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Rozmowa  z Jerzym  Kosińskim,  prezesem  TRT 

Ostatnio  powstała  Fundacja  Rozwoju  Turystyki .  Jakie  stoją 
przed  nią  zadania? 
Fundacja Rozwoju Turystyki  powstała  z inicjatywy  Towarzyst
wa  Rozwoju  Turystyki  oraz  niektórych  właścicieli  i  gestorów 
bazy  turystycznej  w  Ustroniu.  Jak  sama  nazwa  wskazuje 
największy  nacisk  kładziemy  na  rozwój  turystyki  poprzez 
promocję walorów  turystycznych  i  regionalnych  naszego  mias
ta,  działalność  z zakresu  infrastruktury  turystycznogospodar
czej, ochrony  środowiska,  estetyki,  czystości, porządku,  zieleni, 
bezpieczeństwa,  oświaty,  kultury  i  sportu.  Najważniejsze  jest 
jednak  gromadzenie  środków  finansowych,  aby  móc je  później 
wydawać  na  te  cele.  Dzięki  nim  moglibyśmy  także  pomóc 
miastu  w  realizacji  zadań  gospodarczych  służących  dobru 
ustroniaków.  W przyszłości  chcielibyśmy  sponsorować  zakłady 
pracy,  instytucje  i  organizacje  działające  na  rzecz  rozwoju 
turystyki  w  mieście.  Widzimy  konieczność  współpracy  wszyst
kich  producentów  usług  turystycznych  w  Ustroniu.  Wiadomo, 
że miasto boryka  się z kłopotami  finansowymi. Mamy  nadzieję, 
że znajdziemy  zrozumienie  wśród  właścicieli  bazy  turystycznej, 
handlowców,  biznesmenów,  którzy  przeznaczą  pewne  środki, 
które później wspólnie wykorzystamy dla podniesienia  walorów 
miasta. 
Jest  pan  prezesem  Towarzystwa  Rozwoju  Turystyki .  Jakie  są 
efekty  kilkuletnie j   działalności? 
Prezesem jestem  od  niedawna,  ale byłem jednym  z jego  założy
cieli  i  wiceprezesem.  Muszę  powiedzieć,  że  Towarzystwo  było 
pierwszą  organizacją,  która  zajęła  się  turystyką  w  Ustroniu. 
Miasto  z  niej  żyje,  więc  parę  lat  temu  z  inicjatywy  kilku 
działaczy, a także byłego burmistrza  Andrzeja Georga  powstało 
Towarzystwo,  aby  zintegrować  wszystkich  producentów,  ges
torów  bazy  turystycznej  i wspólnie  działać dla  dobra  turystyki. 
Odbyło  się założycielskie  spotkanie,  na  którym  zjawiło się wiele 
osób.  Niestety  po  upływie  kilk u  lat  niektórzy  przestali  uczest
niczyć  w  działalności  Towarzystwa.  W  tej  chwili  organizacja 
skupia  32 członków  zwyczajnych  oraz  5 wspierających. W  po
czątkowym  okresie działalności  zrobiliśmy  bardzo  dużo.  M.  in. 
z naszej  inicjatywy  powstała  Centralna  Informacja  i  Recepcja. 
Rozpoczęliśmy  także promocję miasta na zewnątrz, organizując 
stoiska  na  targach  w  Poznaniu,  Bielsku,  Zamościu,  Krakowie 
i  innych  miejscowościach.  Promocja  od  pczątku  napotykała 
trudności,  ponieważ  ciężko  było  wejść  na  rynek  turystyczny. 
Wszystko  robiliśmy  sami  ze  środków  członków.  Towarzystwo 
organizowało  imprezy  klubowe,  inicjowało  wiele  imprez  spor
towych  takich  jak  bieg  romantyczny  czy  sztafetowy.  W  ostat
nich  dwóch  latach  ta  działalność  została  ograniczona.  Powo
dem  jest  to,  iż  stworzono  nam  niekorzystne  warunki  do 
prowadzenia  Centralnej  Informacji  i Recepcji, przez co  musieli
śmy ją  przekazać.  W  tej chwili  działalność Towarzystwa  skupia 
się  na  integracji  inicjatyw  turystycznych  w  celu  stworzenia 
odpowiednich  struktur  promujących  Ustroń.  Chcemy  być  dla 
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Mamom  życzymy  wszystkiego  co  najlepsze.  Fot.  W.  Suchta 

Rejonowe  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  jako 
pierwsze  w  Polsce  przekształciło  się w  spółkę  gmin  pod  nazwą 
Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej. W  restrukturyzacji  i  przekształ
ceniu  państwowego  przedsiębiorstwa  brali  również  udział  kon
sultanci  z duńskiej  firmy Abrahamsen  & Nielsen  A/S —  konsul
ting  inżynieryjny.  Efektem  ich  działań  jest  „Projekt  rozwoju 
usług  wodnokanalizacyjnych  na  terenie  Związku  Komunal
nego  Ziemi  Cieszyńskiej".  Podsumowania  rocznej  współpracy 
dokonano  17  maja  w  DW  „Kolejarz"  w  Jaszowcu.  W  spot
kaniu  uczestniczyli  burmistrzowie  gmin  udziałowców  WZC. 
Ustroń  reprezentował  burmistrz  Kazimierz  Hanus.  Projekt 
zaprezentował jego  kierownik  Ulri k  WendelboeLarsen.  Składa 
się  on  z  trzech  części:  opisu  aktualnej  sytuacji,  propozycji 
i  zaleceń  rozbudowy  i  modernizacji  oraz  końcowego  planu 
rozbudowy  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Projekt  opra
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miasta partnerem  jako  zespół  znający się na  turystyce  fachowców. 
Jest nam przykro, że właściciele domów wczasowych, hoteli z Jaszo
wca  nie  włączają  się  do  prac  Towarzystwa.  Mamy  nadzieję,  że 
niedługo  się  to  zmieni. 
Jakie  są  perspektywy  rozwoju  turystyk i  w naszym  mieście? 
Bardzo  duże.  Na  razie  brakuje jednak  dużych  atrakcji  turystycz
nych  przyciągających gości.  Trzeba  znaleźć  sponsorów,  którzy  by 
zainwestowali  w  budowę  niezbędnych  obiektów.  Miastu  bardzo 
potrzebna jest  sala  widowiskowokonferencyjna  na  2000 osób.  Te 
atrakcje, które  są to  trochę za mało. Jak  turysta przyjedzie na  dwa 
tygodnie  na  wczasy,  to  chciałby  codziennie  coś nowego  zobaczyć. 
Czego  więc  brakuje? 
Placów  zabaw  dla  dzieci,  krytego  basenu.  Należy  poczynić  szereg 
inwestycji, by  gości  przyciągać.  Z  tym  jednak  jest  trudna  sprawa, 
gdyż trzeba znaleźć sponsorów. Ustroń to przede wszystkim  walory 
krajobrazowoturystycznozdrowotne.  Na  pewno  przyjemniej jest 
przebywać  tutaj niż  na  Śląsku  ze względów  oczywistych. 
Co trzeba  zrobić? 
Uważamy, że należy podnieść poziom  czystości  i porządku w mieś
cie.  Chcemy,  aby  mówiło  się,  iż  Ustroń  jest  najczyściejszą  miejs
cowością  turystyczną.  Dobrze  by  było  także  lepiej  wydawać 
pieniądze  na  promocję  miasta. 
Czy  w tej  chwili  jest  ona  wystarczająca? 
Nie.  Jest  bardzo  rozproszona.  Celem  naszej  promocji  jest  za
chęcenie turystów do  przyjazdu, przedłużania  pobytu,  korzystania 
w najszerszym  zakresie  z usług  turystycznych.  Chcemy,  aby  udział 
w targach  turystyczny był jak największy. Uważam, że umieszczenie 
ogłoszenia w zagranicznym wydawnictwie za bardzo duże pieniądze 
nie jest dobrą  promocją. Duży wydatek  nie przynoszący  większych 
korzyści. Spotykamy się z tym, że w dużych miastach wojewódzkich 
nie wiedzą, że Ustroń  istnieje. Lepiej może  by było  nakręcić o nim 
jakiś  film,  który  wyemituje  telewizja.  Dbać  trzeba  o  to,  aby 
w wydawnictwach  o Beskidach  pisało się o Ustroniu. Gdy się jedzie 
z Katowic,  to  zawsze  są drogowskazy  na  Wisłę,  Cieszyn,  a nigdzie 
nie ma  nazwy  Ustroń. 

