
GAZETA = 
ISTRONSKA 

Fot.:  M.  Dobranowska 

Kiedy zaczął  pan grać  w  tenisa? 
Karierę  sportową  rozpocząłem  przed  wojną,  w 1938  roku. 
Miałem  wtedy  szesnaście  lat.  Zaczynałem  w Klubie  K.  S. 
„Ustronianka".  Kort  klubowy  był  tam,  gdzie  obecnie  jest 
„Utropek". Wtedy w Ustroniu  były trzy korty. Jeden  prywatny 
—  w parku  Kościuszki,  klubowy  i gminny.  Zaczynałem  jako 
chłopak  do  zbierania  piłek.  Dostawałem  za  to  parę  groszy.  20 
czy  25 groszy  na  godzinę,  to  było  dużo  dla  takiego  chłopaka. 
Czy  tenis wówczas był  popularny? 
Przed  wojną  było  bardzo  dużo  chętnych  do  gry  w tenisa. 
Wszystkie  trzy  korty  były  zawsze  zajęte. Jedyna  przerwa  była 
w  południe,  żeby  je przygotować,  odrestaurować.  To  była 
godzina  czasu,  od  12.00 do  13.00.  A  tak  non  stop  od  rana  do 
zmierzchu  były  zajęte. 
Kiedy zaczął  pan  trenować  innych? 
Także  przed  wojną.  Gdy  już  chwyciłem  tę  smykałkę i dobrze 
grałem, to zacząłem pomagać trenerom. Wtedy w Ustroniu  było 
dwóch  trenerów.  Nie  mogli  sobie  dać  rady,  bo było  tylu 
chętnych  do  gry,  więc  poprosili  mnie.  Nie  byłem  trenerem, 
a  raczej  sparingpartnerem,  ale  przy  okazji  uczyłem,  dawałem 
wskazówki.  Mogłem  w ten  sposób  zarobić pieniądze.  Nie  było 
to  tyle  ile dostawali  trenerzy,  ale  i  tak  dużo.  Pierwszy  raz,  gdy 
przyniosłem  matce  około  7 zł, ona  się  zapytała  gdzie to 
ukradłem. Nie interesowała  się tym co robię, nie wiedziała co to 
tenis.  Tłumaczę  jej,  że  zarobiłem,  że  uczę  grać,  ale  ona  nie 
chciała  wierzyć  i  kazała  mi  zwrócić  pieniądze  tam  skąd je 
zwędziłem. Powiedziałem jej, że jak nie wierzy to niech przyjdzie 
i sama zobaczy.  Przyszła,  zobaczyła  i dopiero wtedy  uwierzyła. 
Po wojnie  nadal  był  pan silnie  związany  ze  sportem. 
W 1946 roku, gdy wróciłem do kraju ze Stanów  Zjednoczonych, 
pierwsze  kroki  skierowałem  na  boisko  przy  obecnym  Tech
nikum. Tam  już  tworzył  się klub  „Ustronianki".  Wtedy  byłem 
dobrze zbudowany,  młody,  silny, więc zaraz mnie wciągnęli  do 
zespołu piłki nożnej. To  było czyste amatorstwo,  lecz z biegiem 
czasu  graliśmy  w  „B "  klasie.  Równocześnie  grałem  w  tenisa. 
W niedzielę do południa  grałem  w tenisa, a jak  się przedłużyło, 
to przybiegli  koledzy  z boiska  i mówili:  „Jano,  kończ. Dziesiąt
ka  na  boisku, a ciebie  jeszcze  nie  ma!"  Nieraz  się  spóźniłem. 
Jako  piłkarz  grałem  do  35  roku  życia.  W  tenisa  gram  po  dziś 
dzień. 
Czy  wówczas ustrońscy  tenisiści  mieli  jakieś  osiągnięcia? 
Nasza sekcja grała najpierw w „A "  klasie, potem, gdy zdobyliś
my  w niej  mistrzostwo,  przeszliśmy  do  Ligi  Wojewódzkiej 
—  Śląskiej.  Wtedy  w tenisie  była  I   Liga,  II  Liga  i  Liga 
Wojewódzka.  Jeśli  się  grało  w  Lidze  Wojewódzkiej,  to  każda 
sekcja musiała  mieć dwie drużyny  i juniorów.  To  był  warunek. 
W grupie  wojewódzkiej zdobyliśmy  tytuł  wicemistrza  i mogliś
my się starać o wejście do strefy międzywojewódzkiej — szczebel 
wyżej.  Nam  się  to  trochę  nie  udawało,  bo  mieliśmy  słabsze 

(cd.  na sir.  2) 

Tradycyjnie  już  barwnym 
korowodem,  który  przeszedł 
ulicami  Ustronia  20  sierpnia, 
rozpoczęły  się  tegoroczne  do
żynki. Tłumnie zebrani widzo
wie  mogli  obejrzeć  kilkadzie

siąt  scenek  rodzajowych 
przedstawiających  codzienną 
pracę  rolników.  Wśród  koro
wodników byli między  innymi 
żeńcy,  dzieci  niosące  wieniec 
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'TttUtien&ai 
serdecznie  wita i zaprasza  mieszkańców  Ustronia  do  nowego 
biura w UstroniuCentrum,  ul. Słoneczna  7 (przy  Telekomuni

kacji),  codziennie  od  10.00  do  15.00,  tel.  542718. 
Siedziba  Agencji: Katowice,  ul.  św.  Jana  10, 

tel./fax  1537557,  1539101 
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obok  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej  dr  H.  Wieji 

wystawiamy  faktur y  VAT 
przyjmujemy  zlecenia  na  tel.  543368 
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drużyny  kobiece i zawsze nam  brakowało  tego jednego  punktu. 
Kiedyś  w  turniejach  grało  się  inaczej.  Były  cztery  single,  dwa 
deble i gra mieszana. Gdy  utworzono  województwo bielskie  to 
rozgrywki  się  skończyły,  kluby  porozpadały. 
Czy dalej  pan  trenował? 
Od  1946 do  1954 roku  trenowałem  społecznie, jako  zapaleniec, 
fanatyk. Później sekcja wysłała mnie na miesięczny kurs instruk
torski do  Kudowy  Zdroju. Od  tego czasu pracowałem już  jako 
prawdziwy  trener. Dostawałem  pieniądze, ale nie miałem  etatu. 
Chodziło po prostu  o to, żebym  nie trenował za darmo.  Zarząd 
ustalał  kwotę,  którą  dostawałem.  Ale  czy  kiedyś  człowiek 
przywiązywał wagę do  pieniędzy?  Miał  w kieszeni parę  złotych 
i  był  zadowolony. 
Czy  pańscy  wychowankowie  nadal  grają  w  tenisa? 
Jest jeszcze paru  takich  graczy,  których  do dziś dnia  spotykam 
na kortach. To są już starsi panowie, ale i ja już mam przecież 72 
lata. 
Czy  indywidualnie  także  zdobywał  pan jakieś  tytuły? 
Grywaliśmy  w  Mistrzoswach  Śląska  w  Katowicach,  Zabrzu, 
Gliwicach. Mieliśmy  tam zawsze przyzwoite miejsca. Natomiast 
wśród  moich  wychowanków,  spośród  juniorów,  jeden  został 
mistrzem Śląska, jedna dziewczynka  raz była mistrzynią  Śląska, 
a  raz  wicemistrzynią.  Później  była  w  pierwszej  dziesiątce 
polskich  senorek. 
Jak  pan ocenia  dzisiejszą  sytuację  w ustrońskim  tenisie? 
Przede wszystkim  brakuje  takich  klubów, jak  dawniej.  Kiedyś 
trenerom  i instruktorom  stawiało się wymagania. Zawsze się go 
sprawdzało,  czy  ma jakieś  wyniki  czy  nie.  Dzisiaj  to  wszystko 
ma raczej charakter  amatorski. Każdy dla siebie. Na ile mu czas 
pozwala.  To  tak  jak  ja,  starszy  pan,  umówię  się  z  innym 
starszym panem  i pogramy  sobie dla  własnej przyjemności.  Na 
kortach prawie nie ma młodzieży. Jest  tam jakaś szkółka, ale  to 
jest  tylko  sezonowe.  Nie ma  ciągu  tenisowego.  Nad  młodzieżą 
trzeba  przez  okrągły  rok  sprawować  opiekę,  żeby  mieć  jakieś 
wyniki. 

