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PIENIĄDZ E  PRZYJDĄ  SAME 
Rozmowa  z Leszkiem  Szczurkiem,  artystą  plastykiem 

Od kilk u lat przebywa pan w Kanadzie. Czym pan się zajmuje, na 
czym  polega  pana  praca? 
Zawsze chciałem  pracować  w swojej profesji i po części  to mi  się 
udało,  ale  nie  robię  dokładnie  tego  samego  co  w  Polsce.  Nie 
jestem  tak wszechstronny. Specyfika pracy na Zachodzie  wyma
ga specjalizacji  i jeżeli  ktoś  nie ma  doświadczenia  w  konkretnej 
dziedzinie,  wtedy  trudniej  mu  znaleźć  pracę  czy  założyć  swój 
własny  biznes.  Moją  specjalnością  jest  praca  w  szyldziarstwie 
czyli reklama  uliczna i grafika przestrzenna.  Kiedyś  zastanawia
łem się nawet nad  tym, że gdyby pościągać te wszystkie  reklamy 
to  zachodnie  ulice,  które  tak  nam  się podobają, byłyby  bardzo 
ubogie. W Toronto nie ma  starych, malowniczych  kamieniczek, 
wszystko  stawiane jest  szybko,  łatwo i tanio.  To  po  prostu  jest 
Ameryka  i wydaje mi  się, że słusznie  Kanadyjczycy  i  Ameryka
nie  odczuwają  kompleks  Europy  w tym  względzie.  Ponadto 
zajmuję się  tworzeniem,  utrzymaniem  i rozwijaniem  polskości 
w  Kanadzie.  Działam  w  tej  dziedzinie,  która  mnie  interesuje, 
w której mogę  coś  zrobić  czyli  w  kulturze.  Niedawno  powstało 
Polskie  Centrum  Kultury  w  Mississaga,  wybudowane  z pienię
dzy  Polonii.  Inicjatywa  ta  sięga  jeszcze  1982  roku.  Część 
pieniędzy  zebrała  Fundacja  im.  Maksymiliana  Kolbe,  część 
musieliśmy  pożyczyć  z  banku.  Celem  Polskiego  Centrum  Kul
tury jest koordynowanie  tego wszystkiego co się dzieje w Polonii 
w  dziedzinie  sztuki.  Przypuszczam  jednak,  że  nawet  gdyby 
Centrum  nie istniało  to  i tak  w tej dziedzinie działo by  się wiele. 
Często  słyszy  się o  podziałach  wśród  Polonii,  konfliktach , 
niektórzy  mówią  nawet,  że  wyjeżdżając  na Zachód  lepiej   radzić 
sobie  samemu.  Jak  to  jest  naprawdę? 

Szczerze  mówiąc  nie jest  ona  najlepszym  przykładem  w  sferze 
organizacji na Zachodzie. Wiele młodych  osób, które przyjecha
ły w ostatnim  pięcioleciu  stara  się czynnie  angażować w działal
ność  prowadzoną  przez  Polonię,  ale  są  i tacy,  którzy  unikają 
wszelkich z nią  kontaktów  i czasem słusznie. Interesy  prowadzo
ne z rodakami  często  nie  najlepiej  wychodzą.  Jeżeli  ktoś  chce 
założyć swój biznes to  trzeba jednak  mieć kontakty ze środowis
kiem  kanadyjskim.  Pracuję dla  Polonii  i  z Polonią.  Budowanie 
życia  kulturalnego  w  środowisku  polonijnym  wiąże  się z po
szerzaniem  znajomości  i z pracą  z ludźmi  zapraszanymi  do  nas 
z Polski. To  nie jest  tylko  gra czy  zabawa  sama  w sobie.  Chodzi 
0  to,  żeby  reprezentować  polskość  na  zewnątrz. 
W  jaki  sposób  to  się  robi? 
Prezentuje  się  stoiska  polskie,  organizuje  koncerty,  wystawy 
plastyczne.  Co  roku  odbywa  się  festiwal  różnych  narodów,  na 
którym  każdy z nich ma  swój dzień, jest np. dzień polski,  chiński 
czy  portugalski.  Daje  to  możliwość  zaznajomienia  innych 
narodowości  z kulturą  polską. W  Toronto,  Mississaga  i okolicy 
żyje około  120 tysięcy Polaków, a jednak  inne grupy  narodowo
ściowe,  które  są  mniej  liczne  bardziej  dominują.  Wynika  to  m. 
in.  z  lepszej  organizacji,  większej  dbałości  o  swoją  kulturę 
1  emigrantów,  którym  daje  się  lepsze  możliwości  na starcie 
w obcym  dla  nich  kraju.  Nie  chciałabym  narzekać na  środowi

(dokończenie  na  str. 2) 

Śniegu,  póki  co jak  na  lekarstwo...  Fot.  W.  Suchta 
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15 grudnia  w Oddziale  Mu
zeum  „Zbiory  Marii  Skalic
kiej"  odbyła  się  Wieczornica 
Przedświąteczna  zorganizo
wana  przez Towarzystwo  Mi 
łośników  Ustronia.  Spotkanie 
to  było  dobrą  okazją  do  pod
sumowania  rocznej  działalno
ści  TM U.  Sprawozdanie  Za
rządu  przedstawił  prezes 
T M U  Stanisław  Niemczyk. 
W  1994  r. przyjęto  czterech 
nowych  członków.  Wypowie
dziano  się  też  w  sprawie  pla
nowanego  wydania  monogra
fi i  Ustronia.  Zdaniem  T M U 

l i 
powinna  się  ona  ukazać 
w  2005  roku  na  700lecie  na
szego miasta.  Pozytywnie  opi
niowano  powołanie  Fundu
szu  Rozwoju  Kultury 
w  Ustroniu.  Prezes  mówił  też 
o  zaangażowaniu  T M U 
w uporządkowanie  cmentarza 
żydowskiego przy  czym  szcze
gólnie dziękował  tu  za  osobis
ty  wkład  przewodniczącemu 
RM  Franciszkowi  Korczowi. 
Sprawozdanie  finansowe 
przedstawiła  Anna  Guznar. 
Głównymi  wydatkami  T M U 

(dokończenie  na  str. 4) 

Rada Rodziców przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1 w Ustroniu 
ma zaszczyt  zaprosić na coroczny 

Bal  Karnawałowy 
który  odbędzie się 14.01.95 r. o godz.  20 w budynku  Szkoły. 

Sprzedaż  biletów w sekretariacie szkoły  do 06.01.95  r. 
Bilety  w cenie 30 zł  (300  tys. od  pary). 

Rada  Rodziców gwarantuje dobrą zabawę przy  zespole  wokalnym, 
loterię oraz wiele innych  atrakcji. 

Dyrekcja  wraz z Radą Rodziców  Szkoły  Podstawowej nr 2 
w Ustroniu 

serdecznie zaprasza  na coroczny 

B a l  Ka rnawa łow y 
który  odbędzie się w DW  „Malwa",   14 stycznia  1995 r.  o godz.  19.00. 

Bilety  do nabycia w sekretariacie  szkoły. 
Całkowity  dochód z balu przeznaczony  jest  na potrzeby  szkoły. 



PIENIĄDZ E  PRZYJDĘ  SAME 
(dokończenie  ze sir.  1) 

sko polskie, ale bywa  tak,  że jest  skłócone  i  istnieje  rozbieżność 
poglądów,  interesów,  działań,  a  to  nie  najlepiej  wpływa  na 
ogólny  rezultat.  „Tak  nas  piszą  jak  nas  widzą",  a  nie  zawsze 
wygląda  to  dobrze. 
Jak  to  się  stało,  że  trafi ł  pan  akurat  do  Kanady? 
Wyjechałem  z  Polski  w  1988  roku.  Cały  1989  rok  spędziłem 
w  Anglii .  Tam  przygotowywałem  się  do  wyjazdu  do  Kanady. 
Załatwiałem  wszystkie  formalności  i  pracowałem,  żeby  zarobić 
„na  start".  Czternaście  miesięcy  spędzone  w  Londynie  wspomi
nam bardzo miło. Poznałem wielu Polaków. Jedni przyjeżdżali na 
pół roku do pracy, inni chcieli wyjechać gdzie indziej, jeszcze inni 
siedzieli  tak  długo jak  się da.  Była  tam  dosyć  charakterystyczna 
atmosfera.  W  tamtych  latach  można  było  wyjechać do  Kanady 
w oparciu o zasadę „sponsorowania".  Oficjalnym sponsorem  był 
Kongres  Polonii  Kanadyjskiej,  wymagano  jednak  asekuracji 
finansowej  ze  strony  dwóch  fizycznych  osób,  które  miały  stały 
pobyt  w Kanadzie  i zarabiały  określoną  sumę pieniędzy.  Wiado
mo, że zwykle jest to formalność, bo nikt tak naprawdę nie  „siedzi 
na  garnuszku"  u  krewnych  czy  znajomych  lecz  sam  stara  się 
rozpocząć  pracę.  Ktoś,  kto  posiada  prawo  stałego  pobytu 
z prawem do pracy czy nauki  i wszelkich ubezpieczeń, a po  trzech 
latach  może  ubiegać  się  o  obywatelstwo. 
Czy przyjeżdżając  po kilk u latach do Polski zauważył  pan jakieś 
zmiany? 

