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LOJALNOŚ Ć  KLIENTA 
Rozmow a z Teres ą  Mokrysz ,  dyrektore m 

i właścicielk ą  PPH U „Mokate " w Ustroniu . 
Jakie znaczenie mają targi Polagra i jak  trafił o tam Mokate? 
Polagra to jedne z największych targów w Europie. Według opinii 
Centrum Targowego jest to druga  co do wielkości  impreza  tego 
typu na naszym kontynencie. Jej rozmach organizacyjny, a także 
wieloletnia tradycja sprawiają, że cieszy się ogromnym prestiżem 
wśród  wszystkich  uczestników  rynku  spożywczego.  Stąd  też 
trzeba mieć świadomość, że każdy zgłaszający swój udział w tar
gach,  a zwłaszcza  producent  deklarujący  chęć  uczestniczenia 
w konkursie, poddaje się równocześnie ostrej weryfikacji. Jest to 
weryfikacja  możliwości  wytwórczych,  przydatności  na  rynku 
i wreszcie — dobrego  imienia  firmy. W skład jury  poznańskiej 
imprezy wchodzą instytucje i organizacje skupiające najwybitniej
szych  przedstawicieli  nauki  i biznesu,  których  kryteria  oceny 
ustawiane są na najwyższym poziomie. Uznaliśmy, że Mokate ma 
wystarczające  podstawy,  by  poddać  się  rygorom  konkursu. 
W końcu przecież uczestniczymy w Polagrze nie po raz pierwszy. 
Swego  rodzaju  zachętą  do wystartowania  był również  medal 
ministra  rolnictwa,  otrzymany  w tym roku  za zestaw kaw 
— w grupie  najciekawszych  wyrobów  spożywczych.  Udział 
w Polagrze zakończył się pełnym sukcesem. Złoty medal dla kaw 
Mokate  jest  dla nas bardzo  cennym  wyróżnieniem.  Ma on 
również swoją wymowę i prestiż w całej branży spożywczej. Liczy 
się zwłaszcza wśród  odbiorców, to jest hurtowników, detalistów 
1 przede wszystkim  konsumentów. 
Il e produktów zgłosili  producenci na tegoroczne targi? 
W sumie 2060. Spośród nich 41 produktów  spożywczych w róż
nych branżach  otrzymało  złote medale. Wśród  tych 41 znalazło 
się  Mokate  za zestaw  cappuccino.  Dowiedzieliśmy  się o  tym 
2 października.  Tego  dnia  zostaliśmy  zaproszeni  na uroczysty 
odbiór medalu, a wręczenia dokonał minister  rolnictwa Andrzej 
Śmietanko.  Był też minister  przemysłu  Marek  Pol. Gdy  od
bieraliśmy  nagrodę,  zapowiedziano  firmę  Mokate z Ustronia. 
Zawsze i wszędzie staram  się podkreślać,  że Mokate  mieści się 
w Ustroniu. 
Jak Mokate radzi sobie z konkurencją na rynku kaw? 
Konkurencja jest widoczna na każdym kroku. Rynek cappuccino 
jest już pełny. Opanowany został przez wiele firm, które przesu
wają nasz polski stół w stronę Europy. Tak  było w Poznaniu  na 
Polagrze  94, gdzie  znaleźliśmy  się w otoczeniu  światowych 
potentatów kawy. Tak samo jest w najmniejszym nawet sklepiku. 
Z  istnienia  konkurencji,  szczególnie  nasilonej na rynku  kawy, 
zdają  sobie  sprawę nie tylko  producenci,  ale też panie  domu, 
sta jącc  na co dzień  p rzed  d y l e m a t em  w y b o ru  j ak iego  t rzeba 
dokonać na  sklepowych  półkach  nasyconych  mnogością  gatun
ków firm i marek — zwłaszcza kawy. Właśnie na paniach  domu 
szczególnie nam zależy. Celowo używam liczby mnogiej mówiąc: 
„nam zależy", gdyż taki właśnie duch  panuje w firmie. Wszyscy 
pracownicy  wyznają  ten  sam pogląd,  że jakość presądza o suk
cesie, również ich własnym — indywidualnym. Tak też rozumiem 
splendor  zdobytego  złotego  medalu.  Obejmuje on wszystkich 
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Jesiennej szarości  coraz  więcej...  Fot.  W.  Suchta 

U W A G A : 
Wywóz  śmieci z ul. Daszyńs
kiego w drugą i czwartą  środę 
miesiąca. 

Nowo otwarty  gabinet  kosmetyczny 
J O A N N A 

zaprasza Panie  i Panów 
o f e r u j ąc  u s ł u gi  w  z a k r e s ie 

kosmetyki  ogólnej i upiększającej 
manicure,  pedicure 

czynny:  we wtork i  i  czwartki  9.00—18.30, pon., 
środa, piątek  17.30—21.00,  w soboty  na zamówienie. 
Ustroń, ul. Traugutt a 23, tel. 3554 
Umawiając się przez  telefon  oszczędzasz  swój  czas. 
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Salon eleganckiej konfekcji 
damskiej i męskiej 

z a p r a s z a  c o d z i e n n i e 
w  g o d z .  9 . 0 0  2 0 . 0 0 

Ustroń,  ul. Daszyńskiego 70a 
obok  „  Winter  s  Rest aur  ant" 
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moich pracowników i sądzę, że są z niego tak  samo dumni jak ja. 
Chciałabym  raz  jeszcze  podkreślić,  że  sukces  kaw  Mokate,  to 
przede wszystkim  ogromne  zaangażowanie  pracowników,  za co 
jeszcze raz  serdecznie  im dziękuję. 
Jak staracie się zachęcić „panię Kowalską"  do kupna waszej  kawy? 
Kiedy mówię, że adresujemy nasz towar do pań domu, to już jest 
w tym  zamiarze  element  marketingu.  W marketingowo  zorien
towanej firmie, a taką  właśnie staramy się być, produkt powstaje 
z  myślą  o  oczekiwaniach  i  upodobaniach  klienta.  Musimy  te 
oczekiwania  wcześniej  rozpoznawać.  Przeprowadzamy  badania 
wybranych  rynków,  odwołujemy  się  do  profesjonalistów  w  tej 
dziedzinie.  Warto  pamiętać  przy  tym,  że  właśnie  w  przypadku 
kawy,  przywiązanie  klienta  do  konkretnej  marki,  niektórzy 
mówią  tu  o  „lojalności  klienta",  jest  w  Polsce  stosunkowo 
wysokie.  Mamy  więc  o  co  zabiegać.  Stąd  też  nasze  akcje 
promocyjne,  w  tym  reklama  telewizyjna  z  charakterystyczną 
piosenką  „Mokate  Cappuccino",  jak  również,  coraz  częściej 
spotykana w Polsce forma dyskretnej promocji, jaką jest wydany 
ostatnio  i firmowany przez  Mokate  „Poradnik  amatora  kawy". 
Bardzo  ważne  jest  też  przestrzeganie  reżimu  technologicznego. 
Klient  pijąc naszą  kawę po  roku,  musi  napotkać  ten  sam  smak 
— te  same walory.  Do  dziś codziennie  zaczynam  pracę  od  hali 
produkcyjnej, gdzie degustuję po kolei  każdą  kawę. 
Jakie były realne skutki  reklamy  telewizyjnej? 
Przede wszystkim  pomogła  nam  wypromować  produkt  i firmę. 
Obecnie Mokate  nie jest już w Polsce nazwą  nieznaną. 
Dlaczego zdecydowali  się państwo na kawę cappuccino? 
Zapotrzebowanie na tego typu kawy zdecydowanie zwiększyło się 
w  całej  Europie,  zresztą  w  Stanach  Zjednoczonych  również. 
Klienci  zaczęli rozglądać się za szlachetnymi  kawami, o bardziej 
wysubtelnionym  smaku.  Cappuccino  odpowiadało  tym  oczeki
waniom  współczesności,  choć  jego  rodowód  sięga  aż  XVII I 
wieku.  To  wówczas  właśnie,  bracia  zakonni  Kapucyni,  eks
perymentując  z  kawą  świeżo  zresztą  przeszczepioną  na  grunt 
europejski,  dokonali  swoistego  odkrycia,  komponując  napój, 
którego  walory  pod  nazwą  cappuccino  doceniają  dziś  miliony 
amatorów kawy. Obecnie również w Polsce popularność cappuc
cino  rośnie  bardzo  szybko.  Przypisujemy  sobie  zresztą  pewien 
udział w akcji popularyzacyjnej. 

