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Rozmow a  z  Pawłe m  Kołaczykiem , 

t renere m  narciarskim . 

Zbliża się kolejny sezon narciarski . Jak przygotować się do niego? 
Cztery, pięć razy udać się na spacer górski, mniej więcej na  trasie 
—  Ustroń,  Równica,  Orłowa  i  z  powrotem.  Minimum  cztery 
razy  w  tygodniu  po  pół  godziny  potruchtać  i  tyle  samo  razy 
przeprowadzić  gimnastykę  rozciągającą  też  po  pół  godziny. 
Taka  zaprawa  powinna  wystarczyć.  Poza  tym  należy  dokonać 
przeglądu  sprzętu  tzn.  sprawdzić  ślizgi,  nasmarować  wiązania. 
Czy  aż  takie  przygotowanie  jest  konieczne? 
Inaczej  wyjście  na  stok  grozi  złamaniem  nogi,  czy  innymi 
konturami.  Szkoda  na  to  sezonu,  a przede  wszystkim  zdrowia. 
Narciarstwo jest sportem  przyjemnym, ale równocześnie  zdarza 
się wiele  kontuzji. 

A jaki  sprzęt  poleca  pan  narciarzom? 
W  tej chwili jest  tyle  firm, że każdy może  sobie wybrać  co  chce. 
Często amatorzy mają  lepsze narty  od zawodników. W  niedzielę 
na  stoku  nie  mogę  aż  na  to  patrzeć. 
Jak  kupować  sprzęt? 
Pojechać  do  fabryki.  Licząc  koszty  takiej  wyprawy  np.  do 
Austrii i cenę za jaką  tam się kupi narty, opłaca  się to. W  fabryce 
sprzęt  kosztuje  czterokrotnie  taniej  niż  u  nas  w  sklepach. 
Jakie  były  pana  początki  jako  narciarza? 
Pamiętam,  że było  to w  1947 roku,  gdy jeździłem  w  Harcerskim 
Klubie  Narciarskim  Chorągwi  Katowickiej.  Tam  startowałem 
dwa lata.  Potem  powstał  Fabryczny  Klub  Sportowy  „Ustroń", 
w  którym  startowałem  do  1951  r.  Niestety  nie  miałem  tu 
najlepszej  opieki  i  przeszedłem  do  Gwardii  Zakopane.  Po 
dwóch  latach  wróciłem  na  Śląsk  do  TS  Włókniarz  Bielsko. 
Jakie  najlepsze  wyniki  pan  osiągnął  jako  zawodnik? 
Mogę się pochwalić,  że miałem  we wszystkich  trzech  konkuren
cjach zjazdowych pierwsze klasy sportowe. Na  Śląsku mogło  się 
tym  pochwalić  tylko  dwóch  narciarzy:  ja  i Jan  Płonka.  Najlep
szy  wynik  osiągnąłem  w  1954  r.  Wtedy  w  biegu  zjazdowym 
byłem  drugi  za Popieluchem,  a  startowała  kadra,  która  wróciła 
z  Mistrzostw  Świata.  Za  mną  znaleźli  się  m.  in.  Ciaptak 
i  Dziedzic.  Poza  tym  dwa  razy  byłem  szósty  na  Memoriale 
Bronisława  Czecha i czwarty na Mistrzostwa  Polski w Szczyrku 
w  biegu  zjazdowym. 

W  który m  roku  zakończył  pan  karier ę  zawodniczą? 
W1958 r. i automatycznie przeniosłem  siędo Kuźni Ustroń  jako 
instruktor.  Było  tu  wiele  zdolnych  dzieci.  Gdy  przejmowałem 
grupę  zawodników,  najlepszy  z  nich  był  41  na  Mistrzostwach 
Polski. Po  roku  zdobyłem dwa  tytuły mistrzów Polski  juniorów. 
Na  jakich  nartach  się  wtedy  jeździło? 
Zaczynały  się  pojawiać  pierwsze  plastiki.  Wytwórnia  Bujak 
z Zakopanego  zaczęła  u  nas  w  kraju  robić  takie  narty,  zresztą 
bardzo  dobre.  Potem  powstała  fabryka  państwowa,  lecz  narty 
tam  produkowane  były  kruche. 
Czy  były  kłopoty  z  pieniędzmi  na  sprzęt? 
Na  pewno  tak.  Nie  mogliśmy  rozwijać  się  szeroko,  ale  grupa 
podstawowa  miała  sprzęt  zapewniony

(dokończenie  na  str.  2) 

100 LAT WODOCIĄGÓW 
Wystawę  otworzył  prezes  Spółki 
Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej 
Jan Kubień, przypominając o prze
kształceniach  jakie  zostały  doko
nane w przeciągu tych stu lat. Stu
letnich  urodzin  pogratulował  wo
dociągom burmistrz Cieszyna Jan 
Olbrycht .  Wojewoda  szczególnie 
podkreślił  fakt,  że  mimo  podzia
łów  Śląska  Cieszyńskiego  wodo
ciągi  nadal  działały  jako  całość 
dzięki  współpracy  strony polskiej 
i  czeskiej.  Po  wzniesieniu  toastu 
goście obejrzeli forografie związa
ne  ze  stuletnią  historią  wodocią
gów.  (dokończenie  na  str. 7) 

18 listopada  w Domu  Narodo
wym w Cieszynie  odbyło  się  uro
czyste  otwarcie  wystawy  z okazji 
100lecia wodociągów miasta Cie
szyna zorganizowanej przez Spół
kę  Wodociągów  Ziemi  Cieszyń
skiej  z  siedzibą  w  Ustroniu  oraz 
Severomoravske Vodovody A Ka
nalizace Ostrava a. s. Na uroczys
tość przybyli  burmistrzowie miast 
i  gmin  Ziemi  Cieszyńskiej  oraz 
wojewoda  bielski  Marek  Tromb
ski. Ustroń reprezentowali  burmi
strzowie  Kazimierz  Hanus  i  Ta
deusz  Duda  oraz  przewodniczący 
Rady  Miejskiej Franciszek  Korcz. 

W I L K  W  U R Z Ę D Z I E 
14 listopada w sali sesyjnej UM odbyło się spotkanie posła Kazimie

rza Wilka z mieszkańcami  naszego miasta. Tematem  miał być projekt 
konstytucji. 
—  Dziwne,  że  to  nie  wzbudza  zainteresowania  —  podsumował  poseł 
obecność zaledwie  trzech  osób na  sali. 

Oczywiście  spotkanie  nie  ograniczyło  się do  dyskusji  o konstytucji, 
0 której K. Wilk powiedział, że projekt jest ze swej natury niepodległoś
ciowy  i piłsudczykowski.  Mówiono  oczywiście  o  aferach,  przy  czym 
poseł  obawiał  się, czy  też ujawnienie całej prawdy  nie doprowadzi  do 
krwawych rozruchów. Zresztą społeczeństwo „wykastrowane ze wszyst
kiego przez poprzedni system"  nie wie co  to prawda  i  patriotyzm. 
—  Mamy  dość  dokumentów,  by  postawić  niektórych  przed  pluton 
—dowodził poseł. W swobodnej dyskusji zastanawiano się nad rodziną 
Moczulskich, rządzącą partią chłopską  i zgubnymi skutkami okrągłego 
stołu. Sam poseł  twierdził,  że dawno już by tym wszystkim  rzucił, ale: 
„Są  dwie  rzeczy,  które  trzymają  człowieka  przy  siłach:  Pismo  Święte 
1 marszałek  Piłsudski." 

Po  spotkaniu  poprosiliśmy  K.  Wilka  o  krótką  rozmowę,  którą 
zamieszczany  na  str. 4. 



