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Czy  prowadzenie  basenu  kąpielowego  jest  opłacalne?  Il u  ludzi 
przychodzi  się  kąpać? 

Liczba  osób  przychodzących  na  basen  zależy  od  wielu  czyn
ników.  Podczas  pięknej  pogody,  w  słoneczny  weekend  może 
przyjść nawet  1.500 osób.  Muszę jednak  zaznaczyć, że zdarza  się 
i  tak,  iż dzieci  —  a  tych jest  przecież  najwięcej —  albo  wcale  nie 
mają  pieniędzy,  a lbo  mają  ich  bardzo  mało.  Zdarzają  się  nawet 
120 osobowe grupy  kolonii charytatywnych,  od  których  w  ogóle 
nie pobiera  się pieniędzy.  Jeżeli  jest  ty lko  miejsce na  basenie,  to 
wpuszcza  się za d a r mo  wycieczki  zbiorowe.  W  tym  roku  pogoda 
na  razie  jeszcze  nie  dopisała.  Jak  pani  widzi,  jest  to  interes 
w  dużym  stopniu  uzależniony  od  pogody. 

Jak  według  Pana  powinien  wyglądać  nasz  ustroński  basen? 
Czego  brakuj e  w  nim,  aby  choć  trochę  dorównał  standardom 
europejskim? 

Marzy  mi  się  basen  z  prawdziwego  zdarzenia:  wyfol iowany, 
z doskonałymi  filtrami  żeby  można  było  wypełnić  go  wodą 
w  maju  i  mieć  tę  jedną  wodę  przez  cały  sezon.  W  tej  chwili 
istniejące  filtr y  koksowe  nie  wystarczają.  Marzą  mi  się  też 
zjeżdżalnie,  wieże,  rynny  z  wodą  —  żeby  sprawić  dzieciakom 
frajdę. Cztery  lata  spędziłem  w Stanach  Zjednoczonych  Amery
ki ,  gdzie  widziałem  piękne  i  funkc jona lne  baseny. 
Ten  basen  zastałem  zru jnowany.  W  pewnym  momencie  nawet 
żałowałem,  że  pod ją łem  się  prowadzenia  tej  placówki.  Poprze
dni  burmistrz,  Andrzej  Georg  poprosił  mnie  o  zajęcie  się 
basenem.  Zgodzi łem  się  i  ...  zastałem  kompletną  ruinę.  Obiekt 
był  zdewastowany,  zdemolowany  zupełnie.  Błędem  lat  poprze
dnich  było,  że  co  sezon  ktoś  inny  go  przejmował. 
Marzy  mi  się  ten  budynek  z  częścią  hotelową.  Chciałbym 
nadbudować  jedną  i  drugą  stronę  i  zrobić  tam  hotel.  Do  tego 
jeszcze powinna  być  restauracja  z pełnym  wyżywieniem.  Proszę 
pomyśleć:  przyjeżdża  na  przykład  wycieczka  —  może  zabawić 
się na  dyskotece,  skorzystać  z basenu  i na  miejscu  ma  wyżywie
nie.  D no  basenu  jest  nieszczelne,  a  rury  źle  wyważone.  Gdy 
przejąłem  obiekt,  wypełniałem  go  wodą  17  dni,  teraz  trwa  to 
tylk o  5  dni. 

O  ile  dobrze  pamiętam  planowany  był  remont  basenu.  Czy  ma 
Pan  już  jakieś  wiadomości  na  ten  temat? 

Mam  wstępne  wieści,  że  p rawdopodobn ie  Urząd  Miejski  prze
każe  3 mil iardy  złotych  na  remont.  Basen  musi  być  wizytówką 
naszego  miasta,  woda  w  nim  musi  być  krystal iczna  —  nie  będę 
się wtedy  rumienić  za jej  stan.  Przy  uchwalaniu  budżetu  trzeba 
będzie  zaapelować  do  radnych,  aby  poparli  ten  projekt. 

Czy  basen  pracuje  sam  na  siebie,  czy  konieczna  jest  jakaś 
dotacja? 

Jeżeli  basen  będzie  w pełni  sprawny,  to  zapracuje  sam  na  siebie. 
W  ubiegłym  roku  przekazałem  Urzędowi  Miasta  50  mi l ionów 
złotych  z  dzierżawy,  a  sam  włożyłem  w  basen  masę  własnych 
pieniędzy.  Wydałem  400  mi l ionów  na  urządzenie  bufetu,  sal, 
doprowadzenie  p rądu  do  brodzika,  malowanie  kaloryferów, 
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Gaudę  Fest  rozpoczęto  modlitwą  Fot.  W.  Suchta 

13 lipca w Urzędzie Miejskim w Ustroniu  zjawili się ludzie z poważną 
gotówką,  którą  chcą  zainwestować  w  naszym  mieście.  Amerykanin 
Antonio  Reale  ze współpracownikami  z  firmy  LA N  i Ireneusz  Izdebski 
z  Bielska  Białej, prowadzący  Międzynarodową  Firmę  Handlową  „Iz
debski",  zaprezentowali  burmistrzowi  Kazimierzowi  Hanusowi  i  prze
wodniczącemu  RM  Zygmuntowi  Białasowi  propozycję  poważnych 
inwestycji w Ustroniu. Polegać one mają na wybudowaniu  w pierwszym 
rzędzie kasyna i hoteli, a następnie pola golfowego, kortów  tenisowych, 
stadniny  koni  oraz  uczestniczenie  w  wykończeniu  Szpitala  Uzdrowis
kowego.  Projekt  zwie  się  „Ustroń  '93"  a  jego  realizacja  pochłonie 
miliony dolarów.  W pierwszej fazie przybędzie  Ustroniowi  2500 miejsc 
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niach  piwa.  Przyjeżdżają  na 
nią  młodzi  ludzie,  który m  obce 
są  wartości  Gaudę  Fest,  chcą 
się  wyszumieć,  porozrabiać. 
Szokują  swoim  zachowaniem, 
językiem.  Szczególnie  przykr o 
jest  widzieć  nastoletnie  niemal 
dzieci  kompletnie  pijane,  pa
lące  papierosy.  Syndrom  cza
sów?  Bardzo  smutny.  Trzeba 
się  chyba  jednak  liczyć  i  z  ta
kim i  zjawiskami,  któr e  wiążą 
się  ze  wzrostem  popularności 
Gaudę Fest. Miejm y  tylk o nad
zieję,  że  ta  dobra  siła,  wiara 
i radość płynąca z  prawdziwych 
miłośników  festiwalu  zdoła  to 
pokonać. 

(md) 

Wielu  mieszkańców  Ustronia 
zwróciło  uwagę  na  pewną,  bar
dzo  nieprzyjemną,  czy  może 
raczej  smutną sprawę  związaną 
z  Gaudę  Fest.  Otóż  festiwal 
zaczyna  się  dzielić  na  dwie  im
prezy.  Jedna,  ta  właściwa,  od
bywa  się  na  koncertach,  im
prezach  towarzyszących  i  bie
rze w niej  udział młodzież,  któ
ra  po  to  właśnie  przyjeżdża  do 
Ustronia,  żeby  się wspólnie  ba
wić,  modlić,  przeżyć  coś  pięk
nego.  Niestety  zaczynają  do 
Ustronia  przyjeżdżać  także  lu
dzie,  którzy  biorą  udział  w  tej 
drugiej   imprezie  nieoficjalnej. 
Ta  odbywa  się  w  Ustrońskich 
barach,  kawiarniach,  pijał 
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nowe  wykładziny.  Ut rzymanie  tej  placówki  jest  bardzo  kosz
towne.  W  zimie  nie  m a my  żadnych  kl ientów,  a  przecież  trzeba 
zapłacić  za  ogrzewanie,  energię  elektryczną,  dzierżawę. 

Kiedyś były  tutaj  przeprowadzane  zawody  pływackie.  Czy  teraz 
ta  tradycj a  zaniknęła? 

Skądże,  zawody  organizować  będziemy  w  dalszym  ciągu. 
W  tym  roku  powinny  się  odbyć  dwa  razy.  W  roku  ubiegłym 
zawody  nie  odbyły  się,  pon ieważ  od  1  września  zaczął  padać 
deszcz,  k tóry  zniweczył  nasze  plany.  Ustalal iśmy  4  terminy 
—  żaden  nie  doszedł  do  skutku.  Lało  do  15  września. 

Fot.  W.  Suchta 

Czy  i  jak  można  wykorzystać  ten  obiekt  w  inne  pory  roku? 
Oczywiście.  Uważam,  że należałoby  przykryć  basen.  Można  by 
było  zamontować  dwa  jupi tery  i kąpać  się  także  wieczorem.  Ta 
woda  będzie  wspaniała, jeżeli  zostaną  zamontowane  odpowied
nie  filtry .  Basen  wówczas  może  przynosić  naprawdę  duże 
dochody.  Aktua ln ie  b raku je  atrakcj i.  Wyszedłem  na  przeciw 
klientowi  —  na  terenie  basenu  jest  bufet,  aparat  do  lodów 
gałkowych,  rożen.  Kl ient  może  również  skorzystać  z  gorących 
posi łków,  napo jów  i  słodyczy. 

