdzi,  że  skutecz
nie  leczy  serce,  wątrobę,  ne
rki ,  oczy  i kręgosłup.  Kobie
ta jasnowidz  w pierwszej  po
łowie  lipca  zamieszka  w  Mu
flonie. 

Fot.  W.  Suchta 

WYPALON A 

—  Tu je  jak  w  raju!  —  z  uśmiechem  mówi  pani  Ewa  Bogocz. 
—  Miyszkom  tu od  urodzynia,  79  roków! 
—  A  sarny,  dziki ,  lisy,  zającejcuny?  —  Także  i  na  to  pytanie 
pani Bogocz odpowiada  wesołym  śmiechem. Tak, dom  państwa 
Bogoczów  ukryty  w  lesie,  niedaleko  drogi  wiodącej  na  Solok 
wydaje  się  fragmentem  biblijnego  Edenu. 

Rodzice pani  Bogocz byli skromnymi  rolnikami.  Gospodaro
wali na  1,45 ha pola, które  ona 
przejęła  po  śmierci  trzech 
przyrodnych  braci:  Andrzeja 
Jana  i  Pawła  Cieślarów.  Od
ziedziczyła  też  dom,  który  wybudowany  został  z  kamieni 
pochodzących  z pól  uprawnych.  Budulec ten  łączyła mieszanina 
nie  zawierająca  w  swym  składzie  ani  grama  cementu.  Takim 
właśnie  niewielkim  nakładem  środków,  których  rodzina 
w  owym  czasie  nie  miała,  powstał  dom  będący  całym  światem 
pani  Bogocz. 

Obecnie  obejście,  to  niedawno  wybudowany  nowy  dom 
i  chlew  ze  stodołą.  Jest  tam  też  garaż,  który  ma  zadaszenie, 
gdzie  zimą  przechowywane  jest  siano.  Ten  właśnie  budynek 
stoi  na  miejscu,  w  którym  niegdyś  był  rodzinny  dom  pani 
Bogocz. 
—  Dóm  był  stary  i  zawalił  sie  jedyn  wyngiet.  —  pani  Bogocz 
pokazuje zdjęcie zupełnie  bajkowej chatki  stojącej w  otoczeniu 
zielonych drzew. Teraz  fotografia ta jest już dokumentem,  które 
wiernie  strzeże  pamięci  o  istnieniu  domu. 
—  Trzeba  było  zabudować  dziurę,  bo sie  loło  —  wyjaśnia  pani 
Bogocz, po czym podsuwa  kolejne zdjęcie przedstawiające dużą, 
czerwonopomarańczową  cegłę  z  charakterystycznym  dla  ży

dowskiego stylu ornamentem.  Potem  wyjaśnia, że owa cegła i jej 
podobne  pochodziły  ze  zburzonej  przez  hitlerowców  w  1940  r. 
synagogi,  która  przy  ul.  Ogrodowej  co  sobotę  gościła  w  swych 
progach  ustrońskich  Żydów. W  czasie wojny  trudno  było  nabyć 
materiał  na  zreperowanie  domu.  Dlatego  też  mąż  kupił  cegły 
z synagogi.  Były one  sprzedawane  po  niższej cenie,  aby  szybciej 
wymazać  ten  budynek  z  obrazu  miasteczka.  Żydowskie  cegły 

wypełniły  nadwyrężony  wie
D  A  H H  I  A  " T U  A  kiem  węgieł. Po  kilkunastu  la
K  A I V I  I M  I  I V / \  tach,  kiedy z domu  została  już 

tylko  piwnica,  zasiliły  ściany 
budynków  gospodarczych.  Dwie cegły nie zużyte wówczas,  pan 
Karol  Bogocz  położył  w  stodole.  Zawsze  przecież  mogą  się 
przydać. 
—  Łóńskigo  roku  przyszeł  panoczek  —  palec  gospodyni  wska
zuje zdjęcie siwego  pana.  Otto  Winholtz,  którego  ojciec  uczest
niczył w budowie synagogi, zawędrował  aż pod  Małą  Czantorię, 
aby  poprosić  o  klamkę,  czy  też  inną  pamiątkę  pochodzącą 
z  synagogi.  Otrzymał  dwie  cegły.  Pan  Winholtz  mieszkający 
w Australii,  zobowiązał się do  odwiedzania  państwa  Bogoczów 
co  dwa  lata.  Droga  dzieląca  Australię  i Polskę  nie jest  jednak 
przeszkodą  w  utrzymywaniu  listownego  kontaktu  z  domem 
życzliwych  ustroniaków. 

Otto  Winholtz  nie  znalazł   pamiątek  ze  zburzonej 
synagogi. Cegły są jak  na  razie jedynymi  znaleziskami.  Ostatnia 
wizyta  O.  Winholtza  w  Ustroniu  była  powrotem  do  odsuwanej 
przez  ponad  50  lat  wspólnej  tradycji.  Przypominała  dawne 
współżycie i pozwoliła mieć nadzieję na  odnowienie  kontaktów. 

