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Jak  pan ocenia  imprezy  artystyczne  w czasie wakacji w  Ustroniu? 
Sezon  pod  względem  artystycznym  w amfi teatrze  był  w  tym 
roku, moim  zdaniem,  udany.  Mo j a  agencja przygotowywała  się 
do  tego cały  rok.  Wymaga ło  to  ogromnego  nak ładu  pracy,  żeby 
ściągnąć  gwiazdy  i  żeby  w  amfi teatrze  odbyły  się  imprezy 
o  różnym  charakterze.  Miałem  na uwadze  nie  tylko  gości 
przyjeżdżających do  Ustron ia,  ale  również  mieszkańców  Ziemi 
Cieszyńskiej,  tych  którzy  pozostali  na  miejscu.  Dlatego  już  we 
wrześniu  ubiegłego  roku  zrobi łem  sobie  plan,  wizję  artystyczną 
tego  sezonu  i  spośród  70  możliwych  do  wzięcia  imprez  wy
brałem  7.  Mogl iśmy  między  innymi  zobaczyć  koncert  galowy 
Państwowego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Śląsk".  Tu  należy 
zaznaczyć,  że  żadna  prywatna  agencja  nie  podejmuje  się  or
ganizacji  tak dużego  przedsięwzięcia  głównie  ze  względów 
f inansowych.  Był  koncert  DiscoPolo... 
...może  nie  wymieniajmy  wszystkich  imprez. 
Wymienienie  ich  jest  ważne,  gdyż  ludzie  czytając  w  prasie 
informacje,  że  takie  imprezy  się  odbyły,  sądzą  iż  organizuje  to 
placówka  kul tura lna  przy  U M .  Wymienię  więc  zorganizowanie 
przez  moją  agencję  występów  telewizyjnego  T ikTaka,  elitar
nego  Kabaretowiska,  przez  co  był  to  koncert  dość  kontrower
syjny,  rewelacyjny  występ  grupy  M a a n a m,  a sezon  zakończy
liśmy  paradą  gwiazd  w  wykonaniu  Marc ina  Dańca  i  Ryszarda 
Rynkowskiego.  D o d a m,  że każda  impreza  miała  inny  cha
rakter. 
Chyba  każda  agencja  patrzy  głównie  na  aspekt  finansowy. Pan 
również z tego  żyje,  więc  pieniądze  odgrywają  tu  istotną  rolę. 
Jestem  jednym  z niewielu,  a może  jedynym,  który  patrzy  na 
poziom  artystyczny  imprez  i z tego  powodu  mam  często  np. 
kłopoty  w  domu. 
Rok  temu zorganizował  pan występ  Centralnego  Zespołu  Wojska 
Polskiego i nie był  to sukces finansowy. Dlatego zaskoczeniem  był 
w  tym  roku  występ  „Śląska" . 
Decyzję  tę  pod ją łem z różnych  przyczyn.  Przede  wszystkim  ze 
względu  na  poziom  artystyczny  tego  zespołu.  Obecnie  jest to 
w  zasadzie  jedyny  zespół  w  Europie,  który  w  tym  kształcie  się 
utrzymał  i  wypracował  sobie  niezwykły  poziom  artystyczny. 
Było  to ogromne  przedsięwzięcie  z uwagi  na 16  ton  sprzętu. 
Z  pomocą  przyszły  ośrodki  wypoczynkowe,  które  zdecydowały 
się  zakupić  po  20  bi letów  wstępu  na  występ.  Mo i m  zdaniem, 
pat rząc na  charakter  Ustronia,  taki  zespół jak  „Ś ląsk"  powinien 
w  sezonie  wystąpić  co  na jmniej  3  razy.  Aby  do  tego  doszło 
agencja musiałaby  mieć  wsparcie  f inansowe.  Niestety jest  z  tym 
coraz  gorzej.  Gdyby  jeszcze  była  nić  współdziałania  z  Wy
działem  Ku l tu ry  U M  odnośnie  f inansowania  niektórych  przed
sięwzięć  artystycznych,  to  takie  przedsięwzięcia  organizowali
byśmy  w  amfi teatrze. 
Czyli ,  wszystkie  imprezy  w amfiteatrze  robi  pan  wyłącznie  na 
własną  odpowiedzialność? 
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Deszczowy  „Beton  '95".  Fot.:  W.  Suchta 
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informowaliśmy o akcji  „Sprząta
nie  Świata".  Równocześnie  z nią 
w  niedzielę  17  września  o godz. 
10.00 dla szkół i 11.00 w kategorii 
open,  odbędzie  się  kolejny  bieg 
z cyklu  „Zdobyć Mount  Everest", 
tym  razem  na  Czantorię.  Po  zdo
byciu  szczytu  zawodnicy  i kibice 
wezmą  udział  w  sprzątaniu  góry. 
Plonem  podobnej  akcji  w  ubieg
łym  roku  było  kilkanaście  wor
ków  śmieci.  Organizator  biegu, 
Towarzystwo  Wspierania  Starań 
o Przyznanie Olimpiady  Zimowej 
2006  Polsce,  zaprasza  tego  same
go dnia na  swe walne  zgromadze
nie, które odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim  o godz.  16.30. 

15września w ustrońskim  amfi
teatrze wystąpi Wolna Grupa  Bu
kowina,  najpopularniejszy  zespół 
studencki  lat  70.  Dochód  z kon
certu  zasili kasy ustrońskich  szkół 
podstawowych,  które  przejęły  na 
siebie obowiązek  rozprowadzenia 