Widać  przede  wszystkim  te  zewnętrzne  zmiany,  na  ulicach 
widoczne są  reklamy, zmieniły się samochody.  Nadal jednak  nie 
zmieniła  się  jakość  dróg.  Z  tego  co  udało  mi  się  zauważyć 
w Ustroniu nadal  nie ma obwodnicy,  a centrum w Jaszoweu  stoi 
puste.  Z  kalendarza  imprez  zniknęło  wiele  wydarzeń  kultural
nych.  Powstały  inne,  ale  one  są  dzisiaj  inaczej  traktowane. 
Buduje  się  dużo  domów  prywatnych  i  jest  to  zabudowa  dość 
chaotyczna,  nie  związana  z  tradycjami,  z  regionem,  z  architek
turą,  która  by  tutaj  pasowała. 
Czym  się  pan  zajmował  przed  wyjazdem? 
Uprawiałem  tak  zwany  wolny  zawód,  to  znaczy  nie  byłem 
nigdzie  zatrudniony,  byłem  grafikiem  projektantem.  Współ
pracowałem  z Krajową  Agencją  Wydawniczą  i miałem  zlecenia 
z różnych  instytucji  i  organizacji  na  projekty,  plakaty,  opraco
wania graficzne. Prowadziłem  też Klub Plastyka w  Cieszyńskim 
Centrum  Kultury,  pracowałem  z  dziećmi  w  Ognisku  Pracy 
Pozaszkolnej  i  w  spółdzielni  „Zacisze".  Brałem  udział  w  or
ganizacji Festiwalu  Piosenki  Czeskiej i Słowackiej,  współpraco
wałem  z Urzędem  Miasta  przy  informacji wizulanej  i  doradza
łem  w  kwestii  ogólnego  wyglądu  estetycznego  miasta. 
Jak wyglądała praca pana tutaj , a jak wygląda w Kanadzie? Jakie 
są  różnice,  podobieństwa? 

Jak  teraz wygląda to w Polsce mogę dowiedzieć się tylko z opinii 
kolegów.  Wydaje  mi  się,  że  ogólnie  grafika  rozwinęła  się 
w kierunku  technologii, dysponowania  lepszym sprzętem. Teraz 
w grafice używa  się często  komputerów.  Komputer jest  jednak
tylko narzędziem.  Bycie grafikiem, artystą  nie leży w  narzędziu, 
ale  w  talencie,  wykształceniu,  profesjonalnym  przygotowaniu 

i  doświadczeniu.  W  Kanadzie  jest  wielu  „graf ików",  którzy 
nazywają się tak, ponieważ mają komputer  i program  graficzny. 
Przez takich  „samozwańców" profesjonaliści mają mniej zleceń. 
Poza tym praca nie różni się niczym. Zawsze wchodzi się w jakąś 
lukę,  tam,  gdzie jest  coś do  zrobienia  i na  tym  się zarabia.  Jeżeli 
jeszcze  robi  się  to,  co  się  lubi  i  co jest  doceniane,  wtedy  praca 
oprócz  pieniędzy  przynosi  dużo  satysfakcji.  Najpierw  jednak 
trzeba  być  dobrym,  a  jeżeli  umie  się  to  jeszcze  sprzedać,  to 
pieniądzy  przyjdą  same. 
W  1982 roku na wystawie zorganizowanej  w Ustroniu i Cieszynie 
pod tytułem „Prace trzech pokoleń", pojawiły się oprócz pańskich 
prace pana ojca Oswalda  i czteroletniego  wówczas syna  Daniela. 
Jak  pan  uważa,  czy  talent  można  odziedziczyć?  Czy  na  to,  że 
został  pan  grafikiem  miały  wpływ  plastyczne  tradycje,  któr e 
wyniósł  pan  z  domu? 
Na pewno jest  „coś" w tym dziedziczeniu  talentu, ale to  dopiero 
początek. Jeżeli  się nad  nim  nie pracuje, nie popiera  odpowied
nim wykształceniem, wtedy może zostać zmarnowany. Talent  to 
zaledwie  10%  sukcesu,  pozostałe  90%  to  praca,  praca  i jeszcze 
raz praca.  Atmosfera panująca w domu  rodzinnym  jest  bardzo 
ważna.  Jeżeli  dziecko  wychowuje  się  w  domu  o  tradycjach 
plastycznych  czy  aktorskich,  to  najczęściej  przejmuje  ten  styl 
życia.  Zaraża  się  tak  zwanym  bakcylem. 
Co udało się panu wynieść z czasów  kiedy mieszkał  pan w Ustro
niu  dla  siebie  jako  dla  artysty? 
Wydaje mi się, że wiele  i  troszkę udało mi się także wnieść.  Nadal 
jestem  zakochany  w  Beskidach,  w  tradycji,  pejzażu.  Nie  prze
szkadza  mi  to  w  Kanadzie,  a  pomaga  dobrze  się  czuć  podczas 
każdej wizyty w Ustroniu.  Bez doświadczenia  w  organizowaniu 
imprez  kulturalnych, jakie  udało  mi  się zdobyć w  Ustroniu,  nie 
mógłbym  pracować  jako  impresario  kulturalny  w  Kanadzie. 
Myślę,  że  każdemu  Polakowi  przydałaby  się  emigracja.  Ona 
uczy  pokory,  oducza  specyficznego  polskiego  nacjonalizmu, 
daje świadomość,  że  Polacy  nie  są  najlepsi.  Zresztą  Polska  jest 
wszędzie  tam,  gdzie  są  Polacy,  to  nie  jest  kwestia  ziemi  tylko 
świadomości.  Rozmawiała:  Gabriela  Madzia 

Fot.  W. Suchla 
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Związek  Komunalny  Ziemi 
Cieszyńskiej ponownie  liczy  12 
członków.  Po  prawie  półtora
rocznej nieobecności  powróciła 
gmina Skoczów. Jako  obserwa
torzy  w  posiedzeniach  uczest
niczą  przedstawiciele  Jasienicy 
i  Zebrzydowic. 

W  większości  szkół  podstawo
wych naszego regionu  wydawa
ne są  gazetki.  Mają postać  dru
kowaną  i malowaną,  wychodzą 
mniej  lub  bardziej  regularnie. 
Redagują  je  uczniowie  pod 
okiem  nauczycieli. 

W  Wiśle  gościć  będą  uczest
nicy  XV  Beskidzkiego  Zlotu 
Caravaningowego. 

W gminie Dębowiec odbył się 
turniej  sołectw.  Konkurencje 
miały  charakter  rekreacyjny, 

a  wygrała  reprezentacja  Ogro
dzonej. Nagrodą  było 10 min zł. 

*
10lecie  obchodził  klub  spor

towy LK S Cieszynianka, mający 
drużynę  koszykarek  w  II  lidze. 
Grają  głównie  uczennice  cieszy
ńskich  szkół  i nie są  ostatnie... 

Tętni  życiem  Ośrodek  Spor
towy  „Start" w Wiśle. W  stycz
niu  przyjadą  na  zgrupowanie 
piłkarze warszawskiej Legii i łó
dzkiego Widzewa. Przed  święta
mi  gościli  zapaśnicy. 

Zawody  na  wzór  igrzysk  let
nich  i  zimowych  odbywają  się 
w  sanatorium  dziecięcym  na 
Kubalonce.  Każdorazowo 
w  imprezie  startuje  150—200 
młodych  zawodników. 

