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Skąd  się  wziął  pomysł  na  utworzenie  studium? 
ZDZ miał dość dobrą  bazę. Uznaliśmy, że kształcenie  turystycz
ne jest  potrzebne  na  tym  terenie.  Wiadomo,  że  turystyka  to jest 
przyszłość  dla  tej  okolicy.  Jest  społeczne  zapotrzebowanie  na 
kształcenie,  na  przeciw  któremu  wyszliśmy.  Zaczynaliśmy  bar
dzo skromnie  od  25 słuchaczy.  Obecnie mamy  22  absolwentów. 
Czy  absolwenci  Studium Turystycznego  znajdują  pracę w Ustro
niu? 
Część  tak.  Około  50  procent.  Reszta  w  zależności  od  miejsca 
zamieszkania.  Na  ogół  szukają  pracy  tam  gdzie  mieszkają 
w  Wiśle,  Istebnej,  Cieszynie,  Brennej,  Skoczowie.  Stamtąd 
głównie  pochodzą  nasi  studenci. 
Pracodawcy  sami  zgłaszają  zapotrzebowanie,  czy  uczniowie 
samodzielnie  szukają  miejsc  pracy? 
Mieliśmy  kilka  ofert pracy  w hotelach  i biurach  podróży  i  paru 
studentów  z  nich  skorzystało.  Praktycznie  uczniowie  już  po 
praktykach  mieli  propozacje  pracy.  Wszyscy  mieli  praktyki 
w  hotelach  czy  biurach  podróży  i  chodząc  do  szkoły  już 
pracowali  na  ćwierć  albo  pół  etatu. 
Jak  wygląda  cykl  nauki  w  studium? 
Nauka  trwa  dwa  lata.  Przyjmujemy  absolwentów  szkół  śred
nich.  Niekoniecznie  muszą  mieć  świadectwo  dojrzałości.  Ci, 
którzy mają maturę mogą  po skończeniu  studium  kontynuować 
naukę na A W F  w Krakowie  na  Wydziale Turystyki.  Osoby  bez 
egzaminu  dojrzałości  kończą  naukę  na  tym  etapie  i  otrzymują 
tytuł  technika  obsługi  ruchu  turystycznego. 
Il u jest  studentów? 
W  sumie  na  dwóch  kierunkach  mamy  prawie  200  słuchaczy. 
Jaki  jest  ten  drugi  kierunek? 
Podstawy  prawne  i  finansowe działalności  firmy. Ten  kierunek 
nie ma  uprawnień  szkoły publicznej, dlatego, że jest  to  program, 
którego  nie  realizuje  żadna  szkoła  państwowa.  Natomiast 
Studium  Turystyczne jest  szkołą  niepubliczną  z  uprawnieniami 
szkoły  publicznej. 
Skąd  macie  pieniądze  na  prowadzenie  działalności? 
Sami  się  utrzymujemy.  Z  czesnego. 
Jak  jest  ono  wysokie? 
Przez  dwa  lata  był  to  1 min  starych  zł.  Od  września  będzie  1,2 
min  na  miesiąc.  Nie  jest  to  wysokie  czesne  w  porównaniu 
z  innymi.  Niektóre  szkoły  średnie  mają  wyższe  opłaty. 
Czy  studenci  dzienni  mają  możliwość  zarobić  na  czesne? 
Mają.  Mogą  pracować  popołudniami  albo  w  soboty.  Bardzo 
wielu  z  nich  pracuje  np.  od  godziny  13  do  18  trzy  razy 
w  tygodniu. 
Czy  wśród  słuchaczy  więcej   jest  kobiet  czy  mężczyzn? 
Wśród  absolwentów  większość jest  dziewcząt.  W  tej chwili  jest 
około  60%  dziewcząt  i 40%  chłopców.  Wzrosło  zainteresowa
nie  chłopców  turystyką. 
Pracodawcy preferuj ą pod tym względem kandydatów na pracow
ników? 

(cd.  na sir.  2) 

ŚWIĘTO  RADOŚCI 
—  To jest  święto  radości,  święto  sztuki.  W  przepięknej  scenerii 
podbeskidzkiej  miejscowości.  Święto,  które  daje  w  tych  kilku 
dniach przeżycie piękna, przeżycie estetyczne. Przede  wszystkim 
dzięki  muzyce,  ale  także  dzięki  sztuce  teatralnej  i  innym 
wrażeniom.  Chcę  wam  powiedzieć,  że  te dni  Gaudę  Fest  mogą 
się  stać  nie  tylko  przeżyciami  estetycznymi,  nie  tylko  jakimś 
doznaniem,  ale mogą  być uprzywilejowanym  czasem  spotkania 
z Chrystusem  Zbawicielem,  który przychodzi  aby wyrwać nas ze 
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Nie  mieliśmy  takich  ofert,  żeby  chcieli  tylko  chłopców  albo 
tylko  dziewczyny.  Chcą  dobrze  przygotowanego  absolwenta. 
Większość  pracodawców  stawia  główny  warunek  —  dobra 
znajomość jednego  języka  zachodniego. 
Skąd  są  wykładowcy? 
Wykładowców  mamy  bardzo  wielu  i  różnych.  Jeśli  chodzi 
o  język i,  to  m a my  p r a c o w n i k ów  po  ko leg iach  j ę z y k o w y c h,  po 
studiach  językowych  za  granicą,  np.  w  Anglii ,  i  w  kraju  —  po 
rosyjskim  i niemieckim.  Pozostali  to  są  głównie  wykładowcy  ze 
Szkoły  Handlowej  z Cieszyna,  ale mamy  również  takich,  którzy 
dojeżdżają  np.  z  Bielska  —  wykładowca  z  prawa  gospodar
czego,  finansowego. 
Czy  trzeba  mieć  jakieś  szczególne  cechy  charakteru,  żeby  być 
dobrym  pracownikiem  w  turystyce? 
Trzeba  wykazywać  pewne  predyspozycje.  Przede  wszystkim 
łatwość  nawiązywania  kontaktów  z  ludźmi.  Także  ważna  jest 
fizjonomia,  łatwość  wysławiania  się.  Nie  można  być  ułom
nym  fizycznie,  dlatego  lekarz  musi  stwierdzić  przydatność 
do  zawodu.  Nie  może  to  być  także  człowiek  niezrówno
ważony  psychicznie.  Jeżeli jedzie  się na  wycieczkę  kilkudniową, 
przy  40  stopniach  w  cieniu,  należy  wykazać  się  kondycją 
fizyczną. 
Do  Studium  nie  ma  egzaminów  wstępnych? 
Nie,  dlatego,  że  egzamin  wstępny  nie  zawsze  jest  wykładnią 
umiejętności  człowieka.  Wydaje  mi  się,  że  jeżeli  do  nas  ktoś 
przychodzi  to  znaczy,  że  wykazuje  zainteresowanie.  A  to 
czasami  jest  więcej warte  niż  wiedza.  My  go  mamy  tu  nauczyć. 
Jeżeli  on  chce,  to  na  pewno  się  nauczy. 
Czy  możecie  pochwalić  się  jakimiś  osiągnięciami? 
Osiągnięciem  na  pewno jest  to,  że  wszyscy  nasi  słuchacze  mają 
pracę.  Po  drugie  to,  że  zrobili  pilotaż.  Egzamin  jest  naprawdę 
poważny.  Po  jego  zdaniu  otrzymuje  się  licencję.  Inni  nasi 
studenci  dostają  się na  studia  wyższe.  Egzamin  na Turystykę  na 
AW F  w  Krakowie  jest  dość  specjalistyczny,  a  poza  tym  trzeba 
mieć  dobrą  średnią  ze  studiów  u  nas.  Jeżeli  ktoś  nie  ma  dobrej 
średniej,  to  nawet  jeżeli  tam  dobrze  zda  egzamin  to  nie  znaczy, 
że zostanie przyjęty. Za egzamin  można dostać 20 punktów,  a za 
wysoką  średnią  u  nas  30. 