DAWAŁE M  W  KOŚĆ 
(dokończenie  ze sir.  1) 

szych  rozrabiaczy.  A  ja  dawałem  im  strasznie  w  kość  i  mam 
satysfakcję, że wielu  z nich  jest  dziś  porządnymi  ludźmi.  Mają 
swoje  firmy,  pracują. 
Z  pana  działalnością  w  ROW  wiążą  się  sukcesy  Mariol i  Mi 
chalskiej. 
Jej  ojciec  był  wielkim  zwolennikiem  narciarstwa,  ale  nadzieje 
wiązał  z synem.  Wtedy  miałem już  wykopane  fundamenty  pod 
dom  w  Polanie.  Kiedyś  w  tych  fundamentach  w  „skrytki " 
bawiły  się  dzieci,  a  wśród  nich  Mariola.  Tam  ją  zobaczyłem 
i  mówię  do  Michalskiego,  że  w  tej  dziewczynce  dużo  drzemie. 
Potem  w krótkim  czasie nauczyła  się poprawnie jeździć,  a  miała 
potworny  ciąg  do  przodu.  U  wszystkich  to  trzeba  wyrabiać, 
a  ona  miała  ten  ciąg  wrodzony. 
Jakie  najlepsze  wyniki  osiągnęła? 
Zdobyła  pierwszy  medal  dla  Polski  na  Mistrzostwach  Świata 
Juniorów  mając  15  lat.  Potem  zaczęła  odnosić  coraz  więcej 
sukcesów  i przejęli ją  trenerzy  z Zakopanego.  Po  dwóch  latach 
wróciła  z  anemią.  Mimo  to  pojechaliśmy  na  silnie  obsadzony 
Puchar  Europy  na  Nosalu  i Mariola  go  wygrała  ku  zdziwieniu 
wszystkich.  Wtedy  zostałem  trenerem  kadry  kobiet. 
Czy  już  wtedy  były  konflikt y  między  Bielskiem  a  Zakopanem? 
Była to straszna rywalizacja. Do Zakopanego  kierowano  wszys
tkie  środki,  a  najprzyjemniejszy  chleb  był  przy  narciarstwie. 
W  zakopiańskim  Centralnym  Ośrodku  Sportu  zatrudniano 
około  1000  osób.  Na  nich  pracowali  zawodnicy.  Gdyby  było 
więcej takich  trenerów jak  ja  i takich  zawodników jak  Mariola, 
na  pewno  większa  część pieniędzy  poszłaby  na  inne  regiony. 
Jak  ocenia  pan  obecny  stan  polskiego  narciarstwa? 
Doszło do krachu. Wszyscy zostaliśmy na lodzie. Mnie udało się 
uprosić  ROW,  żeby  zostawili  nam  sprzęt  i przez  rok  pracowa
łem  społecznie. 

Jak  pan ocenia  stoki  narciarskie  w  Ustroniu? 
Trasy  są  w miarę  znośne  do  szkolenia,  natomiast  nie da  się  na 
nich  urządzać  zawodów.  Wszystkie  są  zbyt  łagodne.  W  ostat
nich  latach  nie  można  narzekać  na  śnieg,  ale  na  Czantorii 
powinno  się  w  okresie  lata  konserować  stok,  czego  nikt  do  tej 
pory nie robił. Chodzi  tu o usuwanie kamieni, koszenie trawy by 
ją  wzmocnić.  Natomiast  na  „esie"  należałoby  założyć  siatki. 
Co  zrobić,  by  w Ustroniu  odrodziło  się  narciarstwo? 
Musi  narodzić  się  ze  dwóch  takich  wariatów  jak  ja. 
A  od  jakiego  wieku  należy  trenować  młodzież? 
Zabawowojużw wieku przedszkolnym.  Mariola zaczynała  jako 
siedmioletnia  dziewczynka. 
Il e  kosztuje  utrzymanie  zawodnika? 
Według  mojej  oceny  na  juniora  rokującego  nadzieję  trzeba 
wydać:  na  sprzęt  15  min,  wyciągi  i  utrzymanie  30  min,  czyli 
w  sumie  45  min  rocznie. 
Czy  na  narciarstwie  można  zarobić? 
Nie  ma  szans.  Dotyczy  to  jedynie  startujących  w  Pucharze 
Świata.  Oni  podpisują  kontrakty  z  dużymi  firmami  co  daje 
rocznie  zawodnikowi  średniej  klasy  światowej  około  150.000 
DM . 
Trenował  pan  dwie  doskonale  zawodniczki.  Czym  różniła  się 
Hanna  Pustówka  od  Mariol i  Michalskiej? 
Obie  były  indywidualistkami  ciężkimi  do  prowadzenia. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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W Czeskim  Cieszynie  od  kilku 
miesięcy działa polska  księgarnia, 
znajdująca się w kamienicy nieda
leko Rynku  (Czapka 7). Księgar
nię „Biblos" prowadzi  trzech  Po
laków z Zaolzia. 

*   *
Muzeum  Beskidzkie  w  Wiśle, 

któremu stuknęło 30 lat, mieści się 
w  budynku  dawnej...karczmy. 
Budynek  liczy  sobie  prawie  200 
lat. Przed 15 laty przeprowadzono 
generalny  remont,  dzięki  czemu 
uzyskano  ponad  160 m  kw.  po
wierzchni  wystawienniczej 
w trzech  izbach. 

12  min  zł  dochodu  przyniósł 
kiermasz dobroczynny zorganizo
wany  przez  Społeczny  Fundusz 
Darów  Charytatywnych  miasta 
Cieszyna.  Pora na tradycyjny Bal 
Dobroczynny. 

Zakład  Doświadczalny  PAN 
w  Gołyszu  planuje  rozpoczęcie 
hodowli  nowych  gatunków  ryb: 
tilapli  nilowej  i  suma  afrykańs
kiego,  w  ramach  doświadczeń 
oczywiście. 

Blisko  170 członków  liczy  od
dział  rejonowy WOPR.  Rekrutu
ją  się  oni  z całego  regionu.  Nad 
naszymi  rzekami  wyznaczonych 
jest 9 stałych punktów obsługiwa
nych przez wodniaków. Są to mie
jsca, gdzie bywa najwięcej amato
rów kąpieli. 

Ponad  700 zakładów  rzemieśl
niczych  zrzesza  Cech  Rzemiosł 
Różnych  w  Cieszynie.  Przeważa 
branża  transportowa,  drzewna 
i  budowlana.  Przynależność  jest 
dobrowolna. 

  *  * 
Uczniowie  klas  maturalnych 

bawili  się  na  zabawach  andrzej
kowych, snując przy okazji plany 
związane ze  ... studniówkami. Te 
rozpoczną  się w styczniu, a w ma
ju  nadejdzie  czas  „łamania 
głów"... 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 

Czy  przyjmowaliście  wszystkich  chętnych  do  sekcji? 
Raczej tak. Głównie dzieci. Bywało  tak,  że na  zajęciach  miałem 
45 dzieci. Preferowałem  trening  ogólnorozwojowy  i z  tej  grupy 
wyszli  nie  tylko  narciarze.  Powiem  tu  o  oszczepniku  Janie 
Szwarcu,  bramkarzu  Józefie  Gomoli,  piłkarzach,  którzy  jako 
juniorzy  zdobyli dla  Kuźni wicemistrzostwo  Śląska — oni  i inni 
przeszli  jako  dzieci  przez  moje  ręce.  Na  treningach  było  dużo 
gier  zespołowych,  a  szczególny  nacisk  kładłem  na  gimnastykę. 
Hu narciarzy  było  w grupie  juniorów ? 
Około  dziesięciu. 
Czy  byli  też  seniorzy? 
Nasi  juniorzy  startowali  wśród  seniorów  i  Hanka  Pustówka 
mając  17  lat  zrobiła  najlepszy  wynik  z  Polek  na  Memoriale 
Czecha  będąc  czwarta.  Za  rok  zdobyła  dwa  tytuły  mistrza 
Polski  seniorów.  To  były  lata  196162. 
Gdzie  trenowaliście  w  tamtych  latach? 
Przede  wszystkim  posiadaliśmy  oświetlony  stok  na  Górowej 
z  wyciągiem  zaczepowym.  Potem,  w  połowie  lat  sześćdziesią
tych, stwierdziliśmy, że ten stok jest zbyt łatwy i wybudowaliśmy 
stok  slalomowy  pod  Równicą,  też  oświetlony.  Na  Górowej 
robiło  się wtedy  podstawową  robotę,  a  szlif  pod  Równicą. 
Była  tam  też  skocznia. 
Wybudowali  ją  narciarze  w  czynie  społecznym. 
Do  którego  roku  trenował  pan  zawodników  Kuźni  i  jaki e  od
notował  pan  sukcesy? 
Do  1970  r.  Sukcesy  to  wyniki  Hanki  Pustówki  i Józka  Bujoka. 
Kuźnia  za moich  lat  zdobyła  około  30 tytułów  mistrzów  Polski 
juniorów. Siedem  razy mistrzynią  kraju była Hanka. W  64  roku 
w  Zakopanem  zgarnęła  wszystkie  cztery  tytuły. 
Potem  przeszedł  pan  do  ROW  Rybnik .  Dlaczego? 
Chodzili  za  mną  już  od  paru  lat  i w  końcu  zdecydowałem  się. 
W Kuźni było dobrze,  ale powiem  szczerze —  ROW  skusił mnie 

