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Skąd wziął się pomysł powołania Brzimów?
Brzimy istniały w Wiśle od 1976 roku jako grupa działająca przy
Towarzystwie Miłośników Wisły. Większość zrzeszonych w niej
artystów pochodziła jednak z Ustronia, dlatego postanowiliśmy
reaktywować grupę właśnie w Ustroniu i działamy tu od
listopada 1993 roku.
Jak wyglądały początki?
Na pierwsze spotkanie przyszło około czterdziestu osób zainter
esowanych powołaniem grupy zrzeszającej plastyków. Później
okazało się, że tych aktywnych jest nieco mniej. Ostatecznie
zostało dwadzieścia osób czynnie zaangażowanych w Brzimach.
Jaki jest cel działalności grupy? Co daje im fakt przynależności do
grupy?
Każdy tworzy indywidualnie. Chodziło nam przede wszystkim
o zintegrowanie środówiska, wymianę poglądów, spotkania,
wzajemne dokształcanie się, robienie wspólnych plenerów.
Nastąpiło tu wymieszanie amatorów z profesjonalistami. Zasili
li nas ustrońscy artyści plastycyprofesjonaliści, którzy mają
wykształcenie malarskie, rzeźbiarskie itp. Obcując z nimi wiele
zyskujemy. Do Brzimów staramy się też wciągać młodzież,
która jest szkolona w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i w Towarzy
stwie Kształcenia Artystycznego.
Ilu młodych ludzi, czy dzieci należy do Brzimów?
Niewielu. Są to głównie dzieci naszych członków.
Jakiego typu imprezy organizują Brzimy?
Pierwsza akcja przygotowana przez grupę odbyła się w lutym
tego roku. Zorganizowaliśmy aukcję naszych dzieł, z której
dochód przekazany został na Towarzystwo Opieki nad Niepeł
nosprawnymi. W maju mieliśmy plener. Dwa tygodnie temu też
byliśmy w plenerze, który trwał będzie kilka weekendów.
Dobrze układa nam się współpraca z nadleśnictwem Wisła,
które udostępnia nam gajówkę w rejonie Koniakowa. Nadleś
nictwu zależy na tej współpracy ze względu na rosnący w tych
okolicach świerk istebniański, który jest tematem naszych prac.
Brzimy są grupą zrzeszającą artystów, czyli ludzi szczególnie
wrażliwych na piękno. Nie zajmujecie jednak konkretnego stano
wiska w sprawach estetyki naszego miasta, a przecież Ustroń
zaśmiecany jest różnego rodzaju budowlami i tablicami. Czy to
was po prostu nie interesuje, czy też nie jesteście jeszcze tak dobrze
zorganizowani, by zajmować wspólne stanowisko?
Chodzi tu raczej o organizację, bo trudno byłoby powiedzieć, że
nas to nie interesuje. W tej chwili istniejemy jako grupa
nieformalna, jeszcze do niedawna nie było prezesa, nie było
wszystkich innych funkcji. Na początku wydawało się nam, że
będziemy mogli istnieć bez tej całej administracji, ale po
pewnym czasie okazało się to niemożliwe. Na wyjazdy w plener
potrzebne były pieniądze, ktoś musiał je zebrać, trzeba było
otworzyć konto, to wszystko wymagało pewnej organizacji,
więc powołaliśmy prezesa, skarbnika itd. W przyszłym roku
mamy zamiar zarejestrować się jako stowarzyszenie. W podob
nej sytuacji jak my jest chór Czantoria, który też w zasadzie
(dok. na str. 2)

Pierwszy śnieg..

Fot. W. Suchta

Szokujący może wydawać
się fakt, że Ustroń przoduje
w rejonie cieszyńskim w ilości
skradzionych samochodów.
O przyczynach i zapobieganiu
tej pladze mówi zast. komen
danta ustrońskiej Policji, Zbi
gniew Kowalski.
— Ustroń jest miejscowością
uzdrowiskową, sezon trwa tu
nawet do siedmiu miesięcy.
W tym czasie odbywa się
ogromna rotacja ludzi. Trze
ba zaznaczyć, że najwięcej sa
mochodów zostaje skradzio
nych z parkingów należących
do domów wczasowych. Pod
tym względem na pierwszym
miejscu znajduje się Zawo

dzie, ale samochody giną tak
że w centrum, w Ustroniu Nie
rodzimiu i na Polanie. Głów
nym problemem jest brak ja
kiegokolwiek zabezpieczenia
na parkingach przy domach
wczasowych. Po kilku na
szych interwencjach kierowni
cy niektórych ośrodków za
stosowali pewne zabezpiecze
nia typu barierki itp. Nie są to
jednak rozwiązania uniemoż
liwiające złodziejowi kradzież
samochodu. Wiem, że szefo
wie domów wczasowych już
udostępniają garaże gościom
przyjeżdżającym luksusowy
mi samochodami. Jednak są
(dok. na str. 4)

Salon eleganckiej konfekcji
damskiej i męskiej

y

z a p r a s z a
' g o d z .

roń,
ak

ul.

c o d z i e n n i e

1 1 . O O

2 0 . 0 0

D a s z y ń s k i e g o

„ W i n t e r s

7 0 a

R e s t a u r a n t "

