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15 i 16 sierpnia w ramach dni Ustronia odbędzie się na  Równicy 
koncert „Tam gdzie biją źródła". Ubiegłoroczna  impreza  wzbudziła 
wiele  kontrowersji  dotyczących  rozwiązań  organizacyjnych. 
0  ocenę  poprzedniego  koncertu  oraz  nadzieje  na  tegoroczny  za
pytaliśmy  „osiadłych" na Równicy  właścicieli  „Czarciego  Kopy
ta", schroniska PTTK. oraz „Zbójnickiej Chaty". Korzystając z okazji 
zapytaliśmy  także o ocenę deszczowego  lipca. 

Mar ian  Suwara  (Czarcie  Kopyto) —  Jestem  trochę  krytycznie 
nastawiony  i uważam  imprezę  za  organizacyjny  falstart. Na  po
czątku,  do  godziny  14 było  trochę  ludzi,  potem  została  garstka. 
Impreza  była  przepiękna  i wiele  osób,  które  chciały ją  zobaczyć 
żałowały,  że  nie  mogły  się  dostać  na  miejsce.  Zamknięcie  drogi 
uważam  za  kompletny  nonsens.  Wielu  ludzi  po  prostu  nie  może 
dojść  na  szczyt.  Autobusy  nie  spełniły  oczekiwań.  Po  pierwsze 
jeździły  tylko  do określonej godziny,  a po drugie  trzeba było  cze
kać  na  dole,  aż  autokar  się  wypełni  i dodatkowo  zostawić  swój 
samochód  daleko  od  miejsca  swojego  pobytu.  Według  mnie  cał
kowite zamknięcie drogi na Równicę nie jest potrzebne.  Samocho
dy nie mogą oczywiście podjeżdżać pod ustawioną koło  schroniska 
scenę, ale  istnieje możliwość  dojazdu  do pewnego  miejsca,  gdzie 
jest plac, na którym  można nawrócić.  Przy  takiej  liczbie osób  ob
sługujących, pilnujących porządku prowadzenie parkingu  na  dro
dze nie jest żadnym  problemem,  tak samo jak kierowanie  ruchem. 
Jestem przekonany, że takie rozwiązania wpłyną korzystnie na prze
bieg całej  imprezy  i przede wszystkim  wzrośnie  frekwencja. Jeśli 
droga  będzie  zamknięta  stanie  się to,  co w  zeszłym  roku,  że  o  19 
przed  estradą  znajdowała się garstka  widzów,  a reszta  to byli  wy
stępujący albo organizatorzy.  Powiedzmy  sobie szczerze —  to  nie 
te czasy.  Jeśli  ktoś  siedzi  cały  tydzień  za  biurkiem,  to  trudno  mu 
wyjść na szczyt  nawet jeśli  nazywa  się to turystycznym  wejściem 

1 trwa tylko półtorej  godziny. 
—  Jeśli chodzi  o lipiec, to odkąd działam  na Równicy, taki  miesiąc 
jeszcze mi się nie zdarzył.  Tegoroczny  lipiec dla turystyki  to  hor
ror. Chwilami  zastanawialiśmy  się czy nie zamknąć lokalu. Żal jed
nak  było  tych,  którzy  mimo  paskudnej  pogody  dotarli  do  nas. 
Poza  tym  patrząc  na  gości,  dostrzegaliśmy  silne  oddziaływanie 
klęski, która miała miejsce w południowo  zachodniej części kraju. 
Widać było jednak jak  psychicznie  wpłynęła  na wszystkich  Pola
ków. Brakowało  letniej, wakacyjnej radości,  beztroski  i swobody. 
Mimo, że wkładaliśmy  wiele wysiłku  w uprzyjemnienie  im  czasu, 
nie udało się odwrócić  całkowicie  uwagi  od aktualnej  sytuacji. 

Lidi a  Tomaszek  (Zbójn icka  Chata) —  Koncert  sam w  sobie 
jest  bardzo  interesującym wydarzeniem  promującym nasze  mia
sto. Jednak  organizacja ubiegłorocznej  imprezy pozostawiła  wiele 
do życzenia.  Po pierwsze  bardzo  słaba  reklama  i informacja, a po 
drugie  dojazd.  Transport  autobusowy  nie  był  dobrze  zorganizo
wany  i mieszkańcy  Ustronia  nie mogli  się tu dostać. Osoby,  które 
miały dość siły  i samozaparcia  dotarły  na górę, ale wydaje mi  się, 

(cci.  na str. 2) 

O  festynie KS „Kuźnia" piszemy  na str. 7.  Fot.  W.  Suchta 

Władze  miasta  otrzymywały  liczne  sygnały  od  mieszkańców 
mówiące  o  konieczności  współpracy  z  gminami,  które  bardziej 
ucierpiały  w  czasie powodzi  niż  Ustroń.  Widząc  rozmiary  znisz
czeń  i potrzebę niesienia  pomocy, burmistrz Tadeusz  Duda  skon
taktował  się  ze  Sztabem  Przeciwpowodziowym  Województwa 
Katowickiego. Jego członkowie wyrazili  wdzięczność za  zaintere
sowanie  i przekazali  listę  trzech  gmin  z  rejonu  Raciborza,  które 
z chęciąprzyjmą każdą  formę pomocy.  Kontaktując się telefonicz
nie z ich wójtami stwierdzono, że dwie z nich mają  „sojuszników", 
znalazła  się  jednak  taka,  która  nie  nawiązała  jeszcze  kontaktu 
z innymi gminami  na terenie kraju. 31  lipca przed południem  odby
ło się w gminie  Lubomia  spotkanie  T. Dudy  z wójtem  Andrzejem 
Osieckim,  podczas  którego  ustalono  zakres  współpracy  między 

g™inami  (Cd.  na str. 4) 

Badania cholesterolu  prowa
dzone  przez  Gazetę  Wyborczą 
i Polskie Towarzystwo  Kardio
logiczne  odbędą  się  w  Ustro
niu w dniach 913 sierpnia.  Aby 
zbadać się należy spełnić  jeden 
warunek  —  posiadać  wycięty 
z Gazety  Wyborczej  specjalny 
kupon.  Akcja  rozpoczyna  się 
w  najbliższą  sobotę.  Badania 
przeprowadzane  będą  na  sta
dionie  Kuźni  Ustroń  i  trwać 
będą  do  środy  13  sierpnia. 

ZAPRASZA 
NA 



(cd.  ze  str.  1) 

że taka impreza zasługuje na większą  publiczność. Wszystko  zale
ży od organizacji. Wydaje mi się, że w obu przypadkach  trzeba  to 
zrobić po prostu dobrze. Jeśli  ruch będzie zamknięty,  informacje o 
kursach  autobusów  powinny  dotrzeć  do zainteresowanych,  a  ich 
ruch powinien  odbywać  się regularnie.  Potrzebny  byłby  ktoś  od
powiedzialny  za porządek. Nie słyszeliśmy o poważnych  korkach 
do  tej pory.  Największe zatłoczenie  panuje w  Boże  Ciało,  kiedy 
zjeżdżają się protestanci  z całej  Polski.  Ale  nawet  wtedy jest  za
chowany  porządek. 

nie pierwszej  w nocy.  Moim  zdaniem  powinien  rozpoczynać  się 
wcześniej  i kończyć  w granicach  godziny  21.  Przede  wszystkim 
jest  to  dla  nas  męczące.  Przed  rokiem  pracowaliśmy  prawie  na 
okrągło. Dla publiczności  też jest ważne, by wrócić wcześniej  do 
domu. Wiele osób przychodzi  z dziećmi  i muszą wychodzić w po
łowie  koncertu. 

Jeżeli  chodzi  o  lipiec,  to dość słabo  wypadamy.  Przed  rokiem 
lipiec też nie był najlepszy, ale ten był jeszcze słabszy. Tych  tury
stów z plecakami, którym pogoda nie przeszkadza, można  policzyć 
na  palcach.  Jest  ich  coraz  mniej. Z  Równicy  korzystają  głównie 
turyści  zmotoryzowani. 

Fot.  W.  Suchta 

—  Lipiec był mało letnim miesiącem. W deszczowe dni  właściwie 
nikt do nas nie dochodził.  Jeśli już  wjechał na  Równicę,  to  wolał 
wejść od razu do schroniska czy do Czarciej Chaty. Wielu  wczaso
wiczów mówiło, że wykupili pobyt na dwa tygodnie, ale wyjeżdża
ją po paru dniach.  Mam  nadzieję, że sierpień  będzie  lepszy. 

Jan  Jeleśniański  (schronisko  PTTK) — zastanawialiśmy  się 
dlaczego  tak  mało  ludzi  było  na  tym  koncereie  rok  temu.  Sami 
przedstawiciele  telewizji powiedzieli, że  im zależy głównie na na
graniu programu. Obecnie zmienili  zdanie  i chcą zaprosić  jak naj
więcej  publiczności.  Wydaje  mi  się,  że  rok  temu  była  to  udana 
impreza. Może za mało rozreklamowana.  Podstawąjest rozwiąza
nie problemów  komunikacyjnych. Schronisko jest  zarezerwowa
ne przez telewizję już od początku tygodnia. Nie wyobrażam  sobie, 
by na cały tydzień zamknąć wjazd na Równicę. Jeżeli nawet  „patel
nia", na której budować  będą  scenę, musi być pusta, to  samocho
dy mogąjeżdzić tylko do pierwszego parkingu.  W dniu  koncertu 
można  ludzi  wozić  autobusami,  tylko  tych  autobusów  musi  być 
więcej. Może  lepszym  rozwiązaniem są małe autobusiki, ale  czę
ściej kursujące. Inna sprawa  to czas,  w którym  przeprowadza  się 
koncert.  Przed  rokiem zaczynał się po południu  i kończył o godzi

We wrześniu  ubiegłego  roku  z  uwagą  śledziliśmy  wyniki  po
miaru  opadów  w naszym  regionie, jednak  to  co się stało  w  lipcu 
1997 roku przeszło najśmielsze oczekiwania. Jedna z  mieszkanek 
Ustronia  licząca ponad  90  lat, stwierdziła, że takich deszczów  nie 
pamięta.  Stacja  Monitoringu  usytuowana  na  Zawodzili  zanoto
wała, że 5 lipca opad dobowy wyniósł  24,3 mm. 6 lipca było to już 
65 mm, a 7 lipca —  57 mm. Od poniedziałku do wtorku  występowa
ły krótkie przemy  w opadach, ale generalnie sytuacja nie zmienia
ła się, ponieważ  8 lipca opad  sięgnął 79,2 mm.  Dziewiątego  było 
trochę  lepiej  i spadło  tylko  31,5 mm  deszczu.  Od  tego dnia aż  do 
16  lipca  nie  padało.  Od  16 do  18  spadło  niewiele,  bo  18,8  mm 
deszczu.Intensywność  opadów  wzrosła jednak  19  lipca  w  ciągu 
doby dało to  18,1 mm. Niedziela, 20 lipca była najbardziej mokrym 
dniem w drugiej połowie miesiąca, a opad wyniósł wtedy 36,4 mm. 
W poniedziałek  napadało 26 mm  i na szczęście w tym dniu  zakoń
czyły się ulewy. 22  lipca opad dobowy wyniósł  12,3 mm, 23  rów
nież  12,3 mm. 24 i 25 lipca po raz pierwszy od prawie dwóch  tygodni 
zanotowano  poniżej jednego  milimetra  opadów.  W sumie  na  na
sze miasto spadło 381,8  mm  deszczu.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 
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Tradycy jną  imprezą  organi
z o w a ną  p rzez  Ko ł o  Prze
wodników  Beskidzkich  i Te
r e n o w y ch  P T TK  „ B e s k id 
Śląsk i"  w  Cieszynie  są  Mi 
sce l l anea  P r z e w o d n i c k i e. 
Odbywa ją  się od  ki lkunastu 
lat  jes ien ią  w  c ieszyńsk im 
Ratuszu. 