Siudium  ukończyli  pierwsi  absolwenci.  Fot.  W.  Suchta 

Z  jakimi  problemami  boryka  się  szkoła? 
W  zasadzie  poważnych  problemów  nie  mamy.  Jesteśmy  sami 
dla  siebie.  Musimy  wszystko  sami  rozwiązać. 
Współpracujecie  jakoś  z  władzami  miasta? 
Raczej  nie. 
Występowaliście  z  takimi  propozycjami? 
Zapraszaliśmy  burmistrza  na  otwarcie,  ale  to  są  takie  okaz
jonalne kontakty.  Raczej mamy  kontakty  z kierownikami  hoteli 
czy  biur  podróży  na  terenie  miasta,  niż jako  tako  z  władzami. 
A  z  Towarzystwem  Rozwoju  Turystyki? 
Bardzo  słabo.  Mamy  dobre  kontakty  z  Regionalną  Izbą 
T u r y s t y ki  w  B ie lsku,  z  K r a j o wą  Izbą  T u r y s t y ki  w  W a r s z a w i e, 
z  Urzędem  Kultury  Fizycznej  i  Turystyki  w  Warszawie.  Nie 
jesteśmy  szkołą  dla  jednego  miasta.  Może  dlatego  współpraca 
z  UM  jest  skromna.  T RT  nie  zaprasza  nas  na  swoje  spotkania, 
a  my  się  nie  narzucamy. 
Czy  w  Ustroniu  powinno  się  kłaść  nacisk  na  jego  uzdrowiskowy 
czy  turystyczny  charakter? 
Myślę,  że  na  jedno  i  drugie,  ponieważ  jedna  i  druga  baza  jest 
dobra.  Są  szanse  to  dobrze  wykorzystać.  Nam  po  prostu 
brakuje  dobrej  promocji  miasta.  Gdy  byłem  w  Austrii  to  tam 
nikt  nie  słyszał  o  Ustroniu,  a  Austriacy  brali  udział  w  targach 
turystyki  w  Bielsku.  Informacja  o  mieście  jest  bardzo  słaba. 
Myślę,  że  Ustroń  powinien  być  i  miejscowością  wczasową 
i  uzdrowiskową.  Są  warunki  lecznicze,  a  i  tereny  bardzo 
interesujące.  I dla  obcokrajowców  i  dla  Polaków. 
Jakie  pan  widzi  braki  w  Ustroniu? 
Trzeba  poprawić  infrastrukturę. Musi  być więcej boisk,  o  więk
szym  standarcie,  lepsza  obsługa  klienta,  szczególnie  w  re
stauracjach,  czy nawet  w sklepach.  Obcokrajowcy  bardzo  na  to 
zwracają  uwagę.  Oprócz  tego  ceny  powinny  być  relatywne  do 
tego  co  się  oferuje.  My  czasami  chcemy  ceny  mieć  wysokie, 
a niewiele za  to dać. Okazuje się, że Polacy  chętniej przyjeżdżają 
do  Austrii  niż  do  Zakopanego.  Porównując  relatywnie  ceny, 
okazuje  się,  że  zima  w  Zakopanem  jest  droższa  niż  w  Austrii. 
Dlatego  bardzo  dużo  Polaków  tam  wyjeżdża.  W  tej  chwili 
jesteśmy  na  siódmym  miejscu  jeżeli  chodzi  o  turystów,  którzy 
przyjeżdżają  i  zostają  kilk a  dni.  Na  ten  rok  mieli  30%  więcej 
sprzedanych  miejsc niż w zeszłym. To  też o czymś świadczy.  My 
byśmy  chcieli  wysokie  ceny,  a  niewiele  za  to dać.  Oczywiście  są 
hotele,  które  na  poziomie dbają  o  klienta,  ale są  i  takie,  których 
kierownicy  myślą  jeszcze  kategoriami  sprzed  10  lat. 
Czy  Centralna  Recepcja  i  Informacja  spełnia  swoje  zadania? 
Tak.  I jest  niezbędna. 
W  zeszłym  roku  jednak  były  pewne  zastrzeżenia. 
Uważam,  że  CIR  musi  od  połowy  maja  do  października 
być  otwarta  24  godziny  na  dobę,  być  dobrze  urządzona, 
skomputeryzowana.  Informacja  musi  być  szybka.  Muszę  mieć 
natychmiast  wiadomość,  gdzie,  co  i  za  ile,  jaki  standard,  ile 
miejsc. 
Czy  uważa  pan,  że  turystyka  w  Ustroniu  powinna  się  skupiać 
w dużych  domach  wczasowych, czy może kwaterach  prywatnych? 
Ponieważ  ta  duża  baza  istnieje  więc  t rudno  jej  nie  wykorzys
tywać.  To  by  było  niesensowne.  Natomiast  na  całym  świecie, 
w  państwach  turystycznych,  kładzie  się  duży  nacisk  na  agro
turystykę,  czyli  odpoczynek  na  wsi.  To  może  być  pięć  dwu
osobowych  pokoi,  ale o wysokim  standarcie. To może  być  także 
pensjonat  dla  10,  20  osób.  Al e  do  tego  potrzeba  jeszcze  jakieś 
obudowy. Plac zabaw dla dzieci, ławeczki, żeby klient nie  musiał 
cały  czas  siedzieć  w  pokoju.  Ustroń  ma  ku  temu  warunki. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Magda  Dobranowska 

Ponad  40  tysięcy  książek 
liczy  księgozbiór  Miejskiej 
Biblioteki  Publ icznej  w 
Strumieniu.  P lacówka  za
jmu je  powierzchnię  200 
m  kw.  Fil i e  dzia ła ją  w 
Drogomyś lu,  Pruchnej, 
Zbytkowie. 

St rumieńska  gmina  leży 
na  5840  ha.  Aż  71  proc. 
s tanowią  użytki  rolne.  Lasy 
za jmują  831  ha,  a  stawy  238 
ha.  Naj ludniejszy  jest  Stru
mień,  gdzie  mieszka  blisko 
3400  osób. 

W  Pruchnej  przy  głównej 
d rodze  do  Cieszyna  stoi 
krzyż poku tny.  Jest  wykona
ny  z  litej  bryły  p iaskowca. 

G m i na  Brenna  robi  wiele, 
by  przyc iągnąć  jak  najl icz
niejsze  rzesze  turystów 

i  wczasowiczów.  Na  okres 
lata  został  przygotowany  bo
gaty  program  imprez  kul tu
ralnych  i  turystycznych.  Naj
bliższa  z  nich,  to  przegląd 
zespołów  folklorystycznych. 

W  Cieszynie  działa  Sto
warzyszenie  Cieszyńskiej 
Młodzieży  Twórczej,  k tóre 
powsta ło  w  grudniu  1991  r. 
Skupia  młodych  ludzi 
o  uzdolnieniach  artystycz
nych.  Jest  ok.  100. 

  *  * 
Od  150  lat  istnieje  para f ia 

kato l icka  w  Pogwizdowie. 
N a  począ tku  msze  odpra
w iano  w  kapl icy,  po tem 
w  d rewn ianym  kościele. 
Obecny  został  wybudowany 
w  1817  r. 

Specjal istów  z  zakresu 
wiejskiego  gospodars twa 
d o m o w e go  kształci  Liceum 
Rolnicze  w  Strumieniu,  bę
dące  filią  ZSR  w  Między
świeciu.  Szkoła  działa  17 
rok.  Na  począ tku  kształci ła 
w  k ierunku  ogólnoroln i
czym.  (nik) 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
1 lipca  1995  r. 

