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T W Ó R C Z E  Ł Ą C Z E N I E 
Rozmowa z Wojciechem  Majewskim,  reżyserem  koncertu 

„Ta m gdzie bij ą źródła" 

Co było inspiracją  koncertu na  Równicy? 
Kontakt  i obejrzenie świata  poprzez  pryzmat  tradycji  i obyczaju, 
który popularyzuje Józef Broda, było  inspiracją  takiego  koncertu. 
Moje przemyślenia  i kontakty z muzyką  ukazują, jak mocnym,  i jak 
silnym doznaniem jest czerpanie z tradycji, ze źródeł  muzycznych, 
z tzw. muzyki  etnicznej.  Myślę, że właśnie  teraz, na przełomie  ty
siącleci, widać powstanie  takiego nurtu  muzyki.  Muzyka  mecha
niczna, ta dość uboga, może zostać przykryta przez  ten nurt,  który 
pokazuje, że nie jest  to tylko rytm ograniczony  do  prymitywnego 
instrumentarium  muzycznego.  Muzyka  bez  duszy  nie  istnieje, 
a  stosowanie  instrumentów  muzyki  etnicznej  w  utworach,  gdzie 
korzysta  się z  instrumentów  elektronicznych, jest moim  zdaniem 
poszukiwaniem  ducha  muzyki.  Współczesny  poziom  nagrywania 
daje możliwość  usłyszenia  tego, o czym przed  trzydziestu  laty  nie 
mogliśmy nawet  marzyć. 

Czyli  jest  to szukanie  źródeł,  uzmysłowienie  ich  sobie,  korzy
stając z nowoczesnych  urządzeń? 
Wspaniałe  osiągnięcia  techniki  pozwoliły  nam  usłyszeć  np.  to, 
czego Jakuci  słuchali przed wiekami, co słyszeli Hindusi.  Połącze
nie niesamowitych  możliwości  technicznych  ze źródłami jest  fa
scynującym momentem  obserwacji muzyki. Niektóre rodzaje mu
zyki popularnej których nie wymienię,  żeby nie robić  im  reklamy, 
opanowały  rynek  i  to  jest  godne  ubolewania.  Spotkałem  się  ze 
stwierdzeniem,  że  jest  to  absolutnie  w  porządku,  bo  tego  chce 
publiczność.  A  to jest  pozbawione  wszelakiej  estetyczności,  jest 
to upadek  obyczajów. 
Jak oceniono  koncert w ubiegłym  roku ? 
Ku naszej radości  badania prowadzone przez telewizję wykazały, 
że koncert  miał  dużą  oglądalność  i dobre  oceny.  Utrafiliśmy  jed
nak w zapotrzebowanie  widzów, którzy zmęczeni  monotonią  pre
zentowanej  muzyki,  zobaczyli  zupełnie  inaczej  pewne  zespoły 
i muzykę. Moje doświadczenia z zespołami  folklorystycznymi  mó
wią, że jest  tu sporo rzeczy  do pokazania.  Do rejestracji  zespołów 
folklorystycznych  użyliśmy  rejestracji  takiej jak  dla  wszystkich 

(cd.  na str.  2) 
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Może  padać cały  lipiec, sierpień  też może  być  deszczowy,  ale 
tradycyjnie podczas  wyborów  Miss  Wakacji nad ustrońskim  am
fiteatrem  świeci  słońce.  Nie  inaczej  było  w  tym  roku.  Nic  więc 
dziwnego, że widownia  wypełniła  się po  brzegi. 

12 pięknych dziewcząt prezentowało się w sześciu różnych  prze
braniach,  rozpoczynając od stroju  sportowego,  kończąc na  sukni 
ślubnej.  Tak  w  opinii  jurorów  jak  i publiczności  najpiękniejszą 
dziewczyną  tegorocznych  wakacji  została Patrycj a  Tomaszczyk 
z Cieszyna. Tytuł pierwszej wicemiss zdobyła Weronik a  Oszczep
kowa  z Charkowa  na Ukrainie, drugiej wicemiss  Monik a  Sader
ska  z  Sosnowca. 

Już po rozdaniu  laurów, wśród wychodzących z amfiteatru dało 
się  słyszeć  opinie,  że  tegoroczne  wybory  miały  zbyt  wiele  dłu
żyzn.  Tak  porywający  punkt  programu,  jak  czytanie  sponsorów 
wyborów  Miss Wakacji, zajął pierwsze pół godziny  spektaklu. 

PORCUANASKLEP 
43450  Ustro ń 

ul. Daszyńskieg o 70A 
(u Wintera, za Kuźnią) 

  porcelaną, szkło,  porcelit; 
  figurki, pozytywki,  mosiądz; 
  obrazy, serwetki  koniakowskie; 

Specjalna  oferta  dla hoteli, domów  wczasowych, 
gastronomii: 

  zastawa  porcelanowa  z nadrukiem  firmy 
  przyjmujemy listy prezentów  ślubnych 

Zapraszamy  od 10.00 — 18.00 

Oferujemy: 

H  magggmgk  H f l f l U 

Fot.  W.  Suchta 
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innych zespołów. To nie zaszkodziło, a nawet pomogło.  Podział  na 
muzykę  lepszą  i gorszą jest  niewłaściwy. 
Dlaczego koncert właśnie na  Równicy? 
Po  prostu  jest  to  południe  Polski,  gdzie  tradycja  się  ostała,  idea 
zespołów  regionalnych  jest  podtrzymywana.  Przykładem  zespół 
Równica  z  Ustronia. 
Jak pan ocenia  ten  zespól? 
Myślę, że ma  przyszłość  przed  sobą  i należy mu  pomóc. Za  kilka 
lat będzie to wspaniała wizytówka  miasta, a zarazem przykład  pra
widłowego procesu edukacji dzieci. Kontakt, w takim zespole dzie
cięcym,  z  muzyką  i  poezją,  jest  podstawowym  wychowaniem 
estetycznym  człowieka.  Tacy  ludzie  w  swym  życiu  mają  szansę 
stać się obywatelami  użytecznymi  dla społeczności, w której żyją. 
Co pan chce osiągnąć prezentując  telewidzom  takie  widowiska, 
jak te na  Równicy? 
Chodzi  o  to,  by  pokazać  źródła,  by  docenić  maestrię  muzyków, 
którzy  poszukują  tych  źródeł.  Wydaje  mi  się,  i mojemu  koledze 
Sławomirowi  Rogowskiemu,  że takie łączenie twórcze może  dać 
wiele radości  słuchaczom  i wykonawcom. 
Z ubiegłorocznego  koncertu pamiętam  dość zaskakujące  łącze
nie muzyki etnicznej  z elektroniczną w zupełnie nowy, inny  spo
sób. Czuło się w tym Józefa  Brodę. 
Bez  wątpienia  pionierem  był  niedoceniony  Józef  Broda.  Jest  on 
przykładem  na  to,  że  twórcze  łączenie  może  dać  wiele  radości. 
W  tym  roku wystąpi Robert  Brylewski.  Może  to jest zaskakujące, 
ale Brylewski  tworzył  takie grupy jak  Kryzys,  Izrael, Armia.  Nie 
wszyscy pamiętają, ale gdy  to nikomu jeszcze do głowy  nie  przy
szło,  Józef  Broda  w  Hybrydach  grał  z  zespołem  Izrael  muzyką 
w  rytmie  reggae, pochodzącą  z Koniakowa,  więc  te próby  trwają 
trochę dłużej, a jednym  z pierwszych jest  Józef  Broda. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

15  SIERPNIA  NA  RÓWNIC Y  WYSTĄPI Ą 
—  Zespół  dz iec ięcy  „Równica" ,  o tworzy  koncer t,  w  reper tuarze  charak
terystycznym  dla  Śląska  Cieszyńskiego,  ukazując  bogactwo  kulturowe  regionu. 

—  Zespół  „L i inanowianic "   z  L imanowej  wystąpi  w  c iekawym  repertuarze 
ukazu jącym  specyf ikę  swojego  regionu.  Będzie  to  część  pasterska  z  unikal
nymi  inst rumentami  oraz  część  lachowska. 
—  Zespół  „H i lka "   z  Ukra iny  zap rezen tu je  s ię  w  reper tuarze  s tepowych 
pieśni  ukraińskich.  Wykonawcy  „H i lk i "  to  muzycy  i  e tnogra fowie  dba jący 
o  utrwalenie  własnego  przekazu  kul turowego. 
—  „Trombi ta "   z  Podhala  oprócz  c iekawego  kwartetu  z łożonego  z  muzy
ków  gra jących  na  kozach,  instrumencie  specyf icznym  dla  regionów  paster
skich,  zaprezentuje  również  inne  archaiczne  instrumenty  oraz  tańce  i  pieśni. 

Krakowsk a  Ork ies t r a  K a m e r a l n a  ma jąca  w  swo im  sk ładz ie  znako
mitych  muzyków,  przedstawi  repertuar  insp i rowany  wp ływami  charaktery
stycznymi  dla  muzyki  Łuku  Karpack iego. 

Przemysław  Goc  to  z  kolei  muzyk  ukazu jący  specyf ikę  muzyki  andy j
sk iej  wykonanej  na  ins t rumentach  charak te rys tycznych  w  Andach. 
—  Trebuni ę    Tutk i  i  K in io r   Ork ies t ra .  S łynna  rodzina  góra lska  Trcbc
niów  znana  również  z  twórczego  podejśc ia  do  w łasnego  fo lk loru  wystąpi 
z  zespołem  Włodzimierza  Kiniorskiego.  Prezentowany  program  będzie  uda
nym  po łączen iem  muzyki  góra lsk iej  i  wspó ł czesnych  tendenc ji  muzycz
nych. 

Zespół  „T ie r r a  Ca l i en te"   to  r ep rezen tanci  m u z y ki  m e k s y k a ń s k i e j. 
W  skład  grupy  wchodzą  muzycy  występu jący  na  wiciu  międzynarodowych 
festiwalach,  biorących  udział  w  programach  telewizyjnych  i  radiowych.  Gra
j ą  oni  autentyczną  muzykę  mariachi,  bardzo  popularną  w  Meksyku.  Udział 
„Tierra  Cal iente"  w  koncercie  na  Równicy  będzie  przykładem  jeszcze  jedne
go  żródla. 

16  SIERPNIA 
koncert  o tworzy  dz iec ięcy  zespół  „Mal i  Swarn i"   z  N o w e go  Targu  repre
zentujący  typowe  dla  Podhala  etnikum,  którego  korzenie  kulturowe  są  szcze
gólnie  p ie lęgnowane  przez  jego  mieszkańców. 
—  Oryg ina lnym  gośc iem  koncertu  jest  grupa  „Bcrgary" ,  która  zagra  mu
zykę  Cyganów  górskich,  zamieszku jących  po łudn iowe  obszary  Polski. 

Jan  P i lch  I n s i d c  D r u m m i n g  to  m u z y cy  s k u p i e ni  w o k ół  z n a n e go 
wir tuoza  ins t rumentów  perkusy jnych  Jana  Pi lcha.  Bogate  inst rumentar ium 
perkusyjne,  wzbogacone  o  bas  i  saksofon  urzeka  swoją  oryginalność,  ukazu
j ąc  bogate  rozwiązan ia  ry tmiczne. 

Rodzinna  Orkiestr a  Waldemara  Wróblewskiego  z  Wrocławia. 
Muzycy  przedstawią  suitę  inspirowaną  wp ływami  muzyki  karpackiej. 

Zespół  „Raz,  dwa,  trzy" .  Znana  i  popularna  grupa  ma  w  swoim  repertu
arze  również  utwory,  których  rodowód  bez  wątp ienia  jest  góralski. 

