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DECYDUJE  REWIZOR 
Osoby,  któr e  na co  dzień  korzystają  z usług  Przedsiębiorstwa 

Komunikacj i  Samochodowej,  wiele  mogą  powiedzieć  o  zimnych 
przystankach,  spóźnieniach,  tłoku,  choć  PKS  to dla wielu jedyna 
możliwość  dojazdu  do  pracy  i  szkoły.  Po  1989  roku  pojawil i  się 
konkurenci  i  to  wymusiło  pewne  zmiany  w  tym  państwowym  i 
molochu  jaki m  był  PKS.  Chcąc  bliżej  zapoznać  naszych  czytel
ników z obecną kondycją przedsiębiorstwa  po informacj e zwrócili 
śmy  się  do  dyrektor a  PKS  —  Cieszyn,  któr y  wolał  pozostać 
anonimowy. 

Pięćdziesiąt  lat  temu 

Pół  wieku  temu  powstała  Państwowa  Komunikacja  Samo
chodowa,  a  9 lat  później  cieszyński  PKS  rozpoczął  działalność 
jako  samodzielny  podmiot  gospodarczy,  choć już  w  1946  roku 
przejęto część pojazdów po prywatnej  firmie przewozowej  pana 
Molina.  Na początku podróżowano  pojazdami  przystosowany
mi,  przejętymi  po  działaniach  wojennych  od  wojska.  Były  to 
zwykłe  ciężarówki  wyłożone  deskami,  z dostawionymi  dwoma 
ławeczkami.  W  latach  pięćdziesiątych  i  sześćdziesiątych  po 
naszych  drogach  jeździły  „stonki".  Gdy  natrafiały  na  jakieś 
wzniesienia  pasażerowie  musieli  wysiadać,  a  pojazd  bez  ob
ciążenia  mógł  wjechać  pod  górkę.  Dopiero  w  latach  60,  po 
podpisaniu  umowy  z  czeską  skodą,  pojawiły  się  wygodne 
i  ogrzewane  autobusy.  Potem  nastąpiła  era  jelczy  i  okres 
przyczep.  Szczególnie  dla  dzieciaków  frajdą  było  siedzenie  na 
początku  przyczepy  i  obserwowanie  jadącego  przodem  auto
busu.  Niektórzy  pamiętają  pewnie  autobusy  z  piecykami, 
w  których  konduktor  palił  wiórkami  z  tartaku. 

Zwykł e  i  zagraniczne 

W  tej  chwili,  z  Cieszyna  można  dojechać  do  Dortmundu, 
Kolonii  i  Kassel  dwa  razy  w  tygodniu.  Druga,  powoli  roz
wijająca się linia zagraniczna,  to Cieszyn  — Bratysława,  trzecia, 
turystyczna  Wisła  —  Jabłonków,  choć  nie  cieszy  się  dużym 
powodzeniem.  Można  także przejechać do  Czeskiego  Cieszyna. 
Jak  to  określił  dyrektor  PKS,  w  branży  przewozów  zagranicz
nych  panuje  „dzika  konkurencja",  która  skutecznie  utrudnia 
życie  państwowemu  przedsiębiorstwu.  Bywa,  że  autobus  kon
kurenta  wyrusza  10  minut  przed  planowym  odjazdem  PKSu 
i  w  ten  sposób  zdobywa  klientów.  Z  Ustronia  można  się 
bezpośrednio  dostać  do  Katowic,  Krakowa,  Częstochowy, 
Gliwic.  Próbowano  reaktywować  linię  Wisła —  Warszawa,  ale 
niska  frekwencja sprawiła, że było to połączenie  niedochodowe. 
Wpływy  ze sprzedaży  biletów dzielą  się następująco:  10 —  15% 
to kursy turystyczne,  5 — 7%  zagraniczne, 30%  to  komunikacja 
pospieszna  krajowa,  a  45%  zwykła,  która  jest  podstawową 
formą  działalności  PKSu  na  terenie  powiatu  cieszyńskiego, 
a  także w Zebrzydowicach,  gdzie wygrano  przetarg  na  przewo
zy. Wśród  kursów  zwykłych  dochody  osiąga  się głównie  z bile
tów jednorazowych, młodzież szkolna wykupuje 23 tys.  biletów 
miesięcznie,  trochę  więcej  osoby  dojeżdżające  do  pracy.  Do 
godz.  16.00 frekwencja jest  dość wysoka,  ale potem  ruch  zamie
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Chłodny  lipiec nie do  końca  wystraszył  amalorow  kąpieli. 
Fot.  W.  Suchta 

Już po  raz piąty odbył  się w  ustrońskim  amfiteatrze  Festiwal 
Dobrej  Nowiny.  Trwał  on  od  18  —  21  lipca,  a  jego  or
ganizatorem  był  ustroński  Zbór  Zielonoświątkowy  „Betel". 
Festiwal  odbył  się  przy  wyjątkowo  niesprzyjającej,  chłodnej 
pogodzie.  Wszyscy  pamiętamy  strugi  deszczu  i  straszliwy  ziąb 
w  czwartek  18  lipca.  Tak  było  całe  dopołudnie,  jednak  po 
południu  ku  radości  organizatorów  Festiwalu  deszcz  ustał 
i  Marsz  dla  Jezusa  rozpoczynający  Festiwal  mógł  się  odbyć 
zgodnie z programem.  W  Marszu  wzięło  udział  około  800  osób 
manifestujących poprzez śpiew i kolorowe hasła swą  bliską  więź 
z  Jezusem  Chrystusem.  Marsz  zakończył  się  w  amfiteatrze 
modlitwą  za  Ojczyznę,  a  następnie  pastor  Zboru  „Betel", 
Andrzej  Luber,  dokonał  otwarcia  Festiwalu. 

W  koncertach  festiwalowych  wystąpiły  zespoły  prezentujące 
zróżnicowaną  gatunkowo  muzykę  chrześcijańską  na  profes
jonalnym  poziomie,  od  pieśni  o prawie  że chóralnym  brzmieniu 
wykonywanych  przez  grupę  wokalną  „Betel"  z  Bydgoszczy, 
poprzez  muzykę  współczesną  i młodzieżową,  a  skończywszy  na 
muzyce  z  pogranicza  rocka  prezentowanej  przez  zespoły  „Ar 
mia  Syloe"  z  Gorlic  i  DCN  z  Tczewa.  Lider  zespołu  „Armi a 
Syloe"  Jerzy  Wil k  napisał  też  specjalnie  dla  Festiwalu  pieśń 

(cd.  na  str.  4) 

właściciele fir m i sklepów, którzy chcą zadbać 
o  wygląd  zewnętrzny  swoich  obiektów. 

Urząd  Miejski  w  Ustroniu  posiada  ciekawe 
oferty  dot.  upiększenia  fasad  i  otoczenia. 

Informacja  w pok.  25  UM. 
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ra.  Poza  dyskotekami  oczywiście.  Młodzi  klienci  uważają 
nawet,  że jeden  z  kursów  po  zmianie  rozkładu  jazdy  jest  nieco 
opóźniony.  Okazuje  się,  że  o  określonych  porach  kursują 
zawsze  pełne  autobusy,  regularnie  dowożące  młodzież  do 
„Mirage  2000". 