  *  * 

Cieszyn  zarobił  50  mld  zł 
na  targowiskach  znajdują
cych się na terenie miasta.  Kwo
ta  stanowi  ponad  25  proc. 
całorocznego  budżetu.  Z  tych 
pieniądzy  utrzymywane  są 
szkoły. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



KRONIKA  POLICYJNA 

23.12.1994  r. 
O godz. 6.20 na ul. Cieszyńskiej 

kierujący  fiatem  125 p nie  zacho
wał  należytej  ostrożności,  wpadł 
w poślizg i uderzył w  fiata  126 p. 
Na sprawcę zajścia nałożono  ma
ndat  w wysokości  300  tys.zł. 
23.12.1994  r. 

O  godz.  9.45  z  parkingu  na 
osiedlu  Centrum  skradziono  sa
mochód  marki  Seat  Toledo  na 
szkodę obywatela  Niemiec. 
23.12.1994  r. 

O  godz.  15.40 zatrzymano  nie
trzeźwego  kierującego  samocho
dem marki  Robur.  Wyniki  bada
nia  alkometrem  —  1,11 prom. 
24.12.1994  r. 

O  godz.  6.30 na  skrzyżowaniu 
ulic  Cieszyńskiej  i  Daszyńskiego 
kierująca  fiatem  126 p  wymusiła 
pierszeństwo przejazdu  doprowa
dzając do  zderzenia  z  samocho
dem marki Renault należącym do 
obywatela  Niemiec.  Sprawczynię 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
200 tys zł. 
24.12.1994  r. 

O  godz.  7.20  policja  została 
powiadomiona  o  włamaniu  do 
sklepu  wielobranżowego  przy  ul. 
Katowickiej.  Sprawcy  po  zerwa
niu  kłódek  i  wybiciu  szyby  w 

STRAŻ  MIEJSK A 

23.12  —  przeprowadzono  kont
rolę  osób  handlujących  na  tar
gowisku. Sprawdzono  zezwolenia 
na  sprzedaż  artykułów  pirotech
nicznych. 

drzwiach  weszli  do  środka  skąd 
zabrali  3  min  zł  i  różne  gatunki 
alkoholu  o wartości  8,5 min  zł. 
24.12.1994  r. 

O  godz.  8.20  policja  została 
powiadomiona o kradzieży samo
chodu  marki  Audi  100,  koloru 
czarnego z parkingu  niestrzeżone
go przy DW  Relax.  Straty ponie
sione  przez  obywatela  Niemiec 
wynoszą  500 min  zł. 
27.12.1994  r. 

O godz.  1.00 na ul. Katowickiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę  fiata  126  p.  Wynik  badania 
alkometrem  —  0,81  prom. 
27.12.1994  r. 

O  godz.  2.45 na  ul.  Daszyńs
kiego  zatrzymano  nietrzeźwego 
kierowcę  Hundaya. Wynik  bada
nia  — 0,62  prom. 
27.12.1994  r. 

O  godz.  2.50  na  ul.  Daszyńs
kiego  zatrzymano  nietrzeźwego 
kierowcę  fiata 126 p. Wynik bada
nia  — 0,88  prom. 
27.12.1994  r. 

W  jednym  z  domów  wczaso
wych  nietrzeźwa  kelnerka  pełniła 
obowiązki  służbowe.  Wynik  ba
dania  —  1, 84  prom. 
28.12.1994  r. 

O  godz.  19.10 funkcjonariusze 
policji  zatrzymali  dezertera  po
szukiwanego  listem  gończym 
przez prokuraturę  wojskową. 

27.12.  —  kontrola  terenów  wo
kół  Szpitala  Uzdrowiskowego. 
Sprawdzano  prawidłowe  parko
wanie  samochodów. 

27.12.  —  ukarano  obywatela 
Niemiec  za utrudnianie  ruchu  na 
ul.  Konopnickiej. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Dziś  prezentujemy  autoportret  Pawła  Stellera,  żyjącego  w  latach 

1895—1974, największego grafika śląskiego  rodem  z  Ustronia. 
Z  okazji  100—lecia  urodzin  Artysty,  odbędzie  się wieczornica  w  Od
dziale  Muzeum  — Zbiory  Marii  Skalskiej,  23 stycznia  o godz.  17. 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Zofia Cieślar,  lat  59, ul. Strażacka  14 
Rafał Stec,  lat  21,  ul.  Źródlana  134 
Ewa Greń,  lat  81, ul. Beskidek  1 
Zuzanna  Śliwka,  lat  81,  ul. Myśliwska  20 
Zuzanna  Wantulok,  lat  81, ul.  Pasiewicza  25 

Serdeczne  podziękowanie  za  udział  w  po
grzebie 

śp. Zuzanny  Śliwka 
wszystkim  sąsiadom  i  znajomym  składa 

siostrzeniec  z  rodziną. 

Fot.  W.  Suchta 

27  grudnia  w  Kościele  Katolickim  św.  Klemensa  oraz  28  grudnia 
w Kościele Ewangelickim Ap. Jakuba odbyły się Ekumeniczne Koncer
ty Kolęd  „Świeć gwiazdko  świeć — kolędo  leć". Wystąpiły połączone 
chóry  Nauczycielskiej  Estrady  Ludowej  „Czantoria",  Chóru  Ewan
gelickiego  z  Ustronia  i  Chóru  Katolickiego  „Ave"  z  Ustronia  Her
manie.  Wspólnie  z  chórami  gościnnie  wystąpił  Janusz  Śliwka  zaś 
dyrygowali Maria Cieślar, Alicj a Kaczmarek  i Marian Żyła. Scenariusz 
koncertu  ułożyli  Danuta  Koenig  i  Marian  Żyła.  W  obu  kościołach 
dopisała  publiczność,  a  nowe  opracowania  znanych  kolęd  budziły 
często  zachwyt.  Podczas  dwóch  koncertów  zbierano  również  wolne 
datki dla  rodziny Tekieniów,  ofiar pożaru  na  os. Manhatan.  W  sumie 
zebrano  17 400 000 zł. Dodajmy, że również  sąsiedzi zbierali  pieniądze 
dla  poszkodowanych.  Komitet,  który  zawiązał  się na  os.  Manhatan, 
zebrał  i przekazał państwu  Tekieniom  24600000  zł. 

ćr   fr 
Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 

16 grudnia  1994  r. 
Jolanta  Frej, Ustroń,  i  Zbigniew  Stec,  Ustroń 

17 grudnia  1994  r. 
Genowefa Kuryła,  Czechowice  Dz.  i Władysław  Zieliński,  Ustroń, 
Danuta  Majewska, Oblasy  i Ryszard  Madejski,  Kiełkowice 

tIr   ær 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Ewa Wałach,  lat  91, ul.  Strażacka  12 
Zuzanna  Krześ,  lat  85,  ul.  Leśna  22 
Ewa Wantulok  ,  lat  98, ul.  Orzechowa  7 
Franciszka  Jaworska  , lat  80,  ul.  Skoczowska  16 
Franciszek  Molek,  lat  85,  ul.  Orzechowa  18 
Gustaw Fober,  lat  94  , ul.  Listopada  18 
Franciszka  Olma  ,  lat  85 , ul. Katowicka  249 

ćr   ćr 
Wigili ę spędzamy zwykle w otoczeniu rodziny, najbliższych. Niestety 

nie  wszyscy  mogą  zasiąść  z  bliskimi  do  wigilijnego  stołu.  Dla  nich 
właśnie pan  Tadeusz wraz  z Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej 
zorganizował  wieczerzę wigilijn ą  na  parafii  św. Klemensa.  24  grudnia 
o godzinie  14.00 do wieczerzy zasiadło 35 osób samotnych, księża  oraz 
członkowie  MOPS.  Panowała  miła,  świąteczna  atmosfera.  Wszyscy 
łamali  się tradycyjnym  opłatkiem  i  składali  sobie  życzenia. 
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Towarzystwo  Kulturalno  Oświatowe  Ludności  Pochodzenia 
Niemieckiego  w Ustroniu  liczy 55 członków  rzeczywistych  i wspo
magających. Na całym Śląsku Cieszyńskim mieszka około 400 osób 
przyznających się do swej niemieckości.  Istniejące również w Biels
ku  Białej  stowarzyszenia  i  organizacje  skupiające mniejszość  nie
miecką  obejmują  swoją  działalnością  także  Śląsk  Cieszyński,  lecz 
jak  powiedział nam  szef ustrońskiego  TowarzystwaGunter  Jenker, 
nie wiadomo ilu mieszkańców Ustronia  i okolic uważających się za 
Niemców  należy  do  nich.  Początkowo  członkowie  TKOLPN 
z Ustronia  należeli  do  koła  cieszyńskiego,  które  z kolei  podlegało 

