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rozmowa  z  Jerzym  Kosińskim  —  kierownikiem 
DW  „Muflon " 

Jaki  był  miniony  sezon  wakacyjny? 
Właściwie  co  roku  jest  gorzej.  Skończyły  się  czasy  gdy  zakłady 
pracy  kupowały  skierowania,  dopłacały  do  nich  a  wykorzysta
nie  miejsc  w  skali  roku  wynosiło  92—95%.  Praktycznie  zmar
twieniem  naszym  było  przepełnienie  a  nie  brak  gości.  Obecnie 
tylko  w  lipcu  i  sierpniu  dom  był  pełny.  Bardzo  słabe  były 
miesiące  wiosenne  i  zapowiada  się,  że  jesień  będzie  podobna. 
Ustroń  przy  bardzo  miernej  infrastrukturze  turystycznej  posia
da  zbyt  wiele  dużych  domów  wczasowych.  Samo  Zawodzie  to 
15  piramid  po  200  miejsc  każda,  do  tego  Jaszowiec  z  około 
dwoma  tysiącami  miejsc.  Trudno  spodziewać  się,  że  tylu 
wczasowiczów  przyjedzie  tu  po  sezonie.  Dwa  miesiące  letnie  nie 
pokryją  kosztów  utrzymania  domu  przez  cały  rok. 

Kt o  pokrywa  straty? 
Właściciele.  Zakłady  pracy  które  wybudowały  te  domy  dla 
swojej załogi. Obecnie dużo  mówi  się o  tym  by zmienić  tę  formę. 
Nie widać jednak  chętnych  do  kupna  lub dzierżawienia  takiego 
obiektu.  Dom  ma  4—4,5  tys.  m2  więc  czynsz  dzierżawny  na 
pewno  byłby  wysoki.  Wartość  nowej piramidy  to  30—40 mld  zł. 
Nasz  dom  pracuje  8  rok  i jest  tańszy  ze  względu  na  odpisy.  Ale 
kto kupi  dom  nawet  za  15 mld jeżeli  przynosi  on  straty.  Zakłady 
pracy  będące  właścicielami  domów  wczasowych  chcą  się  ich 
pozbyć  lecz nie ma  komu  ich przekazać.  Można  szukać  partnera 
za  granicą  i  z  nim  zawrzeć  spółkę.  Taki  partner  musiałby 
zainwestować aby  podnieść  standard  domu  do  średniego  pozio
mu  europejskiego. 

Co  to  znaczy  średni  poziom  europejski? 
Przede  wszystkim  łazienki.  Nasze  są  zbyt  małe  i zbyt  skromnie 
wyposażone.  Podniesienie  standardu  wiązałoby  się  ze  zmniej
szeniem  ilości  miejsc  do  140,  góra  150.  Na  takie  unowocześ
nienie trzeba  bardzo dużo  pieniędzy.  Kto je wyłoży, jeżeli  n iema 
pewności  ich odzyskania  a cały czas trzeba  pamiętać  o  wysokich 
kosztach  utrzymania  tak  dużego  domu. 

Jak  wysokich? 
Miesięcznie  w granicach  180 min  zł. Takie jest  obecnie  minimum 
stałych  kosztów.  Aby  je  pokryć  musielibyśmy  stale  mieć  ok.  100 
gości.  Taka  sytuacja  rodzi  oczywiście  konkurencję.  Każdy  stara 
się o gości,  o jak  najlepsze wykorzystanie  miejsc.  Niektóre  domy 
prowadzą  działalność sanatoryjną, inne łączą sanatoryjną  z wcza
sową.  Skierowania  na  leczenia  są  dotowane  przez  państwo, 
ku rac jusze  za  to  nie  p łacą.  C h ę t n y ch  jest  wielu  a  d o my  mają 

komplety.  Sytuacja  ta  może  się  zmienić  po  wprowadzeniu 
odpłatnego  leczenia  sanatoryjnego.  Kuracja  trwa  zwykle  24—28 
dni  a  więc  dwa  razy  dłużej  niż  normalny  turnus.  Przy  średniej 
cenie  100  tys.  za  dzień  mało  kto  będzie  mógł  to  sobie  na  to 
pozwolić.  We  wszystkich  piramidach  aby  zmniejszyć  koszty 
zredukowano  liczbę  etatów.  Np.  w  ubiegłym  roku  w  Muflonie 
pracowało  42  pracowników.  Obecnie  mimo  26  osób  zatrudnio
nych  na  stałe właściciel  zastanawia  się nad  dalszymi  redukcjami. 
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Tak  to  robią  w  NeukirchcnVluyn 

Przedstawiciele  RM.  UM ,  sto
warzyszeń  i szkół  ustrońskich.  bli
sko  60  osób,  złożyli  partnerską 
wizytę  w  NeukirchenVluyn.  Sze
rzej  piszemy  o  tym  na  str.  4  i 5,  tu 
jedynie  parę  dodatkowyeh  infor
macji.  Uczestnicy  wyjazdu  płacili 
jedynie  za  przejazd.  W  NV  gosz
czeni  byli  przez  niemieckie  rodzi
ny.  W  czasie  pobytu  odbyła  się 
sesja  RM  NV  na  której  ratyfiko* 
wano  umowę  o  partnerstwie  mię
dzy  NV  a  francuskim  Mouvaux. 
Istnieje szansa  na  bliższe  kontakty 
Ustronia  z Mouvaux  i jeżeli  okażą 
się  owocne,  być  może  podpisana 
zostanie  partnerska  umowa.  Na 
uroczystym  party  w  którym  ucze
stniczyli  Polacy.  Francuzi  i  Nie
mcy  toasty  wznoszono  francu
ską  wiśniówką  i  polskim  Polone
zem. 

WIZYT A 
W  KRAJU  SMRY 

W  dniach  16—19  września  od
było  się seminarium  na  temat  pol
skoniemieckiej  współpracy  miast 
nadgranicznych.  Seminarium  zor
ganizowała  Europejska  Akademia 
wOtzenhausen.  Brali  udział  prezy
denci,  burmistrzowie  i  wójtowie 
miast  po  obu  stronach  Odry, 
przedstawiciele  samorządów  Ka
towic  i Opola  oraz  przedstawiciele 
Domu  Europejskiego  w  Ustroniu 

Jolanta  KrajewskaGojny  i bur
mistrz  Andrzej  Georg.  Gospoda
rze  seminarium  przedstawili  do
świadczenia  francuskonicmieckiej 
współpracy  w  dziedzinie  ruchu 
granicznego,  hotelarstwa,  szkolni
ctwa.  W  ostatnim  dniu  uczestnicy 
seminarium  byli  gośćmi  Rady  Eu
ropy  i  Parlamentu  Europejskiego 
w  którym  wzięli  udział  w  debacie 
dotyczącej  kryzysu  w  ZSRR. 

24  września  odbyło  się  zebranie  otwarte  KO.  Wybrano  nowego 
przewodniczącego,  którym  czasowo  został  Bogdan  Keller.  Czasowo, 
gdyż  o  przyszłości  K O  zadecydują  jego  członkowie  po  wyborach 
parlamentarnych.  Dyskutowano  również  nad  pojawiającymi się  propo
zycjami  zmiany  nazwy  ul.  Słonecznej  na  gen.  Ziętka.  Zdecydowano,  że 
K O  występować  będzie  przeciw  takim  propozycjom.  Kolejne  zebranie 
otwarte  odbędzie  się we wtorek  8 października  o godz.  18.00 w  U M.  Na 
zebranie  to  postanowiono  zaprosić  kandydatów  do  parlamentu  RP 
Kongresu  LiberalnoDemokratycznego. 
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Czy  te  redukcje  nie  odbiją  na  jakości  waszych  usług? 
Zwiększamy  asortyment  usług  mimo  zmniejszającego  się  za
trudnienia.  Stale prowadzimy  kawiarnię,  korty  tenisowe,  saunę, 
siłownię,  organizujemy  ogniska.  Są  grupy,  które  specjalnie 
przy jeżdża ją  t y l k o  na  o g n i s k o,  nocu ją  i  r a no  w y j e ż d ż a j ą. 

Zdażają  się  też  goście  na  jedną  noc.  Niektóre  domy  prowadzą 
gabinety  rahabilitacji,  inne  wczasy  połączone  z  kursami  tańca, 
językowymi  itp. 

Jest pan przewodniczącym  Rady Koordynacyjnej   Dzielnicy 
LeczniczoRehabilitacyjnej   UstrońZawodzie.  Jak  obecnie 
działa  Rada  i  czy  jest  pomocna  w  waszej   działalności? 

W  1989  roku  14  domów  wczasowych  z  Zawodzia  zawarło 
porozumienie  o  utworzeniu  Rady  Koordynacyjnej.  Począt
kowo współpraca  była bardzo dobra.  Staraliśmy  się robić  rzeczy 
z  których  mogli  korzystać  wszyscy  wczasowicze  i  mieszkańcy 
Ustronia. Np. występy w amfiteatrze, zimowe  i letnie dni  sportu. 
Obecnie działania  Rady  Koordynacyjnej ograniczają  się jedynie 
do wymiany  informacji. Pilną  potrzebą  jest  stworzenie  w  Ustro
niu  centralnej  recepcji  miejsc.  Proponowałem  władzom  miasta 
by  taka  recepcja  powstała  w  obecnym  punkcie  informacji 
turystycznej  „Czantor i i ".  Gość  przyjeżdżający  do  Ustronia 
powinien  mieć  możliwość  od  razu  uzyskania  dokładnej  infor
macji  o  wolnych  miejscach  noclegowych,  o  każdej  porze  dnia 
i nocy.  Do  tego wystarczy  tylko  by domy  wczasowe  podały  ceny 
i  ilości  wolnych  pokoi.  Oczywiście  działalność  recepcji  nie 
ograniczałaby  się  tylko  do  domów  wczasowych,  tak  samo 
mogłyby  z niej korzytać  pensjonaty,  właściciele  kwater  prywat
nych.  Poza  tym  myślę,  że  można  by  tam  prowadzić  również 
wymianę  walut,  sprzedaż  różnych  drobiazgów  i  drobny  barek 
dajmy  na  to  z  kawą.  Oczywiście  koszty  utrzymania  recepcji 
pokrywałyby  domy  korzystające z jej  usług.  Przed  wjazdem  do 
miasta,  na  dworcach,  parkingach,  przystankach  wisiałyby  re
klamy  informujące o  takim  punkcie  Ustronia.  Dawniej  już  coś 
takiego  istniało  pod  nazwą  „Informacja  Turystyczna"  jednak 
bez  możliwości  sprzedaży  miejsc  noclegowych. 

