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TAKIE SĄ REALIA
Rozmowa z Henrykiem Hojdyszem, radnym
 Czy Ustroń jest miastem bogatym?
 W województwie na 59 gmin Ustroń prezentuje się co najmniej
dobrze, nie tylko krajobrazowo. Dochody budżetu miasta na
jednego mieszkańca dają nam 6 miejsce w województwie i
pierwsze w rejonie cieszyńskim, jeżeli zaś chodzi o wydatki na
mieszkańca to w województwie zajmujemy 9 miejsce, drugie w
rejonie cieszyńskim.
 Jest pan przewodniczącym Komisji Budżetowej RM. Jak
budżet miasta zmieniał się w poszczególnych latach tej kadencji?
 Budżet miasta był taki, jakie możliwości państwa. Na pewno
nie udało się spełnić wszystkich oczekiwań społecznych. Komisja
Budżetowa, a później Rada musiała zrezygnować z bardzo wielu
zadań niezbędnych dla miasta i jego mieszkańców ze względu
na ograniczone środki finansowe. Trzeba było dokonywać trud
nego wyboru, kierując się zasadą zabezpieczania środków głównie
na kontynuację zadań rozpoczętych, zaś w dalszej kolejności na
zadania społecznie i ekonomicznie uzasadnione. Dochody
budżetu co roku wzrastały, podobnie jak wydatki i pomimo
występującej inflacji, wzrost ten zawsze przekraczał jej wysokość
o kilka punktów. Dość znaczny wzrost budżetu notowano w ciągu
roku w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej. Przykładowo
wzrost dochodów w 1995 r. wyniósł 8,3%, w 1996 r. 15,6%, a w
1997 r. 23,6%. W czasie tej kadencji w ślad za zwiększeniem
zadań dla miasta, rosły transfery z budżetu państwa, nigdy jed
nak nie pokrywały rzeczywistych wydatków na te zadania, w
wyniku czego wzrastały dopłaty z budżetu miasta do tych zadań,
a przecież te środki można było przeznaczyć np. na remonty dróg.
Przykładem może być przejęcie szkół podstawowych w 1996 r.,
do których z budżetu miasta na bieżącą działalność dopłacano w
1996 r. 783.000 zł, w 1997 r. 957.000 zł., a w 1998 r. trzeba będzie
dopłacić minimum l.288.000 zł. O ile w 1995 r. dochody własne
miasta stanowiły 83,8% łącznych dochodów, to już w 1997 r. tylko
67,3%. Zatem rosnący transfer środków z budżetu państwa jako
podstawowe źródło dochodów jest zaprzeczeniem autonomii
budżetowej gmin. W tym temacie muszą nastąpić pewne regu
lacje prawne, które zmienią dotychczasowy system finansowania
gmin. Oczekiwać należy także eliminacji barier legislacyjnych,
takich jak chociażby bizanty jska biurokracja w ustawie o zamów
ieniach publicznych, która utrudnia sprawne prowadzenie procesów
inwestycyjno  remontowych.
 J a k uwzględniane są postulaty mieszkańców przy konstruowaniu
uchwały budżetowej?
 Przygotowanie projektu budżetu należy do kompetencji Zarządu
Miasta. Do tego projektu odpowiednie wnioski są składane przez
(cd. na sir. 2)

Procesja przechodzi przez os. Manhatan.

Fot. W. Suchta

W czwartek, 11 czerwca, odbywały się w całym kraju procesje
Bożego Ciała. Również w naszym mięście we wszystkich para
fiach uroczyście obchodzono święto. W centrum miasta spod
kościoła św. Klemensa ruszyła liczna procesja. Na przedzie po
dążały dzieci, które sypały kwiaty, a za nimi kapłani niosący w
monstrancji Najświętszy Sakrament i wierni. Modlono się przy
ołtarzach ustawionych na ul. M. Konopnickiej przy Krzyżu, na
os. Manhatan przy bloku nr 6, na Rynku oraz przed kościołem. W
czasie uroczystości Bożego Ciała w kościele Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski w Hermanicach odbyła się prymicja dwóch
ojców dominikanów: Krzysztofa Sonka z Cieszyna i Pawła Trzopka
z Krakowa.
W tym samym dniu uroczystości obchodzili też wierni wyzna
nia ewangelicko  augsburskiego. Tradycyjnie, spotkanie odbyło
się na Równicy „Przy Kamieniu". Licznie zgromadzeni miesz
kańcy regionu cieszyńskiego wysłuchali kazania księdza Jana Cie
ślara z Pabianic, którego przedstawił ksiądz Adrian Korczago. J.
(cd. na sir. 4)

Rejonowy Urząd Pracy w
Cieszynie podał, że 30 kwietnia
w Ustroniu zarejestrowanych

kobiet i 1 mężczyzna z nasze
go miasta, a także 8 absolwen
tek i 6 absolwentów szkół.

było 237 osób pozostających

Pracę podjęło 9 osób, w tym 3

bez pracy, w tym 150 kobiet.
Zarejestrowane powyżej 12
miesięcy są 63 osoby bezro
botne, w tym 50 kobiet, a bez
prawa do zasiłku pozostaje 180
osób, w tym 121 kobiet. W
kwietniu zarejestrowało się 9

kobiety. W całym rejonie
cieszyńskim jest 3064 bezro
botnych, w tym 2114 kobiet, w
Cieszynie 752, w Goleszowie
200, w Skoczowie 348, w Bren
nej 217, w Wiśle 205, a w Isteb
(mn)
nej 189.
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(cd. ze sir. I)
radnych poprzez komisje branżowe Rady, przedstawicieli
jednostek pomocniczych czyli rad osiedli oraz reprezentantów
innych organizacji i towarzystw działających w mieście.
 Wiele postulatów płynęło z pana okręgu wyborczego. Jak
pan ocenia swoją dzielnicę w tej kadencji?
 Postulatów jest dużo i to z każdej dzielnicy. Uważam, że
dotychczas Hermanice stanowiły dla miasta sypialnię i nie dbano
o infrastrukturę. W ostatnim okresie sytuacja uległa zdecydowanej
poprawie. Przy znacznych trudnościach finansowych miasta w
stosunku do potrzeb, z przeprowadzonych robót w Hermanicach
można być zadowolonym. Wielkość poniesionych nakładów w
podstawowych grupach zadań wyniosła ponad 2,8 min zł. Mogę
podać parę zrealizowanych zadań. Otóż prowadzono budowę
kanalizacji deszczowej, zbudowano jej 1635 m za 284.000 zł, a
w budżecie na 1998 r. znalazła się budowa odcinka około 200 m
na ul. Jaśminowej. Wybudowano kolektory długości 7.923 m za
1.987.000 zł  m. in. na ulicach Różanej, Porzeczkowej,
Osiedlowej, Jasnej, Stellera, Sztwiertni, Jaśminowej, Folwarcznej,
Malinowej i innych. Zakończono budowę wodociągu na osiedlu
Stara Kolonia. W 1997 r. opracowano dokumentację dla całego
osiedla, a w tym roku ułożono już wodociąg na ul. Porzeczkowej.
Systematycznie wykonywane są odtworzenia nawierzchni ulic
p o l e g a j ą c e na w y k o n y w a n i u c h o d n i k ó w i n a w i e r z c h n i
asfaltowych, że wymienię ulice Stellera, Różaną, Osiedlową w
sumie za 205.000 zł. W budżecie tegorocznym jest ul. Porzeczkowa.
Wykonano znaczące remonty cząstkowe na ulicach osiedla za
219.860 zł, z tego w roku bieżącym położono nakładki asfaltowe
na częściach ulic Jaśminowej i Sosnowej. Zdaję sobie sprawę jak
wiele jest jeszcze do zrobienia, zwłaszcza przy drogach, jako że
wzmocnienie tempa robót przy infrastrukturze technicznej osiedla
zniszczyło odcinki ulic będące nawet w dobrym stanie. Było to
jednak konieczne i teraz trzeba nawierzchnie dróg doprowadzać do
właściwej przejezdności. Rozumiem zniecierpliwienie mieszkańców,
jednak co roku kilka ulic udaje się wykonać i w następnej kadencji
stan dróg Hermanie powinien ulec zdecydowanej poprawie.
 Mieszkańcy dzielnic odległych od centrum twierdzą, że są
poszkodowani. Czy tak jest faktycznie?
 W moim odczuciu, znając szczegółowo budżet, na dzielnice
poza centrum kierowano w ostatnim okresie duże środki i postęp
robót jest tam widoczny.
 J a k pan ocenia samorząd Ustronia w tej kadencji. W rozmowach
z niektórymi radnymi pojawia się sporo krytyki.
 Z wieloma wypowiedziami nie mogę się w pełni zgodzić, zwłaszcza
gdy mówi się, że nic lub niewiele wykonano, że rozdrabniano środki.
Uważam, że nasze miasto jako jedyne posiadające w województwie
status uzdrowiska jest zobowiązane do zapewnienia godziwych
warunków wypoczynku i leczenia. Z tego wypływają też obowiązki.
Z konieczności jesteśmy zobowiązani chronić wody, całe
środowisko, właściwie utrzymywać drogi, zieleń. Stąd w tej kadencji

Sąsiednia Brenna jest gotowa na
przyjęcie turystów, wczasowiczów
i osób lubiących spędzać tu week
endy. Nagości czekająpensjonaty,
ośrodki wczasowe oraz bogata sieć
gastronomiczna. Do kąpieli nada
je się prawie cała Brennica.
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Przy Domu Pomocy Społecznej
w Skoczowie trzeci rok działa
warsztat terapii zajęciowej „Fé
nix". Celem zajęć jest rehabili
tacja osób niepełnosprawnych.
Podopieczni są pod stałą opieką
lekarską.