Józef  Broda  i  j ego  gościc.  Zaproszeni  przez  mistrza  ceremonii  —  Józe
fa  Brodę  gościc  zaprezentują  utwory,  które  swoje  źródła  mają  właśnie  tutaj, 
w  Beskidzie  Śląskim.  W  pieśniach  z  Kon iakowa,  Istebnej  czy  Jaworzynki 
zachowana  jest  per ła  j ęzyka  po lsk iego  —  gwara,  k tórej  korzen ie  s ięgają 
czasów  Jana  Kochanowskiego  i  Mikoła ja  Reja. 

Zespól  S tan is ława  S tępn iaka  z  zespo łem  opoczyńsk im  z  Wieniawy. 
Czym  są  źródła?  to  będzie  wiadome  słuchając  Stanisława  Stępniaka,  grające
go  na  dawnej  harmonii  pedałowej,  z  akompan iamentem  bębna  i  skrzypiec. 
—  Lo'J o  Triban e  z  Francji  —  grupa  jazzowa  posiadająca  w  swoim  repertu
arze  utwory  inspirowane  muzyką  mauretańską.  Muzycy  specjal izują  się  tak
że  w  wykonywan iu  na  żywo  muzyki  do  spektakli  teatralnych. 
—  Th e  Ukrain ian s  z  Lceda  (Wielka  Brytania)  reprezentują  c iekawe  połą
czenie  muzyki  ludowej  Ukrainy  granej  w  oparciu  o  ostry  podkład  rockowy. 
L iderem  grupy  jest  Peter  So lowka,  ex  muzyk  znanej  b ry ty jsk iej  formacji 
„Th e  Wedding  Prcscnt".  „Th e  Ukra in ians"  to  przede  wszystk im  otwartość 
na  inspiracje  co  czyni  ich  muzykę  pełnie jszą  i  bogatszą. 

Robert  Bry lewski  &   Dub  Orches t ra  of  Po land  ze  spec ja lnym  udzia
łem  Józefa  Brody.  Robert  Brylewski  to  legendarna  postać  polskiego  under
g roundu  m u z y c z n e go  lat  80  t ych,  za łożyc iel  K r y z y s u,  Iz rae la  i  A rmi i . 
W  1983  w  trakcie  Róbregc,  po  raz  p ie rwszy  dosz ło  do  j e go  spotkan ia  z 
Józefem  Brodą,  który  także  nagrał  swój  utwór  „Swoboda".  Na  Równicy  obaj 
muzycy  wystąp ią  znowu  razem  w  oryg ina lnym  programie. 
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Utworzona  na początku  1994 r. 
Książnica Cieszyńska  gromadzi 
120 tysięcy woluminów, w  tym 
17 tys. starodruków  tłoczonych 
w  latach  1501 1800 oraz 46  in
kunabułów,  które  pochodzą 
sprzed  1501  roku.  W  zbiorach 
jest  również  kilkanaście  tysię
cy  rękopisów. 
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Jesienią  1985  r.  powstał  chór 
„Hosanna",  który  działał  przy 
parafii  ewangelickoaugsbur
skiej  w  Cieszynie.  Składa  się 
z sekcji dziecięcej  i młodzieżo
wej. W zespole śpiewało  dotąd 
ponad  150 dziewcząt i chłopców. 

*   *  * 

Gmina Haźlach dopiero kilka  lat 
temu dorobiła się własnego  her
bu. Znajduje się na nim  na  nie
bieskim  tle  sześcioramienna 
gwiazda  oraz  róg  myśliwski. 
Herb widnieje na budynku  gmi

ny  i jest  używany  w  korespon
dencji  okolicznościowej. 

*   *  * 
W Cieszynie w sąsiedztwie miej
sk iego  wysypiska  powsta ła 
stacja przeładunkowa  odpadów 
komunalnych.  Śmieci  są  tam 
segregowane po czym  ładowa
ne do kontenera  i wywożone  na 
wysypisko  do Jastrzębia  Zdro
ju. Cieszyńskie jest już  pełne. 

*   *  * 
W  grodzie  nad  Olzą  jesienią 
zostaną  ogłoszone  wyniki  29 
edycji konkursu  „Cieszyn  mia

stem kwiatów  i zieleni".  Komi
sja od wiosny  ogląda  ukwieco
ne ogrody  i balkony. Najładniej
sze  zostaną  nagrodzone.  Kon
kurs tradycyjnie organizuje To
warzystwo  Miłośników  Ogrod
nictwa. 

*  *  * 

W  Wiślicy  powstała  kaplica 
zbudowana  z  elementów  ołta
rza,  który  postawiono  na  sko
czowskiej Kaplicówce z okazji 
wizyty papieża  Jana  Pawła  II . 



30  lipca  o  godzinie  10.00  rozpoczęło  się w  Urzędzie  Miejskim  spo
tkanie  Miejskiego  Komitetu  Przeciwpowodziowego,  w  trakcie  którego 
podsumowano  powstałe  w  czasie  powodzi  szkody,  a  także  zaplanowa
no  naprawy  w  trybie  doraźnym  i  długoterminowym. 

W  Ustroniu  zniszczonych  zostało  160  ha  użytków  rolnych.  Szacun
kowe  koszty  usuwania  szkód  na  drogach  miejskich  wynoszą  1.000.000 
zł, na drogach  wojewódzkich  500 000 zł, na drogach  nadleśnictwa  1 650 
000  zł, na  rzekach  i potokach  620  000  zł, a naprawy  rowów  melioracyj
nych  551  000  zł.  W  spotkaniu  uczestniczyli  administratorzy  dróg,  po
toków  itp.,  w  których  gestii  leży  ich  naprawa 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
2  sierpnia  1997  r. 

Agnieszka  Kłósko    Ustroń  i Piotr   Lachota    Górki  Wielkie 
3  sierpnia  1997  r. 

Joanna  Michali k    Ustroń  i  Daniel  Smyk    Żory 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów : 
Zuzanna  Wiencek,  lat  93,  ul.  Konopnickiej  38/8 
Janina  Kawecka,  lat  91,  ul.  Obrzeżna  15 
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3  sierpnia  po  mszy  w  intencji  poległych  żołnierzy  w  kościele  św. 
Klemensa,  pod  Pomnik  Pamięci  przy  Rynku  ruszyły  poczty  sztandaro
we,  delegacje organizacji  kombatanckich  i społecznych,  władze  miasta, 
mieszkańcy.  W  uroczystości  pod  pomnikiem  przypomniano  sierpnio
we  rocznice  Bitwy  Warszawskiej,  Powstania  Warszawskiego,  uczczono 
też  Dzień  Żołnierza.  Grała  orkiestra  KW K  Pniówck,  zaś  uroczystość 
zakończono  złożeniem  kwiatów  pod  pomnikiem.  Fot.  W.  Suchta 

<>  <>

Po  raz  kolejny  można  będzie  zabezpieczyć  swój  rower  przed  kradzieżą 
poprzez  specjalne  oznakowanie.  Akcja  zostanie  przeprowadzona  12 
i  13  września  w  godz.  od  12.00  —  17.00  w  Szkole  Podstawowej  nr  3 
w  Ustroniu  Polanie.  W  sobotę  13 września  będą  znaczone  również  ro
wery  w  Szkole  w  Dobce.  Funkcjonariusze  Komisariatu  Policji w  Ustro
niu  oraz  Dyrekcja  Szkoły  nr 3 zapraszają wszystkich  zainteresowanych. 
Przypominamy,  iż  akcja  przeprowadzona  jest  b e z p ł a t n i e. 

Ci, którzy od  nas  odeszli: 
Ema Cieślar,  lat 68, ul. Skoczowska  43 
Andrzej  Sliż,  lat 59, ul. Zagajnik  10 
Bożena  Szarzeć,  lat 51, ul. Daszyńskiego  87 

W najbliższy piątek 15 sierpnia od godz. 8.00 do 10.00 startować 
będą zawodnicy  indywidualnie,  o godz.  10.00 grupowo, do  I mar
szobiegu  Dookoła  Ustronia.  Start  i meta  na bulwarach  nadwiślań
skich przy basenie kąpielowym. Dystans około 30 km. Na trasie do 
pokonania szczyty Lipowskiego Gronia, Równicy. Orlowej. Trzech 
Kopców, Wielkiej i Małej Czantorii. Celem marszobiegu jest uczcze
nie  rozpoczynających się również  15 sierpnia Dni Ustronia.  Prze
prowadzone  zostaną  klasyfikacje w grupach  wiekowych  od  16  lat 
wzwyż oraz klasyfikacja generalna.  Opłata startowa   5 zł. 

2.08.97  r. 
O godz. 20.10 na ul. Daszyńskie
go kierujący polonezem  miesz
kaniec  Bielska  Białej  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i do
prowadził  do  kolizj i  z  oplem. 
Kierowca  opla doznał  obrażeń 
kręgosłupa  i został  przewiezio
ny do Szpitala  Śląskiego w  Cie
szynie. 
2/3.08.97  r. 
W  nocy  na  parkingu  przy  DW 
„Barbara" włamano się do  fiata 
126p.  Po  wybiciu  tylnej  bocz
nej  szyby  rabusie  skradli  wy
posażenie  samochodu. 
2/3.08.97  r. 
W  nocy  na  parkingu  przy  DW 
„Sasanka"  skradziono  mazdę 
626  i włamano  się  do  renaulta 
19.  Sprawca  obu  przestępstw 
został zatrzymany w  Cieszynie. 
Przedmioty  odzyskano. 

3/4.08.97  r. 
W  nocy  na  ul.  Portowej  doko
nano włamania  do  firmy  „Bill 
mar".  Skradziono  telefon  bez
przewodowy,  fax  i maszynę  do 
pisania. 
2/3.08.97  r. 
W nocy dokonano włamania  do 
daewoo  nexia,  będącego  wła
snością  mieszkańca  naszego 
miasta.  Rabusie  skradli  radio
odtwarzacz  samochodowy. 
4.08.97  r. 
O  godz.  13.00  na  targowisku 
miejskim kieszonkowiec  skradł 
mieszkance  Ustronia  portfel 
z pieniędzmi. 
4.08.97  r. 
O godz. 21.30 na ul.  Sanatoryj
nej  zatrzymano  znajdującego 
się w stanie nietrzeźwym  miesz
kańca  Dąbrowy Górniczej  kie
ru jącego  polonezem.  Wynik 
badania  alkometrem  —  0,96 
prom. 

(M.P.) 

K T O  W I D Z I A Ł  ? 
5 sierpnia wieczorem  w  stawie  kajakowym przy  ul.  Hutniczej 

znaleziono zwłoki  mieszkańca Gniezna. Z dotychczasowych  usta
leń  policji  wynika,  iż  śmierć  nastąpiła  w  wyniku  działania  osób 
trzecich. Trwają poszukiwania mieszkańców woj. gdańskiego, naj
prawdopodobniej  sprawców  zbrodni.  Wieczorem  w dniu  tragedii 
Komisariat  Policji  otrzymał  telefon  z  prośbą  o  interwencję  przy 
stawie kajakowym. Policja prosi o kontakt osobę, która  dzwoniła. 