O  co  miasto  powinno  szczególnie  dbać  by  ludzie  przyjeż
dżali  do  Ustronia? 

Największą  naszą  bolączką  jest  stan  dróg,  chodników  i  brud. 
O  tym  mówią  wszyscy. Wczasowicze nie mają gdzie  spacerować. 
Odległość  od  Centrum  jest  duża  i przyjeżdżający często  muszą 
iść pieszo  z całym  bagażem  na  Zawodzie,  gdyż  brak  komunika
cji . Zdaję sobie z tego sprawę, że to wszystko  kosztuje, ale  trzeba 
również  zrozumieć  oczekiwania  naszych  gości.  Inna  sprawa  to 

Jubileusz OSP  w Nierodzimiu 
Dnia  14  września  1991  r.  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Ustro

niuNierodzimiu  obchodziła  swoje  65lecie.  Uroczystości  rozpoczęło 
podniesienie  sztandaru  po  czym  przybyłych  gości  wśród  których 
znaleźli  się członek  ZG  OSP  w Warszawie  płk.  poż.  Eugeniusz  Zabłocki, 
członek  ZW  OSP  w  BielskuBiałej  Tadeusz  Bujok,  komendant  Straży 

brak  na  Zawodziu  domu  zdrojowego.  Praktycznie  wszystkie 
piramidy  i  sanatorium  to  tylko  sypialnie. 

Od  trzydziestu  lat  pracuje  pan  w  tej   branży.  Jak  przez  te 
lata  zmieniał  się  typowy  polski  wczasowicz? 

Wczasowicz  zmieniał  się  w  zależności  od  tego  ile  go  wczasy 
kosztowały.  Kiedyś wszystko  było za  darmo  a  my  nie  mogliśmy 
nadążyć  z  organizacją  wycieczek  autokarowych  i  tym  podob
nych  imprez.  Wczasowicz  domagał  się  wszystkiego  gdyż  za  nic 
nie  musiał  płacić.  Teraz  kiedy  wszystko  ma  swoją  cenę  or
ganizujemy  wycieczki  piesze  a  nie  autokarowe.  Zmienił  się  też 
przekrój  społeczny  ludzi  kupujących  wczasy.  Dawniej  przewa
żali  tzw.  ludzie  pracy.  Od  kilk u  lat  stale zwiększa  się grupa  osób 
o  których  można  powiedzieć,  że  mają  pieniądze.  Nie  przyjeż
dżają  już  rodziny  wielodzietne.  Pokoje  cztero  i  pięcioosobowe 
stoją  puste. 

Jaki  wczasowicz  sprawia  najwięcej   kłopotów? 
Dzisiaj  tych  kłopotów  jest  znacznie  mniej.  Może  wynika  to 
z  faktu  zmiany  naszego  stosunku  do  gości.  Dawniej  ludzie 
pchali  się  do  nas  drzwiami  i  oknami  a  myśmy  nie  mieli 
wystarczającej  liczby  miejsc.  Teraz  musimy  zabiegać  o  klienta; 
starać się tak  go obsłużyć  by przyjechał  tu jeszcze.  Może  dlatego 
nie  widzimy  wad  gości. 

Czy  wczasowicze  często  nadużywają  alkoholu... 
Tu  też zaszła zmiana.  Dzisiejszy wczasowicz bardziej sobie ceni  to 
za co tyle zapłacił.  Upić się może w domu.  Dawniej, np.  wycieczki 
zakładowe  ograniczały  się  wyłącznie  do  picia  wódki,  często  za 
pieniądze  zakładu  pracy.  Zdarzali  się goście  którzy  po  powrocie 
z  takiej  wycieczki  nie  wiedzieli  nawet  gdzie  byli.  Podkreślam 
jednak,  że  obecnie  bardzo  wiele  zmieniło  się  na  lepsze. 

Czy  bywają  w  Mufloni e  goście  zagraniczni? 
Nawet  sporo.  Głównie  Niemcy  którzy  niedawno  wyemigrowali 
z  naszego  kraju.  Nasze  ceny  są  dla  nich  bardzo  niskie  skoro 
śniadanie,  obiad,  kolacja  i nocleg  kosztuje w  przeliczeniu  ok.  15 
DM .  Dużo  bywało  wycieczek  jugosłowiańskich.  Byli  to  dość 
kłopotliwi  goście.  Dużo  niszczyli  ale  płacili  za  szkody.  Mieli 
pieniądze  i  gest.  Wszyscy  goście  zagraniczni  są  zachwyceni 
krajobrazem  Ustronia.  Narzekają  jednak  na  niski  poziom  hoteli, 
na  wyposażenie  pokoi,  na  prymitywną  infrastrukturę.  Potrzebne 
są  nam  parkingi,  stacje  obsługi  samochdów  z  prawdziwego 
zdarzenia.  Brak w Ustroniu  benzyny  bezołowiowej i goście muszą 
po  nią  jeździć  do  Skoczowa,  Cieszyna  a  często  jeszcze  dalej. 
Moi m  zdaniem  władzom  miasto  powinni  zależeć na jak  najwięk
szej ilości wczsowiczów w Ustroniu.  Przecież na  naszych  gościach 
zarabia  całe  miasto.  Każdy  turysta  to  pieniądze  dla  Ustronia. 
Trzeba  zrozumieć,  że  im  bardziej  będzie  się  turystyka  rozwijać, 
tym  lepiej  będzie  się  żyło  nam  wszystkim  w  Ustroniu. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Pożarnej  w  Cieszynie  Kazimierz  Chrapek,  kpt.  poż.  Kazimierz  Małe
cki,władze  miasta  i  delegacje  jednostek  OSP  Rejonu  Cieszyńskiego, 
przywita!  prezes  OSP  w  Nierodzimiu  Juliusz  Pindor.  Historię  jednostki 
przedstawił  w  swym  przemówieniu  Wincenty  Kędzierski.  Z  okazji 
jubileuszu  ufundowana  została  tablica  pamiątkowa,  i podczas  uroczys
tości  wbi jano  pamiątkowe  gwoździe.  Część  oficjalną  zakończyło  wrę
czenie  odznaczeń.  Złote  medale  za  zasługi  dla  pożarnictwa  otrzymali 
Adolf  Husar   i Władysław  Zieliński ,  srebrne  Władysław  Bodziuch  i Fran
ciszek  Ciemała.  brązowe  Krystyn a  Siłek  i  Andrzej   Śliż.  Odznaki  za 
współzawodnictwo  wręczono  Franciszkowi  Kudl e  i  Leszkowi  Mocars
kiemu.  Dyplomy  uznania  nadano  przez  ZOSP  w  BielskuBiałej  otrzy
mali:  Paweł  Cholewa,  Antoni  Balcarek,  Karol  Wantulok ,  Władysław 
Husar   i  Juliusz  Pindor.  Uroczystości  zakończył  festyn  strażacki. 

Burmist rz  Miasta  Us t ron ia  zaw iadamia  wszystkich  mieszkań
ców,  że  w  dniu  9  l is topada  br.  pragnie  zorgan izować  po  raz  drugi 
„Bie g  Leg ionów"  dla  uczczenia  Święta  Niepodległości.  Z  uwagi  na 
brak  dotacji  z  budżetu  cent ra lnego  na  organizację  zawodów 
spor towych  prosi  mieszkańców,  k tórzy  chcieliby  sponsorować 
imprezę  o  wsparcie  f inansowe  lub  rzeczowe  na  nagrody  dla  dzieci 
i  młodzieży  szkolnej.  Dek larac je  proszę  k ierować  do  Wydzia łu 
Oświaty,  Ku l tu ry  i  Rekreacji  tel.  3571  w  godz.  7.30—15.30,  tam 
także  można  uzyskać  in fo rmac je  o  imprezie. 



Przetarg  na  najlepszą  ofertę  kompleksowego  zagospodarowania 
stałych  odpadów  komunalnych  połączonego  z segregacją  i eksploatacją 
wysypiska, wygrała  firma pana  Leona  Troszoka  „Trosbud".  W  przetar
gu  wzięły  udział  3  firmy. 
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Zarząd  Miasta  powołał  Miejskie Biuro Wyborcze.  Jego  kierownikiem 
została  pani  Jolanta  KrajewskaGojny,  zastępcami  pani  Krystyna 
Bobrzyk  i pan  Czesław  Gluza.  Do  zadań  MBW  należą  prace  związane 
z  technicznym  przygotowaniem  wyborów. 
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Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ust roń"  pod  dyrekcją  Ewy  Bo

cekOrzyszek  nagrał  dla  Polskiego  Radia  w  Katowicach  30  minutową 
audycję  poświęconą  pieśniom  regionu  Śląska  Cieszyńskiego,  oraz 
śpiewaniu  rodzinnemu.  Audycja  emitowana  będzie  w  pierwszych 
dniach  października. 
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W  dniach  od  25.07  do  11.09.91  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej  przy  Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu  odbyła  się  kontrola  NIK 
0 charakterze ogólnopolskim.  Kontrola  nie wykazała  żadnych  uchybień 
natury  finansowej  ani  dyscypliny  pracy.  Zalecono  zmianę  warunków 
pracy  Ośrodka  poprzez  zwiększenie  ilości  pomieszczeń,  celem  lepszej 
obsługi  mieszkańców.  Burmistrz  Miasta  podjął  natychmiast  decyzję 
1  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  został  przeniesiony  z  Urzędu 
Miejskiego  na  ul.  Słoneczną  (za  nową  centralą  telefoniczną,  tel.  2634). 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

