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POWIAŁO  „MROZEM " 
W sobotę i niedzielę, 26 i 27 czerwca, odbyły się w naszym  mie
ście Mistrzostwa  Polski w Kolarstwi e Szosowym.  Relację z im
rezy  obejrzeć  można  było we wszystkich  wieczornych  dzienni
kach  telewizji  publicznej   i stacjach  komercyjnych.  Obszerną 
relację  przedstawiła  również  prasa.  Nigdzie  jednak  nie prze
czytaliśmy  wywiadów  z całą  trójk ą  zwycięzców  wyścigu  elity. 
Przedstawiamy j e czytelnikom  „Gazety  Ustrońskiej" .  Więcej  o 
mistrzostwach  na str.  11. W przyszłym  tygodniu  dowiemy  się, 
co  o wyścigach  pod Czantorią  mówią  Ryszard  Szurkowski  i 
prezes  Polskiego Związku  Kolarskiego W.  Walkiewicz. 
I I I   M I E J S C E  A N D R Z E J  S Y P Y T K O W S K I 
Jak pan ocenia swoje starty  na Mistrzostwach  Polski w Ustro
niu?  Przed  rokiem  był  pan  czwarty,  dziś  trzeci,  czyli o oczko 
wyżej. Jeżeli  za  rok  też będziecie się ścigać w Ustroniu  będzie 
miał  pan  srebro? 
Trudno powiedzieć, bo  raczej kończę  karierę. Nie jestem  zdecy
dowany, ale noszę się z tym zamiarem  od paru  lat. Kiedyś w koń
cu  trzeba to zrobić. 
Liczył  pan  przed  startem  na medal? 
Jechaliśmy  po to, by wygrał  ktoś od nas.  Potem  rozegraliśmy to 
między  sobą  i tak  wyszło. 
Od  którego  momentu  zaczęliście  walczyć  między  sobą? 
Praktycznie  na ostatnim  podjeździe.  Nie  chcieliśmy  co prawda 
za mocno  się rozrywać  i o wszystkim  zdecydował  finisz.  Jeździ
my cały czas  razem  i  to jest najważniejsze a nie  rywalizacja  mię
dzy nami.  Po prostu jesteśmy  kolegami. 
Jesteście najbardziej  znaną grupa  kolarzy zawodowych w Pol
sce. Pokonujecie  innych  różnicą  klasy. Czy  faktycznie jest  taka 
różnica? 

(cd. na  str. 2) 

WYSTAWA  PSÓW 
W Ustroniu  organizowane są bardzo  różne  imprezy od  koncer

tów,  festiwali,  poprzez  mecze,  wyścigi  kolarskie,  marszobiegi, 
po  rajdy  samochodowe,  ale wystawy  psów, jeszcze  nie było. Z 
tym większym zainteresowaniem  przywitamy najładniejsze czwo
ronogi,  które  zjadą do nas z Czech,  Słowacji,  Niemiec,  Estonii, 
Węgier,  Belgii, Anglii , w liczbie 674, na XX V  Beskidzką  Wysta
wę Psów Rasowych. Organizatorzy  zapraszają w niedzielę, 4 lip
ca na stadion  „Kuźni" .  Rozpoczęcie o godz.  9.45. 

Podczas  imprezy,  sędziowie  ocenią  psy w ringach,  wybiorą 
najpiękniejszego juniora  i weterana,  najefektowniejszego przed
stawiciela  poszczególnych  ras  i najpiękniejszą sukę  oraz  psa ras 
polskich.  Odbędzie  się  także  pokaz  szkolenia  psów  towarzyszą
cych  i obronnych  i konkurs  rysunkowy  dla  dzieci. 

Beskidzka  Wystawa przez ostatnie  lata gościła w Bielsku  Bia
łej, ale w tym roku zdecydowano się na przeprowadzkę pod  Czan
torię.  Inicjatorami  tego przedsięwzięcia z naszej strony  byli  zna
ni hodowcy  i miłośnicy psów D. Godycka  i M. Jurczok.  Bielski 
oddział Polskiego Związku Kynologicznego już od kilku  lat wspó
łpracuje  z  naszym  miastem,  czego  dowodem  coroczny  udział 
właścicieli  psów  wraz  z  pupilami  w  korowodzie  Ustrońskich 
Dożynek.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 

JA K  SPRZEDAWAĆ ? 
X SESJA  RADY  MIEJSKIEJ 
24  czerwca  odbyła  się  dziesiąta sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 

w  pierwszej  części  prowadził  wiceprzewodniczący  RM  Rudolf 
Krużołek . 

Sesja rozpoczęła  się życzeniami  dla Janów,  których jest w Ra
dzie czterech, a burmistrz  to też Jan. Zasiadające w Radzie  panie 
wręczały  kwiaty  Janowi  Drózdowi,  Janowi  Gluzie,  Janowi 
Lazarowi,  Janowi  Misiorzowi  i Janowi  Szwarcowi.  Dodatko
wą  niespodzianką  dla solenizantów  były  wyśpiewane  życzenia 
przez  Dziecięcy  Zespół  Pieśni  i Tańca  „Równica". 

Jednym z pierwszych  punktów  obrad  była  informacja o stanie 
zaawansowania  prac nad  studium  uwarunkowań  i kierunków  za
gospodarowania  przestrzennego  miasta  Ustronia  przedstawiona 
przez  projektantów  studium  Sylwię  i Mieczysława  Żabińskich. 
Poinformowano  radnych, że studium  odzwierciedla  się na plan

eo/.  na str. 4) 

Burmistrz Miasta Ustronia serdecznie zaprasza wszyst
kich mieszkańców, kuracjuszy i wczasowiczów naszego 
miasta  na  inaugurację Sezonu  Artystycznego  Ustroń
skie Lato  99, która odbędzie się w sobotę, 3 lipca. Inau
guracja rozpocznie się koncertem Chóru i Orkiestry PZL 
„Śląsk" o godz.  17.00 w Kościele Dobrego  Pasterza w 
Ustroniu Polanie. Już o godz. 18.00  w amfiteatrze wystą
pi  z 
lorystyczny  „Olza" i soliści w ramach koncertu  zatytu
łowanego  „Wakacje z muzyką  i rozrywką. Nie  zabrak
nie też konkursów,  niespodzianek,  dobrej zabawy. Na 
wszystkie imprezy wstęp wolny. 

Serdecznie zapraszam do udziału w imprezach i miłe
go spędzenia sobotniego popołudnia. 

Burmistrz Jan Szwarc 



...  i trójka na podium.  Fot. W.  Suchta 

dę czułem  się  lepiej, zaatakowałem  i się udało. Było to na kostce w 
Jaszowcu,  koledzy doskoczyii  do mnie  i wygraliśmy  wyścig. 
Czy  wcześniej   trenował  pan  na  tej   trasie? 
Nie chciałem  się  załamywać.  Pomyślałem,  że na  Mistrzostwach 
Polski  będziemy  to przejeżdżać  piętnaście  razy, a  to  zdecydowa
nie  wystarczy. 
I  MIEJSC E  CEZAR Y  ZAIMAN A 
Drugi  raz  startuj e  pan  w  Ustroniu.  Jak  ocenia  pan  tutejszą 
trasę  wyścigu? 
Startuję  tu  faktycznie  po  raz  drugi.  Przeciętną  mam  dobrą,  bo  w 
zeszłym  roku  byłem  trzeci.  Dla  większości  kolarzy  jest  jednak 
zdecydowanie  za  trudna  i  organizatorzy  powinni  o  tym  pomy
śleć. Na  15 rund już  po  10 wyścig  był  rozstrzygnięty. To już  było 
dobijanie  kolarzy  tak  długim  dystansem. 
Wyścig  powinien  być  krótszy  pana  zdaniem? 
Krótszy,  albo  mniej  podjazdów. Trzy  podjazdy  na  rundzie  to  na
prawdę  wyjątkowo ciężka  rzecz. 
Któr y  moment  trasy  jest  szczególnie  trudny ? 
Podjazd na kostce. Mamy dziewięć atmosfer w oponach  i po  takiej 
jeździe  czuję nerki, krzyż... Na zdrowie  taka  trasa nie  wychodzi. 
Jak  się  pan  przygotowywał  do  tych  Mistrzostw? 
Wymagało  to  specjalnego  cyklu  przygotowań  w  ciągu  ostatnich 
czterech  tygodni.  Bardzo  dużo  włożyłem  pracy  w  to,  by  znaleźć 
się  w takiej  dyspozycji. 
Czy  na  tej   trasie  też  pan  trenował? 
Między  innymi  będąc  na  zgrupowaniu  w  Wiśle. 
Jak  podoba  się  panu  Ustroń? 
W  ogóle  lubię  te  tereny. 

Po zdobyciu  tytuł u  Mistrz a  Polski,  chyba  się panu  spodobały 
jeszcze  bardziej? 
Po zdobyciu  tytułu  wszystko  się  podoba. 
Kogo  się  pan  najbardziej   obawiał  przed  wyścigiem? 
Duży  respekt  czuliśmy  przed  Grześkiem  Gwiazdowskim  repre
zentującym bardzo dobrą  grupę zawodową„Cofidis".  Przejechał 
wyścig  pierwszej  kategorii  w  Szwajcarii  i  wiedzieliśmy,  że  to 
najgroźniejszy rywal.  Kolegów  z grupy  się nie obawiałem,  gdyż 
jeździmy  tak,  by  ktoś  z  nas  wygrał.  To  że  dzisiaj j a  wygrałem 
tylko  im  zawdzięczam. 
Spodziewaliście  się  wygrać  z  taką  przewagą? 
Na  pewno  wiedzieliśmy,  że  różnice  czasowe  na  tej  trasie  będą 
bardzo duże. Niektórzy  ledwo dojechali  i jeszcze  przez wiele  dni 
będą  czuć  ten  wyścig. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

POWIAŁO  „MROZEM " 
(cd. ze str. 1) 