zarobkami. W  Ku
źni  zarabiałem  do 
1000  zł,  a  tam  od 
razu  dostałem 
6000.  Tym  mnie 
skaper owali. 
Czy  zawodnicy 
przeszli  z  panem? 
Nik t  z  zawodni
ków.  Wtedy  sta
wiałem  dom  w  Po
lanie,  a  tam  była 
grupa  uzdolnio
nych  dzieci.  Po
tem,  kiedy  już  tre
nowałem  w  Pola
nie,  pretensje  miał 
do  mnie  dyrektor 
szkoły,  że biorę  do 
klubu  nąjwięk
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23 listopada w SP2 odbył się Miejski Turniej Bezpieczeństwa  Rucu 
Drogowego. Wystartowali uczniowie ustrońskich szkól podstawowych. 
Sprawdzano  znajomość  przepisów  ruchu  drogowego,  był  też  tor 
przeszkód.  W  rywalizacji  zespołowej  najlepiej  zaprezentowali  się 
uczniowie SP2 wyprzedzając SP6, SP1 i SP5. Indywidualnie zwycię
żył Maciej Krzempek  (SP2) drugi był Łukasz Łużak  (SP2), a  trzecim 
Samuel  Grabiec.  Najlepsza drużyna  reprezentować  będzie Ustroń  na 
zawodach  rejonowych, które  odbędą  się w ustrońskiej  „dwójce". 

*   *  £r 

Wiosną  tego roku  właściciel  baru  „Barman" Zbigniew  Matuszyński 
przekazałdzieciom z przedszkola na Manhataniedar o wartości siedmiu 
milionów złotych w postaci nowoczesnych klocków. W podarowanym 
zestawie znajdują się też elementy, z których zbudować można zjeżdżal
nie, domki  i wiele  innych  ciekawych  konstrukcji.  Pomysłów dzieciom 
z pewnością nie brakuje. Zabawa  z klockami jest nie lada atrakcją  tym 
bardziej, że podczas  słonecznej pogody  można  wynieść je do  ogrodu. 

G.M.) 
i*   * 

Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 
Zuzanna Mika ,  80 lat,  ul. Akacjowa 42 
Joanna Korczyk,  80 lat,  ul. StafTa 5 

ń  *  ær 
W Wystawie  Gospodarczej  Miast  Polskich,  która  jak  co  roku  pod 

koniec listopada odbywa się w Poznaniu, prezentowane są gminy Ziemi 
Cieszyńskiej. Specjalną ofertę inwestycyjną przygotował na  tą wystawę 
Związek  Komunalny  Ziemi  Cieszyńskiej.  Oferta  Ustronia  zawiera 
budowę hotelu z zapleczem na Czantorii, centrum  handlowousługowe
go  na  łące  między  ulicami  Brody  i  Konopnickiej,  sieci  wyciągów 
narciarskich, wielofunkcyjnego zespołu usługowego dla  użytkowników 
drogi  szybkiego  ruchu,  basenu  kąpielowego  obok  DW  „Ziemowit", 
budowę basenu  kąpielowego w Jaszowcu,  kortów  tenisowych  w cent
rum oraz dokończenie dwóch piramid na Za wódziu i zagospodarowanie 
domu  kultury  w Jaszowcu. Z  okazji  wystawy ukazał  się też specjalny 
numer  „Wstęgi" — biuletynu  informacyjnego ZKZC. 

r   ń
W  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  zaprezentowano  niewielką 

wystawę  barwnej  fotografii  z  NeukirchenVluyn.  30 barwnych  zdjęć 
ukazujących  to  niemieckie  miasto  o  różnych  porach  dnia  i  roku 
przybliża  nam jego krajobrazy,  architekturę  i obyczaje. Na  pierwszej 
fotografii jest widoczna tablica informacyjna zlokalizowana w centrum 
NeukirchenVluyn,  na  której umieszczono napis:  „Miasto  partnerskie 
— Ustroń,  Polska". 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Karol Śmiłowski,  lat  79, ul. Wiązowa 4 
Jerzy Bujok,  lat  87, ul. Orłowa  24 
Józef Żak,  lat  79, ul.  Świerkowa  30 

Serdeczne podziękowania  za udział w pogrzebie 

śp.  inż.  Karol a  Śmiłowskiego 
wszystkim sąsiadom, znajomym oraz delegacji Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych RP oraz Związku Byłych Więtniów Polity
cznych i Obozów Koncentracyjnych 

składają synowie z rodzinami 

17.11.94 r. 
O godz.  12.15 na ul. Katowickiej 
kierująca samochodem marki Re
nault  potrąciła  nietrzeźwego  pie
szego.  Ofiara  wypadku  odniosła 
poważne  obrażenia. 

22.11.94 r. 
O  godz.  17.00  na  ul.  Polańskiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca  Wisły  kierującego  fiatem 

126p. Wynik badania — 1,55 pro
mila. 

23.11.94 r. 
Nieznana  osoba  wpłaciła  do  kasy 
Banku  Śląskiego  w  Ustroniu  fał
szywy banknot o nominale 1 min zł. 

23.11.94 r. 
O godz. 13.00 na ul. Konopnickiej 
kierujący Volkswagenem  Scorpio 
najechał na tył trabanta. Winnego 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
200 tys. zł. 

W  ciągu  ostatnich  dwóch  miesięcy  na  terenie  Ustronia  i  okolic 
dokonano kilku  włamań do budynków prywatnych.  Sprawcy najczęś
ciej działają wieczorem lub późnym popołudniem  wykorzystując chwi
lową  nieobecność  właścicieli.  Zazwyczaj  złodzieje  przez  dłuższy  czas 
obserwują  domy,  które  zamierzają  okraść.  Policja prosi  o  zwracanie 
szczególnej uwagi  na  podejrzane  samochody  i nieuzasadnione  wizyty 
nieznajomych  oraz zgłaszanie  takich  zajść na  komisariacie. 

16.11.  —  ukarano  mandatem 
mieszkańca  Katowic  handlujące
go  bez  zezwolenia  przy  Szpitalu 
Uzdrowiskowym  na  Za wódziu. 

17.11.  —  kontrolowano  prze
strzeganie  przepisów  sanitarnych 
przez osoby handlujące artykuła
mi  spożywczymi  na  targowisku. 
Trzem  osobom nakazano  usunię
cie niedociągnięć. 

18.11.  —  w  godzinach  wieczor
nych  kontrolowano  osiedla  mie
szkaniowe  oraz  zachowanie  się 
młodzieży opuszczającej dyskote
kę  „Mirage". 

21.11.  —  w  wyniku  kontroli 

przeprowadzonej  na  targowisku 
zatrzymano  dwóch  mieszkańców 
Katowic  prowadzących  grę  ha
zardową  tzw.  trzy  kubki.  Win
nych  po  doprowadzeniu  na  ko
mendę  ukarano  mandatami  po 
500  tysięcy. 

22.11.  —  interweniowano  w 
sprawie  zakłócania  porządku 
publicznego  przez  nietrzeźwego 
mieszkańca  Ustronia,  który  po
łamał  stolik  w  barze  na  targo
wisku.  Niepoprawnego  klienta 
baru  zatrzymano  i  przekazano 
policji. 

23.11.  —  kierownikowi  firmy 
prowadzącej budowę dwupasmó
wki nakazano oczyszczenie istnie
jącej już części drogi z gliny  i bło
ta. 