Czy Ustroń jest dobrym miejscem do prowadzenia takiej  firmy  jak 
Mokate? 
Ustroń jest przede wszystkim miastem, w którym chcę pozostać. 
Jest jedyny w swoim rodzaju dla mnie i mojej rodziny. Oczywiście 
jest  również  miejscem, gdzie można  prowadzić  działalność  gos
podarczą. Rodzina Mokryszów tkwi w tych stronach od pokoleń. 
Dziadek  mojego  męża  w  XIX  w.  był  wielkim  przedsiębiorcą 
i jednocześnie właścicielem  dużych  terenów  w Goleszowie. Teść 
jako  jeden  z  pięciu  sukcesorów  odziedziczył  po  ojcu  sklep, 
restaurację  i  zakład  betoniarski.  Po  nim  prowadził  je  mój mąż 
Kazimierz, który dokonał przeobrażeń w firmie zmieniając profil 
produkcji. Dzisiejsze Mokate, które prowadzę razem z mężem nie 
jest  zatem  firmą, która  powstała  z dnia  na  dzień. 

Co, poza pracą po 16 godzin dziennie i sumiennością, radziłaby pani 
młodym  ludziom  chcącym  otworzyć  jaki ś  interes?  Czy  obecnie 
w ogóle warto myśleć o jakimkolwiek  przedsięwzięciu? 
Na pewno jest to trudne. Ale też i nie wykluczone. Posłużę się tu 
przykładem  młodego,  dwudziestotrzyletniego  chłopaka,  który 
przyjechał  do  nas  „maluchem"  po  trzy  kartony  kawy.  Dziś 
sprzedaje  poważne  ilości,  ma  stałych  odbiorców,  jeździ  busem 
i  myśli  o  kupnie  ciężarówki.  Czyli  radzę  —  najpierw  dobrze 
pomyśleć, potem  po prostu  uwierzyć w siebie. Nic  nowego. 
Czy Mokate produkuje wyłącznie na rynek krajowy? 
Również eksportujemy do  Czech  i na  Wschód. 
Jaki  procent produkcji stanowi eksport? 
Około  10%.  Jesteśmy  jednak  bardzo  ostrożni  w  stosunku  do 
krajów byłego ZSRR. Rynek ten jest bardzo chłonny, można tam 
wiele towaru sprzedać, gorzej jednak ze ściąganiem płatności. Jest 
to poważny problem. Na każdą  transakcję należy patrzeć bardzo 
uważnie i zachowywać  ostrożność. 
Co najbardziej  przeszkadza w roku 1994 w prowadzeniu interesu? 
Przeszkód  jest  kilka.  Problemem  z  pewnością  jest  wyjątkowa 
wręcz niestabilność prawa,  a przynajmniej tej jego  części,  która 
wyznacza  reguły  gry  rynkowej.  Zmiany  w tej dziedzinie,  często 
zaskakujące nas dosłownie z dnia na dzień, zmuszają do ostrożno
ści ponad miarę, odstręczają skutecznie od poważniejszych przed
sięwzięć  stanowiąc istotny  hamulec  rozwoju  nie  tylko  w naszej 
branży.  Poza  tym  inflacja,  utrudniająca  firmom  planowanie 
finansowe w dłuższych  przedziałach  czasu. 
Czy nie uważa  pani, że gdyby większe kwoty z podatków  pozos
tawały na miejscu w gminach, wszystkim byłoby łatwiej  żyć? 
Z  całą  pewnością.  Nasz  Ustroń  też  wyglądałby  wtedy  inaczej. 
Rozwiązano  by  wiele  wspólnych  problemów,  nie  wyłączając 
miejskiej obwodnicy. 
Czy  przy  wszystkich  przeszkodach  i  zagrożeniach  myśli  pani 
o  rozwijaniu  firmy? 
Jest to konieczność. Obecnie na przykład, jako pierwsi w Europie 
wprowadzamy  na  rynek  śmietanki  w  wielu  smakach.  Jestem 
w ogóle  optymistką,  ale  rozwój  to  sprawa  złożona,  a  nie  tylko 
dobrze brzmiące hasło. Nawet  dla  optymistów. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław Sucfata 

Szusy  wśród  liści. 
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Fot.  W.  Suchta 
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67 gospodarstw w Goleszo

wieGoruszce  otrzymało  wo
dę z gminnego wodociągu.  In
westycja  kosztowała  ponad 
520  min  zł.  Sieć  powiększyła 
się o 2422 m oraz 2274 m  tzw. 
przyłączy. 

Pierwszy  po  wojnie  tytuł 

Honorowego Obywatela Mia
sta Cieszyna dzierży prof.  Ri
chard Pipes z USA, gdzie wye
migrował  pod  koniec  lat  30. 
Urodził  się  natomiast  w  Cie
szynie.  Dom  stoi  po  dziś 
dzień. 

2,2 mld  zł otrzymała  Państ
wowa Szkoła Muzyczna w Cie
szynie  od  Generalnego  Kon
serwatora  Zabytków.  Za  te 
środki  wyremontowano  jedy
nie  dach.  Ratunku  wymaga 
tymczasem  cały  obiekt. 

Biblioteka Gminna w Gole
szowie jest  skomputeryzowa
na.  Od  1991  r.  na  zakupy 
nowości  przeznaczono  blisko 
150  min  zł.  Czytelników  jest 
ponad  1000. W ub. r. wypoży
czyli oni blisko 28 tys. książek. 
Dużo osób korzysta z czytelni. 

*

Urządzenia  warte  660  tys. 
franków szwajcarskich  na  wy
posażenie oczyszczalni  ścieków 
otrzymał  Cieszyn  od  rządu 
szwajcarskiego.  Pomoc  jest 
owocem współpracy z Lucerną. 

Kilkanaście  tygodni  temu 
nastąpił  rozruch  cieszyńskiej 
oczyszczalni.  Inwestycja  po
chłonęła dotąd  blisko  200 mld 
zł. Miasto  korzysta z pożyczek 
i  dotacji  z  Funduszy  Ochrony 
Środowiska. Wyd. oczyszczalni 
obliczono na  23 m3/dobę. 

  *  * 

W cieszyńskiej PSM  kształci 
się 325 uczniów oraz 19 w Filii 
na  terenie  Wisły.  Nad  rozwo
jem  talentów  czuwa  ponad  70 
nauczycieli. 
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W dniach 27—29.10.1994 r. w czwartym spotkaniu  Szpitali Promują
cych  Zdrowie  Sieci  Europejskiej  odbywającym  się  w Glasgow,  udział 
wzięli  Ilona  Winter  —  koordynator  projektu  Szpitala  Promującego 
Zdrowie  G.C.R.  „Repty"  w  Ustroniu  —  oraz  Zbigniew  Bączek 
odpowiedzialny  za  kontakty  ze  Szpitalami  Sieci  Europejskiej.  Przed
stawiciele  „Rept"  mówili  o  osiągnięciach  Ustrońskiego  ośrodka  i  pla
nach  na  przyszłość. 

r   ¿r 

Na ślubnym kobiercu  stanęli: 

Kowacz  Elżbieta,  Ustroń  i  Pindór  Krzysztof,  Ustroń 

T*   *  * 

Najlepsze  życzenia dla jubilatów : 
Joanna  Górniok,  lat  80,  ul.  Boczna  6 
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Wali się budynek  byłego przedszkola  w Lipowcu, w którym  ostatnio 
mieściła się filia Biblioteki Miejskiej. Podpartemu  sufitowi przyglądają 
się  kierująca  filią  Janina  Barnaś,  Jan  Szwarc  i  Tadeusz  Duda  (na 
zdjęciu).  W  uroczystych  przenosinach  filii   do  Szkoły  Podstawowej 
w  Lipowcu  wzięła  również  udział  dyrektorka  MBP  Anna  Guznar 
i dyrektor  SP w Lipowcu Marek Konowoł. Zbiory  liczące 7390 książek 
przeniesiono do budynku  szkolnego, w którym  wygospodarowano  salę 
na  bibliotekę.  Nie  ma  już  kłopotu  z wilgocią  i walącymi  się  murami. 
Przeprowadzkę  księgozbioru  wspomagali  mieszkańcy  i dzieci.  Z  usług 
filii  MBP  w Lipowcu  korzysta  czytelników.  Fot.  W.  Suchta 

*   * 

W  niedzielę  6  listopada  br.  w  kościele  ewangelickim  w  Ustroniu 
odbędzie się uroczystość ordynacji absolwenta  Chrześcijańskiej Akade
mii  Teologicznej  w Warszawie,  Szymona  Czembora  na  księdza  tegoż 
kościoła.  Uroczyste  nabożeństwo  rozpocznie  się  o  godz.  8.30.  Aktu 
ordynacji dokona NPW ks. bp Jan Szarek w asyście ks. dra  Włodzimie
rza  Nasta  i ks.  dra  Henryka  Czembora. 

tr  *  ćr 

Urząd Miejski zaprasza wszystkich  zainteresowanych, 
rodziny  i  znajomych,  osób  rozstrzelanych  przed  pół 
wiekiem, na  wspólne  spotkanie poświęcone ich  pamięci, 
które  odbędzie  się  9  listopada. 