Fot.  W.  Suchta 

Czyja  to jest wina? 
Tenis  nie  jest  dostatecznie  spopularyzowany.  Pamiętam,  jak 
w  latach  sześćdziesiątych  rokrocznie  mieliśmy  turnieje  na 
kortach.  Brali  w  nich  udział  zawodnicy  z  czołówki  polskiej. 
Każdy  mógł  sobie  poobserwować  jak  się  gra,  zobaczyć  różne 
style. To musiało być widowisko, które zainteresuje wszystkich. 
Także  dzieci,  które  przez  to  się  uczyły,  podpatrywały.  Chodzi 
o to, żeby dziecko wizualnie sobie uświadomiło, jak  trzeba grać, 
żeby grać dobrze. Teraz nie ma takich  turniejów. Organizowane 
są w większych miastach, Katowicach, Sopocie, ale brakuje tego 
na  mniejszą  skalę.  Myślę,  że  to  powinno  wrócić.  Poza  tym 
brakuje  zaplecza.  U  nas  najpierw  budowało  się  obiekty  spor
towe, a dopiero później myślało o reszcie. A przecież w tenisie to 
jest potrzebne. Przede wszystkim  szatnia, prysznic. Tego w ogó
le u nas nie ma. To co wybudowali, do niczego się nie nadawało. 
W  Czeskim  Cieszynie są  piękne  obiekty  sportowe.  Można  tam 
przyjemnie spędzić  czas. Jest  prysznic,  świetlica,  bufet. To  jest 
potrzebne.  I  to  nie  są  luksusy.  Kiedyś  może  tak  uważano,  ale 
czasy  się zmieniają. Nie można  przecież po  meczu  iść do  Wisły 
się  umyć.  Może  kiedyś  narodzi  się jakiś  wariat,  który  będzie 
lubił  tenisa  tak  jak  ja  i doprowadzi  to  do  porządku. 
Mówi  się, że aby wychować dobrego  zawodnika  trzeba najpierw 
w to  włożyć  dużo  pieniędzy.  Sprzęt  jest  dość  drogi. 
Jest  to drogie.  Kiedyś było taniej, ale i sprzęt  był gorszy.  Teraz 
średniej  klasy  rakieta  kosztuje  około  2  min.  Nie  jest  to  może 
dużo,  ale  dla  wielu  ludzi  to  majątek.  Są  jednak  rakiety  tzw. 
młodzieżowe,  na  które  można  sobie  pozwolić.  Kiedyś  cały 
sprzęt  był  państwowy.  Wszystko  się dostało,  ale  nikt  tego  nie 
szanował.  Dzisiaj  każdy  wie,  że  to  jest  jego  własność  i  albo 
będzie ją  szanował,  albo nie. Albo  będzie miał  sprzęt,  albo  nie. 
Co trzeba robić, aby w pana wieku być ciągle tak sprawnym, móc 
zagrać  w tenisa? 

Ruszać się systematycznie. Nie przerywać, o ile zdrowie dopisu
je.  Jeszcze  trzy  czy  cztery  lata  temu  nawet  w  zimie  chodziłem 
z młodzieżą  na  salę gimnastyczną. Teraz już  nie chodzę,  bo  nie 
trenuję młodych.  Podtrzymuję kondycję,  bo gdybym  zaniedbał 
chociaż  jeden  sezon,  to  by  było  ciężko.  Teraz  też,  prawie  co 
drugi dzień gram. Nie wyczynowo oczywiście, ale ruch jest. A  to 
jest  najważniejsze.  Ja  lubię  się  poruszać.  Nie  lubię  nudów. 
W  dodatku  tutaj  w  bloku,  jak  już  człowiek  wjedzie  na  to 
dziewiąte piętro, to mu się nie chce stamtąd  ruszać. A jak  wiem, 
że jak  się umówiłem, to muszę iść. Tak  to by człowiek po  prostu 
„skapcaniał"  na  stare  lata. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Łukasz  Matuszka 
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tygodnik  regionalny  „Głos  Zie
mi  Cieszyńskiej".  Pierwszy  nu
mer  ukazał  się  1  października 
1955  r.  „G łos"  był  pierwszą 
gazetą  powiatową  w  ówczes
nym  woj.  katowickim  i  całym 
kraju. 

Urząd  Gminy  wydał  koloro
wy  album  „Brenna  —  góralska 
wieś  Beskidu  Śląskiego".  Wy
dawnictwo  jest  bogato  ilustro
wane  fotograf iami,  akwarelami 
i grafikami, które ukazują  urok
liw e  miejsca  i  budowle  gminy 
sąsiadującej z  Ustroniem. 

*

Na  półkach  biblioteki  miej
skiej  w  Wiśle  jest  blisko  50  tys. 
książek.  Ponad  10000  posiada 
oddział  dla  dzieci.  Rocznie 
z księgozbioru  korzysta  ok.  2500 
czytelników,  w  tym  blisko  dwa 
tysiące,  to  mieszkańcy  Wisły. 

Muzeum  Beskidzkie  w  Wiśle 
posiada  bogate  zbiory  prac  Pa
wła  Stellera,  nazywanego  „pol 
skim  Durerem".  Wdowa  po  ar
tyście  urodzonym  w  Ustroniu, 
przekazała  133  drzeworyty,  54 
życzenia  (miniaturowe  drzewo
ryty  z motywami  świątecznymi) 
oraz  9  exlibrisów. 

Przez  Wisłę  przebiegają  trzy 
drogi  krajowe,  którymi  zawia
duje  O DP  w  Krakowie.  Na 
szczęście  przed  sezonem  tu
rystycznym  udało  się  je  do
prowadzić  do  normalnego 

stanu.  Kierowcy nie muszą  mar
twić  się  o  zawieszenia  swoich 
aut. 

Komunalne  mieszkania  o  sta
ndardzie  komfor towym  i  poza
klasowym  są  w  posiadaniu 
Urzędu  Miejskiego w  Cieszynie. 
Tzw.  stawka  bazowa  wynosi 
8  tys.  starych  zł za m  kw.  powie
rzchni.  Wysokość  czynszu  usta
lana  jest  w  oparciu  o  specjalną 
tabelę,  uwzględniającą  stan
dard,  posiadane  urządzenia 
i  położenie  mieszkania. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



18 sierpnia poseł na sejm RP Kazimierz Wilk , „w związku z przypada
jącą 23 stycznia  1996 roku  77mą  rocznicą  obrony Śląska  Cieszyńskiego 
przed  najazdem czeskim  (23.1.1919)" zwrócił się z pismem do  przewod
niczącego  Rady  Miejskiej  w  Ustroniu  z  propozycją  nadania  imienia 
Dowódcy  Wojsk  Polskich  na  Śląsku  pułkownika  brygadiera  Fran
ciszka  Latinika,  Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Ustroniu.  W  piśmie 
czytamy m.in.: ,,W dniu  28 lipca br. minęła  75 rocznica podziału  Śląska 
Cieszyńskiego, bowiem 28 lipca  1920 roku  z polecenia Rady  Najwyższej 
zwycięskich  państw  zachodnich  zapadła  w  Paryżu  arbitralna  decyja 
w sprawie  podziału  Śląska  Cieszyńskiego  pomiędzy  Polskę  a  Czecho
słowację.  Granica  ustalona  przez  Radę  Ambasadorów  tychże  państw 
podzieliła  Cieszyn  —  stolicę  Księstwa  Cieszyńskiego  na  dwie  części 
wzdłuż  rzeki  Olzy".  (mat) 