W  Nadleśnic twie  Wisła  po
zysk iwane  jest  tzw.  drewno 
rezonansowe,  które  pocho
dzi  z  o d z i o m k o w ej  części 
ś w i e r k ów  i s tebn iańsk i ch. 
Znakomic ie  nada je  się  do 
budowy  instrumentów  mu
zycznych. 

Od  7  lat  działa  związek  Ko
munalny Ziemi  Cieszyńskiej. 
Skupia gminy  byłego  powia
tu  c ieszyńskiego,  natomiast 
Zeb rzydow ice  uczes tn iczą 
w jego  pracach  j ako  obser

wator.  Z K Z C  jest  p lat formą 
s ł u ż ą cą  w y p r a c o w a n iu 
w s p ó l n e go  s t a n o w i s ka 
w  sp rawach  is to tnych  dla 
całego  regionu. 

*  *  * 

Blisko  dwa  lata  temu  Szpital 
Śląski  w  Cieszynie  otrzymał 
wyróżnienie  „Szpital  Przyja
zny  Dziecku",  które  przyzna
ł y  organizacje  W H O  i  UNI 
CEF.  W  skali  kraju  takich 
p lacówek  jest  k i lkanaście. 

*   *  * 

Szko ła  P o d s t a w o wa  nr  5 
z  Cieszyna  up lasowała  się 

na jwyżej z placówek  nasze
go  regionu  we  współzawod
nictwie  spor towym  za  rok 
szkolny  1996/97.  „P ią tka" 
za ję ła  V  mie jsce,  a  na  IX 
uplasowała  się  podstawów
ka  z  Chybia. 

Naparstn i ca  p u rp u ro wa  jest 
rośliną  najczęściej  występu
jącą  w  gminie  Brenna.  Do 
takiego  wniosku  doszli  na
ukowcy,  którzy  opracowali 
dokument  pod  nazwą  „Przy
roda  gminy  Brenna",  (nik) 
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3 sierpnia  br. w  kościele  EwangelickoAugsburskim  w  Ustro
niu odbyła się doniosła  uroczystość ordynacji  do służby  duchow
nej dwóch  magistrów  teologii:  Janusza  Kożusznika  z  Cieszyna 
i Marc ina  Markuzela  z Ustronia. W czasie ceremonii  Ks.  Biskup 
Jan  Szarek  podkreślał,  że posługa  duchowna  dla Kościoła  pole
ga na zwiastowaniu  Słowa  Bożego, a nie na głoszeniu  osobistych 
poglądów księdza o Słowie Bożym. Przestrzegał, że ksiądz nie może 
dopuścić  do  tego, aby  cokolwiek  innego zajęło pierwsze  miejsce 
w  jego  powołaniu,  gdyż  przez  to  oszukałby  swojego  Pana  i  za
wiódł  swój  zbór.  Ewangelia  jest  po  to  zwiastowana,  aby  ludzie 
przez nią odnaleźli jedność z Bogiem  i pomiędzy  sobą. W  uroczy
stości  tej także uczestniczyli  oprócz zaproszonych  zborów z kraju, 
także przedstawiciele  kościołów ewangelickich  z Zaolzia,  Białoru
si  i Niemiec. 

  O

Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 
26  lipca  1997  r. 

Urszula  Glac   Ustroń  i Jacek  Tomica    Pogwizdów 

Ci, którzy od nas  odeszli: 
Alojzy Zloch,  lat 79, ul. 3 Maja 80 
Tadeusz  Mach,  lat 58, ul. Wodna  7 

Serdeczne podziękowanie  za okazaną  pomoc  i współczucie, 
złożone wieńce  i kwiaty oraz  liczny udział w  pogrzebie 

śp.  Danuty  Ferfcckiej 
rodzinie,  krewnym, sąsiadom, znajomym  i delegacjom 

składa mąż, córka,  matka 
i siostra z  rodziną 

Zainteresowaniem  turystów  cieszą  się tablice  informacyjne usta
wiane przez Nadleśnictwo  Fot.  W.  Suchta 

Afisze rozklejone na terenie całego miasta obwieszczały  przy
bycie  do  Ustronia jednego  z najbardziej popularnych  kabaretów 
poprzedniego  i obecnego systemu —  kabaretu  „Pod Egidą".  Mimo, 
że dowcipy  Jana  Pietrzaka straciły  nieco na sile, w dalszym  ciągu 
ma  chęć do  „walki " w  czym  pomagają  mu znani  i lubiani  artyści. 
Kto wybrał się do amfiteatru w piątek, 25  lipca, ujrzał jedynie  tak
sówkę, której kierowca zwracał pieniądze za bilety nabyte w  przed
sprzedaży.  Poinformował nas, że artyści  około  14 mieli  wypadek, 
który  stał się przyczyną  odwołania  imprezy. Zauważmy,  że do tej 
pory w Parku  Kuracyjnym odbyła  się jedynie  inauguracja  Ustroń
skiego Lata Artystycznego  '97. Miejmy nadzieję, że następną  udaną 
imprezą nie będzie jego  zakończenie. 

0» 

26.07.97  r. 
O  godz.  12.00  na  ul.  Katowickiej 
kierujący polonezem  mieszkaniec 
Katowic  najechał  na  tył  fiata  tipo 
mieszkanki  Konina.  Sprawcą  uka
rano  mandatem  w  wysokości  40 
zł. 

27.07.97  r. 
O  godz.  2.10 na ul.  Skalica  zatrzy
mano znajdującego się w stanie nie
trzeźwym  mieszkańca  Ustronia. 
Wynik  badania  alkomctrem —  2,60 
prom. 

27.07.97  r. 
O  godz.  10.20 na  ul.  3 Maja  kieru
jący  VW  polo  mieszkaniec  Kato
w i c  w y m u s ił  p i e r w s z e ń s t wo 
przejazdu  i  doprowadził  do  koli
zji .  Pasażerka  V W  doznała  obra
żeń  głowy  i została  przewieziona 
do  Szpitala  Śląskiego  w  Cieszy

27.07.97  r. 
O  godz.  21.40  na  ul.  Lipowej  kie
ru jący  V W  gol fem  mieszkaniec 
Goleszowa  najechał  na  rowerzy
stą.  Trzynasto le tni  rowerzys ta 
doznał  podwójnego  złamania  pra
wej  rąk i. 

28.07.97  r. 
O godz. 22.00 na ul. Stalmacha  kie
rujący  fiatem  126p  mieszkaniec 
Goleszowa  uszkodził  opla  corsą 

m i e s z k a ń ca  n a s z e go  m ias ta. 

Sprawca  zbiegł  z  miejsca  zdarze

28.07.97  r. 
O  godz.  24.00  na  ul.  3  Maja  za
trzymano  znajdującego  się w  sta
n ic  n i e t r z e ź w ym  m i e s z k a ń ca 
Łazisk  Górnych  kierującego  mer
cedesem.  Wynik  —  0,63  prom. 

29.07.97  r. 
O  godz.  13.00 na ul.  Konopnickiej 
zatrzymano  kierowcą  z  Ustronia 
znajdującego sią w  stanic  nietrzeź
wym.  Wynik  —  1,43  prom. 

29.07.97  r. 
O  godz.  1.00 na  ul.  3 Maja  zatrzy
mano  kierowcą  z Rybnika  znajdu
jącego  sią  w  stanie  nietrzeźwym. 
Wynik badania alkomctrem —  1,10 
prom. 

29.07.97  r. 
Na  ul.  Daszyńskiego  zatrzymano 
znajdującego sią w  stanie  nietrzeź
wym  mieszkańca  Skoczowa  kie
rującego  fiatem  126p.  Wynik  — 
0,63  prom. 

29.07.97  r. 
O  godz.  21.20 na ul.  Konopnickiej 
zat rzymano  zna jdu jącego  sią  w 
stanie  n iet rzeźwym  mieszkańca 
Ustronia  kierującego fordem fiestą. 
Kierowca  odmówił  dmuchania  w 
alkomat.  Pobrano  krew  do  anali
zy. 

(m.p.) 

24.07.—  Wspólnie  z  pracownika
mi Wydziału  Ochrony  Środowiska 
UM  kontrolowano  stan  potoków. 

Przekazano odpowiednim  służ
bom  informacje  o  zniszczonych 
znakach  drogowych. 
25.07.  —  Uka rano  m a n d a t em 
w  wys.  50  zł  osobą,  która  podrzu
cała  śmieci  do  kontenerów  miej
skich  na  targowisku. 
26.07.  —  Przeprowadzono  szcze
gółową  kontrolą osób handlujących 
wzd łuż  ul.  Grażyńsk iego.  N i c 
stwierdzono  żadnych  uchybień. 

—  Zabezpieczenie  porządkowe 
festynu  na  stadionie  Kuźni. 
27.07.  —  Kontro lowano  tereny 
zielone  wzdłuż  Wisły  od  Polany 
do Nierodzimia.  Ukarano  jednego 
kierowcą  mandatem  w  wys.  10  zł 
za  postój  na  trawie. 
28.07.  —  Wspólnie  z  pracowni
kami  Wydziału  Ochrony  Środowi
ska  UM  przeprowadzono  wizją 
lokalną  dotyczącą  nieprawidłowe
go  odprowadzania  ścieków. 
—  Jednego  kierowcą  ukarano  man
datem  w  wys.  50  zł  za  wjazd  na 
wał  Wisły. 