Czy uważa pan, że świadomość mieszkańców, że miasto żyje z turys
tyki  jest  wystarczająca? 
Nie.  Nie  zawsze  działania  mieszkańców  zmierzają  w  kierunku 
poprawy warunków pobytu  gości.  Ustroniacy muszą  zrozumieć, że 
przyszłość miasta leży w rozwoju usług turystycznych. Przecież 70% 
wpływów do budżetu pochodzi  z turystyki. Warto więc chyba w nią 
inwestować,  aby  tym  samym  zwiększyć  dochody.  Wszyscy  miesz
kający  w  tym  mieście  muszą  pełnić  rolę  gospodarzy.  Ostatnio 
wystąpiliśmy  z apelem  o  czystość,  gdyż  miasto  nie jest  zadbane. 
Są już jego  efekty? 
Widziałem,  że  wiele  osób  robi  porządki  wokół  swoich  posesji. 
Chciałbym  jednak,  aby  wszyscy  pamiętali  o  tym,  że  oprócz 
podwórek  istnieją  jeszcze  tereny  przyległe  do  drogi,  o które  także 
trzeba  zadbać.  Służby  komunalne  nie  zawsze  są  sprawne.  Wiele 
terenów  jest  w  gestii  miasta,  a  służby  komunalne  powinny  dawać 
przykład  mieszkańcom. Szkoda, że tak nie jest. Wystarczy  obejrzeć 

sobie  osiedle  Manhatan.  Ma  taką  piękną  nazwę,  więc  powinno 
wyglądać  jak  jego  odpowiednik  w  Nowym  Jorku.  Niestety  gos
podarz  tego  osiedla  SM  Zacisze  nie  jest  żadnym  gospodarzem. 
Panuje  tam  totalny  bałagan,  brud  i  nieporządek.  Jak  się  coś 
rozkopie,  to  się zostawia.  Zarząd  Spółdzielni  nie dość,  że nie  dba 
o zieleń i czystość na swoich  osiedlach,  to sam  toleruje  niedbalstwo 
swoich  mieszkańców.  Właściwie  to  każdy  teren  administrowany 
przez  tę  spółdzielnię  jest  brudny. 
Czy nie uważa pan, że trudno jest wymagać od mieszkańców czystości, 
skoro nawet wokół niektórych domów wczasowych nie ma porządku? 
Proszę  dać  przykład. 
Wystarczy  czasem  spojrzeć na kronik ę Straży  Miejskiej  w GU. 
Nie  powiedziałbym,  że  wokół  domów  wczasowych  jest  brudno. 
Jeżdżąc po mieście widzę, że właśnie domy wczasowe są najbardziej 
zadbane.  W  ogóle mam  inne  zdanie  dotyczące działalności  Straży 
Miejskiej.  Uważam,  że  powinna  ona  być  bardziej  pomocna  dla 
Zarządu  Miasta,  a  nie  interesować  się  przewróconym  palikiem, 
złamanym  drzewkiem  czy  papierkiem.  Kiedyś  u  mnie  zjawili  się 
funkcjonariusze  Straży,  mówiąc,  że  tereny  należące  do  hotelu  są 
zaśmiecone.  W  ten  dzień  był  huragan  i  papierki  latały  po  całym 
mieście. Właściwie to nie przypuszczam,  aby w dzisiejszych  czasach 
dom wczasowy pozwolił sobie na bałagan, ponieważ od razu  odbiło 
by się to na ilości gości, a co za tym idzie na wynikach  finansowych. 
Dlaczego Straży Miejskiej nie ma na os Manhatan, na ulicach, tylko 
szukają winnych  tam gdzie ich nie ma? Proszę czasem przejechać się 
po  mieście.  Niektóre  kubły  są  przepełnione.  I  jaka  jest  reakcja 
Straży  Miejskiej,  aby  wyegzekwować  ich  opróżnienie.  Przecież  tu 
nie chodzi  o to,  aby  raz w tygodniu  zebrać  śmieci. Te kubły  trzeba 
opróżniać wtedy gdy zachodzi  taka potrzeba.  Choćby  to miało być 
pięć  razy  w  tygodniu. 

Czy  jest  szansa,  że  Ustroń  stanie  się  w  niedługim  czasie  centrum 
turystyk i  w Beskidach,  a nie jego  przedsionkiem? 
Wydaje mi się, że tak. Jeżeli wspólnie będziemy działać, to  powinno 
się udać.  Mamy  bardzo  dużą  bazę, potrzeba  inwestycji.  Turystyka 
jest  szansą  dla  miasta  i  jego  mieszkańców.  Tę  szansę  musimy 
wykorzystać,  poprzez  wspólne  działanie  dla  poprawy  estetyki. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Łukasz  Matuszka 

Fot.  W.  Suchta 
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Trwają  przygotowania  do  De
kady Muzyki  Organowej.  Szósta 
z kolei impreza odbędzie się jesie
nią  w  Cieszynie. 

Zorganizowane  w  kwietniu 
w BielskuBiałej kolejne Między
narodowe  Targi  Turystyczne 
„Beskidy",  przyciągnęły  blisko 

2  Gazeta  Ustrońska 

150  wystawców  z  Polski,  Nie
miec,  Austrii,  Czech,  Słowacji, 
Węgier,  Francji.  Nasz  region 
—  obok  Ustronia  —  reprezen
towały  gminy:  Istebna,  Wisła, 
Brenna  i  Skoczów. 

  *
Znana  w  naszym  regionie  ka

pela  „Torka",  której  szefuje  K. 
Urbaś,  występowała  w  belgijs
kim  Genk,  gdzie  zebrała  mnóst
wo pochlebnych  recenzji za  repe
rtuar  i  poziom  artystyczny. 

*
Tradycyjną  imprezą  organizo

wanp  przez  skoczowskie  Koło 

PTTK jest „pieczenie barana"  na 
Starym  Groniu  w  Brennej.  W 
ostatniej  imprezie  uczestniczyło 
ponad  300 osób,  a  atrakcją  były 
konkursy gra na trombicie i zma
gania  o  tytuł  „król a  kurkowe
go". Po raz pierwszy w 43letniej 
historii  spotkań  na  Starym  Gro
niu,  zorganizowano  bieg  górski. 

*
W  bogatej  kronice  polskiego 

chóru  „Hutnik "  z Trzyńca  moż
na znaleźć koncerty w wielu  mia
stach  i krajach. Występujący pod 
batutą  wiślanina  Cezarego  Drze
wieckiego chór, śpiewał m. in.  na 

wiedeńskim  Kahlenbergu  i w ka
tedrze  św.  Mikołaja  w  Trnawie 
na  Słowacji. W  planach  występy 
w  Szwajcarii. 

  *
W zakładzie karnym  w Cieszy

nie  od  ponad  2  lat  działa  grupa 
anonimowych  alkoholików  „O
aza".  Skupia  kilkanaście  osób. 

Wśród  instytucji  współpracu
jących  z  Książnicą  Cieszyńską 
jest  m.  in.  Polski  Związek  Kul
turalnoOświatowy  w  Cz.  Cie
szynie. 

(nik) 



Jak co roku w maju, schronisko na Równicy oblegają wycieczki  szkolne. 
Fot.  W.  Suchla 
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Z  „Wiosennym  Koncertem",  9  maja  wystąpił  dla  kuracjuszy  SCR 

„Repty"  na  Zawodziu,  Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń"  pod 
kierownictwem  artystycznym  Ewy  Bocek  —  Orzyszek.  W  programie 
koncertu  znalazły się pieśni patriotyczne,  żołnierskie i regionalne. W ten 
sposób  kameraliści  ustrońscy  uczcili  tegoroczne  Święto  Zwycięstwa. 
Występ  nagrodzono  rzęsistymi  oklaskami,  dziękowała  dyrekcja  i  per
sonel. Zespół  zaproszono  na  kolejne występy dla  kuracjuszy  tej znanej 
placówki  rehabilitacyjnej. 