•ir  *  A
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 

Elżbieta  Siedloczek,  lat  85,  ul.  Wczasowa  54 
Józef  Cieślar,  lat  80,  ul.  3  Maja  18/10 

r  *  ær 
W połowie  sierpnia  w księgarniach  pojawiła  się książka pochodzącej 

z  Ustronia,  sędziny  Sądu  Wojewódzkiego  w  BielskuBiałej,  Anny 
Robosz. Książka pod  tytułem  „T o  wszystko  z nudów"  poświęcona  jest 
wieloletniej działalności  autorki  na  rzecz  upowszechniania  sztuki  teat
ralnej  i  piosenki  na  naszych  terenach.  A.  Robosz  udostępnia  czytel
nikom liczne wywiady, jakie przeprowadziła  z gwiazdami polskiej sceny 
i estrady,  swoją  korespondencję  z nimi  oraz  wspomnienia  z  rozlicznie 
organizowanych  spotkań.  Znawcy  działalności  pani  Anny  na  pewno 
znajdą  w  tej  pozycji  coś  ciekawego  dla  siebie.  Znajduje  się  tam  także 
przedruk  tekstu  pt.  „Ateneum  na Śląsku" zamieszczonego  w  1992 roku 
w  Gazecie  Ustrońskiej.  Zainteresowani  książką  mogą  się  udać  na 
spotkanie  z  autorką.  Odbędzie  się  ono  29  września  o  godz.  18.00 
w  „Klubi e  Propozycji"  w  Cieszynie.  (md) 

£r

17.8.95  r. 
O godz.  14.40 na skrzyżowaniu  ul. 
Katowickiej  i ul. Cieszyńskiej  do
szło do wypadku drogowego. Kie
rująca fiatem  126p wymusiła  pier
wszeństwo  przejazdu  i  uderzyła 
w samochód  ciężarowy marki  gaz. 
Kierująca fiatem doznała  obrażeń 
ciała  i  została  przewieziona  do 

Szpitala  Śląskiego  w  Cieszynie. 
Kierowca  ciężarówki  miał  l,49%o 
alkoholu  we krwi.  (Skutki  kraksy 
na  zdjęciu  poniżej.) 

21.8.95  r. 
O  godz.  18.45  w  Ustroniu  Lipo
wcu, na  ul.  Lipowskiej  samochód 
marki  fiat  126p  potrącił  dziecko. 
Chłopiec  zmarł.  Kierujący  był 
trzeźwy.  KRP  Cieszyn  prowadzi 
postępowanie  wyjaśniające. 

Po  kraksie  na  skrzyżowaniu  ul.  Katowickiej  z  Cieszyńską. 
Fot.  Ł.  Matuszka 

17.8.  —  Kontrola  stanu  techni
cznego znaków  drogowych  na  te
renie  Ustronia. 

Ukarano  mandatem  karnym 
mieszkankę  Sosnowca  za  handel 
przy  ul. Grażyńskiego  bez  lokali
zacji  i  zezwolenia. 

Ukarano  mandatem  mieszka
nkę  Katowic  za handel  na  Zawo
dziu  bez  wymaganych  zezwoleń. 

.8.  —  Zabezpieczenie  porząd
kowe  amfiteatru  podczas  doży
nek. 

21.8.  —  Kontrola  stanu  techni
cznego  tablic  reklamowych  w 
centrum  miasta.  W  dwóch  przy
padkach  nakazano  usunięcie  re
klam 

Kontrola  targowiska.  Naka
zano  dwóm  obcokrajowcom  nie 
posiadającym  paszportów  opusz
czenie  targowiska. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Jan  Kołder,  lat.  55,  ul.  Różana  11 
Mariusz  Herman,  lat  8,  ul.  Leśna  83 
Gertruda  Kuś,  lat  86,  ul.  Wierzbowa  12 
Piotr  Maciejczek,  lat  42,  Os.  Centrum  8/10 

Gazdowie  Dożynek  Maria  i  Jan  Stecowie.  Kolasę  prowadził  radny 
Alojzy  Cieślar.  Fot.  W.  Suchta. 

r   lir 
Kontakty  Ustronia  z  NeukirchenVluyn  przybierają  coraz  trwalsze 

formy.  Nie  ograniczają  się  jedynie  do  wzajemnych  wizyt  miejskich 
notabli.  Do  Ustronia  przez  cały  rok  przyjeżdżają  goście  z  miasta 
partnerskiego.  Bardzo  często goszczą  u nas  emeryci,  których  przywozi 
pan  Palka.  Ostatnio  bawiły  w  naszym  mieście  grupy  rodzinne.  Miesz
kańcy  Ustronia  mają  również  wiele  okazji  aby  poznać  Neukir
chenVluyn.  Jego  urokki  poznali  już  członkowie  chóru  „Czantoria", 
młodzież  ustrońska  i wiele  ustroniaków,  którzy  nawiązali  z  mieszkań
cami  NeukirchenVluyn  prywatne  znajomości  i  przyjaźnie.  (md) 

ćr   ir 
Część  artystów  występujących  na  IV  Festiwalu  Muzyki  Wokalnej 

„Viv a  il Canto"  w Cieszynie, nocowała  w ustrońskich  domach  wczaso
wych.  W  DW  „Narcyz"  przebywał  renomowany  Chór  Chłopięcy 
i  Męski  Państwowej  Filharmonii  w  Poznaniu  pod  dyrekcją  Stefana 
Stuligrosza,  znany  wszystkim  pod  nazwą  „Poznańskich  Słowików". 

(mat) 

18.8.  —  Kontrola  targowiska 
pod  względem  posiadania  zezwo
leń  i przestrzegania  przepisów  sa
nitarnych  przez  handlujących. 

Na  budowie przy ul.  Katowic
kiej zlokalizowano beczki ze śmie
rdzącym  materiałem.  Sprawę  od
dano  Wydziałowi  Ochrony  Śro
dowiska. 

22   —  Skierowano  wniosek  do 
kolegium  na  osobę  odpowiedzial
ną za zanieczyszczenie gruzem  bu
dowlanym  pasa  drogowego  przy 
ul.  Katowickiej. 

Ukarano mandatami  karnymi 
3  kierowców  za  postój  przy  ul. 
Nadrzecznej  na  terenach  zielo
nych. 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

Wzorem  wielu  gazet  prze
ścigaj ącch  się  w  pomysłach  na 
konkursy,  ogłaszamy  wakacy
jny  konkurs  d la  znawców 
przeszłości.  K t o  odgadn ie  jak 
się  nazywa  i  do  czego  służy 
przedstawiony  na  fotograf ii 
przedmiot.  D l a  ułatwienia  po
da jemy,  że  do lna  część  wyko
nana  jest  z  d rewna  a  górna 
z  meta lu.  K t o  pierwszy  prze
każe  do  Muzeum  prawid łową 
odpowiedź  o t rzyma  stale  po
szukiwaną  książkę  p ro f. 
Szczepańskiego  —  „Korze
niami  wrosłem  w  ziemię".  Za
praszamy  do  zabawy  —  tel. 
542996. 

3  Gazeta  Ustrońska 



(cd.  ze 
dożynkowy,  czerwony  kaptu
rek,  banderia  konna,  chór 
„Czantor ia"  w  strojach  ludo
wych,  zespól  „Goro l"  z  Jabłon
kowa.  Przemarsz  dożynkowy 
stal się także  okazją  do  zapreze
ntowania  najróżniejszego  sprzę
tu  rolniczego.  Uczestników  ko
rowodu  owacyjnie witali  nie  tyl
ko mieszkańcy  Ustronia  i wcza
sowicze, ale także władze  miasta 
i zaproszeni  goście, którzy  przy
glądali  się  przemarszowi  z try

str.  1) 
buny  honorowej.  Obecni  byli: 
wojewoda Marek Trombski ,  po
słowie  —  Ewa Spychalska, 
Grzegorz Figura,  Zbigniew  Piet
rzykowski ,  Antoni  Kobielusz, 
Władysław Bułka, władze  miejs
kie  —  burmistrzowie  Kazimierz 
Hanus  i Tadeusz  Duda,  przewo
dniczący  RM  Franciszek  Korcz, 
przedstawiciele  miasta  partner
skiego  NeukirchenVluyn 
—  burmistrz  Peter   Wermke 
i  nowy  prezes  Towarzystwa 

Fot.  Ł.  Matuszka 

Kontaktów  Zagranicznych  He
rbert  Piest,  burmistrz  Trzyńca 
Jan  Stary  i  wójcina  Bystrzycy 
Anna  Kondrelova. 