Jesteśmy  drużyną  zawodową.  Po  sezonie  sponsor  mając  odpo
wiednie  pieniądze  podpisuje  kontrakt  z  najlepszymi  kolarzami. 
Wydaje  mi  się,  że  w  „Mrozie"  są  najlepsi  kolarze  polscy.  Jeste
śmy  więc  dobrzy,  a  poza  tym  jest  nas  dużo  i ci  pozostali  mają 
kłopoty  by  z  nami  powalczyć.  Poza  tym  mamy  żelazną  taktykę. 
Dzisiaj po stu kilometrach  było już po wyścigu. Gdyby  był ktoś  z 
innej grupy  w  tej naszej  ucieczce,  postaralibyśmy  się go  zgubić, 
odjechać  od  niego.  Obawialiśmy  się  Gwiazdowskiego,  ale  jako 
duża  grupa okazaliśmy  się  za  mocni. 
A nie obawiał się pan Tomasza  Brożyny,  ubiegłorocznego  zwy
cięzcy? 
Jechał  Tomek,  przyjechał  piąty,  ale  nic  więcej  nie  mógł  zrobić, 
gdy  odjechaliśmy  w czwórkę.  To jest  drużyna  i w  takiej  sytuacji 
on  musi  się  podporządkować  interesom  grupy. 
Liczyliście  przed  wyścigiem  na  trzy  medale  dla  „Mroza" ? 
Chcieliśmy  zdobyć  tytuł  mistrzowski,  a że są trzy  medale,  to  tyl
ko należy  się  cieszyć. 
I I   M IEJSC E  PIOT R  PRZYDZIA Ł 
Któr a  trasa  bardziej   panu odpowiadała,  obecna,  czy  ta  przed 
rokiem? 
W tym  roku  była cięższa  trasa,  trochę zmieniona  w porównaniu  z 
rokiem  ubiegłym.  Przed  rokiem  było ciężko, a tu dodali  nam  jesz
cze jedną  górę.  Patrząc  na  wynik,  to  chyba  jednak  ta  trasa  była 
dla nas dobra. Mimo dobrego wyniku, zgodzę się z  twierdzeniem, 
że jak  na  Mistrzostwa  Polski  to chyba jest  za  ciężka,  takiej  trasy 
to  nie ma  nawet  na  Mistrzostwach  Świata. 
Za  rok  mają  tu  się odbyć  Mistrzostwa  Europy.  Co  pan  o  tym 
sądzi? 
Życzę  im  szczęścia. 
Przed  rokiem  jechaliście  w  zimnie  i  deszczu,  dziś  w  upale. 
Któr e  warunk i  panu  bardziej   odpowiadały? 
Zdecydowanie  dzisiejsze.  Zawsze  lepiej jechać  w  słońcu,  choć 
taki  skwar  też nie jest  przyjemny. 
Czy  miał  pan  jakieś  ciężkie  momenty  podczas  tego  wyścigu? 
Na pierwszych  trzech  rundach  myślałem, że zjadę. Z rundy na  run

Zwycięska  czwórka  na  trasie  ...  Fot.  W.  Suchta 
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Wiele  ciekawych  płazów,  ga
dów  i roślin  występuje na  tere
nie  gminy  Brenna.  Otóż  moż
na nad  rzeką  Brennicą  natknąć 
się na  żmiję zygzakowatą,  a  w 
lasach  na  padalce,  zaskrońce 
zwyczajne  i  salamandry.  Ro
sną,  będące  pod  ścisłą  ochro
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ną,  naparstnica  purpurowa  i 
podrzeń  żebrowiec. 

W  ośrodku  sportowym  „Start" 
w  Wiśle do końca  czerwca  tre
nowa li  p i ł ka rze  Widzewa 
Łódź.  Wicemistrzowie  Polski 
przygotowywali  się  do  wystę
pów  w  Lidze  Mistrzów. 

Turystyczny  Klub  Kolarski 
„Ondraszek"  działa  od  ponad 
30  lat  przy  Oddziale  PTTK 
„Beskid  Śląski"  w  Cieszynie. 

Jego  członkowie    a  jest  ich 
blisko 60   uczestniczyli  w  po
nad  400  wycieczkach,  prze
jeżdżając  na  rowerach  grubo 
ponad  100  tys.  kilometrów. 

W  Ośrodku  Zdrowia  w  Gór
kach  Wielk ich  f unkc jonu je 
punkt  konsultacyjny  dla  osób 
„lubiących"  alkohol.  Udziela 
porad  i informacji. 

Ponad 80 członków  liczy Towa
rzystwo Miłośników  Ogrodnic

twa,  które  ma  siedzibę  w  Cie
szynie, ale skupia osoby z  całe
go regionu. Całoroczną  działal
ność wypełniają wykłady,  szko
lenia, wycieczki  poglądowe. 

W 2001  r. miała być  ukończona 
budowa szkoły podstawowej na 
najmłodszym  osiedlu  Bobrek  
Zachód  w  Cieszynie.  Władze 
miasta  wycofały  się  jednak  z 
wcześniejszego  zamierzenia. 
Pociechy  nadal  będą  dojeżdża
ły do szkół w centrum.  (nik ) 



JPJ 
Podczas  rozgrywanych  w  ostatni  weekend  Mistrzostw  Polski 

w kolarstwie  szosowym  potwierdzono  informację o wyborze  na
szego miasta na gospodarza  Mistrzostw  Europy w kolarstwie  szo
sowym  orlików  w  roku  2000.  Informację tę  przekazał  nam  Woj
ciech  Walkiewicz  prezes  Polskiego  Związku  Kolarskiego  i  Ry
szard  Szurkowski   okrywca  ustrońskiej  trasy. 

Nowożeńcy: 
Magdalena  Gogółka,  Ustroń  i  Przemysław  Ciompa,  Ustroń 
Monik a  Budniok,  Ustroń  i  Marius z  Kubas,  Cieszyn 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Kazimier z  Stefański,  lat  85,  ul.  Dworcowa  1 
Aniela  Kiszą,  lat  85,  os.  Manhatan  1/23 
Andrzej   Lukas,  lat 90,  ul. Daszyńskiego  52/2 
Mart a  Cicha,  lat  80,  ul.  Dębowa  5 
Rozalia  Pindor,  lat 90,  ul.  Skoczowska  110 
Joanna  Śliwka,  lat  85,  ul.  Polańska  99 
Piotr   Mychajłyk ,  lat 94,  ul.  Długa  51 

W  domu  wczasowym  „Sasanka"  w  Ustroniu  na  zgrupowaniu 
przebywają  piłkarze  Odry  Wodzisław.  W  ramach  przygotowań 
do nowego  sezonu  rozegrają trzy mecze  sparingowe  na boisku  w 
Nierodzimiu.  30 czerwca  o godz.  17.00  rozpocznie  się  spotkanie 
z Pogonią  Szczecin,  3  lipca o godz.  15.00 z drużyną  z Karwiny,  a 
5  lipca o  17.00  z  Hutnikiem  Kraków. 

Fot.  M.  Niemiec 
Patrząc za okno,  trudno uwierzyć,  że jeszcze  tydzień  temu  mo

kliśmy  i marzliśmy, a w Ustroniu  obowiązywał stan alarmowy.  W 
niektórych  miejscach  na  terenie miasta  utworzyły  się  pokaźnych 
rozmiarów  bajora,  tak jak  to na  fotografii powyżej obok  cmenta
rza  katolickiego  w  centrum.  Od  jednego  z  mieszkańców  otrzy
maliśmy  informację, że właśnie tam  kilku chłopców  postanowiło 
skorzystać  z warunków  pogodowych  i jeszcze  przed  wakacajmi 
zasmakować  przygody.  Pływali  na  zbudowanej  przez  siebie  tra
twie.  Niestety,  gdy  pojawiliśmy  się  tam  z  aparatem  fotograficz
nym  wilków  morskich już  nie  zastaliśmy. 

Podczas  wakacji  Miejska  Biblioteka  Publiczna  otwarta  będzie 
w poniedziałek  od  12 do  19, we wtorek od 8 do  15, w środę od  12 
do  19, w  piątek  od  8 do  15, a w  sobotę  od  8 do  12.  W  czwartek, 
tak jak  dotychczas,  nie  będziemy  wypożyczać  książek.  Godziny 
otwarcia  czytelni  i oddziału  dla dzieci  i młodzieży  mieszczącego 
się  w  Miejskim  Domu  Kultury  „Prażakówka"  nie  ulegają  zmia
nie. Czytelnię odwiedzić można w poniedziałek  i piątek od  12 do 
18, w środę  od  8 do  15. Najmłodsi  czytelnicy  skorzystają z  księ
gozbioru  w  poniedziałek  i piątek od  12 do  18, we  wtorek  i  środę 
od  8 do  15, w  sobotę  od  8 do  12. 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Józef  Waliczek,  lat  85,  ul.  Wesoła  13 
Edward  Płonka,  lat 48,  ul.  Kręta  23 
Paweł  Wieją,  lat 61,  ul.  Sztwiertni  46 
Józef  Skrzydłowski,  lat 47,  os.  Manhatan  8/45 
Gustaw  Podżorski,  lat  71,  ul.  Daszyńskiego  83 
Alojz y  Trzcionka,  lat  73,  ul. Olchowa  26 

KRONIKA POLICYJNA 
17.06.99  r. 
O godz.  16.20 zgłoszono kradzież 
roweru  górskiego.  Rower  skra
dziono  poprzedniego  dnia  spod 
baru. Funkcjonariusze KP zatrzy
mali sprawcę  nieletniego miesz
kańca  Wisły,  który  przyznał,  że 
chciał  sprzedać  rower,  żeby  mieć 
pieniądze najedzenie. 
18.06.99  r. 
O godz.  18.40 na ul.  Katowickiej 
kierujący seatem ibiząmieszkaniec 
Katowic chcąc uniknąć zderzenia 
z  jadącym  przed  nim  pojazdem 
zjechał  na  lewy pas jezdni  i ude
rzył  w  drzewo.  Kierowca  doznał 
stłuczenia  głowy,  twarzy,  klatki 
piersiowej i rąk. Rannego przewie
ziono do Szpitala Śląskiego w Cie
szynie. 
19.06.99  r. 
O godz. 2.00 na ul. Szpitalnej kie
rujący  audi  mieszkaniec  Łodzi 
stracił panowanie nad  pojazdem i 
zderzył się z mieszkańcem Pszczy
ny jadącym  VW  pasatem.  Bada
nie  alkomatem  wykazało  2,09 
prom. alkoholu  u  łodzianina. 
19.06.99  r. 
Między godziną  11 a  12 dokona
no  kradzieży  roweru  górskiego 
koloru wiśniowego, wartości  1000 
zł,  pozostawionego  przez  nielet
niego mieszkańca naszego miasta 
bez zabezpieczenia przed salonem 
gier. 
19.06.99  r. 
O godz. 20.50 powiadomiono,  że 
na  terenie  wesołego  miasteczka 
zmarł  nagle  41letni  obywatel 
Czech.  Prawdopodobną  przyczy
ną zgonu  było  zachłyśnięcie. 
19/20.06.99  r. 
W nocy włamano się do  fiata  126 
p zaparkowanego na os. Cieszyń
skim.  Sprawca  po wybiciu  szyby 
w drzwiach  skradł głośniki  samo
chodowe wartości 300 zł na szko
dę mieszkańca  Ustronia. 
19/20.06.99  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
baru przy ul. Sanatoryjnej. Spraw
ca  dostał  się  do  środka  przez  nie 

zamknięte  okno  i skradł  wzmac
niacz, odtwarzacz płyt  kompakto
wych i płyty. Straty oszacowano na 
1200 zł. 
19/20.06.99  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
samochodu  należącego do miesz
kanki Ustronia zaparkowanego na 
os.  Manhatan.  Skradziono  radio
odtwarzacz  i  zestaw  głośników. 
Straty oszacowano na  100 zł. 
20.06.99  r. 
O godz. 2.00 na ul. 3 Maja zatrzy
mano  znajdującego się  w  stanie 
nietrzeźwym mieszkańca Dzięgie
lowa kierującego polonezem. Wy
nik  badania  alkomatem:  2,40 
prom. 
20.06.99  r. 
O godz. 3.00 na ul. 3 Maja doszło 
do bójki pomiędzy  4  mężczyzna
mi.  Jak  się okazało  3  katowiczan 
zaatakowało  1 ustroń iaka. 
20.06.99  r. 
O  godz.  9.40  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano  znajdującego się  w 
stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Sosnowca kierującego mitsubishi. 
Badanie alkomatem wykazało 1,97 
prom. 
21.06.99  r. 
0  godz. 0.30 otrzymano  zgłosze
nie  o  włamaniu  do  namiotu  piw
nego  Van  Pur.  Sprawca  rozciął 
nożem  tylnią  ścianę  namiotu  i 
skradł wieżę stereo oraz kasetkę z 
gotówką.  W  wyniku  podjętych 
czynności  zatrzymano  mieszkań
ca Ustronia odzyskując w całości 
skradzione mienie. Nie był to jego 
pierwszy wybryk. 
21.06.99  r. 
Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Li
powej  kierujący  mercedesem 
mieszkaniec  Orzesza  wymusił 
pierwszeństwo przejazdu i dopro
wadził  do  kolizji  z  mieszkańcem 
naszego miasta jadącym seatem. 
21.06.99  r. 
Otrzymano zgłoszenie, że między 
19 a 21 czerwca dokonano włama
nia do będącego w budowie domu 
jednorodzinnego w Hermanicach. 
Skradziono  materiały  budowlane 
1 narzędzia wartości  200 zł.  (MP) 

