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I IM IMA  MŁODZIE Ż 
Rozmow a z Józefe m  Balcerem , 

emerytowany m  nauczycielem ,  były m  dyrektore m  SP5. 

Zaczyna  się  nowy  rok  szkolny.  Jak  pan ocenia  obecną  kondycję 
szkolnictwa  w  Ustroniu? 
Jest  to sytuacja  trudna.  Dyrektorzy  szkół dwoją  się i troją,  żeby 
zdobyć  fundusze  na  pokrycie  wszystkich  potrzeb.  Konkretnie 
będę mówił  na  przykładzie  szkoły  w  Lipowcu.  Dyrektor  udos
tępnia  całą  szkołę  i przez  miesiące  wakacyjne  organizowane  są 
dwutygodniowe  kolonie  czy  obozy  wypoczynkowe.  Robi  to  po 
to,  żeby  mieć  pieniądze  na  pokrycie  najpilniejszych  potrzeb 
materialnych.  Są  to  rzeczy  bardzo  istotne.  Uważam,  że  kondy
cja  szkół  nie  jest  taka,  jak  kiedyś,  gdy  mieliśmy  zapewnione 
środki  na  takie  czy  inne  potrzeby.  Teraz  inwencja  dyrektora 
szkoły  jest  ważna.  Musi  się  on  sam  starać o zdobywanie  tych 
środków. 

A jeśli chodzi o aspekt naukowy? Czy teraz jest relatywnie wyższy 
poziom  w szkołach  czy  niższy? 
Poziom  szkoły  zależy  od  nauczycieli.  Myślę,  że  ta  kadra,  która 
pracuje  w  naszych  placówkach  jest  dobra.  Są  to  nauczyciele, 
pracujący z poświęceniem.  Mimo  niskich  wynagrodzeń,  powie
działbym nawet — żenująco niskich. Nauczyciele jednak  pracu
ją  solidnie. Starają  się dać jak  najwięcej aby osiągnąć zadowala
jące  wyniki.  Świadczą  o  tym  egzaminy  do szkół  średnich. 
Uczniowie ustrońskich  podstawówek  zdają  te egzaminy  pomyś
lnie  i w trakcie  dalszej  nauki  także  radzą  sobie  nieźle,  a  to 
znaczy,  że  zostali  przygotowani  do  systematycznej  pracy. 
Co  pan  sądzi o przejmowaniu  szkół  przez  władze  miejskie  czy 
gminne? Czy  to  jest  dobre  rozwiązanie? 
Według mnie  jest  to  dobra  sprawa.  Mówię  tak  dlatego,  ponie
waż przecież każda gmina,  w naszym przypadku  Rada  Miejska, 
na  pewno  będzie  chciała  szkołom  stworzyć  jak  najlepsze 
warunki  do  pracy.  Niektóre  miasta  dość długo  zwlekają  z prze
jęciem  szkół.  Obawiają  się,  że  mogą  nie  pokryć  wszystkich 
wydatków  związanych  z tym  posunięciem.  Będzie  to  jednak 
duże obciążenie dla budżetu. Na pewno nastąpi większe związa
nie  szkół  z samorządem  lokalnym i miejscowymi  władzami,  co 
powinno  wyjść  na  dobre.  Czytając  prasę,  słuchając  różnych 
audycji,  spotyka  się  przeważnie  pozytywne  opinie.  Jest to 
oczywiście  zależne  od  zasobności  gminy.  Jeżeli  gmina  nie  ma 
dostatecznych  środków,  nie  ma  dochodów  i nie  ma  skąd  ich 
brać,  to nie można  się dziwić,  że zwleka  z przejęciem. Ale  nasze 
miasto, jest  turystyczne,  nie należy  do  biednych.  Nie mówię,  że 
do  szczególnie  bogatych,  ale  sądzę,  że  tutaj  szkolnictwo  będzie 
miało  dobrego  opiekuna  i sponsora  we  władzach. 
Jest pan emerytowanym nauczycielem. Czy ma pan nadal kontak
ty z młodzieżą? 

Mieszkam  w budynku  szkolnym.  Mam  tę przyjemność, że 
codziennie  spotykam  młodzież.  W zeszłym  roku  szkolnym 
nawet  przez  dwa  miesiące  na  zastępstwie  uczyłem  w  pełnym 
wymiarze  godzin  matematyki  i fizyki .  Poza  tym  spotykam  się 
z  młodzieżą  wszystkich  szkół  ustrońskich  z  racji  tego, że 

(cd.  na str.  2) 

Punkt  widokowy  na  Czantorii.  Fot.:  W.  Suchta 

SIERPNIOWE  OBRADY 
25 sierpnia w piątek  zebrała 

się Rada  Miejska. Obrady  XV 
sesji prowadził  przewodniczą
cy  RM  Franciszek  Korcz. 

Tradycyjnie jednym  z pier
wszych  punktów  obrad  były 
zapytania  mieszkańców.  Jan 
Małysz z Polany poruszył  pro
blem  telefonizacji  tego  rejonu 
i  zapytał,  czy  Urząd  Miejski 
nie mógłby wpłynąć na  teleko
munikację  celem  przyspiesze
nia prac.  Burmistrz  Kazimierz 
Hanus  odpowiedział,  iż  UM 
nie  ma  wpływu  na  harmono
gram  prac.  Telefonizacja 
Ustronia  przebiega  etapami. 
Na  razie  są  opóźnienia,  które 

nie  wiadomo  czy  uda  się  nad
robić.  J.  Małysz  zapytał  także 
o  Towarzystwo  Upiększania 
Miasta,  gdyż  nic  nie  słychać 
o  jego  działalności.  Burmistrz 
stwierdził, że towarzystwo jest 
organizacją  społeczną,  więc 
trudno  ingerować  w ich  po
czynania.  Barbara  Lupa  zapy
tała  o  to,  kto  jest  odpowie
dzialny  za  pobocza  przy  dwu
pasmówce,  ponieważ  są  one 
zaniedbane,  często  porośnięte 
krzewami,  co  często jest  przy
czyną  kolizji .  Poruszyła  także 
sprawę  ostatniego  wypadku 
w  Lipowcu,  w  którym  śmierć 
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Zapraszamy  codziennie 
w godzinach  10.00  18.OO 
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INNA  MŁODZIE Ż 
(cd. ze sir. 1) 

społecznie działam w Ochotniczej Straży Pożarnej i jestem  odpowiedzia
lny  za  coroczny  konkurs  „Młodzież  zapobiega  pożarom".  Jestem 
bardzo zadowolony z tego, że młodzież tak  odpowiedzialnie  podchodzi 
do tej sprawy. Chcą znać tajniki i sposoby postępowania w razie pożaru. 
Z  przyjemnością  spotykam  się  także  i  rozmawiam  z  moimi  byłymi 
uczniami. 
A  jak  pan  ocenia  obecną  młodzież?  Generalnie  narzeka  się  na  młode 
pokolenie. 
Młodzież  jest  trochę  inna.  Pracowałem  w  oświacie  od  1945 do  1984 
roku. Być może, że to wojna sprawiła,  iż po niej młodzież była bardziej 
łaknąca wiedzy,  ale  i bardziej przybita.  Uczyłem  w dawnych  czasach, 
w okresie  socjalistycznym,  gdy  obowiązywały  pewne  twarde  przepisy. 
W  mojej  szkole  w  Lipowcu,  gdzie  pracowałem  35  lat,  nie  mieliśmy 
znaczących kłopotów z młodzieżą. Podczas apeli, które się odbywały co 
tydzień,  stale  przypominaliśmy  o  odpowiednim  zachowaniu.  I  widać 
było,  że  to  skutkuje.  Zauważali  to  zarówno  rodzice,  jak  i  inni 
mieszkańcy  Lipowca,  wczasowicze.  Teraz,  kiedy  nastąpiła zmiana,  są 
nowe czasy, jest pełna demokracja wydaje mi  się, że młodzież staje się, 
jak to mówią, bardziej rozluźniona. Wiele nowości, „Zachód", jakby  to 
jednym  słowem  ująć,  bardzo  ujął  młodzież.  Widać  to  i  w  stroju 
i w zachowaniu,  zarówno  w szkole, jak  i na  ulicy. Młodzież jest  nieco 
inna.  Środki  masowego  przekazu,  niestety  wzbudzają  w  dzieciach 
niezdrową ekspresję, arogancję. Widzą przemoc, morderstwa, słyszą jak 
się o tym mówi. Moim  zdaniem  odbija się to ujemnie na  ich  postawie. 
Jednak  do  nauki  młodzież  w dalszym  ciągu  bardzo  się garnie.  Zdają 
sobie  sprawę,  że to jest  podstawa. 
W Lipowcu jest silnie rozwinięte poczucie lokalnego patriotyzmu. Miesz
kańcy często podkreślają  swoją  odrębność. 
Przed  wojną  Lipowiec miał  raczej negatywną  opinię.  Na  tysiąc miesz
kańców  działały  tu  dwie  gospody  i  to  robiło  swoje.  Było  wiele 
nieprzyjemnych  zdarzeń.  Odbywało  się  dużo  zabaw,  kończących  się 
często  bójkami.  Po  wojnie  postawa  tej  społeczności  znacznie  się 
zmieniła. Tym między innymi mierzę swoje wyniki w pracy. Jest kultura, 
jest wzajemna pomoc sąsiedzka, jest życzliwość między ludźmi. Natural
nie są wyjątki, jak  wszędzie. Jednak w ogólnym  obrazie miejscowość ta 
bardzo mi się podoba. Lipowiec zrobił wielki krok do przodu. Dzisiejszy 
obraz  Lipowca jest diametralnie  inny, pozytywny,  korzystny.  Jest  tam 
silny patriotyzm  lokalny.  Dowodem  tego  może  być  taka  autentyczna 
historia. Po pierwszej wojnie światowej na rynku w Cieszynie odbywała 
się manifestacja na rzecz przyłączenia Zaolzia do Polski. To było jeszcze 
w  okresie  zatargów  między  Polską  a  Czechami.  Ambicją  każdej 
miejscowości  była  obecność  na  tej  manifestacji.  Z  Lipowca  także 
pojechało sporo ludzi i wzięli ze sobą na transparencie  takie hasło „Bez 
Lipowca  nie  ma  Polski".  Jest  to  może  trochę  śmieszne,  ale długo  się 
utrzymało  i ludzie dobrze  to pamiętają. Czasami  na posiedzeniu  Rady 
Miejskiej Lipowiec  „rogato"  się postawi.  Lipowczan  trzeba  szanować 
i cenić. Czasami mają swoje twarde postanowienia. Tak było na począt
ku  z wysypiskiem  śmieci.  Lipowiec  twardo  się przeciwstawiał.  Jest  to 
zrozumiałe, kto chce mieć u siebie coś takiego? Przyznaję tym  ludziom 
rację,  bo  każdy  chce  bronić  swojego. Chociaż  rozumiem,  że gdzieś  to 
trzeba  zmieścić.  Dowodem,  że jest  to  jednak  społecznie  dojrzała  lud
ność, były pozytywne  wyniki  referendum dotyczącego opłat  za  śmieci. 