biletów  (cena 2 zł). Urząd  Miejski 
odstępuje  nieodpłatnie  amfiteatr, 
a PHU  „HARO" pokrywa  koszty 
zaproszenia  zespołu.  Równocześ
nie  w  parku  przy  amfiteatrze  od
będzie  się Festyn  Międzyszkolny, 
z  którego  dochód  przeznaczony 
jest  także  dla  szkół.  Przypomnij
my,  że  na  podobnych  zasadach 
został zorganizowany  w ubiegłym 
roku  koncert  grupy  „Pod 
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Na  własną  odpowiedzialność  licząc  ewentualnie  na  sponsorów, 
których  niestety] miałem  w  tym  roku  bardzo  malo. 
Wydaje  się  jednak,  że  zmonopolizował  pan  ustroński  amfiteatr ,  gdyż 
większość  imprez  organizuje  „Imprears" .  Czy  wynika  to  z  braku 
konkurencji ,  czy  też  z  jakichś  specjalnych  układów? 
Trudno  mówić  o  monopolu.  Moglibyśmy  zobaczyć  jak  wykorzys
tanoby  amfiteatr  gdybym  zorganizował  tylko jedną  imprezę.  Co  by 
się  tam  działo  i  czy  imprezy  dochodziłyby  do  skutku,  czy  byłyby 
odwoływane  jak  to  miało  miejsce na  wiosnę,  gdy  odwołano  występ 
Majki  Jeżowskiej,  mimo  że  w  przedsprzedaży  rozprowadziłem  200 
biletów.  Gdy  kontrahent  chciał  imprezę  odwołać,  powiedziałem,  że 
na  moją  odpowiedzialność,  chociażbym  miał  dopłacić,  impreza 
odbędzie się. Potem w dniu  występu  sprzedaliśmy ponad  800 biletów. 
Powiem  tylko,  że  Ustroń  nie  posiada  zbyt  wielu  atrakcji.  Jedną 
z  niewielu  jest  amfiteatr,  w  który  powinno  się  inwestować,  aby 
stanowił  jeszcze  większą  atrakcję.  Domy  wczasowe,  z  którymi 
współpracuję,  stwierdziły,  że  imprezy  organizowane  w  amfiteatrze 
przez moją  agencję ściągnęły ludzi do hoteli. Sami więc się przekonali 
o  konieczności  koncertów.  Poza  tym  organizowane  przeze  mnie 
imprezy  odbiły  się  szerokim  echem  w  Polsce  południowej  co  jest 
chyba  istotne  dla  promocji  miasta. 
Z  której   imprezy  by]  pan  najbardziej   zadowolony? 
Z  koncertu  „Śląska",  mimo  że  lunęło  deszczem.  Trudno  bowiem 
porównywać  „Śląsk"  z  koncertem  DiscoPolo,  gdzie  łatwo  przy
swajalną  muzykę  śpiewa  się  z  playbacku.  Dla  mnie  rewelacją  był 
również  koncert  grupy  Maanam.  W  Ustroniu  nie  ma  tradycji 
organizowania  koncertów  rockowych.  Obawiałem  się  tego.  Dzięki 
jednak  policji  i  straży  miejskiej,  a  tu  trzeba  podkreślić,  że  byli  to 
jedyni  sprzymierzeńcy  agencji  podczas  organizacji  imprez,  obyło  się 
bez  jakichkolwiek  naruszeń  porządku.  Kora  z  zespołu  Maanam 
gratulowała  mi  porządku  na  koncercie. 
Któr ą  imprezę  najłatwiej   się  organizowało? 
DiscoPolo.  Bilety  w  zasadzie  same  się  sprzedały. 
Jakie  imprezy,  pańskim zdaniem są najwłaściwsze  dla Ustronia,  któr e 
najlepiej  promują  nasze  miasto? 
Ustroń  nie  posiada  imprezy  wiodącej. 
Są  dożynki. 
Jest  to  staropolska  tradycja,  którą  kultywuje się w większości  miast. 
Na pewno  impreza  ważna, ale typu  folklorystycznego  i festynowego. 
Kiedyś imprezą  wiodącą  był Festiwal  Piosenki  Czeskiej i Słowackiej. 
Wiadomo były  inne czasy, ale ta impreza  się sprawdzała  i Ustroń  był 
przez nią  bardziej znany.  Mam  pomysł,  którego  nie  mogę  sfinalizo
wać, oczywiście  z powodu  braku  zrozumienia,  aby  wiodącą  imprezą 
było otwarcie sezonu. Trzy lata temu  coś takiego zorganizowałem,  co 
naraziło  mnie  na  ogromne  koszty.  Uważam,  że  taka  impreza, 
odbywająca  się  przed  sezonem  i już  wtedy  ściągająca tu  wczasowi
czów,  powinna  być  finansowana  przez  cały  Ustroń,  a  agencja 
powinna  otrzymać  jedynie  zlecenie  na  organizację.  Oczywiście 
w pierwszym i drugim roku  może nie będzie efektów, ale na pewno  po 
kilk u  latach  urośnie  taka  impreza  do  miary  jednej  z  ważniejszych 
w kraju. Mam  plan  zorganizowania  w przyszłym  roku  takiej  imprezy 
z pomocą  telewizji  Polsat. 

Podczas  pierwszego  „Otwarcia  sezonu"  wystąpiły  marżonelki  z  Ha
wierzowa.  Fot.  W.  Suchta 

Jak  pan  widzi  rolę  Urzędu  Miejskiego? 
Nie  wiem  jakie  plany  ma  UM  związane  z  działalnością  kulturalną 
na  terenie  miasta,  bowiem  nigdy  nie  ukazała  się  taka  informa
cja.  Wiem  natomiast  jedno:  amfiteatr  powienien  być  zarządzany 
przez jedną  osobę. Powinien  też powstać program  działania,  a  wtedy 
Rada  Miejska  się  zastanowi,  czy  warto  poświęcać  na  to  pie
niądze. 
A  jaki e  są  koszty  sprowadzania  gwiazd  do  ustrońskiego  amfiteatru? 
Nie  można  zdradzać  honorariów,  które  pobierają  artyści,  bo  to 
gwarantują  umowy.  Byłbym  nielojalny  podając  konkretne  kwoty. 
Mogę  jedynie  powiedzieć,  że  są  to  koszty  bardzo  wysokie.  Podam 
tylko  jeden  fakt:  bilet  wstępu  na  koncert  Maanamu  powienien 
kosztować 200.000 starych  zł, aby  to  się opłacało.  Kosztował  90.000 
tylko ze względu na to, że był sponsor.  Chodziło mi o to, aby  koncert 
rockowy  tej grupy  odbył  się w amfiteatrze. Są  artyści występujący za 
niższe stawki,  którzy  chcą  się pokazać  na  estradzie, o mniej  znanych 
nazwiskach  i taką  szansę powinno  się im  stwarzać.  W  tym  roku  taką 
szansę  stworzyłem  Quasi  Kabaretowi  Rafała  Kmity.  Mogłem  na 
Kabaretowisku  mieć  bardzo  znane  nazwiska.  Nie  o  to  jednak 
chodziło.  Pokazałem  legendę  polskiego  kabaretu,  Kabaret  pod 
Egidą  Jana  Pietrzaka  i  dałem  szansę  promocyjną  młodemu  kaba
retowi.  Są  imprezy,  które  nie  wymagają  znanych  nazwisk,  jak 
chociażby  „Wybory  Miss Wakacji". Podczas  takich  imprez  powinno 
się promować  młodych  artystów.  Niestety  polski  rynek  jest  zmono
polizowany  przez  bardzo  znane  nazwiska  i oni  chleba  od  gardła  nie 
chcą  dać  sobie  odebrać.  Młodym  artystom  dlatego  jest  szalenie 
trudno. 
Pan  chyba  nie  narzeka  na  dochody  po  tak  udanym  sezonie? 
Podczas tegorocznego  sezonu  na  wszystkich  imprezach  organizowa
nych  przez  moją  agencję  widownia  była  szczelnie  wypełniona 
i wszyscy zapewne sądzą, że zarobiłem nieprawdopodobne  pieniądze, 
a  to jest  niestety  nieprawda.  Nie chcę  o  tym  mówić.  Mam  po  prostu 
swoje  plany  i  mam  nadzieję,  że  wspólnie  z  UM  będzie  je  można 
zrealizować.  Przekonałem  się  na  własnej  skórze,  że  nie  wszystko 
można  od  razu  uzyskać.  Trzeba  cierpliwości,  czasu  i ciągle  nowych 
działań  aby  wzbudzić  zainteresowanie,  aby  panowało  przekonanie, 
że  istnienie  takiej  agencji  jest  konieczne. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Od  1989  r.  działa  w  Wiśle 
Stacja  Badawcza  KTG.  W  ze
szytach  „Prace  Baraniogórs
kie" i „Zapiski  Baraniogórskie" 
znawcy  historii  turystyki  w Bes
kidzie Śląskim  przybliżają  tę  te
matykę  szerszemu  gronu  zain
teresowanych. 

Sporym  powodzeniem  cieszy 
się otwarte  pod  koniec  lipca  br. 
przejście  graniczne  Jasnowi
ceBukowiec.  Korzystają  z  nie
go  głównie  mieszkańcy  Trójwsi 
i  Wisły,  albowiem  tędy jest  zde
cydowanie  bliżej  do  Jabłonko
wa  niż  przez  Cieszyn. 

Niemal  we  wszystkich  więk
szych  miejscowościach  naszego 
regionu  działają  sklepy  z  od
zieżą  używaną.  Tzw.  ci uch o
landy  mają  wzięcie  wśród  róż
nych  warstw  społeczeństwa. 
Podstawową  klientelę  stanowią 

panie:  od  nastolatek  po  se
niorki. 

30lecie  obchodziła  Szkoła 
Podstawowa  nr  2  w  Bren
nejBukowej.  W  tym  okresie 
mury  szkolne  opuściło  blisko 
dwa  tysiące absolwentów.  Obe
cnie  wiedzę  zdobywa  250 
uczniów. 