STRAŻ  MIEJSKA 
18.06.99  r. 
Otrzymano  zgłoszenie,  że  w jed
nym  z  nowo  otwartych  lokali  w 
centrum miasta, do późna w nocy 
odbywają się dyskoteki. W czasie 
wyjaśniania sprawy okazało się, że 
właściciel  posiada  zezwolenie  na 
prowadzenie dancingu do godz. 2 
w nocy. Stwierdził, że muzyka nie 
jest włączana głośno. 
18/19.06.99  r. 
W związku z alarmem  powodzio
wym  pełniono  dyżur  nocny.  Na 
bieżąco  kontrolowano  stan  poto
ków  i śluz.  Zgłoszenia  od  miesz
kańców  o zalaniach  przekazywa
no straży pożarnej. 
20.06.99  r. 
Kontrolowano  wszystkie  osoby 
prowadzące handel  obwoźny  przy 
ul.  Grażyńskiego.  Skierowano 
wniosek o cofnięcie lokalizacji dla 
jednej z nich, gdyż mimo upomnie

nia nie dostosowała się do warun
ków zapisanych w tym zezwoleniu. 
21.06.99  r. 
W jednym z budynków przy Ryn
ku  wylało  szambo.  Trzeba  było 
przypomnieć  właścicielom  o  ko
nieczności  opróżniania  go.  Pro
blem  likwidowały  odpowiednie 
służby. 
22.06.99  r. 
Działania związane z obowiązują
cym stanem alarmowym. 
22/23.06.99  r. 
Podczas  dyżuru  nocnego  spraw
dzano  potoki  i przepusty  wodne. 
W trakcie tych kontroli  zauważo
no,  że  worki,  które  strażacy  uło
żyli  wzdłuż  Bładniczki  przy  ul. 9 
Listopada zostały powrzucane do 
potoku.  Młodzi  chuligani  uciekli, 
ale  wcześniej  „zajęli  się" jeszcze 
wężem,  który  wypompowywał 
wodę z kotłowni Urzędu Miejskie
go. Jego wylot skierowali z powro
tem do budynku.  (mn) 
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JA K  SPRZEDAWAĆ ? 
(cd. ze str. 1) 

szach obrazujących:  inwentaryzację urbanistyczną,  inwentaryza
cję  inżynierii,  wnioski  do  planu,  analizę  warunków  naturalnych 
środowiska, analizę struktury własnościowej,  bonitację gleb,  ob
szary chronione  i melioracje,  turystykę  i komunikację.  Szczegól
ną  uwagę  zwrócono  na  ochronę  środowiska  i  informacje  o  la
sach,  parku  krajobrazowym,  rezerwatach    istniejącym na  Czan
torii  i planowanym  na  Lipowskim  Groniu,  pomnikach  przyrody. 
Jednak  to co najbardziej  interesuje mieszkańców  to kierunki  roz
woju  budownictwa  mieszkaniowego.  Jak  już  pisaliśmy  projek
tanci  zaproponowali  dwa  warianty:  pierwszy  koncentrujący  bu
downictwo  między  ul.  Skoczowską  i ul.  Katowicką  i drugi  sku
piający się na wypełnieniu  istniejących  luk, czyli  budowania  tam 
gdzie  zabudowa już  istnieje, a są jeszcze wolne  tereny.  Zdaniem 
projektantów  w  obu  wariantach  pod  zabudowę  przeznacza  się 
podobną  powierzchnię,  przy  czym  przyjmując wariant  drugi  za
łatwi  się pozytywnie  więcej wniosków  obywateli.  Postanowiono 
także wyłączyć ze strefy uzdrowiskowej  „A " Jaszowiec  pozosta
wiając w  niej  nie  zabudowane  tereny  w  południowej  części  Za
wodzia. Opracowując studium  projektanci przyjęli, że biorąc  pod 
uwagę  przyrost  naturalny  liczba  mieszkańców  Ustronia  do  2020 
r.  zwiększy  się  o  700800  osób,  trudno  określić  ile  osób  w  na
szym  mieście  się  osiedli. 

Ilon a  Winter  zapytała  o konsekwencje prawne  przyjęcia  przez 
Radę studium.  Projektanci  odpowiadali,  że na podstawie  studium 
opracowane  zostaną  plany  miejscowe.  Projektujący  plan  miej
scowy  bedzie  właśnie  ze  studium  czerpał  informacje  o  układzie 
komunikacyjnym,  zaopatrzeniu,  parku  krajobrazowym  itp.  Stu
dium określa uwarunkowania  obowiązujące w gminie, chodzi  tak
że  o  poprawienie  struktury  przestrzennej  miasta.  Józef  Kurow 
ski stwierdził,  że wariant  skupionego  w jednym  miejscu  budow
nictwa  mieszkaniowego  mija  się  z  celem.  Na  istniejących  osie
dlach jest  prąd,  kanalizacja  itp. J e st  też  sporo  luk  między  doma
mi,  które  można  wypełnić.  S.  Żabińska  odpowiadała,  że  wspó
łpracowano  z komisją  RM  i jej postulat  to właśnie wariant  pierw
szy, natomiast drugi jest koncepcją projektantów. Teraz Rada  musi 
zdecydować  w  jakim  kierunku  prowadzić  dalej  prace.  Tomasz 
Dyrd a  chciał się dowiedzieć,  czy studium  przyjmowane jest  bez
terminowo.  Odpowiadano  mu, że tak, ale oczywiście  możliwe  są 
korekty.  Wikto r   Pasterny  zgłosił  zastrzeżenie,  że  przy  opraco
waniu  studium  nie konsultowano  się z radnymi  z  poszczególnych 
dzielnic,  a przecież  to właśnie  radni  posiadają wiele  pomocnych 
informacji.  To  do  nich  zgłaszają  się  mieszkańcy.  M.  Żabiński 
stwierdził  na  to,  że  studium  to jakby  spojrzenie  na  gminę  z  per
spektywy,  zabezpieczenie  jej  interesów  jako  całości,  natomiast 
konsultacje społeczne konieczne są przy sporządzaniu planu  miej
scowego.  Zarządzający gminą nie są w stanie pozytywnie  załatwić 
wszystkich  wniosków  mieszkańców.  Wyznaczenie  terenu  pod  za
budowę  pociąga  za  sobą  określone  obowiązki  gminy, jak  choćby 
zapewnienie dojazdu. Stanisław  Malin a pytał czy jest jakiś  termin 
wykonania  planów  miejscowych  oraz jak  gmina  będzie  wydawać 
konkretne decyzje, gdy jeszcze tych planów nie będzie. S. Żabińska 
odpowiadała,  że nie ma konkretnych  terminów, gdy chodzi o  plany 
miejscowe,  natomiast  w  sytuacji  gdy  planu  miejscowego  nie  ma, 
pomocne mają być rozprawy administracyjnoprawne, na razie dość 

Winszowano  Janom.  Fot.  W.  Suchta 
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enigmatycznie  określone.  Burmistrz  J. Szwarc  zgodził  się z  twier
dzeniem, że nie uda się pozytywnie załatwić wszystkich  wniosków 
mieszkańców.  Opowiedział  się  też  za  wariantem  rozwoju  miasta 
polegającym na wypełnianiu  luk. Stwierdził  też, że studium  należy 
tak przygotować, by bez przeszkód mogła się rozwijać infrastruktu
ra  turystyczna,  musi  to  być  dokument  elastyczny  pozwalający  w 
przyszłości  inwestować  w Ustroniu. Emil  Fober  mówił  natomiast, 
że  studium  określa  nam  kierunek  rozwoju  miasta  na  najbliższych 
20 lat. Trzeba się zastanowić, czy  15.000 mieszkańców  to ilość wy
starczająca, czy też jest nas za mało. Mamy atuty w postaci  dzielni
cy  leczniczorehabilitacyjnej.  Dobrze jednak  się  dzieje,  że  Jaszo
wiec  zostaje  wydzielony  ze  ścisłej  strefy  uzdrowiskowej.  Trzeba 
myśleć o zagospodarowaniu  prawego brzegu  Wisły. Najważniejsze 
jednak,  żeby  ludzie  wjeżdżając do  Ustronia  od  razu  czuli,  że  są  w 
uzdrowisku.  Przy „dwupasmówce" mogą powstawać nie uciążliwe 
ekologicznie  zakłady produkcyjne, ale muszą  tonąć w  zieleni. 

Sądząc  po  dyskusji  radni  chyba  w  zdecydowanej  większości 
opowiedzą  się  za  wariantem  studium  idącym  w  kierunku  wype
łniania  luk  budowlanych. 

Na  sesji  głosowano  i  dyskutowano  nad  uchwałami  RM.  W 
związku  z  dodatkowymi  dochodami  podjęto  uchwałę  o  zwięk
szeniu  budżetu  miasta  o  246.667  zł.  Kwotę  postanowiono  prze
znaczyć na budowę stacji przeładunkowej   5.931  zł, wydatki  rze
czowe  w  SP3   26.600  zł  (jest  to  dochód  z  kolonii  w  SP3),  na 
budowę  skrzydła  SP1   57.217  zł,  na  zakup  materiałów  w  gim
nazjach    9.745  zł,  na  Ośrodek  Pracy  Pozaszkolnej    22.095  zł, 
na  remont  Prażakówki    102.994  zł  (w  tym  70.000  zł  od  firmy 
Mokate  i Zakładów  Mięsnych  Henryka  Kani), na opiekę  społecz
n ą  12.477  (w  tym  5.085  zł  to  środki  z  funduszu  kombatantów). 
W  uchwale  dokonano  również  przesunięć  w  budżecie  o  kwotę 
365.655  zł  przeznaczając j a  na  budowę  oświetlenia  na  ul.  Nad
rzecznej    100.000  zł,  na  rozbudowę  SP1   265.655  zł. 

Podjęto uchwałę  o zakazie  sprzedaży,  podawania,  wnoszenia  i 
spożywania  napojów alkoholowych  na  terenie Amfiteatru,  Parku 
Kuracyjnego,  Parku  Lazarów,  Parku  Kościuszki  podczas  trwania 
festiwalu Gaudę  Fest, czyli od 8 do  11  lipca. W związku z  uchwałą 
Józef Waszek przypomniał, że przed dwoma  laty podjęto uchwałę 
o  zakazie  sprzedaży  alkoholu  w  całym  mieście  i pod  naciskiem 
mieszkańców  i przedsiębiorców  musiano taką  uchwałę  anulować. 
Dlatego  obecnie  dotyczy  ona wyłącznie ograniczonego  obszaru. 