W  zeszłym  roku  prasa  podała,  że  woda  wypuszczona  z  basenu 
doprowadziła  do  śnięcia  ryb  w  Wiśle... 

Była  tu taj  pani  —  starszy  i  nspektor  Wojewódzkiego  Inspek
toratu  Ochrony  Środowiska  w  BielskuBiałej  —  i  spisała 
protokół.  Nigdy  w  upalne  dni  nie  spuszczałem  wody  z  basenu. 
Ryby  ginęły  w  Bładnicy,  Brennicy,  we  wszystkich  potokach 
i  s t rumykach  z  powodu  niedotlenienia  i  zbyt  wysokiej  tem
peratury.  Tysiące  samochodów  przejechało przez  miasto,  spadł 
deszcz  (do  tego  samego  kanału  odprowadzane  są  wody  deszczo
we)..  Jestem  w  pełni  przekonany,  że  nie  była  to  bezpośrednia 
przyczyna.  Widzi  pani,  gdy  zakręcono  wodę  dopływającą  do 

strumyczka,  który  płynie  obok  „ U t r o p k a"  nazbierałem  dwa 
wiadra  ryb z niego  i wpuściłem je do  s t rumyka  na działce.  Jestem 
synem  leśniczego,  od  urodzenia  m am  wpojone  zasady  szanowa
nia  przyrody. 
W  sierpniu  ubiegłego  roku  S A N E P ID  zamknął  baseny  w 
Wiśle,  Cieszynie,  Strumieniu,  Bielsku.  Ustroński  basen  był 
jedynym  czynnym  w  tym  rejonie.  Fakt  faktem,  że  ryby  były 
śnięte. 

Wspomniał  pan  „Utropek" .  Co  z  tym  lokalem?  Nie  cieszył  się 
dawniej  najlepszą  opinią. 

Bardzo  dużo  ludzi  przychodzi  do  „ U t r o p k a ".  Dzierżawię  go  od 
PSS  „ S P O Ł E M ".  Rok  czasu  pracowałem  nad  tym,  aby  zyskał 
lepszą  opinię  wśród  mieszkańców  naszego  miasta.  Organizuje
my  festyny, na  które przychodzą  tysiące  ludzi  —  bez względu  na 
pogodę.  Pokusiłem  się nawet  o  zorganizowanie  „Nocy  świętoja
ńskiej",  bo  nikt  tego  tu taj  nie  robił.  Nie  zarabiam  na  festynach 
—  nie  kasuję  za  bilety,  zapraszam  gawędziarza,  orkiestrę  lub 
Młodzieżowy  Zespół  Pieśni  i  Tańca  z  Jaworzynki. 
Przez  cały  czas  t rwania  „Gaudę  Fes tu"  dyżurowałem  do 
godziny  4  nad  ranem.  Młodzież  przychodzi ła  się  umyć,  jeść, 
prosiła  o  gorącą  herbatę.  Udostępni łem  im  gorący  prysznic  na 
basenie. Zorganizowałem  ognisko  dla  nauczycieli  i Rady  Rodzi
ców  jednej  z  ustrońskich  szkół  w  Dobce.  G dy  się  ściemniło, 
pojechaliśmy  kontynuować  zabawę  właśnie  w  „U t ropku". 
Nauczyciele  byli  zachwyceni. 
Przed  sezonem  mówiono,  że  PSS  „Spo łem"  nie  wydzierżawi  mi 
na  ten  rok  „U t ropka ".  Nie  ma  pomiędzy  mną  a  PSSem 
żadnych  starć,  jestem  w  każdym  momencie  wypłacalny,  bez 
żadnych  uwag  i  zastrzeżeń  co  do  dalszych  okresów.  Myślę, 
że  PSS  „Społem"  jest  zadowolona  z  prowadzenia  przeze 
mnie  tej  placówki.  Od  momen tu,  kiedy  ją  obją łem  nie  ma 
żadnych  nagan  w  książce  skarg  i  zażaleń,  wprost  przeciwnie 

— jest  ki lkadziesiąt  pisemnych  pochwał.  Klienci  są  zachwyceni 
jakością  pot raw,  które  sam  przyrządzam  i  naj lepszym  piwem 
w  okolicy. 

Wiemy, że pomagał  Pan dzieciom z Mohylewa.  Czy mógłby  Pan 
powiedzieć  coś  szerzej   o  tej   akcji? 

Dzisiaj zorganizowałem  dla  tych  dzieciaków  dyskotekę,  dostały 
na  niej  herbatę,  pączki  —  aby  mogły  poczuć  się  jak  u  siebie 
w  domu.  Ksiądz  proboszcz  nie  miał  gdzie  umieścić  dwóch 
opiekunek  z dziećmi,  zaproponowałem  więc jednej z nich  i  trzem 
chłopcom  pobyt  u mnie w domu.  Będę im pomagał,  dopóki  tu taj 
będą  —  w  miarę  moich  skromnych  możliwości  —  w  or
ganizowaniu  wycieczek  i  w  korzystaniu  z  wszystkich  urządzeń 
na  basenie. 

Czy  uważa  się  Pan  za  altruistę?  Jak  Pan  sądzi,  co  inni  ludzie 
mówią  o  Józefie  Marszałku? 

Uważam,  że  ludziom  trzeba  pomagać.  Nie jestem  o nic  zazdros
ny. A  co ludzie mówią  o mnie? Cóż, po  sezonie nikt  nie  zauważa, 
że  na  basenie  jest  pusto.  Al e  gdy  ty lko  przyjdzie  moment,  że 
ludzie  przyjeżdżają  do  Ustron ia  na  wczasy  i chętniej  korzystają 
z  basenu  przy  pięknej  pogodzie,  to  wówczas  mówi  się,  że 
„Marszałkowi  pieniądze  lecą  za  koszulę". 

Dziękuję  za  rozmowę 

Rozmawia ła:  Magdalena  Łupinek 

Ośrodki  Pomocy  Społecznej 
działające  przy  gminach  przejęły 
część  zadań  PCK  —  konkretnie 
usługi  opiekuńcze.  Siostry  w wię
kszości  przeszły  na  etat  gmin. 
W Cieszynie  7 osób  zatrudniono, 
a  5 przeszło  na  bezrobocie. 

3  mld  złotych  kosztował  re

mont  mostu  na  Brennicy  w  Gór
kach  Wielkich.  Parę  lat  temu  zni
szczyła  go  powódź.  Wymieniono 
na nowe podpory, elementy  nośne 
i  załatano  380 m  pęknięć. 

Trwa  budowa  hali  gimnastycz
nej,  która  rośnie  w  sąsiedztwie 
obiektów klubowych  KS„Beskid" 
w Skoczowie.  Wydano już  ponad 
1  mld  zł,  a  trzeba  jeszcze  drugie 
tyle. 

*  •  • 

Ponad  8,5 tys.  firm działa w re
gionie  cieszyńskim  —  najwięcej 

w Cieszynie,  a dalej jest  Skoczów, 
Ustroń, Wisła i Strumień.  Stawkę 
zamyka  Dębowiec. 

  *  * 

Jadwiga  Smykowska  z  Cieszy
na jest  ceniona w dziedzinie grafi
ki.  Zajmuje się też  rzadką  sztuką 
drzeworytem  sztorcowym,  odda
jącym  głębiej barwy  między  bielą 
i  czernią. 

  *

Jedynie Goleszów  i Brenna  na
leżą  (z  naszego  regionu)  do  Sto
warzyszenia Gmin  Górnego  Śląs
ka  i Moraw  Północnych. 

Nie  tylko  krajowych  kawale
rów biorą  za mężów panny  z Cie
szyna.  Wydają  się  za  Czechów, 
Niemców,  Francuzów,  Szwedów 
i . . .  Egipcjan. 