Tir
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 

Zuzanna  Zmełty,  lat  97,  ul.  Różana  28 
Jan  Łakomy,  lat  80,  ul.  Spółdzielcza  1/10 
Helena  SutorOgiegło,  lat  80,  ul.  Wierzbowa  8 

*   *  lir 
5 maja  odbyły  się mistrzostwa  Ustronia  szkół  podstawowych  w  lek

kiej  atletyce.  W  klasyfikacji  generalnej  wśród  chłopców  zwyciężyła 
SP—2 zdobywając 812 pkt.  Wyprzedziła  ona  o ponad  150 pkt.  SP  5 
z  Nierodzimia.  Na  trzecim  miejscu  uplasowała  się  szkoła  z  Polany. 
Wśród  dziewcząt  wygrała  szkoła  z  Nierodzimia  przed  SP—3.  Trzecia 
lokata  przypadła  SP—2.  Na  zawodach  rejonowych  Ustroń  w  po
szczególnych  dyscyplinych  będą  reprezentowali:  Gabriela  Brudny, 
Grzegorz  Rąpel,  Stanisław  Pułecki,  Sławomir  Malec  —  skok  w  dal, 
Patrycja  Furchel,  Ludmiła  Szpin,  Andrzej  Marekwica,  Ryszard  Prusi
cki,  Piotr  Wardyński  —  pchnięcie  kulą,  Justyna  Holeksa,  Aleksandra 
Holeksa  —  bieg  na  600  m.,  Aneta  Kąkol,  Andrzej  Maczichin,  Piotr 
Dorda  —  100  m.,  Grzegorz  Kamiński,  Piotr  Janeczek  —  1000  m., 
Patrycja  Turawska,  Joanna  Czerwińska  —  rzut  dyskiem,  Monika 
Kajzar,  Łukasz  Holubek,  Marcin  Konował,  Szymoń  Greń  —  rzut 
oszczepem,  Ryszard  Kubień,  Marcin  Janeczek  —  skok  wzwyż. 
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Wydział Ochrony Środowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego zwraca 
się  do  mieszkańców  Ustronia  o  utrzymanie  porządku  wokół  swoich 
domów,  miejsc pracy,  o  wykaszanie  trawy  i  chwastów. 
Na  terenie  miasta  ustawiono  kontenery  na  surowce  wtórne:  szkło, 
plastik, puszki, szmaty. Prosimy  o solidne segregowanie  i nie  wrzucanie 
do  tych  kontenerów  odpadów,  które  nie  nadają  się  do  ponownego 
wykorzystania  (opon,  akumlatorów,  złomu).  Firma  TROSEKO  od
biera  śmieci  od  mieszkańców  zgodnie  z wcześniej ustalonym  harmono
gramem,  prosimy  o  wystawianie  kubłów  przed  posesjami  wieczorem 
przed  dniem  wywozu  lub  wcześnie  rano do  godz.  7.00 w dniu  odbioru. 
Przypominamy  o  podjętej  Uchwale  Zarządu  Miasta  Uzdrowiska 
Ustroń  nr.  11/92  o  obowiązku  posiadania  kubła  na  śmieci. 

Serdeczne  podziękowania  za  współczucie, wieńce 
i kwiaty  oraz  liczny udział w ostatniej drodze 

ś.p.  Emili i  Bujok 
składa mąż z synami 

8.5.1995  r. 
Około  godz.  19.00  zatrzymano 

sprawcę  wybicia  szyby  w  samo
chodzie  star.  Zatrzymania  doko
nał  świadek  zajścia,  a  sprawcą 
okazał się mieszkaniec  Mikołowa, 
którego  osadzono  w  areszcie. 
W  chwili  popełnienia  przestępst
wa  zatrzymany  miał  2,18  prom. 
alkoholu  we  krwi. 

8/09.5.1995  r. 
W  nocy  zatrzymano  nietrzeź

wego mieszkańca Wisły kierujące
go samochodem  dostawczym  ma
rki  żuk.  Wynik  badania  alkomet
rem  —  0,96  prom. 

8/9.5.1995  r. 
W  nocy  na  os.  Centrum  skra

dziono  fiata  126p  o  nr  rej. 

BLR  9764 na  szkodę  mieszkańca 
Wisły. 

14/15.1995  r. 
W nocy dokonano  trzech  włamań 
do  sklepów  na  terenie  miasta.  Na 
ul. Partyzantów sprawcy po  wybi
ciu  szyby  wystawowej  skradli  ko
szulki o wartości  120 zł. Do  sklepu 
spożywczego  przy  ul.  Stellera 
sprawcy  dostali  się  w  podobny 
sposób i skradli alkohol  warty 230 
zł.  Z  trzeciego  sklepu  przy  ul. 
Daszyńskiego skradziono  alkohol 
i  papierosy.  Straty  —  1000  zł. 
Wszystkie  sklepy  należą  do  PSS 
Społem.  W  wyniku  podjętych 
działań  zatrzymano  dwie  osoby 
podejrzane  o dokonanie  włamań. 
Odzyskano  większość  skradzio
nych  artykułów.  Jeden  ze  spraw
ców był nieletni, w związku z czym 
umieszczono  go  w  Izbie  Dziecka. 
Trwa  postępowanie wyjaśniające. 

11.5.  —  Kontrola porządków na 
prywatnych  posesjach  przy  ul. 
Szpitalnej. 

11.5.  —  Na  skrzyżowaniu  ulicy 
Kuźniczej  ze  Szpitalną  w  przy
drożnych  zaroślach  znaleziono 
porzuconego Poloneza. Po  spraw
dzeniu  okazało  się,  że  samochód 
został wcześniej skradziony  z par
kingu przy DW Magnolia.  Razem 
z  Policją  poloneza  przeholowano 
na  policyjny  parking. 

12.5.  —  Szczegółowa  kontrola 
osób  handlujących  na  targowis
ku. 

12.5.  —  Kontrola  stanu  techni
cznego znaków drogowych  w  Do
bce do  Polany. 

13/14.5.  —  Kontrola  porząd
ków  w  centrum  miasta. 

13/14.5.  —  Kontrolowano  ak
tualność  meldunków  osób  miesz
kających  na  prywatnych  kwa
terach. 

15.5.  —  Kontrola  targowiska. 
Sprawdzono  zezwolenia  na  han
del,  a  także  zwrócono  uwagę  na 
to,  czy  osoby  handlujące  artyku
łami  spożywczymi  przestrzegają 
przepisów  sanitarnych. 

15.5.  —  Nakazano  uporządko
wanie  terenu  wokół  turbiny 
w  Ustroniu  Polanie. 

16.5.  —  Ponowna  kontrola  po
rządków  w  UstroniuHermani
cach. 

16.5.  —  Wspólnie  z Policją  spra
wdzono,  czy  cudzoziemcy  miesz
kający  na  prywatnych  kwaterach 
są  zameldowani. 

17.5.  —  Kontrola  pielęgnacji 
trawników  przy  głównych  dro
gach  należących  do  prywatnych 
właścicieli. W trzech  przypadkach 
nakazano  skoszenie  trawy. 

17.5.  —  Kontrola  porządków 
wokół  budynków  należących  do 
Administracji  Domów  Mieszkal
nych.  Stwierdzono  duży  bałagan, 
w  związku  z  czym  sporządzono 
notatkę  służbową. 

Z e  zbiorów  Muzeum 
W  zbiorach  jest  kilkanaście  ze
garów,  pochodzących  z  II  poł. 
XI X  wieku  i  początku  naszego 
wieku. Nie są to eksponaty  cenne 
pod  względem  materialnym, 
a  raczej  typowe,  wysłużone  już 
zegary  z wiejskich domostw.  Oto 
zegar  wahadłowy,  wchodzący 
w  skład  wyposażenia  jednego 
z  biur  w  ustrońskiej  Kuźni 
w  okresie  międzywojennym. 
Zdobi  on  ścianę jednego z maga
zynów  muzealnych.  Gości  przy 
wejściu  do  Muzeum  wita  cieszą
cy  się  dużym  zainteresowaniem 
zegar  do  kontroli  czasu  pracy 
w  ustrońskiej  Kuźni  sprzed  co 
najmniej  pól  wieku,  który  pre
zentowaliśmy  w  ub.r. 
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(dokończenie  ze  sir. 1) 
cowano  na  bieżąco  komunikując  się  z WZC,  a  oprócz  tego  dwóch 
burmistrzów z ZKZC oraz dyrektorzy administracyjny i techniczny WZC 
zwiedzili  stacje  wodociągowe,  oczyszczalnie  ścieków  oraz  spotkali  się 
z władzami  administracyjnymi  Aarhus  w Danii.  Konsultanci  natomiast 
czterokrotnie  odwiedzili  WZC  i ZKZC.  W  opracowaniu  uczestniczyły 
także wydziały  urzędów  miejskich  zajmujące się zaopatrzeniem  w wodę 
i oczyszczalniami  ścieków z duńskich  miast Odense i Aarhus. Z  „Projek
tu"  możemy  się  np.  dowiedzieć,  że do  roku  2010  siecią  wodociągową 
zostanie  objętych  85%  mieszkańców  Ustronia.  Zakłada  się,  że  Ustroń 
będzie  liczył  wtedy  16.900  mieszkańców.  Ponadto  o naszym  mieście 
możemy  przeczytać,  że  do  roku  2010  dobowe  zaopatrzenie  w  wodę 
wzrośnie  o 22%  przy  obecnym  średnim  zużyciu  3971  m3.  Za  15  lat 
będziemy też odprowadzać 2.840.000 m3 ścieków rocznie do oczyszczalni, 
75.000 m3 do  szamb  i dalej wozami  asenizacyjnymi do oczyszczalni  oraz 
220.000 m3 do  urządzeń  niskotechnologicznych. 
Po  spotkaniu  w  „Kolejarzu"  krótkiego  wywiadu  udzielił  nam  Ulrik 
WendelboeLarsen: 
Jaki jest  stan  wodociągów  na  Ziemi  Cieszyńskiej? 
Stan jest  dobry.  Zaspokaja  obecne  wymagania i normy. 
Nawet  przymierzając  standardy  europejskie? 