Dalsze  uroczystości  miały 
miejsce w amfiteatrze.  Estrada 
Ludowa  „Czantor ia"  pod  dyre
kcją  Marian a  Żyły  przedstawiła 
obrzęd  dożynkowy.  Gazdowie 
Jan i Mari a Stecowie z  Ustronia 
Zawódzia  dostali  wieniec  doży
nkowy  i bochen  chleba, a sami 
częstowali  miodonką  oraz  koło
czami.  Kiedy  na  scenie  pojawił 
się  zespół  „Goro l"  z  Jabłonko
wa,  zaczął padać  deszcz.  Burza, 

k tóra  przeszła  nad  Ustroniem 
niewątpliwie pokrzyżowała  szy
ki  organizatorom.  Najwytrwal
szych nie spłoszyła ulewa  i bawi
li  się  do  późnych  godzin  noc
nych  na  festynie. 

Imprezą  towarzyszącą  doży
nkom  była  wystawa  drobnego 
inwentarza  przygotowana  przez 
Franciszka  Korcza.  Na  boisku 
przy  technikum  można  było 
obejrzeć  różne  rasy  królików, 
nutri i,  gołębi  rasowych  oraz 
p taków  ozdobnych. 

Łukasz  Matuszka 

Fot.  M.  Dobranowska 

W  tym roku  mija  100 lat od powstania  Ochotniczej Straży  Pożarnej 
w Ustroniu  Centrum,  zwanej w przeszłości  Ochotniczą  Strażą  Ognio
wą. Zgodnie z zachowanym  statutem  straży, jej celem  była  dobrowol
na pomoc przy gaszeniu  pożarów. Jako  że jednostka  była pierwszą  na 
terenie Ustronia,  a  trzecią  w rejonie cieszyńskim,  obszar jej działalno
ści obejmował oprócz  Ustronia  również Polanę, Hermanice,  Lipowiec 
i  Nierodzim.  Pod  koniec  ubiegłego  stulecia  w  Ustroniu  dość  często 
wybuchały  pożary  spowodowane  gęstą  zabudową.  Do  drewnianych 
obiektów  mieszkalnych  dostawiane  były prowizoryczne  szopki  i kur
niki , jeszcze bardziej zwiększające zagrożenie. Aby więc w momentach 
zagrożenia  nie  czekać  na  przyjazd  straży  z Cieszyna  i  Skoczowa, 
postawiono utworzyć jednostkę w Ustroniu. W  1901 roku  wzniesiono 
pierwszą,  niewielką  strażnicę  i  zakupiono  sikawkę.  Do  wybuchu 
pierwszej wojny  światowej  ustrońscy  strażacy  brali  udział  w  akcjach 
gaszenia  pożarów  także  w Skoczowie  i  Wiśle.  Wiele  razy  inter
weniowano  przy  powodziach,  jako,  że  do  czasu  uregulowania  rzeki 
Wisły  i wybudowania  zapory  w Czarnym  —  Wisła  i jej dopływy  oraz 
Młynówka  często  wylewały. 

Pompę pierwszego wozu pożarniczego  obsługiwać musiało czterech 
strażaków. Nie było jeszcze wtedy  samochodów  i w razie  konieczności 
wyjazdu  wozu,  gospodarze  wyznaczeni  wcześniej  przez  burmistrza 
mieli  obowiązek  dostarczenia  koni.  Dopiero  po drugiej  wojnie 
światowej,  w  latach  pięćdziesiątych  wybudowano  nową,  strażnicę, 
która  do  dziś  istnieje.  Zlokalizowano  w  niej: 4 boksy,  mieszkanie 
i dużą  salę posiedzeń  z zapleczem.  Zakupiono  także  drugi  samochód 
gaśniczy,  a później  beczkowóz.  Ustrońska  straż  posiadała  drabinę 
o  wysokości  15 metrów,  którą  trzeba  było  wysuwać  ręcznie. 

Od  początku  działalności  straży  przeprowadzone  były  szkolenia. 
Raz  w miesiącu  organizowano  wykłady  teoretyczne  i  ćwiczenia. 
Obecnie  strażacy  biorą  udział  w  szkoleniach  Komendy  Rejonowej 
w  Cieszynie. 

Oprócz  akcji  w  czasie  klęsk  żywiołowych,  jednostki  straży  prowa
dziły  przez  wiele  lat  działania  prewencyjne w terenie,  sprawdzając 
zagrożenie przeciwpożarowe.  Obecnie OSP Centrum  dysponuje becz
kowozem,  trzema  motopompami,  pompą  szlamówką,  motopompą 
do celów gospodarczych, przyczepą  na  środek  pianotwórczy  o pojem
ności  400  litrów,  pełnym  stanem  węży,  ubiorami  ochronnymi do 
celów bojowych  i ubraniami  wyjściowymi. W ubiegłym  roku  strażacy 
czterokrotnie  wyjeżdżali  do  pożarów, a w  tym  brali  udział  w  akcji 

przeciwpowodziowej.  Także  w zeszłym  roku  jednostka  uczestniczyła 
w  przeglądzie  i oznakowaniu  hydrantów  miejskich  oraz  szkoleniu 
w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy.  Obecnie  OSP  Ustroń 
Centrum  liczy 31 czynnych członków. Jednostka posiada  10osobową 
drużynę  młodzieżową,  dla  której  organizowane  są  szkolenia. 

Łukasz  Matuszka 

Z  o k a z j i  s w e g o  1 0 0  l e c i a  O c h o t n i c z a  S t r a ż  P o ż a r 
n a  w  U s t r o n i u  C e n t r u m  z a p r a s z a  2  w r z e ś n i a 
m i e s z k a ń c ó w  n a  u r o c z y s t o ś ć ,  k t ó r a  o d b ę d z i e  s ię 
p r z e d  s t r a ż n i c ą  m i e s z c z ą c ą  s ię  p r z y  u l .  S t r a ż a c 
k i e j .  O d  g o d z .  8 . 0 0  d o  1 4 . 0 0  t r w a ć  b ę d ą  w p i s y  d o 
k s i ę g i  p a m i ą t k o w e j .  O g o d z .  9 . 4 5  n a s t ą p i  z b i ó r k a 
d e l e g a c j i  O S P  i  z a p r o s z o n y c h  g o ś c i .  N a  g o d z . 
1 0 . 0 0  p r z e w i d z i a n o  r o z p o c z ę c i e  o f i c j a l n y c h  u r o 
c z y s t o ś c i .  P o i c h  z a k o ń c z e n i u  n a s t a w a c h  k u ź 
n i c z y c h  z o r g a n i z o w a n y  z o s t a n i e  f e s t y n  s t r a ż a c k i . 

