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ZAINTERESOWAN I  ŚWIERKAM I 
Rozmow a z  Waldemare m  Długokęcki m 

—  k ie rown ik ie m  O S W  „ L E Ś N I K " 
Jaki  status  posiada  „Leśnik" ? 

W  zasadzie  jest  to  Ośrodek  SzkoleniowoWypoczynkowy. 
„Leśnik" jest jednostką  szczególną  Nadleśnictwa  Ustroń,  więc 
tak  samo  jak  nadleśnictwo  jest  jednostką  budżetową  i  państ
wową.  Stanowi  własność  Lasów  Państwowych i Nadleśnictwa. 
Czy  dużo jest  w Ustroniu  domów  wczasowych  o  statusie  podob
nym  do  „Leśnika" ? 
W  tej chwili  bardzo  mało. Tu  w samym  Jaszowcu jest  ich  kilka. 
Większość domów  wczasowych  prowadzona  jest przez  ajentów 
lub dzierżawiona  przez  osoby prywatne.  Z  takich, jak  „Leśnik" 
to  pozostał  tylko  DW  „Mazowsze",  należący  do  Petrochemii 
Płock  oraz  DW  „Chemik",  który  jest  własnością  Rafinerii 
Czechowice. Większość domów  wczasowych  przechodzi  jednak 
w  ręce  prywatne. 
Czy to, że jesteście pod kuratelą Lasów Państwowych ułatwia czy 
utrudni a  wam  działanie? 
W  pewnym  stopniu  ułatwia, z uwagi  na  małe  zainteresowanie 
turystyką.  Samodzielne  utrzymanie  ośrodka  byłoby  trudne, 
z  powodu  kosztów,  jakie  muszę  ponosić  na  jego  utrzymanie. 
Dlatego  do  czasu,  kiedy  zainteresowanie  turystyką  wzrośnie, 
mam  wsparcie  finansowe i sprzętowe z Nadleśnictwa. 
Jakie  jest  średnie  wykorzystanie  wolnych  miejsc? 
W  tej  chwili  kształtuje  się  ono  na  około  40—50%.  W  latach 
osiemdziesiątych  było znacznie większe. Sytuacja mojego  domu 
poprawi  się znacznie po  skończonym  remoncie,  kiedy  standard 
ośrodka  wzrośnie.  Obecnie  przeprowadzamy  remont  budyn
ków  oraz  wprowadzamy  pełen  standard  wyposażenia  pokoi 
i  łazienek  w  telewizory,  telefony i inne  potrzebne  przedmioty. 
Dotychczas  mieliśmy  w pokojach  tylko  umywalki  i  radia. 
Obecnie  klienci życzą  sobie więcej, więc zmierzamy do  poprawy 
sytuacji. W  tej  chwili  na  54  miejsca,  którymi  aktualnie  dys
ponujemy,  wszystkie  są  wykorzystane. 
Od  kiedy  trwa  remont? 
Remont  rozpoczął  się  w marcu.  W tym  roku  chcemy  roz
budować  dwa  pawilony.  Wprowadzamy  pełen  węzeł  sanitarny 
do  pokoi,  czego  wcześniej  nie  mieliśmy,  gdyż  ośrodek  został 
wybudowany  w  latach  19621966.  Jeśli  w  tej chwili  podnosimy 
standard,  to robimy  to myśląc przyszłościowo,  aby  remontu  nie 
powtarzać  za  parę  lat. 
Do  kiedy  potrwa? 
Planujemy go ukończyć  w ciągu dwóch,  trzech  lat. Jeśli  się  uda, 
to  być  może  wybudujemy  nawet  basen. 
Co  możecie  zaoferować  swoim  ewentualnym  klientom? 
Obecnie oferujemy wczasy rodzinne,  kolonie  rozpoczynające się 
11  sierpnia,  wypoczynek  sobotnioniedzielny.  Przyjmujemy 
także  inne  zgłoszenia  na  jakąkolwiek  działalność  taką  jak 
wesela,  przyjęcia  urodzinowe  i  imieninowe,  zabawy  sylwest
rowe,  we  wrześniu  mamy  zjazd  maturalny.  W  zimie  odbywają 
się u nas  zimowiska.  Oprócz  tego  urządzamy  wieczorki,  ognis

ka/. na str. 2) 

26 lipca w godzinach  popo
łudniowych,  nielicznie  zgro
madzona  publiczność  miała 
okazję obejrzeć w  amfiteatrze 
ludowy zespół baskijski  „Orai 
Bat",  który  rozpowszechnia 
i  pokazuje  kulturę  swojego 
narodu. 

Zespół  pochodzi z francus
kiego  miasta  Bayonne,  liczą
cego  około  stu  tysięcy  miesz
kańców.  Baskowie  stanowią 
w  tym  mieście  około  65  pro
cent  całej  ludności.  Niestety 
wielu  Basków  mówi  już  tylko 
w  języku  francuskim.  „Orai 
Bat",  założony  w 1964  roku 
działa  w  centrum  animacji 

społecznej  i  kulturalnej.  Cha
rakterystyczne dla występu  by
ły  barwne  stroje,  w jakich  wy
stępowali  Baskijczycy.  Zapre
zentowali  oni  wiele  oryginal
nych  tańców  ludowych,  z  któ
rych najciekawsze to „taniec ze 
szpadą"  poświęcony  jednemu 
z  baskijskich  wodzów,  który 
poległ w walce o  niepodległość 
oraz  kończące  występ  „fanda
ngo".  Zespół  „Orai Bat" 
przyjechał  na  zaproszenie 
swego  odpowiednika  z Wila
mowic.  W  trakcie  koncertu 
udało  się  nam  przez  chwilę 
porozmawiać z kierownikiem 

(cd na str. 4) 

Miss K L '  , 
^ ^ ^ ^ ^  to nowe  p r o p o z y c j e: 

—  kostiumów,  garsonek 
^ ^ ^ ^ ^  — żakietów,  bluzek 

—  kompletów  letnich, sukienek 

Zapraszamy  codziennie 

w godzinach  10.00  18.00 

Ustroń, Daszyńskiego 70a (obok Winter Restauracji) 
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ka,  kuligi.  W  porozumieniu  z  innymi  domami  wczasowymi  or
ganizujemy  wycieczki  pętlą  beskidzką,  do  źródeł  Wisły,  Istebnej, 
Koniakowa.  W  tej  chwili  ciężko  jest  zebrać  wczasowiczów,  gdyż 
większość  przyjeżdża  do  Ustronia  samochodami  i  zwiedza  in
dywidualnie. 
Hu wśród  wczasowiczów  jest  pracowników  Lasów  Państwowych? 
W  sezonie  letnim  około  60%  gości  to  leśnicy.  Oprócz  tego 
przyjmujemy na  wczasy  indywidualne  osoby  spoza  resortu.  Poza 
sezonem klientów jest mniej, więc wtedy staramy się ściągać szkoły, 
a  także  przeprowadzać  narady  i  szkolenia  resortowe.  W  tej  chwili 
przepisy  leśne  bardzo  szybko  się zmieniają, więc w sezonie jesien
nozimowym  i wiosennym  bazujemy na  takich  szkoleniach.  Wyko
rzystywane są one do wymiany doświadczeń przez leśników, gdyż ci 
z  Polski  centralnej  przyjeżdżają  do  nas,  a  my  jeździmy  do  nich. 
Leśnicy  przebywający  tutaj  są  szczególnie  zainteresowani  świer
kami  istebniańskimi,  które  rosną  między  innymi  w  Dobce. 
Czy  wielu obcokrajowców  gości  w waszym  ośrodku? 
Obcokrajowcy  jako  turyści  zdarzają  się  znacznie  rzadziej  z  uwa
gi  na  brak  odpowiedniego  standardu  w  ośrodku.  Bardzo  często 
jednak  przyjmujemy  grupy  leśników  z  Francji,  Szwecji,  Austrii. 
Spotykają  się  oni  na  wielu  konferencjach  i  spotkaniach  nauko
wych. 
Co najbardziej  podoba się  turystom? 
Krajobraz,  ukształtowanie  terenu,  nieźle  wypada  także  nasza 
obsługa. 
A na co się najbardziej  skarżą? 
Na  brak  w  Jaszowcu  basenów,  ścieżek  spacerowych,  które  co 
prawda  są,  ale  mocno  zniszczone.  Zawodzie  jest  odnowione,  zaś 
Jaszowiec  zaniedbany.  Wczasowicze  skarżą  się  także  na  brak 
porządku  oraz postępującą  dewastację  środowiska,  szczególnie  na 
terenach  zielonych  obok  rzeki  Wisły. 
Czy widzi  pan wobec  tego  możliwości  poprawy? 
Możliwości  widzę,  jednak  z  tego,  co  się  orientuję,  w  Jaszowcu 
większość domów wczasowych przymierza się do budowy własnych 
basenów.  Wszystko  jest  robione  indywidualnie,  gdyż  nie  ma  co 
liczyć  na  to,  że  zostanie  wybudowany  jakiś  większy,  ogólnodo
stępny  basen.  Dlatego  każdy  we  własnym  zakresie  stara  się  coś 
takiego  mieć  u  siebie.  Ja  także  przymierzam  się  do  budowy  ma
łego, ale własnego basenu, z którego będą  mogli korzystać wczaso
wicze  zarówno  z  „Leśnika",  jak  i  z  innych  domów  wypoczyn
kowych. 
Czy  współpracujecie  z  innymi  domami  wczasowymi? 
Tak,  lecz  głównie  na  terenie  Jaszowca.  Organizujemy  wspólne 
imprezy  kulturalne, narady, wyjazdy. Jako kierownicy  korzystamy 
wzajemnie ze zdobytych  doświadczeń.  Pomagamy  sobie w najróż
niejszy  sposób,  często  udostępniając  np.  pomieszczenia.  Ostatnio 
potrzebowałem  trzy  sale  wykładowe,  udostępniono  mi  je  w  DW 
„Chemik".  Nie  ma  takiej  sytuacji,  aby  jeden  drugiemu  odmówił 
jakiejkolwiek  pomocy. 
Jest  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki .  Czy  bierzecie  udział  w jego 
pracach? 
Sam osobiście byłem na kilku spotkaniach towarzystwa. Wymogi są 