Bożena  Tomala.  Kaczyce  i  Ireneusz  Podżorski,  Ustroń 
Katarzyna  Goliszewska,  Ustroń  i  Zbigniew  Matuszny,  Ustroń 
Izabela  Tatar .  Ustroń  i  Piotr   Gawlas.  Ustroń 
Magdalena  Sukiennik.  Ustroń  i  Leszek  Bączck.  Ustroń 
Iwona  Smożek,  Ustroń  i  Zbigniew  Kamiński .  Borków 
Beata  Błachut,  Szczytna  i  Zbigniew  Czepił  Wodzisław  Śl. 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubiletów: 

Ewa  Tyrna,  lal  80,  ul.  Katowicka  141 
Emili a  Błocha,  lat  90.  ul.  Skoczowska  131 
Jadwiga  Stępowska,  lat  91.  ul.  Wiśniowa  I 
Jadwiga  Kłósko.  lat  90,  ul.  Krzywaniec  60 
Zuzanna  Sztwiertnia,  lat  90,  ul.  Źródlana  123 

6   & 
W  Międzynarodowych  Targach  Górnictwa.  Energetyki  i  Metalurgii 

„Simex"  które  odbyły  się  14—18  września  w  Katowicach  uczestniczył 
Zakład  ConsultingowoProdukcyjny  „Ekspert"  z Ustronia.  W  targach 
wzięło  udział  280  wystawców.  Stoisko  ustrońskiej  firmy  cieszyło  się 
dużym  zainteresowaiem  o  czym  może  świadczyć  konieczność  do
drukowania  materiałów  informacyjnych  już  w  czasie  targów. 

H   it 
Czwartą  nagrodę  w  XVII I  Ogólnopolskim  Konkursie  „Życi a  War

szawy"  na  najlepsze prace  maturalne  z języka  polskiego  zdobył  Maciej 
Georg,  uczeń  LO  im.  Kopernika  w  Cieszynie,  mieszkaniec  Ustronia. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Sztwiertnia  Józef,  lat  77.  ul.  Wiśniowa, 

Szczupaki  na  wędkach 
W  sobotę  21  września  sekcja  wędkarska  ustrońskiej  „Kuźni "  zor

ganizowała  na  swoich  stawach  zawody  szczupakowe.  Po  trzygodzin
nych  zmaganiach  z  rybą  można  było  ustalić  kolejność  najlepszych 
wędkarzy:  1.  Piotr  Kluska  —  139  pkt„   2.  Mieczysław  Brudny  —  134 
pkt.,  3.  Władysław  Pinkas  —  104  pkt.,  4.  Artur  Kluz  103  pkt„   5. 
Andrzej  Walczysko  —  98  pkt.,  6.  Elżbieta  Wantulok  —  90  pkt. 
Największą  sztuką  mógł  się pochwalić  Jerzy  Banszel.  którego  szczupak 
mierzył  83  cm!  W  zawodach  startowało  55  wędkarzy  (w  tym  4  panie). 

Sekcja  wędkarska  „Kuźni "  Ustroń  liczy  86  osób,  pracowników 
zakładu  i jest  częścią  ustrońskiego  Koła  Polskiego  Związku  Wędkar
skiego.  Funkcję  prezesa  pełni  Józef  Gomola,  gospodarzem  jest  Zbig
niew  Wantuła  a  kapitanem  sportowym  Zbigniew  Rzcźniczek. 

I  jeszcze  coś  dla  smakoszy  ryb  nie  posiadających  wędki  i  karty 
wędkarskiej.  W  pierwszą  sobotę  października  wędkarze  zapraszają  na 
zakupy  karpia  i tołpygi  w cenie  lOtys.  zł za  kilogram  (w godz.  10—13). 

21.09.91  r. 
O  godz.  11.30  przebywający  na 
wczasach  w  DW  „Maciejka" 
dwudziestoletni  mieszkaniec  Beł
ku,  spadł  z  balkonu  5  piętra  na 
posadzkę  przed  budynkiem  do
znając ciężkich  obrażeń  ciała.  Po
stępowanie  wyjaśniające  okolicz
ności  wypadku  w  toku. 

22.09.91  r. 
O  godz.  11.00  na  skrzyżowaniu 
ulic  3  Maja  i Hutniczej  doszło  do 
kolizj i  drogowej  samochodu  po
lonez  KBF  3807  z  Renaultem 
BLC  2363.  Przyczyną  wymusze
nie pierwszeństwa  przejazdu  przez 
kierującego  Polonezem.  Straty 
ok.  6  min  zł. 

24.09.91  r. 
O  godz. 9.30 na  ulicy  Cieszyńskiej 
Zaporożec  KA E  1209  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  powo
dując kolizję z  Fiatem  126 p  BBC 
2695.  Straty  ok.  2  min  zł. 

25.09.91  r. 
Godz.  2.00.  Jadący  z  nadmierną 
prędkością  ulicą  Daszyńskiego 
Fiat  !26p  BBN  na  łuku  zakrętu 
w  lewo  zjechał  na  chodnik  i  prze
koziołkował.  Obrażeń  ciała  do
znała  pasażerka  którą  odwieziono 

Na  ui.  Gałczyńskiego  (od  stro
ny  ul.  Brody)  ustawiono  znaki 
drogowe  zakazu  postoju  w  dni 
nieparzyste,  oraz  równolegle  za
kazu  postoju  w  dni  parzyste.  Za
kazy  obowiązują  w ciągu  dnia  od 

do  szpitala.  U  wszystkich  osób 
jadących  tym  samochodem  stwie
rdzono  zawartość  alkoholu  we 
krwi .  Postępowaie  wyjaśniające 
prowadzi  komisariat.  Straty  ok. 
4  min. 

25.09.91  r. 
O  godz.  13.50  na  ul.  Katowickiej 
w  Nicrodzimiu  Volkswagen  BLL 
6240  wymuszał  pierwszeństwo 
przejazdu  w  wyniku  czcgo  Polo
nez  KCU  0518  wpadł  do  rowu. 
Straty  ok.  5  min.  Postępowanie 
prowadzi  komisariat. 

Komendant 
Gawłowki 
komentuje 

W ostatnim  okresie  Komisariat 
Policji  w  Ustroniu  wzmocniono 
sześcioma  funkcjonariuszami  od
działów  prewencji  /  BielskaBia
łej.  Zgodnie  z  postulatami  zarzą
du  Miasta  pełnić}   oni  służbę  pre
wencyjną  w  godzinach  dopołud
niowyeh  i popołudniowych  w cen
trum  miasta.  Współpracując  ze 
Strażą  Miejską  w  sprawach  po
rządkowych,  niedozwolonych 
parkowań,  wybryków  chuligań
skich  itp.  Już  teraz  można  stwier
dzić,  że  znacznemu  zmniejszeniu 
uległa  ilość  zdarzeń  w  których 
musieliśmy  interweniować. 

godz.  7—17.  Wprowadzono  je  po 
to, aby  ułatwić  poruszanie  się  po
jazdów  po  ul.  Gałczyńskiego 
a  także  mając na  względzie  konie
czność  odśnieżania  w  okresie  zi
mowym.  Mamy  nadzieję,  że  krót
kie  okresy  zakazu  w  niewielkim 
stopniu  utrudnią  życie  parkują
cym. 

Sprostowanie 

Członkiem  Rady  Programowej  „ G U "  został  Stanisław  Niemczyk 
a  nic jak  błędnie  podaliśmy  Henryk  Niemczyk.  Przepraszamy. 

BEATA  KORZE Ń 
BEZKONKURENCYJN A 

W  biegach  przełajowych  zorganizowanych  12 września  przez  Miejski 
Zarząd  Szkolnych  Zespołów  Sportowych  na  terenach  położonych 
w okolicach  Szkoły  Podstawowej w Lipowcu, wzięło  udział  144 uczniów 
za  wszystkich  ustrońskich  szkół  podstawowych.  Dziewczęta  biegły  na 
dystamsie  1000  m.  Pierwsze  miejsce  zajęła  Beata  Korzeń,  2.  Anna 
Sztwiertnia,  3.  Beata  Bednarczyk.  Chłopcy  biegli  na  1200 m  i najlepszy 
okazał  się  Adam  Puzoń,  2.  Damian  Chraścina  i  Marcin  Tymowicz, 
3.  Adam  Madusiok.  Drużynowo  zwyciężyła  SP  nr  2  przed  SP  nr  1 
i  SP  nr  5. 

W dwanaście dni  później na  boisku  SP2 odbyły  się Miejskie  Igrzyska 
Młodzieży  Szkolnej.  Rozegrano  czwórbój  lekkoatletyczny  na  który 
składa  się  rzut  piłką  palantową,  skok  w  dal.  sprint  i  bieg  średni. 
Drużynowo  w  konkurencji  chłopców  zwyciężyła  SP2  —  1239  pkt.,  2. 
SP3 —  1074,  3. SP5 —  1036.  Indywidualnie:  1.  Damian  Chraścina.  2. 
Michał  Kozłowski.  3.  Janusz  Labak.  4.  Piotr  Szelest,  5.  Krzysztof 
Korcz,  6.  Marcin  Tymowicz. 

Wśród  dziewcząt  drużynowo  pierwsze  miejsce  zajęła  SP2  1231 
pkt., 2. SP1 —  1226, 3. SP5 —  1146.  Indywidualnie  1. Beata  Korzeń. 2. 
Anna  Sztwiertnia,  3.  Anna  Cholewa  i  Katarzyna  Szpak.  5.  Agnieszka 
Szymkiewicz,  6.  Lidia  Gogółka. 
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Szanowna  Pani  Burmistrzyni  —  Kuhn 
Szanowny  Panie  Merze  —  Richmond 
Szanowne  Panie  i  Panowie. 

Niezwykle jest  mi  przyjemnie  przemawiać  w mieście  partner
skim  NeukirchenVluyn  na  spotkaniu  przedstawicieli  tego 
miasta  z  delegacjami  mieszkańców  polskiego  Ustronia  i  fran
cuskiego  Mouvaux. 