STRAŻ  MIEJSK A 

29.07. —  Szczegółowa  kontro
la  gospodarki  odpadami  i  po
siadania  aktualnych  rachun
ków za wywóz śmieci w placów
kach  handlowych  wokół  Ryn
ku.  Sprawdzono  też bary w  Li 
powcu  i campingi przy ul. Nad
rzecznej. 
— Po dwukrotnym  upomnieniu, 
ze względu  na brak  odpowied
nich zezwoleń, ukarano  manda
tem w wys. 50 zł osobę  handlu
jącą torebkami  przy ul. Grażyń
skiego. 
1.08. —  Nakazano  zaprowadze
nie porządku  na placu  budowy 
parkingu  w  Ustroniu  Polanie. 
Zalecenia  wykonano. 
—  Interweniowano  na  osiedlu 
domków  jednorodzinnych  na 
Poniwcu w sprawie  wypuszcza
nia  kóz  bez  uwięzi.  Zwierzęta 
narobiły  wiele  szkód  w  ogród
kach  sąsiadów.  Ustalono  ich 
właściciela  i udzielono  nagany. 
—  Szczegółowa  kontrola  osób 
handlujących wzdłuż ulicy Gra
żyńskiego.  Nie  stwierdzono 
uchybień. 
2.08.  —  I n t e r w e n i o w a no 
w  sprawie  zablokowani  ruchu 
na  ul.  Daszyńskiego  przez  ze
psuty  samochód.  Właściciel 
pojazdu pozostawił go na  środ
ku jezdni  i nie oznaczył  prawi

d ł owo.  N a ł o ż o no  mandat 
w wys. 20 zł. 
4.08.  —  Osobie,  która  napra
wiała samochód  na os. Centrum 
nakazano  uprzątnięcie  terenu 
z rozlanego  oleju. 
5.08. —  Przeprowadzono  kon
trole porządkowe na ul.  Kuźni
czej.  Sprawdzono  gospodarkę 
odpadami  i posiadanie  aktual
nych  rachunków  za  wywóz 
śmieci.  Uwagi  przekazano  do 
Wydziału Ochrony  Środowiska 
UM. 
6.08. —  W  godzinach  popołu
d n i o w y ch  i n t e r w e n i o w a no 
w Parku Lazarów w sprawie za
kłócania porządku przez  3 nie
trzeźwych mężczyzn. Po spraw
dzeniu  czy  nie  są  poszukiwani 
listem gończym,  wypuszczono 
ich. 
—  Stwierdzono, że na kilkudzie
sięciu  latarniach  pojawiły  się 
ogłoszenia  o spotkaniu  organi
zowanym przez jedno z ugrupo
wań  politycznych.  Trwa  usta
lenie osoby  odpowiedzialnej. 

W  związku z  rozpoczynają
cą  się  kampanią  wyborczą  SM 
przypomina,  że  do  plakatowa
nia  służą  odpowiednie  tablice, 
a  formalności w sprawie  nakle
jania ogłoszeń  dopełnić  można 
w  Zakładzie  Usług  Komunal
nych, ul. M. Konopnickiej  40. 

(mn) 
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We  wtorek, 5  sierpnia  w  Parku  Kuracyjnym  wystąpił  zespół 
„JUST 5" . Widownia  amfiteatru wypełniona  była w 2/3, ale  rzad
ko kto siedział, większość podrygiwała pod sceną  lub na  ławkach. 
Wśród  publiczności  zdecydowaną  większość  stanowiły  nastolat
ki, które zupełnie nie zwracały  uwagi  na towarzyszących  im  kole
gów. Niektóre przyszły  z mamą  lub tatą, ale  rodzice  też nie  mogli 
liczyć  na  zainteresowanie  ze  strony  swoich  pociech.  Pociechy 
były jak  zahipnotyzowane.  Gdy  na  estradzie  pojawiło  się  pięciu 
ładniutkich członków zespołu, dziewczyny zwariowały.  Krzyczały, 
piszczały, płakały  i tak było już  do końca  koncertu.  Pełne  szaleń
stwo. Podobne sytuacje zdarzają się w całym kraju. Nic  dziwnego, 
zespół  „JUST 5" jest pierwszym  w  Polsce reprezentantem  bardzo 
popularnego  na  całym  świecie 
nurtu  „boysbands".  Przepis  na 
taki  zespół  jest  prosty.  Potrze
ba  kilku,  czterech  lub  pięciu, 
przystojnych  młodych  chłop
ców, aranżowanych na kilka gło
sów  utworów,  dużo  dobrego 
tańca  oraz  proste,  łatwo  wpa
dające w ucho melodie.  Dla  na
szych  nasto la tek  na pewno 
ważne jest, że zespół śpiewa  po 
polsku.  Pierwszy  singiel  grupy 
„Kolorowe  sny",  cieszy  się  ol
brzymią popularnością  i stał się 
niewątpliwie hitem  tegoroczne
go  lata.  Pierwsza  płyta,  zatytu
łowana  po  prostu  „Just 5" 
w  ciągu  kilku  dni  zapracowała 
na platynowy  krążek.  Autorem 
większości  utworów jest  pomy
słodawca  i producent  zespołu 
Sławomir  Sokołowski.  Muzy
kę współtworzą  Grzegorz  Ko  i 
pala  i Piotr  Mańkowski,  a  tek
sty  napisała  DONA  i Karo l  Kus.  Jeszcze  w  tym  roku  chłopcy 
zamierzają  odwiedzić  Stany Zjednoczone  i kraje Europy  Zachod
niej, a wiosną  przyszłego  roku  Kanadę  i Australię. 

Trzeba  przyznać,  że pod  względem  kondycyjnym  są  świetnie 
przygotowani.  Od godziny  19 do 20.25 tańczyli  przeboje,  rytmicz
ne utwory w rytmie popdance, przeplatane spokojnymi  soulowy
mi „kawałkami"  i balladami, które jednak miały dokładnie  opraco
wany  układ  choreograficzny. Właśnie na popisy  taneczne  najgło
śniej  reagowały  dziewczyny.  Podczas  koncertu  konieczna  była 
dobra ochrona zespołu. Na  imprezach  kulturalnych  rzadko  spoty
ka  się  tylu  pozostających  w  pełnej  gotowości  ochroniarzy.  Za
chowane środki ostrożności  były jednak niezbędne, ponieważ  fanki 
bywająnieobliczalne. Elżbieta  LeśniakPietruchowa,  która  czu
wała  nad  organizacją  koncertu,  powiedziała,  że  nie  będę  mogła 
porozmawiać  z członkami  zespołu  ze względów  bezpieczeństwa. 
Po  każdym  koncercie  obierana  jest  stosowna  do  sytuacji  droga 
ewakuacyjna,  gdyż  rozhisteryzowane  dziewczyny  mogą  wyrzą
dzić wiele szkód. Podczas trasy koncertowej przez kilka dni  znisz
czyły kilka samochodów.  Gdy „JUST 5" wyjeżdżał wskakiwały  na 
maskę,  dach,  niszczyły  karoserię,  szyby.  Zapytałam jak  chłopcy 
znoszą  tak  objawianą  miłość  i sympatię  i czy nie potrzebują  psy
chologa,  by  radzić  sobie  z olbrzymią  popularnością.  E.  Leśniak
Pietruchowa zapewniła  mnie, że są to wspaniali,  inteligentni,  war
tościowi młodzi  ludzie  i mimo sukcesu jaki odnieśli, nie przewróci
ło  im się w  głowie. 

Członków  zespołu  wyłoniono  podczas  eliminacji.  Z  kilkuset 
kandydatów  wybrano Shadiego Atoun,  Grzegorza  Kopałę,  Ro
berta  Kryla ,  Daniela  Moszczyńskiego  i Bartk a  Wronę.  Shadi 
Atoun  urodził  się w  1979 roku, a cztery  lata  temu  musiał  wybrać 
pomiędzy  islamem —  wiarą  ojca Palestyńczyka,  a wiarą, w której 
wychowała  go mama.  Pozostał chrześcijaninem  Shadi  wspomina, 
że było mu bardzo ciężko z matką, ale starał się jej pomagać  finan
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sowo. Śpiewał w słynnych  „Poznańskich  Słowikach" Stefana Stu
ligrosza, a potem pracował jako model. Najstarszy w zespole  Grze
gorz Kopała  imię otrzymał na cześć Grzegorza  Laty  i sam  też pró
buje grać w piłkę nożną.  Występował  z zespołem  ludowym  „Ha
licz", gra na gitarze, komponuje  i aranżuje swoje utwory na  instru
mentach  klawiszowych.  Odbył służbę wojskową, skończył  Szkołę 
Muzyczną, zahaczył nawet  o „Metro" Józefowicza.  Dwudziesto
dwuletni  Robert  Kryl a w wieku  15 lat zaczął tańczyć  i był  twórcą 
oraz członkiem  wielu grup breakdancowych  w Koszalinie.  Uwiel
bia turnieje tańca, być może dlatego,  że zdobył  na nich  2  Puchary 
Polski,  3  Mistrzostwa  Polski,  2  wicemistrzostwa  i wiele  innych 
nagród  o charakterze  ogólnopolskim.  Przerwał  naukę  w  Techni

kum  Energetycznym  by  finan
sowo wspomóc  rodzinę.  Daniel 
Moszczyński  urodził się w  1981 
roku  i ukończył  jedyną  w  Pol
sce Szkołę Chóralną, gra na pia
ninie. Maturę zdawał w  Techni
kum Ekologicznym, a w Olimpii 
Poznań  trenował  piłkę  nożną. 
Najmłodszy, piętnastoletni  Bar
tek Wrona, dopiero co  ukończył 
VII I  klasę.  Śpiewa  od  dziecka, 
choć  rodzina  musiała  go  prze
kupywać  słodyczami.  Nie  ma 
problemów  z nauką, a tym  bar
dziej z dziewczynami.  W  wieku 
13 lat został klasowym  Casano
vą.  Uwielbia  gotować,  szcze
gólnie  spagetti  i potrawy  chiń
skie, ma nadzieję wydać w przy
szłości  własną  książkę  kuchar
ską. Chłopcy podkreślają, że nie 
piją, nie palą, prowadzą  zdrowy 

Fot.  W.  Suchta  tryb życia, uprawiają sport. Cie
szy  ich  powodzenie  u  dziew

cząt, ale nie  lubią  zbyt natrętnych.  Pragną  śpiewać  i robić  karierę, 
ale w przyszłości  osiąść w domu  z ogrodem,  z tą jedyną. 

Na pozostanie  tą jedyną jest wiele chętnych, o czym  można  się 
było przekonać  w ustrońskim amfiteatrze. Gdy zespół  wykonywał 
na koniec  swój największy przebój  „Kolorowe  sny",  część  fanek 
pobiegła  na  zaplecze  by  tam  sfotografować, poprosić  o  autograf 
lub tylko dotknąć swojego  idola. Nie udało się. Aplauz  publiczno
ści zmusił grupę do bisu, więc przedsiębiorcze  dziewczyny  pobie
gły z powrotem na widownię. Gdy bis się skończył, z piskiem  wra
cały. Potem  kilka szeregów  nastolatek  napierało na barierki, a roz
stawieni  co pół metra pracownicy  agencji  ochrony czujnie obser
wowali  tłum. Jeszcze przez ponad pół godziny dziewczyny  wisiały 
na płotkach  i z utęsknieniem  oczekiwały na wyjście zespołu  „JUST 
5". Umilały  sobie czas śpiewając ich przeboje, od czasu do  czasu 
skandując  imię jednego z członków  zespołu, a gdy  tylko  lekko 
uchyliły  się  drzwi  prowadzące  do  garderoby  wydawały  z  siebie 
dzikie okrzyki  i piski. 

Jak zdążyłam się zorientować,  na koncert zjechała się młodzież 
z całego regionu, z Wisły, Cieszyna,  Skoczowa, Górek. Gdy  spyta
łam kilka nastolatek  czy warto było przyjechać popatrzyły na  mnie 
trochę dziwnie. Bawiono się nie tylko w amfiteatrze. Ci, którzy  nie 
weszli do środka tańczyli w parku. Tam spotkałam  kilka dziewcząt 
z Wrocławia,  które przebywają w naszym  mieście w ramach  akcji 
pomocy  dla  powodzian.  Zapytałam  dlaczego  tak  bardzo  podoba 
im się zespół. 