wysokie, a jako, że w „Leśniku" brakuje odpowiedniego  standardu, 
nie  angażowałem  się,  gdyż  nigdy  nie  miałbym  wczasowiczów.  Po 
remoncie budynku, jego wyposażeniu,  będzie  to prostsze.  Musimy 
lepiej  się  przygotować,  a  wtedy  wzajemna  współpraca  będzie  się 
lepiej układała.  Będę  wtedy  też  mógł  liczyć  na  jakąś  pomoc. 
Jak  pan ocenia  zainteresowanie  turystyką  w naszym  regionie? 
Zainteresowanie  turystyką  w  Ustroniu  i na  Podbeskidziu  wzrasta. 
W tej chwili skończył mi się turnus, większość gości było znad morza 
z  województwa  koszalińskiego,  Szczecinka,  Szczecina,  a  także 
z  województwa  radomskiego,  Lublina.  Odpoczywający  leśnicy 
bardzo  te  tereny  chwalili.  Ustroń  ogólnie  podoba  się.  Nie  można 
tutaj pominąć  spraw  związanych  z promocją  miasta. 
Jak  wygląda  ta  promocja? 
Przede wszystkim wydawane są foldery reklamowe. My w większo
ści  bazujemy  na  wczasowiczach  i  turystachpracownikach  Lasów 
Państwowych.  Jedni  drugim  przekazują  informację  i  dzięki  temu 
zainteresowanie  ośrodkiem,  jak  i  miastem  ciągle  wzrasta. 
Jak  pan oceni  promocję  prowadzoną  przez władze miasta  Ustronia, 
Towarzystwo  Rozwoju Turystyki ,  poszczególne  domy  wczasowe? 
Jako  dobrą.  Przynosi  ona  korzyści  dzięki  folderom,  migawkom 
puszczanym  w  telewizji  w programie  regionalnym.  Daje to  efekt. 
Co należy zrobić, by przyciągnąć do Ustronia więcej  wczasowiczów? 
Większy  nacisk  trzeba  położyć  na  reklamę  i  promocję  całego 
Ustronia.  W  Jaszowcu  należałoby  rozwinąć  infrastrukturę,  gdyż 
każdy  narzeka,  że  brakuje  restauracji,  kawiarni,  czyli  tego,  co 
kiedyś było w centrum  Jaszowca,  a w tej chwili  zostało  zniszczone. 
Jeszcze  nie dawno  obiekt  ten  był dobrze  wykorzystany,  łatwiej się 
było  spotkać  wszystkim  wczasowiczom  w  centrum,  a  teraz  każdy 
zamyka  się we własnym  domu  wczasowym. 
Czego  najbardziej  brakuj e  Ustroniowi? 
Jest co prawda basen, lecz przydałby się kryty. W okresie zimowym 
wiele grup pyta o niego. Powinno być także więcej imprez w okresie 
jesiennozimowym.  Gdy  zaczynałem pracę, działał jeszcze w Jaszo
wcu  dom  kultury,  który  organizował  wiele  ciekawych  zabaw  dla 
dzieci.  Teraz  tego  brakuje. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Łukasz  Matuszka 

Chwila  letniego  relaksu.  Fot.  W.  Suchta 

TO  I  OWO 
° K o i f c Y 
W  sąsiedniej  Wiśle  najwię

cej grosza  z budżetu  miejskie
go idzie na gospodarkę  komu
nalną  i  zadania  związane 
z ochroną  środowiska.  Ważne 
miejsce  zajmuje  promocja 
miasta. 

*  *
Cieszyn nawiązał  współpra

cę  kulturalną  z  niemieckim 
miastem  Gelnhausen.  Jesienią 
odbyła  się  wystawa  prac  stu
dentów  cieszyńskiej  Fili i  Uni
wersytetu  Śląskiego.  Cieszyn 
utrzymuje  także  bliskie  kon
takty  z  Genk,  Lucerną,  Saint 
Louis  i  Anweiler. 

*  *
Trzy  lata  działa  Grupa 

Plastyczna  „Plastusie".  Sku
pione  w  niej  dzieci  zdobyły 
już  ponad  30  medali  na  pres
tiżowym  międzynarodowym 
konkursie  plastycznym  w  To
kio. 

Trzeci  rok  tańczą  i śpiewają 
„Kotarzanie" — zespół  utwo
rzony  przez  kilk a  rodzin 
z  Brennej.  30  osób  dorosłych 
i  dzieci  wykonują  pieśniczki 
i  tańce  z  regionu  cieszyńskie
go. 

*
Jednym  z  czołowych  twór

ców  wywodzących  się  z  trój
wsi jest Tadeusz  Rucki.  Znane 
są  jego  rzeźby,  płaskorzeźby 
i  obrazy  olejne.  Przed  pięciu 
laty  otworzył  galerię  sztuki 
nieprofesjonalnej w  Koniako
wie, gdzie zagląda sporo  osób. 

Cykliczne  spotkania  organi
zowane są w Poradni  Zdrowia 
Psychicznego,  która  działa 
przy  Szpitalu  Śląskim  w  Cie
szynie.  Są  formą  rehabilitacji 
dla pacjentów przewlekle  cho
rych,  mających  skłonności  do 
izolowania  się  od  otoczenia. 

  * 

Na  Bobrku  w Cieszynie  po
wstaje  nowa  hala  targowa. 
Dla potrzeb  handlarzy  prywa
tna  spółka  wyremontowała 
i zmodernizowała  starą  cegiel
nię.  A  supermarketu  nie  wi
dać...  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 
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Ostatnio  Sanepid  przeprowadził  badania  stanu  sanitarnego  basenu 
miejskiego  w  Ustroniu.  Jak  udało  się  nam  dowiedzieć,  inspektorzy 
Wojewódzkiej  Stacji  SanitarnoEpidemiologicznej  nie  mieli  żadnych 
zastrzeżeń,  uznając basen  za wzorowo  prowadzony. 

Fot.  W. Suchta 
r  *  Tir 

Obwodowy Urząd Pocztowy w Cieszynie początkiem lipca zwrócił się 
do Rejonowego Urzędu  Telekomunikacji  Polskiej SA o przyspieszenie 
prac, związanych z przeniesieniem  urządzeń telegraficznych z pomiesz
czeń Urzędu Pocztowego w Ustroniu do budynku należącego do TP SA, 
a  mieszczącego  się  przy  ul.  Słonecznej.  Jednocześnie  postanowiono 
przenieśćdwa urządzenia dalekopisowe wystarczające do obsługi ruchu 
telegraficznego do poprzednio zajmowanego pomieszczenia w budynku 
pocztowym.  (mat) 

ćr   ær 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

1 sierpnia  1995 r. 
Gabriela  Helwig,  Ustroń  i  Krzysztof  Krysta ,  Ustroń 

Ćr   *  ær 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Elżbieta  Martynek ,  lat  90,  ul.  Konopnickiej  32/2 
Mari a  Biernat,  lat  80,  ul.  Szpitalna  33/2 
Bronisława  Tatar ,  lat  80,  Os.  Manhatan  2/36 
Zuzanna  Buszka,  lat  80,  ul.  Lipowa  34 

ćr   ær 
Jak  poinformował  nas  właściciel  firmy  TrosEko  Leon  Troszok, 

śmieci z koszów na bulwarach nadwiślańskich  wywożone są codziennie 
rano,  a  w  piątki,  soboty  i  niedzielę,  rano  i  po  południu.  Ostatnio 
naprzeciwko basenu ustawione zostały dwa duże kontenery o pojemno
ści  1100  litrów,  które  mają  pomóc  w  zachowaniu  odpowiedniego 
porządku na bulwarach. Najgorzej sytuacja przedstawia się obok mostu 
wiszącego w UstroniuPolanie, ponieważ mimo tego,  iż w jego pobliżu 
ustawiony został duży kontener,  ludzie wrzucają śmieci do mniejszego, 
lecz  położonego  bliżej  kosza.  Ciężko  jest  także  obok  stacji  CPN  na 
Brzegach.  Kontenery  są  usytuowane  blisko  drogi,  więc  kierowcy 
samochodów często się tam zatrzymują  i podrzucają  odpady. Cały czas 
jest  problem  z  segregacją,  której  nie  mogą  się  nauczyć  nie  tylko 
przyjezdni, ale i mieszkańcy  Ustronia. 