Pierwszy w swej historii  sezon 
koncertowy  zakończyła  Orkies
tra Salonowa  Fili i  US w Cieszy
nie.  Muzycy  dali  blisko  10  kon
certów.  Finałowy  nosił  ty

tuł  „Wieczór  w  Budapeszcie". 

Cieszyńscy  radni  wyznaczyli 
na  terenie  miasta  „suche  miejs
ce",  w  których  obowiązuje  bez
względny  zakaz  spożywania  al
koholu.  Nie  wolno  pić  na  Ryn
ku,  Wzgórzu  Żarnowym,  w  par
kach  i  na  niektórych  skwerach 
i  placach. 

  * 
Parafie w Leszn ej Górnej i Wi

śle  Nowej  Osadzie  są  najmniej
sze  w  Diecezji  BielskoZywiec
kiej. W  pierwszej jest  270  katoli
ków,  a  w  drugiej  310.  (nik) 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
26 sierpnia  1995  r. 

Ilona Aust,  Ustroń  i  Grzegorz  Puchała,  Ustroń 
2 września  1995  r. 

Beata  Sołtys,  Będzin  i Krzysztof  Brajer ,  Będzin 
Sylwia  Cieślar,  Ustroń  i Mirosław  Ścibek,  Ustroń 
Aleksandra  Kajstura ,  Ustroń  i Arkadiusz  Pawelski,  Cieszyn 
Katarzyna  Zagórska,  Ustroń  i Jacek  Gurczyński,  Rzeszów 
Grażyna  Gregorska,  Ustroń  i Łukasz  Kuboszek,  Cieszyn 

tr   ir 
Najlepsze życznia  dla  jubilatów: 

Anna  Fusek,  lat  90,  ul.  Wiśniowa  8 
Mari a  Tyszkowska,  lat  91,  ul.  Cholewy  10 
Rozalia  Wojtylak ,  lat  80,  ul.  Jodłowa  25 

r   ćr 

1  września,  upamiętniając  dzień  wybuchu  II  wojny  światowej,  pod 
pomnikiem  poległych przy Ratuszu, delegacje: Rady  Miejskiej, Urzędu 
Miejskiego,  Związku  Kombatantów  Rzeczpospolitej  Polskiej  i Byłych 
Więźniów Politycznych, Związku  Inwalidów Wojennych  Rzeczpospoli
tej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzy
szenia  Żołnierzy  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie,  uczniów  szkół 
podstawowych  i średnich złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.  (MP.) 

Fot.  W.  Suchla 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Emili a  Kocyan,  lat.  86,  ul.  Polna  19 
Agnieszka  Hladky,  lat  70,  ul.  Chabrów  12/8 
Stefania  Bojda,  lat  78,  ul.  Daszyńskiego  69/2 
Józef  Kral ,  lat  85,  ul.  Złocieni  10 
Elżbieta  Hubczyk,  lat  76,  ul.  Chabrów  14/2 

Serdeczne  podziękowania  za  współczucie,  wieńce  i kwiaty  oraz 
liczny  udział  w  ostatniej  drodze 

ś.p.  Józefa  Kral a 
składa  Rodzina 

Ze zbiorów Muzeum 

2.9.95  r. 
O godzinie 20.40 w Ustroniu  Nie
rodzimiu  doszło do  kolizji  drogo
wej.  Na  skrzyżowaniu  ulic  Sko
czowskiej z Katowicką, kierujący 
samochodem  marki  Opel  Kadett, 
mieszkaniec  Niemiec,  jadący 
w kierunku  Skoczowa,  przejechał 
przez  pas  zieleni  i  zderzył  się, 
z prawidłowo  jadącym  samocho
dem  marki  Rover,  obywatela 
Wik.  Brytanii.  Pasażerka  Rovera 
doznała  obrażeń ciała  (między  in
nymi  wstrząsu  mózgu,  stłuczenie 
barku  i miednicy)  i  przewieziono 
ją do  Szpitala Śląskiego w Cieszy
nie. Kierowcy trzeźwi.  Dochodze
nie  prowadzi  Komenda  Rejono
wa  Policji  w  Cieszynie. 

3.9.95  r. 
O  godzinie  15.00, funkcjonariusze 
KP  w  Ustroniu  zatrzymali,  znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym, 
mieszkańca  Ustronia,  śpiącego  na 
ulicy  Drozdów.  Wynik  badania 
alkometrem  —  3,4 l%o. Pijaka  za
trzymano  do  wytrzeźwienia. 

4.9.95  r. 
O godzinie  12.20, funkcjonariusze 
KP  zatrzymali  do  wytrzeźwienia, 
pieszego,  idącego  środkiem  ul. 
3 Maja. Wynik  badania  alkomet
rem  —  3,17%o. 

4.9.95  r. 
O  godz.  14.25,  na  ulicy  3  Maja, 
kierujący samochodem marki  Fiat 
126p,  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził do kolizji 
drogowej  z  samochodem  marki 
Uaz.  Sprawcę  kolizji  ukarano 
mandatem  w wysokości  40  zł. 

31.8.1995  r. 
—  Wraz  z Wydziałem  Ochro
ny  Środowiska  przeprowadzo
no  kontrolę  gospodarki  wod
nościekowej  na  ul.  Źródlanej. 

Stwierdzono  palenie  pa
pierów  i śmieci  przy  prywatnej 
posesji  na  ulicy  Polnej.  Nało
żono  mandat  karny. 

1.9.1995  r. 
—  Kontrola  osób  handlu ją
cych  na  targowisku.  Nałożono 
jeden  mandat  karny  za  handel 
bez  wymaganych  zezwoleń. 
—  Przy  targowisku  ukarano 
dwóch  kierowców  manda tami 
karnymi  za  b lokowanie  drogi 
dojazdowej. 

Nocny  patrol  z  Policją 
w  okolicach  dyskoteki  „Mi ra 
ge  2000". 

2.9.1995  r. 
—  Zabezpieczenie  obchodów 

5.9.95  r. 
O godzinie 0.25 zatrzymano, znaj
dującego  się  w  stanie  nietrzeź
wym,  kierowcę  Fiata  126p.  Za
trzymano prawo jazdy i skierowa
no  wniosek  do  kolegium. 

5.9.95  r. 
O  godzinie  10.00  zgłoszono  wła
manie do baru  „Bartek" w Ustro
niu,  do  którego  sprawcy  weszli 
po  wybiciu  szyby.  Skradziono 
papierosy  i  artykuły  spożywcze 
na  łączną  sumę  150  złotych. 
Postępowanie  dochodzeniowe 
w  toku. 

6.9.95  r. 
O  godzinie  8.30, otrzymano  zgło
szenie  o  włamaniu  do  pomiesz
czeń  Spółki  „RB" ,  w  Ustroniu 
Nierodzimiu.  Skradziono  5 rowe
rów  firmy  Apache,  10  surowych 
ram  rowerowych  oraz  fax.  Straty 
oszacowano  na  około  4  tys.  zło
tych. 

6.9.95  r. 
O  godzinie  15.00,  na  skrzyżowa
niu  ulic  3  Maja  i  Partyzantów 
doszło do kolizji drogowej, w wy
niku  której  kierowca  Fiata  126p 
uderzył  w  prawidłowo  jadącego 
„malucha".  W  wyniku  podjętych 
czynności  dochodzeniowych, 
ustalono,  że  zarówno  sprawca 
jak  i  poszkodowany  znajdowali 
się pod  wpływem  alkoholu.  Spra
wca  —  2,15,  poszkodowany 
0,26%o

7.9.95  r. 
O  godzinie  2.50 zatrzymano  znaj
dującego się w stanie  nietrzeźwym 
kierowcę samochodu  marki  Polo
nez.  Wynik  badania  alkometrem 

0,70%o. 

100lecia  OSP  Cent rum,  za
wodów  „Beton  ' 95"  oraz  fes
tynu  strażackiego. 

