
C 4 / E T A = 
ISTRONSKA 

/  r 

CIERPLIWOS C  W  BIZNESIE 
Rozmowa z Romanem Kubalą — przedsiębiorcą 

Co  produkuj e  pański  zakład? 
W  głównej  mierze  pace  tynkarskie,  kielnie,  szpaehle,  lampy 
ogrodowe  ścienne.  Przymierzam  się do  produkcji  większego 
asortymentu  narzędzi.  Jestem  też  eksporterem,  co  prawda 
obecnie  w mniejszej  skali,  co jest  związane  z  recesją  w  całej 
Europie. Jednak  w latach  1990—92 połowa  mojej produkcji to 
był  eksport  wszelkiego  rodzaju  pojemników  do BMW, Mer
cedesa,  Messerschmitta. 
Il e  osób  pan  zatrudnia? 
W  tej chwili  40. W ogóle maksymalnie  mogę  zatrudnić  50  osób 
i  mniej  więcej  tylu  jest  pracowników  w sezonie. 
Czy  w  ostatnim  roku  liczba  zatrudnionych  w  pana  zakładzie 
zwiększyła  się czy  zmniejszyła? 
Od  sześciu  lat,  czyli  momentu  gdy  zaczynałem,  liczba  pracow
ników  systematycznie  się zwiększa. 
Nowe  miejsca  pracy  wymagają  pieniędzy.  Skąd  pan  je na to 
bierze? 
Nie  korzystam  z  kredytów.  Opieram  się na  wypracowanym 
zysku. 
Wspomniał  pan o eksporcie.  Czy nie było problemów  z jakością? 
Były na początku.  Nawet  trochę  na tym  straciłem.  Później do 
wszystkiego  doszliśmy  i fakt,  że wysyłam  w  ciągu  roku  100 
„tirów" , wskazuje, że uporałem  się z jakością. Obecnie  wysyłam 
jednego  „tira"  tygodniowo,  więc mniej, ale prowadzę  rozmowy 
i  parę  kontraktów  powinienem  zawrzeć  w ciągu  najbliższego 
miesiąca. 
Często mówi się, że kontrahenci z Zachodu próbują nas wykorzys
tać.  Czy  odczuł  to pan? 
Każdy  korzysta  my też. Np. zawarłem  kontrakt,  gdzie pod
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Zima gości jeszcze na Poniwcu.  Fot.  W.  Suchta 

22  lutego  w  sali  sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego  w  Ustro
niu  odbyło  się  spotkanie  bur
mistrzów  i wójtów  Ziemi  Cie
szyńskiej,  na którym  starano 
się  wypracować  strategię wo
bec  firmy  „Landeko" z Włoch 
zajmującą  się  eksploatacją 
wysypiska  odpadów  w  Jast
rzębiu.  Wyłoniono  grupę ne
gocjacyjną  złożoną  z przed
stawicieli  Wisły,  Skoczowa 
i  Ustronia,  której  zadaniem 
będzie  wypracowanie  najlep
szego projektu  kontraktu. Na 
jego  podstawie  gminy  Śląska 
Cieszyńskiego  wywoziłyby 
śmieci do Jastrzębia. Oczekuje 
się,  że zostanie  w tej sprawie 
podpisana  umowa  na najbliż

sze  20 lat, co generalnie roz
wiązałoby problem  składowa
nia  odpadów  w naszym  rejo
nie.  Ważne  jest  ustalenie ko
rzystnych  opłat,  przy  czym 
proponuje  się, by  wszystkie 
gminy  cieszyńskie  płaciły  tyle 
samo za wywóz  1 tony.  Obec
nie  cena  ta  to  14  dolarów 
amerykańskich.  Mówiono 
także  o  możliwości  wybudo
wania  wspólnej  stacji  przeła
dunkowej,  dzięki  której  moż
nyby  obniżyć  koszt  dowozu 
śmieci do Jastrzębia.  Inicjato
rami  zorganizowania  tego 
spotkania  był  Związek  Ko
munalny  Ziemi  Cieszyńskiej 
i  ustroński  Urząd  Miejski. 

(WS) 

Nowo  otwarty 

w pawilonie handlowym na os.  Manhatan,  poleca: 
—  segmenty  młodzieżowe  od 4 300 000 zł 
—  segmenty  pokojowe  od 6150 000 zł 
—  segmenty  kuchenne  od 3950000 zł 
—  zestawy  wypoczynkowe  od 4470000 zł 
—  zestawy wypoczynkowe 3+2+1  od 9000000 zł 
Ponadto  fotele  1 i 2osobowe,  biurka ,  narożniki  kuchenne 
i  inne.  Parkiety  dębowe,  bukowe,  brzozowe.  Można  zama
wiać  cale  komplety  mebli,  bądź  pojedyncze  elementy. 

ZAPRASZAM Y  od  poniedziałku  do  piątku 
od 9.00—17.00,  w soboty  od 9.00  do  13.00 



CIERPLIWOŚ Ć  W  BIZNESIE 
(dokończenie ze sir.  2) 

wykonawcami  byli Czesi. Po prostu  byli na  tyle tani,  że  opłacało 
mi  się  sprowadzić  półwyroby  z  Czech. 
Jakie  były  początki  pana  firmy ? 
Zaczynałem  w  1987  r.  od  produkcji  pacek  tynkarskich  ze 
styropianu  i  zatrudniałem  dwóch  pracowników. 
Czy  rozpoczęcie  działalności  wiązało  się  z  ryzykiem? 
O  tyle, że na  samym  początku  wziąłem  kredyt  na  wybudowanie 
budynku.  Oczywiście  nie  na  całość,  a  tylko  na  dokończenie. 
Ryzyko  więc  ograniczało  się do  spłaty  kredytu. 
A  czy  produkcja  zawsze  była  trafiona? 
Raczej  tak.  Początkowo  działałem  w  spółce  i  produkowałem 
w  wynajmowanym  zakładzie.  Otwierając  więc  własny  zakład 
znałem już potrzeby  rynku i pozostawała jedynie rozbudowa.  Na 
początku kupiłem  wtryskarkę. Potem  bardzo długo czekałem  na 
formy wtryskowe, a następnie zacząłem budować  narzędziownię, 
która  w  tej  chwili  jest  bardzo  dobrze  wyposażona.  Za  jeden 
z kontraktów  wybudowałem  własną  ślusarnię.  Przymierzam  się 
do  dalszych  inwestycji. 
Któr e  lata  były  najtrudniejsze? 
Zmiany lat 89/90 spowodowały  największe straty. Wtedy najbar
dziej  odczułem  poślizg  w  płatności  rachunków,  który jest  u  nas 
dosyć duży. Zresztą  to trwa do tej pory. Ja muszę płacić wszystkie 
należności  co  do  dnia,  ze  względu  na  odsetki,  natomiast  moi 
klienci  często  zalegają  z  płatnościami.  Podatek  się  płaci  od 
faktury,  a  nie  od  otrzymanych  pieniędzy.  Hurtownik  się z  tego 
śmieje. Otrzymuje towar, a płaci nierzadko dopiero po  sprzedaży. 
Jeżeli  chodzi  o  podatki,  to  wiele jest  jeszcze  do  zrobienia. 
Wszyscy przedsiębiorcy polscy narzekają na podatki. Czy faktycz
nie jest  tak  źle? 

Podatek  nawet  45%  nie jest  wysoki.  Nie  o  to  chodzi.  Ci  którzy 
chcą rozwijać  firmy, muszą mieć jednak stosowne ulgi inwestycyj
ne. Na  całym  świecie tworząc nowe  stanowiska pracy dostaje się 
ulgi.  Po  co  bezrobotnemu  płacić  przez  rok.  Nie  lepiej  gdyby 
państwo  płaciło  za  stworzenie miejsca pracy.  A  ten człowiek  nie 
byłby demoralizowany,  bo bezrobocie  to  również  demoralizacja. 
A  tu  każdy  chce  brać,  a  nie  ma  chętnych  do  inwestowania. 
Rzadko się zdarza, że ktoś inwestuje w budynki. Zazwyczaj firma 
przychodzi,  coś  wynajmuje,  robi  krótko,  bierze  kredyty,  zbiera 
zysk i na  tym  się kończy. Takie  są po  prostu  warunki.  Spójrzmy 
il u  przedsiębiorców  inwestuje w  Ustroniu. 
Czy  wielu jest  chętnych  do  pracy  w  pana  zakładzie? 
Są kłopoty z ludźmi. Mimo bezrobocia nie mogę znaleźć ludzi  do 
pracy z odpowiednimi  kwalifikacjami. Jedynie do  pomocniczych 
robót  nie  ma  kłopotu  ze  znalezieniem  pracowników. 
A  dyscyplina  pracy? 