Fot.  Ł.  Matuszka 
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19 sierpnia  w  Muzeum  Hutniczwa  i  Kuźnictwa  odbyło  się 
uroczyste  otwarcie  wystawy  z  okazji  50lecia  istnienia  Koła 
Łowieckiego  w  Ustroniu.  Na  wernisaż  przybyło  wielu  gości: 
przedstawiciele  władz  miasta  — burmistrzowie  Kazimierz  Ha
nusi Tadeusz Duda, przewodniczący  Rady  Miejskiej Franciszek 
Korcz oraz goszczący w Ustroniu przedstawiciele  partnerskiego 
miasta  NeukirchenVluyn  —  burmistrz  Peter   Wermke,  nowy 
prezes  Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  —  Herbert 
Piest,  były  prezes  Towarzystwa  —  Paul  Ratay  oraz  członek 
Towarzystwa  — Leo Siebierski.  Obecni  byli  także  członkowie 

I  Z I 
Koła  Łowieckiego  „Jelenica".  Prezes Henryk  Chowaniok  przy
bliżył zebranym historię powstania  i działalności Koła. W wyda
nym  specjalnie z okazji jubileuszowej  wystawy  katalogu  czyta
my między  innymi:  „Jak  wynika  z zachowanych  dokumentów 
i relacji kolegów myśliwych początek  Kołu Łowieckiemu  „Jele
nica"  w  Ustroniu  dali  należący  od  jesieni  1945  roku  do 
Polskiego Związku  Łowieckiego:  Franciszek  Gańczarczyk,  ks. 
Ludwik  Kojzar,  Ludwik  Podżorny,  Józef  Szczepański,  Paweł 
Cholewa,  Franciszek  Kołder,  Paweł  Gawlas.  W  1947 dołączył 
do  ich  grona  Michał  Gomola,  a  w  roku  1948  Adam  Zahraj. 
W  latach  czterdziestych  na  terenie  dzisiejszego  Ustronia  były 
dwa  koła  łowieckie;  jedno  na  terenie  dzisiejszego  Ustronia, 
a drugie w Lipowcu.  Pod  koniec  lat czterdziestych  z inicjatywy 
Józefa  Szczepańskiego  doszło  do  połączenia  obu  tych  kół." 
O  aktualnych  zadaniach  stojących  przed  członkami  Koła 
czytamy:  „Prowadzenie  gospodarki  łowieckiej jest  działaniem 
ze wszechmiar gospodarczym.  (...) Na terenie Ustronia  i Brennej 
występuje  stosunkowo  duża  ilość  saren  i jeleni,  których  było 
bardzo  mało  przed  wojną.  Bezpośrednio  po  okresie  II  wojny 
światowej  populacja  jeleniowatych  została  prawie  całkowicie 
wyniszczona.  W  chwili  obecnej prowadzenie  odstrzału  jelenio
watych  jest  niezbędne  z  uwagi  na  konieczność  utrzymania  ich 
iiości na  poziomie  nie zagrażającym  lasom.  Podobna  regulacja 
ilościowa  jest  niezbędna  także  w  stosunku  do  dzików,  które 
będąc  sprzymierzeńcem  w  lesie,  czynią  szkody  w  uprawach 
rolnych.  Niepokojąco małe  ilości  zwierzyny  drobnej  takiej  jak 
zając, bażant  oraz  wyginięcie jarząbka,  głuszca  i kuropatwy  to 
nie efekt polowań, ale stałego powiększania się terenów zab udo
wanych,  gwałtownego  przyrostu  ilości  drapieżników,  w  tym 
psów  i  kotów.  Obecna  forma  użytkowania  terenów  łowieckich 
jest  potrzebna  gospodarczo,  stanowiąc  kontynuację  tradycji 
myśliwskich  w  regionie  i  kraju." 

Obecnie  Koło  Łowieckie  liczy  39  członków  i  dwóch  kan
dydatów.  Na  wystawie  zgromadzono  ich  liczne  trofea  oraz 
pamiątki  myśliwskie.  Chętni  mogą  zwiedzać  ekspozycję  do 
połowy  września.  M a g d a  D o b r a n o w s ka 

2 września o godz. 10.00 na boisku przy ustrońskim liceum rozpocznie 
się dwudniowy, III Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie „BETON 
'95".  Jest  on  organizowany  przez  Sekcję  Koszykówki  TRS  „Siła" 
w Ustroniu, przy współpracy  Urzędu  Miejskiego. Szczególnie ofiarnie 
w  pracach  organizacyjnych  biorą  udział  uczniowie  szkół  średnich 
Mateusz Werpachowski, Przemysław Chybiorz, Zbigniew Winter, Zbig
niew  Dutkiewicz,  Marek  Guzowski  i  Radosław  Jankowski.  Patronat 
radiowy  nad  imprezą  sprawuje  Radio  O.  K.  Katowice,  a  prasowy 

„Głos Ziemi Cieszyńskiej" i „Gazeta Ustrońska". Początkowo chęć 
wzięcia udziału  w  turnieju wyrażało  80  drużyn. Ostatecznie w rozgryw
kach weźmie udział 55 drużyn  z województw katowickiego, bielskiego 
i krakowskiego. Wśród zgłoszonych znajdują się cztery drużyny dziew
cząt. Oprócz atrakcyjnych meczów, widzowie będą mogli obejrzeć także 
konkurs rzutów za 3 punkty oraz konkurs wsadów do kosza. Rozgrywki 
będą się odbywały na trzech boiskach: przy Liceum, przy SP2 oraz przy 
parafii  katolickiej.  Na  zwycięzców  turnieju  czekają  liczne  nagrody, 
między innymi puchar  ufundowany przez  Urząd  Miasta.  (md) 

Jedyną  reprezentantką 
Ustronia podczas  tegorocznych 
wyborów  Miss  Wakacji  była 
19letnia  Wioletta  Troszok, 
zdobywczyni  tytułu  Miss 
Uśmiechu. Do konkursu  zosta
ła zgłoszona przez, jak  to okreś
liła,  „pewną  osobę".  Stwierdzi
ła, że to nic złego, więc zgodziła 
się.  Rodzice  i  znajomi  począt
kowo  byli  zdziwieni,  ale  nie 
sprzeciwiali  się. Mówili :  „Spró
bujesz,  a  przy  okazji  zabawisz 
się  na  estradzie."  O  przygoto
waniach  do  występu  Wioletta 
powiedziała  nam: 
—  Początkowo  nie  przywiązy
wałam do konkursu żadnej  wagi. 
Dopiero gdy zbliżała się impreza, 
trzeba  było  uszyć  kreację. 
Oprócz  tego  brałyśmy  udział 
w próbach, podczas których ćwi
czyłyśmy  choreografię.  Było  to 
trochę  męczące,  ponieważ  część 
dziewczyn nie miała o tym poję
cia i musiałyśmy niektóre eleme
nty  powtarzać  wiele  razy.  Jed
nak gdy jest taka fajna grupa, to 
wszystko  idzie  bardzo  szybko. 
Grupa  była  zgrana,  dziewczyny 
fajne.  Razem  uczyłyśmy  się 
wszystkiego.  Pani  choreograf 
i stylistki były bardzo przyjemne 
i myślę,  że wszystkie  dobrze się 
bawiłyśmy. Nie było żadnych za
targów. Szkoda  tylko,  że Klau
dia  Rataj,  która  wygrała,  nie 
brała  udziału  w  większości 
z przygotowań. Może miałybyś
my okazję się  lepiej  poznać. 

Z  konkursu  wyniosła  miłe 
wspomnienia.  Przed  występem 
na  nic  nie  liczyła.  Tytuł  Miss 
Uśmiechu,  którego  się nie  spo
dziewała, dal jej  wiele satysfak
cji.  Najbardziej,  podobnie  jak 
reszta  dziewcząt,  obawiała  się 
rozmowy z Tadeuszem  Drozdą, 
ponieważ nie było wiadomo, ja
kie  pytania  zada.  Nic  nie  było 
wcześniej  przygotowywane, 
więc żadna dziewczyna  nie wie
działa,  co ją  czeka. 
—  Spotkanie z Tadeuszem Dro
zdą najbardziej  pamiętam. Dzień 
przed wyborami miałyśmy próbę 
generalną w Rybniku i tam pytał 
o zupełnie inne rzeczy. Myślałyś
my,  że  będzie  pytał  o  to  samo, 
a  tak nie było. 