To,  że mogliśmy  się  tu  spotkać,  bez jakichkolwiek  trudności, 
po  prostu  przyjechać  tak  sobie,  bez wiz  i dodatkowych  formal
ności,  jest  wynikiem  budowania  europejskiej  formacji  nie 
znającej  granic. 

Spełniają  się  plany  Roberta  Schumanna  francuskiego  mini
stra  spraw  zagranicznych  o  Zjednoczonej  Europie. 

Wypełniają  się  treścią  postanowienia  Konferencji  Bezpie
czeństwa  i  Współpracy  w  Europie  z  Helsinek. 

Cieszymy  się  z  pozytywnego  przebiegu  debaty  w  parlamen
tach  Niemiec  i  Polski  nad  układami  granicznymi  i  o  dobrym 
sąsiedztwie.  Podzielamy  opinię  Kanclerza  Federalnego  Hel
muta  Kohla,  że  układy  te  stanowią  kamień  milowy  we  współ
czesnej  historii  polskoniemieckiej  oraz  to,  że  w  obliczu  wojny 
domowej  w  Jugosławii  i  niepokojów  narodowych  w  Związku 
Radzieckim,  ratyfikowanie  tych  układów  będzie  posłaniem  do 
innych  narodów  naszego  kontynentu,  aby  pełną  nieraz  cierpień 
przeszłość  przezwyciężyć  w  drodze  pokojowego  kompromisu 
i  wspólnie  budować  przyszłość  opartą  na  zaufaniu  i  dobrym 

sąsiedztwie.  Uważam  podobnie  jak  deputowany  CSV  Hart
munt  Koschyk,  że  układy  graniczny  i o  dobrym  sąsiedztwie  to 
nie  koniec  jakiegoś  etapu  ale  początek  nowych  procesów. 
Potrzeba  praktycznego  porozumienia  od  dołu. 

Tego  co właśnie my  robimy,  z satysfakcją  przyjmujemy głosy 
podobne  do  refleksji zgłoszonych  w  Bundestagu  przez  deputo
wanego Zielonych/Sojusz  '90 Gerda  Poppe,  który  przypomniał, 
że impulsy  z Polski  miały zasadnicze  znaczenie dla  późniejszego 
rozwoju  wydarzeń  w  N RD  i zjednoczenia  Niemiec.  Przybyłem 
tu  do  Neukirchen  Vluyn  prosto  ze  Strasbourga,  gdzie  wraz 
z innymi  burmistrzami  miast  przygranicznych  Polski  i Niemiec, 
byliśmy gośćmi  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  Europy.  Obie 
te  organizacje  przywiązują  wielką  wagę  do  współpracy  miast 
z dwóch  państw  EWG  z miastem  z Europy  ŚrodkowoWschod
niej.  W  imieniu  mieszkańców  miasta  Ustroń  wyrażam  chęć 
i  gotowość  współpracy  z  francuskim  miastem  Mouvaux. 
Wierzę,  że  dobry  Bóg  już  dawno  przebaczył  chrześcijańskiej 
Europie  łamania  praw  boskich  w czasie  II wojny  światowej  i po 
jej  zakończeniu,  i  teraz,  widząc  to  właśnie  co  robimy  na  rzecz 
budowy  jednego  wspólnego  domu  w  Europie  —  błogosławi 
naszym  działaniom. 

Przemówienie  wygłoszone  w dniu  20.09.1991  r. w Domu  Kultury 
w  Neukirchen  Vluyn  na  spotkaniu  delegacji  partnerskich  miast 
NeukirchenVluyn  —  Östron  —  Mouvaux  przez  burmistrza 
Andrzeja  Georga. 

W dniach  17—21.09.91  przeby

wała  w  NeukirchenVluyn  7oso

bowa  delegacja  Polskiego  Klubu 

Ekologicznego z Ustronia.  Ekolo

dzy zostali  zaproszeni  przez  partię 

Zielonych  (Die  Grünen)  z  którą 

już  w  kwietniu  nawiązano  osobi

ste  kontakty. 

Naszą  grupę  powitali  17.09. 

wieczorem  nic  tylko  Zieloni,  lecz 

także  Pani  K.  Kuhn  (burmistrzy

ni)  i  Pan  H.  Fatheuer  (Dyrektor 

Miasta),  co  było  dla  nas  miłą 

niespodzianką.  Na  program  po

bytu,  przygotowany  niezwykle 

starannie  i  ciekawie,  po  części 

przez  władze  NeukirchenVluyn 

i  po  części  przez  partię  Zielonych 

składało  się: 

zapoznanie  z  funkcjonowa

niem  nowoczesnej  oczyszczalni 

ścieków  (firma  LI N EG)  w  sąsied

nim  mieście  Moers, 

zwiedzanie  ujęcia  wody 

(Wasserwerk)  dla  Ncukirchen

Vluyn, 

wycieczka  do  lasu  stanowią

cego  obszar  ochronny  (Natur

schutzgebiet), 

— zapoznanie  się  z  techniką 

składowania  odpadów  na  wysypi

sku  w  miejscowości  Viertsen  oraz 

z  koncepcją  usuwania  odpadów 

komunalnych  z  terenu  Neukir

chenVluyn, 

wycieczka  do  rezerwatu 

przyrody  znajdującegp się  na  wy

spie  Bislicher  Insel  (na  Renie) 

w  miejscowości  Xanten. 

Każdy  z punktów  programu  był 

bardzo  interesujący  i wręcz  narzu

cał  dokonywanie  porównań  z  wa

runkami  naszymi...  (O  tym  bliżej 

jednak  w  najbliższych  numerach 

„GU") . 

Ustrońscy  ekolodzy  mieszkali 

u  rodzin  Zielonych,  mając  tym 

samym  możliwość  zapoznania  się 

z  ich  życiem  rodzinnym  i  pogląda

mi na wiele aktualnych  spraw  miej

scowości  i Płn.  NadreniiWestfalii. 

Przeprowadzono  także  oficjalne 

rozmowy  z  Zielonymi,  których 

w  NV  jest  30.  W  39  osobowej 

Radzie Miejskiej „Di e Grünen"  po

siadają  3  mandaty  (SPD  —  19, 

CDU  —  15, F DP  —  2). Na  sobot

nim  festynie „Dorffest", dużym  za

interesowaniem  cieszyło  się  stoisko 

informacyjne Zielonych.  Są  oni  lu

dźmi na ogół młodymi  (25—35  lat), 

sympatycznymi, z którymi  połączy

ły  nas  wspólne  poglądy  i  więzy 

serdeczności.  Wstępnie  uzgodnio

no że na początku czerwca 92 Zielo

ni  z  NV1 złożą  wizytę  w  Ustroniu, 

która  przyczyni  się do  dalszej  reali

zacji  idei  o  partnerstwie  pomiędzy 

naszymi  miastami. 

Zygmunt  Białas 

Owacje  i  wzruszenia 
Wyjazd  do  NeukirchenVluyn  byl  dla  dziecięcego  zespołu  „Mał a 

Czantor ia"  działającego przy  Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej jedną  wielką 
przygody  i  wspaniałym  przeżyciem  artystycznym.  Dla  zespołu  był  to 
pierwszy  wyjazd  zagraniczny  a  drugi  poważniejszy  występ  nie  licząc 
kilk u  lokalnych.  Ten  drugi  to  udział  w  Wojewódzkim  Przeglądzie 
Dziecięcych  i  Młodzieżowych  Zespołów  Artystycznych,  gdzie  zespół 
odnotował  swój  pierwszy  sukces  wyróżnienie  kategorii  „S"  czyli 
najwyższe  wyróżnienie  jakie  mogą  zdobyć  tego  typu  zespoły  w  skali 
ogólnopolskiej.  Zespół  działa  od  niespełna  roku  pod  kierunkiem 
znakomitego  pedagoga  i  muzyka  p.  Mariana  Żyły.  Członkami 
zespołu  są  uczniowie  i  absolwenci  SP2.  W  skład  zespołu  wchodzą: 
Magda  Hudzieczek  (solo  —  sopran),  Ewa  Kornas  (Solo  alt, 
skrzypce),  Przemek  Zwias  (flet)  oraz:  Monika  Gogółka,  Iwona 
i  Janka  Pilch,  Maciek  Chowaniok,  Marcin  Adamczyk,  Agnieszka 
Gerlic,  Kasia  Siwiec. 

„Mał a  Czantor ia"  podbiła  serca  wszystkch  uczestników  spotkania 
w  NeukirchcnVluyn:  mieszkańców  miasta,  zaproszonych  gości  z  fran
cuskiego  miasta...  i naszej  ustrońskiej  delegacji.  20  minutowy  program 
wypełniony  pieśniami  ludowymi  ze  Śląska  Cieszyńskiego,  wywarł  na 
wszystkich  ogromne  wrażenie.  Zespół  występował  w  oryginalnych 
strojach  cieszyńskich.  „Mał a  Czantor ia"  zaprezentowała  wysoką  kul
turę  muzyczną  i  artystyczną. 
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Owacje i wzruszenia (dokończenie) 
Sympatycznym  akcentem  było  przekazanie  na  ręce  rodzin  gosz

czących  ustrońską  delegację,  serdecznych  podziękowań  za  wspaniały 
gościniec  jaki  został  zgotowany  przez  gospodarzy.  W  podzięce  zespół 
zadedykował  rodzinom  pieśń  „Ojcowski  dom",  którą  dzieci  śpiewały  po 
niemiecku.  Na  zakończenie  programu  zespół  wykonał  pieśń  pożegnalną 
pt.:  „Ogniska  już dogasa  blask".  W  czasie  tejpieśni  wszyscy  włączyli  się 
do wspólnego  śpiewania  i na stojąco, podając sobie  ręce razem  z dziećmi 
dopełniły  treść  wszystkich  przemówień  o  przyjaźni, a wszystkim  ofiaro
wały  najpiękniejszy  upominek  —  dziecięcy  koncert. 