Podwyżki 

Podwyżki  cen  biletów  zwykłych,  miesięcznych  i  szkolnych 
wynikają  z decyzji  Ministra  Finansów  i  są  to  ceny  urzędowe, 
zgodne  z polityką  cenową  państwa.  Określa  się  ustawowo  ich 
ilość  i  wysokość  w danym  roku.  W  tym  roku  inflacja  wyniesie 
ponad  17%  a  podwyżki  biletów  —  13%.  Cztery  brakujące 
procenty,  przy  obrotach  przedsiębiorstwa  —  sumy  ogromne, 
trzeba  wygospodarować.  Powoduje  to między  innymi  podwyż
kę cen innych  usług, ale także konieczność  regenerowania  części 
zamiast  zakupu  nowych  lub  ograniczenia  zakupu  taboru. 
Według dyrektora  na wszystkie przejazdy powiny  obowiązywać 
ceny  umowne  i  uważa,  że  tylko  w  pierwszym  momencie 
wzrosłyby ceny biletów. Lini a Cieszyn — Wisła jest  dochodowa, 
ale na przykład do Cisownicy nie przynosi zysków. W  momencie 
uwolnienia  ceny  można  by  różnicować  opłaty  na  niektórych 
odcinkach. 
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Fot.  W. Suchta 

W  budżecie  państwa  na  ten  rok  przewidziana  była  jeszcze 
jedna  podwyżka,  ale  w  ramach  walki  z  inflacją  nie  zostanie 
przeprowadzona. 

Skargi 

Dawniej  zdarzały  się  codziennie,  teraz  sporadycznie.  Przede 
wszystkim  kierowcom  zależy  na  pracy,  dlatego  też  starają  się 
przestrzegać  rozkładu  jazdy,  przepisów  i  zabrać  spóźnionego 
pasażera  między  przystankami.  Polityka  kadrowa  jest  prowa
dzona  w  ten  sposób,  by  zatrudniać  ludzi  na  odpowiednim 

poziomie.  Więcej  wpływa  interwencji  dotyczących  rozkładu 
jazdy  i dostosowania  go do potrzeb  klientów. Niestety nie da  się 
wszystkich  zadowolić.  Bardzo charakterystycznym  przykładem 
trudności  w porozumieniu  się różnych  grup jest  Ustroń.  Wnio
ski  w  sprawie  rozkładu  stawiane  przez  mieszkających  lub 
pracujących  w  Dobce,  Jaszowcu,  Lipowcu  i  na  Zawodziu  są 
całkowicie  sprzeczne  i właściwie  trzeba  by  uruchomić  4  osobne 
autobusy.  Jest  to  oczywiście  niemożliwe,  dlatego  konieczny  jest 
kompromis  uwzględniający  interes  większości.  Po  15  sierpnia, 
zgodnie  z  otrzymanymi  uwagami  przeprowadzone  zostaną 
niewielkie  poprawki  w  rozkładzie  jazdy,  gdyż  przy  niektórych 
zmianach  nie  przewidziano  wszystkich  okoliczności. 

Gapowicze 

Zmieniły  się  formy  kar  za jazdę  bez  biletu.  Można  otrzymać 
mandat  kredytowy,  ale  jest  droższy  niż  płacenie  od  razu 
gotówką.  O  tym  czy  ukarać  pasażera  czy  kazać mu  tylko  kupić 
bilet  decyduje  rewizor.  Jeśli  nie  jest  to  ewidentne  wyłudzenie, 
można  pertraktować.  Jak  z każdą  karą  są  oczywiście  problemy 
z egzekwowaniem  płatności.  Jednak  w  tej chwili  nie zajmuje się 
tym PKS. Zlecił zarówno  kontrolę jak  i egzekucję kar posiadają
cej koncesję i wyszkolonych  ludzi  firmie  ochroniarskiej. W  okre
sie  letnim  liczba  gapowiczów  wzrasta  kilkakrotnie,  głównie 
dlatego,  że  przyjezdni  traktują  PKS  jak  komunikację  miejską 
i  wykorzystują  wiele  ulg  w  niej  istniejących.  Zdarza  się,  że 
wycieczki  nie  mogą  się  doliczyć  i  kupują  10  a  nie  20  biletów. 
Miejscowi,  stali  klienci  raczej  nie  jeżdżą  bez  biletów. 

Specyfika  Ustronia 

Bardzo  uciążliwe jest  korzystanie  z jednej  i  do  tego  wąskiej 
drogi. Ze względu  na  uzdrowiskowy  charakter  Ustronia  istnieje 
konieczność pogodzenia jego  funkcji leczniczych  z dostępnością 
do  sklepów,  innych  połączeń  komunikacyjnych  itp.  Jednoczes
ne zachowanie czystości  i spokoju  i nie odcinanie ludzi od  świata 
oraz zaspokojenie  ich  codziennych  potrzeb  to właśnie  specyfika 
Ustronia.  Na  zachodzie  wprowadzono  silniki  z  katalizatorem 
lub  elektryczne,  my  nie  możemy  sobie  na  to  jeszcze  pozwolić. 
Drugą  sprawą  jest  sygnalizowane  przez  Ustroń,  ale  także  Wisłę 
i  Istebną  przystosowanie  pojazdów  do  potrzeb  ludzi  niepełno
sprawnych.  Autobusy  powinny  mieć  podłogi  obniżane  do 
krawężnika  w  momencie  zatrzymywania  się  na  przystankach 
lub  windy.  Niestety  jest  to  bardzo  droga  inwestycja,  mimo  że 
dofinansowywana  przez  Narodowy  Fundusz  Osób  Niepełno
sprawnych. Najgorsze są niedzielne popołudnia. Turyści  czeka
jący na autobus do domu  lub co gorsza  na połączenie,  właściwie 
są  odcięci  od  informacji.  21  lipca  autobus,  który  wyjechał 
0  17.10  z  Wisły  na  Polanie  był  dopiero  o  18.20.  Wysyłane  są 
dodatkowe  autobusy  specjalnie  do  Ustronia,  ale  to  nie  odnosi 
skutku,  bo  one  też  muszą  dojechać na  miejsce,  a  potemy  wyje
chać i włączyć się w korek. Problemem jest  nie tylko  ilość pojaz
dów,  ale  także  kultura  kierowców  i sposób jeżdżenia.  Komuni
kację najbardziej komplikują  aż  trzy  przejazdy  kolejowe,  przez 
które od  godziny  16.00 —  19.00 co  15 minut  przejeżdża  pociąg. 
Planowana  dwupasmówka  nie  omija  niestety  żadnego  z  nich 
1 prawdopodobnie  korki  przeniosą  się z centrum  na  obwodnicę. 

Monika  Niemiec 

Od  kilku  lat  trwa  remont  pa
łacu  Larischa  w  Cieszynie, 
w  którego  murach  mieści  się 
Muzeum.  Prace  nabrały  tempa 
w ostatnim  okresie.  Wymienio
no  już  dachówkę  na  pokrycie 
blachą, uzupełniono więźbę, go
towe  są  strychy,  trwa  wymiana 
stolarki  okiennej.  Zakres  prac 

jest  bardzo  szeroki  i  ich  zakoń
czenia  można  spodziewać  się 
dopiero  w przyszłym  wieku... 

Jedną  z  cyklicznych  imprez 
organizowanych  przez  cieszyń
ski  motel  Orbis  jest  Ogrodowe 
Party dla miejscowej elity, połą
czone  z  akcją  charytatywną. 
Dochód  jest  rokrocznie  przeka
zywany  dla  tutejszego  domu 
dziecka. 

Sekcja  gimnastyczna  Cukro
wnika  Chybe  została  założo
na  przed  niemal  14  laty...w  Syl 

westra.  Zawodnicy  od  począt
ku  należą  do  krajowej  czo
łówki.  Uzbierało  się  już  kil 
kadziesiąt  medali  wywalczo
nych  na  mistrzostwach  Śląska 
i  Polski. 