Anna  Miech 

16—17  w  Wiśle  odbywały  się  Warsztaty  Promocji  Zdrowia  dla 
dziennikarzy  i  promotorów  zdrowia.  Blisko  30  osób  ze  środowiska 
dziennikarskiego przez dwa dni jadło wyłącznie zdrową  żywność słucha
no wykładów, a także złożyło wizytę w Ośrodku Medycyny Prewencyjnej 
prowadzonym  przez  Henryka  Wieję  w  Ustroniu.  Zwiedzono  gabinety 
zabiegowe,  laboratorium,  recepcję,  sale  ćwiczeń  ruchowych,  a  także 
gabinet  szefa, przez który przechodzi  każdy pacjent Ośrodka.  H. Wieją 
wygłosił  też  podczas  warsztatów  dwa  wykłady:  „Promocja  zdrowia 
— szansa czy utopia"  oraz  „Pokolenie przewlekłego  stresu". 

Dziennikarze  w sali  ćwiczeń  ruchowych. 
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MUSIMY  CZEKAĆ 
NA  STULECIE 

Rozniosła  się  wieść  po  dziedzinie:  wiślańskie  liceum  kończy 
pięćdziesiąt  lat!  Pół  wieku  „produkcj i"  ludzi  ze  średnim  wy
kształceniem.  Po  całej  dziedzinie  rozeszli  się  też  posłańcy 
roznoszący  zaproszenia.  Zawiadomienia  te  zaczynają  się  od 
słów „Koleżanko!  Kolego!".  I cóż się okazuje? Że, na  przykład, 
sąsiad  z  ulicy  jest,  jakby  na  to  nie  patrzeć,  moim  szkolnym 
kolegą.  Pomijam  różnicę  w  latach.  Wystarczy  przejść  się  po 
licealnym  korytarzu,  przyjrzeć  się  tym  młodym  twarzom  na 
tableau,  by  przy  odrobinie  szczęścia  wypatrzeć  ciocię,  sąsiada 
albo...  własną  nauczycielkę.  Mam  nadzieję,  że  nie  naruszę 
żadnej  tajemnicy  wspominając,  że  wiślańskie  liceum  ukończył 
burmistrz  K.  Hanus.  Oczywiście  nie  wszystkie  zaproszenia 
mogły  być dostarczone  przez  uczniów,  sporą  ich  ilość  należało 
po  prostu  wysłać.  Najdalej  do  Australii. 
Główne  uroczystości  zaplanowano  na  21 .X. 1995.  Jubieleusz 
świętować będą  wszyscy  absolwenci  urodzeni  przed  1977 r.  My 
młodsi  będziemy  musieli  czekać  na  stulecie  szkoły.  Dzień 
obchodów  rozpocznie  się  nabożeństwem  ekumenicznym  połą
czonym  z uroczystą  akademią  w kościele  ewangelickoaugsbur
skim.  Również  nabożeństwem,  ale  11.IX. 1945  rozpoczęło  się 
życie  liceum.  Nauka  regularna  miała  się zacząć od  13 września, 
ale  że  prace  adaptacyjne  nie  zostały  jeszcze  zakończone,  więc 
termin  ten  przesunięto  na  17.IX.  Dowiaduję  się,  że  „prace 
adaptacyjne"  dotyczyły  braku  ławek,  zagraconych  klas, 
a w kronice  czytam,  że zostały  one  ostatecznie  zakończone  gdy 
„wyprowadził  się  sekretarz  Zubik  wskutek  czego  zyskano  trzy 
lokale i kuchnię, gdzie znalazły pomieszczenia dwie klasy II  oraz 
salka  na  religię  i  świetlicę".  No  cóż  początki  są  zawsze  trudne, 
a  teraz...  Po  uroczystościach  w  kościele  nastąpi  otwarcie 
dobudowanego  skrzydła  szkoły  —  co  w  dzisiejszych  czasach 
graniczy  prawie  z  cudem.  Może  mój  rocznik  nie  jest  taki 
najgorszy — musimy  czekać  na  stulecie,  ale za  to pouczymy  się 
trochę  w  nowych  salach  i  lepszych  warunkach.  Przeglądając 
kronikę  natrafi łam  też  na  taką  notatkę  pod  datą  29.IX.1946: 
„Młodzież  gimnazjum  wzięła  udział  w  zbiórce  ulicznej  na 
odbudowę  Warszawy  uzyskując sumę  2.300  zł".  Dzisiaj  zbiera 
się  kody  kreskowe.  Gdy  już  tak  porównuję  „wczoraj  i  dziś" 
wiślańskiego  liceum  to jeszcze jedna  sprawa  wzbudziła  we  mnie 
żal:  wiadomość,  że  obecny  park  za  liceum  był  kiedyś  naszym 
boiskiem.  Nie  mogłam  uwierzyć,  że  cały  ten  teren,  aż  do  rzeki 
Wisły,  to  było  do  1958  boisko  szkolne.  Na  dzisiaj  wygląda  to 
tak:  boisko  jest  placem  budowy,  a  my  chodzimy  do  „Startu" 
—  rzadko  po  to,  by  skorzystać  z  obiektów  tego  ośrodka 
sportowego, a częściej angażują nas do pielenia bieżni,  grabienia 
boiska  itp.  Oczywiście  nic  za  darmo.  W  czasie  wakacji,  po 
okazaniu  legitymacji  szkolnej  mamy  wolny  wstęp  na  basen. 
Szczerze  mówiąc,  jeszcze  tego  nie  sprawdziłam,  bo  czy  pojadę 
do  Wisły,  czy  zapłacę  w  Ustroniu  —  wychodzę  na  zero. 
Kolejne  porównanie  „wczoraj  i  dziś".  Jak  piszą  w  kronikach, 
lata  19611965  to  radiofonizacja  szkoły,  lecz grubo  by  się mylił 
ten,  kto  myśli,  że  w  czasie  przerw  rozbrzmiewają  audycje. 
Rozbrzmiewa  — muzyka  z magnetofonu.  Poza  tym  radiowęzeł 
był  tylko  do  dyspozycji  dyrekcji.  A  szkoda.  Można  by  na 
przykład  nadawać  audycję  rozpoczynającą  się  od  słów...  „T u 
radio  Wolne  Liceum.  Nadajemy  ważny  komunikat:  Dzień 
21.III  ogłasza  się dniem  wolnym  od  nauki...  „Dałam  się ponieść 
trochę  fantazji, ale  to  resztki  mojego  rozczarowania,  gdy  chcąc 
dać  zadość  tradycji,  spędziłam  pierwszy  dzień  wiosny  na 
wagarach,  co  w efekcie spowodowało  całą  masę  kłopoów.  Ech, 
dola  uczniowska.  Teraz  narzekam,  ale  pewnie  po  latach  będę, 
tak  jak  obecni  absolwenci,  dziękować  „za  trud  i  poświęcenie". 
I  może  będę,  tak  jak  dwie  panie,  których  rozmowę  „przypad
kiem"  usłyszałam,  umawiać  się  na  całonocne  „nasiadówy"  by 
pogadać  o  starych,  dobrych  czasach.  Chociaż  tak  sobie  myślę, 
że jak  szkoła  będzie  obchodziła  stulecie  to ja  będę  miała  68  lat. 
Nasiadówa  68 letnich  kobiet? Brzmi  ciekawie, ale mimo  wszyst
ko zakończę  te opowiastki  sugestią,  by  za pięć lat  obchodzić  55 
lecie,  bo  my  też  chcemy  brać  udział  w  takiej  imprezie. 