Czterech  radnych: Ryszard  Banszel, T. Dyrda, Kazimier z  Sto
larczyk  i  Tomasz  Szaradnik  zgłosiło  projekt  uchwały  w  spra
wie  przyznania  pierwszeństwa,  określenia  bonifikat  oraz  zasto
sowania  umownych  stawek  oprocentowania  przy  sprzedaży  lo
kali  stanowiących  własność  gminy  Ustroń.  Na  poprzedniej  sesji 
podjęto uchwałę  w  tej sprawie  i wywołała  ona dłuższą  dyskusję. 
Obecnie  nowy  projekt  uchwały  w tej sprawie  przedstawiło  czte
rech  radnych.  Różni  się  on  od  poprzedniej  uchwały  wysokością 
bonifikaty  za  kupno  mieszkania  komunalnego  za  gotówkę    na 
poprzedniej  sesji uchwalono  bonifikatę 20% czterej radni  propo
nują  10%.  Różnice  dotyczą  także  ulg  przy  sprzedaży  więcej  niż 
jednego  mieszkania.  Prezentując projekt  uchwały  T.  Szkaradnik 
stwierdził,  że  intencją jest  sprawna  i szybka  sprzedaż  mieszkań 
komunalnych.  Generalnie jednak  różnice zdań w Radzie  dotyczą 
w ogóle komunalnej polityki  mieszkaniowej. R. Krużołek w  imie
niu  Komisji  Budżetowej  stwierdził,  że  popiera  projekt  radnych, 
gdyż jak  najszybsza sprzedaż mieszkań jest  korzystna dla  budże
tu  miasta.  J.  Waszek  natomiast  w  imieniu  Komisji  Gospodarki 
Komunalnej  mówił,  że  sprzedażą  mieszkań  nie  rozwiązuje  się 
problemu.  Trzeba  zdawać  sobie  sprawę  z  ilości  rodzin  czekają
cych  na  mieszkanie  komunalne,  a miasto  obecnie  dysponuje  tyl
ko jednym  wolnym  mieszkaniem.  Szybka  sprzedaż  może  dopro
wadzić do tego, że trzeba będzie szybko rozpocząć budowę  miesz
kań.  Burmistrz  J.  Szwarc  podkreślił,  że  problem  mieszkań  jest 
jednym  z trudniejszych.  W mieście jest  37 domów  komunalnych. 
Jego zdaniem,  tam  gdzie już  rozpoczęto  sprzedaż  powinno  się ją 
dokończyć,  gdyż  dom  powinien  mieć jednego  właściciela.  Pod
czas dyskusji  rozpatrywano  także, który z projektów jest  korzyst
niejszy  dla  ludzi  niezamożnych  i  tu  nie  udało  się  wypracować 
wspólnego  stanowiska.  Zdaniem  J. Waszka  kiedyś  podjęto  błęd
ną  uchwałę  o wytypowaniu  obiektów  do  sprzedaży.  Powinno  się 
sprzedawać  domy,  gdzie  jest  5  mieszkań  a  nie  np.  28.  E.  Fober 
zaproponował,  by  do  tematu  powrócić,  a  wcześniej  zinwentary
zować  budynki.  Prawdopodobnie  też  nie  uniknie  się  w  najbliż
szych  latach  inwestycji  w  nowe  budownictwo  komunalne.  Bro
nisław  Brandys  powrócił  do projektu uchwały  czterech  radnych 



i stwierdził,  że jest  ona  niesprawiedliwa  w stosunku  do  osób,  któ
re wcześniej zaufały samorządowi  i wykupiły mieszkania.  T.  Szka
radnik  nazwał  wystąpienie  B.  Brandysa  demagogią,  gdyż  górna 
granica  bonif ikaty jest  taka  sama.  J.  Drózd  zauważył,  że  nikt  nie 
zwrócił  uwagi  na  to,  iż  bonif ikaty  dotyczą  także  osób  zameldo
wanych  tydzień  w  mieszkaniu. 

Na  zakończenie  sesji  burmistrz  J.  Szwarc  poinformował  rad
nych  o  działaniach  mających  prowadzić  do  poprawienia  infra
struktury  w mieście.  Dobrym  początkiem jest  budowa  kortów  te
nisowych  przez  Ernesta  Schuberta.  Najbl iższe  plany  to  zadasze
nie  Amfiteatru.  Gorzej  jest  z  pozyskaniem  inwestorów  na  kolej 
gondo lowąna  Równicę  i modernizację  wyciągu  krzesełkowego 
na Czantorię.  Inwestorów  odstrasza  przede  wszystkim  duża  ilość 
właścicieli  działek,  na  których  w  przyszłości  miałyby  powstać 
np.  trasy  narciarskie.  Burmistrz  poinformował  także,  że  kończy 
się  etap  opracowywania  dokumentacji  na  budowę  oczyszczalni 
ścieków.  Wstępnie  koszt  inwestycji  to  27.000.000  zł,  z  czego 
udział  miasta  to  około  7.000.000  zł.  Wojsław  Suchta 

„Szalone  robaczk i"  z  SP  1.  W  drugim  rzędzie  od  lewej  stoją: 
Renata  Rot te rmund    t rener,  Szymon  Swie rkocz,  And rzej 
K u j a w a,  A d am  Bogucki    kap i tan,  Marek  N iedz i e l a.  W 
p i e r w s z ym  od  l ewej  s t o j ą:  B a r t o sz  O k s e n i u k,  M a t e u sz 
Roszczyk,  Artur  Rudzki,  Grzegorz  Szczechla.  Fot.  W.  Suchta 

KOSZYKÓWK A 
Trener  pracujący  na  co  dzień  w  Klubie  Sportowym  „Piast"  w 

Cieszynie  Jacek  Bortl iczek  zaprosił  młodych  koszykarzy  ze 
Szkoły  Podstawowej  Nr  1 do  udziału  w  II I  edycji  Szkolnej  Ligi 
Koszykówki  „Graj  kolorowo".  Zagrali  po  raz pierwszy  pod  wła
snego  autorstwa  nazwą  „Szalone  robaczki"  i  od  razu  osiągnęli 
sukces.  Wystawiona  została jedna  drużyna  dziesięcioosobowa,  w 
której  grali  chłopcy  urodzeni  w  1986  i  1987  roku.  Zgodnie  z  re
gulaminem  w każdym  meczu  musieli  wystąpić wszyscy  zawodni
cy.  Za  przeciwników  ustroniacy  mieli  uczniów  wszystkich  cie
szyńskich  szkół  podstawowych,  z  którymi  w  eliminacjach  grali 
systemem  każdy  z  każdym.  Spotykali  się  średnio  raz  na  dwa  ty
godnie  w  hali  „Piasta".  Do  rozgrywek  play  off  zakwal i f ikowało 
się  6  drużyn,  grały  do  dwóch  zwycięstw.  Chłopcy  z  „ jedynki" 
pokonali  najpierw  SP  1 z  Cieszyna,  jednak  w  finale  przegrali  z 
cieszyńską  „dwójką" . . . jednym  punktem  (54:55).  Mecz  był  bar
dzo  zacięty, a szala zwycięstwa  przechylała  się  raz w jedną,  raz  w 
drugą  stronę.  Gracze  z  Ustronia  mówią,  że  o  wyniku  zadecydo
wało kilk a niewykorzystanych  osobistych,  świetnie  natomiast  rzu
cali  „za  trzy".  W  finale  Bartosz  trafił  dwa  razy,  a  Szymon  raz. 
Podczas  trwania  całego  turnieju  zliczano  punkty  zdobyte  przez 
poszczególnych  koszykarzy  i w tej klasyfikacji Andrzej zajął dru
gie  miejsce  ze  146  zdobytymi  punktami.  Zwycięzca,  wyłoniony 
spośród  74  zawodników,  miał  ich  na  koncie  o 20  więcej.  Druży
na  z uzdrowiska  zachowywała  się  bardzo  kulturalnie  na  boisku  i 
poza  nim.  Zdobyli  sympatię  publiczności  i  nie  groziła  im  dys
kwalif ikacja,  która  przydarzyła  się jednej  z  cieszyńskich  drużyn 
po  tym jak  jej  zawodnik  pobił  kolegę  z  konkurencyjnego  zespo
łu.  Ustroniacy  grali  na  tyle  dobrze,  że  czterech  z nich  poproszo
no o  reprezentowanie  „Piasta" w rozgrywkach  młodzików,  w  któ
rych  biorą  udział  drużyny  z całego  województwa  śląskiego. 

Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  chłopcy  właściwie  nie  mieli  wa
runków do wspólnego  trenowania. Chodzą  do trzech  różnych  klas, 
nie  mieli  razem  lekcji  wychowania  f izycznego,  nie  mieli  zajęć 
SKS.  Spotykają  się  towarzysko  na  boisku  przy  Fili i  LO  im.  Ko
pernika,  a  przed  turniejem  odbyli  kilk a  treningów  pod  okiem 
Waldemara  Szczechli,  ojca jednego  z  zawodników.  (mn) 

NIEBIESCY W FORMIE 
W  dniu  5 czerwca  zostały  rozegrane  I Zawody  Chrześcijańskie 

w  Ośrodku  Misyjno    Rekolekcyjnym  „Agape"  w  Wiśle.  W  za
wodach  tych  brali  również  udział  zawodnicy  Klubu  Kolarskiego 
TRS  „Siła"    „Ustronianka".  Po  raz  kolejny  naj lepiej  wypadły 
juniorki  młodsze. Trzecie  miejsce wywalczyła Joanna  Kalinow 
ska,  która  bardzo  dzielnie  walczyła  z  mistrzynią  Polski  Family 
Cup  Magdaleną  Pyrges  i  zawodniczką  KS  Wisła  Ani ą  Sojką. 
Na dalszych  miejscach  uplasowały  się Magdalena  Pieszka   piąta 
i  Weronik a  Spilok    szósta.  Słowa  uznania  należą  się  też  junio
rom  młodszym,  którzy  zajęli dobre  miejsca w pierwszej  dziesiąt
ce.  Radosław  Czyż  był  trzeci,  Rober   Jurczok    czwarty,  a  Ra
fał  Kulczyk   piąty.  W  kategorii  młodzików  dobrą  formą  wyka
zał  się Grzegorz Wróblewski ,  który mimo  silnej obsady  wywal
czył  piąte  miejsce.  Wśród  juniorów  najlepszy  z  reprezentantów 
Ustronia    Łukasz  Łużak  zajął  s iódme  miejsce.  W  kategorii 
masters jedyny  zawodnik  w  koszulce  „Si ły "   „Ustronianki"  Ta
deusz  Spilok  przyjechał  na czwartej  pozycji. Organizację  zawo
dów  rowerzyści  ocenili j ako  wzorową.  (ts) 

LATO W AMFITEATRZE 
I n fo rmu jemy ,  że  p l anowane  na  4  l ipca  imprezy  „Da j 

my  Dz iec iom  Uśmiech,  Da jc i e  Dz iec iom  Zmien i ć  Świa t" 
o raz  „Śmiechu  co  n iemiara"   odbędą  się  31  l ipca.  Szcze
gó ły  na  p lakatach  i w  Gazec ie  Ust roósk ie j. 

