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MINĄŁ CZAS
AMATORSZCZYZNY
Rozmowa z prof. Andrzejem Limańskim, rektorem Wyższej
Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
w Katowicach i prof. Mieczysławem Syrkiem,
kierownikiem Katedry Ekonomii
Wejście Polski do UE, to raczej problem znany z telewizji i ga
zet, mało kto jednak zastanawia się nad tym, jakie to przyniesie
zmiany w jego życiu, jak to wpłynie na naszą codzienność.
A. Limański:  Biorąc pod uwagę kryteria jakie stawia Unia każ
demu państwu, które chce wstąpić do niej, fakt ten będzie odczu
walny dla wszystkich. To co widzimy obecnie, to brak należytej
edukacji ekonomicznej dotyczącej Unii. My ciągle mówimy ha
słowo, a przecież gdy już znajdziemy się w Unii, to automatycz
nie nie miną wszystkie bolączki m. in. gospodarstw domowych.
Na konferencji podkreślano także problematykę rolnictwa, nie
zbyt eksponowaną w oficjalnych wystąpieniach. To samo doty
czy przemysłu, nowych technologii, przepływu kapitału, To są
bardzo ważne sprawy, które będziemy odczuwać wszyscy.
A kto, na przykład w Ustroniu, ma przygotowywać ludzi do
wejścia do UE?
M. Syrek:  To bardzo interesujące pytanie, które kojarzy mi się
z faktem, że w czasach najnowszych, zresztą nie tylko w Polsce,
ale również w krajach zachodnich, pewne doniosłe fakty, wielkie
wydarzenia, nas zaskakują. Jestem człowiekiem wiekowym i pa
miętam, że zanim zorientowaliśmy się, że budujemy socjalizm
państwowy na wzór radziecki, było już za późno. To nas zasko
czyło. Początkowo społeczeństwo oczekiwało zupełnie innej wi
zji Polski powojennej. Większość nie rozumiała o co tu chodzi.
Historia się niejako powtarza, oczywiście nie w każdym detalu.
Dziś również stoimy przed niezwykle ważnym wydarzeniem ja
kim jest zintegrowanie ekonimiczne z UE, bo faktycznie byliśmy
cały czas w Europie. Po raz drugi zaskakuje nas ten niezwykle
istotny fakt, który będzie decydował o losach Polski. Dlatego tak
wielką wagę przywiązujemy między innymi do edukacji, żeby młode
pokolenie miało pełną świadomość przed jakim ważnym wydarze
niem staje, by mogło się do tego odpowiednio przygotować i świa
domie w tym procesie uczestniczyć. Nikt za nas tego nie zrobi.
Jednak przy wprowadzanej reformie oświaty niewiele się
mówi o takiej właśnie edukacji.
A. Limański:  Problematyka unijna, jeżeli chodzi o szkolnictwo
wyższe Jest dobrze przedstawiana. W programach szkół wyższych
ma należne miejsce. Uważam, że dobrze Byłoby, gdyby w gimna
zjach i liceach takie przedmioty, czy zajęcia fakultatywne, były
również prowadzone. Tu duże znaczenie mają także media  pra
sa, radio, telewizja.
M. Syrek:  Ludzie chcą patrzeć na to także pod względem oso
bistych korzyści  co ja będę z tego miał. To jest naturalne i nie
należy się temu dziwić. K a ż d y o c z e k u j ą c urzeczywistnienia j a 

kiejś idei wiąże z tym losy swego osobistego życia, przy czym
nowoczesna państwowość polega na tym, by takich procesów,
przed którymi stoimy, nie puszczać na żywioł, by nie pozosta
wiać ludzi samych sobie. Trzeba ich wspomagać odpowiednią
edukacją. Na Zachodzie zanim doszło do zintegrowania poszcze
gólnych krajów, wśród społeczeństwa tych krajów odbyła się
ogromna akcja propagandowa. Nie przesądzano z góry, że niesie
(cd. na str. 2)

Fot. W. Suchta

MATURY NA PÓŁMETKU
W ustrońskiej Filii LO im. M. Kopernika do matury przy
stąpiło 30 licealistów, drugiego dnia większość z nich wybra
ła matematykę, pisano również wypracowania z historii i bio
logii, 3 osoby zmagały się z j. angielskim. Naukę w Zespole
Szkół Technicznych w Ustroniu zakończyło w tym roku 24
absolwentów, 18 z nich przystąpiło do matury. W drugim dniu
wszyscy wybrali matematykę.
(mn)

BURMISTRZ DZIĘKUJE
Za trud włożony w ratowanie ludzkiego życia podczas spraw
nej i skutecznej akcji ewakuacji pasażerów Kolei Linowej na
Czantorię, w imieniu Zarządu Miasta oraz własnym, składam ser
deczne podziękowania:
 Jednostkom Ratowniczo  Gaśniczym Państwowej Straży
Pożarnej z Ustronia, Skoczowa i Cieszyna,
 Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Ustronia Cen
trum, Polany i Nierodzimia,
 Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Wisły Centrum,
Jawornika i Czarnego,
 Grupie Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ra
tunkowego,
 Komisariatom Policji z Ustronia i Wisły,
 Jednostce Straży Granicznej z Ustronia,
 Służbom Medycznym ze Szpitala Uzdrowiskowego w Ustro
niu i Oddziału Pomocy Doraźnej w Wiśle,
 Firmie Ochroniarskiej „Profespol",
 Kierownictwu Domu Wczasowego „Barbara",
 Kierowniczce Restauracji „Zocha",
 Pracownikom Kolei Linowej na Czantorię
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezinteresownie przy
łączyli się do akcji.
Szczególne słowa uznania kieruję do dowodzących akcją ra
towniczą.
Burmistrz Jan Szwarc

MINĄŁ CZAS
AMATORSZCZYZNY
(cd. ze str. 1)
to ze sobą tylko zalety. Stawiano przed społeczeństwem problem,
argumenty za i przeciw  decyzja należy do ciebie, otóż tego u
nas brak. 1 stycznia miała u nas ruszyć podobna akcja. Jak do tej
pory nic o niej nie słychać.
A. Limański:  Edukacja jest konieczna, zwłaszcza tam gdzie
nic ma ośrodków akademickich. Szczególna tu rola mediów, by
dotrzeć do najszerszych rzesz odbiorców. Trzeba to robić w spo
sób rzetelny. Są pewne standardy unijne i my ich nie przeskoczy
my. Wejście do UE ma bardzo wiele plusów, ale są też zagroże
nia, pewne koszty wstąpienia, które ponosi każdy kraj ubiegają
cy się o członkostwo. Jest to problem otwarty. Konferencji na te
maty unijne jest w kraju dość dużo, ale jak się okazuje, wcale nie za
dużo. Na te tematy trzeba dyskutować. Środowisko naukowe ma w
tym względzie wiele propozycji. Te informacje powinny być prze
kazywane tym, którzy decydują o polityce w skali makro.
Jaką rolę powinny odegrać tu samorządy.
M. Syrek:  Trudno jest mówić o systemie lynkowym bez demo
kracji. Demokracja z kolei ściśle wiąże się z samorządnością.
Wszystko to się wzajemnie warunkuje. Na naszej konferencji
również dyskutowaliśmy o problemach społeczności lokalnych.
Mówiono o roli Polski w całym europejskim systemie. To nie jest
tak, że kwestie regionalne są wyłącznie sprawą samorządów. Są
to problemy coraz szersze, niemalże globalne. Może się okazać,
że nasz region południowy ma wiele wspólnych cech z regionem
Dolnej Saksonii, czy Moraw.
A. Limański:  Goście z Kolonii przysłuchując się naszej dysku
sji, na pewne sprawy spojrzeli inaczej. Jesteśmy postrzegani
przede wszystkim poprzez wtórne źródła informacji. Tu praktycz
nie, namacalnie poznali jakie są problemy. Byli zdziwieni, że u
nas pewne kwestie budzą kontrowersje. Dla nich są one oczywi
ste. Okazało się jak ważna jest taka międzynarodowa wymiana
myśli.
M. Syrek:  Samorządów, podobnie jak demokracji, nie wolno
pozostawiać samym sobie, bo dochodzi do ich głębokiej defor
macji  wręcz karykatury. Wówczas każdy robi to co chce. Samo
rządność i demokracja musi mieć zinstytucjonalizowane ramy,
które pozwalają działać ludziom na tyle efektywnie, że udaje się
im połączyć podejmowanie decyzji indywidualnych i tzw. zbio

Jaszowiec wciąż jest dzielnicą wielkich możliwości.Fot. W. Suchta

Zakład Ichtiobiologii i Gospo
darki Rybackiej PAN w Goły
szu istnieje od ponad pół wie
ku. Zatrudnia kilkunastu na
ukowców, dysponując 35 labo
ratoriami i trzema kompleksa
mi stawów hodowlanych o
pow. blisko 100 ha.