Ze zbiorów  Muzeum 
Jest  to  rysunek  tuszem  wykonany  przez  Zbigniewa  Niemca 

w 1990 r. pt.  „Markusówka".  Starszym  mieszkańcom  Ustronia, 
gdzie leży owa  „Markusówka" przypominać nie trzeba.  Wszyst
kim  czytelnikom,  którzy  mają  trudności  ze  zlokalizowaniem 
tego  niewielkiego  i  urokliwego  skupiska  budynków  mieszkal
nych  i gospodarczych,  pomoże  wieża  ratusza  widoczna  z  lewej 
strony  rysunku. Zbigniew Niemiec, znany  twórca, podarował  tę 
swoją  pracę  Muzeum  na  początku  lat  90tych. 
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W I L K  W  U R Z Ę D Z I E 
(ciąg dalszy  ze str.  1) 

Jaki jest stosunek KPN  do reformy samorządowej,  a szczególnie 
do  powołania  powiatów? 
O  samorządności  KPN  mówiła  już  dawno  temu.  Z  powiatami 
problem  polega  na  dwóch  filozofiach  —  Unii  Wolności  i  KPN 
gdzie mówi  się o samorządzie wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy 
sytuacja  wygląda  tak,  że prace  nad  samorządem  powiatowym 
posunęły  się  bardzo  daleko,  natomiast  nikt  nie  chciał  za
stanawiać  się  nad  naszym  projektem  konstytucji  KPN,  gdzie 
o  tym  mówimy.  Czy  jesteśmy  za  czy  przeciw  powiatom? 
Jesteśmy  za  funkcjonalnością  państwa  i  samorządu:  Jakie 
gminy  wejdą do jakiego  powiatu?  Czy będzie się to  odbywać  na 
zasadzie  politycznej  czy  innej? 
Za  jaki m  powiatem  opowiada  się  KPN? 
Jesteśmy  za  tworzeniem  się  samorządu  od  dołu,  a  nie  na 
zasadzie wymyślania  ich  przy stoliku.  Chciałbym  przypomnieć, 
że  są  to  głównie  rozgrywki  polityczne.  W  Sejmie  powiaty  też 
mają  podkład  polityczny.  Jeżeli  SLD  dogaduje  się z UW,  jeżeli 
trwają  rozmowy  dotyczące powiatów,  to  trzeba  się  zastanowić 
czy  ma  to  być  funkq'onalne  pod  względem  gospodarczym  czy 
funkcjonalne pod  względem  politycznym.  Wszystko  wskazuje 
na to, że polityka weźmie górę. My nie sprzeciwimy się żadnemu 
rozwiązaniu,  które  będzie  służyć  społeczeństwu. 
Konieczność  przywrócenia  powiatów  uzasadnia  się  tym,  że  one 
faktycznie  już  funkcjonują .  Jest  szpital  rejonowy,  sąd,  urzędy, 
szkoły  średnie  czyli  większość  tych  instytucji ,  którym i  miałyby 
zarządzać  powiaty.  Powołanie  ich  miałoby  służyć  większemu 
wpływowi  samorządów  na  to jak  te  instytucje  funkcjonują , na co 
wydają  pieniądze. 
Jeszcze  raz  powtórzę:  nie  będziemy  się  sprzeciwiać  żadnemu 
rozwiązaniu,  które poprawi  funkcjonowanie państwa, da  więk
szą  władzę  samorządom.  Natomiast  będziemy  sprzeciwiać  się 
rozwiązaniom  politycznym. Proszę przypomnieć  sobie jak  prze
szła  ustawa  o  prywatyzacji,  a  sprawa  z  samorządem  powiato
wym  ma  się  tak  samo. 
Jednak,  jeżeli  założymy,  że  państwo  ma  coraz  lepiej   funkc
jonować, jakieś zmiany  trzeba  przeprowadzać,  a nie czaić w każ
dym posunięciu niecne zamiary  różnych grup politycznych.  W ten 
sposób  nic  nie  można  zrobić. 
Proszę  pana,  nie  mówię  o  spisku.  W  tamtej  i  w  tej  kadencji 
Sejmu jestem  tego świadkiem.  Większość  ludzi  i pan, ma  prawo 
to  inaczej pojmować.  Od  góry  to  trochę  inaczej wygląda.  Jeżeli 
coś  służy  rozgrywkom  politycznym  to  jesteśmy  przeciw.  Jeżeli 
ktoś  idzie  na  ustępstwa,  by  druga  grupa  była  zadowolona,  to 
jesteśmy przeciw.  Może  tak  będzie,  że ci  ludzie,  którzy  są  teraz 
za tymi rozwiązaniami  będą  robić konferencje prasowe i mówić, 
że  są  przeciw,  po  uchwaleniu  i  wprowadzeniu  w  życie  tych 
rozwiązań. 
Te  uprawnienia,  któr e  nadano  samorządom  sprawiły,  że  ta 
sfera  działania  państwa  funkcjonuj e  dobrze.  Tu  na  dole  są  naj
większe oszczędności, u góry zaś mamy często przykłady marnot
rastwa. 
Też  uważamy,  że  samorządy  powinny  mieć  więcej  władzy  niż 
obecnie,  zwłaszcza  gdy  chodzi  o  finanse. 
Wiadomo,  że  w  różnych  gminach  dochody  są  różne.  Jaki  jest 

Jesienna przejażdżka...?  Fot.  W. Suchta 
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stosunek KPN do wyrównania szans gmin, to znaczy do przepływu 
pieniędzy  z  bogatszych  gmin  do  biedniejszych? 
Nie  odpowiem,  bo  musiałbym  tu  mieć  konkretny  przykład. 
Powiedzmy,  że  w  Ustroniu  wpływy  z  podatków  są  wysokie,  zaś 
w jakiej ś miejscowości w suwalskim niskie. Czy pieniądze z Ustro
nia  powinny  tam  przepływać,  gdyż  wszędzie  buduje  się  drogi, 
wodociągi,  szpitale  itp.  Jak  na  to  patrzy  KPN? 
Teraz  wszystko  jest  postawione  na  głowie.  Środki  finansowe 
wypracowane przez gminę powinny w niej pozostać. Gdy  gmina 
chce partycypować w kosztach jakiegoś przedsięwzięcia  z sąsie
dnią  gminą,  to niech współpracują. Al e jest niedopuszczalne,  by 
większość pieniędzy  szła do  budżetu  centralnego  i  tam  dopiero 
są  one  dzielone. 
KPN  jest  ostatnio  jakoś  słabo  słyszalny,  a  przecież  wkoło  tyle 
afer? 
Jestem  zdziwiony  pana  wypowiedzią.  Od  paru  tygodni  prasa 
warszawska  o  nikim  nie  pisze  tylko  o  KPN  i  Cimoszewiczu. 
W  Sejmie  nie  jesteście  tak  widoczni  jak  dawniej. 
Nie  ma  tygodnia,  by  KPN  nie  wnosiła  uzupełnienia  porządku 
obrad,  albo rezolucji. Najświeższą  sprawą  jest wniosek  o  powo
łanie  komisji  nadzwyczajnej  o  kontrolę  NI K  dotyczącą  Banku 
Handlowego  w Warszawie.  Mogę  powiedzieć  tylko jedno:  taki 
popłoch  powstał  na  sali,  tak  się  wszyscy  zaczęli  bać,  że 
występując  w  Sejmie  Kaczyński  powiedział,  iż  te  informacje 
KPN  ma od osoby psychicznie chorej. Należy zadać pytanie, czy 
w  NI K  pracują  sami  psychicznie  chorzy. 
Wewnątrz KPN też sytuacja jest skomplikowana. Część działaczy 
krytykuj e przewodniczącego. Szczególnie dotyczy  to województw 
północnych.  Jaka  jest  sytuacja  w bielskim  okręgu  KPN? 
Pan  ma  chyba  lepsze  informacje  ode  mnie  na  temat  KPN. 
Wiem,  że  nic  takiego  się  nie  dzieje.  Nasz  statut  reguluje 
wszystkie  takie  sprawy  bardzo  ostro,  nie  tak  jak  w  UW,  gdzie 
wszyscy się modlą  by pani  Labuda  wystąpiła z parti.  U  nas  nikt 
się  nie  modli.  Prawdę  mówiąc  problem  leży  w  sprawach 
finansowych.  U nas są  one bardzo  rygorystyczne.  Jeżeli ktoś  się 
do  tego  nie  stosuje,  to  trudno. 
Pytałem  czy  są  jakieś  problemy  w bielskim  KPN? 
Tu  nie  ma  i  nigdy  nie  było  problemów. 

Rozmawiał:  W.  Suchta 

Zarząd  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia 
zaprasza  swoich  członków  na 

Wieczornicę 
Przedświąteczną 

w dniu  15 XI I   1994  r.  o godz.  17.00 
w Oddziale  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 

przy  ul.  3 Maj a  68 

W  programie  prezentacja  „Pamiętnika  Ustrońskiego" 
nr  7,  aktualne  sprawy  TM U  i  dyskusja  o  programie 
zagospodarowania  centrum  Ustronia. 

Tradycyjnie  —  kolocz,  herbata  i  kawa. 
Sympatycy  i krytycy  mile  widziani. 