G,  którzy  od nas  odeszli: 

Bajtek  Józef,  lat  62,  ul.  3 Maja  36 
Mętel  Elżbieta,  lat  88,  ul. Daszyńskiego  4 
Ogrodzki  Eugeniusz,  lat  59,  ul.  Klonowa  4 

Sprostowanie 
Przykra  pomyłka  nastąpiła  w  liczbowym  oznaczaniu  hasła 

krzyżówki w nr 43 GU. Dwukrotnie wystąpiła liczba 5, zamiast 
6 w haśle nr 4 poziomo i 7 w haśle nr 11 poziomo. Przepraszamy. 

22.10.1994  r. 
W  godzinach  nocnych  dokonano 
włamania  do  budynku  jednoro
dzinnego przy ulicy Skoczowskiej. 
Sprawcy  skradli  magnetowid,  bi
żuterię  i milion  złotych. 

22.10.1994  r. 
W  godzinach  nocnych  dokonano 
włamania  do  budynku  przy  ulicy 
Szerokiej.  Sprawcy  wykorzystu
jąc  chwilową  nieobecność  właś
cicieli  skradli  650  tysięcy,  złote 
obrączki  i  koniak.  Straty  około 
2  milionów. 

23/24.10.1994  r. 
O godz.  1.30 z parkingu  przy  DW 
„Daniel,,  skradziono  samochód 
marki  VW  Golf  koloru  białego 
—  nr  rejestracyjny  SU—WJ  286 
na  szkodę  obywatela  Niemiec. 

22.10.  —  kontrolowano  porzą
dek  przy  ulicy  Gałczyńskiego 
i  Wybickiego.  W  dwóch  wypad
kach nakazano posprzątanie  tere
nu  wokół  posesji. 

20.10.  —  udzielono nagany  mie
szkańcowi Sosnowca zakłócające
mu  porządek  przy  ulicy  3 Maja. 

21.10.  —  sprawdzono  wykona
nie zleceń porządkowych przy uli
cy  Skoczowskiej. 

21.10.  —  nakazano  wykonanie 
prac  porządkowych  przy  ulicy 
Skoczowskiej  i  Lipowczana. 

22.10.  —  zatrzymano  obywatel
kę Słowacji handlującą  alkoholem 
przy  Szpitalu  Uzdrowiskowym. 

Pomimo  prowadzonego  pościgu 
oraz  systemu  blokad  sprawcy 
udało  się  umknąć. 

26.10.1994  r. 
O  godz.  23.00  na  ulicy  3  Maja 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Ustronia  kierującego  fia
tem  126 p.  Wynik  badania  alko
metrem  —  1,88  prom. 

27.10.1994  r. 
O  godz.  5.30  na  ulicy  3  Maja 
patrol  policji  znalazł  dwa  rozbite 
samochody  marki  Fiat  126 p.  Na 
miejscu  zdarzenia  nie  było  kiero
wców. W  wyniku  podjętych  dzia
łań  ustalono,  że  oba  samochody 
zostały  skradzione  tej nocy. W je
dnym  z pojazdów  znaleziono  rze
czy  pochodzące  z  włamania  do 
samochodu  zaparkowanego  przy 
jednym  z domów  wczasowych  na 
Zawodziu.  Postępowanie  w  toku. 

22.10.  —  kontrolowano  teren 
wokół Szpitala  Uzdrowiskowego. 
Znaleziono  dwie  torby  z  alkoho
lem. 

24.10.  —  w  trakcie  kontroli  na
łożono  dwa  mandaty  karne. 

24.10.  —  nakazano  telekomuni
kacji  uporządkowanie  chodnika 
wzdłuż  ulicy  Partyzantów. 

25.10.  —  kontrolowano  Zawo
dzie.  Wezwano  na  komendę  oso
bę  odpowiedzialną  za  przekop 
przez ulicę Uzdrowiskową,  utrud
niający ruch  samochodów. 

26.10.  —  kontrolowano  porząd
ki  na  Poniwcu.  Zwrócono  szcze
gólną  uwagę na brak  tablic infor
macyjnych  i bałagan  przy  budyn
kach. Właściciele  zostaną  wezwa
ni  na  komendę. 

Wspomnienie o Małgosi 
Byłaś  jedną  z  nas  Małgosiu.  Nie  sądziliśmy,  że  tak  szybko 

trzeba  Cię będzie pożegnać  i zaprowadzić  na  miejsce  wiecznego 
spoczynku  pod  rozłożyste  cmentarne  drzewa  „ w  cudny  kraj". 

Spoczywasz  na  miejscu  swej  Babci,  tak  jak  w  dzieciństwie 
spoczywałaś  na  jej  kolanach.  W  tym  poszumie  drzew  słychać 
śpiewaną  kołysankę.  To  też  jest  chór,  Małgosiu,  z  wyraźnym 
miejscem  dla  Twojego  śpiewu.  A  śpiewałaś  z  nami  długie  lata 
jako jedna  z najwcześniejszych chórzystek, tu w kraju  i poza  nim 
w  rozlicznych  koncertach.  Śpiewałaś  Bogu  i  ludziom. 

Wtórowaliśmy  Twojej  bezpośredniości,  dowcipowi,  które 
zjednywały  nam  Twą  sympatię  i  pozwalały  powierzyć  Ci, 
Małgosiu,  bez  obaw  funkcję  Prezesa  Zespołu.  Dzięki  Twemu 
gospodarskiemu  zmysłowi  wyniesionemu  z  rodzinnego  domu 
Molinów  udało  nam  się  spełnić  wiele  przyjemnych  chwil  przy 
pieśni  kolędowej  czy  imieninowej  każdego  z  nas. 

Wiemy  też,  Małgos iu,  j ak  b a r d zo  boryka łaś  się  z  codz iennym 

życiem  młodej  matki  swej  ukochanej  córeczki. 
Odchodząc  pod  cieniste  cmentarne  drzewa  „Tam  gdzie  Bóg 

żywy  zostawiłaś  najcenniejszyposag  matczyny,  Małgosiu,  bo 
inny rozpłynie się w wirze życia i utonie w ludzkiej pamięci.  Nam 
też  trudno  pogodzić  się  z  Twoim  odejściem,  Gosiu.  Pustka 
pozostaje  w naszych  sercach. 
„Pełno  nas,  a  jakoby  nikogo  nie  było..." 
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WSPIERAJ Ą  ZIO 
Olimpijczycy Jan Raszka, Władysław Tajner  i Tadeusz Kołder 

oraz burmistrzowie Kazimierz Hanus i Tadeusz Duda, przewod
niczący  RM  Franciszek  Korcz,  wiceprzewodniczący  RM  Jan 
Szwarc, wójt Istebnej Danuta Rabin, burmistrz Szczyrku  Leszek 
Łaciak,  przedstawiciel  wojewody  Alicj a MachaczSiwy,  prezes 
Beskidzkiego Związku Narciarskiego Stefan Zuber, szef komisji 
skoków  PZN  Aleksander   Bojda  przybyli  21  października  do 
UM  w  Ustroniu  na  walne  zebranie  Towarzystwa  Wspierania 
Starań  o  Przyznanie  Organizacji  Zimowych  Igrzysk  Olimpijs
kich w 2006 roku Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą  Towarzys
twa  jest  Ustroń.  Komitet  Założycielski  przedstawił  sprawoz
danie,  które  przedstawił  Andrzej   Georg.  Zostało  ono  przyjęte 
przez zebranych. L. Łaciak uzasadniał celowość istnienia Towa
rzystwa.  Mówił  o  trudnościach  w  zintegrowaniu  środowiska, 
o  wiecznej  wojnie  między  Beskidami  a  Zakopanem,  a  to 
wszystko  przy  tragicznym  położeniu  sportu  w  Polsce. 
—  W  tej   chwili  nie  ma  w  kraj u  obiektu,  na  którym  można 
przeprowadzić jakąkolwiek olimpijską dyscyplinę. Musi zaistnieć 
świadomość prowadzenia podstawowego wyszkolenia. Generalnie 
coś złego dzieje się z polskim sportem. Zaistnienie jako kandydat 
do  organizacji  igrzysk  pozwoli  zmienić  tę  sytuację,  spowoduje 
inwestycje  w sporcie —  dowodził  Łaciak. 