(dok. ze str. 1)
działa nieformalnie przy Estradzie Nauczycielskiej. Niewykluczo
ne, że dojdziemy do porozumienia i powołane zostanie Stowarzy
szenie Twórców Ustrońskich z poszczególnymi sekcjami zrzesza
jącymi członków chóru, plastyków, literatów. Jeżeli doszło by do
tego, potrzebny będzie statut organizacyjny, pewne założenia
i ktoś zatrudniony na stałe.
Czy grupa utrzymuje kontakty z władzami miasta? Czy miasto
w jakiś sposób pomaga Brzimom?
Tak. Grupa została reaktywowana przy mocnym poparciu Wy
działu Kultury UM. Wszystkie obiekty kulturalne, takie jak
Prażakówka czy Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa są w zasadzie
do naszej dyspozycji. Miasto pomagało nam także finansowo
przy druku folderu. Zaproponowaliśmy, by w budżecie znalazły
się pieniądze na druk folderów i na inne akcje promujące miasto,
w których będziemy uczestniczyć jako Brzimy.
Dlaczego grupa nie włączyła się do pracy nad folderami, które miały
promować nasze miasto? Zleca się je innym osobom z poza
Ustronia, a mamy własną grupę artystów.
Jest to faktycznie mało sensowne, bo przecież powinno się
korzystać z ludzi, którzy działają w Ustroniu. Wtedy nas się
popiera, a pieniądze, które zarobimy jako grupa, zostają prak
tycznie w mieście. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy mieli
wyłączność na tego typu prace, ponieważ w twórczości potrzebna
jest konkurencja. Najlepszym wyjściem byłaby organizacja kon
kursów czy przetargów, po których zlecano by wykonanie folderu
najlepszym. Trzeba korzystać z miejscowych artystów. Wiślaczek,
maskotka Wisły został zaprojektowany przez Zbyszka Niemca,
naszego członka. Nie chciałbym jednak, żeby doszło do tak
absurdalnej sytuacji, iż bardziej będziemy postrzegani poza
miastem niż w samym mieście.
Jakiego rodzaju twórczością zajmuje się prezes Brzimów?
Amatorsko zajmuję się rzeźbiarstwem. Zauroczyłem się tym pod
koniec lat sześćdziesiątych i można powiedzieć, że trzyma mnie to
aż do tej pory. Na ostatnim plenerze próbowałem także innych
technik. Miałem sporo wystaw ale były to przeważnie wystawy
sklepowe, bo tylko tam mogłem prezentować swe prace. W latach
siedemdziesiątych dorabiałem sobie do pensji leśnika. Przez
pewien czas prowadziłem warsztat i utrzymywałem się tylko
z tego. Ostatecznie postanowiłem jednak wrócić do amatorstwa,
bo nie interesowało mnie klepanie świątków na zamówienie.
Czy w dzisiejszych czasach artysta może utrzymać się ze swej
twórczości?
Kiedyś wielu artystów dorabiało sobie, ponieważ większość prac
znajdowało odbiorców za granicą. Działo się tak dlatego, że dla
obcokrajowców rzeźby czy obrazy kupowane w naszym kraju
były tanie. W tej chwili ceny zrównały się i sprzedaż za granicę
zmalała, choć wielu członków grupy Brzimy ma swoich stałych
klientów jeszcze z tamtych lat. Są też tacy, którzy utrzymują się
tylko ze swej twórczości. Dzięki grupie mamy większą siłę
przebicia. Nawiązaliśmy kontakty z plastykami flamandzkimi, do
miasta partnerskiego NeukirchenVluyn pojedziemy w tym roku
na plener, plastycy z Bawarii chętnie widzieliby nasze prace
w Bonn. Szkoły wymieniają grupy
modzieżowe.

Istebnianka Bernadeta Bocek,
znalazła się w kadrze olimpijskiej
narciarzy i przygotowuje się do
kolejnych ZIO.
*

Od jesieni 1992 r. trwają kon
takty pomiędzy ZSME w Cieszy
nie a podobną placówką szkolną
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300 osób wzięło udział w bar
dzo udanym turystycznym rajdzie
młodzieżowym „Pożegnanie lata"
z metą przy schronisku na Przy
słopie. Imprezę zorganizował Od
dział PTTK „Beskid Śląski"
w Cieszynie. Na Przysłopie spot
kała się młodzież z całego regionu:
uczniowie podstawówek i szkół
średnich.
Od 5 lat trwa współpraca z re

Członkowie „Brzimów": A. Marcol, 1. WikarekDzierżewicz i A.
Piechocki podczas pleneru w Jaworzynce.
Fot. W. Suchta

u siebie w galerii. Marzy nam się zwiedzenie większych europejs
kich galerii. Nawiązanie kontaktów, wystawy wiążą się zawsze
z jakimiś kwestiami finansowymi.
Jak wygląda sprawa członkostwa w Brzimach? Czy należy wykazać
się konkretną twórczością plastyczną?
Na ten temat zdania w grupie są podzielone. Część członków chce,
aby grupa istniała na tej samej zasadzie co stowarzyszenie
artystów plastyków, gdzie o przyjęciu decyduje pewne kryterium.
Przypuszczam, że jeżeli się sformalizujemy będziemy musieli
postawić jakąś poprzeczkę nowym członkom. Na razie jednak
chciałbym zrzeszyć wokół naszej grupy ludzi, którzy nie tylko
tworzą, ale także tych, którzy się interesują sztuką. Nie muszą
tworzyć, ale niech wychowują w tym duchu swoje dzieci, które
później może trafią do nas.
Czy nie wydaje się panu, że stawianie określonych kryteriów
doprowadzi do tego, że grupa stanie się elitarna?
Może dojść do czegoś takiego. Tym bardziej, że towarzystwo
plastyczne jest w Ustroniu ograniczone, jesteśmy przecież małym
miastem. Nie mamy zamiaru zamykać się i bardzo chętnie
przyjmiemy plastyków z zewnątrz.
Jakie plany mają Brzimy na przyszłość?
Wydaje mi się, że lepiej mniej sobie założyć, a więcej zrealizować.
Człowiek ma wtedy ten komfort psychiczny, że posuwa się do przo
du. Mam nadzieję, że otrzymamy pieniądze z budżetu na wydaw
nictwa. Sami będziemy starali się organizować aukcje, z których
dochód przeznaczony będzie częściowo na cel charytatywny,
a częściowo na własne potrzeby. Planujemy dwa plenery —jesienny
i zimowy — i przynajmniej jedną wspólną wystawę lub jednego
z naszych członków. Przypuszczam też, że znajdą się zainter
esowani organizacją aukcji naszych prac tak jak miało to miejsce
w przypadku pierwszej aukcji patronowanej przez Towarzystwo
Opieki Nad Niepełnosprawnymi. Liczymy także na sponsorów,
którzy rozumieją i chcą inwestować w sztukę, co podobno dzisiaj
się opłaca. Dzięki temu oni będą mieli pięknie wystrojone swoje
domy, biura czy warsztaty, a przy okazji pomogą nam i dzieciom
niepełnosprawnym. My będziemy promowali ich a oni nas.
Rozmawiała: Gabriela Madzia
jonem cieszyńskim Towarzystwa
Move Jonathan z Bad Vilbel
w Niemczech. Dotyczy ona głów
nie domów dziecka.
*