W  drugi  dzień  wizyty  zespół  występował  jeszcze dwukrotnie  w  czasie 
dorffestu  na  ulicznej estradzie  i  również  skupił  największą  ilość  słucha
czy.  Oczywiście  najbardziej  emocjonalnie  do  występu  „Małej  Czan
tori i "  podchodziły  rodziny,  które  gościły  dzieci. 

Wspominając  artystyczne  przeżycia  „Małej  Czantor i i"  nie  sposób 
pominąć  kontaktów  osobistych,  jakie  dzieci  nawiązały  z  rodzinami 
niemieckimi.  Wytworzyły  się  autentyczne  więzy  przyjaźni,  pomimo 
bariery  językowej  dzieci  bezkolizyjnie  komunikowały  się  ze  swoimi 
opiekunami.  Niemieckie  rodziny  nie  szczędziły  serca  naszym  dzieciom. 
Tych  przeżyć  i emocji  nie da  się opisać w kilk u  zdaniach.  Najważniejsze, 
że  na  pewno  na  trwale  wpiszą  się  w  dziecięcą  pamięć. 

Na  pożegnanie  dzieci  śpiewały  jeszcze  raz  pieśń  pożegnalną,  która 
zjednoczyła  wszystkich  w gorącym  uścisku  dłoni,  wszyscy  żegnali  się  ze 
wzruszeniem  i  łzami. 

Wydaje  się,  że  zespół  zapracował  na  kolejny  wyjazd.  Został  już 
wstępnie  zaproszony  na  lipiec  przyszłego  roku.  Po  gorączce  przeżyć 
i  emocji  zespół  przystąpi  do  swojej  codziennej  pracy,  a  atmosfera 
sukcesu  zapewne  zmobilizuje  ich  do  tego.  _  K 

DO  EUROPY! ! ! 
Byłem  członkiem  delegacji 

Ustronia  wizytującej  Ncukir
chenVluyn  nasze  miasto  partner
skie,  uczestniczyłem  więc  w  his
torycznym  wydarzeniu  otwierają
cym  furtkę do  zjednoczonej  Euro
py

Wiozący  nas  autobus  odmó
wił  posłuszeństwa  w  okolicach 
Gliwic .  Do  dziś  nikt  z.  uczestni
ków nie doczekał  się przeprosin  za 
ponad  4godzinne  oczekiwanie  na 
usunięcie  awarii  spowodowanej 
niedbalstwem.  Przewoźnik  jest 
w  dobrym  humorze. 

Nad  ranem  ruszyliśmy  podbi
jać  Europę. 

W  pierwszym  dniu  pobytu 
ustrońscy  „zieloni"  byli  gośćmi 
firmy  zajmującej się utylizacją  od
padów.  Zwiedzaliśmy  m.in.  wysy
pisko  śmieci  i  siedzibę  firmy.  Po
dziwialiśmy  wzorcową  organiza
cję  pracy,  profesjonalizm  na  naj
wyższym  poziomie.  Firma  posia
da  dane  o  wszystkich  odpadach 
np.  wie dokładnie  ile  ton  makula
tury,  złomu  i  szkła  „wyproduku
je"  za  10  lat  ich  miasto. 

Po  południu  w  ramach  wol
nego czasu,  zorganizowaliśmy  so
bie  wypad  do  pobliskiego  Xanten 

miasta,  w  którym  na  początku 
drugiego  stulecia  naszej ery  cesarz 
Trajan  założył  warownie.  Można 
tam  obejrzeć  amfiteatr  rzymski, 
wykopaliska  archeologiczne, 
zwiedzić  muzeum. 

Wieczorem  spotkanie  w  Do
mu  Kultury  z udziałem  60osobo
wej delegacji  francuskiego  miasta 
Mouvoux,  które  również  podpi

sało  umowę  partnerską  z  naszymi 
gospodarzami. 

W  sobotę  od  rana  sześciu 
ustrońskich  plastyków  przygoto
wywało  stoisko  prezentujące  na
sze  miasto.  Foldery,  plakaty,  ma
larstwo,  grafika,  koronki,  rzeźby 
—  oto  nasza  oferta.  Na  brak 
oglądających  i  kupujących  nie 
można  było  narzekać.  Niemcy  za
interesowani  byli  nic  tylko  wyro
bami  artystycznymi,  ale  także  na
szym  Zawodziem.  Jedynym 
zgrzytem  przy  stoisku  było  nie
stosowne  zachowanie  pijanego 
klienta.  Klient  okazał  się  być  Po
lakiem,  który  od  ośmiu  miesięcy 
bezskutecznie  usiłuje  przystoso
wać  się  do  życia  w  Niemczech. 

Wyjazdowi  w  niedzielne  połu
dnie  towarzyszyły  pamiątkowe 
zdjęcia,  przemówienia  i...  obawa, 
czy  autobus  zdoła  dowieść  nas  do 
Ustronia.  Dowiózł. 
Reasumując: 
1.  Podpisanie  partnerskiej  umo
wy  z  niemieckim  miastem,  mimo 
wymiernych  korzyści  nie  otwiera 
drzwi  do  Europy.  Do  tego  po
trzebna  jest  zmiana  mentalności. 
R Ó Ż N I M Y  SIĘ. 
2.  Zawodzie  i Jaszowiec mogą  być 
propozycją  interesującą  zachod
nich  klientów.  M A M Y  ATUT . 
3.  Trzeba  uczyć  się  permenentnej 
walki  o zdrowe powietrze,  zdrową 
żywność  i  wodę.  WARTO. 

Wszędzie  w  Polsce  widzimy  na 
płotach  jednobrzmiące  tabliczki 
„Uwaga  zły pies". Psy złe z  natury 
są  tylko  wyjątkami.  W  Neukir
chenVluyn  na  takich  tabliczkach 
pisze  się  „Pilnuje  nas  Azor".  I  to 
jest  różnica  — j e d na  z  wielu. 

Z.B. 

Oszczędności,  „obcinanie  godzin",  pieniądze  których  nic  ma.  to 

najczęstsze  tematy  rozmów  w  nowym  roku  szkolnym  w  ustrońskiej 

„dwójce".  Klimatyczna  Szkoła  Podstawowa  nic jest wyjątkiem i jak  całą 

oświatę  czekają  ciężki  rok  —  może  najcięższy  od  czasu  przeprowadzki 

w  1976  r.  ze  starej  szkoły. 

Na  pozór  wszystko  wygląda  dobrze.  Dzieci  jak  zwykle  hałasują  na 

przerwach,  lekcje  się  odbywają,  działa  świetlica  i  stołówka.  Gdy  się 

wejdzie  na  chwilę  do  szkoły  t rudno  zauważyć,  że  nie  ma  w  tym  roku 

zajęć  dodatkowych  dla  dzieci  słabszych  tzw.  „zespołów  wyrównaw

czych".  Nic  widać  też  braku  przedmiotowych  kółek  zainteresowań  dla 

tych  najzdolniejszych,  ani  tego,  że  ograniczono  znacznie  pozalekcyjne 

zajęcia  sportowe.  „Efekty"  tego  stanu  rzeczy  pojawią  się  później.  Oby 

były jak  najmniejsze. Zmniejszenie  liczby  godzin  na  dany  przedmiot  to 

łamigłówka  dla  nauczycieli.  Jak  uczyć  by  nauczyć,  bo  przecież  program 

i  podręczniki  się  nie  zmieniły.  To  są  problemy  z  którymi  każda  szkoła 

musi  sobie  radzić  sama.  I  tak  ustrońskie  dzieci  nie  są  w  najgorszej 

sytuacji;  działa  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej,  jest  klub  sportowy 

K S  Kuźnia,  są  świetlice  SM  Zacisze.  Jest  od  tego  roku  Ognisko 

Muzyczne. 

Jednak  zmniejszenie  liczby  lekcji  i  zlikwidowanie  zajęć  pozalekcyj

nych  nie  są  jedynymi  kłopotami  szkoły.  Jest  wiele  spraw,  które 

bezpośrednio  nie  dotyczą  nauczania  ale  wpływają  na  warunki  w  jakich 

dzieci  naukę  pobierają. Choćby  to, że szkoła  od  tego  roku  nic  zatrudnia 

konserwatorów.  „Dwó jka"  to  olbrzymi  budynek  w  którym  przebywa 

codziennie  prawie  1000  zdrowych,  żywych  dzieci.  W  szkole  pracują 

w  przeważającej  części  kobiety  i  nic  ma  nikogo  kto  naprawi  ławkę, 

krzesło,  kran  czy  okno.  A  ciągle  coś  się  psuje.  Tych  paru  nauczycie

limężczyzn,  gdyby  chcieli  pomagać  w  każdej  sytuacji  musieliby  po 

prostu  przestać  uczyć  i  zająć  się  naprawami.  Dlatego  też  nauczyciele 

i dyrekcja  częściej  niż  kiedyś  będą  się  w  tym  roku  zwracać  o  pomoc  do 

rodziców.  Zmusza  do  tego  bieda  i troska  o  to  by  warunki  nauki  były  po 

prostu  normalne.  Czyste  klasy,  całe  stoliki  i  krzesła,  półki  na  pomoce, 

podłogi  i  ściany  bez  dziur,  działające  ogrzewanie  i  sanitariaty  to 

minimum,  którego  bez  pomocy  rodziców  nic  da  się  osiągnąć.  Są  już 

liczne  dowody,  że  rodzice  nie  dadzą  „dwójce"  zginąć,  że  jest  to  ich 

szkoła  której  zawsze  w  potrzebie  pomagali  i  pomogą  w  tym  roku. 

13  września  zebrał  się  pod  przewodnictwem  Edwarda  Wójcika 

Komitet  Rodzicielski,  który  zwrócił  się z apelem  do  rodziców  o  pomoc 

szkole.  Na  odzew  nie  trzeba  było  długo  czekać,  bo już  tego  samego  dnia 

zawiązał  się komitet  budowy  dodatkowej  szatni  któremu  przewodniczy 

i energicznie  organizuje  pracę  pan  Ryszard  Kozak,  a  znacznej  pomocy 

udzielił  pan  Edward  Holeksa.  Komitet  uchwalił  także  opodatkowanie 

w wysokości  50 tys. zł od  rodziny  na  niezbądny  natychmiastowy  remont 

centralnego  ogrzewania. 