(mat) 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Oton  Wolny,  lat  71,  ul.  Świerkowa  2 
Mari a  Kufa,  lat  91,  Os.  Manhatan  9/9 
Kazimier z  Mordyński ,  lat  88,  Os.  Manhatan  7/14 
Franciszek  Cieślar,  lat  63,  ul.  Akacjowa  55 

Serdeczne  podziękowanie  rodzinie,  delegacjom  z  zakładów 
pracy,  sąsiadom,  koleżankom  i  znajomym  za  współczucie, 
wieńce  i kwiaty  oraz  udział  w ostatniej drodze 

ś.p.  Jana  Wisełki 
składa  żona,  syn, córka  z rodziną 

27.7.95  r. 
O  godz.  3.45 na  Równicy  doszło 
do kolizji drogowej. Przy zjeździe 
z góry dachował  fiat 126p. Kiero
wca  pozostawił  pojazd  i  zbiegł 
z  miejsca  zdarzenia.  Ustalono 
właściciela  samochodu,  zatrzy
mano i okazało się, że miał 2,47%o 
alkoholu  we krwi. 

O  godz.  14.40 na  ul.  Wiślańskiej 
ujawniono włamanie do  zaparko
wanego na poboczu vw golfa, nale
żącego  do  obywatela  Niemiec. 
Nieznany  sprawca  wybił  szybę 
w samochodzie  i ukradł  radiood
twarzacz  o wartości  około  340 zł. 

28.7.95  r. 
O  godz.  18.00 na  ul.  Krzywaniec 
w UstroniuLipowcu na łuku dro
gi  doszło  do  zderzenia  się  rowe
rzystów.  Na  jadącą  w  kierunku 
Lipowca  kobietę  wpadł  jadący 
z przeciwka nietrzeźwy  rowerzys
ta  (0,65%o). Kobieta  doznała  ob
rażeń  głowy  i  z  podejrzeniem 
krwiaka  podczaszkowego  została 
odwieziona  do  szpitala  górnicze
go w Jastrzębiu  Zdroju. 

30.7.95  r. 
O  godz.  9.00  zgłoszono  kradzież 

fiata  126p,  własności  mieszkańca 
Tychów.  W  wyniku  podjętych 
czynności, funkcjonariusze policji 
odnaleźli  uszkodzony  pojazd  na 
ul.  Skałica. 

O godz.  17.00 na ul. Dominikańs
kiej  doszło  do  kolizji  drogowej. 
Kierujący  samochodem  marki 
ford  taunus  zmuszony  był  do 
zjechania  na  pobocze,  ponieważ 
drogę  zatarasował  inny  użyt
kownik  drogi  —  fiat  126p.  Ford 
został  uszkodzony.  Winnego 
ustali  kolegium  do  spraw  wykro
czeń. 

31.7.95 r. 
O  godz.  14.00 na  ul.  Wczasowej 
nieletni  rowerzysta  nie  zachował 
należytej  ostrożności  i  wyjechał 
z  drogi  podporządkowanej  pro
sto  pod  koła  samochodu  marki 
mercedes.  Rannego  rowerzystę 
z  obrażeniami  głowy  i  ranami 
szarpanymi  nóg  przewieziono 
do  Szpitala  Śląskiego  w  Cieszy

3.8.95  r. 
O  godz.  1.45  patrol  policji  za
trzymał  samochód  marki  polo
nez. W wyniku kontroli  ustalono, 
że pojazd  ten został poprzedniego 
dnia  skradziony  w  Katowicach. 
Sprawcę  zatrzymano. 

1  sierpnia  około  godz.  7.00  policja  została  powiado
miona  o  włamaniu  do  hurtowni  papierosów  przy  ul. 
Konopnickiej.  Nieznani  sprawcy  po  wybiciu  otworu 
w  ścianie  hurtowni  wynieśli  towar  w  postaci  różnych 
gatunków  papierosów  na  łączną  sumę  28.000  zł.  Policja 
zwraca  się  z  prośbą  do  mieszkańców  posesji  sąsiadują
cych  z magazynem  o  pomoc  w  uzyskaniu  jakichkolwiek 
informacji  mogących  naprowadzić  na  ślad  sprawców. 
Informacje te mogą  szczególnie dotyczyć odgłosów  wybi
jania  dziury  w  ścianie  lub  obcych  samochodów,  które 
w  tym  czasie  pojawiły  się  w  okolicy  ul.  Konopnickiej. 

27.7.  —  Interwencja  na  jednej 
z  posesji  przy  ul.  Skoczowskiej 
z powodu  wyrzucania przez właś
ciciela  obiektu  gruzu  na  tereny 
zielone. Nakazano uporządkowa
nie gruzu. 

27.7.  —  O godz. 15.30 zatrzyma
no osobę prowadzącą  działalność 
handlową  obok  basenu  bez  wy
maganych  zezwoleń,  a  podczas 
interwencji  funkcjonariuszy awa
nturowała  się. Nałożono  mandat 
karny. 

28.7.  —  Ukarano  osobę  prowa
dzącą  działalność  handlową  bez 
zezwolenia na  Równicy. 

28.7.  —  Interwencja  z  powodu 
plakatowania  reklam  cyrku  Are
na  bez zezwolenia. 

29/30.7.  —  Kontrola wałów rze
ki Wisły od Nierodzimia do  Pola
ny.  Nałożono  16 mandatów  kar

nych  na  kierowców  wjeżdżają
cych na  tereny  zielone. 

31.7.  —  Podczas  kontroli  targo
wiska nakazano jego  opuszczanie 
obywatelowi  Ukrainy, który  han
dlował  towarem  zakupionym 
w  polskich  hurtowniach  bez  ze
zwolenia. 

31.7.  —  Kontrola  dzielnic  Pola
ny  i Dobki.  Ukarano  1 kierowcę 
za postój na wale ochronnym rze
ki  Wisły. 

31.7.  —  Ukarano  mandatem 
osobę  prowadzącą  działalność 
handlową  przy  barze  Wrzos  bez 
wymaganego  zezwolenia. 

1.8.  —  Interwencja  przy  ul.  Le
czniczej z powodu  palenia  śmieci 
przez  właściciela jednej z posesji. 
Udzielono  nagany. 

1.8.  —  Ukarano mandatem  kar
nym  osobę,  która  rozwieszała 
ogłoszenia  bez  wcześniejszych 
uzgodnień. 
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BARWN I  BASKOWI E 
(cd ze str. 1) 

askijskiej  g rupy,  Ihak im 
Serradą: 
Dlaczego  występujecie  w 
Ustroniu? 
Zostal iśmy  zaproszeni 
przez  ludowy  zespół  „Wi la 
mowice",  a  dzięki  kon tak
tom  uda ło  się  zorgan izować 
koncert  w  waszym  amf i tea
trze. 
Czy  zobaczyliście  coś  cieka
wego  w  Ustroniu? 
Wiele  rzeczy,  lecz  na jba r
dziej  podobał  n am  się  wy
jazd  koleją  l inową  na  Czan
torię. 
Co  najbardziej   zaskakuje 
w  Polsce? 
Pierwszy  raz  byłem  w  Po
lsce  w  1971  roku.  Od  tego 
czasu  sporo  się  u  was  zmie
niło.  W  tej  chwili  zauważy
łem  wiele  zmian  na  lepsze. 
W  Polsce  kra j   Basków  jest 
dosyć  mało  znany.  Sporo  się 
słyszy  za  to  o  baskijskim 
terroryźmie .  Dlaczego? 
Naród  baski jski  podobn ie 
jak  naród  polski  szuka 
wciąż swojej wolności  i dąży 

do  tego,  aby  być  wolnym, 
niezależnym.  Oczywiście 
me tody  wydają  się  czasami 
zbyt  twarde  i  bruta lne,  jed
nak  dzięki  temu  jesteśmy 
dost rzegani  przez  kolejne 
f rancusk ie  rządy. 
Czy  wiele  jest  zespołów  po
dobnych  do  waszego,  któr e 
podtrzymuj ą  tradycj e  baski
jskie? 
Oczywiście.  Ku l t u ra  f ran
cuska  jest  ku l tywowana 
w  szkołach,  nasza  czasami 
była  nawet  zabron iona.  Ze
społy  fo lk lorystyczne  dzięki 
temu,  że  istnieją,  rozpow
szechniają  kul turę  baski js
ką,  p o m a g a j ąc  w  odzyska
niu  tożsamości  narodowej 
i  ku l turowej. 
Jak  wygląda  znajomość  ję
zyka  baskijskiego  wśród 
dzieci? 
Teraz  dzieci  zaczynają  uczyć 
się  go  już  w  szkołach,  gdyż 
od  trzech  lat  szkolnictwo 
f rancuskie  dopuszcza  istnie
nie  szkół  dwujęzycznych. 