ZACIETRZEWIENI E  STARSZYCH 
strukturze górnośląskiej mniejszości niemieckiej w Polsce. Wraz ze 
wzrostem liczebności zawiązano koło w Ustroniu na zasadzie prawa 
tworzenia  kół  terenowych  zawartego  w  statucie  Towarzystwa. 
Podobne  kola  do  ustrońskiego  funkcjonują w Cieszynie  i  Skoczo
wie.  Ostatnio  ze  względu  na  trudności  z  opłaceniem  czynszu  za 
wynajmowanie  pomieszczenia  zmieniono  siedzibę  Towarzystwa 
i mieści  się ona  obecnie przy  ul. 9 listopada  pod  numerem  18. Jak 
powiedział  nam  G.  Jenker,  członkowie  Towarzystwa  własnymi 
siłami remontują nowy lokal, aby nadać mu wygląd odpowiadający 
funkcji  jaką  będzie  pełnić.  Własny  wkład  pracy  członków  jest 
bardzo  ważny,  gdyż Towarzystwo  nie  otrzymuje żadnych  dotacji, 
a jego działanie opiera się jedynie na składkach członkowskich  oraz 
pomocy finansowej kilku firm i spółek. Od początku swego istnienia 
ustrońskie  koło  Towarzystwa  główny  nacisk  w  swej  działalności 
kładzie  na  rozszerzenie  działalności  kulturalnej  organizując  bez
płatne  kursy  języka  niemieckiego  oraz  wymianę  kulturalną  mło
dzieży,  co  zdaniem  członków  Towarzystwa  najlepiej  pozwala 
poznać się wzajemnie a tym samym przełamać bariery i historyczne 
uprzedzenia. 
—  Mniejszość  nie  pozostaje  w  konflikci e  ze  spokojną  ludnością 
miejscową — podkreśla  G.  Jenker.  — Wszelkie  konflikt y powstają 
na skutek zacietrzewienia osób starszych, co często wynika z osobis
tych  urazów  i  podtrzymywania  historycznych  uprzedzeń.  Zresztą 
takie  postawy zdarzają się  po obu  stronach. 
G.  Jenker  dodaje, że wielu  członków  Towarzystwa  do  dziś boi  się 
przyznać  do  swego  pochodzenia  zwłaszcza  w miejscu  pracy. 
—  Wierzę jednak,  że młodzież  przełamie  barierę  nieufności  między 
Polakami  i  Niemcami.  Będzie  to  stanowiło  ważki  fundament  pod 
budowę  wspólnej   przyszłości  w Europie  —  kończy  swą  wypowiedź 
prezes  ustrońskiego  koła  TKOLPN .  Sławomir   Sadlik 

MMIIlilMIllllMIMIliilllllM 

(dokończenie  ze sir.  1) 

są  te  związane  z  wydaniem 
Pamiętnika  Ustrońskiego. 
Szerzej  o  Pamiętniku  mówił 
Józef  Pilch.  Stwierdził  on  m. 
in.  że  ostatni  Pamiętnik  i  za
warte w nim  treści nie  zasłuży
ły widocznie na więcej niż  uka
zało  się  w  Gazecie  Ustrońs
kiej, a  zamieszczona  tam  dro
bnym  drukiem  notatka  była 
nadzwyczaj  skromna. 

Głównym  tematem  spotka
nia  było  przestrzenne  i  archi
tektoniczne  zagospodarowa
nie  Ustronia.  W  dyskusji  głos 
zabrali  Zbigniew  Kołder,  Ale
ksander  Franta,  Karol  Kuba
la  i  Halina  Dzierżewicz.  Byli 
zgodni,  że jest  brak  w  Ustro
niu wyraźnego centrum,  zabu

Fot.  W. Suchta 
dowa jest coraz bardziej  chao
tyczna.  Architektury  i  ogól
nego  wyglądu  miasta  należy 
bronić. Zgodnie też stwierdzo
no,  że  wybudowanie  osiedla 
Manhatan  było  błędem.  And
rzej Georg dowodził  potrzeby 
budowy  centrum  kongreso
wego,  zaś  A.  Franta  mówił 
o  konieczności  atrakcji  jakie 
winno  zapewnić miasto  turys
tycznouzdrowiskowe.  Ogól
nie przychylano  się do  zdania, 
iż należy  uczynić wszystko,  by 
miasto  nie  zatraciło  swego 
charakteru,  by  wszelke  prze
kształcenia  dokładnie  prze
myśleć,  gdyż najłatwiejsze jest 
psucie  czego  przykładem  os. 
Manhatan.  (ws) 

WYBUCHOW A  KONCESJ A 
Już na długo przed  Nowym  Rokiem  w Ustroniu  słychać  było 

wystrzały  petard.  Im  bliżej  Sylwestra,  tym  bardziej  rosła 
sprzedaż w branży  pirotechnicznej,  a  odgłosy  żartów  dwunasto 
i  czternastolatków  dochodziły  już  nie  tylko  do  dyrekcji  szkół 
podstawowych,  ale  także  do  redakcji  GU.  Zjawiali  się  u  nas 
oburzeni  bezmyślnym  postępowaniem  uczniów  szkół  podsta
wowych mieszkańcy  Ustronia. Któregoś dnia do  redakcji  wpadł 
zasapany  i  zbulwersowany  starszy  pan  z  wiadomością,  że 
kilkuosobdwa  grupa  czternastolatków  zabawiała  się wrzucając 
petardy  do  kościoła  pod  wezwaniem  św.  Klemensa.  Trudno 
wymagać  od  kilkunastoletnich  dzieci  poczucia  obowiązku,  ale 
takie  zachowanie  świadczy  o  braku  elementarnego  wychowa
nia.  Największym  brakiem  fantazji  wykazują  się  tu  nie  tylko 
handlujący, ale także  rodzice dzieci, którzy nie biorą  pod  uwagę 
konsekwencji,  jakimi  może  zakończyć  się  ta  niebezpieczna 
rozrywka. 

Na  handlowanie  środkami  pirotechnicznymi  potrzebna  jest 
koncesja. Trudno powiedzieć czy każdy sprzedający petardy  tuż 
przed  Sylwestrem  był jej posiadaczem.  Byli jednak  i tacy,  którzy 
na  prośbę  pokazują  swoją  koncesję  zainteresowanym.  Od 
jednego  ze  sprzedawców  dowiedziałam  się,  że  nieletni  może 
zakupić tylko petardy pierwszej klasy. Wszystkie pozostałe czyli 
te  bardziej  niebezpieczne  można  sprzedawać  młodzieży  od 
osiemnastego  roku  życia. Jednak  z tego, co dzieje się w  naszym 
mieście  możemy  wywnioskować,  że  nie  każdy  handlujący 
środkami  pirotechnicznymi  przestrzega  tych  przepisów. 
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Co  roku  władze  miasta,  policja,  straż  miejska  w  okresie 
świątecznonoworocznym  wysłuchują  skarg  mieszkańców  na 
„mistrzów  petardowej  głupoty".  Na  spotkaniach  w  szkołach 
podstawowych  podkomisarz  Zbigniew  Kowalski  starał  się 
wyjaśnić  piętnastolatkom  na  czym  polega  istota  problemu. 
Widać  nie  wszyscy  zrozumieli.  Zresztą  sprzedający  petardy 
bazują  na  jeszcze  młodszych  odbiorcach.  Dla  nich  najważniej
szy  jest  interes,  a  nie  niebezpieczeństwo,  na  które  narażają 
swych  nieletnich  klientów. 