Aiii a  Dobranowska 

W SP1 kończący szkołę ósmoklasiści przygotowali program artystycz
ny,  na  który  składały  się  popisy  uczniów.  Prezentowano  przede 
wszystkim  umiejętności,  które  zdobyto  podczas  nauki  w  SP1.  Były 
prezentacje prac plastycznych, pokaz perfekcyjnej mechaniki, opowieści 
o  sukcesach  sportowych,  były  też  tańce  klasyczne.  Fot.  W.  Suchta 

O  MAKUSZYŃSKI M 
19 czerwca  w  Klubie  Propozycji  odbyło  się drugie  spotkanie 

z  gen.  bryg.  w  stanie  spoczynku  —  pilotem  Jerzym  Łagodą. 
Pan  Jerzy  w pierwszej części  udzielił odpowiedzi  na  postawione 
mu  pytania  związane  z  poprzednim  spotkaniem  w  kwietniu 
„Histori a  Życiem  Pisana".  Aby  lepiej  zilustrować  swoje  od
powiedzi  posłużył się tekstem  Kornela  Makuszyńskiego  z  tomi
ku  poezji  „Pieśń  o  Ojczyźnie"  z  1942  r.  Makuszyński  trafnie 
ocenił  nasze  narodowe  cechy  —  można  by  rzec,  że  są  ponad
czasowe. Pan  Jerzy przedstawił  słuchaczom  inny  obraz  Kornela 
Makuszyńskiego,  autora  znanego wszystkim  „Koziołk a  Matoł
ka",  jako  człowieka,  który  przejmował  się  losem  naszego 
narodu.  Makuszyński  odważnie  krytykował  nasze  wady  naro
dowe,  które  są  przyczyną  naszych  klęsk,  np:  umiemy  pięknie 
ginąć za wolność, ale nie potrafimy tak naprawdę żyć.  Makuszy
ński  krytykował  naszą  pychę,  gadulstwo,  pijaństwo,  lenistwo, 
nieumiejętność  rządzenia,  brak  gospodarności  itp. 
Oprócz  wątków  literackich  Pan  Jerzy  opowiedział  o  spotkaniu 
z Kornelem  Makuszyńskim  w Zakopanem  —  kiedy  to  właśnie 
wtedy  ten  rzadki  egzemplarz  książki,  znalazł  się  w  posiadaniu 
Pana Jerzego. Gość Klubu  wspomniał,  że do dziś ta  książka jest 
dla  niego  źródłem  inspiracji  i  przemyśleń.  Często  do  niej 
powraca. 
Po  części  oficjalnej padły  jeszcze  pytania  dotyczące  Powstania 
Warszawskiego  i  służby  w  Werhmachcie.  Generał  uważa,  że 
w  przypadku  Powstania  Warszawskiego  była  to  nieprzemyś
lana,  błędna  decyzja  władz,  którą  przypłaciło  życiem  wielu 
niewiennych  ludzi,  zaś jeśli  chodzi  o  służbę  w  Wehrmachcie,  to 
osoby  powołane  nie  mogły  odmówić  służby,  ponieważ  w  prze
ciwnym wypadku  były zagrożone ich  rodziny. Szli na służbę  aby 
ich  rodziny nie wylądowały w obozach  zagłady. Na  zakończenie 
Gość  otrzymał  w  prezencie  Kronikę  Ustronia. 