Sekcja:  lotniowoparalotniowa 
i motolotniowa,  działa  w  ramach 
Klubu  Lotniowego  Ziemi  Cieszy
ńskiej. Przybywa członków,  zwła
szcza  młodych  „fruwaczy".  Pe
wien problem  to  sprzęt, który jest 
bardzo drogi.  Ceny  wahają  się od 
8  do  30 min  zł. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
10 lipca  1993  roku 

Marta  Brono wska,  Skoczów  i Wiktor  Byczuk,  Ustroń 
  Cr 

Nalepsze  życzenia  dla  jubilatów: 
Jerzy  Pecelt,  lat  80,  ul.  Gen.  Bema  4 
Halina  Kozielek,  80  lat,  os.  Cieszyńskie  4/17 
Pelagia  Baran,  92  lata,  ul.  Gen  Sikorskiego  11 

r  -¿r 

Chodzą  słuchy, że budynek  należący do  spółki Art  „B "  Skarb  Państwa 
wystawił  na  sprzedaż.  Fot.  W.  Suchta 

O,  którzy  od  nas  odeszli: 

Julia  Rycko,  90  lat,  ul,  Boczna  9 
Benon  Mstwoski,  46  lat,  ul.  Błaszczyka  20 

Pani  Walentynie  Mstowskiej  wyrazy  głębokiego  współczucia 
 powodu  Śmierci  męża 

śp.  Benona  MSTOWSKIEG O 
składają  Burmistrz  Miasta,  Przew.  Rady  Miejskiej 

oraz  koleżanki  i  koledzy  Z Urzędu  Miejskiego 
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pracy, docelowo zaś 6500. Amerykański  biznesmen  nie krył, że kasyno  to 
bardzo dochodowa  inwestycja i dlatego jest w stanie uczestniczyć w innych 
miejskich przedsięwzięciach. Wszystko zależy od tempa, to znaczy od czasu 
w jakim  uda  się załatwić wszystkie  formalności  i przystąpić do  budowy. 
—  Po  paru  latach  Ustroń  będzie  tak  samo  znany  w Nowym  Jorku  jak 
w Moskwie  i  Johanesburgu  —  twierdził  I.  Izdebski  —  Będzie  to  jedno 
z większch  przedsięwzięć  w Polsce  w ostatnich  latach. 

K.  Hanus  i  Z.  Białas  wyrazili  zainteresowanie  projektem,  zwrócili 
jednocześnie uwagę na uzdrowiskowy charakter naszego miasta  i wynika
jące  stąd  normy,  ograniczoną  liczbę  gości  i  turystów,  konieczności 
zachowania wszelkich norm ekologicznych oraz na problem  podstawowy, 
którym  jest  brak  obwodnicy.  Dlatego  w  pierwszej  kolejności  przystę
pując  do  tak  poważnego  programu,  należy  zadbać  o  jak  najszybsze 
zakończenie budowy „dwupasmówki",  na czym również powinno zależeć 
inwestorom. 

Jeszcze  tego  samego  dnia  podpisano  list  intencyjny, w którym  strony 
zawarły  swoje  warunki. 

Na  razie  program  „Ustroń  '93"  wydaje  się  oszałamiający  i  trudno 
przewidzieć jakie będą jego dalsze losy. Jego realizacja w formie zaprezen
towanej  byłaby  wielką  szansą  Ustronia.  „Diabeł  siedzi  w  szczegółach" 
i  zapewne  najcięższe  rozmowy jeszcze  przed  władzami  naszego  miasta. 

O skomentowanie  tej niecodziennej dla Ustronia propozycji  poprosiliś
my  burmistrza  Kazimierza  Hanusa: 
„Szansą  dla  Ustronia  jest  jego  dalszy  rozwój  jako  uzdrowiska  i  jako 
miejscowości  turystycznej.  Dlatego  każda  propozycja  która  jest  zbieżna 
z tym kierunkiem zasługuje na uwagę. W podpisanym liście intencyjnym taka 
zbieżność istnieje. Pozostawiam bez komentarza sprawę obietnicy, że dzięki 
wybudowaniu kasyna, Ustroń stanie się jedną z bardziej znanych miejscowo
ści na świecie. Przyszłość  to pokaże".  (ws) 

9/10.7.93  r. 
W  nocy  z  parkingu  przy  DW 
„Maciejka"  skradziono  samo
chód  marki  VW  Pasat  nr  rejest
racyjny  BLD  984,  koloru  srebr
nego,  na  szkodę  obywatela  Nie
miec. 

9/10.7.93  r. 
W  nocy  z  parkingu  przy  DW 
„Rosomak"  skradziono  samo
chód  marki  Audi  80  o  numerze 
rejestracyjnym  HJC  154,  koloru 
zielonego,  na  szkodę  obywatela 
Niemiec. 

10.7.93  r. 
O godzinie  18.30 na ulicy  Katowi
ckiej w UstroniuNierodzimiu  do
szło  do  wypadku  drogowego, 
gdzie  kierujący  rowerem,  miesz
kaniec  Ogrodzonej  został  potrą
cony  przez  mieszkańca  Katowic, 
kierującego  samochodem  marki 
Daihatsu. Postępowanie  prowadzi 
Komisariat  Policji w  Ustroniu. 

10/11.7.93  r. 
W  nocy  nieznani  sprawcy  doko
nali  włamania  do  sklepu  nr  12 
w UstroniuLipowcu.  Skradziono 
artykuły  spożywcze  i  alkohol 
na  łączną  sumę  około  8 min  zło
tych. 

11.7.93  r. 
0  godzinie 22.30 doszło do  wypa
dku  drogowego  na  ulicy  3  Maja, 
w rejonie nadleśnictwa. Kierujący 
samochodem marki Audi 80, oby
watel  Niemiec  nie  opanował  kie
rownicy  i  uderzył  w  barierkę 
ochronną  mostku.  Jedna  z  pasa
żerek  doznała  obrażeń  ciała 
1 przewieziono ją do Szpitala Śląs
kiego  w  Cieszynie.  Kierujący  zo
stał zatrzymany do  wytrzeźwienia 
i  wyjaśnienia  sprawy. 

12/13.7.93  r. 
Dokonano  kradzieży  motocykla 
marki  ETZ150  o numerze  rejest
racyjnym  KA E  8463  na  szkodę 
mieszkańca  Międzyrzecza. 

(M.L.) 

9—12.7.93  r.  —  zabezpieczenie 
pod  względem  porządkowym  Fe
stiwalu  Pieśni  Religijnej  „Gaudę 
Fest  93". 

10.7.93  r.  —  zabezpieczenie  pod 
względem  porządkowym  festynu 
strażackiego  odbywającego  się 
w  UstroniuNierodzimiu. 

10.7.93  r.  —  nałożono  mandaty 
karne  na  osoby  prowadzące  na 
ulicy  Nadrzecznej  handel  bez  lo
kalizacji  i  zezwolenia. 

12.7.93 r. — złapano  na  gorącym 
uczynku  mieszkankę  Wrocławia, 
która  wysypywała  śmieci  do  po

bliskiego  rowu.  Nałożono  man
dat  karny. 

12.7.93  r.  —  ukarano  mandatem 
karnym  mieszkankę  Ustronia  za 
handel  bez lokalizacji i zezwolenia. 

13.7.93 r. — przeprowadzono  ści
słą kontrolę pól biwakowych  udo
stępnionych  uczestnikom  festiwa
lu  Gaudę  Fest.  Stwierdzono  olb
rzymi bałagan,  tony śmieci  i bute
lki po napojach alkoholowych,  co 
dobitnie  świadczy,  że w  festiwalu 
brali  udział  nie  tylko  chrześcija
nie. Funkcjonariusze Straży Miej
skiej ubolewają nad  zastanym  po
rządkiem  na  polach  namioto
wych,  bulwarach  nadwiślańskich 
i wokół  amfiteatru. 

(M.L.) 

Ze zbiorów Muzeum 
Dziś  prezentujemy  osłony  skórzane  używane  przez  kowala 

podczas  pracy.  Zostały  one  da rowane  do  Muzeum  przez 
rodzinę  Gustawa  Szczepanka,  nieżyjącego  już,  długoletniego 
pracownika  Kuźni  w  Ustroniu.  Szczepanek  przepracował 
w  Kuźni  50  lat,  a  poza  tym  w  okresie  międzywojennym 
prowadził  własny  warsztat,  który  nazwał  „Ślusarnia  maszyn 
rolniczych".  Prowadził  „Dziennik  pracy  i czynności  w  fabryce". 
Napisał  też  „Kron ik ę  Kuźni  U s t r o ń"  oraz  „Pamiętn ik  z  I  i  II 
wojny  światowej".  Wszystkie  te  rękopisy  znajdują  się w  naszym 
Muzeum,  a  niektóre  z  nich  były  zamieszczone  w  Gazecie 
Ustrońskiej. 
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W  czasie  G a u dę  Fest 
w  Ustroniu  przebywa  bardzo 
dużo młodzieży.  Ci,  którzy  nie 
znaleźli  miejsc  na  kwaterach 
prywatnych,  nocowali  na  po
lach  namiotowych.  Zorgani
zowano  ich  sześć:  ko ło  Przed
szkola  nr  1,  koło  Przedszkola 
na  Manhatan ie,  trzy  w  Parku 
nad  Wisłą  (koło  baru  Utro
pek)  i  jeszcze  jeden  przy  ul. 
Grażyny.  Miejsce  na  polu  na
miotowym  kosztowało  20  tys. 
od  osoby,  jeżeli  była  z  włas
nym  namio tem.  Osoby  bez 