Był pan i jest nadal bardzo aktywnym  działaczem społecznym. Skąd się 
biorą  takie postawy? 
Będąc już  w szkole  średniej, przed  wojną,  interesowała  mnie  postawa 
społeczna.  Wynikało  to  być  może  z  tego,  że  mój  ojciec,  który  był 
chłoporobotnikiem, należał do światłych ludzi. Prenumerował  „Gwia
zdkę Cieszyńską" i „Rolnika Polskiego". Czytał wiele książek. Mam po 
nim  pozostawiony  cały  rocznik  „Gwiazdki  Cieszyńskiej",  z  jego 
zapiskami  na  marginesach  co  jest  ciekawego  w  danym  numerze.  On 
mnie już niejako wprowadził w to  życie społecznikowskie. Miałem  ten 
bakcyl w sobie zakodowany. Kiedy się dostałem do Lipowca tam  także 
byli ludzie, którzy dużo społecznie działali. Żywe były tradycje twórczo
ści amatorskiej. Szybko wciągnąłem się w tamtejsze życie. Działał  tam 
wtedy  zespól  ludowy  „Lipowiec".  Należeli  do  niego  głównie  młodzi 
ludzie, dzieci. Wystawialiśmy rocznie przynajmniej jedną  sztukę teatral
ną. Jeździliśmy z występami do różnych miejscowości. Przygotowaliśmy 
program dożynkowy, ponieważ wówczas w Lipowcu odbywały się takie 
dożynki jak teraz w Ustroniu. Z czasem się to jednak zakończyło.  Coraz 
bardziej dawała się we znaki nowoczesność. Telewizja robiła swoje. A tu 
trzeba w niedzielę po południu wsiadać do autobusu  i jechać.  Młodzież 
zaczęła  się  robić  bardziej  wygodna.  No  i  tak  śmiercią  naturalną  to 
umarło. 
Był pan przez wiele lat radnym. Czy uważa pan, że obecni radni dobrze się 
wywiązują ze swoich zadań? 
Obserwuję  to  teraz  z  boku,  ale  pamiętam,  że  sam  byłem  w  Radzie 
i  podziwiam  aktualnych  radnych  za  ich  stanowczość,  upór.  Zostali 
wybrani  przez  społeczeństwo  i naprawdę  chcą  poruszać  tematy,  które 
ich  drażnią,  gdzie  trzeba  coś  poprawić.  Radny  chce  dobrze  dla  tego 
miasta. Nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie w sytuacji, gdy stajemy się 
coraz bardziej miastem turystycznowypoczynkowym  na skalę nie tylko 
polską,  ale  i europejską.  Powiązania  Ustronia  z miastami  węgierskim 
i  niemieckim  są  pięknym  przykładem  współpracy  międzynarodowej. 
Życzę tej Radzie, Zarządowi i burmistrzom by mieli na tyle sił, środków 
i  możliwości  aby  zaspokoić  większość  tych  postulatów,  które  radni 
składają. To  są  ludzie, którzy naprawdę  chcą, żeby w tym mieście było 
dobrze,  żeby  było coraz  lepiej. 
Dziękuję za  rozmowę 

Rozmawiała:  Magda  Dobranowska 

Wrzesień jest  tradycyjnym  miesiącem  szkolnych  wycieczek. 
Fot.  W.  Suchta 

TO  I  OWO 

Tylk o  trzy  hotele  posiada 
graniczny  Cieszyn.  Słynny 
„Brunatny Jeleń" nadal  świeci 
pustką.  Ostatnio  obiekt  prze
szedł  na  stan  miasta  i  być 
może coś  się zmieni.  Najpierw 
trzeba  wyremontować  dach, 
by wreszcie zniknął  drewniany 

płot  odgradzający  hotel  od 
ulicy  i  tarasujący  przejście. 

*

600  pni,  czyli  uli  mają  wiś
lańscy  pszczelarze.  Do  związ
ku  należy  blisko  100  osób. 
Współpracują  z  miłośnikami 
pszczelich  rodów  z  Żyliny, 
Czadcy,  Bystrzycy  i  Cierlicka. 

Nowym  prezesem  Aeroklu
bu  BielskoBialskiego  jest 
Franciszek  Kępka,  znakomity 
szybownik  wywodzący  się 
z  sąsiedniego  Goleszowa.  Na 
koncie  ma  4  brązowe  medale 

z  mistrzostw  świata  i  tytuł 
Mistrza  Europy. 

13letnią  tradycję  ma  Dłu
godystansowy  Wyścig  Pływa
cki  Ziemi  Cieszyńskiej,  orga
nizowany  rokrocznie  przez 
działaczy  WOPR.  Wodni  ma
ratończycy  rywalizują  na  dys
tansie  10  km. 

  * 
Pływacz  zwyczajny  i  sal vi 

nia pływająca,  to nazwy  roślin 
rosnących  w  Zbiorniku  Go
czałkowickim.  Okazy  raczej 
rzadkie. 

W  gminie  Chybie  lasy  za
jmują  powierzchnię  871  ha, 
czyli  27,4  proc.  powierzchni 
całej gminy.  W  sąsiedniej gmi
nie  Strumień  natomiast  831 
ha.  Sadów  Chybie  ma  35  ha, 
a  Strumień  —  39. 

  *
Od jesieni  ub.  r. czynne jest  na 
Przysłopiu  pod  Baranią  Górą 
muzeum  turystyczne  „ U  źró
deł  Wisły" .  Zbiory  znajdują 
się  w  3  salach  i  obrazują  roz
wój  turystyki  w  Beskidzie  Ślą
skim po obu  stronach  granicy. 
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2  Gazeta  Ustrońska 



28 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie posła Kazimie
rza  Wilk a  ze  stronami  konfliktu  wokół  dyskoteki  „Mirage  2000" 
mieszczęcej  się  w  Prażakówce.  Przybyli  zainteresowani  mieszkańcy, 
prowadzący  dyskotekę  Ryszard  Mum,  a  także  burmistrz  Kazimierz 
Hanus, przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz, radna  Emilia Czembor. 
Zgodnie  stwierdono,  że  problemem  nie  są  przyjezdni,  lecz  ustrońska 
młodzież  uczestnicząca  w  dyskotece.  Szczególnie  w  okresie  wakacji 
w piątki i soboty dochodzi na osiedlach w centrum miasta do wybryków 
chuligańskich. Mieszkańcy  twierdzą, że powodem jest dyskoteka  „Mi 
rage  2000".  Prowadzący  ją  uważa,  iż  ekscesy  często  podchmielonej 
młodzieży  są  wynikiem  zaniedbań  wychowawczych  w domach,  nato
miast  w  samej dyskotece  i w jej  bezpośredniej  okolicy  panuje  spokój 
i porządek. Przedstawiciele władz miasta podkreślili, że samo wywiąza
nie się R.  Muma  z zaleceń  czysto  porządkowych  nie  wystarczy.  Jeżeli 
nadal  w  okolicach  „Mirage  2000"  będzie  niespokojnie  i  nadal  będą 
napływać skargi mieszkańców, władze miasta będądążyćdo zamknięcia 
lokalu. Wiele cierpkich słów wypowiedziano  także pod  adresem policji 
i  straży  miejskiej.  Następnego  dnia  K.  Wilk  spotkał  się w  tej  sprawie 
z komendantem  Zbigniewem  Kowalskim. 

r   tr 
Estrada  Ludowa  „Czantoria"  swój  setny  koncert  wykonała 

w Szczyrku  5 sierpnia br. w ramach Tygodnia  Kultury Beskidzkiej, 101 
występ  w  cieszyńskim  Teatrze,  Estrada  Ludowa  wykonała  w  czasie 
inauguracji  Światowego  Kongresu  Ekumenicznego.  Na  widowni  byli 
m.in.: Prezydent  RP, 300 przedstawicieli  reprezentujących religie i koś
cioły  świata. 

ir   te 
W poprzednim nr. G U pisaliśmy o nowo wydanej książce ustronianki 

Anny  Robosz  „T o  wszystko  z  nudów"  oraz  o  spotkaniu  z  autorką 
w Cieszynie. Dowiedzieliśmy się, że wcześniej z A. Robosz będzie można 
się spotkać  20 września,  o godz.  18.00 w sali sesyjnej RM  w  Ustroniu. 

(md) 
  tr 

W  dniach  15  17  bm.  w  Ustroniu,  podobnie  jak  w  całym  kraju, 
odbędzie się akcja „Sprzątanie Świata"  (szczegółowe  informacje poda
jemy  w specjalnej wkładce).  Oby  uczestnicy  akcji  nie przestraszyli  się 
tego  typu  śmieciowych  kolekcji.  Fot.  W.  Suchta 

Ze zbiorów Muzeum 
Jeszcze  na  początku  na

szego  wieku  w  wielu  ustroń
skich  domach  ważną  funkcję 
spełniał  magiel  i niejedna  gos
podyni  nie  wyobrażała  sobie 
bez  niego  przygotowania  do 
użytku  po  wypraniu  śnieżno
białej  pościeli  czy  obrusów. 
Muzeum  posiada  2  egzem
plarze  tych  nieużywanych  od 
lat  domowych  urządzeń, 
a  prezentowany  na  zdjęciu 
magiel  został  darowany 
przez  panią  Annę  Marcol 
z  Goji. 

24.8.95 r. 
O  godz.  20.20 na  ul.  Cieszyńskiej 
doszło do kolizji drogowej. Kieru
jący  fiatem  126p  nie  dostosował 
prędkości  do  panujących na  dro
dze  warunków  i czołowo  zderzył 
się z innym  fiatem  126p. Sprawcę 
ukarano  mandatem  30 zł. 

O  godz.  23.30  w  Hermanicach 
podczas  burzy  od  uderzenia  pio
runa  zapalił  się  budynek  gospo
darczy.  Straty  wynoszą  około 
5000 zł. 