Elżbieta  Rumelt,  Ustroń  i Adam  Snopek,  Ostrów  Mazowiecki 
*   "̌ ř 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 
Maria  Zoń,  lat  80,  ul Daszyńskiego  39 
Helena  Cholewa,  lat  85,  ul.  Wiśniowa  11 
Elżbieta  Cieślar,  lat  90,  ul.  Katowicka  187 
Wiktor  Wantuła,  lat  85, ul.  Stellera  7 
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Ci, którzy  od  nas  odeszli: 
Anna  Krysta,  lat.  91, ul.  Stellera  1 
Waldemar  Mikołajczyk,  lat  56, Os.  Cieszyńskie  3/46 
Piotr  Prutek,  lat  60, ul.  Lipowa  66 
Jerzy  Roman,  lat 42,  ul. Skoczowska  45 

Serdeczne  podziękowania  sąsiadom,  kolegom,  znajomym  za 
współczucie, wieńce i kwiaty  oraz  udział  w ostatniej  drodze 

ś.p.  Piotr a  Prutk a 
składa  zona,  synowie  i synowe 

Serdeczne podziękowania  wszystkim,  którzy  wzięli udział w uro
czystości  pogrzebowej  mojej  matki 

ś.p.  Anny  Kryst y 
składa  córka  z  rodziną 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

Setki  mieszkańców  Ustronia 
z utęsknieniem  czekają na  uprag
niony  telefon.  Tym  wszystkim, 
którzy jeszcze nie otrzymali  infor
macji o jego przydziale, na  pocie
szenie, prezentujemy centralę tele
foniczną  Kuźni  Ustroń  z począt
ku  naszego  wieku.  Przypomina
ny, że ustrońska  poczta  powstała 
w  1856  r.  i  wówczas  zapewne 
większość  ustroniaków  nie  czuła 
najmniejszej potrzeby  posiadania 
telefonu. 
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28 czerwca na  ul. Źródlanej padający deszcz  spowodował  wystąpienie 
pobliskiego strumyka z koryta  i zalanie jednego z okolicznych  domów. 
W  akcji  przeciwpowodziowej  brała  udział  Jednostka  Ratowni
czoGaśnicza  Zawodowej  Straży  Pożarnej,  Ochotnicza  Straż  Pożarna 
z  Polany,  a  także  Straż  Miejska.  Przyczyna  zalania  jest  bardzo 
prozaiczna.  Po  prostu  jeden  z  mieszkańców,  któremu  nie  chciało  się 
wywieźć zbędnych patyków i śmieci wybrał prostsze wyjście. Zanieczyś
cił nimi potok, blokując jednocześnie przepływ wody. Na zdjęciu widać, 
że Wisła  też niebezpiecznie  przybrała.  Fot.  W.  Suchta 

1.7.95  r. 
Na ul. Daszyńskiego o godz. 9.00 
doszło  do  kolizji  drogowej.  Na 
prawidłowo  jadącego  VW  Jettę 
najechał  samochód  osobowy  po
lonez. Kierowcy trzeźwi. Na  spra
wcę kolizji nałożono  mandat  wy
sokości  20 zł. 

Około  godz.  13.00 na  komisariat 
zgłosiło się dwóch mężczyzn,  któ
rzy  powiadomili,  że  w  dniu  po
przednim  zostali  napadnięci,  po
bici i okradzeni. Trzech  sprawców 
po pobiciu mężczyzn  obrabowało 
ich samochód.  Czyn  taki  kwalifi 
kowany  jest  jako  zbrodnia  roz
boju  i  podlega  art.  210  p.  KK . 
W  wyniku  podjętych  po  zgłosze
niu czynności śledczych policjanci 
zatrzymali domniemanych  spraw
ców  rozboju.  Zostali  oni  następ
nie  rozpoznani  przez  napadnię
tych mężczyzn. Sprawców  zatrzy
mano w areszcie w Cieszynie. Wo
bec jednego  z  nich,  recydywisty, 
prokurator  rejonowy  zastosował 
dozór  policyjny.  Skradzione  rze
czy  odzyskano.  Sprawcy  nie  są 
mieszkańcami  Ustronia. 

2.7.95  r. 
O  godzinie  5.40  na  ul.  Daszyń
skiego  zatrzymano  nietrzeźwego 
kierowcę, obywatela Niemiec. Nie 
pozwolił  on  na  przeprowadzenie 
badania  zawartości  alkoholu  we 
krwi alkometrem. Do wyjaśnienia 
zatrzymano  go w areszcie  w Cie
szynie. Zabrano  mu  prawo  jazdy 
na  2 lata  oraz dodatkowo  ukara
no  grzywną  wysokości  200 zł. 

1/2.7.95  r. 
W  nocy  na  ul.  Strażackiej  nie
znani  sprawcy  włamali  się do  sa
mochodu  dostawczego  avia 
i  skradli  6  kartonów  kawy  Cap
pucino  o wartości  300 zł. 

3.7.95  r. 
O  godz.  14.40  zgłoszono  włama
nie  do  jednej  z  piwnic  na  ul. 
Cieszyńskiej.  Sprawca  ukradł  ro
wer  górski  o  wartości  500 zł. 

4.7.95  r. 
O godz.  12.00 na ul. Szpitalnej na 
tył samochodu ford scorpio, który 
chciał przepuścić pojazdy włącza
jąc  się  do  ruchu  najechał  samo
chód  star.  Na  sprawcę  kolizji na
łożono  mandat  25 zł. 

O  godz.  13.00  na  ul.  Długiej  sa
mochód  marki  kamaz  w  trakcie 
wykonywania  manewru  cofania 
najechał  na  poloneza.  Nałożono 
mandat  20 zł. 

O godz. 19.00, po interwencji mie
szkańców  funkcjonariusze weszli 
do  mieszkania  73letniej  ustro
nianki,  w  którym  znaleziono 
zwłoki mieszkanki. Lekarz stwier
dził  zgon  naturalny.  Ciało  leżało 
w mieszkaniu  miesiąc. 

5.7.95  r. 
O  godz.  9.00  zgłoszono  kolejne 
włamanie do piwnicy  na os. Cen
trum. Skradziono rowery górskie. 

O godz.  11.00 przedstawiciele Te
lekomunikacji powiadomili o kra
dzieży 200 m kabla telefonicznego 
na  ul.  Kuźniczej,  o  wartości 
24.000 zł. 

29.6.  —  Ukarano  mandatem 
karnym mieszkankę Warszawy za 
handel na Zawodziu  bez zezwole
nia  i lokalizacji. 

29.6.  —  Kontrola  porządków 
wokół dom ów wczasowych i Szpi
tala  Uzdrowiskowego  na  Zawo
dziu. 

29.6.  —  Nałożono  mandat  kar
ny  na  kierowcę,  który  nie  prze
strzegał  znaku  zakazu  ruchu  na 
ul.  Sportowej. 

30.6.  —  Już po  raz  trzeci  ukara
no  mandatem  karnym  tą  samą 
mieszkankę  Warszawy  za  handel 
bez  zezwolenia. 

30.6.  —  Podczas  kontroli  targo
wiska  ukarano  jedną  osobę  za 
brak  tabliczki  informującej o pro
wadzonej działalności. 

30.6.  —  Kontrola  porządków 
wokół bloków na  osiedlu  przy  ul. 
Chabrów. 

30.6.  —  Wspólna  kontrola 

z  przedstawicielami  Wydziałów: 
TechnicznoInwestycyjnego  oraz 
Ochrony Środowiska, gospodarki 
wodnościekowej  przy  ul.  Źród
lanej i  Lipowskiej. 

30.6.  —  Rekontrola  porządków 
na  ul.  Szpitalnej. 

1/2.7.  —  Kontrola  wałów 
ochronnych  rzeki  Wisły.  Manda
tem  karnym  za  parkowanie  na 
wale ukarano  7  kierowców. 

3.7.  —  Po  godz.  22.00  inter
weniowano  z  powodu  rozpa
lenia  ogniska  na  ul.  Nadrzecz
nej  przez  obsługę  festiwalu 
„Gaudę  Fest".  Spisano  dane 
personalne  osób  odpowiedzial
nych  i  nakazano  zagaszenie 
ogniska. 

5.7.  —  Nałożono  mandat  karny 
na  kierowniczkę  jednego  ze  skle
pów,  która  podrzucała  śmieci  do 
kontenerów  miejskich  umiejsco
wionych  na  targowisku. 