Inni  uczestnicy  dyskusji mówili więcej o obecnych  kłopotach 
niż o przyszłości.  Wywodzono,  że pomysł na  organizację  takiej 
imprezy jest nierealny. T.  Kołder zauważył, iż MKOl  organiza
cję  ZIO  w  2006  roku  przyznać  musi  przed  rokiem  2002. 
Pozostało  więc  kilka  lat  czasu,  a  to  stanowczo  za  mało,  by 
nadrobić wieloletnie zaległości.  Inni zabierający głos w dyskusji 
podkreślali,  że  konieczne  są  hotele,  autostrady  itp.  a nie  tylko 
same  obiekty  sportowe,  których  i  tak  nie  ma. 

Część z dyskutantów  starała  się już dziś przydzielać  imprezy 

Fot.  W.  Suchta 

olimpijskie  poszczególnym  regionom  i  miejscowościom.  Raz 
jeszcze  zaznaczył  się  konflikt  z  Podhalem. 
—  Celem Towarzystwa jest wytworzenie atmosfery, chodzi o ca
łą Polskę, a nie tylk o o nasz region. Ma to być pozytywny impuls. 
Inaczej  utoniemy  w małych sporach — przeciął  te dywagacje  L. 
Łaciak. 

W sumie stwierdzono,  że powołanie Towarzystwa jest  rzeczą 
ze  wszech  miar  słuszną,  mogącą  przyczynić  się  do  rozwoju 
zaniedbanego  sportu. Wiele mówiono o młodzieży  i konieczno
ści  jej  szkolenia.  Kandydowanie  Polski  do  organizacji  Olim
piady  wiele  może  w  tej dziedzinie  zmienić.  Społeczeństwo  jest 
chore  bo  nie  uprawia  się sportu,  nie  ma  mody  na  sport. 
—  Szmyrgla  ludzie dostają,  bo nie mają hartu —  konkludował 
Cz.  Marczak. 

Na  zebraniu  wybrano  władze Towarzystwa.  Prezesem  został 
Andrzej  Georg, zaś zarząd  tworzą: Tadeusz Kołder, Jan Raszka, 
Leszek  Łaciak,  Adam  Jurasz,  Edward  Dudek  i  Barbara  Bryk 
czyńska. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Szwarc, Jacek 
Hyrni k  i Czesław  Marczak. 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 

CZUŁ  TĘ  ROBOT Ę 
Strasznie był dożyrny. Gonił chłapców za gorzołke, ale jak my 

stok  ubijal i  przychodził  i  robił  z  nami  —  wspomina  były 
pracownik  wyciągu. 
Jan Małysz większość swojego życia poświęcił koleji linowej na 
Czantorię.  Pracę  rozpoczął  w  1966  roku  jako  kierownik  kolei 
jeszcze  w  trakcie  budowy.  Kolej  ruszyła  w  październiku  1967 
roku  i kilkakrotnie zmieniała  nie tylko nazwę,  ale też  struktury 
organizacyjne  —  od  Przedsiębiorstwa  Imprez  Sportowych, 
poprzez  Centralny  Ośrodek  Sportu  i  Turystyki,  Centralny 
Ośrodek  Sportu  w  Warszawie  z  oddziałem  Beskidzkim  obej
mującym koleje linowe w Szczyrku i Ustroniu, aż do przejęcia jej 
przez  Urząd  Miejski  w  Ustroniu  w  1990  roku  —  a  on  nadal 
pozostawał na  stanowisku  kierownika.  W czasie jego  długolet
niej pracy nie zdarzył się żaden  wypadek pasażerski. Nie gryzło 
go  to,  że  niektórzy  mówili,  iż  na  Czantorii  można  by  zor
ganizować mistrzostwa  świata  w jeździe  na  muldach. 
—  Sam  jako  narciarz  wiedział  co  można  zrobić  ze  stokiem, 
a trasy narciarskie były takie jak sprzęt, którym dysponowaliśmy 
— mówi aktualny kierownik kolei Emil Sadlik. Jak wspominają 
pracownicy,  Jan  Małysz  był  bardzo  odporny  na  zimno. 
—  Nie przypominam sobie, aby w czasie wiatru czy silnego mrozu 
nosił  nakrycie  głowy  —  wspomina  E.  Sadlik  z  uśmiechem  na 
twarzy. 
—  Podobnie jak w każdym zakładzie, tak i u nas, były jakieś małe 
zadrażnienia,  bo  w  końcu  szef  jest  zawsze  szefem,  ale  nie 
powodowało  to  większych  konfliktó w  —  wspomina  księgowa 
Irena  Warzecha. 
—  Szczególnie dbał o to, aby kolej  zawsze była sprawna. Miał o to 
bezpośredni  związek  z  tym,  że jest  dobrym  mechanikiem  i kon
struktorem —  dodaje  E.  Sadlik. 
W  spostrzeżeniach  pracowników  był  dobrym  szefem  i  gos
podarzem. 
—  Przepracował  tu swoje lata — wspomina jeden z nich —  Nie 
był surowy, dał  zarobić. 
21 października  w Muzeum  Kuźnictwa  i Hutnictwa,  burmistrz 
miasta  Kazimierz  Hanus  i  przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Franciszek Korcz wręczyli  Janowi  Małyszowi  Honorowy  Dyp
lom  Uznania  „Z a  zasługi  dla  miasta  Ustronia". 
—  Wydaje  mi  się,  że  on  po  prostu  czuł  tę  robotę  i  to  było 
najważniejsze —  podsumował  Emil  Sadlik. 

(G.  M.  ) 

Przypominamy ,  że  podate k  od  śmiec i  płacim y  od 
1  listopad a  94  r.,  a  pierwsz ą  ratę ,  za  listopa d  i  gru 
dzień 1994 r., należy uiści ć w  termini e do 15  listopad a 
94  r. Wpłat y  podatk u  dokonujem y  w  Urzędzi e  Miej 
ski m  zaś  w  budynkac h  SM  „ZACISZE "   i AD M  ora z 
w  Lipowcu , Nierodzimiu , Jaszowcu ,  Polani e  i Dobc e 
poprze z  inkasentów ,  u  któryc h  równie ż  możn a  od
biera ć  decyzj e  o  wymiarz e  podatku .  Dla  mieszkań 
có w pozostałyc h dzielni c decyzj e te będą do odbior u 
od 2  listopad a  w  Urzędzi e  Miejski m  pok .  nr  20. 
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GAUDEAMU S W STOKU 
22 października uroczystym Gau

deamus w hotelu  Stok  zainauguro
wano  drugi  rok  Medycznego  Stu
dium  Techniki  Dentystycznej  im. 
prof.  Meissnera.  Wcześnig  w  koś
ciele św.  Klemensa  odbyła  się  uro
czysta  msza.  W  Stoku  o Studium 
mówił jego dyrektor  doc.  Rajmund 
Orlicki .  Pierwszemu  rocznikowi 
wręczono  indeksy, a przyglądali  się 
temu  zaproszeni  goście:  burmistrz 
K. Hanus,  przewodniczący  RM  F. 
Korcz i jego zastępca  J. Szwarc,  Z. 
Pokorny i K. Owczarek  ze  Szpitala 
Uzdrowiskowego orazks. prałat Fn 
deluszkurii bielskiej. Byli też przed
stawiciele  szkół  wyższych:  Śląską 
Akademię Medyczną  reprezentowa

li  profesorowie  B.  Klaptocz,  I.  Ile
wicz,  Z.  Szczurek,  W.  Zdanowicz 
oraz dr  Cz. MańkoJasek,  a Polite
chnikę Wrocławską  profesorowie J. 
Ciuszek,  J.  Kubicki  i J.  Zabrzecki. 
Po  uroczystą  immartykulacji  wy
kład  inauguracyjny  „Stan  obecny 
i  perspektywy  rozwoju  implantolo
gii  stomatologicznej"  wygłosił B. 
Kłaptocz.  W  II  części  koncertował 
chór  Lira  i Orkiestra  Salonowa. 