  *
W  Beskidach  przeważają 

schroniska  turystyczne  będące 
pod  egidą  PTTK. Jednym  z kil 
ku  prywatnych  jest  obiekt  na 
Stecówce, leżący w połowie dro
gi między  Kubalonką  a  Baranią 
Górą.  Tego  lata  został  opano
wany  przez  kolnistów  z  całej 
Polski. 

Uczniowie  Technikum  Rol
niczego w Międzyświeciu  uczes
tniczyli w praktyce,  która  trwa
ła  3  miesiące  i  odbywała  się 
w  gospodarstwach  rolnych  na 
terenie  Dolnej  Saksonii  w  Nie
mczech.  Dla  odmiany  blisko 
30osobowa  grupa  uczniów  Ze
społu  Szkół  RolniczoTe
chnicznych  w Cieszynie ma  mo
żliwość poznawania  metod  pro
wadzenia gospodarstw w Danii. 
Uczniowie są  zadowoleni  z tych 
zagranicznych  wypadów.  Pobyt 
pokrywa  strona  zapraszająca. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



W  tym  roku  wczasowicze  nie  mogą  się nacieszyć  słońcem,  szukają 
więc rozrywek kulturalnych. Jak dowiedzieliśmy się w Muzeum  Hutnic
twa i Kuźnictwa, miejsce to odwiedza kilkakrotnie więcej gości niż poza 
sezonem.  Bywają  kolonie  i  wycieczki,  jednak  najczęściej  muzeum 
odwiedzają  rodziny  z dziećmi.  Maluchy  oglądają  głównie  ekspozycję 
„Sport  w Ustroniu".  Największym powodzeniem  cieszą  się archaiczne 
buty narciarskie nr 45, które  wzbudziły  także zainteresowanie...  psów. 
Wczasowiczki  podziwiają  gustowny  haft  na  regionalnych  sukniach 
cieszyńskich,  panowie  wolą  oglądać  sprzęt  gospodarstwa  domowego. 
W Oddziale  Muzeum  — Zbiory  Marii  Skalickiej bywa  różnie.  W ze
szłym tygodniu  wystawę obejrzała 30osobowa wycieczka, ale 25 lipca 
na  Brzegi dotarły  tylko dwie  osoby. 

*  & 
Nalepsze życzenia dla jubilatów: 

Stefania Hofman,  lat  80, Os.  Manhatan  7/38 
Anna Zakaszewska,  lat  94, ul.  Lipowa  68 
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Pre/entujem\  dzisiaj  naszym  czytelnikom  ogrod  panslvsa  Lazarom 
z Lipowca, jako przykład dbania  o wygląd posesji  i estetykę otoczenia. 
Wiemy, że wielu ustroniaków pieczołowicie pielęgnuje trawniki  i klom
by  wokół  swych  domów  i  uważamy,  że  warto  je  zaprezentować  na 
łamach  naszej  gazety.  Zwracamy  się  się  z  prośbą  do  właścicieli 
ukwieconych  i  ciekawych  ogródków,  działek,  balkonów,  tarasów  by 
zgłaszali się do redakcji. Na zaproszenie Państwa przyjedziemy i sfotog
rafujemy interesujęce propozycje. 

Ci, którzy  od nas odeszli: 

Irena Buczkowska,  lat  74, ul.  Lipowska  24 
Anna Gluza,  lat  89, ul.  Szpitalna  90 

Ze  zbiorów Muzeum 
Ten  kącik  do  mycia  i  prania  wyeksponowano  w  naszym 
Muzeum  przy  okazji wystawy pt.  „Suknia  cieszyńska".  Wszyst
kie  eksponaty  pochodzą  z  darów,  z  wyjątkiem  jednej  pralki, 
którą  pozyskano  w tym  roku, wiosną, ze złomu  zgromadzonego 
do  wywozu  przy  ul.  Jelenica. 

20.07.96 r. 
Około  godziny  1.00  Komisariat 
Policji  w  Ustroniu  został  powia
domiony  o  pobiciu  mieszkańca 
Rudy  Śląskiej  wypoczywającego 
w naszym  mieście. W wyniku  na
tychmiastowo  podjętych  czynno
ści  ustalono  i  zatrzymano  trzech 
sprawców  tego  rozboju. 

20.07.96 r. 
O  godz.  12.40 na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący  samochodem  dostaw
czym marki mercedes mieszkaniec 
Harbutowiczajechałdrogę prawi
dłowo  jadącemu  toyotą  miesz
kańcowi  Zielonej Góry.  Sprawcę 
kolizji  ukarano  mandatem. 

21.07.96 r. 
O  godz.  00.30  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym 
mieszkańca  Ustronia  kierującego 
rowerem.  Wynik  badania  alko
matem — 2,79  prom. 

21.07.96 r. 
O  godz.  2.10  w  skutek  nie  za
chowania  należytej  ostrożności 
podczas  wykonywania  manewru 
cofania na parkingu  samochodo
wym przy motelu  „Marabu", kie
rujący  VW  golfem  mieszkaniec 
Skoczowa doprowadził do kolizji 
z toyotą  corollą  własności  miesz
kańca Sosnowca. Sprawcę  ukara
no  mandatem  w  wysokości  30 
złotych. 

21.07.96 r. 
O  godz.  7.15  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  został  powiadomio

ny  o  wybiciu  szyby  w  lewych 
drzwiach samochodu cinąuecento 
będącego  własnością  mieszkańca 
JastrzębiaZdroju.  Zdarzenie 
miało miejsce przy ul. Kościelnej. 

22.07.96 r. 
O  godz.  00.57  na  ul.  3  Maja 
zatrzymano  kierującego w  stanie 
nietrzeźwym  fiatem  126p  miesz
kańca  Ustronia.  Wynik  badania 
alkometrem  1,66 prom.  Kierowca 
nie posiadał  uprawnień do  kiero
wania  pojazdami. 

22.07.96 r. 
O  godz.  12.20  na  ul.  3  Maja 
zatrzymano  znajdującego  się 
w  stanie  nietrzeźwym  obywatela 
Niemiec,  kierującego  nissanem. 
Wynik  badania  alkometrem  0,72 
prom. 

22.07.96 r. 
O  godz.  17.45  kierujący  żukiem, 
na  chodniku  przy  DW  „Nauczy
ciel" nie zachował należytej ostro
żności podczas wykonywania ma
newru  cofania  w  wyniku  czego 
tyłem wozu najechał na idącą mie
szkankę  JastrzębiaZdroju.  Po
szkodowana z urazem prawej sto
py  została  przewieziona  do  Szpi
tala  Śląskiego w  Cieszynie. 

24.07.96 r. 
O  godz.  14.50  kierujący  fiatem 
126p  mieszkaniec  Jastrzębia
Zdroju  w  rejonie  skrzyżowania 
ulicy  Wczasowej  z  Wiślańską  źle 
wykonał  manewr  skrętu  i dopro
wadził do kolizji drogowej z mie
szkańcem Chorzowajadącym cin
ąuecento.  Sprawcę  kolizji  ukara
no mandatem.  (M.P.) 