5.7.  —  Bezdomnego  psa  wałęsa
jącego  się  po  os.  Centrum  prze
wieziono do  schroniska  dla  zwie
rząt w  Cieszynie. 
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ŚWIĘTO  RADOŚCI 
(cd.  ze sir.  1) 

zła. Abyśmy  nie byli niewolnikami  grzechu. Abyśmy  nie  ulegali 
temu  grzechowi,  ale  byśmy  zmartwychwstali.  Od  Was  tylko 
zależy,  czy  te  dni  rzeczywiście  staną  się  takim  uprzywilejowa
nym czasem. Zależy  to tylko od  waszej dobrej woli.  I od  tego czy 

Fot.  W. Suchta 

będziecie  chcieli  poprzez  piękno  spotkać  Najwyższe  Dobro. 
Spotkać  Chrystusa.  Zachęcam  was  do  tego.  Otwórzcie  się. 
Spotkajcie się z Chrystusem  —  tymi  słowami przemawiał ks.  bp 
Janusz  Zimniak  do  młodzieży  zebranej  w  amfiteatrze,  podczas 
eucharystii  rozpoczynającej  IV  Ogólnopolski  Festiwal  Twór
czości  Religijnej  „Gaudę  Fest  '95".  Od  6  do  9  lipca  Ustroń 
rozbrzmiewał  festiwalowym śpiewaniem  i gościł wielu  znakomi
tych  gości, między  innymi  Annę  Chodakowską,  Barbarę  Bryls
ką, Michała  Bajora, Piotra  Fronczewskiego  i Romana  Kłosow
skiego. Szerzej o tegorocznym  festiwalu napiszemy w przyszłym 
numerze  GU.  (MD) 

I
25 czerwca br. w DW „ORLIK " na Zawodziu odbyło się koleżeńskie 

spotkanie kombatantów  polskiego pochodzenia  z Francji  zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu  „POLONIA RESTITUTA", zamieszkałych w LENS 
z przedstawicielami  organizacji  kombatanckich  z  Ustronia. 

Na  spotkaniu  przewodniczący  Rady  Miejskiej Franciszek  KORCZ, 
żołnierz  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie  wręczył  kombatantom 
z Francji  foldery  Ustronia. 

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK, prezes Zarządu Koła 
w  Ustroniu  Bolesław  SZCZEPANIUK  przekazał  Zcy  Prezydenta 
Stowarzyszenia  „POLONIA  RESTITUTA"  Emilowi  WAŻNEMU 
upominek  w  postaci  etui  zawierającego  taśmę  wideo  z  nagraniem 
fragmentów  ustrońskich,  patriotycznych  uroczystości  upamiętniają
cych  wydarzenia  historyczne  oraz  informacji  filmowej  o  Ustroniu 
— ozdobionego Godłem  RP, miniaturką  Krzyża AK,  baretką  Krzyża 
Partyzanckiego,  baretką  Medalu  Wojska  Polskiego  i  odznaką  50cio 
lecia Armii Krajowej. 

Kombatanci  z  Ustronia  zostali  udekorowani  pamiątkowymi  Od
znakami  Stowarzyszenia  Kombatantów  „POLONIA  RESTITUTA". 

W  spotkaniu  wziął  udział  ludowy  zespół  Oswalda  SZCZURKA, 
— śpiewano pieśnie narodowe,  góralskie  i  partyzanckie. 

Należy  podkreślić,  że  wszyscy  obecni  kombatanci  z  Francji,  córki 
i synowie polskich emigrantów „za chlebem" po Iszej wojnie światowej 
pięknie  mówią  i  śpiewają  po  polsku,  zachowują  narodowe  tradycje, 
które  przekazują  młodemu  pokoleniu  urodzonemu  i  wykształconemu 
we Francji, utrzymują więź z ojczystym krajem i kilkakrotnie po IIgiej 
wojnie światowej odwiedzali  Polskę ze swoimi rodzinami. Wypowiedzi 
kombatantów z Francji świadczyły, że wszystko co się od kilku lat dzieje 
w Polsce napawa  ich dumą,  ale  również  ostatnio dużym  niepokojem. 
Starają  się  w  swoich  działaniach  o  podtrzymywanie  i  rozwijanie 
tradycyjnej przyjaźni polskofrancuskiej oraz dbają o dobre imię Polski. 

Organizatorem  spotkania  był  dyrektor  DW  „ORLIK "  Jan  PO
CHOPIEŃ. 

Bolesław  Szczepaniuk 
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30  czerwca  na  ostatniej  przedwakacyjnej  sesji  zebrała  się 
Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń.  Obrady  prowadził  przewo
dniczący  RM  Franciszek  Korcz. 

Członek  Zarządu Stowarzyszenia  „Gaudę  Fest"  ksiądz Krzy
sztof  Miera  zaprosił  wszystkich  na  odbywający  się  od  6  do 
9  lipca  festiwal.  Jak  powiedział,  celem  tego  festiwalu  jest 
ewangelizacja  przez  tworzenie  dzieł  kultury.  Zapewnił,  iż  Ko
mendant  Wojewódzki  Policji  na  czas  trwania  imprezy  skieruje 
do  Ustronia  oddział  prewencji,  mający  zapewnić  odpowiedni 
porządek  w  mieście. 

W punkcie zapytania mieszkańców  głos zabrał  przedstawiciel 
us t rońsk i ch  t a k s ó w k a r zy  Tadeusz  Kobyłecki .  S tw ierdz i ł,  że w  tej 
chwili w Ustroniu  jest  około  50 taksówek  zrzeszonych  w  dwóch 
firmach  przewozowych:  tradycyjnej  i  radiotaxi.  W  związku 
z  tym  zaapelował  do  Rady,  aby  w  jakiś  sposób  zastopować 
powstawanie  nowych  firm  i nowych  taksówek. 

—  Dużo taksówkarzy  z Goleszowa, Cieszyna, Skoczowa  i okolic 
już  jeździ  w  Ustroniu  i  w  tej  chwili  trudno  byłoby  odebrać  im 
koncesję. Można jednak  w jakiś sposób ograniczyć  przyjmowanie 
nowych. Na  postojach brakuje miejsca, w sezonie nie może się tam 
zmieścić  20  wozów  jednocześnie.  Poza  tym  wszystkie  taksówki 
miały  być  jednakowo  oznakowane.  Tymczasem  radiotaxi  re
klamuje motel Marabú, bez zatwierdzonego przez RM  oznakowa
nia  —  argumentował  T.  Kobyłecki. 

Odpowiadając  burmistrz  Kazimierz  Hanus  stwierdził,  że 
Rada  Miejska  nie  posiada  możliwości  prawnych,  aby  podjąć 
uchwałę ograniczającą  ilość  taksówek  w mieście.  Straż  Miejska 
została  zobligowana  do  sprawdzania  ich  oznakowania. 

Na  sesji  przedstawiono  informację  o  stanie  bezpieczeństwa 
1  porządku  publicznego  w  mieście,  przygotowaniu  organów 
i  służb  odpowiedzialnych  do  sezonu  letniego.  Burmistrz  K. 
Hanus  stwierdził,  że  z  powodu  braku  funduszy  i  wyposażenia 
ilość  przestępstw  rośnie.  Nie  miał  zastrzeżeń  do  pracy  Straży 
Pożarnej,  zarówno  zawodowej jak  i ochotniczych.  W  Ustroniu 
jest  tylko  dwóch  strażników  leśnych.  Przez  to  Zarząd  Lasów 
Państwowych  nie  panuje  nad  sytuacją  i  lasy  często  są  dewas
towane.  Bronisław  Brandys  w  imieniu  Komisji  Budżetowej 
i  Przestrzegania  Porządku  Publicznego  powiedział,  że  ogólnie 
stan  bezpieczeństwa  należy  ocenić  pozytywnie.  Jerzy  Bałdys 
zauważył, że znacznie spadła  wykrywalność przestępstw w pier
wszym  kwartale  tego  roku.  Radny  Michał  Jurczok  zapytał, 
dlaczego  do  dyspozycji  ustrońskiej  komendy  jest  tylko  jeden 
pies policyjny. M. Wij a poinformował,  iż w tej chwili nie ma  już 
psa, gdyż opiekun nie chciał dalej go prowadzić.  Na  zakończenie 
M .  Wij a  stwierdził,  iż  przestępcy  są  lepsi  od  policji,  ponieważ 
dysponują  lepszym  sprzętem.  Po  raz  kolejny  wyniknął  problem 
parkowania  przy  targowisku.  Przedstawiciel  nadleśnictwa  Jan 
Kuś,  mówił  o  częstych  kradzieżach  drewna  i  przypadkach 
dewastacji  środowiska  naturalnego. 

