
Rozmowa  z Anną  Kubień,  radną z  Nierodzimia 

Z  czym  rolnicy  pójdą  na  tegoroczne  dożynki? 
W  tej  chwili  nie  można  jeszcze  powiedzieć  co  się  zebrało,  bo 
żniwa  się  dopiero  zaczynają.  Część  pszenicy  i  jęczmienia  jest 
zebrana,  ale  reszta  jeszcze  nie.  A  urodzaj  był  raczej  dobry. 
Dożynki  powinny  być  udane. 

Czy były w tym  roku kłopoty  z  obsianiem  pól  i  wyhodowaniem 
upraw? 

Raczej  nie.  Każdy  się  stara  jak  może. 
Słyszy  się,  że  rolnicy  z  powodu  trudności  finansowych  ograni
czają stosowanie  nawozów  sztucznych.  Jak  to jest w Ustroniu? 

Nasi  rolnicy  stosują  nawozy  sztuczne.  Zaopatrujemy  się  w  nie 
w Ochabach,  bo  u nas  nie ma  takiego  wyboru.  W  Ustroniu  nie 
można  dostać  nawozu  luzem,  a  są  one  bardzo  potrzebne. 

A  środki  chwastobójcze? 
We  wszystko  zaopatrujemy  się w  Ochabach.  Tutaj w  hurtowni 
są tylko takie środki dla działkowiczów. Małe buteleczki  to co  to 
jest  na  większe  gospodarstwo? 

Co obecnie  w  Ustroniu  się  uprawia? 
Dawniej  było  więcej  żyta,  a  w  tej  chwili  rzadko  już  można  je 
zobaczyć.  Częściej  pszenżyto,  ale  też  raczej  przestaje  być 
uprawiane,  bo  nie  jest  opłacalne. 

Czy  teraz jest więcej  owoców  i warzyw? To  znaczy,  czy  rolnicy 
więcej  ich  uprawiają? 

Coraz  częściej  pod  folią.  Ale  generalnie  nie  sadzi  się  warzyw 
i  owoców,  bo  potem  nie  ma  tego  gdzie  sprzedać.  Na  targu 
ziemniaki  są po  1500 zł. To jest  taka  cena,  że już bardzo  dawno 
tak  niskiej nie  było.  Kiedyś  kontraktowaliśmy  ziemniaki.  Koło 
Gospodyń  Wiejskich  przez  10 lat  kontraktowało  ziemniaki,  ale 
teraz to się skończyło.  Nie ma  gdzie sprzedać. Tak  samo  owoce. 
Wszystko  leży  pod  drzewami.  Gdzie  z  tym  pójdę?  Ludzie  nie 
mają  pieniędzy.  Choćby  dać  owoce  za darmo,  to nikt  nie  chce, 
bo  nie  ma  cukru.  A  cukier  jest  drogi. 

A  co  się  teraz  najbardziej   opłaca  uprawiać? 
W  tej  chwili,  mimo  wszystko,  jeszcze  warzywa.  I  to  nie  na 
sztucznych  nawozach.  Naturalnie  hodowane  łatwiej  sprzedać. 

Dużo  mówi  się  o  zdrowej   żywności.  Czy  w  Ustroniu  są 
odpowiednie  warunki  do  takiej   produkcji ? 

Raczej  tak.  Nie  ma  tu  tak  wielkich  zanieczyszczeń. 
A  czy  kupujący  pytają  się  o  takie  produkty ? 

Pytają  się,  ale  nie  wierzą  tak  do  końca,  że  jest  to  hodowane 
naturalnie,  na  oborniku,  bez  opylania.  Bo  to  właśnie  opylanie 
jest  najgorsze. 

Jakich gospodarstw jest najwięcej  w Nierodzimiu, pod względem 
wielkości? 

Raczej średnich, do  3 ha. Nie ma dużych  gospodarstw.  Są  tylko 
dwa  gospodarstwa,  z  których  rolnicy  się  w  pełni  utrzymują. 
Reszta  ma  stałe  zatrudnienie  poza  rolnictwem.  Z  samego 
gospodarstwa  bardzo  trudno  się  utrzymać.  Nie jest  to  opłacal
ne. Choćby mleko. Płaci się za nie grosze. A ile trzeba dać  nawozu 
na  pole,  ile  roboty  koło  krowy.  Rolnicy  ostatnio  wolą  chodzić 
z  mlekiem  po  domach  wczasowych  i  tam  sprzedawać.  Albo  na 

(dokończenie  na sir.  2) 

Wakacyjny remont  „ogólniaka".  Fot.  W.  Suchta 

29.
Dożynki  tradycyjnie  zakończą 

Dni Ustronia. Impreza ta, dosko
nale znana mieszkańcom  naszego 
miasta nie potrzebuje dodatkowej 
reklamy. Jak  już pisaliśmy  w po
przednich  latach  Dożynki 
w Ustroniu mają swoją  przedwo
jenną  tradycję. Znane były wtedy 
w całym powiecie, a organizowała 
je młodzież ewangelicka, by z do

chodów  pokryć  koszty  budowy 
Prażakówki.  Tradycja  ożyła  do
piero w  1975 roku,  kiedy  to  zor
ganizowano  pierwsze  Dożynki 
w Ustroniu  po wojnie. Potem od
bywały  się już  regularnie  co  rok, 
z jedną przerwą wiatach 1980 i 81. 
Wierzymy,  że  Dożynki  '93  będą 
tak  samo  udane  jak  te  w  latach 
poprzednich.  (ws) 
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SanitarnoEpidemiologicznej   w  Cieszynie jak  i Woj .  Stacji 
w  BielskuBiałej, obecnie królow a  polskich  rzek na teren 
naszego| i ias ta  odpowiada  III  klasie  c z y s t < ^ | | i ę c  n 
nadaje  sie  do  kąpieli  i ce lów  rekreacyjnych.  Na  taki  st! 
naszej   rzeki  wpłynęły  ujemnie  upały,  bardzo  niski  pozio 
wody,  duża  ilość  kąpiących  się  turystów  oraz  przeć 
wszystkim  nie  uregulowana  gospodarka  ściekami. 

Jeżeli zaś chodzi  o stan  wody  w  basenie  kąpielowym,  to 
co  tydzień  cieszyński  Sanepid  pobiera  próbki  wody  do 
badania, a następnie przekazuje j e do Wojewódzkiej   Stacji 
SanitarnoEpidemiologicznej.  Mim o  tego.  że  woda  bez
pośrednio  trafi a  z  rzeki  do  basenu,  to  jest  ona  dezyn
fekowana  chlorem.  Dzisiejsze  wynik i  badań  świadczą 
0  tym,  źe  woda  w  naszym  basenie  jest  zdatna  do  kąpieli 
1 nie  stanowi  żadnego  zagrożenia  dla  zdrowia  kąpiących 
się  w  niej. 

Wart o  dodać,  że  w  porównaniu  z  ubiegłymi  latami  nie 
zanotowano  żadnego  masowego  śnięcia  ryb.  (M .  L.) 



(dokończenie ze str.  1) 
targu. Do mleczarni już nie dają. A  kiedyś  się dawało  tylko  do 
mleczarni. 

No, ale z drugiej  strony,  na przykład  w sobotę, w Ustroniu nie 
można  dostać  mleka  już  koło  południa.  Jest  tylk o  to  w  kar
tonach. 

Bo  mleczarnia  nie  skupuje.  Nie  wiem  czemu.  Kiedyś  przez 
okrągły  rok  brali  mleko,  z  wyjątkiem  tylko  dwóch  świąt 
—Nowego Roku i Wielkanocy. A tak przez cały rok trwał skup. 

A czy nie można tego zrobić tak, żeby bezpośrednio do sklepów 
sprzedawać  mleko? 

Sanepid  nie  pozwoli.  To  znaczy  można  to  zorganizować.  Ale 
wiąże się  to  z  wieloma  trudnościami.  Chociaż  i  teraz,  jak  już 
mówiłam,  gazdowie  wożą  mleko  bezpośrednio  do  domów 
wczasowych. 

Nierodzim był kiedyś samodzielną gminą. Kiedy został włączony 
do Ustronia? Co zyskał,  a co stracił  przez  to  włączenie? 

Nierodzim  został  włączony  do  Ustronia  w  1975  roku.  Co 
stracił? Jak  to powiedzieć? Stracić może nic nie stracił.  Zyskał? 
Też  nic  specjalnego.  Może  to,  że  obecnie  tereny  rolnicze 
w  Nierodzimiu  są  traktowane  jak  górskie,  bo  Ustroń  jest 
terenem  górskim. Jak  byśmy  byli  samodzielną  gminą  to  praw
dopodobnie  nie obejmowałoby  nas  to. A dzięki  temu  są  niższe 
podatki.  No  i nie  chcieliśmy  się już  kłócić  z  ustroniakami. 