Fot.  W.  Suchta 

Generalnie  tak. 
A czystość  i jakość  wody? 
Uważam że nie ma poważnych problemów i można tu spokojnie pić wodę. 
W co  trzeba  przede  wszystkim  inwestować? 
Najważniejsze jest zapewnienie wody dla Cieszyna, a poza  tym  budowa 
stacji uzdatniania  wody  w Skoczowie.  Jeżeli  zaś chodzi  o  oczyszczanie 
ścieków  koniecznym  jest  zakończenie  wszystkich  rozpoczętych  inwes
tycji.  Najważniejsze,  to zakończenie  budowy  oczyszczalni  w Wiśle 
i  Skoczowie. 
Co pan sądzi  o  prywatnych  małych  przydomowych  oczyszczalniach? 
Jest  to dobre  rozwiązanie przy  rzadkiej  zabudowie,  gdyż  prowadzenie 
w  takie  miejsce  kolektorów  jest  nieopłacalne. 
Jak ocenia pan struktur ę organizacyjną spółki Wodociągi Ziemi Cieszyń
skiej? 
Jesteśmy  specjalistami  od  strony  technicznej,  choć  z tego  co  obser
wujemy  to spółka  organizacyjnie  dobrze  funkcjonuje, a  od  strony 
technicznej  to  bardzo  kompetentna  firma.  Najlepiej nam  się  tu  współ
pracuje w porównaniu  z innymi  firmami  w Polsce. Dotyczy to i Związku 
Komunalnego  Ziemi  Cieszyńskiej i Spółki  WZC. 
A jak  wygląda  nasze  region w porównaniu  z  innymi  w Polsce? 
Ogólnie jest to bogaty  region  i chyba z tego powodu  tak dobrze się nam 
tu  pracuje. 

Zapytaliśmy  również  dyrektora  WZC  Jana  Kubienia,  co  nam  daje 
współpraca  z duńską  firmą  konsultingową. 
—  Po  pierwsze  możemy  porównać  nasz  poziom  wiedzy  i  wyposażenie 
techniczne  i tu z satysfakcją  mogę stwierdzić,  że nie odbiegamy  od  krajów 
zachodnioeuropejskich.  Problemy  mamy  podobne.  Po  drugie  zostaliśmy 
ocenieni przez  firmę  zagraniczną  i ocena  ta  wypadła  pozytywnie.  Nawet 
nie spodziewaliśmy  się  tak  dobrej  oceny.  Trzecia  sprawa  to  wyposażenie 
nas w narzędzia  sporządzania  opinii finansowoksięgowych,  biznesplanów 
do przyszłych  rozwiązań  technicznych.  Są  to narzędzia  stosowane  w Unii 
Europejskiej  i bardzo  ważne jest,  że  będziemy  mogli  je  wykorzystywać 
w planowaniu  rozwoju  firmy  i pozyskiwania  żródel finansowania  —  po
wiedział  J.  Kubień. 

Wojsław  Suchta 

MARSZ  WOLNOŚCI 
Planowany  na niedzielę 4 czerwca b. r.  1szy Marsz  Wolności  będzie 

wiódł  szlakami  Beskidu  Śląskiego z metą  na  szczycie  Baraniej  Góry. 
Organizatorzy  Marszu,  członkowie  Koła  Unii  Wolności  w  Ustroniu, 
liczą, że ich impreza  będzie spotkaniem  ludzi dobrej woli, którzy w 6tą 
rocznicę  pamiętnych  wyborów  parlamentarnych,  będących  zwrotnym 
momentem  w historii  naszego  kraju dadzą  wyraz przywiązania do  idei 
wolności zakorzenionej w patriotycznych  tradycjach Polski. Do tej pory 
udział  w Marszu  potwierdzili  znani  politycy:  Leszek  Balcerowicz, 
Tadeusz  Mazowiecki,  Hanna  Suchocka,  Jacek  Kuroń,  Bronisław 
Geremek,  Janusz  Onyszkiewicz,  Donald  Tusk,  Władysław  Frasyniuk, 
Bronisław  Komorowski  i inni. W  spotkaniu  „po  latach"  wezmą  udział 
posłowie  i działacze  z  okresu  tamtych  wyborów. 

Wśród  imprez towarzyszących  1 mu Marszowi Wolności  organizato
rzy  przewidzieli: 
—  w  dniu  2  czerwca  (piątek)  od godz.  15.00  — 18.00  w  Ustro
niuZawodziu,  ul.  Sanatoryjna  1 —  KONFERENCJA:  „Tajemnice 
pełnego  zdrowia"   i  „Sport  dla  wszystkich",  zaś  o  godz.  18.30 na 
Bulwarach  Nadwiślańskich  —  „TEST  COOPERA"  —  sprawdzian 
sprawności  fizycznej  polegający  na  pokonaniu  największej  odległości 
w ciągu  12 minut  biegu, 
—  w dniu 3 czerwca  (sobota) od  godz.  9.00 —  12.00 na Alei  Legionów 
w Ustroniu przeprowadzone zostaną  biegi masowe dla dzieci, młodzieży 
i  dorosłych,  w  ramach  zawodów: 4 ZŁOTA  MIL A  BURMISTRZA 
w  U s t r o n i u  ANDRZEJ  GEORG 

Komandor  Marszu 

SPRZEDAZ 
DREWNA 

U r z ąd  M i e j s ki  i n f o r 
m u j e,  że  p r o w a d zi  sp rze
d aż  d r e w na  o p a ł o w e go 
i  t a r t a c z n e g o,  i n f o r m a c je 
m o ż na  u z y s k ać  w  p o k.  25 
tel.  543479  l ub  542415 
wew.  113. 

Zaprasza 

Szczęścia  nigd>  za  wiele...  Fot.  W.  Suchta 
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PHU  ABRAMOWICZ 
oferuje: 

PRALKI ,  LODÓWKI,  ZAMRAŻARKI , 
ZMYWARKI ,  KUCHNIE  i inny sprzęt  gos
podarstwa  domowego. 

lir  ceny  na  każdą  kieszeń 
lir  raty  bez  żyrantów 
lir  bezpłatny  dowóz 
lir  fachowe  doradztwo 

PROWADZIMY  WŁASNY  AUTORYZOWANY 
SERWIS GWARANCYJNY  I POGWARANCYJNY 

DLA  NASZYCH  KLIENTÓW  ZAPEWNIAMY : 

lir  30%  bonifikaty na pogwarancyjne 
usługi  serwisowe  i części  zamienne 

lir  naprawę  w ciągu 48 godzin 
lir  bezpłatny  dojazd 

Ustroń,  ul.  9  Listopada  12  (100  m  od  Rynku  naprzeciwko 

pawilonów  handlowych  „Nad  Rzeczką") 

Godziny  otwarcia:  9—17  sob.  9—13 

æ.i' jJ^A^S 

Piątek 
Sobota 

Chińska 

czynny  codziennie  od 9.00  do  2.00 
Ustroń, ul. Baranowa 1. Tel. 542546 

lfr̂ m|i||l|l|l||lll'lll||  .mm;...:.  I...,  :  !r:!:";i:l 

Od  trzech  tygodni  w  Rynku  stoi  elektroniczna  lablica  informacyjna 
z której turyści i wczasowicze mogą  dowiedzieć się o wolnych miejscach 
noclegowych  w ustrońskich  hotelach  i domach  wczasowych.  Na  razie 
z takiej możliwości  pozyskiwania  klientów  skorzystało  tylko  19 ośrod
ków  z naszego  miasta.  Uroczyste  otwarcie  w  obecności  władz  miasta 
nastąpiło  6 maja. 