Jest  dość  wysoka,  gdyż  od  niej  też  zależą  zarobki.  U  mnie  jest 
jeden  majster  pełniący  dozór  nad  pracownikami. 
A  ile  osób  prowadzi  administrację? 
Dwie  panie,  zaopatrzeniowiec,  majster  pracujący  i  ja. 
Jak  układa  się  panu  współpraca  z  miastem? 
Nie mogę powiedzieć,  żeby  była  zła. Mam  trochę żalu  o  sytuację 
przy budowie ostatniej hali. Tu  znajdował się dom drewniany  i  by 

rozpocząć  budowę,  musiałem  wyremontować  dom  w  Polanie 
i przenieść tam  lokatorów. Efekt był  taki, że kosztowało mnie  to 
50  min.,  a  budowa  się  przeciągała.  Wszyscy  chcieli  mi  pomóc 
i  wszyscy  byli  bezradni.  Nikt  nie  rozumiał,  że  długo  budując 
—  tracę pieniądze. Przez przedłużającą  się budowę nie  zawarłem 
korzystnego  kontraktu,  gdyż  nie  miałem  gdzie  produkować. 
A jak pan ocenia działania  Rady Miejskiej ? Jak wygląda  polityk a 
miejska  w opinii  przemysłowca? 
Kładzie  się  duży  nacisk  na  ochronę  środowiska.  Jestem  jak 
najbardziej za  tym. Jesteśmy przecież  miastem  uzdrowiskowym. 
Al e  skąd  brać  pieniądze  na  tą  ochronę.  Łatwo  też  wymagać, 
a  z  drugiej  strony  nic  się  nie  daje  ludziom  w  zamian,  gdy 
0  środowisko  dbają.  Za  wycięcie  trzech  drzew  posadziłem  170 
krzaków, chodziło  o  rozbudowę zakładu,  o nowe miejsca  pracy. 
A  jak  wygląda  środowisko  ludzi  interesu  w  Ustroniu? 
Wszyscy się znają, od czasu do  czasu spotykają  się i raczej nie ma 
zadrażnień. Może dzieje się tak dlatego,  że pracujemy w  różnych 
branżach  i jeden  drugiemu  nie  wchodzi  w  drogę. 
Zbliżaj ą  się  wybory  do samorządu.  Czy  przedsiębiorcy  ustrońscy 
myślą  o  wprowadzeniu  do  Rady  Miejskiej  swych  przedstawicieli? 
Na  razie  nic  mi  o  tym  nie  wiadomo. 
Przez  to  można  bezpośrednio  wpłynąć  na  polityk ę  prowadzoną 
w mieście... 
Wydaje  mi  się,  że  ta  polityka  nie  jest  źle  prowadzona.  To  po 
prostu chroniczny brak  pieniędzy. Przecież gdyby były środki,  to 
1 np. drogi  byłyby  inne.  Można  jedynie  zaapelować do  radnych, 
by  nie  przeszkadzali.  Oczywiście  popełniamy  błędy:  ktoś  coś 
wybudował  nie  tak  jak  powinien.  Najpierw  jednak  należy  się 
zastanowić  jakie  mogą  być  korzyści,  a  nie  od  razu  wywoływać 
burzę. 
Mówi  się  ostatnio  o  wejściu  poważnego  kapitału  do  Ustronia. 
Chodzi  mi o  budowę  kasyna.  Co  pan o  tym  sądzi? 
Jest  to szansa dla miasta. Mnie  specjalnie nie interesuje skąd jest 
ten  kapitał.  Mogą  się  pojawić  znowu  głosy,  że  tego  nie  da  się 
kontrolować. Ale skoro ktoś wyłoży tu  tyle pieniędzy, to  musimy 
mu  coś  w  zamian  dać,  jak  choćby  zapewnienie  bezpieczeństwa 
przy  tym  obiekcie. 
Co  radziłby  pan  tym  wszystkim,  którzy  chcą  założyć  własny 
interes? 
Nie chcę mówić o sumach,  ale obecnie  trzeba startować z poważ
nym  kapitałem  i  mieć  sporo  cierpliwości.  Wszyscy  widzą  tylko 
ludzi  bogatych,  ale  niewielu  zna  ich  drogę  dochodzenia  do 
pieniędzy. Dzisiaj przeważnie  bierze się kredyt,  kupuje porządne 
auto,  buduje  dom  i  przez  chwilę  jest  się  wielkim  biznesmenem. 
A  wszyscy, których  znam  i którzy do  czegoś doszli, na  początku 
jeździli  starymi  wrakami.  Ja  kupowałem  maszyny,  bo  one 
musiały  na  mnie  zarobić.  Moim  zdaniem  należy  cierpliwie  do 
czegoś dochodzić i brać jak najmniej kredytów. Poza tym  ten  rok 
jest bardzo zły do zaczynania działalności, dlatego, gdyż rząd sam 
nie  wie  czego  chce.  Może  nastąpić  tyle  zmian,  że  wszystkie 
założenia  mogą  okazać  się  błędne. 
Jak  pan w takim  razie  widzi  przyszłość  swego  zakładu? 
Chcę  go  dalej  rozbudowywać.  Jeżeli  uda  mi  się  kupić  gdzieś 
w  pobliżu  działkę,  to  będę  tu  inwestował,  w  innym  wypadku 
chyba  w  Czechach,  gdzie  są  o  wiele  stabilniejsze  przepisy. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Zabytki,  pejzaże,  urokliwe 
zakątki  wiślańskich  dolin  i  gór 
prezentowane  są  w  kolorowym 
albumie,  wydanym  z  okazji 
350lecia  Wisły,  świętowanego 
w ub.  r. 

  *  * 
Wybrana  w  Ustroniu  Miss 

Wakacji  '93 — Dagmara  Kukla 
z  Górek  Wielkich  została  Miss 
Foto  i  II I  wicemiss  Podbeski
dzia. Przed nią  i Izą  Miodońską 
ze Skoczowa  stoi otworem  finał 
ogólnopolski.  Przedtem  muszą 
jednak  przebrnąć przez półfinał 
konkurs  Miss  Polonia. 

  *  * 

Curacas  —  6osobowy  zes
pół  utworzony  przez  miesz
kańców Peru, Ekwadoru  i Boli
wii ,  często  koncertuje  osta
tnio  na  cieszyńskim  Rynku. 
Podczas ferii zimowych  ich  mu

zyka  ludowa  rozbrzmiewała 
także w Wiśle. Do  Ustronia  nie 
zawitali. 

  *  * 
W Trzyńcu działa telefon ekolo
giczny (0659  22746).  Informa
cje  o  poziomie  zanieczyszczeń 
w  tym  rejonie,  skąd  to  i  owo 
wędruje powietrzem do nas, po
dawane  są  w języku  czeskim. 

*
W  listopadzie  ruszył  w  Cie

szynie  drugoligowy  hokej.  No
wo utworzony na tę okazję klub 
CKH  niestety od początku  cho

ruje  na  brak  pieniędzy.  Mimo 
dobrej postawy w rozgrywkach, 
ta przygoda może dobiec końca. 
Chyba,  że  znajdzie  się  możny 
sponsor... 

Nowoczesna  hala  sportowa 
oddana  do  użytku  przed  dwo
ma  laty  przy  ZSZ  w  Cieszynie, 
służy nie tylko  uczniom.  Z  siło
wni,  salki  tenisowej  oraz  par
kietu  koszykarskiego  i  siatkars
kiego, często korzystają  amato
rzy  ruchu  i  rekreacji  z  miasta. 

(nik) 



W jednym z największych zakładów pracy Ustronia PP  Uzdrowisko 
Ustroń, obyło się w dniu 24.02.94 Ogólne zebranie delegatów — będące 
obok rady pracowniczej organem samorządu załogi. Delegaci uchwalili 
nowy  statut  oraz  ordynację  wyborczą,  przyjęli  sprawozdanie  Rady 
Pracowniczej za  okres  od  czerwca  93 do  lutego  94, a  także  w drodze 
uchwyły  przyjęli  „Porozumienie  w  sprawie  zakładowego  systemu 
wynagrodzenia",  które  wymaga  teraz  wspólnej  akceptacji  związków 
zawodowych  i  Dyrektora.  Pozytywnie  zaopiniowano  sprawozdanie 
Dyrektora Przedsiębiorstwa za rok  1993 oraz dokument  zatytułowany 
„Funkcje PP Uzdrowiska  UstrońJastrzębie  i kierunki jego rozwoju". 
Zebranie  sprawnie prowadziła  Agata  Tamowiecka. 