©  ©  © 
Zap raszamy  wszys tk i ch  h a n d l o w c ów  do  us tawian ia 

s to isk  w  amf i tea t r z e  podczas  t rwan i a  imprez. 
In fo rmac je :  U rząd  Mie jsk i  w  Ust ron iu ,  pokój   33. 
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Mirosław  Melcer  i Zbigniew  Kowalski  Fot.  W.  Suchta 

Sprawy  potoczyły  się  bardzo  szybko.  Osoba  postronna 
zgłosiła,  że  w  Wiśle  tonie  kobieta.  Na  miejsce  udały  się  dwie 
nasze  sekcje,  potwierdziły ,  że  kobieta  żyje  i  przystąpiły  do 
akcj i  ratowniczej   — mówi  Jan  Szczuka,  komendant  Jednostki 
RatowniczoGasniczej  w Polanie. —  M .  Melcer  wszedł do  wody 
sam  z  własnej   woli,  to  nie  był  rozkaz. 

Wiadomo  było,  że  jak  najszybciej   trzeba  ją  wyciągnąć 
na  brzeg—  mówi Mirosła w  Melcer,  zastępca  komendanta  JRG. 
— Wiadomo  było, że wszystko  należy  tak zorganizować,  by  w 
miar ę bezpiecznie przeprowadzić  akcje  ratunkową.  Stan  wody 
był wysoki,  na  naszym  pomiarze  205  cm. Jako  strażacy  dzia
łamy  zawsze  jak o  zespół.  Ja  wszedłem  do  wody,  inni  mieli 
swoje  zadania  na  brzegu.  Bez  ich  pomocy  nie  doszłoby  do 
uratowania.  Później   pomógł  mi jeszcze  komendant  policji . 

— O  godz.  6.50  otrzymaliśmy  wiadomość,  że  w  Wiśle  topi 
się kobieta  —mówi Zbigniew  Kowalski,  komendant  ustrońskiej 

WODA POSTRASZYŁA 
Wiele  obaw  mieszkańców  wywołały  ostatnio  ulewne  deszcze. 

Skończyło  się  niegroźnie,  największą  uciążliwością  dla  miesz
kańców  były  zalane  piwnice.  Natomiast  dla  służb  miejskich  i ra
towniczych  największym problemem  podczas  intensywnych  opa
dów  są  potoki.  Opady  sprzed  tygodnia  nie  doprowadziły  do  po
ważnych  strat. O  podsumowanie  akcji  przeciwpowodziowej  po
prosiliśmy  zastępcę  komendanta  Państwowej  Straży  Pożarnej  w 
Polanie  Mirosław a  Melcera,  który  powiedział: 

— Generalnie  trzeba  stwierdzić,  że przy  tej  ilości  opadów w pią
tek  18 i wtorek 22 czerwca, Młynówka wylała tylko przy ul.  Space
rowej, do wylania doszło też na ul. Tartacznej, ale tam szybkie prze
kopanie drogi  umożliwiło obniżenie poziomu wody. Działania jed
nostek  Państwowej  Straży  Pożarnej  i Ochotniczych  Straży  Pożar

Fot.  W.  Suchta 

policji .  —  Pojechałem  na  miejsce.  Na  wysokości  parafi i  Do
brego  Pasterza  byli ju ż  nad  rzeką  strażacy,  pogotowie  ratun 
kowe. Na środku  rzeki widać  było kobietę jakim ś cudem  trzy
mającą się pod wodą  trawy .  Kobieta  tylk o  raz krzyknęła:  „Ra 
tujci e  mnie!" ,  a  potem  ju ż  tylk o  milczała. 

Kobieta  musiała  dłużej  przebywać  w  wodzie   była  sina  i wy
czerpana. Nikt ze stojących gapiów nie wiedział kto to może  być. 
Z  wody  wystaje  tylko  głowa.  Pierwszy  do  wody  wchodzi  M. 
Melcer.  Pozostali  asekurują go z brzegu  linami.  Woda  normalnie 
w  tym  miejscu ma  nie więcej niż czterdzieści  centymetrów,  teraz 
sięga  w  najgłębszym  miejscu  M.  Melcerowi  prawie  do  ramion. 
Strażacy  z  brzegu  dodatkowo  przekładają  długą  drabinę,  która 
jednak  szybko  pęka  pod  wpływem  naporu  wody.  M.  Melcer  do
chodzi  do  kobiety,  spina ja  linami, jednak  nie jest  w  stanie  przy 
takim  naporze  wody  przenieść j a  na brzeg.  Wtedy do akcji  wkra
cza  Z.  Kowalski.  Spina  się  linami,  wchodzi  do  wody  i  razem 
wynoszą  kobietę  na  brzeg.  Karetka  pogotowia  błyskawicznie 
odwozi j ą  do  szpitala.  Pierwszy  komunikat  lekarzy jest  niepoko
jący   stan  krytyczny.  Dopiero  koło południa  przekazują  informa
cję, że  będzie  żyć. 

Koło  8 rano  na  policję  zgłosił  się  mężczyzna  informując o  za
ginięciu  żony.  Okazało  się  że  znalazł jej  kule  na  brzegu  potoku, 
do  którego  najprawdopodobniej  wpadła.  Do  miejsca,  w  którym 
została  uratowana jest  kilkaset  metrów,  przy  czym  dwa  progi  na 
Wiśle,  przez  które  przeniósł  j a  rwący  nurt.  Cudem  chwyciła  się 
kępy  traw  w  miejscu  gdzie  nurt  nie jest  tak  rwący. To  uratowało 
jej  życie. 

Nie  myśli  się o  takich  rzeczach  — mówi  Z.  Kowalski,  gdy 
pytam  go, czy  zdawał  sobie  sprawę  z tego jak  niebezpieczna  jest 
tak  wysoka  woda.  —  To  nie  slogan,  miałem  pełne  zaufanie  do 
trzymających  mnie na  linach  ludzi.  Byłem  asekurowany  przez 
silnych  mężczyzn, do  któryc h  miałem  pełne zaufanie. W  pew
nym  momencie  nawet  straciłem  grunt  pod  nogami,  ale  mimo 
to  udało  się  nam  wynieść  i uratować  tonącą. 

—  Każda  nasza  akcja  związana  z  ratowaniem  mienia  i  ży
cia  ludzkiego wiąże się z pewnym  nebezpieczeństwem  — twier
dzi  M.  Melcer. — To jest  nasz zawód,  to  mamy  wkalkulowane 
w  nasza  służbę. 

Wojsław  Suchta 

nych polegały przede wszystkim na patrolowaniu  miasta,  czyszcze
niu śluz, umacnianiu wałów  i bieżącej likwidacji zatorów. Tam gdzie 
wylew  został  ograniczony,  zatrzymany,  przystępowano  do  ewaku
acji mienia, które mogło ulec zniszczeniu.  19 czerwca  rano, czyli w 
dzień po opadach  przystąpiliśmy do prób wypompowywania  wody 
z piwnic, niestety nic z tego nie wyszło. Może dobrze byłoby  uświa
domić mieszkańcom, że próby wypompowywania wody z piwnic w 
dzień  po  deszczu  nic  nie  dają  ponieważ  poziom  wód  gruntowych 
jest  tak wysoki,  że po chwili  w piwnicy jest  ponownie  pełno  wody. 
Szkoda na to czasu  i pieniędzy. Przyjmujemy wszelkie  informacje i 
po  komunikatach  hydrologicznych  dotyczących  wód  gruntowych 
w  odpowiednim  momencie  przystępujemy  do  wypompowywania 
wody z piwnic. Ostatnie ulewy nie przyniosły poważniejszych  strat 
w Ustroniu. Byliśmy przygotowani  na poważniejszą akcję, w  Urzę
dzie  Miasta  pełniono całodobowe  dyżury.  W Zakładzie Usług  Ko
munalnych  na bieżąco ładowano worki z piaskiem. Około 200 wor
ków  rozłożono  w  miejscach  zagrożeń.  Po  każdej  takiej  akcji  wy
chodzą  sprawy,  które dobrze  byłoby  dograć.  Dlatego  zasugerowa
łem burmistrzowi,  by odbyło się spotkanie mające na celu  uspraw
nienie działań  wszystkich  służb.  (ws) 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
Klasa  8a 
Katarzyna  Cieślar 
Piotr  Cieślar 
Daniel  Czarnecki 
Barbara  Drózd 
Agata  Durczak 
Agnieszka  Gomola 
Paweł  Górnik 
Magdalena  Jedzok 
Dagmara  Juranek 
Marcela  Jurczok 
Piotr  Kiernicki 
Agnieszka  Kochan 
Dorota  Kozieł 
Dorota  Malinowska 
Marian  Markiewicz 
Marzena  Maturna 
Aneta  Michalik 
Marta  Piechowska 
Wiesława  Początek 
Mariusz  Szkaradnik 
Sara  Szymaniak 
Michał  Tomiczek 
Joanna  Zahraj 
Szymon  Zamojski 
Mariusz  Zawada 
Agnieszka  Zolich 

Wychowawca: 
Mari a  Derewniuk 

Klasa  8  b 
Kalina  Antoszewska 
Krzysztof  Bogaczewski 
Bartłomiej  Bojda 
Adam  Bulcewicz 
Monika  Burcon 
Tomasz  Bieta 
Renata  Cichy 
Aleksandra  Chrapek 
Mateusz  Danel 
Adam  Fołtyn 
Bartłomiej  Gajewski 
Elżebieta  Gluza 
Przemysław  Górecki 
Dorota  Homa 
Ewa  Kazimierowicz 
Magdalena  Kołoczek 
Danuta  Mynarska 
Joanna  Pastuszka 
Urszula  Pomietło 
Anna  Szczepaniak 
Jakub  Szczotka 
Magda  Sztefek 
Beata  Szymandera 
Marek  Tatar 
Magdalena  Wantulok 
Mirosław  Zięba 

Wychowawca: 
Dariusz  Gierdal 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
Klasa  8  a 
Adam  Chowaniok 
Łukasz  Chowaniok 
Ewelina  Czyż 
Marek  Golisz 
Agnieszka  Gontarz 
Adam  Górny 
Bożydar  Grzywaczewski 
Anna  Heczko 
Tomasz  Jaworski 
Joanna  Kalinowska 
Przemysław  Kapuśniak 
Paulina  Kotowicz 
Adam  Legierski 
Piotr  Michalski 
Barbara  Niwińska 
Magdalena  Pieszka 
Ewa  Piwowarska 
Jadwiga  Podżorny 
Edyta  Puzio 
Joanna  Rydlewska 
Patrycja  Siąkała 
Marcin  Smagacz 
Marcin  Szeja 
Dorota  Wojtyła 
Aleksandra  Ziewiec 
Monika  Zygmuntowicz 
Dagmara  Żółty 

Wychowawca: 
Helena  Cebo 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
Dorota  Czyż 
Marcin  Fiedor 
Miłosz  Fołtyn 