Podczas  sesji  radni  jednogłośnie  zgodzili  się  pozytywnie 
zaopiniować podkomisarza  Zbigniewa Kowalskiego na  stanowi
sko  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu. 

Podjęto  też  uchwały  dotyczące  zmian  w  budżecie  oraz 
zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki  Wodnej. 

W  punkcie zapylania  radnych  Michał  Jurczok  powiedział,  że 
oświetlona  jest  już  Aleja  Legionów  nad  Wisłą,  jednak  drzewa 
posiadają  za  duże  gałęzie,  mogące  podczas  dużych  wiatrów 
rozbijać  klosze.  Józef  Waszek  stwierdził,  iż  ul.  Jelenica  nie 
została jeszcze posprzątana po  zimie. Włodzimierz  Chmielewski 
poruszył  temat  nieprzejezdnej ulicy  Wczasowej,  która po  ostat
nich  opadach  została  pokryta  10centymetrowym  żwirem  wy
płukanym  z  sąsiedniej  ulicy.  Franciszek  Korcz  zaproponował 
uporządkowanie  spraw  związanych  z  parkowaniem  przy  ul. 
Brody  i  na  os.  Manhatan: 
—  Warto  pomyśleć  o  budowie  parkingu,  który  mógłby  roz
ładować  przepełnione  osiedle.  Na  parkingu  przy  sklepie  na 
Manhatanie  stoi  10 kontenerów  na  śmieci  i jest  za  mało  miejsca 
dla  samochodów.  Może  należy  ten  parking  powiększyć. 

Stanisław  Malina  zauważył,  że  w  naszym  mieście  nie  ma 
tabliczek  informujących, gdzie  znajduje  się  komisariat  policji. 

Obrady  XI V  sesji  Rady  Miejskiej  zakończyły  się  o  godz. 
19.00. 

Łukasz  Matuszka 



„ŚLĄSK "  W  DESZCZU 
1 lipca  uroczyście  otwarto  „Ustrońskie  Lato  '95". W sobotę od 

godz. 15.00 można było brać udział w różnych  imprezach  kultural
nych. Całość rozpoczął na Rynku  koncert  Węgierskiej  Młodzieżo
wej  Orkiestry  Dętej,  która  następnie  przemaszerowała  ulicami 
miasta do amfiteatru. Tam publiczność powitał zastępca  burmistrza 
Tadeusz Duda. W imieniu władz miasta ogłosił on kolejny ustroński 
sezon  letni za otwarty. Aż do godziny 21.00 chętni mogli  korzystać 
z przygotowanych  atrakcji. W amfiteatrze wystąpiła Reprezentacyj
na  Orkiestra  Górnicza  KWK  „Centrum"  Szombierki  — Bytom, 
przedstawiając  program  pod  tytułem  „Od  arii  do  piosenki". 
Następnie  słuchaczy  zabawiała  Kapela  Podwórkowa  „Walencio
ki" . Od 18.00 do 21.00 przy  kręgu  tanecznym na amatorów  tańca 
oczekiwał Zespół  Rozrywkowy  Janusza  Śmietany.  Mimo  wspania
łej pogody i bezpłatnego  wstępu,  imprezy  nie cieszyły się powodze
niem.  Przemarszowi  Orkiestry  Dętej  nie  towarzyszył  kolorowy 
korowód  wczasowiczów  i  ustroniaków,  chociaż  gorąco  do  tego 
namawiano,  amfiteatr  świecił  pustkami,  podobnie  jak  i  krąg 
taneczny. 

Zupełnie  inaczej  sytuacja  wyglądała w niedzielę,  kiedy  to,  nie
zważając  na  gromadzące  się  chmury  burzowe,  o  godz. 16.00 
w  amfiteatrze  zgromadziła  się  liczna  widownia,  oczekująca na 
występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk". Znakomitych 
artystów  zaprosiła  do  Ustronia  Agencja  Artystyczna  „IM 
PREARS".  W  imieniu  tej  agencji  publiczność  powitał  Adam 
Nowak,  który  wyraził  nadzieję,  że  deszcz  nie zepsuje  zabawy, 
a w przyszłości  może doczekamy  się zadaszenia  całego  amfiteatru. 
Na  scenie  pojawiła  się orkiestra  pod dyrekcją  prof.  Stanisława 
Hadyny oraz barwnie ubrany  chór i tancerze.  Mogliśmy  podziwiać 
zarówno wokalne, jak  i wręcz akrobatyczne  umiejętności  członków 
zespołu.  Niestety  nie wszyscy  dotrwali  do końca  przedstawienia, 
gdyż po godz.  17.00  przeszkodziła  im burza  i ulewny  deszcz. 

Otwarciu  sezonu  towarzyszyły  także  inne  imprezy.  W  piątek 
w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  otwarto  interesująca wystawę, 
a w sobotę  odbył  się V Ogólnopolski  Marszobieg  Dookoła  Doliny 
Wisły.  (MD) 

Fot.  W. Suchta 

TWÓRCY Z KARWIN Y 
30 czerwca  zorganizowano  w Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnict

wa wernisaż wystawy kompozycji z drewna Stanislava  Zormana 
z  Karwiny.  Twórca  już w  ubiegłym  roku  wystawiał  tu  swoje 
prace,  lecz  dodatkową  atrakcją  był  występ  jego  znajomych, 
który  nazwano  „Letni  wieczór  poezji  i  muzyki  w  wykonaniu 
twórców  z  Karwiny".  Nauczyciel  gimnazjum  Jiri  Raić  wraz 
z  dwoma  uczniami  i córką  — studentką  przygotowali  montaż 
słownomuzyczny.  Było sporo dobrej muzyki,  recytacje i śpiew. 
Urozmaicony  program  wykonano  w języku  czeskim.  Nie  dopi
sała  publiczność — przybyło  zaledwie  30 osób.  (sz) 

I
Przed  sezonem  kąpielowym  Sanepid  przeprowadził  badania 

wód  powierzchniowych.  Kąpać  się można  tylko  w  wodach 
odpowiadających  I  i  II  klasie  czystości.  W  Ustroniu  jest  to 
odcinek  Wisły  od basenu  kąpielowego  do drogi  do  Lipowca. 
Natomiast  z powodu  zanieczyszczenia  bakteriologicznego nie 
należy urządzać kąpielisk i i obiektów  rekreacyjnych na  odcinku 
Wisły  od muszli  koncertowej w Wiśle  do basenu  kąpielowego 
w Ustroniu  oraz od  mostu  przy drodze na Lipowiec w Ustroniu 
do  Skoczowa.  (MD) 

OGŁOSZENI E 
Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

Ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  nierucho
mości  stanowiącej  własność  Gminy  Ustroń  położonej 
w  UstroniuJaszowcu  ozn.  nr. kat.  4086/40  o pow.  1682 m2 

zabudowanej  obiektem  pn.  „Do m  Kul tury"  zapisanej w K W 
53983  Sądu  Rejonwego  w  Cieszynie. 
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  399.470,68 
w  tym:  gruntu  23.951,68 
składnika  budowlanego  375.519,00 

Przetarg  odbędzie  się w dniu  4 sierpnia  1995 r. o godz.  10tej 
w  sali  nr 24 Urzędu  Miejskiego w  Ustroniu. 
Wadium  w wys.  5% ceny  wywoławczej  tj . 19.974,00  należy 
wpłacić w kasie  Urzędu  do godz.  9tej  w dniu  przetargu. 
Bliższych informacji udziela Wydział  TechnicznoInwestycyj
ny  Urzędu  Miejskiego  tel.  542567. 
Uchylenie  się wygrywającego  przetarg  od  zawarcia  umowy 
skutkuje  przepadkiem  wadium. 
Zastrzega  się prawo  unieważnienia  przetargu  bez  podania 
przyczyny. 