Nocny  patrol  wokół  ,,Mi
rage  2000". 

4.9.1995  r . 
—  W  wyniku  kontroli  targo
wiska  nakazano  jego  opusz
czenie  dwóm  obywatelom 
Ukra iny.  Handlowali  oni  bez 
zezwolenia  towarami  polskie
go  pochodzenia. 

Kon t ro la  wykonan ia  zale
ceń  porządkowych  przy  ul. 
Słonecznej. 

6.9.1995  r. 
—  Kont ro la  po rządków  przy 
ul .Daszyńskiego.  W  jednym 
przypadku  sporządzono  nota
tkę  służbową  z  terminem  wy
konania  zaleceń  porządko
wych. 

Rekont ro la  wcześniej
szych  zaleceń  porządkowych 
przy  ul.  3  Ma ja. 

Na półkach  sklepowych  można  zobaczyć kilkadziesiąt  różnych  gatun
ków  kawy  naturalnej  w  efektownych  opakowaniach  zachęcających  do 
zakupu. Kawa  zbożowa  coraz  rza
dziej  jest  spotykana,  a  może  lak 
skromnie  stoi  na półce,  że jest  nie
zauważalna.  Muzeum  posiada 
w swoich  zbiorach  taki  nietypowy 
eksponat  z  1951  r.  (data  umiesz
czona na opakowaniu).  Na  szarym 
papierze, w który produkt jest  opa
kowany  zamieszczono  jednokolo
rową  informację, że jest  to  „słodo
wa kawa  zbożowa  wyprodukowa
na  przez  Zjednoczenie  Przemysłu 
Surogatów  Kawowych  i  Namias
tek  Spożywczych  w  Warszawie". 
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Fot.  W.  Suchta 

Wyposażenie  ucznia  w podręczniki  i przybory  szkolne,  to  dla  wielu 
rodzin  poważny  problem  finansowy.  W  księgarniach  i  sklepach  z  ar
tykułami papierniczymi  i biurowymi  oferuje się szeroką  gamę  zeszytów, 
piórników, pisaków i innych akcesoriów szkolnych. Kosztorys  rozpocz
nijmy  od  uczniowskiej  teczki.  Tornister  lub  plecak,  w  zależności  od 
surowca czy modelu, kosztuje w granicach 30 złotych, komplet podręcz
ników  dla  pierwszoklasisty  szkoły  podstawowej —  50 złotych,  zaś  dla 
rozpoczynającego naukę  w szkole  średniej —  80 złotych.  Oprócz  tego 
uczniowie  powinni  zaopatrzyć  się  w  słowniki,  atlasy  i  inne  pomoce 
dydaktyczne. 
Niezbędne są też zeszyty, których na rynku jest bez liku. Uwagę naszych 
milusińskich  przyciągają  te  w  kolorowych  okładkach.  Najtańszy  16 
kartkowy kosztuje 40 groszy, za grube trzeba będzie zapłacić  odpowied
nio więcej. I tak na przykład  100 kartkowy w twardej okładce kosztować 
będzie  około  4  złotych,  zaś  formatu  A4  od  56  złotych.  Aby  książki 
i zeszyty  zbytnio  się nie niszczyły,  potrzebne  są  też  oprawki.  Można  je 
kupić  pojedynczo  lub  w kompletach.  Za  komplet  musimy  zapłacić  od 
5,60 do  8  złotych. 

Ważnym  elementem  wyposażenia jest  piórnik.  Najtańszy  oferowany 
w  naszych  sklepach  kosztuje  5  złotych.  Na  dwuczęściowy  z  pełnym 
wyposażeniem rodzice muszą  wydać około 45 złotych. Rozpoczynającej 
nowy rok  szkolny naszej latorośli  potrzebny  będzie strój  gimnastyczny 
—  na  koszulkę,  spodenki,  obuwie  sportowe  przeznaczyć  trzeba  mini
mum  20  złotych. 
Poza  tym, potrzebna  będzie nowa bluza,  spodnie  czy spódniczka,  buty 
zamienne,  dres.  W  ostatnich  latach  modne  stało  się  witanie  najmłod
szych,  którzy  po  raz  pierwszy  przekroczyli  progi  szkoły,  rogiem 
obfitości.  Tylko  nielicznych  rodziców  stać  będzie  na  kupno  takiego 
„rarytasu",  za  który  trzeba  będzie  zapłacić  około  20  złotych. 

Podsumowując,  uczeń  u  progu  nowego  roku  szkolnego  kosztować 
będzie  około  200  zł. A  mówi  się,  że  nauka  jest  bezpłatna.  (MD) 

1 września we wszystkich  ustro
ńskich  szkołach  zabrzmiał  dzwo
nek. Naukę w szkołach  podstawo
wych  rozpoczęło  ogółem  2086 
uczniów,  w  tym  226  w  klasach 
pierwszych.  W  uroczystej  akade
mii, zorganizowanej w ustrońskiej 
Jedynce"  udział  wzięli  przewod
niczący  Rady  Miejskiej —  Fran
ciszek  Korcz,  komendant  Policji 
— Zbignew  Kowalski,  księża  pa
rafii  RzymskoKatolickiej,  nato
miast  „dwójkę"  zaszczycili  swoją 
obecnością  burmistrz  Kazimierz 
Hanus,  kierownik  Wydziału 
Oświaty,  Kultury  i  Rekreacji 
—  Danuta  Koenig,  proboszczo
wie obu  parafii. 

W  czasie  wakacji  Szkoła  Pod
stawowa  nr  1 przeprowadziła  re
mont  boiska.  Wykonano  bieżnię 
do  biegów dystansowych  i  skoku 
w  dal,  odrestaurowano  boisko 
trawiaste  do  piłki  nożnej,  wyma
lowano sale lekcyjne, zaplecze ku
chenne,  naprawiono  instalację 
elektryczną.  Na  ten  rok  szkolny 
zaplanowano  jeszcze  wymianę 
części  dachu  i  pokrycie  go  papą, 
wymianę  okien  w  klasach  oraz 
remont  pieców  w  kotłowni. 

Nową  pracownią  plastyczną 
z  zapleczem  może  pochwalić  się 
Szkoła Podstawowa  nr 2. W  lipcu 
i sierpniu położono również nową 
posadzkę  na  korytarzu,  wyremo
ntowano  dach  i  boisko. 

27  min  starych  złotych  prze
znaczyła  szkoła  w  Polanie  na  re
mont  dachu.  Oprócz  tego  zaku
piono  także  pomoce  naukowe 
i przybory  szkolne. 

W szkole w Dobce  również  po
malowano  sale  lekcyjne,  wycyk
linowano  i  polakierowano  pod
łogi oraz zakupiono  nową  wykła
dzinę  do  oddziału  „O" . 

Zestaw  komputerowy  z  oprog
ramowaniem  edukacyjnym,  tele
wizor,  wieżę  stereofoniczną,  po

moce  naukowe,  dywan  do  sali 
muzycznej  kupiono  w  czasie  wa
kacji w Lipowcu.  Jak  poinformo
wał  nas  dyrektor  SP5,  Marek 
Konowoł — wymieniono  również 
okna w sali gimnastycznej, poma
lowano  2 klasy,  wyremontowano 
stare meble oraz kupiono  i zamo
ntowano  żaluzje. 

Podobne  prace,  związane 
z  przyjęciem  dzieci  do  szkoły, 
przeprowadzono  również w szko
le w  Nierodzimiu. 