Łukasz  Ma tuszka 

IPSZYSCY  GRAMY 
Jednym  z gości  tegorocznego  Gaudę  Festu  był ceniony  polski 

aktor, znany z wielu wspaniałych  kreacji teatralnych,  filmowych 
i  telewizyjnych  —  Piotr  Fronczewski.  Spotkanie  z  nim,  które 
odbyło  się  w  kinie  „Uciecha"  po  projekcji  filmu  „Dotknięci", 
zgromadziło  sporo  chętnych  do  rozmów  widzów. 

Na  scenie występuje od  ponad  27  lat.  Przez  ten  okres dał  się 
poznać jako  aktor  niezwykle  wszechstronny,  potrafiący  zagrać 
doskonale  zarówno  rolę  komediową, jak  i dramatyczną.  Zapy
tany  o  to,  dlaczego  został  aktorem  odpowiedział: 
—  Jeszcze  w  szkole  utkwił  mi  w  pamięci  fragment  tekstu 
pochodzącego  od  Aleksandra  Dumas,  który  napisał  powieść 
0  wielkim,  siedemnastowiecznym  angielskim  aktorze  Edmun
dzie  Keanie.  Ten  Kean  zapytany  o  to,  dlaczego  jest  aktorem 
odpowiedział:  „Człowiek  rodzi  się  aktorem  tak,  jak  rodzi  się 
księciem. Nie gra się po  to, aby  zarabiać na  życie,  lecz gra się po 
to,  żeby  kłamać  i  siebie  okłamywać.  Można  być  tym,  kim  nie 
można  być,  ponieważ  ma  się  dość  bycia  tym,  kim  się  jest. 
W  związku  z  tym  gra  się  dobrych,  bo  jest  się  złym,  gra  się 
morderców,  ponieważ jest  się kłamcą,  gra  się  aby  się znać  i  gra 
się, ponieważ się nie zna za dobrze. Gra  się, bo  kocha  się prawdę 
1 gra  się, ponieważ  tej prawdy  się nienawidzi.  Wreszcie  gra  się, 
ponieważ  zwariowałoby  się  nie  grając".  Może  ta  myśl  jest 
pierwotna,  ale  jest  w  niej  wiele  mądrości,  prawdy  i  wdzięku. 
Myślę,  że  to  jest  pogląd  na  grę  i  sztukę,  który  wykracza  poza 
granice  teatru. W  końcu  wszyscy gramy  w jakiś  sposób.  Gramy 
wobec  siebie,  wobec  ludzi,  wobec  świata  i  wobec  Boga. 

Fot.  Ł.  Matuszka 

Dobrze  współpracuje  mu  się  z  młodym  Mikołajem  Rad
wanem w serialu  telewizyjnym „Tata, a Marcin  powiedział".  Do 
Mikołaj a  najlepiej  pasuje  określenie  „dżentelmen  w  krótkich 
spodenkach".  Ostatnia  premiera  teatralna  Piotra  Fronczews
kiego  to  najnowsza  sztuka  Janusza  Głowackiego  „Antygona 
w  Nowym  Jorku".  Według  niego  ten  kapitalny  tekst  został 
spartaczony  przez  telewizję  krakowską. 
—  To  chyba  najlepsza  polska  sztuka  współczesna  w  ostatnim 
dwudziestoleciu  obok  „D o piachu" Różewicza i  „Emigrantów" 
Mrożka.  Jestem  wielkim  fanem  Głowackiego  i  jego  ostatniej 
sztuki  —  najlepszego jego  tekstu  teatralnego. 

Bardzo  ważne  dla  P.  Fronczewskiego  jest  towarzystwo, 
w  jakim  występuje.  Jest  to  dla  niego  rzecz  podstawowa,  aby 
można  było  ten  zawód  uprawiać.  Muszą  to  być  ludzie,  którzy 
pomimo  różnic mają wspólne poglądy, wspólne poczucie  humo
ru, wspólne zmartwienia. P. Fronczewski  stara się nie planować, 
gdyż  wtedy,  kiedy  z  planów  nic  nie  wychodzi,  człowiek  ma 
dodatkową  chandrę.  Jednak  zdradził,  iż  na  jesień  czeka  go 
spółpraca  z Teresą  BudziszKrzyżanowską,  Gustawem  Holou
bkiem  i Markiem  Kondratem  przy bardzo ciekawej,  aczkolwiek 
już  nieco  starawej  sztuce  „Zmierzch  długiego  dnia". 
—  Jest  sporo  zamierzeń  telewizyjnych  i  filmowych,  jednak 
żyjemy  w  czasach,  w  których  trudno  mówić  o  czymś  ze 
stuprocentową  pewnością  i gwarancją, że  to się stanie.  Czasami 
bowiem  okazuje  się,  że  nagle  nie  ma  pieniędzy  i  to  co  było 
aktualne wczoraj dziś jest nie możliwe do zrobienia —  zakończył 
spotkanie  z  widzami  aktor. 

Łukasz  Matuszka Fot.  Ł.  Matuszka 
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Dożynki,  to  zakończenie  najważniejszej pracy  gos
podarczej  rolnika.  Nie  mogą  się  odbywać  bez  symbolicznych 
znaków,  wiązania  ostatnich  kłosów  na  polu  dla  „przepiórki", 
uroczystego niesienia  „wieńca — kłosianego", symbolizującego 
roczny  plon,  na  głowie  najcudowniejszej  dziewki  do  domu 
gospodarza  z  życzeniami  plonów  na  następny  rok,  ze  śpiew
kami,  obfitym  poczęstunkiem  i  wolną  zabawą.  Tak  kiedyś 
bywało. 

Dożynki  w  Ustroniu  zachowały  również  symboliczne  znaki 
z  dawnych  lat,  co  stanowi  największą  ich  wartość,  chlubę 
i  uznanie.  W  naszym  mieście  mają  tradycję  długoletnią,  od
bywały  się bowiem  jeszcze  przed  wojną. 

...„Już w sierpniu  1945 r. zaledwie 3 miesiące po  zakończeniu 
wojny  odbyła  się pierwsza  impreza  dożynkowa,  skromna,  bez 
korowodu dożynkowego.  Impreza  ta odbyła się w sali  Prażakó
wki.  Zachodnia  ściana  od  strony  poczty  Prażakówki  została 
prowizorycznie  naprawiona  po  uszkodzeniach  od  wybuchu 
bomby  lotniczej  w  marcu  1945  r.  W  1946  roku  odbyły  się  już 
pierwsze  z prawdziwego  zdarzenia  dożynki.  Okazały  korowód 
dożynkowy,  który  otwierała  banderia  konna, przeszedł  obecną 
ulicą  Daszyńskiego  za korty  tenisowe do parku  im.  Kościuszki, 
gdzie odbywała się uroczystość dożynkowa, a następnie  zabawa 
— festyn  do  późnej  nocy. 
Tak  było  też  w  roku  1947,  1948  i następnych.  Tamte  dożynki 
organizował  Komitet  Dożynkowy  składający się z miejscowego 
Koła Związku Młodzieży Wiejskiej RP  „Wici " oraz  ustrońskich 
rolników  —  gospodarzy."...  (L.L.) 

Dożynki w Ustroniu  o zasięgu  ogólnomiejskim, odbywają  się 
corocznie  od  roku  1975,  z przerwą  w  latach  198081. Tak  jak 
kiedyś  bywało,  tak  i  w  obecnych  naszych  dożynkach  jest 
uroczyste wręczenie wieńca kłosianego, bochenka chleba z tego
rocznych  zbiorów  gospodarzom  —  Gazdom  Dożynek.  W  tym 
roku zaszczytną honorową  rolę pełnić będą państwo Jan i Maria 
Stecowie  z  Ustronia  Zawodzia.  Okrasą  uroczystości  dożyn
kowych  jest  barwny  korowód,  obrzęd  dożynkowy,  występy. 
Tradycyjną  wolną  zabawę  symbolizuje  festyn  dożynkowy,  na 
którym  to  wszyscy  uczestnicy  dożynek  hucznie  bawią  się, 
tańczą,  śpiewają  do  białego  rana  przy  obfitym  poczęstunku 
jadłem,  miodónką,  kołaczem,  krupniokiem,  swojską  kiełbasą, 
grochówką  i  piwem.  Ta  wspaniała  tradycyjnokulturalna  im
preza,  ciesząca  się  dużym  zainteresowaniem  mieszkańców, 
turystów,  wczasowiczów,  kuracjuszy  jest  jedną  z  nielicznych, 
którą  w  zdecydowanej  większości  organizują,  biorą  udział 
i wspierają  materialnie  mieszkańcy  Ustronia.  Za  to  im  wielkie 

Radość idzie, śpiyw się niesie 
Polym i miedzami. 
Hej dożynki, wielki święto 
z piwym, z kołoczami. 