Iwona  DzierżewiczWikarek 

Chińczycy  zamiast  Amerykanów?  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia drobne 

Ekspresowe  dorabianie  kluczy: 
domowe  GERDA,  samochodowe 
FORDKOD.  Os.  Manhatan,  pa
wilon  handlowy,  pn.—pt. 
12.00—16.00. 

S.C.  MIX ,  tel.  kom.  090365878, 
Ustroń,  ul.  Folwarczna  7a  poleca 
tanie  atestowane  klocki  hamulco
we oraz haki holownicze do  samo
chodów  krajowych  i  zagranicz
nych.  Duży  wybór.  Zapraszamy 
w godz.  8—18. 

Znakowanie  samochodów.  Ponie
działek,  środa,  piątek  12.00— 
17.00. Ustroń, Osiedle  „Goje",  ul. 
Stalmacha  7. Tel.  542601. 

RADIOTAX I   ZDRÓJ 
U S T R OŃ 
TEL. 541333 

N O N  S T OP 
Bezpłatny  dojazd  do  klienta 

Sprzedam  przyczepę  towarową  do 
1  tony.  Tel.  543211. 

Sprzedam  skuter  S IMSON. 
Ustroń,  ul. Kasprowicza  2. 

Zakład  szklarskoszlifierski  — pe
łen  zakres  usług,  ramowanie  ob
razów  i grafik,  lustra  importowa
ne, siatki w ramkach  przeciw owa
dom.  Ustroń,  ul. 3 Maja  44.  Tel. 
542800. 

DYŻURY  APTEK 
Od  24 c z e r w c a  dyżu r  pe łn i  a p t e k a  Elb a  prz y ul . 
Cieszyńsk ie j .  1  l ipc a  dyżu r  p rze jmu j e  ap tek a  Po d 
Najad ą  prz y  ul . 3  M a j a . 

Listy  da redukcji 

Jest  w  Ustroniu  poczta... 
Jest  ci  w  Ustroniu  poczta.  Prawie  wszyscy  ustroniacy  bywają  w  tym 

urzędzie,  a to po  to aby  zapłacić  należności  za  telefon,  gaz  itp., a to po  to 
aby kupić  znaczki,  a  to po  to aby  zatelefonować.  Jak  wygląda  na poczcie 
wszyscy  wiedzą.  No,  może  nie  wszyscy,  bo  wczasowicze  czy  kuracjusze 
będący  w Ustroniu pierwszy  raz...  Osoby  te mieszkające  np. na  Zawodziu 
(a  dużo  tu jest  osób  w podeszłym  wieku)  muszą  przemaszerować  przez 
prawie  cale  miasto  by nadać  np.  list  polecony  czy  odebrać  przekaz 
pieniężny.  Po przejściu  kilku  kilometrów  (latem  bywa.  że  w  ogromnym 
upale)  wchodzą  do  zatłoczonego  pomieszczonka  naszej  poczty,  by  tam 
ustawić  się  grzecznie  w  kolejce  do  okienka.  Dobrze,  jeżeli  przyjdą  po 
przerwie śniadaniowej,  bo jeżeli  przed,  to czeka  ich dodatkowe  kilkanaście 
minut czekania  w dusznej  (dosłownie)  atmosferze  —  widziałem  latem dwa 
zasłabnięcia.  Mile  panie  za szybkami,  ogromnie  przepracowane,  nie 
zawsze  mają  siłę  uśmiechnąć  się  do  klienta  i  taki  wczasowicz  (czy 
mieszkaniec  naszego  miasta)  wychodząc  po pól  godzinie  z  poczty 
przyrzeka  sobie,  że  więcej  tu  nie  wróci,  ale  czasami  musi. 

Czy  władze  Ustronia  nie  widzą  tej  ,.wizytówki"? 
Czyż  nie dałoby  się przenieść  poczty  do ścisłego  centrum,  do  lepszych 

warunków  lokalowych,  np. do osławionego  budynku  centrali  telefonicznej? 
Czyż  nie  należałoby  poprawić  komfortu  pracy  miłych  pań?  Czyż  nie 
należałoby  zadbać  o wygodę  klientów  poczty?  Można  by  ewentualnie 
podpatrzeć  jak  zrobiono  to np.  w Wiśle,  gdzie  lokal poczty  był  wprawdzie 
od zawsze  w centrum,  ale komfort  załatwiania  spraw jest  znacznie  wyższy. 
A  może  podpatrzeć  Szczyrk  w którym  władze  miasta  spowodowały,  że 
Poczta  Polska  otwarła  tam  nowy,  piękny  Urząd  Pocztowy. 