Dwa lata temu swoją filię w
Cieszynie otworzył Bank Han
dlowy. Ciekawostką jest fakt, że
placówka tego banku działała w
nadolziańskim grodzie już w

tak duże środki skierowano na budowę kolektorów sanitarnych i
kanalizację deszczową. Są to roboty nieefektowne, gdyż po
wykonaniu nie widać nic oprócz często zrujnowanej nawierzchni,
którą trzeba odnawiać, a koszty te są olbrzymie. Zdaję sobie
sprawę, że przy takim budżecie i nakładach wielu mieszkańców
nie jest zadowolonych z postępu prac. Ale takie są realia, że dzielić
można tylko to, co jest w budżecie. Chciałbym stwierdzić, że
pomimo różnych opinii, ta Rada Miejska łącznie z Zarządem ma
niewątpliwe osiągnięcia. Wymienię kilka: oddano do użytku
piękny dom spokojnej starości. Zaawansowana jest budowa
obwodnicy, która w sierpniu ma być oddana do użytku.
Wybudowano znaczące ilości kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociągów. Zakończono trwającą kilkanaście lat przebudowę
ul. Leśnej. Przełożono odcinek gazociągu wysokoprężnego przy
ul. Sportowej, co pozwoli oddać ją do ruchu w bieżącym roku, a to
odciąży centrum miasta. Zaniechano pobierania opłat adiacenckich,
co było uciążliwe dla mieszkańców. Obecnie trwa zwrot
wniesionych opłat. Odnotować trzeba budowę kompleksu stacji
przeładunkowej odpadów komunalnych. Przewiduje się oddanie
jej do użytku w tym roku. Wreszcie funkcjonuje na Czantorii
bardzo atrakcyjny, drugi w Polsce, letni tor saneczkowy. Były też
minusy tej kadencji. Nie udało się uruchomić pogotowia
ratunkowego, o co sam zabiegałem. Będzie to chyba temat
aktualny w przyszłej kadencji, gdy nastąpi reorganizacja służby
zdrowia. Nie udało się także zmniejszyć zanieczyszczeń
środowiska poprzez zamianę ogrzewania węglowego na gazowe.
Wszelkie wystąpienia na ten temat nie przyniosły efektu. W
związku z tym na grudniowej sesji zgłosiłem nową propozycję w
tym temacie i Zarząd winien mieć ją „na tapecie". Trzecią sprawą
jest nie zakończona rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. Była
to inwestycja finansowana i prowadzona przez Kuratora Oświaty,
dodatkowo współfinansowana przez miasto. Przesadna rozbudowa
w stosunku do pierwotnych planów spowodowała, że nie udało się
tej inwestycji zakończyć, co trzeba wreszcie zrealizować jak
najszybciej, bo każda przeciągająca się inwestycja podraża koszty.
 A jak pan ocenia Radę Miejską?
 Radę jako całość oceniam pozytywnie. Prowadzone dyskusje,
ostre i polemiczne, cechowała dbałość o dobro miasta, choć często
dla każdego w innej formie i w innym temacie. Trudno jednak w
tak różnorodnym gronie o pełny kompromis. Jest to po prostu
niemożliwe. W sprawach organizacyjnych działalności Rady
panował pewien niedowład. Zbyt słabo radni angażowali się w
komisjach problemowych, często na sesjach poruszając sprawy
mało znaczące, które można było załatwić właśnie w komisjach
czy bezpośrednio w wydziałach Urzędu lub u burmistrza. Takie
wystąpienia niepotrzebnie zabierały wszystkim czas. Na zakończenie
w tym miejscu pozwolę sobie złożyć podziękowania wszystkim
mieszkańcom naszego miasta za współpracę w tej kadencj i, a także
wszystkim radnym, Zarządowi Miasta, wydziałom UM oraz
komendantom Policji i Straży Miejskiej za wspólne poszukiwanie
pozytywnych rozwiązań dla dobra naszego miasta.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
roku 1938. BH wócił więc po
blisko 60 latach ...
W całym kraju słynny jest Odpust
Sarkandrowski organizowany
zawsze na początku czerwca przez
parafię katolicką w Skoczowie.
Odpustowi towarzyszy procesja na
Kaplicówkę.
W szkołach podstawowych
cieszyńskiego regionu aktywnie
działają kluby „Wiewiórki",
którym patronuje PCK. Ich za

daniem jest promocja zdrowe
go stylu życia wśród dzieci oraz
nabywanie umiejętności udzie
lania pierwszej pomocy.

Niebawem rozpocznie się
sprzedaż akcji cieszyńskiego
Elektrometalu. Firma ta zamierza
debiutować na warszawskiej
giełdzie we wrześniu. Elektrometal
produkuje dla górnictwa i
przemysłu gazowniczego, (nik)

KRONIKA POLICYJNA
Na ślubnym kobiercu stanęli:
5 czerwca 1998 r.
Barbara Kropka, Ustroń i Jarosław Paszek, Ustroń
6 czerwca 1998 r.
Izabela Baska, Ustroń i Piotr Janaczek, Kęty
Elżbieta Legierska, Ustroń i Marek Sokołowski, Pietrowice Wielkie
Katarzyna Troszok, Ustroń i Mariusz Kurowski, Jastrzębie Zdrój
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Antoni Michalski, lat 91, ul. Parkowa 14
Ludwika Jurczok, lat 85, ul. 3 Maja 36
Emilia Ciemała, lat 85, ul. Kreta 15/1

4.06.98 r.
O g o d z . 10.50 n a ul. 3 M a j a
kierujący skodą fclicją najechał na
tył fiata 126p mieszkańca Ryba
r/.owic. Sprawca kolizji oddalił się
z miejsca zdarzenia.
6.06 98 r.
O godz. 13.00 na skrzyżowaniu
ulic K a t o w i c k i e j z C i e s z y ń s k ą
kierujący volvo mieszkaniec
Katowic wymusił pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do kolizji
z mieszkańcem Ustronia jadącym

toyotą.
6.06.98 r.
O godz. 20.30 na ul. Sanatoryjnej
kierujący fiatem 126p mieszkaniec
Ustronia doprowadził do kolizji z
mieszkańcem Gliwic jadącym
oplem kadettem.
7/8.06.98 r.
W nocy skradziono koła z fiata
126p zaparkowanego na parkingu
koło D.H. „Savia". Straty osza
cowano na ok. 150 zł.

Fot. W. Suchta
Przez cały ostatni weekend padał deszcz. Telewizja i radio
informowały stale o zagrożeniu powodziowym na Podbeskidziu,
zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim. W Ustroniu wody wezbrały
jedynie na cieku wzdłuż ul. A. Brody, jednak nie wylały. Zalało też
wiele piwnic. Przebywającym w Ustroniu gościom nie pozostawało
nic innego jak obserwowanie lekko wzburzonej Wisły.

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie, złożone
wieńce i kwiaty
śp mgr. inż. Karola Duławy
składa Rodzina

USTROŃ W GRAFICE
BOGUSŁAWA HECZKO

7.06.98 r.
O godz. 11.50 na ul. Katowickiej
kierujący fordem escortem miesz
kaniec Tychów najechał na V W
pasata, ten z kolei na forda
m o n d e o mieszkańca Raciborza,

STRAŻ MIEJSKA
5.06 Zakończyła się sprawa
związana z usunięciem wraku
samochodu z parkingu na os.
Centrum. Mieszkaniec Ustro
nia sprzedał fiata 125 p mie
szkańcowi Bielska  Białej,
który przez dłuższy czas nie
odbierał zakupionego towaru.
Dodatkowo adres beztroskiego
k u p u j ą c e g o w i d n i e j ą c y na
umowie był nieaktualny i obec
nego właściciela pojazdu nie
odnalazła nawet bielska straż
miejska. Ostatecznie wrak usu
nął mieszkaniec naszego miasta.
6.06  Za brak odpowiednich
zezwoleń, mandatem w wysoko
ści 40 zł ukarano jedną osobę

który uderzył w VW golfa.
7.06.98 r.
O godz. 17.30 na skrzyżowaniu
ulic C i e s z y ń s k i e j z K a t o w i c k ą
k i e r u j ą c y fiatem b r a v o m i e s z 
kaniec Cieszyna najechał na tył
opla kadetta również mieszkańca
Cieszyna.
8.06.98 r.
O godz. 11.00 w okolicy Przy
chodni Dziecięcej uszkodzono za
parkowanego V W golfa. Sprawca
kolizji oddalił się z miejsca zdarze
nia.
Komisariat Policji w Ustroniu pro
si o kontakt telefoniczny lub oso
bisty świadków kolizji.
8/9.06.98 r.
W nocy w ł a m a n o się d o n i e
zamieszkałego budynku przy ul.
Grażyńskiego. Skradziono rower
górski marki Furica koloru srebrny
metalik wartości około 600 zł.
9.06.98 r.
O godz. 15.30 w sklepie sportowym
przy ul. Grażyńskiego zatrzymano
czterech nieletnich mieszkańców
Cieszyna(12,13,13 i 14 lat), którzy
skradli koszulki i kostium
kąpielowy wartości 2 3 0 zł.
Młodych złodziejaszków oddano
rodzicom. Sprawę rozpatrzy Sąd dla
(MP)
Nieletnich.

handlującą na ul. Nadrzecznej.
7.06 Patrolowano tereny nad
Wisłą od Nierodzimia po Po
lanę oraz miejsca najczęściej
odwiedzane przez turystów.
Nałożono 15 mandatów za nie
prawidłowe parkowanie na
łączną sumę 400 zł.
9.06 Interweniowano w spra
wie nielegalnie wykonanego
mostku w Lipowcu. Nakazano
rozebranie mostku, ponieważ
mógł stwarzać zagrożenie po
wodziowe.
10.06  Na jednej z posesj i przy
ul. 3 Maja nakazano natych
miastowe usunięcie gromadzo
nego przy chodniku gruzu bu
dowlanego.
(mu)

KONWERSACJE
Języków obcych trudno nauczyć się bez praktyki, warto więc
odnotować, że od marca tego roku w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka" odbywały się konwersacje po angielsku. Wzięły
w nich udział dzieci, które o s i ą g a j ą d o b r e wyniki w nauce tego

Chata z kamienia pod Czantorią. Krokwie wykorzystano ze starego
kościoła ewangelickiego w Ustroniu. Rozebrana pod koniec lat 70.

języka, wytypowane przez ustrońskie szkoły podstawowe.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Lesław Werpachowski, a
organizacji podjęło się Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Connie
Benson wykładowca w cieszyńskim collegu, spotykała się z dzieć
mi bezpłatnie, rodzice jedynie dowozili ją na zajęcia i z powro
tem. Konwersacje toczono na najróżniejsze tematy „życiowe" i z
pewnością pomogły w szlifowaniu mowy.
(mn)
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(cd. ze str. 1)
Cieślar w swoim kazaniu zbudował poruszające porównanie cza
sów prześladowań protestantów i czasów współczesnych, pod
kreślając jednocześnie wyjątkowość miejsca.
Prześladowani znaleźli tu na stokach Równicy wspaniały Dom
Pański, w którym mogli przeżywać oddziaływanie Bożego Sło
wa, w którym mogli rozpoczynać swoją życiową drogę, mogli
rozpoczynać nowy etap swej ziemskiej wędrówki we dwoje i jesz
cze wiele innych uniesień i pięknych momentów swojego życia.
Dziś gromadzimy sie tutaj w zupełnie innej sytuacji, w innych
czasach, chociaż obecne dni, stała gonitwa, stałe podążanie za
kolejnymi szczeblami, które koniecznie musimy pokonać przy
pominają w jakiś sposób czasy prześladowań. Ci prześladowcy
nie s ą j u ż dziś tak wyraźnie nazwani po imieniu, ci prześladowcy
nie są tak łatwo uchwytni i rozpoznawalni i może niejednemu z
nas może nawet przez myśl nie przeszło, że w obecnej dobie w
ten czy inny sposób są porześladowani. Ktoś pragnie odebrać mi
moją wiarę, ktoś chce wyrwać z mego serca ową pewność, że
Bóg istnieje i dziś również ten Bóg ma swoją moc i siłę oddzia