Gabriela  Madzia 

Fot.  W.  Suchta 



20 grudnia w sali sesyjnej UM  odbyło się zebranie Klubu  Ekologicz
nego,  w którym  uczestniczyli  także  zaproszeni  goście: prof.  Zbigniew 
Witkowski — przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody Województ
wa  Bielskiego  i  pracownik  Zakładu  Przyrody  PAN  w  Krakowie,  dr 
Adam Łajczak — członek  KOP  Woj. Bielskiego oraz przewodniczący 
Rady  Społ. — Naukowej  Żywieckiego  Parku  Krajobrazowego,  prof. 
Stanisław Wróbel — członek  KOP  Woj. Bielskiego  i dr  Antoni Kuśka 
z  AWF  Katowice.  Tematem  spotkania  były  „Aktualne  problemy 
ochrony  przyrody  w  województwie  bielskim".  Profesor  Witkowski 

NIEPYLA K 
W  KAMIENIOŁOMI E 

omówił  szerzej  trzy  podstawowe  związane  z  tym  zagadnienia:  stan 
znajomości  przyrody  w  województwie  oraz  związaną  z  nim  akcję 
inwenteryzacji flory i fauny, której zakończenie zaplanowane zostało na 
koniec  tego roku;  zabezpieczenie  wartościowych  elementów  przyrody 
oraz wpływanie na świadomość społeczną w sprawach ochrony przyro
dy,  szczególnie  zaś  przeciwstawianie  zysków  czerpanych  z  turystyki 
i  rekreacji  konieczności  ochrony  przyrody.  Członków  ustrońskiego 
Klubu Ekologicznego interesował szczególnie termin realizacji projektu 
utworzenia  Parku  Krajobrazowego  Beskidu  Śląskiego,  którego  prof. 
Zbigniew  Witkowski jest  głównym  autorem. 
—  Bardzo  ważne  jest  nakłanianie  władz  i  samorządów,  aby  poparły 
projekt Parku Krajobrazowego. Niestety  nieoficjalnie część gmin wypo
wiedziała się negatywnie, dlatego wojewoda wstrzymał utworzenie parku. 
Chodzi więc o to,  aby gminy zrozumiały, że mogą nie tylko stracić, ale 
także zyskać. Dotacje na wodociągi czy gazownictwo zależą przecież od 
działań proekologicznych, jakie dana gmina prowadzi. — apelował prof. 
Witkowski — Ekorozwój  nie jest, jak twierdzą niektórzy, hamulcem dla 
rozwoju, a tylko zapobiega degradacji  naszego środowiska. 

Na  stwierdzenie  dr  A.  Kuśki,  że  rozsądne  decyzje  nie  powinny 
podlegać  dyskusji,  a  park  krajobrazowy  można  utworzyć  bez  gmin, 
które nie popierają  projektu  prof.  Witkowski  odpowiedział: 
—  Zgadzam się z tym, że ochrona przyrody powinna być wprowadzana 
niedemokratycznie, ale przekonanie władz gmin, samorządów, społeczno
ści  lokalnych wydaje mi się lepszą  formą niż nacisk. 

Antoni  Kuśka  wystąpił  też  z  propozycją  hodowli  w  ustrońskich 
kamieniołomach Niepylaka Apollo, motyla który żyje już tylko w Tat
rach  i Pieninach,  a kiedyś należał  także do  fauny naszego  terenu. 
—  Istotna  jest  także  czynna  ochrona  przyrody,  a  nie  tylko  bierna, 
konserwatorska. — stwierdził A. Kuśka  przy  aprobacie  zebranych. 

Profesor Stanisław Wróbel, który  prowadzi  badania nad  porostami 
w Wiśle Czarnym mówił o zakwaszeniu wody w Czarnej Wisełce z czym 
związany jest  brak  w jej wodach  pstrąga  potokowego.  Stwierdził,  że 
konieczne  jest  stosowanie  dekarbonatu  co  zwiększy  dziesięciokrotnie 
ilość  magnezu  w  wodzie  i  zapobiegnie  chorobom  układu  krążenia 
powodowanym przez zbyt miękką wodę. Dzięki tym działaniom pstrąg 
potokowy  wróci  do  Czarnej  Wisełki,  a  mieszkańcy  Ustronia  będą 
zdrowsi. 

Prawie dwugodzinną  dyskusję zakończono propozycją  zorganizowa
nia  w  Ustroniu  seminarium  dla  władz  gmin,  burmistrzów  i  samo
rządowców. Być może już niedługo Ustroń stanie się oazą dla ekologów 
i  wszystkich,  którym  nie  jest  obojętny  stan  środowiska  naturalnego. 
Należałoby tu podkreślić zdanie, które kilkakrotnie padło na spotkaniu 
— To, co robimy nie robimy  tylko dla siebie,  ale przede wszystkim dla 
naszych  dzieci,  które  będą  żyły  w  takim  środowisku  jakie  po  sobie 
zostawimy.  _  .  ,  . 

Gabnda Madzia 

Jak  zwykle  w  okresie  świą
tecznonoworocznym  ustroń
skie domy wczasowe  zapełniły 
się  w  100  procentach.  Blisko 
połowę  gości  stanowili  obco
krajowcy.  W  wielu  domach 
miejsca  zostały  zarezerwowa 

poniedziałek  wystąpił  zespół
regionalny  z  Cieszyna,  który 
podczas  obiadu  prezentował 
piękne  wiedeńskie  walce 
Strausa.  „Narcyz"  do  bawie
nia  gości  zaprosił  popular
nych  Masztalskich,  którzy 
w pełni wywiązali  się ze swego 
zadania.  Oprócz  tego  wszyst
kie domy  wczasowe  organizo
wały  kuligi,  różnego  rodzaju 
bale,  a  także  specjalne  impre
zy  dla  dzieci. 

W  ostatni  dzień  starego  ro

Pogoda  nie sprzyjała świątecznym  gościom...  Fot.  W.  Suchta 

ne  na  długo  przed  świątecz
nym  tygodniem.  W  tym  roku 
w  większości  „ t ró jkątów" 
przygotowano  specjalne  atra
kcje. 

W  hotelu  „Tulipan",  poda
no tradycyjną  słowiańską  wie
czerzę  wigilijną.  Dzielono  się 
opłatkiem,  pojawił  się  Miko
łaj rozdający prezenty,  odbyło 
się  także  losowanie  nagród, 
z  których  najatrakcyjniejszą 
był  dwutygodniowy  pobyt 
w hotelu. 70%  osób  wypoczy
wających  w  Tulipanie  stano
wil i  goście  z zagranicy.  Wielu 
z nich  mogło  po  raz  pierwszy 
zetknąć  się z polskimi  tradyc
jami, zwyczajami i obrzędami. 

W  „Danielu" odbyło się kil 
ka  imprez,  z których  najwięk
szym  zainteresowaniem  cie
szył  się  koncert  kolęd. 

W  „Jaskółce"  w świąteczny 

ku  liczni  wczasowicze  mogli 
bawić  się na  wielu  balach,  da
ncingach  i  dyskotekach. 
W  „Jaskółce"  wodzirejem  na 
sylwestrowym  balu  był  znany 
krakowski  aktor,  zaś  dysko
tekę  prowadzili  popularni  ra
diowi  dziennikarze.  W  pozos
tałych  „piramidach"  również 
bawiono  się  do  białego  rana 
przy  wystrzałach  korków  od 
szampana,  petard  i  barwnych 
sztucznych  ogni.  Wszystkie 
bale  cieszyły  się  wielkim  po
wodzeniem,  a  bawić  się  na 
nich  można  było  już  za  pół
tora  miliona  od  pary. 

I  wszystko  było  wspaniale, 
gdyby  nie  brak  śniegu 
w Ustroniu  na  który  narzekali 
nie  tylko  liczni  wczasowicze, 
lecz także dyrektorzy  domów, 
a  nawet  sami  ustroni acy. 

Łukasz  Matuszka 

KONTROWERSYJN A  JEDNOSTK A 
Wiele  pytań  i wątpliwości wśród  mieszkańców  budzi  sposób 

naliczania  przez  SM  „Zacisze"  opłat  za pobrane  ciepło.  Chcąc 
sprawę  wyjaśnić zadzwoniłam  do  spółdzielni.  Przdstawiłam  się 
i  wyjaśniłam  o  co  mi  chodzi,  na  co  głos  po  drugiej  stronie 
słuchawki  kazał  mi  przedzwonić  na  inny  numer.  W  sumie 
dzwoniłam  pięciokrotnie  po  to,  aby  w  końcu  usłyszeć  z  ust 
dyrektor Barbary Kapickiej, iż „takich  informacji nie udziela się 
przez telefon", jeżeli więc chcę się czegokolwiek dowiedzieć będę 
musiała się pofatygować do  spółdzielni  i wylegitymować.  Nieco 
zdezorientowana  zapytałam  jeszcze,  jak  w  takim  razie  udziela 
się  informacji  mieszkańcom,  na  co  dyrektor  Kapicka  od
powiedziała,  że  mają  do  nich  wolny  dostęp.  Dokładnych 
informacji dotyczących  przelicznika  jednostki  GJ  udzielił  nam 
dopiero  prezes  SM  „Zacisze"  Andrzej  Szcześniewski. 