Franciszek  Drewniok 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa instrumentów muzycznych  Ferdynanda Suchego (do  10.7.) 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Wystawa  Stanisława  Zormana  „Dusza  drewna" 
—  Wystawa  Filatelistyczna  „Kolejnictwo"  (15.7.95—4.8.95). 

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.  W niedzielę po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 

Muzeum czynne: wtorek  godz. 9.00—16.00,  od  środy do  soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne  terminy  zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

CENTRALN A  INFORMACJ A  I  RECEPCJA 
czynna  codziennie:  8.30 —17.00  w  soboty  8.30—15.00 

Ustroń,  Rynek 7 

Imprezy  kulturalne 
i  LIPCA 
1995  r. 

INAUGURACJA  SEZONU  ARTYSTYCZNEGO 
„USTROŃSKIE  LAT O  »95" 

1.7.1995  r. sobota  godz.  15.00  RYNEK 
Koncert  Węgierskiej  Młodzieżowaj Orkiestry  Dętej 
godz.  15.45  Przemarsz  Orkiestry  do  Amfiteatru 

AMFITEAT R 

godz.  16.00  Orkiestra  Górnicza  KWK  „Centrum"  Szombierki 
Bytom  w  koncercie  zatytułowanym:  „Od  arii  do 

piosenki" 

godz.  17.30  Kapela  podwórkowa  „WALENCIOKI " 

godz.  18.00—21.00  KRĄG  TANECZNY  —  FESTYN  — 
Koncert zespołu rozrywkowego Janusza  Śmietany 

Na  wszystkie  ww.  imprezy  wstęp  wolny 

2.7.1995 r. 
niedziela  g.  16.00 

Państwowy  Zespół  Pieśni i Tańca  „ŚLĄSK" 
Amfiteatr 

Sport 
1.7.1995 r. 
sobota 
godz.  6.00—8.00 

1.7.1995 r. 
sobota 
godz.  9.00 

V.  Ogólnopolski  Marszobieg  Dookoła  Doliny 
Wisły (tylko dla Tytanów, Gigantów  i Herosów) 
o  tytuł  „CZŁOWIEK A Z  TYTANU  '95" 
Start:  Bulwary  Nadwiślańskie 

Otwarte Mistrzostwa Uzdrowiska Ustroń w Trój
boju Siłowym i Wyciskaniu  Leżąc 
Sala  Kina  „UCIECHA" 

Uroki  wędkowania  Fot.  W.  Suchta 

U W A G A :  D o m y  w c z a s o w e ,  ho te l e  i tp . —  a f isz e z  pro 
g r a m a m i  impre z  odb ie ra ć  m o ż n y  bezp ła tn i e 
w  C l i R  — Ryne k 7 

6  Gazeta  Ustrońska 



Od  lewej  stoją:  Renata  Rottermund  —  opiekunka  drużyny,  Anna 
Rottermund,  Mariola  Tomiczek,  Kasia  Ogrodzka,  Agata  Dustor, 
Karolina  Słaby,  Marysia  Kamieniorz,  klęczą:  Monika  Szymkiewicz, 
Sylwia  Pinkas,  Ewa  Deda,  Ania  Kamieniorz.  Fot.  W.  Suchta 

Początków  koszykarskich 
sukcesów  naszych  dziewcząt 
szukać  należy  w  zeszłym  roku 
szkolnym,  gdy  drużyna  SP1 
grała  w  zawodach  rejonowych 
w  Cieszynie  —  mówi  Renata 
Rottermund,  nauczycielka 
wychowania  fizycznego 
w  SP1  —  Mim o  przegranej, 
lepsze  zawodniczki  zostały 
zauważone.  Trener   „Cieszy
nianki "  zaproponował,  aby  za
częły  uczęszczać  na  zajęcia. 
Dwie  dziewczyny  zgodziły  się. 
Mobilizował o  to  pozostałe 
i  w końcu  doszliśmy  do  wnios
ku, że dojeżdżanie do  Cieszyna 
jest  komplikując ą  sprawą,  gdy 
czas trzeba dzielić między  nau
kę  i  sport.  Postanowiliśmy 
utworzyć w Ustroniu  filię  „Cie 
szynianki" . 
W porozumieniu  z SP2,  która 
ma  odpowiednią  salę,  rozpo
częto  treningi  w  Ustroniu 
z dziewczynami  z SP1  i  SP2. 
Inne  szkoły  niestety  nie  dołą
czyły.  Pieniądze  udało  się  za
łatwić  w  Total izatorze  Spor
towym  i  opłacono  z  nich  tre
nera  na  umowę  zlecenie.  Ma
rek  Gąsior  mieszka  w  Ustro
niu  i  zajął  się  dziewczynami. 
Wybrał  grupę  najlepszych 
z  SP1  i  SP2  i  w  ten  sposób 
powstały  dwie  bardzo  silne 
szkolne  drużyny  koszyków
ki  dziewcząt  w  naszym  mie
ście. 
—  Największym  problemem 
było dla nas wyjście  z grupy  tu 
w Ustroniu.  Każda z tych  szkół 
mogła  przejść  dalej   do  rejonu. 
Miałyśmy  więcej   szczęścia 
—  mówi  Rot termund.  —  Po
nadto  więcej   dziewcząt  z  SP1 
trenowało i nasza piąteczka by
ła  bardziej   zgrana. 
Mecze  o  tytuł  najlepszych 
w Ustroniu  rozgrywano  w  Li 
powcu  i  , jedynce"  ciężko
przyszło  wywalczyć  zwycięst
wo.  Następnym  etapem  były 
zawody rejonowe w  Cieszynie. 
Dziewczęta  bardzo  się  oba