*   Wszystko  do ogrodu  * 
RSP  „Jelenica" 

Ustroń, ul. 3 Maj a 44 
SkoczówPogórze,  ul. Górecka 77 

(sklepy  w ogródkach  letnich) 

Oferujemy szeroki  asortyment: 
*   mebli  ogrodowych  (parasole,  krzesła,  stoły, 
leżaki)  *  grill i  *   kosiarek  *  krasnali  *  narzędzi 
ogrodniczych  (węży  ogrodniczych,  złączek, zra

szaczy)  * 
oraz  szereg  innych  towarów! 

*   realizujemy  zamówienia  indywidualne,  od  osób 
fizycznych  i instytucji  *  przy  większych  zamówie
niach  bezpłatny  t ransport  *  faktury  VA T  *  raty 

bez  poręczycieli  *  konkurency jne  ceny  * 

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! 
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Ogłoszenia  drobne 

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

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. 

Ekspresowe  dorabianie  kluczy: 
domowe GERDA,  samochodowe 
FORDKOD. Os. Manhatan,  pa
wilon  handlowy,  pn.—pt. 
12.00—16.00. 

Kserokopie  —  kolor.  Kseroko
piarki  nowe  i  używane.  Serwis, 
materiały.  KSEROGRAF 
—  Ustroń,  ul.  Piękna  2.  Tel. 
543640. 

Tanio  sprzedam  wysezonowane 
belki  budowlane.  Ustroń,  tel. 
542235. 

Sprzedam  działki  uzbrojone 
w Brennej. Tel.  539287. 

„ P R O F I T " 
USTROŃ, ul. Źródlana  151/2 

tel. grzecz.  543295 

E
FAKTUR Y  VATÜ ! 

USTROŃZDRÓJ 

Zapraszamy. 

I
U S T R O Ń 
TEL .  541333 

NON
Bezpłatny  dojazd do klienta 

H o t el  M u f l o n 
z a t r u d n i 

p o k o j o w ą . 
Zgłoszenia  osobiste  w dyre
kcj i  hotelu.  UstrońZawo
dzie,  ul.  Sanatoryjna  32. 

RSP  „JELENICA " 
a

Posiada  do  zagospodaro
wania  2 obiekty  o  powierz

chni  1000  i  800  m2. 
Bliższych  informacji  udzie
la  Zarząd,  tel/fax  542800 

Herbalife 
Zioła    Życia 
Mari a  Gwiazda 

43450  Ustroń 
ul.  Akacjowa  36 
tel.  542817 
do  8.00,  po  16.00 

an ie /̂ 

Pawilon  Handlowy  P.W. tytus 
Ustroń,  Rynek  6 

Z A P R A S Z A :  U  nas  kupisz  od 
grzechotki  do  mebli  poprzez  pościel,  za
bawki,  odzież,  obuwie,  parasole. 
Duży wybór  rowerów  górskich w cenach 
importera. 
Prowadzimy sprzedaż ratalną. 

W DLW  „Złocień"  gwiazdy  polskiej  estrady  przygotowywały  się  do 
krakowskiego  koncertu  piosenki  biesiadnej.  Wśród  wykonawców  do
strzegliśmy Adriannę Biedrzyńską, Majkę Jeżowską, Krzysztofa Tyńca, 
zespół  VOX,  a  także  Rudiego  Schuberta,  który  korzystał  z  każdej 
wolnej chwili,  by  odpocząć  (na  zdjęciu).  Fot.  W.  Suchta 

Zabrakło  chętnych  do  tańca  podczas  otwarcia  .Ustrońskiego  Lala". 
Fot.  W.  Suchta 

CO S Z
Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1,  teł.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B.  i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja Mleczki 
—  Wystawa Stanisława  Zormana  „Dusza  drewniana" 

Wystawa  Filatelistyczna  „Kolejnictwo"  (15.7.95—4.8.95). 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00— 14.00, wtorek 
od  9.00—16.00. w sobotę  i niedzielę  w godz. 9.00  13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maj a  68,  tel.  542996 
Muzeum  czynne: we wtorki  w godz.  9.00—16.00,  od  środy do  soboty 
w godz.  9.00 — 13.00.  Inne  terminy  zwiedzania  mogą  być ustalone  po 
wcześniejszym zgłoszeniu  zainteresowanych. 
—  wystawa  ekslibrisów, medali, grafik  i druków bibliofilskich. 

Centralna  Informacj a  i  Recepcja, 
Ustroń  Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—18.00,  w  soboty 
8.30—16.00, w niedziele w godz.  10.0014.00 

Imprezy kulturalne 
13—16.7.1995 r. FESTIWAL  DOBREJ  NOWINY 

— Amfiteatr 

15.7.1995  Otwarcie Wystawy  Filatelistycznej  „Kolejnictwo" 
godz.  11.00  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

15.7.1995  Koncert  Chóru  Górniczego  miasta  Genk  — Belgia 
godz. 19.00  Sala  koncertowa  Szpitala  Uzdrowiskowego  UstrońZa

wodzie 

15.7.1995  Ogród  Zimowy  —  Górnośląskie  Centrum  Rehabilitacji 
godz. 19.00  „Repty"  ul. Zdrojowa 6 

16.7.1995  Koncert  Chóru  Górniczego  miasta  Genk — Belgia 
godz. 19.00  Kościół  Św. Klemensa,  Ustroń 

22.7.1995  V Jubileuszowe  Kabaretowisko 
godz.  19.30  Amfiteatr 

23.7.1995  Konkurs  Piosenki Wczasowej 
godz.  15.00  DW  „Ondraszek"  UstrońJaszowiec 
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Zwycięzcą  organizowanego 
przez  Urząd  Miejski  w  Ustro
niu,  Wydział  Oświaty,  Kultu
ry i Rekreacji  5go  Marszobie
gu  Dookoła  Doliny  Wisły  zo
stał  po  raz  5ty  Włodzimierz 
Waluś  z  BielskaBiałej,  który 
77  km  trasę  wiodącą  szczyta
mi Beskidu  Śląskiego  pokonał 
w  czasie  5 godz.  55  min.  (jest 
to  2gi  czas  w  historii  mar
szobiegu,  rekord  trasy  należą
cy  do  W.  Walusia  wynosi 
5  godz.  28  min.).  Zwycięzca 
spisał  się  na  5kę  bowiem 
w  tym  roku  konurencja  była 
bardzo  silna,  stawka  biegaczy 
bardzo  wyrównana,  tempo 
biegu  mordercze,  a  do  tego 
panował  niesamowity  upał 
sięgający  28  st.  C.  Na  drugim 
miejscu  przybiegli  razem  Ed
ward  Dudek  —  R KS  Baca 
Radziechowy  i  zawsze  drugi 
Kazimierz  Skowroński  z  Dąb
rowy  Górniczej,  którzy  trasę 
pokonali  w  6  godz.  10  min. 
Wystartowało  39  zawodni
ków  w  tym  2  kobiety.  Mar
szobieg  ukończyło  36  zawod
ników.  Wśród  kobiet  zwycię
żyła Alicj a  Banasiak  — z  Biel
ska  Białej  w  czasie  9  godz. 