Przy LO w Skoczowie działa
żeński zespół wokalnomuzyczny.
Nagrał trzy pieśni religijne na ście
żkę dźwiękową filmu o bł. Sar
kandrze.
Bogatym dorobkiem mogą po
chwalić się młodzi plastycy z LO
w Wiśle. Swoje prace mieli okazję

wystawiać parokrotnie w tutej
szym Muzeum Beskidzkim.
* *
Taneczne pary dziecięce i mło
dzieżowe ze Skoczowa odnoszą
sporo sukcesów na turniejach tań
ca. Wygrywali w BielskuBiałej
i za Olzą.
Jedną z ciekawszych imprez or
ganizowanych w gminie Gole
szów jest przegląd dorobku kul
turalnego TON. Impreza odbyła
się po raz dwunasty.
(nik)

Wydział Ochrony Środowiska UM poinformował nas, że trwa kolejna
akcja zbierania złomu. Nadal trwa, choć miała zakończyć się w sobotę
8 października, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy przestrzegają terminu
wystawiania złomu. Firma Troseko zajmująca się zbiórką stara się na
bieżąco sprzątać wystawiany złom. Do sposobu przeprowadzenia akcji
zgłaszają swoje zastrzeżenia mieszkańcy, którzy sami być może nie
dotrzymali terminu wystawienia złomu.
iir
ćr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
Maria Buczkowska, Nałęczów i Andrzej Boryło , Nałęczów
¿r •
*
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Franciszek Gojny, lat 80, ul. Lecznicza 29
Maria Tomica, lat 80, ul. Szpitalna 70
Edward Paszcza, lat 80, Źródlana 8
r * ˇˇr

1.10.94 r.
O godz. 15.30 ujawniono pełnie
nie obowiązków w stanie nietrzeź
wym przez dróżnika przejazdu
kolejowego Ustroń Zdrój. Bada
nie wykazało 2,2 promile. Wszczę
to postępowanie karne.
2.10.94 r.
O godz. 14.00 na skrzyżowaniu
ulic Cieszyńskiej i Katowickiej
kierujący rowerem mieszkaniec
Cieszyna wymusił pierszeństwo
przejazdu na kierującym samo
chodem marki Polonez. W wyni
ku wypadku rowerzysta doznał
obrażeń głowy i został przewiezio
ny do Szpitala Śląskiego w Cieszy
nie.
1/2.10.94 r.
W nocy z osiedla Manhatan skra
dziono samochód marki Star 200
załadowany artykułami spożyw
czymi . 6.10 pojazd został od
naleziony w Haźlachu bez ładun
ku. Osoby, które znają szczegóły
dotyczące kradzieży proszone są
o kontakt z komisariatem. Gwa
rantowana anonimowość.

Fot. W. Suchta
10 października odbyło się posiedzenie zarządu Związku Inwalidów
Wojennych. W posiedzeniu wziął udział major W. Lipowiecki z Wojs
kowej Komendy Uzupełnień w Cieszynie, honorując członków ZIW
odznaczeniami w imieniu prezydenta RP. Krzyżami Partyzanckimi
wyróżnieni zostali: Stefania Cholewa, Stefania Ryś, Stanisław Hanas.
Krzyże Batalionów Chłopskich otrzymali: Stanisław Hanas i Antoni
Polek.
Posiedzenie było okazją do dyskusji nad wieloma problemami środowi
ska ustrońskich członków ZIW.
— Pomimo, iż wielokrotnie zwracaliśmy się do władz naszego miasta
z zaproszeniem na spotkania Zarządu, nikt jak do tej pory się nie zjawił.
Nie można nas traktować w ten sposób — nie krył swego rozgoryczenia
prezes Zygmunt Steć.
°tr * ćr
12 października w rocznicę Bitwy pod Lenino, ustrońscy kombatanci
złożyli kwiaty pod pomnikiem przy Ratuszu. Uroczystość miała
wyjątkowo skromny charakter.
•¿r • ćr
Dr Alojzy Waszek przyniósł do Muzeum kolejny dar — statut
Kółka Śpiewackiego robotników fabryki maszyn arcyksięcia Albrechta
w Ustroniu z 27 kwietnia 1894 r. Jest to rękopis, który został
zatwierdzony przez Urząd Krajowy w Opawie w maju tego samego
roku. Na dowód tego posiada pieczęcie i podpisy. Statut zawiera 10
rozdziałów, a w pierwszym z nich czytamy: „Celem tego Towarzystwa
jest: a) wykształcenie się w śpiewie, nauczę muzycznej,deklamacji
i sztuki teatralnej, b) zachęcanie młodzieży do pilnego śpiewania przez
co utrzymuje się ją od marnotrawstwa, wybryków , swawoli i ogólnie
rozpowszechnionej rozpusty, i pijaństwa".
Kółko Śpiewackie „Lutnia", o którym mowa powyżej istniało do
pierwszej wojny światowej, a że powstało przed wiekiem, już wcześniej
zamieszczaliśmy na łamach naszej gazety fotografię tego chóru z krótką
informacją o jego historii.
Ci, którzy od nas odeszli:
Franciszek Peszat, lat 80, ul. Cieszyńska 5
Karol Gomola, lat 47, ul. Konopnickiej 38/5

5.10.94 r.
O godz. 16.00 na ulicy Partyzan
tów kierująca samochodem marki
Fiat 126 doprowadziła do kolizji
z samochodem marki Mercedes.
Na kierującą nałożono mandat
karny.
5.10.94 r.
O godz. 18.25 na skrzyżowaniu
ulic Daszyńskiego i Ogrodowej
kierujący saochodem marki Dat
sun wyjeżdżając z drogi podpo
rządkowanej doprowadził do zde

rzenia z samochodem marki Ka
maz. Zatrzymano pasażerów Da
tsuna, gdyż kierowca zbiegł z mie
jsca wypadku. Zachodzi podejrze
nie o prowadzenie pojazdu w sta
nie nietrzeźwym.
7.10.94 r.
O godz. 23.45 na ulicy Daszyńs
kiego zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Katowic kierującego
Fiatem 126p. Badanie wykazało
0,6 promila. Sporządzono wnio
sek do kolegium.
7/8.10.94 r.
W nocy z parkingu przy restaura
cji Marabu skradziono samochód
marki VW Golf koloru wiśniowe
go — nr rejestracyjny DELTW
4 — na szkodę obywatela Nie
miec.
8.10.94 r.
O godz. 6.45 w rejonie ulicy Brody
znaleziono zwłoki mieszkańca
Ustronia. Nie stwierdzono działa
nia osób trzecich. Zwłoki wydano
rodzinie.
8/9.10.1994 r.
W nocy dokonano włamania do
baru piwnego „Pod Brzozą" przy
ulicy Hutniczej. Sprawcy skradh
kuchenkę mikrofalową, kilka bu
telek wódki, parę paczek papiero
sów — straty ok. 5 milionów.
Prowadzone czynności dochodze
niowe doprowadziły do odzyska
nia skradzionych przedmiotów.
9.10.94 r.
O godz. 16.40 na ulicy 3 Maja, na
wysokości Nadleśnictwa, kierują
cy Autosanem doprowadził do
czołowego zderzenia z samocho
dem marki BMW. Na winnego
nałożono mandat karny.