ćr  *  tfr 

Ostatnie mrozy pozwoliły przygotować lodowisko na osiedlu Cieszyń
skim.  Dawniej  tradycyjnie  każdej  zimy  na  każdym  osiedlu  było 
lodowisko,  często robione przez  samych  mieszkańców. 

•¿r  *  ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Helena Dustor,  lat  80, ul. Źródlana  116 
Mari a Ciompa,  lat  85, ul. Ogrodowa  26 

*   ¿r 
23 lutego w Urzędzie Miejskim  odbyło  się zebranie  Towarzystwa 

Opieki nad  Niepełnosprawnymi,  na  które  zaproszono  również  osoby 
zaangażowane w imprezę w Prażakówce na rzecz dzieci niepełnospraw
nych, podczas której odbyła się aukcja dzieł sztuki zorganizowana przez 
grupę  plastyczną  „Brzimy"  oraz  występy  i pokaz  mody.  Wszystkim 
zaproszonym wręczono pamiątkowe dyplomy. Na zebranie przyszły też 
dziewczęta biorące udział w pokazie mody w Prażakówce. Po zebraniu 
TONN  przybyłe  do  UM  dziewczęta  dyskutowały  o  możliwości  zor
ganizowania  następnego  pokazu,  który  powinien  opierać  się na ujed
noliconej kolekcji.  Założono,  że  mógłby  się  on  odbyć  w amfiteatrze 
podczas imprezy otwierającej sezon letni w Ustroniu. Zastanawiano się 
również  nad  włączeniem  się  młodzieży  w  organizację  imprez  spor
towych. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Mari a Chrapek, lat  87,  Ustroń 
Jan Malec,  lat  81, ul. Łączna 58 
Józef  Cholewa, lat  78, ul. Dominikańska  6 
Stefania Dworak,  lat  71, ul. Źródlana  19 
Krystyna Chowaniec,  lat  84, ul. 3 Maja  18/7 

Podziękowanie  Urzędowi  Miasta,  Parafii  RzymskoKatolickiej, 
sąsiadowi i  Ustroniakom, którzy  pomagali 

Śp.  Krystyni e  Chowaniec 
w jej  ostatnich latach i pożegnali po  raz ostatni 

Jerzy Niemiec z  Żoną i synem 

Serdeczne podziękowania  za  złożone  Wyrazy  współczucia,  wieńce 
i kwiaty,  liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

śp.  Józefa  Cholewy 
ks. Januaremu z Parafii Najświętszej Marii  Panny, rodzinie, sąsia
dom, znajomym, kolegom z pracy,  delegacji z ,JCutni"  Ustroń oraz 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa  RODZINA 

18.02.94 r. 
O godz. 9.15 na ul.  Daszyńskiego 
pod  Fiata  126 nagle wtargnął pie
szy. Kierowca  trzeźwy. Pieszy nie 
doznał  obrażeń. 

17/18.02.94 r. 
W  nocy  dokonano  włamań  do 
dwóch  samochodów  stojących na 
parkingu przy Szpitalu  Uzdrowis
kowym. Skradziono drobne rzeczy 
znajdujące się w  samochodach. 

18.02.94 r. 
W  DW  „Zagłębie"  ujawniono 
konserwatora pełniącego swe obo
wiązki w stanie nietrzeźwym. Wy
nik  badania — 0,64 prom. 

18.02.94 r. 
O  godz.  19 na  ul.  Grażyńskiego 
kierujący Fiatem  126 mieszkaniec 
Ustronia  wymusił  pierszeństwo 

 na  Fiacie  126 kierowa
nym przez mieszkańca  Wisły. Po
szkodowany po zdarzeniu  oddalił 
się z miejsca kolizji . Sporządzono 
wniosek do  kolegium. 

21.02.94 r. 
O godz. 5.40 doszło do usiłowania 

kradzieży  samochodu  VW  Pasat 
należącego  do  obywatela  Nie
miec.  Osoba  podejrzana  o  kra
dzież  została  zatrzymana  przez 
konserwatora  DW  „Ziemowit". 
Postępowanie  wyjaśniające  pro
wadzi  komisariat. 

21.02.94 r. 
0  godz.  18 na ul. Lipowskiej kie
rujący Fiatem  126 potrącił piesze
go, mieszkańca Lipowca. Poszko
dowany  84letni  mieszkaniec  Li
powca po udzieleniu pierwszej po
mocy został zwolniony do domu. 
Komisariat ustala kierującego sa
mochodem. 

21/22.02.94  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
sklepu  spożywczego  przy  ul.  Li
powskiej. Sprawca wyważył drzwi 
1 skradł drobne artykuły na kwotę 
2 min  zł. 

23.02.94 r. 
O godz. 17.20 patrol ruchu drogo
wego z Cieszyna zatrzymał na ul. 
Daszyńskiego  nietrzeźwego  mie
szkańca  Ustronia  kierującego 
Fiatem  126.  Wynik  badania 
— 0,31 prom. Sporządzono wnio
sek  do  kolegium. 

17.02 —  stwierdzono,  że  właści
ciel  kiosku  warzywnego  przy  ul. 
Daszyńskiego wysypuje swe śmie
ci do  kontenerów  miejskich.  Nie 
potrafił  też  udokumentować  iż 
wywozi  śmieci. 

18.02 — w wyniku  kontroli  uka
rano  mieszkańca  Bytomia  grają
cego  na  targowisku  miejskim 
w „trzy  kubki" 

19/20.02.  —  w  czasie  weekendu 
kontrolowano  miejsca w  pobliżu 
wyciągów  narciarskich.  Tym  ra
zem  nie  stwierdzono  zbyt  wielu 
kierowców nieprawidłowo parku
jących. 

21.02. — kontrolowano czy właś
ciciele  sklepów  wywiązują  się 
z obowiązku  posypywania  chod
ników przed sklepami.  Nakazano 
posypanie  chodnika  przed  Kro
kusem  i  oblodzonej części  targo
wiska. 

21.02  —  nakazano  wywiezienie 
śmieci z przepełnionych  pojemni
ków obok cukierni przy ul. 3 Maja 
oraz  naprawę  zniszczonej  rekla
my  wypożyczalni  kaset  wideo 
przy  ul.  Gałczyńskiego. 

22.02  —  przeprowadzono  kont
rolę porządku przy domach wcza
sowych na Zawodziu. W czterech 
przypadkach  sporządzono proto
koły  w których  wyznaczono  ter
min  zaprowadzenia  porządku  do 
końca  lutego. 

23.02.  —  stwierdzono  zasypy
wanie  jaru  przy  DW  „Roso
mak" gruzem budowlanym pozo
stałym  po  budowie  kortu  teniso
wego. 

23.02. — przeprowadzono  wyry
wkową  kontrolę  posesji  przy  ul. 
Reja  i  Skłodowskiej.  Stwierdzo
no,  że  wielu  mieszkańców  nie 
posiada  kubłów  na  śmieci  i  nie 
potrafi  wykazać  się  dokumen
tami  świadczącymi o wywozie fe
kalii. 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

Specjalnością  J.  Wała
cha  były  typy  góralskie. 
„Są  tu  typy męskie,  moc
ne,  wyraziste;  są  mister
nie  wykonane  typy  gaź
dzinek,  góralek,  gajdo
szy,  prządek,  muzykan
tów  wiejskich"  —  pisał 
o  Wałachu  jeszcze  przed 
wojną  A .  Mi lata. 
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W  poniedziałek  21  lutego  na  stokach  Poniwca  rozegrano 
zawody  narciarstwa  alpejskiego  o  „Puchar  Prezesa  SkiClub 
Marabu"  w  slalomie  gigancie.  Wystartowali  uczniowie  wszyst
kich  ustrońskich  szkół  podstawowych.  Ponadto  na  stokach 
Poniwca dopingowali  startujących narciarzy  ich koledzy. W  su
mie  w  len  pogodny  dzień  przebywało  lam  około  800  dzieci 
i młodzieży  ze swymi  wychowawcami.  Jeden  dzień  na  świeżym 
powietrzu  na  pewno  przyniósł  wszystkim  więcej  pożytku  niż 
siedzenie w murach  szkolnych. Startujący rywalizowali w trzech 