WIEDZA BIBLIJNA
Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują
Słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość" (Por. Łk SJ5)
26 listopada odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 pierwszy z
czterech etapów Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs ten ma słu
żyć naszym uczniom w poznawaniu Słowa Bożego i pogłębianiu
wiary. W swoich założeniach jest przedsięwzięciem ekumenicz
nym, dlatego organizowany jest wspólnie przez przedstawicieli
Kościołów: Rzymskokatolickiego, Ewangelicko  Augsburskie
go oraz Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz".
Głównym tematem tego konkursu była znajomość wydarzeń
oraz słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza. W pierwszym etapie
wzięło udział 17 uczniów z klas od III do VII, a do następnego
etapu zakwalifikowało się 10 uczniów, w tym 3 z Hermanie, któ
rzy osiągnęli odpowiednią liczbę punktów. Byli to: Miriam Mań
czykkl. III,Ola Kaniakl. IV, Paulina Waleczekkl. IV, Justyna
Marszałek kl. IV, Luiza H a r a t y k k l . IV, Magda Korcz kl. IV,
Kinga Rymaszewska kl. VI, Wioletta Macura kl. VI, Marty
na Stolarczyk kl. VI, Teresa Mynarz kl. VII.
Po wynikach osiągniętych przez uczniów można stwierdzić, że
większą chęć i zapał do poznawania Słowa Bożego wykazują
młodsi uczniowie, którzy w swoje przygotowanie angażowali
również rodziców, którym za pomoc bardzo dziękuję. Starsi
uczniowie poświęcili mniej czasu na przygotowanie w domu, dla
tego osiągnęli mniejszą ilość punktów i nie zakwalifikowali się
do II etapu, a szkoda, bo szanse mieli duże.
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a było
ich około 12 000 w naszym województwie, biorący udział w Kon
kursie Wiedzy Biblijnej, przez bardzo głębokie poznanie Ewan
gelii św. Łukasza ukazali nam siebie jako młodych ludzi o do
brym i szlachetnym sercu. Przygotowując się do konkursu, przy
jęli oni „Słowo Boże niejako ludzkie, ale jak jest naprawdę: jako
słowo Boga " (1 Tes 2,13). Dlatego też 43 uczniów młodszej gru
py i 38 uczniów starszej dotarło do finału wojewódzkiego, który
odbył się 23 kwietnia w Bielsku  Białej. Jak się okazało na miej
scu, zadania postawione dzieciom i młodzieży sprawiły wiele trud
ności, ale równocześnie wiele satysfakcji. 1. miejsce w grupie
młodszej zajęła uczennica SP 2 w Ustroniu Miriam Mańczyk (pa
rafia św. Klemensa) osiągając 28 punktów. 1. miejsce w grupie
starszej zajęła uczennica tej samej szkoły Teresa Mynarz (parafia
NMP Królowej Polski w Hermanicach) osiągając 30 punktów.
Pozostałe uczennice: Magdalena Korcz (parafia św. Brata Alber
ta na Zawodziu) osiągnęła 21 punktów. Paulina Waleczek (para
fia NMP Królowej Polski w Hermanicach)  20,5 punktu, a Mar
tyna Stolarczyk (parafia św. Klemensa)  24 punkty. Osiągnęły
dalsze miejsca, ale w klasyfikacji ogólnej wysokie i "dające wiele
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Przy kamieniu na Równicy.
Fot. W. Suchta
ływania i wpływania na moje życie. Może to nasze nabożeństwo
w tej niecodziennej świątyni na łonie Jego stworzenia niech po
służy ku głębokiej refleksji, ku życiowemu zatrzymaniu na mo
ment, by odzyskać energię, by podbudować swój zapał, by móc
stąd powrócić wspiąwszy się na szczyt.
(mn)
radości i zadowolenia. Chciałoby się teraz powiedzieć za Janem
Twardowskim: „Zaufajmy Bogu, On wyznacza nam takie drogi,
jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób mamy Mu
służyć". Potwierdzeniem tych słów są uczestniczące w tym kon
kursie dzieci, które pomimo wielu zajęć potrafiły znaleźć czas i
chęć dla Słowa Bożego, ale również mocno zaufały, że przy tej
pracy będzie wspierał i prowadził je sam Bóg.
„ Wierzę, że jedynie Pismo Św. daje odpowiedź na wszystkie
nasze problemy. Musimy jej jednak poszukiwać z pokorą i wy
trwałością". Te słowa napisał Dietrich Bonhoeffer, ale myślę, że
wyraża on odczucia wielu z nas. Te słowa zostały szczególnie
mocno zrozumiane i głęboko przyjęte przez uczniów startujących
w Konkursie Wiedzy Biblijnej, którzy wiele godzin, wytrwale i z
pokorą, poznawali teksty Ewangelii św. Łukasza. Poznawali je,
aby dowiedzieć się, czego oczekuje od nich Bóg, jakie stawia im
zadania, ale również po to, by być szczęśliwym według słów św.
Łukasza: „Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i za
chowują je wiernie"(Łk 1 1, 28).
Często wydaje nam się, że Ewangelie znamy na pamięć, bo
przecież poznawaliśmy je na religii, w domu rodzinnym, przez
całe lata słuchamy ich w kościele na mszy św. czy nabożeństwach.
Zastanówmy się, czy znamy odpowiedzi na pytania, które były
na Konkursie postawione naszym dzieciom (odpowiedzi poniżej):
I .W jaki sposób przygotowywał się Jezus do powołania Apo
stołów? 2. Kto wypowiedział te słowa: „Zaiste człowiek ten był
sprawiedliwy"? 3. Kto umacniał Jezusa w czasie modlitwy w
Ogrójcu? 4. Które bluźnierstwo według Jezusa nie może być od
puszczone? 5. O co oskarżono Jezusa przed Piłatem? 6. O co
powstał spór między Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy?
7. Kogo wskrzesza Jezus w Ewangelii św. Łukasza? To tylko nie
które z pytań, na które odpowiadali uczniowie. Jedne były ła
twiejsze, inne trudniejsze, ale jedno jest pewne, przybliżyły one
wszystkich uczniów do Boga, poznane teksty dały „moc, aby się
stali Synami Bożymi" (J 1, 12). Na koniec pragnę zachęcić wszyst
kich do poznawania Słowa Bożego słowami św. Jakuba: „... przyj
mujcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma
moc zbawić wasze dusze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie
bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samvch siebie " (Jk 21 b
Za każdy gest dobroci, życzliwości i pomocy ze strony rodzi
ców, O. Tytusa oraz innych osób serdecznie dziękuję.
Z pamięcią w modlitwie
katechetka SP  2 Katarzyna Burzyńska
(Odpowiedzi: 1. Całą noc się modlił. 2. Setnik rzymski. 3. Anioł.
4. Przeciw Duchowi Św. 5. O to „że podburza naród, odwodzi od
płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Kró
la". 6. O pierwszeństwo. 7. Córkę Jaira i chłpca z Naim.)

DZIECI  DZIECIOM
— Nisko kłaniamy się wszystkim na koncercie „Dzieci  Dzie
ciom, Dzieci  Rodzicom". Impreza organizowana jest jak co
roku przez Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi, kon
cert zaś zorganizowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej  rozpo
częli sobotnie spotkanie w Amfiteatrze młodzi konferansjerzy.
Następnie zabrała głos Emilia Czembor prezes TONN:
 Szanowni Państwo, cieszę się, że przy tak pięknej pogodzie,
możemy być razem. Żałuję, że nie jest nas zbyt wielu, ale myślę
,że w miarę jak będzie się robić coraz głośniej i radośniej, ławki
zapełnią się. Impreza ma już kilkuletnią tradycję i jest pomy
ślana w ten sposób, że dzieci prezentują swój program dzie
ciom i dorosłym. Od 1990 roku, kiedy w naszym mieście zaist
niało Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi oraz w rok
później, kiedy zaczęło swoją działalność przedszkole dla dzieci
niepełnosprawnych, nasza impreza poszerzyła swój charakter
w trosce o nasze dzieci sprawne inaczej. Od tego czasu koncert
organizujemy wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej z in
nymi zespołami, a dochód przeznaczamy na funkcjonowanie
naszego ośrodka. W miarę upływu lat, kiedy dzieci dorastały
przedszkole zmieniliśmy w Ośrodek Rehabilitacji i funkcjonu
je on w Ustroniu Nierodzimiu. Korzystając z okazji, że mogę
przywitać Państwa na tej imprezie, chcielibyśmy podziękować
bardzo serdecznie wszystkim wykonawcom: dzieciom i arty

Na scenie akrobatki z OPP.
Fot. W. Suchta
stom profesjonalnym oraz organizatorom i sponsorom. Dzię
kuję Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie i jesteście tutaj
z nami. Życzymy wspaniałych przeżyć. Myślę, że to popołudnie
mimo, iż bardzo gorące, spędzimy w sympatycznej atmosferze.
Sobota, 6 czerwca, była rzeczywiście bardzo upalnym dniem.
Temperatura powietrza przekraczała 30°C w cieniu i tym właśnie
nieznośnym gorącem można by wytłumaczyć niską frekwencję
na imprezie. Ci, którzy mimo wszystko wybrali się do Parku Ku
racyjnego, oprócz wrażeń artystycznych, których dostarczali mło
dzi wykonawcy, mogli liczyć na niespodzianki. Dużym powo
dzeniem cieszyła się loteria fantowa. Za los trzeba było zapłacić
3 zł, ale wygrane były wiele cenniejsze, między innymi: kasety,
segregatory, doniczki, akcesoria motoryzacyjne, karnety do De
licji, do fryzjera, bilety wstępu na basen. Jeden z mieszkańców
Ustronia wbogacił się o półmetrowego krasnala ogrodowego.
Prawie każdy los wygrywał, choć zdarzały sie puste o czym szcze
gólnie przekonał się prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicz
nych Andrzej Piechocki, którego wnuczka sześć razy pod rząd
wyciągnęła pechową karteczkę. W kawiarence na terenie Amfi
teatru można się było też posilić, ponieważ sponsorzy podarowa
li pyszne ciasta oraz napoje.
Pierwszy na scenę wyszedł Dziecięco Młodzieżowy Zespół Pie
śni i Tańca „Goleszów" znany już ustroniakom z występu w Mu
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa na wernisażu wystawy bibułkarskiej.
Zespół powstał z inicjatywy młodych goieszowian, którzy zwró
cili się z prośbą o opiekę do Lidii Lankocz. Istnieje już pięć lat, a
występował w Czechach i Niemczech. Prezentuje pieśni i scenki