— Jest  fajny —  mówiły. —  Chłopcy  też są fajni . 
Przyznały,  że  nie  tylko  słuchają  ich  muzyki,  ale  kupują  plakaty, 
zbierają wszelkie  informacje o zespole  kupując w  tym  celu  duże 
ilości różnych pism młodzieżowych,  kolekcjonują pamiątki  zwią
zane z zespołem.  Dla  wielu  fanek  bilet z ustrońskiego  koncertu 
będzie  z pewnością  cenną  pamiątką. 

Monik a  Niemiec 

HISTERIA 
W AMFITEATRZE 
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Prawie przez cały dzień, w sobotą  2 sierpnia, padało.  Mimo  to 
festyn na  stawach  kuźniczych  odbył  się  i to przy  całkiem  dobrej 
frekwencji. Festyny organizowane przez Sekcję Polskiego  Związ
ku Wędkarskiego  przy Zakładach Kuźniczych należąjuż do  trady
cji .  W  tym  roku  dodatkowo  obchodzono  dwa  jubi leusze — 
225lecia  istnienia Kuźni Ustroń, a przede wszystkim 25lecie  Sek
cji PZWS Zakładów  Kuźniczych. 

Od  10 rano pod parasolami  i pelerynami  57 wędkarzy  z Zakła
dów Kuźniczych, a także z kół w Cieszynie, Pogwizdowie  i Zamar
skach  wystartowało  do  zawodów.  Ryba  nie  naj lepiej  brała, 
wędkarze jednak  nie rezygnowali. Największym okazem mógł po
chwalić się Jan Szczugiel z Cieszyna, który dumnie przechadzał  się 
z kilkudziesięciocentymetrowym  amurem.  On zresztą  zwyciężył 
w całych zawodach  gromadząc na swym  koncie  1550 pkt.  Kolejne 
miejsca zajęli: 2. Stanisław Rzepa (1500), 3. Roman Rzeźniczek (1355), 
4. Mirosław  Wróbel  (1150), 5. Piotr Bąk (1115), 6. Andrzej  Cieślar 
(825),  10 Rudolf Cieślar  (430). 

Sekc ja PZW  w Zakładach  Kuźniczych  liczy 70 członków, a jej 
historia  rozpoczyna  się przed  25  laty,  gdy  to  wyłoniła  się  z  koła 
w Cieszynie. Powstała  nawet wcześniej niż koło PZW w  Ustroniu. 
Sekcję zakładali  Jan Kaczmarczyk, Józef Gomola, który przez dłu
gie  lata był prezesem,  nieżyjący już Józef Rzeźniczek,  Kazimierz 
Caban.  Początkowo do dyspozycji  mieli  tylko staw przed  Kuźnią 
przy  torach  kolejowych.  Rozpoczęło  się  zarybianie  i  łowienie. 
Obecne stawy  mieszczące się za oczyszczalnią  Wodociągów  Zie
mi Cieszyńskiej, to też długa historia. Znajdowało się tam  wysypi
sko śmieci. Musiano wywieźć  m.in. około 2000 opon. 20  lat  temu 
powstaje staw  pierwszy,  nieco  później drugi, a pod  koniec  lat  70. 
trzeci, na którym obecnie łowi się ryby. Obecnie wędkarze  admini
strują czterema  stawami.  Na pierwszych  dwóch  ryby  są  hodowa
ne, na trzecim  największym ryby można  łowić, czwarty staw  przed 
dwoma  laty przeznaczono  na tarlisko —  tam się uzyskuje narybek. 
W  tym  roku  dodatkowo  zakupiono  narybek  karpia. 
— Głównie nastawiamy się na karpi a —  mówi prezes sekcji  Wła
dysław Fijak.—Jest to ryba łatwa w hodowli, poza tym karp dość 
szybko rośnie. Początkowo hodowaliśmy wiele ry b, ale po konsul
tacjach z ichtiologiem dowiedzieliśmy  się, że hoduje się jeden  ga
tunek. Na stawie głównym  mamy  amury, karpie,  liny,  sandacze, 
oczywiście plocie i okonie, a poza tym, w co drugą niedziele można 
łowić szczupaka. Jeszcze  trzy  lata  temu w stawie były sumy,  ale 
musieliśmy z nich zrezygnować.  Niektór e sztuki  dochodziły  do 
180 cm długości. Taki sum może nawet zjeść kilogramowego  kar 
pia na jedno posiedzenie. Można wręcz powiedzieć, że taki sum w 
stawie to normalny  rozbójnik . Obecnie największe są amury  do
chodzące do 90 cm. O zawartości stawów najlepiej  przekonać się w 
upalne dni. Wtedy ryby pływają pod powierzchnią. 

Sekcja dorobiła się też własnej siedziby.  Dość prymitywne  ba
raki,  tzw. melaminy  wykorzystano  i zadbano  o ich wystrój.  Obec
nie na ścianach  wyłożonych  boazerią  widnieją  trofea  wędkarskie. 

Po  zawodach  odbyło  się  spotkanie,  na  którym  wyróżniono 
wędkarzy  szczególnie zasłużonych  dla sekcji, m.in.: Józefa  Gomo
lę  i Tadeusza  Podżorskiego,  o którym  prezes  mówi, że jest  duszą 

Fot.  W.  Suchta 

całego obiektu, a wiele  imprez bez niego, w ogóle by się nie  odby
ło. Byli  przedstawiciele  Okręgu  PZW z Bielska  Białej  i delegacje 
z zaprzyjaźnionych  sekcji. 

Po  południu  na  stawach  rozpoczął  się  festyn.  Mimo  deszczu 
bawiono się do pierwszej w nocy. Były gry  i zabawy, strzelanie  do 
minibramki piłkarskiej, rzuty obręczami  na specjalne kołki,  atrak
cją wieczoru  zaś był występ  kabaretu  Paka.  Odbył  się także  kon
kurs  wiedzy  o Zakładach  Kuźniczych  i o  działalności  PTTK  na 
Ziemi  Cieszyńskiej.  Właśnie  koło  PTTK  Przy  Zakładach  Kuźni
czych  zorganizowało  rajd pieszy  i rowerowy.  Startowano  z  kilku 
punktów,  a metę wyznaczono  na  stawach. 
—  Podkreślić należy, że prawie  cały czas padał  deszcz,  a z moich 
wstępnych  obliczeń wynika,  że przez  festyn przewinęło  się  około 
1500 osób —  mówi  W. Fijak. —  Ludzie bawili  się, orkiestra  grała, 
i niewielu  wychodziło.  Do pierwszej w nocy grał zespół,  a bawiło 
się  wtedy  jeszcze  około  70  osób.  W  sumie  był  to  udany  festyn. 
Początkowo obawiałem się, czy ktokolwiek przy jdzie w taką pogo
dę, jednak  okazało  się,  że  nasze  festyny mają już  swoją  tradycję 
i wiadomo,  że można  się na nich dobrze  zabawić. 

Wojsław  Suchta 

KOMUNIKAT 
Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  BielskuBiałej 

działając na podstawie art.  16 poz. 2 o Państwowej  Inspekcji  Sani
tarnej z dnia  14.03.1985 r. (Dz. U. Nr  12 poz. 49zpóźn.  zm.), infor
muje,  że w związku  z utrzymującym  się  zanieczyszczeniem 
popowodziowym  wód  (rzek  i jezior)  nie należy  się kąpać  i upra
wiać  sportów  wodnych  a nawet  brodzić  w  rzekach  i jeziorach  na 
terenie  województwa z uwagi  na  ryzyko  wystąpienia  schorzeń 
jelitowych  lub odczynów  alergicznych. 

Informacja o przydatności  wody  do  kąpieli będzie  wydana  po 
ustabilizowaniu  się sytuacji powodziowej  umożliwiającej wyko
nanie  stosownych  badań. 

PODZIĘKOWANIA 
W  imieniu  rodziców  dzieci przebywających na kolonii  w  Soli, 

zorganizowanej  przez  Fundację  im.  św.  Antoniego  w  Ustroniu, 
dziękujemy  wszystkim,  którzy  dopomogli  zorganizować  pobyt 
dziecina  kolonii. 

Przede wszystkim dziękujemy za finansowe wsparcie  Urzędowi 
Miejskiemu Ustronia, Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej 
oraz Wszystkim  indywidualnym  ofiarodawcom. 

Rodzice 
O

Fundacja św. Antoniego w  Ustroniu  dziękuje wszystkim  Ofia
rodawcom  —  ludziom  wielkiego  serca  za pomoc  ofiarowaną  po
wodzianom. W dniu 2.8. br. wyjechał transport żywności  i środków 
czystości do RaciborzaPłonicy  za łączną sumę  14.919zł.  Przywie
zione  dary  przekazane  na  ręce  oo.  Franciszkanów  w  tamtejszym 
klasztorze, zostały natychmiast  rozładowane  przez parafian  i trafi
ły bezpośrednio  do  rąk powodzian.  W  ich  imieniu  przekazujemy 
serdeczne  „Bóg  zapłać"  WSZYSTKIM  OFIARODAWCOM 
z Ustronia  za dar  ich  serca. 

Fundacja  im. św. Antoniego 
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Wakacje już na półmetku. Dla dzieci  i młodzieży  to  wymarzona 
pora, oczekiwana  długo  i z utęsknieniem przez zimowe  miesiące. 
Lecz  obserwując  osiedlowe  podwórka  wydaje  się,  że  dla  wielu 
dzieci  to czas nudy  i braku jakichkolwiek  sensownych  zajęć. 

Nie każdy małolat jedzie z rodzicami do Hiszpanii  lub choćby na 
krajowe kolonie czy obozy. A nawet  i ci szczęśliwcy wyjeżdżający 
na jakiś czas mają po, czy przed  wyjazdem sporo czasu  do  strace
nia. 

Wakacje dzieci mieszkających na wsi wyglądają nieco  inaczej, 
przede  wszystkim  dlatego,  że  każde  z nich  ma  więcej  lub  mniej 
obowiązków  domowych  wynikających z prowadzenia  gospodar
stwa przez  rodziców. 

Nasi dziadkowie będąc dziećmi  mieli  tych obowiązków o wiele 
więcej,  lecz  przyzwyczajani  do  tego  od  wczesnego  dzieciństwa, 
codzienną  pracę  i pomoc  rodzicom  traktowali  bardzo  poważnie, 
starając się wywiązać z niej jak najlepiej. Dzieci obserwowały  do
rosłych  i od nich uczyły  się, a dorośli  pracowali  w  gospodarstwie 
wiejskim od wczesnego  świtu  do zmierzchu.  Praca była  codzien
nym, najważniejszym obowiązkiem  i stanowiła sens  ludzkiej egzy
stencji,  toteż  dla  najmłodszych  było  to  zupełnie  zrozumiałe,  że 
trzeba włączać się do pracy  i pomagać  dorosłym. W niemal  każdej 
wiejskiej rodzinie dzieci  było dużo,  lecz dla wszystkich  starczyło 
pracy. 

Starsze  opiekowały  się  młodszymi.  Maluchy  w  wieku  przed
szkolnym  pasły  gęsi,  starsze kozy  lub świnie.  Widok dziecka  pa
sącego jedną  lub dwie krowy był powszechny  i dziś każdy  dziadek 

Dzisiaj dzieci  mogą  beztrosko spędzać wakacje.  Fot.  W.  Suchta 

czy  babcia  te dawne  ważne  obowiązki  przypomina  swoim  wnu
kom.  Krowy  trzeba było paść nie  tylko przez wakacje,  lecz  także 
wiosną  i jesienią  i wtedy  trzeba było pogodzić  tą codzienną  kilku
godzinną pracę z obowiązkami  szkolnymi. 

Podczas żniw mniejsze dzieci robiły „skryntki" do wiązania sno
pów, a młodzież pracowała  równo z dorosłymi.  Po żniwach  trzeba 
było zbierać kłóska na ściernisku  i to także był praca dla najmłod
szych. 