Dawniej  bardzo  aktywne  było  w Nierodzimiu  Koło  Gospodyń 
Wiejskich.  Jak  to  teraz  wygląda? 

Upadło.  Dziś już nie ma  takich  społeczników.  Dawniej  chętnie 
panie przychodziły  na  spotkania.  Organizowałyśmy  wycieczki, 
kontraktowałyśmy ziemniaki, na dożynki się chodziło, pomaga
ło  przy  organizacji.  Prowadziłyśmy  hodowlę  cieląt,  działki 
ziemniaczane,  organizowałyśmy  konkursy  ogródków.  Potem 
były  nagrody.  Co  roku  były  także  bale,  z  których  zysk 
przeznaczałyśmy  na  wycieczki.  Zawsze  skądś  się  te  pieniądze 
zdobywało. Pisałam do GSu, do mleczarni, były też składki. Ta 
praca  mnie  bawiła  i  cieszyło  mnie  to.  Tym  żyłam.  Miałam 
gospodarstwo, pracowałam na 34 etatu  i jeszcze społecznie. Ale 
j a  tym  żyłam,  przez  14  lat. 

Była  pani w Nierodzimiu  sołtysem.  Jak  długo? 
Od  1970  roku  przez  21  lat. 

Jak  pani wspomina  tę  pracę? 
Bardzo  dobrze.  Nie  miałam  z nikim  zatargów,  nikt  nie  może 
powiedzieć,  że  mu  coś  przybrałam.  Raczej  dopłacałam  do 
różnych  rzeczy.  Najmilej wspominam  Koło  Gospodyń  Wiejs
kich.  A  ludzie  przychodzili  z  różnymi  problemami,  skargami. 
Temu  za  dużo  policzyli,  temu  nie  pasowało  to,  a  temu  tamto. 
Przychodzili  nawet  z  różnymi  prywatnymi  sprawami,  np. 
domowymi  awanturami.  Kilk a  razy  musiałam  zażegnywać 
waśnie  rodzinne. 

Dlaczego  pani już  nie jest  sołtysem? 
Bo teraz sołtysa nie potrzeba. Wystarcza  tylko inkasent. To jest 
za mała wieś, żeby był potrzebny sołtys. Ja też pod koniec byłam 
tylko  inkasentem. 

Jako sołtys i inkasent pobierała pani podatki od rolników. Czy 

Fot. W. Suchta 

w tej  okolicy jest podobnie jak  to się dyszy  w TV  i  radio? Czy 
rolnicy  są  zadłużeni? Czy mają zaciągnięte  kredyty? 

Nie, nie ma  tutaj  takich  problemów.  Tak  jest  może  tam,  gdzie 
rolnicy nie pracowali  w przemyśle,  nie mieli  innych  dochodów. 
Ale  u  nas  nie ma  takich  trudności. 

Czy  jako  radna  uważa  pani,  że  RM  wychodzi  na  przeciw 
oczekiwaniom  mieszkańców  Nierodzimia? 

W Nierodzimiu nie możemy narzekać na drogi, ale to co nas tutaj 
nęka  to  telefony.  Poza  tym  jest  jeszcze jedna  sprawa,  o  którą 
zabiegam już od  kilku lat i nie udało mi się tego jeszcze załatwić. 
Chodzi  o jedną  lampę przy dwupasmówce.  Tutaj niedaleko jest 
takie  bardzo  niebezpieczne  skrzyżowanie  dwupasmówki  z  ul. 
Cichą  i  ul. Zagajnik. Wracają  tamtędy  bywalcy  gospody  i  przy 
przechodzeniu przez ulicę wpadają pod samochody. Bez przesady 
zginęło  już  tam  około  6  osób.  Gdyby  tam  było  jaśniej,  może 
byłoby by bezpieczniej. Już burmistrz Georg mi obiecywał, że to 
będzie załatwione, ale nic się z tym nie robi. Także  chcielibyśmy, 
żeby zrobić chodnik do Ośrodka  Zdrowia,  żeby matki  z dziećmi 
mogły  spokojnie  iść. Też  na  razie jest  cicho  o  tej  sprawie. 

A  z  jakim i  problemami  zwracają  się  do  pani  mieszkańcy 
Nierodzimia,  jako  do  radnej? 

Raczej nie przychodzą.  Nikt  się nie  skarży. 
A  Młynówka? 

No tak Młynówka jest problemem. Jeżeli jest na mapie i płynęła 
lyl e lat, to dziwi że nagle nie ma wody. Było w niej wszystko, raki 
a  teraz, żeby gęś,  koza czy krowa nie mogły  się napić wody,  to 
jest niewiarygodne. Takich  rzeczy nie może być. To tak wygląda 
jakby w mieście nie było burmistrza, nikogo kto by miał władzę, 
aby  to przypilnować.  Ktoś musi  zamykać jakąś  śluzę  i dlatego 
nie ma  wody. 

Jak  pani ocenia  pracę  RM? 
Obecnie Rada  nie ma  tak  łatwej pracy, bo nastała  demokracja. 
A w demokracji, wiadomo, że każdy ma własne zdanie. I nie tak 
łatwo wszystkim iść na przeciw. Ludzie za mocno krytykują. Nie 
jest  łatwo  Radzie  podejmować decyzje. 

Czego pani życzyłaby  ustrońskim  rolnikom? 
Pogody,  jak  najwięcej słońca  i  szczęśliwego  zbioru  plonów. 

Dziękuję za  rozmowę. 
Rozmawiała:  Magda  Dobranowska 

Od marca gmina Istebna ma 
własny herb. Powstał z połączenia 
herbów  Istebnej,  Jaworzynki 
i Koniakowa. 

Do kupienia był zamek w Dzię
gielowie, należący do Gminy. Mo
żna prowadzić w nim działalność 

turystyczną  i  gastronomiczną. 
Nabywcą  jest  osoba prywatna. 

  *

Od początku  1994 r. w Cieszy „ 
nie, samochodziarze mający auto 
z  katalizatorem  będą  mieli  40% 
ulgi  w podatku  drogowym.  Tak 
zdecydowała  Rada Miejska. 

Jesienią ub. r. w Skoczowie po
wstało  Towarzystwo  Kupieckie. 
Liczy blisko 40 członków — skle
pikarzy  i handlowców. 

Klub  Propozycji  powstał 

w Skoczowie, będąc częścią Koła 
Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Spotkania odbywają się w czwar
tki w ratuszu. 

Przy Klubie Propozycji w Cie
szynie działa Grupa Makrobioty
czna.  Regularne  stosowanie  jej 
metod  dietetycznych  wpływa  na 
poprawę  stanu  zdrowia  człon
ków. 

Słodka „Olza" od kwietnia na
leży  w 80%  do  Jacobs  Suchard. 
Za nabyte akcje firma ta zapłaciła 

ponad  5  min  USD.  Transakcję 
ocenia  się jako  udaną. 

  *
Słabnie  zainteresowanie  Gieł

dami Staroci, które od lat organi
zuje Cieszyński Klub Hobbystów. 
Coraz  mniej  osób  spotyka  się 
w sali Domu Narodowego, w każ
dą  pierwszą  niedzielę miesiąca. 

  *  * 
100  lat  ma  Ochotnicza  Straż 

Pożarna  w  Istebnej.  Należy  do 
najstarszych na  Śląsku  Cieszyńs
kim. 