Z  nowym  rokiem  szkolnym, 
w  niektórych  placówkach  doszło 
do  redukcji  klas.  I  tak  na  przy
kład:  rok  temu  w  SP1  były  24 
klasy,  obecnie  jest  ich  21.  Każda 
klasa  liczy  średnio  po  30  osób. 
W  SP2  29  klas  rozpoczęło  rok 
szkolny,  o  trzy  mniej  niż  w  ze
szłym  roku.  Podobnie  jak  w  Je
dynce" w klasie jest  średnio po 30 
uczniów.  W  zeszłym  roku  szkol
nym,  w  SP3  naukę  rozpczęło  16 
klas,  w  tym  roku  tylko  14.  We 
wszystkich  klasach  liczba 
uczniów  przekracza  trzydziestkę. 
W  ustrońskiej  filii   Liceum  Ogól
nokształcącego  im. Mikołaja  Ko
pernika  naukę  rozpoczęło  125 
uczniów,  w  tym  34  w  pierwszej 
klasie  o profilu  ogólnym. 

33  uczniów  po  raz  pierwszy 
przekroczyło  progi  Technikum 
Mechanicznego, a 160 Zasadniczej 
Szkoły  Zawodowej.  Ogółem  620 
uczniów kształcić się będzie w Ze
spole  Szkół  Technicznych  z  tego 
480 w szkole zsadniczej i 140 w te
chnikum. W czasie ubiegłego  roku 
szkolnego  przeprowadzono  re
mont  obmurowania  rzeki  Młynó
wki, biegnącej przez budynek  ZST. 
Koszt  tej  inwestycji  wynosił  450 
min  starych  złotych,  z  czego  150 
min  otrzymała  szkoła  z  Wojewó
dzkiego  Funduszu  Ochrony  Śro
dowiska,  a  100  min  od  Urzędu 
Miejskiego.  (M.  P .) 

Funkcjonariusze  Straży  Miejs
kiej  rozpoczęli  jesienne  kontrole 
porządkowe  posesji.  Główna 
uwaga  zwracana jest  na  gospoda
rkę wodnościekową,  prawidłowe 
oznakowanie  budynków  numera
mi, zachowanie  ogólnych  porząd
ków na i wokół posesji. W ramach 
kontroli  sprawdzane  będzie  rów
nież to,  czy mieszkańcy  posiadają 
pojemniki na śmieci oraz  aktualne 
świadectwa  szczepień  swych 
czworonogów.  (mat) 

I
3  września,  w  Cieszynie,  w  56 

rocznicę  wybuchu  II  wojny  świa
towej  oraz  100lecia  cieszyńskich 
koszar, na placu ks. Józefa  Ponia
towskiego,  odbyła  się  patriotycz
na  uroczystość.  Pod  budynkiem 
dawnej  wartowni  umieszczona 
została  pamiątkowa  tablica,  któ
rej odsłonięcia dokonał wojewoda 
bielski  Marek  Trombski.  Wraz 
z  innymi,  kwiaty  złożyły  ustrońs
kie delegacje: Związku  Kombata
ntów  Rzeczypospolitej  Polskiej 
i  Byłych  Więźniów  Politycznych 
oraz  Związku  Inwalidów  Wojen
nych.  (M.P.) 

Ostatnio  ośrodek  dla  dzieci  niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu  od
wiedziła Miss Polonia Jadwiga Flank. Szerzej ojej wizycie w następnym 
numerze.  Fot.  W.  Suchta 
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2  września  uroczyście  ob
chodzono  jubi leusz  100lecia 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Ustroniu  Cent rum.  Przed 
remizą  przy  ul.  Strażackiej de
filowały  zaproszone  podod

medale — Piotrowi  Gluzie,  Al 
binowi  Grzesiokowi,  Markow i 
Grzesiokowi,  Zbigniewowi 
Dustorowi,  Karolow i  Rosa, 
Zbigniewowi  Szczepańskiemu, 
medal  brązowy  —  Romanowi 

I
działy, a wśród  zaproszonych 
gości  znaleźli  się m.  in. bur
mistrz Kazimierz  Hanus,  prze
wodniczący  RM  Franciszek 
Korcz,  zastępca  burmist rza 
Taduesz  Duda,  komendant 
wojewódzki  PSP  Waldemar 
Rybkowski,  wiceprezes  Zarzą
du  Wojewódzkiego  i  członek 
Zarządu Głównego  ZOSP  Eu
geniusz  Zabłocki,  sekretarz 
Zarządu  Wojewódzkiego 
ZOSP Mar ian  Indeka,  komen
dant  rejonowy  PSP  Kazimierz 
Chrapek,  prezes Za rządu  Mie
jskiego  ZOSP  w Ustroniu Wi 
ncenty  Kędzierski  oraz  emery
towany  płk pożarnic twa Bro
nisław  Cieślar.  Po  złożeniu 
meldunku  i  wciągnięciu  flagi 
na  maszt,  histor ię  jednostki 
przedstawił  Paweł  Dustor. 
Odznaczono  zasłużonych 
członków  OSP.  Zarząd  Głów
ny  nadał:  złote  medale  Za Za
sługi dla  Pożarnictwa —  Paw
łowi Podżorskiemu  i Władysła
wowi  Matusznemu,  srebrne 

Biernatowi.  Dziewięciu  człon
ków  drużyny  młodzieżowej 
OSP  Cent rum  Zarząd  Miejski 
uhonorował  dyplomami. 
—  Tak piękny  jubileusz  stule
cia  jest  okazją  do  wspomnień 
i  świętowania.  Pat rząc  na sto
jące  tu szeregi  druhów  nasuwa 
mi  się refleksja: To zaiste coś 
dziwnego,  bo obserwujemy po
wszechnie  niechęć  do pełnienia 
służby  społecznej.  Coraz  mniej 
jest  ludzi,  którzy  oddają  krew, 
pełnią  społecznie  różnego  ro
dzaju  służby.  Tego  jednak nie 
można  powiedzieć  o  Ochotni
czych  Strażach  Pożarnych. 
(...)  Fakt,  że w Ustroniu  ist
nieją  O SP daje  poczucie bez
pieczeństwa  i spokoju  również 
dla  władz  miasta.  Im  spraw
niejsza  straż  pożarna  tym bur
mistrz  śpi spokojniej — powie
dział  w swym  przemówieniu 
K .  Hanus. 

Strażacki  jubi leusz  zakoń
czono na stawach  kuźniczych. 

(ws) 

Fot.  W. Suchta 

SPOŁECZNY  KOMITET  zaprasza do wzięcia  udziału  w Turnieju 
Piłki  Nożnej o Puchar  Burmistrza  Miasta  Ustronia. 

W turnieju uczestniczyć mogą drużyny z wszystkich zakładów  pracy 
posiadających  swoją  siedzibę  na  terenie  Ustronia  oraz  drużyny zor
ganizowane z mieszkańców  miasta. 
—  W składzie drużyn  mogą  brać  udział  zawodnicy  nie grający w piłkę 
nożną czynnie od stycznia  1994 r. Wiek zawodników — powyżej 23 lata. 
—  Drużyny do turnieju należy zgłaszać w terminie do 20 września  1995 
r. w Urzędzie  Miejskim — pok.  nr 2.  . 
—  Dnia 25 września  1995 r. o godz.  15.30 w Urzędzie Miejskim pok. nr 
2 odbędzie się spotkanie kapitanów zgłoszonych drużyn celem  ustalenia 
terminu  i systemu  przeprowadzenia  turnieju. 

Urząd  Miejski w Ust ron iu  przyjmie do pracy  na  stanowisku 
inspektora  w dziale  TechnicznoInwestycy jnym,  osobę  z  wy
ższym  wykształceniem  technicznym  o  k ierunku  budowlanym 
lub  instalacji  sani tarnych,  pos iada jącą  uprawnienia  budowlane. 
Preferowane będą  osoby  ze znajomością  zagadnień  związanych 
z  przygotowaniem  inwestycji. 
Bliższych  informacji  udziela  Naczelnik  Wydzia łu  Techniczno 
Inwestycyjnego  pok. 34. 

Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Roln ic twa  poda je  poniżej 
najbardziej  przydatne  w uprawie  dla województwa  bielskiego 
odmiany  zbóż  ozimych: 

odm.  Almari  odm.  Motto  odm.  Ugo  odm. Gil 
Kamila  Warko  Tewo  Gregor 
Kobra  Dańkowskie  nowe  Moreno  Kroton 
Roma  Amilo  Malno  Paweł 
Panda 
Aktualnie  w sklepie  Centrali  Nasiennej w Skoczowie  przy  ulicy 
Bielskiej jest w sprzedaży  pszenica  ozima w cenie  oko ło  50,00 zł 
za  100 kg odm.  Olcha  i Kob ra,  żyto  w cenie  32,0034,00 zł /100 
kg  odm.  Dańkowskie  Nowe,  pszenżyto  w  cenie  około 
46,0050,00 zł /100  kg odm.  Bogo, jęczmień  ozimy w cenie  około 
39,0046,00  zł/100  kg odm.  Gil , Sigra,  Gregor. 

LEK MED.  BOGDAN  FENDER 
specj.  ginekologpolożnik 

USTROŃ,  UL.  OGRODOWA  6, TEL.  543733 

PONIEDZIAŁEK  16.00—18.00 

smimmMfflHfflMM M  i»l!i 

Fot.  W. Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Przyjmę do pracy  sprzedawczynię (re
ncistkę,  emerytkę).  Praca  lekka. Tel. 
Ustroń,  542942. 

Sprzedawcę  do  sklepu  jubilerskiego 
przyjmę.  Ustroń,  9  Listopada  3. 
TikTakon. 

Zapraszamy do  nowo otwartego  sklepu 
z bielizną damską  „Triumph" w pawilo
nach  handlowych  przy  ul. 9  Listopada. 

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

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

Sprzedam  samochód  126p.  Rok. 1987 
i  zamrażarkę  400  1. Ustroń,  ul. Źród
lana  145. 

Pośrednictwo  w Obrocie 

NIERUCHOMOŚCIAM I 
Firm a  H.U.  „Capri " 

Ustroń,  Daszyńskiego 26 
tel.  542752 

—  domy,  mieszkania,  parcele 
budowlane itp. 

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

codziennie  od  9.00—17.00 

Duży  pokój,  tel.  parter,  Centrum 
Ustronia,  wynajmę  firmie  lub  samo
tnej  osobie.  Wiad.  542231. 

UCHWAŁ A  NR  113/95 
Zarządu  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia 23  sierpnia  1995 r. 
w sprawie:  ustalenia  stawek  dziennych  i godzinowych  za korzystanie 

z  miejsc  parkingowych  na  terenie  Miasta  Uzdrowiska 
Ustroń. 

Na podstawie  §  11  Regulaminu działania Zarządu  Miasta  Ustroń z dnia 
10  listopada  1994 r. orazart. 30 ust. 2pk t3  ustawy z dnia  8 marca  1990 r. 
o  samorządzie  terytorialnym  (Dz. U. nr  16 poz. 95 z  późn. zm.) 
w związku z Zarządzeniem Wojewody Bielskiego z dnia 30 czerwca  1995 
r.  (Dz.  Urzędowy  Wojew.  Bielskiego nr 10/95 poz. 134) 

Zarząd  Miasta  uchwala 
§ 1 

Ustala  się stawkę  za  korzystanie  z  miejsc  przeznaczonych  do  par
kowania  pojazdów na terenie  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
I.  — parking  w Rynku 

—  parking  przy  ul.  Partyzantów  (obok  Szkoły  Podstawowej nr 
1 i Przedszkola  nr 1) 

—  parking  obok  stacji  CPN  (przy  rzece  Wiśle) 
—  parking  przy  ul.  Sportowej 
—  parking  przy  ul.  Grażyńskiego  (obok  baru  „Wrzos") 
w  wysokości 
1.  motocykle  0,56  zł/godz.  — za każdą  rozpoczętą go

dzinę  parkowania 
2.  samochody  osobowe  1,00  zł/godz.  — za każdą  rozpoczętą go

dzinę  parkowania 
II .  — parking  przy  ul. Nadrzecznej 

—  parking w UstroniuPolanie  obok  Kolei  Linowej na Czantorię 
—  parking  przy  ul. Wiklinowej  (UstrońNierodzim) 
w  wysokości: 
1.  motocykle: 
2.  samochody  osobowe 

a)  parkujące na ul.  Nadrzecznej i  Wiklinowej 
b)  parkujące obok  Kolei  Linowej 

III .  Autobusy  na wszystkich  dozwolonych  parkingach 
§2. 

Zasady  przeznaczenia  i pobierania  dochodów  za parkowanie  regulo
wane  będzie  drogą  umów  cywilnych  z dzierżawcami  placów  parkin
gowych. 

§3. 
Traci  moc  uchwała nr  1/95 z dnia  12 stycnia  1995 r. oraz  uchwała nr 
32/95 z dnia 22  lutego  1995 r. 

§4
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń 
na  terenie  miasta  i publikacji w Gazecie  Ustrońskiej. 

§6. 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  ogłoszenia. 

2,10  zł/dzień 

4.00  zł/dzień 
2.10  zł/dzień 

10.00  zł/dzień 

Ośrodek  Rehabi l i tacy jnoWychowawczy  w Nierodzimiu  pro
wadzi  zapisy i udziela  informacji w sprawie  turnusów  rehabil i ta
cyjnoleczniczych  d la  dzieci  i  dorosłych  niepełnosprawnych. 
(Codziennie  w godz.  9.00  10 .00,  tel.  543594 do  dnia  20.9  br.) 

Zniknęły  budy  szpecące ul. 3 Maja.  Fot  W. Suchta 

Wystawy: 

Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza 3, 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  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
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. 

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. 
—  wystawa  prac  Franciszka  Jaworskiego. 

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

Centralna  Informacj a  i  Recepcja, 
Ustroń,  Rynek  7, tel. 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do piątku  w godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00, w niedziele  nieczynna 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  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 
15.9.1995  Festyn  międzyszkolny 
piątek  z udziałem  „Wolnej Grupy  Bukowina" 
godz.  15.00  Amfiteatr 

18.9.1995  KLUB  PROPOZYCJI 
poniedziałek  Spotkanie  z  Jadwigą  Oszeldową  połączone  z  promocją 
godz.  17.00  książki  „Zdrowie  nie  tylko  na talerzu" 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 

U W A G A :  Koncert  zespołów  PERFECT  i  DE  MONO  w  dniu 
16.9.1995 r. został  odwołany 

Sport 
14.9.1995  r.  Przejazd przez Ustroń Międzynarodowego Wyścigu Kolar
godz.  14.00  skiego  „Kysuce — Beskidy — Orawa — Kysuce" 
czwartek  Premia  lotna  koło  Urzędu  Miejskiego 

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

O d a r a a u 
h a t a n . ę 9 a o r
a p t e k a y y
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Po  udanym  turnieju  koszykówki  na  asflacie  „Beton  '94",  jego 
organizatorzy,  członkowie  sekcji  koszykówki  TRS  „Siła",  postanowili 
powtórzyć  imprezę  za  rok  w  rozszerzonej  formule,  zapraszając  do 
udziału  drużyny  z  województw  bielskiego,  katowickiego  i  krakow
skiego.  Uczniowie  szkół  średnich  Przemek  Chybiorz,  Zbyszek  Dut
kiewicz, Marek Guzowski, Mateusz Werpachowski  i Zbyszek  Winter  już 
w  listopadzie  94  r.  przystąpili  do  przygotowań.  Sporządzili  wstępny 
kosztorys  i  podzielili  się  rolami  przy  organizacji.  Przede  wszystkim 
poprzez  prasę  i  radio  informowali  młodzież  trzech  województw  o  tur
nieju i warunkach  uczestnictwa.  Na  dobre  praca  ruszyła wiosną,  kiedy 
zaczęły  napływać  pierwsze  zgłoszenia.  Należało  przyjezdnym  zabez
pieczyć nocleg, szatnie, opiekę lekarską, stoiska przy boiskach,  sędziów. 
Wiele czasu  pochłonęło  szukanie  życzliwości  sponsorów,  co  się jednak 
opłaciło, a świadczą  o tym nagrody  i oprawa turnieju. Ostatnie dni przed 
rozpoczęciem  imprezy  to  praktycznie  praca  od  świtu  do  późnej  nocy. 