Gdy nie było pilnych  prac w polu, chodzono zbierać gałęzie  na 
opał  do  pobliskich  lasów.  Zbierano  je  do  dzichty  i  na  plecach 
niesiono do domów.  Również  i w tych  zajęciach wraz z dorosłymi 
uczestniczyły  ich pociechy.  Do przyjemnych  i atrakcyjnych zajęć 
należało na pewno obieranie owoców, za którymi  wszystkie  mało
laty  zawsze  przepadały.  Lecz  nie  wszystkie  owoce  można  było 
zjeść od razu, sporo gospodynie  przetwarzały  na zimę, a w  latach 
urodzaju  dużo  owoców  sprzedawano  na  targu. 

Nie sposób wyliczyć wszystkich  dawnych  obowiązków  dzieci. 
Każdy dzień przynosił  inne zadania, każda  rodzina miała  inne pro
blemy. 

Warto również dodać,  że mimo wielu  obowiązków  znajdowały 
one  również  czas  na  zabawę.  A  że  w  każdym  domu  było  kilka 
pociech,  a domy nie były od  siebie bardzo oddalone,  więc  wspól
ne  zabawy  kilka  czy  kilkunastoosobowych  grup  były  częstym 
widokiem.  A w takim gronie na śpiew, zabawę czy żarty nie  trzeba 
było długo czekać.  Słychać było z oddali  pasterskie piosenki:  „Za 
górami  torka"  czy  „Zielony  mosteczek",  a  z  bliższej  odległości 
można  było  usłyszeć  słowa  wesołej  wyliczanki:  „ A jo  wiym,  nie 
powiym,  co po  lesie szuści,  stary Jura chycił szczura, do wody  go 
puścił". 

Lidi a  Szkaradnik Fot.  W.  Suchta 

DOŻYNKI 
Już  ko łocze  d o ż y n k o we 
Fa jn ie  up ieczone 
Z  m a k y m,  sy rym  i  p o s y p k óm 
Wyrchym  ust ro jone 

Już  gospodarz  i  miodu le 
Słodkóm  prz i rychtowoł 
Bydz ie  wszysck ich  z w ie l kóm  hyróm 
Dokoła  czyns towoł 

Idzie  raźno  łod  Herman ie 
Pochód  ...gro  muzyka! 
A  w  pochodz ie  p rzeds taw iony 
Cały  trud  roln ika 

Jak  to  w s z y c ko  obezd rzymy 
To  każdy  sie  dow iy 
Jak  tropili  sie  na  roli 
Nasi  p rao j cow ie 
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O!  Już j a d óm  na  kolas ie 
Gazdow ie  —  aż  mi ł o 
A  powozi  ich  pacho łek 
Biczyskym  wywi j o 

Kón ie  szumne  i  dorodne 
Snać,  dobrze  kormióne 
A  wymy te,  chyba  isto 
W  no j lepszym  szamponie 

Po tym  wiyn iec  uplec iony 
Gazdoszkóm  wrynczyli 
Dobrych  plonów,  u rodza jów 
I zdrowia  życzyli 

W ó d k om  gazda  poczyns tu je 
Ko łoczym  gaździno 
I  tak  festyn  dożynkowy 
Dycki  sie  zaczyno 

H u c z óm  t rómby  ch rubym  basym 
A ż  t rzynsóm  sie  gron ie 
Echo  ku lo  sie  pod  łasym 

We  mgle  mlyczncj  tónic 

Lecóm  wa lce  i  po leczki 
Przi  letn im  w ieczorze 
A  k iedysi,  za  s tarz ików 
Lyndry  i  miet lorze 

P iwo  z  krygli j ak  hań  downi 
Zdrowo  popij aj óm 
Ciep łe  wiyrszt le  z os t rym  zyn f t ym 
Z  cheb iczkym  f rygaj óm 

Ta  t radyc ja  d o ż y n k o wo 
Do  dzis io  przet rwa ła 
B o  sie  Ust roń,  bawi,  c ieszy 
Do  b io łego  rana. 

Wanda Mider 
Tomik  poezji  gwarowej  Wandy  Mider  pt. 
„Pod Czantoriom" ukaże się w najbliższym 
czasie  nakładem  Urzędu  Miejskiego  oraz 
Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa. Będzie do 
nabycia  w  dniu  dożynek  w  naszym  Mu
zeum. 



SKOCZNI  I ZWINNI 
Największą atrakcją tegorocznego  festynu Klubu  Sportowego 

„Kuźnia  Ustroń" był mecz drużyn pierwszoligowych  —  Rakowa 
Częstochowa  z Odrą  Wodzisław.  Spotkanie  zakończyło  się  remi
sem 3:3. Ustrońscy kibice szczególnie uważnie obserwowali  bram
karza  Rakowa  Mark a  Matuszka,  który  swe pierwsze  piłkarskie 
kroki  stawiał w Kuźni. Później trenował go Jan Gomola,  teraz  zaś 
nad jego rozwojem czuwa trener Rakowa Hubert Kostka.  Gomola 
i Kostka  to historia polskiej piłki nożnej. M. Matuszek  ma  karierę 
przed sobą. Po meczu  poprosiłem  trzech bramkarzy  o krótkie  roz
m o wy   A  +

Na początek zapytałem  M.Matuszka, jak mu się grało na  stadionie 
Kuźni  po  latach? 
—  Miałem większą  tremę niż przed meczem  ligowym. Zależało  mi 
żeby  się dobrze  pokazać.  Wydaje mi  się jednak,  że nie  wypadłem 
najgorzej. 
—  Kibic e ustrońscy przyjęl i pana bardzo  życzliwie? 
—  Jestem wychowankiem  Kuźni, przez lata tu grałem, często przy
jeżdżam  na mecze, znam się z wieloma  ludźmi, widuję się z kolega
mi, trudno więc żeby kibice mnie źle przyjęli. 
—Trenuj e pana Hubert Kostka, dawny kolega Jana Gomoli. Ja
ki e to ma znaczenie dla rozwoju  pana  kariery ? 
— W drużynie jest na pewno uczciwa rywalizacja i jakiś znajomości 
nie mają znaczenia. Trener nie postawi  w bramce najsłabszego za
wodnika. Wiem, że byli razem w drużynie, czasem pytam ich o wspólne 
granie, ale nie ma to wpływu na moją pozycję w  drużynie. 
— Jaki cel stawia pan sobie na przyszłość. Czy chce pan  tak jak 
Kostka  i Gomola grać w kadrze  narodowej? 
—  Wcześniej, gdy grałem  w  II I lidze, celem  była pierwsza  liga. Na 
reprezentację nie  liczę, bo nie mam  takich warunków  fizycznych, 
ale  chciałbym  zagrać  z  drużyną  Rakowa  w  europejskich  pucha
rach. Trener Kostka zbudował niezłą drużynę. Powalczymy,  zoba
czymy. 
—  Któr y moment w pana karierze był  najtrudniejszy? 
—  Gdy grałem w  III  lidze. Wtedy kopalnia odłączyła się od  CWKS 
Czeladź  i przez dwa  lata pracowałem  w firmie. Nie zarabiałem naj
więcej.  Z  domu  wychodziłem  o  5.30  wracałem  o  19. Wtedy  na
prawdę było bardzo  ciężko. 
—  Il e trzeba  trenować, by być zawodnikiem  pierwszej   ligi? 
—  Dwie godziny  dziennie,  a we wtorki  i czwartki jeszcze  po  dwie 
godziny  po południu.  Poza  tym  są  treningi  indywidualne.  W  su
mie zajmuje to bardzo dużo  czasu. 
—  A ile zarabiają  piłkarz e pierwszej   ligi? 
—  Dużo to może zarabiają piłkarze Legii  i Widzewa. Reszta ma na 
pewno  więcej  niż  średnia  krajowa, ale  nie  są  to  olśniewające  za
robki. 
— Co poradzi pan młodym piłkarzom z  Ustronia? 
—  Najważniejsze by trenowali  i utrzymali w  tym roku  „okręgów
kę". 
— A  często bywa pan w  Ustroniu? 
—  Jak  mam  wolne  staram  się  oglądać  wszystkie  mecze  Kuźni. 
Poza  tym,  gdy  tylko  nie gramy  gdzieś  daleko  na  wyjeździe  i jest 
trochę czasu, przyjeżdżam do  rodziców. 

Marek  Matuszek.  Fot.  W.  Suchta 

Jan Gomola  i Hubert  Kostka.  po t yy  Suchta 

Hubert  Kostka  godzi  się na  rozmowę,  mimo  że drużyna  czeka 
już  w  autobusie  gotowa  do  odjazdu. 
—  Grał pan w Górnik u Zabrze i reprezentacji z Janem  Gomolą, 
teraz trenuj e pan w  Rakowie  Mark a  Matuszka.  Czy Ustroń  to 
miejsce, gdzie rodzą się dobrzy  bramkarze? 
— Nie wiem, ale tam gdzie się pracuje, to zawsze coś wyrośnie. To, 
że Marek  gra w pierwszej  lidze,  to też zasługa Jasia Gomoli,  który 
go  trenował. 
— Jak pan widzi przyszłość Mark a  Matuszka? 
—  Zobaczymy.  Wszystko  zależy  od  niego.  Jest  utalentowany 
i przyszłość jest przed  nim. 
—  Czy jest pan zadowolony z dzisiejszego  meczu? 
—  Była  to gra kontrolna,  sparing.  Popełniliśmy  dużo błędów,  ale 
stworzyliśmy  też dużo sytuacji bramkowych.  W sumie jestem  za
dowolony. 
—  Czy bywa pan często w  Ustroniu? 
—  Trudno  tu nie przyjeżdżać, gdy mieszka  się na  Śląsku? 
—  A czy przyjeżdża pan też do swojego rywala na pozycji  bram
karza w Górnik u  i  reprezentacji? 
—  Janek nie był rywalem. To nie wyglądało tak jak dzisiaj.  Myśmy 
się przyjaźnili  i jeżeli  była rywalizacja, to bardzo  zdrowa. 

A  A 

Jan  Gomola  przez  cały  mecz  spędził  na  ławce  trenerskiej 
z  H.  Kostką.  Wielu  ludzi  znaczących  w  polskim  futbolu  to  jego 
znajomi. Pytam go o związki z dawnymi  kolegami  z boiska. 
—  Cieszę się z tego, że nie zapomnieli  o mnie. Podziękować  należy 
Hubertowi  Kostce, że przyjechał tu rozegrać  mecz z Odrą  Wodzi
sław.  Było  to to, na czym  polega  futbol. Dużo  sytuacji, dużo  bra
mek. Taki mecz pasował do atmosfery jubileuszu  75lecia  istnienia 
Kuźni  Ustroń. 
—  Co pan czuje gdy spotyka dawnych  kolegów z  boiska? 
—  Zawsze  serce  mocniej  bije. Wracają wspomnienia  świetności 
Górnika, znakomitych  zawodników  i atmosfery, która wtedy  pano
wała. 
—TYenował pan Mark a Matuszka. Jak się panu podobał  podczas 
dzisiejszego  mecz? 
—  Tych  trzech piłek, z których padły bramki,  raczej nie mógł  zła
pać.  Cztery  razy  zaś  uratował  zespół  od  utraty  gola.  Widać,  że 
nabiera  pewności,  że zaaklimatyzował  się w  pierwszej  lidze.  Ma 
jeszcze  trochę  trudności  z grą  na  przedpolu,  nad  tym  musi  dużo 
popracować.  Najważniejsze jednak, że wszedł  do drużyny.  Życzę 
mu w przyszłości  sukcesów. Marek nie jest wysokim  bramkarzem, 
a ostatnio chętnie bierze  się do drużyn  właśnie wysokich.  Ja na  to 
mówię, że bramkarz, któremu brak parę centymetrów, może to nad
robić skocznościąi  zwinnością. 
— Jak podobał się panu mecz Odr y z  Rakowem? 
—  Była  to gra na  trzy  czwarte.  Zawodnicy  się szanowali  i  trochę 
się  to  różniło  od  gry  o punkty. Nie  było  brutalnych  fauli.  Zresztą 
uroczystość jubileuszu  Kuźni  sprawiła, że zawodnicy  dostosowa
li się do tej atmosfery. Szkoda  tylko, że nie dopisała pogoda.  Przez 
to chyba było mniej  ludzi na meczu  i festynie. Trzeba cenić  działa
czy Kuźni, że potrafili zorganizować  tak wspaniałą  imprezę z me
czem  dwóch  drużyn  pierwszoligowych.  Było  też  wiele  innych 
atrakcji.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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JESTEŚM Y  BRAĆM I 
W  1223  roku  papież  zatwierdził  regułę  franciszkanów,  11  lat 

wcześniej  skupione  wokół  św.  Klary  kobiety,  które  chciały  żyć 
w myśl  idei franciszkańskich stworzyły zakon klarysek. Jednak  do 
św. Franciszka zwrócili się też ludzie, którzy ze względu na zawarte 
związki małżeńskie,  nie mogli przyjąć ślubów zakonnych.  Powstał 
tak  zwany  zakon  trzeci  ze  swoją  własną  regułą  skupiający  fran
ciszkanów  świeckich.  Po  II Soborze  Watykańskim,  podobnie  jak 
cały  Kościół  katolicki,  zakon  zmienił  się, otrzymał nową  regułę, 
nowe konstytucje, przyjął nazwę Franciszkański  Zakon  Świeckich 
i o ile przedtem  główny  nacisk  kładziono  na osobiste  uświęcenie, 
to w tej chwili  eksponowany jest  aspekt  służby  bliźniemu. 