MOTE L  POLANA 
Zaprasza. 

Dancing  Czwartek  Kuchnia  Śląska 

Przypomina  się o nadal  obowiązującym  zakazie  uprawy 
maku  na  terenie  wojew.  bielskiego.  Kto  wbrew  przepisom 
uprawia  mak  podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat 
dwóch,  ograniczeniu  wolności  albo  grzywny. 

100 lat polskiego  ruchu  ludowego 
Wiekowa przeszłość polskiego  ruchu  ludowego jest wielkim  bogactwem  Pol

skiego Stronnictwa Ludowego. Bogactwem tradycji historycznej ciągłości, które
go  nie  posiada  żadna  inna  z  obecnie  działających  w  Polsce  partii  i grup 
politycznych.  Są  daty  w historii  ruchu  ludowego  świadczące  o jego  wielkości 
i służbie dla narodu  i państwa. 
Wśród najważniejszych wydarzeń  nie  tylko w życiu wsi, ale także wdziejach całego 
naród u jest data 28  lipca 1895  r. Przed  100  laty w  Rzeszowie na Zjeździe Delegatów 
Okręgowych  Chłopskich  Komitetów  Wyborczych,  powołano  pierwszą  na  zie
miach  polskich  samodzielną  organizację  polityczną  —  Stronnictwo  Ludowe. 
W  kilka  lat  później  podobne  ugrupowania  chłopskie  utworzono  na  ziemiach 
polskich pod  zaborem  rosyjskim i pruskim. 
Manifestując swój charakter narodowy stronnictwa  ludowe za najważniejszy cel 
w  tym  okresie  uznawały  odzyskanie  niepodległości  oraz  wprowadzenie  po
stępowych  reform społecznych i politycznych. 
Do Niepodległej zmierzali ludowcy wieloma drogami i z różnych zakątków ziemi 
polskiej. Odrodzenie Polski w 1918 r. było fenomenem i jednym  z najważniejszych 
wydarzeń historii Polski. Wkład działaczy  i ugrupowań Chłopskich w odzyskanie 
niepodległości  i  tworzenie  nowych  struktur  państwa  był  ogromny. To  właśnie 
chłopi i Rząd Obrony Narodowej kierowany przez Wincentego Witosa przyczynili 
się  do obrony państwowości polskiej zagrożonej rewolucją  i najazdem bolszewic
kim w 1920 r. 
W  pierwszych  sejmach  Rzeczypospolitej  chłopi  stanowili  najliczniejszą  grupę 
wśród  posłów.  Sejm  kadencji  19191922  uchwalił  najbardziej  demokratyczną 
w  Europie  Konstytuqę  marcową.  Wincenty  Witos  był  jeszcze  dwukrotnie 
premierem w latach  1923  i 1926 r. Chlubą polskiego parlamentaryzmu  był  polityk 
ludowy, marszałek Sejmu (19221928) Maciej Rataj. On to dwukrotnie uratował 
Polskę od wojny domowej, raz po śmierci Gabriela Narutowicza  i drugi raz po 
przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 r. 
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla wsi  i ruchu ludowego było utworzenie w 1928 
r. Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici " — samodzielnej organizacji młodzie
żowej, która stała się duchowym przewodnikiem młodego pokolenia wsi  polskiej. 
W okresie międzywojennym  ruch  ludowy był głównym  obrońcą  polskiej demo
kracji oraz praw wolności ludu. W walce z sanacją doszło do wydarzenia w ruchu 
chłopskim, które stało się jednym zjego symboli.  15  marca  1931  r. trzy największe 
ugrupowania chłopskie PSL  „Piast", PSL „Wyzwolenie" i Stronnictwo Chłopskie 
powołały  jednolite  obejmujące  całe  ziemie  Rzeczypospolitej  —  Stronnictwo 
Ludowe. SL było jednym  z reprezentantów interesów wsi, najliczniejszą opozycyj
ną  partią  polityczną,  która  w  1937  r.  wystąpiła  przeciwko  łamaniu  praw 
obywatelskich  i demokratycznych przez rządy sanacji w  Wielkim Strajku Chłops
kim. W czasie drugiej wojny światowej ruch  ludowy  był współtwórcą  i  filarem 
Polskiego  Państwa  Podziemnego.  Ludowcy  zdobyli  duże  wpływy  w  rządzie 
emigracyjnym w  Londynie, jak i  w delegaturach w  kraju. Po tragicznej śmierci gen. 
Władysława  Sikorskiego,  Stanisław  Mikołajczyk pełnił  funkcję premiera  rządu 
polskiego. 
W podziemiu  ludowcy mieli  silną partię konspiracyjną  — Stronnictwo  Ludowe 
„Roch" raz powołali własną organizację zbrojną Bataliony Chłopskie, które pod 
względem  liczebności  były  po  Armii  Krajowej  drugą  siłą  zbrojną  Państwa 
Podziemnego. W  walce czynnej zokupantem uczestniczyło  157  tysięcy żołnierzy B. 
Ch., 70 oddziałów  partyzanckich  i około 400 Oddziałów  Specjalnych  , B. Ch. 
przeprowadziło  kilka  tysięcy akcji bojowych. 

Po roku 1945, kiedy Polska znalazła się w  zasięgu wpływów polityki sowieckiej, 
a władzę w  kraju przejęli komuniści, ludowcy zorganizowani  w Polskim Stronnict
wie Ludowym  — ponad  milionowej partii  kierowanej przez  St. Mikołajczyka 
— nie godząc się z narzuconym  systemem  podjęli walkę polityczną  o wolność 
i demokrację. Klęska PSL była klęską polskiej demokracji  i początkiem totalitary
zmu. 
Z  rozbitej  i  szczątkowej organizacji  PSL  i  prosowieckiego  SL  „Wola  Ludu" 
w  listopadzie  1949  r.  powstało  ZSL.  Niezależnie  od  ocen  politycznych  tego 
wydarzenia Zjednoczone Stronnictwo  Ludowe przez następne 40 lat  zapewniło 
kontynuację ruchu  ludowego i jego  tradycji. 
W 1989 r. ludowcy odegrali istotną  rolę w bezkrwawej rewolucji występując jako 
podmiot  historii, przyczynili  się do ostatecznego  obalenia  komunizmu w Polsce 
i utworzenia pierwszego wolnego rządu Tadeusza  Mazowieckiego. 
Jak  w  całych  dziejach  ruchu  ludowego,  tak i obecnie  instynkt  przetrwania 
w jedności  odegrał  doniosłą  rolę  i  doprowadził  do  powstania  w  1990  r.  na 
Kongresie Jedności w dniu 5 maja — Polskiego Stronnictwa Ludowego.  W  jego 
szeregach  znaleźli  się weterani  ruchu  ludowego, pamiętający jego dawną  świet
ność, jak  i młodzi zaprawieni w walce działacze ludowi. PSL jest po IV Kongresie 
w lutym 1995 r. partią polityczną ogólnonarodową, partią centrum opierającą się 
w swojej działalności  na  tradycjach  narodowych,  ludowych  i chrześcijańskich. 
Partią  najliczniejszą — 200 tysięczną, która obchody  100leaa  ruchu  ludowego 
zwieńczyła  znaczącymi  osiągnięciami  w  wyborach  parlamentarnych i samo
rządowych. 
Kościuszkowskie hasło „Żywią  i Bronią" —  PSL Waldemara Pawlaka uzupełniło 
jakże ważnym  słowem „gospodarują". 

Jan Kubień 
Vce Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL 

w BielskuBiałej 
Prezes Zarządu Miejskiego PSL 

w Ustroniu 

Zarząd  Miejski  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  w  Ustroniu  zaprasza 
mieszkańców  miasta  i kuraq'uszy  na  tradycyjne uroczystości  Święta  Ludo
wego,  które  odbędą  się  na  polu  biwakowym  w  UstroniuDobce  w  dniu 
3 czerwca  1995 r.  (sobota)  o godz.  15, połączone z festynem  ludowym. 
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Produkcja  i  sprzedaż  pustaków. 
Ustroń,  ul.  Akacjowa  27a.  Tel. 
543279  po  16.00. 

Sklep Tiktakon  Ustroń,  ul.  9  Lis
topada  3d  oferuje:  duży  wybór 
aparatów  telefonicznych  ze  świa
dectwem  homologacji  Ministerst
wa  Łączności. 