(mn) 

C'"'  ;V 

Dopuszczony  do  ruchu...?  Fot.  W.  Suchta 
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(dok. ze str. 1) 

—  Nie było czasu  na dokładne zwiedzanie gminy, ale to co  zoba
czyłem  skłoniło  mnie  do  stwierdzenia,  że  jesteśmy  szczęścia
rzami —  mówił T. Duda po  powrocie. 

Gmina  Lubomia  leży nad  Odrą, zajmuje powierzchnią  41  km2 

i zamieszkuje ją  7900 mieszkańców. Z  tej  liczby ponad  1100  osób 
ewakuowano.  Choć  gmina  ma  charakter  typowo  rolniczy  nie  bę
dzie w tym  roku żniw, ponieważ nie nadaje się do użytku  1300  ha 
zalanych  i zniszczonych  upraw, a łącznie ponad  200 ha ziemi.  Do 
listy  strat  doliczyć  trzeba  też  300  gospodarstw  rolnych,  2  szkoły 
i całą  infrastrukturą  gminy:  budynki,  drogi,  mosty.  Ludzie  mają 
duże problemy z komunikacją, są miejsca zupełnie odcięte od świa
ta. Tak jest we wsi  Buków, ponieważ wezbrana woda zerwała  jedy
ny most do niej prowadzący.  Katastrofalnych zniszczeń  nie da  się 
odbudować własnymi  środkami. Trzeba  liczyć na pomoc  państwa, 
życzliwych  ludzi  i gmin,  którym udało się uniknąć  kataklizmu. 
—  Wyda je mi się, że wymienione straty wystarczą  by zakwalifi
kować gminę do jednej z na jbardz iej poszkodowanych  w  czasie 
lipcowych  powodzi  i są wystarczającym powodem, by pomóc  lu
dziom  tam  żyjącym —  powiedział T. Duda po wizycie w  Lubomii. 
Dodał  także —  klęski  zbl iżają  łudzi,  uwrażl iwiają  na  krzywdę 
drugiego  człowieka,  s twarzają  nawet  okazję do  zawiązywania 
przyjaźni. Mam  nadzieję, że nasza  współpraca  przetrwa  dłużej 
niż usuwanie  skutków  powodzi. Wó jt A. Osiecki  został  już  za
proszony  do Ustronia  na  obchody  Dożynek. Wszystkie  miasta 
partnerskie  Ustronia  leżą  za granicą, ale przecież  nic nie stoi  na 
przeszkodzie, by par tnerów  poszukać wśród  polskich  gmin. 

Podczas  spotkania  stwierdzono,  że najlepszą  formą  współpra
cy byłyby  kontakty  na najniższym szczeblu  czyli  na  płaszczyźnie 
rodzin,  na  zasadzie  międzyludzkiej  pomocy.  Przy  okazji  pobytu 
w  naszym  mieście  dzieci  z  Wrocławia  i Raciborza,  a  także  przy 
okazji zbiórki  darów  i pieniędzy  ustroniacy świetnie zdali  egzamin 
z wrażliwości  i zdolności  niesienia pomocy potrzebującym. Miej
ski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  również  zadeklarował  pomoc, 

a  jego  pracownicy  będą  utrzymywać  stały  kontakt  z  Gminnym 
Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w  Lubomii.  Kierowniczka  ustroń
skiego  MOPSu  spotkała  się  z  T.  Dudą  i wiadomo  już,  że  dary 
w  postaci  odzieży,  które  nie  zostały  wysłane  pojadą  właśnie 
w rejon  Raciborza. Zastępca burmistrza  podkreśla,  że nikt  nie  ma 
zamiaru ograniczać rodzaju  i formy kontaktów.  Mogą  się one opie
rać o zakłady pracy, szkoły, placówki  kulturalne,  kluby  sportowe. 
Taka niemalże sąsiedzka  pomoc  eliminuje pośredników,  których 
angażowanie jest z pewnością  czasochłonne,  a czasem  powoduje 
nawet  straty  z powodu  ich  nieuczciwości. 

Jeśli  ktoś chciałby pomóc mieszkańcom  gminy  Lubomia  może 
się kontaktować bezpośrednio z sekretarzem  gminy  Haliną  Szymi
czek, tel. (036) 451 6614  lub pod  tym samym numerem z Blandy
ną  Woźniak  i  Haliną  Pawełek  z  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej. Jako, że Lubomia  to gmina  typowo  rolnicza jest  duże 
zapotrzebowanie  na płody  rolne, zwierzęta  hodowlane  i inne  pro
dukty  niezbędne  w  prowadzeniu  gospodarstwa.  W  tej  sprawie 
dzwonić można pod numer (036) 451 61 00 do Haliny  Wilkus. 

Informacji udziela  także  MOPS  w  Ustroniu,  ul. M.  Konopnic
kiej 40, tel. 542634 oraz Urząd Miejski w Ustroniu, tel.  542415. 

Monika  Niemiec 

Po raz drugi  na Równicy  odbędzie  się koncert  „Tam gdzie  biją 
źródła" organizowany  przez Telewizję Polską.  15 sierpnia na  pola
nie  obok  schroniska  na  Równicy  występować  będą:  Dziecięcy 
Zespół „Równica" z Ustronia, Limanowianie, Hilka z Ukrainy, Trom
bita z Podhala, Krakowska Orkiestra Kameralna, Przemysław  Goc, 
TrebunieTutki  i  Kinior  Orchestra,  Tierra  Caliente  z  Meksyku. 
Następnego  dnia  16 sierpnia  wystąpią:  Mali  Sewarni  z  Nowego 
Targu, Bergary   Cyganie górscy, Jan  Pilch  Inside Drumming,  Ro
dzinna Orkiestra  Waldemara  Wróblewskiego  z Wrocławia,  Zespół 
„Raz,  Dwa, Trzy", Józef Broda  i jego goście,  Stanisław  Stępniarz 
z  zespołem  opoczyńskim  z  Wieniawy,  LO'JO  Tribane  z  Francji, 
The Ukrainians z Wielkiej Brytanii,  Robert  Brylewski  & Dub  Or

chestra of Poland  ze specjalnym  udziałem  Józefa Brody. Oba  kon
certy  rozpoczną  się o godzinie  17.00, a prowadzić j e  będą  Wanda 
Czubernat  i Józef  Broda. 

Tak jak  przed  rokiem  przez  dwa  dni  droga  na  Równicę  będzie 
zamknięta.  Dla  chcących  obserwować  koncert  kursować  będą 
wahadłowo  dwa autobusy,  którymi  będzie można  dojechać z par
kingu  na  Jaszowcu  na  Równicę.  Kursować  one  będą  od  godz. 
15.00 do godz. 24.00.  Przejazd autobusami  i udział w koncercie  są 
bezpłatne. 

Pierwszego dnia (15.VI11) o godz. 20.00 telewizyjna  „Dwójka" 
przeprowadzi  bezpośrednią  relację z  Równicy. 

Organizatorzy  zapraszają  wszystkich  na  koncerty  i  proszą 
o zabranie  koców  i peleryn. 

Koncert  rozpocznie  Dziecięcy  Zespół,',Równica". 

Fot.  W.  Suchta 
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Powódź zniszczyła na południowym   zachodzie wiele miejsco
wości wczasowych, jej skutki odczuła cała turystyka Polska.  Można 
by  powiedzieć:  nie  szkoda  róż,  gdy  płoną  lasy, jednak  dla  gmin 
i miast żyjących głównie z turystyki, spadek  liczby gości wiąże się 
z  poważnym  zmniejszeniem  zysków.  Zapytaliśmy  jak  sytuacja 
wyglądała  w ustrońskich  domach  wczasowych. 

W „Globusie   Krokusie" poinformowano nas, że  lipcowa  po
goda nie wpłynęła  na  liczbę gości, a rezerwacje nie były  odwoły
wane.  W  tej  chwili  w  domu  wczasowym  przebywa  60  osób. 
Z powodu  powodzi  „Mazowsze" straciło około 20% rezerwacji, co 
wiązało się również ze zwrotem zaliczek. Niestety podobnie zaczął 
się sierpień, gdyż zrezygnowano  z 6 zamówionych  wcześniej  po
koi. Wczasowiczów  głównie odstraszają plotki o panującej w  wo

Dopiero pod  koniec lipca zaczęli  zjeżdżać goście. 
Fot.  W.  Suchta 

jewództwie bielskim epidemii. Jak dowiedzieliśmy się w  „Rosoma
ku"  propaganda  o  braku  bezpieczeństwa  w  Polsce  szerzona  jest 
także na terenie Niemiec.  Mówi  się o zniszczonych  drogach,  mo
stach, braku możliwości  dojazdu do Ustronia. Odwołano  3040% 
rezerwacji  i były  to osoby pierwszy  raz wybierające się do  „Roso
maka". Stali goście dojechali.  Lepiej zapowiada się drugi  miesiąc 
wakacji, ponieważ wiele osób wyraża chęć przyjazdu na sierpnio
wy  urlop.  Z  wczasów  w  „Jaskółce"  zrezygnowało  wielu  gości 
z  Polski,  a  także  3  rodziny  z  Niemiec.  Jednak  pod  koniec  lipca 
zaczął się już ruch. Z powodu pogody  „Muflon " stracił 50% klien
tów. Na początku  lipca w pośpiechu  wyjeżdżali mieszkańcy  połu
dniowo    zachodniej  Polski.  Natomiast  o  brak  gości  z  innych 
terenów  kraju  i zza  granicy  Jerzy  Kosiński  obwinia  nieuczciwe 
plotki  o zagrożeniach  czychających na turystów  w województwie 
bielskim.  Interweniował  nawet  na antenie ogólnopolskiego  radia 
informując, że w naszym  regionie jest spokojnie, bezpiecznie  i sło
necznie. 

Ucierpiała  także Kolej Liniowa na Czantorię. Emil Sadlik  poda
jąc  porównanie  sprzedaży  biletów  z  ubiegłego  i obecnego  roku 
sam był zaskoczony  rozmiarem strat. Do 28  lipca  1997 roku  sprze
dano  1850  normalnych  biletów  w  górę  i  5000  ulgowych.  Tam 
i  z  powrotem  przyjechało  z  normalnymi  biletami  10418  osób, 
a z ulgowymi 9650. W lipcu  1996 roku turyści zakupili 7000 normal
nych  i 33500  ulgowych  biletów jednostronnych,  a w górę  i w  dół 
14000 normalnych  i 33500 ulgowych.  Porównując liczby okazuje 
się, że Czntorię odwiedziło o 2/3 mniej  wycieczkowiczów. 