namiotu  płaciły  25 tys.  i  kiero
wane  były  do  namiotów  przy
gotowanych  przez  organiza
torów...  Gdy  się pytałam  mło
dych  ludzi, jakie  są  tam  waru
nki,  usłyszałam,  że „No ,  mog
ło  być  gorzej.. ."  W  najgorszej 
sytuacji  byli  ci,  którzy  biwa
kowali  w  parku  nad  Wisłą 
i przy  ul.  Grażyny,  głównie  ze 
względu  na  t rudne  warunki 
sani tarne.  Przygotowane  sza
lety  koło  kor tów  tenisowych 
i  baniaki  z  wodą  nie  wystar
czały. Niestety,  Ustroń  nie  ma 

zaplecza  sanitarnego,  które  by 
wystarczyło  na  zapewnienie
odpowiednich  warunków  ta
kiej  liczbie  ludzi.  Problemy 
były  także  ze  śmieciami  i  od
padkami.  Przygotowane  wor
ki nie wystarczały  i w  niedzielę 
widok  na  Bulwarach  nad  Wis
łą  był  raczej żałosny.  Na  szczę
ście  w  poniedziałek  rano  upo
rały  się  z  tym  służby  porząd
kowe  Ustronia.  W  środę  prze
szłam  się  zobaczyć  jak  wyglą
dają  te  miejsca  po  zwinięciu 
namiotów.  Trzeba  przyznać  że 
generalnie  pozostawiono  po
rządek.  Niechlubnym  wyjąt
kiem  było  pole  namiotowe 

przy  ul. Grażyny  —  trawę  po
krywały  papiery,  butelki  i  pu
szki  —  słowem  nieciekawie. 

S łówko  jeszcze  o  organiza
cji .  Na  współpracę  z  organiza
torami  narzekali  przedstawi
ciele  niektórych  służb  miejs
kich,  ponieważ  w  tym  roku 
organizatorzy  usiłowali  samo
dzielnie podo łać  wszystkiemu, 
co  nie  zawsze  się  udawało. 
Mie jmy  jednak  nadzieję,  że 
w  przyszłym  roku  współpraca 
ta  będzie  się  uk ładała  lepiej. 
Szkoda  by  było,  żeby  wokół 
tej,  przecież  wspaniałej,  im
prezy,  narasta ła  atmosfera 
n ieporozumień.  (md) 

Fot.  W.  Suchta 

Wszystkie  koncerty  rozpoczynały  się  około  godziny  18.45  wspólną 
modlitwą  i  trwały  do  godziny  24.00,  1.00 w nocy,  a  nawet  dłużej, przy 
niesłabnącej frekwencji młodzieży.  Podobnie  jak  w zeszłym  roku  burze 
oklasków  zbierała Orkiestra  Festiwalowa,  która  zaprezentowała  jeszcze 
wyższy  poziom,  niż  w  ubiegłym  roku,  porywając do  wspólnej  zabawy 
zgromadzoną  w  amfiteatrze  widownię.  Organizatorzy  przygotowali 
liczne  inne  atrakcje.  Pierwszego  dnia  wystąpił  zespół  „Pod  Budą", 
drugiego  dnia  publiczność  bawiła  się  przy  polkach  i  marszach  wy
grywanych  przez  muzyków  Filharmonii  Śląskiej,  oraz  przy  zupełnie 
innym  repertuarze,  zaprezentowanym  przez grupę  „Izrael". W  niedzielę 
wszystkich wzruszył występ siedmioletniej, niewidomej Kamilii  Kosows
kiej, potem publiczność, mimo niesprzyjającej aury, wspaniale się bawiła 
podczas  koncertu  Mieczysława  Szczęśniaka  i  towarzyszącej  mu  grupy 
New  Lif e  Musie.  Jednakże  do  występów  Andrzeja  Poniedzielskiego 
i Elżbiety Adamiak dotrwali  tylko nieliczni, przemoczeni i zmarznięci, ale 
szczęśliwi. W ostatnim dniu  festiwalu główną atrakcją był występ zespołu 
„Stare Dobre Małżeństwo". Wszystkich  także intrygowała  zapowiadana 
przez  prezenterów  NIESPODZIANKA  którą  ostatecznie  okazał  się 
półtoragodzinny  koncert  zespołu  DŻEM,  weteranów  polskiej  sceny 
rokowej. Sądzę, że nawet najwybredniejsi znaleźli  coś dla  siebie w ciągu 
tych  czterech  dni  festiwalowych. 

Nastrój tajemniczości  i wyciszenia  oraz zadumy  towarzyszył  spektak
lom  teatralnym,  koncertom  muzyki poważnej i przeglądowi  filmów.  Nie 
tylko w kościele katolickim  trwały imprezy towarzyszące festiwalowi, ale 
także  w  kościele  ewangelickim.  W  sobotę  wystąpił  tam  ustroński  chór 
parafialny, którego wykonawców można zaliczyć do grona profesjonalis
tów.  Zaprezentowane  chóralne  śpiewy  były  dowodem  ich  wysokich 
umiejętności. Oprócz  tego w Kościele EwangelickoAugsburskim  odbył 
się koncert  organowy  i sztuka  teatralna  według  Ewangeli  św.  Jana. 

Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  duża  ilość  młodzieży  i  dorosłych 
uczestniczyła  w seansach  filmowych.  Zaprezentowane  filmy  Krzysztofa 
Zanussiego,  który  w  ubiegłym  roku  obawiał  się,  że  młodzież  ich  nie 
zrozumie,  cieszyły  się  wielką  frekwencją.  Pokazano  również  filmy 
Krzysztofa Żurowskiego i Kazimierza  Kutza. Seanse odbywały  się także 
w  szpitalach:  reumatologicznym  i  uzdrowiskowym.  W  ten  sposób  idee 
festiwalowe  mogły  zostać  przybliżone  także  ludziom  chorym.  (M.L.) 

Festiwal  „Gaudę  Fest"  gościł  gwiazdę  polskiego  kina  —  Maję 
Komorowską  — która  spotkała  się  z  widzami  w  kinie  „Uciecha",  po 
projekcji  filmu  Krzysztofa  Zanussiego  „Rok  spokojnego  słońca". 

Pani Maja opowiadała między innymi o tym, że ludzie prywatne życie 
aktora  bardzo  często  łączą  z kreowanymi  przez  niego  postaciami.  Na 
przykład  po filmi e „Rok  spokojnego słońca" otrzymała  setki  telefonów 
z  pretensjami,  dlaczego  nie  wyjechała  do  Ameryki  —  jak  mogła  coś 
takiego zrobić. Z kolei po  filmie „Z a ścianą" wsiadła do taksówki, gdzie 
spotkała  się  ze  słowami  jej  właściciela:  „Pani  zostawi  te  pieniądze! 
Dlaczego?  Bo  pani  się  tak  w życiu  nie  wiedzie.  A  co  pan  widział?  „Z a 
ścianą."  Po  „Racheli"  dostawała  listy  w  sprawach  żydowskich... 

Na  pytanie:  „Co  obecnie  robi?"  odpowiedziała:  —  „Żyję. Jak  widać 
zaczęłam wakacje. Skończyłam film dokumentalny. W tej chwili nie mogę 
wyjechać z Warszawy."  Pozostawiła  w Warszawie 76letnią  ciocię. Żyje 
z dnia na dzień. Ciągle myśli o tym, żeby się nie bać, żeby umieć w miarę 
radośnie posuwać się do przodu. „Czekam na moje dzieci. Mój syn, który 
dwa  lata  nie był w kraju, przyjeżdża z wnukami: Kaśką, Zośką  i Małym 
Jurkiem  —  28  sierpnia." 

Największym poetą dla pani Mai jest Norwid. Jego wiersze to wybuch 
mistycyzmu.  Norwid  potrafił  być  metafizykiem,  w jego  poezji  można 
wyczuć  bliskość  tej  największej  miłości,  miłości  do  Boga.  Trudności 
w czytaniu  sprawia pani  Mai Stary Testament. Boi się zasady: „Oko  za 
oko, ząb za ząb". Natomiast No wy Testament jest jej bliższy i łatwiejszy. 

Część  scenariuszy  filmów  autorskich  Krzysztofa  Zanussiego  była 
pisana  właśnie  dla  niej.  Bardzo  dużo  elementów  improwizacji  było 
w  filmie  „Za  ścianą". 