Fot.  W.  Suchta 

grupach  wiekowych,  jednak  zawsze  z  równą  ambicją.  Nato
miast  umiejętności  poszczególnych  zawodników  różniły  się  na 
tyle,  że  między  pierwszym  a  ostatnim  różnica  czasu  wynosiła 
blisko  5  minut.  O  to  też  mieli  organizatorzy  pretensje  do 
nauczycieli  wychowania  fizycznego,  że  nie  przeprowadzili 
w  swych  szkołach  wstępnych  eliminacji,  które  wyłoniłyby 
najlepszych  na  zawody  ogólnomiejskie.  Chwile  grozy  przeżyli 
wszyscy, gdy jeden  ze startujących sunął w dół nie przejmując się 
tyczkami  i nie wiadomo  było,  czy zdoła  sam  się zatrzymać,  czy 
też  uczyni  to  na  jakiejś  przeszkodzie.  Wszystko  skończyło  się 
szczęśliwie,  lecz  w  przyszłości  nauczyciele  powinni  wystawiać 
w  reprezentacji  swych  szkół  uczniów,  których  umiejętności 
narciarskie  są  im  przynajmniej  pobieżnie  znane.  W  tegorocz
nych zawodach  wzięło, udział  196 uczniów, w tym  46 dziewcząt, 
a  powyższe  uwagi  odnoszą  się  do  zaledwie  kilku.  Reszta 
wykazywała  się  sporymi  umiejętnościami.  Ostatecznie  osiąg
nięto  następujące  wyniki: 

Grupa  I,  klasy  I—I V 
Dziewczęta:  1.  Katarzyna  Wiejacha  (czas  52,56  SP2),  2.  Sara 
Jakubowicz  (57,73  SP2),  3.  Ewa  Pietrzyk  (59,48  SP2), 
Chłopcy:  1. Jacek  Jurasz  (47,06  SP2),  2. Piotr  Gomola  (50,68 
SP1)  3.  Jarosław  Szeja  (54,44  SP2) 
Grupa  II ,  klasy  V—VI 
Dziewczęta:  1. Anna  Raszka  (1.00,26  SP1),  2.  Sylwia  Kubala 
(1.01,77  SP2),  3.  Dorota  Rożnowicz  (1,02,61  SP6) 
Chłopcy:  1. Jakub  Gałaszek  (50,65  SP2),  2.  Grzegorz  Śliwka 
(50,80  SP3)  3.  Piotr  Śliwka  (51,38  SP3) 
Grupa  111,  klasy  VII—VII I 
Dziewczęta:  1.  Ewa  Piątek  (58,40  SP2)  2.  Joanna  Siwiec 
(1.00,31  SP2)  3.  Joanna  Siedloczek  (1,05,65  SP2) 
Chłopcy:  1. Sławek  Sikora  (51,01  SP1),  2.  Kajetan  Kajetano
wicz  (53,54  SP1)  3.  Paweł  Gomola  (53,98  SP3) 

W  klasyfikacji  generalnej  wszyscy  jechali  na  tej  samej  trasie. 
Najlepszą  ustrońską  alpejką  szkół podstawowych  została  Kata
rzyna  Wiejacha,  a  najlepszym  alpejczykiem  Jacek  Jurasz. 

Zawody  były  bardzo  dobrze  zorganizowane.  Na  mecie  zain
stalowano  fotokomórkę,  a  trasa  idealnie  nadawała  się  do 
slalomu  giganta.  Tyczki  ustawił  trener  „SkiClub  Marabu" 
Stanisław  Migdał.  Na  najlepszych  czekały  atrakcyjne  nagrody. 
Całe  zawody  można  było  zorganizować  dzięki  sponsorom: 
Michałowi Bożkowi, Ottonowi  Maroszowi, Marianowi  Pracho
wskiemu, hotelowi Muflon, Zbigniewowi Brychowi,  Romanowi 
Kubali,  hotelowi  Marabu  i  Urzędowi  Miejskiemu.  Nad  bez
pieczeństwem  zawodników  czuwali  ustrońscy  goprowcy. 

Po  zawodach  poprosiliśmy  prezesa  Towarzystwa  Narciars
kiego  „SkiClub  Marabu"  Adama  Jurasza  o  któtką  rozmowę: 
—  Ile  kosztowało  zorganizowanie  zawodów  o  tej  skali? 
—  Zgromadzono  nagród  za  12 min,  fotokomórka  kosztowała 
3 min. Do  tego doliczyć trzeba przygotowanie  stoku, pracę wielu 
osób,  które nie  wzięły  za  to pieniędzy.  Najważniejsze jest  to,  co 
zrobiono dla dzieci. Jest  satysfakcja, że można dać i wielu jest  na 
to chętnych.  Nie  zawsze jednak  można  liczyć na  Urząd  Miejski. 
—  Miasto  może  by  finansowało,  ale  nie  ma  pieniędzy. 
—  Ale  tym  dzieciom  trzeba  coś dać.  Przykro  mi,  że w  ustrońs
kim  klubie  trenuje pięć dzieci  spoza  Ustronia.  Jednak  jeżeli  nie 
będzie  finansowej  pomocy,  to  sami  sponsorzy  utrzymają  tylu 
zawodników  na  ile  będzie  ich  stać.  Gdybym  miał  dochody 
miliardowe  nie  byłoby  problemu.  Al e  firma,  którą  prowadzę 
daje  pieniędzy  ile  daje  i  za  to  mogę  prowadzić  kilk u  zawod
ników.  Mają  już  osiągnięcia  —  Zbyszek  Gomola  i mój  starszy 
syn Marcin  z powodzeniem  startują w Pucharze Europy.  Dzięki 
tym  zawodom  na  Poniwcu,  które  odbyły  się już  po  raz  drugi, 
znowu  przyjmiemy do  klubu  dwóch  nowych  zawodników.  Zle 
się  dzieje,  że  UM  nie  chce  współpracować  finansowo  w  or
ganizowaniu  zawodów  narciarskich  na  Poniwcu.  Przez  to  nie 
zostały  rozegrane  w  tym  roku  w  Ustroniu  zawody  o  Puchar 
Europy.  A  mamy  w  Poniwcu  stok  z  homologacją  FIS.  (WS) 

O C Z Y Ś C I Ć  P O T O K I 
22  lutego  zebrała  się  Komisja  Ochrony  Środowiska  Rady 

Miejskiej.  Dyskutowano  nad  miejskim  funduszem  ochrony 
środowiska  i  gospodarki  wodnej,  który  postanowiono  prze
znaczyć  na  wykonanie  badań  wody  i  zagospodarowanie  ujęć 
źródlanych,  rekultywację  trawników  i  ścieżek,  prześwietlenie 
i  formowanie  koron  drzew,  usuwanie  i  sadzenie  drzew,  pod
łączenie Szkoły Podstawowej  w Nierodzimiu  do  kolektora  oraz 
na  konkurs  ekologiczny.  Podkreślano,  że  przyjeżdżający  do 
Ustronia  muszą  mieć  okazję  do  napicia  się  czystej  źródlanej 
wody. Celem musi  być także oczyszczenie  ustrońskich  potoków 
tak,  by  woda  w  nich  płynąca  nadawała  się  do  picia.  Tłumnie 
odwiedzane  źródło  Karola  świadczy,  że  dobra  czysta  woda 
źródlana  może  być  atutem  naszego  miasta.  Szczególnie  kura
cjusze zainteresowani  są  wodami,  w których  występują  minera
ły, a takie źródła są w Ustroniu  trzy. Należy je  zagospodarować, 
zaczynając  od  najpopularniejszego  obecnie  źródła  Karola. 
Dyskutowano  także  nad  sprawozdaniem  z  realizacji  programu 
społecznogospodarczego  miasta  w  dziedzinie  ochrony  środo
wiska  w  1993  r.  Prace  w  Młynówce,  czyszczenie  potoków, 
ekspertyzy  wysypiska,  prace  interwencyjne,  druk  folderów 
ekologicznych  to  najważniejsze działania  proekologiczne  w  na

szym mieście w ubiegłym  roku. Na  posiedzeniu  komisji  mówio
no  także o podłączeniu  się poszczególnych  posesji do  kolektora 
miejskiego. Zauważono,  że ciągle brak  mechanizmów  motywu
jących  mieszkańców  do  podłączenia  się.  Sprawia  to,  że  nadal 
korzysta  się z szamb,  które  w jakiejś części  nie  są  szczelne,  a  to 
powoduje  zanieczyszczenie  wód  podskórnych. 