(mn) 

W  GU  31/97  w  artykule  „Potrzebna  pomoc"  napisaliśmy,  że 
D W  „Or l i k "  p rzy jął 4  dzieci  powodz ian.  K ie rown ik  domu  po in fo r
mował nas, że gości u niego 9 dzieci. Za błąd  przepraszamy. 

*   *  * 
W  tym  samym  numerze  „Gazety  Ustrońskiej" w artykule  „A ż 

słów brak" właścicielem  Centrum  Edukacji Ekologicznej w  Isteb
nej  uczyniliśmy  Nadleśnictwo  Ustroń.  Oczywiście  jego  granice 
nie sięgają aż tak daleko  i obiekt znajduje się już na terenie  Nadle
śnictwa  Wisła. 

O r g a n i z a t o r zy  f es t ynu  K l u bu  S p o r t o w e go  „ K u ź n i a 

Ust roń"  dz iękują  sponsorom  za  pomoc  rzeczową  i  f inanso

wą.  Szczcgólnic  nam  pomogl i:  Dzianex,  Zakłady  Kuźnicze, 

Usługi  Transpor towe  Rudolf  Kcwcsz,  Usługi  Transporto

we  Piotr Sowiński,  hotel Alcxado,  Sulejman  El Azzabi,  Sma

żalnia  Ryb  A.  Hojdysz,  Browar  „Stela",  O ldboye  przy  K S 

„Kuźn ia " ,  A r t chem,  Tomar,  S tandard,  Prażen ie  Z ia rna 

Z.  Hołubowicz,  Franciszek  Lcgierski,  Radio  Taxi,  Agenc ja 

Handlowa  BielskoBiała. 

Już  po  raz  jedenasty  w  Ust rońsk im  amf i teat rze  odbędą 

się  wybory  Miss  Wakacj i.  W  tym  roku  o  tytuł  na jp ięknie j

szej  rywal izować  będzie  12 p ięknych  dz iewcząt  z  Ukrainy, 

Niemiec,  Czcch  i  Polski.  M y  k ib icować  będz iemy  dziew

czętom  z najbl iższej okol icy  —  Patrycji  Tomaszczyk  z  Cie

szyna  i Lence Vcrlikovcj z Trzyńca.  Niestety  w  tegorocznych 

wyborach  nic weźmie  udziału  ani jedna  piękna  ustronianka. 

Niektóre  dziewczęta  tegorocznych  wyborów  zdobywały  już 

t ro fea  w  k o n k u r s a ch  p ięknośc i.  M o n i ka  W i a d r o w s ka 

z  Warszawy  to  Miss  Lata  z  Radiem. 

Atrakcyjn ie zapowiada  się program  tegorocznych  wybo

rów.  Obok  Andrze ja  Rosiewicza  wystąpi  Danuta  Stankie

wicz,  Barbara  Brykalska,  Ani t a  Kopeć  i  Jacek  Pietrzak. 

Wybory  Miss  Wakacji  '97  poprowadzą:  Miss  Polonia  '95 

Jadwiga  Flank  i dyrektor  Miss landu  Marek  Wysocki.  Obok 

werdyktu  jury  odbędzie  się  też  plebiscyt  na  „Mis s  Publ icz

ności". 

Fot.  W.  Suchta 

Odby ły  się  ko le jne  zawody 
w siłowaniu  na ręką w cyklu  Grand 
Prix.  26  lipca  w  barze  Utropek 
najlepszym  okazał  się  Remigiusz 
Ciupek,  który  w  f inale  pokonał 
Michała  Tambora. Trzecie  miejsce 
zajął Michał  Mazur.  Zawody  zor
ganizowała  Sekcja  Kulturystyki 
i Trójboju  Siłowego  KS  „Kuźnia". 

i m .  p r o f .  M e i s s n e ra 

ul. Słoneczna  2, tel.  542455 
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Fot.  W.  Suchta 

DOŻYNK I  —  tradycyjna uroczystość obchodzona  z okazji  za
kończenia zbiorów zbóż. Święto należące do cyklu obrzędów  agrar
nych o wielowiekowych  tradycjach, „mimo włączenia doń  szeregu 
elementów  typowo religijnych jest uroczystością  na wskroś  świec
ką". Prawdopodobnie  taki  charakter  miały od  początku, choć  nie 
znamy  ich pierwocin  sięgających zapewne czasów jeszcze  pogań
skich. 

Dożynki  w  obecnym  kształcie  i  takie, jakie  znamy  z  najstar
szych  materiałów  drukowanych  są już  mocno  zmodernizowaną 
formą zwyczajową, ukształtowaną w konkretnych warunkach  eko
nomiczno    społecznych. 

Choć nie wiemy, jak nasi pradziadkowie czcili święto żniw, przy
puszczać  wolno,  że  była  to  uroczystość  całej  społeczności  wiej
skiej,  przebiegająca żywiołowo  bez  sztywnych  ram  i  ceremonii, 
w której bohaterami  i gospodarzami  na równych prawach byli  wszy
scy jej uczestnicy  i zarazem  inicjatorzy. 

W  Polsce  dożynki  były  szeroko  rozpowszechnione  i  wiązały 
się z licznymi zwyczajami  i obrzędami  ludowymi mającymi zapew
nić urodzaj na rok następny.  Szczególną  rolę przypisywano  wień
cowi  dożynkowemu,  np.  ziarno  wykruszone  z  niego  w  wielu 
regionach  Polski  było używane  do pierwszego  zasiewu.  Dożynki 
nie  mogą  się odbyć  bez  symbolicznych  znaków:  wiązania  ostat
nich  kłosów na polu, uroczystego  niesienia  „wieńca  kłosowego", 

1975  Agnieszka  MADZI A z Lipowca  i Jan SIKORA  prezes  RSP 
„Jelenica" 

1976   Zuzanna  PODŻORNA  z  Ustronia  i Władysław  GLAJC  
SKR  Ustroń 

1977  Anna SIKORA z Hermanie i Władysław GLAJC  SKR  Ustroń 
1978  Anna KUBIEŃ z Nierodzimia  i Janusz KUBICA  SKR Ustroń 
1979  Emilia  i Karol PASTERNI z Lipowca 
1982  Anna  i Paweł DROZDOWIE  z Hermanie 
1983  Janina  i Rudolf GAJD ACZO WIE z Hermanie 
1984  Anna  i Wilhelm  HANDZLOWI E  z  Lipowca 
1985  Joanna  i Jerzy  ŚLIWKOWIE  z  Polany 
1986  Krystyna  i Paweł SZWARCOWIE  z  Poniwca 
1987  Maria  i Adolf CIEŚLAROWIE  zZawodzia 
1988  Zdzisława  i Władysław ZIELIŃSCY  z Nierodzimia 
1989  Jadwiga  i Paweł SZARCOWIE  z  Lipowca 
1990  Grażyna  i Władysław HŁAWICZKOWI E  z Goj i 
1991  Janina  i Jan DROZDOWIE  z Hermanie 
1992  Maria  i Zdzisław KOZIEŁOWIE z Nierodzimia 
1993  Emilia  i Jerzy KOWALOWI E z Hermanie 
1994  Maria  i Jan PASTERNI  z Lipowca 
1995  Maria  i Jan STECOWIE z  Ustronia 
1996  Wanda  i Franciszek  BURAWOWIE  z Ustronia  Nierodzimia 
1997  Bogusława  i Ludwig PNIOKOWIE z Ustronia  Lipowca 

śpiewek, obfitego poczęstunku  i wolnej zabawy. Tak bywało  kie
dyś. 

W  roku  1927 z inicjatywy Związku  Młodzieży  Polskiej  rozpo
częto  organizowanie  dożynek  ogólnopaństwowych  jako  święta 
plonów  wsi  polskiej. 

Dożynki  w  Ustroniu  zachowały  również  symboliczne  znaki 
z dawnych  lat, co stanowi  ich największą wartość,  chlubę  i uzna
nie.  W  naszym  mieście  mają  tradycje  długoletnią,  odbywały  się 
bowiem jeszcze przed  wojną. 

... „Już w sierpniu  1945 r. zaledwie  3 miesiące po  zakończeniu 
wojny odbyła się pierwsza  impreza  dożynkowa,  skromna, bez  ko
rowodu  dożynkowego.  Impreza  ta odbyła  się w  sali  Prażakówki. 
Zachodnia  jej  ściana  od  strony  poczty  została  prowizorycznie 
naprawiona  po  uszkodzeniach  od  wybuchu  bomby  lotniczej. 
W  1946  roku  odbyły  się już  pierwsze  z  prawdziwego  zdarzenia 
dożynki. Okazały  korowód,  który otwierała  banderia  konna,  prze
szedł  obecną  ulicą  Daszyńskiego  za  korty  tenisowe  do parku  im. 
T. Kościuszki,  gdzie odbywała  się uroczystość  dożynkowa,  a na
stępnie  zabawa  —  festyn  do  późnej  nocy.  Tak  było  też  w  roku 
1947, 48  i następnych.  Tamte  dożynki  organizował  Komitet  Do
żynkowy  składający się z miejscowego  Koła Związku  Młodzieży 
Wiejskiej „Wici " oraz ustrońskich  rolników...(LL)." 

Dożynki  w  Ustroniu  o zasięgu  ogólnoniiejskim  odbywają  się 
od  1975 roku z przerwą w  latach  1980 1981. Tak jak kiedyś  bywa
ło, tak  i w obecnych  naszych  dożynkach jest  uroczyste  wręczenie 
wieńca kłosianego, bochenka  chleba z tegorocznych  zbiorów  gaz
dom  dożynek.  W tym roku zaszczytną  honorową  funkcję Gazdów 
Dożynek  pełnić będą  Bogusława  i Ludwik  PNIOKOWIE  z Ustro
nia  Lipowca. 

Okrasą  uroczystości  dożynkowych  są:  barwny  korowód,  ob
rzęd dożynkowy,  występy. Tradycy jną wolną  zabawę  symbolizu
j e  festyn dożynkowy, na którym wszyscy  uczestnicy dożynek  będą 
się hucznie  bawić  do  białego  rana  przy  obfitym  poczęstunku  ja
dłem,  miodonką,  kołaczem,  krupniokiem,  swojską  kiełbasą,  gro
chówką  i piwem. 