Maja  Komorowska  mówiła  także  o  roli  wiary  w  życiu  człowieka. 
Wspomniała,  że  jako  dziecko  nie  mogła  skupić  się  nad  zmówieniem 
modlitwy  „Ojcze  Nasz"  — nie  mogła  zrozumieć  słów.  Stwierdziła,  że 
bardzo ważnym  jest,  aby  człowiek  młody  człowiek  — szukał swojej 
drogi  w  życiu,  języka,  sposobu  kontaktowania  się  z  innymi.  Obecna 
młodzież  wychowana  jest  dyskotekowo.  Wszystkie  festiwale  mają 
wspólne punkty,  chociażby  branie  się za ręce, kiwanie  w rytm  muzyki. 
Festiwale,  które  mają  za  cel  ukazanie  jakiejś  drogi,  są  jednocześnie 
szaloną  odpowiedzialnością.  Magdalena  Łupinek 

Fot.  W.  Suchta 
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Tegoroczny — 4 już z kolei — Gaudę  Fest zakończył się. Ustroń  stal 
się znów cichym i spokojnym miasteczkiem, z amfiteatru nie dobiega już 
żadna muzyka,  fala młodych  ludzi —która  przez cztery festiwalowe dni 
wypełniała  ulice  naszego  miasta  —  ze  wspomnieniami  i  nadzieją  na 
spotkanie  w przyszłym  roku  wyjechała  z  Ustronia. 
Muzyka rockowa, poważna, jazzowa,  bluesowa,  reagge, plastyka,  film, 
teatr,  rozrywka  —  to  wszystko  mogliśmy  zobaczyć  i usłyszeć  podczas 
festiwalu. 

Tradycyjnie już  „Gaudę  Fest"  rozpoczęto  wystawą  prac  plastyków 
0 zróżnicowanym poziomie artystycznym  w ustrońskim  Domu  Kultury 
1 Muzeum. 

Poprosiliśmy o parę słów rzecznika prasowego „Gaudę Festu", panią 
Annę  Kowalczyk: 
—  Zwykle  przez  wszystkie  dni  festiwalu  odwiedza  nas  20  tys.  osób. 
Zdajemy  sobie sprawę  z faktu,  że w tym  roku  było  ich troszeczkę  mniej  ze 
względu na to, że koncerty  były  biletowane.  Nie znaczy  to jednak,że  do  tej 
pory  nie  było  biletów.  Jako  takie  istniały  od początku  „Gaudę  Festu" 
—  każdy  mógł  wpłacić jakąś  sumę  pieniędzy,  lecz  nie  wszyscy  to  robili. 
Innymi  przyczynami  wprowadzenia  biletów  było  i  to,  że  ustroński 
amfiteatr  nie jest  w stanie  pomieścić  tak  ogromnej  ilości  chętnych  oraz 
względy  porządkowe. 
— W jaki  sposób powiadomiliście  sympatyków  tego festiwalu o biletach? 
—  Od  trzech  tygodni  w rozgłośniach  „Radia  Katowice"  i  „Radia  Flash" 
oraz  na  łamach  gazet  były  bez  przerwy  podawane  informacje,  gdzie 
i  w jakiej  cenie można  było  zdobyć  bilety. 
— Jaka  jest  historia  „Gaudę  Festu"? 
—  Pomysł  zrodził  się  jesienią  1989  roku.  Była  to  myśl  kleryków 
z  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w Katowicach,  którzy  postanowili 
zorganizować  taką  imprezę,  na  której  można  by  zaprezentować  kulturę 
chrześcijańską.  Festiwal  ten  ma  być  wspólnym  świętem  radowania  się 
z  tego  wszystkiego,  co jest  na  świecie  piękne  —  a  więc wszystkiego,  co 
jednocześnie  zmierza  do Boga.  Dlatego  leż kultura  ma być  prezentowana 
z  najróżniejszych  stron.  Tematem  festiwalu  może  być  wszystko  to,  co 
wzbudza  w człowieku  poczucie  piękna,  estetyki,  dążenia  do  doskonałości, 
ideału —  czyli  Boga. 
— Jak  ocenia  Pani  młodzież  przyjeżdżającą  na  koncerty? 
—  Myślę,  że  wprowadzenie  bieletów  —  między  innymi  —  zostało 
spowodowane  wolą publiczności.  Zeszły  rok  nauczył  nas  tego, że  musimy 
szanować publiczność  i  ten festiwal.  Do  tej pory  nie mieliśmy  wprawdzie 
żadnych  ekscesów  i  problemów  na  festiwalu.  Młodzież  różnie  się  za
chowuje.  Cieszy  się,  czasami  może  być  źle  zrozumiana.  Ilekroć  po 
koncertach  rozmawia  się z profesjonalnymi  wykonawcami,  to zawsze  byli 
zachwyceni  i zdumieni  publicznością  i nawet przedłużali  swoje  koncerty. 
Młodzież  faktycznie  była  różna,  bo  nie  wiem,  jak  można  inaczej  wy
tłumaczyć  picie  alkoholu  w  czasie  religijnego  festiwalu.  Nie  mogę 
powiedzieć,  że  tacy  byli  wszyscy,  ponieważ  do  Ustronia  przyjechali 
zarówno szukający  przeżyć  religijnych jak  i tacy,  którzy  pokrzepiali  swoje 
ciało  i  duszę  w  towarzystwie  tradycyjnej  półlitrówki.  Niektórzy  nie 
wiedzieli, gdzie należy  korzystać  z sanitariatów  i załatwiali  swoje  potrzeby 
...  w krzakach.  . .  .  .  .  .  . Magdalena  Łupinek 

Podczas  IV  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Twórczości  Religij
nej  „Gaudę  Fest  93"  w  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutn ic twa 
i  w  Zak ładowym  Domu  Kul tury  „Kuźn ik "  prace  swoje  za
prezentowali:  Krzysztof  Michalski  z Chorzowa,  Ireneusz  Sowi
ński  z Tarnowskich  Gó r,  Marek  Rembierz  z  Ustronia.  Były  to 
prace  olejne.  Mar ia  Michalska  z  Gliwi c  i  Danu ta  Gawl ińska 
z Ustronia  —  malars two  na  szkle,  rzeźba  w drewnie —  Mieczys
ław  Ja rmoc  z  Ustronia  i  Barbara  i  Krzysztof  Zygmuntowiczo
wie oraz  A n na  Zuberek  z  Ust ron ia  —  malarstwo  stopą.  Można 
było  także  podziwiać  prace  dzieci,  k tóre  wzięły  udział  w  czerw
cowym  miejskim  plenerze  szkół  podstawowych.  Prace  te  przed
stawiały  Kościół  Ewangel ickoAugsburski  w  Ustroniu  widzia
ny  oczami  dziecka.  Ponad to  grupa  plastyków  z  Lubiąża  zade
monstrowała  w  ustrońskim  muzeum  swoje  prace  zarówno 
amatorskie  jak  i  profesjonalne.  Wszystkie  łączyła  wspólna 
technika  —  malars two  olejne. 

(M.L. ) 

W sobotę  10 lipca w jednostce 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  UstroniuNierodzimiu  odby
ła  się  uroczystość  przekazania 
samochodu  strażackiego.  Stra
żackie  święto  rozpoczęto  kon
certem  Orkiestry  Dętej.  Uro
czystego otwarcia dokonali  bur

dzie,  Czesławowi  Gluzie  i  And
rzejowi  Śliżowi  wręczono  rów
nież  odznakę  za  współzawod
nictwo. 

Punktem  kulminacyjnym  by
ło  poświęcenie  nowego  wozu 
strażackiego  przez  ks.  Stanisła
wa Gibalkę  i ks.  Henryka  Czem

Odznaczono  najzaciekleszych  w walce  z  „czerwonym  kurem". 
Fot.  W.  Suchta 

mistrz  Kazimierz  Hanus  i  za
stępca  przewodniczącego  RM 
Franciszek  Korcz.  Historię  jed
nostki  Ochotniczej Straży  Poża
rnej  w  Nierodzimiu  przypom
niał  Juliusz  Pindór. 
Złoty  Medal  Zasługi  dla  Pożar
nictwa  otrzymali:  Wincenty  Kę
dzierski,  Franciszek  Kudła,  Syl
wester  Chrapek  i Józef  Ciemala. 
Srebrny  Medal  Zasługi  dla  Po
żarnictwa:  Jan  Sojan  i  Euge
niusz  Świeży. 

Brązowy Medal  Zasługi  dla  Po
żarnictwa: Robert  Rymorz,  Zbi 
gniew  Legierski,  Henryk  Hecz
ko, Tadeusz  Duda, Czesław  Glu
za. 
Odznaki  Wzorowego  Strażaka 
otrzymali  ponadto:  Franciszek 
Ciemala,  Ireneusz Biedrawa,  Le
szek  Moczarski,  Bogdan  Greń, 
Karo l  Rabin.  Tadeuszowi  Du

bora.  Kazimierz  Hanus  uroczy
ście  przekazał  naczelnikowi 
Straży  Pożarnej  w  Nierodzimiu 
Władysławowi  Zielińskiemu 
klucze  do  samochodu  oraz  zło
żył  życzenia  jak  najlepszego 
użytkowania.  Strażacy  zapew
nil i  o  zwiększeniu  swojej  goto
wości  bojowej.  W  uroczystości 
wzięli  udział:  Paweł  Cholewa 
—  założyciel  jednostki  Ochot
niczej  Straży  Pożarnej  w  Niero
dzimiu,  komendant  rejonowy 
Państwowej  Straży  Pożarnej 
Kazimierz  Chrapek,  zastępca 
komendanta  wojewódzkiego 
Państwowej  SP  —  brygadier 
Aleksander   Radkowski,  zastęp
ca  prezesa  wojewódzkiego 
Związku  SP  —  Stanisław  Mas
ka,  radni  i  sympatycy.  Uroczy
stości strażackie zakończono  fe
stynem.  (M.L. ) 

p o l e c a 

:

—

—
—
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  aparaturę do  DYSKO
TEKI .  Ustroń,  ul.  Konopnickiej 
38/2. 