2 Gazeta Ustrońska

Cieszyńskie więzienie liczy
ponad sto lat. Jubileusz świę
towano przed rokiem. W zakła
dzie przebywa 300 więźniów.
Przy więzieniu znajduje się
szpital dla skazanych chorują
cych na płuca.
W naszym regionie wydawa
nych jest kilka roczników ka
lendarzy. Dwa ukazują się w
Skoczowie, po raz pierwszy
swój almanach wydał Ustroń.
Najstarszy jest Kalendarz Cie

rowych z faktyczną odpowiedzialnością za podjęte decyzje.
A. Limański:  Na suwerenność trzeba patrzeć w sensie osiąga
nych korzyści, bo co to za suwerenność, skoro się na niej traci.
Suweren to taki podmiot, który dając szansę innym, osiąga z tego
własne korzyści lub własne korzyści osiąga w ten sposób, że są
one cząstką korzyści szerszych. Wszystko to wymaga jednak prze
wartościowania wielu tradycyjnych pojęć. Chodzi o to, byśmy
mogli porozumieć się nowym językiem, na przykład pojęciem
tzw. suwerenności zbiorowej. Często nie zdajemy sobie sprawy,
jak daleko tkwimy w dawnych układach, świadomość nasza jest
zdominowana przez tradycyjne pojęcia, które zupełnie nie pasu
ją do współczesności.
Wiele kontrowersji budziło powoływanie do życia euroregio
nów. Czy takie struktury mogą być pomocne w przełamywa
niu wielu stereotypów?
M. Syrek:  Sprawa jest dyskusyjna. Dla niektórych jest to kon
cepcja mocno atakowana jako rozsadzanie polskiej gospodarki
od wewnątrz, że to oznacza zatracanie przez Polskę suwerenno
ści, oblicza narodowego. Dlatego ta kwestia wymaga pogłębio
nej dyskusji i wyjaśnienia wielu wątpliwości. Przecież nawet zde
cydowani przeciwnicy euroregionów prezentują szereg racjonal
nych argumentów. Teraz nie należy przesądzać niczego z góry,
ale dyskutować. Jak już wskazywali na to starożytni, tylko wtedy
można dojść do optymalnych rozstrzygnięć.
Czy reforma administracyjna pomoże nam wejść do UE, czy
też będzie ona powodem dodatkowych kłopotów?
M. Syrek:  To trudne pytanie. W założeniach teoretycznych po
może, gdyż przybliża nas do struktury układów zachodnich. Nikt
jednak nie jest w stanie stwierdzić jakie będą efekty rzeczywiste
tej reformy. Jak wiadomo, reformy nie są realizowane zgodnie z
przyjętymi założeniami. Efekty nie zrealizowanych reform mogą
okazać się niewypałem. Przedwcześnie o tym mówić. Sprawa musi
dojrzeć.
A. Limański:  Jesteśmy przekonani o tym, że ta reforma pomo
że. Jesteśmy dobrej myśli, ale na efekty musimy poczekać. My
ślimy, że tak, ale z oceną chcielibyśmy się powstrzymać.
Znają panowie Ustroń i jego okolice. Jak panowie patrzą na
nasze miasto w obliczu czekających wszystkich zmian?
A. Limański:  Są to tereny jeszcze niedostatecznie wykorzysta
ne turystycznie. Przecież to powinien być cały przemysł. Będąc
w Jaszowcu oglądamy wiele rzeczy napawających nas smutkiem,
jak choćby nie wykorzystaną w pełni bazę noclegową. Ten stan
wymaga głębszej analizy. Turystyka jest jednak potężną szansą
dla ludzi z inicjatywą. Trzeba patrzeć na to także pod kątem miejsc
pracy, bezrobocia.
M. Syrek:  Dawniej ogromna masa ludzi emigrowała z tych te
renów. To się skończyło. Ogólna tendencja jest taka, że w miarę
rozwoju, rolnictwo ustępuje miejsca przemysłowi, a przemysł z
kolei usługom. Dlatego o wiele większe perspektywy mają takie
miasta jak Ustroń niż tradycyjne przemysłowe miejscowości ślą
skie, które stają przed problemem zaniku.
A. Limański:  Okres amatorszczyzny minął. Obecnie podejście
do biznesu cechuje się profesjonalizmem. Dzisiaj konsument,
turysta ma pewne wymagania i pewne standardy muszą być za
chowane. To nie może być minimalna infrastruktura na prymi
tywnym poziomie, teraz jest czas, gdy trzeba inwestować, pozy
skiwać środki, korzystać z różnych źródeł finansowania.
M. Syrek:  Stary gospodarz, mam na myśli socjalistyczne, duże
przedsiębiorstwa państwowe, odszedł, a nowy nie jest w stanie
jak dotychczas tego efektywnie zagospodarować. Powstaje swe
go rodzaju próżnia, która może trwać jakiś czas, ale właśnie fakt
dekapitalizacji majątku sprawia, że nie może to trwać zbyt długo.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
szyński firmowany przez Ma
cierz Ziemi Cieszyńskiej.
Marek Probosz  aktor i reży
ser wywodzi się z Istebnej, a
od ponad 10 lat przebywa w
Stanach Zjednoczonych, gdzie
robi karierę, grając w filmach i
reżyserując obrazy fabularne i
dokumentalne. Sam też pisze
scenariusze.
Skoczowska garbarnia funkcjo
nuje od 1988 r. pod nazwą Za

kłady Garbarskie „Skotan". Kie
rownictwo szczególnie zadbało,
by zakład przestał być uciążli
wy dla środowiska naturalnego,
montując nowoczesną duńską
kotłownię gazowo  olejową za
miast węglowej.
Jednostka Ratowniczo  Gaśni
cza Państwowej Straży Pożarnej
w Skoczowie obejmuje swym
zasięgiem nie tylko miasto i gmi
nę Skoczów, lecz także Stru
mień, Brenną i Chybie, (nik)

KRONIKA POLICYJNA
Od 8 do 11 lipca odbywać się będzie w Ustroniu X Ogólpolo
ski Festiwal Twórczości Religijnej. Tegoroczna impreza upłynie
pod hasłem „Ojciec nas miłuje". Jako, że jest to jubileuszowy
„Gaudę Fest" wystąpią gwiazdy poprzednich festiwali, takie jak:
Eleni, Ryszard Rynkowski, Skaldowie, Gang Marcela, Stare Do
bre Małżeństwo, Grzegorz Turnau, Univers. Jak zwykle organi
zatorzy zapraszają także na imprezy towarzyszące  filmy, spek
takle teatralne, koncerty muzyki poważnej.
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Helena Zawada, lat 85, ul. M. Skłodowskiej 7
Zofia Stańczyk, lat 80, ul. 9 Listopada 13
Anna Pilch, lat 85, ul. Sanatoryjna 24

Fot. W. Suchta
Trwają prace mające na celu usunięcie szkód powodziowych
na potoku Dobka. Wykonawcą jest Nadleśnictwo Ustroń.
W poniedziałek, 3 maja, o godzinie 11, odbyły się kolejne już
Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce Kobiet i Mężczyzn.
Imprezę zorganizował Szkolny Klub Sportowy „Promień" dzia
łający przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu. W
zawodach wzięło udział 10 zawodniczek i zawodników z Ustro
nia tocząc bardzo pasjonującą walkę o ufundowane przez dyrek
tora szkoły dyplomy i medale. Startowali aktualni i byli zawodni
cy Szkółki Skoku o Tyczce prowadzonej przy szkole.
Zwyciężczyni konkursu skoku o tyczce kobiet osiągnęła wynik
na poziomie II klasy sportowej tj. 260 cm, a najlepszy mężczy
zna skoczył 370 cm, co jest wynikiem na poziomie III klasy spor
towej. W kategorii kobiet miejsca rozdzielono następująco: 1
miejsce  Magdalena Konowoł, 2 miejsce  Urszula Hałat, 3
miejsce  Joanna Morkisz. W śród mężczyzn najlepszy byłZbi
gniew Górny, drugą lokatę zajął Wojciech Chrapek, trzecią 
Dariusz Molek. Zawody obejrzało wielu kibiców, którzy gorąco
dopingowali zawodników, zachęcając ich do sportowej walki.(k)
Już po raz kolejny modelarz z Ustronia, wychowanek koła
modelarskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej i MDK „Prażaków
ka", Seweryn Weinert, osiągnął sukces. Podczas VI Ogólnopol
skiego Konkursu Modeli Kartonowych  BielskoBiała 99, któ
ry odbywał się od 17 do 18 kwietnia, w grupie seniorów, zajął
pierwsze miejsce i zdobył złoty medal w kategorii pojazdów gą
sienicowych. W Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych
„ŚRUBKA 99" w Żywcu, który rozgrywano od 30 kwietnia do 2
maja również zajął pierwszą lokatę wśród seniorów w kategorii
pojazdów gąsienicowych. Seweryna uhonorowano także pucharem
za najlepszy model kartonowy całego konkursu. W innej kategorii 
pojazdy cywilne, model plastikowy  zdobył drugie miejsce, (iw)

Ci, którzy od nas odeszli:
Adolf Brudny, lat 87, ul. Orzechowa 13
Helena Brózda, lat 87, ul. Skoczowska 39
Bolesław Szarzeć, lat 65, ul. Dąbrowskiego 10

7/8.05.99 r.
W nocy dokonano włamania do
baru nocnego w hotelu „Rów
nica". Z kasy fiskalnej skra
dziono 160 zł. Łupem padło
również kilka butelek wódki i
kilka paczek papierosów. Stra
ty oszacowano na około 240 zł.
8.05.99 r.
Około godz. 23.30 dokonano
włamania do sklepu monopo
lowego na os. Manhatan. Po
wybiciu szyby w drzwiach wej
ściowych skradziono gotówkę
w wysokości 3 000 zł. Ponadto
rabusie splądrowali pomieszcze
nia wywracając i rozbijając re
gały z alkoholami. Łączna suma
strat około 8 000 zł.
10.05.99 r.
O godz. 00.20 na ul. Grażyń
skiego zatrzymano znajdujące
go się w stanie nietrzeźwym
mieszkańca Rybnika kierujące
go fiatem 126 p. Badanie alko
matem wykazało 0,83 prom.
10.05.99 r.
O godz. 15.00 na skrzyżowa
niu ulicy 3 Maja z Katowicką
kierujący polonezem truckiem
mieszkaniec Istebnej wymusił
pierwszeństwo przejazdu i do
prowadził do kolizji z miesz
kańcem Cieszyna jadącym se
atem ibizą.
11.05.99 r.
O godz. 11.00 mieszkanka
Miejskiego Domu Spokojnej
Starości poinformowała o kra
dzieży reklamówki z zawarto
ścią, dokonanej przez 3 mło
dych mężczyzn. Skradziono