Jedzie fura, aż pod niebo 
snop się na niej mieni 
nad nią wieniec na widlisku 
niesie się w przestrzeni. 

Wiyniec z kłosów 
a w tym wiyńcu astry i stokrocie 
błyszczy cały, jakby kuty 
był w najszczerszym złocie. 

Emilia Michalska 

dzięki  i chwała,  że w  Ustroniu  i w  Beskidach  nigdy  nie  zaginie 
tradycja,  kultura  i  śpiewanie. 
Uroczystości  dożynkowe  uświetniają: 
—  45  osobowy  zespół  Ludowy  „GOROL"  z  Jabłonkowa 
(CzechyZaolzie), 
wojewoda,  burmistrzowie  i wójtowie  sąsiednich  miast  i  gmin, 

w  tym  Czech, 
—  delegacja naszego miasta partnerskiego z NeukirchenVluyn 
na  czele  z nowym  burmistrzem. 

PROGRAM 
godz.  14.00  —  Korowód  Dożynkowy  ulicami  Daszyńskiego 

i  3 Maj a  do  Parku  Kuracyjnego 

godz.  15.00  —  Obrzęd  Dożynkowy  w  wykonaniu  Estrady  Lu
dowej   „CZANTORIA "   z  Ustronia 

—  Koncert  Zespołu  Ludowego  „GOROL "   z  Ja
błonkowa  (Czechy) 

—  Kabaret  „KOREZ " 

—  Loteri a  Fantowa 

godz.  17.00  —  Festyn  Dożynkowy  (krąg  taneczny  —  Park 
Kuracyjny ) 

IMPREZ Y  TOWARZYSZĄC E 
—  wystawy  w Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnic twa: 
—  „La s i jego bogactwa"—50lecie Koła Łowieckiego (otwarcie 

19.08.95  sobota —  godz  15.00) 

—  „Hodowcy  Drobnego  Inwentarza"   (otwarta  tylk o  w  dniu 
Dożynek). 
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KOROWÓD 
DOŻYNKOWY 

1.  Żeńcy  —  siła  wytwórcza  w polu  (robotnicy),  ciągłość  poko
leń,  siła  witalna. 

2.  Czerwony  kapturek  —  miłość  i wdzięczność,  prostota  serc. 
3.  Snop —.rodzina,  zbiór, wielkość — symbol plonu,  pokarmu 

i  mocy,  z  tego  powstaje  chleb. 
4.  Orkiestra  —  wystawianie  dziękczynne  pieśni  i  muzyka, 

stwarzanie  nastroju  radości,  uroczystego  uniesienia. 
5.  Banderia — koń współpracownik  rolnika symbolizujący siłę, 

grację,  symbol  zdrowia,  przywiązania  i  posłuszeństwa. 
6.  Gazdowie — symbol władzy, majestat właścicieli,  własności, 

tradycje  rodzinne,  gospodarność. 
7.  Estrada  Ludowa  „CZANTORIA "  z  Ustronia  w  strojach 

cieszyńskich  —  Panie,  Panowie  w  strojach  stylizowanych. 
Strój ten w zaraniu  dziejów przywdziewano  idąc do  kościoła 
lub  miasta  na  uroczystości  rodzinne,  dożynki,  wesela. 

8.  Dalsza  część  korowodu  ustawiona  jest  w  formie  pór  roku, 
różnorodności  pracy  ludzkiej  oraz  maszyn  i  narzędzi  tak 
dawnych,  jak  i  współczesnych. 

Często zabarwione  alegorycznymi  i humorystycznymi  podteks
tami,  wszelkiego  rodzaju  pracy,  jakie  wykonuje  się  w  czasie 
całego  roku. 

Zapraszamy  do  Muzeum 
Zbliżają  się dożynki  —  najpiękniejszy  zwyczaj  gospodarski. 

W  naszym  mieście  święto  plonów  to  największa,  masowa 
impreza  kulturalna  i  folklorystyczna.  Impreza  ciesząca  się 
ogromną  popularnością,  zarówno  stałych  mieszkańców  jak 
i  przyjeżdżających  tu  na  wypoczynek  i  mająca już  wieloletnie 
tradycje. W  tym święcie uczestniczą  niemal  wszyscy  mieszkańcy 
Ustronia  — zdecydowana  większość jako  widzowie,  lecz  spora 
grupa  osób  zaangażowana  jest  społecznie  w  organizację  tego 
ogromnego  i widowiskowego  przedsięwzięcia,  na co  składa  się: 
barwny  korowód  z  kilkudziesięcioma  scenkami  rodzajowymi, 
przepiękny  obrzęd  dożynkowy  w  amfiteatrze  i  sporo  imprez 
towarzyszących. 

Jedną  z wielu  atrakcji  w  tym  dniu  są  organizowane  od  kilku 
lat  wystawy  w  Muzeum.  To  może  wydawać  się  niepraw
dopodobne,  lecz  corocznie  w  dniu  dożynek  przybywa  tu 
obejrzeć wystawy  połowa  zwiedzających  przypadająca  na  cały 
rok,  czyli  około  34  tys.  osób. 

W tym roku zaprezentujemy wystawę zorganizowaną  z okazji 
50lecia Koła Łowieckiego  w Ustroniu  oraz wystawę  drobnego 
inwentarza. Podobne wystawy organizowane były tu już w prze
szłości  i cieszyły  się ogromnym  zainteresowaniem. 
Zapraszamy  wszystkich  w  dniu  dożynek  i  nie  tylko,  lecz  przy 
okazji  taka  prośba.  Otóż  do  tradycji  należy,  że  gdy  idziemy 
w odwiedziny,  to  bierzemy  coś  w  prezencie.  Mam  nadzieję,  że 
chociaż  kilka  osób  wybierając się do  Muzeum  w dniu  dożynek 
przyniesie  w darze  niewielki  okruch  przeszłości  — jakieś  stare 
zdjęcie, dokument  pamiętający czasy  Franca Jozefa lub  choćby 
starą  szatkę  po  starce.  Jest  to  także  gest  wobec  naszych  ojców 
i dziadków,  że  ich  zwykłe,  codzienne  przedmioty  nobilitujemy 
do  rangi  muzealnych  eksponatów.  Wszystkie  nawet  najdrob
niejsze pamiątki  z przeszłości  naszej  rodzinnej  miejscowości  są 
dla  Muzeum  bardzo  ważne.  Ofiarodawców  było już  wielu,  lecz 
czekamy  na  następnych. 
Wystarczy  zrozumienie  i  dobra  wola  —  to  tak  mało  i  dużo 
zarazem. 

Lidi a  Szkaradnik 

PLON 
NIESIEMY 

PLON 
I I   Gazeta  Ustrońska 



SI  ^ 

Fot.  W.  Suchta 

W  tym  roku  na  przełomie 
lipca  i  sierpnia  odbywa się 
światowe  liczenie  bocianów. 
Akcje  takie  przeprowadzane 
są  raz na  10 lat.  Ustroń  także 
ma  swoje  „boćki" .  Należy  się 
z tego cieszyć, ponieważ  ptaki 
te  są coraz  rzadsze  i  swoje 

30  lipca  muzyczną  ucztę 
mieli  wielbiciele  polskiej  mu
zyki rockowej, bowiem  na  sce
nie  ustrońskiego  amfiteatru 
zagrał  zespół  „Maanam", 
promujący  swój  nowy  album 
zatytułowany  „Róża". 

Koncert,  który  rozpoczął 
się  z  piętnastominutowym 
opóźnieniem,  zadowolił na
wet  najbardziej  wybrednych 
fanów. Pomimo  tego, iż grupa 
jest  już  zaliczana  do  muzycz
nych  „dinozaurów",  cały  czas 
utrzymuje  się  w  świetnej  for
mie,  wykonując  swój  repertu
ar  na niezmiennie  wysokim 
poziomie.  Nie  inaczej  było 
i tym razem  w Ustroniu.  „Ma
anam"  zagrał  utwory  o  bar
dzo zróżnicowanym  charakte
rze.  Były ballady,  często  prze
platane,  szybkimi,  agresyw
nymi  ekspresywnie  wykony
wanymi  piosenkami.  Jako,  że 
koncert  było  promocją  nowej 
płyty,  sporo  było  utworów 
z  niej  pochodzących.  Nie  za
brakło  jednak  najbardziej 
znanych  hitów  jak:  „Oprócz 
błękitnego  nieba",  „Kocham 
cię kochanie moje",  „T o  tylko 
tango",  „O!  nie  rób  tyle  hała

„PROFIT " 
USTROŃ,  ul. Źródlana  151/2 

teł.  grzecz.  543295 

NISKI E  CENY!! ! 
FAKTUR Y  VAT!! ! 
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gniazda  zakładają  tylko 
w czystych ekologicznie  okoli
cach.  W  naszym  mieście  pra
cownicy  Wydziału  Ochrony 
Środowiska  doliczyli  się  10 
bocianów.  Na  słupie  przy  ul. 
Łącznej  koło  posesji  państwa 
Sukiennik  mieszkają  cztery 
—  dwa  stare  i  dwa  młode 
ptaki.  Podobna  rodzinka  za
mieszkuje gniazdo  na  kominie 
piekarni  przy  ul.  Daszyńskie
go, a dwa stare bociany  upodo
bały sobie komin domu  w Her
manicach  przy  barze  „Pod  Je
sionem".  Ciekawe  czy  będzie 
z  tego  wyż  demograficzny... 