Uczestniczki  konkursu  wy

Fot.  W.  Suchta 

bierały spośród siebie Miss Oso
bowości.  Zapytana,  jak  to  wy
glądało, Wioletta  odpowiedzia
ła: 
—  Odbyło się to bardzo szybko. 
Akura t miałyśmy wyjść na scenę 
w  strojach  wieczorowych,  kiedy 
przyszedł  pan kierownik  i zapy
tał, którą dziewczynę wybieramy 
na Miss  Osobowości.  W pierw
szym  momencie  nie  wiedziałyś
my,  jak  zareagować.  W  końcu 
zdecydowałyśmy  się na Olimpię 
Słowik. 

Wioletta Troszok w tym roku 
zdała  maturę  i  dostała  się  na 
architekturę  na  Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. Jej hobby 
to  malarstwo.  Gdy  ma  wolny 
czas  maluje  albo  wycina  różne 
kompozycje.  Oprócz  tego  lubi 
muzykę,  taniec,  pływanie.  Nie 
marzy  o karierze modelki, cho
ciaż  miała  już  propozycję,  aby 
startować  dalej.  Sądzi  jednak, 
że na  razie  wystarczy. 
—  Już w tej  chwili bardzo dużo 
osób w mieście  rozpoznaje mnie 
na ulicy. Jest to bardzo przyjem
ne  —  zakończyła  tegoroczna 
Miss  Uśmiechu. 

Łukasz Matuszka 

Mieszkańcy  Ustronia pamiętają o naszym  Muzeum  i powięk
szają  jego  zbiory.  Muzeum  dziękuje  kolejnym  ofiarodawcom: 
pani  Krystynie  Gaś  oraz  panom  Mirosławowi  Bohuckiemu 
i  Ludwikowi  Gluzie. 
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Ogłoszenia  drobne 

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. 

f tafc lkowanic,  ścianki  z  płyt  gipso
wych,  tynki  natryskowe.  Ustroń,  ul. 
Dominikańska  34. 

Sprzedam motorower  „Ogar".  Ustroń 
Nierodzim,  ul. Chałupnicza  38. 

F i r m a  H . U . 

I
Przyjmę  montera,  najchętniej  spawa
cza. Oś.  Manhatan  5/53. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  w  Ustroniu,  ul.  Hutnicza  3,  tel. 
542996  ogłasza  nieograniczony,  pisemny  przetarg  na  wykonanie 
stylowych  drzwi  dębowych. 

W  ofercie  należy  podać  stawkę  godzinową,  poziom  kosztów 
ogólnych,  poziom  zysku  i  koszty  zaopatrzenia  materiałowego. 

Szczegółowy  zakres  robót  do  wglądu  w  biurze  Muzeum  w  godz. 
8—14. 

Pisemne  oferty  należy  składać  w  Muzeum  w  terminie  do  30 
września  95  r. 

Muzeum  zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  oferty  oraz 
unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyny. 

Podziękowanie  za  pomoc  przy  gaszeniu  pożaru 
wszystkim  sąsiadom 

składa  rodzina  Białoniów 

Organ i za to rzy  U s t r o ń s k i ch  D o ż y n ek  '95  dz ięku ją  s p o n s o r om 
za  p o m oc  w  p r z y g o t o w a n i a ch  o b c h o d ó w,  a  także  m ieszkańcom 
Us t ron ia  i  wczasow iczom  za  udz iał  w  uroczystośc i. 

Z a  kom i tet  o rgan i zacy jny  —  T a d e u sz  D u da 

Komi tet  D o ż y n k o wy  w  U s t r o n iu  i n f o r m u j e,  iż  z  uwagi  na 
wa runki  p o g o d o we  n ie  o d b y ło  się  losowan ie  Loter ii  w  k tó rej 
n a g r o dą  był  m iesza ln ik  pasz.  O s o b y,  k t ó re  pos iada ją  wykup io
ne  losy  p r o s z o ne  są  o  zg łaszanie  się w  Urzędz ie  Mie jsk im,  p o k ój 
nr  20  po  zwrot  p ien iędzy. 

K o m e n d a nt  R e j o n o wy  P a ń s t w o w ej  S t raży  Pożarnej  i n fo r
mu je,  i ż  is tn ie je  zw iększone  zagrożen ie  poża rowe.  W  zw iązku 
z  tym  należy  być  szczególn ie  o s t r o ż n ym  w  lasach  o raz  w  miej
scach  w y s t ę p o w a n ia  suchych  t raw.  Do t ychczas  z  p o w o du 
p rzed łuża jącej  się  suszy  w  re jon ie  c ieszyńsk im  d wa  razy  zapal ił 
się las,  o ś m i o k r o t n ie  w y j e ż d ż a no  do  p o ż a r ów  up raw  ro ln iczych, 
j ak  i  o b i e k t ów  mieszka lnych.  (ma t) 

Niżsi  nie  mieli  szans  na  obserwowanie  korowodu  dożynkowego. 
Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  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 

„La s  i jego  bogactwo"  —  wystawa  z  okazji  50lecia  Koła  Łowiec
kiego  do  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  Skalickiej" 
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,  grafik  i  druków  bibliofilskich. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach" 
B.  i  K.  Heczkowie 
ul.  J.  Błaszczyka  19,  tel.  541100 

Centralna  Informacj a  i  Recepcja, 
Ustroń,  Rynek  7,  tel.  542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30    16.00,  w  soboty 
8.30—15.00,  w  niedziele  nieczynna 

Imprezy  kulturalne 
2.9.1995 
sobota 
godz.  10.00 
godz.  17.00 

100lede  O SP  USTROŃCENTRUM 
ul.  Strażacka 

Festyn  strażacki  —  „Stawy  kuźnicze" 

12.9.1995  Odsłonięcie  pomnika  Jana  Sztwiertni 
wtorek  Filia  L.O.  im.  Kopernika 
godz.  17.00  w  Ustroniu 

Sport 

2  i  3.9.1995 
godz.  10.00 
sob.  niedz. 

3.9.1995  r. 
godz.  10.00 
niedziela 

Fot.  L.  Matuszka 

Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  „BETON  *95" 
Otwarcie  Turnieju  2.9.1995  r.  godz. 10.00. 
Boisko  przy  Fili i  LO  im.  Kopernika  w  Ustroniu 

„BIE G  NADWIŚLAŃSKI "  —  masowa  sztafeta  młodzie
ży  wzdłuż  Wisły  od  Baraniej  Góry  do  Gdańska 
UstrońPolana 
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Witaj  szkoło 
Dobiegają końca  tegoroczne wakacje. Nasze szkoły znów zapełnią  się 

wypoczętą,  roześmianą  dziatwą.  W  Szkole  Podstawowej  nr  2  całe 
wakację  trwały  intensywne  remonty.  Tuż  po  zakończeniu  roku  szkol
nego  zaczęto  wymianę  płytek  na  całym  parterze  i  w  szatniach.  Nowa 
podłoga  o powierzchni  ok.  800  m2  na  wszystkich  korytarzach  parteru 
i  w  szatniach  czeka  na  uczniów.  Ten  kosztowny  remont  w  całości 
opłacili  rodzice  —  sponsorzy,  którym  w  imieniu  całej  społeczności 
szkolnej chcemy  serdecznie  podziękować. 
Od  dłuższego  czasu  borykaliśmy  się  z  przeciekającym  dachem  na 
budynku  głównym  szkoły  i  nad  pomieszczeniami  świetlicy.  Dzięki 
dotacji  Rady  Miejskiej wykonaliśmy  również  remont  dachu. 
Wykonano  również  wiele  prac  na  boisku  szkolnym. 