25.8.95  r. 
O godz. 0.25 na  ul.  Skoczowskiej 
doszło do kolizji  fiata  125p i mer
cedesa. Prawdopodobny  sprawca, 
kierowca  fiata,  zbiegł. 

O  godz.  13.45 na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący samochodem  marki  po
lonez,  w  trakcie  wyprzedzania 
zderzył  się z innym  samochodem 
polonez.  Sprawcę  ukarano  man
datem  15 zł. 

O godz. 22.00 na skrzyżowaniu  ul. 
Daszyńskiego  i  ul.  Cieszyńskiej 
kierująca  fiatem  126p  wymusiła 
pierwszeństwo przejazdu  i dopro
wadziła  do  kolizji  z  fiatem  125p. 
Sprawczynię  ukarano  mandatem 
30 zł. 

26.8.95 r. 
O  godz.  21.00  policjanci  KP 
Ustroń  w  bezpośrednim  pościgu 
zatrzymali  sprawcę  zuchwałej 
kradzieży  dokonanej  na  recep

cjoniście motelu  „Marabu".  Zło
dzieja osadzono w aresztach  KRP 
Cieszyn. 

27.8.95  r. 
O  godz.  22.00  z  niestrzeżonego 
parkingu  przy  ul.  Partyzantów 
nieznany  sprawca  ukradł  fiata 
126p.  Samochód  odnaleziono 
29.8.95  r.  w  stanie  uszkodzonym 
— brakowało  dwóch  kół. 

28.8.95  r. 
O  godz.  6.50  doszło  do  kolejnej 
kolizji  drogowej.  Na  ul.  Cie
szyńskiej kierujący skodą  w  trak
cie  manewru  wyprzedzania  zde
rzył  się  z  samochodem  marki 
toyota. Sprawcę ukarano  manda
tem  30 zł. 

29.8.95 r. 
O  16.10  na  ul.  3 Maja  w  Ustro
niuPolanie doszło do kolizji dro
gowej  pomiędzy  motocyklistą 
a  fiatem  126 p. Motocyklista  otarł 
się o samochód  i zbiegł. 

O godz.  17.00 kolizja drogowa  na 
ul.  Daszyńskiego.  Kierujący  fia
tem  126p wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i  zderzył  się  z  samo
chodem marki łada. Sprawcę uka
rano  mandatem  20 zł. 

30.8.95  r. 
Zatrzymano  sprawcę  wybryku 
chuligańskiego.  Młody  człowiek 
zakłócał  spokój  rozbijając  bu
telki na parkimgu  przy  dyskotece 
Mirage  2000.  Sprawca  był  pod 
wpływem  alkoholu  —  l,29%o. 
Skierowano  wniosek  do  kole
gium. 

24.8.  —  Nałożono  mandat  kar
ny w wysokości 20 zł na obywatela 
Rosji, który handlował na parkin
gu  przy  stadionie  KS  Kuźni 
Ustroń  bez  zezwolenia. 

Ukarano  mandatem  karnym 
w  wysokości  15  zł  taksówkarza, 
który  nie  zamieścił  na  drzwiach 
pojazdu  odpowiedniego  oznako
wania. 

Interwencja  przy  ulicach  Par
tyzantów  i Słonecznej  z  powodu 
zniszczonych  reklam. 

25.8.  —  Nakazano  usunięcie 
gruzu  wysypanego  przed  posesją 
na  ul.  Lipowej. 

Ukarano  mandatami  w wyso
kości  20  zł dwóch  kierowców  za 
postój na  terenach  zielonych  przy 
ul.  Nadrzecznej. 

Nakazano  zaprowadzenie  po
rządków na posesji przy ul. Ogro
dowej, a także umieszczenie  tabli
czki  z  numerem  porządkowym. 
Straż  Miejska  przypomina  właś
cicielom  bądź  administratorom 

o  obowiązku  umieszczenia  w od
powiednim miejscu albo utrzyma
nia  w  należytym  stanie  tablicy 
z  numerem  porządkowym  nieru
chomości,  nazwy  ulicy  lub  placu. 
Za niedostosowanie się do przepi
sów  grozi  kara  do  25 zł. 

26.8.  —  Nakazano  zaprowadze
nie  porządków  przy  „Zajeździe" 
w  Nierodzimiu. 

Zabezpieczenie  porządkowe 
biegu  sztafet na  bulwarach. 

27.8.  —  Ukarano  mandatami 
karnymi  w  wysokości  20  zł 
dwóch obywateli Armenii za han
del  bez  zezwolenia  przy  ul.  Gra
żyńskiego. 

Patrol  w  okolicach  dyskoteki 
„Mirage  2000". 

28.8.  —  Kolizja przy ul. Konop
nickiej. Fiat  126p najechał na słup 
energetyczny  zrywając  linię.  Za
bezpieczenie  terenu  do  przyjazdu 
służb  energetycznych. 

Nakazano  właścicielowi  ka
wiarni  mieszczącej  się  przy  ul. 
Daszyńskiego  obcięcie  krzewów 
zajmujących pas  drogowy. 
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SIERPNIOWE  OBRADY 
(cd. ze str.  1) 

poniósł  9letni  chłopiec.  Bur
mistrz  K .  H a n us  po in fo rmo
wał,  iż  za  pobocza  odpowie
dzialny  jest  rejon  dróg  pub
licznych,  do  którego  zostanie 
wysłane  pismo.  W  Lipowcu 
cały  czas  nie  można  zrealizo
wać  chodnika,  ponieważ  nie 
można  dojść do  porozumienia 
z  mieszkańcami. 

Następnym  punk tem  była 
in formacja  o  wykonaniu  bu
dżetu  miasta  za  I  półrocze 
1995 roku.  K . H a n us  wprowa
dzając  radnych  w  temat  po
wiedział, że niestety  budżet  nie 
jest w pełni  wykonany.  Niedo
bory  po  stronie  dochodów 
spowodowane  są  w części  roz
liczeniami  z Urzędem  Skarbo
wym.  Przewodniczący  Komi
sji  Budżetowej  Henryk  Hoj 
dysz  stwierdził,  że pomimo,  iż 
dochody  zostały  zreal izowane 
w  47%,  szereg  pozycji  jest 
n iewykonanych. 
—  Nie  może  być  zwiększenia 
dodatków  na  zadania  budżeto
we  i  rozdysponowanie  rezerw. 
Należy  się  zwrócić  o  większe 
dotacje na zadania zlecone i po
wierzone,  wstrzymać  do  10  pa
ździernika  realizację  tych  za
dań  budżetowych,  któr e  do 
7  sierpnia  nie  otrzymały  zlece
nia  lub  w  przypadku,  któryc h 
nie  została  podpisana  umowa. 
Nie  trzeba  tragizować,  lecz 
szukać oszczędności  tam,  gdzie 
to jest możliwe  —  wnioskował 
H.  Hojdysz. 
W  dyskusji,  k tóra  się  wywią
zała,  Anna  Borowiecka  powie
działa,  iż należy dołożyć  wsze
lkich  starań,  aby  Urząd  Woje
wódzki  pokrył  finansowo  za
dania  zlecone,  ponieważ  nie
dopuszczalne  jest,  aby  miasto 
pokrywało  to  z własnych  fun
duszy.  Halin a  Rakowska
Dzierżewicz  zapytała,  czy  po
śród  tych  zadań,  które  miałyby 
być wstrzymane do  10 paździe
rnika  znalazłby  się  także  plan 
zagospodarowania  centrum. 
—  Mogę  uczciwie  powiedzieć, 
że  ta  koncepcja  byłaby  wśród 
tych  zamierzeń.  Plan  zagospo
darowania  centrum  to  jedno 
z  zadań  zagrożonych  —  od
powiedział  K .  Hanus. 

F.  Korcz  poprosił  burmist
rza,  aby  przygotować  spis 
tych  zadań,  z  których  realiza
cją  można  poczekać.  W  kolej
nym  punkcie  obrad  radni  za
poznali  się z rapor tem  o  stanie 
szkolnictwa  podstawowego 
w mieście, w  związku  z przeję
ciem przez samorządy  z  dniem 
1  stycznia  1996  roku  wszyst
kich  szkół. Naczelnik  Wydzia
łu  Oświaty,  Ku l tu ry  i  Rekrea
cji Danuta  Koenig  po in fo rmo
wała,  że  najpoważnie jsza  jest 

sprawa  remontów.  Czynione 
są  starania,  aby  mniejszym 
szkołom  w  Lipowcu,  Niero
dzimiu,  Polanie  został  przy
znany  status  szkół  wiejskich. 
Wedle  ustawy  szkolnictwo 
specjalne  na  Polanie  i  klasy 
życia  w  Lipowcu  nadal  miały
by  być  pod  opieką  kurato
rium.  Rozważa  się jednak  mo
żliwość  przejęcia  także  i  tych 
placówek  przez  miasto.  Jerzy 
Baldys  przypomniał  o  konie
czności  dalszych  prac  przy 
rozbudowie  SP1,  gdyż 
w  szkole  tej  na  526  uczniów 
przypada  zaledwie  12  sal  lek
cyjnych,  podczas  gdy  w  SP2 
na  804  uczniów  przypadają  32 
sale  lekcyjne.  Postulował  jak 
najszybsze  pokrycie  dachu 
nad  dobudowanym  skrzyd
łem,  aby dotychczasowe  prace 
nie  zostały  zniszczone  przez 
zimę.  K .  Hanus  podał  aktual
ne  cyfry. Do  zakończenia  roz
budowy  potrzeba  około  10 
mld  starych  zł,  aby  przykryć 
dach  2  mld  900  min  starych 
złotych,  aby  przykryć  dach 
tylk o  papą  2  mld  500  min 
starych  zł.  Na  razie  w  szkołę 
zostało  zaangażowane  4  mld 
500  min  starych  złotych. 
H .  Hojdysz  zaproponował 
opracowanie  budżetu  wszys
kich  szkół,  aby mieć  podstawy 
do  dyskusji  o  ich  finansowa
niu. 