(md) 

su"  czy „Boskie  Buenos". 
Wszystkie  zaprezentowane 
piosenki  rozgrzały  widownię 
do  tego  stopnia,  że mniej  wię
cej  od  połowy  koncertu  nikt 
nie siedział na  ławce.  Wszyscy 
obserwowali  koncert  na  stoją
co,  kołysząc  się i  tańcząc 
w  rytm  muzyki.  Najbardziej 
zagorzali  fani  bawili  się  tuż 
pod  sceną.  Wśród  widzów 
przeważali  ludzie  młodzi,  jed
nak  dostrzec  można  było  tak
że  wielu  czterdziestolatków, 
a  nawet  jeszcze  starszych 
osób.  Największe wrażenie  na 
zgromadzonej  publiczności 
zrobiła  44letnia,  charyzmaty
czna,  oryginalna  wokalistka 
—  Kora  Jackowska,  której 
energii  i wigoru, a także  świet
nych  warunków  głosowych 
mogłaby  pozazdrościć  niejed
na  młoda  artystka.  Reszta  ze
społu  nie  odbiegała  od  Kory, 
a gra  na  gitarze jej brata  Mar
ka  Jackowskiego  robiła  duże 
wrażenie. 

Świetne,  w pełni  profesjo
nalne  nagłośnienie,  nienagan
na  jakość  dźwięku,  charakte
rystyczny  śpiew  Kory, a prze
de  wszystkim  dobra  muzyka, 
to główne atuty ponad  półtora 
godzinnego  koncertu,  zakoń
czonego  tuż przed  godziną 
22.00.  Następne  półtora  go
dziny  wiele  ospb  spędziło  na 
obleganiu  tylnego wejścia  am
fiteatru,  licząc,  że  może  uda 
się im  zobaczyć z bliska  swych 
idoli , a może  nawet  dostać  od 
nich  autograf. 

Łukasz  Matuszka 

KONCERT  NA STOJĄCO 

Fot.  W.  Suchta 

WYBOR Y  MISS 
W niedzielę,  13 sierpnia, już po  raz dziewiąty odbędą  się finały 

wyborów Miss Wakacji. O tytuł  ten walczyć będzie  14 dziewcząt 
z Gliwic, Bytomia, Pszczyny, BielskaBiałej,  Porąbki,  Cieszyna, 
Rzeszowa.  Zapowiada  się  międzynarodowa  obsada  ponieważ 
wystartują  dziewczyny  z  Czech  i  Mołdawii.  W  konkursie 
wystąpią  także  dwie  młode  ustronianki:  Wioletta  Troszok 
i Natalia Kubica. Całość poprowadzi Tadeusz Drozda, a  oprócz 
niego i głównych  bohaterek, na  scenie pojawią  się: Miss  Polonia 
Jadwiga Flank,  Zofia Czernicka, Agata  Biały, Zbigniew  Wode
cki,  Jacek  Lech  oraz  zespoły  „Gabi  Country" z Czech  i  „Ol d 
Metropolitan  Band".  Oprócz  wyborów  Miss  Wakacji  przep
rowadzony  zostanie  plebiscyt  na  Miss  Publiczności,  odbędzie 
się także pokaz mody.  Impreza  rozpoczyna  się o godzinie  16.00. 
Bilety w przedsprzedaży  można  nabyć w cenie  8 zł w  Centralnej 
Informacji i Recepcji.  (mat) 

GRAŁ Y  ORKIESTR Y 
23  lipca  na  bulwarach  ustrońskich  przy  barze  „Utropek" 

odbył  się  koncert  kolejowych  orkiestr  dętych  z BielskaBiałej 
i  CzechowicDziedzic.  Okazją  do  takiego  spotkania  były  ob
chody  150lecia  kolei  na  ziemiach  polskich  oraz  dziesięciolecia 
przystanku  PKP  Ustroń  Zdrój.  Mimo  deszczu  na  bulwarach 
zjawiło  się  wielu  miłośników  orkiestr  dętych,  którzy  po  trzy
godzinnym  koncercie nagrodzili  muzyków  rzęsistymi  brawami. 
Na  jubileuszowym  koncercie  zjawił  się  naczelnik  stacji  Biels
koBiała  Józef  Styczeń.  Na  zakończenie  uczestnicy  koncertu 
otrzymali  od organizatorów  obchodów  okolicznościowe  koper
ty i katalogi z  wystawy  filatelistycznej  odbywającej  się  w  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

Stanisław  Głowacki 
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Otrzymałem  list  otwarty  Pana  Józefa  Marszałka  oraz  Praco
wników  Baru  w związku  z moją  wypowiedzią  w  „Gazecie 
Ustrońskiej"  z dnia  2026.07.br.  na  temat  „kłopotów  z  Utrop
kiem".  Proszę  o przyjęcie wyjaśnienia, że w moim  przekonaniu 
kłopoty  te stwarzają  klienci  baru,  a nie jego personel.  Osobiście 
chcę Panu  podziękować  za wszelkie  starania,  których  celem jest 
tworzenie  warunków  do  kulturalnego  odpoczynku,  także  przy 
kufelku  piwa.  Jeśli  moja  wypowiedź  „tradycyjne  kłopoty 
z  Utropkiem"  została  zrozumiana  „opacznie",  proszę o wyro
zumiałość  dla  takiego  sformułowania  myśli. 
Z  poważaniem 

Kazimierz  Hanus 
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Ogłoszenia  drobne 

Kafelkowanie,  tynki,  tynki  natry
skowe, ścianki z płyt gipsowych.  Solid
nie  i  szybko.  Ustroń,  ul.  Dominikań
ska  34. 

Sprzedam  kozy.  Ustroń,  ul. Długa  37. 

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

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

Burmistr z  m.  Ustroń  oraz  Zarząd  Koła  Światowego  Związku 
Żołnierzy Armi i Krajowej  w Ustroniu  zapraszają  Społeczeństwo 
Miasta  oraz  wczasowiczów  na uroczystość  uczczenia  75tej 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 51 Rocznicy  Powstania  Warszaw
skiego  oraz  Dnia  Wojska  Polskiego,  która  odbędzie  się dnia  13 
sierpnia  br.  w  Ustroniu  wg  programu: 
godz.  9.30  — Msza  św. w intencji Ojczyzny w kościele  katoli

ckim  pw.  św.  Klemensa  w  UstroniuCcntrum 
godz.  10.30  — Przemarsz  uczestników  uroczystości  z  placu 

przed  Kinem  „Uciecha"  pod  pomnik  ofiar  II 
wojny  światowej  w  Rynku, 

godz.  10.45  — Słownomuzyczna  uroczystość  przy  pomniku, 
złożenie  kwiatów  i  dekoracja  odznaczeniami 
pamiątkowymi  żołnierzy  AK . 

Wydział  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  informuje,  że  na 
terenie Ustronia  usługi  koszenia zboża,  transportu  i  prasowania 
słomy wykonują  rolnicy  indywidualni,  Spółdzielnia  Usług  Rol
niczych i Spółdzielnia  Produkcyjna  „Jelenica". 

W  SUR  —  tel.  542580,  542648 
koszt  usługi  kombajnu  wynosi  105.00  zł/godz. 
prasy  wraz  ze  sznurkiem  40.00  zł/godz. 
ciągnika z przyczepą  w  zależności  od 
mocy 

C360  16.00  zł/godz. 
C385  26.00  zł/godz. 

SUR  oferuje  usługi  polowe  i  transportowe  we  wszystkich 
potrzebach  i czynnościach  rolniczych. 

W  RSP  —  tel.  543400,  542600 
koszt  usługi  kombajnu  wynosi  108.00  zł/godz. 
prasy  plus  opłata  za  sznurek  54.00  zł/godz. 
ciągnika z przyczepą  w  zależności  od 
mocy 

U914  26.00  zł/godz. 
3514  20.00  zł/godz. 