Młoda artystka z St. Petersburga.
Fot. W. Suchta
ludowe cieszyńskie, łowickie i krakowskie. Następnie na estra
dzie pojawił się duet komików, którzy bawili dzieciaki piosenka
mi, skeczami i konkursami. W jednym z nich dzieci miały zała
dować plastikową łopatką klocki na taczki, a ich rodzic przewieźć
je z jednego końca sceny na drugi. Udział wzięły Larysa, która
poprosiła do zabawy mamę Kasię i Ola, która na scenę „wycią
gnęła" tatę Michała. Tacie, w którym rozpoznaliśmy Michała
Bożka, nie udało się to trudne zadanie, klocki się wysypały, a
zwycięstwo przypadło mamie Oli. Inny konkurs wymagał zręcz
ności od dzieci. Otrzymały piłeczki zawieszone na końcu wędki,
a ich zadanie polegało na strąceniu nią kręgli. Dzieci bawiły się
znakomicie, a i dorośli nie narzekali. Bardzo dobrze zaprezento
wały się też akrobatki z OPP, które przez kilkanaście minut ukła
dały swe ciała w najróżniejsze, czasem karkołomne, układy. Moż
na było podziwiać szpagaty, salta, stanie rękach, piramidy. Mo
mentami, najmłodsze członkinie zespołu szybowały naprawdę wy
soko. Na bardzo widowiskowy występ złożyły się ciekawe figu
ry, dobrze zmontowany układ choreograficzny, składne przejścia,
dograne zmiany i rytmiczna muzyka. Atmosferę uspokoili mło
dzi wirtuozi skrzypiec, którzy przyjechali do Ustronia na warsz
taty muzyczne aż z St. Petersburga. Na koncercie pokazali swe
umiejętności w utworach muzyki poważnej i trochę mniej po
ważnej. Jak zwykle dobrze wypadli tancerze z Klubu Tańca To
warzyskiego „Dance Step" ze Skoczowa, którzy stale odnoszą
sukcesy na krajowych i zagranicznych turniejach. Miło było po
patrzeć, jak elegancko ubrane, idealnie zgrane pary suną po de
skach w walcu, czy sambie.
Impreza „Dzieci  Dzieciom, Dzieci  Rodzicom" była udana,
choć jej pełny sukces zapewniłaby dopiero pełna widownia. W
dobrym odbiorze przeszkadzał jedynie potworny upał i wydaje mi
się, że organizatorzy powinni wykazać się pewną elastycznością
skracając niektóre występy. Widzowie uniknęliby w ten sposób
zmęczenia, lekkiego znudzenia i obejrzeliby cały program, a tak
część z nich opuściła Amfiteatr przed końcem imprezy.
Monika Niemiec

Wygrany krasnal.

Fot. W. Suchta
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Termin zakończenia rozbudowy SP 1 nie jest znany.
Fot. W. Suchta

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ
NAUKA
Olimpiada języka polskiego
eliminacje gminno  miejskie
Dorota Janeczek, SP 5. i. m.
Zofia Kędzierska, SP 5, 2. m.
Olimpiada matematyczna
eliminacje gminno  miejskie
Renata Żamarska, SP 5
Kinga Jaworska, SP 5
finał wojewódzki
Tadeusz Cichy, SP 1
Janina Olek, SP 3, 11. m.
Kangur matematyczny"98
finał ogólnopolski
Kinga Jaworska. SP 5, 17. m
Olimpiada języka angielskiego
eliminacje gminno miejskie
Zofia Kędzierska, SP 5
finał wojewódzki
Sara Jakubowicz, SP 2
Olimpiada Chemiczna
finał wojewódzki
Łukasz Błachut, SP 1
Anna Malina. SP 2
Jan Marcol, SP 2
Olipiada Biologiczna
finał wojewódzki
Magdalena Kamińska, SP 1
Olimpiada Historyczna '
finał wojewózki
Magdalena Mitas, SP 3. 22. m.
Konkurs Historyczny im. J.Pilcha
SP 1  drużynowo I. miejsce
Joanna Cieślar, SP 2, 1. m.
Szymon Kaleta, SP 2. wyróżn.
Iwona Kubok, SP 3, 3. m.
Piotr Zając, SP 5, 3. m.
Konkurs Wiedzy Biblijnej
finał wojewódzki
Aleksandra Sikora, SP 1
Miriam Mańczyk, SP 2, 1. m.
Paulina Waleczek. SP 2, 12.m.
Teresa Mynarz. SP 2, 1. m.
Martyna Stolarczyk, SP 2, 12. m.
Elżbieta Wiencek. SP 3, 5. m.
Grzegorz Olek, SP 3. udział
Piotr Cieślar, SP 3, 6 m.
Małgorzata Śliwka. SP 6, wyróżn.
Ogólnopolski Konkurs
Ortograficzny
Katarzyna Szkaradnik, SP 2, wyróżn.
Konkurs Twórczości
Technicznej  woj. bielskie
Agnieszka Kawecka, SP 2, 2. m.
Arkadiusz Kowala, SP 2. 6. m.
Ewa Kłapa, SP 2, 9. m.
Konkurs recytatorski MDK
Urszula Hałat, SP 5, wyróżn.
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Konkurs Pięknego Czytania
M D K Ustroń
Małgorzata Bożek, SP 1.2. m.
Anna Wróbel, SP 1. 2. m.
Anna Sikora, SP 1.2. m.
Barbara Kaczmarzyk, SP 2,1. m.
Miriam Mańczyk. SP 2. I. m.
Maria Kulis, SP 3, 1. m.
Karolina Jaworska, SP 5. 3. m.
Konkurs Bezpieczeństwo
Ruchu Drogowego
eliminacje miejskie
drużyna z SP 2, 1. m.
drużyna z SP 6. 2. m.
finał wojewódzki
drużyna z SP 2. 3. m.
Konkurs Wiedzy Pożarniczej
eliminacje miejskie
D. D u d a SP 6', 1. m.
R. Duda. SP 6. 3. m.
drużyna SP 6, 1. m.
rejon
D. Duda. SP 6, 14. m.
Konkurs Plastyczny „Bezpiecz
na droga do szkoły", „Bezpiecz
ne wakacje"  Komisariat Policji
w Ustroniu
cała klasa I i II, SP 5. wyróżn.
Konkurs „W świecie komiksu"
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
Katarzyna Duszak. SP I, 1. m.
Konkurs Niepodległości w SP 2
Patrycja Siąkała, I. m.
Dorota Wojtyła, 1. m.
„Mistrz Ortografii" w S P 2
Mateusz Wieremejczyk
Agnieszka Kurczych
Martyna Tomiczek
Konkurs „Zdrowa Szkoła"
SP 2, 2. m. i nagroda w wys. 2000
zł ufundowana przez Sejmik Sa
morządowy w Bielsku  Białej
SPORT
Turniej Minikoszykówki
zawody rejonowe  chłopcy
Drużyna z SP 6. 1. m.
Turniej koszykówki
zawody miejskie  chłopcy
Drużyna z ŚP 6. 2. m.
Koszykówka
Rozgrywki „Polifarbu"
Drużyna SP 1, 5. m.
Tomasz Kaczmarek  królem
strzelców
Turniej Koszykówki
zawody rejonowe
drużyna dziewcząt mł. SP 3

Piłka nożna
Drużyna z SP 2, 2. m.  podrejon
Mini piłka nożna
Drużyna z SP 6, 2. m. z. miejskie
Drużyna z SP 2. 3. m. podrejon
Siatkówka
Drużyna chł. z SP 2. 1. m.  rejon
D r u ż y n a chł. z SP 2. 4  8 m. 
województwo
Drużyna dziew, z SP 2,3. m. rejon
Mini siatkówka
Drużyna chł. z SP 2, 3. m.  rejon
Drużyna dziew, z SI' 2.3. m. rejon
Rejonowe Zawody
Lekkoatletyczne
SP 2
Łukasz Dymski, 300m. 2. m.
Rafał Korzeń, 1000 m. 8. m.
Krzysztof Kulczyk, wzwyż. 2. m.
Tomasz Lipowczan, wzwyż, 4. m.
Paweł Lipowczan. oszczep, 1. m.
SP3
Natalia Grzywna, kula, 4. m.
Barbara Zorychta, dysk, 4. m.
Marcin Martynek, dysk. 1. m.
Henryk Sztwiertnia, kula. 3. m.
SP 5
Joanna Morkisz, skok wzwyż, I. m.
Magda Konowol, wzwyż, 2. m.
Urszula Hałat. wzwyż, 2. m.
Joanna Morkisz, 1(X) m p.p., 1. in.
Nadia Krysta. 100 m p.p.. 2. m.
Nadia Krysta. 1(X) m. 2. m.
Urszula Hałat. 100 m. 3. m.
Magda Konowoł, oszczep, 1. m.
Monika Kłósko, oszczep, 2. m.
Sztafeta 4x1 OOm, 2. m.
Grzegorz Chrapek, kula. 4. m.
SP 6
A. Błahut. 300 m, 2. m.
B. Górniok. 600 m. I. m.
A. Brudny. 100 m. I. m.
A. Brudny, skok w dal. 1. m.
M. Duda, 300 m. 1. m.
R. Rybica, 1000 m, 2. m.
Ł. Wyskiel. kula, 1. m.
Wojewódzkie Zawody
Lekkoatletyczne
SP 2
Krzysztof Kulczyk, w wzwyż, 5. m.
Paweł Lipowczan, oszczep, 7. m.
Łukasz Dymski, 300 m. 5. m.
SP 3
Marcin Martynek, dysk, 4. m.
Henryk Sztwiertnia, kula. 6. m.
SP 5
Magda Konowoł, wzwyż, 2. m.
Magda Konowoł. oszczep, 1. m.
Joanna Morkisz, 100 m p. p.. 2. m.
Sztafeta 4x100 m. 3. m.
Mistrzostwa Makroregionu
Śląskiego
SP 5
Magda Konowoł, oszczep, I. m.
Magda Konowoł, wzwyż. 3. m.
Złota Mila Burmistrza
Majka Pliszczyńska, SP 1, 4. m.