(nik) 
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Ostatecznie trzech ustroniaków będzie ubiegać się o mandat poselski. 
Jak  poinformowano nas  w  Wojewódzkim  Biurze  Wyborczym  w Biel
skuBiałej pierwszy  na  liście Konfederacji  Polski  Niepodległej  znalazł 
się Kazimierz  Wilk. Piąty na  liście Kongresu  LiberalnoDemokratycz
nego  jest  Andrzej  Georg,  a  szósty  na  liście  Polskiego  Stronnictwa 
Ludowego  Jan  Kubień.  K.  Wilk  był posłem  poprzedniej  kadencji,  A. 
Georg jest  cieszyńskim  adwokatem,  a  J.  Kubień  kieruje  Rejonowym 
Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i Kanalizacji  w Ustroniu.  W  poprze
dnich wyborach do Sejmu poza K. Wilkiem występował na listach PSL 
J.  Kubień.  W  obecnych  wyborach  prawie  pewnym  kandydatem  do 
Sejmu z naszego miasta jest znów K. Wilk. A. Georgowi i J. Kubieniowi 
bardzo trudno będzie zdobyć mandat ze względu nazbyt odległe pozycje 
na  listach  swych  partii.  (sw) 

r   ¿r 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

Danuta  Karch, Ustroń  i Rafał Jucha, Grodziec  Śląski 
Katarzyna  Długosz,  Zabrze  i Sławomir   Lapikus,  Ustroń 

#  *   ćr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Zuzanna Podżorska,  lat  80, ul.  Skoczowska  39 
Franciszka  Kojma  lat  91, ul.  Sikorskiego  7 

ćr   ćr 

Ustrońskie  taksówki  zaopatrzono  w jednolite emblematy  z numerami. 
Fot.  W.  Suchta 

ćr   T* 
Wiadomości  o planach  budowy  kasyna  w Ustroniu  wzbudziły  wiele 

emocji.  W  przeważającej  mierze  wiadomość  ta  przyjmowana  jest 
z niedowierzaniem. Pisaliśmy już, że milioner z Ameryki zainteresowany 
jest otwarciem hoteli w pobliżu kasyna. Zainteresowanie swe zwrócił na 
trzy  ustrońskie  piramidy:  „Maciejkę",  „Magnolię"  i  „Tulipana". 
W rozmowie z kierowniczką  „Tulipana", GU  31/93 mogliśmy przeczy
tać, iż wstępne rozmowy z nią  zostały już przeprowadzone,  lecz ona nie 
wierzy  w  finalizację  tej  transakcji.  Postanowiliśmy  zapytać  również 
kierwoników Maciejki i Magnolii co sądzą o tej sprawie. Okazało się, że 
nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał. Podobnie jednak jak kierownicz
ka  „Tulipana"  wyrażali  spore  wątpliwości  co  do  realizacji  planów 
powstania Las Vegas w Europie Środkowej. Sceptycyzm wydaje się być 
więc powszechny.  Konkretów  możemy  oczekiwać  we wrześniu,  (md) 

ćr  *   ¿r 
Sierpień 1933 roku miesiącem pogodnym. Złożyło się na niego 14 dni 

słonecznych  i  tylko  1 deszczowy,  13 dni  o częściowym  zachmurzeniu, 
w  tym  4  z  opadami  deszczu,  3  dni  całkowicie  zachmurzone  w  tym 
1 deszczowy.  (M.L.) 

ćr   ćr 
Burmistrz  Miasta  Ustroń  uprzejmie  informuje, że w Urzędzie Miej

skim  w  Ustroniu,  Rynek  1,  pok.  35  (II  piętro)  można  zapoznać  się 
z  protokołem  i  mapką  pokrycia  sygnałami  Telewizji  Polskiej  terenu 
Miasta  Ustroń. 

Zainteresowani  mogą  również zapoznać się z zasięgiem  przekaźnika 
pracującego na  górze  Czantoria. 

Uwagi  należy  zgłaszać  do  Państwowej  Agencji  Radiokomunikacji 
w Siemianowicach  Śl., tel. 595494, ul. Wróblewskiego 75, skr. pocz. 48. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Michał Bujok,  lat  64, ul. Bukowa  7 
Jerzy  Pietroszek,  lat  54,  ul.  Sosnowa  9 

4/5.8.93 r. 
Zparkingu przy restauracji Mara
bu  skradziono  samochód  marki 
Mercedes 230E, o numerach  reje
stracyjnych  OGET56.  Samo
chód  skradziono na  szkodę  firmy 
niemieckiej, jego  wartość  wynosi 
około  60 tys. marek  niem. 

5.8.93 r. 
Około godz. 22.20 na ul.  Daszyń
skiego  został  potrącony  pieszy, 
mieszkaniec  Ustronia.  Wtargnął 
on nagle na ulicę pod nadjeżdżają
cy  samochód  marki  Renault  14. 
Kierowca  samochodu  trzeźwy. 
Pieszy  został  zabrany  do  szpitala 
w  Cieszynie. 

6.8.93 r. 
Między  godziną  16.00 a  17.00 
przy  wyciągu  krzesełkowym  na 
Czantorię  został  skradziony  sa
mochód  BMW  o  numerach  reje

stracyjnych  RCH922,  koloru 
czarnego,  na  szkodę  obywatela 
niemieckiego. 

9.8.93 r. 
O  godz.  14.00  mieszkaniec  Kra
kowa kierujący Fiatem  125p naje
chał na  tył samochodu  Fiat  126p, 
którym  kierował  mieszkaniec 
Wodzisławia.  Kierowcy  trzeźwi. 
Nałożono  mandat  karny. 

9.8.93 r. 
O godz.  15.00, na ul. Ślepej, kiero
wca  samochodu  Oltcit,  mieszka
niec  Bytomia,  podczas  wykony
wania manewru cofania uszkodził 
samochód  Mazda  323,  własność 
obywatela niemieckiego.  Sprawca 
trzeźwy.  Nałożono  mandat  kar
ny. 

9.8.93 r. 
O godz.  19.30 zatrzymano do wy
trzeźwienia mieszkańca  Ustronia, 
który dopuścił  się zakłócenia  po
rządku  w barze  „Wrzos".  (MD) 

5.8.  —  interwencja w sprawie za
kłócania  spokoju  publicznego 
przez młodzież na  ulicy  3 Maja. 

6.8.  —  w wyniku kontroli  targo
wiska  zatrzymano  osobę  dopusz
czającą  się  kradzieży.  Sprawcę 
przekazano na Komisariat  Policji 
w  Ustroniu. 

6.8.  —  interwencja  u  właściciela 
psa.  Piesek  biegając  po  naszym 
mieście pogryzł  kilka  osób. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
przypominają, że za każdego  psa 

powinien  być zapłacony  podatek, 
posiadać  powinien  aktualne  za
świadczenie o szczepieniu przeciw 
wściekliźnie.  Właściciel  psa,  wy
chodząc poza  teren  własnej pose
sji  zobowiązany  jest  trzymać  go 
na  smyczy. 

7—8.8.  —  kontrola  bulwarów 
nadwiślańskich,  terenów  zielo
nych  w  Nierodzimiu,  Dobce,  na 
Zawodziu,  Jaszowcu,  Poniwcu 
i  Równicy. 

9.8.  —  interwencja  w sprawie 
podrzucania śmieci do koszy miej
skich przez właścicieli kampingów 
przy  ulicy  Polańskiej. 

(M.L.) 

PRZEPROSINY 
Przepraszam  funkcjonariuszy Policji: posterunkowego Jerzego Bujo

ka i Dariusza  Bejmę  za  nieprzyjemny  incydent  podczas  interwencji 
w Bażanowicach,  w dniu  5 sierpnia  br.  Janina  Czudek 

Ze zbiorów Muzeum 
Obecnie  czynna  jest  w  Muzeum  wystawa  pt.  Najnowsze  nabytki. 

Prezentujemy  na  niej  duży  zbiór  muzealiów  przekazanych  ostatnio 
przez pana Henryka Łupinka oraz panie Helenę Wierzbanowską  i Zofię 
Bojda.  Wymienieni  wyżej  ofiarodawcy  przekazali  dużo  przedmiotów 
z  wyposażenia  gospodarstwa  domowego  sprzed  pół  wieku,  a  nawet 
starszych. Na  fotografii widoczny jest  fragment wystawy, która  będzie 
czynna do  końca  września.  Zapraszamy. 
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Centralna Informacja i Recepcja. Od początku ta instytucja wywoływa
ła wiele emocji. Początkowo przychylnych z czasem jednak coraz bardziej 
sceptycznych. Teraz, gdy się okazuje, że CliR ma poważne kłopoty, jedni 
uśmiechają  się  z przekąsem,  inni  są  po  prostu  zawiedzeni.  Nas jednak 
zainteresowało dlaczego sytuacja wygląda lak jak wygląda. Poprosiliśmy 
o  wyjaśnienie  prezesa  Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki  w  Ustroniu 
Andrzeja Georga. 

Na początek jednak  trochę przypomnimy. Przygułowania do otwarcia 
CliR  trwały od marca  1993 r. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia 
było Towarzystwo Rozwoju Turystyki. Huczne otwarcie nastąpiło 2 kwie
tnia. Centralna  Informacja i Recepcja miała  być otwarta  24 godziny na 
dobę, miała współpracować z domami wczasowymi, kierując do nich gości 
za 5% prowizją, a także służyć bezpłatną informacją. Ponadto pracownicy 
CliR mieli prowadzić działalność marketingową, wysyłać oferty Ustronia 
do biur podróży, zawierać umowy. Miała być tam prowadzona  sprzedaż 
prasy  lokalnej,  pamiątek.  Otwarto  kantor.  Słowem  planowano  dość 
szeroką  działalność.  Ale  nie  były  to  na  pewno  jakieś  niemożliwe  do 
zrealizowania  założenia. A jednak  się nie udało.  Dlaczego? 