(WS) 

FoL  W. Suchta 



Od  jesieni  ubiegłego  roku 
w  Prażakówce  działa  dyskoteka 
„Mirage  2000".  Spodobała się 
młodym  ludziom  i w  weekendy 
tłumnie  przybywają  do  Ustronia 
by  się  zabawić.  Jest  to  głównie 
młodzież okolicznych  miejscowo
ści,  choć  nie  brak  na  dyskotece 
gości ze Śląska. Każdy, kto w so
botę późnym wieczorem  przecho
dził  lub  przejażdżał  obok  Praża
kówki, zauważył  sznur  samocho
dów parkujących wzdłuż  ul.  Da
szyńskiego. Tłumnie  odwiedzany 
lokal to również problemy. Miesz
kańcy  okolic  Prażakówki  skarżą 
się na  nie  zawsze  kulturalnie  za
chowującą  się  młodzież.  Dysko
teki  w Prażakówce  odbywają  się 
z  przerwami  od  dwudziestu lat 
i  zawsze  miały  swych  zwolenni
ków i przeciwników.  Tak  jest 
i  obecnie. Najczęściej pojawia się 
pogląd o zagrożeniu  bezpieczeńst
wa w mieście. O wypowiedź w tej 
sprawie poprosiliśmy  komendan
ta  Piotra  Gawłowskiego,  który 
o  dyskotece  „Mirage  2000"  po
wiedział: 

Do  Komisariatu  Policji 
w  Ustroniu  w ostatnim  okresie 
czasu  zaczęły  napływać  sygnały 
od mieszkańców o występujących 
zagrożeniach  i negatywnych  zja
wiskach  wokół  lokalu  „Mirage 
2000". Dochodzi tam do zagrożeń 
bezpieczeństwa  w ruchu  drogo
wym  w związku z parkowaniem 
dużej  ilości  pojazdów  na  chod
niku po obu  stronach ulicy.  Dru
gie zagrożenie  to  częste  szamota
niny  nietrzeźwych  młodzieńców 
na zewnątrz lokalu. Ponadto w re
jonie  os.  Cieszyńskiego  i  wokół 
lokalu  nasiliły  się  włamania  do 
samochodów,  kiosków,  niszcze
nie  mienia. Patrole policji pełniące 
służbę w  tym  rejonie  stwierdzają 
zjawisko  znacznego  upojenia  al
koholem młodych  ludzi. Komisa
riat nie jest przeciwnikiem  prowa
dzenia  działalności  rozrywkowej 
lecz  będzie  zdecydowanie  wystę
pował,  by  ograniczyć  negatywne 
zjawiska.  W  związku z  tym  od
było  się  spotkanie  u burmistrza 
z właścicielami  lokalu  mające na 
celu  wypracowanie  sposobu  pro
wadzenia  dyskoteki  „Mirage 
2000". 

O ustosunkowanie się do wypo

wiedzi  komendanta  poprosiliśmy 
Ryszarda  Muma  prowadzącego 
„Mirage  2000". 
„Otwierając  dyskotekę  myśleliś
my  o młodzieży  szkół  podstawo
wych  oraz  licealnych,  a  także 
o osobach dorosłych. Jest to jedy
na  dyskoteka,  w której  młodzież 
chętnie się bawi. Pomimo, że dys
koteka jest naszą  główną  działal
nością  myślimy  również  o dzie
ciach,  dla  których  chcemy  zor
ganizować „Min i show" polegają
cy na interpretacji przez najmłod
szych  znanych  przebojów.  Dla 
młodzieży, poza dyskoteką, orga
nizujemy pokaz mody, konkursy, 
turnieje bilarda. Natomiast doro
śli mogą  bawić się u nas na  spec
jalnych  potańcówkach,  na  któ
rych  przypominają  sobie  stare 
przeboje  niezapomnianych  Czer
wonych  Gitar. 

Prażakówka  działa  od  lat  i za
wsze  samochody  parkowały  po 
obu  stronach  chodnika.  Ludzie 
wychodzący  z dyskoteki  zacho
wują  się podobnie jak  kiedyś. Są 
wśród  nich nietrzeźwi, zakłócają
cy spokój i ci, którzy po prostu idą 
do domu. Przecież włamania zda
rzają  się  niezależnie  od  istnienia 
dyskoteki.  To  samo  dotyczy  sa
mochodów. Pod naszą  dyskoteką 
faktycznie  parkuje  ich  wiele,  nic 
więc dziwnego,  że złodzieje  upo
dobali sobie to miejsce. Nie mamy 
nic też przeciwko temu, by policja 
karała  kierowców  nieodpowied
nio  parkujących.  Jeżeli  chodzi 
0  porządek  wewnątrz  lokalu,  to 
nie  mamy  z tym  żadnych  pro
blemów. Osoby nietrzeźwe są wy
prowadzane na zewnątrz, co częs
to  powoduje  ich  agresywne  za
chowanie. W takich przypadkach 
liczymy  na  współpracę  z policją. 
W  dniach,  w których  w  naszej 
dyskotece  jest  nasilony  ruch, 
dwóch  ludzi  z ochrony  pilnuje 
porządku  na zewnątrz  lokalu. 
W  takich  dniach  pod  koniec 
działalności  są podstawiane  au
tobusy do Cieszyna, Wisły i Sko
czowa,  by wracająca  młodzież 
nie  zakłócała  spokoju.  Chcemy 
„Mirage  2000"  prowadzić  nadal 
dla  mieszkańców i liczymy na 
współpracę  z  władzami  miasta 
1 policją. 

(WS) 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 1 w  Ustroniu  wyraża 

serdeczne  podziękowanie  Radzie  Rodziców  i wszystkim  spon
sorom  za  zorganizowanie  „Balu  Rodzicielskiego".  Całkowity 
dochód  wynoszący  63  000  000  zł.  przeznaczono  na  fundusz 
rozbudowy  szkoły. 

Fot.  K.  Marciniuk 

WM 

Na  stoku  Cieńków  w WiśleMalince przez  3 dni  rywalizowali 
skibobiści,  walcząc o  tytuły  mistrzostw  świata.  Ich  zmaganiom 
towarzyszyły  liczne  grupy  kibiców.  Byli  wśród  nich  m.in. 
uczniowie  ustrońskich  szkół  podstawowych  i średnich,  którzy 
urządzili  sobie  tzw.  dni  bez  teczek.  Grupę  z  wiślańskiego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  „pilotował" Tomasz Kamiń
ski  —  nauczyciel i radny  ustroński  w jednej  osobie. 

Mistrzostwom  towarzyszyła  też  bardzo  sympatyczna  mas
kotka  nazwana  „Wiślaczek" .  Kibice  i  turyści  mogli  ją  kupić  za 
300  tys.  zł.  Kilk a  bardziej  wyrośniętych  (jak  ta na  zdjęciu) 
służyło  do  wspólnych  fotografii,  stanowiących  atrakcyjną  pa
miątkę  z imprezy.  „Wiślaczka"  zaprojektował  ceniony  ustroń
ski  plastyk  Zbigniew  Niemiec,  członek  grupy  „Brzimy" .  Jego 
autorstwa  był  również  plakat  mistrzostw.  W komitecie  or
ganizacyjnym  udzielał  się  wielce  inny  ustroniak  — Andrzej 
Piechocki.  Wśród  sponsorów  był  m.in.  PSS  Społem. 

Na  otwarcie  mistrzostw  (o  czym  informowaliśmy)  zjechał 
wicepremier  Cimoszewicz,  a  latem  podczas  jubileuszowego 
Tygodnia  Kultury Beskidzkiej i we wrześniu na  otwarciu  Szkoły 
Muzycznej,  obecny  był  wiceminister  Jagiełło.  Nasi  sąsiedzi 
korzystając z obecności  wysoko  postawionych  gości,  promują 
swoje  miasto  i sprzedają  jego  walory.  Celem  tym  służy  także 
powołanie  Oddziału  Zrzeszenia  Polskich  Hoteli  Turystycznych 
skupiającego miejscowych  gestorów  i organizatorów  wypoczy
nku.  Zjednoczyli  oni  siły,  chcąc  przysporzyć  korzyści  miastu 
i  sobie...  , 

(mk) 

Nowo otwarty 

MAGIE L  ELEKTRYCZN Y 
U S T R O Ń,  ul. 3 Maj a 9 

zaprasza pt.  klientów do swego punktu  (z  tylu sklepu 
PEWEX)  od poniedziałku  do piątku  9—17 

l 
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Ogłoszenia  drobne 

Znakowanie  samochodów  —  po
niedziałek,  środa,  piątek  12—17. 
Ustroń,  ul.  Stalmacha  7,  tel. 
2601. 

Angielski  —  początkujący,  śred
nio  zaawansowani  (możliwość 
dojazdu  do  ucznia)  Wisła,  tel. 
2403 po  18.00. 