Rafał Zol ich. SP 1. 2. m.
Justyna Chrapek, SP 5. 2. m.
Jakub Nowak. SP 5. 3. m.
A. Spilok, SP 6, 1. m.
M. Górniok, SP 6, 1. m.
E. Górniok, SP 6. 2. m.
B. Górniok. SP 6, 1. m.
A. Brudny, SP 6, 1. m.
B. Błachut. SP 6, 2. m.
M. Górniok, SP 6, 2. m.
D. Brodacz, SP 6, 2. m.
Bieg Legionów
Rafał Zolich, SP 1, 1. m.
Monika Szpernol, SP2, 1. m.
Teresa Mynarz, SP 2, 3. m.
Radosław Popek, SP 2, 6. m.
Szymon Szlauer. SP 2, 2. m.
B. Górniok, SP 6. 1. m.
A. Brudny, SP 6, 3. m.
Indywidualne Biegi Przełajowe
miasto
A. Brudny, SP 6, 1. m.
K. Siedlaczek, SP 6, 3. m.
D. Ciemała, SP 6, 3. m.
Wojewódzkie Drużynowe Biegi
Przełajowe
drużyna chłopców, SP 2. 9. m.
Tenis stołowy
konkurs miejski
Tomasz Morkisz, SP 5. 1. m.
Drużyna z SP 6, 2. m.
zawody rejonowe
Drużyna chłopców z SP 2. 9. m.
Kolarstwo górskie
Mistrzostwa Ustronia
SP 2
Sara Jakubowicz, 1. m.
Magdalena Pieszka, 2. m.
Joanna Kalinowska, 3. ni.
Marcin Szeja, 3. m.
Marek Radochoński, 4. m.
Drużyna, 1. m.
Narciarstwo alpejskie
Puchar Marabu Ski
SP 2
Agata Stec, I. m.
Małgorzata Wilk, 2. m.
Anna Kłósko, 1. m.
Edyta Kłósko, 2. m.
Katarzyna Barabosz, 1. m.
Małgorzata Kozioł. 2. m.
E w a Pietrzyk, 3. m.
Katarzyna Wiejacha, 1. m.
Sylwia Sokołowska, 3. m.
Marcin Szeja, I. m.
Jacek Jurasz. 2. m.
Jarosław Szeja, 3. m.
Zawody Latawcowe
SP 6
Drużyna. 2. m.  zaw. międzyszk.
Opracowano na podstawie infor
macji przekazanych z ustrońskich
szkół Za tydzień dokończenie:
osiągnięcia artystyczne, kontakty
kulturalne.
Monika Niemiec

Uczestnicy Konkursu Wiedzy Pożarniczej.
Fot. W. Suchta

WAKACJE
W czasie wakacji będzie można wziąć udział w kilku ciekawych
imprezach w Ustroniu, w Amfiteatrze nie zabraknie gwiazd, a na
bulwarach nad Wisłą, na pewno pojawią się biegacze.
Inauguracja Sezonu „Ustrońskie Lato Artystyczne 98"
wAmfiteatrze nastąpi 5 lipca o godz. 19.00 przedstawieniem
„Wesoły Autobus". Następnie od 10 do 12 lipca gościć będziemy
w Ustroniu uczestników kolejnego Festiwalu Twórczości
Religijnej „Gaudę Fest". Rozpocznie się w piątek, o godz. 18.00
Mszą Świętą, a później tradycyjnie już występem festiwalowego
„Big Bandu". Tego wieczoru posłuchać będzie można także grup:
„\&yk", „Janusz Credo & Tge Band" i Andrzeja „Piaska" Piasecznego.
Drugi dzień to przede wszystkim popisy zespołów biorących
udział w konkursie, ale także Anny Szałapak i Piwnicy św.
Norberta. 12 lipca, w niedzielę, koncert rozpocznie Natalia
Kukulska, po niej laureaci festiwalu, a na koniec „Gaudę Festu"
Grzegorz Turnau. Odbędzie się też wiele imprez towarzyszących,
między innymi seanse w kinie „Zdrój".
Od 16 do 18 lipca w Amfiteatrze będzie miał miejce kolejny
festiwal „Dobrej Nowiny", a 25 lipca musical „Pomsta". W
sierpniu ustroniacy i goście uzdrowiska zaproszeni zostaną na
tradycyjne imprezy: 9.  Wybory Miss Wakacji, a 23. Dożynki.
Na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych wpisał sie także
koncert „Tam gdzie bija źródła" organizowany przez 2. Program
Telewizji Polskiej. 14 i 15 sierpnia, w ramach święta muzyki
folkowej, wystąpią: Zespół Ludowy „Olza" z Czeskiego Cieszyna,
zespół akordeonistów z Francji, zespół kameralistów z Krakowa,
grupa „Lean Back" z Bytomia, „Varsowia Manta" oraz „Ostatnie
Trio", „Travnik" i „Tymoteusz" z Warszawy, orkiestra W.
Wróblewskiego, Lupka Tumowa z Martina wraz z Józefem i
Joszko Brodą, zespół „Gorol" z Jabłonkowa, grupa „Mamandu"
i Kinior, „Kalji Jag" z Węgier, zespół ludowy z Tunezji, „Rock
Poliszczak plus jeden", Zespół Ludowy „Górale". Nie będzie
takich gwiad j a k Stanisław Sojka czy „Raz, dwa, trzy"
występujących w ubiegłych latach, ale jeśli usprawniony zostanie
dowóz autokarami na Równicę, impreza z pewnością będzie
udana. W czasie wakacji można również odwiedzić Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa, które wydłużyło godziny otwarcia oraz
Muzeum „Oddział Marii Skalickiej" czynne codziennie od 9.00
do 20.00, gdzie od 25 czerwca do 25 sierpnia prezentowana będzie
wystawa ptaków egzotycznych.
Mogący pochwalić się dobrą kondycją fizyczną amatorzy ruchu
i aktywnego wypoczynku, 28 czerwca, staną na starcie 8.
Marszobiegu Dookoła Doliny Wisły na trasie Ustroń  Czantoria
 Stożek  Kubalonka  Przysłóp  Barania Góra  Saltnopol 
Równica  Ustroń. Od 5 do 7 lipca kibicować będziemy
uczestnikom Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym, ale już
15 sierpnia całymi rodzinami będzie można wziąć udział w
Festynie Sportowym z okazji Dni Ustronia. Wówczas na stadionie
Kuźni odbędą się atrakcyjne gry i zabawy sportowo  rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży. W następną sobotę, 22 sierpnia, o godz.
10.00, na Aleji Legionów rozpoczną się 7. Zawody Rowerów
Górskich, Cross: Ustroń  Zawodzie, a 22 sierpnia znów impreza
dla biegaczy  Bieg Romantyczny Parami. W kalendarzu
wakacyjnych imprez sportowych nie zabraknie też, 6. już z kolei,
Turnieju Koszykówki na Asfalcie „Beton 98".
(mn)

Tłumy na Miss Wakacji.

Fot. W. Suchta

SUKCESY
TANCERZY
Bardzo udany był sezon
taneczny 97/98 dla naszej us
trońskiej pary Ewy Dubiel i
Adriana Makuca. Wystartow
ali w wielu turniejach w Pols
ce i za granicą, gdzie godnie
reprezentowali nasze miasto i
barwy Klubu Tańca To
warzyskiego „Dance Step" ze
Skoczowa. Dzięki ich trenerom
Ottonowi Hili z Trzyńca i
Markowi Grzybkowi  byłemu
tancerzowi par zawodowych
oraz dzięki zaangażowaniu i
poświęceniu się tej dyscyplinie
sportu, Ewa i Adrian wracali z
zawodów
z
miejscami
finałowymi.
Uhonorowaniem
wielu
godzin spędzonych na trenin
gach i turniejach były ich dwa
ostatnie występy w sezonie
tanecznym.
.30 maja na dużym turnieju w
Lutinie koło O ł o m u ń c a w
Czechach zdobywają„C" klasę
w lidze czeskiej, a 6 czerwca
na przepięknych zawodach o

E. Dubiel i A. Makuc
„Pierścień Królowej Kingi" w
podziemiach kopalni soli w
Bochni nasi zawodnicy tę samą
klasę „C" wywalczyli w naszym
kraju. Trzeba zaznaczyć, że kla
sa „C" jest najwyższą, jaką za
wodnicy w tej kategorii wie
kowej mogą zdobyć w Polsce.
Życzymy Ewie i Adrianowi,
aby następne sezony taneczne
były jeszcze bardziej udane i na
klasę „B" będziemy czekać z
niecierpliwością.

Zgodnie z decyzją podjętą przez kierownictwo Urzędu Woje
wódzkiego od 30 czerwca zlikwidowane zostanie zamiejscowe
stanowisko przyjęć wniosków paszportowych znajdujące się w
Urzędzie Rejonowym w Cieszynie. Wnioski paszportowe można
będzie składać bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku  Białej, ul. Piastowska 40, w
poniedziałki, środy i piątki od 8.00 do 13.00, a we wtorki i czwartki
od 11.00 do 17.30. Odbieranie paszportów odbywać się będzie w
tym samym miejscu i w tych samych godzinach. W rejonie cie
szyńskim koncesje na usługi paszportowe posiadają: UG Bren
na, UG Istebna, „Juvid Travel"  Cieszyn, „Gisznet"  Cieszyn,
„Poltur"  Górki Wielkie, „Marada"  Skoczów, PP „Ochodek" 
Strumień, Biuro „Bis"  Wisła. W dalszym ciągu istnieje jeszcze
możliwość otrzymania koncesji na prowadzenie działalności go
spodarczej w zakresie świadczenia dla obywateli usług paszpor
towych. Trzeba stwierdzić, że uzyskanie koncesji przyczyni się
niewątpliwie do usprawnienia obsługi obywatela w miejscu za
mieszkania.
Przy składaniu wniosku paszportowego należy złożyć: 3 aktu
alne zdjęcia paszportowe (na cienkim papierze), dowód wpłaty
paszportowej, znaczek opłaty skarbowej, dowód osobisty z wpi
sanym numerem ewidencyjnym (legitymację szkolną, emeryta,
rencisty, numer ewidencyjny dziecka, poprzedni paszport). Obo
wiązująca od I stycznia 1997 roku opłata paszportowa wynosi:
podstawowa 100 zł, ulgowa 50 zł, podwyższona 300 zł w przy
padku utraty paszportu z przyczyn zawinionych przez jego po
siadacza lub 400 zł w przypadku powtórnej zawinionej utraty waż
nego paszportu.
Interwencje paszportowe są przyjmowane we wtorki od 13.00
do 17.00. Numer konta paszportowego: NBP Okręgowy Oddział
Bielsko  Biała 1010105234052231. Opłatę paszportową można
wnieść w Wydziale Finansowym UW w Bielsku  Białej.
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Miejsce pod wagę.