Medyczne Studium Techniki De
ntystycznej  działa  w  Ustroniu  już 
drugi  rok. Uczą  się w nim 33 osoby 
na pierwszym  roku i 36 na drugim. 
Studium  stara  się  o  uprawnienia 
szkoły  publiczną  i w  najbliższym 
czasie ma o tym zdecydować wizyta

qa  Ministerstwa  Zdrowia.  Nauka 
trwa pięć semestrów  i jest  opłacana 
przez  uczniów.  Wpisowe  kosztuje 
9,5 min,  po  czym  trzeba  płacić  3,7 

Fot.  W.  Suchta 

min  za  każdy  miesiąc  nauki.  Pro
gram  nauczania  opracowany  został 
w oparciu  o zalecenia ministerialne. 

(ws) 

SEN  KAS I 

W roli  modelek  wystąpiły  ekspedientki.  Fot.  W.  Suchta 

Impreza  zorganizowana  23  października  w ustrońskim  amfiteatrze 
przez PSS „Społem"  zgromadziła  około  3/4 widowni.  Zaznaczyć jednak 
należy,  że  widownia  ta nie  była  przypadkowa.  Każdy  przeszedł tu 
w określonym  celu  — po  dwóch  godzinach  chciał  opuścić  amfiteatr już 
jako  właściciel  nowiutkiego,  czerwonego  malucha.  Być  może  fakt  ten 
zadecydował  o  tym, że nie wszyscy zwracali  szczególną  uwagę  na  to,  co 
działo  się  na  scenie,  po  której  niezbyt  przekonane  do  swej  nowej  roli, 
dziewczęta  pracujące  w  PSS,  paradowały  jako  modelki.  Punktem  kul
minacyjnym było i tak wyciągnięcie szczęśliwego losu z oklejonej betonia
rki. Los okazał się szczęśliwy dla  osiemnastoletniej Katarzyny Szołtysek, 
pracownicy  PSS. 
—  Kasia całą  noc piekła  pączki na dzisiaj  i teraz odsypia — powiedziała 
mama  Katarzyny,  odbierając  w imieniu  córki  kluczyki  do  Fiata  126 p. 
A jaką  minę miała  Kasia  kiedy  się obudziła?  G.  M. 

AKCJ A  ZIIVIOWA  1994/1995 
Urząd Miejski w Ustroniu  finansuje  akcję zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich,  miejskich  i  zakładowych  na terenie  Ustronia  (nie 
wszystkie ulice w mieście). Akcję zimową  na drodze krajowej  finansuje 
Zarząd  Dróg  w  BielskuBiałej. 
Do  nadzorowania  akcji  zimowej  w UM  powołano  Miejski  Zespół 
w  składzie: 

Za  odśnieżanie  chodników  odpowiedzialny  jest  Leon  Troszok, za 
wyjątkiem chodników na  ul. Parkowej i Hutniczej. Do  każdego  rejonu 
został przydzielony  wykonawca,  organizujący i prowadzący  całą  akcję 
zimową  w swoim  rejonie. 

Funkcja  Imię i nazwisko  Adres  tel. 

Przewodniczący 
MZK  —  Burmistrz 

Kazimierz  Hanus  Konopnickiej 8 
Ustroń 

2216 

Zca  Przewodnicz. 
Zca  Burmistrza 

Tadeusz  Duda  Wiejska  6,  Ustroń  2391 

Członek  Zespołu 
Naczelnik Wydz. TI 

Tadeusz  Siemiński  Bładnicka  45  2609 

Członek  Zespołu  Teresa  Januszewska  Uboczna  4,  Ustroń  2609 

Członek  Zespołu  Adam  Mazur  Radoniowa 3 
Goleszów 

2609 

Rejon  Imię i nazwisko  Baza  Tel. 

I  Alojzy, Jerzy  Górni ok  ul.  Szeroka  45  3677 
Emil  Borecki  UstrońNierodzim 

II  Leon  Troszok  ul.  Bażantów  2975 
UstrońPoniwiec 

Zadania  Miejskiego  Zespołu 
1.  Kontrola  przebiegu  akcji  zimowej. 
2.  Bezpośrednie  nadzorowanie  akcji  w przypadku  wystąpienia  klęski 
żywiołowej. 
3.  Prowadzenie  książki  dyżurów: 
—  rejestrowanie  warunków  atmosferycznych 
—  wpisywanie  wszystkich  poleceń 
—  wpisywanie  wszystkich  skarg i interwencji. 
Obszar  całego  miasta  podzielony  jest  na  dwa  odrębne  i  samodzielne 
rejony. W skład  rejonu pierwszego wchodzą  dzielnice o charakterze ulic 
nizinnych  tj.: Nierodzim,  Lipowiec,  Hermanice,  Goje,  Ustroń  Dolny. 
Rejon  ten  rozciąga  się  od  granic  miasta  ze  Skoczowem  aż do  ulic  A. 
Brody i Grażyńskiego. Rejon drugi stanowią  takie dzielnice jak:  Ustroń 
Górny, Zawodzie, Brzegi, Polana, Dobka, Jaszowiec, Poniwiec. W rejo
nie  drugim  znajdują  się  drogi  typowo  górskie,  gdzie  potrzebny  jest 
sprzęt  o większej  mocy  i  większej  wydajności.  Ulice  A.  Brody, J. 
Wantuły  (część  drogi  miejskiej),  Piękna  (cz.  dr.  miejskiej),  Rynek, 
Grażyńskiego, końcowa część ul. Źródlanej wchodzą  w skład rejonu  II . 

Kolejność zimowego  utrzymania  dróg 
I kolejność zimowego utrzymania dróg — zgarnianie śniegu i posypywa
nie  materiałami  uszarstniającymi  należy  zakończyć  po  dwóch  godzi
nach  od  chwili  ustania  opadów. 
II  kolejność  zimowego  utrzymania  dróg  —  zgarnianie  śniegu  należy 
ukończyć przed upływem 6 godzin od chwili ustania opadów, a posypy
wanie materiałami  uszarstniającymi do 4 godzin od powstania  śliskości 
śnieżnej. 
II I kolejność zimowego utrzymania dróg — zgarnianie śniegu  i posypy
wanie materiałami uszarstniającymi należy prowadzić bezpośrednio  po 
zakończeniu  prac na  drogach I i II  kolejności. 
Materiał y  uszarstniające: 
Podstawowym  materiałem  do  zwalczania  śliskości  śnieżnej na  drogach 
jest  żużel,  w przypadku  wystąpienia  gołoledzi  —  piasek. 
Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest 
piasek. 
Na  ulicach:  Skalica,  Turystyczna,  Wczasowa,  Stroma,  Grażyńskego, 
Szpitalna,  w razie  wystąpienia  trudności  w utrzymaniu  płynności 
i  bezpieczeństwa  ruchu  samochodowego  za pomocą  stosowanego 
sprzętu i materiałów uszarstniających, dopuszcza się stosowanie miesza
nki  żużla  i  soli  po  uzgodnieniu  z  Przewodniczącym  lub  Zastępcą 
Przewodniczącego  Miejskiego  Zespołu. 
Ulice  w  terenie  płaskim  będą  utrzymywane  na  biało,  za  wyjątkiem 
skrzyżowań, wzniesień  i łuków. Natomiast  ulice w Dobce,  tj. Polańska, 
Furmańska  i Ślepa  oraz  Równica  będą  utrzymywane  na  biało. 

(ws) 
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Ogłoszenia  drobne 

Kupię, wydzierżawię garaż lub miejsce 
pod  garaż  w okolicy  os.  Manhatan. 
Wiadomość:  os.  Manhatan  8/58  teł. 
3541 tylko w czwartki  18.00—20.00. 

Kupię lub wynajmę garaż na os. Man
hatan  lub  w okolicy.  Tel.  3534  lub 
2458, wew. 428, w godz. 18—21. 

Sprzedam  Hyundaya,  1991,  trzy
drzwiowy, bezwypadkowy, 75.000 km, 
pierwszy właściciel, cena:  130000000. 
Tel. 2956 wieczorem. 

Znakowanie  samochodów  —  ponie
działek, środa, piątek — od  12 do 17. 
Ustroń, ul. Stalmacha 7, tel. 2601. 

Oddam  szczeniakikundelki.  Ustroń, 
ul. Reja 7. 

Oddam  szczenięta  —  mieszańce. 
Ustroń, ul. Cieszyńska 53. 

Poszukuję kontaktu z osobami umieją
cymi wróżyć. Tel. Ustroń 3541. 