Kupię  M3  w  Ustroniu.  Tel. 
2945. 

Zatrudnię  księgową,  tel.  2851. 

Przestrajanie  telewizorów  SE
CAMPAL,  Ustroń,  ul.  Sikors
kiego 4,  tel.  3409  lub  3333. 

DW  „Jaskółka"  UstrońZawo
dzie  sprzeda  po  atrakcyjnych  ce
nach wycofane z eksploatacji: we
rsalki,  fotele, krzesła,  ladę  recep
cyjną,  ladę  bufetu,  lustra  łazien
kowe,  muszle,  umywalki,  spłucz
ki ,  oprawy  świetlówek,  okna, 
drzwi  z  futrynami, baterie  prysz
nicowe  i  umywalko we,  wykładzi
nę, TV — cz.b. Sprzedaż w godzi
nach  od  8 do  10. 

ANTEN Y  SAT  +  montaż 

Z A P R A S Z A  USTROŃ  Tel.  23 34  _ 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Za  zorganizowanie  Aukcji  Obrazów,  Rzeźby  i  Wyrobów  ze  złota 

pragnę  podziękować  twórcom  ustrońskim,  którzy  podarowali  swoje 
prace,  a  także  prowadzącym  Pani  mgr  Renacie  Białas  i  Panu  An
drzejowi  Piechockiemu  oraz  Pani  mgr  Daucie  Koenig  za  „trzymanie 
finansów". 

Za przygotowanie  występów  zespołów młodzieżowych  oraz  modelek 
gorąco  pragnę  podziękować  Paniom  Irenie  Wińczyk,  Halinie  Darm
staedter, Czesławie Chlebek, Wandzie Węglorz oraz Katarzynie  Gawlas. 

Za  udział  w  Pokazie  Mody  dziewczętom  ze  Szkoły  Podstawowej, 
z LO Kopernika  —  filia w Ustroniu  i Technikum  Mechanicznego  oraz 
zespołowi  „HADARM" ,  Elizie  Jędrusik,  Romie  Mazur,  Jolancie 
Bohuckiej,  Klaudii  Gruszczyk,  Joannie  Wasilewskiej,  Ewie  Piątek, 
Joannie  Głowackiej,  Sylwii  Kubala,  Magdalenie  Śliwka,  Agnieszce 
Wróblewskiej,  Jolancie  Śliwka,  Agacie  Heczko,  Patrycji  Furchel,  Oli 
Holeksa, Adrianie Ślebioda, Beacie Sikora i Katarzynie Sikora za udział 
w  występach. 

Za wypożyczenie odzieży, butów i dodatków podziękowania  składam 
PSS „Społem" sklep nr 30 — konfekcja, ul. Partyzantów—na  ręce Pani 
Marty  Hudzieczek  oraz  Pani  Bogusławie  Kowala  właścicielce  sklepu 
„MAXI "  w pawilonach  przy  ul.  Partyzantów. 

Za  sponsorowanie  i  pomoc  w  imprezie  dziękuję  Panu  Michałowi 
Bożkowi—Wytwórni  Wód Gazowanych  „Ustronianka" i Pani  Urszuli 
Skwara  —  „DELICJE".

Za  nieodpłatne  udostępnienie  sal  „CafeBar"  i  „DISCOMirage 
2000"  serdecznie  dziękuję  Gospodarzowi  imprezy  Panu  Ryszardowi 
Mumowi  oraz  Pani  Henryce  Tambor  za  udostępnienie  sal  DK  „Kuź
nik"  i pomoc  w przygotowaniu  imprezy. 

Serdecznie dziękuję Paniom  z TONN  za przeprowadzenie  sprzedaży 
prac  dzieci  Danucie  Kubali,  Irenie  Dutkiewicz,  Annie  HanusDyrda, 
Lidi i Mieszek,  Krystynie PattlockBrandys,  Elżbiecie  Głowinkowskiej 
Annie Szymali, Bernadecie Błanik, Krystynie Szymali, Joannie Gburek 
Helenie Szczepańskiej i Elżbiecie KożdońBuchta  oraz Paniom z Ośrod 
ka  RehabUitacyjnoWychowawczego  w  Ustroniu  Beacie  Choromań 
skiej, Beacie KrośniakKiszka,  Iwonie Kukla, a także Panu  Ryszardowi 
Szymkiewicz  za  pomoc  w  oprawieniu  prac. 

Za  pomoc  w  organizacji  imprezy  Agnieszce  Szymkiewicz,  Magdzie 
Kaweckiej,  Arturowi  Piętrusiakowi,  Markowi  Chabrowskiemu,  An
toniemu  Dyrdzie. 

Andrzej   Georg 

Uwaga  — niebezpieczni  narciarze.  Fot.  W.  Suchta 

Przyjmę do pracy w WW G  „Ustronianka " 

kierowców z kat. I i II  prawa jazdy, 
którzy  posiadają  aktualne  zatrudnienie, 

a z różnych przyczyn chętnie zmienią  miejs

ce pracy.  Za  rzetelną pracę oferuję  wysokie 

wynagrodzenie. 
  «mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm 

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  plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Wystawa Alicj i OpuchowskiejSzymańskiej „Zatrzymane w skórze" 
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  uprzed
nim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maja 68,  tel.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

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

Galeria  grupy  ustrońskich  twórców  „Brzimy " 
—  wystawa  stała  CIR  —  Rynek 

Ognisko Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych,  rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i  współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 

Wieczór  muzyczny  przy  świecach: 
11.3.1994  r.  TRI O  HARMONIJE K  USTNYCH  „CO N  BRIO" 
godz.  17.00  (2krotni  mistrzowie  świata) 
piątek  Restauracja  „Parkowa""  —  wstęp  wolny 

23.1994  r.  KONCERT  ORKIESTR Y  KAMERALNE J 
godz.  16.30  SZKOŁ Y  MUZYCZNE J  W  CIESZYNI E 
środa  Ogród  Zimowy  Śląskiego  Centrum  Rehabilitacji 

„REPTY"  UstrońZawodzie. 



w 

Ruda żelaza w Śląskich Beskidach 
Kiedy  lud  śląski  odkrył  obecność  rud  żelaznych  w  Beskidach 

Śląskich  i  kiedy  je  zaczął  zużytkować,  trudno  stwierdzić.  Nie 
opowiadają  o tem żadne podania,  ani żadne kroniki.  Prawdopodo
bnie jednak  i tu  od  dawien  dawna  wytapiano  żelazo, potrzebne  do 
codziennego  użytku,  w  małych  zagłębieniach  w  ziemi  z  węglem 
drzewnym  przy  pomocy  miechów  kowalskich.  Uzyskane  bryły 
żelaza  ogrzewano  i  kuto  następnie  ręcznemi  młotami  aż  do  uzys
kania żelaza kowalnego. Później budowano niskie piece t. zw. wilki , 
przy  których  używano  silniejszych  już  duszy,  zaś  do  kucia  żelaza 
zaczęto  używać  młotów,  poruszanych  wodą.  Na  miedziorycie, 
przedstawiającym  mapę  Śląska  Cieszyńskiego  z  roku  1730,  za
znaczono  pierwszy  raz  istnienie  młotów  żelaznych,  czyli  hamrów 
w Morawce  i  Starych  Hamrach.  Natomiast  w pobliskim  Frydlan
dzie,  należącym  do  przedsiębiorczych  biskupów  ołomunieckich, 
istniała  huta  żelazna  już  podczas  wojny  30letniej  i  dostarczała 
wojskom cesarskim  materiałów  wojennych, jak  armat  i kul  armat
nich, granatów, żelaznych bram i pomostów do twierdz. Właściciele 
Śląska  Cieszyńskiego,  jak  ostatni  Piastowie  Cieszyńscy  i  następcy 
ich,  Habsburgowie,  nie  interesowali  się  obecnością  rudy  żelaznej 
w ich  posiadłościach. 