Od  1 września  br.  nasi  uczniowie  korzystać  będą  z nowourządzonej 
pracowni  plastycznej  wraz  z  zapleczem. 
Prace związane z adaptacją  pracowni  i zapleczem  wykonali  pracownicy 
szkoły  i  nasz  absolwent,  a  obecnie  już  czeladnik  stolarski  Benedykt 
Maślanka. 
Nie  marnowaliśmy  czasu  wakacyjnego  i  na  uczniów  „dwójki" , czeka 
odnowiona  szkoła. 
Zdajemy sobie sprawę, że jest  to możliwe tylko dzięki poświęceniu  wielu 
osób,  którym  nie  obojętna jest  sytuacja  naszej  oświaty. 
Zapraszamy uczniów, rodziców i sympatyków na uroczyste  rozpoczęcie 
nowego  roku  szkolnego  1995/96,  1 września  o  godz.  9.00. 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  2 w  Ustroniu 

WpgfeSc*.") 
'  i ?vlf  d t f ® 

Wszystko  wskazuje  na  to,  iż  w  obecnych  rozgrywkach  Aklasy  piłkarze 
Kuźni  Ustroń  nie  odegrają  większej  roli.  Po  wygraniu  inauguracyjnego 
spotkania,  trzy  następne  zakończyły  się porażkami  ustroniaków.  Najpierw 
przegrali  u  siebie  z drużyną  z Simoradza  1:2,  by  tydzień  później  ulec  na 
wyjeździe z Pierśćcem  2:3.  W  ostatnią  niedzielę,  pomimo  atutu  własnego 
boiska, nie sprostali rywalom z Kończyc Małych. Mecz rozstrzygnął sią w II 
połowie. W 55 min. sam  na sam z bramkarzem  Kuźni  znalazł  się napastnik 
gości i było 0:1. Dziesięć minut później było już 0 :2 po strzałę głową. Jedyną 
bramkę dla Kuźni  strzelił w 62 min. K. Wawrzyczek,  popisując się strzałem 
z „przewrotki". Po czterech meczach ustrońska drużyna z 3 pkt. znalazła się 
na  końcu  tabeli.  Tekst  i  foto: Ł.  Matuszka 

W oparciu  o uwagi  i spostrzeżenia gości i turystów  przekazy
wane  kierownictwu  obiektów  wczasowohotelarskich,  a  także 
na podstawie naszych  obserwacji  i ocen, zwracamy się do władz 
miasta  Ustronia  z następującymi  wnioskami: 
1.  Zamontowanie przenośnej instalacji sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu  ul.  Grażyńskiego  i  3  Maja,  lub  spowodowanie 
regulowania  ruchu  drogowego  przez  funkcj.  policji  drogowej 
w dniach  weekendowych  i dużego  nasilenia  ruchu  drogowego 
związanego z imprezami okolicznościowymi w Ustroniu i Wiśle. 
Brak  regulacji  stwarza  duże  trudności  komunikacyjne  i  uciąż
liwość dla  mieszkańców  i gości  przyjeżdżających do  Ustronia. 
Wniosek TRT  skierowało do władz miasta w lipcu  1994 r.,  lecz 
pozostał bez odpowiedzi i realizacji, zaś nasilenie ruchu i trudno
ści  komunikacyjne  wzrosły  znacznie. 
2.  Zlikwidowanie  zakazu  wjazdu  na  Równicę  dla  pojazdów 
powyżej  2,5  tony. 
Wprowadzenie  zakazu  wjazdu  powoduje  rezygnację wielu  wy
cieczek  z pobytu  na  Równicy,  która  jest  jedną  z  ważniejszych 
atrakcji  turystycznych  Ustronia.  Wnioskowano  już  kilka  mie
sięcy wcześniej likwidację zakazu  wjazdu  uzasadniając, że wiele 
wycieczek  krajowych  (szczególnie  młodzieży  szkolnej)  i  za
granicznych  autokarowych  posiada  w  programie  przejazd  na 
Równicę,  spacer  na  szczyt,  wejście do  schroniska  i do  „Czar
ciego  Kopyta"  i  dalszy  program  zwiedzania  Ustronia  i  Bes
kidów. 
Również  informacja  o  zakazie  w  miejscu  niebezpiecznym  nie 
pozwala  na  manewrowanie,  zawracanie  autokarów,  a  często 
wyjeżdżających na  Równicę  wbrew  istniejącemu  zakazowi. 
3.  Spowodować zmianę siedziby Urzędu  Pocztowego w  Ustro
niu  z budynku  przy  ul. Grażyńskiego  do  nowowybudowanego 
budynku  Telekomunikacji  Polskiej. 
Zmiana  jest  celowa  z  uwagi  na  lokalizację  w centrum  miasta, 
znacznie  lepsze  warunki  pracy  personelu  poczty  oraz  dla 
klientów,  którzy  często  narzekają  na  warunki  pracy  i  obsługi 
w  dotychczasowym  budynku.  Przeniesienie  poczty  pozwoli 
także  na  możliwość  stworzenia  większego  parkingu  przy  bud
nyku telekomunikacji, z którego korzystać mogą  klienci poczty, 
telekomunikacji,  banku,  dworca  PKP  i  okolicznych  placówek 
handlowousługowych. 
Proponujemy, aby budynek przy ul. Grażyńskiego został wyko
rzystany  na  działalność  kulturalną  (biblioteka),  społeczną  (o
pieka  społeczna  i  organizacje). 

Uważamy,  że  realizacja powyższych  wniosków  przyczyni  się 

do  poprawy  obsługi  turystycznej  i jest  korzystna  również  dla 
mieszkańców  miasta,  a  pilne  ich  wprowadzenie  (szczególnie 
poz.  1 i 2)  będzie  natychmiast  odczuwalne  i  korzystne. 

Za  Zarząd:  PREZES  TRT 
Jerzy  Kosiński 

ODPOWIEDŹ  BURMISTRZ A 
Odpowiadając  na  Wasze  pismo  z  dnia  29.07.1995  r.  chcę 

poinformować,  że poruszone  w nim  uwagi  i wnioski  były  i są 
omawiane  przez  Zarząd  Miasta,  czego  potwierdzeniem  są 
podjęte  stanowiska  co  do  ich  realizacji.  Zaznaczyć  należy,  że 
o  podjętych  działaniach  w  tym  zakresie  Zarząd  Miasta  infor
mował  Radę  Miejską, jak  również  informował  przedstawiciela 
Zarządu  na  spotkaniach  z Waszym  Towarzystwem. 
Z  uwagi  na duży  koszt  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej na 
skrzyżowaniu  ul. Grażyńskiego i 3 Maja, jak  również przebudo
wania  tego skrzyżowania,  bo wynoszący szacunkowo  kilkanaś
cie miliardów  starych  złotych,  Zarząd  zrezygnował  z tej  inwes
tycji. Wystosowano  pismo  do  Komendy  Wojewódzkiej  Policji 
w  BielskuBiałej  celem  regulowania  ruchu  drogowego  przez 
funkcjonariuszy  Policji  w  dniach  weekendowych.  Regulacja 
taka  odbywa  się  od  trzech  lat,  jednak  duże  nasilenie  ruchu 
samochodowego jest jedynie  łagodniejsze, a uciążliwość  komu
nikacji dla mieszkańców,  gości pozostaje. Problem  ten  zostanie 
zlikwidowany  po  wybudowaniu  drogi  szybkiego  ruchu.  Na 
spotkaniach  z TRT,  w  których  uczestniczyłem  informowałem 
o  tych  faktach. 
Ograniczenie  ruchu  samochodowego  na  ulicy  Równica  było 
przedmiotem  uchwały  Rady  Miejskiej  nr  XXII/126/91  z  dnia 
09.08.1991  r.  Zarząd  Miasta  realizując uchwałę  zwrócił  się  do 
Urzędu  Wojewódzkiego  o ograniczenie  ruchu  poprzez  ustano
wienie  zakazu  wjazdu  samochodów  ciężarowych  i  autobusów. 
Działanie  to  jest  podyktowane  dbałością  o  stan  środowiska 
naturalnego oraz ograniczonymi  wymiarami  parkingu  na górze 
Równica. 
Przeniesienie siedziby Urzędu  Pocztowego do budynku  Teleko
munikacji przy ul. Grażyńskiego jest niemożliwe z uwagi na fakt 
braku  pomieszczeń.  Czynione  są  starania  o  uruchomienie 
punktu  pocztowego  w  tym  budynku  lub  na  Zawodziu. 
Budynek  przy ul. Grażyńskiego jest  własnością  Telekomunika
cji,  czynione  są  starania  o  przejęcie  części  tego  budynku  na 
bibliotekę  miejską. 