Na  sesji  pod ję to  uchwały 
w  sprawach:  nabycia  nieru
chomości  pod  drogę  na  ul. 
Wojska  Polskiego,  zasad  wy
nagradzan ia  pracowników  za
kładu  budżetowego  —  Zakła
du  Usług  Komunalnych 
i  Mieszkaniowych  w  Ustro
niu,  zbycia  na  zasadach  prze
targu  nieruchomości  zabudo
wanej  obiektem  hotelowoga
st ronomicznym  „ G r o ń"  oraz 
czterech  działek  budowlanych 
położonych  przy  ulicach  Li 
powskiej,  Choinkowej,  Armi i 
Kra jowej  i  Słonecznej.  Wyłą
czenie  z  tej  uchwały  ulicy  Sło
necznej  zaproponowała  H. 
RakowskaDzierżewicz,  argu

Pośrednictwo  w Obrocie 

NIERUCHOMOŚCIAM I 
Firm a H.U.  „Capri " 

Ustroń,  Daszyńskiego  26 
teł.  542752 

S z y b ko  i  k o r z y s t n i e 
W y n a j m i e  —  S p r z e da 

—  domy,  mieszkania,  parcele 
budowlane  itp. 

Ubezpieczy  Twój  ma ją tek 
w  TU  „FENIX " 
Napisze  podan ia 
Z a p r a s z a my 

codziennie  od  9.00—17.00 

mentu jąc  to  tym,  iż  teren  ten 
leży w centrum  miasta  i  można 
by  go  było  sensownie  zagos
podarować. 

D o  Rady  wpłynęła  jedna 
interpelacja  radnych  Włodzi
mierza  Chmielewskiego  i  Alo
jzego  Sikory,  dotycząca  wyeg
zekwowania  odbioru  nieczys
tości  stałych  przez  firmę 
„T ros Eko"  w  Nierodzimiu 
i  L ipowcu.  W  odpowiedzi  K . 
Hanus  napisał,  iż  WOŚiR  od 
8  marca  prowadzi  listę  inter
weniujących  w sprawie  niewy
wożenia  śmieci.  Dotychczas 
wpłynęła  tylko  jedna  skarga 
z  Lipowca  i  jedna  z  Niero
dzimia.  Kont ro la  stwier
dziła,  że  w niektórych  wypad
kach  wystawiane  kosze  są 
niepełne  lub  wystawiane  są 
dopiero  po  przejeździe  śmie
ciarki. 

W  punkcie  zapytania  rad
nych  Adolf  Cieślar   zapropo
nował,  żeby  dwa  razy  w  roku 
firma  sprząta jąca  śmieci,  wy
jechała  ciągnikiem  na  Paleni
cę,  Or łową,  ulicę  Jastrzębią, 
celem  uporządkowania  tych 
terenów.  Rudolf  Krużołek 
stwierdził,  że  nad  Wisłą  znaj
dują  się  tereny  rekreacyjne, 
zaś  z  baz  mieszczących  się  na 
ul.  Sportowej  często  wyjeż
dżają  samochody  ciężarowe 
z betonem.  Radni  zastanawia
li  się  nad  możliwościami  uru
chomienia  przejazdu  na  ul. 
Sportowej  w  stronę  Kuźni. 
Bronisław  Brandys  po  raz  ko
lejny  poruszył  sprawę  przejś
cia  podziemnego  przy  dwupa
smówce  na  Manhatan ie,  zau

ważył  także,  że  na  park ingu 
przy  boisku  K S  Kuźnia  nie  ma 
żadnego  kosza  na  śmieci.  Po
m imo  ukończenia  parkingu 
na  os.  Manha tan  samochody 
dalej stają na  ulicy. Jerzy  Śliw
ka  zaproponował  wycięcie  ga
łęzi  na  wale  w  Polanie.  Michał 
Jurczok  poruszył  problem 
spalonej  starej szkoły  przy  ko
ściele  katol ickim.  K .  Hanus 
stwierdził,  iż  jeżeli  wszystko 
ułoży  się pomyślnie,  to  jeszcze 
w  tym  roku  ruiny  powinny 
być  usunięte.  Jan  Szwarc  za
p roponował  zagospodarowa
nie  źródełka  Karo la,  ponie
waż jest  to bardzo  uczęszczane 
miejsce.  Tadeusz  Duda  powie
dział,  iż  ostatnie  badania  Sa
nepidu  wykazały,  iż  woda 
w  źródełku  jest  zanieczyszczo
na  bakteriologicznie  i nie  nad
aje się do picia.  Niektórzy  z  ra
dnych  zakwest ionowali  wyni
ki badań,  ponieważ  nie  wiado
mo,  co  spowodowało  ten  stan. 
N a  razie  jednak  postanowio
no  sprawę  wstrzymać  do  na
stępnego  badania. 

Przewodniczący  RM  Fran
ciszek  Korcz przedstawił  spra
wozdanie  z  działalności  Rady 
Miejskiej  za  okres  od  28  czer
wca  1994  roku  do  30  czerwca 
1995  roku.  W  tym  czasie  od
było  się  14 sesji oraz  kilkadzie
siąt  posiedzeń  komisji.  Wed
ług  F.  Korcza  sesje  trwają  za 
długo,  nie  naj lepiej  jest  także 
z  frekwencją  radnych  na  po
siedzeniach.  Obrady  XV  sesji 
zakończyły  się  przed  godz. 

Łukasz  Matuszka 

PODZIĘKOWANI A 
Dyrekcja  Przedszkola  nr  2  składa  serdeczne  podziękowania 

dyrektorow i  Tartak u  w  Ustroniu,  za  n ieodpłatne  przekazanie 
desek  do  budowy  piaskownic  oraz  Janowi  Kotela  z  Ustro
niaPoniwca  za  bezpłatny  t ransport  desek  do  przedszkola. 

Podziękowanie  państwu  Lukoszom  z  Ustronia,  za  stałą 
pomoc  świadczoną  na  rzecz  przedszkola  nr  2,  składa  Dyrekcja 
Przedszkola  nr  2. 

W  weekendy  na  ustrońskich  parkingach  jest  wyjątkowo  tłoczno. 
Fot.  W.  Suchta 
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SPRZATANI E  ŚWIAT A 
  POLSKA 

1.  zbierz grupę  swoich przyjaciół 
2.  zadzwoń do  organizatorów 
3.  ustal z organizatorami  miejsce, 
dzień  i godz.  sprzątania  i miejsce 
odstawienia  śmieci 
4.  pobierz  od  organizatorów  wo
rki na  śmieci  oraz  ankietę 
5.  oddaj ankietę  organizatorom 
UWAGAI 
Organizatorzy  nie  zabezpieczają 
rękawic. Szefów zorganizowanych 
grup  prosimy  o  zabranie  ze  sobą 
apteczki. 

Miejsca zbierania  śmieci muszą 
być uzgodnione  z Komitetem  Or
ganizacyjnym,  by  uniknąć  sytua
cji, by ten sam  teren był sprzątany 
przez kilka  grup. 
Drugim  powodem,  to  ustalenie 
miejsca  odstawienia  worków  ze 
śmieciami. 

Zbieramy  te  śmieci,  które  będzie 
można przenieść w worku  do  wy
znaczonego  punktu.  Jeśli  spotka
cie Państwo duże wysypisko śmieci 
lub  duże  ciężkie  przedmioty,  to 
prosimy  o  zapisanie  w  ankiecie 
miejsca i  ilości  śmieci. 
W miarę możliwości prosimy o se
lekcję  śmieci  na  surowce  wtórne, 
które zbieramy w  Ustroniu. 
Osoby niezorganizowane  prosimy 
o  zbieranie  śmieci  na  dróżkach, 
w rowach  melioracyjnych. 

Każda  zorganizowana  grupa 
otrzymuje ankietę do wypełnienia. 
Na  tej podstawie  wykona  się  an
kietę zbiorczą  dla  Ustronia,  którą 
prześle się do Krajowego Centrum 
Edukacji Ekologicznej. 

151617  WRZEŚNIA 
W  USTRONIU 

I lość  śmieci  co  roku  gwał townie  wzrasta.  Widz imy  to  na 
każdym  k roku,  w  d o m u,  na  ulicy,  w  lasach... 
W  tym  roku,  w  sezonie  letnim  m o ż na  to  było  szczególnie 
zauważyć. 
Po jawia  się  na  naszym  rynku  coraz  więcej  ładnych  o p a k o
wań.  Szczególnie  utrapieniem  stają  się  w  Ust ron iu  butelki 
p last ikowe  o  dużej objętości.  Wystarczy  parę  butelek  i  kosz 
jest  pełny.  Pół  biedy,  gdy  śmieci  t raf ia ją do  kosza  lub  o b ok 
kosza.  N iepoko jącym  zjawiskiem  jest  wyrzucanie  śmieci 
w  lasach, na  polach,  szlakach  spacerowych  i  turystycznych. 
T o  z jawisko  nie  dotyczy  ty lko  Ust ron ia. 
J ak  co  roku,  na  wiosnę  Us t roń  został  posprzą tany. 
Z l i kw idowano  większość  dzikich  wysypisk,  posp rzą tano 
szlaki  turystyczne  i spacerowe,  potok i.  Sprzątali  rolnicy  na 
zlecenie  Urzędu  Miejskiego  jak  i  młodzież  w  czynach 
społecznych. 

Powsta ły  też  nowe  dzikie  wysypiska.  Możemy  znaleźć 
śmieci  w  po tokach,  rowach  przydrożnych,  ja rach,  na 
terenach  będących  własnością  skarbu  pańs twa  w  lasach 
itd. 
W  dniach  151617  września  1995  r.  odbędzie  się j uż  po  raz 
drugi  w  Polsce  akc ja  „Sprzą tan ie  Świa taPo lska" 
K o o r d y n a t o r em  K r a j o w ym  jest  Fundac ja  „Nasza  Zie
m i a"  a  pa t ronami  Minister  Gospoda rki  Przestrzennej 
i  Budownic twa,  Min is ter  Edukacji  Na rodowe j,  Min is ter 
Och rony  Środowiska,  Zasobów  Natura lnych  i  Leśnictwa. 
Us t roń  ponown ie  włącza  się do  sprzątan ia  świata  zgodnie 
z  hasłem  „Myś l  g lobalnie  —  dzia łaj  lokaln ie".  K a m p a n ia 
odbędz ie  się  w  całej  Polsce.  W  jednych  gminach  będzie 
więcej  sprząta jących  w  innych  mnie j. 
Organ iza torzy  liczą  przede  wszystkim  na  posprzą tan ie 
tych  miejsc,  k tóre  są  na  uboczu,  rzadko  odwiedzane, 
a jednak  zaśmiecane  pojedynczymi  papierami,  puszkami . .. 
D la tego  proszę  się nie  krępować.  Przeznaczcie  parę  godzin 
w  sobotę  czy  w  niedzielę  i  wyruszcie  w  teren.  Pobierzcie 
j ednak  worek  na  śmieci  od  organ iza torów  i  ustalcie,  gdzie 
będziecie  sprzą tać  i  gdzie  zostawicie  worek,  by  Wasza 
praca  nie  poszła  na  marne. 
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CO? 
GDZIE? 
KIEDY? 