Według  A.  Georga  było  to  po  prostu  jedno  z  wielu  przedsięwzięć 
godpodarczych, których prowadzenie wiąże się z pewnym ryzykiem. CliR 
została  otwarta  „z marszu".  To  znaczy  nie został  zebrany  na początku 
odpowiedni  kapitał,  który  by  pozwolił  na  prowadzenie  działalności 
w pierwszych miesiącach. Poza  tym niezbyt  szczęśliwie się stało, że CliR 
ruszyła w kwietniu. Jest to okres, w którym domy wczasowe mają już mniej 
więcej pozawierane  umowy  na  sezon. Do  współpracy  z Recepcją  przy
stąpiło tylko kilka domów wczasowych, głównie z Jaszowca. Domy te na 
początku  udzieliły  pożyczki  na  rozwój CliR  w wysokości  49 min.  Ale 
z  tych  pieniędzy  trzeba  było  pokryć  częściowo  koszty  wyposażenia, 
a przede wszystkim pensje pracowników, ubezpieczenia, podatki. Okazało 
się,  że  5%  prowizja  od  zgłoszeń  do  domów  wypoczynkowych  jest 
niewystarczająca. Poza tym pracownicy 80% swojego czasu poświęcali na 
udzielanie turystom informacji o mieście. A informacja jest bezpłatna. Nie 
wystarczało czasu na bardziej dochodową  działalność, tak  szeroką jak  to 
zakładano na początku. Na zatrudnienie nowych pracowników zaś nie ma 
pieniędzy.  W  tej  chwili  w  CliR  pracują  4  osoby,  w  tym  księgowa. 
Wcześniej było zatrudnionych  5 osób. Z powodu  braku  personelu  CliR 
oczywiście  nie  może  działać  24  godziny  na  dobę  i  jest  zamknięta 

Fot.  W.  Suchta 

w weekendy. Wszystko zatem sprowadza  się  do pieniędzy, których nie ma. 
Nie było nawet  środków  na pokrycie kosztów  neonu. TRT  zapłaciło 12 
min spośród  41, na  tyle bowiem opiewał rachunek  wystawiony za neon. 
Owe  12 min  wystarczyło  na  tę żałosną  „—alną  —pcję". Reszta  została 
zdjęta przez przedstawicieli firmy która wykonała neon. TRT zwróciło się 
do UM z prośbą  o pomoc finansową. Między innymi proszono o pokrycie 
kosztów  neonu,  a  także  i  finansowanie  punktu  informacyjnego.  UM 
jednak odmówił. Jedynym ustępstwem było odroczenie płatności czynszu 
za miesiące wakacyjne do września. 

Wrzesień się zbliża wielkimi krokami. Co będzie dalej z CliR? Wszystko 
zależy od decyzji jaka zostanie podjęta na zebraniu TRT. Jeżeli okaże się, 
że działalność CliR jest mimo wszystko opłacalna to może uda się ją dalej 
kontynuować.  Jeżeli  nie, zostanie prawdopodobnie  ogłoszony  przetarg. 
Nowy  nabywca  będzie  mógł  prowadzić  tam  podobny  punkt,  lub  coś 
całkowicie  innego.  Niewątpliwie  taka  instytucja jest  potrzebna  miastu. 
Dobrze prosperująca przyczyniłaby  się w niemałym  stopniu  do rozwoju 
Ustronia.  Poza  tym,  chociaż  tak  krótko  istnieje,  mieszkańcy  Ustronia 
zdążyli się do niej już przyzwyczaić. Teraz chodzi o to, żeby i turyści się  do 
niej przyzwyczaili. Jeżeli zdążą... 

Magda Dobranowska. 

Kolejny sezon  piłkarski  pił
karze Kuźni  spędzą  w  „Akla 
sie".  Z  powodu  kłopotów  fi
nansowych,  w  tegoroczne  wa
kacje  Kuźnia  nie  odbyła  obo
zu  kondycyjnego.  Obecnie 
pierwszą  drużynę  Kuźni 
Ustroń  tworzą:  bramkarze 
— Grzegorz Piotrowicz,  Grze
gorz  Maryan ,  obrońcy  —  Ar 
tur   Podżorski,  Piotr   Popław
ski,  Marek  Wodyński,  Jaro
sław Ficek, pomocnicy  —  Ro
man  Kaszper,  Mirosław  Woś, 
Roman  Pietrzyk,  Andrzej   Bu
kowczan,  Sebastian  Cholewa, 
napastnicy  —  Robert  Hara
tyk , Tomasz Słonina,  Krystia n 
Wawrzyczek,  Adam  Stańko, 
Artu r   Adamczyk,  Maria n  To
maszko.  Nowym  trenerem 
pierwszej drużyny  został  And
rzej   Czerniak,  kierownik  sek
cji to Edward Matuszek, a  boi
skiem  opiekuje  się  Henryk 
Mucek  z małżonką  Elżbietą. 

Pierwszy  mecz  w  tym  sezo
nie  Kuźnia  grała  w  Pucharze 
Polski z LZS Wiślicą  i wygrała 
ten  mecz  4:3.  Mimo  znacznej 
przewagi  piłkarze  Kuźni  wy
grali zaledwie przewagą  jednej 
bramki.  Zdaniem  trenera 
przyczyny  tego  szukać  należy 
w  mikroskopijnym  boisku 

ZACZĘL I   OD  REMISU 
w  Wiślicy  uniemożliwiającym 
rozwijanie  akcji.  Następny 
mecz pucharowy Kuźnia  roze
gra  również na wyjeździe w Si
ni orad zu. 

8  sierpnia  ruszyła  „Akla 
sa". Przeciwnikami  Kuźni  byli 
piłkarze  LK S  Kończyce. 
O  meczu  trener  A.  Czermak 
powiedział nam:  „Po 20  minu
tach prowadziliśmy  2:0.  Pierw
szą  bramkę  strzelił  R.  Pietrzyk 
z  około  13 metrów  po  podaniu 

R.  Kaszpera.  Drugą  T.  Słoni
na,  który  minął  obrońcę  i  zdo
był  bramkę  uderzeniem  w  kró
tki  lewy  róg.  Jeszcze  w  pierw
szej połowie  sędzia  popełnił  kil
ka  błędów,  które  pozwoliły,  po 
problematycznym  wolnym,  wy
równać  Kończycom.  Druga  po
lowa  raczej  wyrównana  i  zape
wne mecz  zakończyłby  się  zwy
cięstwem  Kuźni  gdyby  nie  nie
zrozumiała  decyzja  sędziego, 
dająca  Kończycom  rzut  karny 

Fot.  W.  Suchta 

na  10  minut  przed  końcem. 
W  rezultacie  mecz  kończy  się 
remisem  2:2.  Zgodnym  zda
niem  wszystkich,  którzy  mecz 
obserwowali,  Kuźnia  winna 
wygrać  co najmniej5:2.  Zawie
dli  napastnicy.  Wyróżnić  nale
ży  grę  R.  Kaszpera,  M.  Wody
ńskiego,  P.  Popławskiego 
i  bramkarza  G.  Piotrowicza." 

Celem  Kuźni  w  obecnym 
sezonie  jest  utrzymanie  się 
w  czołówce  tabeli,  by  za  rok 
myśleć o  awansie do  ligi  okrę
gowej.  Największą  przeszko
dą  jest  brak  pieniędzy  na 
utrzymanie  drużyny.  Klub  li 
czy  na  sponsorów.  Dodajmy 
jeszcze,  że  zespół  opuścił  na
pastnik Janusz Waszut,  które
go  zakupiła  Brenna.  Nowym 
nabytkiem  jest  obrońca  Ma
rek  Wodyński  z Górek.  Nieo
ficjalnie  dowiedzieliśmy  się  że 
transfery  te nie zostały  sfinali
zowane,  to  znaczy  nikt  niko
mu  nie  dał  jeszcze  pieniędzy. 
Mówi  się, że chodzi  tu o kwoty 
rzędu  kilk u  czy  nawet  kilku
nastu  milionów  złotych. 