Czarny kot na torach, to pewna wizyta policji u dróżnika.
Fot. W. Suchta

6.10. — udzielono nagany kiero
wcy ciągnika odpowiedzialnego
za wylewanie nieczystości w miejs
cu niedozwolonym w Ustro
niuBrzegach.
8/9.10. — prowadzono wspólny
patrol z policją. Sprawdzano po
rządek panujący w mieście.

10.10. — kontrolowano osoby
handlujące na targowisku, szcze
gólną uwagę zwrócono na obco
krajowców.
11.10. — kontrolowano dzielni
cę Zawodzie. Ukarano dwóch kie
rowców nie przestrzegających
przepisów ruchu drogowego
12.10. — kontrola porządków na
osiedlu Manhatan i ulicy Wantuły.
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(dok. ze sir. 1)
to środki doraźne. Samocho
dy w Ustroniu kradzione są na
zamówienie. Mieliśmy nawet
taki przypadek, że samochód
skradziony
poprzedniego
dnia u nas, już na drugi dzień
został zatrzymany w Gdańsku
podczas przekazywania go
konkretnemu odbiorcy. Kilku
złodziei udało się nam złapać
na gorącym uczynku, w kilku
przypadkach funkcjonariusze
zapobiegli dokonaniu kra
dzieży. Policja stara się działać
na tyle sprawnie na ile po
zwala jej sprzęt jakim dyspo
nuje. Na dzień dzisiejszy dys
ponujemy starą nysą i gazi
kiem. Jedyny nowy sprzęt za
kupiony to Polonez caro.
Dzięki sprawnym działaniom

udaje nam się odzyskać około
30% skradzionych samocho
dów. Materiały zebrane przez
podległych mi funkcjonariu
szy posłużyły do aresztowań
kilkunastoosobowej
grupy
przestępczej zajmującej się
kradzieżą samochodów na te
renie kraju.
Są więc i sukcesy na skalę
ogólnokrajową. Nie sposób
jednak nie zauważyć, że 30%
odzyskanych samochodów to
wcale nie najlepszy wynik.
Wiem, że trudno wymagać od
pamiętającej czasy Gierka ny
ski, aby dognała mercedesa.
Tylko co to wszystko obcho
dzi kogoś komu właśnie skra
dziono samochód.
G. M.

Fot. W. Suchta

W cieszyńskim Domu Dziecka im. Ignacego Kraszewskiego
przebywa czwórka dzieci z Ustronia. Są półsierotami. Matka nie
spełniała funkcji opiekuńczowychowawczej, więc pedagog szkol
ny skierował sprawę do sądu. Sąd ograniczył matce prawa
rodzicielskie i dzieci zostały skierowane do domu dziecka. Przeby
wają tam już rok.
— Dzieci utrzymują kontakty z rodziną. Matka zabiera je na
weekendy czy na okres świąt. — powiedział nam dyretor Leszek
Toman.
— Dzieci utrzymują także kontakty z rodzinami zaprzyjaźnionymi.
— Są to rodziny dobrowolnie zgłaszające się do nas. My staramy
przeprowadzić wywiad środowiskowy. Zależy nam na kontaktach
o stałym charakterze, ale staramy się, żeby dzieci nie liczyły na
pobyt stały w takiej rodzinie. Obecnie mamy dwie rodziny za
przyjaźnione z terenu Ustronia, w przeszłości także bywały takie
rodziny. W domu dziecka znajduje się 45 dzieci. Są one podzielone
na trzy grupy wychowawcze, mające spełniać rolę większych rodzin,
którymi opiekuje się dwójka wychowawców — kobieta i mężczyzna.
— Trudności wfunkcjonowaniu placówki polegają na tym, że dzieci
tu przebywające nie są sierotami, a jedynie są czasowo pozbawione
opieki swoich rodziców. Oderwanie od rodziców powoduje coś
w rodzaju buntu. Dla nich prawdziwy dom będzie zawsze w rodzinie
naturalnej — stwierdził L. Toman.
Mimo trudności nękających oświatę, sytuacja cieszyńskiego
domu dziecka nie jest zła. Dzieci mają zapewnione wszystkie
niezbędne potrzeby. Problemem jest tylko brak pieniędzy na
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12 października w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ubie
gali się o miejsca w RSU w trzech okręgach wyborczych,
w których głosowali uczniowie z klas IIIIV, VVI i VIIVIII.
Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę miesiąc wcześniej. N a
każdej pauzie pełniono dyżury, podczas których można było
zgłaszać kandydatów. Głosowanie przeprowadzono na wzór
wyborów do Rady Miejskiej i było ono bardzo spokojne, bez
żadnych przykrych niespodzianek. Z 31 kandydatów w skład
RSU wybrano 12. Najwięcej głosów uzyskała Justyna Holeksa
— 83 głosy. Ponadto w skład RSU weszli: Ola Holeksa, Heniek
Zwierzykowski, Sylwia Kubala, Agnieszka Legierska, Piotr
Waszek, Błażej Stolarczyk, Magda Szturc, Marcin Korenta, Ewa
Klapa, Robert Winczyk i Karolina Kubicjus.
Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Joanna Niwińska
Byłem h> ,,dwójce" w dzień wyborów i jedynie mogę potwierdzić,
że zorganizowano je dobrze. Były urny wyborcze, karty do
głosowania, była też wcześniej kampania wyborcza. Miejmy
nadzieję, że pokolenie obecnie uczęszczające do szkól podstawo
wych, poprzez tak zorganizowane wybory, nabędzie obyczajów
demokratycznych, których brakiem tak często rażą dorośli.
(ws)