Zgłoszenia ,  odbió r  wor 
k ó w  i  ankiet ,  ustaleni e 
miejsc a  sprzątani a  i  zło 
żeni a  w o r k ó w . 
Do  piątk u  15.09.1995  do 
godz . 16.00 Urząd  Mie jsk i 
Wydzia ł  Ochron y  środo 
wisk a  pok .  25  I I  p .  tel . 
543479,  542515 
wew.113 . 
Sobot a  i  niedziel a  16  i  17 
godz .  8.0010.00  TrosE 
ko ,  ul .  Bażantó w  17  tel . 
542975. 
Ponadt o  podajem y  rów 
nie ż  te lefo n  do  Straż y 
Miejskie j ,  tel .  543483. 

UWAGA ! 
P U N K T Y  O D B I O R U 

Z B I E R A N Y C H  Ś M I E C I 
NALEŻ Y  USTALA Ć 

Z  K O M I T E T E M 
O R G A N I Z A C Y J N Y M 

W  kampanii  oczywiście  mogą 
wziąć również osoby niezrzeszo
ne. W tym celu fakt ten prosimy 
zgłosić  w  Urzędzie  Miejskiem 
w  Ustroniu  lub  w  TrosEko 
w  podanych  terminach,  w  celu 
pobrania  worków  i  ustalenia 
miejsca  pozostawienia  worków 
ze  śmieciami  pochodzącymi 
z akcji sprzątania oraz pobrania 
ankiet 
Na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu 
Miasta będą wywieszone plaka
ty  informacyjn e o  kampanii. 



Fot  W.  Suchte 

W 1993 roku organizacja  „Oczyścić Australię"  we współpracy z Pro
gramem  Ochrony  Środowiska  Naturalnego  Narodów  Zjednoczonych 
(UNEP), zorganizowały wspólnie Światowy Dzień Sprzątania, mający na 
celu zwrócenie uwagi świata na różnorodność problemów ochrony środo
wiska, a także  na ważną  rolę, jaką  ma do spełnienia  każdy z nas. 

CO TO ZNACZ Y  „SPRZĄTA Ć  ŚWIAT " 
Idea „sprzątania" jest bardzo prosta, bezpo

średnio poprawia  jakość życia w naszym  oto
czeniu.  Polega  ona  na  tym,  że  grupy  ochot
ników wspólnie sprzątają wyznaczony teren ze 
śmieci  i  odpadów.  Wybieramy  takie  miejsca 
publiczne,  w  których  zwykle  gromadzi  się 
wiele  ludzi,  jak  np.  parki,  skwery,  okoliczny 
las,  ulice,  drogi  publiczne,  plaże,  kąpieliska, 
tereny  szkolne,  przyszpitalne  itp.  Zebrane 
śmieci winny być następnie wywiezione — czę
ściowo  na  wyznaczone  do  tego  wysypiska 
śmieci,  częściowo  zaś,  do  dalszej  przeróbki 
(recycling). 

Sprzątanie  takie  łatwo  jest  zorganizować 
i może  stać się ono dobrą  zabawą.  Gdy  akcje 
takie podejmują wspólnie lokalne społeczności 
i  uczestniczą  w  nich  ludzie  młodzi  i  starsi, 
budzi się w nich chęć wspólnego działania i emoqonalnie wyczuwają cel 
swej pracy,  rozumiejąc także jej racjonalne  przesłanki. 
Śmieci  są  problemem  w każdym  zakątku  świata. 

Akcja  „Sprzątanie  świata"  przekracza  granice  państw  i  ideologii, 
gromadząc  ludzi  wokół  wspólnej  sprawy. 

Akcja  „Sprzątanie  świata"  integruje  rządy  poszczególnych  krajów, 
ludzi interesu, przemysłowców oraz grupy obywateli, ale przede wszyst
kim  skupia  pojedynczych  ludzi  dobrej  woli,  którzy  demonstrują  jak 
można  w  sposób prosty i przyjemny aktywnie chronić nasze środowisko 
i jak  może  się to  stać częścią  naszego pozytywnego  myślenia,  codzien
nego  życia,  a  w  rezultacie  prowadzić  do  utrwalania  nawyku  dbałości 
0  otoczenie. 

„Sprzątanie  świata"  nie jest  pomyślane  jako  jednodniowa  i  jedno

Okazuje  się,  że  wystarczy  tylko  jeden  człowiek...  Czasem  jedna 
osoba może spowodwać zmianę.  Tak stało się w roku  1986, kiedy 
to  łan  Kiernan,  australijski  przedsiębiorca  budowlany  i  żeglarz, 
brał udział w regatach dookoła świata  i podczas  rejsu uderzyła go 
ilość śmieci  pływających  w  oceanach.  Po  powrocie  do  Sydney 
Kiernan zdecydował  uczynić  coś dla  rozwiązania  tego problemu 
1 postanowił  zacząć  od  własnego  podwórka,  czyli  od  zatoki 
Sydney.  Zorganizował  komitet  składający  się z przyjaciół  i zwo
lenników i wspólnie przeprowadzili  sprzątanie  zatoki.  W niedzielę 
8 stycznia  1989 roku  zgłosiło  się 40 000  ludzi  i oczyściło  brzegi 
i plaże  zatoki  Sydney.  Usunięto przeszło  5000  ton  śmieci. 

„SPRZĄTANI E  ŚWIATA 
—  POLSKAUSTROŃ " 

Przewodniczący  Komi te tu 

Zca  Burmistrza  mgr  inż. Tadeusz  Duda 

Sprawy  organizacy jne  i  techn iczne 

Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
mgr  inż.  Barbara  Jońca 

Członkowie 

Zygmunt Białas, Ryszard Dankiewicz, Aleksander Dorda, Jerzy Kosiń
ski,  Leon  Mijał , Stanisław  Niemczyk,  Wojsław  Suchta 

razowa  akcja.  Celem  jej  jest  pomoc  w  wyrabianiu  pewnych  stałych 
postaw  i  zachowań,  które  w  przyszłości  powinny  stać  się  sposobem 
naszego  życia  i  proekologicznych  reguł  tzn.,  takich,  których  prze
strzeganie pozwoli  nam  przetrwać. 

W tym  roku  akcja  „Sprzątanie  świata"  planowana jest  na  151617 
września.  W miastach,  miasteczkach  i wsiach 
na  całym  świecie  mężczyźni,  kobiety  i  dzieci 
wezmą  udział w wielkiej akcji, która w efekcie 
poprawi  zdrowotne  warunki  naszego  życia 
i wygląd  naszego  otoczenia. 

Wielkie sprzątanie na całym  świecie powin
no przyciągać uwagę zagranicznych  mass me
diów,  gdyż  przewiduje  się,  że  w  ciągu  tylko 
dwóch  dni  wezmą  w  nim  udział  setki  zbioro
wości w wysoko  rozwiniętych  i rozwijających 
się krajach świata. Ludzie powinni nauczyć się 
w prosty  sposób zmieniać swoje otoczenie, jak 
oczyścić  świat. 

CELE  AKCJ I   „SPRZĄTANI E  ŚWIATA " 
SĄ  NASTĘPUJĄCE: 
  zgromadzenie ludzi ze wszystkich zakątków 

świata  wokół  prostej metody  poprawienia 
stanu  ich  środowiska  naturalnego; 

  podzielenie się informacjami i praktycznym doświadczeniem,  zdoby
tym  przez  organizację  „Oczyścić  Australię"  z  wszystkimi  innymi 
narodami  i  środowiskami; 

  wzbudzenie  zainteresowania  zagranicznych  mass  mediów  akcjami 
sprzątania  środowiska,  zwracając  w  ten  sposób  uwagę  rządów, 
środowisk  przemysłowych  i  władz  lokalnych  na  problemy  ochrony 
środowiska,  a  zwłaszcza  ograniczenia  ilości  odpadów,  ich  prze
twarzania  oraz  zarządzania  ochroną  środowiska. 

Fot  W. Suchta 

MYŚL GLOBALNI E   DZIAŁA J LOKALNI E 



Ś W I E T N A  ZABAW A 
Po raz kolejny nie zawiedli  widzowie,  którzy  tłumnie  przybyli 

do  amfiteatru  w niedzielę,  27  sierpnia  na kabaret  Marcina 
Dańca  —  znanego  i popularnego  artysty  z Krakowa.  Nawet 
pogoda,  która cały dzień  była  kiepska, wieczorem  się  poprawiła 
i  nie  przeszkodziła  w  występie. 

Marcin  Daniec,  prowadzący  jeszcze  niedawno  telewizyjne 
„Mityng i  kabaretowe",  a teraz  program  „Marzenia  Marcina 
Dańca",  zaprezentował  się  doskonale.  Od  początku  porwał 
publiczność,  która  miała  dwie i pół  godziny  świetnej  zabawy. 
Doskonałe  skecze  i monologi  oraz  częste  improwizacje  wzbu
dzały  aplauz  widzów.  Mimo  tego,  iż był  on jedynym  kabarecia
rzem  na  scenie,  nikt  nie  mógł  się  nudzić.  Drugą  gwiazdą  był 
uznany  wokalista  Ryszard  Rynkowski,  który  zaprezentował 
kilk a  swoich  przebojów.  Był  on  też  sprawcą  jedynej  podczas 
koncertu  chwili  zadumy,  kiedy  zaśpiewał  piosenkę  do  słów 
zmarłego  kilk a  lat temu  satyryka  Andrzeja  Waligórskiego, 
zatytułowaną  „Wyspa".  Oprócz  Ryszarda  Rynkowskiego,  mu

zycznie  Marcina  Dańca  wspomagał  krakowski  bard  Tadeusz 
Krok  oraz  instrumentaliści:  Tadeusz  Leśniak  i  Zbigniew 
Seroka.  (mat) 
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HONOROWY  T Y T U Ł 
21 sierpnia o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim uroczyście  nadano 

tytuł Honorowego  Obywatela  Miasta  Ustronia  Emilowi  Baumeist
rowi. 

W  uroczystości  wzięli  udział  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  prze
wodniczący  Rady  Miejskiej  Franciszek  Korcz,  jego  zastępca  Jan 
Szwarc,  Józef  Waszek  —  członek  Zarządu  Miasta,  ks.  kanonik 
Leopold  Zielasko  oraz  grono  znajomych  prof.  E.  Baumeistra. 