SZEWCOWIZN A 
Emil  Cieślar  urodził  się  w  Wiśle  Jaworniku  w  1930  roku 

i mieszka  tam  do  dziś. 
—  Do  czternastego  roku  byłem  w domu,  po  czternastym  roku 
poszedłem  do  szewca.  To  było  w  czterdziestym  szóstym.  Do 
czterdziestego  dziewiątego  wyuczyłem  się  i  pracowałem  w spół
dzielni w Cieszynie. 

Od  pięćdziesiątego  pierwszego  roku  pracuje  w  Ustroniu. 
Najpierw,  przez  40  lat,  w  zakładzie  na  ulicy  Daszyńskiego, 
później po przejściu na emeryturę w 1990 r. otwiera na pół etatu 
punkt  usług  szewskich  w  Ustroniu  na  osiedlu  Centrum.  Jego 
mały zakład dosłownie „pęka w szwach", wszędzie pełno butów 
do naprawy  i tych już naprawionych,  które  czekają na  odbiór, 
a klientów nie brakuje. Zresztą  nic dziwnego, przecież pan  Emil 
jest jedynym  szewcem  w  Ustroniu. 
—  Nie  miałem  tradycj i  szewskich  w  rodzinie,  ale  po  okupacji 
trudno było o robotę, trzeba było iść byle gdzie. Trafi ł się majster, 
co mnie chciał wziąć, to poszedłem na szewca. W pięćdziesiątych 
latach  pracowało  nas  w  zakładzie  na  Daszyńskiego  czterech. 
Potem  sie  powykruszali  i  zostałem  sam.  W  Ustroniu  kiedyś 
szewcem  był  Kostuch,  Wójcik ,  Troszok,  Pachowski,  Naniczka, 
a  teraz  nie  ma  nawet  narybku.  Młodzi  nie  chcą  uczyć  się  za 
szewca.  Chodził  tu  do  mnie  taki  głuchoniemy  chłopiec.  Gdy 
powiedziałem  mu,  że  jak  będzie  starszy  to  pójdzie  za  szewca, 
przestał  przychodzić. 

Pan  Emil  ma  wielu klientów.  Przyjeżdżają  tu  nawet  z Wisły, 
mimo  że mają  innych  szewców  na  miejscu. 

—  Roboty jest dużo, a nie wiadomo jak długo jeszcze człowiek 
pociągnie. Nigdy nie miałem jednak konflikt u z klientem. Trzeba 
być frontem do klienta, grzecznym dla grzecznych. Człowiek stara 
się, żeby każdy był zadowolony. Gdyby jeden czy drugi przyszedł 
z reklamacją to nie miałbym tu tyle butów. Są tacy, co potrzebują 
już na jutro , ci, którym się nie spieszy czekają do tygodnia. Muszę 
zadowolić  wszystkich.  Z  butami  przychodzi  do mnie  już  trzecie 
pokolenie.  Pamiętam  jak  jeszcze  we wózku  mamy  ich woziły. 

Wchodząc  do  zakładu  na  Daszyńskiego  często  można  było 
tam  spotkać  starych  ustroniaków. 
—  Często  bywał  tu  Kupka.  Przyszedł,  posiedział,  robić  to  nie 
robił . Na ulicy  ludzi zaczepiał  i wybuchowy był, ale dla mnie był 
bardzo grzeczny. Tak się też chłop pominął, niech mu ziemia lekką 
będzie. 

Przez czterdzieści  lat  wiele się zmieniło, nie zawsze jednak  są 
to  zmiany  na  lepsze.  Wspomina,  że po  wojnie to nie była  taka 
praca jak dzisiaj. Kiedyś robiło się skórzane zelówki, trzeba było 
kołkować i obrabiać wszystko  ręcznie. Nie było maszyn.  Brało 
się  szydło  dratwę  i  szyło.  Ciężka  to  była  robota,  ale  dawała 
zadowolenie.  Człowiek  też cieszył  się,  że w ogóle  może  praco
wać. Jak  się trzy pary  zelówek  zrobiło  w ciągu dnia  to już  było 
ho,  ho.  Teraz  to  odczuwa  się jak  ręce  cierpną. 

—  Gdyby teraz starzy szewcy stanęli to powiedzieliby, że to nie 
szewcowizna  a  takie  łatanie —  dodaje. 

Dzisiaj nie  robi  się już  skórzanych  zelówek,  buty  są  o  wiele 
gorsze,  same  jednorazówki.  Kiedyś  były  skórzane,  zdrowe. 
Ludzie chodzili w nich i w zimie i w lecie i nic im nie było. Dzisiaj 
gorsze  są  niż  gumiak.  Kiedyś  ludzie  dawali  sobie  nowe  buty 
uszyć  u  szewca.  W  zakładzie  na  Daszyńskiego  czterech  szyło 
nowe buty, a jeden  naprawiał. Teraz  uczeń po  trzech  latach  nie 
umiałby  przybić  skórzanych  zelówek,  nie  mówiąc  o  uszyciu 
nowych  butów. 
—  Widzi  pani  te  buty?  Dwa  dni  w  nich  dziewczyna  chodziła 
i  rozleciały  się,  bo  to  sama  tektura  i  coś  sztucznego.  Kiedyś 
w  butach  chodzi li  pięć,  sześć  la t,  a  te raz . ..  szkoda  gadać. 

Rozmowę  przerywają  nam  klienci.  Pan  Emil  ogląda  buty 
dokładnie,  zapisuje  nazwisko  i  mówi,  kiedy  będą  gotowe. 
Termin  jest  zawsze  do  uzgodnienia.  Każdy  klient  traktowany 
jest bardzo  uprzejmie bez względu na  to czy jest  to dorosły  czy 
dziecko.  Nikt  nie  wyszedł  stąd  jeszcze  mezadowolony.  Może 
właśnie dlatego  zakład  pana  Emila  cieszy się taką  popularnoś
cią. Wszędzie  brakuje  szewców.  Niedawno  w zakładzie  na  os. 
Centrum byli klienci  ze Szczecina. Naprawiali  buty przy okazji 

Fot.  W. Suchta 

wczasów  w Ustroniu.  U  siebie do  najbliższego szewca mają  ze 
dwadzieścia  kilometrów. 

Zmiany,  które  zaszły  w  kraju  po  1989  roku,  dotyczą  też 
zakładów  szewskich.  Dawniej pan  Emil  należał do  spółdzielni. 
Teraz  jest  to  zakład  prywatny.  Niby  więcej  się  zarabia,  ale 
przecież i tak wszystko droższe, więc, jak sam twierdzi, na jedno 
wychodzi.  Kiedyś  wszystkie  opłaty  za  zakład,  światło  itp. 
pokrywała spółdzielnia. Kiedyś zelówka kosztowała 80 złotych, 
a  dzisiaj dziesięć  razy  tyle. 
—  Na pierwszą wypłatę dostałem 360 złotych  i to były dla mnie 
duże pieniądze —  wspomina. 

Przyszłość dla pana  Emila  i jego  zakładu  nie przedstawia  się 
kolorowo,  szczególnie  w perspektywie  podwyżek  cen  energii. 
—  Nie wiem jak będzie dalej.  Dobrze, że człowiek  jest  sprawny 
i  może  dorobić,  bo  emerytura  niewielka.  Czynsz,  ogrzewanie 
zakładu,  światło  dużo  kosztuje.  Jak  będzie  jeszcze  gorzej   to 
nie będzie szewca. Zresztą  biednemu zawsze wiatr  w oczy wieje. 
Maszyny  mam  stare,  ale  bardzo  dobre.  Jedna  jest  z  1936 
roku  i  jak  dotąd  jeszcze  się  nie  zepsuła.  Oczywiście  trzeba  je 
konserwować  i  dbać  o  nie,  a  ja  to  robię,  bo  to  moja  prawa 
ręka. 

Wszyscy znamy pana Emila i przyzwyczailiśmy się do tego, że 
w  Ustroniu  mamy  szewca.  Pan  Emil  codziennie  dojeżdża  do 
pracy  z  Wisły. 
—  Bardzo przyjemnie  pracuje się  w Ustroniu.  Znam  ludzi  i oni 
mnie znają. Czasami jak nic pracuję przez kilk a dni i nie spotyka 
się ludzi to człowiekowi zaczyna tego brakować. Kto by pomyślał, 
że ja od pięćdziesięciu  lat aż do dzisiaj  będę pracował.  Człowiek 
tak się  tu przyzwyczaił  i starości  dożył. 