Nowo  otwarty  Bar  Piwny  „Kufe
lek" zaprasza! Ustroń, ul. Lipowa 
37  (Poniwiec). 

Naprawa  lodówek,  zamrażarek, 
pieców  PG.  Jan  Macura,  Niero
dzim,  Szeroka  6/2. 

Sprzedam  betoniarkę  —  2 min  zł. 
Tel.  2539. 

Auto  Komis,  ul.  Skoczowska  19 
oferuje części  do  „Trabanta" 

Sprzedam  motorower  „Romet" 
2  osob.  Daszyńskiego  36. 

TV  SAT 
bez  VAT 

Obrotowe anteny TV  SAT  —ponad 100 
programów z 25  satelitów 

Pozycjonery, konwertery,  siłowniki 

EUGENIUSZ  TRZEPACZ 
USTROŃ, UL. CIESZYŃSKA 28, 

TEL. 2327 

Z n a k o w a n i e  s a m o c h o d ów 
z a b e z p i e c z a j ą ce  p rzed  k r a d z i e żą 

łącznie ze znakowaniem  tajnopisem oraz wprowa
dzeniem do ogólnopolskiego komputerowego banku 

pojazdów oznakowanych w Warszawie. 
U s t r o ń ,  u l .  S t a l m a c ha  7,  te l.  2 6  01 

Uwaga  Rolnicy 
Szanowni  Petenci 
Zakładu Usług Mechanizacyjnych  w  UstroniuPoniwiec 
i  Zakładu  Wylęgu  Drobiu  w  Polanie! 
W  związku  z  likwidacją  bazy  Poniwiec  na ul.  Akacjowej 
i przeniesienia  wylęgarni  piskląt  w  Polanie  na  centralną  bazę 
w  Lipowcu  —  zamówienia  na prace  polowe  i  t ransport 
ciągnikowy, pisklęta prosimy  zgłaszać osobiście  lub na  telefon 

Zakład  Lipowiec  —  2648 
Administracj a  —  2580 

Szanownym  Mieszkańcom  Ustronia  przypominamy: 
SUR  Ustroń  świadczy  usługi  w  zakresie: 

—  tartacznej  obróbki  d rewna  okrągłego  w tym:  sprzedaży 
wyrobów  tartacznych  i  stolarskich 
prowadzi  wyrób  i  sprzedaż  pus taków  żużlowych  oraz 
sprzedaż  własnych  piskląt  kurzych  jednodniowych  i  od
chowanych. 

Adres Spółdzielni: Ustroń, ul. Skoczowska  137 

Proponujemy kolejną  grafikęzagadkę autorstwa  Bogusława  Heczki. 
Na  rozwiązania  oczekujemy do  5  sierpnia. 

Grafika  zamieszczona  w nr 25  GU  przedstawiała  chatę  przy  ul. 
Źródlanej  104. Nagrodę  wylosował  E.  Krężel  z Ustronia.  Zapraszamy 
do  redakcji. 

UCHWAŁ A  Nr  XLV/300/93 
Rady Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia 2 lipca  1993  r . 
w sprawie  zatwierdzenia  miejskiego  programu  profilaktyki  przeciwal
koholowej w  Ustroniu 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 
o  samorządzie  terytorialnym  (Dz.  U.  Nr 16,  poz.  95  z  późn.zm.) 
w  związku  z art.  12  ust.  4  ustawy  z dnia  26  października  1982 r. 
o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U. 
Nr  35, poz.  230  z  późn.zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
u c h w a l a: 

§ 1 

Zatwierdzić  miejski  program  profilaktyki  przeciwalkoholowej  stano
wiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały. 

Wykonanie  uchwały  powierza  zarządowi  Miasta. 
§3 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia. 

Miejsk i  program  profilaktyk i  i  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  w Ustroniu 

I .  Planowane  rodzaje i metody  działania 
1.  Oddziaływanie na młodzież, głównie ze środowisk  zagrożonych 

— nawiązanie  kontaktu  ze  szkołami. 
2.  Współpraca  z kościołami  i związkami wyznaniowymi  w propa

gowaniu  walki  z nadużywaniem  alkoholu. 
3.  Pomoc dla  osób  uzależnionych i ich  rodzin. 
4.  Rozwijanie grup samopomocy z inicjatywy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej 
5.  Bieżąca  informacja dla  Społecznej  Miejskiej Komisji  d/s  prze

ciwdziałania  alkoholizmowi 
II .  Realizacja  programu 

1.  Miejska  Komisja  do  spraw  przeciwdziałania  alkoholizmowi 
2.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
3.  Rady  Osiedla 

III .  Ograniczanie  dostępności  alkoholu 
1.  Ograniczanie  dostępności  alkoholu  w  pobliżu 

szkół  i placówek  oświatowowychowawczych 
—  obiektów  kultu  religijnego 
—  zakładów  opieki  zdrowotnej 
—  stadionów  sportowych  i basenów 

2.  Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5%  alkoholu  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży, 
dostosowana  będzie do niezbędnych  potrzeb  w poszczególnych 
dzielnicach  miasta 

3.  Należy  ograniczać  ilość punktów  sprzedaży  alkoholu  na  osied
lach mieszkaniowych,  na  rzecz miejsc dokonywania  masowych 
zakupów  przez  przyjezdnych  turystów. 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnietwa i Hutnictwa,  ul. Hutnicza  1,  tel.  2996 
—  Ekspozycja  stała:  „Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia" 

—  Tkaniny  artystyczne  A.  KobakPisowackiej 
—  Ustrońska Galeria Sztuki  Współczesnej K. i B. Heczko —  wystawa 

i  sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich 

Muzeum  czynne  codziennie  od  godz.  9.00—13.00,  wtorek  od 
9.00—16.00. 

Galeria  grupy  plastycznej   „Brzimy " 
—  wystawa  i sprzedaż prac ustrońskich  twórców w budynku  Centralnej 

Informacji i Recepcji,  Rynek  7,  tel.  2653. 

Imprezy kulturalne:  ŚWIĘTO  LAT A 
24.7.93  godz.  20.30  Meeting  Kabaretowy  —  Amfiteatr 
25.7.93  godz.  14.00  Pochód  Radości wyrusza spod Szpitala  Uzdrowis

kowego  ulicami  miasta  do  Rynku  Kuracyjnego 
godz.  16.00  KONCERT  NA  CZEŚĆ  LAT A  — Krąg  tanecz

ny  w  Parku  Kuracyjnym 
godz.  21.30  Spektakl w wykonaniu Teatru  Prawdziwego z Bie

lawy  —  Amfiteatr 
24.7.93  godz.  11.00  FESTYN  HUTNIKÓW  I  KUŹNIKÓ W 

—na  stawach  Kuźni 
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M o t t o:  „Czytajcie  książki,  bo  uszlachetniają 
serca,  kształtują  rozum,  hartują  wolę 
i  kształtują  charakter" 

J an  W a n t u ła 

Nie  było  mi danym  znać  osobiście  tego  nieprzeciętnego  człowieka, 
zmarł bowiem 29 lipca 1953 roku równo 40 lat temu. Rozumiem jednak 
i podzielam jego miłość do książek, stąd moja odwaga by napisać kilka 
słów o człowieku, o którym pisało już  tyle sławnych  ludzi, że wspomnę 
tylko Z. Hierowskiego,  G.  Morcinka,  J.  Pilcha,  M.  Fazana,  J.  Brodę. 
Napisanie  tych  kilku  słów o Wantule  jest  też  i moją  powinnością, 
pracuję bowiem w bibliotece która dumna jest z tego, iż nosi właśnie imię 
Jana Wantuły. Przede wszystkim chciałabym jednak chociaż przypom
nieć w najkrótszych słowach, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, kim był 
Jan  Wantuła,  który  całe  swoje  życie  przeżył  właśnie  tu  w  naszym 
Ustroniu  na  Gojach. 

Urodził się 20 września 1877 r. w rodzinie rolnikatkacza posiadające
go 4 hektarowe gospodarstwo. Czytać nauczył się jeszcze zanim poszedł 
do szkoły, a była nią  trzyklasowa 
ewangelicka  szkoła  elementarna 
w Ustroniu, w której jego nauczy
cielami  byli  tacy  wybitni  krzewi
ciele polskości na  tym  terenie jak 
Jerzy Michejda, Andrzej Hławicz
ka  i Paweł Terlik. Po  ukończeniu 
szkoły pomagał ojcu na gospodar
stwie a później podjął pracę w Hucie w Ustroniu,  gdzie zdobył zawód 
ślusarza. 