Inauguracja sezonu  piłkars
kiego  w  Ustroniu  nastąpi  22 
sierpnia  o  godz.  16 na  boisku 
Kuźni,  która  zmierzy  się z  ze
społem  LZS  Pierściec.  (ws) 
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Letni  poranek.  Słońce  nagrze
wa  ustrońskie  targowisko.  Za
pach świeżych warzyw roznosi się 
po okolicy. „Turyści ze wschodu" 
rozkładają  swoje  kramy.  Nieod
zowny to widok polskich bazarów 
i targowisk. Handlują, pracują na 
czarno, a dziewczyny mają okazję 
dorobienia  w  najstarszym  zawo
dzie świata. Miejscowi potrafili się 
dogadać  ze  swoimi  odpowiedni
kami z byłego ZSRR.  Zawodowa 
solidarność. Zbytnio nie wchodzą 
sobie  w  drogę.  Liczy  się  towar 
i  uzyskana  najwyższa  cena.  Po 
targowisku  kręcą  się też  zagrani
czniacy,  przeważnie  obywatele 
Niemiec.  Dla  nich  handlarze  zza 
Buga  stanowią  nie  lada  gratkę. 
Dochodzi  do  spotkania  dwóch, 
nawet trzech, kultur—tak diame
tralnie od  siebie różnych.  Handel 
ożywia  się,  a mnie przypominają 
się wydarzenia  zatrzymane  w pa
mięci  przed  wielu  laty  —  dzisiaj 
powracające przed oczy jak  żywe. 

...Sierpień  1968 roku.  Oto  ma
leńka  Czechosłowacja  próbuje 
uwolnić się spod  opieki  „czerwo
nego brata".  Kontrakcja  natych
miastowa.  Radzieckie  i  polskie 
dywizje wkraczają do CSSR. Inne 
jednostki  ubezpieczają granicę po 
stronie polskiej. Pewnej nocy mie
szkańcy Śląska Cieszyńskiego zo
stają  poderwani  z  nocnego  snu 
warkotem  silników  samolotów. 
W  niedalekim  Skoczowie,  nad 
rzeką  Wisłą,  obozuje  radziecka 
dywizja pancerna.  Dla  chłopców 
z  pobliskich  miejscowoś

ciwówczas  moich  rówieśników 
—  to  ogromna  frajda. Bierzemy 
rowery i ile sił w nogach pedałuje
my  na  spotkanie  z  czerwonoar
mistami.  Wzdłuż  rzeki  zamasko
wano  czołgi  i  zdezelowane  cięża
rówki.  Skośnooki  wartownik 
w narzuconej niedbale  na  ramio
na  pelerynie  usiłuje  nas  przepę

dzić.  W  1945  roku  ich  pepesze 
wisiały na sznurkach. Teraz auto
mat  tkwi na brezentowym  pasku. 
Kilk u  żołnierzy  w  spłowiałych 
drelichach  kreci  się  ze  szmatami 
przy  maszynach.  Błoto,  zapach 
potu  i gotowanej strawy.  Nawią
zujemy kontakt. Mam już za sobą 
dwa  lata  nauki  rosyjskiego, więc 
jakoś  sobie  radzę.  Stopniowo  te
mat rozmów zostaje sprowadzony 
do wartości materialnych. Handel. 

Żołnierzy  interesują przede wszy
stkim  ciuchy:  wyroby  z  flaneli, 
bawełny  i dżins.  Wspominają  też 
o  alkoholu.  W  zamian  oferują 
zegarki,  odbiorniki  tranzystoro
we,  odznaki  wojskowe,  części 
umundurowania.  W  domach  za
czyna  się  gorączkowe  przeszuki
wanie szaf  i  komód. Jednak  Ros

janie chcą  nowych  rzeczy. Trzeba 
kupić w  sklepie. A pieniądze? Mo
żna  sprzedać butelki, może  złom. 
W sumie handel dziecinny źle pro
speruje. Z kolei dorośli  radzą  so
bie doskonale. Tu już w grę wcho
dzą  beczki  z paliwem,  koła  zapa
sowe,  części  zamienne  do  samo
chodów  ciężarowych,  karnistry. 
Towarem  wymiany  jest  też  alko
hol,  przeważnie  bimber.  Dywizja 
pancerna przez większą  część do

by  pozostaje  w stanie  zamrocze
nia  alkoholowego.  Cóż  innego 
mają  robić. Tylko  czasem  któryś 
z towarzyszy wyskoczy na dziew
czynki.  Dyscyplina  stale  spada. 
Nikogo już nie drażni widok chło
pców  baraszkujących  po  czołgu, 
czy  rolnika  taszczącego  beczkę 
paliwa do swojego traktora.  Nasi 
sprzymierzeńcy są życzliwi, towa
rzyscy,  ale o swoim  kraju mówią 
niewiele. To  temat tabu. Na pyta
nie  —  jak  tam  u  was  jest?,  od
powiadają — oczeń charaszo. Od
powiedzi  wyuczone  na  szkole
niach  politycznych. 

Kiedy socjalizm w CSSR został 
obroniony  żołnierze  radzieccy 
opuścili  naszą  ziemię.  Dla  mnie 
i moich rówieśników była to prze
de  wszystkim  przygoda,  coś,  co 
zamąciło wakacyjny  spokój.  No
we doświadczenie. Dopiero po la
tach  miałem  okazję  skonfronto
wać tamten  obraz  z książkowymi 
sloganami  i hasłami.  Za  każdym 
razem, kiedy  widzę handlujących 
Rosjan najpierw wzbiera we mnie 
złość, a potem  uczucie to  przera
dza  się w litość. To  nie  przepych 
i  dobrobyt  skierował  ich  do  Pol
ski, ale sytuacja gospodarcza, nę
dza  i chęć dorównania  do  pozio
mu  życia przynajmniej polskiego. 
Dziwny  zbieg okoliczności.  Aku
rat w chwili pisania tego artykułu 
w dniu 6.08.93 ostatnia jednostka 
radziecka  (pułk  łączności specjal
nej z Rembertowa)  opuściła  nasz 
kraj  po  48  latach  nieoficjalnej 
okupacji.  Tadeusz  Dytko 

7 sierpnia  około  godziny  23.00 patrol  Policji  natknął  się  na 
powracającą  z dyskoteki  na  Zawodziu  grupę młodych  miesz
kańców  Ustronia.  Młodzi  ludzie  szli  jak  tornado.  Swój 
wieczorny  „spacer"  uprzyjemniali  sobie  niszcząc  znaki  dro
gowe. Dało się to zauważyć na  ulicach Grażyńskiego  i 3 Maja, 
gdzie zostały  one powyginane  i powywracane.  Okazało  się, że 
nie był  to pierwszy  raz, gdy  w podobny  sposób  pot raktowano 
przydrożne  znaki.  W  Wydziale  TechnicznoInwestycyjnym 
powiedziano  nam,  że  te  chuligańskie  wybryki  miały  miejsce 
już  wcześniej,  bo  od  2  sierpnia.  Znaki  były  wyginane  i  od
kręcane  tak  jakby  sprawca  miał  odpowiednie  narzędzia. 
W  ciągu  dnia  następnego  znowu  wyglądały  jak  po  jakiejś 
klęsce żywiołowej.  Z  grupy  napotkanej  przez  patrol  ustrońs
kiej policji  zatrzymano  dwójkę  młodych  ludzi,  którzy  znisz
czyli  10  znaków.  Po  zebraniu  odpowiedniej  dokumentacji 
sporządzono  wnioski  do  kolegium.  Wydział  Techniczno 
Inwestycyjny wycenił  szkody na  840 tys. Ponadto  okazuje się, 
że  ktoś  znalazł  sobie  inną  bardzo  „ciekawą",  ale  kosztowną 
„zabawę" — tłuczenie  lamp  ulicznych. Tu taj szkody  wycenio
no  już  na  9.800.000.  O  dalszych  krokach  będziemy  infor
mować  na  bieżąco.  W  dzisiejszych  czasach  nie  powinny  już 
może dziwić  takie  rzeczy,  ale przykro jest,  gdy  się okazuje,  że 
to mieszkańcy  Ustronia  w ten  sposób  chcą  „upiększyć"  swoje 
miasto.  (md) 

.
Do  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Przedsiębiorstwa 

Państwowego  „Uzdrowisko"  UstrońJastrzębie  zgłosiło  się 
ośmiu  kandydatów.  Na  podstawie  złożonych  dokumentów 
komisja,  w  skład  której  weszły  trzy  osoby  z  Ministerstwa 
Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  oraz  dwie  osoby  delegowane 
z Rady  Pracowniczej,  zakwal i f ikowała  siedmiu  kandydatów. 
Zobowiązano  ich  do  przygotowania  pisemnej  koncepcji  roz
woju i funkcjonowania „Uzdrowiska".  Po drodze dwie  osoby 
się wycofały. Pięciu  pozostałych  złożyło prace  i  dopuszczono 
ich do postępowania  finałowego,  którego  termin  wyznaczono 
na  27  lipca.  W  dniu  rozstrzygnięcia  jeszcze  jedna  osoba 
wycofała  swoją  kandydaturę.  Do  przesłuchań  stanęło  czte
rech  kandydatów,  którzy  przedstawili  zgromadzonej  komisji 
swe  programy.  Dodatkowo  każdy  z  nich  otrzymał  zestaw 
siedmiu  pytań, jednakowych  dla  wszystkich.  W  praktycznym 
konkursie  uczestniczyli  także  obserwatorzy,  którzy  mieli 
prawo  zadawania  pytań  na  kar tkach.  Byli  to  przedstawiciele: 
wojewody,  Związków  Zawodowych,  Rady  Pracowniczej, 
Polskiego  Towarzystwa  Balneokl imatologicznego,  Bielskiej 
Izby  Lekarskiej,  Rady  Miejskiej  i  Lekarz  Naczelny  Uzdro
wiska. 