Gabriela  Madzia 

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO  HANDLOWE 
spółka z  o.o 

43450  USTROŃ,  ul.Lipowa  1.  tel.03864/2861 

telex:038  466  haro  pl 

Komputery ADAX,  DEC, HP 
Drukarki  EPSON i HP 
Dyskietki  VERBATIM 
Telefony  i faxy  Panasonic 
Oprogramowanie  Microsoft,  Lotus,  Novell 
Oprogramowanie  użytkowe  firm  handlo
wych, us ługowych ,  t u rys tycznych 

Materiały  eksploatacyjne 
Servis  komputerowy 

Sprzedaż   w leasing   i na  raty 
(bez  żyrantów) 
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Ogłoszenia  drobne 

Przedszkole nr 7 w Ustroniu,  Gałczyń
skiego 7 wynajmie pomieszczenia  ma
gazynowe o powierzchni  80 m2. Tel. 
3702. 

Sprzedam  HYUNDAYA ,  listopad 
1991, pięciodrzwiowy,  pierwszy  właś
ciciel, garażowany,  tel.  2690. 

Sprzedam rower górski Univega z tele
skopem i wózek  dziecięcy.  Manhatan 
10/18. 

Od 26 listopad a  dyżu r  ca łodobow y  pełn i  aptek a  Elb a 
prz y  ul .  Cieszyńskiej . 3 grudni a  ran o  dyżu r  przejmuj e 
aptek a  po d Najad ą  prz y  ul . 3 Ma ja .  Od 10  grudni a 
dyżuruj e  aptek a  na os . Manhatan . 

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. Traugutta 23, tel. 3554 
U m a w i a j ąc  się przez  te le fon  oszczędzasz  swój  czas. 

M m m m m ^ ^ 

Wszystkich  mieszkańców  Ustronia  i  okolic, 
wszystkich  kuracjuszy i  wczasowiczów 

wszystkich  starszych  i młodszych, 
bez  względu  na przynależność  denominacyjną  i parafialną, 

bez  względu  na miejsce  pracy  lub  nauki 

z a p r a s z a my  s e r d e c z n ie na 

R E K O L E K C J E  A D W E N T O W E 
k tó r e  będą  mia ł y  m ie jsce 

w Kościele  Ewangelckim  Św.  Jakuba w Ustroniu 
w piątek  9.12 o godz.  17.00 
w sobotę  10.12 o godz. 17.00 
w niedzielę  11.12 o godz. 16.00 

Temat  rekolekcji  brzmi: 

„Chrześcijanin we współczesnym społeczeństwie" 
Słowem Bożym  będzie  usługiwał 

ks. Stanisław  Kaczmarczyk, 
Przewodniczący  Rady  Czeskiego  Oddziału  Radia  „Trans  World 

Radio",  pastor  Zboru  Ewangelickiego w Czeskim  Cieszynie. 

Ponadto, 
będziemy mieli  możliwość 

chwalenia  Boga  w pieśniach, 
wysłuchania  kilku  osób, 

które  „nie mogą  nie mówić" o tym, 
kim jest dla  nich  Jezus  Chrystus, 

posłuchania  chóru  młodzieżowego z Czeskiego  Cieszyna, 
oraz  zapoznania  się z lokalnymi  inicjatywami 

ewangelizacyjnomisyjnymi. 

Po co są REKOLEKCJ E  ADWENTOWE ? 

Słowo  „rekolekcj e  oznacza  przypominanie  sobie." 
Co zatem  chcemy sobie  przypomnieć? 

Po pierwsze, po co Jezus  Chrystus  przyszedł na świat,  dlaczego 
musiał umrzeć na krzyżu, dlaczego zmartwychwstał,  gdzie jest i co 
czyni dzisiaj. 

Po  drugie,  chcemy  spojrzeć na siebie  samych,  jakimi  jesteśmy, 
jakimi  być powinniśmy,  jaki  ma być nasz  stosunek  do  Jezusa 
Chrystusa,  Słowa Bożego, wspólnoty  ludzi wierzących  oraz naszej 
roli w społeczeństwie. 

Po trzecie, chcemy przypomnieć sobie obietnice Chrystusa o Jego 
powtórnym  przyjściu i naszym  spotkaniu  się z Nim. 

Czy stać nas na spędzenie kilku  godzin,  aby  zastanowić się nad 
swoim życiem i nad tym, gdzie spędzimy wieczność? Uważam, że jest 
to naszą  koniecznością. 

W  imieniu  organizatorów 
Jerzy  Marcol 

W niedzielę 27 listopada rozpoczął się w tym roku Adwent. W związku 
z  tym  zabawy  andrzejkowe  odbywały  się już  w sobotę  26 listopada. 
Ustroniacy  i goście, którzy w tym dniu  znaleźli  się w naszym  mieście, 
mogli  bawić się w wielu miejscach. Dowiedzieć  się gdzie odbywają  się 
Andrzejki nie było  trudne.  Plakaty  reklamujące poszczególne  zabawy 
rozwieszono z różną  intensywnością  w całym mieście. Nam rzuciły się 
w oczy plakaty  kawiarni  Basenowej, Wilgi, Malwy, Motelu  i Wrzosu. 
Najczęściej jednak bawiliśmy się na prywatkach, tradycyjnie lejąc wosk 
i przepowiadając sobie przyszłość. 

C O  N A S C Z EK A 
Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza 1, tel.  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 
—  NeukirchenVluyn w fotografii 

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 
5.12.1994 r.  „KOŁ O  ŻYCIA" 
poniedziałek  Spotkanie  wspominkowe z JÓZEFĄ  JABCZYŃSKĄ 
godz. 17.00  — nauczycielką  i działaczką  harcerską. 

Oddział Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : afisze —  programy 
imprez  odbierać  można  bezpłatnie w Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji —  Rynek 7 

U .\».,\ 

6  Gazeta  Ustrońska 



100 LAT WODOCIĄGÓW 
(dokończenie ze sir. 1) 

Specjalnie z tej okazji Jan  Ku
bień  i  Jiri  Baslar  opracowali 
folder,  w  którym  czytamy: 

„Wodociąg  został  urucho
miony  w  listopadzie  1894  ro
ku.  Zaprojektował  go  Adolf 
Friedrich  a  budowę  zrealizo

wała  firma  Rempeli  Miklas 
z Wiednia.  W  1901 roku  przy
stąpiono  do  rozbudowy  ujęć 
wody  ze źródeł  w Tyrze,  gdyż 
miasto  odczuwało  okresowe 
dotkliwe  braki  wody. 

Rozbudowę  ujęć i  dobudo
wę  drugiego  filtra  żwirowego 
w  Tyrze  zakończono  około 
1908 r., a zdolność  produkcyj
na  wodociągu  wzrosła  do 
2.600  m3/d. 

W  miarę  rozwoju  miasta 
zapotrzebowanie na  wodę  sta
le wzrastało. Zaczęły  występo
wać niedobory wody,  szczegó
lnie  dokuczliwe  w  okresie  su
szy.  Niedogodność  tą  znacz
nie  ograniczono  w  1918  r., 
kiedy  to przy  ul.  Kasztanowej 
wybudowano  trzecią  komorę 
o  pojemności  1.600  m3. 

Po  podziale  miasta  w  1920 
r. na  Cieszyn  i Czeski  Cieszyn 
nastąpił  nadzwyczaj  szybki 
rozwój  miasta  Cz.  Cieszyna. 
Ujęcie wody  w Tyrze  znalazło 
się  po  stronie  czechosłowac
kiej  a  zbiornik  wody  przy  ul. 
Kasztanowej  po  stronie  pol
skiej. 

Po  długotrwałych  i  żmud
nych  negocjacjach  doszło 
w  dniu  21  grudnia  1929 
r  w  Ołomuńcu  do  podpisania 
umowy  między  Rzeczypospo
lit ą  a  Republiką  Czechosło
wacką  o  używaniu  obiektów 
miejskich  dawnej  gminy  Cie
szyn. 

Nadzór  nad  przestrzega
niem  warunków  umowy  peł
niła  komisja  mieszana  dla 
wspólnego  wodociągu  a  mia
nowicie  po  4  przedstawicieli 

z  każdego  miasta  jako  organ 
doradczy  obu  gmin.  Komisja 
odbywała  posiedzenia  co  pół 
roku  na  zmianę:  raz  po  czes
kiej,  raz  po  polskiej  stronie. 