Ta wspaniała  tradycyjno  kulturalna  uroczystość,  ciesząca  się 
dużym zainteresowaniem  mieszkańców,  wczasowiczów  i kuracju
szy  odbędzie  się  24  sierpnia.  Jest  jedną  z  nielicznych,  którą 
w  zdecydowanej  większości  organizują, biorą  udział  i wspierają 
materialnie mieszkańcy  Ustronia. 

Uroczystości  dożynkowe uświetnią: Zespół  Regionalny  „Bren
na" im. Józefa Macha, Dziecięcy Zespół Pieśni  i Tańca  „Równica". 

1.  Żcńcy  —  siła  wy twó rcza  w  po lu  ( robotn icy),  c iąg łość 
pokoleń,  siła  witalna. 
2.  Cze rwony  Kapturek  —  mi łość  i  wdz ięczność,  prostota 
se rca. 
3.  Snopy  —  rodzina,  zbiór,  w ie lkość  —  symbol  p lonu,  po
karmu  i mocy,  z  tego  pows ta je  chlcb. 

  Ork iest ra  —  dz iękczynne  pieśni  i  muzyka,  s twarzanie 
nastro ju  radości,  u roczys tego  uniesienia. 
5. Banderia,  koń —  pomocn ik  rolnika,  symbol izu je siłę,  gra
cję,  zdrowie,  p rzyw iązan ie  i  pos łuszeństwo. 
6. Gazdow ie  —  symbol  władzy,  ma jes ta tu  właścic ie l i,  w ła
sności,  tradycji  rodzinnej,  gospodarnośc i. 
7. Zespół  Reg iona lny  „B renna"  —  strój  ludowy,  od  zarania 
dz ie jów p rzywdz iewany  w  czasie  uroczystości  koście lnych, 
rodz innych,  dożynek,  wesel  i w  czas ie  w izy ty  w  mieście. 
8. Dalsza  część  korowodu  ustawiona jest  w  formie pór  roku, 
różnorodności  pracy  ludzk iej  oraz  maszyn  i  narzędzi  tak 
dawnych  jak  i  wspó łczesnych.  Scenki  r odza jowe  często 
zabarw ione  a legorycznymi  i humorys t ycznymi  podteksta
mi. 
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Padający deszcz sprawił, że na festynie zorganizowanym  przez 
Klub  Sportowy  „Kuźnia  Ustroń",  nie  było  takiej  frekwencji  jak 
przed rokiem. Jednak już od rana rozgrywano konkurencje dla dzie
ci. Kilkadziesiąt młodych sportowców mogło sprawdzić swoje siły. 
Wyniki: bieg na 30 m dziewcząt:  1. Beata  Kaczmarczyk, 2.  Lucyna 
Kaczmarczyk,  chłopcy:  1. Michał  Jaworski,  2. Damian  Jawor
ski, 3. Tomasz Haręża,  bieg na 50 m: Łukasz Szatanik,  2.  Dawid 
Szczotka,  bieg wokół boiska:  1. Sebastian  Grzesiak,  2.  Gabr iel 
Grzesiak, 3. Mieczysław  Sikora,  rowerowy  tor przeszkód:  dziew
częta:  1. Sylwia Kaczmarczy k, 2. Anna Cholewa, chłopcy:  1. Mar
cin Szeja, 2. Mateusz Żebrowski, 3. Łukasz Jarka, bieg w workach: 
dziewczęta  młodsze:  1.  Beata  Kaczmarczyk,  chłopcy  młodsi: 
1. Łukasz  Szatanik,  2. Dawid  Szczotka,  dziewczęta:  1.  Magda 
Wawrzacz,  2. Anna  Cholewa,  3.  Sylwia  Kaczmarczyk,  chłopcy: 

1. Robert  Hubczyk,  2. Tomasz Haręża, 3. Wojciech  Burczyński, 
strzelanie  sportowe z wiatrówki:  dziewczęta:  1. Dagmara  Żółty, 
2. Anna  Cholewa, chłopcy:  1. Piotr  Burczyński,  2. Paweł  Chwa
stek,  3.  Sebast ian  Grzesiak,  strzały  rzutów  karnych:  dzieci: 
1. Mieczysław  Sikora, dorośli:  1. Ludwig  Kazimierczak. 

Później rozegrano mecze piłki nożnej. Bardzo dobrze  zaprezen
towała się Kuźnia, która 5:2 pokonała  Beskid  Skoczów. Bramki  dla 
Kuźni  zdobyli: Jaros ław  Ficek,  Kryst ian  Wawrzyczek,  Korne
liusz Dziwisz  i dwie Janusz  Szalbot.  W kolejnym meczu  oldboye 

Fot.  W.  Suchta 

Kuźni pokonali  drużynę taksówkarzy  8:1. Na zakończenie  zagrały 
drużyny pierwszoligowe —  Odra  Wodzisław  i Raków  Częstocho
wa. Zapytaliśmy  prezesa  KS „Kuźnia", jak  udaje się załatwić  tak 
atrakcyjne  widowiska  piłkarskie.  Przypomnijmy,  że  niedawno 
z Kuźnią  grała Polonia  Warszawa, a 14 sierpnia odbędzie się  mecz 
reprezentacji  do  lat  18 Polska    Słowenia. 
—  Zaczęl iśmy  wychodzić  poza  własne  środowisko —  twierdzi 
Henryk  Hojdysz. —  Przecież  nikt  nie powiedział, że mecze  re
prezentacji mogą  być rozgrywane  tylko w dużych miastach.  Mamy 
dobrze przygotowany  stadion, zresztą  taka jest opinia  przedsta
wicieli PZPN, którzy wizytowali  nasze obiekty. Pewne  poprawki 
trzeba zrobić, co będzie kosztować. Zwróciłem  się do władz  mia
sta o pomoc  f inansową, bo jest  to  też promocja  Ustronia.  Mecz 
Odry z Rakowem  doszedł do skutku, gdyż piłkarze Odry  byli  tu 
na  zgrupowaniu,  a  w  b ramce  Rakowa  stoi  nasz  wychowanek 
i chcieliśmy,  by na  festynie zagrały  właśnie  te drużyny.  Trener 
Kostka  przychylił  się do naszej prośby,  również  nie było  proble
mu z przekonaniem  trenera  Odry. 

Mecz Odry z Rakowem  można  nazwać szlagierem  tegoroczne
go meczu. Na trybunach  zasiadło blisko 500 kibiców.  Ciekawostką 
meczu było spotkanie trzech bramkarzy —  Jana  Gomoli,  Huberta 
Kostki  i  M a r ka  Matuszka.  Dwóch  pierwszych  nie trzeba  przed
stawiać,  trzeci  to  ustroniak,  wychowanek  Kuźni,  który  obecnie 
występuje  w  bramce  Rakowa.  Mecz  dostarczył  sporo  emocji, 
a zakończył się remisem  3:3. 

Fot.  W.  Suchta 

Po  festynie o  krótka  rozmowę  poprosiliśmy  członka  Zarządu 
KS „Kuźnia" Andrzeja  Szeję. 
—  Jak  ocenia  pan  tegoroczny  festyn? 
—  Mimo  fatalnej pogody,  udał  się.  Przede wszystkim  zorganizo
waliśmy konkurencje dla dzieci. Były atrakcyjne nagrody  i widzia
łem, że dzieciaki  są bardzo zadowolone.  Udało się także  rozegrać 
trzy zaplanowane mecze. Był mecz drużyn pierwszoligowych,  chy
ba  po  raz  pierwszy  w  Ustroniu.  Można  więc  powiedzieć,  że  i  tu 
festyn  się  udał.  Oczywiście  pogoda  wszystko  zepsuła,  gdyż  po 
meczach  kibice  rozeszli  się do  domów  i nie było  takiego  festynu 
z zabawąjak przed  rokiem. 

—  Czy w związku  z tym  klub  poniesie jakieś  straty? 
— Nie. Raczej powiedziałbym,  że zanotujemy minimalny zysk, ale 
trudno  to  oszacować. 
— Jak  w klubie przygotowywaliście  ten  festyn? 
—  Było bardzo dużo  ludzi zaangażowanych  w organizację.  Wszy
scy członkowie zarządu, ale nie  tylko.  Bardzo pomogli  nam  kole
dzy z sekcji piłkarskiej oldboyów  przy  Kuźni. Wszyscy  pracowali 
społecznie.  Jedyne  nasze  wydatki  wiązały  się z  wypożyczeniem 
podestów,  ławek,  opłacenie  sędziów,  orkiestry.  Wszystkie  prace 
przygotowawcze  wykonano społecznie. Nagrody  dla  zwycięzców 
konkurencji  dziecięcych  zakupił  klub, część pochodziła  od  spon
sorów. 
—  Czy w przyszłym  roku  Kuźnia  też zorganizuje  festyn? 
—  Oczywiście.  Pogoda  wcale  nas  nie  zraziła.  W  ubiegłym  roku 
była wspaniała  pogoda  i ludzie bawili  się wspaniale.  Chcemy  też 
aby  festyny Kuźni  stały się tradycją. Tegoroczny  festyn miał  rów
nież podkreślić jubileusz 75lecia  istnienia  klubu. Oprócz  festynu 
chcemy jeszcze we wrześniu  zorganizować  imprezę jubileuszową, 
na którą zaprosimy działaczy, zawodników,  którzy w historii  klubu 
szczególnie się zaznaczyli. Stwierdziliśmy, że huczne  świętowanie 
jubileuszu  podczas  festynu,  w  obliczu  tragicznej  powodzi,  nie 
byłoby  najwłaściwsze. 

Wojsław  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 
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W dniach  1720  lipca br. odbył się w Ustroniu  kolejny VI  Festi
wal  Dobrej Nowiny, organizowany  przez ustroński  Zielonoświąt
kowy  Zbór  „Bete l ".  Fest iwal  odbywał  się  tym  razem  nie 
w amfiteatrze,  lecz w kaplicy zborowej, dlatego nie  przeszkodziły 
mu  strugi  ob f i c ie  p a d a j ą c e go deszczu.  Deszczom  i k lęsce  powodzi 

poświęcono  podczas  tego  Festiwalu  wiele  miejsca.  Codziennie 
modlono  się o nasz  kraj  i o  ludzi,  których  bezpośrednio  dotknęła 
klęska powodzi.  Przeprowadzono  też zbiórkę darów  pieniężnych 
na powodzian  i przekazano kwotę 2.500 zł na konto wskazane przez 
Burmistrza  Miasta Ustronia.  Dodatkowo przekazano kwotę 200 zł 
na  rzecz przebywających w  Ustroniu  dzieci  z Raciborza  z  rodzin 
dotkniętych  powodzią. 