Łukasz  Frydel 
Bartłomiej  Gluza 
Edyta  Gogółka 

Fot.  W.  Suchta 

Anna  Kocyan 
Bartłomiej  Kogut 
Tomasz  Kohut 
Elżbieta  Kubas 
Iwona  Kubok 
Edyta  Linert 
Szymon  Majętny 
Joanna  Mendryla 
Katarzyna  Pietrzak 
Patrycja  Pułecka 
Magdalena  Rejowicz 
Tomasz  Śreniawski 
Dawid  Szkudłabski 
Weronika  Śliwka 
Magdalena  Zwierniak 
Piotr  Gomola 
Mirosław  Legierski 
Łukasz  Kamiński 
Rafał  Krzysztofik 
Rafał  Szturc 
Dorota  Hussar 
Justyna  Słotwińska 
Agnieszka  Trzcionka 
Daniel  Bujok 
Tomasz  Ciemała 
Wioletta  Rozmus 
Rafał  Cieślar 
Roman  Babicki 

Klasa  8  b 
Katarzyna  Chabrowska 
Joanna  Chodura 
Aleksandra  Cieślar 
Paweł  Cieślar 
Sebastian  Cieślar 
Julia  Cieślik 
Robert  Cupał 
Bartłomiej  Drózd 
Maja  Durczak 
Dominika  Gluza 
Kinga  Konieczny 
Sylwia  Kozieł 
Karolina  Kubicjus 
Rafał  Kulczyk 
Agnieszka  Legierska 
Magdalena  Liwoch 
Anna  Marglewska 
Katarzyna  Morawiec 
Teresa  Mynarz 
Elżbieta  Pilch 
Tomasz  Rucki 
Marcin  Sobek 
Renata  Szturc 
Jakub  Ząber 

Wioletta  Zwierzykowska 
Wychowawca: 
Iwona  Brudn a 

Klasa  8  c 
Szymon  Borys 
Tomasz  Caban 
Kamil  Cebo 
Joanna  Cieślar 
Sylwia  Drózd 
Damian  Duchniewicz 
Ksenia  Gluza 
Bartłomiej  Grzybek 
Magdalena  Herzyk 
Dariusz  Jankowski 
Jolanta  Jurzykowska 
Joanna  Kajzar 
Szymon  Kaleta 
Gabriela  Kasjan 
Adam  Kucharski 
Agnieszka  Lipowczan 
Anita  Łaska 
Sebastian  Nowak 
Adam  Pinkas 
Estera  Podżorska 
Katarzyna  Skórczewska 
Monika  Sobik 
Elżbietą  Szpak 
Aneta  Śliwka 
Olga  Wisełka 
Agnieszka  Zwierniak 
Beata  Żerdka 

Wychowawca: 
Ewa  Gruszczyk 

Kiedy świeci  słońce, wiadomo  co robić z wolnym  czasem.  Jed
nak,  gdy  zmęczy  nas już  pływanie  i wylegiwanie  się  nad  rzeką, 
można  skorzystać  z  wakacyjnej  oferty  kulturalnej.  Z  pewnością 
wielu ustroniaków weźmie udział w  Inauguracji Sezonu  Artystycz
nego,  która  będzie  miała  miejsce  3  lipca  w  Amfiteatrze.  Szcze
góły  na  str.  10.  Od  8  do  11  lipca  odbędzie  się  jubileuszowy  X 
Festiwal  Twórczości  Religijnej „Gaudę  Fest"  i w  związku  z  tym 
wystąpią  u nas  gwiazdy  polskiej  estrady.  Tydzień  później  trady
cyjnie Festiwal  Dobrej Nowiny.  Artystyczny  lipiec  zakończymy 

31,  koncertami. Ciekawe wystawy przygotowało  na wakacje  Mu
zeum.  Przy  ul.  Hutniczej  można  oglądać okazy  przyrody    zwie
rzęta,  owady,  kamienie  oraz  kompozycje  artystyczne  ze  skóry,  a 
w  Oddziale  przy  ul.  3  Maja    średniowieczne  narzędzia  tortur. 
Przygotowano  też coś specjalnie dla młodzieży.  10 lipca o godz.  10 
rozpoczyna się plener malarski „Zabytki Ustronia".  13 lipca w „Pra
żakówce"  najmłodsi mogą  obejrzeć „Bajkę o smoku  wawelskim". 
Dzień później, również w  MDK , odbędzie się konkurs piosenki  tu
rystycznej, a 29  lipca koncert  grupy młodzieżowej  „Thefir" . 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 
Janusz  Bohucki 
Anna  Chrapek 
Justyna  Chrapek 
Ryszard  Cieńciała 
Artur  Duda 
Agnieszka  Ferfecka 
Joanna  Frycz 
Przemysław  Giajc 
Bogumiła  Heller 
Małgorzata  Jarco 
Arkadiusz  Jaworski 
Grzegorz  Krysta 

Anna  Maciejczek 
Tomasz  Morkisz 
Jakub  Nowak 
Karolina  Nowak 
Seweryn  Pietruszka 
Józef  Szafarz 
Paweł  Szostak 
Justyna  Tomiczek 
Michał  Zając 
Piotr  Zając 

Wychowawca: 
Mar ta  Barska 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
Klasa  8a 
Brygida  Chrapek 
Angelika  Chraścina 
Grzegorz  Drózd 
Beata  Górniok 
Grzegorz  Grendowicz 
Arkadiusz  Greń 
Grzegorz  Habarta 
Marek  Hazuka 
Anna  Heczko 
Izabela  Husar 
Magdalena  Kozieł 
Małgorzata  Maryniak 
Eliza  Oleksa 
Agata  Poloczek 
Roman  Sztwiertnia 
Grzegorz  Troszok 
Roman  Wardas 
Monika  Wrzecionko 

Wychowawca: 
Magdalena  Dziendziel 

Klasa  8  b 
Ewa  Balcar 
Anna  Barwicka 
Dorota  Białoń 
Daniel  Brzozowski 
Daniel  Duda 
Renata  Ferfecka 
Piotr  Górecki 
Dorota  Koj ma 
Mariola  Kupna 
Anna  Pezda 
Aleksandra  Raszka 
Sylwia  Raszka 
Justyna  Ratajczyk 
Wioletta  Rybica 
Józef  Sajan 
Małgorzata  Śliwka 
Sławomir  Romaszko 
Wojciech  Wyleżuch 

Wychowawca: 
Tadeusz  Michalak 

MUZEUM NA WAKACJ E 
Intrygująco  brzmi  tytuł  wystawy,  która  gościć  będzie  w  Od

dziale  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
przy  ulicy  3  Maja  w  czasie  wakacji.  Od  momentu  jej  otwarcia, 
„Średniowieczne  narzędzia  tortur",  chętnie  oglądane  są  przez 
mieszkańców  i  wczasowiczów.  Organizatorzy  pragną  zwrócić 
uwagę  na  walory  kulturoznawcze  wystawy,  a nie jedynie  sensa
cyjne. Wszystkie  eksponaty  są  replikami  oryginalnych  narzędzi, 
nie  trzeba  zatem  doszukiwać  się  na  nich  śladów  okrucieństwa. 
Opatrzono  j e  szczegółpwymi  opisami,  wzbogacono  rycinami  z 
danej  epoki.  Wystawa  czynna jest  codziennie  od  9 do  18. 

Wakacje! 
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Uchwała  NrX/105/99 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  24  czerwca  1999  r. 
w  sprawie  czasowego  zakazu  sprzedaży  spożywania, 

wnoszenia  i  podawania  napojów  alkoholowych 
w  czasie  t rwania  Festiwalu  „Gaudę  Fest" 

Na podstawie art.  14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października  1982 
r. o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmo
wi (Dz.  U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) oraz art. 40 ust.  1 i art. 
42  ust.  1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990  r. o  samorządzie  gmin
nym  (tj . z  1996  r. Dz.  U.  Nr  13, poz.  74  z późn.  zm.). 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń 
uchwala 

§1 
Wprowadzić  w dniach  od  8 do  11 lipca  1999  r., w czasie  trwa
nia  Festiwalu  „Gaudę  Fest",  czasowy  zakaz  sprzedaży,  wno
szenia, podawania  i spożywania  napojów alkoholowych  na  te
renie Amfiteatru, Parku  Kuracyjnego, Parku Lazarów oraz  Par
ku  Kościuszki. 

§ 2 
Wykonanie  powierza  Zarządowi  Miasta. 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie 
miasta  oraz  publikacji  w  „Gazecie  Ustrońskiej". 

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  ogłoszenia. 

NAGRODY I DYPLOMY 
W ogólnopolskim  konkursie dla dzieci  i nauczycieli  wychowa

nie przedszkolnego oraz nauczania  początkowego pt. „Nasze  małe 
Ojczyzny", ogłoszonym  i zorganizowanym  przez Regionalne  Sto
warzyszenie  Oświatowe  „Kaganek"  w Bielsku   Białej, z  Klima
tycznej Szkoły  Podstawowej Nr 2 w Ustroniu udział wzięli  ucznio
wie  klasy  3 a, 3  b  (zgłoszono  najwięcej prac),  2  a  i 2  c. 

Przyznano  następujące wyróżnienia:  dla  szkoły    trzy  dyplomy 
wraz z nagrodami  książkowymi za udział w konkursie, za oryginal
nie  i ciekawie opracowane albumy dotyczące swojej miejscowości, 
za wykorzystanie  interesujących technik plastycznych.  Wychowaw
czynię  kasy  3 b  Aleksandrę  Szczurek,  autorkę  rewelacyjnego  al
bumu  pt.  „Ustroń    nasza  mała  ojczyzna",  uhonorowano  dwoma 
dyplomami: za ciekawe scenariusze zajęć propagujące dziedzictwo 
kulturowe  w  regionie  oraz  za  inspirowanie  twórczej  aktywności 
dzieci  i ich zaangażowanie w poznawanie najbliższego środowiska 
i własnego regionu. Uczennica klasy 3 a Basia  Kaczmarzyk  otrzy
mała nagrodę  książkową wraz z dyplomem  za wykonanie  albumu. 
Nagrody  książkowe  za  wyróżnione  prace  plastyczne  w  konkursie 
otrzymali  uczniowie:  Iza  Kawulok  z klasy 3 a, Ania  Łuka.  Basia 
Jurzykowska,  Magda  Zborek,  Maciek Wasilewski, Tomek  Mie
rzejowski, Łukasz Juroszek  oraz Agatka  Sztelak, która  wykona
ła  najwięcej  prac    z  klasy  3  b,  Agnieszka  Białek  z  klasy  2  a  i 
Esterka  Mańczyk  z klasy 2 c. Sukces  uczniów  Szkoły  Podstawo
wej Nr 2 tym bardziej zasługuje na uwagę, że do konkursu  zgłoszo
no  1500 prac z terenu  całej  Polski.  (es) 



OGŁOSZENIE 
0  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza  przetarg  nieograniczony  na: 

budowę  sieci wodociągowej   110  mm o dłu
gości  104,5  mb  i 90 mm o długości  1,5  mb w 
ulicy  Agrestowej  w Ustroniu  Hermanicach. 