Po  pierwszym  przesłuchaniu  zakwal i f ikowano  trzy  osoby. 
Następnie  komisja  w  tajnym  głosowaniu  wytypowała  kolej
ność. Pierwsze miejsce zajął Karol  Grzybowski,  który  3 sierp
nia otrzymał  z rąk  Ministra  Zdrowia  nominację na  dyrektora 
PP  „Uzdrowisko"  UstrońJastrzębie. 

(ml) 
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W ubiegłym  roku  przed  wyborami  „Miss"  zawzięcie  trenowano. 
Fot. W.  Suchta 

MIS S  WAKACJ I   '93 
22  sierpnia  w  ustrońskim  amfiteatrze  odbędą  się po raz szósty 

Wybory  Miss  Wakacji.  Organizatorzy  przygotowali  liczne  atrakcje. 
Imprezę poprowadzi Tadeusza Drozda. Wystąpią między innymi Jerzy 
Kryszak z programem  „Na żywca", Andrzej Rosiewicz and Girls, Heidi 
Janku,  Ewa Wach,  Renata  Zarębska.  Sam konkurs  będzie  miał 
charakter  międzynarodowy,  ponieważ  spodziewany  jest  udział  Polek, 
Niemek,  Czeszek,  Słowaczek,  być  może  także  Rosjanek  i dziewczyn 
spoza Europy. W jury zasiądą znawcy pięknych kobiet m.in.: burmistrz 
Tadeusz  Duda,  rzecznik  prasowy  „Miss  Polonia"  — Marek  Kasz, 
szefowa działu rozrywki TV Katowice — Magda Różycka, redaktor PR 
—  Piotr  Ornowski,  a  także  dyrektor  bielskiego  Centrum  Kultury 
i Sztuki  — Lucyna  Grabowska. Na zwyciężczynię  czekają  atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, weekendy w domach wczasowych na Zawodziu, a na 
Polki,  które  zakwalifikują  się do  finałów  czeka  możliwość  wzięcia 
udziału w Wyborach Miss Podbeskidzia.  Impreza będzie  transmitowa
na  przez  katowickie  radio  Lato  OK, a  retransmisję  przedstawi TV 
Katowice. Wszyscy zainteresowani mogą kupić bilety w pawilonie P.T. 
„Czantoria" przy  Rynku.  (md) 

Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam  skuter  Simson  cena 
7300000 zł.  Ustroń,  Malinowa 8 

Tanio  sprzedam  sypialnię  mahoniową, 
lata  40. Tel.  2373. 

Sprzedam  o czyszczarkę,  zbicrarkę 
trawy,  liści,  na  gwarancji.  Tel. 
2506. 

Poszukuję  mieszkania  M2 do wy
najęcia  w  Ustroniu.  Skoczów  tel. 
2714. 

Piwiarnia (Barman 
U S T R O Ń ,  ix l .  A .  B R O D Y  12 

Proponujemy kolejną grafikęzagadkę przygotowaną  przez Bogusława 
Heczko. Na rozwiązania oczekujemy do  1 września. 

Wystawy: 
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza 1,  tel. 2996 
—  Ekspozycja  stała:  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Tkaniny  artystyczne  Anny  KobakPisowskiej 
—  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. 

Oddział Muzeum „Zbior y  Skalickiej" , 3 Maja 68 
czynne  wtoreksobota od  9.00 do 13.00 

niedziela od 13.00 do  16.00 
Galeria grupy plastycznej   „Brzimy " 

Rynek 7,  tel. 2653 
—  wystawa i sprzedaż prac ustrońskich twórców w budynku Centralnej 

Informacji i Recepcji. 

DNI  USTRONIA 
2 2 . 8 .  2 9 . 8 . 1 9 93  r . 

10.30 — Msza  św,  kościół  katolicki,  przemarsz  do 
Pomnika przy  Rynku — Rocznica  Powstania 
Warszawskiego i „Cudu  nad  Wisłą" 

15.30 — amfiteatr —  „Wybory  Miss Wakacji" 
20.30 — amfiteatr — Recital  Edyty  Geppert 
20.00 — Letni  Bieg  Romantyczny 

Start  i meta na „Bulwarach  Nadwiślańskich" 
10.30 — II  Bieg  Sztafetowy  w  Ustroniu  (42195 m) 

— start  i meta  „Bulwary  Nadwiślańskie" 
10.00 — FEST YN SPORTOWY—Stadion  KS „Kuź

nia" 
Mecze piłkarskie z udziałem: 1. oldboye Byst
rzyca — Czechy, 2. reprezentacja dziennikarzy 
katowickich  gazet  sportowych,  3. TS „Siła" 
Ustroń. Początek spotkań:  10.30,  13.00,16.30 
— w przerwach  — IMPREZY  SPORTOWE 
DLA  DZIECI 

15.30 — Zawody  hippiczne — stadion  KS  „Kuźnia" 
16.00 — II Zawody MontainBike—o Puchar Burmist

rza  (Start i meta  „Bulwary  Nadwiślańskie") 

22.8.93  godz. 

22.8.93  godz. 
23.8.93  godz. 
27.8.93  godz. 

28.8.93  godz. 

godz. 

godz. 
godz. 

DOŻYNK I 
N I E D Z I E L A  2 9 . 8 . 1 9 93  R . 

godz.  14.00  —  K O R O W ÓD  DOŻYNKOWY  ulicami  Daszy
ńskiego  i 3 Maja  do Parku  Kuracyjnego 

godz.  14.45  —  KONCERT  ORKIESTRY  „Czerwone  Berety" 
garnizonu  wojskowego  w  BielskuBiałej 

godz.  15.00  —  OBRZĘD  DOŻYNKOWY  w wykonaniu  Chó
ru  z Nierodzimia  i  Bladnie 

godz.  16.00  —  WYSTĘP  Z E S P O ŁU  REGIONALNEGO 
„ G O R O L"  z Mostów  k/Jabłonkowa  (Czechy) 
Kabaret  „Kl ika " 

godz.  18.00  —  FESTYN  DOŻYNKOWY  na kręgu  tanecznym 
w  Parku  Kuracyjnym 

IMPREZ Y  TOWARZYSZĄC E 
—  WYSTAWA  RĘKODZIEŁA  ARTYSTYCZNEGO 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnic twa 

—  WYSTAWA  „WSZYSTKO  DLA  O G R O D U" 
Boisko  k/Muzeum 

—  LOTERIA  FANTOWA, 
losowanie  nagród  rzeczowych  z biletu  wstępu 

ZAPRASZAMY  RÓWNIEŻ  DO  STOISK  GASTRONOMICZ
NYCH  BOGATO  ZAOPATRZONYCH  W CHLEB  DOŻYNKO
WY, GROCHÓWKĘ,  PIWO, MIODONKĘ, KRUPNIOKI,  SWOJS
KĄ  KIEŁBASĘ  I KOŁACZE 

6  Gazeta  Ustrońska 



W  piątek,  6  sierpnia,  odbyła 
się  uroczystość  otwarcia  oddzia
łu  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuź
nictwa  pod  nazwą  „Zbiory 
Marii  Skalickiej".  W  uroczysto
ści  wzięli  udział:  burmistrz  mia
sta Kazimierz Hanus, jego zastęp
ca  Tadeusz  Duda,  zastępca 
przewodniczącego  Rady  Miej
skiej  Franciszek  Korcz  oraz 
zaproszeni  goście.  W  imieniu 
Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej 
wystąpił  zespół  „Jaszczur"  pod 
kierownictwem  Oswalda  Szczu
rka. 