Zakład  szklarskoszlifierski  —pe
łen  zakres  usług,  ramowanie  ob
razów  i grafik,  lustra  importowa
ne, siatki w ramkach  przeciw  owa
dom.  Ustroń,  ul.  3  Maja  44.  Tel. 
542800. 

Sprzedam  mikrofalówkę,  wagę 
uchylną.  Ustroń  tel.  543279. 

Znakowanie  samochodów.  Po
niedziałek,  środa,  piątek 
12.00—17.00.  Ustroń,  Osiedle 
„Goje" ,  ul.  Stalmacha  7.  Tel. 
542601. 

Sprzedam  A500+mon i t o r+o
programowanie.  Tel.  543370. 

Sprzedam  komputer  „Amig a 
500"  tel.  543041.  Ustroń,  os. 
Centrum  2/7. 

Wydzierżawię  stację  obsługi  sa
mochodów  w  Ustroniu  Polanie 
(Motel).  Tel.  542546. 

UCHWAŁ A  nr  XII/92/95 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  28  kwietnia  1995  r. 
W  sprawie  zasad  dofinansowania  osób  fizycznych  przy  budowie  sieci 
kanalizacji  sanitarnej 

Na podstawie  art.  18 ust.  1  w związku z art. 7 ust.  1 pkt  3 ustawy z dnia 
8  marca  990  r.  o  samorządzie  terytorialnym  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  95 
z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 

u c h w a la 
§ l 

Osoby  fizyczne  przy  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  mogą  być 
dofinansowane bez potrzeby zakładania  Komitetu  Społecznego w przy
padku  gdy: 
—  budowa  kanalizacji  będzie  umożliwiała  podłączenie  min.  2  budyn

ków  mieszkalnych, 
—  budowana  sieć  będzie  miała  długość  max.  do  40  m, 

Dofinansowanie  udzielone  będzie  przez  Zarząd  Miasta  po  spełnieniu 
następujących  warunków: 
1.  dokonaniu  uzgodnień  z tutejszym Urzędem  przed  przystąpieniem  do 

prac, 
2.  zawarciu  umowy  partycypacyjnej, 
3.  po  zakończeniu  robót  złożeniu  pełnej  dokumentacji  finanso

worozliczeniowej  i  protokołu  odbioru. 
§3 

Dofinansowanie może wynosić 60%  wartości  zadania, w miarę  posiada
nych  środków  w  budżecie  danego  roku. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§5 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą 
z dniem  1 maja  1995  r. 

§ 6 

Uchwała  podlega  opublikowaniu  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty. 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i  K .  Heczko 

wystawa  i  sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki  (od  1.6. do  30.6.) 
—  Wystawa  instrumentów  muzycznych  Ferdynanda Suchego  (do  30.6.) 
—  Wystawa  zabawek  ludowych  do  30.6. 
—  Wystawa  ekologiczna  zorganizowana  przez  ustrońskie  szkoły  pod

stawowe  w  ramach  II .  Miejskiego  Konkursu  Ekologicznego  (do 
31.5.) 

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

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 

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 . 

Stała  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 
w  Centralnej  Informacji  i  Recepcji  —  Rynek  7.  (tel.  542653) 

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

CENTRALN A  INFORMACJ A  I  RECEPCJA 
udziela  informacji  turystycznokulturalnych 

czynna  codziennie:  8.30  17.00  w  soboty  8.30—15.00 
Ustroń,  Rynek  7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia stale 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 
24.5.1995  r.  Otwarcie  wystawy  prac  dziecięcych 
środa  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej, 
godz.  17.00  ZDK  „Kużnik " 

26.5.1995  r.  Koncert  Chóru  z  Audikur t  (Francja) 
piątek  Kościół  EwangelickoAugsburski  w  Ustroniu 
godz.  17.00 

29.5.1995  r.  KLU B  PROPOZYCJI .  Spotkanie  z Michałem  Jur
poniedziałek  czokiem  —  „Prawie  wszystko  o  psach", 
godz.  17.30  Oddział  Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej" 

31.5.1995  r.  Koncert  Majk i  JEŻOWSKIE J 
środa  pt.  „Kolorowe  dzieci" 
godz.  14.00  Amfiteatr 

2.6.1995  r.  Wieczornica  z  okazji  15tej   rocznicy  śmierci  Jana 
piątek  Jarockiego  połączona  z  koncertem 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

3.6.1995  r.  Koncert  dziecięcy 
sobota  „DZIEC I   DZIECIO M  —  DZIEC I   RODZICOM " 
godz.  16.00  W programie:  zespoły  dziecięce  i spotkanie  z  artys

tami  cyrkowymi  —  AMFITEAT R 

4.6.1995  r.  II .  Ewangelicki  Festiwal  Dziecięcy 
niedziela  Amfiteatr 
godz.  14.00 

Imprezy  sportowe 

Majowa  aura  nie  przeszkadza  w  lepikowaniu  dachowFot.  W.  Suchta 

3.6.1995  r.  IV. ZŁOT A MIL A  BURMISTRZ A 
sobota  Aleja  Legionów  (1609  m) 
godz.  9.00—12.00  Dzieci  od  160  do  1200  m  w  ramach  imprezy 

dziecięcej  „DZIEC I  DZIECIOM  —  DZIECI  RO
DZ ICOM" 

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

gig® 
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ALINA MIECH 

PODRÓŻ  W  PRZESZŁOŚĆ 
Każdego  dn ia  przechodząc  ulicami  mojego  miasteczka  szu

kam  śladów  przeszłości.  Spog ląda jąc na  znane  budynki  i  drze
wa,  spotyka jąc  ludzi,  spostrzegam,  że  min iony  czas  pozostawił 
niewiele  znaków,  mówiących  o  dawnym  życiu.  Ty lko  z  książek 
wiem,  że  kiedyś  Us t roń  był  wsią  o  drewnianym  budownictwie, 
ale  napady  zbójeckich  band  w  okresie  wojny  30letniej  na 
zawsze  zatarły  obraz  średniowiecznego  Ustronia.  Obiekty, 
k tóre  są  zabytkami  powstały  dop iero  z  końcem  XVII I  i  począt
kiem  X I X  wieku.  Ten  kształt  miasta  dot rwał  do  lat  50tych  X X 
wieku, kiedy  to  rozpoczęto przekształcanie  Ustronia  w  uzdrowi
sko. 

Zawsze marzy łam  o  tym,  żeby  co fnąć się w czasie  o  chociażby 
wiek.  Mog łabym  wtedy  przyjrzeć  się  wszystkiemu  tak,  jak 
chciałam  —  z  bliska.  Raz  udało  mi  się  to,  więc  zanotowałam 
własne  wrażenia. 

Szłam  środkiem  wydeptanej  drogi,  co  pewien  czas  przesuwa
jąc  się  bliżej  drewnianego  p łotu,  bo  przejeżdżały  konie  za
przężone  w  wóz.  Przechodząc 
obok jakiejś zagrody  spostrze
głam  beczkę  wypełnioną  wo
dą.  Podeszłam  więc  bliżej 
i  przeglądając  się  w  wodnej 
toni  poprawi łam  czerwone 
wstążki  w  warkoczach.  Z  du
mą  obejrzałam  ha f towaną 
chustę,  założoną  na  ramio
nach,  wygładziłam  dłonią  fał
dy  długiej  spódnicy  szytej  na 
styl  śląski,  przepędzi łam 
pszczołę,  k tóra  usiadła na  mo
im  gorsecie  i ponownie  ruszy
łam  w  drogę. 