Minął sezon letni. Podobnie jak w latach ubiegłych, Ustroń
odwiedziły masy turystów. Na dwie duże imprezy młodzieżowe
GAUDĘ FEST i Rozgrzewkę Rawy Blues, zorganizowane
w naszym mieście, przyjechało około pięciu tysięcy ludzi. Mimo,
iż nie dochodziło do większych ekscesów, ustrońska policja
miała co robić. Jednakże według danych statystycznych liczba
przestępstw w czasie trwania imprez nie wzrosła.
— Organizatorzy Gaudę Festu dali plamę jeżeli chodzi o stronę
organizacyjną festiwalu. Pole namiotowe prowizorycznie przygo
towane, nie było najszczęśliwszym pomysłem. Rozgrzewka Rawy
Blues przeszła za to bez echa. W sumie nie można powiedzieć, żeby
tegoroczne wakacje wyróżniły się czymś szczególnym. — powie
dział podkomisarz Zbigniew Kowalski.
Było gorąco nie tylko ze względu na pogodę. Wiadomo, że przy
organizacji dużych imprez nie zawsze wszystko działa tak jak
powinno, ale skoro policja twierdzi, że poradziła sobie dosko
nale, to może wcale nie było tak źle. Jednak wady w organizacji
tego typu imprez powinny zostać usunięte.
(G. M . )
przeprowadzenie gruntownego remontu ponad stuletniego już
budynku. Po wyborach Miss Podbeskidzia była tu obecna Miss
Polonia i podarowała dzieciom telewizor. W zeszłym roku
dostarczono ze sklepu zestaw satelitarny zakupiony dla domu
przez anonimowego sponsora.
Gabriela Madzia

CZTERY KABINY
Mam przed sobą kartkę, na której wymienione są zarzuty
dotyczące basenu. Są to spostrzerzenia klientów korzystających
z kąpieliska w minionym sezonie: brakuje przebieralni stojących
przy basenie, jest jedna ubikacja zamykana na klucz, jedna ławka
na całym basenie, ograniczona ilość leżaków, kawiarnia i taras są
nieczynne, nie puszcza się także muzyki, od strony brodziska
znajduje się żwir, który utrudnia dojście do basenu tam też przez
cały sezon leżały jakieś blachy. Nieco innego zdania jest Józef
Marszałek, ajent basenu.
Blachy nie zostały położone tam celowo, aby utrudnić klientowi
korzystanie z basenu. Służą one do napełnienia brodzika,
blokuje się nimi zawór główny, wtedy uruchamia się zawór
boczny i woda płynie do brodzika. Natomiast część wystająca
na zewnątrz to zawór, którym woda płynie do basenu. Basen
przez tyle lat nie był remontowany, więc większość urządzeń nie
odpowiada obecnym standardom. Za żwir wysypany koło
basenu nie czuję się odpowiedzialny. Przed sezonem uruchomili
śmy chloratory. Firma, która je zakładała po wykopach posiała
trawę. Niestety trawa nie wzeszła pomimo, że posialiśmy ją
ponownie. Stąd właśnie ten żwir. To nieprawda, że muzyka
z głośników nie leciała bardzo często, tylko w przypadku, kiedy
sprzęt zostały uszkodzony, nie puszczaliśmy jej, bo po prostu nie
było z czego.
Taras był czynny. Niestety ze względu na to, że stolików mam
tylko dwanaście nie postawiłem ich na tarasie. Wydawało mi się,
że bardziej potrzebne były przy bufecie. Każdy kupujący mógł
wygodnie usiąść i zjeść czy napić się. Kawiarnia była nieczynna
z kilku powodów: po pierwsze — klient mógł zaopatrzyć się we
wszystko w bufecie, po drugie — wykładzina w kawiarni jest
dywanowa, krzesła obite są materiałem, po wizycie kilkunastu
klientów w mokrych spodenkach uległyby zniszczeniu, ponie
waż nie byłbym w stanie ich wysuszyć. Poza tym, gdyby
kawiarnia była czynna klient miałby dostęp do alkoholu. Nie
jest grzechem wypić jedno piwo czy jednego drinka i pójść na
basen, ale zwykle na jednym piwie czy drinku się nie kończy.
W grę wchodziły więc także względy bezpieczeństwa.
Jaką ilością leżaków pan dysponuje? — zapytałam dalej.
Leżaków jest na stanie 20 i nie było dnia, w którym klient
przyszedłby poskarżyć się, że zabrakło mu leżaka. Część
klientów przychodzi z własnymi, część wypożycza. Wypożycze
nie leżaka na cały dzień kosztowało 10 tys. Klienci wypożyczali
dziennie średnio po 10 leżaków, reszta zostawała w magazynie.
Czy ubikacja musi rzeczywiście być zamykana na klucz?
Tak nieszczęśliwie się składa, że po jednej stronie jest ubikacja
i przebieralnia męska, po drugiej damska. Młodzież wychodziła
na baterie, by przez okienka znajdujące się u góry zajrzeć do
przebieralni obok. W rezultacie połamano baterie, zaczęła ciec
woda. Nie mogę postawić przy toalecie osoby tylko po to, żeby
pilnowała w niej porządku. Ubikacje były otwarte dopóki nie
zostały zdemolowane.

Dlaczego nie ma przebieralni na basenie?
Przebieralnie, które dotychczas stały na basenie są w bardzo
złym stanie. W zeszłym roku na jakiejś ułamanej części jednej
z przebieralni chłopiec skaleczył się w nogę. Nie mogłem ich
zostawić, ponieważ naraziłbym użytkowników basenu na tego
typu niebezpieczeństwa. Wydaje mi się, że te przebieralnie które
są powinny wystarczyć. Dziewczyny mają cztery kabiny, jest
szatnia. W szatniach były ławeczki i krzesła, niestety musiałem
je usunąć, ponieważ młodzież systematycznie je niszczyła.
Z tego wynika, że część winy za niedogodności ponosi klient.
99% niedogodności powoduje klient szkodząc samemu sobie.
Oczywiście nie każdy.
Jakie zamierza pan przeprowadzić remonty przed przyszłorocz
nym sezonem?
Trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ zależy to od Urzędu
Miasta. Mnie się marzy przede wszystkim założenie filtrów.
Radni startujący w wyborach z ramienia PSL i bezpartyjnie,
obiecali, że basen będzie ich „oczkiem w głowie". Przyrzekli, że
zostaną założone filtry, co naprawdę jest konieczne. Obawiam
się, że jeżeli filtry nie zostaną założone, w przyszłym roku basen
może nie funkcjonować. Na każde napełnienie basenu musimy
uzyskać zgodę wodnoprawną. Jeżeli poziom wód w Wiśle
będzie niski, to możemy dostać zgodę tylko na jednorazowe
napełnienie basenu, a woda bez filtrowania wytrzyma do
dziesięciu dni i już mamy po sezonie. Remontu wymaga niecka,
która były łatana z sezonu na sezon. Co roku ktoś inny
przejmował basen i ograniczał się do najniezbędniejszych na
praw. Na basenie można zarobić, ale trzeba go wziąć 15 czerwca
i 30 sierpnia zdać, wtedy nie wykłada się na remonty, kawiarnię,
światło, gaz, to są zawrotne sumy. Także to, co się zyska
w sezonie wydaje się na remonty w okresie posezonowym.
Jak pan ocenia miniony sezon?
Jeżeli chodzi o stronę materialną, był on korzystny. Za sierpień
Urząd Miasta otrzymał 35 min dzierżawy. Sądzę też, że najważ
niejsze było zadowolenie klientów, choć chwilami niepełne.
Rozmawiała: Gabriela Madzia