Fot W. Suchta

Śl MII ECIOWA WA GA
Ciągle jeszcze pozostająca w budowie stacja przeładunkowa
wzbogaciła się o wagę. Po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż,
za urządzenie zapłacono ponad 100.000 zł. Jak poinformował
nas Jan Sztefek z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Mie
jskiego jest to jedna z najnowocześniejszych wag tego typu, w
pełni zautomatyzowana, zaopatrzona w obsługujący ją program
komputerowy.
Nowy nabytek jest już zalegalizowany i ważyć może samochody
o całkowitym ciężarze do 40 ton z dużą dokładnością, do 20 kg.
Na j e j paltformie znajdą się wszystkie samochody wjeżdżające
na teren stacji ze śmieciami i odpadami wtórnymi, a to pozwoli
na wprowadzenie wewnętrznego systemu kontroli. Pomoże
również w rozliczeniach, bo jak powiedział J. Sztefek na śmieciach
można zarobić i dlatego konieczna jest dokładna kontrola. Zas
tosowanie wagi daje także możliwość sprawdzenia ciężaru
właściwego śmieci, a tym samym stwierdzenie, czy transport nie
zawiera czegoś, co nie powinno sie tam znaleźć. Przykładowo, w
naszym mieście istnieje obowiązek osobnego gromadzenia odpadów
pozostał ych po ogrzewaniu weglem. Jak pokazuje doświadczenie,
ustroniacy wsypują popiół, często jeszcze zalany woda i przez to
cięższy, do pozostałych śmieci z gospodarstw domowych.
Zwiększają tym samym ciężar odpadów i opłaty jakie miasto po
nosi za złożenie ich na wysypisku śmieci. Najwyraźniej obrazuje
ten fakt porównanie ciężaru śmieci pochodzących z bloków i
śmieci z osiedli domków jednorodzinnych. W tym drugim przy
padku jest on zawsze wyższy. Dodatkową korzyścią z zakupu tej
wagi jest możliwość udostępniania jej różnym firmom za stosowną
opłatą. Jest tylko jeden mankament. Urządzenie będzie działać
dopiero wówczas, gdy na stacji wybudowany zostanie system
dróg. Na razie brakuje pieniędzy.
(mn)

W czasach nam współczesnych Ustroń stale rozwija się i często
n a s t ę p u j e otwarcie nowych obiektów. Jeśli sami w tych
uroczystościach nie uczestniczymy, to mamy okazję dowiedzieć
się o tym z „Gazety Ustrońskiej". Dawniej również gazety
informowały o takich ważnych wydarzeniach i przypomnę na
podstawie prasy wychodzącej w Cieszynie kilka faktów sprzed
kilkudziesięciu lat.
10 II 1929 r. nastąpiło uruchomienie linii kolejowej z Ustronia
Polany do Wisły. W tym dniu na stacji Ustroń  Polana, która
została rok wcześniej oddana do użytku, zebrały się tłumy
zainteresowanych, bo na trasie Polana  Wisła można było jeździć
za darmo. Na stację wjechał pociąg reprezentacyjny udekorowany
zielenią. Wysiedli z niego: wojewoda śląski M.Grażyński, wielu
innych przedstawicieli władz wojewódzkich, burmistrz Ustronia
P. Lipowczan, miejscowi księża: P. Nikodem i J. Kupka oraz wielu
mieszkańców naszej miejscowości.
Na Polanie wybudowano bramę ozdobioną biało  czerwoną
szarfą, którą po przemówieniu przeciął wojewoda. Goście oraz
wszyscy zainteresowani wsiedli do pociągu i odjechali do Wisły.
Na Obłaźcu zatrzymano się, bo miejcowa ludność chciała powitać
wojewodę i wręczyć mu prośbę dotyczącą wybudowania tu
przystanku kolejowego.
W Wiśle tłumy ludzi c z e k a ł y na p r z y j a z d p o i ą g u . Po
p r z e m ó w i e n i a c h w o j e w o d y i burmistrza Wisły, śpiewały
miejscowe chóry. Szczegółów nie podaję, bo ta część uroczystości
nie dotyczy już naszej miejscowości.
Kolejną dużą inwestycją w Ustroniu był basen kąpielowy. W
tej sprawie władze gminne udały się do Warszawy, aby uzyskać
na to zgodę i fundusze. 2 VII 1933 r. nastąpiło uroczyste otwarcie
basenu. W nowym obiekcie przy basenie znajdowały się szatnie
i restauracja. Otwarcia dokonał wojewoda M. Grażyński, przy
udziale władz gminnych, miejscowego duchowieństwa i licznych
gości. Po części oficjalnej rozegrano międzynarodowe zawody
pływackie w 10 konkurencjach. Wystąpiła też mistrzyni Polski
Klausówna w skokach z trampoliny. Po południu odbył się turniej
tenisowy na nowych kortach oraz występ chórów i orkiestry.
Ważną inwestycją była też droga asfaltowa na Równicę, którą
nazwano pierwszą w Polsce autostradą górską. Jej inicjatorem
był wojewoda M. Grażyński, a powstała dzięki dotacji uzyskanej
z Funduszu Pracy. Budowały ją ochotnicze drużyny robotnicze
tzw. junacy. Zużyto 7 tys. m' kamienia.
Uroczyste otwarcie drogi nastąpiło 4 XI 1934 r. w mroźny i
śnieżny dzień. Goście przybyli na Polanę. W uruchomieniu drogi
brali udział: wicewojewoda dr Saloni, starosta i burmistrz
Cieszyna, władze miejscowe i liczni zainteresowani.
Po przemówieniach wicewojewody i ustrońskiego burmistrza
uczniowie szkoły powszechnej w Polanie wystąpili z programem
artystycznym. Nastąpiło też odegranie przez orkiestrę hymnu
państwowego i tradycyjne przecięcie wstęgi. Potem około 100
samochodów i motocykli wyjechało drogą na Równicę, gdzie
dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W tej grupie przybyli
również uczestnicy ogólnopolskiego zjazdu automobilowego.
Inwestycje powstałe w okresie międzywojennym mają nadal
charakter użytkowy, są atrakcją naszej miejscowości i trudno bez
nich wyobrazić sobie współczesny Ustroń.
Lidia Szkaradnik

NADLEŚNICTWO
USTROŃ
WYDZIERŻAWI

Ustawianie wagi.
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Fot. W. Suchta

POMIESZCZENIA KAWIARNI
W DOMU WCZASOWYM „LEŚNIK"
USTROŃ, UL. TURYSTYCZNA 7
T E L . 542572

LEKCJA ZARADNOŚCI
Czwartek, 4 czerwca, godzina 8.50, Urząd. Pocztowy w Ustro
niu przy ul. Daszyńskiego. Ustawiam się w kolejce przed okien
kiem najbliżej wejścia, przy którym zazwyczaj kupowałam znaczki
pocztowe. Przede mną starsza pani, czekamy. Panie urzędniczki
zajmują się swoją pracą, rozmawiają, co jakiś czas któraś z nich
podchodzi do „ naszego " okienka, zabiera jakieś papiery, odcho
dzi. Za mną ustawia się młody mężczyzna, czekamy. Urzędniczki
zajmują się swoją pracą, rozmawiają, co jakiś czas któraś z nich
podchodzi do „ naszego " okienka, zabiera jakieś papiery, odcho
dzi. Czekamy. W końcu zdenerwowana zaczynam się rozglądać i
zauważam małą tabliczkę z napisem „ Okienko nieczynne ". Uda
ło mi się oderwać od pracy jedną z pań urzędniczkek i dowie
działam się, że znaczki można kupić w innym okienku. Bardzo się
ucieszyliśmy wszyscy kolejkowicze, bo po dobrych kilku minu
tach stania, dzięki własnej zaradności mogliśmy kupić to po co
przyszliśmy. Dziękujemy urzędowi pocztowemu za uprzejmość i
cenną lekcję na temat „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach ",
która może nam się przydać w dzisiejszych ciężkich czasach. Na
szczęście coraz mniej jest instytucji, w których w ten sposób trak
tuje się klientów. Przyjdzie czas i na monopolistów.
Monika Niemiec

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W USTRONIU LIPOWCU
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE
PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W
PIONACH SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY
ZAINTERESOWANI ZGŁOSZĄ SIĘ PO ODBIÓR
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZ. OD 8.00 DO 15.00
TERMIN ZGŁOSZENIA DO PRZETARGU UPŁYWA
30 CZERWCA 1998 R.

PRZY 3OMIN : IN/T
NASZ KONKURS
Gazeta Ustrońska oraz Ośrodek Nauki Jazdy
przy Technikum Mechanicznym w Ustroniu
ogłaszają konkurs na wspomnienia pt.

MOJE USTROŃSKIE LATA

Ścięty szlak.

NAGRODĄ GŁÓWNĄ^JEST DARMOWY KURS
PRAWA JAZDY W OŚRODKU NAUKI JAZDY.
DARMOWY KURS MOŻNA PRZEKAZAĆ
INNEJ OSOBIE.
Praca konkursowa nie powinna przekraczać czterech stron
maszynopisu (120 wierszy) i dotyczyć powinna:
osobistych przeżyć związanych z Ustroniem,
wspomnień rodzinnych związanych z Ustroniem,
opisu zdarzeń związanych z Ustroniem, w których autor
uczestniczył,
wspomnień z uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach
społecznych w Ustroniu,
wspomnień związanych z pracą zawodową w ustrońskich
zakładach pracy.
Praca konkursowa musi być opatrzona godłem autora. Do
pracy powinna być dołączona koperta oznaczona godłem,
zawierająca imię i nazwisko autora. Prace konkursowe
prosimy nadsyłać na adres Gazety Ustrońskiej, 43450 Ustroń,
Rynek 1 w terminie do 30 czerwca.

PODZIĘKOWANIA

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Równica", dziękują Urzędowi
Miasta, a w szczególności burmistrzowi Kazimierzowi Hanusowi
i Bogusławowi Binkowi za umożliwienie wyjazdu na Węgry do
Budapesztu. Bardzo dziękujemy także naszej pani Renacie
Ciszewskiej oraz panom z kapeli: Z. Kozinie, W. Pieczonce, T.
Michalakowi i J. Sikorze i naszym opiekunom  rodzicom: K. i
Wł. Sikora, R. Demel, M. Szczotka, I. Spilok. Podczas pobytu na
Węgrzech z wielkim powodzeniem koncertowaliśmy dla
mniejszości narodowych. Udało nam się obejrzeć Budapeszt i
jego zabytki. Byliśmy w Muzeum Zabawek XXI w. oraz przy 38
 stopniowym upale, kąpaliśmy się na terenie kompleksu
basenowego na Wyspie Małgorzaty. Dziękujemy również
kierowcom firmy przewozowej „Jaroma" za wspaniałą jazdę i
obsługę w czasie podróży. ^
Dyrekcja i dzieci z Przedszkola nr I w Ustroniu dziękują firmom:
„Artchem" p. Sikora, „Gazela" p. Demel, Zakład Stolarski E.
Maciejszek, WNWM „Ustronianka", „Wulkanizatorstwo" p.
Goszyk za pomoc rzeczową i finansową oraz rodzicom: T. Kohut,
J. Pinkas, M. i M. Piechowiak za wykonane prace na rzecz
przedszkola.
Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymiw Ustroniu składa
serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które były
zaangażowane w zorganizowanie imprezy „Dzieci  Dzieciom,
Dzieci  Rodzicom". Fanty na loterię, wody i ciasta otrzymaliśmy
od firm: Anin, Artam, Artchem, Fénix, Hyrnik, Jan  Mar, Kosta,
Koneł, Kubala, Miss K, Mokate, Proinbud, RSP Jelenica,
Strimex, Tedex z Żor, Tomar, Tytus, Ustronianka, DW
Mazowsze, KL Czantoria, kwiaciarni: Konwalia, Róża, salonów
fryzjerskich Urszula, Kasia, sklepów: Motoryzacyjny E. i W.
Brudny, państwa Kaczmarków, Mini Market, Optyk, Tik  Tak,
Wanda, Zoologiczny  M. Byrski, państwa Zwolińskich, Coctail
Bar Delicje, restaurtacji Pod Groniami, Wytwórni Lodów L.
Wolanin, Wytwórni Ciast  R. i Z. Szlauer z Wisły, osób
prywatnych: pani Huma, pan A. Suchy, państwo Zowadowie.
Wpłaty pieniężne otrzymaliśmy od NSZZ Kuźników z Ustronia,
firmy Kubala, Lakma z Cieszyna oraz Optyk z Ustronia.
Wszystkim sponsorom dziękujemy.
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Wykonujemy roboty ogólnobu
dowlane, instalacje sanitarne,
dekarstwo, malowanie dachów. Teł.
544498 po 19.