Na przełomie  lipca  i sierpnia przez dwa  tygodnie  trwało na Za
wodziu  Europejskie Spotkanie Franciszkanów  Świeckich.  Bezpo
średni  spadkobiercy  średniowiecznych  braci  od  prawie  ośmiu 
wieków  żyją  dla  Dobra  i Pokoju.  Przez  czterdzieści  lat w  Polsce 
Ludowej nie wolno było  im jawnie działać. Jednak przetrwali,  głów
nie dzięki wspólnotom  działającym na Śląsku. Teraz  chcączynnie 
włączyć się w zjednoczenie Europy, o czym  świadczy  hasło  tego
rocznego spotkania —  „ Z Franciszkiem  do Nowej Europy".  Spra
wy polityki  i ekonomii pozostawiają fachowcom, ich zadaniem jest 
duchowe zbliżenie  ludzi  Europu Zachodniej  i Wschodniej.  W  ho
telu „Muflon " dzielili  czas pomiędzy  modlitwę, spotkania,  dysku
sje, śpiew, poznawanie  kultur  innych krajów, naukę języka  i pracę 
artystyczną.  W  zaadoptowanej  na  kaplicę  sali  konferencyjnej 
można  było  podziwiać  świece  ozdobione  w  sposób  charaktery
styczny  dla każdego  narodu.  Około  100 osób z  18 krajów  pozna
wało  Beskid  Śląski.  Bardzo  podobał  się  Ustroń,  który  zwiedzili 
indywidualnie, byli  też w Wiśle, Koniakowie  i Istebnej. W  niedzie
lę 3 sierpnia uczestniczyli  w  Mszy św. w kościele św. Klemensa  do 
której przygotowali  teksty  liturgiczne  i pieśni.  O  dobrym  wraże
niu, jakie  uczestnicy  spotkania wynieśli  z Ustronia świadczy  fakt, 
że za 2  lata też chcą tutaj przyjechać. 

Jednym  z organizatorów  Europejskiego  Spotkania  Franciszka
nów Świeckich  był Frydery k  Widera.  Poprosiliśmy go o przybli
żenie reguł  zakonu. 
— Zakon  Franciszkanów jest najliczniejszym zakonem  i działa  na 
całym świcie. Podobnie jest z nami.  Idee Dobra  i Pokoju  szerzymy 
w  Europie,  Azji , Afryce, obu Amerykach.  Po  1989 roku  pojawiła 
się także możliwość dołączenia  franciszkanów z Europy  Wschod
niej.  Wspólnoty  są  już  na  Litwie,  Łotwie,  Ukrainie,  Białorusi, 
Węgrzech, w Estonii, Czechach,  Słowacji  i Rosji. Ruch często  ini
cjują mieszkający tam  Polacy. Regułę mamy  takąjak pierwszy  za
kon,  tylko  nie składamy  ślubów,  które obowiązują pod  grzechem 
ciężkim.  Składamy  przyrzeczenia  i zobowiązujemy  się  do  życia 
według Ewangelii  na wzór św.  Franciszka. 
— Jak wygląda  struktur a  i organizacja  Zakonu? 
—  Najmniejszą komórką jest wspólnota  lokalna, która działa  przy 
zakonie  franciszkanów lub, tak jak w  Ustroniu, przy kościele  para
fialnym. Na czele wspólnoty  zawsze stoi przełożony  lub  przełożo

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

na, pomagają mu zastępca,  skarbnik, sekretarz.  Następny  stopień 
to region. Mamy  ich w Polsce  15, a podział pokrywa się z archidie
cezjami. Kolejny szczebel  to Rada Krajowa, u nas niezbyt  szczęśli
wie nazwana Narodową.  Rada  Krajowa deleguje jednego  członka 
do Rady  Międzynarodowej. Najwyższąjednostkąjest Prezydium 
Rady  Międzynarodowej  wybierane  raz  na  6  lat  przez  Generalną 
kapitułę Wyborczą.  Ostatnia  odbyła  się  rok  temu  w  Rzymie.  Dla 
omówienia bieżących spraw Kapituła zbiera się co trzy  lata. Uczest
niczyłem w obradach  Kapituły, ponieważ przez pięć  lat byłeni Prze
łożonym Krajowym. Zrezygnowałem  z powodu choroby, a na moje 
miejsce wybrana została  siostra Krystyna  Rajzer z  Krakowa. 
— Jak często odbywają  się europejskie  spotkania? 
—  Organizujemy dwojakiego rodzaju spotkania.  Pierwsze to  trwa
jące pięć dni tak zwane „EuFra" (Europejscy Franciszkanie),  które 
odbywają  się  co  roku  zaraz  po  Wielkiej  Nocy,  zawsze  w  innym 
państwie. W Polsce odbyło się raz w Wiśle. Przyjeżdżają przełoże
ni z poszczególnych  krajów  lub  ich delegaci.  Innego  typu  spotka
nia,  na przykład  to,  w  którym  właśnie  uczestniczymy,  odbywają 
się od 20 lat. Uczestniczą w nich  franciszkanie niekoniecznie  zwią
zani z hierarchiązakonu, którzy mają na celu zbliżenie  ludzi  innych 
narodowości,  nawiązanie  kontaktów,  znajomości, przyjaźni,  po
znanie  tego co nas łączy  i tego  co dzieli.  Jeśli  chcemy  zjednoczyć 
Europę  musimy  zacząć  od  siebie.  Naszym  życiem  i  przykładem 
propagować  idee  św.  Franciszka.  Musimy  się  poznać,  bo  w  dal
szym  ciągu  istnieje wiele antagonizmów  pomiędzy  narodami:  Po
lakami  i Niemcami, Niemcami  i Francuzami, Polakami  i Rosjanami, 
przykłady  można by mnożyć. My  franciszkanie wszyscy  jesteśmy 
braćmi  i siostrami,  a też  dzielą  nas bariery językowe.  Można  po
wiedzieć,  że oficjalnymi językami  na mszach  i nabożeństwach  są 
francuski, angielski, niemiecki  i w tej chwili polski. Polski  dlatego, 
że  nasz  kraj  zawsze  jest  licznie  reprezentowany  na  spotkaniach, 
a dodatkowo  franciszkanie z krajów byłego Związku  Radzieckie
go,  to często  osoby  posługujące się językiem  polskim. 
—  Czy w dzisiejszym świecie nie jest  trudn o świadczyć o  Bogu, 
nieść  przesłanie  idei  franciszkańskich? 
—  A czy św. Franciszkowi  było łatwo? Jest na pewno duża  potrze
ba  niesienia  pomocy  ubogim.  Obserwujemy  w  Polsce  duże  roz
warstwienie  majątkowe,  obok  bogactwa  pojawiła  się  nędza. 
W  Szczecinie  prowadzony  jest  dom  dla  bezdomnych.  W  moim 
rodzinnym Chorzowie prowadzimy  stołówkę dla  ludzi  samotnych, 
starszych. Otrzymaliśmy budynek od władz miasta, pomagają nam 
sponsorzy, a przygotowaniem  posiłków  zajmują się nasze  siostry. 
Staramy się pomagać wszędzie gdzie to możliwe, jeśli nie material
nie, to dobrym słowem,  modlitwą. 
—  Czy do zakonu wstępują  ludzie  młodzi? 
— Kilkadziesiąt lat nie mieliśmy prawa istnieć i nie mogliśmy przyj
mować nowych  członków. Teraz zaistniała możliwość  odmłodze
nia zakonu. Młodzież zbiera się osobno  i tworzy tak zwaną  młodzież 
franciszkańską.  Ich  struktury  zbudowane  są  analogicznie  do  na
szych, od  lokalnych  po międzynarodowe.  Działając w  strukturach 
młodzieżowych  nie zostaje się automatycznie  członkiem  zakonu, 
jeśli jednak  ktoś wyrazi  chęć, wstępuje do  rocznego  nowicjatu. 

Monik a  Niemiec 

8 Gazeta  Ustrońska 



Burmistrza Miasta Uzdrowiska  Us t roń 
z dnia 11 lipca 1997 r. 

Na podstawie art. 52 ust.  1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. —Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45 poz. 
205  z późn.  zm.)  i uchwały  nr XXXVIII/319/9 7  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  z dnia  8 lipca  1997 r. w  sprawie  ustalenia  granic 
i numerów  obwodów  głosowania  oraz  siedzib obwodowych  komisji  wyborczych  na terenie gminy podaje się do wiadomości  wybor
ców  informacje o obwodach głosowania w celu przeprowadzenia  głosowania w wyborach  do Sejmu  i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej 
zarządzony na dzień 21 września  1997 r. 