Zwycięzca  na  podium 

przegrywałem  5 min. do  Dud
ka  i  Skowrońskiego.  Trudny 
moment  przeżyłem  pod  Bara
nią  Górą  czyli  w  połowie  tra
sy.  Później  było  już  dobrze. 
N a  Białym  Krzyżu już  prowa
dziłem,  a  na  mecie  wygrałem 
z  przewagą  15  min. 
J ak  ocenia  pan  tegoroczną  or
ganizację  marszobiegu? 
Była  dobra.  Oczywiście  nie
którzy  zawodnicy  pobłądzili, 
ale to wynika  ze złego  oznako
wania  szlaków.  Jako  trener 
dużo  biegam  po  górach  z  za
wodnikami  i często na  rozwid
leniach  t rudno  wybrać  dobrą 
drogę. 
Jak ie  ma  pan  plany  na  ten 
sezon? 
Od  kwietnia  przygotowywa
łem  się  do  tego  biegu,  a  teraz 
chcę  wystartować  w  pierw
szych  Mistrzostwach  Polski 
na  100  km  w  Kaliszu. 
Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

29  min  poprawiając  swój  re
kord  o  52  minuty.  Trzech  za
wodników,  a  to  Włodzimierz 
Waluś,  Kazimierz  Skowrońs
ki  oraz  Czesław  Mędrala 
z BielskaBiałej pokonali  trasę 
77  km  już  po  raz  piąty.  Naj
starszym  zawodnikiem  był 
62letni  Franciszek  Pasterny 
z T RS  „Siła"  z Ustronia  (czas 
11 godz 27 min). Tylko  Miros
ław  Stec  z  TRS  „Siła"  ma 
szansę  na  zdobycie  tytułu: 
„Człowieka  z  tytanu  '95".  On 
to  bowiem  trasę  dookoła  Do
liny Wisły  pokonał  w zimie  na 
nartach  w  czasie  12  godzin, 
a  teraz  w  marszobiegu  pomi
mo  kontuzji  uzyskał  czas 
9  godz.  50  min.  Czeka  go 
jeszcze  ukończenie  4  Rajdu 
Rowerów Górskich,  który  od
będzie się 24 września  bieżące
go  roku. 

Grażyna  Winiarska 

Po  biegu  o  krótką  rozmowę 
poprosiliśmy  zwycięzcę  W. 
Walusia. 
Nie  udało  się  panu  dziś  pobić 
rekordu  trasy.  Dlaczego? 
Było  to  niemożliwe.  Pierwsza 
przeszkoda  to  niesamowity 
upał.  Gdy  biłem  rekord  trasy, 
było  13 stopni  i mżawka,  czyli 
bardzo  dobre  warunki  do  bie
gania.  Poza  tym  miałem  pół
roczną przerwę w bieganiu.  Po 
prostu  remontowałem  miesz
kanie.  Biegam  dopiero  od 
kwietnia.  Jednak  dziś  zrobi
łem  drugi  wynik,  a  był  to  już 
mój  piąty  marszobieg  dooko
ła  Wisły. 
Czy  tak  jak  w  poprzednich  la
tach pokonał  pan cale 77 km  po 
górach  biegiem? 
Miałem  odcinki  marszu,  po
nieważ  szybko maszerując pod 
większe  wzniesienia  mniej  mę
czą  się mięśnie.  Na  Kubalonce 

E. Dudek  na  mecie.  Fot.  W.  Suchta 

Telefon  w  domu  nie  jest  luksusem  lecz  przedmiotem  co
dziennego  użytku,  zwłaszcza  dla  mieszkańców  dzielnic  pery
feryjnych.  Niestety  nie  rozumieją  tego  ludzie,  którzy  decydują 
o  telefonizacji  poszczególnych  dzielnic  w  Ustroniu.  Dla  przy
kładu  mieszkańcy  Dobki  i  okolicy,  rozmieszczeni  w  ponad 
100  domach  na  przestrzeni  kilkunastu  kilometrów  kwadra
towych  mogą  korzystać  tylko  z  jednego  telefonu  w  budynku 
filii   szkoły  podstawowej.  Korzystanie  z  tego  aparatu  w  przypad
kach  zdarzeń  losowych  sprawia,  że  pomoc  przychodzi  często 
spóźniona. 

Z  tego  też  względu,  wiadomość  o  budowie  nowych  linii 
telefonicznych  i podwojenie  abonentów  w  Ustroniu,  mieszkańcy 
Dobki  i  Polany  przyjęli  przed  laty  z  wielkim  zainteresowaniem. 
Z  entuzjazmem  przystąpili  do  organizowania  Społecznego  Komi
tetu  Telefonizacji  Polany  i Dobki,  a chcąc  przyśpieszyć  uzyskanie 
upragnionego  aparatu  deklarowali  pomoc  przy  budowie  słupów 
telefonicznych  i  slupy  te  zaczęli  już  wstawiać.  Chcieli  wpłacać 
z  góry  należność  za  podłączenie.  Komitet,  jako  pierwszy  został 
zorganizowany  i  zatwierdzony  decyzją  Burmistrza  nr  8  z  dnia 
23.8.1990.  Zarząd  Komitetu  złożył  w  tymże  roku  150  wniosków 
do  dyrekcji  Rejonu  Telekomunikacji  w  Cieszynie  od  zainter
esowanych  członków,  wniosków  o przyznanie  abonamentu  telefo
nicznego. 

Niestety  zapał  mieszkańców  w następnych  miesiącach  i  latach 
został  ostudzony  biernością  Telekomunikacji,  która  na  liczne 
interwencje  mieszkańców  nie  reagowała,  nie mogła  podać  terminu 
rozpoczęcia  robót,  nie  była  zainteresowana  inicjatywami  komite
tów  społecznych.  Dopiero  w  r.  1994,  tj.  po  czterech  latach 
rozpoczęto  prace  w Ustroniu  Centrum,  mimo  uprzednich  obietnic, 

że  prace  rozpoczną  się  od  dzielnic  południowych,  najbardziej 
potrzebujących  telefonów. 

Z  opublikowanego  w  ,,Gazecie  Ustrońskiej"  obszernego  wy
wiadu  z  dyrektorem  Rejonu  w  Cieszynie  p.  inż.  Jaeschke  miesz
kańcy  Polany  i  Dobki  dowiedzieli  się,  że  mieszkańcy  centrum 
mają  telefony,  następne  otrzyma  ,,Manhatan",  że  już  rozdys
ponowano  wszystkie  numery  z  nowej  centralki,  natomiast  dziel
nice  Polana  i  Dobka  otrzymają  telefony  w  latach  następnych 
z  następnej  mającej  się  budować  centralki. 

Mieszkańcy  Polany  i Dobki  są rozgoryczeni  i pytają  Telekomu
nikację  dlaczego  nie  dotrzymuje  przyrzeczeń  jak  i  postanowień 
Regulaminu  wykonywania  usług  telekomunikacyjnych  wg  któ
rych  o terminie  podłączenia  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Potwier
dził  tę  zasadę  również  p.  dyr  Jaeschke,  co  zostało  ujęte  w  tytule 
wywiadu.  Mieszkańcy  uważają,  że  zaważył  tu interes  Telekomuni
kacji,  która  nie  uwzględniając  terminu  zgłoszenia  i  potrzeby 
klienta  rozpoczęła  od  robót  najwygodniejszych,  od  centrum,  gdzie 
koszt  podłączenia  jest  najmniejszy. 

Mieszkańcy  Polany  i  Dobki  nie  rozumieją,  co  jest  przyczyną 
opóźnienia  w  podłączaniu  aparatów.  Nie  może  to  być  sprawa 
środków,  skoro  w wywiadzie  telewizyjnym  zarząd  Telekomunika
cji  przyznał,  że  w  r.  1994  osiągnięto  12  bilionów  zysku,  który 
został  przeznaczony  na  inwestycje.  Nie  może  to  być  również 
sprawa  materiałów  i zdolności  przerobowych  wykonawcy,  które  to 
problemy  nie  istnieją  w gospodarce  rynkowej. 