18.07.  —  Ustalono winnego i na
kazano  zlikwidowanie  dzikiego 
wysypiska  śmieci  przy ul.  Kreta. 
—  Nałożono  mandat  20  zł  za 
usytuowanie  reklam w pasie dro
gowym bez odpowiednich  zezwo
leń przez jeden  z domów  wczaso
wych przy  ul. Sanatoryjnej. 
—  Nałożono  mandat  w wysoko
ści  100 zł za usytuowanie  reklam 
w pasie drogowym  ulic  Wczaso
wej i Polańskiej bez wymaganych 
zezwoleń. 
—  Rekontrola  wcześniej  wyda
nych poleceń porządkowych przy 
ul. Wiosennej. Zalecenia wykona

19.07.  —  Interwencja  w  sprawie 
nielegalnego  handlu  w  okolicach 
Szpitala  Uzdrowiskowego. 
—  Rekontrola zaleceń porządko
wych przy ul. Gałczyńskiego.  Za
lecenia  wykonano. 

21.07.  —  W  trakcie  kontroli 
Dobki  w  trzech  przypadkach 
interweniowano  w  sprawie  wja
zdu  samochodów  na  tereny  zie
lone. 

22.07.  —  W  trakcie  kontroli  na
kazano  opuszczenie  targowiska 
obywatelce Ukrainy za brak pasz
portu  i wymaganych  zezwoleń  na 
handel. 
—  Zgłoszono odpowiednim  służ
bom dewastację dużej liczby  zna
ków  drogowych  i  2  drogowska
zów przy  ul.  Wczasowej. 
—  Ustalono  osobę  odpowiedzia
lną  za zanieczyszczenie skarpy na 
os. Manhatan  i nakazano natych
miastowe  uporządkowanie  tere
nu. 

23.07.  —  Interweniowano  przy 
ul.  Wiślańskiej  w  sprawie  pod
rzucania  śmieci.  Ustalono,  że 
odpady  pochodzą  z  pobliskiego 
campingu. Właścicielowi  udzielo
no  nagany. 
—  Nałożono mandat w wys. 20 zł 
za  zniszczenie  zieleńca  przy  po
czcie. 

24.07.  —  Nałożono  mandat 
w wys. 20 zł za prowadzenie niele
galnego  handlu  przy  Szpitalu 
Uzdrowiskowym. 
—  Rekontrola  wcześniej  wyda
nych  zaleceń  porządkowych  przy 
ul.  Sikorskiego.  Zalecenia  wyko
nano.  (mn) 
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ŚLĄSK  ZAŚPIEWAŁ 
Jak  można  się było  spodzie

wać występ  Państwowego  Ze
społu  Pieśni  i  Tańca  „Śląsk" 
przyciągnął  w  niedzielę  bar
dzo  dużą  liczbę  widzów.  Am
fiteatr był wypełniony.  Nie  ty
lko ustroniacy  przyzwyczajeni 
do  wizyt  zespołu  w  naszym 
mieście,  ale  również  wczaso
wicze  licznie  przybyli  na  kon
cert. 

Na  scenie  doskonale  preze
ntowała  się  orkiestra,  chór 

i  tancerze,  których  zdolności 
zachwyciły wszystkich.  Bliskie 
sercu  pieśni  naszego  regionu 
publiczność  śpiewała  razem 
z  artystami.  Na  widowni  pa
nowała  bardzo  serdeczna,  nie
malże  rodzinna  atmosfera, 
zwłaszcza  że  wielu  rodziców 
przyprowadziło  swoje  pocie
chy,  by  od  najmłodszych  lat 
mogły  uczestniczyć  w  impre
zach  kulturalnych  na  najwyż
szym  poziomie. 

Przez  trzy  wieczory  w  ramach  Festiwalu  rozbrzmiewała  też 
w ustrońskim  amfiteatrze Dobra  Nowina  —  Ewangelia  głoszo
na  przez  pastora  Andrzeja  Lubera  oraz  przez  pastora  Zboru 
Zielonoświątkowego  z  Jastrzębia,  Leszka  Mochę.  Jego  żona, 
Małgorzata  Mocha,  wykonywała  również  podczas  Festiwalu 
solowe  pieśni.  Każdego  wieczoru  po  programie  ewaneglizacyj
nym  modlono  się  z  ludźmi,  którzy  wyrazili  taką  potrzebę. 
Modlono  się  o  zdrowie,  o  rozwiązanie  różnych  problemów, 
o  osobistą  odnowę  duchową,  a  ludzie  po  modlitwie  odchodzili 
duchowo  posileni. 

Równolegle  do  programów  ewangelizacyjnych  odbywały  się 
w  amfiteatrze programy  dla  dzieci,  na  które  składały  się  lekcje 
biblijne,  teatrzyk  kukiełkowy  i  quizy.  Na  zakończenie  dzieci 
otrzymały  symboliczne  upominki. 

Dzieci miały  też wkład  w program  Festiwalu.  Grupa  rytmicz
notaneczna dzieci  z ustrońskiego  Zboru  brała  udział w  Marszu 
dla  Jezusa  oraz  dała  występ  w  pierwszym  dniu  Festiwalu. 

Nie  wystąpił  w  amfiteatrze  zapowiadany  na  festiwalowych 
afiszach  międzynarodowy  i  międzywyznaniowy  zespół  „The 
Continentals",  z powodu  przenikliwego  zimna i późnej pory,  na 
jaką  został  przewidziany  koncert. 

W  spotkaniach  festiwalowych  w  amfiteatrze  uczestniczyło 
pomimo  niesprzyjającej pogody  średnio  8001000  osób  dzien
nie.  W  sobotę,  w  ostatnim  dniu  festiwalowych  występów,  na 
zakończenie  pastor  Andrzej  Luber  podziękował  burmistrzowi 
Kazimierzowi  Hanusowi  i  Tadeuszowi  Dudzie  oraz  pracow
nikom  Urzędu  Miejskiego za  przychylną  i otwartą  postawę  dla 
Festiwalu,  a  także  podziękował  ustrońskiej  policji  i  straży 
miejskiej  za  czuwanie  nad  porządkiem  podczas  Marszu  dla 
Jezusa. 

Oficjalne  zakończenie  Festiwalu  odbyło  się  w  niedzielę  21 
lipca  w  kaplicy  Zboru  Zielonoświątkowego  „Betel"  podczas 
dopołudniowego  nabożeństwa.  Panowała  podniosła,  duchowa 
atmosfera,  a  wielu  ludzi  płakało  ze  wzruszenia. 

Organizatorzy  Festiwalu  zapewniają,  że  pomimo  niesprzy
jającej  pogody  są  bardzo  zadowoleni  z  Festiwalu,  z  całego 
jego  przebiegu  i  atmosfery.  Już  teraz  zapraszają  miesz
kańców  Ustronia  na  kolejny  Festiwal  Dobrej  Nowiny  w  przy
szłym  roku. 

Uczestniczka  Festiwalu 

(cd. ze sir. 1) 

„Zjednocz nas Panie",  będącą  modlitwą  o jedności  miłość  Bożą 
w sercach  ludzi. Pieśń  ta otwierała  i kończyła  Festiwal, była jego 
hymnem. 

W  czwartek  oprócz  wspomnianego  już  zespołu  „Armi a 
Syloe"  i  grupy  wokalnej  „Betel"  wystąpiła  także  z  recitalem 
muzycznotanecznym  Monika  Klingiert  z Lublina. Na  szczegól
ną  uwagę zasługiwał  taniec Moniki , która  właśnie w ten  sposób, 
poprzez  taniec,  w  szczególnie  wyrazisty  i  sugestywny  sposób 
przekazywała  głębokie  biblijne  treści. 

W  piątek  uczestnicy  Festiwalu  mogli  usłyszeć  relacje  ludzi, 
którzy  kiedyś  byli  głęboko  pogrążeni  w  alkoholizmie,  lecz 
zostali  wyrwani  z  nałogu  poprzez  głęboką  wiarę  i  ufność  do 
Boga  oraz  oparcie  i  przyjaźń  zaoferowaną  przez  ludzi  z  Misji 
„Now a  Nadzieja",  działającej  przy  Kościele  Zielonoświątko
wym na  terenie całego  kraju. Relacjom  tym  towarzyszyły  pieśni 
śpiewane  przez  grupę  z  „Nowej  Nadziei". 