Po  prawej  stronie  zobaczyłam 
zielony dach  kościoła.  Zdziwi
ło  mnie,  że  ten  budynek  sak
ralny  nie  miał  wieży.  Niedale
ko  stała  smukła  remiza  strażacka,  której  drewniany  szkielet 
wynurzał  się  zza  bu jnego  krzewu.  Spomiędzy  drzew  dostrzeg
łam  też  b ladoczerwony  szczyt  jakiejś  budowli.  Wspięłam  się  na 
płot  i  coś  podsunęło  mi  myśl,  że  jest  to  synagoga  żydowska. 
Rozg ląda jąc  się,  odniosłam  wrażenie,  że  spoglądam  na  obraz 
tkwiący  g łęboko  we  mnie. 
Szłam  tak,  gdy  zauważyłam  coś  błyszczącego  się  pomiędzy 
kamieniami.  Pochyl i łam  się i podnios łam  jakąś dziwną  monetę. 
Rozejrzałam  się woko ło  ale  zobaczyłam  tylko  krowę  pasącą  się 
przy  drodze  i  s tado  gęsi  p luskających  się  w  korycie.  Po  chwili 
minęłam  dwie  dziewczynki,  k tóre  wybiegły  z jednego  murowa
nego  na  tej  ulicy  domu  z  szyldem,  opat rzonym  napisem:  „J. 
Kopieczek  —  piekarnia  i  cuk iern ia". 
Zaraz  też  poczułam  ogromną  ochotę,  żeby  zjeść  coś,  więc  po 
krótkim  wahaniu,  weszłam  do  sklepiku.  Było  to  niewielkie 
pomieszczenie,  na  którego  środku  stał  długi  stół  zastawiony 
ciastkami,  a  w  głębi  znajdowały  się  półki  uginające  się  pod 
ciężarem  bochenków  chleba. 
Zamyka jąc  drzwi,  usłyszałam  głos  dzwonka,  poruszonego 
w  czasie  tej  czynności.  Natychmiast  też  z  bocznego  wejścia, 
które  zapewne  prowadzi ło  do  części  mieszkalnej,  wybiegł  star
szy  mężczyzna.  Poruszył  nerwowo  wąsikiem  i  na  moje  „Dzień 
dobry",  szybko  odrzekł: 
—  Dobry,  dobry. 
—  Chleba  ćwiertke  a  bułkę  —  popros i łam. 
Błyskawicznie  wyłożył  pieczywo  i wyciągnął  rękę,  mówiąc: 
—  Siedym... 
Wręczyłam  mu  monetę  i  ciekawie  patrzy łam,  jak  poda je  mi 
garść  innych  nieco  pieniążków.  Zadowo lona  z  takiego  obrotu 
sprawy,  wyszłam  przeżuwając  chrupiący  chleb.  Powiodłam 
wzrokiem  za  ludźmi,  którzy  śpisznym  krokiem  zmierzali  do 
kościoła.  Przejechał  wóz  strażacki  zaprzężony  w  parę  kasz
tanowych  koni,  po  czym  wszędzie  zapanowała  cisza.  Niedługo 
potem,  znudzona  staniem  na  rozmiękłej  ziemi,  również  udałam 
się  do  kościoła.  Gdy  tylko  weszłam  tam,  ogarnął  mnie  mrok. 
Wstrzymałam  oddech  i przystanęłam.  Poczułam  dym  unoszący 
się  ze  świec  stojących  przed  oł tarzem.  Ktoś  zmierzył  mnie 

karcącym  wzrokiem,  więc  odsunęłam  się  i  przycisnęłam  do 
zimnego  muru.  T łum  klęczących  ludzi  rozpoczął  śpiewanie 
nieznanej  mi  pieśni,  a  gdy  skończył,  wszedł  otyły  ksiądz. 
Powiedział  coś, ale nie zrozumia łam,  bo podobn ie jak  większość 
zebranych,  nigdy  nie  miałam  okazji  uczyć  się  łaciny.  Im  dłużej 
mówił  duchowny,  tym  więcej  ludzi,  szczególnie  kobiet,  poczęło 
szlochać i chlipać.  Głos  odbi jał się od  ścian  i wpadał do  każdego, 
nawet  najciemniejszego  ką ta.  M r ok  z  rzadka  przerywany  nie
śmiałym płomykiem  świecy,  tworzył  tak  niesamowitą  atmosferę 
oczekiwania  na  coś  niespodziewanego,  że nawet  moje  odważne 
serce  biło  trzy  razy  szybciej  niż  zwykle.  Po  kolejnej,  krótkiej 
pieśni  ludzie  zaczęli  się  rozchodzić. 
Moj ą  uwagę  zwrócili  dwaj  mężczyźni,  którzy  nie  mieli  na  sobie 
kapot,  a  ich  spodnie  nie  były  wpuszczone  do  wysokich  butów, 
jak  to  noszą  gospodarze.  Obaj  ubrani  byli  w  garni tury,  a na  ich 
głowach  jaśniały  słomiane  kapelusze.  Domyśl i łam  się,  że  są  to 
turyści.  Panowie prowadzi li  ożywioną  rozmowę,  z której  dowie
działam  się, że idą do Źród ła  Żelazistego. Wybrali  ścieżkę  doliną 
Gościradowca,  moją  u lub ioną,  więc  podąży łam  za  nimi. 
Dróżka  wiodła  nieco  pod  górę.  Wkró tce  zanurzyłam  się w  lesie, 
gdzie  owinął  mnie  cudowny  zapach  żywicy  i  śpiew  ptaków. 
Panowie  przystanęli,  lekko  zmęczeni  i  wyraźnie  słyszałam  ich 
zachwyt  nad  pięknem  ustrońskiej  przyrody.  Ścieżka  poczęła 

schodzić  do  niewielkiej  kład
ki ,  przerzuconej  przez  bystry 
s t rumyk.  Potem  poprowadzi
ła  skra jem  świerkowego  lasu 
do  wodospadu. 
Turyści  zatrzymali  się  tam. 
Rozmawiali  o  tym,  że  nazwa 
Ust roń  wybornie  pasuje  do 
tego  miasta.  Schowana  za 
krzakiem,  zgodziłam  się  z  ni
mi,  bo  rzeczywiście  nigdzie  na 
świecie nie ma  tak  ustronnego 
i  zacisznego  miejsca.  Jeden 
z  panów  opowiadał  drugiemu 
o  tym,  jak  w  1883  roku  arcy
książęcy  zarządca  Jan  Kubisz 
odkrył,  że ze starej sztolni  nad 
potok iem  w  dol inie  Gościra
dowca  wypływa  źródełko, 

którego  woda  według  badań  przeprowadzonych  przez  dok to ra 
Grossa  z  Wiednia,  ma  właściwości  lecznicze.  Rozmówca  był 
bardzo  zainteresowany  opowieścią,  toteż jego  towarzysz  powie
dział  o  innym  źródle,  „Budzi  G ł ó d ",  zna jdu jącym się  niedaleko 
Jelenicy,  na  miejscu  zwanym  „Pod  Budz inem".  Zapewniał,  że 
jest  żywym  dowodem  prawdziwości  twierdzenia,  mówiącego  iż 
woda  z  „Głodnego  źród ła"  pobudza  apetyt.  Tu  począł  szeroko 
omawiać  swoje  dolegliwości  i  użalać  się  nad  swym  wąt łym, 
rzekomo  zdrowiem.  Zaciekawiona,  wyj rzałam  zza  drzewa,  za 
którym  byłam  schowana  i stwierdzi łam,  że ów człowiek  wygląda 
nad  wyraz  krzepko  i  zdrowo.  Poszłam  w  inną  stronę,  ciągle 
rozważając tę opowieść  zaczerpniętą  z przeszłości  mojej  rodzin
nej  miejscowości. 

Dotar łam  na  rynek,  który  był wielkim  i pustym  placem.  Biegały 
tu  dzieci,  a  jakiś  odważny  chłopiec  jeździł  na  przedziwnej 
machinie  o  dwóch  kołach,  pierwszym,  wysokim  jak  on  sam, 
a  drugim  stosunkowo  małym.  Z  boku  stał  elegancki  i  dosto jny 
ratusz.  Podeszłam  bliżej  i z  tablicy  ogłoszeniowej  przeczytałam: 
„ W  sobotę  8 b.m.  roku  pańskiego  1869, Towarzys two  Śpiewa
cze  „Lu tn ia"  zap raszana  zabawę  tańcującą. Przygrywać  będzie 
orkiestra  członków  „Lu tn i " " . 
Potem  jeszcze  długo,  bo  do  samego  zmroku,  spacerowałam. 
Patrzyłam  na  ludzi  spieszących  się,  aby  przed  wieczorem  zdążyć 
z  obrządkiem  gospodarstwa.  Słuchałam  cichnących  głosów 
przyrody  i obserwowałam  słońce,  k tóre  pochyla ło  swą  głowę  do 
stoku  Małej  Czantor i i.  Włócząc  się, myśla łam  nad  porządkiem 
świata, według  którego  człowiek  musi  zbudować  swoje życie,  bo 
nie  może  zmienić  czasu,  w  którym  przyszło  mu  żyć.  Nie  zdoła 
przepędzić  myśli,  przypominającej,  że  tu  jest  jego  miejsce. 

Wreszcie  podnios łam  głowę  znad  starych  fotograf ii  zamiesz
czonych  w  piątym  roczniku  „Pamiętn ika  ust rońskiego".  Wie
działam,  że choć  kiedyś  wezwie mnie  droga,  nigdy  nie  zapomnę 
mojego  Ustronia.  Przejrzałam  następne,  zadrukowane  strony 
i  zamknęłam  książeczkę. 