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (cena  10  zł) 
można  odebrać  w siedzibie  zamawiającego,  pok.  33 lub za 
zaliczeniem  pocztowym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 30.08.1999 r. 
Uprawniony  do kontaktów z oferentami jest mgr  inż. Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę z ofertą oznaczoną  napisem „Przetar g  na 
budowę  sieci  wodociągowej  w ulicy  Agrestowej   w  Ustro
niu"  należy  złożyć w siedzibie  zamawiającego: Urząd  Miej
ski, Ustroń,  Rynek  1, pokój nr 33. 
Termin składania ofert upływa dnia 16.07.1999  r. o godz. 9.00. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  16.07.1999  r. o godz.  14.30 w 
siedzibie  zamawiającego, pok. 24.  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie prowadzone z zachowaniem  obowiązu
jących  preferencji  krajowych. 
W przetargu  mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wa
runki ustawy o zamówieniach  publicznych oraz zawarte w spe
cyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

PODZIĘKOWANIA 
Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej Nr 3 w Ustroniu  Polanie  ser

decznie  dziękuje wszystkim  sponsorom,  którzy w roku  szkol
nym  1998/1999  ~ 
kowania  skład 
„Ustronianka'  pana  Micnata  Bożka, kss  „bpc 
niu  i cukierni  „N a  Bleichu" w Wiśle  pana  Zazisława  Szlaura. 

Klasa  3 dziękuje  państwu  Wandzie  i Janowi  Misiorzom za 
pieczywo  dostarczane  dla dzieci  przez  cały  rok  szkolny.  Wy
razy  wielkiego  uznania  '  '  '  ' 
na  uroczystości  z okazji 
razy  wielkiego  uznania  ˇpodziękowania  za wspaniały  występ 

yi  30lecia 
rujemy do dziecięcego  Zespołu  Pieśni 

nowej  szkoły w Polanie  kie
"  Tańca  „Równica". 

Zakład  Wulkanizacyjny 
LGOSZY K  poleca: 
za gotówkę 
i NA  RATY 

• ¿ L U K A S mm ZAKUPY NA RATY 

y  nowe i 

i metalowe 
oraz 

kół 

i MQTOCYKLQWYC H 
Ustroń,  ul.  Jelenica 

8543269 ,0602256613 

r  SERWIS  A 

OGUMIENIA 

FA1P 
OPONY  NOWE 

I UŻYWANE 
Ustro ń   Hermanic e 

ul . Wiśniow a 2 
033/  854  50 66 
0602  79 44 34 

Fot. W.  Suchta 

OGŁOSZENIE 
0  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
ogłasza  przetarg  nieograniczony  na: 

budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Ustroniu 
Hermanicach  w ulicach  Choinkowej 

i Siewnej   o długości  480  mb  : dn 200  mm. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  (cena  10 zł) moż
na odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 33  lub za  zalicze
niem  pocztowym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  30.08.1999 r. 
Uprawniony  do  kontaktów z oferentami jest  mgr  inż.  Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę z ofertą  oznaczoną  napisem  „Przetar g na 
budowę kanalizacji sanitarnej  w ulicach Choinkowej i Siew
nej   w  Ustroniu"   należy  złożyć  w siedzibie  zamawiającego: 
Urząd  Miejski,  Ustroń,  Rynek  1, pokój nr 33. 
Termin  składania ofert upływa dnia 16.07.1999  r. o godz.  9.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  16.07.1999  r. o godz.  14.00 w  sie
dzibie  zamawiającego,  pok.  24.  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z zachowaniem  obowiązu
jących  preferencji  krajowych. 
W przetargu  mogą  wziąć udział oferenci, którzy  spełniają  wa
runki ustawy o zamówieniach  publicznych  oraz zawarte w spe
cyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

I n fo rmac j a  o w a r u n k a ch  za t rudn ien i a    osob iśc ie. 
Us t roń ,  ul . Z d r o j o w a  10 

Fot. W.  Suchta 

SANATORIUM  UZDROWISKOWE 

Ustroń , ul . Zdrojow a 5, tel . 8542899,8543025,  8541901 

ZAPRASZA  DO  KORZYSTANIA W  GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH  I WIECZORNYCH Z: 

m  najnowsze j  generacj i 
y 
a  masująceg o 

i  perełkowe j z 
dodatkie m  olejkó w  naturalnyc h 

Zgłoszenia  telefoniczne  lub bezpośrednio  w godz. od 9.00 do  15.( 
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O g ł o s z e n i a d r o b n e 

Wideorejestracja  SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

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

Opony  nowe,  używane,  bieżnikowane 
poleca  wulkanizacja.  Ustroń  Herma
nicc,  ul.  D o m i n i k a ń s ka  15. 

Kupię  pamiątki  z II wojny  światowej 
polskie,  niemieckie  i  inne:  zdjęcia, 
odznaczenia,  mapy,  dokumenty, ele
menty  umundurowania,  biała  broń, 
hełmy  i inne.  Sklep  TOMAR,  Ustroń, 
ul.  9  Listopada  5, tel.  8544521. 

Videofilmowanie. 
Teł.  8543767,  8543827. 

Pokój do wynajęcia. Teł.  grzecznościo
wy  8542922  po godz. 20. 

Kredyty  różne   dla małżeństw,  osób 
samotnych,  bez poręczycieli,  bez  zgo
dy  współmałżonka.  Usługi    nasącza
nie taśm  do drukarek  komputerowych. 
Sklep Ziołowo  Kosmetyczny,  ul. Da
szyńskiego  (koło  Rynku, za hotelem). 
Ceny  konkurencyjne.  Zapraszamy. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
8543839,  0604109883. 

Masaż  leczniczy,  relaksacyjny, wy
szczuplający.  Rehabil itacja  w Twoim 
domu.  Tel.  0603852695. 

Usługi  wod.kan.,  CO i gaz. Marcin 
Oczkowski.  Teł.  8547129. 

Bezpieczne  odchudzanie  i utrzymanie 
wagi.  Quatronic  MRS  2000. 
Tel.  8542817. 

Murowanie,  tynkowanie,  ocieplanie 
48  zł/m2.  Tel.  (032)  4220477. 

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 8547011. 

Prace  budowlane,  instalacyjne,  dekar
skie.  Tel.  8544498. 

Usługi  elektroinstalatorskie. 
Teł.  0602337541. 

B iuro  rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Teł.  8544720  po  16.' 

Oddam  okna  i szklane  słoje. 
Tel.  8542219. 

Łąka  do skoszenia.  Siano  za darmo. 
Tel.  8542231. 

Do  wynajęcia  pomieszczenia  na dzia
łalność  gospodarczą  w  Ustroniu. 
Tel.  8547011. 

Sprzedam  regały  sklepowe. 
Teł.  8547011. 

Pomieszczenia  handlowo  usługowe w 
centrum  poszukuje  firma  „Capri" do 
kupna  od zaraz. 
Tel.  8544584  lub 8541773. 

Skoda  Favorit  135L,  1992,  70tys. km, 
garażowana,  wszystkie  dodatki+za
czep.  Cena  10.800 zł. 
Tel.  8543044  po godz.  20.00. 

Do  wy najęcia pomieszczenia  na cichą 
działalność  gospodarczą. 
Tel.  8527008  po 19. 

Koło  Unii  Pracy  w  Ustroniu,  ul.  Da
szyńskiego 26,  tel. 8544584  lub  854
1773,  otwarte  na przyjęcie  nowych 
członków.  Zapraszamy. 

Koszenie  trawników  i ogrodów. 
Tel.  8542519. 

Pielęgniarka  z  dzieckiem  wynajmie 
pokój  lub  mieszkanie.  Tel.  8543675. 

Nowo  otwarta  pracownia  krawiecka 
„Dabo",  Ustroń,  os. Centrum  2, poleca 
szycie na miarę i przeróbki w godz. 9.00
13.00  i 15.0017.00. Tel.  8543578. 

Sprzedam  rusztowanie  rurowe.  Teł. 
(032) 4226606  lub (032) 4220477. 

MP  TAX I  854  21  98 (  'W  ) 
> Mondial  Pol  '  AGENCJA OCHRONY 854 47 59 

NON 

Do 3 lipca apteka „Na Zawodziu"  przy ul. Sanatoryjnej. 
Od 3 do  10 lipca apteka „ M a n ha tan"  na os.  Manhatan. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

agent  PZU  W A R T A  P O L O N I A  Mnne 
Maria  Nowak  E N E R G O A S E K U R A C J A  zaprasza 
wtorek  9001530  oraz codziennie po 1700 

środa  (tylko nieparzyste dni mca)  9001500  w sob. 9001300 

piątek  8001300  ul. Dominikańska 26 
Filia  LO,  Rynek,  tel.  8543378  tel.  8543204 

Nie  szkoda  róż... 
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... gdy  toną  beczki.  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZ E KA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3, tel. 8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B& K  Heczko   wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

—  Malarstwo  Bolesława  Nitry. 
—  Kompozycje  artystyczne ze skóry  (do  31.07). 
—  Przyroda  wokół  nas   okazy  zwierząt,  owadów,  kamieni  (lipiec   sierpień). 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy  do piątku  9  14,  w soboty  9  13, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul . 3  Maj a  68, tel.  8542996 

—  Średniowieczne  narzędzia  tortur  (lipiec    sierpień). 
— Druki  bibliofilski e z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  9  1 9. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  I, tel. 8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a 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. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny z  literatury  polskiej:  Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
Inauguracj a  Sezonu  Artystycznego 

„Ustroński e  Lat o  99" 
Chór  i Orkiestr a  Państwowego  Zespołu  Ludowego 
„Śląsk" .  Kościół  Dobrego  Pasterza  Ustroń  Polana. 
Wakacje z. Muzyk ą  i Rozrywką.  Wystąpią:  Orkiestra 
Salonowa  i Big  Band z Ostrawy,  Zespół  Folklorysty
czny  „Olza",  soliści.  Wstęp  wolny.  Amfiteatr. 
Główny  sponsor  imprezy:  Bracki  Browar  Zamkowy 

I m p r e zy  T o w a r z y s z ą ce 
Koncert  Orkiestry  Salonowej z Ostrawy. 
Wstęp  wolny.  Szpital  Uzdrowiskowy.  Zawodzie. 
Festyn  Myśliwski.  Pole  biwakowe w  Dobce. 
XX V  Beskidzka  Wystawa  Psów. 
Stadion  KS „Kuźnia" 
Festiwal  Twórczości  Religijnej  „Gaudę  Fest". 
Amfiteatr. 
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3.7 

3.7 

3.7 
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17.00 

18.00 

11.30 

15.00 
9.00 

811.7  18.00 

SPORT 
3.7  10.00  Otwarty  Turniej Tenisa  Ziemnego 

o  Puchar  Ustronia.  Korty  tenisowe  nad Wisłą. 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
30.6  18.45  Mamuśka 

20.45  Stan  oblężenia 
Stan  oblężenia 

Nocne  Kin o  Premier   Filmowych 
1.7  21.00  Osiem  milimetrów 

PREVENTER 

U B E Z P I E C Z E N I A 
Fundusze  Emerytalne 
Polańska 35; Tel.: 8543000 
[obok  szkoły  w Ustroniu  —  Polanie] 

{ego} 



REMIS  MŁODYCH 
Kuźni a  Ustroń  Babia Góra Sucha  Beskidzka  2:2  (1:2) 