W Ustroniu już drugi rok działa Policealne Studium Turys
tyki i Zarządzania. Szkoła została powołana przez ZSZ oddział
w Katowicach i zarejestrowana w Kuratorium w BielskuBiałej.
Nie posiada praw szkoły publicznej. Absolwenci otrzymują
dyplom ukończenia dwuletniej szkoły policealnej w specjalizacji
— obsługa ruchu turystycznego lub zarządzanie firmą. Na
pierwszy rok przyjęto ponad sto osób, na drugim jest ich
dwadzieścia. Studium działa w systemie dziennym i zaocznym.
Słuchacze mają tygodniowo 32 godziny zajęć w tym 5 godzin
języka angielskiego, 5 godzin języka niemieckiego i 2 godziny
języka rosyjskiego. Miesięczne czesne wynosi milion złotych. Na
pierwszym i drugim roku słuchacze odbywają czterotygodniowe
praktyki w biurach turystycznych i hotelach. Wielu z nich
otrzymało już propozycje stałej pracy po ukończeniu studium.
Młodzież korzystająca z nauki, to w 90% mieszkańcy byłego

powiatu cieszyńskiego, na pierwszym roku są także miesz
kańcy Górnego Śląska. Czternastu osobom ubiegającym
się o zakwaterowanie zapewniono miejsca w szkolnym
hotelu.
— Myślę, że szkoła jest przyszłościowa i jeszcze bardziej roz
winie się w następnych latach — twierdzi dyr. ZSZ Rudolf
Krużołek.
Jeżeli zajdzie taka konieczność słuchacze i wykładowca będą
korzystali z sal znajdującej się nieopodal szkoły podstawowej,
ale na razie wystarcza im budynek ZSZ. Oprócz studium ZSZ
prowadzi jeszcze całą gamę kursów. Korzystają z nich zarówno
pracownicy przedsiębiorstw kierowani tu przez swoją firmę jak
i osoby prywatne i bezrobotni skierowani przez Rejonowe Biuro
Pracy, które w całości pokrywa koszty kursu.
— ZSZ jest instytucją dochodową i oby tak dalej było. — powie
dział dyrektor.
Sądząc po ilości uczących się w ZSZ jest to całkiem możliwe.
G. M.

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam młodą kózkę. Ustroń, ul.
Długa 37.
Zajęcia z języka angielskiego z dziećmi
(5—7 lat). Tel. 3768.
Znakowanie samochodów — ponie
działek, środa, piątek — od 12 do 17.
Ustroń ul. Stalmacha, tel. 2601.

oferuje:
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LEKARSKIE WIZYTY DO
MOWE I ZACHOROWANIA
NAGŁE DO DZIECI I MŁO
DZIEŻY OD 8.00 DO 20.00.
ZGŁOSZENIA NA TELEFON

dr MIECZYSŁAW
KOTARSKI
SPECJALISTA CHORÓB
DZIECIĘCYCH.

Komitet Założycielski T o w a r z y s t w a W s p i e r a n i a Starań
0 P r z y z n a n i e O r g a n i z a c j i Z i m o w y c h I g r z y s k Olimpijs
k i c h w 2006 r o k u R z e c z y p o s p o l i t e j Polskiej z siedzibą
w Ustroniu
z a p r a s z a na

1 Walne Zebranie Wyborcze Członków Towa
rzystwa, które odbędzie się w dniu 21 paździer
nika 1994 r. (piątek) o godz. 16.00, w sali sesyj
nej Urzędu Miejskiego w Ustroniu, Rynek 1.

Dobiegł końca remont drogi między Polaną a Brzegami.
Fot. W. Suchta

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą na sesji 30 września,
poniedziałek 31 października będzie dniem wolnym od pracy w Urzę
dzie Miejskim. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 22 paździer
nika.

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, teł. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Malarstwo Karola Ferefeckiego

7 października w ZDK Kuźnik odbył się wernisaż wystawy
niemieciej malarki Giseli Conrad. Wystawę zorganizowała Krys
tyna Jankowiak z Poznania, która podczas zimowego pobytu
w Ustroniu nawiązała kontakt z ZDK Kuźnik. K. Jankowiak
zajmuje się organizacją wystaw od kilku lat i w najbliższym czasie
ma zamiar zaprezentować w Polsce innego niemieckiego malarza
Rudolfa Pospieszczyka, obecnego również na wernisażu.
W katalogu do wystawy dr Herbert Schneider napisał o obrazach
G. Conrad: „(...) wychwytuje się częściej znaczenia, które mają
więcej wspólnego ze samą sztuką, a mniej ze znaczeniem obrazów;
zachowane napięcie, rytmika formy i koloru,
pozytywne—negatywne
formy itd."
G. Conrad i R. Pospieszczyk mający w Regensburgu własną
galerię, podczas pobytu w Ustroniu odwiedzili Muzeum i Galerię na
Gojach Bogusława Heczki. Wyrazili zainteresowanie wystawieniem
prac ustrońskich twórców w Niemczech.
ws

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie, fotografika, koło teatralne i szachowe.