STRAŻ MIEJSKA
6.05.99 r.
Sporządzono wykaz 12 uszko
dzonych znaków drogowych i
informację przekazano odpo
wiednim służbom.
6.05.99 r.
W trakcie kontroli Parku Laza
rów, stwierdzono, że zdewasto
wane zostały tabliczki informa
cyjne umieszczone przy rosną
cych tam drzewach i krzewach.
Zniszczone były także ławki.
8.05.99 r.
Przy ul. Nadrzecznej manda
tem ukarano kierowcę, który
postawił samochód na wale.
9.05.99 r.
Na ul. Polańskiej i Sportowej
mandatami ukarano 4 kierow
ców, za postój na terenach zie
lonych. W jednym przypadku
skierowano wniosek na kole
gium, gdyż kierowca odmówił
zapłacenia mandatu, twierdząc,
że nie widzi nic złego w par
kowaniu nad samą rzeką.
10.05.99 r.
W trakcie kontroli Szpitala

dowód osobisty i książeczkę
PKO. Zatrzymano podejrza
nych 3 młodych Rumunów. Je
den z nich przebywał w naszym
kraju legalnie, dwóch pozosta
łych przyznało się do nielegal
nego przekroczenia granicy. Po
czynnościach procesowych
wszyscy zostali deportowani do
swojej ojczyzny.
11.05.99 r.
O godz. 17.40 do Komisariatu
zgłosił się mężczyzna, który
powiadomił, że skradziono mu
300 zł. Sprawców zatrzymano.
Sprawa znajdzie swój epilog w
sądzie.
12.05.99 r.
O godz. 14.35 na ul. Strażac
kiej k i e r u j ą c y autobusem
mieszkaniec Ustronia nieprawi
dłowo wykonał manewr mija
nia i doprowadził do kolizji z
mieszkańcem Ustronia jadą
cym oplem vectrą.
12.05.99 r.
Ogodz. 15.30 na ul. Polańskiej
kierujący VW golfem mieszka
niec Ustronia najechał na tył
żuka mieszkańca Skoczowa.
11.05.99 r.
O godz. 19.40 na ul. Partyzan
tów kierujący fordem scorpio
najechał na tył forda fiesty
mieszkańca Ustronia. Kierow
ca forda scorpio oddalił się z
miejsca zdarzenia.
13.05.99 r.
O godz. 1.35 na ul. 3 Maja pa
trol policji zatrzymał do kon
troli mieszkańca Opola kieru
jącego fiatem 126 p. Badanie
alkomatem wykazało 0,88
prom.
(MP)
U z d r o w i s k o w e g o ukarano
mandatem osobę, która prowa
dziła handel bez odpowiednich
zezwoleń.
10.05.99 r.
Interweniowano przy Przy
chodni Dziecięcej w sprawie
zakłócania porządku publicz
nego przez dwóch nietrzeź
wych mężczyzn.
11.05.99 r.
Przeprowadzono kontrolę po
rządkową w Nierodzimiu przy
ul. Szerokiej. Wydano kilka
nakazów porządkowych, w jed
nym przypadku nakazano pod
pisanie umowy na wywóz śmie
ci osobie prowadzącej działal
ność gospodarczą.
11.05.99 r.
Wydano nakazy porządkowe
właścicielowi tartaku przy ul.
Jelenica.
11.05. 99 r.
Poraź kolejny interweniowano
u właściciela kampingów przy
ul. Nadrzecznej. Zobowiązano
go do pilnowania porządku na
swoim terenie i ostatecznego
załatwienia sprawy śmieci, (mn)
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SOCJALDEMOKRACI

EL „Czantoria" na schodach Szpitala Uzdrowiskowego po kon
cercie, na którym zbierano pieniądze dla ofiar wojny w Kosowie.

Oczywiście tylko żartobliwie zastanawiał się nad przejściem
na zawodowstwo prezes Emil Fober, dostarczywszy do redakcji
kolejne informacje o występach i sukcesach „Czantorii". Faktem
jest jednak, że reprezentacyjny ustroński zespół, nie narzeka na
brak zaproszeń. 29 maja wystąpi w Budapeszcie podczas Paneu
ropejskiego Festiwalu Mniejszości Narodowych. Na występ ocze
kuje już wielu widzów, gdyż Estrada Ludowa odwiedza stolicę
Węgier nie po raz pierwszy. Jako szczególne wyróżnienie trakto
wać należy także zaproszenie organizatorów VII Święta Śląskiej
Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski", podczas którego „Czantoria" re
prezentować będzie Oddział Bielski Polskiego Związku Kulturalno
 Oświatowego. Wystąpi w części inauguracyjnej imprezy, (mn)

ŚWIĘTO LUDOWE
Umajone dni.... Tak można by w skrócie nazwać uroczystość
Zesłania Ducha Świętego zwaną u nas w Polsce Zielonymi Świąt
kami. Od 95 lat w tym czasie organizowane są obchody Święta
Ludowego przez polityczną reprezentację ruchu ludowego  Pol
skie Stronnictwo Ludowe.
Święto Ludowe ma swój rodowód i swoją tradycję. Pierwsze
obchody Święta Ludowego zorganizowano w dniu 4 kwietnia
1904 r. w 110tą rocznicę bitwy pod Racławicami. Na Kongresie
w 1931 r. Stronnictwo Ludowe podjęło uchwałę, ustanawiającą
Święto Ludowe w drugim dniu Zielonych Świątek, w dniu Zesła
nia Ducha Świętego. Zielone Świątki były radosnym świętem rol
ników i wsi, trwały dawniej dwa dni.
Święto to przypada w najpiękniejszym okresie roku, kiedy przy
roda całym swym pięknem rozkwita wspaniale, a zieleń łąk, sa
dów i lasów napawa nadzieją na lepsze dni. Właśnie zielenią wio
sennych drzew strojono na te dni nasze domy, świątynie, przy
drożne kaplice.
Uroczystości z okazji Święta Ludowego organizowane przez
Polskie Stronnictwo Ludowe trwają nieprzerwanie do dnia dzi
siejszego mimo mrocznych lat drugiej wojny światowej oraz próby
zawładnięcia tym Świętem przez władze komunistyczne w okre
sie PRL.
Tegoroczne obchody Święta Ludowego, będą okazją do refleksji
nad realizowaną przez rządzącą koalicję AWS  UW polityką
gospodarczą  w szczególności w odniesieniu do rolnictwa i ob
szarów wiejskich, nad kształtem przyszłej ordynacji wyborczej
w wyborach do parlamentu.
PŚL niepokoi brak opracowania do chwili obecnej przez stro
nę rządową „Paktu dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" jako
wypełnienia ustaleń z „Protokołu z rozmów" przyjętego w roko
waniu ze związkami zawodowymi rolników w dniu 8 lutego br.
PSL przeciwne jest propozycjom wprowadzenia ordynacji więk
szościowej w następnych wyborach parlamentarnych. Opowiada
się zdecydowanie za ordynacją proporcjonalną, która daje lepsze
możliwości odzwierciedlenia różnych opcji, jakie istnieją w spo
łeczeństwie.
Z okazji Święta Ludowego Zarząd Miejski Polskiego Stron
nictwa Ludowego Uzdrowiska Ustroń organizuje tradycyjne ob
chody połączone z festynem ludowym na polu biwakowym w
Ustroniu  Dobce, w dniu 22 maja 1999 r. (sobota), o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i kuracjuszy.
Zarząd Miejski PSL Uzdrowiska Ustroń
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Koło SdRP w Ustroniu liczy około dwudziestu członków, a
powstało przed rokiem. Przewodniczącą jest Katarzyna Bran
dys, sekretarzem Michał Brudny, skarbnikiem Henryk Słaby.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 854
3279 lub 0603244518. Od marca działa również nowa Rada
Powiatowa SdRP, której przewodniczy Marcin Górecki, zaś
wiceprzewodniczącymi są członkowie SdRP z Ustronia: K. Bran
dys i Jan Szwarc, natomiast członkiem Rady Powiatowej jest H.
Słaby. K. Brandys i J. Szwarc zostali również delegatami na zjazd
SdRP województwa śląskiego, który odbędzie się 8 maja. W
marcu odbył się zjazd Frakcji Młodych SdRP woj. śląskiego, na
którym do dziesięcioosobowej Rady Wojewódzkiej FM SdRP
wybrano K. Brandys. Na szczeblu powiatu cieszyńskiego FM
SdRP liczy kilkunastu członków. Przewodnicząca jest K. Bran
dys, którą poprosiłem o krótką rozmowę.
— Jakie cele stawia sobie Koło SdRP w Ustroniu?
— Obecnie zbieramy się głównie po to, by informować człon
ków o tym co się aktualnie dzieje, jak funkcjonują nowe struktu
ry, gdyż praktycznie wszystko się zmienia w związku z nowym
podziałem administracyjnym kraju. Poza tym wszystko wskazuje
na to, że SdRP przestanie istnieć w związku z powstaniem nowej
partii SLD.
— Jesteście członkiem Ustrońskiego Porozumienia Samo
rządowego mającego najwięcej radnych, więc chyba o pro
blemach miasta też rozmawiacie i stawiacie sobie jakieś cele?
SdRP jest członkiem UPS, przez co wielu ludzi traktuje UPS
jako ugrupowanie wyłącznie lewicowe. A przecież w skład UPS,
poza partiami SdRP, UP, PSL, wchodzi także Towarzystwo Mi
łośników Ustronia i bezpartyjni. Współpracuje z nami Niezależ
na Grupa Samorządowa, której członkami są osoby nie utożsa
miające się z żadną partią polityczną. Także wiele osób w UPS
ma niewiele wspólnego z lewicą.
— Jednak UPS ma swoje spotkania i tam wypracowuje się
stanowiska w różnych sprawach.
— Na szczeblu miejskim takie spotkania nie są upolitycznione.
W powiatach jest już więcej polityki. Tu wszystko kręci się wo
kół Ustronia. Nie ma sytuacji, gdy dobra propozycja kogośz„pra
wej strony" byłaby negowana przez lewicę. Staramy się działać
w ten sposób, by wszystko odbywało się z największą korzyścią
dla miasta i jego mieszkańców. Nie ma to wiele wspólnego z po
lityką.
— Czy działania władz miasta pokrywają się z programem
ustrońskiego Koła SdRP?
W większości przypadków, chociaż mamy wiele pomysłów
na to, by bardziej promować Ustroń. Liczymy tu także na na
szych radnych powiatowych, radnego sejmiku wojewódzkiego i
posłów. Chcemy by Ustroń był bardziej widoczny. Spotykałam
się z członkami stowarzyszenia „Młodzi dla Ustronia", którym
również zależy na promocji miasta i mają na to wiele pomysłów.
Jestem w Zarządzie Beskidzkiego Stowarzyszenia Promocji Mło
dych, które również może nam pomóc.
— Może nie dotyczy to tylko SdRP, ale w Ustroniu poza
spotkaniami z posłami i znanymi działaczami politycznymi,
innych działań partii politycznych jakoś nie widać.
Ogólnie małe miejscowości mają to do siebie, że ludzie nie
chcą tu życia partyjnego. Wiele więcej mają do powiedzenia sto
warzyszenia, towarzystwa itp. Jest wielu sympatyków różnych
partii, jednak publicznie nie zawsze chcą to ujawniać. Spotykam
się z tym, że jeżeli mówię o partii politycznej często napotykam
na „nie", natomiast gdy mówi się o robieniu czegokolwiek dla
miasta, to owszem wielu chętnych do pomocy można znaleźć
— SdRP jest spadkobierczynią PZPR, partii, z którą mło
dzi ludzie mają niewiele wspólnego. Dlaczego decydują się
być członkami SdRP?
Spotykam się ze stwierdzeniem, że SdRP to tylko starzy ko
muniści. Gdy w partii zaczynają być widoczne młode osoby, prze
staje ona być utożsamiana ze starą partią komunistyczną. Mamy
wielu członków, którzy nie należeli do PZPR, a wstąpili do SdRP.
— A jak się odnosicie do dziedzictwa PRL?
Nie mam doświadczeń z tego okresu, więc nic negatywnego
nie mogę powiedzieć.
Wojsław Suchta
8 maja na Zjeździe Wojewódzkim SdRP w Katowicach, w skład
Rady Wojewódzkiej SdRP wybrano K. Brandys i J. Szwarca.