Przed  wręczeniem  dyplomu  F.  Korcz  w krótkich  słowach  przed
stawił  zebranym  sylwetkę bohatera  tego  spotkania.  E.  Baumeister 
po raz pierwszy przybył do Polski w 1981 roku, bezpośrednio  przed 
świętami  Bożego Narodzenia,  aby dostarczyć paczki  żywnościowe. 
Potem  wielokrotnie  przywoził  mieszkańcom  Ustronia  żywność, 
lekarstwa, odzież. Obecnie jest organizatorem  wycieczek do  Polski. 
Docierają  one  nie  tylko  do  Ustronia,  ale  także  zawsze  do. Częs
tochowy,  Krakowa  i Oświęcimia. 

W  uzasadnieniu  uchwały  czytamy:  „W  uznaniu  za ogromny 
osobisty wkład  w rozwój stosunków partnerskich  pomiędzy  Ustro
niem a WurzburgiemGersheim  poprzez organizowanie corocznych 
wycieczek mających na celu bliższe poznanie naszego kraju, historii 
i kultury  polskiej,  Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwałą  Nr 
XI/86/95 z dnia 24 marca  1995 r. nadaje Panu  Profesorowi  Emilowi 
Baumeistrowi  tytuł  Honorowego  Obywatela  Ustronia."  J.  T. 

M Ä L Ä R S T W O  J A W O R S K I E G O 
i  twórczością  artysty.  W  ciągu 
20  lat  W.  Banach  zdołał  ze
brać 200 prac malarza, z czego 
162  można  obejrzeć  na wy
stawie. Pochodzą  one z okresu 
między  i powojennego. 

Maria n  Żyromski  przybli
żył  zebranym  sylwetkę  F.  J. 
Jaworskiego.  Artysta  urodził 
się  w  1895  roku  w  Czerniow
cach  na  Bukowinie.  Malarst
wem  początkowo  zajmował 
się  tylko  amatorsko.  Swoje 
życie związał z morzem.  Skoń
czył  studia  marynistyczne 
w  szkole  morskiej  „Mariena
kademii"  w dawnym  Fiume 
(obecnie  Rieka  w  Chorwacji). 
Służył  w  marynarce  Aust
roWęgier,  a  później  Anglii . 
Przełomowym  momentem 
w  jego  artystycznej  biografii 

28 sierpnia w Muzeum  Hut
nictwa  i  Kuźnictwa  Oddział 
Zbiory  Marii  Skalickiej  odby
ło  się  spotkanie  ustrońskiego 
Klubu  Propozycji,  podczas 
którego otwarto wystawę  prac 
Franciszka  Józefa  Jaworskie
go.  Wystawę  zorganizowano 
w  100lecie  urodzin  malarza. 
Przybyli  na  nią  liczni  miłoś
nicy  twórczości  tego  artysty, 
mieszkańcy  Ustronia  pamię
tający jego  postać  oraz  człon
kowie  grupy  plastycznej 
„Brzimy" . 

Akwarele  F. J.  Jaworskiego 
udostępnił  ustrońskiemu  mu
zeum  kolekcjoner  z  Biel
skaBiałej  —  Władysław  Ba
nach.  On  też  rozpoczął  spot
kanie,  opowiadając o  swoim 
zafascynowaniu  postacią 

było  otrzymanie  zlecenia  na
malowania  obrazu  okrętu, 
który  to  obraz  miał  być  wrę
czony  królowi  Jerzemu  V. 
Malowidło  bardzo  się  spodo
bało  i  monarcha  osobiście 
gratulował  artyście.  F.  J.  Ja
worski  rozpoczął studia  u  wy
bitnego  akwarelisty  O.  Gar
sidea.  Gdy  w  1921  roku  po
wrócił do  kraju,  zaczął  praco
wać  w  Departamencie  Mors
kim,  ale nawiązał  także  liczne 
kontakty  z ówczesnymi  profe
sorami  Akademii  Sztuk  Pięk
nych  w Krakowie.  Wojnę  spę
dził we  Lwowie.  W  1945  roku 
znalazł się w Ustroniu.  Beskid 
Śląski  z konieczności  musiał 
mu  zastąpić  Bukowinę.  Prze
życia  wojenne  sprawiły,  że  ar
tysta  uciekał  od  ludzi,  a  na
tchnienia  i spokoju  szukał  na 
łonie  przyrody.  Przez  długi 
czas nikt nie wiedział,  że w  za
ciszu jego  domu  powstają  ob
razy.  Dopiero  w  1960  roku  F. 
J.  Jaworowski  pokazał  prace 
na  zbiorowej wystawie  w  Cie
szynie.  Pierwszą  indywidual
ną  ekspozycję  jego  akwareli 
zorganizował w 1962 roku  Jan 
Nowak  w Klubie  Fabrycznym 
„KuźniUstroń".  F.  J.  Jawo
rowski  zajmował  się  nie  tylko 
malarstwem,  ale  także  filozo
fią  i  poezją.  Mimo  samotni
czego życia dla  swoich  przyja
ciół  był  bardzo  otwarty.  Naj
wyższym  wyrazem  uznania 
z  jego  strony  było  wręczenie 
osobie, z którą  się  żegnał  mi
niaturowej  akwarelki,  którą 
wyjmował  z  portfela. Ar

tysta  zmarł  w  1971  roku. 
Ustroński  okres  twórczości 

malarza  był  bardzo  bogaty. 
Wykonał  on  wówczas  ponad 
tysiąc  obrazów.  Nie  były to 
już  dzieła  panoramiczne,  ale 
bardziej  intymne.  Przedsta
wiały  zakątki  Ustronia,  jego 
przyrodę.  Artysta  operował 
bardzo  bogatą  paletą  barw. 
Od  śmierci  matki  na  jego  ob
razach  pojawia  się  więcej  sza
rości  i  czerni,  nie  ujmuje to 
jednak  piękna.  Karol  Kubala, 
który  podczas  spotkania 
w  Muzeum,  dzielił  się  swoimi 
wspomnieniami  o F. J.  Jawor
skim  oraz  spostrzeżeniami  na 
temat  jego  techniki  malars
kiej,  powiedział  między  inny
mi,  że  obrazy  tego  artysty  są 
jak  widoki  z okna.  Nie  są  one 
w  pełni  realistyczne,  ale  także 
nie czysto  abstrakcyjne.  Oglą
dając  je  ma  się  wrażenie, że 
miejsce  uwiecznione  na  płót
nie  gdzieś  naprawdę  istnieje, 
a nawet,  że tam  był.  K.  Kuba
la podkreślił,  że F. J.  Jaworski 
operował  bardzo  prostymi 
środkami  (malował  szkolnymi 
akwarelkami),  ponieważ  uwa
żał,  że  nie  narzędzie  jest  naj
ważniejsze, ale technika  i imie
jętności  malarza.  Uważał  tak
że,  że to natura  jest  najlep
szym  nauczycielem,  chociaż 
niedościgłym  w swej  dosko
nałości.  Nigdy  nie  był  w  pełni 
zadowolony  ze  swoich  dzieł. 

Wystawa  prac  Franciszka 
Józefa Jaworskiego potrwa  do 
końca  września. 

Magdalena  Dobranowska 

PODZIĘKOWANIE 
Burmistrz Miasta  Ustroń wraz z Komitetem  Organizacyjnym 

Dożynek  składają  serdeczne  podziękowania  wszystkim  ofiaro
dawcom  i sponsorom  za pomoc w zorganizowaniu  tradycyjnych 
ustrońskich  dożynek. 
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Ogłoszenia  drobne 

Kafelkowanie,  ścianki  z  płyt  gipso
wych,  tynki  natryskowe.  Ustroń, ul. 
Dominikańska  34 

Sprzedam elektryczną  maszynę do  szy
cia  „KOHLER"  —  meblową.  Ul.  Li 
powa  39. 

Sprzedam  dużą  maszynę  do  prażenia 
kukurydzy  „Popcorn".  Ul. Lipowa 39. 

Sprzedam motocykl  KAWASAK I  KX 
125 Cross,  cena:  22 min,  tel.  541083. 

Szczenięta,  czarne  kundelki  oddam 
w dobre  ręce. Tel.  542390. 

Sprzedam  owies.  Ustroń,  ul.  Domini
kańska  26,  tel.  543204. 

* 

Pełna  obsługa  buhieciarska/^\ 
Dogodny  dojazd  i  dojście 

Fachowa  obsługa 
to Kwiaciarnia 

WCŁHCŁ * * 
w Ustroniu,  ul.  Ogrodowa 4 

obok  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej   dr  H.  Wiej i 
wystawiamy  faktur y  VAT 

przyjmujem y  zlecenia  na  tel.  543368 
MMiliilllilllllM̂ ^ 

N A B Ó R  D O  S E K C J I 
Sekcja  Kulturystyki  i Trójboju  Siłowego  KS  Kuźnia  Ustroń 

ogłasza  nabór  młodzieży  i  dorosłych.  Zapisy  codziennie od 
16.00  do  18.00  w siłowni  mieszczącej  się  w budynku  przy 
kortach  tenisowych. 

O G Ł O S Z E N I E 
Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

o g ł a s z a  I I  p r z e t a r g  u s t n y 

na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 
Ustroń położonej w UstroniuJaszowcu  ozn. nr. kat.  4086/40 
o pow.  1682 m2 zabudowanej  obiektem  pn.  „Dom  Kultury" 
zapisanej  w  K W  53983  Sądu  Rejonowego  w  Cieszynie: 
Powierzchnia  całkowita  obiektu:  971,5  m2. 
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  223.951,68  zl 
w  tym:  gruntu  23.951,68  zł 

obiektu  200.000,00  zł 

I I   przetarg  odbędzie  się  w  dniu  27  września  1995  r. o godz. 
13.00  w sali  nr   24  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu. 

Wadium  w wys.  5%  cen  wywoławczej  tj .  11.200,00 zł  należy 
wpłacić  w  kasie  Urzędu  do  godz.  12.00  w  dniu  przetargu. 
Bliższych  informacji  udziela  Wydział  TechnicznoInwesty
cyjny  Urzędu  Miejskiego,  tel.  542567. 
Uchylenie  się  wygrywającego  przetarg  od  zawarcia  umowy 
skutkuje  przepadkiem  wadium. 