Jako pierwszy zabrał głos Bur
mistrz  Miasta  Ustroń.  Mówił 
o szlachetnym geście, płynącym ze 
szczerego  serca  ofiarodawczyni, 
która  przekazała  ten  cenny  dar 
rodzinnemu miastu. Skierował do 
niej skromne wyrazy podziękowa
nia w imieniu mieszkańców  mias
ta  i ludzi,  zgromadzonych  na  ot
warciu  galerii.  Stwierdził  między 
innymi: 

„Po wielu  latach  starań i zabie
gów  władz  miejskich  oraz  osób 
zajmujących się działalnością  kul
turalną  oddajemy dziś  mieszkań
com  Ustronia  nową  instytucję. 
(...)  Ta  nowa  można  by  rzecz 
świątynia  muz  powstała  dzięki 
hojnej ofiarodawczyni pani  Marii 
Skalickiej rodem z Ustronia. Sza
nowna  fundatorka  przekazała 
naszemu  miastu  gromadzony 
przez  kilkadziesiąt  lat  zbiór 
cieszynianów,  ekslibrisów,  gra
fik ,  druków  bibliofilskich  i  nu
mizmatów  wraz  ze  swoim  do
mem  rodzinnym  i przylegającym 
doń  ogrodem.  Otwieramy  ten 
obiekt  z  przekonaniem  że  bę
dzie  się  cieszył  dużym  zaintere
sowaniem  zarówno  mieszkań
ców  Ustronia,  jak  i  przybywa
jących tu na leczenie czy wypoczy
nek..." 

Następnie  Franciszek  Korcz 
wręczył  pani  Marii  Honorowy 
Dyplom  Uznania  za  Zasługi  dla 
Miasta  Ustronia  oraz  akwarelę 

domu,  w  którym  obecnie  mieści 
się nowy  oddział  muzeum. 

Uroczystość otwarcia  oddziału 
muzeum zbiegła się także z ważną 
datą  w  życiu  pani  Marii  Skalic
kiej. Urodziła  się ona  19 sierpnia 
1923  roku  w  Ustroniu,  tak  więc 
niedługo będzie obchodziła swoje 
70 urodziny. 

Pani Maria mając sześć lat roz
poczęła  naukę  w  ewangelickiej 
szkole  podstawowej  w  Ustroniu, 
po ukończeniu której wstąpiła do 
cieszyńskiego seminarium. W cza
sie II wojny światowej zatrudnio
na była do pracy, jako godpodyni 
domowa.  Po wojnie nadal  pobie

wane zostało kłopotami  zdrowot
nymi.  Jak  dla  wszystkich  ludzi, 
tak  i dla niej był to bardzo trudny 
okres,  lecz dzięki  swoim  zainter
esowaniem  i  pasjom  potrafiła 
dzielnie stawić czoła nowej sytua
cji i odnaleźć nowy  sens  i  radość 
życia. 

Ogarnięta jest jedną  szczególną 
pasją — miłością do książek. Jest 
członkiem  Oddziału  Śląskiego 
Towarzystwa  Przyjaciół  Książki 
w Katowicach. Należy do Macie
rzy Ziemi Cieszyńskiej — co dob
rze świadczy ojej przywiązaniu do 
stron  rodzinnych, Od  21 czerwca 
1987 roku jest członkiem zarządu 

rała nauki w cieszyńskim gimnaz
jum. Od roku  1946 uczęszczała do 
liceum  matematycznofizycznego 
w  BielskuBiałej,  w  którym 
w  1948 roku  zdobyła  świadectwo 
dojrzałości. Następnie  rozpoczęła 
studia  ekonomiczne  we  Wrocła
wiu, po ukończeniu  których  skie
rowana została do pracy w Kato
wicach.  Pracę  zawodową  rozpo
częła  w  Centralnym  Zarządzie 
Budownictwa  Węglowego,  póź
niej w  Przedsiębiorstwie  Budow
nictwa  Przemysłu  Węglowego, 
gdzie była  zatrudniona  na  stano
wisku  kierownika  Działu  Finan
sowego. Praca  zawodowa  i wyni
kająca z niej samodzielność finan
sowa pozwoliły zaspokoić wewnę
trzną  potrzebę  obcowania 
z przedmiotami  pięknymi.  Pierw
sza  premia  pani  Marii  została 
więc przeznaczona na nabycie od 
profesora Pawła Stellera drzewo
rytu jego rylca. Tak nawiązała się 
wieloletnia znajomość, owocująca 
systematycznymi zakupami kolej
nych  grafik  artysty,  pochodzące
go  z  sąsiadujących  z  Ustroniem 
Hermanie.  Później  pani  Maria 
wzbogaciła  swoje zbiory  o dzieła 
takich  artystów  jak  Jan  Walach 
z Istebnej, czy Franciszek  Jawor
ski  z  Ustronia. 

W 1979 roku przeszła na wcześ
niejszą  emeryturę,  co  spowodo

Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego.  Wraz  z  Ryszar
dem Gabrysiem i Janem Szturcem 
organizuje  wieczory  muzyczne 
w  Kościele  Zmartwychwstania 
Pańskiego, wygłasza  odczyty  po
pularnonaukowe,  m.in.  o  księ
dzu Karolu Kotschym — autorze 
pierwszego w języku polskim pod
ręcznika pomologii, Janie Sztwie
rtni — nazwanym  przez  Henryka 
Rackiego w książce „Śląski Wrze
sień"  —  Jankiem  Muzykantem 
z  Ustronia.  Czynnie  współdziała 
z górnośląską  ekspozyturą  Towa
rzystwa  im.  Fryderyka  Chopina. 
W  roku  1984,  podczas  uroczy
stych  obchodów  trzydziestej 
rocznicy  powołania  ekspozytu
ry,  wręczono  jej  podziękowanie 
za  „(...) długoletni  i ważki  wkład 
pracy społecznej w popularyzację 
idei  ożywiającej  Towarzystwo, 
w  ochronę  spuścizny  i  tradycjiu 
największego  polskiego  kompo
zytora, w rozwój badań  i działal
ności  upowszechnionej  (...)" 

Karol Broda—nauczyciel geo
grafii  —  był  pierwszym  człowie
kiem, który w małej Marysi w la
tach dzieciństwa zaszczepił radość 
z  posiadania  starych  pamiątek 
Ziemi Cieszyńskiej. Wówczas by
ły  to  stare  pocztówki,  książki, 
elementy  strojów  regionalnych, 
przedmioty użytkowe. Nauczyciel 

ten,  sam  był  zakochany  w ziemi 
ustrońskiej i tę miłość wpajał w se
rca  i  umysły  dzieci  i  młodzieży, 
zakładając  nawet  w  ustrońskiej 
szkole powszechnej kółko krajoz
nawcze. 

Dla  pani  Marii  charakterysty
czna  jest  jej  młodzieńcza  pasja, 
zachęcająca do  wzbogacania  ko
lekcji  i  poszerzania  jej  zakresu, 
stałego  śledzenia  nowych  osiąg
nięć  twórczych  i  ich  dokumen
tacji. W jej pięknej kolekcji można 
wyróżnić  najwartościowsze  eks
ponaty,  do  których  należą  „cie
szyniana" — świadectwa dotyczą
cego dawnego i współczesnego ży
cia,  zarówno  kulturalnego,  gos
podarczego,  jak  i  artystycznego 
Cieszyna  i  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Dalej ekslibrisy i literatura ekslib
rosologiczna, do  zbierania  której 
skłoniła  ją  tradycja,  bowiem  tu 
właśnie — na Śląsku Cieszyńskim 

— w roku  1928 odnaleziono pier
wszy  polski  ekslibris  portretowy 
księdza  Jerzego  Trzanowskiego, 
pochodzący z 1612 roku, tutaj też 
powstał  pierwszy ekslibris  chłop
ski, należący do kronikarza i właś
ciciela  biblioteki  Jury  Gajdzicy 
z Cisownicy Małej, odkryty przez 
Jana  Wantułę  z  Ustronia. 

Bezpośrednie  kontakty  pani 
Marii  z  wieloma  polskimi  artys
tami zaowocowały zbiorem wyją
tkowo oryginalnej i cennej grafiki. 
Oprócz  niej  twórczyni  kolekcji 
ofiarowała naszemu  miastu  zbiór 
wspaniałych medali, bardzo rzad
ko  spotykane  wydawnictwa  bib
liofilski e — drukowane  starannie 
w małych  nakładach... 

Te  rarytasy  i  pamiątki  Maria 
Skalicka  zbierała  troskliwie i sys
tematycznie z myślą  o tym, że po 
latach  przekaże je swemu  rodzin
nemu  miastu.  Za  swoją  działal
ność  społeczną  oraz  wyjątkowe 
zalety  umysłu  i  serca  ofiprodaw
czyni  została  odznaczona  liczny
mi  nagrodami,  między  innymi: 
w  1982 roku  otrzymała  odznakę 
„Zasłużonego  Działacza  Kultu
ry",  w  1986  —  „Złotą  Odznakę 
Zasłużonemu  w  rozwoju  Woje
wództwa  Katowickiego,  w  1986 

— dyplom honorowy za aktywną 
pracę w „Macierzy  Ziemi  Cieszy
ńskiej",  a  w  1989  —  Dyplom 
Uznania  Prezydenta  Miasta  Ka
towic  za  długoletnią  działalność 
w społecznym ruchu  kulturalnym. 
Ze  wszystkich  odznaczeń  pani 
Maria  najbardziej ceni  sobie jed
nak  „Złotą  Odznakę  Zasłużone
mu  Dla  Przyjaciół Książki"  nad
aną  28  listopada  1988  z  okazji 
jubileuszu  dwudziestolecia  istnie
nia  Oddziału  Śląskiego. 