Dopiero  Albert,  książę  saski  i  królewicz  polski,  który,  żonaty 
z  córką  Marji  Teresy,  Marją  Krystyną,  otrzymał  z  nią  Ks. 
Cieszyńskie  jako  lenno,  zwrócił  na  tę  okoliczność  uwagę  i  po
stanowił  ją  wyzyskać  i przystąpić do  wydobywania  i  przetapiania 
rudy żelaznej. Jako  pierwsze  miejsce pod  budowę  wysokiego  pieca 
i  kuźnic  wybrał  Ustroń,  nieludną  wioskę  górską,  obejmującą  dwa 
folwarki.  Folwarki  te  w  większej  części  rozparcelowano,  a  za 
uzyskane fundusze wybudowano w roku  1772 wysoki piec, w r. 1780 
kuźnicę,  zwaną  hamrem  Adama.  Wysoki  piec  stał  w  pobliżu 
dzisiejszego stawu  w centrum  Ustronia,  kuźnica  Adama  w miejscu 
dzisiejszej fabryki  firmy  Brevillier.  W  następnych  latach  powstała 
obok  wysokiego  pieca  kuźnica  Jan,  obok  kuźnicy  Adama  w  roku 
1820 kuźnica  Alberta,  zaś  w Górnym  Ustroniu,  poniżej dzisiejszej 
leśniczówki, kuźnica Krystyny.  Istniały więc trzy ośrodki przemysłu 
żelaznego  w  Ustroniu.  Młoty  we wszystkich  tych  kuźnicach  poru
szane  były  zapomocą  siły  wodnej.  W  roku  1820  stanęła  też  obok 
wysokiego  pieca  odlewarnia,  w  której  odlewano  koło  zębate, 
moździerze,  garnki,  piece,  części  maszyn  i.t.p.  Ks.  Albert  postarał 
się o przywilej cesarski, mocą  którego w calem  Ks. Cieszyńskim  nie 
wolno  było  używać  innego  żelaza,  tylko  ustrońskiego. 

Z przemysłem  żelaznym  łączy się także powstanie  Ustronia  jako 
miejsca kąpielowego. Mianowicie używano wówczas chętnie kąpieli 
żużlowych,  czyli  t.zw.  szlakowych.  Żużel  produkt  uboczny  wyso
kich  pieców,  wkładano  w  kawałkach  jeszcze  gorących  do  wody 
w  łazienkach  i  w  ogrzewanej  w  ten  sposób  wodzie  kąpano  się. 
Początkowo  sporządzano  takie  kąpiele  w  domach  prywatnych, 
dokąd żużel od wysokiego pieca przywożono. Ponieważ to  zabiera
nie żużli do  domów  przeszkadzało  w  pracy  koło  wysokiego  pieca, 
wybudował Ks. Albert w r.  1802 dom z łazienkami obok  wysokiego 
pieca,  na  którym  widniał  napis:  Regius  Hanc  Princeps  Albertus 
Struxerat  Aedem  Ut  Viatori  Ignitis  Restiuantur  Aquis  Vires,  co 
znaczy:  Królewski  książę  Albert  założył  ten  dom  celem  przy
wrócenia  gorącą  wodą  sił  wędrowcowi,  to  znaczy,  że  każdy 
przechodzień mógł się tam  wykąpać. Jest  to dzisiejszy dom kuracyj
ny,  zwany  przez  lud  traktjernią, który  w r.  1868 rozszerzono;  w  r. 
1908  zatynkowano  niestety  ten  historyczny  napis;  należałoby 
tablicę  tę  znowu  odsłonić. 

W roku  1825 przeszły dobra  Ks. Alberta, czyli Komory  Cieszyńs
kiej, na  arcyksięcia  Karola.  Za jego  czasów  zamieniano  w  r.  1837 
istniejącą  na  Polanie  papiernię  na  kuźnicę  Teresy;  należące  do  tej 
kuźnicy  zabudowania  stoją jeszcze dzisiaj obok  dworca  na  Polanie 
i noszą  do  dzisiaj nazwę  „do  papierni",  mimo  widniejącego dotąd 
napisu  „Theresia Hammer",  a w jednym  z nich  znajduje się jeszcze 
obecnie  turbina  wodna.  Był  to  więc  czwarty  ośrodek  przemysłu 
żelaznego  w  Ustroniu.  Około  roku  1840  objął  kierownictwo 
ośrodka  koło  kuźnicy  Adama  majster  Kotucz,  który  założył  koło 
niej małą  tokarnię  i  ślusarnię. 

Za  następcy  arcyks.  Karola,  którym  był  od  1847  arcyks.  Alb
recht,  osiągnął przemysł  żelazny  w  Ustroniu  swój szczyt  rozwoju. 
Warsztaty  Kotucza  rozbudowano  stopniowo  tak,  że  powstała 
w  nich  fabryka  maszyn.  W  r.  1867  powstała  przy  niej  kotlarnia 
i zakład  budowy mostów żelaznych,  1874 wytwórnia  śrub i nit. Tak 
więc z kuźnicy Adama  powstało wielkie przedsiębiorstwo, przez lud 
długo  jeszcze  nazywane  „do  Kotucza".  W  fabryce  tej  maszyn 
zbudowano  m.in.  pierwszy  na  kontynencie  pług  parowy. 

Równocześnie  zaczęto  w  kuźnicy  Krystyny  w  roku  1846  prze

prowadzać  próby  z  walcowaniem  żelaza.  A  że  próby  te  wypadły 
pomyślnie, założono obok  w roku  1854 walcownię pod  nazwą  huty 
Hildegardy.  Walce  poruszane  były  początkowo  wodą,  od  1859 
parą. W  tym  okresie najwyższego rozwoju  pracowało  w  przemyśle 
żelaznym w Ustroniu  przeszło  2000 robotników;  dla nich  wybudo
wano  kolonję w Hermanicach  w r.  1870. Wysoki  piec  produkował 
wówczas  tygodniowo  320 cen tarów  metrycznych  surowca. 

Ale ten świetny rozwój stał się także przyczyną  szybkiego  zaniku 
przemysłu  żelaznego  w  Ustroniu.  Wielkiego  bowiem  zapotrzebo
wania rudy żelaznej nie mógł już pokryć Śląsk Cieszyński. A właśnie 
w  tym  czasie  odkryto  na  Słowaczyźnie  daleko  wydatniejszą  rudę 
żelaza  i zaczęto  przywozić ją  drogą  kołową  na  Śląsk.  Starsi  ludzie 
dobrze jeszcze  te  czasy  pamiętają, jak  to  po  rudę  na  Słowaczyznę 
jeździli; daleka  i mozolna  była  to jazda,  trwająca około  2  tygodni. 
To  też  nic  dziwnego,  że  gdy  w  roku  1872  otwarto  ruch  na  kolei 
KoszyckoBogumińskiej,  którą  odtąd  rudę  przywożono  i  gdy 
Ustroń  znalazł  się  daleko  poza  jej  linią,  nastąpić  musiał  szybki 
upadek  przemysłu  żelaznego  w  Ustroniu.  W  r.  1877  przełożono 
walcownię  do  Trzyńca;  wielkie  maszyny  przewieziono  do  Trzyńca 
drogą  przez  Dzięgielów  i  Leszną.  I  opowiadają  starsi  ludzie,  że 
musiano  ściąć mnóstwo  drzew koło drogi, by uzyskać przejście dla 
tych  kolosów.  W  r.  1882 przeniesiono  zakład  budowy  mostów  do 
Lipiny  przy  Frydku.  Z  oboma  hutami  opuściło  blisko  1000 
robotników  Ustroń.  Pozostały  jeszcze  w  Ustroniu  wysoki  piec 
i odlewarnia, razem pod  nazwą  huty Elżbiety, dalej fabryki maszyn 
i kuźnica  Krystyny.  Lecz  i te nie mogły  się długo  utrzymać.  Mimo 
wybudowania  w  r.  1888  kolei  CieszynBielsko  z  odnogą  do 
Ustronia,  transport  rudy  do Ustronia był za drogi  i dnia 9  stycznia 
1897 wygaszono  tu  na  zawsze wysoki  piec, po  117letnim  istnieniu 
(ryc.  25);  w  roku  1904  zburzono  kuźnicę  Krystyny.  Tymczasem 
przeszły dobra  Komory  Cieszyńskiej w  1895 na  arcyksięcia  Fryde
ryka,  który  sprzedał  wszystkie  huty  i kopalnie  Igo  listopada  1905 
Towarzystwu  Hutniczogórniczemu.  Z  końcem  1906  zamknięto 
odlewnię,  1908 kotłownię przy  fabryce maszyn. Wreszcie w r.  1912 
nabyła  firma  Brevillier i Urban resztę hut ustrońskich  i utrzymuje je 
do dzisiaj w ruchu jako  fabrykę wyrobów kowalskich  i odlewiarnię. 

Dawny  wysoki  piec  w  Ustroniu,  istniejący do  1897  r. 