Koncert
21.10.1994 r.
piątek
godz. 17.00

Koncert z cyklu: „Wieczory muzyczne przy świecach"
zatytułowany: „Od Mozarta po Beatlesów" w wykona
niu kwintetu DA CAMERA z Zabrza — Muezum
Hutnictwa i Kuźnictwa — Wstęp wolny

Konkurs
23.10.1994 r.
niedziela
godz. 13.00

LOSOWANIE NAGRÓD (Fiat 126p)
KONKURS PSS „SPOŁEM"
AMFITEATR

Sport
G. Conrad i R. Pospieszczyk.
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23.10.1994 r.
niedziela
godz. 14.00

Mecz piłki nożnej o mistrzowstwo klasy „A'
KUŹNIA — KS WISŁA

Ciąg dalszy raportu Rady Miejskiej kadencji 199094.
Kolej Linowa na Czantorię
G o s p o d a r s t w o Pomocnicze K o l e j L i n o w a n a C z a n 
t o r i ę zostało utworzone z dniem 1 grudnia 1990 r. na mocy
uchwały R a d y Miasta Uzdrowiska Ustroń nr X/55/90. M a j ą t e k
Kolei Linowej został nieodpłatnie przekazany przez poprze
dniego właściciela C O S O/Beskidzki w Szczyrku. Kolej Linowa
świadczy usługi w zakresie przewozu osób wyciągiem krzeseł
kowym, a w okresie zimowym d o d a t k o w o wyciągiem or
czykowym. Zatrudnia 20 osób w tym: 14 pracowników bezpo
średniej obsługi, 3 pracowników pomocniczych oraz 3 pracow
ników administracyjnotechnicznych.
W okresie sprawozdawczym wykonanie usług przewozowych
przedstawia się następująco:
ilość osób przewieziona
ogółem

rok
wyc. krzeseł.

wyc. orczyk.

1991
sezon letni

517004
408 386

30424

1992
sezon letni

549710
412839

55 334

1993
sezon letni

518 820
388753

33 710

Ogółem
sezon letni

1 585534
1 209978

119468

547 428
606044
552530

1 705002

Gospodarstwo pomocnicze utworzone zostało na bazie m a j ą t 
ku wyeksploatowanego przez 25letni okres użytkowania, dlate
go też główny nacisk położono na jego odtworzenie i umoż
liwienie prowadzenia dalszej działalności w zakresie przewozu
osób. Działalność usługowa świadczona przez kolej linową
znajduje się pod ścisłym nadzorem O Z K D T . Wymusza to
bezwzględne przestrzeganie n o r m i obowiązujących przepisów.
Modernizację urządzeń zaplanowano od 1991 roku do końca
1995 r. Modernizacja p r o w a d z o n a była i jest z dochodów
wypracowanych przez gospodarstwo bez dotacji z zewnątrz
i wstrzymania ruchu kolei.
Wykonanie rzeczowe za poszczególne lata przedstawia się
następująco:
rok 1991
1) Remont i konserwacja urządzeń technicznych,
2) Remont krzeseł,
3) Modernizacja drogi dojazdowej d o dolnej stacji K L , upo
rządkowanie terenów przed garażami.
Rok 1992
1) Rozpoczęcie prac modernizacyjnych uzbrojenia trasy
2) Z a k u p pojazdu specjalnego d o utrzymania tras narciarskich

Najpiękniejsza córa

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta
tzw. PB120 z d o d a t k o w y m oprzyrządowaniem. Przeprowadze
nie remontu posiadanego pojazdu PB 140.
R o k 1993
Skupiono się głównie n a pracach związanych z modernizacją.
Zawarcie umowy ze słowacką firmą T A T R K O V w K e ź m a r o k u
pozwoliło na przyśpieszenie i całkowite wykonanie remontu
napędu głównego. Wymagało to również wykonania dodat
kowych prac niezbędnych d o uruchomienia nowego urządzenia.
Przyśpieszenie prac modernizacyjnych było możliwe z uwagi na
przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 1993 r. łącznie
z wpłatą na rzecz budżetu miasta n a realizację zadań j. w.
Poza pracami związanymi z modernizacją wykonano:
— czyszczenie i malowanie dźwigarów oraz wymianę nawierz
chni mostu i nartostradzie nr 2
— remont kapitalny pomieszczeń dyżurki G O P R
— remont kapitalny napędu wyciągu orczykowego „Stokłosica"
— zakupiono niezbędne w wyposażeniu kolei linowej „tyczki
ewakuacyjne"
Przez cały okres działalności p r o w a d z o n e były prace związane
z bieżącą eksploatacją, m . in.:
— wiosenne i jesienne przeglądy i konserwacje urządzeń me
chanicznych i elektrycznych oraz badania i ekspertyzy związane
z dopuszczeniem d o ruchu pasażerskiego n a kolei
— prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem
i uporządkowaniem terenów zielonych wokół dolnej stacji K L
— prace wokół utrzymania tras narciarskich przez koszenie
traw i krzewów, remonty m o s t ó w na trasach
K o o r d y n o w a n o prace związane z utrzymaniem czystości wokół
górnej stacji K L .
Działalność gospodarcza gospodarstwa pomocniczego prowa
dzona jest w poszczególnych latach w oparciu o plany finan
soworzeczowe obejmujące zarówno działalność eksploatacyjną
jak i modernizacyjną. Z a d a n i a za poszczególne lata wykonano.
Przewidywane jest zakończenie p r a c modernizacyjnch w 1994 r.
z uwagi na znaczne przyśpieszenie realizacji zadań planowych
w roku 1993.

O fiordach, drodze Troli, pięknych krajobrazach, czystych
miasteczkach i „wiosennych N o r w e ż k a c h " opowiadała 12
października, w sali sesyjnej U M , Anna Guznar. P o n a d 50 osób
oglądało barwne przeźrocza i słuchało jeszcze barwniejszej
opowieści pt. „Norwegia — najpiękniejsza córa E u r o p y " . A.
G u z n a r wspominała głównie wiosenną wycieczkę d o Norwegii
uzupełniając to informacjami o charakterze ogólniejszym doty
czących historii i kultury tego kraju. N a sali znalazło się zresztą
więcej uczestników eskapady d o Norwegii — była więc o k a g a
d o wymiany wrażeń i wspomnień. Dzięki prelekcji Anny
G u z n a r wznowiony został bardzo popularny cykl spotkań pod
wspólną nazwą „Podróże bez paszportu i biletu", organizowa
nych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Często na ulicy stali uczestnicy spotkań przypominają mi
o konieczności zorganizowania kolejnej prelekcji. Okazuje się, że
mimo otwartych granic relacje z różnych stron świata cieszą się
dużym powodzeniem, można nawet powiedzieć, że coraz więk
szym. Dlatego też postanowiliśmy, że biblioteka będzie nadal
organizować prelekcje dla mieszkańców — podziedziała nam p o
spotkaniu Anna Guznar, k t ó r a j a k o dyrektor Biblioteki jest
równocześnie organizatorem prelekcji.
(ws)
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Roztomili ustróniocy!