wiały  , ponieważ  spotykały  się 
znowu  z  drużyną,  która  wy
grała  z  nimi  rok  wcześniej. 
—  Startowało  5  drużyn  i  od 
razu  w  pierwszym  meczu  tra
fiamy  na  Cieszyn.  Wiadomo, 
że  jedna  drużyna  musi  odpaść. 
Był  to  finał  przed  finałem 
—  wspomina  R.  Rottermund. 
—  Wygraliśmy  różnicą  ponad 
20 punktów. O  takim  zwycięst
wie nik t  nie myślał.  Zaskocze
nie  było  ogromne.  Nik t  się  nie 
spodziewał,  że  po  tak  krótki m 
okresie  treningu  wygrana  bę
dzie  tak  łatwa. 

Po  Cieszynie  drużyna  mło
dych  koszykarek  jedzie  na 
półf inał  wojewódzki  do  Wa
dowic.  Do  rozegrania  decydu
jący jeden  mecz  i jedna  druży
na przechodzi  dalej.  Ustronia
nki  wygrywają  bez  proble
mów  dużą  różnicą  koszy. 
Znowu  zaskoczenie,  ponieważ 
w  zeszłym  roku  drużyna  cie
szyńska  gładko  półfinał  prze
grała,  a  tymczasem  przyjeżdża 

Ustroń,  szkoła która nigdy  nie 
liczyła  się w  koszykówce  i  wy
grywa  z  trenującymi  od  lat. 
Finały  wojewódzkie  rozgry
wane są w Andrychowie.  Star
tują  tylko  trzy  drużyny.  Sala 
nieciekawa.  Na skutek  błędów 
organizacyjnych  zawody 
przeciągają  się.  Dziewczyny 
mają  tylko wodę  sodową  i  po
za  tym  od  rana  nic  nie  jedzą. 
W  pierwszym  meczu  trafiają 
na  Oświęcim,  praktycznie 
drużynę  klubową.  W  regula
minowym  czasie  mecz  kończy 
się  remisem.  Dogrywka  to  też 
remis  i  dopiero  w  drugiej  do
grywce  wygrywają.  Po  tym 
szaleńczym  meczu,  w  którym 
dziewczyny dały  z siebie  wszy
stko  kolej na  spotkanie  z  Biel
skiem.  Powtarza  się  horror. 
W  regulaminowym  czasie  re
mis.  W  dogrywce drużyny  od
powiadają  koszem  na  kosz. 
Równowaga, przewaga  to jed
nych  to  drugich  trwa  całą  do
grywkę.  W  końcówce  Ustroń 

zyskuje  lekką  przewagę  i  wy
grywa. 
—  Nie  miałyśmy  siły  aby  cie
szyć  się  z  sukcesu  —  wspomi
nają  dziewczęta. 

Po  tym  sukcesie pojawia  się 
sponsor  drużyny  —  Michał 
Bożek.  Kupu je  dziewczynom 
dresy. 

Następnie  na  mistrzost
wach  makroregionu,  czyli  wo
jewództw:  bielskiego,  katowi
ckiego,  częstochowskiego 
i  krakowskiego,  poprzeczka 
okazuje się dla  ustronianek  za 
wysoka.  Tylko  jedna  drużyna 
dostaje  się  do  finału,  a  już 
w pierwszym  dniu  dziewczyny 
przegrywają  z  Chrzanowem 
miażdżącą  różnicą  punktów. 
W  drugim  dniu, już  bez  tremy, 
porażka  z  Brzegiem. 
—  Walczyliśmy o trzecie miej
sce i wywalczyliśmy je —  mówi 
R.  Rot termund.  —  Więcej  nie 
byłyśmy  w  stanie  zrobić.  Nie 
tylk o  mnie  ale  i innym  nauczy
cielom  wychowania  fizyczne
go  zależy  na stworzeniu  w mie
ście  klubu  koszykówki.  Jest 
to  dyscyplina  modna  i  gdyby 
coś  takiego  powstało,  to  zape
wne  byłby  spory  nabór   mło
dzieży.  Trener   interesuje  się 
klasami  4  i  5,  już  tworzy  na
stępną  grupę,  ponieważ  by 
osiągnąć znaczące wynik i nale
ży uczestniczyć w rozgrywkach 
od  5  klasy. 