ROWERZYŚCI W KOLORZE BLUE
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon rowerowy czyli
czas imprez rodzinnych oraz zawodów sportowych. Kolarze gór
scy Towarzystwa Rekreacyjno  Sportowego „Siła" rozpoczęli
sezon sportowy w nowych strojach ufundowanych przez firmę
„Ustronianka" pana Michała Bożka. Błękitne koszulki pojawiły
się na starcie po raz pierwszy 3 maja br. na Wyścigu o Puchar
Prezydenta Bielska  Białej, gdzie kolarze z „Siły" zajęli nastę
pujące miejsca: młodziczki  Joanna Kalinowska  2 miejsce,
Magda Pieszka  4 miejsce; młodzik  Grzegorz Wróblewski 
6 miejsce, Rafał Kulczyk  8 miejsce; junior młodszy  Rado
sław Czyż  5 miejsce; junior  Łukasz Łużak  8 miejsce; ma
sters  Tadeusz Spilok  4 miejsce, Piotr Czyż  6 miejsce.
Bardzo ważna impreza dla kolarzy górskich odbyła się 9 maja
w Rudzie Śląskiej. W III Otwartych Mistrzostwach Rudy Ślą
skiej zawodnicy w niebieskich koszulkach „Ustronianki" wywal
czyli o wysokie miejsca, a także o punkty do kolarskiej UCI.
Wysoką formę zaprezentowali nasi juniorzy młodsi  Radosław
Czyż (1 miejsce) i Robert Jurczok (3 miejsce). Wysokie  3
miejsce  w grupie masters zajął aktywny członek zarządu sekcji
i ambitny kolarz Tadeusz Spilok, a w mocno obsadzonej katego
rii orlików, 4 lokatę zajął Aleksander Jagosz, 9  Dariusz Bąk.
W młodzikach 5 miejsce zdobył Grzegorz Wróblewski.
W sobotę, 8 maja, kolarze górscy „Siły  Ustronianki" Ustroń
brali czynny udział w obstawie biegu górskiego w Ustroniu, gdzie
zabezpieczali trasę dla zawodników, a podczas III Rajdu Rodzin
nego, który odbył się 9 maja, uczestniczyli w tej miłej i sympa
tycznej rowerowej zabawie.
W imieniu Zarządu sekcji rowerowej TRS „Siła Ustronianka"
Ustroń oraz jego młodych kolarzy składamy serdeczne podzię
kowania panu Michałowi Bożkowi, jak również działowi marke
tingu firmy „Ustronianka" za ufundowanie strojów kolarskich dla
naszej drużyny. Będziemy czynić starania, aby godnie reprezento
wać sponsora, któiy popiera wychowanie młodzieży poprzez sport.
Zarząd Sekcji Kolarstwa Górskiego
TRS „Siła  Ustronianka" Ustroń

Na podium w Rudzie Śląskiej.
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Fot. W. Suchta

LATAWCE NA KUŹNI
W piątek, 30 kwietnia, rozegrano Międzyszkolne Zawody La
tawcowe, których organizatorem był Miejski Dom Kultury „Pra
żakówka" i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustroniu. Impreza
odbyła się na stadionie KS „Kuźnia" i trwała od godz. 10.00 do
12.30. Warunki atmosferyczne panowały bardzo dobre, było sło
necznie, wiał wiatr. W zawodach uczestniczyło 28 zawodników z
trzech szkół podstawowych i pracowni modelarskiej MDK. Punk
tacja i klasyfikacja przeprowadzona została w dwóch kategoriach
wiekowych: od 9 do 13 lat i od 14 do 18 lat, w klasie latawców
płaskich i skrzynkowych. Zawodnicy do trzeciego miejsca w obu
klasach i kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy za
wodnicy otrzymają dyplomy, które zostaną wręczone 20 maja,
na podsumowaniu pracy OPP w MDK „Prażakówka".
W klasie latawców płaskich, w młodszej kategorii 1 miejsce
ząjęłaŻaneta Miech; 2 miejsceSylwia Gutman; a trzecie Szy
mon Sikora (wszyscy z SP 6). W kategorii starszej zwycięzcą
został Paweł Kubicjus  MDK, drugi byłŁukasz Chowaniok, a
trzeci Adam Chowaniok (obaj z SP 2). W klasie latawców skrzyn
kowych, w młodszej kategorii 1 miejsce zajął Sebastian Gorycz
ka, 2  Mateusz Darmstaedter (obaj z SP 2), a trzecie Sławo
mir Rakus  SP 6. W starszej kategorii wiekowej pierwszą loka
tę zajął Dawid Słysz  M DK, drugą  Łukasz Goryczka  SP 2, a
trzecią Danuta Kisiała  SP 6. Drużynowo zwyciężyła SP 6, przed
SP 2, następnie MDK i SP 3.
(ws)

Fot. T. Spilok
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BIEG GORSKI
W sobotę 8 maja 54 zawodników i zawodniczek stanęło na star
cie IX Ogólnopolskiego Górskiego Biegu Przełajowego rozegra
nego w Ustroniu. Trudna, licząca 14 km trasa, prowadziła Bul
warami Nadwiślańskimi w kierunku Nierodzimia przez Lipowiec,
dalej górskimi ścieżkami Lipowskiego Gronia do mety przy Szpi
talu Uzdrowiskowym na Zawodziu. Na stadion KS „Kuźnia",
gdzie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród i zakończenie
imprezy, zawodnicy biegli już „na luzie". Przebiegając linię mety
niektórzy wyrażali zdziwienie, że to już i kontynuowali bieg aż
na Grażyńskiego.
Bieg rozgrywany był w 8 kategoriach wiekowych oraz w kla
syfikacji generalnej. Rywalizację wśród kobiet wygrała: Zofia
Leśkiewicz z Bielska  Białej z czasem 01:03:27; przed Alicją
Banasiak reprezentantką Fiata „Autopoland" (01:10:15) oraz
Anną Kurek z MOSiR Jastrzębie (01:15:54). Wśród mężczyzn
w klasyfikacji generalnej zwyciężył Tadeusz Siegmund z Jastrzę
bia z czasem 00:47:05; przed Kazimierzem Stanisławskim z
KS Górnik Brzeszcze (00:47:34) i Witoldem Bulikiem z UKS
Rychwałd (00:48:07).
Zaraz po przybiegnięciu na metę zwycięzca biegu powiedział:
— Początek trasy bardzo łagodny, dobry na rozgrzewkę,
potem jednak z asfaltu przeszliśmy na ścieżki górskie i w su
mie był to dość trudny bieg. Nie wyglądam na zmęczonego?
Trenuję już dość długo, startowałem na przykład w pierw
szym górskim biegu zorganizowanym w Ustroniu. Miałem
wtedy 15 lat. Dystans 15 do 20 kilometrów bardzo mi odpo
wiada, bo przygotowuję się do maratonu, który biegam naj
częściej. Dzisiaj musiałem dać z siebie wszystko, gdyż ostatni
dzień pracowałem na nocną zmianę i zaraz po pracy przyje
chałem do Ustronia. Na początku biegliśmy wszyscy razem,
ale potem trzeba było przyśpieszyć, żeby wyrobić sobie pozy
cję. Nie wiedziałem na co będzie mnie stać po pracy i dlatego
przyjąłem taką taktykę.
Najlepsza z kobiet:
— Biegło mi się bardzo dobrze, wiał lekki wiaterek, pode
szłam tylko pod jedną górkę. Znam te trasy, bo przyjeżdżam
do Ustronia co roku. Lubię biegi górskie i zazwyczaj znajdu
ję się w czołówce w klasyfikacji generalnej, a w swojej grupie