Oprócz  programu  „Nowej  Nadziei",  koncertu  zespołu 
„Armi a  Syloe"  i  wykonanego  do  podkładu  słownomuzy
cznego  występu  tanecznego  Moniki  z  Lublina,  w  piątek  19 
lipca  wystąpił  zespół  Janusza  Bigdy  z  Mikołajek.  Ciepły 
głos  Janusza  i  głęboka  treść  śpiewanych  przez  niego  pieśni 
sprawiały,  że  słuchacze  mogli  przeżywać  prawdziwą  duchową 
ucztę. 

W  sobotę  20  lipca  w  godzinach  dopołudniowych  na  ulicach 
naszego  miasta  pojawiła  się  Chrześcijańska  Kapela  Uliczna  ze 
Zboru  Zielonoświątkowego  „Betania"  z Katowic,  grając i śpie
wając  chrześcijańskie  pieśni.  Rozdawali  też  literaturę  chrześ
cijańską, dzielili  się z przechodniami  swymi przeżyciami  ducho
wymi oraz zapraszali  na  Festiwal. Podobny  występ  uliczny  miał 
miejsce  w  piątek  19  lipca  w  Skoczowie.  Jak  można  było 
zauważyć,  występy  te  spotkały  się  z  życzliwym,  a  nawet 
entugastycznym  przyjęciem  ze  strony  przechodniów. 

W  sobotni  wieczór  oprócz  wspomnianych  już  zespołów 
Janusza  Bigdy z Mikołajek oraz  „Betel" z Bydgoszczy,  wystąpił 
zespół  DCN  z  Tczewa  prezentujący  chrześcijańską  muzykę 
o  młodzieżowym  brzmieniu. 

Grano  też na  ulicy.  Fot.  W. Suchta 

  DCÄyliX

Marsz  dla  Jezusa.  Fot.  W. Suchta 
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Fot.  W. Suchta 

Już  po  raz  siódmy  obok  klasztoru  Dominikanów  w Her
manicach  młodzież  z całej  Polski  rozbiła  namioty,  by  uczest
niczyć  w  VII I  Dominikańskim  Kolokwium.  Od  7 do  27  lipca 
odbyły  się  trzy  sesje,  na których  słuchano  wykładów,  dys
kutowano,  stawiano  pytania.  Każda  z  sesji  trwała  tydzień, 
z  wiodącymi  tematami:  wiarą,  filozofią  i miłością. 

Prowadzący  pierwszą  sesję prof.  Zygmunt  Marzys  ze  Szkoły 
Wiary  z Fryburga  Szwajcarskiego  po  bardzo  interesujących 
warsztatach  biblijnych,  mówił  swym  słuchaczom,  iż nie  muszą 
zapamiętać  wszystkiego,  a  jedynie  wyjechać  z Hermanie ze 
świadomością,  że takie  problemy  istnieją.  Co  jest  w Bibli i 
symboliką, a co  realiami  starożytności.  Młodzieży  przybliżono 
ludzi  przymierza:  Abrahama,  Mojżesza,  Dawida,  Jeremiasza 
i  Jezusa.  Podczas  drugiej  sesji  mówiono  o  Ojcach  Europy: 
Sokratesie, Arystotelesie,  Platonie,  św. Augustynie  i św.  Toma
szu.  Na  wykłady  Włodzimierza  Dłubacza  z KU L  zjawiło  się 
wyjątkowo  dużo  słuchaczy.  Prowadzący  kolokwium  obawiali 
się nawet,  czy  hermanicka  łąka  pomieści  wszystkich  chętnych. 
Dominowali  studenci  i  uczniowie  szkół  średnich.  Na  trzecią 
sesję poświęconą  miłości,  prowadzoną  przez  J.  Pulikowskiego, 
przyjechali  słuchacze  nieco  starsi,  często  już  małżeństwa. 

Prowadzący  od  początku  Kolokwia  Dominikańskie  ojciec 
Jan  Góra  zwracając  się  do  młodzieży  przybywającej  do  Her
manie  napisał:  „Papież  pobłogosławił  Hermanice.  22 maja 
ubiegłego  roku  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II  lecąc  do  Skoczowa 
zniżył  się  nad  hermanicką  łąką,  pobłogosławił  zgromadzoną 
młodzież,  zrzucił  różańce... 

Swoim  błogosławieństwem  nadał  pewną  rangę  duszpasters
kim  działaniom  w  Hermanicach  oraz  wyznaczył  horyzont:  ku 
dojrzałości  chrześcijańskiej.  Ojciec  Święty  wrócił  do  Hermanie 
po  latach.  Kiedyś  był  tam  na  ćwiczeniach  wojskowych,  jeszcze 
jako  student.  Teraz  jako  Papież  pobłogosławił  dziełu." 

W  „Piwniczce  pod  Bocia
nem"  odbyły się po raz kolejny 
Posiady  Góralskie. Samo miej
sce  robi  wrażenie,  a  ekspona
tów  tam  zgromadzonych  nie 
powstydziłoby  się  nawet  mu
zeum. Autentyczne  sanie,  stare 
narty,  kijki ,  maszyny  i  narzę
dzia,  używane  kiedyś  w gos
podarstwie, a nawet  drewniana 
łódź z wiosłami  tworzą  cieka
wy  klimat,  na  którego  tle  dos
konale prezentowały  się zespo
ły  góralskie.  20  lipca  Pod  Bo
cianem  przygrywali  Wałasi 
i  kapela  ze  Słowacji. 

Zbigniew  Wałach,  wnuk 
znanego  malarza  Jana  Wała
cha, Jan  Kaczmarzyk,  Andrzej 
Małyjurek,  Maciej  Rosenberg 
i Zbigniew Michałek  to  „Wała
si".  Nikt  z  tych  młodych  ludzi 
mieszkających  w  Istebnej,  Ko
niakowie,  Jaworzynce,  nie 
uczył  się gry  w  szkole  muzycz
nej, w  co  trudno  uwierzyć  słu
chając jak  wywijają  smyczka
mi.  Występują  na  Tygodniu 
Kultury  Beskidzkiej  i  innych 
festiwalach. Towarzyszyli  tak
że  Józefowi  Skrzekowi.  Gdy 
pytamy  o  próby  odpowiadają, 
że  spotykają  się  po  prostu  raz 

w  tygodniu  i  śpiewają.  Pieśni 
i  utworów  muzycznych  uczyli 
się  od  dziadków,  ale  śpiewają 
także  dla  młodych. 

Młodzi  ludzie  bardzo  lubią 
tego  typu  muzykę,  świetnie  się 
przy  niej  bawią.  Wraca  moda 
na  folklor  i uważamy, że jest  to 
pozytywne  zjawisko,  bo  to 
w  końcu  nasze  korzenie. 

Drugi  zespół  przyjechał  Pod 
Bociana ze Skalitego na  Słowa
cji . Tworzą  go: Gustav  Gomo
la,  Pavel  Capek  i Roman  Ca
pek.  Zostali  bardzo  dobrze 
przyjęci w Ustroniu,  choć  nie 
byli  tym  specjalnie  zdziwieni. 
—  To  jest  ta sama  muzyka. 
Czy gramy  polskie piosenki  na 
Słowacji  czy  słowackie  w  Po
lsce,  są one  tak  samo  ciepło 
przyjmowane  i  tak  samo  ży
wiołowo  publiczność  śpiewa 
z nami. Bardzo  się cieszymy, że 
młodym  też  się  podoba. 