13 sierpnia wyłoniony  zostanie najsilniejszy człowiek  Podbes
kidzia w siłowaniu  się na rękę. Początek zawodów, które  odbędą 
się przed  amfiteatrem  o godz.  16.00. Rozdanie  nagród  planowa
ne jest  na  godz.  18.00. Zapisy  codziennie  na  siłowni  w godz.  od 
16.00  do  20.00  lub  na  pół  godziny  przed  zawodami. 

"  ''  '" "  '"i  'æi  t"  '"  'ir" 
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Fot.  Ł.  Matuszka 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul .  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja Mleczki 

„Las i jego bogactwo" — wystawa z okazji 50lecia Koła Łowieciego 
(19.8.—15.9.1995  r.) 

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  Skal ickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
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 wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafi k  i druków  bibliofilskich . 

Centralna  Informacj a  i  Recepcja, 
Ustroń,  Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.3018.00,  w  soboty 
8.30  16.00, w niedziele w godz.  10.00—14.00 

Imprezy  kulturalne 
MIS S  WAKACJ I 
Amfiteatr 

13.8.1995 
godz.  16.00 
niedziela 

20.8.1995  DOŻYNK I 
godz.  14.00  ul.  Daszyńskiego 
niedziela  Amfiteatr 

Sport 
13.8.1995 
godz.  16.00 
niedziela 

Mistrzostwa  Ustronia  w  siłowaniu  się  na  ręce 
Park  Kuracyjny k. Amfiteatru 

13.8.1995  I . MARSZOBIE G  NA  BARANI Ą  GÓRĘ  (1225 m  n.p.m.) 
godz.  11.00  Start:  WisłaCzarne 
niedziela  Meta:  Szczyt Baraniej  Góry 

UWAGA :  Dom y wczasowe ,  hotel e  itp . — afisz e z pro 
gramam i  impre z  odbiera ć możn a  bezpłatni e 
w  Cl i R  —  Ryne k 7 

DYŻURY  APTEK 
Od 5  sierpni a  dyżu r  pełn i  aptek a w  UstroniuNiero 
dzimiu . W sobot ę  12  sierpni a  ran o  dyżu r  przejmuj e 
aptek a  na  osiedl u  Manhatan . 

Abonenta  telefonu  nr  542323 przepraszamy  za  kłopoty  związane 
z pomyłkowo podanym numerem telefonicznym w ogłoszeniu zamie
szczonym  w GU  nr  31. — Redakcja 

Nurkujemy?  l ot.  W. Suchta 
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Rozmow a  z  Krzysztofe m  Piasecki m 

To  nie  jest  pana  pierwszy 
występ  w  Ustroniu.  Jak  się 
u  nas  występuje? 

Świetnie.  Bardzo  lubię  ten 
amfiteatr.  Jestem  tu taj  już 
któryś  raz  z  rzędu. 

Lepiej  występuje się w amfi
teatrach,  czy  kameralnych 
salkach? 

To jest  zupełnie coś  innego. 
T rudno  określić.  Czy  le
piej, że jest  zima,  czy  lepiej, 
że  jest  lato.  To  jest  inny 
rodzaj  przyjemności.  Wy
stęp  tu taj ma  charakter  ta
kiego  pikniku.  Dzieci  bie
gają,  p iwo  się  sprzedaje, 
pijacy  pokrzykują. 

Czy  to  nie  przeszkadza? 
Nie,  to  jest  kwestia  pewnej 

wprawy,  ale  to  ma  swoisty 
urok.  Ja  bardzo  lubię  te 
letnie  występy.  Poza  tym 
parę  tysięcy  ludzi  dobrze 
się bawi. To  ma  inny  walor, 
niż w małej sali  kameralnej. 

Jeżeli zostanie pan  prezyde
ntem,  kt o  pana  zastąpi 
w  kabarecie? 

Zastąpić  się  nie da.  Nie  ma 
takich  łatwych  zastępstw. 
W  sztuce  każdy  jest  osobą 
tak  swoistą,  że  t rudno  go 
zastąpić. Zresztą  nie  chodzi 
o  proste  zastępowanie.  Ze
spół będzie  istniał  i  koledzy 
będą  występować  z całą  pe
wnością.  Myślę,  że  kabaret 
da  sobie  radę  beze  mnie. 
Jest  to  zespół  bardzo  wybi
tnych  osób.  Poza  tym  to 
nie  jest  najważniejszy  pol
ski  problem.  Zabieram  się 
do  spraw  państwowych, 
ponieważ widzę tak  potwo
rny  bałagan,  tak  wiele 
nieudolności,  złej  woli ,  że 
z  tego  przerażenia  co  się 
z  Polską  stanie  m am  za
miar  wybrać  się  na  to  sta
nowisko,  żeby  wszystko 
uporządkować. 

A  którego  kontrkandydat a 
pan  się  najbardziej   obawia? 

Ja się nie obawiam  w  ogóle. 
Lęku  nie  odczuwam  żad
nego.  Natomiast  wydaje 
mi  się,  że  najwięcej  głosów 
w  pierwszej  turze  zbierze 
pan  Kwaśniewski,  ale 

w  drugiej,  jeżeli  uda  mi  się 
zakwali f ikować,  jestem 
przekonany,  że  z  nim  wy
gram. 

Na  jak i  elektorat  pan  naj
bardziej   liczy? 

N a  ludzi,  dla  których  takie 
słowa,  jak  „patr io tyzm", 
„o jczyzna"  nie są  obce.  Na 
ludzi,  którzy  widzą  dalej 
niż  koniec  swojego  nosa, 
którzy  widzą  dalej  niż  ty
dzień  do  przodu,  w  pewnej 
perspektywie  historycznej, 
którzy  chcą  żyć  w  kraju 
europejskim  o  pewnych 
standardach  niezbędnych 
i  na  tych,  którzy  chcą  aby 
ich  dzieci  były  dumne 
z  kra ju  swoich  ojców. 

Czy  jak o  prezydent  będzie 
pan  równie  często  przyjeż
dżał  do  Ustronia? 

Jako  gość  z  wielką  przyje
mnością.  Natomiast  aku
rat  pięć  lat  minie,  będzie 
10te Kabaretowisko  i wte
dy  mogę  już  wrócić  jako 
artysta.  Po  kadencji  za
mierzam  wrócić  do  kaba
retu. 

Rozmawiała: 
Magda  Dobranowska 

Czy  to jest  pana  pierwszy  wy
stęp w Ustroniu? 
Nie,  to  jest  już  któryś  tam, 
chyba  trzeci. 
I  jak  się występuje? 
Zawsze  świetnie. 
Kabaret zazwyczaj  kojarzy się 
z kameralnymi salkami, a tutaj 
mamy  amfiteatr. 
No  tak,  różnica jest  dość  zna
czna.  Jest  trochę  inaczej,  ale 
nie potrafię powiedzieć czy le
piej czy gorzej. Występ w am
fiteatrze  ma  inne  zalety  i  ka
meralny  też ma inne. Na  pew
no  dla  kabaretu  jest  lepsza 
mała  sala,  ale  czasem  takie 
występy  też  są  przyjemne. 
Czy  cały  zespół  popiera  kan
dydaturę  pana  Pietrzaka  na 
prezydenta? 
Popiera,  ale  każdy  z  nas  jest 
człowiekiem  indywidualnym 
i  głosuje na  kogo  chce.  W  tej 
chwili,  występując  choćby 
w  tym  programie,  popieramy 
to,  żeby  Janek  został  kandy
datem  na  prezydenta. 
Co pan sądzi o młodych satyry
kach z „Quasi Kabaretu Rafa
ła  Kmity" .  Wzbudzają  wiele 
kontrowersj i  w środowisku  sa
tyrykó w  i  nie  tylko. 
Nie wiem dlaczego wzbudzają 
kontrowersje  w  środowisku 
satyryków.  To  jest  śmieszne, 
bo  to  tak  jakby  się  oglądało 
siebie sprzed paru  lat. Ja  robi
łem podobne  rzeczy  late  temu 
20. W efekcie jakiejś tam drogi 
robię  teraz  to co  robię.  Widzę 
jakie oni popełniają  błędy,  ale 
widzę  też  w  nich  ten  entuz
jazm, który wtedy też miałem. 
Myśmy  tak  samo  traktowali 
ówczesnych  satyryków,  na
szych  starszych  kolegów,  jak 
ci młodzi  teraz  nas. 
To znaczy  jak? 
Tak  trochę  z  przymrużeniem 
oka  „Eeech,  ci  to już  nie.  My 
to  zrobimy  lepiej".  I  od  tego 
jest  taki  młody  kabaret.  Prze