Otwarty  Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  „Beton  '95"  rozegrano 
2  i  3  września  na  boiskach  SP2  i  LO  im.  Kopernika.  Tu  w  prace 
włączyło  się  ponad  30  koleżanek  i  kolegów  organizatorów.  Udział 
wzięło  50  drużyn  z  trzech  województ  w  trzech  kategoriach:  chłopcy 
starsi — 29 drużyn, chłopcy młodsi — 18 drużyn, dziewczęta — 3 druży

ny, razem 243 koszykarzy  i koszykarek. Katowice  Raports,  Zabrzańscy 
Wojownicy,  Cieszyńskie  Kojoty,  Klawisze,  Dentyści,  Jastrzębiacy, 
Czarne Anioły, Stalowe Żądła to nazwy niektórych zgłoszonych drużyn. 

W  sobotę,  przy  deszczowej  pogodzie  odbyły  się  gry  eliminacyjne. 
Mecze  rozgrywano  równocześnie  na  6  boiskach,  w  grupach,  co  po
zwalało rozegrać każdej drużynie minimum  dwa mecze.  Wyłoniono  po 
3 drużyny w każdej kategorii  do  niedzielnych  finałów, w których  grano 
systemem  każdy  z każdym.  Ogółem  rozegrano  65 meczów  i  wyłonieni 
zostali  zwycięzcy:  w  kategorii  dziewcząt:  1.  Crazy  Girls  (Ustroń) 
w  składzie  —  Anna  Rottermund,  Patrycja  Furchel,  Kasia  Szkaradnik, 
Aneta  Kąkol,  Justyna  Holeksa,  2.  Przedszkolaki  (Ustroń),  3.  KEMM 
(Kraków),  w  kategorii  chłopców  starszych:  1. Chłopaki  z  Sąsiedztwa 
(Ustroń) w składzie — Marci n Cholewa, Dawid Dziedzic, Rafał Rogacz, 
Marek  Zgoda,  Adam  Stuchlik,  2.  Freshmen  (Kraków),  3.  Magiczna 
Siódemka  (Kraków), w kategorii chłopców młodszych: 1. LSD  (Pszczy
na) w  składzie —  Marci n  Kuboszek,  Tomek  Klimczak, Jacek  Francuz, 
Marci n Herda, Marek Smolorz,  2. Trole  (Bielsko  Biała)  3.  Błyskawice 
(Cieszyn). 

Główne atrakcje turnieju przygotowano  na niedzielę. Odbył się mecz, 
w  którym  organizatorzy,  w  garniturach  i  krawatach,  zmierzyli  się 
z  sędziami.  Wynik  168:168  świadczy  o  wyrównanym  poziomie  i  za
prezentowanej  nowatorskiej  metodzie  sędziowania.  Najwięcej emocji 
wzbudziły konkursy  rzutów za trzy punkty  i wsadów do kosza. Za 3 pkt. 
rzucało  26  zawodników  i  jedna  zawodniczka.  Najlepszym  okazał  się 
Irek Górny z drużyny  Bad  Boys, do  końca  toczący  pojedynek  z jedyną 
dziewczyną,  ustronianką  Monik ą  Szymkiewicz.  W  konkursie  efektow
nego  wsadzania  piłki  do  kosza  wystartowało  17 zawodników.  Wygrał 
Szymon  Dyrda  z drużyny  Bloopers.  Konkurs  ten  zgromadził  najwięcej 
publiczności  żywiołowo  reagującej na  popisy  młodych  koszykarzy. 

Dla  uczestników  turnieju  w  sobotni  wieczór  zorganizowano  dysko
tekę w Parkowej, na której odbyło się także losowanie loterii. Wcześniej 
planowano  Wielką  Galę  MuzycznoKoszykarską  w  amfiteatrze,  nie

stety  z  powodu  fatalnej  pogody  koncert  musiano  odwołać.  Zamiejs
cowym  zawodnikom  zapewniono  noclegi  w schronisku  młodzieżowym 
„Wiecha" i szkoda, że nie wszyscy potrafili się tam należycie  zachować. 
Był  to  jedyny  zgrzyt  podczas  całego  turnieju.  Dodajmy,  że  wszystkie 
mecze  rozgrywano  zgodnie  z harmonogramem,  a cała  impreza  zakoń
czyła  się  wręczaniem  nagród  w niedzielę  o  godz.  15.30.  Zawodnikom 
udziału  i sportowych  osiągnięć gratulował  burmistrz  Kazimierz  Hanus. 
Wręczono  nagrodę  główną,  którą  była  konstrukcja  do  koszykówki 
z tablicą  i obręczą, puchar, medale, upominki oraz 250 zł dla zwycięskiej 
drużyny.  Łączna  wartość  głównej  nagrody  —  1500  zł.  Nagrody 
otrzymali  też  najlepsi  w  innych  kategoriach,  zaś  wszyscy  uczestnicy 
dyplomy  i pamiątkowe  plakietki. 

Budżet  turnieju  „Beton'95"  wyniósł  75 milionów  starych  zł.  Gdyby 
jednak  liczyć  wkład  pracy  młodych  organizatorów  byłaby  to  suma 
zapewne  dwa  razy  większa.  Okazało  się,  że młodzież,  praktycznie  bez 
pomocy  organizacyjnej  dorosłych,  jest  w  stanie  przygotować  dużą 
imprezę  sportową.  Teraz  czekamy  na  „Beton  '96",  który  ma  wypaść 
jeszcze  okazalej. 

Dziękujemy  wszystkim,  dzięki  którym  mógł  się  odbyć  turniej 
koszykówki na  asfalcie „Beton  '95", którzy ufundowali  nagrody, 
wspomogli  gotówką, pomagali  przy  organizacji.  W  szczególności 
dziękujemy  firmom:  Mokat e z Ustronia,  Polsport z Bielska Białej, 
Promot  ze  Skoczowa,  Wytwórn i  Wód  Gazowanych  „Ustronian 
ka" ,  Olza  z  Cieszyna,  Polifarb  z  Cieszyna,  Delicje  z  Ustronia, 
Sklep Sportowy  Ottona  Marosza,  RSP  Jelenica,  Komot z  Bielska 
Białej, TrosEko z Ustronia, Optyk Winter  z Ustronia, Sklep D& D 
z  Ustronia  oraz  Radiu  OK  Katowice,  Związkowi  Komunalnemu 
Ziemi  Cieszyńskiej,  Urzędowi  Wojewódzkiemu  w  Bielsku  Białej, 
Sekcji Trójboj u Siłowego  i Kulturystyk i  KS Kuźnia Ustroń, Straży 
Miejskiej , GOPR, Dyrektorowi Szpitala Uzdrowiskowego  Karolo
wi Grzybowskiemu, dyrekcjom Szkoły  Podstawowej  nr  2 i Fili i  LO 
im. Mikołaj a Kopernik a w Ustroniu,  sędziom, zawodnikom,  wszys
tki m  współpracownikom,  Wydziałowi  Kultury ,  Sportu  i  Rekreacji 
Urzędu Miejskiego,  najbardziej  zaś pani Grażynie Winiarskiej , bez 
której   nic  byśmy  nie  zabetonowali. 