Przeprowadzono  już  pierwsze  remonty  i  naprawy  mebli  w  klasach. 

Zajęli się  tym  rodzice:  Marek  Gerlic,  Zygmunt  Kalcnik,  Józef  i Grażyna 

Łukowie,  Stefan  Winter,  Władysław  Łukosz  i Andrzej Górny.  Z  pomo

cą  materialną  szkole  pośpieszyli:  Anna  Pilch,  Józef  Waszek,  Fryderyk 

Herma.  Pan  Rymaszewski  w  imieniu  firmy  „Del ic ja"  przekazał  szkole 

robot  kuchenny.  Zieleń  Miejska  natomiast  wspomaga  wysiłki  aby 

ukwiecić  budynek  i  przekazała  ziemię  do  kwiatów.  Pan  Zdzisław 

Klimurczyk  przekazał  3  min  zł  i  obiecał  pomoc  w  malowaniu  klas. 

Również  rodzicelekarze  Małgorzata  Siwiec  i  Jerzy  Podżorski  służą 

nieodpłatnie  szkole  swą  fachową  wiedzą.  Panowie  Andrzej  Ślebioda 

i  Jan  Czyż  już  w  przeszłości  pomagali  szkole  naprawiając  centralne 

ogrzewanie  i  urządzenia  grzewcze,  a  pan  Jan  Szyła  wspomógł  szkołę 

materialnie  i  fachową  wiedzą  przy  montażu  anteny  satelitarnej.  Panie 

Emilia  Czapla,  Halina  Jurasz  i Margari ta  Stachowiak  wspierają  finan

sowo  imprezy  klasowe. 

Dzięki  ofiarności  rodziców  do  których  dołączyli  na uczy ciclc  istnieje 

szkolny  fundusz  SOS  z  którego  opłaca  się  obiady  dla  dzieci.  Ingeborga 

Jakubowicz  i  Halina  Jurasz  co  miesiąc  wspomagają  znacznie  ten 

fundusz.  Personel  szkoły  zrobi  na  zimę  przetwory  z  przyniesionych 

przez  dzicci  owoców  i  warzyw. 

Nie o  wszystkich  dobroczyńcach  szkoły  napisaliśmy,  bo jest  ich  wielu 

i  każdy  dzień  przynosi  nowe  dowody  ofiarności  i  troski  o  szkołę.  Czy 

starczy  wszystkim  sił  i  środków  by  nie  tylko  przetrwać,  ale  twórczo 

spędzić  ten  rok.  W  „dwójce"  wiemy,  że  z  pomocą  rodziców  —  TAK ! 

Iwona  Wcrpachowska 
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Nierodzim  —  Osiedle  Mepro
zetu 

Lipowiec  —  Przystanek  PKS 
Hermanice  — na  Parkingu 

obok  pawilonu  handlo
wego 

Zawodzie  Dolne  —  za  mos
tem  przy  ul.  Kuźniczej 

Osiedle  Centrum 
Osiedle  Cieszyńskie 
Osiedle  Manhatan 
ul.  Sikorskiego 
Parking  przy  ul.  Partyzantów 
Poniwiec  —  obok  sklepu  spo

żywczego 

Za  Szpitalem  Uzdrowisko
wym —  Zawodzie  Górne 

Parking  pod  wyciągiem  krze
sełkowym  (przewieziony 
będzie na  plac koło  pawi
lonu  spożywczego  w  Po
lanie. 

ul. Chabrów  —  w  najbliższym 
czasie  lokalizacja  będzie 
zmieniona  o  czym  pań
stawa  poinformujemy. 

Pojemniki  na  złom  usytuowa
no przy Szkołach  Podsta
wowych,  oprócz  Dobki. 

Chemia  —  korepetycje,  przygoto
wanie  do  egzaminów  wstępnych. 
Ustroń,  tel.  3325. 

Do  wynajęcia  dwa  pomieszczenia 
40 nr  na  działalność  biurowogos
podarcza.  Tel.  584280  po  godz. 
16.00. 

Sprzedam  maszynę dziewiarską  ja
pońską.  dwupłytową  z  kompute
rem  oraz  maszynę  dziewiarską 
dwupłytową  czeską  Dopletę. 
Waleria  Barańska.  Ustroń,  ul. 
Wojska  Polskiego. 

Tanio  sprzedam  starą  sypialnię, 
tel.  2711. 

Sprzedam  126p  po  wypadku,  tel. 
2436. 

—
—

Z parafi i  EwangelickoAugsburskiej 
Uroczystości  w  kościele  ap.  Jakuba  Starszego  w  Ustroniu: 

W  niedzielę 6 października  obchodzić  będziemy  uroczyście 
Święto  Dziękczynienia  za Żniwa:  o  godz.  8.30  odbędzie  się 
Spowiedź  i  Komunia  Święta,  zaś  o godz.  9.30 — uroczyste 
nabożeństwo  dziękczynne. 
—  W  niedzielę  13  października  br.  odbędzie  się  w  kościele  ap. 
Jakuba  niecodzienna  uroczystość  ordynacji  (wyświęcenia)  pięciu 
nowych  księży  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego.  Ordynacji 
dokona  Ks.  Bp  Jan  Szarek  w  asyście  innych  księży  Kościoła. 
Ordynowani  będą  magistrowie  teologii  ewangelickiej:  Sławomir 
Sikora  z  Ustronia,  Mirosław  Sikora  z Cieszyna,  Marek  Londzin 
z  Czechowic  (odbywał  praktykę  w  Parafii  ustrońskiej),  Roland 
Zagóra  z Cieszyna  i Piotr  Styks z Łodzi.  Uroczyste  nabożeństwo 
ordynacyjne  rozpocznie  się o  godz.  10.00.  Udział  w  nim  wezmą 
liczni  księża, a także  chóry  kościelne. 

W  stan  likwidacji  postawiono  ustroński  „Meprozet".  O  przy
czyny  zapytaliśmy  pełniącego  obowiązki  kierownika  zakładu 
pana  Andrzeja  Sikorę.  Oto  jego  wypowiedź: 
„Przedsiębiorstwo  Mechanizacji  Produkcji  Zwierzęcej  „Mep
rozet"  w  UstroniuNierodzimiu  postawione  zostało  w  stan 
likwidacji —  zarządzenie  wojewody  bielskiego  nr  104/91 z dnia 
17.08.1991  r. Wynik  przeprowadzonej  ekspertyzy  ekonomicz
nofinansowej przez firmę HOLOX  zmusił organ założycielski  do 
bardzo szybkich działań  likwidacyjnych w oparciu  o art.  19 ustęp 
2  ustawy  z dnia  25.09.81  o przedsiębiorstwach  państwowych. 
Organ  założycielski  jakim  jest  wojewoda  na likwidatora  wy
znaczył  mgr  Macieja  Dębowskiego.  Głównymi  celami  prze
prowadzonej  prawnej  likwidacji  przedsiębiorstwa  są: 

—  zmiana  struktury  zarządzania, 
—  efektywne  gospodarowanie, 
—  znalezienie  nowego  właściciela, 
—  sprzedaż zakładu ewentualnemu  nabywcy (części lub całości). 

Środki  ze sprzedaży  przedsiębiorstwa  przeznaczone  są  w  pier
wszej  kolejności  na  zabezpieczenie  zobowiązań  wobec  budżetu 
państwa,  oraz  pozostałych  wierzycieli.  W  chwili  obecnej  istnieje 
możliwość zakupu  przedmiotów nietrwałych  (meble, biurka  itp.), 
natomiast  środki  trwałe  (maszyny  i urządzenia)  można  będzie 
kupwać  dopiero  po  ich  wycenie  przez  biegłych". 

OBWIESZCZENI E 
DOTYCZĄC E  ZAKAZ U  WYPALANI A  ŁĄ K  I  WRZOSOWISK 

Mając  na  uwadze  zagrożenia  pożarowe  oraz  zniszczenia 
naturalnego  środowiska,  jakie  niesie  ze sobą  wypalanie  łąk 
i  wrzosowisk  — Zarząd  Miasta  podaje  wszystkim  osobom 
fizycznym  do  wiadomości,  że  istnieje  karalny  ustawowo  zakaz 
wypalania  łąk i wrzosowisk. 

Zakaz  taki  wprowadza  §  11  pkt 1 i §  12  rozporządzenia 
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z 30  marca  1973 r. w  sprawie 
zabezpieczenia  przeciwpożarowego  lasów,  łąk  i  wrzosowisk 
(Dziennik  Ustaw  nr  12,  poz.  91). 

Zakaz  wypalania  pokrywy  gleby i pozostałości  roślinnych  na 
łąkach  i wrzosowiskach  ma  charakter  bezwzględny  i  nikt  nie 
może  zakazu  tego  uchylić. 

Nadto zabrania  się na  terenach  lasów,  łąk, torfowisk  i wrzoso
wisk oraz w odległości  do  100 m od  nich dokonywania  czynności 
mogących wywołać  niebezpieczeństwo  pożaru, a w  szczególności 
rozniecania  ognisk,  pozostawiania  lub  porzucania  butelek  i in
nych  opakowań  szklanych,  palących  się  albo  tlących  przed
miotów,  jak  również  nie  zgaszonych  zapałek  i  niedopałków 
papierosów  oraz  korzystanie z otwartego  płomienia. 

Naruszenie  powyższych  zakazów  jest  wykroczeniem  z mocy 
art.  82  § 1 pkt  7 ustawy  z  20  maja  1971  roku  —  Kodeks 
Wykroczeń  (Dziennik  Ustaw  nr 12,  poz.  114,  z  późn.  zm.), 
zagrożonym  karą  aresztu  do 3 miesięcy  albo  karą  grzywny 
w granicach  od  20000  zł do  1 000000  złotych  albo  karę  nagany. 