Cieszyn  od  1926  r.  prowa
dził  badania  terenów  w  Her

Fot.  G.  Madzia 

manicach  k.  Ustronia  w  Po
gwizdowie,  w  okolicach  góry 
Tuł  i  przy  ujściu  rzeki  Bren
nicy do Wisły w Górkach  Wie
lkich  k.  Skoczowa. 

Cz. Cieszyn w  1928 r.  ustalił 
tzw.  „nowe  źródła"  w  Tyrze, 
jednakże  wobec  sprzeciwu 
mieszkańców  gminy  Tyra  nie 
przystąpiono  do  ich  wykona
nia. 

Cieszyn  po  przeprowadze
niu  badań  składu  chemiczne
go  i  wody  oraz  pompowań 
próbnych  dla  ustalenia  wydaj
ności  ujęcia  w  Górkach  Wiel
kich  (Pogórzu)  przystąpił 
w  1932 r .do  opracowania  pro
jektu  technicz.  wodociągu  dla 
miasta  Cieszyna,  którego  au
torami  byli inż. Roman  Mary
niarczyk  z Katowic  i inż.  Haj
duk  z  Cieszyna. 

Rozpoczęcie  robót  nastąpi
ł o w  1934 r. W pierwszej kolej
ności  wybudowano  3  studnie 
wiercone  a w roku  1936  doda
tkowo  czwartą. 

W  tym  okresie  Czeski  Cie
szyn  opracował  projekt  na 
wybudowanie  samodzielnych 
zbiorników  w  Żukowie  i  od
gałęzienia  z  magistrali  wodo
ciągowej  śr.  300  mm  Oldrzy
chowice  —  Cieszyn  z  Trzyńca 
Kanady  do  Żukowa.  Projektu 
tego  jednak  nie  zrealizowano 
w wyniku  zajęcia przez  Polskę 
Cz.  Cieszyna  i  przyległych 
miejscowości  w  1938  r.  a  na
stępnie  z  powodu  okupacji 
niemieckiej  w  latach  193945. 

Wobec  stałego  wzrostu  za
potrzebowania  na  wodę  oraz 
wobec  braku  możliwości  roz

budowy  ujęć  w  Tyrze,  strona 
czechosłowacka  zawarła  ze 
stroną  polską  w  grudniu  1946 
roku  umowę  o  dostarczeniu 
wody  z  ujęcia  w  Pogórzu  do 
Czeskiego Cieszyna posiadając 
nadal  —  w  myśl  umowy  oło
munieckiej  —  obowiązek  do
starczania  miastu  Cieszyn 
60%  dziennie  ujętej  wody 
w  Oldrzychowicach  —  Tyrze. 

Po  wybudowaniu  stacji 
uzdatniania  wody  w  Vyśnich 
Lhotach  został  uruchomiony 
w 1963 roku po stronie czecho
słowackiej  tzw.  „Beskidzki 
Wodociąg  Grupowy".  W  tej 
sytuacji  dalsze  dostarczanie 
wody stronie  czechosłowackiej 
stało  się  zbędne  i  umowa 
z  1946  r.  została  rozwiązana 
w  roku  1963. 

Sporną  kwestią  dla  strony 
polskiej było  nieprzestrzeganie 
przez  stronę  czeską  umowy 
ołomunieckiej,  gdyż  Cieszyn 
nie  otrzymywał  należnej  ilości 
wody  ze  strony  czechosłowac
kiej,  co  pogłębiało  istniejące 
niedobory  wody. 

Po  wielu  spotkaniach 
w  1965  r.  uzgodniono  sprawę 
odstępstwa  strony  polskiej  od 
umowy  ołomunieckiej  za  od
szkodowaniem.  W  styczniu 
1967  r.  doszło  do  zawarcia 
umowy  międzynarodowej 
0  uregulowaniu  niektórych 
spraw  związanych  z dostarcze
niem  wody  dla  miasta  Cieszy
na ze źródeł  czechosłowackich. 

Dl a  zapewnienia  wystarcza
jącej  dostawy  ilości  wody  do 
Cieszyna  w  1965 r.  rozpoczęto 
budowę  wodociągu  grupowe
go  śr.  500  mm  Pogórze  Cie
szyn,  którego  trasę  —  wyty
czono  równolegle  do  istnieją
cej  magistrali  wodociągowej 
śr.  350  mm. 

W  latach  196569  miasto 
Cieszyn  prowadziło  dalsze  ba
dania  hydrologiczne  na  ujęciu 
wody  w  Pogórzu.  Wykonano 
dalszych  5  studni  na  prawym 
brzegi  Wisły  i  dwie  studnie 
w  widłach  rzeki  Wisły  i  Bren
nicy,  włączając  je  w  system 
produkcyjny  ujęcia. 

W  dniu  20  lipca  1971  roku 
w wyniku  kilkudniowych  opa
dów  deszczu  zlewnię  Wisły 
1 Brennicy nawiedziła  powódź. 
Podmyciu  i  uszkodzeniu  uległ 
akwedukt  na  rzece Wiśle  a  ru
rociągi  magistralne  średnicy 
500 mm  i 350 mm  dostarczają
ce wodę  do  wodociągu  grupo
wego  PogórzeCieszyn  zostały 
zerwane.  Przerwa  w  dostawie 
wody  z  Pogórza  do  Cieszyna 
trwała  prawie  30  godzin.  Do 
niżej położonych  dzielnic  mia
sta  Cieszyna  woda  w  tym  cza
sie była dostarczana  istniejący
mi  połączeniami  wodociągo
wymi  z  Czeskiego  Cieszyna, 
natomiast  do  wyżej  położo
nych  dzielnic dowożono  ją  be
czkowozami. 

W  1972  r.  wykonano  nowe 
przejście  rurociągami  śr.  350 
i  500 mm  w  bloku  monolitycz
nym  żelbetowym  pod  dnem 
Wisły  a  rurociągi  zostały  zde
montowane. 

Program  rozwoju  wodocią
gu  grupowego  PogórzeCie
szyn zakładał w  latach  197585 
rozbudowę  i modernizację uję
cia  wody  w  Pogórzu  do  zdol
ności  produkcyjnej  26.000 
m3/d,  budowę  magistrali  wo
dociągowej  śr.  800  mm  Pogó
rzeCieszyn,  długości  13,1  km 
i  zbiornika  wodnego  o  pojem
ności  2x5000  m3  w  Cieszynie 
Bobrku. 

Zrealizowanie  zbiornika 
wody  w  Cieszynie  Bobrku 
w  latach  19841989  złagodziło 
występujący  deficyt  wody, 
a  wybudowanie  dalszych  sześ
ciu  studni  na  lewym  brzegu 
Wisły o wydajności około  5000 
m3/d  i modernizacji  pompowni 
wody  na  ujęciu wody  w  Pogó
rzu  w  latach  19901992,  po
zwoliło  na  pełne  pokrycie  za
potrzebowania  miasta  na  wo
dę. 

Od  roku  1985  trwa  budowa 
magistrali  wodociągowej  śr. 
800 mm.  Aktualnie  wykonano 
ponad  10  km  magistrali  na 
całkowitą  długość  13,1  km. 

Rzeka  Brennica  w  1992  r. 
i  1994  r.  na  odcinku  200 
m  u  ujścia  do  rzeki  Wisły 
w  Harbutowicach  była  całko
wicie  wyschnięta  przez  około 
1012 dni. W  tych  krytycznych 
okresach  miasto  Cieszyn  awa
ryjnie  zasilane  było  w  wodę 
z wodociągu  grupowego  Wisła 
C z a r n e U  s t r o ń  S k o c z ów 
w  ilości  do  1500  m3/d  i  z  sieci 
wodociągowej  Czeskiego  Cie
szyna  w  ilości  do  1000  m3/d. 

W  sierpniu  1994  r.  dostawa 
wody z Czeskiego Cieszyna  zo
stała  uregulowana  na  nowych 
zasadach. 

Umowy  o  wzajemnym  do
starczaniu  wody  na  zasadach 
komercyjnych  w  okresach 
awaryjnych  po  raz  pierwszy 
zawarły  bezpośrednio  przed
siębiorstwa  zajmujące się  eks
ploatacją  sieci  wodociągowej 
w  Cieszynie  i  Czeskim  Cieszy
nie tj . Rejonowe  Przedsiębiors
two Wodociągów i Kanalizacji 
w  Ustroniu  i  Severomoravske 
Vodovody  a  kanalizace  Ostra
va  a.  s. 