D Y Ż U R Y 
A P T E K 

Od 5  l istopad a  dyżu r  cało 
d o b o w y  pełn i  aptek a  Elb a 
prz y  ul .  Cieszyńskiej . 12 
l istopad a  ran o  dyżu r 
prze jmuj e aptek a  Pod  Na
jad ą  prz y  ul . 3  M a j a . 

A  J ^ S k  F i rm a 

y i W  PROINBUD 
^  oferuje: 

projekty , nadzory budowlane , no
woczesn e  technik i  grzejne ,  kotł y 
gazowe, olejowe , docieplani e bu
dynków ,  małą  architekturę ,  han
del. wycenę nieruchomości . 
Ustroń , ul. Myśliwsk a 1, 
tel . 2581. 

Pieczątk i wizytówk i —wykonani e 
ekspresowe , ksero druki , artykuł y 
biurowe . 
Pawilo n ..NAD  RZECZKĄ" 
Ustroń , ul. 9 Listopad a 3c. 
Tel. 2576 

99J 

Y  HOTE L  ^ 
MUFLON " 

w Ustroniu 
z a t r u d n i 

RECEPCJONISTKI 
wymagane  kwalifikacje  hote
larskie,  wiek  do  30  lat i znajo
mość  języków  obcych  (angiel
ski,  niemiecki,  francuski). 
Istnieje  możliwość  zakwatero
wania. 
Kandydatki  proszone  są  zgła
szać  się  osobiście  w dyrekcji 
Hotelu  w  Ustroniu  ul.  Sanato
ryjna 32  (Zawodzie). 

S P O T K A N I E 
8  listopada o godz.  17.00  w  budynku  Zespołu  Szkół  Technicznych 

ze swoimi  wyborcami  spotka  się  radny  Jan  Szwarc. 

PODZIĘKO W A NIE 
Na ręce prezesa Fundacji Ustrońskiej Jerzego Kosińskiego,  składamy 

podziękowanie za zakupienie  i przekazanie suchego basenu  kulkowego 
dla  potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych  z  Ośrodka  Rehabilitacyj
noWychowawczego  w  Nierodzimiu. 
W imieniu dzieci, pracownicy Ośrodka  i członkowie TONN  w Ustroniu 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
informuje, że w każdą sobotę od godz. 
9.30 do  12.00 odbywają  się nabożeń
stwa (studium w szkole sobotniej i ka
zanie  Słowa  Bożego)  w  kaplicy  przy 
ul. Długiej 49 (dojście od ul. KLuźniczej 
lub od  ul. Dominikańskiej). 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul.  Hutnicza  1,  tel.  2996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kużnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Malarstwo  Karola Ferefeckiego  (do  4.11.1994  r.) 
—  Ustroń  w  starej  fotografii  (od  5—14.11.1994  r.) 

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  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  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. 

Klub Propozycji 
7.11.1994  r.  Spotkanie  z Władysławem  ŻYDLIKIE M  rodem ze 
poniedziałek  Skoczowa,  śpiewakiem  operowym  i aktorem  z Teatru 
godz.  17.00  Opery  i Operetki  w Szczecinie  i Franciszkiem  SŁUPS

KI M  —  muzykiem. 
Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 

50  ROCZNICA  ROZSTRZELANI A 
34  MIESZKAŃCÓ W  USTRONIA 

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚC I 
Progra m  obchodów : 

05.11.1994  r.  BIEG  LEGIONÓW  —  Bulwary  Nadwiślańskie 
(sobota)  Impreza  towarzysząca 
godz.  10.00  —  Koncert  Zespołu  Estradowego  „ZNAM Y  SIĘ"  ze 

Świętochłowic  —  Bulwary  Nadwiślańskie 

09.11.1994  r.  godz.  12.00  Składanie  kwiatów  przy  pomniku  ul.  Par
(środa)  tyzantów 

godz.  16.00  Złożenie  wieńca  przez  władze  Miasta 
w imieniu Społeczeństwa  Ustronia przy pomniku  w Ryn
ku. 
godz.  16 JO  Wieczornica z okazji 50 rocznicy  rozstrzela
nia  34  mieszkańców  Ustronia  połączona  z koncertem 
Kameralnego  Zespołu  Wokalnego  „Ustroń" 
Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa 

10.11.1994  r.  Międzyszkolny  Konkurs  Wiedzy  z okazji  76  Rocznicy 
(czwartek)  Odzyskania  Niepodległości  i 50 Rocznicy  Rozstrzelania 
godz.  10.00  34 Mieszkańców  Ustronia 

Szkoła  Podstawowa  nr 2 

11.11.1994  r.  Uroczystości  religijne: 
(piątek)  godz.  830  Kościół  EwangelickoAugsburski 

—  Nabożeństwo  z  okazji  Święta  Niepodległości 
godz.  11 JO  Kościół  Katolicki 
—  Msza  św.  w  intencji  Ojczyzny 
godz.  1230  Uroczyste  złożenie  kwiatów  przy  pomniku 
w Rynku przez społeczeństwo  Miasta. 
Koncert  Orkiestry  Dętej KWK  „PNIÓWEK" 

Sport 
10—13.11.94  r. 
czwartek  — 
niedziela 

2.  Zawody  Rowerów  Górskich  w  Ustroniu 
(czwartek  godz.  16.00) 

lale 

Co zrobić z pełnym pęcherzem kiedy nawali elektronika? Przed  takim dylematem 
stanęła ostatnio klientela szaletów w Ratuszu.  Fot. W. Suchta 

Slalom  Równoległy  w  UstroniuZawodziu 
(piątek  godz.  16.00) 
Wyścig do  Poniwca:  „Kt o  wyżej?" 
(sobota  godz.  10.00) 
Trawersowanie  i zjazd z Czantorii 
(niedziela  godz.  9.00) 

6  Gazeta  Ustrońska 



Po  wyzwoleniu  naszej  ziemi 
spod okupacji niemieckiej, rozsia
ne po świecie świeże jeszcze mogi
ły pomordowanych Polaków, mo
bilizowały  umysły  mieszkańców 
Ustronia  do  uczczenia  pamięci 
tych,  którzy  zginęli  w  czasie  tej 
okrutnej  wojny.  Dzisiaj  można 
jeszcze dotrzeć do nielicznych do
kumentów, zweryfikować ich pra
wdziwość,  a  przede  wszystkim, 
skorzystać  z  tracącej się  w  coraz 
szybszym  tempie pamięci ludzkiej 
i przypomnieć  tamte dni. 

Początkowo radzono w ówcze
snym Związku  Uczestników  Wa
lki Zbrojnej o Niepodległości De
mokrację  (ZUWZ),  w  Związku 
Byłych  Więźniów  Politycznych 
(ZBWP),  zahaczano  o  tę  sprawę 
w  organizacjach  politycznych, 
społecznych,  w samorządzie gmi
nnym, dyskutowano  w zespołach 
ludzkich. Różne budziły się wów
czas pomysły. Jedni  proponowali 
wmurowanie tablicy pamiątkowej 
na  ścianie  od  strony  wejściowej 
ratusza, drudzy  proponowali  zbudowanie  dużego  nagrobka  na cmen
tarzu, ale po pewnym czasie wszyscy doszli do przekonania,  że należy 
postawić jakiś okazały pomnik  w centrum  Ustronia. Sprawa ta została 
szczegółowo  omówiona  na  posiedzeniu  Gminnej  Rady  Narodowej 
w dniu  6 września  1946  r.  Skutkiem  tych  wszechstronnych  zainter
esowań  wyłonił  się  na  tym  posiedzeniu  Komitet  Budowy  pomnika 
w składzie: 

Kierownik  Szkoły nr 1 
Przewodn.  Polskiej Partii  Socj. 
Przewodniczący  ZUWZ 
Działacz  młodzieżowy 
Właściciel  kamieniołomu  na  Poniwcu 
Dyrektor  miejscowej Fabryki 
Kierownik  Zakładu  Kąpielowego 
Pracownik  umysłowy  miejsc.  Fabryki 
Kierownik  Apteki 
Przewodn.  Gminnej Rady  Naród. 
Przewodn.  Zw.  „Samopomoc  Chłopska 
Przewodn.  Org. Młodz.  OMTUR 
Sekretarz  Gminy 
Przewodn.  ZBWP 
Kierownik  Biura Techn.  Fabryki 
Przełożony  Gminy  (wójt) 
Przewodniczącym  Komitetu  wybrany  został  Franciszek  Zawada. 