T RS  „Siła"  ma  sekcję  ko
szykówki  lecz  głównie  dla 
młodzieży  szkół  średnich. 
Gra ją  dla  przyjemności  bez 
trenera.  Dlatego  powstał  pro
jekt  zorganizowania  sekcji  ko
szykówki  przy  KS  „Kuźnia 
Us t roń"  dla  różnych  grup 
wiekowych  dziewcząt  i  chłop
ców,  bo  tylko  takie  rozwiąza
nie  i  duża  ilość  trenujących 
może  przynieść  wymierne  efe
kty.  Nie  tylko  sportowe,  ale 
też  poprawić  kondycję  mło
dzieży  naszego  miasta. 

Wojsław  Suchta 

KONIE C  SEZOIMU 
Zakończyli  rozgrywki  sezonu  1994/95  piłkarze  ,,Aklasy". 

Niestety  Kuźnia  Ustroń  również  w  przyszłym  roku  pozostanie 
na  tym  samym  szczeblu  rozgrywek,  choć  apetyty  po  zakoń
czeniu  rundy  jesiennej  sięgały  klasy  okręgowej.  Liczyło  na  to 
wielu  kibiców,  bardzo  tego  chcieli  tego  sami  piłkarze,  jednak 
uszczuplenie  składu  o  kilk u  podstawowych  graczy  spowodo
wało,  że  walka  o  awans  okazała  się  nierealna.  Braki  kadrowe 
wynikają  ze  zbyt  małej  ilości  t rampkarzy  i  juniorów  uczę
szczających  na  treningi.  Kuźnia  nie  jest  tak  zamożnym  klu
bem,  aby  piłkarzy  kupować,  pozostaje  więc  opieranie  się 
na własnym  narybku.  Dlatego cieszy  ostatni  turniej piłki  nożnej 
dla  szkół podstawowych,  po  którym  najlepszym  zaproponowa
no  treningi  w  Kuźni.  Być  może  ci  młodzi  chłopcy  stworzą 
w  przyszłości  zespół  oparty  na  kilkunastu,  a  nie  kilk u  pił
karzach. 

Seniorzy  Kuźni  Ustroń  kończą  tegoroczne  rozgrywki  na 
trzecim  miejscu  ze  stratą  10  pkt.  do  lidera,  zespołu  In teru 
z  Bielska  Białej.  Przypomnijmy,  że  po  rundzie  jesiennej  ustro
niacy  prowadzili  w  tabeli  z przewagą  punktu  nad  Kończycami 

i  2 pkt.  Nad  Interem.  Po  bardzo  nierównej  rundzie  wiosennej, 
w  ostatnim  meczu  Kuźnia  pokonała  na  własnym  boisku  Ze
brzydowice  5:0,  co  być  może  jest  zapowiedzia  lepszego  sezonu 
1995/96. 

W akcji  piłkarze TRS  „Siła".  Fot.  W.  Suchta 
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BLIŻEJ  EVERESTU 
W  czwartek  15 czerwca  ro

zegrano  kolejny  marszobieg 
z cyklu  „Zdobyć  Mount  Eve
rest  —  8.848  m  npm".  Tym 
razem  zdobywano  biegiem 
Błatnią.  Różnica  wzniesień 
między startem  a metą  wynio
sła  487  m.  Wystartowało  45 
zawodników  w  tym  8  kobiet. 
Starterem  i  honorowym  goś
ciem zawodów,  tak jak  w  po
przednich marszobiegach,  by
ła  Grażyna  Staniszewska. 
Zwyciężył,  podobnie  jak 
w  marszobiegu  na  Równicę, 
Korneliusz  Rakus  z  Górek 
Wielkich. Tradycyjnie wystar
towali  ustroniacy,  którzy  po 
marszobiegach  na  Czantorię, 
Skrzyczne, Babią Górę,  Kozią 
Górę, Równicę  i Błatnią  znaj
dują się w czołówce klasyfika
cji  łącznej.  Prowadzi  Kazi
mierz Grycman z Babic z łącz
nym  czasem  3  godz.  41  min. 
2  sek. Tuż  za  nim  plasują  się 
dwaj  mieszkańcy  naszego 
miasta:  drugi  jest  Mirosław 
Stec  (czas  3.50.27),  a  trzeci 
Andrzej   Pilch  (czas  3.53.33). 
Najstarszą  uczestniczką  mar
szobiegu  na  Błatnią  była 
ustronianka Danuta Kondzioł
ka.  Następnymi  zawodami 

z edycji  „Zdobyć  Mount  Eve
rest"  będzie  13  sierpnia  mar
szobieg  na  Baranią  Górę. 
Obecnie, po zdobyciu  6 szczy
tów,  zawodnicy  zbliżyli  się do 
połowy  wysokości  najwyższej 
góry  świata. 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w Ustroniu  informuje wszyst
kich  zainteresowanyxh  o zmianie  godzin  pracy  w okresie  od 
3  lipca  br.  do  31  sierpnia  1995  r.  W  okresie  tym  biblioteka 
będzie  otwarta: 

PONIEDZIAŁEK  12—19 
WTOREK  8—15 
ŚRODA  12—19 
CZWARTEK  —  zamknięta  dla  czytelników 
PIĄTEK  8—15 
SOBOTA  8—12 