Zastrzega  się  prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania 
przyczyny. 

ilłliMIIllililliliiiillll M 

UWAGA !  OKAZJA ! 
Posezonow a  obniżk a  cen 
mebl i  ogrodowyc h  —  do 

20 % — w  sklepi e 
WSZYSTKO  DLA  DOMU" , 

'iii'iM'i'[i'i:i'i" i '"l|i[ii|i'|ili.i H ggg jjlfMlilj " "i »'i11 MII j ii a$  "' I'  . 1 " 

CO S Z
Wystawy: 

Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza  3,  teł.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja Mleczki 
—  „Las  i jego  bogactwo" — wystawa  z okazji  50lecia  Koła  Łowiec

kiego do  15.9.1995 r. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00  14.00, wtorek 
od  9.00   16.00. w sobotę  i niedzielę  w godz. 9.00 13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maj a  68,  tel.  542996 
Czynne: we wtorki  w 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 . 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach" 
B. i K. Heczkowie 
ul.  J.  Blaszczyka  19,  tel.  541100 

Centralna  Informacj a i Recepcja, 
Ustroń,  Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30 
8.30—15.00, w niedziele  nieczynna 

16.00,  w  soboty 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (teł.  543244) 
Zajęcia  stałe  w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  ryt
mika, języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół 
wokalny, akrobatyka,  rękodzieło artystyczne,  koło modelarskie,  foto
grafika, koło  teatralne  i  szachowe. 

Imprezy kulturalne 
12.9.1995  Odsłonięcie  pomnika Jana Sztwiertni 
wtorek  Filia  LO im. Kopernika  w Ustroniu 
godz.  17.00 

15.9.1995  Festyn międzyszkolny 
piątek  z udziałem  „Wolnej  Grupy Bukowina" 
godz.  15.00  Amfiteatr 

16.9.1995  Zakończenie sezonu: 
sobota  Koncert  zespołów: 
godz.  19.00  PERFECT i DE  MONO 

18.9.1995  KLU B  PROPOZYCJI 
poniedziałek  Spotkanie z Jadwigą  Oszeldową  połączone z promocją 
godz.  17.00  książki  „Zdrowi e  nie tylko na talerzu" 

Sport 

14.9.1995 r. 
godz.  14.00 
czwartek 

Przejazd przez Ustroń Międzynarodowego Wyścigu Kolar
skiego  „Kysuce — Beskidy — Orawa — Kysuce" 

17.9.1995  2. Marszobieg  na Czantorię 
godz.  10.00  UstrońPolana,  dolna  stacja  wciągu  krzesełkowego  na 
niedziela  Czantorię 

UWAGA :  Dom y wczasowe ,  hotel e  itp . — afisz e z  pro 
gramam i  impre z  odbiera ć  możn a  bezpłatni e w  Cli R 
—  Ryne k 7 

Od 2 wrześni a  ran o  dyżu r  pełn i  aptek a  w  Ustroni u 
Nierodzimiu .  W  sobot ę  9 wrześni a  ran o  dyżu r  przej 
muj e  aptek a  na  osiedl u  Manha ta n 
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Cała  sprawa  zaczęła  się  bardzo  niewinnie  —  wyjazdem  do 
Zakopanego.  Przerażeni  rodzice  kazali  dzwonić codziennie,  czy 
jeszcze  żyję.  Dali  nawet  specjalnie  pieniądze  na  kupno  karty 
magnetycznej  —  wydawałoby  się  o  wiele  wygodniejszej  od 
żetonów.  Na  poczcie  przy  Krupówkach  okazało  się,  że  takich 
mądrych,  chcących  dzwonić  do  domu  jest  coś  około  pięciu  czy 
sześciu  długaśnych  kolejek  do  wszystkich  możliwych  aparatów 
—  i  na  żetony,  i  na  kartę.  Sytuacja  powtarzała  się  na  PKSie, 
PKP  —  żetony,  najbliższy  dom  wczasowy  —  nie  ma  telefonu. 
Wspaniale.  By  osiągnąć swój cel,  ludzie  są  w  stanie  robić  .różne 
dziwne  rzeczy.  Ja  byłam  gotowa  wstać  o  szóstej  rano  i  zasuwać 
do centrum  Zakopanego.  Opłacało  się. Trzeciego  dnia  wreszcie 
się  dodzwoniłem.  To  nic,  że  czwartego  dnia  wracałam.  Ku 
przestrodze  opowiem  jeszcze  jeden  telefoniczny  epizod.  Po 
zakończonej  rozmowie  odwieszam  słuchawkę,  słyszę,  że  karta 
spada  ale...nie wypada  z aparatu. Jeszcze  raz  zawieszam  słucha
wkę  i nic.  No  pięknie,  44 z  50  impulsów  diabli  wzięli.  Oglądam 
sobie ten  aparat  dokładnie  i widzę podwiniętą  kartę  magnetycz
ną  tuż  przy  wylocie,  ale  nie  mogę  się do  niej dostać.  Czyżby  to 
była moja karta?  Idę do  urzędu  poczty  dowiedzieć się co ja  mam 
teraz  robić.  Było  za  wcześnie  by  spotkać  kogoś  bardziej 
kompetentnego  niż  sprzątaczka.  Idę  z  powrotem  do  tego 
przeklętego  aparatu  i...w  ostatniej  chwili  próbuję  powstrzymać 
od  telefonowania  jakąś  siostrę  zakonną.  Za  późno.  Siostra 

Tegoroczny  sezon  letni  był  bardzo  pracowity  dla  Centralnej 
Informacji  i  Recepcji.  Mimo  uruchomionej  na  początku  sezonu 
informacyjnej tablicy  komputerowej na  Rynku  turyści  zaglądali  do 
Recepcji  znacznie  częściej  niż  w  zeszłym  roku.  Według  Henryka 
Króla,  kierownika  CliR,  wspomniana  tablica  nie  realizuje w  pełni 
swoich  zadań,  ponieważ  nie  obejmuje  informacją  wszystkich  do
mów  wczasowych  i  nie  podaje  numerów  telefonicznych.  W  CliR 
turyści  poszukiwali  informacji  zarówno  o  tanich  miejscach  noc
legowych, jak  i o kwaterach  o wysokim standardzie. CliR  prowadzi 
szeroko rozumianą  działalność usługowoinformacyjną.  Bezpłatnie 
udostępnia  wiadomości  o  wolnych  miejscach  noclegowych  w  do
mach  wczasowych,  kwaterach  prywatnych,  schroniskach  młodzie
żowych  i  na  polach  namiotowych  na  terenie  całego  Ustronia. 
Udziela  także  informacji  o  działalności  gospodarczej  w  Ustroniu, 
kierując  zainteresowanych  do  odpowiednich  sklepów,  wskazując 
gdzie  mieści  się  krawiec,  szewc  czy  poszukiwana  hurtownia.  Roz
prowadza  bilety  na  odbywające  się  w  naszym  mieście  imprezy 
kulturalne,  prowadzi  galerię  grupy  plastycznej  „Brzimy" ,  kantor 
wymiany  walut,  sprzedaż  map,  przewodników  po  Beskidach  i fol
derów miejskich. Ustrońska  CliR  współpracuje z podobną  instytu
cją  działającą  przy  PTTK  w  Wiśle.  (md) 

„SPRINT "   IMA BULWARAC H 
Tylk o cztery drużyny  wzięły  udział w czwartym  biegu  sztafet, 

który  odbył  się w  sobotę  26  sierpnia.  Każda  z nich  składała  się 
z  jednej  kobiety  i  czterech  mężczyzn.  Trasa  biegu  wiodła 
bulwarami  nadwiślańskimi.  Kobiety  miały  do  przebiegnięcia 
około  1500 m.  Po  nich  na  trasę  wybiegali  mężczyźni,  z  których 
każdy  zaliczał  ponad  3  km.  Na  końcu  każda  sztafeta  razem 
jeszcze  raz  pokonywała  1500  m. 

Najszybciej, w czasie  55 min  36 sekund  z dystansem  liczącym 
prawie  15  km  uporała  się  sztafeta  KS  „Spr int"  BielskoBiała. 
Drugą  lokatę  zajęła  mieszana  drużyna  UstrońBielsko  w  skła
dzie;  Grażyna  Jarecka,  Mirosław  Stec,  Piotr  Kozak,  Andrzej 
Pilch,  Grzegorz  Orłowski,  która  przybiegła  ponad  3 minuty  za 
zwycięzcami.  Trzecią  lokatę  zajął zespół  LZS  „Kar l ik "  z  Prze
zchlebia, a czwartą  sztafeta nazwana  „Weteranami  z  Ustronia". 
Sztafeta  ta  biegnąca  w  składzie:  Danuta  Kondziołka,  Adolf 
Garncarz,  Franciszek  Pasterny,  Andrzej  Georg,  Edward  Kę
dzior  liczyła  razem  268  lat  i uzyskała  czas  1 godz  13 min  30  sek. 

twierdzi,  że  wszystko  jest  w  porządku.  „ N o  jak  w  porządku  to 
w  porządku"  —  myślę  sobie.  Oczywiście  druga  karta  została 
w  aparacie.  Robi  się  coraz  weselej.  Gdy  dopadłyśmy  wreszcie 
kogoś,  kto  był  w  stanie  poradzić  nam  co  dalej,  okazało  się,  że 
musimy  „czekać  na  kolegę,  który  zaraz  przyjdzie.  On  ma  klucz 
i  otworzy  aparat".  Na  owego  „kolegę"  czekałyśmy  45  minut. 
Siostra  zakonna  przestępowała  z  nogi  na  nogę  powtarzając 
„święty Józefie", albo stukała  ręką  w aparat.  W  końcu  zjawił się 
„kolega",  otworzyła  aparat  æ...wyciągnął  dwie  karty  i  jeszcze 
trzecią.  Wyjaśnił,  że  niektórzy,  gdy  zużyją  całą  kartę,  potem, 
przez  zwykłą  złośliwość,  zatykają  nią  wylot.  Tak  po  prostu, 
przez  zwykłą  złośliwość. 
Bogatsza  o  te  nowe  doświadczenia  wracam  do  domu  i  za
stanawiam  się jak  to w Ustroniu jest z aparatami  telefonicznymi. 
Pierwsze  rozczarowanie  na  PKSie.  Telefon  na  żetony.  Ja  mam 
kartę.  Godzina  23,  a  ja  muszę  wracać  na  piechotę.  Podobne 
rozczarowanie  spotkałoby  mnie  na  stacji  PKP.  Telefon  na 
żetony,  których  w  kasie  nie  sprzedają.  Pozostaje  poczta  na 
drugim  końcu  miasta.  Jak  tam  wygląda  sytuacja?  Żadnego 
telefonu na  zewnątrz? Dwa  w środku  na  żetony.  Wygląda  na  to, 
że  z  mojej  tak  bohatersko  odzyskanej  karty  z  44  impulsami 
mogę  sobie  teraz  zrobić  zakładkę  do  książki.  Może  trochę  za 
późno  o  tym  piszę  —  koniec  wakacji  —  ale  pozostaje  jeszcze 
wrzesień  dla  studentów.  A  potem  cały  rok  na  zamontowanie 
większej  ilości  aparatów  telefonicznych  na  terenie  Ustronia. 
I  uważajcie  na  złośliwych. 