cież  gdyby  oni  robili  tak  jak 
my, stare repy, to by znaczyło, 
że nic się nie posuwa  do  przo
du.  Widziałem  ten  program 
w  Opolu.  Nagrałem  go  sobie 
nawet  specjalnie,  żeby  wie
dzieć jak  młodzi  mi następują 
na  plecy  i  zobaczyłem  takie 
same  błędy jakie  ja  popełnia
łem. Dokładnie  tak  samo. Ale 
uważam,  że bardzo  dobrze,  iż 
oni  taką  szansę  mieli.  Ja  oso
biście  bardzo  długo  tkwiłem 
w tak  zwanym  ruchu  studenc
kim. Już byłem dorosłym czło
wiekiem,  koło  trzydziestki 
chyba.  To  były  troszkę  inne 
czasy,  bo  cenzura  itd,  ale  mi
mo wszystko cały czas obraca
liśmy  się w kręgu  kultury  stu
denckiej,  wtedy  jakby  opozy
cyjnej  do  oficjalnej.  W  pew
nym momencie następuje taka 
chwila,  że człowiek  ma  30  lat 
i  cały  czas  występuje dla  stu
dentów, cały czas mówi się, że 
jest  studenckim  wykonawcą. 
Tak  było w moim  przypadku. 
Ja  sobie  w  końcu  powiedzia
łem  „Kurczę!  Jakoś  trzeba 
z tego wyjść!". Ale nie miałem 
takiej  szansy  jak  oni.  Proszę 
bardzo,  byli  w  Opolu  i  teraz 
każdy  może  powiedzieć.  Po
doba  się,  to  się  podoba.  Nie 
podoba  się,  to  nie.  A  o  nas 
nikt  nie wiedział po prostu,  że 
jesteśmy.  Ja  bym  im  pokazał, 
gdyby  wtedy  było  wideo,  że 
robiliśmy  bardzo  podobne 
rzeczy,  ale  to  naprawdę  bar
dzo.  W  kabarecie  sposobów 
przekazywania  treści jest  sko
ńczona  ilość. Można  stać i ga
dać,  tak  jak  ja  to  w  tej chwili 
robię,  albo  scenki  robić.  Ale 
tego  też jest  skończona  ilość. 
Można się przebierać albo nie. 
I  koniec.  Oni  robią  tak,  bo 
chcą  inaczej niż my  i słusznie. 

Rozmawiała: 
Magda  Dobranowska 

W kabaretowym  show wystąpiła 
również Krystyna  Sienkiewicz. 

Fot. Ł.  Matuszka  Letnie korki w centrum  Ustronia.  Fot.  K. Marciniuk 
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Dzieci  leż zdobywają  góry, ale  w  Ustroniu.  Fot.  W. Suchta 

PRZEZ  LODOWIEC 
Dla  uczczenia  20lecia  wo

jewództwa  bielskiego,  alpini
ści  Klubu  Wysokogórskiego 
w BielskuBiałej wspięli  się  na 
najwyższe  szczyty  Europy. 
Sześcioosobowa  ekipa  pod 
kierownictwem  Andrzeja  Ge
orga  przez  pierwsze  dwa  dni 
aklimatyzowała  się  we  włos
kich  Dolomitach,  a  następnie 
po  przejeździe  do  doliny 

tal .  kom .  090365878 

Polec a  tani e  atestowan e 
klock i  hamulcow e  ora z 
hak i  holownicz e  do  sa
mochodó w  krajowyc h 
i  zagranicznych . 

DUŻY  WYBÓR 
Z a p r a s z a m y  8 — 1 8 

Aosta  zdobyła  Gran  Paradiso 
(4061  m.  npm.).  Dzień  wcześ
niej  Gran  Paradiso  „zaliczył" 
student  Politechniki  Śląskiej 
w  Gliwicach,  mieszkaniec 
ustrońskiego  Manhatanu 
—  Adam  Sztefek.  Z  Włoch 
uczestnicy wyprawy przejecha
li  tunelem  pod  Mont  Blanc  do 
francuskiego  Chamonix.  Stąd 
dokonali  wejścia na  najwyższy 
szczyt  Europy  —  Mont  Blanc 
(4807  m.  npm.),  zdobywając 
po  drodze  grań  Aiguill e  du 
Gouter  (3817 m. npm.) i  Dome 
du  Gouter  (4304  m.  npm.). 
Schodząc pokonali  trasę  przez 
lodowiec  Glasier  des  Bossons. 
Poza sportowym  celem  wypra
wy, była promocja  województ
wa na trasie przejazdu i w miej
scach  pobytu.  ( m a t ) 

Roztomili ustróniocy! 
Wytoczcie, ludeczkowie złoci, żech doś downo już nic w „Ustróńskij" 

nie drzistała, ale jako to naplsol jedyn Pawlok, co mi w „  Ustróńskij" 
winszowoł na miano, była żech dwa tydnie we szpitolu. Ciekawe, kiery 
też to Paw liczkowi powiedzioł?. Ale, jako to prawióm, wszyccy ludzie 
wszycko wiedzom. No, nie chcym sie chwolić, ale szwarnie ludzi było sie 
na mnie we szpitolu podziwać — i z rodziny i ze znómych. Nie bydym ich 
wszyckich mianować, ale strasznie żech była rada, jak kiery prziszeł. Ale 
na Hanke, jako to Pawlok napisoł, już żech była dóma. Dzięki 
Najwyższymu, teraz już po kapce zdrowi mi sie poprawio. Nie wiym jak 
to było z tym wygrowaniem na miano, bo w nocy przed moim mianym 
słyszała żech jakisi holofiyni, ale rodzina kiero do mie przijechała, 
prawiła, że to isto kocury sie gryzły i na siebie warczały. Tóż nie wiym, 
jako to było i muszym sie kiedy spytać Pawloka abo szwagra Karła spod 
Małej Czantoryji, czy byli u mnie wygrować czy ni. 

Znómi mi prawili, że Kareł spod Malej Czantoryje też sie rychtowoł, 
coby mi winsz do Ustróńskij na miano napisać, ale go robota w polu 
goniła a przez te hyce też mioł głowę słabóm i nie poradził żodnego 
szumnego winszu wymyślić, tóż go Pawlok przedbiegnył. Skyrs tych 
hyców to nie jyny Kareł mioł głowę biydnóm, tóż nie dziwota, że 
muzykantom to wygrowani tak doś nie dziwnie wyszło. Ale jo sie nie 
gniywóm. 

Ciekawe, co też porobio tyn Jura, kiery mi łóńskigo roku do 
„  Ustróńskij" napisoł na miano. Potym my mupore razy skazywali, coby 
prziszeł do redakcyje,, Ustróńskij", ale sie nie pokozoł. Nie wiym czymu 
go było tak gańba, ale można już mu to przeszło, tóż móg by zaś kiedy co 
wiesiołego po naszymu napisać. 

Skyrs tych hyców to snoci zaczyno po sklepach maślóńki chybiać, bo 
jak kierych letnikorzi słoneczko za fest łopoli, to sie potym maślónkóm 
abo kiszkom szmarujóm, coby im skóra nie ślazowala. Nikierym to 
szmarowani pumogo, a nikierym ni. Ale snoci roz za kiedy też je dobrze 
skórę ściepać. 

Do Ustronia przijyżdżajóm letnicy i kómpielorze z Katowic i z inszych 
miast ze Śląska, a Ustroniocy zaś wolą jechać kaj ku morzu abo na 
Mazury. Prawióm, że jak już sie szlómpać to we wielkij wodzie, a nie 
w takij oto rzyce Wiśle. 

A że teraz w tyn pióntek trafi Zuzanny, tóż chciałach żech Stecce ze 
Zowodzio pieknie powinszować na to jeji miano. Winszujym ji  szczynś-
cio, zdrowio i wszelajakigo Bożego błogosławieństwo, a przi tej 
przileżytości chcym jiskozać, coby zaś co po naszymu do,, Ustróńskij" 
napisała. Myślym, że wszyccy ustrónoocy by tymu byli radzi. 

Hanka  z Manhatanu 

POZIOMO:  1)  popularna myszka 4) szef  6)  klucze na kółku 8) 
wyspa lub motocykl  9) wełna owcza  10) apetyt, smak  11) grał 
w  „Psach"  12) nasza  planeta  13)  plan,  inicjatywa  14)  kolor 
niebielonego  płótna  15)  kontroler  biletów  (żartobliwie)  16) 
kwaśna przyprawa  17) żywi się padliną  18) na  spodzie  statku 
19) narzędzie  włamywacza  20) nieczyste  zagranie 
PIONOWO:  1) najwyższy  rangą  w wojsku  2) miasto  w woj. 
częstochowskim  3) starsza  siostra  wanny  4) niesiony  w Boże 
Ciało  5) drzewo  iglaste  6)  teren  z dala  od  centrum  7) kafel 
piecowy  11) autor pierwszego słownika j. polskiego  13) miejs
cowość w rejonie Suwałk  14) odzywa  się w lesie 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi 
czekamy do  25 bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   28 

WAKACJE  NA  LUZI E 

Nagrodę  10  zł otrzymuje DANUTA KOBIELA z Ustronia, ul. 
Daszyńskiego  39. Zapraszamy do  redakcji. 
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