Podobało  się  wszystkim, 
a dowcipy  opowiadali  na  zmia
nę  członkowie  zespołów i goś
cie piwniczki.  Impreza  udowo
dniła,  że  folklor  to nie  tylko 
muzeum  i pogadanki,  ale także 
wspólna  zabawa. 

(mn) 

INFORMACJ E  DLA  ROLIMIKOW 
Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  informuje,  że  na 
terenie Ustronia  usługi  koszenia zboża,  transportu  i  prasowania 
słomy wykonują  rolnicy  indywidualni,  Spółdzielnia  Usług  Rol
niczych  i Spółdzielnia  Produkcyjna  „Jelenica". 
W  SUR  —  teł.  542580,  542684 
koszt  usługi  kombajnu  wynosi  120,00  zł 
prasy  bez  sznurka  58,00  zł 
ciągnika  z przyczepą  w  zależności  od  mocy  20,00  —  30.00  zł 
SUR  oferuje  usługi  polowe  i  transportowe  we  wszystkich 
czynnościach  rolniczych. 
RSP  „Jelenica"   tel.  543400,  542600 
koszt  kombajnu  120,00  zł 
kombajn z sieczkarnią  150,00  zł 
prasa  bez  sznurka  60,00  zł 
1  kg  sznurka  10,00  zł 
ciągnik  z przyczepą  U914  36,00  zł 

ciągnik z 2 przyczepami  U914  44,00  zł 
ciągnik  3514  K  z przyczepą  32,79  zł 
ciągnik  3514  K z 2  przyczepamu  42,62  zł 
GS  SCH  magazyn  Ustroń  przy  ul. Fabrycznej,  prowadzi 
sprzedaż  sznurka  do  snopowiązałki  i prasy,  tel.  542889. 
Sprzedaż  drobnego  sprzętu  rolniczego  i  żniwnego  prowadzi 
sklep  przy  ul.  Daszyńskiego. 
Skup  zboża  prowadzić  będzie  Mły n  na  Sypaniu  w Ustroniu 
Hermanicach  w  godz.  7.00  —  15.00. 
Skupować  będzie  pszenicę,  żyto  oraz  jęczmień  w niewielkich 
ilościach,  przy  zanieczyszczeniu  do  6%,  wilgotności  do  15%. 
Zboże z poprzedniego  roku  skupowane  jest  w  cenie  600  zł  za 
tonę. 
Wszelkie  inne  informacje  do  uzyskania  w  biurze  Młyna,  tel. 
542416.  Przypominamy  właścicielom  gruntów,  zarządcom, 
dzierżawcom  o obowiązku  zwalczania  chwastów. 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszeni a  drobn e 

Serdeczne podziękowania  dla pana  Pe
nkały  z  UslroniaPolany  za  odnalezie
nie  i  zwrot  zgubionych  dokumentów. 

Zatrudnię  emerytów,  rencistów  w  cha
rakterze  kierowcy.  Tel.  543951. 

  ^ N ! 

GABINET 
STOMATOLOGICZNY 
Ustroń ,  ul .  Szpitaln a  45 

(DW  Malwa ) 
D o  końc a  s ierpn i a 
cen y  p r o m o c y j n e l 

Te l .  54 28 86 

Sprzedam  niedrogo  kocioł  grzew
czy  gazowy  dwufunkcyjny.  Typ 
ARMSC  20.  UstrońHermanice,  ul. 
Urocza  39. 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywanów, 
tapicerki  meblowej  i  samochodowej. 
Tel.  543839  w  godz.  7.00  9.00, 
17—20. 

Gabine t  Lekarsk i 
Choroby wewnętrzne,  ziołolecznic
t w o ,  EKG,  z lecan ie  z a b i e g ó w  w  Za

kładzie  Przyrodoleczniczym. 

lek .  choró b  wewnęt rznych , 
specj .  balneokl imatologi i  i me

dycyn y  fizykalnej , 
c z y n n y :  poniedziałk i  i  środ y 

od  1 5 . 0 0  1 6 . 0 0 
USTROŃ.  UL.  BRODY  2 

—
—
—
—
—

—
—

USTROŃ, 
UL .  FABRYCZN A  1 

(był y  ośrode k  zdrow ia ) 

tel.  541084 






Od  1  sierpnia  sklep 

MAJ A 
w Ustroniu  Polanie 

(kolo  dworca  PKP) 

w p r o w a d za  w y
p r z e d aż  o d z i e ży 
p o  c e n a ch  hur 

t o w y c h. 

Skle p
o f e r u j e : 

—  a r t y k u ł y  d o  p rodukc j i  ro lne j 
—  narzędz i a  i  e lek t ronarzędz i a 
—  a r t y k u ł y  e lek t r yczn e  i  chemiczn e 

—

W"  WBSfr  ̂ < 

ai&fiM s 'i æsal 

Znany  uslroński  globtroter  I ranciszek  Bojda pod*och  lalach  przerwy 
wyruszył ponownie na  rowerowy  podbój Europy. Tym  razem  towarzy
szy mu córka  Iwona. Odważny duet  wyruszył  spod  Urzędu  Miejskiego. 

Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutn ic tw a  i  Kuźnic twa , 
ul .  Hutn icz a  3,  tel.  54 29 96 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Heczkowie  —  wy

stawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  „Suknia  cieszyńska"  oraz 
—  Sport  w  Ustroniu 

Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
Muzeum  czynne  od  środy  do  piątku  w  godz.  9.00   14.00,  we  wtorki 
9  16,  soboty  i niedziele  9.00  13.00 

Oddział  Muzeum  „Zb io r y  Mar i i  Ska l i ck ie j " 
3  Ma j a  68,  tel.  54 29 96 
czynna  we wtorki  i czwartki  od  9 — 18,  środy  i piątki  od  9—13. 

wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
„Beskidy  w twórczości  rodzinnej"  — R.  Demel,  Z.  DemelBąkosz, 
W.  Bąkosz. 
malarstwo  natury  w drewnie  Stanisława  Zormana  (Czechy) 

Imprezy  kulturalne 
3.08.19%  r.  Koncert  promocyjny  grupy  PERFECT 
sobota  Amfiteatr 
godz.  20.00 

11.08.1996  r.(niedziela)  Rocznica  Powstania  Warszawskiego: 
10.30  Msza  św. w intencji  poległych  żołnierzy  AK  w  II  Wojnie  Świat. 
11.00  Koncert  Orkiestry  Dętej  KWK  „Pniówek"  (Rynek). 
11.20  Uroczystość  patriotyczna  przy  pomniku  (Rynek). 
11.08.1996  r.  Wybory  MISS  WAKACJ I 
niedziela  Amfiteatr 
godz.  16.00 

Sport 
10.08.1996  r.  Tenisowy  Puchar   Lata  dla  zawodników  do  lat  16tu. 
sobota  Korty  w  Parku  Kościuszki 

Kin o  „Zdrój "   —  ul .  Sana to ry jn a  7  (baseny) 

26.7—1.08.  godz.  16.00  DORWAĆ  MAŁEGO 
19.00  PRZED  EGZEKUCJĄ 
16.00  POCIĄG  Z  FORSĄ 
19.00  12  MAŁ P 
16.00  SZKARŁATNA  LITERA 
19.00  DZIWNE  DNI 

KIN O  NOCNE  01.8.96  —  21.15  SPAY  HARD 
08.8.96  —  21.15  PRIMAL  FEAR 

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

godz. 
02—08.08.  godz. 