Fot. W. Suchta

9 października, w śniegu po kostki, na boisku Kuźni jej piłkarze
pokonali 6:1 futbolistów LKS Puńców. Mecz miał jednostronny
charakter i tylko anormalnym warunkom puńcowianie zawdzięczają
utratę jedynie 6 bramek. Po dwa gole dla Kuźni zdobyli: Jarosław
Ficek, Krystian Wawrzyczek i Andrzej Krzystek. Pod koniec spot
kania zawodnicy Puńcowa zaczęli komentować decyzje sędziowskie,
używając przy tym słów, najoględniej mówiąc, obelżywych. Otrzymali
za to dwie czerwone kartki, po czym część puńcowian optowała za
protestacyjnym zejściem z boiska, część za wymierzeniem sprawied
liwości sędziemu na miejscu. Po paru minutach jednak mecz wzno
wiono i doprowadzono do końca.
— Oczywiście Ustroń nie umiał się zachować. Wasi strasznie prowoko
wali. To, że przyjechali zawodnicy ze wsi nie znaczy, że trzeba zaraz
ich poniżać. O sędziowaniu nie chcę mówić. To co sędzia dziś wypra
wiał było karygodne. Lepiej niech on się nie odzywa i nie mówi, że ma
kurs skończony — powiedział po meczu trener Puńcowa Marek
Szatkowski.

Poprosiliśmy też o kilka słów trenera Kuźni Andrzeja Czermaka:
— Oczywiście pogoda była fatalna, ale i przy dobrych warunkach
Puńców niewiele miałby do powiedzenia. Praktycznie nic nie pokazali.
Bramkę straciliśmy przez przypadek. Przez cały mecz byliśmy lepsi.
Może myśleli, że wygrają mecz wrzaskiem. Właściwie to powinni
podziękować sędziemu, że dostali tylko dwie czerwone kartki. Napraw
dę, w stosunku do przewinień, sędzia potraktował ich ulgowo.

POZIOMO: 1) ustrońska „Uciecha" 4) nie z każdej chleb 6)
czerwony w zbożu 8) produkcyjna w fabryce 9) materac
zapaśniczy 10) wódka staropolska 11) odlatują do ciepłych
krajów 12) dziwne postacie 13) owoc południowy 14) rzadkie
imię męskie 15) dawniej lokal rozrywkowy 16) rurka odwad
niająca 17) Geppert lub Wojtczak 18) mocne piwo angielskie
19) solenizantka lipcowa 20) zjawa senna
PIONOWO: 1) indyjski podręcznik miłości 2) łączenie nitami
3) przydatne zimą4) bał przebierańców 5) pierwiastek chemicz
ny 6) część garnituru 7) sygnał dźwiękowy auta 11) woda do
analizy 13) miasto na wyspie Honsiu 14) raj, rozkoszy ogród
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
odpowiedzi upływa 10 listopada.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 38
BABIE LATO

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje Anna Bujok z Ustronia, os.
Manhatan 5/56. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA A
USTROŃSKA

Nale, podziwejcie sie, nie wie działach, że Stecka miała w Kozim
Mieście ciotkę. Muszym sie spytać mamulki.jesiji nie znała. Nó,
bo jo teraz miyszkóm na Manhatanie, ale Kozi Miasto od dziecka
dobrze znóm i muszym wóm inszym razym cosi wiyncyj o nim
napisać. Jak człowiek od urodzynio w Ustroniu miyszko, to też
rozmaite wieca wiy i słyszy. Tóż jako żech słuchała dóma mówić
po naszymu, tak też teraz tu w „Ustróńskiej" drziszczym.
Ciekawe, czy też u Jónka dóma mówili po naszymu, kiedy
prawi, że sie tak dobrze na tej naszej rzeczy zno. A dyć sie sóm
prziznowo, że nima z tela. Gdo wiyjesi se nie wziół z telapaniczki
i może sie za nióm tu przikludził. Nó, nie muszymy wiedzieć, jaki
to było, ale jak Jónek z tela nie pochodzi, to może nie wiedzieć, co
to je piksla abo obszor. Jedna znómo gaździnka prawiła, że jak sie
prawi obszor pola, to jak sie powiy obszor płatniczy, to też w tym
nima chyba. Dyć kiesi nie było telewizorów, telefonów abo
komputerów, tóż by teraz stareczki abo starzikowie, kierzi
mówióm jyny po naszymu, musieli strasznie dować pozór, jako na
ty wieca prawić, coby to było dobrze po naszymu powiedziane.
Wiysz, Jónku — jak tak pieknie umiysz po naszymu, to byś móg
też co wiesiołego na ostatnióm stróne do „Ustróńskij" napisać.
Ludzie by sie pośmioli, a my ze Steckom może by my sie aji co od
ciebie nauczyły. Jyny byś musioł, Jónku, napisać wiyncyj razy, bo
jako to chłopi prawióm, że babom nauka ciynżko do głowy idzie
i za piyrszym razym by my sie mógły we wszyckim nie pokapować
—prowda, Stecko? Tóż czakómy, Jónku, na twoji drzistani. Jyny
nie koż nóm czakać za dłógo, coby nas z ciekawości nie potargało,
a ty cobyś nie dostoł w gahbie.
Hanka z Manhatanu

Szanowny Jónku!
Na dyć żeś sie nie musioł tak straszecznie rozpajedzić na te Stecke,
skyrs tych słów kiere napisała w naszej GU. Zapewniom Cie
Joniczku, że chańdowni ludzie u nas tak rządzili i jeszcze teraz
w niekierych chałupach sie tak rządzi.
P.S. Cieszym sie z tego, że zaczynosz po naszymu pisać. Jak Ci sie
podobo ta nasza gwara, to przyjedź kiedy do Ustronio, to se
moiymy przy żbonku z maślonkom porządzić.
Paweł z Kępki

Jónku, coś to za breweryje narobił? Żgnółeś do Stecki, a teraz
w Redakcyji fórt telefony brzynczóm, a o listach to ci już nie
prawiymy, bo se niekiere z nich w gazecie przeczytosz.
Redakcja