1.  Komorowice  94  13120 
2.  Oświęcim  67  7435 
3.  Śrubiarnia  63  6938 
4.  Koszarawa  62  6544 
5.  Kuźnia  52  6348 
6.  Strumień  52  4947 
7.  Kęty  51  6071 
8.  Sucha B.  48  5342 
9.  Porąbka  46  4948 
10.  Chybie  44  5146 
11.  Wadowice  43  5665 
12.  Wieprz  42  5363 
13.  Klecza  41  3746 
14.  Kaczyce  35  3959 
15.  Węgierska  G. 32  44101 
16.  Chełmek  30  4969 
17.  Pisarzowice  29  5287 
18.  Brenna  21  3099 

W  ostatnim  meczu  tego se
zonu  p i ł karsk iego  Kuźnia 
zmierzyła się z drużyną  zajmu
jącą  8  miejsce.  Nasze,  piąte 
miejsce,  było już  pewne  i  tre
ner uznał, że należy dać  szansę 
juniorom  i „ławce". Młodzi nie 
oddali  pola,  choć  pierwsze 
bramki  dla gości z Suchej  mo
głyby  na to wskazywać.  Przy 
stanie zero do dwóch w „pasia
stym"  zespole  nastąpiła  mobi
lizacja  i na przerwę  schodzili 
po  zdobyciu  bramki  kontakto
wej  przez  Mariusza  Siwego. 
W drugiej połowie meczu  mło
dej drużynie  „Kuźni" udało  się 
doprowadzić do remisu po kar
nym wykonywanym  przez Mi 
rosława  Adamusa.  W  sumie 

Do  piłki  podchodzimy  z gracją. 

mecz  był wyrównany, a posta
wa  ustroniaków na boisku po
kazała,  że jest  duża  szansa na 
wytrenowanie  dobrego  zaple

Fot.  W.  Suchta 

cza.  W drużynie  seniorów po 
raz  pierwszy  zagrali:  Marci n 
Marianek ,  Mieczysław  Siko
ra  i Piotr  Wardyński .  (mn) 

Ucieczka  „mrozów".  Fot.  W.  Suchta 

TRUDNE MISTRZOSTWA 
W sobotę i niedzielę gościli  jeden  z  dziennikarzy  radio

śmy czołówkę kolarską  Polski,  wych  określił  ją  jako  „drogę 
która  walczyła  o tytuł  mistrza  przez  mękę".  Podjazdy w pa
Polski  w kategoriach  kobiet,  lącym  słońcu  zniechęciły  do 
orlików  i elity.  Wyścigi  odby  ścigania się niejednego zawod
wały  się przy  częściowo  ogra  nika.  W  sobotę  złagodzono 
niczonym  ruchu  samochodo  nawet  regulamin  i  pozwolono 
wym  na Zawodziu,  Jaszowcu,  kolarzom  do 23 lat  pobierać 
nad Wisłą. Trasa była trudna, a  płyny  bez  ograniczeń. 

Naj lep iej  poradziła  sobie 
wśród  pań  Bogumiła  Matu 
siak. 87 kilometrów  przejecha
ła w 3 godziny, 3 minuty  i 3 se
kundy, osiągając średnią  pręd
kość 28,52  km/h.  Trzydziesto
letnia zawodniczka  Pawlikowi
czanki  po raz czternasty zdo
była  tytuł  mistrzyni  kraju, w 
Ustroniu  stanęła  na  najwyż
szym stopniu  podium  i założy
ła biało  czerwoną  koszulkę z 
ortłem.  Druga na metę  przyje
chała Anna Skawińska  Dreu
mex  Soko  Ziemia  Darłowska 
ze  stratą  5:15, a trzecia  Pauli
na  Brzeźna  Ślęza Sobótka  ze 
stratą  5:17.  Wystartowało  28 
pań,  ukończyły  23, w tym 6 
zostało  zdublowanych. 

Po  „kolarkach"  na trasę ru

STUDIO GRAFIKI 

REKLAMOWEJ 

s k ł a d  g a z e t 
reklamy  prasowe 
f o l d e r y 
w i z y t ó w k i 
p r o j e k t o w a n i e 
g r a f i c z n e 
p r zep i sywan ie 
t e k s t ó w 
s k a n o w a n i e 

NaykoTEL 
854  30  45 

.0604108 446 

szyli najliczniej  reprezentowa
ni  młodzieżowcy.  Rozpoczęło 
109  zawodników,  ukończyło 
32.  Najlepiej pojechał  Sławo
mir  Kohut (Amico Tychy) po
konując  157 km w 4  godziny, 
59 minut  i 33 sekundy,  średnia 
prędkość:  31,51  km/h.  Drugi 
był  Dawid  Krup a  (Azal ia 
brzoza  Królewska),  a  trzeci 
Kami l  Wolski  (KTK  Winiary 
Kalisz)  wszyscy ten sam czas. 
Zmagania orlików były  bardzo 
zacięte,  ale najwięcej  emocji 
wzbudził niedzielny wyścig eli
ty,  w którym  były  tylko  dwie 
niewiadome:  Ilu kolarzy  doje
dzie  do mety  i który  z  zawo
dowców z Mroza  został  wyty
powany  na mistrza.  Półmetek 
osiągnęła już tylko połowa z 60 
startujących, a na mecie  skla
syf ikowano  16 kolarzy.  Do 
dziewiątej rundy walkę z „mro

zowcami"  podejmowali  m.  in. 
Grzegorz Gwiazdowski  (Cofi
dis), Artu r  Krzeszów i ec (Amo
re&Vita) czy Sławomir  Chrza
nowski  (Servisco).  Pierwszy 
zszedł  po piątej pętli,  drugi po 
siódmej, a trzeci  ukończył  wy
ścig na siódmej  pozycji.  Decy
dująca była dziewiąta runda, na 
której odjechała  czwórka  kola
rzy  z  Mroza,  systematycznie 
powiększając przewagę.  Pierw
szy w swojej karierze  tytuł  mi
strza Polski zdobył Cezary  Za
mana  (6:41:05),  który  15  rund 
(214,5  km)  pokonał  ze średnią 
prędkością  32,09  km/h.  Drugie 
miejsce  zajął  Piotr   Przydział, 
trzeci był Andrzej   Sypytkow
ski, bez medalu został Zbigniew 
Piątek,  wszyscy  z Mroza. Ko
lejne dwa miejsca zajęli  ich ko
ledzy z grupy:  Tomasz  Broży
na  i Piotr  Wadecki.  (mn) 

Burmistrz Miasta Ustronia 
składa serdeczne podziękowania 

funkcjonariuszom policji, 
straży pożarnej i straży miejskiej 
za sprawne zabezpieczenie trasy 

Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym. 

Startowano z ul.  Sanatoryjnej.  Fot.  M.  Niemiec 

Gazeta Ustrońska  11 

LnwriiSg: 



Tak jak w ubiegłym roku, uchwałą Rady Miejskiej, zakazano sprze
daży,  podawania,  wnoszenia  i spożywania  alkoholu  w  okolicach 
amfiteatru podczas trwania festiwalu „Gaudę Fest".  Fot. W. Suchta 

POZIOMO :  1) okrywa pień drzewa, 4) odgłos ostrego hamo
wania, 6) na paliwo, 8) czuwa nad wodą, 9) szkło  powiększa
jące,  10) ryje i kwiczy,  11) Indianin z Meksyku,  12) do karabi
nu,  13) stawki  opłat,  14) państwo afrykańskie.  15) kuzyn kaj
mana,  16) czysty dochód,  17) wielka  ilość,  18) niedobra, 19) 
Gabriela zdrobniale,  20) nocny  owad. 
PIONOWO:  I) terminarz,  2) ustrój  państwa, 3) Czarne lub 
Czerwone, 4) ogłaszane do wyłonienia wykonawcy, 5) kuzyn
ka kruka  6) rozbójnictwo, 7) sprzedaje odpustowe cacka, 11) 
piękno,  uroda (wspak),  13) sakwa,  14) polski  zespół  Mr.... 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija  16 lipca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  23 
S I A N O  W  S T O G A C H 

Nagrodę 30 zł otrzymuje  D a n u t a  W ó j c i k  z Ustronia, 
ul. J. Sztwiertni  35. Zapraszamy do  redakcji. 

Ludeczkowie  złoci! 
Co to sie z tom pogodom  zaś porobiło?  Leje  i leje, a 

końca nie widać. Dyćprzeca  jo już  nie  pamiyntómjako 
wyglóndo  słońce.  Prowda, że ni ma co narzykać  póki 
nóm  chałup  jeszcze  woda  nie zalywo,  nale  na polu 
wszycko  gnije,  kaj sie podziwosz  woda stoji,  a  potoka
mi żynie  zarówno  z brzegym.  Tóż je  skwóli  tego  moc 
starości,  choć  doista  nie rada  jowejczytn. 

Hańdowni  moja starka spóminali,  że przed  dłógi roki 
nejwiynkszo  staroś  ustrónioków  to były powodzie.  Jak 
dłóżyj popadało,  tóżzaroski  Wisła i młynka zaczły  wode 
wylywać  na pola.  Chałupy  zalywało,  gowiydź  wszeli
jakóm  topiło,  a ziymnioki,  kapusta  i  insze  urody, ło 
kiere sie człowiek  staroł,  co by jaki  taki urosły  wszyc
ko  szło  razym  z  wodom.  Co roku  w Ustroniu  mosty 
były  na  rzyce  zerwane,  ponikiedy  aji szwarny  kónsek 
cesty  utargało,  tóż niełza  sie  było  nigdzi  dostać, aż to 
sprawili.  A przeca  Ustroń  leży po  łobu  stronach  Wi
sły, tóż jako  tu żyć jak  mosty zerwane.  Ponikiedy  przi
trejiło sie tak, że ledwo cosi sprawili  zaś prziszła  woda 
i  tak pore  razy do  roku  trzeja  było sie  utrocać.  Prow
da, że mosty  teraz sóm słószne,  zieleżne  i wody sie  nie 
bojóm, a łod kiedy je  ta zapora  w Czornym,  to  przeca 
ni ma  takich  starości. 

Nale  dyć pogoda  sie  zmiynio.  Jak to piszym  z  mar
kutnóm  minóm,  to leje  strasznucnie,  nale jak  Wy by
dziecie  to czytać,  to możne już  słońce zaświyci. Jo dycki 
je  dobrej  myśli,  bo cóż przeca  mi pozostało?  Łod  du
dranio,  aj owej czy nio nic sie nie zmiynijyny  to  żywo
byci jeszcze  bardziyj  mi łobmierznie,  a przeca  jakosi 
trzeja  sie  dzierżeć. 

Tóż miyjcie  sie dobrze,  słońca  wóm życzym  na  nie
bie i w sercu, a jo  idym zozdrzić  do piwnice,  czy mi sie 
tam woda  nie ciśnie.  Jewka 

KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA 
3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł 

GAZETA  A 
USTRONSKA 
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prowadzenie  balu   Andrzej  Rosiewicz 

smaczne  i obfite  posiłki 

zespól  muzyczny 

dyskoteka,  pokaz  ogni  sztucznych 

specjalny  program  artystyczny  Rosiewicz  Show  2000 

inne  atrakcje 

Hotel "Jaskółka",  Ustroń, ul. Zdrojowa  10. tel.  (33) 8541559.8544840.  tel./fax  8542929 