W spotkaniach  festiwalowych  uczestniczyło  średnio  codzien
nie  250   450  osób  słuchających wykładów  ewangelizacyjnobi
blijnych  i  koncertów  pieśni  chrześcijańskich.  Podczas  spotkań 
ewangelizacyjnych był realizowany  równolegle specjalny program 
dla  dzieci,  na  który  składały  się  konkursy  z  nagrodami,  śpiew 
i lekcje biblijne. 

Koncerty  były zróżnicowane pod względem  gatunków  muzyki. 
Każdy  słuchacz mógł znaleźć coś dla siebie.  Młodzież mogła  słu
chać dynamicznego  zespołu  „Armi a  Syloe" z Gorlic. Albino  Mon
tisci  z Włoch  wykonywał  refleksyjne pieśni  o ciepłym,  lirycznym 
brzmieniu,  mogące  dać  wiele  duchowych  przeżyć  słuchaczom 
w  każdym  wieku.  Wystąpiły  też  trzy  solistki:  Małgorzata  Moch 
z  Jastrzębia,  Alicj a  Skrzypczak  z  Katowic  i  ustronianka  Renata 
Nogawczyk.  Mogą  one już  poszczycić  się  dorobkiem  artystycz
nym  w  postaci  nagrań  kasetowych.  Każda  z  nich  prezentowała 
nieco  inne, oryginalne brzmienie.  Koncerty  wspierały  i uzupełnia
ły ewangelizacyjne przesłanie przekazywane  przez pastora  Zboru 
z Janowic  Wielkich,  Marka  Tomczyńskiego  i pastora  ustrońskie
go Zboru, Andrzeja  Lubera. 

W ramach  Festiwalu  swój program  zaprezentowała  także  Misja 
„Nowa  Nadzieja", działająca przy  Kościele  Zielonoświątkowym 
i pracująca wśród  ludzi zniewolonych  nałogiem  alkoholizmu  i nar
komanii. 

Ponadto  w  ramach  Festiwalu  miał  się odbyć  na  rynku  ustroń
skim program  ewangelizacyjny z udziałem  chrześcijańskiej  kapeli 
z Katowic,  lecz przeszkodził  temu ulewny  deszcz. W sumie jednak 
uczestnicy  Festiwalu  uznają  go  za  udany.  Zamknięcia  dokonał 
i modlitwę  dziękczynną  za doznane  podczas Festiwalu  błogosła
wieństwa  poprowadził  pastor Andrzej  Luber. 

jotef 

Fot.  W.  Suchta 
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Dzieci  były zadowolone  z pobytu.  Fot.  W.  Suchta 

Dla wszystkich,  którym  nie był obojętny  los dzieci  dotkniętych 
powodzią.  14  lipca jadący  do  Raciborza  po  dzieci  autobus  wiózł 
nie tylko wodę, ale także  inne dary: środki  czystości, pościel,  koł
dry, koce, ręczniki, warzywa, zebrane przez mieszkańców  Lipowca 
na prośbę księdza  proboszcza  Mariana  Brańki.  Dzieci  wyjechały 
28  lipca zdrowe, zadowolone,  niektóre z żalem, że tak szybko,  za
opatrzone  w  nowe  torby  turystyczne  pełne  kompletnej  odzieży, 
zabawki, paczki ze słodyczami  i witaminami  oraz paczki ze  środka
mi  czystości. 

W  imieniu dzieci składamy  podziękowania: 
  ks. pr. Marianowi  Brańce za zorganizowanie  akcji  „Pomoc  dla 

powodzian" 
  mieszkańcom  Lipowca  za  zaproszenie  i gościnność  oraz  tym 

którzy zakupili odzież dla dzieci  najbardziej potrzebujących; 
  władzom miasta za wynajęcie  przedszkola; 
  burmistrzowi  Tadeuszowi  Dudzie  za  zainteresowanie  i  przy

chylną  postawę; 
  pracownikom  przedszkola  za gotowanie,  pranie,  sprzątanie; 
  nauczycielkom —  Zofi i Chraperk, Marii  Dybie, Dorocie  Men

drek, Ewie Mazur, Emilii  Kielan, Gertrudzie Górniok za pomoc 
wychowawczą; 

  pielęgniarce  Krystynie Tomicy za czuwanie nad  ich  zdrowiem; 
  ofiarodawcom z Lipowca  i okolic oraz wczasowiczom  za  żyw

ność,  odzież,  środki  czystości,  zabawki  słodycze,  pomoc  fi
nansową; 

  członkiniom  Koła Gospodyń  Wiejskich za ciasta  i urodzinowe 
torty  i mleko; 

  właścicielom  sklepów  spożywczych  Andrzejowi  Mendrkowi 
i Wiesławowi  Napieralskiemu; 

  fundacji Świętego  Antoniego; 
  właścicielom  i pracownikom  wielu  instytucji  i firm: Miejskiego 

Ośrodka Pomocy  Społecznej, PSS „Społem" (szczególnie  pra
cownikom  biurowca),  „Mężyk",  „Husar",  „Kamil" ,  Zakładów 
Przemysłu  Mięsnego w  Istebnej, Domu  Zdrojowego w  Wiśle, 
Savii Ustroń, Klubu Sportowego z Włocławka, Ośrodka  Wcza
sowego  „Leśna  Chatka",  Hurtowni  Obuwia  —  „Nawrot" 
z Pierśćca, Okręgowej Spółdzielni  Mleczarskiej w  Skoczowie, 
internatowi  Technikum; 

  kierownikowi  O W „Leśna Chatka", państwu  Puczek,  Zbignie
wowi Janikowi, Jerzemu Wojtyle i firmie „Trans—kom" za prze
wóz dzieci  na  wycieczki; 

  oraz tym,  którzy zorganizowali  dla nich  mnóstwo  atrakcji:  ko
rzystanie z hali sportowej w Brennej, bezpłatny wyjazd na Czan
torię, wstęp do  kina  „Zdrój" , na baseny w  Domu  Zdrojowym, 
wstęp  na  karuzele,  na  wystawę  „Najstraszliwsze  tarantule 
i skorpiony  świata" oraz  „Najbardziej jadowite  węże  świata", 
ognisko  w  ośrodku  wczasowym,  dyskoteka  na  kolonii  z  Ko
chłowic. 

Organizatorzy 



Fot.  W.  Suchta 

Stowarzyszenie Autorów  Polskich Oddział w Bielsku Białej oraz 
Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  w Bielsku  Białej,  ogłasza 
VI  Ogólnopolski  Konkurs  Poezji  Beskidy  '97  o „Laur  Mimozy". 
Konkurs ma  charakter otwarty  i mogą  w nim brać  udział  zarówno 
profesjonaliści jak  i amatorzy. Warunkiem  uczestnictwa jest  nade
słanie dwóch  wierszy  o dowolnej  tematyce  i formie, w pięciu  eg
zemplarzach maszynopisu. Oceny prac dokona jury, w skład  którego 
wejdą  literaci, krytycy  i dziennikarze. Najlepsi autorzy zostaną  na
grodzeni.  Przewidziano  nagrodę g łówną— „Laur  Mimozy" ufun
dowaną przez Stanisławę  i Włodzimierza  Wójcikowskich,  nagrody 
Wydziału  Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu  Wojewódzkiego  oraz 
nagrody  specjalne:  „Kronik i  Beskidzkiej"  za  wiersz  o  tematyce 
związanej z Beskidami  i „Civitas  Christainy" za utwór  związany 
z kulturą  chrześcijańską. 

Prace konkursowe należy nadsyłać do  1  października  1997  roku 
na adres: Wydział  Kultury  i Sztuki  Urzędu  Miasta, 43300  Bielsko 
 Biała, ul. Mickiewicza 24, z dopiskiem  „Laur  Mimozy". 

Informacji udziela również Miejska Biblioteka Publiczna w Ustro
niu, która może  także pośredniczyć  w przesyłaniu  prac  konkurso
wych.  (mn) 

O g ł o s z e n ie  p r z e t a r gu 
Rudzka  Spółka  Węglowa  S.A. 

z siedzibą w Rudzic Śląskiej (41711) ul. Kokota  168 

ogłasza przetarg nieograniczony  NR  N/K2/15/97 na sprzedaż  pra
wa wieczystego  użytkowania  nieruchomości  gruntowej oraz  pra
wa  własności  znajdującego  się  na  niej  budynku,  położonego 
w UstroniuZawodziu,  na  terenie Ośrodka  WypoczynkowoLecz
niczego  „Magnolia". 

Nieruchomość  składa się z: 
— działki nr 3569/12 o pow.  19.027,00 m2 zabudowanej  budynkiem 
dziewięciokondygnacyjnym  o pow. użytkowej 4.753,20  nr. 

Cena  wywoławcza:  2.800.000,00  zł. 
(cena  nie zawiera  podatku  VAT) 

Wycena  i przetarg  nie  obejmuje  środków  trwałychruchomych, 
wyposażenia  i materiałów, które mogą podlegać sprzedaży na rzecz 
zwycięzcy przetargu  po  ich wycenieniu  i przeprowadzeniu  odręb
nych  negocjacji. 

Obiekt  można oglądać w dni  robocze w godz.  8.00   15.00. 
Wszelkich  informacji udziela Dział Przekształceń  Własnościowych 
KWK „Halemba" Ruda Śl., ul. Kłodnicka 54, tel.  425372,425665. 
Przetarg  odbędzie  się  dwuetapowo  na  warunkach  określonych 
w  „Regulaminie  postępowania  przetargowego  sprzedaży  nieru
chomości  Rudzkiej Spółki  Węglowej  S.A.",  który jest  do  wglądu 
w siedzibie Rudzkiej Spółki  Węglowej S.A. w Biurze  Restruktury
zacji i Rozwoju. 

Oferty należy składać w sekretariacie  Biura Restrukturyzacji  i Roz
woju RS1.SW  S.A. w terminie  14 dni od daty ukazania się  ogłosze
nia o  przetargu. 
Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert 
oraz prawo prowadzenia  dodatkowych  rokowań z oferentem, unie
ważnienia  przetargu  bądź uznania, że nie dał on  rezultatu  bez  po
dania  przyczyny. 

z dnia  1 lipca  1997 r. 
Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja  1993 r.  Ordyna
cja wyborcza  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U. Nr  45, 
poz. 205, z  1995 r. Nr  132, poz. 640 i z  1997 r. Nr 47, poz. 297) oraz art. 
1  ust.  1 ustawy  z dnia  10 maja  1991  r.  Ordynacja  wyborcza  do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  1994 r. Nr 54, poz. 224) 
Państwowa  Komisja Wyborcza  podaje do wiadomości  wyborców 
informację o okręgach  wyborczych  do  Sejmu  i Senatu  w  wybo
rach zarządzonych  na dzień 21 września  1997 r. 