Tak  przeto z dawnej świetności  przemysłu  żelaznego w  Ustroniu 
pozostała  jako  reszta: 

Z  kuźnicy  Adama  fabryka  firmy  Brevillier,  z  kuźnicy  Alberta 
długi  budynek  mieszkalny  za  pięknym  starym  dębem  i  turbiną, 
z  ośrodka  w  centrum  gminy  stojące pustką  zabudowania,  służące 
jako  garaż  i  skład  wyrobów  betonowych,  i  turbina,  z  kuźnicy 
Krystyny  kawałek  muru  nad  młynówką,  porosłego  trawą  i  brzóz
kami,  i  turbina  w małym  domku  obok,  wreszcie  z kuźnicy  Teresy 
kilk a  domów  mieszkalnych  i  turbina.  —  Zaznaczyć  jeszcze  nale
ży,że  w  roku  1906  wybudowano  stojący  dzisiaj  pustką  brzydki 
czerwony  budynek  obok  głównej  drogi,  niedaleko  starego  dęba, 
t.zw. Ferdynandówkę,  ofiarą którego padła najładniejsza stara  lipa 
i kilka  pięknych  modrzewiów.  Już  to niestety  stwierdzić  trzeba,  że 
następcy  Komory  w  Ustroniu  nie  umieją  pogodzić  względów 
zarobkowych  z  estetycznemi. 

Czytelnik  wybaczy,  że historję przemysłu  żelaznego  w  Ustroniu 
przedstawiono  może  zbyt  obszernie.  Ale  wszak  Ustroń  to  jakby 
Zakopane  Województwa  Śląskiego.  A jeżeli  o przyszłość  Zakopa
nego, w którem  także kiedyś kwitnął przemysł żelazny, tyle się pisze, 
to  zasługuje na  to  i  Ustroń. 
(Artykuł pochodzi  z rocznika  Oddziału  PTT  w Cieszynie z 1934 r.) 
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Fot  W. Suchta 

19 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył 
się  Turniej  Tenisa  Stołowego  o  Puchar  Burmistrza  Miasta 
Ustronia.  W  sumie  wystartowało  29 zawodników,  wyłącznie 
mieszkańców  Ustronia.  Rozgrywki  zorganizowano  w ten spo
sób, że po przegranym  meczu,  można  było  swej szansy  szukać 
w repasażach. Pozwoliło  to wszystkim  sobie pograć,  bo  taki  był 
główny  cel Turnieju. Oczywiście nie znaczy  to,  by nie  walczono 
zażarcie o każdy  punkt.  Po kilkugodzinnych  zmaganiach  naj
lepszym  pingpongistą  okazał  się Władysław  Paszek.  Następne 
miejsca  zajęli:  2.  Karol  Czyż,  3. Wojciech  Kozłowski, 4. 
Kazimierz  Heczko,  5. Jarosław  Ficek  , 6. Zdzisław  Żółty. 
Turniej  zorganizowało  Towarzystwo  RekreacyjnoSportowe 
„Siła"  przy  współudziale  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i Re
kreacji  UM .  (WS) 

Roztomili  ustróniocy! 
Nie pomyślała  żech se, że se to tak kierysi  weźnie  do sumiynio, co 

żech przeszłego  razu pisała,  że nimogymy  być pozadku  za  wiślanami 
i muszymy  też w Ustroniu  jakisi  szporty  zrobić.  Tóż hónym  ci,  co 
iv Ustroniu  robióm  interesy,  dorzóndzili  sie z ustróńskimi  rechtorami 
i  zrobili  dzieckóm  ty, jako  to nazywajóm,  zawody  narciarski.  Nó, 
pro wda, że to jyny  były  taki  miyndzyszkolne  zawody  dlo  ustrońskich 
dziecek.  ale dyć od czegosi  trzeja  zaczónć.  Snoci  aji w radiju o tych 
zawodach  głosili i telewizja  też tam była.  Dziecka  miały  ucieche, bo 
nie musiały  iść do szkoły,  a co se szportu  użyły,  to se użyły.  Nó, nie 
powiym,  dobre  to  było. 

Ale jak sie pisze  o tym dobrym,  to by  trzeja  i o  złym  napisać. 
Podziwejcie  sie, dyć z niedzieli  na pyndziałek  przed  tymi,  wiycie 
walyntynkami,  wygorzoł  tyn dóm kole kościoła,  w kierym  downo  tymu 
była szkoła,  a już  delszy cz os stoi ón próżny.  Gdo wiy, czy  tam kiery na 
czorno  nie  nocowoł,  a jako  przed  tymi  walyntyn  kami,  straszecznie 
teschnił za swojóm  nejmilejszóm  i tak  skyrs  tego wzdychoł,  że od tego 
wzdychanio  sie ogiyń  zrobił  i chałupa  wygorzała. 

Kierysi  też w nocy  wytrzaskoł  szybę  w tej,  wiycie,  miejskiej 
biblijotece  i wloz do środka.  Nie myślałach  se, że w Ustroniu  ludzie  tak 
radzi  ksiónżki  czytajóm,  że bydóm  po nocy  do biblijoteki  wlazować. 
Ale  teraz  ludzie nimajóm  tak  moc piniyndzy,  coby  ksiónżki  kupować, 
a  może  jakimu  biydnymu  sztudyntowi  tak straszecznie  na  jakisikej 
ksiónżce  zależało,  że mioł  łopowoge  to zrobić,  co  zrobił. 

Nó, nie wiym.jaki  to tam było z tym  wszyckim,  że tyn dóm  wygorzoł 
i co sie tam w tej biblijotece potraciło,  czy jyny  ksiónżki,  czy jeszcze  co 
wiyncyj.  Ale o to niech  sie fajermóni  i policyjanci  starajóm. 

Mysie  lepijstarejmy,  czybydymy  w tym  roku  łodprawiać  to  Babski 
Świynto,  czy ni. Na dyć to już  bydzie  na prziszły  wtorek.  Nikierzi 
prawióm,  że to świynto,  to było jyny  za downych  porzóndków  ale dyć 
przeca piyrszego  maja  też było downij świyntym  i po  teraz  w tym  dniu 
je  wolne.  To  isto jyny  ci, co im żol piniyndzy  na prezynty,  nie  chcóm 
Babskigo  Świynta  łodprawiać. 

Bylach  niedowno  z Jyndrysem  i ón skozoł,  coby  na te  Babski 
Świyntopieknie  paniczkómpowinszować  zdrowio,  szczynścio  i wszyc
kigo,  co najlepsze.  Prawiłach  Jyndrysowi,  że jo  tego  winszu  tak 
pieknie  nie napiszym.jako  ón by to zrobił. Jyndrys  sie jednak  uprził, że 
chce być  słowny  i jak  roz powiedzioł,  że nie bydzie  w  „Ustróńskiej" 
drzistoł,  to nie. bydzie  błozna  ze swojij  gymby  robił.  Ja, ja jakby  tak 
wszyccy  byli w Polsce tacy słowni, jako  je  Jyndrys,  to by dziepro  było 

Zakład  Usług  Akumulatorowyc h 

Częstochowa,  ul. Ogrodowa 61a,  tel.  034 240609 

Baterie akumulatorów stacjonar
ne kwasowe i zasadowe, remonty, 

wymiana,  budowa  nowych 
Zakład  autoryzowany 
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u nas  dobrze!  Hanka z Manhatanu 

10  marca o godz.  17.00 w sali  sesyjnej   UM 
referat „Owady społeczne a człowiek — mró
wki, pszczoły, mszyce"  —  wygłosi dr  Z.  Pod
ko wk a z Opola. 

POZIOMO:  1) skala  diatoniczna  4) opowieść  rodzinna 6) 
inaczej podagra,  artretyzm  8) zwykły  lub  polecony  9) turys
tyczne  wędrowanie  10) stolica  Kanady  11)  imię  japońskiego 
reżysera Kurosawy  12) nasz kontynent  13) zaliczka na poczet 
należności  14) sedno  sprawy  15) motyw  zdobniczy  16)  ród 
książąt  włoskich  (13—16  wiek)  17) składnik  benzyny 18) 
Akademia Teologii Katolickiej 19)królowa znana z przepowie
dni 20) indyjski  bóg  miłości 
PIONOWO:  1) przebieralnia  artystów  2) przyprawa  ziołowa 
3) skórzany  balon 4) mały posążek  5) cenny staroć 6) spec od 
stawiania  diagnoz  7) cząstki  ujemne wędrujące do elektrody 
dodatniej  11) postać  z Iliady,  syn Azjosa  13) pierwiastek 
promieniotwórczy  14) pozer,  naśladowca 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań upływa  18.111.94 r. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr 5 

PARK  KURACYJNY 
Nagrodę otrzymuje Danuta Rabin z Ustronia, ul. Wiejska 70. 

Zapraszamy do  redakcji. 
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