Mieszkańcy  Polany  i  Dobki  proszą  o  informację,  w  którym 
roku  mogą  liczyć  na  podłączenie  do  sieci  telefonicznej.  Proszą 
również  władze  miejskie  o pomoc  i zainteresowanie  się  telefoniza
cją  naszej  dzielnicy  i  niedopuszczenie  do  dalszej  dyskryminacji 
mieszkańców.  Potrzebna  jest  tylko  dobra  wola. 

Przewodn.  Zarządu  Osiedla 
Jan  Małysz 
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Fol.  W. Suchta 

Od  1  lipca  do  3  lipca 
w  Ustroniu  gościł  cyrk  „Sal
to".  Kierowniczkę  cyrku  Ewę 
Apelt  poprosiliśmy  aby  opo
wiedziała  nam  o  życiu  cyrko
wca. 

Obecnie  cyrki  przeżywają 
bardzo trudną  sytuację. Nie są 
w  żaden  sposób  dotowane. 
Dawne  cyrki  państwowe  zo
stały  oddane  w  leasing,  po
wstały nowe. Jest bardzo  duża 
konurencja.  Oczywiście  nie 
wszystkie  trupy  reprezentują 
odpowiedni  poziom.  Te  gor
sze  psują  opinię  cyrkowi,  lu
dzie  coraz  rzadziej  przycho
dzą  na  występy.  Tym  między 
innymi  E.  Apelt  tłumaczy 
nieudany  pobyt  w  Ustroniu. 
Podczas  trzech  przedstawień 
widownia  świeciła  pustkami. 
Nie  przyszły  nawet  te  osoby, 
które otrzymały bezpłatne,  re

kłamowe  bilety,  rozdawane 
przez  cyrkowców  na  ulicach 
Ustronia. 
—  Cały czas tracimy —  skar
żyła  się.  Jednodniowe  utrzy
manie cyrku kosztuje w grani
cach  12 min. Nie pokryją  tego 
wpływy  z  biletów.  Za  moż
liwość  rozbicia  namiotu  na 
stadione Kuźni cyrkowcy pła
cili  100 zł  dziennie. 

W  cyrku  „Salto"  pracują 
głównie artyści z Rosji, Ukrai
ny  i  Białorusi,  ponieważ  są 
tańsi.  Największą  popularno
ścią  cieszy się numer  ze  „śpie
wającymi"  pudelkami.  Dwa 
lata  temu  właśnie  ten  cyrk 
zyskał  ogólnopolską  sławę 
dzięki  młodemu  tygryskowi, 
który  uciekł  z  wozu,  a  jego 
poszukiwaniom  towarzyszył 
Teleexspres. 

(MD) 

Roztomili  ustróniocy! 
Pamiyntocie,  ludeczkowie  złoci,  jak  żech  lóńskigo  roku  pisała 

0  takim  moim  znómym  Jyndrysie  z  Wiseł,  że  sie  wybiyro  na 
pyndzyj?  Nó,  to  teraz  ón już  na  te pyndzyj  poszel  i mo sie  dobrze. 
Rano  stanie  i już  mo fajrant  a pocztorz  mu  do chałupy  pinióndze 
prziniesie.  Jyndrysów  chłapiec  robi dóma  stolarkę,  mo  warsztat, 
tóż  mu  Jyndrys  kapkę  pumogo,  coby  mu  sie  bez  roboty  nie 
przikrziło.  Ale  przinajmniyj  nie  musi  już  Jyndrys  wczas  rano 
stować,  coby  zdónżyć  na autobus  do  Ustrónio  i na  czas  prziś  do 
roboty.  Bo  wiycie,  Jyndrys  miyszko  strasznie  daleko  w  gróniu, 
kansikej  za łostatnim  bukym,  a godzinę  chodnika  mo ku  autobusu, 
tóż  musioł  stować  straszecznie  wczas  jak  sie  dziepro  szarziło 
1 słoneczka  nie było jeszcze  widać.  Wiecie  to pól biydy,  ale w zimie 
Jyndrys  doś  wystoł,  jak  było  moc  śniega  napadane  i  żodnego 
chodniczka  ku jego  chałupie nie było, a ón sie musioł  dziyń  w dziyń 
smyczyć  na  autobus  i od autobusa.  Nó,  to  teraz  już  mo  spokój. 

Muszym  wóm  powiedzieć,  że  Jyndrys  szumnie  odprawił  to 
pożegnani  z robotom  i gościnę zrobił jak  sie patrzi.  Zabił  babucia, 
tóż  były  jelita  i  roztomaity  wórszt  a  mięso,  była  też  pieczono 
gęsina ifajnacki  kołocze  a dorty  ku kawie.  Snoci  u niego w robocie 
tak straszecznie  wszyccy  beczeli,  że Jyndrysek  już  odchodzi,  aż sie 
im na placu  taki  wielki  ploso  zrobiło.  Tóż  chłapcy  wziyli  łopaty 
i kapkę  ziymie  wygrzebali,  coby  ta woda miała  w czym  stoć  i coby 
im to ploso  dostało.  Prawióm,  że napuszczóm  do niego ryb  i  jakby 
tak  im chybiało  roboty na warsztacie,  to bydóm  ty ryby  przedować 
i firma  z  tego jakisi  dochód bydzie  miała.  Na  wilije też  nie  bydóm 
musieli  karpiów  kupować,  bo  se  ich  w  tym  plosie  nahodujóm. 
Jyndrys  mo już  prziznane,  że  dopóki  to ploso  bydzie,  dlo  niego 
bydóm  karpie  za  darmo,  bo  to  skyrs  niego  sie  to ploso  zrobiło. 

Wiycie,  od tego płakanio  za Jyndrysym  każdy  miołsznuptychle 
tak mokróm,  że jak  ludzie zaczyli  ty  sznuptychle  wykręcać,  to aji 
to  ploso  przebrało  i szwarnie  wody  do  rzyki  Wisły  poszło,  tóż 
zaczyła  iść  Wisłom  tako  wielko  woda,  że skoczowiocy  se  myśleli, 
że  isto  w  Ustroniu  było  łoberwani  chmury.  Jedna  znómo  była 
w Skoczowie  na  targu  i słyszała  jak  sie gaździnki  pytały,  kaj  tak 
straszecznie  padało,  bo  nie  wiedziały,  że  to  wszycko  skyrs 
Jyndrysa  sie  stało. 

Nó,  to Jyndrys już je  na pyndzyji.  Wiycie,  ón też je  muzykantym 
i szumnie  gro na trómpecie,  a teraz  bydzie  mioł  wiyncyj  czasu,  tóż 
mi  łobiecoł,  że  przidzie  na  Hanke  jakóm  szumnóm  śpiywke 
wygrać,  tóż  muszym  kołoczy  z  borówkami  napiyc. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) usterka 4) dodatek  do paszportu  6) angielski 
klub męski  8) najważniejsza władza  w miastach  starożytnej 
Grecji 9) gwiazda operowa  10)  wypełniają książkę  11)  urządze
nie  do  prowadzenia  w  nim  prac  podwodnych  12)  wózek 
akumulatorowy  z podnośnikiem  13)  ślad  po  uderzeniu  14) 
broń drzewcowa  15)  przepowiada pogodę  16)  kwaśna zaprawa 
17) królewskie gmaszysko 18) cięty owad  19) kulszowa doku
cza 20) w zastawie stołowej 
PIONOWO: 1) barwny spektakl 2) wypłacana udziałowcom 3) 
członek rodziny 4) imię żeńskie 5) kwiat jesienny 6) daleko od 
stolicy 7)  na kobiecą próżność  11)  rzadkie imię męskie  13)  imię 
Gotta, czeskiego piosenkarza  14) danie ziemniaczane 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
rozwiązań mija 30 lipca br. 
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Nagrodę  10 zł otrzymuje Eugenia Maciejczek z Ustronia,  ul. 
Grażyny  6. Zapraszamy  do redakcji. 

GAZET A 
USTROttSKA 