Wznowienie  okresowej  do
stawy  wody  z  Czeskiego  Cie
szyna  do  Cieszyna  latem  1994 
r. było początkiem powrotu  do 
stałych  normalnych  kontak
tów między  miastami  w  zakre
sie  współpracy  systemów  wo
dociągowych  i  ewentualnego 
stałego dostarczania  uzdatnio
nej wody  ze strony  czeskiej  do 
Cieszyna.  Oznacza  to  również 
powrót  do  dobrej  współpracy 
między  fachowcami  branży 
wodociągowej  obu  miast". 

7  Gazeta  Ustrońska 

Wojewoda M.  Trombski  i dyr.  J.  Kubień. 



Kolej  linowa  na  Czantorię  została  wybudowana  w  latach 
196567 będąc jak  na owe czasy koleją  bardzo nowoczesną,  jedną 
z  pierwszych  w  Polsce  z  krzesełkami  dwuosobowymi.  Przegląd 
i konserwacja  wszystkich  urządzeń  technicznych  kolejki  odbywa 
się  dwa  razy  w  roku  w  okresach  poprzedzających  sezon  letni 
i  zimowy.  Od  trzech  lat  przeglądy  te  są  rozszerzane  o  roboty 
modernizacyjne.  Ze  względu  na  możliwości  finansowe  prace  te 
zostały  r oz ł ożone  na  k i l k a  e t a p ó w.  W  p ie rwszym  okres ie  zos ta ło 
wymienione uzbrojenie podpór  tarasowych. W drugim  wymienio
no napęd koleji linowej na bardziej ekonomiczny i energooszczęd
ny.  Pozwala  on  też  płynnie  regulować  prędkość  kolei.  Prace  te 
zostały  całkowicie  zakończone  jesienią  1993  roku.  10  paździer
nika  1994  roku  przystąpiono  do  kolejnego  etapu  modernizacji 
polegającego na  kompleksowej wymianie  układu  przewojowego. 
Wymieniono  także linę nośnonapędową  zwiększając jej średnicę 
z 32 na  36 mm.  Wymiana  liny  pozwoliła  na  całkowitą  wymianę 
taboru  kolei  z nową  konstrukcją  wprzęgu  linowego  i  zamknięcia 
krzesełka.  Modernizacja  umożliwi  zwiększenie  ilości  przewożo
nych  osób z 500 do 800 na godzinę. Osiągnięcie pełnych  paramet
rów  kolei  linowej  przewidzianych  modernizacją  zakłada  się 
w przyszłym roku, kiedy to w ruchu znajdzie się 196 krzesełek  oraz 
przebudowany  zostanie peron  stacji górnej narciarzom  na  wysia
danie  z  krzesełek  z  przypiętymi  nartami  na  wprost,  co  jest 
wygodniejsze  i  bezpieczniejsze. 

Sławomir  Sadlik 

Na szczyt Czantorii trzeba wejść piechotą. Być może będzie tam docierał 
wyciąg.  Fot.  W. Suchta 

Roztomily  Jyndrysie! 
Podziwejmy  sie,  jako  tyn  rok  przeleciol  i  oto  już  zaś  mómy 

Jyndrysa.  Muszym  Ci, Jyndrysku,  jaki  prezynt  na to Twoji  miano 
kupić.  Jak  żech  tak  nad  tym  rozmyślała,  uznała  żech  se,  że 
najlepszym  prezentym  byłaby  szrajtofla  na  drobnioki,  bo  przeca 
od stycznia  zaś by dymy  rachować jako  downij, na grosze  i złocio
ki,  a  nie  na  tysiónce  i  milijóny.  Najwiyncyj  sóm  tymu  radzi 
starzikowie  i  stareczki,  bo  sie  im  to  rachowani  na  tysiónce 
i milijóny  straszecznie  myliło. 

Wiysz,  Jyndrysku,  nie by dym  Ci wielkij  tej szrajtofli  kupowała, 
bo  nie  chcym,  żebyś  mioł  moc  drobnych  piniyndzy,  jyny  same 
hrube.  Hrube  pinióndze  sie  lepij  w  kapsie  nosi,  bo jak  je  moc 
drobnych,  to sie kapsa naciągnie  abo wypuczy  i ancug sie robi  taki 
niepiekny.  A przeca  takifeszok  jako  Jyndrys  musi  też mieć  ancug 
szumny,  a  nie jakisikej  ponaciągany. 

Jakby  mi tak. co wypadło  i nie zdónżyłabych  do Ciebie po  winszu 
prziś,  to  Ci,  Jyndrysku,  już  teraz  chcym  pieknie  powinszować 
wszyckigo  dobrego  i cobyś  mioł jak  najmiyni  starości,  a  najważ
niejsze,  coby  tyn podatek  od śmiecio  sie jako  rozkuloł  i coby  przez 
to sie  w  Ustroniu  porzóndek  poprawił.  Jak  sie  tak  stanie,  to  Ci, 
Jyndrysku,  cosi tej starości  uhydzie,  bo wiym,  że Ci tyn  porzóndek 
i świyży  luft  straszecznie  na  sercu  leży. 

Winszujym  Ci też, Jyndrysku,  cobypón  redachtór  ,,Ustróńskij" 
stoi sie  taki  dociyrny  i tak  dłógo  Cie napalowol,  aż byś przeca  zaś 
jaki  drzistani  do ,,Ustróńskij"  napisoł.  Przeca  nima możne,  jakby 
tak  fórt  kiery  do  Ciebie  żgoł,  żebyś  w  końcu  co  nie  napisoł, 
chociożby  jyny  tymu,  coby  mieć  spokój. 

Winszujym  Ci  też,  Jyndrysku,  cobyś  sie  zmóg  na  to  i  założył 
takóm  szkole,  w  kierej  by  sie  ludzie  mógli  uczyć  po  naszymu. 
Przeca teraz sie wszyccy  radzi jynzyków  uczóm,  i to łobcych,  to po 
naszymu  wiyncyj  by sie chcieli uczyć.  Po tym  taki je dyn czy  drugi, 
coby  te szkole  skończył,  dostoł  by świadectwo,  że je  po  naszymu 
wyuczony.  Jakby  po tym  taki po  tej szkole  cosikej po  naszymu  do 
„  Ustróńskij"  napisoł, a drudzy  by go chcieli krytykować,  że tam je 
cosikej  żle po naszymu  napisane,  to  tyn  by jyny  swoji  świadectwo 
pokozol  i krytykanci  musieliby  być  po  cichu.  Przeca  jakby  mioł 
czorne na biołym  napisane,  że sie u Jyndrysa  po naszymu  uczył,  to 
znaczy,  że  umiy  po  naszymu  dobrze  i  może  być  tym,  jako  to 
nazywajóm,  tłumaczym  przisięgłym  z polskiego  na  nasze.  Może 
by  sie po tym  przeca  „Ustróńskij"  ta  zwada  skyrs  tych  łomyłek 
w gwarze  skończyła. 

Hanka z Manhatam 

Krzyżówk a  ze  sponsore m  nr  48 
100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 

POZIOMO:  1) materiał budowlany 4) morski  lub wojenny 6) 
legenda grecka 8) statek  Noego 9) rankiem na  trawie  10) gdy 
kręci się w głowie 11) rozkaz dla psa 12) rzedkie imię żeńskie 13) 
starożytne  państwo  greckie  14) pociecha  dziadka  15)  roślina 
ozdobna  o  wonnych  kwiatach  16)  ptak  i  owoc  17)  dzieli 
kondygnacje  budynku  18) dawny  żaglowiec  holenderski  19) 
dokument  sądowy 20) część  kredytu 
PIONOWO: 1) przebieralnia artystów 2) smaczny z barszczem 
3) grupa  wędrownych  aktorów  4)  opieka,  mecenat  5)  droga 
bita 6) wyspa  francuska (Małe Antyle) 7) ciekły  węglowodór 
11) chroniony  kupalnik  górski  13) pastylka na ból gardła  14) 
niemiecki  zachód 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  czeka
my do  21 XII . 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   44 
NASZ  MANHATA N 

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje Mari a Szymczak z Ustronia, os. 
Cieszyńskie  3/20. Zapraszamy  do  redakcji. 

GAZETA   A 
USTRONSKA 
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