Organizatorzy  Turnieju  Beton  '95 

Fot  W.  Suchta 

7  Gazeta  Ustrońska 



—  Ideą  jest  przeprowadzenie  w  2012  roku  Letnich  Igrzysk 
Olimpijskic h  w  Warszawie.  Obecnie  jest  już  najwyższy  czas 
promowania  tej   idei,  aby  cala  Polska  wiedziała,  iż  robimy 
wszystko,  aby  do  tej  Olimpiad y  doprowadzić.  Bieg  Nadwiślański 
ma  temu  właśnie  służyć  —  powiedział  nam  prezes  Towarzystwa 
Olimpijczykó w  Polskich  Ryszard  Parułski.  Bieg  Nadwiślański 
to sztafeta młodzieży  wzdłuż  Wisły  od  Baraniej Góry  do  Morza 
Bałtyckiego.  Przez  Ust roń  uczestnicy  przebiegli  3  września 
rano.  Pałeczkę  od  miasta  Wisły  przejęto  przy  strażnicy  w  Pola
nie,  a następnie  Magdalena  Konowoł,  Marci n  Konowoł,  Tomasz 
Pietrzykowski,  Tomasz  Kaczmarek,  Maciej   Krzempek,  Paweł 
Kaczorowski,  Jolanta  Morkisz ,  Jolanta  Krysta ,  Kinga  Oleksa 
i  Dorota  Rożnowicz  przebiegli  opustoszałymi  w  niedzielny 
poranek  bulwarami  nadwiślańskimi.  Uroczystemu  przekazaniu 
pałeczki  Skoczowowi,  przy  Zajeździe  w  Nierodzimiu,  towarzy
szyli:  zastępca  burmist rza  Tadeusz  Duda,  R.  Parułski  i  złoty 
medalista  Ol impiady  w  Rzymie  Zdzisław  Krzyszkowiak,  k tóry 
na  pytanie  czy  w  sztafecie  pobiegnie  tylko  młodzież  powiedział 
nam: —  Każdy może pobiec. Akcent jest  taki , że my,  olimpijczycy 
polscy,  robimy  to  dla  młodzieży.  Chcielibyśmy  aby  jak  najwięcej 
młodych  ludzi  się  w  to  włączyło  i  żeby  Polska  usłyszała  o  tym. 
Czas najwyższy  uświadomić  władzom,  że sport jest  niezbędny  dla 
prawidłowego  rozwoju  organizmu.  Gdy  młodzież  będzie  zdrowa, 
to  i  Polska  będzie  zdrowa. 

(ws) 

Taki se bajani 
Wiela  razy  piskało  na fabryce,  czy  na pile,  to  tata  leciol do 

lognia  abo  ku  rzyce,  jak  była  wielko  woda.  Obły kol  wtedy 
fajermańskóm  oblyczke,  zapinol  pas  —  szyroki  z  dwoma 
szpinami,  brol  toporek  i jakiś  i  inkszy  werkcojk.  Kiesi  —  też 
padało,  nie  wiym  jak  dłógo  —  tata  obłyko  fajermańskóm 
oblyczke,  hiere  hełm  i  prawi  mamie,  że  idzie  ku  mostu,  pile 
zalolo, nie wiy kiedy prziydzie.  Nie  wiym  wiela czasu minyło  Jak 
tata poszel.  Padało fest,  mama  co roz poglądo  przez  lokno,  aż 
mówi  do  Zuzki,  że  pójdzie  ku  mostu  cosi  tatowi  ciepłego  jeś 
zaniesie.  Jo  też  idyml,  ale  mama  nie  chciała  mie  puścić,  że 
mogym  kajsi  wlecieć, że zmoknym.  Ale jo  przeca  muszym  iś ku 
tacie,  muszym  wiedzieć,  co  z  tym  mostym.  Tóż  mama  cosi 
narychtowała,  przykozała  Zuzce,  aż  mie  cały  czos  trziymie  za 
rynkę.  Poszły  my  ku  ty mu  mostu  prziy  ,,Oazie".  Słyszymy  już 
z dalsza choćby cały czos grzmiało,  a to  Wisła  tak  hóczała  i żlila 
sie. Ludzi  lam było pełno.  Musiały  my  czakać,  bo tata nimóg  ku 
nóm podyńś.  Fajermani powiązali  taki grube porwozy  do  mostu, 
poprzywiązywali  do strómów.  Jedni  z klukami  odciągali  gałyń
zie  i kloce  co o przynsła  biły.  Wody  było  pod  sóm  wyrch.  Aji 
kamiyńska  taki,  że  chłop  by  isto  nie  dżwiygnył  woda  niosła, 
a  była  tako  szpatno  jak  kawa  z  mlykym,  nie  tako  modrzut
kozielóno  jak  zawsze.  Śmierć  mie powóniala.jak  żech  uwidzia
ła te grozę.  Takóm  wielkóm  wode widzialach jeszcze  pore  razy, 
ale strachu  loch sie  najadła  isto,  jak  żech  robiła  w bufecie  na 
basynie.  Było  to  w  1958 roku.  Była  niedziela,  ludzi  mało,  jyny 
karciorze,  bo  lolo jak  z  cebra.  Na  roz  mój  Jozefek  prziylatuje 
i  mówi,  aż  zamykóm  bufet  bo  woda  wal  na  Wiśle  przerwała 
i  mogymy  nie  wyńś.  Tóż  śpiychóm  sie,  ludzie  zaczli  uciekać, 
a nim jo zamkła,  woda parkym  żynie,  alejkom, już  cały plac  kole 
basynu zaloty  wodóm.  Schodzym  po schodach,  a woda już  idzie 
do  chałupy,  zalywo  miyszkani,  co  tam  do gospodarza  basynu 
było,  szatnie  zalolo,  ale jo  muszym  wyńś.  Dżwigłach  kiecki  do 
góry  i idym,  ale kaj  tam,  zamoczclach  sie powyżyj  pasa,  teła że 
woda była doś ciepło, ale szpatno,  pozbiyrała  kaj jaki  śmieci  po 
parku,  i  liści  i  gałęzie,  papiyry  —  kaj  co.  Wtedy  też  most 
zbiyrało.  Ale  po  tej powodzi  wybudowali  nowy  most  —  je  do 
teraz.  Sie mi zdo że  i nowo zapora  w Czornym  też swoji  zrobiła, 
bo  już  od tego czasu nie pamiyntóm  aby  kiedy  tako  Wisła  była. 
A co narobiło szkody  na polach,  w łobilu,  w sianie,  to już  jyny 
gazdowie  wiedzom. 

Hanka  lod Śliwko w Fot.  W.  Suchta 

POZIOMO :  1) CzęstochowskoKrakowska4)  usterka, niedo
róbka  6)  szkic  8)  lina  holownicza  statku  9)  jesienny  znak 
zodiaku  10) redakcyjna pod  krzyżówką  11) bok  statku  12) gra 
na scenie  13) zażalenie  14) kosmetyk  15) oddział  kawalerii  16) 
rebelia,  rewolta  17)  samosąd  18)  dopływ  dolnej  Odry  19) 
dokumenty  sądowe  20)  wieńczy  strzałę 
PIONOWO :  1)  bohater  komedii  A.  Fredry  2)  czapka  wojs
kowa  3)  indyjski  duchowny  4)  blaszany  instrument  dęty  5) 
cenna  staroć  6)  kinowy  na  cały  miesiąc 7) zwisa  w grocie  11) 
zdobi  męską  twarz  13)  zagranie  tenisowe  14) za  kowbojskim 
pasem 

Rozwiązaniem  krzyżówki  jest  hasło,  które  powstanie  po 
odczytaniu  liter oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Termin 
nadsyłania  hasła  mija  30 września  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   33 
USTROŃSKIE  DOŻYNKI 

Nagrodę  10  zł  otrzymuje  JOANNA  CHOLEWA  z  Ustronia,  ul. 
Źródlana  118.  Zapraszamy  do  redakcji. 

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

GAZET A 
USTRONSKA 
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