wiekowej najczęściej wygrywam. Startowało mało kobiet, bo
dzisiaj rozgrywanych jest kilka biegów w różnych miejsco
wościach Przyjechałam tutaj, bo akurat miałam czym. Jutro
będę startować w Świętochłowicach, ale nie można za często,
bo się człowiek „zajedzie".
Wyniki w grupach wiekowych: 1619 lat: I miejsce  Krzysz
tof Bieniaszewski z Pawłowic (00:51:29); 2 miejsce  Piotr Grzy
bowski z Cieszyna (01:10:19); 20  29 lat: 1 miejsce  Tadeusz
Siegmund z Jastrzębia (00:47:05); 2 miejsce  Roman Obertyn
z KS Energetyk Jaworzno (00:49:50); 3 miejsce  Kornel Rakus
z Górek Wielkich (00:52:26); 30  39 lat: 1 miejsce Kazimierz
Stanisławski z KS Górnik Brzeszcze (00:47:34); 2 miejsce  Wi
told Bulik z UKS Rychwałd (00:48:07); 3 miejsce  Krzysztof
Cybulski z Gliwic (00:54:49); 40  49 lat: 1 miejsce  Jerzy
Finster z Pszczyny (00:49:50); 2 miejsce  Andrzej Lukasiak z
Cieszyna (00:52:03); 3 miejsce  Kazimierz Skowroński z Dą
browy Górniczej (00:52:26); 50  59 lat: 1 miejsce  Stefan Si
kora z Fiat Autopoland (00:53:06); 2 miejsce  Stanisław Pa
czyński z KWK Silesia (00:55:55); 3 miejsce  Paweł Gorzołka
z Jaworzynki (00:57:19); 60  69 lat: 1 miejsce  Andrzej Mróz
z Kęt (01.00:42); 2 miejsce  Edward Kurek z MOSiR Jastrzę
bie (01:02:29); 3 miejsce  Andrzej Łacny z Ustronia (01:06:51).
W biegu startował również Andrzej Georg  starosta powiatu
cieszyńskiego  zajmując w ogólnej klasyfikacji miejsce, które
określił jako „przystające gospodarzowi".
Zwycięzcy biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci dwudniowych pobytów
weekendowych z osobami towarzyszącymi ufundowane przez
Hotel „Narcyz" i Hotel „Sokół" w Ustroniu Zawodziu. Były rów
nież puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe  sprzęt
turystyczny i odzież sportowa. Sponsorami zawodów byli: Za
kład Przetwórstwa Mięsnego Henryka Kani w Pszczynie, Wy
twórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustrońianka", Przedsię
biorstwo „Uzdrowisko Ustroń", Firma „Natalex" z Bielska  Bia
łej i Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Adam Małachowski w
Dębowcu. Zawody zorganizował Wydział Oświaty, Kultury, Spor
tu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
Grażyna Winiarska, Monika Niemiec

POPISY W WIŚLE
Młodzi ustroniacy chcący uczyć się gry na instrumencie mu
zycznym mogą to robić w prowadzonym przez Towarzystwo
Kształcenia Artystycznego Ognisku Muzycznym w Ustroniu,
bądź w szkołach muzycznych w Cieszynie i Wiśle. Ostatnio
w Wiśle w sali kina „Marzenie" odbył się koncert w wykona
niu uczniów Filii Państwowej Szkoły Muzycznej. Miał on bar
dzo uroczysty charakter, a zaprezentować mogli się wyłącz
nie najlepsi uczniowie. Wystąpiło 25 solistów, duety, trio, ze
społy i orkiestra szkolna. Młodzi wykonawcy, czasami zżera
ni przez tremę, mieli jednak okazje zagrać przed szerszą pu
blicznością tak jak na prawdziwym koncercie. Oświetlona
scena i półmrok na wypełnionej widowni, galowe stroje wy
konawców, wszystko to na pewno będzie cennym doświad
czeniem artystycznym dla młodych muzyków.
(ws)
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Fot. W. Suchta

RODZINNIE NA
DWÓCH KÓŁKACH
W słoneczną niedzielę 9 maja odbył się III Ustroński Rodzinny Rajd
Rowerowy, na start zgłosiło się około 230 osób. Trzeba powiedzieć, że
Ustroń reprezentowała silna ekipa. Obecny był starosta cieszyński An
drzej Georg, burmistrz miasta Jan Szwarc, zastępca burmistrza Irene
usz Szarzeć z rodziną, komendant Komisariatu Policji Zbigniew Ko
walski, komendant Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki, sponsorzy
imprezy  Michał Bożek i Henryk Kania, radni, pracownicy Urzędu
Miejskiego. Punktualnie o godz. 10.30 rąjdowicze ubrani w białe ko
szulki z logo „Beskidka" i kolei linowej na Czantorię (głównego spon
sora) wyruszyli Bulwarami Wiślanymi w kierunku Nierodzimia. Kolumna
pilotowana była przez należący do H. Kani samochód marki Warszawa
z napisem „Pilot" oraz grupę rowerzystów z sekcji rowerów górskich
TRS „Siła", ubranych w błękitne stroje kolarskie z nadrukiem Wytwór
nia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka". Całość kolumny ubez
pieczał radiowóz policyjny i karetka pogotowia z Uzdrowiska Ustroń.
Rąjdowicze do pokonania mieli dwa etapy: Ustroń  Goleszów i Gole
szów Ustroń. W Goleszowie spotkali się z rodzinami rajdowymi z Cie
szyna i Skoczowa. Odbyło się przeciąganie liny, w którym zwyciężyła
drużyna Ustronia oraz konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży.
Rodzinne Rajdy organizowane są pod patronatem Grażyny Staniszew
skiej, która nie mogła być tego dnia z rowerzystami. W Goleszowie
przeczytano nadesłany przez posłankę list: „(...) Życzę wam, kochani
rąjdowicze, dobrej zabawy, wytrwałości w pedałowaniu, a także, aby
cały czas towarzyszył wam dobry humor i promienny uśmiech. (...)".
Na półmetku, o wrażeniach z rajdu, powiedzieli:
A. Georg  Cieszyński, skoczowski i najstarszy ustroński Rodzinny
Rajd Rowerowy, są organizowane co roku i urastąjądo wielkiej imprezy
rekreacyjnej, sportowej. Coraz więcej uczestników bierze w nich udział,
ja startuję już po raz trzeci, czyli byłem uczestnikiem wszystkich raj
dów. Bardzo lubię tą imprezę, ze względu na jej rodzinny charakter.
J. Szwarc  Impreza jest wspaniała, pogoda nam dopisała, choć wczoraj
nic nie wróżyło takiej pięknej aury. Jechało się fantastycznie, ale tempo

Drużyna z Ustronia wygrała przeciąganie liny.

Fot. M. N i e m i e c

N a g r o d z o n o także dwulatki.
Fot. G. Winiarska
było trochę za wolne jak dla mnie, bardziej bolą ręce od trzymania kie
rownicy. niż nogi od pedałowania.
I. Szarzeć  Już drugi raz jestem uczestnikiem tego rajdu i myślę, że
stanie się to tradycją w naszej rodzinie. Jest wspaniale, można spędzić
miłe chwile z dziećmi, bliskimi i połączyć to z aktywnością ruchową na
świeżym powietrzu.
Z. Kowalski  Jest super, co tu dużo mówić. Mam już w nogach o 15
kilometrów więcej niż pozostali uczestnicy Rajdu, ponieważ przyjecha
łem na linię startu z Cieszyna na rowerze. Na szczęście ruch na drogach
jest trochę mniejszy niż zazwyczaj, rowerzyści są dobrze zorganizowa
ni, więc nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji. Nie jestem
jednak zwolennikiem jeżdżenia tak wielkimi grupami na co dzień.
Z powrotem do Ustronia rąjdowicze powrócili ok. godz. 14.30. Na
mecie rajdu były napoje, ognisko z pieczeniem kiełbasek, przygrywała
kapela „Torka" z Cieszyna.
Nagrodzono najliczniejsze rodziny rajdu. Pierwsze miejsce zdobyła
rodzina Czyżów, Holeksów, Gogółków i Weber, w 15 osobowym skła
dzie. Drugą pozycję zajęła rodzina Śliwków, Karchutów, Kamienia
rzów i Szarców (13 osób), a trzecią  rodzina Niedzielów, Balcarków,
Brandysów i Sikorów (10 osób). Zwycięska rodzina otrzymała rower
górski ufundowany przez firmę „Mokate", natomiast pozostałe rodziny
sprzęt rowerowy. Najstarszymi uczestnikami rajdu byli: pani Teresa
Śliwka i pan Antoni Holeksa. Najmłodsi, którzy samodzielnie pokona
li trasę, to: Katarzyna Gogółka i Michał Krysta. Nagrodzono również
dwulatków  Martę Szarzeć, Piotra Gruszczyka i Jakuba Tomiczka,
którzy pokonali trasę w „koszyczkach rowerowych". Nagrody wręczał
Burmistrz Miasta Ustronia. Wylosowano również 20 osób do uczestnic
twa w imprezie Finał Finałów Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowe
rowych. Na zakończenie dzieci i młodzież mogli się sprawdzić w rowe
rowym torze przeszkód, przygotowanym przez sekcję rowerów górskich
TRS „Siła". Serwis podczas rajdu zapewniał Andrzej Szcześniewski i
pracy mu nie brakowało. Na trasie wymienił łańcuch, były kłopoty z
ogumieniem, a najczęściej z układem hamulcowym.
Sponsorzy rajdu bez, których impreza nie mogłaby się odbyć to: Go
spodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim Kolej Linowa na Czan
torię, Firma Usługowo  Handlowa „Mokate", Przedsiębiorstwo Budow
nictwa Inżynieryjno  Hydrotechnicznego „Inżbud", Zakład Przetwór
stwa Mięsnego w Pszczynie  Henryka Kani, Wytwórnia Naturalnych
Wód Mineralnych „Ustronianka", Leśnictwo Dobka, Uzdrowisko
„Ustroń". Imprezę zorganizował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki Urzędu Miejskiego w Ustroniu oraz sekcja rowerów górskich
TRS „Siła".
Grażyna Winiarska, Monika Niemiec

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
Serwis i naprawa urządzeń ^
chłodniczych i gastronomicznych
#
#

lodówki, zamrażarki
lady, szafy, regały,
komory chłodnicze

™

klimatyzacje przemysłowe

^

piece, taborety, patelnie

æsfe

elektryczne

W styczniu br. minęła 2 0 rocznica śmierci z n a n e g o ustrońskie
g o działacza i animatora kultury  J a n a N o w a k a  długoletniego
p r a c o w n i k a Z a k ł a d o w e g o D o m u Kultury „ K u ź n i k " w Ustroniu.
Z tej okazji T o w a r z y s t w o M i ł o ś n i k ó w Ustronia p o d j ę ł o inicja
tywę z o r g a n i z o w a n i a „ W i e c z o r u w s p o m n i e ń o Janie N o w a k u " ,
który o d b ę d z i e się w sali k l u b o w e j M i e j s k i e g o D o m u Kultury
„ P r a ż a k ó w k a " ( ó w c z e s n y Z D K „ K u ź n i k " ) w dniu 2 7 m a r c a o
g o d z . 17.00. W p r o g r a m i e udział w e z m ą : Marian Ż y r o m s k i 
polonista, p r a c o w n i k d y d a k t y c z n y Filii U Ś w Cieszynie na temat
życia i działalności Jana Nowaka, Eugeniusz Jachym, aktor Ośrod
ka Teatralnego  Teatru „ B a n i a l u k a " w Bielsku  Białej, J a n u s z
Śliwka  wokalista i m u z y k e s t r a d o w y o r a z w części w s p o m i n k o 
w e j p r z y j a c i e l e i w s p ó ł p r a c o w n i c y Jana N o w a k a . P o d c z a s im
prezy m o ż n a b ę d z i e o b e j r z e ć małą w y s t a w ę p o ś w i ę c o n ą Janowi
N o w a k o w i i nabyć wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Ustro
nia, m i ę d z y innymi 10 n u m e r „ P a m i ę t n i k a U s t r o ń s k i e g o " .
Elżbieta Sikora
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  HANDLOWE

LEGłBRSKł
ROK ZAŁ02ENIA 1964

SZEROKI WYBÓR INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

DORADZTWO TECHNICZNE
!