Wykroczenie  popełnia  również  ten,  kto zostawia  małoletniego 
do  lat siedmiu  (7) w  okolicznościach  umożliwiających mu 
wzniecenie  pożaru, a więc  podpalenie  łąki  lub  wrzosowiska.  To 
wykroczenie  jest  zagrożone  karą  grzywny  albo  karą  nagany. 

Orzekanie o winie i o rodzaju kary  za  te wykroczenia  należy  do 
właściwych  rejonów  kolegiów  do  spraw  wykroczeń  przy  sądach 
rejonowych,  a w przypadku  naszej  gminy  —  do  Rejonowego 
Kolegium  do  Spraw  Wykroczeń  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Cie
szynie. 

Przewodniczący  Zarządu  Miasta  Ustroń 
(—)  Andrzej  Georg 



USTROŃSKIE  SAŁASZE 
Historia  ustrońskich  sałaszy  sięga  XVII I  wieku  choć  gospodarka 

salaszniczopasterska  na  teren  Beskidu  Śląskiego  wprowadzonoa 
została  przez  koczowniczy  lud  Wołochów  już  w  XV I  wieku.  Najs tar
sze  dok ładne  dane  o  istnieniu  sałaszy  na  terenie  Beskidu  Śląskiego 
pochodzą  z  urbarzy  tj . spisów  powinności  poddanych  prowadzonych 
przez  Zarząd  państwa  Cieszyńskiego  oraz  z  dwóch  map  Księstwa 
Cieszyńskiego.  Pierwsza  z  m ap  sporządzona  została  w  roku  1724 
przez  Węgra  Nigriniego,  nauczyciela  ewangelickiego  g imnazjum 
w Cieszynie.  Na  mapie  tej wymienione  zostało 47 sałaszy  nie  wszystkie 
jednak  oznaczone  są  nazwami.  Zaznaczone  zostały  na  niej  dwa 
sałasze  ustrońskie  —  Mała  i  Duża  Czantor ia.  Druga  mapa  pochodzi 
z  roku  1736  i  sporządzona  została  przez  Wielanda.  Na  niej  znaj
duje  się  potwierdzenie  funkc jonowania  sałaszu  na  Czantor ii  i  Rów
nicy. 

Sałasze  te  powstawały  na  terenach  serwitutowych.  Nabycie  praw 
serwitutowych  połączone  było  z zakupem  łąki sałaszowej.  Realność  ta 
uprawniała  do  paszenia  pewnej  wysady  ilości  bydła  wołoskiego 
i  rogatego,  k tóra  była  określona  w  kont raktach. 

Z  tym  uprawnieniem  łączyło  się  też  prawo  do  poboru  drzewa  tj . 
suchych  gałęzi  i  drzew  skarłowaciałych,  np.  na  opał. 

W  roku  1748 wyszło  specjalne  rozporządzenie  cesarskie  nakazujące 
sprzedaż  łąk,  zrębów  i  pól  położonych  wśród  lasów  przy  czym 
zaznaczono  wyraźnie,  że  wolno  im  wypasać  bydło  za  opłatą  czynszu. 

Jak  pisze  KopczyńskaJaworska  był  to  złoty  okres  sałasznictwa 
w  Beskidzie  Śląskim  a  także  dla  Ustronia.  Potwierdzają  to  bowiem 
dane  z  XVII I  wieku,  iż  w  tym  okresie  na  terenie  Ustron ia  funk
cjonowały  następujące  sałasze:  Równica,  Or łowa,  Mała  Czantor ia, 
Wielka  Czantor ia.  Brak  jednak  danych  dotyczących  ilości  wypasa
nych  owiec.  Na  przełomie wieku  XVI I I /X I X  na  terenie  Ustronia  było 
9  sałaszy,  na  których  pasło  się  ok.  2000  owiec.  Były  to  sałasze: 
Równica,  Beskidek,  Or łowa,  Jastrzębny,  Mała  Czantor ia.  Śl iżówka, 
Zakamień,  Kiczera,  Stokosieki.  Najwięcej  owiec  pasło  się  na  sałaszu 
Mała  Czantor ia  około  380, a  najmniej na  Stokosiekach  bowiem  tylko 
90  sztuk. 

W  końcu  XVII I  wieku  sytuacja  uległa  zmianie  w  związku  z  roz
wojem  gospodarki  leśnej,  k tóra  dla  Habsburgów  stała  się  bardziej 
korzystna  aniżeli  czynsz  opłacany  przez  górali.  W  1863  roku  ukazał 
się  patent  cesarski  l ikwidujący  pasterstwo.  Wprowadzony  w  1872 
roku  w życie przyczynił  się do  upadku  sałasznictwa  i wzmożenia  ruchu 
emigracyjnego  do  Ameryki  Północnej,  Zagłębia  Karwińskiego  oraz 
Francji.  Ciężką  sytuację  pogłębiły  klęski  elementarne. 

Następne  dane  z  roku  1913  poświadczają  nadal  istnienie  jeszcze 
4  sałaszy  na  terenie  Ustronia  tj .  na  Równicy,  pod  Orłową  na  Małej 
Czantorii  i Ślizówce  lecz posiadały  one już  tylko  500 owiec.  Najwięcej 
w  tym  roku  owiec  pasło  się  na  Równicy  i  Małej  Czntorii  bo  po 
200  sztuk.  Sałasze  te  miały  po  5  pasterzy.  Następne  dane  wykazują, 
że  w  roku  1937  istniał  tylko  sałasz  na  Małej  Czantor ii  z  7  paste
rzami. 

W  czasie  II  wojny  hodowla  owiec  wzrosła.  Przyczyny  były  dwie.  Po 
pierwsze  trudności  w  zdobywaniu  odzieży  i  nawrót  do  produkcji 
samodziałów  a  po  drugie  Niemcy  nie  zabierali  owiec  w  przeciwieńst
wie do  krów  i  trzody  chlewnej.  Tak  więc  była  to  najmniej  ryzykowna 
gałąź  produkcj i.  Po  II  wojnie  w  roku  1947  zano towano  jeszcze 
istnienie  dwóch  sałaszy,  na  których  pasło  się  ok.  260  owiec. 

Anal iza  różnych  źródeł  (opracowania  L.  Pawlickiego,  J,  Kotasa,  B. 
KopczyńskiejJaworskiej)  świadczą  o  istnieniu  do  pocz.  X X  wieku 
żywej  i  ciekawej  kul tury  pasterskiej.  Dowodem  są  opisane  w  tele
graf icznym  skrócie  dane  o  ustrońskich  sałaszach  i  noszony  tutaj  do 
chwili  obecnej  (choć  sporadycznie  i odświętnie)  męski  strój  pasterski, 
góralski.  Ustroń  jest  miastem  leżącym  na  pograniczu  etnicznym 
między  góralami  śląskimi od  płn. wsch. a  Wałachami  Cieszyńskimi  od 
płn.zach.  Od  tej  strony  Pogórza  Śląskiego  dol inami  przyjęta  została 
kul tura  miejska,  która  silny  ślad  pozostawiła  w  muzyce,  tańcach, 
pieśniach  a  także  w  stroju.  Przyjęty  tu taj  i  noszony  był  cieszyński, 
mieszczański  strój  kobiecy  choć  w  uboższej  formie. 

A  może wśród  obecnych  „us t ron ioków"  (mieszkańców  Ustronia  są 
jeszcze  pastyrze  baczujący  dawniej  na  sałaszach  i  sami  na  łamach 
gazety opowiedzą  o zwyczajach  i obrzędach  o  mieszaniu  owiec w  maju 
i o  rozsadzie  na  św.  Michała.  Może  są  i tacy,  którzy  pamiętają  ostatni 
koncert  na  sałaskiej  t rąbie na  sałaszu  za  Kawikułą  na  Or łowej  w  roku 
1947  przez  pastyrza,  który  nie  podoł  swojego  nazwiska.  Zapraszam 
zatem  do  wspomnień. 

Małgorzata  Kiereś 

W  związku  z  przeprowadzonym  ostatnio  remontem  ulic  P.  Stellera 
i  Porzeczkowej  polegającym  na  smołowaniu,  a  następnie  zasypaniu 
odpadem  poprodukcyjnym  wnosimy  skargę,  gdyż  takie  załatwienie 
problemu  stworzyło  dodatkowe  utrudnienie  w  życiu  mieszkańców 
osiedla, w którym  inne już problemy  ekologiczne znane  władzom  miasta 
wybitnie  utrudniają  życie. 

Technologia,  którą  zastosowano  przy  remoncie  w/W  ulic  jest  nie  do 
przyjęcia ze względu  na  bliskość zabudowań  oraz częstotliwość  przejeż
dżających  pojazdów.  Za  każdym  przejeżdżającym  pojazdem  oraz  za 
każdym  podmuchem  wiatru  unosi  się chmura  pyłu,  który  wdziera  się  do 
naszych  domów,  osadza  się  na  płotach,  parapetach,  oknach  i  meblach 
w  mieszkaniach,  ale  przede  wszystkim  na  drogach  oddechowych  nas 
i  naszych  dzicci  zagrażając  zdrowiu.  W  miejscach  zaś,  gdzie  pył  nie 
związał się ze smołą  można  wybrudzić  obuwie,  ubranie,  a  niejednokrot
nie  nie  zauważając  wnosimy  smołę  do  domów.  Wobec  przytoczonych 
faktów  rodzi  się pytanie,  czy władze  naszego  miasta  podejmując decyzję 
0  takim  sposobie  remontu  drogi  przedkładają  stan  kasy  miejskiej  nad 
dobro  mieszkańców  i  czy  w  ogóle  liczą  się  z  warunkami  życia 
mieszkańców  osiedli  leżących  poza  centrum  miasta. 

Mając  do  wyboru  takie  rozwiązanie  lub  pozostawienie  drogi  w  po
przednim  stanic,  lepiej  byłoby  nic  robić  nic,  bo  szkoda  pieniędzy 
wyrzuconych  bezmyślnie  na  drogę,  a  także  szkoda  naszych  domów 
1 naszego  zdrowia,  tym  bardziej,  że  powyższa  technologia  przewiduje 
jeszcze  ki lkakrotne  zasypywanie  drogi. 