Na jednym z kolejnych zebrań Komitetu  zapadła ostateczna decyzja 
budowy pomnika z jednolitej skały, a jego lokalizację zawnioskowano 
jednomyślnie w parku w sąsiedztwie ratusza, uważając go za najbardziej 
reprezentacyjne  miejsce  jak  dla  ludności  przyjeżdżającej,  tak  dla 
wczasowiczów, kuracjuszy oraz stałych mieszkańców Ustronia. Projekt 
dużego  skalnego  pomnika  opracował  kierownik  Biura  Technicznego 
miejscowej Fabryki  inż.  Rudolf  Turoń.  Z  poważnego  kłopotu  jakim 
było wyszukanie  i wykonanie  tak  wielkiego odpowiedniego  kamienia, 
wyręczył Komitet Franciszek Gańczarczyk, który zaoferował wykona
nie  zaprojektowanego  pomnika  w  stanie  surowym  na  własny  koszt 
w swoim  kamieniołomie  na  Poniwcu. 

Wiosną  1947  r.  udało  się  Gańczarczykowi  wyszukać  odpowiednią 
skałę w caliźnie kamieniołomu  i w tym  samym  roku  z zatrudnionymi 
u  siebie  robotnikami  dokonał  z  niej  odstrzału  odpowiedniego  głazu 
i dokonał jego pierwszej surowej obróbki. Na posiedzeniu  czerwcowym 
GRN  w  1947 r.  zapadła  uchwała  następującej treści:  „Gminna  Rada 
Narodowa  w  Ustroniu  działając na  podstawie  art.  43  ustawy  z dnia 
23.11.1933 r. o częściowej zmianie ustroju  samorządowo  terytorialnego 
(Dz. U. R. P. nr 35, poz. 294) uchwaliła jednomyślnie wznieść pomnik 
ku  czci  ofiar  terroru  hitlerowskiego  w  Parku  gminnym  obok  Urzędu 
Gminnego i upoważnia Komitet wybrany na posiedzeniu  GRN  z dnia 
6.9.1946  r.  do  wykonania".  Po  zatwierdzeniu  w  dniu  16.10.1947 
uchwały przez  PPRN  w Cieszynie,  bez  trudności  można  było  działać 
dalej. 

Jesienią  1947  r.  kiedy  już  omawiano  sposób  przetransportowania 
głazu do centrum Ustronia, w czasie pogarszającej się pogody, ulewnych 
deszczów,  kamień  na  pomnik  osunął się ze zbocza  na dno  kamienio
łomu. Gańczarczyk ze swoimi robotnikami przy pomocy wielokrążków 
wyciągnął wreszcie olbrzyma z dołu aż do drogi. Trzeba sobie uświado

Jak  budowano  pomnik  ofiar   drugiej 
wojny światowej  w Ustroniu 

Fot.  W.  Suchta 

Bobkiewicz  Tadeusz 
Bukowczan  Jan 
Bukowczan  Józef 
Bojda  Karol 
Gańczarczyk  Franciszek 
inż. Jarocki  Jan 
Jastrząb Karol 
Kluzik  Władysław 
mgr  Kośmider  Władysław 
Krysia  Franciszek 
Lipowczan  Ludwik 
Markuzel  Emil 
arch.  Rakowski  Paweł 
Szczepański  Józef 
inż. Turoń  Rudolf 
Zawada  Franciszek 

mić,  że  ważył  on  ponad  16  ton, 
0  wymiarach  4.5  m  długości, 
1 m  szerokości  i  1.5 m  grubości. 
W  związku  z  budową  pomnika 
i wykonaniem  jego  otoczenia  zo
stał dokooptowany  do  Komitetu 
dyr. administracyjny Fabryki  Le
on  Kobarski. 

Wiosną  1948  r.  załadowano 
głaz na wóz specjalnej konstrukcji 
do przewożenia  kotłów,  wypoży
czony  z  warsztatu  ślusarskoko
tlarsiego p.  Drozda  z  Cisownicy. 
Zaprzągnięte  trzy  pary  koni  nie 
ruszyły z miejsca, a nawet ciągnik 
z  miejscowej Fabryki  też  nie  dał 
rady. Dopiero sprowadzony z Po
wiatowego Wydziału  Drogowego 
w Cieszynie walec ruszył z miejsca 
i  powolutku  przewiózł  ładunek 
pod Urząd Gminny. Ponieważ zi
ma  19471948 była łagodna,  opa
dłe śniegi wnet topniały i w trakcie 
wjeżdżania  na  nie  tak  bardzo 
utwardzony Rynek koła wozu za
ryły  się głęboko  w rozmokłą  zie
mię. Kamień zrzucono na Rynku, 

a dopiero po wyschnięciu  terenu  przesunięto na  właściwe miejsce. 
W miesiącach letnich 1948 r. zamówieni przez Komitet kwalifikowani 

kamieniarze Jerzy i Jan Heczkowie oraz Paweł Herczyk z Brennej przez 
sześć tygodni dokonali ostatecznej obróbki surowego kamienia zgodnie 
z  opracowanym  planem.  Tablice  z  napisami  na  pomnik  zostały 
wykonane  i zamontowane  w latach  późniejszych. 

Wyżej wymienione okoliczności, wykonanie  fundamentów, zabudo
wa głazu, uporządkowanie jego otoczenia, uniemożliwiło  dotrzymania 
planowanego terminu odsłonięcia pomnika w czwartą  rocznicę tragedii 
ustrońskiej tj. 9 listopada  1948  r. 

Prace wykończeniowe  zostały  wykonane  wiosną  1949 r.  i uroczyste 
odsłonięcie  pomnika  nastąpiło w dniu  12 czerwca  1949 r.,  w  którym 
oprócz licznie zebranych  mieszkańców  Ustronia, uczestniczyły  delega
cje  z  wszystkich  sąsiednich  miejscowości  oraz  z  Cieszyna,  Bielska, 
Katowic,  Sosnowca  i  innych  miast  ówczesnego  województwa  Śląs
koDąbrowskiego. Na odsłonięcie przybył wicewojewoda Arka Bożek, 
poseł Roman Stachoń, przedstawiciele polskich organizacji na Zaolziu. 

Była  to  podniosła  uroczystość.  Po  oddaniu  salw  honorowych, 
odegraniu  Hymnu  Narodowego,  apelu  pomordowanych  i  poległych 
w czasie wojny, kilku  przemówieniach  nastąpiła defilada. To nie  było 
masowe uczestnictwo z nakazu, ale było ono szczerym wyrazem hołdu 
—  przede  wszystkim  mieszkańców  Ustronia  —  dla  swoich  polskich 
bohaterów,  którzy  zginęli w latach  19391945 na wszystkich frontach, 
w ruchu oporu, zamordowanych w więzieniach, obozach koncentracyj
nych  i zaginionych  w czasie wojny. 

Ufundowanie  pomnika  umożliwiła  niezwykła  ofiarność  mieszkań
ców Ustronia. Według zachowanych  zapisów 238 ustroniaków  (w tym 
organizacje  społeczne,  kupcy  i  rzemieślnicy)  złożyli  211.000,  a  32 
organizacji  i osób fizycznych z poza Ustronia 34.000, czyli łącznie 245 
tys. zł.  Należy  sobie  uświadomić,  że  były  to  pierwsze  lata  po  wojnie, 
kiedy przeciętna płaca kwalifikowanego robotnika, czy też pracownika 
umysłowego kształtowała  się około 900 zł. miesięcznie. Gdy w 1948 r. 
dziennikarz Trybuny Robotniczej wytknął Urzędowi Gminnymu wyda
tki  na  pomnik,  uważając za  ważniejszą  potrzebę  zakupu  książek  dla 
biblioteki,  wówczas  GRN  na  posiedzeniu  w  dniu  8  września  1948 
zredagowała i wysłała do Redakcji sprostowanie: „... budowa pomnika 
jest  wyrazem  woli  całego  społeczeństwa  Ustronia  a  nie  Zarządu 
Gminnego  i  fundusze  na  budowę  nie  idą  z  kasy  Gminnej,  ale  tylko 
z dobrowolnych  ofiar  obywateli  Ustronia." 

Przy  składaniu  darów  na  pomnik,  niektóre  osoby  i  organizacje 
dokonywały  wpisów w specjalnej do  składania  ofiar książce, w której 
między innymi znajdują się myśli jednego z księży ustrońskich: „...Dziś 
opromienieni blaskiem heroizmu  tych, ku których pamięci  ten pomnik 
się  wznosi,  trzymajmy  mężnie  i  po  staropolsku  straż  hetmaństwa 
polskiego ducha.  Słuchajmy szeptu  upomnienia duchów  tych  męczen
ników narodowych. Miłujci e Polskę nie ustami słów i haseł pełnymi, ale 
ofiarnej pracy  i świadomością  obowiązków, jaka  na  nas ciąży". 