Ani a  Dobranowska 

Rozegrano  kolejne  zawody  z  cyklu  „Zdobyć  Mount  Eve
rest".  13  sierpnia  odbył  się  I  Marszobieg  na  Baranią  Górę. 
Tradycyjnie  już  starterem  zawodów  była  posłanka  Grażyna 
Staniszewska.  Na  ponad  9  ki lometrową  trasę  z  Wisły  Czarne 

W  C Z O Ł Ó W C E 
wybiegło  40  zawodników,  w  tym  cztery  kobiety.  Wszyscy 
uczestnicy  mieli  do  pokonania  w  lini i  prostej  do  góry  635  m. 
Zwyciężył  Kazimierz  Skowroński  z Dąbrowy  Górniczej,  poko
nując trasę  w 42 minuty  i 49  sekund.  Najlepszą  kobietą  okazała 
się  zaledwie  trzynastoletnia  Ewelina  Dybczyńska  z  Górek 
Wielkich.  Po  siedmiu  marszobiegach  na  szczyty  Beskidu  Śląs
kiego,  prowadzi  Kazimierz  Grycman  z  Babic.  Dwrie  następne 
lokaty  zajmują  ustroniacy:  Mirosław  Stec  z TSR  „Siła"  i  And
rzej  Pilch  z  PSP  Ustroń.  Szóstą  lokatę  zajmuje Andrzej  Georg 
z TSR  „Siła"  Ustroń.  Następnym  marszobiegiem  będzie  drugi 
Marszobieg  na  Czantorię.  17 września  1995  roku.  Organizato
rzy  tej  imprezy  przewidzieli  nagrodę  w  wysokości  200  zł  dla 
zawodnika,  który  poprawi  rekord  trasy,  wynoszący  23  min  17 
sek. 

(mat) 

Uczestnicy  zawodów  zostali  nagrodzeni  pamiątkowymi  meda
lami, pucharami, dyplomami  oraz nagrodami  rzeczowymi  ufun
dowanymi  przez  sklep  sportowy  „Ot t o  Marosz"  i  Urząd 
Miejski  w  Ustroniu.  (mat) 

Fot  W.  Suchta 
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Start  był żywiołowy.  Pary  zapomniały  o  trzymaniu  się za  ręce. 
Fot.  W.  Suchta 

STULETNIE  PARY 
25  sierpnia  o  godz.  20.30.  na  Bulwarach  Nadwiślańskich  27 

par wystartowało  do 4. Letniego  Biegu  Romantycznego.  Zawo
dnicy  mieli  do  pokonania  3  km.  Sportowych  zmagań  nie 
oglądało  zbyt  wielu  kibiców.  Spowodowała  to  zapewne  wcześ
niejsza ulewa, która jednak  nie przeszkodziła  w  zorganizowaniu 
biegu.  W  świetle pochodni, jako  pierwsi  linię mety  przekroczyli 
Sylwia  Bielecka  i Patryk  Szwajnoch  z Jastrzębia  Zdroju  z  cza
sem  10,54  min.  Na  drugim  miejscu  uplasowali  się  Agnieszka 
Neblik  i Rafał Zieliński,  również  z Jastrzębia  Zdroju,  z  czasem 
11,09 min, a trzecie miejsce zajęli Ewelina  i Tomasz  Dybczyńscy 
z Górek  Wielkich  z czasem  11,13 min.  Ustrońska  para  w  skła
dzie Agata  Głownikowska  i Andrzej  Georg  została  sklasyfiko
wana  na  15  miejscu.  Nie  byli  to  jedyni  zawodnicy  z  naszego 
miasta.  Ustronianka  —  Danuta  Kondziołka  i  Jan  Marek  ze 
Skoczowa zwyciężyli w kategorii do  130 lat, w czasie 20,19.  Była 
to  najstarsza  para  biegu.  Razem  liczyli  sobie  125  lat.  Zaś 
w  kategorii  do  100  lat  zwyciężyli  Agnieszka  Dybczyńska 
z  Górek  Wielkich  i  Franciszek  Pasterny  z  Ustronia,  którzy 
przekroczyli  metę  z  czasem  16,12  min. 

Zdobywcy pierwszego  miejsca otrzymali  puchar  ufundowany 
przez  Urząd  Miasta  oraz,  podobnie  jak  pozostali  zwycięzcy, 
medale  i  dyplomy.  Wśród  wszystkich  uczestników  biegu  roz
losowano  liczne  i  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe.  (md) 

Roztomili ustróniocy! 
Sóm  żeście już  wszyccy  dóma,  ludeczkowie  złoci? Nó,  bo  przez 

lato  każdy  sie staro  chocioż  na pore  dni kansikej  pojechać  i cosi 
inszego uwidzieć, nie jyny  te noszom  Czantoryje  i Równice.  Kiery 
poradził,  to jechol  na wczasy,  a jak  kiery  nimioł  za  tela  pinindzy, 
tóż  aspóń  pojechoł  kaj  do  rodziny  abo  znómych,  co  kaj  dalij 
miyszkajóm,  coby  kapkę  inszym  luf tym  łodetchnóć. 

Jedni  znómi  sie  wybiyrali  do  przocieli,  co  miyszkajóm  we 
Warszawie,  ale  sie  wyłękali,  bo  cosi  słyszeli,  że  snoci  we 
Warszawie  było  trzynsiyni  ziymi.  Rozmyślali,  czy jechać,  czy  ni, 
ale  dostali  list  od  tych  przocieli,  tóż  przeca  pojechali.  Przijyż
dżajóm,  łoglóndajóm  te  naszóm  stolice  i  widzom,  że  nic  nima 
pobulane,  wszycko  stoji  tak,  jak  stolo,  aji  tyn,  wiycie,  Pałac 
Kultury,  chocioż  nikierzi  by  sie  radowali,  coby  go jaki  trzysiyni 
ziymi  zbulało.  Przociele  tych  znómych  im  łopowiedzieli,  że 
żodnego  trzynsiynio  ziymi  nie  było,  jyny  w  tym,  wiycie,  Bel
wederze,  zrobił  sie naroz  straszeczny  przecióng  ijedyn  stołek,  co 
sie dłógo kole prezidynta  dzierżol,  naroz sie przewrócił  i tyn,  co na 
nim siedzioł,  z  tego stołka  zleciol.  Ci przociele  prawili,  że  to przed 
wyborami  taki  wiatry  nieroz  przichodzóm,  co  rozmaite  ważne 
figury  ze  stołków  sciepujóm.  Po  prowdzie  to już  nikierzi  downo 
szpekulyrowali,  jako  by  sciepać  ze  stołka  tego,  co dziepro  teraz 
z  niego  slecioł,  ale  nic  nie  poradzili  wymyślić.  Aż  tu  naroz  tyn 
ważny,  nie wiedzieć jako,  ze stołka  slatuje,  tóż sie narobiło  rzeczy 
o  tym  trzynsiyniu  ziymi. 

Gdo wiy, czy pón prezidynt  takij  odwagi nie nabroł.jak  se  kapkę 
naszego  świyżego  luftu  dychnyl?  Nó,  bo dwa  tydnie  tymu  idym se 
w niedziele  po  Ustroniu  i  widzym  na  Kuźni  taki  szumny  trans
parynt:  „witómy pana prezidynta!"  Ale potym  sie pokozalo  że pón 
prezidynt  był jyny  w Skoczowie,  w Cieszynie  i w Biylsku.  Zaś  to 
ustróńscy  rybiorze  zaprali,  że  prezidynta  na  nasze  stawy  nie 
pozwali  na  ryby.  Nó,  darmo,  teraz już  je  po  ptokach. 

Pón prezidynt  był  tu skyrs  tego  łodprawianio,  że  tydziyń  tymu 
we  sztwortek  minyło patnoście  roków.jako  ty,  wiycie,  porozumiy
nia siyrpniowe,  były  podpisowane.  Tóż  se pomyślcie,  że  dziecka, 
co  sie  wtynczos  narodziły,  teraz  już  sóm  w  łósmej  klasie!  A  że 
nauka  już  sie  we  szkole  zaczyla,  tóż  se,  roztomili  chlapcy 
a  dziełuszki,  dobrze  poczytejcie  o  tym  wszyckim,  co  sie  to 
patnoście  roków  tymu stało, abo niech wóm to łojcowie  połopowia
dajóm,  bo na pewno  bydziecie  z  tego pytani.  A  chcecie mieć dobre 
noty  we szkole,  prowda? 

Hanka z Manhatanu 

POZIOMO:  l)spiętrza  wodę  w rzece 4)  trafia  na  kamień  6) 
przylądek  8) przystań  statków  9) roślina  lecznicza  i  ozdobna 
10)  siedziba  muz  greckich  11) duża  popularność  12)  proces 
biologiczny  13)  fotel  jeźdźca  14)  dowód  wpłaty  15)  sedno 
sprawy  16)  w  mowie  staropolskiej  o  rodzicach  17)  współ
brzmienie  dźwięków  18) miasto  w woj.  suwalskim  19) dolne 
kończyny  20) płacone  przez  kredytobiercę 
PIONOWO:  1)  miejsce klęski Leonidasa 2) wykłada algebrę 3) 
cenna w naszyjniku 4) bohater  „Czterdziestolatka"  5) słynna 
rodzina  lutników  włoskich  6)  rodzaj  łodzi  wioślarskiej  7) 
pojedynkowa broń  11) „ciemny" mężczyzna 13) rodzaj zasłony 
17) symbol  chem.  srebra 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
oczekujemy do  22  IX . 
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Nagrodę  10  zł  otrzymuje  Wanda  Wicrcigroch  Ustroń,  os.  Manhatan 
9/61. Zapraszamy  do  redakcji. 

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