Aktualne  ceny  za  centralne  ogrzewanie  wynoszą  25.535 zł  za 

lm2  powierzchni  mieszkania,  z  czego  mieszkaniec  płaci  14.700 
zł,  natomiast  resztę  dotuje  państwo.  Taki  sposób  naliczania 
opłat  funkcjonuje w  budynkach  nie  wyposażonych  w  liczniki 
ciepła.  Natomiast  mieszkańcy  budynków,  w  których  zain
stalowane  zostały  liczniki,  płacą  184.000  zł  za  1GJ  (gigadżul). 
1  GJ  jest  jednostką  ciepła  odpowiadającą  278  kWh,  zaś 
przelicznik  1  kWh  wynosi  1261  zł  +  7%  podatku 
VAT .  Czasy, w  których  żyjemy są  szalone,  a sytuacja panują
ca  w  naszym  kraju  daje  wiele  możliwości  zachowań  różnym 
urzędnikom  i  urzędom,  o  czym  niejeden  z  nas  miał  okazję  się 
przekonać.  Trudno  zrozumieć  dlaczego  według  niektórych 
pracowników  spółdzielni  musiałabym  się  wylegitymować,  aby 
uzyskać  informację ile mieszkaniec  ma  zapłacić  za  ogrzewanie. 
I  nie  chodzi  tu  wcale  o  to,  „kt o  komu  łaskę  robi",  tylko 
o  informowanie  użytkowników,  tak  jak  zrobił  to  prezes  A. 
Szcześniewski  za  naszym  pośrednictwem. 

Gabriela  Madzia 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedam „Webasto" na ropę (die
sel) Ustroń, ul. Skłodowskiej  12. 

Kupię  gospodarstwo  rolne 
w Ustroniu do 3 ha. Tel. Katowice 
481182. 

Znakowanie  samochodów — po
niedziałek, środa, piątek —od 12 
do  17. Ustroń,  ul. Stalmacha 7, 
tel.  542601. 

Zatrudnię  akwizytorasprzedaw
cęzaopatrzeniowca  z  własnym 
samochodem.  Ustroń,  tel. 
543765 

WU LKANIZAT O  RSTWO 
Leszek Goszyk , Ustroń , ul. Jelenic a 15, tel . 3269 

Serwis  na  najnowocześniejszych  urządzeniach  elektronicznych 

Czynn e 8.00—17.00, w sobot y  9.00—13.00 

0d 31 grudnia rano dyżur pełni apteka na os. Manhatan. 7 stycznia 
r«no dyżur  przejmuje apteka  „Elba"  przy ul. Cieszyńskiej. 

Kierownictwo  PU  ,,Savia"  w  Ustroniu  ser
decznie  dziękuje  dyrekcji  Szkoły  Podstawo
wej  nr 1 w  Ustroniu  i Szkole  Podstawowej 
nr  6  w  UstroniuNierodzimiu  za  zebranie 
zabawek  dla  dzieci  specjalnej  troski. 

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNOHANDLOWE 
spółka  o o 

43450  USTROŃ,  ul.Lipowa  1, tel 03864/2881 

telex:038  468 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, u sług owych,  turystycznych 
Materiały  eksploatacyjne 
Servis  komputerowy 

Sprzedaż   w leasing   i na  raty 
(bez  żyrantów) 

Już  po  raz  trzeci  Wielka 
Orkiestra  Świątecznej  Pomo
cy  zagra  w Ustroniu.  W  nie
dzielę  8 stycznia w  godzinach 
8.00—15.00  w całym  mieście 
pojawią  się osoby  kwestujące, 
z  których  każda  posiadać bę
dzie identyfikator ze zdjęciem. 
Sztab  WOSP  znajdować  się 

będzie  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Ustroniu.  Tam też liczone 
będą  pieniądze,  które  zostaną 
przewiezione  9 stycznia  do 
biura  WOSP  w  Katowicach. 

8  stycznia  po  południu 
w  „Mirage  2000"  odbędzie  się 
dyskoteka,  z której  dochód 
zostanie  również  przeznacz
ony  na  WOSP. 

Zwracamy  się do  Państwa 
z  prośbą  o poparcie  naszej 
akcji.  Niech  każdy  z nas  po
może  dzieciom  z chorobami 
nowotworowymi. 

Młodzież  Ustronia 

Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S C Z E K 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 
— Koniakowskie  maski  obrzędowe 

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

Oddział Muzeum „Zbiory  Marii Skalickiej" 
3 Maja 68, teł. 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. 32^44) 
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. 

Imprezy  kulturalne 
4.1.1995 r.  „ŻYCI E  POLONII W KANADZIE " 
godz. 17.00  spotkanie z Leszkiem  Szczurkiem 
środa  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

Sport 
6.1.1995 r.  1. BIEG  ROMANTYCZNY  ZIMOWY 
godz. 16.00  NA  CZANTORII 
piątek  grzbietem  Malej i Wielkiej Czantorii — 5 km 

7—8.1.1995 r.  4. NARCIARSKI  RAJD  DOOKOŁA  WISŁY 
godz. 6.00—8.00  Tylko  dla  Tytanów,  Gigantów,  Herosów  o  tytuł 
sobota,  niedziela  „Człowieka z Tytanu  '95" 

Bulwary  Nadwiślańskie 
UstrońCzantoriaStożekBarania  GóraSalmo
polRównicaUstroń  — 77 km 

PODZIĘKOWANI E 
Urząd Miejski w Ustroniu  serdecznie dziękuje Panu  Michało

wi  Bożkowi,  dyrektorowi  „USTRONIANKI " ,  prezesowi PSS 
„Społem"  Janowi  Rymorzowi  oraz  prezesowi  PPH  „Haro" 
Andrzejowi  Nowińskiemu  za  przekazane  słodycze  i  pomoc 
w  zorganizowaniu  kiermaszu  i spotkania  z Mikołajem. 
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JEST  CO  KRAŚĆ 

Mercedes,  przysposobiony  do  „odjazdu".  Fot.  G.  Madzia 

Jest środa 28 grudnia  godzina 
21.45.  Przy  jednym  z  domów 
wczasowych  na  Zawodziu,  na 
niestrzeżonym,  ciemnym,  bez 
żadnych  zabezpieczeń  parkingu 
stoi  biały  mercedes  z  niemiec
kimi  numerami  rejestracyjnymi 
w  „towarzystwie"  kilkunastu 
innych samochodów równie do
brych  marek.  Sierżant  Janusz 
Baszczyński  twierdzi, że na  tym 
parkingu  znajduje się kilka  mi
liardów.  Spisuje  więc  numery 
droższych  i  „bardziej  chodli
wych" samochodów  i  sprawdza 
czy są zamknięte. Noc jest ciem
na, a jak  to mówią  „złodziej nie 
śpi".  I  rzeczywiście,  biały  mer
cedes  stoi  otworem  i  czeka  na 
chętnego. Zamek w drzwiach od 
strony  kierowcy  wygląda  na 
uszkodzony. Na parkingu  poja
wia się stróż. Podkomisarz  Zbi
gniew  Kowalski  prosi,  aby  we
zwał właściciela samochodu.  Po 
chwili  na  parkingu  zjawia  się 
zaniepokojona  kierowniczka 
domu,  a niedługo  po  niej  właś
ciciel mercedesa  z żoną  i przyja
ciółmi.  Robi  się  „tłumek". 
W  międzyczasie  zza  domu,  od 
strony gdzie nie ma żadnej drogi 
czy  choćby  ścieżki  wychodzi 
dwóch  młodych  ludzi.  Widząc 
tłumek  zgromadzony  wokół  sa
mochodu  zmieniają  kierunek, 
co  wzbudza  podejrzenia  polic
jantów.  I  słuszne,  bo  jak  się 
okazuje  żaden  z  nich  nie  ma 
przy sobie dokumentu  tożsamo
ści,  za  to  obaj  mają  kieszenie 
pełne  „sprzętu"  do  obrabiania 
samochodów. 