Ogłoszenia drobne
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
w Ustroniu Lipowcu poszukuje do
pracy chętnego (mężczyznę) do
pełnienia funkcji woźnego 
konserwatora, w pełnym wymiarze
godzin. Informacje w sekretariacie
szkoły. Teł. 542699.

Sprzedam FSO 1500. 1988, 3000
zł. Teł. 542858.
Sprzedam fiata 125p. 1985. Tel.
542680.

Wynajmę pomieszczenia na
działalność gastronomiczną 
ciastkarnia, cukiernia w Ustroniu
lub Wiśle. Informacja teł. Niemcy
0049702372514 w godz. 1722.

Sprzedam kozy i koźlęta 2 
miesięczne. Tel. 542339.
Koszenie ogrodów i trawników.
Tel. 542519.

Sprzedam altanę drewnianą,
wolnostojącą. Ustroń, ul. Akacjowa

mmiii^mi CO NAS CZEKA

Dywanoczyszczenie, kosmetyka
wnętrza samochodu. KARCHER.
Tel. 543839.

USTO0N, ul. Ogrodowa 2 (naprceclw Hotelu Równica)
I
ZAMÓWIENIA: Tel. F.ix |033) 521657. 544799

Centrum Handlowe
R SP
RSP "Jelenica"
Ustroń, ul. 3 M a j a 44, tel. 5 4 4 1 6 7
ZAPRASZA DO'

Fot. W. Suchta

Kąpiel z asekuracją.
LU.H. .N0VEX" CIESZYN, al. Srtbrtra 5.

naprzeciw

komisariatu

Policji

 oferujemy największy wybór
wódek, szampanów, win, piwa, słodyczy
 pod patronatem Zakładów Mięsnych
w Żywcu inż. Dobiji /bogaty asortyment, najwyższa
j a k o ś ć wyrobów;
przy zakupach powyżej 300, zł 7 % upustu
a
tel. 542800
tel. 544687
"tef. 544455

Zapraszamy od pon. do sob. w godz. 7.00  21,00
Delikatesy czynne również w niedzielę w godz. 10.00 19.00

Wystawy
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, ul. Hutnicza 3, tel. 542996.
Wystawy stale:
 Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B&K Heczko
 wystawa i sprzedaż prae ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
Wystawa Tomasza Gazurka „Przyroda wokół nas" (skamieliny, muszle,
chrząszcze, motyle).
Moje Góry. Pamiątki i zdjęcia Andrzeja Georga.
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne: we wtorki 917, od środy do piątku 914.
soboty 913. niedziele 1013.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maja 68, tel. 542996.
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.
Kwiaty w malarstwie artystów Podbeskidzia ze zbiorów Wł. Banacha.
Oddział czynny codziennie: wtorki 918. środy, czwartki 914,
piątki, soboty 913.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B&K Heczkowie
u l . Błaszczyka 19. teł. 541100, czynna cały czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie"
u l . Sanatoryjna 7, tel. 543534, wew 488,
czynna od poniedziałku do piątku 916. w soboty 913.
Galeria Sztuki Współczesnej „aRRas", u l . Grażyńskiego 27,
tel. 544997. w Herbaciarni „aRRas", czynna codziennie 1120.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
u l . 9 Listopada 2. tel. 545458.

IMPREZY

i< m
i Dr med. Spec. chorób dzieci i
Gabinet ul. Ogrodowa 6 Ustroń, wtorki, piątki
Wizyty domowe, codziennie

tel. 544220;

1619

0602491117

PODZIĘKOWANIE
Za życzenia złożone z okazji 75. rocznicy urodzin składam
serdeczne podziękowanie duszpasterzom parafii św. Klemensa
w Ustroniu.
Zygmunt Steć

21.06.98

godz. 11.00

27.06.98

godz. 18.00

SPORT

W y s t a w a p s ó w w r a m a c h XVIII
Ogólnopolskiego Beskidzkiego Zlotu
Caravaningu. Lipowiec  Ośrodek ZłIP.
Koncert Jubileuszowy Estrady Ludiowej
„Czantoria" (gościnnie wystąpi DZPiT
„Równica"z , Ustronia).
Aula
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Liga O k r ę g o w a . Mecz piłki n o ż n e j :
Kuźnia  Podhalanka Milówka.
godz. 6.008.00 8. Marszobieg Dookoła Doliny Wisły
28.06.98
Start: Bulwary Nadwiślańskie
Kino „Zdrój"  ul. Sanatoryjna 7(baseny), tel. 543609 lub 543534, wew. 471
17.18.06
16.00
Polowanie na mysz
18.45
Lekcja przetrwania
19,24.06
18.45
Farba
20.30
Siedem lat w Tybiecie
25.06
16.00
Farba
18.45
Siedem lat w Tybecie
NOCNE KINO PREMIER FILMOWYCH:
21.00
187
18.06
21.00
Krzyk II
25.0
20.06.98

godz. 17.00

DYŻURY APTEK
Do 20 czerwca apteka „Manhatan" na os. Manhatan
Od 20 do 27 czerwca apteka „Elba" przy ul. Cieszyńskiej.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.
Nie m a j a k w cieniu.
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Fot. W. Suchta

SKLEP CALOIX)BOWY
UL 3 MAJA 28, TEL. 544810 n

A I ł CT
U % Ą t >

l

W CENTRUM MI ASTA
n D O W Ó Z GRATIS!

SUKCESY KOLARZY...
31 maja odbyły się w Gliwicach zawody Rowerów Górskich o
Puchar AUTORA i CYKLO2. W imprezie mocno zaznaczyli
swoją obecność członkowie ustrońskiej sekcji rowerów górskich
TRS „Siła". Szczególnie dobrze pojechały panie. W kategorii
kobiet open zwyciężyła Sylwia Kluz, a w kategorii dziewcząt od
11 do 12 lat drugie miejsce zajęła Natalia Kubala. Dobrze spi
sała się też męska część reprezentacji spod Czantorii. Kuba Rysz
kowski był szósty w kategorii młodzików, w kolejnej  juniorów
młodszych  na czwartej pozycji uplasował się Radek Czyż, a na
dziewiątej Robert Jurczok. Również juniorzy mogą swój start
w Gliwicach zaliczyć do udanych. W tej kategorii siódme miej
sce wywalczył Wojtek Spilok, a dwunaste ŁukaszŁużak. Senio
rzy  Aleksander Jagosz, Sławomir Wiewióra i Dariusz Bąk
zajęli odpowiednio czwarte, piąte i czternaste miejsce. W kate
gorii masters szósty był Tadeusz Spilok, siódmy Mirosław
Krzempek, dziesiąty Henryk Cieślar i jedenasty Leszek Durczak.
(mn)