Magdalena  Łupinek 

7  Gazeta  Ustrońska 



I
W  Ustroniu  bardzo  prężnie  zaczyna  działać  sekcja  koszykówki 

na  Asfalcie przy  TRS  „Siła".  Sekcja  powstała  na  początku  tegorocz
nych wakacji. Tworzy ją grupa chłopców z ustrońskich szkół i nie tylko. 
Na  początku  młodzi  sportowcy  postarali  się  o  odpowiednie  miejsce. 
Udali się do dyrektorki  LO w Ustroniu  Marii  Prochaczkowej z zapyta
niem  czy  mogą  zorganizować  boisko  do  gry  w  koszykówkę  na 
przyszkolnym  boisku  do  siatkówki.  Pani  dyrektor  bardzo  chętnie  się 
zgodziła. 

Siódemka  chłopców:  Przemysław  Chybiorz,  Rafał  Chybiorz,  Ma
teusz Werpachowski,  Zbigniew Winter, Kuba Woner, Artur  Ciszewski 
i  Przemysław  Winter  przystąpiła  do  pracy.  Pomocą  i  radą  służyła  im 
w  tym  Barbara  Budzińskanauczycielka  wf  w  LO.  Chłopcy  zamon
towali  kosze,  przygotowali  boisko,  namalowali  linie.  Nie  byłoby  to 
możliwe  bez  pomocy  dorosłych  sympatyków  koszykówki.  Farby, 
tablice i żwir  ufundował Rafał Winter.  Rury  i inne metalowe  elementy 
oraz  cement  zapewnił  Zbigniew  Chybiorz.  Dzięki  niemu  również 
wszystko mogło  być odpowiednio  przyspawane.  Podczas  montowania 
konstrukcji  młodym  koszykarzom  pomagał  Kazimierz  Zawada.  Ob
ręcze  w ekspresowym  tępię  wykonał  ślusarz. 

I  w  ten  sposób  przy  LO  powstało  boisko  do  gry  w  koszykówkę. 
Członkowie  sekcji  na  początku  roku  szkolnego  mają  zamiar  zor
ganizować Otwarte  Mistrzostwa  Ustronia  w Koszykówce  na  Asfalcie. 
W Mistrzostwach  mogą  wziąć udział pięcioosobowe drużyny  podwór
kowe,  szkolne  i  wszelkie  inne.  Zainteresowani  powinni  zgłosić  chęć 
udziału  w Centralnej  Informacji i Recepcji. Organizatorzy  przewidują, 
oprócz właściwego turnieju, także wiele konkursów związanych z koszy
kówką.  Ciągle  również  poszukują  sponsorów,  którzy  pomogą  im 
sfinansować imprezę  i  zapewnić  nagrody  dla  najlepszych.  ( M D ) 

Fot  W.  Suchta 

Roztomili Ustróniocy! 
Wiycie,  ludkowie,  że  to  nie  było  tak  ze  wszyckim  prowda,  że 

Stecka  nie poradziła  łodynś  z chałupy  na Kulturę  Beskidzkóm,  bo 
sie ji   krowa miała łocielić. Nó, poprowdzie  to krowa sie ji   łocielila, 
ale ta najważniejszo  przyiczyna,  że Stecka  ni miała  kiedy,  to było 
to,  że ji   kozałi  w Cyntralnej  Recepcyji  wachować,  coby  kiery  do 
końca nie rozebroł  tego neóna, co go tam nad oknym  i  drzwiyrzami 
w Cyntralnej  Recepcyji  mieli. 

Nó,  tóż  Stecka  wachowała  tych pore  liter,  co tam  z  tego neóna 
zostały,  a przi  tej spusobności  tłómaczyła  rozmaitym  łetnikorzóm, 
co to je  i po jakimu  ta  „alna pcja"  —  nó,  bo  tak  terozki  nad  tóm 
Cyntralnóm  Recepcyjóm  pisze.  Bor ok Stecka  miała biyde  ludziom 
wyónaczyć,  czy  to je  napisane po naszymu,  czy po  hamerykańsku 
albo  też po  hiszpańsku.  Skyrs  tej  łostudy  z  tym  neónym  nimógły 
my  ze  Steckom  jechać  do  Wisły,  coby  sie  podziwać  na  tych 
Murzinów,  kierzy  na  Tydniu  Kultury  Beskidzkiej  też  tańcowali. 
Snoci  to było  straszecznie  piekne.  Potym  jedni  znómi  sie  Stecki 
pytali,  czy  ta  „alna pcja"  nima  aspóń  po  murzińsku  „pieknie 
witómy".  Ci  znómi  se  myśleli,  że  to  skyrs  tych  Murzinów 
kierysikej  ty  litery  pozdyjmowol,  coby  ich  po  murzińsku  do 
Ustrónio  na  letnisko  abo  do  sanatoryje  zaprosić.  Ale  Stecka 
prawiła,  że  óna  po  murzińsku  nie  umiy.  Piyrsze  sie  musi  po 
hamerykańsku  do porzóndku  nauczyć,  a potym  sie bydzie  inszych 
jynzyków  uczyła.  Nó,  a Murzini  na pewne  nie chorujóm,  po  tam 
słoneczko  fest  w Afryce  przigrzywo,  tóż  nie muszóm  do  Ustrónio 
do sanatoryjeprzijyżdżać.  A z tym  neónym,  to sie wszycko  na czas 
pokoże,  jaki  to  z  tymi  literami  było. 

Że prowda  dycki  na czas wyndzie  na wyrch,  to żech sie  łostatnio 
przekonała,  jak  żech  przeczytała  w  Głosie  Cieszyńskim,  że 
Jyndrys  jednakowoż  do  tego,  jako  to  nazywajóm,  parłamyntu, 
bydzie  kandydowoł.  Jak  żech  o  tym  pisała  w  „Ustróńskij"  to 
jeszcze  to  nie  było  nic  pewnego,  a  teraz  widać,  że  to jednak  je 
prowda.  Jyny,  że  to  nie  bydzie  kandydowoł  ten  Jyndrys,  co 
niedowno jeszcze  w „Ustróńskij"  drzistołpo  naszymu,  jyny  tyn, co 
jeszcze  łóńskigo  roku  był  w Ustroniu fojtym.  Może  by  co  Ustroń 
na tym skorzistoł,  jakby  go wybrali? Nó,  bo jakby  tak  tyn  Jyndrys 
zaczól  donosząc  „  Ustróńskóm"  wszyckim  posłom  i synatoróm,  to 
możeby  też kiery  z nich chcioł potym  do Ustrónio  na  łodpoczynek 
przijyżdżać.  Może  by ajipón  predizynt  przijechali,  jyny  by  trzeja 
było w „Ustróńskij"  wiyncyj  o rybiorzach  pisać  i jaki  szumny  staw 
z  rybami  dlo prezidynta  przirychtować.  Nó,  wybory  już  sóm  za 
miesiónc,  ale sie  naprzód  nie  radujmy,  bo  uwidzymy  dziepro,  co 
z  tego  wszyckigo  wyndzie.  Hanka  z  Manhatanu 

Poziomo:  1) okrywa  pień drzewa 4) Piotr  po czesku  6) miał go 
cham 8) będzie ze zboża 9) część twierdzenia  10) interwał prosty 
11) szaruga  12) kraj z  Rabatem  13) krążą  po  niej satelity  14) 
kochaś  owcy  15)  na  plaży  z  Moniką  16)  pobyt  po  ang.  17) 
prawy  dopływ  Wisły  18)  najdłuższa  rzeka  19)  herbatka  dla 
Anglika  20)  usterka 
Poziomo:  1) rodzaj statku  wodnego  2) kotlet  wołowy  3)  broń 
osy 4) gąski zgubiła 5) jednoślad  6) żyje z renty 7) podaje zasady 
budowy języka  11) wycie psa  13) etap dziejów  14) imię Turner, 
piosenkarki 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na  odpowiedzi  oczeku
jemy  do  5  września. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   29 
DOBRA  ŚWINIA  WSZYSTKO  ZJE 

Nagrodę wylosowała  Anna Niemiec z Ustronia, os.  Manhatan 
5/19.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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