TRANSPORT GRATIS!

ul. 1 Maja 23, tel./ffax 855 21 19
ponlodziafok  piątek 7" 17", sobota 7* 13*

ZAPRASZAMY!

Fot. W. Suchta

MEDIALNA OPERACJA
W początku maja na Zawo
dziu odbyło się I Międzynaro
dowe PolskoCzeskoSłowac
kie Sympozjum Videochirurgii
i równocześnie VIII Sympo
zjum Sekcji Videochirurgii
Towarzystwa Chirurgów Pol
skich. Sympozja odbyły się
pod patronatem premiera Je
rzego Buzka, rektora Śląskiej
Akademii Medycznej Zbignie
wa Religi i marszałka woje
wództwa śląskiego Jana Ol
brychta. Uroczyste otwarcie
sympozjów odbyło się w auli
Filii Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie. Następnego dnia
przez dwie godziny uczestnicy
i zaproszeni goście mogli ob
serwować na ekranie bezpo
średnią transmisję z Europej
skiego Instytutu Telechirurgii
w Strasburgu gdzie prof. Ja
cques Marescaux przeprowa
dzał operację jelita grubego. W
trakcie zabiegu istniała bezpo

średnia łączność między Stras
burgiem i Ustroniem, co umoż
liwiało będącym na Zawodziu
chirurgom zadawanie pytań
profesorowi J. Marescaux na
bieżąco podczas operacji. Całe
wydarzenie było szeroko ko
mentowane nie tylko przez le
karzy będących na Zawodziu,
ale również przez media. W
sympozjach uczestniczyło 780
osób, głównie ze Słowacji,
Czech i wszystkich znaczących
ośrodków akademickich w Pol
sce, swe referaty wygłosili tak
że Eduardo Targarona z Bar
celony, Robert D. Lang z He
idelbergu i Anton Jansem z
Harlemu. Główne obrady od
bywały się w Domu Zdrojo
wym, obradowano także w sek
cjach chirurgii ogólnej, urolo
gii, tarakochirurgii (zabiegi na
klatce piersiowej), chirurgii
dziecięcej oraz w sekcji pielę
gniarek.
(ws)

ŚWIADCZY USŁUGI
J/V ZAKRESIE ANALIZ MEDYCZNYCH/
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BEZ  LILAK POSPOLITY
Kiedy znów zakwitną białe bzy. Jak chce autor znanej piosenki,
kwitnące bzy oznaczają nadejście „czasu miłości". Nie wdając
się w długie dysputy nad prawdziwością tego twierdzenia, można
z dużą pewnością stwierdzić, że kwitnące bzy oznaczają jedno 
pełnię fenologicznej wiosny. Bez jest kolejnym przykładem ni
gdy do końca nie rozstrzygniętego sporu  czy ważniejsza jest
używana nazwa popularna, wszystkim dobrze znana  „bez", czy
też oficjalna, zgodna z kanonami nauki  „lilak pospolity". Pol
ska nazwa botaniczna  lilak  pochodzi zapewne od tureckiego
„lejlak"; od kiedy i dlaczego nazywamy go popularnie bzem  nie
wiadomo. Bez względu na to, która nazwa właściwsza, chyba każ
dy przyzna, że wers Kiedy znów zakwitną białe lilaki  nie brzmi
najlepiej.
Jest to krzew pochodzący z Półwyspu Bałkańskiego. Uprawia
ny jako krzew ozdobny od połowy XVI w., do dworskich ogro
dów dotarł via Istambuł, jako dar Sulejmana Wspaniałego dla
wiedeńskiego dworu cesarskiego w 1563 r. W Polsce, doskonale
obecnie zadomowiony, jest znany i sadzony od czasów Zygmun
ta Augusta. Ogromna kariera tego dekoracyjnego krzewu zaczęła
się tak naprawdę od połowy XIX w. Wyhodowano ponad 1000
odmian, z których wiele dziś już zapomnianych, nie uprawia się.
Kwitnące bzy stanowią nie zapomniany widok. Piękne, gęste
kwiatostany najczęściej o barwie liliowej, fioletowej lub białej,
przyjemnie pachną i kuszą owady obficie wydzielanym nekta
rem. Niestety, budowa kwiatu uniemożliwia skorzystanie z tego
kwiatowego pożytku przez pszczoły. Po przekwitnięciu bzy stają
się jakby mniej widoczne, mniej przyciągają naszą uwagę, cho
ciaż niektórzy skłonni są uznać sercowatego kształtu liście za
całkiem dekoracyjne. Aby kwiatów było więcej, bzy trzeba regu
larnie odmładzać (usuwać starsze gałęzie) i ścinać przekwitnięte
kwiatostany. Na pewno nie służy bzom łamanie i zrywanie kwia
tów, co niestety jest dość powszechnym zwyczajem (szczególnie
gdy chodzi o zrywanie kwiatów z nie swoich krzewów).
Podziwiając bzy rosnące w ustrońskich ogrodach, na zieleń
cach, trudno wskazać te najpiękniejsze. Są w Ustroniu duże, do
rodne lecz słabo kwitnące krzewy i są także rachitycznie wyglą
dające „krzoki", obsypane wiosną ogromną ilością kwiatów. W
kilku ogrodach można obejrzeć także piękne żywopłoty z bzu,
które kwitnąc tworzą kolorowy mur. Jedno się chyba rzuca w oczy.
Bez jakby stał się ostatnio mało popularny, nie ma dla niego miej
sca w ogrodach urządzanych na współczesną modę  nisko ko
szona trawa + iglaki. Chyba trochę szkoda, bo o czym będziemy
układać piosenki dla zakochanych?
Aleksander Dorda

Fot. A. Dorda

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę sieci wodociągowej PE dn110 i dn90 mm w
Ustroniu  Hermanicach w ulicach Brzoskwiniowej,
Jabłoniowej i Czereśniowej o długości 529 mb.
Informację o warunkach zamówienia (10 zł) można odebrać w
siedzibie zamawiającego, pok. 33, lub za zaliczeniem pocztowym.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.07.1999 r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Andrzej
Siemiński.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną napisem „Przetarg na
budowę wodociągu w Ustroniu w ul. Brzoskwiniowej, Ja
błoniowej i Czereśniowej" należy złożyć w siedzibie zama
wiającego: Urząd Miejski, Ustroń, Rynek 1, pokój nr 33.
Termin składania ofert upływa dnia 4.06.1999 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.06.1999 r. o godz. 11.00 w siedzi
bie zamawiającego, pok. 24 (sala posiedzeń).
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązują
cych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wa
runki ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w in
formacji o warunkach zamówienia.

OGŁOSZENIE
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń
43450 Ustroń, Rynek 1
zaprasza do złożenia ofert
w przetargu nieograniczonym na:

skład i druk „Gazety Ustrońskiej".
Termin realizacji zamównienia:

od czerwca 1999 r. do czerwca 2000 r.
Formularze zawierające informacje o warunkach zamó
wienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok.
nr 9, w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w
siedzibie zamawiającego (pokój nr 12) w terminie do

7.06.1999 r. do godz. 15.00.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona „Prze

targ  skład i druk Gazety Ustrońskiej".
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferenta
mi jest Redaktor Naczelny Gazety Ustrońskiej Pan Woj

sław Suchta, tel. 8543467.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w
sali sesyjnej (pokój nr 24), w dniu 8.06.1999 r. o godz.
10.00.

Fot. W. Suchta
W poniedziałek, 3 maja, przedstawiciele środowisk kom
batanckich naszego miasta, złożyli kwiaty pod Pomnikiem
Jana Cholewy.