W wyborach do Sejmu 
Okręg wyborczy  nr  5 obejmuje  obszar 

województwa  bielskiego. 
Liczba posłów wybieranych w okręgu  wyborczym 

wynosi  9. 

W wyborach  do  Senatu 
Okręg wyborczy obejmuje obszar   województwa 

bielskiego. 
Liczba senatorów wybieranych w  okręgu 

wyborczym wynosi  2. 

Siedziba  Okręgowej  Komisji  Wyborczej właściwej dla  przygoto
wania  i przeprowadzenia  w okręgach  wyborów  do Sejmu  i Senatu 
mieści się w BielskuBiałej przy ul. Piastowskiej 40, tel.  136357,12
4598.  Przewodniczący 

Państwowej Komisji  Wyborczej 
Wojciech  Łączkowski 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
Rynek  1, tel.  542609 

ogłasza  przetarg  nieograniczony 
remont wiaduktu  nad  rzeką  Wisłą  w ciągu ul. Skalica  w  Ustroniu 

Wymagany  termin  realizacji zamówienia:  15.10.1997  r. 
Warunkiem  udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  jest 
wniesienie  wadium  w wysokości  3.000 zł w kasie UM  najpóźniej 
do  14.08.1997 r. dogodź.  9.00 
Formularze  zawierające specyfikę istotnych warunków  zamówie
nia  można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  TechnicznoInwesty
cyjnym Urzędu  Miejskiego, pok. 32 w godz. od 7.00 do  15.00 w dni 
robocze (tel. 542609). Cena  formularza wynosi  10 zł. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy  złożyć w  Urzędzie 
Miejskim w Ustroniu  (I piętro, pok. 32) w terminie do  14.08.1997 r. 
do godz.  9.00. 
Koperta  powinna  być  oznaczona  odpowiednio: 
„ remont  wiaduktu  na  ul. Skalica —  przetarg1 ' 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentami jest  Na
czelnik  Wydziału  TechnicznoInwestycyjnego  mgr  inż.  Andrzej 
Siemiński (tel. 542609). 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  UM  w sali  sesyjnej nr 24 w dn. 
14.08.1997 r. o godz.  12.00. 

Potok  Ślepa  Dobka  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 
Czyszczenie  dywanów,  tapiccrki 
meblowej  i  samochodowej  urzą
dzeniem  karcher.  Ustroń,  ul.  Cha
łupnicza  39,  tel.  543839. 

Sprzedam  Żuka,  199394,  diesel, 
izoterma,  (VAT) .  Tel.  543586 
w  godz.  816. 

Ogrodzenia,  bramy,  balustrady, 
kraty  ozdobne.  Tel.  545106. 

Sprzedam  schładzarkę  do  mleka. 
Tel.  543606. 

Roboty  ogólnobudowlane,  dekar
skomalarskie,  instalatorstwo sa
nitarnc.  Tel.  544498. 

Bluzy,  dresy,  spodnie,  itp.  (polar, 
bawełna)  dla  dorosłych  i dla  dzie
ci.  Hurtownia  przemysłowa  i me
dyczna.  Medard  Surmacz,  Ustroń, 
ul. Wantuły  12,  tel.  542611. Za
praszamy. 

Sprzedam  fiata  126p,  1986, tel.  54
4189 po godz.  16. 

Zamienię  dwa pokoje  z  kuchnią 
w  Bytomiu  na  pokój  z  kuchnią 
w  Ustroniu.  Ewentualnie  kupię. 
Michał  Skibicki,  41902  Bytom, 
pl. Wojska  Polskiego  10/82. 

Renault 9,  1982, szary metalik, 1,4 
benz. gaz, cena: 4.000 zł. Tel.  (036) 
4721554. 

tel.  544658,  54 23 07 

wew. 479, 

pawi lon  Zakładu 

P rzy rodo leczn i czego 

[ s ru / i in /  ihjktowa ) 

filmy 
aparaty  fotograficzne 

baterie... 

B i ? 

o f e r u j   e: 
artykuł y  s p o ż y w c ze  — 1500  pozycj i,  oraz: 
piwa,  wina,  s z a m p a n y,  napoje,  pap ie rosy 

Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i miłą  obsługę  oraz 
bardzo niskie  ceny!!! 

Na ˇ}>cz0ue klienta tomu dowoźmy własnym tmiiwprtem do 20km w tej samej cenie. 

Godziny  otwarcia  od poniedziałku  do soboty  7.00 —  19.00 

Klientów  indywidualnych  zapraszamy  zaś do  nowo  otwartego  sklepu 
obok  hur towni  z  cenami  pó łhur towymi 

Od  poniedziałku  do soboty  w godz.  6.00 —  19.00 

P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę ! 

Serdeczne  podz iękowania  Panom:  Michałowi  Jurczokowi  i  Roma

nowi  Kuba li  za daleko  idącą  p o m oc  rzeczową  dla  Przychodni Re

j o n o w ej  w  Ust ron iu  sk łada  K ie rown ik  Przychodni  Re jonowej 

w  Ust ron iu Lek. med. M a r e k Wiecha 

Z  drogi  na R ó w n i cę  korzys ta ją  też  turystki  parzystokopytne. . .. 

Fot.  W.  Suchta 

Wystany 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa  ul. Hutnicza  3, tel. 542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
 Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B & K. lleczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
 Na skraju pustyni  kultura  ludów  Maghrebu.  (do  30.08) 
  Dawny  Ustroń w grafice Bogusława  Ileczki.  (do  30.07) 
Muzeum  czynne wc  wtorki  od 9.0016.00, od środy do czwartku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od 9.0013.00,  niedziele  od  10.0016.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68, tel. 542996,  ' 
  Najstraszliwsze  tarantule  i skorpiony  świata,  (od 1.07 do 31.08.97). 
Codzienie  od yod:.  9.00  do  19.00. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na „Gojach"   B& K  lleczko wie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul.  Sanatoryjna 7, tel.  543534,  wew.  488. 
Galeria czynna od poniedziałku  do piątku od 9.0016.00, w soboty  9.0013.00 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych, 
ul.  9  Listopada  2  Galeria  czynna  codziennie  w godz.  od 9.00  do  17.00, 
w  soboty od  10.00 do 17.00, w niedziele od 12.00 do 18.00 

Imprezy  kulturalne  i  spotkania 
10.VIII.97godz.  15.30  Wybory  Miss  Wakacji   Amfiteatr. 
11.VIII.97godz.  20.00  Koncert  Zespołu  „Bi g  Cyc" 

DNI  USTRONIA 
1516.VIII   godz.  17.0022.00  Koncert  Plenerowy  na szczycie  Równicy 

„Tam gdzie biją  źródła" 
15.VIII.9 7  godz.  10.00  1 Marszobieg  Dookoła  Ustronia  (30 km) 

Bulwary  Nadwiślańskie 
16.VIII.9 7  godz.  9.00  Puchar  Lata  Dla Początkujących Tenisitów  Do Lat 

16tu.  Korty  KS  „Kuźnia" 
17.VIII.9 7  godz.  10.00 Puchar  Beskidów w Siłowaniu  Na  Rękę. 

Bar  „Barman" 

Kino  ..Zdrój"   ul. Sanatoryjna 7  (baseny),  tel. 543609 lub 543534,  wew. 471 

do7.VII I   16.30  Kosmiczny  mecz 
18.45  Polubić  czy  poślubić 
20.30  Zabijanie na śniadanie 

814.VII I   16.30  Kłamca    kłamca 
18.45  Ewita 
21.00  Miłość  i wojna 

1521.VII   16.00  Pinokio 
18.45  Romeo  i Julia 
21.00  Ryzykanci 

KIN O  NOCNE: 
7.VIII.9 7  22.30  Lot  skazańców  (Con  Air ) 
14.VIII.9 7  22.30  Nic do stracenia 

UWAGA !  Domy wczasowe, hotele  itp. — afisze z miesięcznymi  programa
mi  imprez  odebrać  można  bezpłatnie  w Centralnej  Informacji  Turystycz
nej,  Rynek  2, tel. 542653. 

2  9  sierpnia — apteka w  Nicrodzimi u 
916 sierpnia — apteka  Elba  przy ul.  Cieszyńskiej 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

Samodzie lna  wyprawa  Fot.  W.  Suchta 
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W  latach  199194  funkc jonowa ło  w  Ustroniu  Poniwcu 
miejsk ie  wysyp isko  śmieci.  Po jego  wykorzystaniu  rozpo
częto  reku l tywac ję  terenu,  a  odpady  z  Ustronia  wywożone 
są  na  wysyp isko  w  Jastrzębiu.  Ze  wzg lędu  na  szczególne 
rygory  obowiązu jące w  uzdrowisku  nic ma  możl iwości  skła
dowania  śmieci  bl iżej miasta,  natomiast  pojazdy  służące  do 
wywożen ia  odpadów  komunalnych  nic  są  przystosowane 
do  ich  transportu  na  duże  odległości.  Stąd  konieczność  bu
dowy  stacji  p rze ładunkowej.  Kwest ia  śmieci  zawsze  budzi 
obawy  i  kontrowers je,  zwłaszcza  wśród  ludzi,  których  ze 
względu  na mie jsce zamieszkania  szczególnie  dotyczy.  Tak 
jest  ze  stacją  prze ładunkową.  W  Wydzia le  Ochrony  Środo
wiska  Urzędu  Mie jsk iego  w  Ustroniu  zapyta l iśmy  jak  bę
dzie wyglądał przeładunek  na stacji  i z jak imi  ewentualnymi 
uciążl iwościami  liczyć  muszą  się mieszkańcy.  Dowiedziel i
śmy  się,  że  stacja,  usy tuowana  będzie  na  terenie  Budopolu 
przy  ul.  Słonecznej.  Jej projekt  został  zaakceptowany  przez 
WOŚ,  a sporządzona  anal iza  uciążl iwości  wykazała,  że  od
dzia ływanie  stacji  na  środowisko  zostało  ograniczone  do 
min imum.  Jedyne  zastrzeżenia  budził  hałas,  ale po  przeana
l izowaniu  j ego  natężenia  okazało  się,  że  nic  ma  znaczenia 
w  porównaniu  z  hałasem  spowodowanym  prze jeżdża jący
mi  pociągami.  Budynek  stacji  będzie  betonowy,  a do  przeła
dunku  posłużą  dwie  rampy.  Ze  śmieciarek  odpady  wpadną 
bezpośrednio  do  kontenera  szczelnie  zamykanego  zaraz  po 
wypełnieniu.  Nieprzyjemny zapach  towarzyszący  przeładun
kowi  ograniczy  się  do  20,  30  metrów.  L iczbę  wy jeżdża ją
cych  do Jastrzębia  samochodów  oblicza  się na dwa  dziennie. 
Na  terenie  stacji  odbywać  się  będzie  segregacja  śmieci,  ale 
ograniczona  do  magazynowan ia  i oczyszczania  pod  wiata
mi  z łomu,  szkła,  plast iku.  Miasto  nic  posiada  w  tej  chwili 
wystarcza jących  środków  na  zakończenie  budowy,  ubiega 
się  o  kredyty  i dotacje.  Jest  szansa,  że  stacja  zacznie  funk
c jonować  w  przysz łym  roku. 