Roztomili  ustróniocy! 
Szła  żech  oto  w  te  sobotę  do  kwiaciarni  po  kwiotki,  bo  po 

poledniu  wybiyralach  sie  do znómych  na miano  —  nó  wiycie,  na 
Jana. Na roz widzym,  że idzie Jozef,  szwagier  od Karla spod  Malej 
Czantoryje,  kiery je  muzykantym. 
— 'N ale,  witej,  Jozefku,  downo  my  sie  nie  widzieli  —  wolom  na 
niego. 
—  Witej,  Haniczko  —  prawi  Jozef.  —  Rod  bych  se  z  tobóm 
polopowiadoł,  ale  śpiychóm  sie  do  chałupy  kapkę  sie  przespać. 
Straszecznie  żech  je  niewyspany,  bo  my  całóm  noc  chodzili 
wygrować  rozmaitym  Jónkóm  i  Janiczkom  na  to  jejich  miano. 
Strasznie  żech je  zmordowany. 
—  Jako  wóm  sie  też  darzilo  przi  tym  wygrowaniu?  Opłaciło  sie 
wóm aspóń  calom noc  tak  sie  tropić? —  pytom  Jozefa. 
—  Dyć sie to wiyncyj rozchodzi o tyn starodowny  loby czaj niż o to, 
coby my  co z  tego mieli.  Chocioż  teraz  ci młodzi  to już  po  kapce 
zapóminajóm  o  tym  wygrowaniu.  A  tacy,  co  sie  do  Ustrónio 
przikłudzili  kaj  z  dalsza,  to  też  tego  łobyczaju  nie  znajóm. 
Pamiyntóm  —  prawi  Jozef  —  jak  mi  jedyn  kamrat,  co  też  je 
muzykantym,  łopowiadoł,  że  roz  chodzili  wygrować  na  Jurzigo 
i kierysi  z nich se spómnioł,  że pón generał  Ziętek  też  mo  Jura na 
miano.  Tóż  wiela  nie  rozmyślali,  jyny  poszli  mu  wygrać  pod 
łoknami.  Pón generał  sie  kapkę  wylękoł,  co sie  to  robi,  co  to  za 
muzyka  pod jego  dómym,  ale mu  ludzie z jego  łobsłógi  wyónaczyli, 
że  to  tu je  taki  łobyczaj  wygrować  na  miano. 

Nó,  teraz we sztwortek  bydzie  Pietra  Pawła,  w pióntek  Milki... 
Toć sie  wóm  darzi  z  tym  wygrowanim! 
—  Ja, ja,  jak  sie  ci starsi  pominóm,  to pumału  nie bydzie  kórnu 
wygrować.  Takich  oto  Jónków,  Jozefów,  czy  Karlów,  teraz  je 
strasznie  mało.  Downij  to w szkole  w każdej  klasie  było  przinajm
niyj  trzóch  abo  sztyróch  Jónków,  a  teraz  nikiedy  ani  jednego. 
Ludzie  teraz  dowajóm  dzieckóm  taki  rozmaite  miana,  że  nie 
wiadomo,  kaj  to  w  kalyndorzu  chladać.  Jeszcze  dobre,  jak  sie 
wracajóm  taki  starodowne  nasze  miana,  co już  były  zapomniane. 
Ale  teraz dowajóm dzieckóm  taki  zagraniczne  miana,  dejmy na  to, 
dowajóm dzieusze na miano Żaneta  abo Angelika  zamiast  dać  jipo 
naszymu  Janka  abo  Aniela  —  rozmyślo  Jozef. 

—  Nó, powiydz,  Jozefku,  czymu  kiesi po  wojnie władze  kazowaly 
sie przepisować  tym,  co mieli nimiecki  miana? Dyć  teraz  i tak  to je 
wszycko jedno! Ale my na to nic nie poradzymy.  Tóż  idż sie wyspać, 
cobyś  doszel do siebie na Pietra  Pawła,  aż  ci sie nuty  nie  mylóm. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO: 1) złota i bursztynowa w Ustroniu 4) materac dla 
judoków  6)  przylądek  8)  uroczyste  spotkanie  9)  w  ręku 
kosiarza  10) fragment tekstu  11) atrybut policjanta 12) znany 
browar 13) też babcia 14) kamienna droga 15) prawa rządzące 
produkcją  16) toczy  się na  boisku  17) ustawa królewska  18) 
mocne uderzenie batem  19) niechęć, uraza 20) wykładana na 
ławę 
PIONOWO: 1) przyrząd astronomiczny 2) roznosi listy 3) imię 
arabskie  4)  bal  przebierańców  5)  świadectwo  techniczne  6) 
gatunek  trawy 7) publiczne  obrażenie  11) łódź indiańska  13) 
konkurencja lekkoatletyczna  14) demon zła 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi mija  12 lipca  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   22 
NOWALIJKI 

Nagrodę  10 zł otrzymuje w drodze  losowania  MARIA  HE
RZYK  z Ustronia,  ul. Wodna 9. Zapraszamy do redakcji. 

10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł 
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