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. J. Michejdy, obchodzono Dzień
Patrona. Podczas uroczystości między innymi składano kwiaty
pod pamiątkową tablicą.
Fot. W. Suchta

STANOWISKO
Klubu Ekologicznego Koła w Ustroniu
w sprawie budowy elektrowni w Stonawie
Koniec lat 80tych i początek 90tych był okresem głośnych
protestów przeciwko lokalizacji gigantycznej koksowni w Sto
nawie, w najbliższym sąsiedztwie granicy polskoczeskiej. Ustroń
skie Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w 1989 r. zebrało po
nad 40 tysięcy podpisów pod protestem przeciwko budowie kok
sowni w Stonawie, zorganizowało marsz protestacyjny w Ustro
niu, było również współorganizatorem dwóch manifestacji w Cie
szynie. Protesty wskazały, że w ten sposób wyrażona dezaproba
ta i niezadowolenie społeczne może mieć znaczący wpływ na lo
kalizację i budowę obiektów negatywnie oddziałujących na śro
dowisko. Nasi sąsiedzi odstąpili od budowy chociaż w świetle
obowiązującego prawa nie musieli tego czynić. Zwyciężył wtedy
zdrowy rozsądek a być może tylko względy ekonomiczne. Pro
blem Stonawy powraca jednak jak bumerang. Została podjęta
ponowna próba wybudowania w Stonawie, 2 km od granicy, obiek
tu o dużej szkodliwości dla środowiska. Tym razem ma to być
elektrownia węglowa o mocy 110 MW! Podobna elektrownia ma
również powstać w Trzyńcu! Czyżby nasi bracia zza Olzy zapo
mnieli o tym, iż większość zanieczyszczeń z elektrowni, ze wzglę
du na dominujące kierunki wiatrów, zostanie zdeponowana po
polskiej stronie? Nie jest istotna wielkość ładunku zanieczysz
czeń. Przecież każdy wzrost zanieczyszczeń, jest szkodliwy dla
środowiska przyrodniczego i dla ludzkiego zdrowia.
Smutkiem napawa fakt, iż strona czeska nie próbowała poin
formować i zasięgnąć opinii strony polskiej  najbardziej zainte
resowanych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego  w ramach ist
niejącego Euroregionu „Śląsk Cieszyński". Czy w takim razie
zapewnienia o dobrej współpracy pomiędzy gminami polskimi i
czeskimi nie są pustymi słowami?
Ponadto planowana budowa elektrowni wyraźnie wskazuje na
rozbieżności w koncepcji rozwoju i przyszłości Śląska Cieszyń
skiego. Strona polska stawia bowiem na rozwój turystyki, lecz
nictwa uzdrowiskowego i zachowania istniejących walorów śro
dowiska przyrodniczego. Jakie plany ma natomiast strona cze
ska? Czyżby stawiała na rozwój przemysłu? Jeśli tak, to dlacze
go kosztem sąsiada?
Postępowanie strony czeskiej wydaje się nam co najmniej lek
ceważące w stosunku do mieszkańców gmin leżących na prawym
brzegu Olzy. Taka postawa na pewno nie przyczyni się do stwo
rzenia wizerunku dobrego sąsiada i partnera, na czym z pewno
ścią zależy każdemu cywilizowanemu społeczeństwu.
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu w imieniu swoim
oraz wszystkich ludzi, którym dobro środowiska przyrodniczego
szczególnie leży na sercu, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec
planowanej budowie elektrowni w Stonawie i w Trzyńcu.
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu
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Ogłoszenia

drobne

Sprzedam przedpłaty (raty) na samo
chód daewoo matiz. Tel. 8545441.

DYWANOCZYSZCZENIE.
Tel. 8543839.

Malowanie, kafelkowanie, gładź gip
sowa. Tel. 8545402.

Firma budowlana wykona usługi w
zakresie ociepleń budynków. Tanio,
solidnie, faktury VAT.
Tel. 0602 732405

Artykuły brukarskie, układanie kost
ki brukowej, placów, podjazdów, dróg.
Mechaniczne utwardzanie gruntu.
Tel. 8544678.

Wideorejestracja SVHS i VHS.
Tel. 8544357.

USŁUGI FOTOGRAFICZNE. Impre
zy okolicznościowe, fotografia kolo
rowa i czarno  biała, portret, fotogra
fia nietypowa. Tel. 8547393 po 16
lub 0603243216.

Bramy i ogrodzenia kute.
STEIN METAL. Tel. 0603376276
lub tel. grzecznościowy 8541769.
Opony nowe, używane, bieżnikowane
poleca wulkanizacja. Ustroń Herma
nice, ul. Dominikańska 15.
Bramy przesuwane i skrzydłowe (au
tomatyka). Kompleksowe wykonywa
nie ogrodzeń ozdobnych oraz siatko
wych wraz z podmurówką, balustrady
ozdobne, kraty. M E T A L  P Ł O T 
Ogrodzenia. Cieślar Marek, Ustroń, ul.
Dominikańska 24a.
Tel. 8545106, 0601516854.

Przepisywanie tekstów, ulotki, wizy
tówki, foldery, skanowanie, wydruki,
projektowanie graficzne.
Tel. 8543045, kom. 0604851191.
S p r z e d a m działkę r e k r e a c y j n ą na
ogródkach działkowych w SM „Zaci
sze". Tel. 854^1189, tel. kom. 0603
384189.
Sprzedam rolki K2, rozmiar 3839.
Tel. 8543675.

Elektroinstalatorstwo. Tel. 8545320.

Koszenie trawników i ogrodów.
Tel. 8542519.

OPONY! Kormoran, Dębica, Dunlop,
Firestone, Kleber, Barum, Bridgesto
ne i inne po atrakcyjnych cenach ofe
ruje firma AUTOGliM, Janusz Ku
bala, Ustroń, ul. Lipowczana 12. Tel.
8542813.

Informujemy PT. Klientów, że sklep
„WSZYSTKO DLA D Z I E C r przenie
siony został na ul. Daszyńskiego 59 D
(w pobliżu przejazdu kolejowego koło
Kuźni) Serdecznie zapraszamy!!!
W maju  bonifikata do 7%.

21 98 NON
/ MP \ TAXI 854
AGENCJA OCHRONY 854 47 59 S T O P
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OKNA DRZWI BRAMY
GRATIS
MONTAŻ

... Wstańka.

Fot. W. Suchta

CO NAS CZEKA
WYSTAWY
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B&K Heczko  wystawa i sprzedaż
prac ustrońskich twórców.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo Bolesława Nitry.
— Instrumenty dęte XX wieku z kolekcji Mariana Sieradzkiego
— Wystawa rysunków A. Mleczki.
Muzeum czynne: we wtorki 9  17, od środy do piątku 9 14, w soboty 9  1 3 ,
niedziele 10  13.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
ul. 3 Maia 68, tel. 8542996
— Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej.
Oddział czynny, we wtorki 9  1 8 , w środy, czwartki 9  1 4 , w piątki, soboty 9  1 3 .
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda '
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108. Czynne: 917.
Stała wvstawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Galeria' Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B&K Heczkowie
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100, czynna cały czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 8545458.
— Postacie i sceny z literatury polskiej: Potop".
— Pejzaż  Impresje.

IMPREZY KULTURALNE
20.5

17.00

25.5

17.00

26.5

17.30

27.5

17.00

28.5

10.00

Otwarcie wystawy prac dziecięcych i podsumowanie
dorobku artystycznego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka".
„Wszystko o kobiecie"  program literacko muzyczny
w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej z Czeskiego
Cieszyna. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
Koncert Majowy dzieci z Ogniska Muzycznego.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka".
Wieczór wspomnień o Janie Nowaku w 20. rocznicę
śmierci. Miejski Dom Kultury „Prażakówka".
II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józe
fa Pilcha. Muzeum Hutnictwa i Kućnictwa.

SPORT

D Y Ż U R Y

A P T E K

Do 22 maja apteka „Manhatan" na os. Manhatan.
Od 22 do 29 maja apteka „Na Zawodziu" przy ul. Sanatoryjnej.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

22.5

17.00

29.5

11.30

Liga Okręgowa. Mecz piłki nożnej.
Kuźnia Ustroń  Pionier Pisarzowice.
Gry i zabawy sportowo  rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka,
(przedszkola i młodzież do kl. 8). Stadion KS Kuźnia.

KINO „ZDRÓJ",
2127.5
28.52.6

20.5
27.5

ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640

17.00
19.00
16.00
17.15
20.15

Patsch Adams
Masz wiadomość
Mrówka „Z"
Ogniem i mieczem
Ogniem i mieczem

10 Pre

wy i
LeoniZa\
Zawodowiec
Patriota

. . » » ^ . M , , , , , , Ustroń,ul.Dominikańska26 tel.8543204
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Fundusze Emerytalne

tel. 8543000

F I N A Ł O W E TANCE
W dniach 24 i 25 kwietnia odbył się VII Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego „BRENNA '99" z udziałem par zagranicz
nych. Przez dwa dni Hala Sportowa w Brennej gościła tancerzy z
całej Polski, Czech i Słowacji. Organizatorem tego turnieju, jak
co roku, był Klub Tańca Towarzyskiego „Dance Step" ze Sko
czowa oraz Urząd Gminy w Brennej.
W gronie prawie dwustu par startujących w tej pięknej sali ta
necznej, wzięły udział również nasze ustrońskie pary, które od
kilku lat tańczą w barwach skoczowskiego Klubu. Najlepiej spi
sała się para Adrian Makuc  Ewa Dubiel, zajmując IV miejsce
w klasyfikacji indywidualnej w kategorii wiekowej: 1213 lat klasa
„C". Bardzo dobre  finałowe miejsca zajęły pary: Grzegorz
Dryja  Agnieszka Próchniak oraz Jarosław Paszek  Barba
ra Paszek. Półfinał wytańczyła również para Wojciech Próch
niak  Dorota Rożnowicz. Zaznaczyć trzeba, że Grzesiek i
Agnieszka w drugim dniu klasyfikacyjnym, wywalczyli klasę „C"
w kategorii wiekowej 1 4  1 5 lat.

Tańczą Ewa i Adrian.

Fot. W. Suchta

PODZIĘKOWANIA
Zarząd Klubu Tańca Towarzyskiego „Dance Step" wraz z tan
cerzami, składa serdeczne podziękowanie wszystkim ustrońskim
sponsorom za wielką pomoc finansową i rzeczową okazaną przy
organizacji VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
„Brenna 99". Dzięki firmom: Mokate, Ustronianka, Profesjo
nał, Kubala, Standard, Haro, Usługi Poligraficzne  Piotr Zwias,
Otton Marosz, Azbud, Gresan, Usługi Transportowe  Wiesław
Barański, PSS Społem oraz Urzędowi Miasta Ustronia mogliśmy
zorganizować tak wielka galę taneczną, na którą przyjechały pary
taneczne z całej Polski oraz pary z zagranicy.
Zarząd i Tancerze KTT Dance Step
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa dziękuje pani prezes Zdzisła
wie Franek z DW „Malwa" w Ustroniu Zawodziu za sponsoro
wanie obiadu i kolacji artystom ze Strasburga, którzy 9 maja,
wystąpili w naszym Muzeum.