Opracowano na podstawie krótkiej  historii budowy Pomnika  zamiesz
czonej w książce darów przez prof.  Alojzego  Waszka, przy współudziale 
mgra  Władysława  Kośmidra,  Franciszka  Zawady,  protokołów  GRN, 
sprawozdania z uroczystości odsłonięcia pomnika zamieszczonego w zaol
ziańskim  „Głosie Ludu"  i osobistych  wspomnień autora. 

Józef Pilch 
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Fot.  W. Suchta 

Blisko  300  widzów  obserwowało  pojedynek  piłkarzy  Kuźni 
Ustroń  i KS Wisła.  Widowisko  zapewne  byłoby  ładniejsze,  gdyby 
nie silny wiatr. Powodował  on,  że wiele akcji  rwało  się, wiele  było 
przypadkowych.  Mecz  rozstrzygnął  się  w  pierwszej  połowie.  Po 
bramkach  A. Stańko, J. Szalbuta  i K. Wawrzyczka Kuźnia  prowa
dziła  3:1.  Mimo,  iż  mecze  z  Wisłą  mają  swą  tradycję,  są  stare 
porachunki,  mecz  był  czysty.  Sędzia  główny  Wiesław  Sordyl 
powiedział  nam,  że  życzy  innym  sędziom  prowadzenia  takich 
eleganckich  zawodów. 
—  W przekroju całego meczu drużyna Kuźni zasłużyła na zwycięst
wo. Troszkę w grze przeszkadza] wiatr . Popełniliśmy błędy w obronie, 
nić udało się upilnować zawodnika z nr  7 (Jan Szalbut). To on zrobił 
dwie  bramki  dla  Kuźni.  Mecz  był  czysty,  panowała  sportowa 
atmosfera,  a  to  bardzo  dobrze  sprzyja  klimatowi  wokół  sportu 
— powiedział  po  meczu  trener  Wisły  Mirosław  Wójcik. 
Trener  Kuźni  A.  Czermak  powiedział  po  meczu:  —  Pierwsza 
połowa była znacznie lepsza. Mecze z Wisłą zawsze są ciężkie i cieszyć 
trzeba  się  z  2  punktów.  Kilk u  okazji  nie  wykorzystaliśmy.  Teraz 
czekają  nas  dwa  trudne  mecze  wyjazdowe,  które  musimy  wygrać, 
jeżeli myślimy o pozostaniu na pozycji  lidera. Trenować zamierzamy 
do  15  grudnia,  potem  przerwa  do  15  stycznia  i  znowu  zaczynamy 
„ładować  akumulatory" .  Przydałby  się  w  czasie  zimowej   przerwy 
chociaż  tygodniowy  obóz  kondycyjny.  Niestety  nie  mamy  na  to 
pieniędzy. Żal odchodzących z zespołu Poplawy i Słoniny, którzy idą 
do wojska.  (w s\ 

POZIOMO:  1)  „Jeszcze  Polska.."  4)  dodatek  do  klasera  6) 
pułapka  na  muchy  8)  cel  biegaczy  9)  było  gorące  10)  nasz 
najstarszy  dąb  11)  opłata  pocztowa  12)  czeski  cukierek  13) 
główny bóg egipski  14) opinia,  ocena  15) czuwa na plaży  16) 
amerykańskie  województwo  17)  z  Operą  Leśną  18)  dawny 
żaglowiec holenderski  19) czepia się 20) przewodził angielskim 
chłopom  w  1450 r. 
PIONOWO:  1) atrybut  straży miejskiej (dawniej) 2) uwielbia 
równania  3)  część  dworca  kolejowego  4)  mierzy  zawartość 
tłuszczu  w  mleku  5)  dobry  Indianin  6)  rodzaj  szklanki  7) 
pogryzienie przez  psa  11) straszydło  13) ptaków  do  ciepłych 
krajów  14) rzeka płynąca niedaleko  Paryża 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych liczbami w dolnym polu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do  25 bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr  40 

NIERODZI M 

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje PIOTR  CHOJNACKI z Ustro
nia, ul. Szeroka  10/14. Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomili ustróniocy! 
Jechalach  przeszły  tydziyń  na  torg  do Skoczowa,  coby  se  kupić 

jaki  piekne  botki  na  zime.  Już  je  coroz  chłodnij  i  trzeja  pomyśleć 
o jakij  cieplejszej  loblyczce,  a w Skoczowie  na  targu  je  dycki  moc 
towaru  i nikiedy  idzie  cosi  łacnij  kupić.  Tóż  jadym  se  autobusym 
na  tyn  torg  i  rozmysłom  se,  za  czym  by  mi  było  trzeja  sie  tam 
podziwać.  Na  przistanku  kole  Kuźni  wsiadły  do  autobusa  dwie 
paniczki  i zaczyły  se  łopowiadać. 
—  Na  cóż  sie  to  u  was  wczora  stało,  że  wasz  synek  tak 
straszecznie  beczoł?  Dyć  to  było  aż  do  nas  słyszeć.  Chyba  mu  sie 
nic  złego  nie  przitrąfiło?  —  pyto  sie  ta jedno  paniczka, 
—  Nó,  wiysz  —  prawi  ta  drugo  —  mój  ślubny  mu  przilożył 
poskym,  bo  przeiszeł  do  chałupy  z  potarganymi  galatami.  Cale 
popołedni  aż  do  cmoka  kansi  gónił  z  chłapcami  od  sómsiada. 
Prawił,  że  sie  założyli  o  kilo  bómbonów  czekuladowych,  kiery 
z  nich  najwyżyj  i  najpryndzyj  na  drzewo  wylezie.  Tóż  ón,  nasz 
synek,  chcioł  być  piyrszy  i straszecznie  sie  śpiychoł,  jak  loz  na 
to  drzewo,  ale  jakosi  mu  noga  łobjechała  i  zchóczol  na  ziym. 
Całe  szczynści,  że  pod  tym  drzewym  była  wysoko  trowa  i  chła
pcu  sie  nic  nie  stało,  ale  kansi  zaździoł  o  gałynż  i  straszecz
nóm  dziurę  w  galotach  wyharatoł.  Jeszcze  ku  tymu  to  były 
galaty,  w kierych  chodzi  do szkoły.  Teraz  jadym  na  torg,  coby  mu 
nowe  galaty  kupić,  bo przeca  w połotonych  nie  bydzie  do  szkoły 
chodził. 
—  Na  toć mosz  łostude  —  lutuje  sie  ta piyrszo  paniczka  —  Wiysz, 
byli  my  przeszły  tydziyń  w  Katowicach  u  szwagra  i  szwagrowe 
dziecka  wy smyczyły  naszych  chłapców  na  tyn,  jako  to  prawióm, 
plac  zabaw.  Wiysz  wiela  tam  było  rozmaitych  dzindzibołków  dlo 
dziecek  nastawiane!  Drabinki  i  słupki  do  wlazowanio  na  wyrch, 
zjyżdżalnie  do  spuszczanio  sie  po  galatach,  jakisikej  drabinki, 
plotki,  kajjyny  co.  Wszycko  to było  z drzewa  i pieknie  polakowa
ne, coby se kiere  dziecko  drzizgi  nie wbiło  do palca  abo  coby  se  jaki 
synek  galot  nie potargoł.jak  na  wyrch  wylazowoł.  Snoci  to  jedna 
tako firma  robi  ty wszycki  wieca.  Jakby  w Ustroniu  też  cosi  takigo 
było,  to  chłapcy  by  galot  nie  targali. 

Tak  żech jich  posłóchała  i uznała  żech,  że naprowde  w  Ustroniu 
też by sie taki  wieca do dziecek  przidały.  Dyć  to by  było  nie jyny  do 
ustróńskich  dziecek,  ale  też  do  tych,  co do nas przez  feryje  abo  na 
sobotę  i  niedziele  przijyżdżajóm.  Jak  Ustroń  mo  być  uzdrowis
kym,  to  trzeja  sie  o  wszyckich  przijezdnych  starać,  nie  jyny 
o tatulków  i mamulki,  ale  o jejich  dziecka  też.  Nó,  teraz  już  chnet 
bydzie  zima,  ale  móg  by  nasz  fojt  pomyśleć,  coby  na  rok  jakisi 
groszyczek  z  miejskij  kasy  na  ty  wieca  do  dziecek  wyłożyć. 
Dziecka  by  go  za  to pieknie  wyściskały. 

Hanka  z Manhatanu 
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