W  minionych  latach  poprzednie  władze  popełniły  wiele  błędów, 
których  skutki  są przez nas coraz dotkliwiej odczuwane.  Jest  to  zarówno 
problem  wody,  kanalizacji,  odwodnienia  deszczowego,  jak  i  brak 
podstawowych  warunków  do  spędzenia  wolnego  czasu  przez  nasze 
dzieci.  I  oto  mając  nowe  władze  mamy  nowe  widoki.  Tumany  kurzu, 
gromadki  dzieci  bawiące  się  przy  tych  zakurzonych  ulicach  lub  ob
legające  nieliczne  połamane  już  drzewa,  szare  płoty,  zakurzone  domy 
i  gdzieniegdzie  świecące  się  plamy  smoły.  Niezadowolenie  społeczne 
rośnie  z  każdym  dniem.  Domagamy  się  stanowczo  przebudowy  nawie
rzchni  ulic  P.  Stellera  i  Porzeczkowej,  tak  by  można  było  przy  nich 
prowadzić  normalny  tryb  życia.  Domagamy  się  również  komplek
sowego sprawdzenia  systemu  studzienek  deszczowych  na całym  osiedlu. 
Nie  przyjmujemy  tłumaczenia  się  brakiem  pieniędzy.  Za  popełnione 
błędy  ktoś  musi  zapłacić,  a  mieszkańcom  „osiedli  gorszych  kategori i" 
należy  się  prawne  zadośćuczynienie. 

39  podpisów  mieszkańców 

Budujemy...  budujemy... 

Sypią  się  mury  budowanego  skrzydła  SP2.  24.  09  podczas  robót 
odpadł  fragment  ściany  i  rozbił  znajdującą  się  na  dole  szopę. 
Wykonawcą  walących  się  szkół  jest  firm a  KAMADEX .  Inspek

torem  nadzoru  mgr   inż.  Stefan  Bałdys. 
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Kuźni a  Ustroń  —  „Stanisławianka"   Stanisław  2 :2  (1  :0) 
Już  w  12  minucie  padła  b ramka  dla  gości  po  strzale  samobójczym  T. 
Pilcha.  Po  dośrodkowan iu  chciał  wybić  piłkę  i  trafił  do  własnej  bramki. 
Wyrównał  w  10  min  później  G.  Chrapek  po  podaniu  Szatanika.  Błąd 
obrony  gości  umiejętnie  wykorzystał  Kaszper  i prowadzi l iśmy  2 : 1.  Na 
wyniku  meczu  zaważył  błąd  naszego  b ramkarza,  która  źle  ustawił  mur 
przy  rzucie  wolnym  i goście  wyrównal i.  Po  zmianie  stron  stale  a takowa
liśmy  lecz  traf i l iśmy  na  dobrze  zorganizowaną  obronę  i  wyniku  nic 
udało  się  nam  zmienić. 

„Strażak "   Milówk a  —  Kuźnia  Ustroń  1 :1  (1 :0) 
Mecz  prowadzony  przy  silnym  bocznym  wietrze,  na  małym  nierównym 
boisku  które  moim  zdaniem  ułatwiało  grę  gospodarzom.  Po  prostu 
lepiej  to  boisko  znają.  W  20  minucie  po  rzucie  rożnym  stracil iśmy 
brankę.  M im o  to  stale  atakowal iśmy  a  Waszut  zmarnował  w  tym  czasie 
dwie s tuprocentowe  sytuacje.  W  drugiej połowic  zwiększyliśmy  przewa
gę co  w  końcu  dało  efekt  w  postaci  bramki  zdobytej  przez  G.  Ch rapka 
po  podan iu  B.  Burego,  W  10  min.  później  G.  Chrapek  znalazł  sią 
w  wymarzonej  sytuacji  do  zdobycia  k lejnego  gola  lecz  niestety  nic  trafił 
do  bramki  z pięciu  metrów.  Przez cały  mecz  mieliśmy  przewagę  i  d latego 
jestem  niezadowolony  z  osiągniętego  rezul tatu. 

D o  tych  dwóch  krótk ich  relacji  chciałbym  dodać  parę  słów  o  naszych 
jun iorach.  Osobiście  cieszy  mnie  postawa  jun io rów  t renowanych  przez 
T.  Sikorę,  którzy  w  tej  rundzie  nie  stracili  jeszcze  punk tu  i  prowadzą 
samodzielnie w swojej grupie.  M am  nadzieję, że kilk u juniorów  w  rundzie 
wiosennej  zasili  pierwszą  drużynę  Kuźni.  Ubolewam  nad  tym,  że  na 
ostatnim  meczu jun iorów  w Jcleśni.  groźnej  kontuzji  doznał  kandydat  do 
pierwszej  drużyny  K.  Wawrzyczek  (złamanie  kości  piszczelowej). 

Akcesoria  —  części  zamienne  do  samochodów 

OPEL — FORD — RENAULT —  PEUGEOT 

B E PA 
Bielsko  Biała 

ul.  Małopolska  25,  tel.  43958 
Jedyny  dystrybutor  na  Polskę  firmy  B.V.  Products  Group  z  Holandi 

Zamówione  części  do  odbioru  w  7  dni 

TWIN 
PEAKS 

WYGRAŁ? 
13 września do  Ustronia  zawitało  ,,Mazowsze".  O  ,,Mazowszu 

nic  pisze  się  i  nic  mówi  źle.  /  słusznie.  Na  ustrońskim  przed

stawieniu  byłam,  zobaczyłam,  wysłuchałam  i wróciłam  do  domu 
oczarowana.  Nie  była  to żadna  chałtura.  Na  scenie  ustrońskiego 
amfiteatru  wystąpił  wystąpił  cały  zespól,  ze  swoją  orkiestrą, 

bajecznie  kolorowych  strojach.  1  w  doskonalej  formie!  Za
prezentowali  swój jubileuszowy  koncert.  Wspaniale,  z  radością 
wykonywane  tańce  i  pieśni  ludowe  podbiły  serca  publiczności. 
Chcę podkreślić  to ,,z radością".  Naprawdę,  na twarzach  tancerzy 
cały  czas  był  uśmiech,  nie  tylko,  że  tak  trzeba.  Oni  po  prostu 
kochają  to  co robią,  ich praca  sprawia  im autentycznie  przyjem
ność, a praca  ta wcale nie jest  lekka,  W to co robią wkładają  całą 
swoją duszę,  radość życia,  wszystkie  swoje siły.  Myślę,  że głównie 
dzięki  temu,  nie pomniejszając  również  tzw.  umiejętności  ,,tech
nicznych",  zyskują  sobie  taką  popularność  i miłość  publiczności 
całego świata.  I oto przybyli  do Ustronia.  Do niewielkiej  mieściny, 
która  nigdy  nie  znalazłaby  się  w planach  ich  licznych  podróży, 
gdyby  nie  starania  ustrońskich  organizatorów  i  sponsorów  im
prezy.  No  i  co?  Na  widowni,  która  bywa  pełna  w  miesiącach 
letnich,  siedziała  skromna  grupa  łudzi.  Owszem,  może  i  dzięki 
temu  wytworzyła  się  bardziej  serdeczna,  kameralna  atmosfera. 
Redaktor  Nierenberg,  który  prowadził  koncert,  bardzo  nas 
chwalił,  ale  tak  naprawdę,  to  tej  prawdziwie  „ustrońskiej" 
publiczności  było niestety  niewiele.  A szkoda.  Myślę  że każdy,  kto 
opuszczał  amfiteatr  po prawie  trzech  godzinach  wspanialej  zaba
wy wynosił ze sobą wspomnienie  radosne, kolorowe  i  wzruszające. 
I  wynosił  też  swego  rodzaju  wstyd.  Czyżby  ,,Mazowsze"  prze
grało konkurencję  z Twin Peaks? A może jesteśmy  do tego  stopnia 
przesądni,  że  13 i w piątek  wolimy  nie  wychodzić  z domu?  Mogę 
zrozumieć,  że dla kogoś  cena biletu  (50  tys.  zł)  stanowiła  barierę 
nie  do przebycia,  ale  żeby  nie  można  było  sprzedać  około  2000 
biletów? 

Mam  nadzieję,  że  sympatycznym  Mazowszanom  nie  utkwią 
w pamięci  świecące  pustkami  ławki  amfiteatru,  ale  zapamiętają 
owacyjne  przyjęcie  i  chóralne  100  lat  odśpiewane  przez  za
chwyconą  i bardzo  wdzięczną  ustrońską  publiczność. 

Magda  Dobrano  wska 

Po/iomo:  1) słynny  królik  4)  oaza  w  mieście  6)  stępka  statku  8) 
b ramkarz  polski  9)  u twór  żałobny  10)  sękaty  ki j  11)  lewy 
dopływ  Parany  12)  au tor  „Encyklopedii  Staropols ie j"  13) 
z  Rysami  14 bożek  miłości  15)  ferma  hodowlana  16) byle  jakie 
łoże  18)  pole,  rola  19)  gruby  kuzyn  pszczoły  20)  kamień 
ozdobny  21)  przysięgłych  w  sądzie 
Pionowo:  1)  żółw  s łodkowodny  2)  szef  firmy  3)  sypia  na 
gwoździach  4)  cokół  5)  dużo  ryczy  6)  sroga  caryca  7)  włoskie 
złotówki  11)  na  dokumenty  13)  żre  ją  5  p ionowo  17)  też 
w  elementarzu 

Rozwiązanie powstanie  po odczytan iu  liter z pól  zaznaczonych 
cyframi w do lnym  rogu.  Można  je  nadsyłać  do  25 bm.  na  adres 
redakcj i.  100 000  zł  f undu je  firma  „ B e p a '\ 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   18 
CZYTAJ  „NIEZNAN Y  ŚWIAT" 

Nagrodę  100  tys.  zł,  ufundowaną  przez  redakcję  „Nieznany 
Świat",  wylosowała  Beata  Niemczyk  z  Ustronia,  ul.  Wantuły  23. 
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