(mn) 

w Ustroniu  Polanic 
(pawilon przy  PKP) 

prowadzi sprzedaż leków, ziół 
orazśrodków  opatrunkowych. 

otwarte  codziennie  1100220° 
Ustroń,  ul.  Gościeradowiec  21 

tel.  542436 

< 2 ^ 
K

*   ul  Tana  Wantu ły  10 

Sparing z Iligową  Polonią  Warszawa.  Fot.  W.  Suchta 

16 zespołów  uczestniczyć  będzie  w  rozgrywkach  o  mistrzostwo 
klasy okręgowej, a wśród nich piłkarze ustrońskiej „Kuźni" .  Pod
czas  rundy jesiennej  awansem  rozegrane  zostaną  dwa  spotkania 
z wiosny. Tak więc każda z drużyn  rozegra  17 spotkań. 

10  sierpnia  —  Kuźnia    Hejnał  Kęty 
14 sierpnia  —  Pionier  P isarzowicc    Kuźn ia 

17  sierpnia  —  Kuźnia   Jedność  Wieprz 
23  sierpnia  —  Cukrownik  Chyb ie    Kuźnia 
31  sierpnia  —  Kuźnia    Śrubiarnia  Żywiec 
6  września  —  Kuźnia   Wisła  Strumień 
10 września  —  BBTS  Ccramed  Komorow ice    Kuźnia 
14  września  —  Kuźnia    N iw a  N o wa  Wieś 
20  września  —  Stanis ławianka  Stanis ław    Kuźnia 
28  września  —  Kuźn ia    Koszarawa  Żywiec 
4  października  —  Skawa  Wadowice    Kuźnia 
12 października  —  Kuźnia   Garbarz  Zembrzyce 

18 października  —  Beskid  Andrychów    Kuźnia 
26 października  —  Kuźnia   Babia  Góra  Sucha  Beskidzka 
2  l istopada  —  Podhalanka  Mi lówk a    Kuźnia 
8  l istopada  —  Hejnał  Kęty    Kuźn ia 
11  l istopada  —  Kuźnia    Pionier  Pisarzowicc. 

Na przyszły rok zaplanowano  reorganizację lig piłkarskich.  Więcej 
drużyn  będzie  spadać  do  klas  niższych.  Aby  pozostać  w  klasie 
okręgowej  trzeba  od  razu  grać  tak,  by  zajmować pozycję  w  czo
łówce. Dwa spotkania sparingowe z pierwszoligową  Polonią  i trze
cioligowym Beskidem Skoczów sprawiły, że kibice Kuźni z nadzieją 
czekają na pierwsze mecze. Szczególnie cenne wydaje się zwycię
stwo z Beskidem 5:2.  Jedyny dostrzegalny brak to kondycja. Szcze
gólnie uwidoczniło  się  to w meczu  z Polonią, gdzie po  pierwszej 
połowie  Kuźnia,  po  dobrej  grze,  przegrywała  1:0,  by  w  drugiej 
połowie stracić aż 7 bramek. 

(ws) 

Jesienią  „Kuźnia" nie powinna mieć kłopotów z  rezerwami. 

Fot.  W.  Suchta 

\mmioii 
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Po deszczach przyszło słońce.  Fot.  W. Suchta 

  KAWIARN I 
wmr z dyskoteką  (codziennie 

w godz.  18  l.OO), 
danc ingi  z: m u z y ką  na 
ż y w o  ( k a ż da  s o b o ta 
w godz.  19.OO  l.OO) 

JASKÓŁKA 
MD  USTROŃ 
U  ul. Zdrojowa 10 

t e l . 5 4  1 5  5 9, 
L  u   ̂ 5 4  1 5  8 7 , 5 4  4 8  4 0, 

te l . / fax  5 4  2 9  29 
ZAPRASZA  do 

  CENTRUM  ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ 
w  sauna 

ŵ  solarium 
ŵ  siłownia 

ŵ  gabinet  masażu 

Przyszła  mi na pamięć  tako wiec,  coch jóm  słyszała  łod  jednej 
paniczki  downo  tymu.  Prawiła,  że  sie  to przytrejiło  wjeji  rodzi
nie. 

A zaczła  tak:  w każdym  rodzie  trefi  sie  taki  co  bodzie. 
Prawi:  dziesięcioro  nas  w chałpie  mieli  łojcowie.  Byli  my  już 

powydowani  i żyniaci,  ale  jeszcze  trzech  synków  było  swobod
nych.  Łojciec  zbiyroł  piniądze,  żeby  dobudować  ku  chałpie  ja
kómsi  izbę. Matka  uszyła  taki miyszeczek  na ty grejcary  a  łojciec 
chowoł  ich do rynkowa  w ancugu.  Kiesi prziychodzi  najmłodszy 
z  braci  do  chałpy  popity,  mo  na  głowie  nowy  kłobuk,  jakómsi 
paczkę  pod  parzóm  i prawi:  tato  jadym  w  świat.  Łojciec  sie 
dziwo  i sie pyto:  cóż  cie  tak porwało.  Mosz  dobrom  robotę,  ło
bezdrziyj  sie  za jakóm  frelkóm,  lożyń  sie,  cóż  cie  tak  do  świata 
ciągnie.  A  tak po prowdzie  powiydz,  kierom  dziełche  na  dziedzi
nieś  ukrziywdził?  I skądeś  wziył  nowy  kłobuk? 

Jak  sie Jyndrys,  bo  tak  mu  było  na miano  rozpajedził,  zaczył 
łojcu  ubliżać  za  taki podłe  życi. 

W  łojca jakby  pieron  strzelił.  Stanył  na  kuchy ni,  a  dwie  łzy 
poleciały  mu po  licach.  Mamulka  poleciała  dziwać  sie  do  szyjó
nera  za piniądzami,  z ancuga  wyciągła  pusty  miyszeczek. 

Syncy,  bo  byli  dóma,  prziyskoczyli  do  Jyndrysa,  zaczli  łotać 
mu  skórę  i prawióm,  aż  łojca  i matkę  całuje  po  rynkach  i  pyto 
przebaczynio. 

Jyndrys  sie  im jakoś  i  wyrwoł,  porwoł  pytlik  co  go  prziyniós 
pod  parzóm  i wypalił  do pola.  Nie  było  go pore  roków.  Skludził 
sie  lojcóm  na  kark z babom  i dwiema  dzieckami.  A  że  to  było 
przed  wojnom,  biyda  było  o robotę,  łojcowie  go prziyjyli  i  żywili. 

Tak sie  stało,  że Jendrys  sie  dochowoł  dwanost  dziecek  i  mu
szym  Wóm powiedzieć  (tak prawiła  dali  ta paniczka),  że  ani  na 
taki  dobre  dziecka  nie  zasłóżył.  Wszystki  wyrosły  na  porząd
nych  ludzi,  ale porozjyżdżały  sie po  świecie,  dwóch  synków  zo
stało  na  wojnie.  Ni  mogym  powiedzieć,  że  krziywda  sie  wraco, 
chocioż  je  taki prziysłowi.  Tak kończyła  swojóm  gadkę. 

Teraz z nowych  mojich  czasówpowiym  Wóm, jako  sie  miyszko 
w  blokach.  Zdałoby  sie,  że  tu  też je  tako jedna  wielka  rodzina, 
wszyscy  sómsiedzi  spolym  bydóm  dbać  o  porzóndek  kole  blo
ków.  Mocie  rozum.  Już  pore  roków fort  ni  mogym  sie  dogodać 
z mojimi  sómsiodami,  wrogów  żech  se  narobiła  skuli  gupich  cy
garetli.  Przedstowcie  se,  że  wóm z wyrchu  kierysi Jórt  czyka  sy
pie pod  łokna,  wiela  razy jeszcze  ze żarym.  Sprzątóm  jyny  jo. 

Nic  nie pumogo  piykne  mówiyni,  wadzyni.  Poradzóm  z  łokna 
wychynąć  aji jakisi  zepsute  jedzyni,  jlaszki,  loszkrabiny,  a kaj 
jyny  co. 

Mierzi  mie  to, ale sie  mi zdo,  że  takich  ludzi już  nie  nauczy. 
Hanka  łod  Śliwko  w 

POZIOMO:  1) w aptece, 4) bóg miłości, 6) uderzenie  piłki, 8) 
zakazany  temat, 9) instrument  strunowy,  10) aplauz,  11) „kieru
je" samolotem,  12) ocena, osąd, 13) iglaste lub liściaste,  14) Coca 
...,  15) urlopowanie  na golasa,  16) miasto  francuskie,  17) żona 
Mahometa,  18) miara powierzchni gruntu,  19) wyrośnięty pagó
rek, 20)  imię żydowskie. 
PIONOWO:  1) blaszany  instrument dęty, 2) atrybut ucznia, 3) 
włoska organizacja przestępcza, 4) samostanowienie,  5) modny 
jednoślad,  6) wiosną  kwitnie w rowach,  7) robotnik,  ctatowiec, 
11) ruski  lub  leniwy,  13) domek na wsi,  14) urok  osobisty. 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które powstanie  po odczytaniu  li
ter z pól oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Na odpowiedzi 
oczekujemy do 22 sierpnia. 
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DNI  USTRONIA 

Nagrodą  20  zł  otrzymuje  IWONA  BRUDNA  z Ustronia, 
ul. Bema 6. Zapraszamy do redakcji. 
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