—  Samochód  był  zamknięty  na 
sto  procent.  —  mówi  właściciel 
—  Zawsze,  kiedy  zamykam  zo
stawiam zapalone światełko przy 
drzwiach, a teraz było  zgaszone. 
Ktoś  w  nim  musiał  być,  tym 
bardziej, że zamek jest uszkodzo
ny. 
—  No  to  złapaliśmy  złodziei 
prawie  w  pana  samochodzie. 
—  stwierdza  podkomisarz  Ko
walski. 

Po chwili przed  dom  wczaso
wy  zajeżdża  policyjna  nyska. 
Sierżant z podkomisarzem  prze
szukują chłopców odbierając im 
wszystkie  przedmioty,  które 
mogą  stanowić  narzędzie  prze
stępstwa. Przy jednym  z  zatrzy
manych  sierżant  znajduje gaz. 
—  Co  ty,  chłopie,  z  gazem,  bez 
zezwolenia?  —  dziw  się  Basz
czyński. 
—  Teraz  strach  chodzić  bez. 
— tłumaczy  się  chłopak. 
—  Rzeczywiście  strach,  bo  ta
kich  jak  ty  jest  więcej   —  re
plikuje  podkomisarz  Kowalski 
— Załóż kajdanki — zwraca  się 

do  funkcjonariusza.  —  i  dopil
nuj,  żeby  nie  zamienili  ze  sobą 
słowa. 

Wracamy  na  komendę,  aby 
przesłuchać podejrzanych i spo
rządzić odpowiednią  dokumen
tację. 
—  Popracujemy  nad  nimi  tro
chę. — mówi  podkomisarz  Ko
walski  — Narzędzia,  które przy 
nich  znaleźliśmy,  pora,  miejsce 
i  fakt ,  że nie  pochodzą z  Ustro
nia, są dosyć wymowne. Przyby
liśmy na miejsce i stwierdziliśmy, 
że  jeden  z  samochodów  jest  ot
warty .  Za  chwilę  na  parkingu 
pojawia się dwóch młodych ludzi, 
którzy  nie  mieszkają  w naszym 
mieście.  Co  oni  tutaj   robią  pie
szo, o tej  porze. Dla nas ewident
nie wygląda na to, że przyjechali 
kraść. 

—  Nie  jest  wykluczone,  że  są 
notowani — dodaje sierżant  Ba
szczyński — Musimy dowiedzieć 
się  czy  ludzie,  za  których  się 
podają  w ogóle  istnieją. 

Przesłuchanie  i  spisywanie 
danych  odbywa  się  w  dwóch 
osobnych  pomieszczeniach,  ale 
jak  twierdzi  sierżant Janusz  Ba
szczyński  zatrzymani  i tak  z pe
wnością  mają przygotowaną  ja
kąś  „bajeczkę". 

—  Mieliśmy pecha, że nie stanę
liśmy  gdzieś  z boku  i  nie  obser
wowaliśmy.  Wtedy  mielibyśmy 
ich  na  „gorącym" ,  a  tak  nie 
wiadomo  czy  nie  będziemy  mu
sieli  ich puścić  po 48  godzinach. 
Takie  prawo. — dodaje. 

Obaj zatrzymani  twierdzą, że 
przyjechali do  Ustronia  na  Syl
westra i chcieli spędzić go w jed
nym  z domów  wczasowych.  Na 
biurku podkomisarza leży latar
ka  punktowa,  scyzoryk  z  dwo
ma  spiłowanymi  ostrzami  przy
gotowanymi  do  otwierania  sa
mochodów, dwa płaskie  klucze, 

ponad  metrowy  drut  z  „kroko
dylkami"  po  obu  końcach,  rę
kawiczki. Jest jeszcze zamek  do 
Mercedesa  i gaz.  Takich  rzeczy 
przeciętny  obywatel  nie nosi  na 
co dzień w kieszeniach, ale chło
pcy mają na wszystko wytłuma
czenie. 

—  Robiłem  dzisiaj   kumplowi 
z  instalacją  w samochodzie  i  po
tem  wsadziłem  drut  do  kieszeni 
i zapomniałem  o nim. —  tłuma
czy jeden  z nich  —  A  klucze  są 
od piwnicy. Ja nie wchodziłem do 
żadnego  mercedesa. 

Po  rozmowie  okazuje  się,  że 
starszy  był  już  karany  za  wła
manie.  Dostał  wyrok  w  zawie
szeniu na trzy lata. Od  rozprawy 
nie zdążyło jeszcze tyle upłynąć. 
Zatrzymani  nie  są  w  Ustroniu 
sami.  Na  Zawodzie  podrzucił 
ich  kolega  polonezem  caro. 
Wszystkie  patrole  policyjne 
w  Ustroniu  mają  zwrócić  na 
taki  kręcący  się  samochód 
szczególną  uwagę. 
—  Ostatnie  kradzieże  miały 
miejsce  właśnie  o  tej   porze  to 
znaczy około dziesiątej. Złodzie
je  przyjeżdżają  zazwyczaj   jed
nym samochodem, który pilotuj e 
potem skradzione auto do miejs
ca, gdzie zmienia się  rejestracje, 
przebija  numer  silnika  i  dostar
cza odbiorcy — mówi  podkomi
sarz — Jeżeli po drodze stoi jaki ś 
patrol  policji ,  wtedy  pilotujący 
samochód bierze pościg na siebie 
odwracając  uwagę  od  skradzio
nego  auta. 

Zeznania  podejrzanych  po
zwalają  policji przypuszczać,  że 
tak  jest  i w  tym  przypadku. 
—  Propozycja jest prosta i jasna 
—  mówi  podkomisarz  Kowal
ski  —  Jeżeli  chcesz  Sylwestra 
spędzić  w  domu  musisz  powie
dzieć  nam  po  co  tu  przyjecha
liście. 

—  Przyjechaliśmy  na  Sylwest
ra.  —  uparcie  twierdzi  zatrzy
many. 
—  To  my  wam  go  zapewnimy. 
—  podkomisarz. 

Obaj zatrzymani  są  bezrobo
tni,  ale  twierdzą,  że  wynajmą 
adwokata, który wszystko  zała
twi  i będą  wolni. 
—  Za co go wynajmiesz? — py
tam  starszego. 
—  Mam  trochę odłożonych pie
niędzy  jeszcze  z  czasów,  kiedy 
pracowałem  —  odpowiada 
z  kpiącym  uśmieszkiem. 
—  To musiałeś chyba dobrze za
rabiać.  — podchwytuję  wątek. 
—  Pięć milionów — chwali  się. 
—  A za co cię wyrzucili ? —  py
tam. 
—  Za  bumelki.  —  odpowiada 
już  trochę  ciszej. 

Zatrzymani  czekają  na  poli
cję  z  Cieszyna,  a  my  znowu 
ruszamy w teren. Zaledwie przy 
kilk i  domach  wczasowych  są 
zabezpieczenia.  Miejsca  prawie 
we  wszystkich  domach  wyko
rzystane są w 100%. Na  parkin
gach  stoją  drogie  samochody. 
Jest  co  kraść. 
—  Czy my powinniśmy to robić? 
— pyta podkomisarz  Kowalski 
—  Czy  szef  domu  wczasowego 
nie powinien zabezpieczać samo
chodów  swych  gości  zakładając 
chociażby  barierki ,  odpowiednie 
oświetlenie,  zatrudnić  stróża, 
któr y  będzie  pilnował  parkingu, 
a  nie  spal  czy  oglądał  w  tym 
czasie  telewizję? 

Jedziemy  na  Jaszowiec.  Tam 
podobnie  jak  na  Zawodziu 
—  samochodów  pełno,  ale  za
bezpieczeń  prawie  żadnych. 
Z  recepcji  podobno  obserwują 
parking,  żaden  stróż jednak  nie 
wyszedł mimo,  że sierżant  pod
chodził  do  samochodów  i  pró
bował  czy  drzwi  są  zamknięte. 
Zdarzyło  się  już  nawet  tak,  że 
skradziono  samochód  spod  sa
mych  okien  recepcji.  Trudno 
pojąć, że tyle tu domów wczaso
wych  i  ani  jednego  parkingu 
z  prawdziwego  zdarzenia, 
a  przecież  taki  parking  strzeżo
ny to nic tylko interes. Na szczę
ście  nic  się  nie  dzieje.  Spraw
dzamy  jeszcze  miasto  i  podjeż
dżamy  pod  dyskotekę  „Mirage 
2000".  Jest  mało  ludzi,  więc 
panuje spokój. Około  3.00 wra
camy  na  posterunek. 