Tedwa zawody rolnika i hutnika wykonywał kosztem dużego wysiłku 
aż  do  emerytury  w  1925  r.  One  też  były  przyczyną  penego  rodzaju 
podziału  zarówno  w jego  życiu  osobistym  jak i działalności  publicys
tycznej.  Do  czasu  przejścia  na  emeryturę  identyfikował  się z klasą 
robotniczą, co znalazło wyraz zarówno w jego publicystyce,  światopo
glądzie, skłonności do wolnomyślicielstwa jak  i kontaktach  z osobami 
o podobnych  zainteresowaniach.  Po  przejściu  na  emeryturę  kiedy  to 
głównym jego zajęciem stało się sadownictwo,  odszedł od  publicystyki 
o  charakterze  radykalnospołecznym,  a zwrócił  się  ku  pracy  nauko
wobadawczej,  zwłaszcza  tej  dotyczącej  historii  regionu.  Po  okresie 
wolnomyślicielstwa nastąpił też wraz z przejściem na emeryturę powrót 
do  wiary,  co  uwidoczniło  się  w badaniach  nad  historią  kościoła 
ewangelickiego na Śląsku  Cieszyńskim  oraz na podkreślaniu  polskości 
ewangelicyzmu  na  tej ziemi. 

We wszystkich notach  biograficznych o Janie Wantule przewijają się 
określenia: „rolnik, hutnik, pisarz ludowy, publicysta, bibliofil , historyk 
wsi  śląskiej, działacz  społeczny i kulturalny"  — a więc  niewątpliwie 
człowiek o dużej wiedzy i szerokich zainteresowaniach, mimo iż ukończył 

JAN WANTUŁ A 

Początkowo  kapela  nazywała  się  „Krawal  Banda".  Obecnie 
przyjęła  nazwę  „Ustronianka".  Jan  Kocjan,  Karol  Kozieł, 
Roman  Rysiński i Piotr   Zawada  grają  popularne  przeboje,  ale 
również melodie naszego  regionu.  Często możemy  „Ustronian
kę"  usłyszeć  gdy  chodzi  na  „wgrowki" .  Polega  to  na  graniu 
znajomym  solenizantom  w  dniach  popularnych  imienin. 
— Na Jury, Józefa, Władysława,  Pietra  i Pawia grómy całą noc, 
pod nikieróm chałpóm polejom  pindziesiontke  i ciynżko  zdzierżeć 
do  rana  —  zwierza  się  kierownik  zespołu  P.  Zawada. 

Fot.  W.  Suchta 

tylko trzyklasową szkołę elementarną. Tę dużą wiedzę zawdzięczał przede 
wszystkim swoim umiłowanym  książkom, które nie tylko gromadził ale 
i czerpał z nich  szeroką  wiedzę, niewątpliwie wrodzonym  zdolnościom 
oraz pracy  samouka.  Duży  wpływ  na jego  wiedzę  i poglądy  miały  też 
kontakty  z wybitnymi  publicystami,  badaczami  i pisarzami  jak:  Marią 
i  Bolesławem  Wysłouchami,  Julianem  Ochorowiczem,  Władysławem 
Orkanem,  Andrzejem  Strugiem,  Pawłem  HulkaLaskowskim  —  że 
wymienię tylko tych najbardziej znanych. Często byli oni zafascynowani 
niezwykłą  wiedzą  i osobowością  Jana  Wantuły. 

Swoją  działalność  społecznikowską  rozpoczął  od  pracy  w  ruchu 
wstrzemięźliwości, pełnienia obowiązków bibliotekarza w Stowarzysze
niu Młodzierzy Ewangelickiej w Ustroniu,  oraz od odczytów dla  tegoż 
Stowarzyszenia. 

Pierwsze  natomiast  artykuły  ogłosił  w  r. 1900 w „Głosie  Ludu 
Śląskiego". Przedstawił w nich sprawy robotnicze, zachęcał do czytania, 
propagował  ruch  abstynencki. 

Jego  pierwszą  pracą  historyczną  był  artykuł o Adamie  Gdacjuszu 
—  kaznodziei  z  okresu  wojny 
30letniej. 

Wantuła  nazwany  jest  też  od
krywcą  pierwszego  polskiego  pi
sarza i bibliofil a chłopskiego Jury 
Gaydzicy z Cisownicy Małej, po
przez  opublikowanie  „Pamiętni
ka chłopa Jury Gaydzicy z Cisow

nicy  z pocz.  XIX  w."  Odkrywczy  charakter  miała  też  jego  praca 
o działaczu z okresu Wiosny Ludów—Pawle Oszeldzie. Wielkie zasługi 
położył  Wantuła  w uporządkowaniu  i skatalogowaniu  biblioteki  im. 
Tschammera  przy  kościele  ewangelickim  w Cieszynie,  w której  „zna
lazł"  wiele  bezcennych  starodruków i publikacji  na  temat  przeszłości 
ewangelicyzmu, dziejów książki  polskiej,  sylwetek  polskich  pastorów, 
przyczynków do dziejów  Ustronia,  Trzyńca  i Goleszowa.  Są  to  prace 
historykasamouka,  odznaczają  się jednak  wielką  sumiennością  i wno
szą  wiele nowej wiedzy do poruszanych  tematów. 

Jak już wspomniałam, cała działalność publicystyczna Jana Wantuły 
byłaby niemożliwa bez uzupełnienia jego wiedzy drogą  samokształcenia 
poprzez  czytanie  książek z różnych  dziedzin  wiedzy.  Było  ich  pełno 
w jego bibliotece, był bowiem  Wantuła  również wybitnym  bibliofilem, 
a bibliofi l z chłopskim  rodowodem  był zarówno  wówczas jak  i dzisiaj 
rzadkością. Zgromadził w swojej bibliotece prócz innych książek  także 
wiele silesianów i cennych starodruków, a perełką  w jego zbiorach były 
książki  z dedykacjami  wybitnych  pisarzy jak  m.in.  Orkan i Prus. 

Wantuła  przez  całe  swoje  życie  podkreślał  znaczenie  książek  i ich 
wpływ na człowieka  „bo uszlachetniają  serca, kształcą  rozum..."  toteż 
„Słuchajcie za pośrednictwem książki ludzi mądrych — im częściej, tym 
lepiej...". Gromadził książki, ale dzielił się nimi. Zaraz po wojnie w 1945 
r. podarował  naszej bibliotece — wówczas jeszcze Gminnej Bibliotece 
w  Ustroniu  —  300  egz.  książek  ze  swojej skarbnicy.  Był  bibliofilem 
w najczystszym tego  słowa  znaczeniu.  Zgadzał  się w całej rozciągłości 
z wierszowanym  określeniem  bibliofilstwa Józefa  RulTera  iż: 

„Dopiero  książka, co u nas  zamieszka, do  której się wraca, 
Pomnaża  skarb duszy  naszej: zdobi  nas,  grzeje,  wzbogaca. 
I  taci jest  najwznioślejsza, błogosławiona  jej  praca." 

Anna  GUZNAR 

Kochano Hanko! 
Nim  poszeł  Naczelny  na  łorlap 

to nom doi befel, aby my  Ciskozali, 
że sie wybiyro do Ciebie na miano. 
Chcioł Ci kupić na prezynt gaśnice, 
ale  Ty snoci auta  ni mosz.  Borok 
tyn nasz szef,  teraz jyno  rozmyślo, 
z  czego  bedziesz  rada.  My  mu 
powiedziały, że najbardziej, z  tego 
że ón przidzie,  a prezynt  to ni ma 
najważniejszy.  Upiyc kolocz z bo
rówkami i żeby  było  na  nim  moc 
posypki, bo jak  ón był małym chla
pcym,  to  zawsze  mamie  wyjodol 
posypke z ciasta i przez to wyrosnól 
na takiego feszoka.  A  o reszle sie 

niebój, co dosz  to wszycko  zjy, bo 
ón ni ma w jedzyniu  wybierziczny. 
A  my  od  siebie  oprócz  zdrowia, 
winszujemy  Ci  szczyńścio,  żebyś 
jeszcze  znaszłaś jakigo  szykowne
go panoczka,  coby był  bogoczym. 
A  tym  bogoctwim  i  szczyńścim 
umiała  sie  z  innymi  dzielić.  Do 
życzyh  dołónczo sie jeszcze  Jynd
rys,  bo prawie  tu  wloz sie  na nas 
podziwać.  Miyj  sie dobrze i napisz 
nom czyś miała moc gości i jak  sie 
obeszlaś z tym  naszym  szefem. 