Fot. W. Suchta

ZJAZD I SLALOM
Udało się rozegrać jedynie rundę kwalifikacyjną zjazdu podczas za
wodów Bike Aetion rozgrywanych 1 i 2 maja na Czantorii. Awaria wy
ciągu krzesełkowego sprawiła, że poprzestano na kwalifikacjach, a na
stępnego dnia rozegrano na dolnej polanie slalom równoległy. Wielu
emocji dostarczył zjazd. Na niektórych prostszych odcinkach zawodni
cy rozwijali znaczne prędkości, zaś na odcinkach biegnących przez las
obserwowano liczne efektowne upadki. Obyło się jednak bez poważ
niejszych kontuzji, trasa była dobrze zabezpieczona i dość gęsto obsa
dzona organizatorami. Najszybsi byli V!astimil Hyncica i Filip Cilik z
klubu GrafobalZamo w Czechach, trzecie miejsce zajął Łukasz Zien
kiewicz z WKS Flota Gdynia. W kategorii juniorów wygrał Adam Va
gner z GrafobalZamo, a najlepsza panią była Agnieszka Kwiatkow
ska z KK DT Swiss Wilanów. W sumie wystartować zdecydowało się
50 seniorów, 7 juniorów i dwie zawodniczki. Następnego dnia odbył się
slalom równoległy, który zgromadził liczne grono widzów. Na starcie
stanęło 32 zawodników i dwie zawodniczki. Wygrał Szymon Szyrzistie
z RMF FM CocaCola Kraków, drugi był Grzegorz Zieliński nie sto
warzyszony, trzeci Szymon Łukaszczyk z KS Wisła CremonaUnive
ga. Najlepszą panią ponownie została A. Kwiatkowska. Zawody miały
dość barwną oprawę. Reklamowe transparenty przed metą, kolorowe
zespoły serwisowe, a pod wyciągiem można było sobie kupić rower górski
w cenie 35006500 zł. Zawody zorganizowało przedsiębiorstwo FHU
Fun Sport z Wlenia.
Wystartowały dwie panie. Poprosiłem je o krótkie wypowiedzi:
Anna Karmowska:  Przyjechałam z Bydgoszczy w czwartek. Podróż
trwała dwanaście godzin. Potem w piątek wyszliśmy niebieskim szlakiem
do góry i zjechaliśmy na dół. Praktycznie przyjechaliśmy tu startować w
slalomie, ale jak już byłam na miejscu postanowiłam wziąć udział w zjeź
dzie. W sumie trasa zjazdu techniczna, szybka, bardzo mi się podobała.
Miałam ochraniacze, zbroję, kask integralny więc nic mi nie groziło. Zali
czyłam w sumie cztery upadki. Jak na kobietę jeżdżę trochę ostrożniej.
Trenuję w Bydgoszczy na glinkach. Tam można podszkolić technikę. Jak
ktoś chce to wszędzie znajdzie mmiejsce do treningu. Jest to dość drogi
sport. Nie każdego na wszystko stać. Dobrze byłoby mieć amortyzatory z
przodu i tyłu. Ja mam widelec o skoku 90 mm i nie narzekam.
Agnieszka Kwiatkowska:  Jechało się w zjeździe niesamowicie. Trasa
sympatyczna, może trochę niebezpieczna, gdy się nie uważało. W moim
przypadku były to trzy upadki  dwa niegroźne i trzeci przed metą, po
którym zostały mi drobne obrażenia na ciele. Po prostu nabrałam za
dużej szybkości, a jeszcze nie jestem zgrana z rowerem. Jednak dalej
ulubioną dyscypliną jest dla mnie zjazd. Bardzo jednak się cieszę z pierw
szego miejsca. Jestem z Warszawy, a jak wiadomo tam nie ma gór. Dla
tego trenujemy na wszelkich wzniesieniach, a jak tylko mamy finanse
wyjeżdżamy w góry.
Wojsław Suchta

W imieniu członków EL „Czantoria" składamy tą drogą naj
serdeczniejsze podziękowania za wsparcie rzeczowe i finansowe
wyjazdu zespołu na Litwę: Urzędowi Miasta Ustroń, Wytwórni
Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka" pana M. Bożka,
Firmie Produkcyjno Handlowej „Mokate" pp. T. i K. Mokryszów,
Przedsiębiorstwu Budownictwa „Inżbud" sc. p. I. Sztuka i p. M.
Wojsowi, Wytwórni Wędlin p. F. Czernina, Wspólnocie Polskiej
Bielsko  Biała.
Zarząd EL „Czantoria"

ZAPISY DO „CZANTORII"
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria"
przyjmuje zapisy do Estrady Ludowej „Czantoria". Zgłoszenia
do 5 czerwca w sekretariacie MDK „Prażakówka". Przesłucha
nia odbędą się 8 czerwca o godz. 15.00 w sali klubowej MDK
„Prażakówka".

Fot. W. Suchta
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NIE PRZESZLI WISŁY
Wisła Strumień  Kuźnia Ustroń 1:0 (0:0)
Pięciu minut zabrakło piłkarzom Kuźni, by z meczu wyjazdowego w
Strumieniu przywieźć remis. Właśnie w 85 min. spotkania rzut rożny
egzekwują piłkarze ze Strumienia. Na polu karnym dochodzi do zamie
szania, z którego korzysta napastnik Strumienia i z 7 m. strzela celnie
pod poprzeczkę. Co ciekawe pięć minut wcześniej jeden z piłkarzy Stru
mienia otrzymał czerwoną kartkę i Kuźnia grając z przewagą jednego
zawodnika traci w końcówce bramkę. A wynik spotkania mógł być ko
rzystny dla naszych piłkarzy. Mieli oni przewagę w polu w pierwszej
połowie, niestety nie potrafili wy
Komorowice 75 10014
korzystać trzech dogodnych sytu
Oświęcim
54 5620
acji bramkowych. Albo strzały są
Koszarawa
48 5033
minimalnie niecelne, albo na miej
47 5133
Śrubiarnia
scu jest bramkarz Wisły. Nasi prze
44 4134
Strumień
ciwnicy też atakują. W końcówce
42 4656
Kęty
pierwszej połowy Kuźnię przed
38 4940
Kuźnia
utratą bramki ratuje poprzeczka Po
38 5052
Wieprz
przerwie nadal zaznacza się nie
34 3232
9. Sucha B.
znaczna przewaga Kuźni. W naj
33 3541
dogodniejszej sytuacji w 67 min. 10. Kaczyce
32 4139
11. Chybie
znajduje się D. Szpak. Będąc sam
12. Porąbka
32 3642
na sam nie potrafi zmusić do kapi
13. Wadowice
29 4058
tulacji bramkarza Strumienia. Całe
14. Węgierska G. 29 3474
spotkania grano ostro, często prze
15. Klecza
28 2834
kraczając przepisy, przy czym czę
16. Pisarzowice 26 3962
ściej faulowali piłkarze Wisły. Dla
17. Chełmek
23 3954
Kuźni był to kolejny mecz zmar
18. Brenna
18 2473
nowanych szans.
(ws)

Łoto Gynia napisała, że nie chce coby my szli do tej
Uni Europejski, bo sie ji zdo, że łona ganc wykończy
tóm naszóm gospodarkę i wszyscy pujdymy z torbami.
Mie sie też tak zdo i doista chciołbych sie mylić.
A wiycie co mie wkurzo? Kaj sie łoglóndniesz po
Ustroniu, abo inszej dziedzinie, to nawieszali łobce
szyldy; tu „piceria ", kapkę dali „ restaurant" a hanej
„kafe bar". Tam „Boston " a tu „Marabu na ludzie
kaj my żyjymy, czy my sóm w Polsce jeszcze, czy już w
tejpomiyszanej Europie. I kaj sóm teroskipolski napi
sy? We Francyji abo Anglji? Na isto bodej. Jak tak
idziesz po ceście a czytosz ty łobce szyldy, to idzie aji
łeb przipaś, jak sie to skłodo litera po literze.
Tak mi sie zdało, jak by to uwidziały nasze starziki,
toby ni mogły sie nadziwić, pojakimu tela angielskich
napisów, czy sie tu tela Anglików przikludziło, czy ki
diosek. Nale potym mi sie spómniało, żeby im to prze
ca nie było taki dziwne, bo za jich czasów też były łob
ce szyldy jyno że nimiecki.
Jo wiym, że to tako moda i że taki gospodzki doista
se myśli, że jak napisze „ restaurant" to przyjdzie moc
wiyncyj ludzi jak do restauracyji. Mie sie zaś zdo, że
jakby jedzyni było dobre i dycki świyże, toby niejedyn
roz po drugi tam zaglóndnył.
Cera mi prawi, że gupie dudrzym, że już mały bajtel
jak idzie na szpacyr ze starkom kole cesty, to czyto i
pomalutku uczy sie łobcej godki. I doista kapkę tego
angielskigo trzeja znać. Łoto przeca przidziesz baji na
torg i chytosz a łoglóndosz jaki kabot abo fusekle, to
ci nie piszom cyny, czy rozmiaru, nale jyny „prajs"
abo „sajs ".
Jak sóm tacy móndrzi, to do piernika niech też napi
szóm kaj je szajs!
Miyjcie sie tu dobrze w tym pomiyszanym świecie.
Jyndrys z Polany

POZIOMO: 1) niezwykłe zjawiska, 4) kuzyn modrzewia, 6)
w adresie, 8) oprawa obrazu, 9) rzadkie imię kobiece, 10) ga
tunek literacki, 11) skorupiaki, 12) kościelny instrument, 13)
twarda część głąba kapusty, 14) siniak pod okiem. 15) gatunek
królika, 16) były kolarz polskiej kadry, 17) lodowy deszcz,
18) duża papuga, 19) pomocne inwalidom. 20) sala sportowa.
PIONOWO: 1) słodka tabliczka, 2) hasła pod publikę, 3) pol
skie góry, 4) miasto uniwersyteckie w Anglii, 5) kremem na
dziana, 6) zimny półwysep, 7) głośny wybuch, 11) mały knur,
13) zanikający zawód.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczekujemy
do 31 maja.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 17
MAJ ZA PROGIEM
Nagrodę 30 zł otrzymuje K r y s t i a n K r a l z Ustronia,
ul. Lipowska 59. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA
USTROŃSKA
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