Numer  obwodu 
głosowania 

Granica  obwodu  Siedziba  Obwodowej 
Komisji  Wyborczej 

1 

ulice: Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Orłowa, Palenica, Polańska Ślepa, Sucha, Zło
cień, Żarnowiec,  Beskidck,  Chabrów,  Równica,  Stroma, Turystyczna,  Wczasowa,  Wy
sznia, Baranowa, Brzozowa,  Bukowa, Grabowa, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, 3 Maja 
(od nr  102 po stronie prawej i od nr 61 po stronie  lewej), Papiernia, Pod Grapą, Świerko
wa, Topolowa,  Wiślańska 

Szkoła  Podstawowa  nr 3 
UstrońPolana 
ul. Polańska  25 

2 

ulice: Armii Krajowej, Hutnicza, 3 Maja (od nr 98 po stronie prawej i do nr 57 po stronie 
lewej),  Miedziana,  Nadrzeczna,  Parkowa,  Sanatoryjna,  Solidarności,  Skalica,  Srebrna, 
Złota, Zdrojowa, Wojska Polskiego, Asnyka, Gałczyńskiego, Jclcnica, Kasprowicza, Klu
czyków, Kochanowskiego,  9 Listopada,  Myśliwska, Partyzantów,  Skowronków,  Space
rowa,  Staffa,  SkłodowskicjCurie,  Reja,  Tuwima,  Wierzbowa,  Akacjowa,  Bażantów, 
Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Lipowa, Lim
bowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa 

Szkoła  Podstawowa  nr 1 
Ustroń 
ul.  Partyzantów  2 

3 

ulice: Belwederska,  Daszyńskiego,  Gen. Bema, Gen. Dąbrowskiego, Gen.  Sikorskiego, 
Gościradowiec,  Grażyńskiego,  Grażyny,  Krzywa,  Kamieniec  (od  nr  1 do nr 6),  Kuźni
cza, Lecznicza, Leśna (od nr  1  do nr 7), Liściasta, Mickiewicza, Ogrodowa, Okólna, Pana 
Tadeusza, Traugutta, Uboczna,  Uzdrowiskowa,  Wybickiego, Zielona,  Źródlana 

Szkoła Podstawowa  nr 2 
Ustroń 
ul. Daszyńskiego  31 

4 

ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Choinkowa, Czereśniowa, Długa (od nr 37 po stronie 
lewej i od nr 32 po stronie prawej), Dominikańska, Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśmi
nowa, Katowicka  (od nr  100 do nr  178 po stronie prawej i od nr  101 do nr 201 po stronic 
lewej),  Kwiatowa,  malinowa,  Miła, Nad  Bładnicą,  Orzechowa,  Osiedlowa,  Owocowa, 
Porzeczkowa,  Różana,  Siewna,  Skoczowska  (do  nr  99  postronie  lewej  i  do  nr  98  po 
stronic prawej), Sosnowa,  Stellcra, Sztwiertni, Urocza, Wodna, Wiśniowa,  Wspólna 

Przedszkole  nr 4 
UstrońHermanice 
ul. Wiśniowa  13 

5 

ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec (od nr  10), Kręta, Krzywaniec, 
Leśna  (od  nr  10),  Lipowski  Groń,  Lipowska  (od  nr 22 po  stronie  prawej  i od nr  25  po 
stronic  lewej),  Mokra,  Nowociny,  Podgórska,  Przctnica,  Spokojna,  Szkolna,  Wałowa, 
Wesoła 

Dom Strażaka  OSP 
UstrońLipowiec 
ul. Lipowska  116 

6 

ulice: Bładnicka, Boczna, Chałpnicza, Cicha, Czrny Las, Dobra, Gospodarska,  Granicz
na, Harbutowicka, Katowicka  (od nr 200 po stronie prawej  i od nr 203 po stronie lewej), 
Kreta, Krótka, Lipowska (do nr  16 po stronic prawej i do nr 21 po stronie lewej), Łączna, 
Potokowa,  Skoczowska  (od  nr  110  po  stronie  prawej  i  do  nr  107  po  stronie  lewej), 
Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik 

Dom Strażaka  OSP 
UstrońNicrodzim 
ul. Szeroka 5 

7 
ulice: Brody, Konopnickiej, Osiedle Centrum  (blok  od nr  1  do nr 8), Pasieczna,  Piękna, 
Rynek,  Wantuły 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Kopernika w  Cieszynie 
LO Filia Ustroń, Rynek 4 

c 
ulice:  Osiedle Manhatan  (blok  od nr  1  do nr  10)  Przedszkole  nr 7 

Ustroń 
ul. Gałczyńskiego  16 

Przedszkole  nr 7 
Ustroń 
ul. Gałczyńskiego  16 

9 

ulice: Blaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Długa (do nr  17 po stronie  lewej  i do nr 20 po 
stronie prawej), Dworcowa, Fabryczna,  katowicka  (do nr  11 po stronie  lewej  i do nr 46 
po stronie prawej), Komunalna, Kościelna, Lipowczana, Obrzeżna, Osiedle  Cieszyńskie 
(blok od nr  1  do nr 4), PI. Ks. Kotschego, Stalmacha, Stawowa, Spółdzielcza, Tartaczna, 
Wiosenna 

Szkoła Podstawowa  nr 2 
Ustroń 
ul. Daszyńskiego  31 

10  PP  Uzdrowisko  Ustroń 
Ustroń, ul. Sanatoryjna 1 

PP  Uzdrowisko  Ustroń 
ul. Sanatoryjna 1 

11 
Śląski Szpital  Reumatologiczny 
UstrońZawodzie,  ul.  Szpitalna  11 

Śląski Szpital  Reumatologiczny 
UstrońZawodzie 
ul. Szpitalna  11 

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia  10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  1994 r. nr 54 poz. 
224) obwodowe  komisje wyborcze powołane  dla wyborów  do Sejmu wypełniają te same czynności  związane z wyborami  do  Senatu. 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 września  1997 r. w godzinach  6.0022.00. 

Burmistrz Miasta  Ustroń 
mgr  inż. Kazimier z  Hanus 
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O g ł o s z e n ia  d r o b n e 

Czyszczenie  dywanów,  tapicerki 
meblowej  i  samochodowej  urzą
dzeniami Karcher. Ustroń, ul.  Cha
łupnicza  39,  teł.  543839. 

Roboty  ogólnobudowlane,  dekar
skomalarskie,  instalatorstwo  sa
nitarne.  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 

Przyjmą  opiekunką  do  dziecka. 
Tel.  541339. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do  16  sierpnia  —  apteka  Elba 
przy  ul.  Cieszyńskiej 
1623 sierpnia —  apteka  „N a  Za
wodziu"   w  Domu  Zdro jowym, 
ul. Sanatoryjna  7. 
Przejęcie  dyżuru  nastąpuje o  godz. 
8.00. 

Uczciwego  znalazcą  zgubionego 
portfela  z  dokumentami  w  dniu 
4.08.97  w  Ustroniu  na  placu  tar
gowym  prosi  sią  o  zwrot  za  wy
nagrodzeniem.  Tel.  (032)  28642
12 od  1018  lub  (032)  811080. 

M łode  małżeńs two  poszuku je 
mieszkania  do  wynajęcia  lub  po
łowy  domu.  Tel.  541156. 

#F0T0LMI D c 
43450  Ustroń,  ul.  Brody  2 

Tel.:  (033)  544409 
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filmy 
aparaty  fotograficzne 

baterie... 
ES Koda k 

KAWIARNIA 

ŹRÓDŁO  ŻELAZISTE 
V  oferuje napoje,  piwo,  drinki, 

lody  i ciastka  oraz  bilard  i  grill 
codziennie  wieczorki  taneczne 
organizację  ogniska,  zabawy, 
festynów  itp. 
(na  miejscu  noclegi) 

otwarte  codziennie  11 °°2200 

Ustroń,  ul.  Gościeradowiec  21 
tel.  542436 

,Na  Zawodzili " 
ul .  Sanatory jn a  7 

Ustro ń 
tel.  544658,  54 2307 

wew.  479, 

pawilo n Zakładu 
Przyrodoleczniczeg o 

zaprasz a  cały  tydzie ń 
nawet w NIEDZIELĘ 

9.0019.00 

R  *  ? 
Hurtowni a 
RSP  „JELENICA " 
UstrońHermanic e 

oferuje :   ul   Skoczowsk a 76, tel./fa x 543201 
artykuł y  spożywcz e —  1500  pozycji ,  oraz : 

piwa , wina ,  szampany ,  napoje ,  papieros y 
Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i  milą  obsługę  oraz 

bardzo niskie  ceny!!! 
Na życzenie klienta towar dowozimy własnym transoprtem ilo 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 ! 

W ę d r ó w ka  na  p lecach  tatusia.  Fot.  W.  Suchta 

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

  wystawa  i sprzedaż prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
 Na skraju pustyni   kultura  ludów  Maghrebu.  (do  30.08) 
 Dawny  Ustroń w grafice Bogusława  Heczki.  (do  30.07) 
Muzeum  czynne  we  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,  teł.  542996, 
  Najstraszliwsze  tarantule  i skorpiony  świata,  (do  31.08.97). 
Codzienie  od  wdz.  9.00  do  19.00. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach"   B& K  Heczkowie 
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 

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

„Tam gdzie biją  źródła". 
Wyjazd 2 autobusów wahadłowo  od godz.  14 do 24tcj: 
  z Ustronia Jaszowca  (parking PROFESPOLU)  k/Straży  Zawodowej 
  z Rynku  (k. postoju Taxi) przez przystanki  PKS: Szpital  Reumatologicz
ny  i koło  Hotelu  „Sokół". 

PRZEJAZ D AUTOBUSAM I  I UDZIA Ł W  KOCERCI E 

SĄ  BEZPŁATNE ! 

10.00  1 Marszobicg  Dookoła  Ustronia  (30  km) 
Bulwary  Nadwiślańskie 

9.00  Puchar  Lata  Dla Początkujących Tenisitów  Do Lat 
16tu.  Korty  KS  „Kuźnia" 

10.00  Puchar  Beskidów w Siłowaniu  Na  Ręką. 
Bar  „Barman" 

9.00  Targ  Ustroński  —  Targowisko  Miejskie 
19.30  6  Romantyczny  Bieg  Parami  (3  km) 

Bulwary  Nadwiślańskie 
10.00  6 Bieg  Sztafet w  Ustroniu  (15  km) 

Bulwary  Nadwiślańskie 
16.00  6  Zawody  rowerów  Górskich  MTB  —  Cross  Na 

Zawodziu. Ustroń  Zawodzie. 
14.00  Ustrońskic  Dożynki 

Wystawy  dożynkowe  (9.0017.00) 
 Wystawa drobnego  inwentarzaboisko  k/Muzeum 
  Domowi  ulubieńcy  i ich potrzeby   Muzeum 

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

15.VIII.9 7  godz. 

16.VIII.9 7  godz. 

17.VIII.9 7  godz. 

22.VIII.9 7  godz. 

22.VIII.9 7  godz 

23.VIII.9 7  godz. 

23.VIII.9 7  godz. 

24.VIII.9 7  godz. 

1521.VIII 

2228.VIII 
2224.VIII 
2228.VIII 

16.00  Pinokio 
18.45  Romeo  i Julia 
21.00  Ryzykanci 
16.30  Zakochany  kundel 
18.45  Plump  Fiction 
20.30  Donnie  Brasco 

KIN O  NOCNE: 
14.VIII.9 7  22.30  Nic  do  stracenia 
21.VIII.9 7  22.30  Relikt Na  jagodach,  Fot.  W.  Suchta 
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Szczęśliwie  piłkarze  Kuźni 
Ustroń  drugi  sezon  grają  w  li 
dze  okręgowej.  Dość  dobrze 
w y g l ą d a ły  p r z y g o t o w a n i a, 
a szczególnie sparing przed  roz
poczęciem  rozgrywek.  Po  wy
granej  5:2  nad  Beskidem  Sko
czów  kibice  uwierzyli  w  swoją 
drużynę. My zapytaliśmy  trene
ra  Beskidu  o  ocenę  gry  Kuźni 
i  jej  szanse  w  nadchodzącym 
sezonie  rozgrywek. 

—  Uważam, że  Kuźni a  będzie 
grała  tak  jak  dotychczas  — 
mówi  Zbigniew  Janiszewski, 
—  Kwestią  jest  tylko ,  czy  ci 
chłopcy będą chodzić na trenin 
gi, trochę też trzeba  pobiegać. 

Przed  pierwszym  meczem 
poprosiliśmy  prezesa  Henryk a  Ilojdysza  o przedstawienie  zmian 
w  drużynie: 
—  Zespół został wzmocniony  ilościowo naszymi młodymi  wycho
wankami.  W  pierwszym  zespole znalazł  się Adria n  Sikora,  Ar 
kadiusz  Madusiok,  Dawid  Szpak.  Poza  tym z Gwark a  Zabrze 
wypożyczyliśmy  Paw ła Krupę , wrócił po wypożyczeniu  Krystia n 
Wawrzyczek,  na stale z Bulow ic przyszedł  Mirosła w  Adamus. 
Myślę też, że drużyna jest lepiej  przygotowana  niż wiosną  i to też 
powinno przynieść  efekty. 