(„Podróż  w przeszłość"  Aliny  Miech  wyróżniono  za 
walory  literackie,  w  konkursie  historycznym  szkól 
ponadpodstawowych  naszego  regionu.) 
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KOMPROMITUJĄC E  0:8 
Pi łkarze  ust rońsk iej  Kuźni  zachowali  j uż  ty lko  teoretyczne 

szanse  na  awans  do  „ok ręgówk i ".  Po  osta tn ich  porażkach  kibice 
mieli  nadzie ję,  że  d rużyna  spręży  się  na  najważnie jsze  spotkan ie 
sezonu  w  Kończycach.  Na  mecz  wy jechało  11  zawodn ików, 
a  wśród  nich  P io tr  Pop ławsk i,  k tó ry  przebywał  na  przepustce 
z  wo jska.  Zgodn ie  z  p rzewidywan iami  lider  okazał  się  zbyt 
wymaga jącym  rywalem  dla  przet rzeb ionej  kon tuz jami  i  powo ła
niami  do  wo jska  Kuźn i.  C h y ba  nawet  najwięksi  pesymiści  nie 
przewidywal i,  że  rywale  strzelą  us t ron iakom  8  bramek  nie  t racąc 
przy  tym  żadnej.  Kap i t an  zespołu  Jarek  Ficek  stwierdził: 
—  Kłopot y  są  spowodowane  brakami  w składzie.  Ubytk i  kadrowe 
nie  pozwalają  nam  grać  lepiej.  Drużyna  z  Kończyc  była  lepiej 
zgrana,  a  my  nie  dość,  że  zaprezentowaliśmy  słabą  form ę  i  brak 
odpowiedniego  podejścia  do  gry.  Z  punktów  i  miejsca  w  tabeli 
wynika ,  że  właściwie  nia  mamy  ju ż  szans  o  awans.  Co  prawda 
wszystko  się  może  zdarzyć,  ale  z  tym  składem  będzie  trudno . 

Od  począ tku  spo tkan ia  przeważa ła  d rużyna  z Kończyc.  W  pier
wszej  po łowie  pad ły  t rzy  b ramk i,  a  później  a taku jący  zespół 
Kuźni  raz  po  raz  nadz iewał  się na  kon t ry  gospodarzy.  Czerwoną 
kar tką  uka rany  został  M a r ek  Wodzyńsk i.  Rozgoryczony  t rener 
Andrzej  Czermak  powiedz ia ł: 
—  O  awansie  właściwie  nie  ma  mowy,  jednak  na  pewno  będziemy 
grać  do  końca.  Rozleciała  się  nam  drużyna  i  właściwie  trzeba 
rozpocząć  budowę  nowej.  (mat) 

Talenty  rosną  na  podwórkach.  Fot.  W.  Suchta 

Taki se bajani 
Mie sie zawsze jakosi  hiyda  trzimała,  aboch sama  cosi  wywiod

ła.  Tóż  nie  wiym  po  jakimu,  alech  cosi  na  gymbe  szpatnego 
dostała.  Porobiły  mi sie jakisi  boloki  i nie gojiły  sie. Zdało  sie, że 
ani  dochtór  mi  nie  pomoże.  Sie  mi  zdo,  że  wtedy  ordynówoł 
dochtór  Śniegoń.  Jak  mama  mówiła,  bardzo  dobry  dochtór. 
Zaczło  sie na wiosnę wczas, pamiyntóm,  wtedy  wiśnia pod  łoknym 
kwitła  i  śmioła  sie  domie  swojimi  gałązkami  i  kwiotkami,  a  jo 
leżała  w  łóżku.  Mama  prziykłodała  ziełiny,  mazała  maściami, 
a  nic  mi  nie  było  lepi.  Już  tata  wiśnie  obroł,  już  listki  szczyr
wiyniały,  a jo fórt  nie była  lepszo.  Jednego  dnia pamiyntóm,  było 
szpatnie,  już  ku  zimie  sie  zbiyrało,  bo  tata  prziyszeł  na  łobiod 
w gunioku.  Powiesił  go  na  dwiyrzach,  zdjon  kłobuk  i  siado  do 
stołu.  Talysz  z jedzynim  był już  na stole.  Jo  siedziała  na  stołku, 
mama  na ryczce  i maże mi gymbe  maściami.  Musiały  to być  jakisi 
inksze  maści,  co tata  ich  jeszcze  nie widzioł.  Dziwo  sie,  i pyto  sie 
mamy  co to robi,  i sie  wściyk.  Stanył  łod stołu,  kopnył  do  stołka, 
porwoł  guniok  i  łod  dwiyrzi  i mówi:  ty  to  dziecko  ożebraczysz. 
Trzasnył  dwiyrzami  poszeł  bez  łobiadu  i  tela.  Mama  sie  roz
beczała, prziy tuliła mie ku sobie  i jo  też zaczła  zwuczeć.  Ale sie mi 
zdo,  że już  łod  tego  czasu  nic mi  nie było.  Co mi pumoglo  —  nie 
wiym.  Gymby  może  ni  móm  gryfnej,  ale  nic  szpatnego  mi  nie 
zostało.  Tóż  zaś  inkszy  roz prziyszło,  że  mieli  my  glisty.  Mama 
dostała  łod dochtora jakisi  proszki,  taki  w papiyrku,  to trzej a było 
zapijać wodom. Doś mama  miała użyry,  aby my  to wszyscy pili, bo 
to było złe.  Nejwiyncyj  kumedyje  było  sy  mnóm  i s  Wandom.  No 
cóż,  aji  bóncka  sie  nom  prziy  tym  trefiła.  Roz  też jo  s  Wandom 
została  sama  dóma.  Tatowie  poszli  do łujców,  Zuzka  na  chałupy, 
a  Adolf  sie już  cheba  galanił.  Było  piyknie,  niedziela,  jaśminy 
i  tatowe  róże kwitły  i woniały....  Skoro  muszymy  ty glisty  struć, 
tóż  zróbmy  to  roz  i już,  tak  nóm  pizlo  do  łepów.  Proszki  były 
w kredynsce,  zamknione,  ale  klucz  był  na  kredynsce.  Wanda  ze 
stołka  siyngła  klucz,  a po  tym  po  proszki.  Nie  wiym,  wiela  tych 
proszków  było,  ale  wypiły  my  wszystki.  Na  roz, jak  nas  wziyna 
drzistaczka,  tóż  my  chónym  pod jaśminy,  bo  wychodek  był  jyny 
jedyn.  Czympiymy  pod  tymi  jaśminami,  a  s  nas  drze.  Kapkę 
zelżyło,  i zaś na nowo,  czympiymy  w inkszym  miejscu.  Wszystki 
glisty  s nas  wydrziło.  Mama  sie za głowę  chyciła.jak  prziszla  do 
domu,  dowala nóm  pić mlyko,  narzykala  i wadziła  sie s nami,  że 
mógły  my  sie  potruć  telowne  proszki.  Ale  wszystko  dobrze  sie 
skończyło  i glisty  też. 

Hanka  łod  Śliwków 

P O Z I O M O:  1)  błyszczący  minerał  4)  zwierzak  domowy  6) 
czerwony  w  zbożu  8) dawna  kopalnia  soli  9) marny  obraz  10) 
odniósł „wątpl iwe" zwycięstwo  11) dewizowe w banku  12) stan 
USA  13)  bilet  na  kilk a  sztuk  teatralnych  14)  pomieszczenie 
w chacie  15) zagląda do  sklepu  16) przewód  wodny  (wspak)  17) 
Antoni  dla  bliskich  18)  podobno  wart  pałaca  19)  boisko 
tenisowe  20)  określa  kurs  okrętu 
P IONOWO:  1)  udoskonalona  lupa  2)  kwitnie  wiosną  w  ro
wach  3)  rzeka  w  Kanadzie  4)  żołnierz  z  lasu  5)  przyjęcie 
pogrzebowe  6)  część  garnituru  7)  dokumentacja  kosztowa 
robót  11)  rozsmakowany  w  drewnie  13)  ratuje  przed  utonię
ciem  14)  syn  Dedala 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija  7  czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   17 
KWIAT Y  MAJOWE 

Nagrodę  100.000  zł  (starych)  otrzymuje  Wanda  Wiercigroch 
z  Ustronia,  os.  Manhatan  9/61.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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