godz. 
09—15.08.  godz. 

godz. 

l  ot.  W.  buchta 

DYŻURY  APTEK 
Do  3  sierpni a  —  aptek a  Elb a  prz y  ul .  Cieszyńskiej . 
3—10  sierpni a  —  aptek a  Pod  Najad ą  prz y  ul .  3  Maja . 
Przejęci e  dyżur u  następuj e  o  godz .  8.00. 
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PRODUCENT  KABI N 
P R Y S Z N I C O W Y C H 

o f e r u j e 
—  kabin y  prysznicow e  narożn a z możliwości ą  regulowani a  wy 

miaró w  zewnętrznyc h 
—  kabin y  czterościenn e  z komple tny m  wyposażenie m 
—  kabin y  nawannow e  (zabudow a  nawannowa ) 
—  kabin y  półokrągł e 
—  wann y  i brodzik i  renonowanyc h  f i r m 
—  armatura ,  nośnik i  s tyropianow e  po d  brodzik i 
—  kabin y  innyc h  f i r m  w  ceni e  producent a 

UWAG A 

Wykonujemy  kabiny, zabudowy  nawannowe,  inne ścianki wg  indywidu
alnych  rozwiązań. 
Zapewniamy  fachowe  doradztwo,  montaż  własnych  wyrobów  oraz 
serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny. 
Zapraszamy do współpracy  hurtownie  i  sklepy. 

RSP  „JELENICA " 
uprzejmi e  informuj e  o  otwarc i u  włas 
ne j  hur town i  w  UstroniuHermanicac h 
prz y ul . Skoczowskie j  76 tel^fa x  543201 

H u r t o w n i a  o f e r u j e : 

Wody  mineralne  i  napoje  Ustronianka  0,33,  1 I, PET w cenach  producenta 
piwa, wina,  szampany,  soki  100%  w kartonach,  Pepsi  Cola,  Coca  Cola,  napoje 
żywieckie, 
Papierosy  oraz  wiele  innych  artykułów. 

Zapewniam y  dogodn y  dojazd ,  szybk ą  i mił ą  obsługę . 
Zapraszam y  o d poniedziałk u  d o sobot y  od godz .  7.00—19.00. 

Na  życzeni e  k l ient a  t o w a r  dostarczym y  w łasny m  t ranspor tem . 

r  ^ 
Regionalny bar 

Piwniczka  pod  Bocianem 
zaprasza  smakoszy  piwa  na  festyny 
oraz  pieczenie  kiełbasy  przy  ognis

ku  i  muzyce 
Bar  czynny  codziennie 
od  godz.  6.00—22.30 

w  niedziele  i  święta  od  godz  7.00 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego  80,  tel.  542526 

Fot.  W.  Suchta 

Po  każdym  deszczu  na ul.  Sikorskiego  powstają  okazale  kałuże. 
Mieszkańcy  skarżą  się, interweniują,  niestety  bez skutku.  Po 
sfotografowaniu widocznej  na zdjęciu sporej  kałuży, o wyjaśnienie 
poprosiliśmy Adama Mazura z Wydziału Techniczno  Inwestycyj
nego  UM .  A. Mazur   powiedział  nam: 

Przedstawione na zdjęciu  kałuże,  znajdują się na  skrzyżowaniu 
ul.  Traugutta  i  Sikorskiego.  Powstają  on  po  każdym  deszczu 
z  powodu  złego  ukształtowania  nawierzchni,  która  akurat  na 
środku jest  zaniżona. A zatem woda  z drogi nie może dostać się do 
kanalizacji  deszczowej  gromadząc  się na jej  środku. 

Jednakże  problem  dotyczy  całego  osiedla  domów  jednorodzin
nych, potocznie nazywanego  osiedlem  generałów.  Wszystkie  drogi 
na  tym  osiedlu  już dawno  zatraciły  swój profil podłużny  i poprze
czny. 

Problem  rozwiązać  można  poprzez  podniesienie  zapadniętych 
fragmentów dróg, do takiego poziomu, aby woda mogła  swobodnie 
spłynąć do krat  ulicznych.  Innymi  słowy,  kompleksowe  wyprofilo
wanie  wszystkich  ulic  na  osiedlu  i  ułożenie  warstwy  ścieralnej 
z asfaltobetonu  poprawi  sytuację. 

Ułożenie nowego dywanika  asfaltu  w miejscu  istniejących  kałuż 
spowoduje tylko, że część wody  trafi do krat, a część skumuluje się 
na  jezdni  w miejscu,  gdzie  zakończonoby  układanie  asfaltu,  czyli 
pod  bramą  sąsiada.  Wbrew  pozorom  nawet  usunięcie  tylko  tych 
dwóch  kałuż  kosztuje ok.  6.000 zł. 

Niestety, tegoroczne środki  finansowe  mimo fatalnej w skutkach 
zimy są niższe od zeszłorocznych. 

W związku z tym pracownicy tut. UM mają wiele dylematów z ich 
rozdysponowaniem,  mimo że pragną  rozsądnie i rzetelnie  wykonać 
swoją  pracę.  Potrzeby  miasta  są tak ogromne,  że w wielu  przy
padkach  mieszkańcy  naszego  miasta  muszą  się  zetknąć  z od
mowami, jak  to ma miejsce w przypadku  wnioskodawców  z osiedla 
generałów. 

SZANOWNI  MIESZKAŃCY 
Uprzejmie  przypominamy,  że  zgodnie  z  Uchwałą  Rady 

Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  z dnia  30 października  1992  r. 
jednostki  organizacyjne,  użytkownicy  lokali  handlowych,  gast
ronomicznych,  usługowych,  stoisk  stałych  oraz  osoby  fizyczne 
będące właścicielami  lub zarządcami nieruchomości  są zobowią
zani  do  posiadania  odpowiednich  pojemników  do  gromadznia 
śmieci. 
Pojemniki  te winny być przechowywane w miejscach  niewidocz
nych z dróg  publicznych,  natomiast  w dniu wywozu powinny  być 
w miejscach  umożliwiających  swobodny  dojazd samochodu  śmie
ciarki . Właściciele  i podmioty  wyżej  wymienione  zobowiązani są 
do posiadania i przedstawiania na żądanie  Straży  Miejskiej  oraz 
osób  upoważnionych  przez  Zarząd  Miasta  dowodu  opłaty za 
wywóz  odpadów. 
Wprowadzony  na  terenie  miasta  obowiązek  selektywnego  gro
madzenia  odpadów  nadal  obowiązuje  i  obowiązuje  wszystkich 
wyżej   wymienionych. 
Jednak  jednostki  prowadzące  działalność  gospodarczą  zobo
wiązane do przeprowadzenia  selekcji odpadów  oraz ich  umiesz
kodliwiania  bądź  zagospodarowania  w własnym  zakresie. 

Wyżej wymieniona  uchwała zabrania ponadto na  terenie miasta: 
1.  spalania  plastików,  opon,  papy  i  innych  produktów  nie 
będących  ogólnie  stosowanym  opałem. 
2.  bezpośredniego  odprowadzania  ścieków  do  ziemi  i  wody. 
Nie  stosowanie  się do  powyższych  zaleceń  pociąga  za  sobą 
odpowiedzialność  karną. 