Mecz  Kuźni  Ustroń  z Hejnałem  Kęty,  pierwszy  w  rundzie  je
siennej  rozgrywek  o mistrzostwo  ligi  okręgowej,  nie przyciągnął 
na stadion  Kuźni  zbyt wielu  kibiców.  W  tym  samym  czasie  odby
wały  się wybory  Miss Wakacji  i zapewne  niektórzy woleli  kibico

Drużyna  Kuźni: od  lewej stoją: trener Piotr Krupa, Tomasz Januszewski,  Szymon  Pietrzyk,  Wojciech 
Krupa,  Maciej  Szatanik,  Sławomir  Kamiński,  Edward  Matuszek,  Henryk  Hojdysz, Janusz  Szalbot, 
Henryk  Zloch, Tadeusz Cholewa, od  lewej klęczą: Paweł  Krupa, Dawid  Szpak, Arkadiusz  Madusiok, 
Korneliusz  Dziwisz,  Mariusz Siwy, Adrian  Sikora, Jarosław  Ficek,  Piotr Popławski.  Fot.  W.  Suchta 

wać  pięknym  dziewczynom  niż  piłkarzom.  Mecz  rozpoczął  się 
z  piętnastominutowym  opóźnieniem,  gdyż  autobus  z  piłkarzami 
Hejnału musiał przedzierać  się przez korek w centrum  Ustronia. 

Od  początku  Kuźnia  zaatakowała  niestety  trwało  to tylko  kilk a 
minut  i w  tym  czasie  nie  udało  się  stworzyć  ani  jednej  sytuacji 
bramkowej.  Później  przewagę  zaczynają  zdobywać  goście  i  po 
ewidentnym  błędzie obrońców  Kuźni,  w  17 minucie  Hejnał  obej
muje prowadzenie.  Jeszcze w pierwszej połowie piłkarze z Kęt  nie 
wykorzystali  dwóch  sytuacji  „sam  na  sam".  W  drugiej  połowie 
gra się wyrównuje,  jednak  ustroniakom  cały czas brak  wykończe
nia akcji. W  końcu  w 85 min. po rzucie wolnym  i zamieszaniu  pod
bramkowym  Tomasz  Januszewski  wpycha  piłkę  do  bramki.  Jest 
1:1  i gra  zaczyna  się  zaostrzać.  Piłkarze  z  Kęt  którzy  całą  drugą 
połowę grali  „na czas", teraz zaczynają grać bardzo ostro. Do  tego 
komentują orzeczenia  sędziego  Czesława  Niedzielaka  —  daje  to 
w  rezultacie  czerwona  kartkę.  Trzeba jednak  przyznać,  że  dawno 
na boisku  Kuźni  nie widziano  tak słabej trójki sędziowskiej.  Mając 
w  ostatnich  minutach  przewagę  jednego  zawodnika,  Kuźnia  gra 
nieporadnie.  W  ostatniej minucie  spotkania  po niefortunnym  po
dania  do bramkarza  obrońcy,  ten ostatni  musi  faulować  napastni
ka  z  Kęt.  Sędzia  dyktuje  rzut  karny  i  Kuźnia  przegrywa  2:1.  Po 
meczu  trener Piotr  Krupa powiedział  nam: 
— J ak  można  tracić bramk ę w ostatnich  minutach. To jest  kary 
godna  nonszalancja.  W  pierwszej   polowie  brakowało  wyraźnie 
ataku  i rozsądnego  rozpoczynania  akcji .  Druga  połowa  mogła 

się bardziej   podobać,  niestety  ostatnia  minut a  wszystko  prze
Fot.  W.  Suchta  k r e ś l i ł a.  "  (W S) 

ZASTAWION E  AUT O 
Niedzielny  wieczór,  3  sierpnia,  upłynął  w  amfiteatrze  pod  znakiem 

discopolo.  Sądząc po zainteresowaniu  jakie wzbudziły  w zeszłym  roku 
gwiazdy:  „Shazza"  i  „Bayer  Fuli" ,  w  Ustroniu  słucha  się  tego  rodzaju 
muzyki.  W  tym  roku  jednak  do  amfiteatru  przyszło  tylko  100  osób. 
Z  pewnością  nie żałowały.  Razem  z „D J  Witusiem" wykonywały  „ćwi 
czenia gimnastyczne", a utwory zespołów  „Voyager" i „Romantic"  sprzy
jały  tanecznej zabawie.  Publiczność szalała przez 3 godziny, tym  bardziej, 
że  z powodu  małej  liczby  widzów  znalazło  się  sporo  miejsca na  dysko
tekę pod  chmurką.  Dużo gors/e  samopoczucie  mieli  organizatorzy,  któ
rzy na  imprezie  stracili.  Doszło do  tego, że jeden  z nich  musiał  zostawić 
samochód  w  zastaw  do  czasu  uregulowania  z  zespołem  należności  za 
koncert. 

W  firmie,  która  sprowadziła  do  Ustronia  zarówno  zespoły  disco 
polo jak  i „JUST  5"  podkreśla  się,  że  warunki  stworzone  w  amfiteatrze 
nic  pozwalają  na  zorganizowanie  opłacalnej  imprezy.  Brakuje  ekranów 
umożliwiających oglądanie zza  płotu  tego,  co dzieje się na  scenie. 
—  Nik t  nie  będzie  kupował  biletów,  jeśli  może  zobaczyć  artystę 
nie  płacąc  za  to —  podkreślają. 

Zarządzająca  amfiteatrem  dyrektor  MDK  „Prażakówka"  Henryk a 
Tambor   powiedziała  nam,  że  budżet,  który  ma  do  dyspozycji  nie  po

zwala  na  zamontowanie  takiej  ochrony  i potrzebna  jest  pomoc  miasta. 
Organizatorzy  imprez  zauważyli,  że zabraknie  chętnych  do  inwestowa
nia w  Ustroniu,  bo mimo  bardzo  niskich  cen  biletów  (disco  polo —  8 zł, 
„JUST  5" —  11 zł —  najniższa ccna w kraju) tracą na  tym  finansowo,  (mn) 

Efektownie reklamował się Cyrk  Wielki.  Fot.  W.  Suchta 
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N  WRACA 
BETON  '97 organizowany jest przez Sekcją Koszykówki  Towa

rzystwa  RekreacyjnoSportowego  „Siła'' w Ustroniu  przy  współ
pracy  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu,  organizatorami  jest  młodzież 
naszego  miasta. 

BETON  '97 będzie  rozgrywany  30  i 31 sierpnia  1997 na 6 bo
iskach w centrum  Ustronia. 

Do uczestnictwa zapraszamy  wszystkich  lubiących  koszyków
kę, przy czym  rozgrywki  prowadzone  będą w 3  kategoriach: 
—  dziewczęta  (bez ograniczeń  wiekowych) 
—  chłopcy młodsi  (1217  lat) 
—  chłopcy  starsi  (od  lat  18  bez  ograniczeń) 

Zgłoszenia,  zawierające dane zawodników  oraz nazwę  druży
ny, należy  kierować  na kartkach  pocztowych  na  adres: 
Urząd  Miasta 
Rynek 1 
43450 Ustroń z dop. BETON  '97 
Termin  nadsyłania zgłoszeń  upływa  20  sierpnia. 

Uczestnictwo  w  Turnieju  należy  potwierdzić  telefonicznie  do 
dnia 28 sierpnia nr telefonów: (033) 542415,543571,542144.  UWA
GA! W Turnieju biorą  udział drużyny  pięcioosobowe,  przy  czym 
gramy po trzech.  Uczestnictwo w  turnieju jest  odpłatne —  wpiso
we wynosi  25 zł od  drużyny. 

Organizatorzy 

Przeszykowne  paniczki! 
Hanki,  Jewki  cibo Marynki  —jako  kierej  tam  na  mia

no  do  wszystkich  piszym  z  wiełkóm  pytkom.  Dziewczyn
ta  zozdrzijcie  też  do  mnie  roz  za  czas.  Strasznucnie  mi 
teschno  samymu.  Jak  porobiym  kole  chałupy  i  gowiedź 
łodbydym,  toż  schybujym  bóty,  sfutrujym  kónsek  chle
ba  a piwo,  a potym  dziwom  sie  do  telewizora.  Nale  tam 
sie  dyscki  abo  zabij aj óm,  a bo  całuj cmi. 

Teroski  lalo,  ptoszki  śpiywajóm,  lóż  leż  rozmysłom  ło 
amorach.  Łoto,  lóńskiego  tydnia  napytołech  coby  ku 
mie prziszła  tako  Zuzka  —  moja  dalszo  przocielka.  Kap
kę je  świdrato  i  szmatławo  chodzi  a  szyroko  je  isto  na 
półdrugo  metra,  nale  zawsze  to  baba. 

Zuzka  doista  prziszła  w  szumnej  strokatej  sukni,  nai 
do  kościoła  tak  sie  nie  stroji.  Jo  już  za  wczasu  sztelo
woł  warzónke  a  ona  prziniósła  domowych  krepłików. 

Nale  rozwoźcie  se  to  sami.  Mie  sie  doista  nie  darzi. 
Ta milijóńsko  powódź  zaloła  mi  piwnice,  lóż  musiołech 
wode  wycióngać  amprami  do  wieczora.  Na  drugi  dziyń 
jak  prziszła  Zuzka  miołech  takóm  ryme,  fórt  jyny  bro
lech  snumtychle  jednóm  za  drugóm.  A jak  mi  chybiło, 
musiołech  iś po  papiór  do  aportu. 

A  Zuzka  jak  jyny  podziwiwala  sie  na  mnie,  tóż  za
wczasu  wiedziała,  że  nie  bydzie  miała  zy  mnie  żodnej 
pociechy.  Krepliki  postawiła  na  stole  kapkę  przerzón
dziła,  łobiecała,  że  prziniesie  jakisik  zieliny,  na  te  sa
kulynckóm  ryme.  Nale  mie już  to  downo  przeszło,  a  ona 
sie  fórt  nie  pokazuje. 

I zaś  żech je  borok  sóm.  Tóż paniczki  szykowne  przidź
cie  ku  mnie  kaj  kiero.  Dyć  zy  mnie  kawaler  jak  sie  pa
trzi.  No prowda,  je  żech  isto  kapkę  bułaty  i dycki  mi  sie 
przidarzi  cosik  takigo  niepatorocznego. 

Nale  przeca  dyć  kożdo  z  was  mo  jakomsik  chybe, 
a jo  nie  stojym  ło  to.  Tóż  czakom,  przeca  kierosik  po
twora  przijdzie  choć  z  ciekawości,  ni  ma  możne. 

A prziniyście  też  cosi  na  zagryske. 
Jónek  z  Lipowca 

POZIOMO :  1) pęk winogron, 4) trunek do obiadu, 6) pled, 
8) płynie przez Bydgoszcz,  9) czepia  się,  10) polski  produ
cent zegarków,  11) miasto  i port na wyspie  Kiusiu,  12) pan
toflowa  wieść,  13)  fi lmowy  sąsiad  Pawlaka,  14)  straszny 
u  Moniuszki,  15)  atrybut  rycerza,  16)  w  świecy,  17)  syn 
Dedala,  18) niemiecka  agencja prasowa  (skrót),  19)  kuzyn 
wrony, 20) kolor w  kartach. 
PIONOWO :  1) ptak  na  odstrzał,  2)  rzadki  ptak,  3)  drzwi 
kamienicy,  4)  strażnik,  5)  śpiewany  spektakl,  6)  miasto 
w Kazachstanie,  7) nadworny malarz króla St. Augusta,  11) 
głośne zawołanie,  13) krzew,  zarośle. 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczyta
niu  liter z pól oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  rozwiązań mija 5 września. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   29 

MUZEU M  ZAPRASZA 

Nagrodę20 zł otrzymuje SŁAWOMI R WIERZEJSK I   z Ustro
nia, ul. Drozdów  44a. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł 
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