...I BIEGACZY

Fot. W. Suchta

DAMSKIE ŚCIGANIE

Od 6 do 8 czerwca po raz pierwszy w Polsce rozgrywano wie
loetapowy międzynarodowy wyścig kolarski kobiet  Eurosport
Tour. Dwa pierwsze etapy tej imprezy rozegrano w Ustroniu, a
W niedzielę, 7 czerwca w Jeleniej Górze odbyły się nieoficjal
start i metę zlokalizowano na ul.Daszyńskiego na wysokości ul.
ne Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich, nazwane Pucharem
Kuźniczej. W imprezie wzięło udział 38 zawodniczek z Niemiec,
Polski  Eliminacjami do Pucharu Europy. Organizatorzy biegu
Finlandii, Szwecji, Litwy, Białorusi, Rosji, Czech, Węgier i Pol
wyznaczyli bardzo trudną trasę na Górze Szybowcowej. Zawod
ski. Uroczyście wyścig otwierał wicewojewoda Grzegorz Figura.
nicy mieli do pokonania dystans 12 km, juniorzy i kobiety 6 km,
Zdecydowaną faworytką była Niemka Hanke Kupfernagel z gru
a weterani 4 km. Dodatkową trudnością był nie do zniesienia upał,
py Greenery Hawk, liderująca w rankingu najlepszych kolarek
w jakim przyszło biegać uczestnikom zawodów.
na świecie w tym roku.
Do Jeleniej Góry zjechali się najlepsi biegacze górscy z kraju,
 Cieszę się, że możemy podobne imprezy sportowe gościć na
a także z Czech i Niemiec. Zawody były bowiem eliminacjami
Podbeskidziu. Jest to niewątpliwa promocja regionu, a Ustronia w
do reprezentacji Polski na Puchar Europy w Siestriere we Wło
szczególności  powiedział nam G. Figura po ceremonii otwarcia.
szech, które odbędą się od 4 do 5 lipca tego roku. Ponadto można
Już na pierwszym etapie bezkonkurencyjne okazały się kolarki
było uzyskać klasy sportowe. Na te ważne zawody udała się li
z berlińskiej grupy Greenery Hawk, w której startowały zawod
cząca 17 osób reprezentacja biegaczy górskich TRS „Siła" Ustroń
niczki z Niemiec, Szwecji i Finlandii. Trzy z nich już na pierw
złożona z najlepszych zawodników Śląska i Podbeskidzia, bie
szym okrążeniu odjechały od reszty stawki. Na mecie najszybsza
gających od 1994 roku w cyklu zawodów „Zdobyć Mont Everest
była Sanna Łehtimaki z Finlandii, wyprzedzając o 0,07 sekundy
8.848 m npm". Jak się okazało zawodnicy ustrońskiej „Siły"
Susanne Ljungskog ze Szwecji i o 0,09 sekundy H. Kupfernagel
wygrali w wielu kategoriach wiekowych, byli w czołówce wśród
z Niemiec. Na czwartym miejscu dojechała reprezentantka Pol
seniorów i kobiet, zwyciężyli wśród juniorów i weteranów.
ski Dorota Czynszak, niestety ze stratą 8 minut i 35 sekund. Naj
Wśród seniorów zwyciężył Mariusz Pawłowski z Zawiszy
lepszej Puchar Burmistrza Ustronia wręczał radny Michał Jurczok.
Bydgoszcz.
W sobotę rano rozegrano drugi ustroński etap. Ponownie naj
Zawodnicy TRS „Siła"Ustroń zajęli następujące miejsca:
lepsze okazały się kolarki Greenery Hawk, przy czym do rywali
Krzysztof Cybulski z Gliwic był piąty, Janusz Magiera z Wo
zacji z nimi włączyły się reprezentantki Polski. Wygrała S. Ljung
dzisławia Śląskiego był szósty, Tomasz Brzozowski z Mysłowic
skog przed H. Kupfernagel, trzecia była Bogumiła Matusiak ze
siódmy, Tomasz Wróbel z Cisownicy dziewiąty. Wśród kobiet
stratą tylko 28 sekund.
Sabina Brzozowska z Tych, królowa Czantorii (wygrała dwa mar
szobiegi z Ustronia i z Nydka) oraz królowa Równicy (zwycięży
Po południu rozegrano czasówkę na trasie Skoczów  Pawło
ła w tym roku), była druga i najprawdopodobniej zakwalifikuje
wice, gdzie prawdziwą klasę pokazała H. Kupfernagel i już tylko
się do reprezentacji Polski na Puchar Europy.
formalnością był ostatni etap w Żywcu. Klasyfikacja końcowa:
I. H. Kupfernagel (7.42,06), 2. S. Ljungskog (1,54 straty), 3. S.
Sukces odnieśli juniorzy. Tomasz Klisz z Bielska  Białej, naj
lepszy zawodnik TRS „Siła" Ustroń, zwyciężył bezapelacyjnie, j Łehtimaki (12,06), 4. B. Matusiak (20,13), 5. Liuda Triabiate 
Litwa (22,06), 6. Julia Razenkowa  Rosja (23,39). Kolejna Po
pokonując dotychczasowego dwukrotnego mistrza Polski, zawod
lka D. Czynszak zajęła 13. miejsce ze stratą 35 minut i 43 sekund.
nika gospodarzy Piotra Dumitrocę. Tomasz Klisz ma bardzo uda
ny sezon. Wygrał marszobiegi (wśród juniorów) na Kozią Górę,
(ws)
Grójec, Magurkę i Równicę. Ostatnio zmierzył się z zawodnika
mi Czech na ich eliminacjach do Mistrzostw Świata zajmując tam
raz czwarte, a raz trzecie miejsce ustępując między innymi aktu
alnemu mistrzowi świata juniorów Peterowi Losmanowi.
Tomasz Klisz jest poważnym kandydatem do reprezentacji
Polski na Puchar Świata, które w tym roku odbędą się na wyspie
Reunion (terytorium Francji) na Oceanie Indyjskim, 800 km na
wschód od Madagaskaru.
Inni juniorzy TRS „Siła" Ustroń zajęli czołowe miejsca:
Krzysztof Dorihgi z Cisownicy był czwarty, Mariusz Szwed z
Siennej koło Żywca był szósty, jego brat Aleksander Szwed był
ósmy, Józef Pilch z Ustronia dziewiąty, a Michał Popławski z
Siennej koło Żywca dziesiąty.
Wśród czterdziestolatków Adolf Garncarz z Ustronia był pią
ty. Wśród pięćdziesięciolatków Paweł Gorzołka z Jaworzynki
był trzeci, a Andrzej Georg z Ustronia dziesiąty. Najlepiej wy
padli zawodnicy TRS „Siła" Ustroń w najstarszej grupie wieko
wej, powyżej 60 lat. Zwyciężył Andrzej Łacny z Ustronia, a
Franciszek Pasterny, również z Ustronia, był trzeci.
Andrzej Georg
Fot. W. Suchta
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Taki se bajani

Fot. W. Suchta

UTRZYMALI

SIĘ

Babia Góra Sucha Beskidzka  Kuźnia Ustroń 2:2 (1:2)
Minimum po remis jechali
Po zwycięstwie nad Cerame
piłkarze Kuźni na mecz do Su
dem Komorowice pewny awans
chej Beskidzkiej. Mogli wy
do klasy wyższej zapewnili so
grać, gdyż po bramkach Adria
bie piłkarze Garbarza Zembrzy
na Sikory i Mirosława Ada
ce. W najbliższą sobotę o godz.
musa prowadzili do przerwy.
17 w ostatnim meczu Kuźnia
Wynik mogli podwyższyć, jed
podejmuje na swoim boisku
nak to Babiej Górze udało się
zespół Podhalanki z Milówki.
zremisować.
(ws)
Po tym remisie Kuźnia ma
57 5329
1. Zembrzyce
zapewniony byt w lidze okrę
2. Wieprz
53 6248
gowej w przyszłym sezonie. W
3. Komorowice 52 5931
związku z reorganizacją roz
4. Śrubiarnia
52 6237
grywek piłkarskich wszystkich
47 4631
5. Strumień
klas, najprawdopodobniej do
klasy niższej spadnie osiem
6. Kuźnia
44 5545
drużyn z bielskiej „okręgów
43 5744
7. Kęty
ki". Jednakże jak dowiedzieli
42 4430
8. Chybie
śmy się w Beskidzkim Okręgo
9. Sucha B.
42 3838
wym Związku Piłki Nożnej liga
42 4043
10. Wadowice
ta zostanie powiększona o dwie
40
4441
11.
Koszarawa
drużyny do osiemnastu. Gwa
12. Pisarzowice 38 4142
rantuje to już dziś utrzymanie się
13. Stanisław
36 6268
w „okręgówce" piłkarzom Kuź
ni Ustroń. Zdecydował o tym
14. Nowa Wieś 24 4175
cenny punkt zdobyty na wyjeź
15. Milówka
19 2669
dzie w Suchej Beskidzkiej.
10 2483
16. Andrychów
P O Z I O M O : 1) grzyb drzewny, 4) wielkopolski kartofel, 6)
angielski pojazd konny, 8) Jolanta dla znajomych, 9) doprowadza
wodę, 10) rodzaj tacy, 11) współczesny kompozytor polski. 12)
wieś z Powstania Listopadowego, 13) kuzynka poziomki. 14)
d u ż e p o m i e s z c z e n i e , 15) d b a ł o ś ć , s t a r a n i e , 16) w ł a d c a
sumeryjski, 17) Zygmunta na Wawelu, 18) duża papuga. 19)
córka Uranosa, 20) oszklone otwory ścienne.
P I O N O W O : 1) gra na harfie, 2) pieśń gondolierów, 3) poszły
po betonie, 4) ciastko drożdżowe, 5) duży kaktus, 6) szef
wydziału. 7) członkini rodziny. 11) bohater „Balladyny", 13)
wódz wyprawy po złote runo, 17) rosyjskie „tak"

Kuźnia posłała jednego roku mojigo ślubnego z poróma
inkszymi chłopami do fabryki „ Trabanta " do Niymiec. Co móg,
to odkłodoł, bo strasznie se chcioł kupić harmónije. Mioł jeszcze
s chałpy starego „Hohnera ", grywoł na nim, ale ta harmónija
już wiela ducha w sobie ni miała. Prziywióz se „ Wełtmeistra".
Aż mi świyczki w łoczach stanyły, jak zagroł piyrszy roz na nim.
Synek już mioł isto ze siedym roków (już do szkoły chodził) i na
czym sie dało pogrywoł, strasznie mu sie podobała muzyka.
Umyślili my se z Jozęfkym, że trzej a go w muzyce szkolić. Zapisali
my go do logniska muzycznego w szkole, żeby sie na tej harmóniji
uczył. Zdało sie, że wszystko bydzie dobrze. W chałpie ćwiczył,
jak trzeja, ale nie szło mu to skoro, sie mi zdo, że tracił „ ducha "
do muzyki. Kies i mój ślubny poszel do szkoły dowiedzieć sie, jako
mu idzie. Tóż dowiedzieli my sie, że synek na naukę nie chodzi.
Wziyłi my synka na spytki, łokozało sie, że szeł do szkoły, tak jak
trzeja, i wracoł „po nauce ", ale cały czos przestoł na siyni. Jak
dziecka szły ku chałpie, to synek też. Pokozało sie, że ta nauka je
tako procno i synek stracił całóm chyńć do muzyki. Zdało sie, że
jak podrośnie, to na nowo chyńci do muzyki nabiere, ale kaj tam.
Za grani już sie nie chycil.
Mój ślubny za to każdóm wolnóm chwile pogrywoł i cieszył
siebie i nas muzykom. Zaczłi my zbiyrać na miyszkani w blokach.
Chybiało nóm piniyndzy na wkład i Jozefek „ Wełtmeistra "
sprzedoł.
Już kiesi żech pisała, wiela to rozmańtych chałup na Ustroniu
wygorało. Prowdziwego jednako miałach jak gorała masarnia.
Robiłach tak, jako kiesi był Grunkraut, miałach dach masarni
pod łoknym. Zbiyrało sie już na fajrant, jak widzym łogiyń na
dachu i dym zaczyno sie dostować do bióra. Stało sie to w błysku
loka. Stwierdlach. dziełchy zaczły wrzeszczeć.
Łopamiyntałach
sie i dzwóniym na fajermanów  telefon zajynty. Dzwóniym do
swojigo szefa, łón mie jeszcze łoprzezywoł, aż se ś niego błozna
nie robiym. Masorze sie isto pryndzyj dofajermanów dodzwonili,
bo jo mówiym ze szefym jeszcze, a syryna zaczła prawie buczeć.
Tóż uwierzył. Co sie pokozało, szpyrka we wyndzoku spadła i
chyciło sie we wyndzoku wszystko. Tymu łogiyń tak pryndko na
dachu sie pokozoł. Szpyrka sie dopołała, jak
fajermani
prziyjechałi. Ale dach był byty papom i łacno mógł a sie cało
masarnia spolić. Skończyło sie na strachu i spolónej szpyrce,
jyny że tej szpyrki we wyndzoku było doś godnie.
Hanka łod Śliwków

KRZYŻÓWKA * KRZYŻÓWKA *

KRZYZOWKA

20 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 Z Ł * 2 0 ZŁ

R o z w i ą z a n i e (hasło) powstanie p o odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań upływa 30 bm.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 21
DZIECIAKI

Nagrodę 20 zł otrzymuje Władysław Balcarek z Ustronia,
ul. Polna 23. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA
USTROftSKA
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