DZIEŁUSZKI 
Z  REDAKCYJE 

7  Gazeta  Ustrońska 



Po  G A U DĘ  FEST  i  Festiwalu  Dobrej  Nadziei  czeka  nas 
kolejna  impreza.  24  i  25  lipca  w  Ustroniu  odbędzie  się  Święto 
Lata,  organizowane  przez  Agencję  Artystyczną  IMPREARS. 
Obchody  Święta  Lata  będą  bardzo  bogate.  24  lipca  w  Parku 
Kuracyjnym  o godzinie  14.00  rozpocznie  się Festyn  Uśmiechu. 
Tego  samego  dnia  od  20.30  w  Amfiteatrze  będzie  można  się 
bawić  na  „Meetingu  Kabaretowym",  w  którym  wezmą  udział 
tacy  artyści  jak  Marcin  Daniec,  Emilian  Kamiński,  Grzegorz 
Skawiński,  Zbigniew  Wodecki  i  inni.  W  niedzielę  (25  lipca) 
dalsza  zabawa  rozpocznie  się  „POCHODEM  RADOŚCI", 

organizowanym  po  raz pierwszy w Ustroniu  (a  najprawdopodb
niej  także  i  w  kraju).  W  informacji  A.A .  Imprears  czytamy 
między  innymi:  „Przesłaniem  pochodu  ma  być  radość  życia. 
W  otaczającym  nas  świecie  pełnym  tragedii,  zmartwień,  trosk, 
walk  politycznych  i  wygórowanych  ambicji,  coraz  mniej  rado
ści" Dlatego  też w „Pochodzie  Radości"  powinni  wziąć udział ci 
wszyscy, którzy nie zapomnieli  o uśmiechu, którzy potrafią  choć 
na chwilę porzucić w kąt swoje troski  i zmartwienia  i zjednoczyć 
się  w  zabawie.  „Pochód  Radości"  nie  chce  czegokolwiek 
załatwiać, apelować, manifestować pragnie być ostoją  uśmiechu 
i  radości. 

Pochód  wyruszy  o  godzinie  14.00  spod  Szpitala  Uzdrowis
kowego  i  przejdzie  ulicami  miasta  do  Parku  Kuracyjnego. 
Prowadzony  będzie  przez  orkiestrę  dętą  i paradujące  marżone
tki . Po pochodzie  w Amfiteatrze o godzinie  16.00 rozpocznie  się 
drugi  koncert  „KONCERT  NA  CZEŚĆ  LATA" .  Udział  w nim 
wezmą  m.  in.  goście  z  Czech:  gwiazda  czeskiej piosenki  Tania, 
grupa  muzyczna  „Smolarze"  i  15letnia  piosenkarka  Monika 
Niedobowa.  Ponadto  promowany  będzie polski  zespół  z  Kato
wic  „Red  House".  Wystąpią  także  dzieci  z  Telewizyjnej  Mini 
Listy  Przebojów.  Program  adresowany  jest  do  wczasowiczów, 
szczególnie  rodzin  przebywających  na  wakacjach.  Imprezie 
patronują  Urząd  Miejski  w  Ustroniu  i  Dziennik  Beskidzki 
w  BielskuBiałej.  Informacje  dotyczące  kosztów  występu  do
stępne  są  w  Centralnej  Informacji  i  Recepcji.  IMPREARS 
serdecznie  zaprasza  do  wzięcia  udziału  w  koncertach,  festynie 
i  pochodzie.  Zapowiada  się  bardzo  miły  i  wesoły  weekend. 
(M.D.) 

Kochany Redachtorze! 
Przeboczóm,  żech  wóm na czas nie zlożylach  gratulacyji  z  lokazji 

setki,  ale  to  wszyć ko,  przez  ty  moji  przegrzeszóne  kluki,co 
przijechaly  dómnie  na  feryje. 
Kansi  schowały  mi  łokulory.  Hladalach  jich  bezmali  przez  dwa 
tydnie.  W końcu  sie jedyn  mój  kluk  niewinnie  pyto:  „starko,  a  czego 
to wy  tak fort  szukocie?".  A jo  mu mówim  bryli,  bo móm  ważny  list 
do napisanio.  A on zaś  na  to: .¿tarko, a docie na karuzele jak wóm 
powiym  kajście  ich mogli  wrazić?"  A  dóm  ci mójfazolku,  a dóm.  „A 
na lody do Delicyji  tesz  docie?".  Dostaniesz  jeszcze  na loda. Już  mu 
to  miało  z gymby  wylecieć,  a  tyn  drugi,  starszy  mrugnól  i  tu  mój 
fazolek  zaś  godo:  „a  po  stówce  na  lepsze,  jeszcze  dołożycie?"  Na 
dołożymjużech  wrzasla jino  mi  hónym  powiydżcie!  „No  to  starko, 
bryle  mogóm  być  w puńczosze,  kaj  trzimocie  pinióndze,  boście  ich 
lostatni  roz  mieli  na  nosie  jak  listonosz  prziszoł". 

Wyboczóm,  ale nie napiyszym  kaj  trzimóm  te puńczoche,  bo  po 
co  złodziejowi  stworzać  łokazyje,  a  policja  by  go  dopiyro  capła 
jakby  mi  wszycko  przefurtoł.. 
A  łokulory  naiste  tam  były,  a mnie  to  moc  kosztowało.  To  jakosi 
przebolym,  ale  z  cienżkim  sercym  przeczytałach  pożegnani  Jynd
rysa z czytelnikami.  Nie  było  przeca  słychać,  żeby  gdo  do niego  zaś 
dziuboł.  Może  Hanka  przez  telefon  go  za  moc  dożyrała,  albo  wy 
Redachtorze  nie  chcecie  go  wciągnóńć  na  listę  płac.  Gazeta  bez 
Jyndrysa,  to jak  rotuz  bez  Fojta!  To jak  przichodnia  bez  dochtora! 
Gdo jóm  bydzie  teraz  czytoł?  Następnej  setki  może  nie  być! 

Z  Jyndrysem  jużech  downo  nie była.  Lostatni  roz  widzielimy  sie 
przed  zielonymi  świontkami.  Przyszołprawie  do Cyntralnej  Recep
cyjijak  jo  Homerykónowi  tłumaczy  łach  tradycyje  tych  swiąnt,  tósz 
mu  mówiym:  Jyndrysie  przijdż  na  Zowodzi  na garden  party.  A  on 
jak  usłyszół  party,  to pcmyśloł,  że go  zaś  ciągnym  do jakisi  partyji 
i  z  miejsca  wyderził  aż  sie  za  nim  kurziło,  ale  w  progu  jeszcze 
powiedzioł:  ,jo  nie  był  w żodnej  partyji  i nie  by dym!".  Już  mu  nie 
zdąnżyłach  przetłumaczyć  na  nasze  że  na  tym,  spotkaniu  w  za
grodzie  bydymy  na fajerze  smażić  wajecznice  na  szpyrce,  posypa
nóm  zielonym  sznytłokiem  i  bałuszankóm. 

Redachtorze,  zaproszom  was  na  te  wajecznice  na  Zowodzi. 
Przijdzcie  z Jyndrysym  i Hanke  tesz przismyczcie  ze sobóm.  Może 
jeszcze  pospołu  Jyndrysa  przekónómy,  aby  Ustroniokóm  drzistoł. 

Stecka 
PS.  Kochani  Czytelnicy!  —  Gdo szuko  starych  numerów  Ustróńskij 
do kompletu,  to sóm jeszcze  do nabycio  w Cyntralnej  Recepcyji  na 
Rynku.  To je  tam,  kaj sie  tyn  szumny  lełón swiycijak  na aptyce.  Jo 
se  tam  do pyndzyji  przirobióm. 

Krzyżówka  ze  sponsorem  nr  29 
100 tysięcy 100 tysięcy  100  tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy 

s 

Poziomo:  1) wokalistka  „Maanamu" 4) odgłos hamowania 6) 
zbiornik  na  paliwo  8) organizacja  ratownicza  9) niby  mikro
skop  10) panoszy  się w chlewie  11) meksykański  Indianin  12) 
w magazynku pistoletu  13) stawki opłat  14) państwo w Afryce 
15) w rodzinie krokodyli  16) czysty dochód  17) dużo czegoś 18) 
państwo  arabskie  (emiraty)  19)  Gabriela  zdrob.  20)  owad 
nocny 
Pionowo:  1) zrywany  na  ścianie  2)  forma  ustroju  państw.  3) 
nasz  Bałtyk  4)  forma  sprzedaży  (l.mn.)  5) kuzynka  kruka  6) 
rozbójnictwo 7) sprzedaje cacka  11) piękno,  czar  (wspak)  13) 
sakwa  14) polski  zespół  Mr  .... 

Rozwiązanie  (powiedzenie)  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termina  nad
syłania  rozwiązań  upływa  5 sierpnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  25 
NA  SIANIE  KRÓLEWSKIE  SPANIE 

Nagrodę wylosował Maciej Jędrusiński  z Ustronia, Oś.  Cent
rum  5/9. Zapraszamy do  redakcji. 

GAZETA 
USTRONSKA 