Zca  Burmistrza  Miasta  Ustroń 
mgr  inż.  Tadeusz  Duda 
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22  śmiałków  wzięło  udział  w  drugim  zjeździe  z  Czantorii  na 
rowerach  górskich  o  Puchar  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń.  Trasa 
o  długości  2100  metrów  wymagała  sporych  umiejętności  tech
nicznych. 

Start  usy tuowano  na  wysokości  640  m.  npm.,  poniżej  dolnej 
stacji  kolei  l inowej,  zaś  metę  na  wysokości  360  m.  npm.  przy 
dolnej stacji. T rasa  wiodła  nar tos t radą  i prowadzi ła  głównie  po 
utwardzonej  nawierzchni  oraz  trawie.  Obok  niebezpiecznych 
mostków  właśnie  śliska  t rawa  sprawiała  najwięcej  k łopotów. 
Najlepsi  zawodnicy  osiągali  prędkości  przekraczające  70  kilo
metrów  na  godzinę.  Najszybciej  trasę  pokonał  Rafał  Nogo
wczyk  (Univega  Wisła),  uzyskując czas  2,06,03.  Wyprzedził  on 
o  trzy sekundy  kolegę z klubu  Sebast iana  Tomicę. Trzecią  lokatę 
zajął  Sebastian  Si tarz  z  Tychów.  Naj lepszy  z  ustroniaków 
Łukasz  Łużak  zajął  s iódmą  lokatę,  t racąc  do  zwycięzcy  ponad 
20 sekund.  Z pozostałych  ust roniaków  8. miejsce zajął Krzysztof 
Wysota,  10.  Adam  Ozaist,  11.  Wojciech  Śliwka,  17.  Wojciech 
Spilok,  18.  Tomasz  Kiecoń,  19.  Adolf  Garncarz,  20.  Andrzej 
Georg.  Pechowcem  okazał  się Robert  Niwczyk  z Wisły,  który  na 
pierwszym  mostku  nie  opanował  roweru  i upadł.  Wyglądało  to 
groźnie,  ale  na  szczęście  zawodnikowi  nic  się  nie  stało,  jedynie 
rower  został  mocno  uszkodzony. 

Organizatorem  zawodów  było  Towarzystwo  SportowoRekre
acyjne „Si ła"  Ust roń,  zaś głównymi  sponsorami  kolej l inowa  na 
Czantor ię  i  firma  Rudy  Project  Ust roń.  Ł u k a s z  M a t u s z ka 

Zwycięzca  R.  Nogowczyk  w  kasku,  który  był  nagrodą  za  pierwsze 
miejsce.  Fot.  Ł.  Matuszka 

Taki  se  bajani 
Tata  beczke  s  piwnicy  wysmyczyl.  Mama  jóm  myła, 

parzila,  bo  trzeja  było  na  zime  kapusty  nadeptać.  Lełon 
moczoł  nogi  w żberku,  a  Zuzka  mu  nogi  kartaczym  drziła, 
aby  były  czyste  jak  trzeja.  Mama  zaczła  okrować  główki, 
czyściła  ze  szpatnych  liści,  wykrowała  głąby.  Do  beczki 
nakładła  kopru.  Tata  Lełona  postawił  do beczki,  apotym  ze 
Zuzkóm  siod  do  szatkownicy.  Wanda  sypała  kapustę  do 
beczki  a  Lełon  deptoł.  Mama  co  roz  gorczkym  siyngała  do 
beczki  i  wyływała  wode,  co  sie  prziy  deptaniu  zbiyrała.  Jo 
z  Frydkym  kołybała  Jureczka,  ale  też  bych  rada  ku  tej 
kapuście  do  beczki  wlazła,  Lełónowi  widać  było  za  dłógo 
słósznie  deptać  bo  zaczył  w  tej  beczce  fest  skokać.  Beczka 
brzink  —  wywaliła  sie,  a  Lełón  razym  s  nióm.  Sumeryja! 
Tata  sie  wadził,  mama  o  mało  Lełónowi  nie  wpoliła.  Ale 
wszystko  dobrze  sie  skończyło,  jyny  kapkę  kapuśnicy  sie 
wyłoło.  Jak  już  kapusty  nadeptanej  było  tak  pod  wyrch, 
mama  prziyłożyła  czystóm  szmatkę,  obcisła  dobrze,  prziy
łożyła  drzew  iany  dekiel.  Razym  z  tatóm  wy kulali  beczke  do 
piwnicy,  a  jo  chónym  za  nimi.  Tata  w  piwnicy  jeszcze 
przyłożył  na  tyn  dekiel  szwarny  kamiyń.  Beczke  jeszcze 
przykryli  dekóm.  Kapusta  sie  kisiła. 

Kiesi  do  nas  prziyszeł  znómy  łod  taty.  Było  już  doś  późno, 
bo  byli  my  po  wieczerzy,  a  mama  nas  myła  do  spanio.  Jo 
przeca  ni mógla  iś jeszcze  spać,  boch  musiała  posłóchać  co 
se  tata  z  tym  znómym  prawióm.  Naciągom  uszy  jak  krowa 
jynzyk,  głowę  na stole  na  rynkach  podeprziyła,  a coch  s  tego 
rozumiała,  to już  nie  było  na  rzeczy.  Na  rozżech  se  drziysła, 
a  tak  głośno,  że  wszyscy  słyszeli.  Tata  wzion  mie  na  rynce 
niesie  do  izby  i mówi:  jak  se  chcesz  puknąć,  to  se  wyńdż  do 
siyni  abo  do  wychodka,  bo  to  tak  je  szpatnie.  Jak  to  piszym, 
to  mi  sie  spómnialo,  jako  teraz,  kiesi  nie  downo,  idym  ku 
chałupie,  a  dwóch  sómsiadów  stoji  i  prawiom  mi  ,,dziyń 
dobry".  A  tu  na  roz  z  drugi  strony  jak  z  maszyngwera, 
pukom  i pukom,  kichom  i kichom.  Tak  mie  gańba  zabyło. 
Tako  stara  baba,  a  taki  wiecy.  Pydlym  ku  chałupie  aż  sie 
kurziy,  ani  sie  nie  oglądom.  Ale  moji  sómsiedzi  nie  wziyni 
mi  tego  za  złe,  ho  jak  sie  spotkómy,  to  prawióm  mi 
pozdrowiyni  i przerządzóm  cosi.  Tak  se myślym,  że  nie  jyny 
dzieckóm  trefiajóm  sie  prziygody,  ale  starym  też. 

Hanka  lod  Śliwków 

POZIOMO:  1) duża  skrzynia  4)  bałwan  morski  6) mokry  na 
czole  8) wyspa  indonezyjska  9) jeszcze  trwa  10) stawiana  nad 
„i "  11) przewody elektryczne  12) ojciec teorii ewolucji  13) łódź 
skazańców  14)  związek  państw  15)  dawne  imię  męskie  16) 
w  świecy  17)  kawa  rozpuszczalna  18)  bohaterka  pierwszego 
elementarza  19)  wietrzna  choroba  20)  konkurencja  lekkoat
letyczna 
PIONOWO:  1) wyborne mięso wołowe 2) surowa caryca 3) do 
burzenia murów 4) sąsiadka Szwecji 5) miasto włoskie 6) część 
paleniska  7) auto  z  NRD  11) strój judoki  13) porcja  lodów 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Termin  nadsyłania 
rozwiązań  upływa  15 września. 
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CZAS  ŻNIW 

Nagrodę  10 zł otrzymuje Helena Turek  z Ustronia, ul. Daszyń
skiego 4.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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