—  Nocka  była  normalna,  nic 
nadzwyczajnego  —  stwierdza 
podkomisarz  Zbigniew  Kowal
ski.  —  Dopiero  jutr o  będziemy 
mogli  dowiedzieć  się  co  jeszcze 
gdzie  się  wydarzyło,  gdzie  nas 
zabrakło. 

Gabriela  Madzia 
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  Roztomili  ustróniocy! 
16  grudnia w sali gimnastycz

nej SP2  rozegrano  Gwiazdko
wy Turniej Koszykówki. W kla
syfikacji  szkól  podstawowych 
wśród  dziewcząt  zwyciężyła 
SP1 przed  SP2 i SP5. Najlep
sza  drużyna  grała  w  składzie: 
M.  Szymkiewicz,  A.  Kamie
niorz,  S.  Pinkas,  A.  Rotter
mund,  K.  Ogrodzka,  E.  Deda, 
K.  Słaby,  M.  Kamieniorz  i  M. 
Tomiczek.  Wśród  chłopców 
zwyciężyła drużyna  SP1  w skła
dzie:  P.  Kajzer,  B.  Siwiec,  M. 
Kubica,  J.  Żak,  G.  Michalski, 
W.  Kawecki,  G.  Tomiczek  i S. 
Ambo.  Drugie  miejsce  wywal
czyli  chłopcy  z  SP6,  a  trzecie 
z SP5.  Tak wśród dziewcząt jak 
i chłopców startowały  reprezen
tacje  wszystkich  ustrońskich 
szkół  podstawowych. 

Tego samego dnia wieczorem 
grały  drużyny  młodzieży  ze 
szkół  ponadpodstawowych. 
Dziewczęta z LO im. Kopernika 
przegrały  30:7  z  „Białymi  Per
łami" w składzie: J. Holeksa, A. 
Kąkol,  P.  Furchel,  A.  Kamie
norz,  S.  Pinkas,  A.  Rotter
mund, K. Słaby. Chłopcy z „Be
tonów"  (Z.  Winter,  Z.  Dutkie
wicz,  M.  Guzowski,  M.  Wer
pachowski, O. Holeksa, P. Chy
biorz,  A.  Rozmus)  okazali  się 
najlepsi wygrywając w finale po 
dwóch  dogrywkach  34:28 
z „Flying Sharks", drużyną  któ
ra  nie  mogąc  pogodzić  się 
z przegraną swym zachowaniem 
budziła jedynie niesmak. W po
konanym  polu  znalazły  się dru

Fot. W. Suchta 

żyny  o  tak  wdzięcznych  na
zwach  jak  Jorge,  Koper,  Ry
boki,  Fénix,  Szerszenie,  Emb
rion's  i Pierwszaki. Turniej zor
ganizował  Urząd Miejski. Zwy
cięzcy  otrzymali  nagrody,  zaś 
wszyscy  uczestnicy  pamiątki. 
Ogółem wystartowało  150 dzie
wcząt  i chłopców.  (ws) 

Jako  se  też,  ludeczkowie  złoci,  dowocie  rady  z  tymi  nowymi 
nómerami  telefonów?  Nó,  je  to  rozmaite,  prowda?  Po  teraz  to 
człowiek  znoł już  na spamiynć  ty  nómera  do przocieli,  znómych 
i  tam,  kaj  najczynścij  trzeja  mu  było  dzwonić.  A  teraz  co  czło
wiek  kaj  zadzwoni,  to  słyszy  taki  pikani  w  słóchawce  i  jakosi 
szykowno  dziełuszka  mówi:  ,,nima  takigo  nómera"  abo  „abonent 
zmiynił  nómer".  A  że  to  nie  jyny  w  Ustróniu  ty  nómera 
pozmiyniali,  tóż  mómy  kapkę  łostudy,  aż  sie  zaś  na  ty  nowe 
nómera  nauczymy. 

Nó,  teraz  przed  Świyntami  i  Nowym  Rokym  było  kapkę 
wiyncyj  tego  dzwóniynio,  bo  trzeja  było  przociełóm  i  znómym 
powinszować.  Przeca jak  kiery  mo  telefon  i idzie z nim  pomówić, 
to po co mu przez pocztę  winsz posyłać.  Dyć by  to wyglóndało  tak, 
jako  w  tym  jednym  urzyndzie,  co  to  dwo  kamraci  mieli  biurka 
jedyn  naprzeciwko  drugigo  i  tyn  jedyn  dostoł  od  tego  drugigo 
pismo przez pocztę,  w guwercie,  ze znaczkym  i ze sztymplym.  Tóż 
łotwiyro  tyn  guwert,  czyto  i  widzi,  że  to  posłoł  jego  kamrat  ze 
sómsiednigo  biurka,  nó  to mu prawi:  ,,Na  czymuś  mi  to  pocztom 
posyłoł,  dyć  wystarczyło,  jakbyś  do mie  zatelefónowoł". 

Jak już  tak prawiymy  o tych  telefonach,  tóż powiydzmy  też pore 
słów  o  poczcie.  Wiycie,  nikiedy  słyszym  od  ludzi,  że  nikiere 
paniczki  w tych łokiynkach  na poczcie  sóm  doś zadudrane.  Nó.jak 
bych powiedziała,  że óny wszycki  sóm  taki,  to bych nie  powiedzia
ła  prowdy,  bo  nikiere  tam  sóm  bardzo  szykowne,  ale  nikiere 
jednak  dudrzóm,  tak,  że aż sie  człowiek  boi  cosikej  przi  łokiynku 
spytać.  A  przeca  nie  każdy  je  taki  móndry,  coby  sie  zaroz 
pokapowoł,  jako  tam  co  wypełnić,  jaki  druk  abo  co. 

Nó, nikiedy  sie tryfio,  że  ty paniczki  na poczcie  same cosikej nie 
wiedzom,  co by  wiedzieć powinny.  Jedna  znómo  mi  łopowiadała, 
że  chciała przed  świyntami  posłać  do  rodziny  kierysi  groszy czek 
zamiast  gwiazdkowego  prezyntu.  Posyłała  ty pinióndze  pocztom 
i  chciała  to  tak  posłać,  coby  ta  rodzina  mógła  podpisać,  że  ty 
pinióndze  dostała  i  coby  to  pokwitowani  prziszło  spatki  do  ni 
— nó, wiycie, do tej, co to posyłała.  Ale  ta paniczka  na poczcie Lito 
piyrszy  roz  słyszała  o  czymsikej  takim  i  dwa  razy  sie  chodziła 
kogosi  pytać,  jako  to mo  zrobić. 

Nó, je  prowda,  że  ty  dziełuszki  na poczcie  majóm  nikiedy  doś 
użyry  i muszóm  sie straszecznie  śpiychać  a dować przi  tym  pozór, 
coby sie nie pomylić.  Ale dudrani  i tak nic nie pumoże,  tóż  lepij sie 
uśmiychnąć  i zaroz  robota  lepij  idzie.  Tóż  od nowego  roku  sie  to 
chyba  naprawi,  prowda? 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO: 1) trafia na kamień 4)  mądry ptak  6) pojemnik na 
paliwo (wspak) 8) świńskie mordy 9) szczególny przedmiot 10) 
magiczna Rubika  11) głupek, matoł 12) dba o środowisko 13) 
dzień tygodnia  14) naturalna  i zbożowa 15) pomaga specjaliś
cie  16)  upadły  lotnik  17)  ośmiu  wykonawców  18)  środek 
odurzający 19) część pożyczki  20) cięta lub kłuta 
PIONOWO:  1)  podwykonawca 2) pyszności, smakowitości 3) 
chów kurczaków 4) izolatka 5) rozkaz dla psa 6) przegroda na 
wodospadzie  7)  zawodniczka  w  bramce  11)  opiekacz  do 
grzanek  13) w ręku  żony  14) w środku  świecy 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija 20 stycznia. 

Rozwiązanie Krzyżówki nr 48 

GÓRSKIE STOKI 

Nagrodę 100.000 zł (10 zł) otrzymuje MAŁGORZATA MYR
MUS z Ustronia, ul. Spółdzielcza  1. Zapraszamy do redakcji. 
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