Jednocześnie  prosimy  mieszkańców  o  wzmożenie  segregacji 
odpadów.  Jakkolwiek  punkty  do  segregacji  wzbudzają  wiele 
emocji, a zawartość niektórych  kontenerów pozostawia  wiele do 
życzenia,  to jednak  w większości są to surowce wtórne trafiające 
do  ponownego  przerobu.  Koszty  zbiórki  surowców  są po
krywane  z budżetu  miasta. 
Zaprzestając  segregacji  odpadów  powodujemy  wzrost  opłat za 
wywóz  śmieci  ponoszonych  przez  nas  wszystkich.  Informujemy, 
że tylko za koszt  składowania  śmieci na wysypisku  w  Jastrzębiu 
płacimy  14 dolarów  za  tonę. 
Segregując  odpady  będziemy  ponosili  mniejsze  opłaty  za wywóz 
śmieci  a dodatkowo  przyczyniamy  się do ochrony  środowiska, 
gdyż śmieci  trafiając e na wysypisko  tracone są —jak o  surowiec, 
bezpowrotnie. 

Zca  Burmistrza  Miasta 
mgr  inż.  Tadeusz  Duda 
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Fot. W. Such ta 

Frekwencja  na  imprezach  w Amfiteatrze  zależy  głównie od 
pogody.  W tym roku  na widowni  zasiadało  średnio  około 600 
osób na 1500 miejsc. Na „Kabaretowisku" i festiwalu Gaudę Fest 
był  komplet.  Śląsk  oglądało  1200  widzów,  na Festiwal  Dobrej 
Nowiny przychodziło  średnio po  1000 osób. Jak powiedział nam 
Adam Nowak, nie  ruszy  prawdopodobnie  kino  letnie.  Przyczyn 
jest  kilka. Z winy  Urzędu  Miejskiego  opóźniło  się montowanie 
szafy  transformatorowej,  co uniemożliwiło  założenie  kabli do
prowadzających prąd do kabiny operatorskiej. W związku z przy
gotowaniem  festiwalu  Gaudę  Fest  amfiteatr  był bardzo  długo 
zajęty przez  organizatorów.  Z powodu  nieporozumień  z kinem 
„Zdrój "  wycofał  się kontrahent.  Po  porozumieniu  z  nowym 
—  „Silesią"  okazało  się, że pogoda  jest  tak  niepewna, że 
powodzenie  całego  przedsięwzięcia  stoi  pod  znakiem  zapytania. 

""KIÓTEL  P O L A N A 
z a p r a s za  c o d z i e n n i e: 

do  restaurac ji  w godz.  9
do  dr in k  bar u  w godz.  I' . 

K.uchnia  czynna  całą  dobę 
D a n c i n g i  —  czwartek,  piątek,  sobota 
Apartamenty  — pokoje  dwusosobowe 
Sauna 

Roztomili  ustróniocy! 
Nó, dziwejcie sie, ludeczkowie  złoci, jako  sie nóm  to lato  skulało. 

Oto  w „Ustróńskij"  pisało,  że za niedłógo  bydóm  dożynki,  a po 
dożynkach  tyn czas tak  hónym  zleci, że ani sie nie  łobezdrymy.jak 
trzeja  bydzie  ziymioki  kopać,  a dzieckóm  sie szkoła  zacznie. 
Tydziyń  ty mu też było Hanki,  a jako  to prawióm,  że od Hanki  zimne 
wieczory i ranki.  Jyny że latoś zimne  wiczory i ranki mómy  prawie 
przez  cale  lato, a dwa  tydnie  tymu,  to aji snoci  w Tatrach  śniyg 
napadoł. Na to ci  sumeryja! 

Pieknie  też  dziynkujym  tym wszyckim,  kierzi mi winszowali na 
miano.  Myślała  żechjesi  Stecka  nie przidzie  do mie po  winszu, to 
bych ji  powiedziała,  że przijechoł  mój  łujec z Hameryki.  Zdało mi 
sie,  że  może  Stecka  by sie z nim rada  spotkała  i mogli  by  se 
połopowiadać w trzóch jynzykach:  po hamerykańsku,  po polsku  i po 
naszymu.  Łujec  jeszcze  dobrze  po  naszymu  pamiynto,  chocioż 
w Hameryce je już  piynćdziesiónt  roków,  od samej  wojny.  Nó, ale 
Stecka  nie prziszła,  a łujec już  łodjyżdżo,  lóż teraz już je po  ptokach. 

Dziynkujym  też  tymu  Jónkowi,  co nóm,  Hankom,  do  „Ustróńs
kij"   winsz na miano  posłoł.  Nó, Jónku,  bydym  dowała  pozór na 
klepetajyny  ty też dowej pozór  na siebie, bo jak  żeś taki je, jakoś  sie 
podpisol,  to se kiedy  możesz  narobić  łostudy i też klepeta  potrzas
kać, jak  pujdziesz slaby ku chałupie. A z tóm paścióm  kole gminy  to 
mosz,  Jónku,  racyje.  To je  tako  dziura,  co tam  jisto  kiesi  była 
latarnia w tym miejscu abo jakisi  słupek.  Nima  to wielko dziura, ale 
jak  sie kiery  śpiycho,  to sie może  na ni zaszmatłać.  Oto  niedowno 
Kareł spod Małej Czantoryje  mi łopowiodoł, że był po  zaświadczyni 
na  gminie  i mioł  potym  z tym papiórkym  jechać  do  Cieszyna. 
Wychodzi z gminy,  dziwo sie, a tu autobus  do Cieszyna już  stoi na 
przLstanku.  Tóż Kareł  pognoł  w ty pięty  na tyn autobus,  nie doi 
pozór i wykopyrtoł  sie na tej dziurze jak  dłógi. Autobus  mu odjechoł, 
a  ón i tak sie musioł  wrócić do chałupy,  bo se galaty  zmazol. 

Kareł  prawił,  że pumału  trzeja  mu bydzie  łobiłi   siyc,  tóż  zaś 
bydzie  miło straszecznej  roboty.  Kiery  nimo pola,  tóż se  spoczywo 
przez  to lato, jako  poradzi.  Na tyn przikład  taki  Francek,  rechtór 
z Nierodzimio,  pojechoł z ceróm na bicyklu  i chcóm  calóm Europę 
objechać. Oto  też niedowno  byli w Ustroniu jedni  Francuzi,  kierzi 
chcóm z Polski  do  Francyje przynś  szlapcugiym.  Jedyn  ustróński 
gazda, jak  szli przez jego  miedze,  chciol im dać na bilet.  Prawił, że 
ón dycki jeździ  do cery do Niymiec  autobusym,  a do Francyje  to je 
o moc dalij. Ale ónisie  uwziyli,  że pujdóm pieszo.  Tóż niech im  tam 
bydzie. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO: 1) zielone płuca Ustronia 4) minerał izolacyjny 6) 
wąsata ryba 8) materac jud oków 9) znosi jaja 10) odgłos pracy 
silnika 11) rozbrajacz min 12) bóg egipski 13).... na sukces 14) 
pracz  wśród  zwierząt  15) wyspa w pobliżu  Zadaru  16) król 
stawu 17) na kawior 18) wieszak z żelaza 19) najlepsza obrona 
20) próbne  zatrudnienie 
PIONOWO:  1) lekkomyślny  facet 2) owoc klonu  i jesionu 3) 
duży balkon 4) ostoja dzikich zwierząt 5) paryski rzezimieszek 
6) świadek pojedynku na pistolety 7) składacz w drukarni  11) 
część wyrazu  13) kłótnie, zwady 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na odpowiedzi 
oczekujemy do  18 sierpnia br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  27 
LIPCOWE  UPAŁY 

Nagrodę 20 zł otrzymuje ANNA  DEBUDEJ  z Ustronia, ul. 
Sztwiertni  28. Zapraszamy  do  redakcji. 
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