
GAZETA = 
ISTROMSK 4 

Jak  zrodził  się  pomysł  wydawania  kwartalnika ? 
Kilk a lat temu,  równocześnie z powstaniem  Ośrodka  Medycyny 
Prewencyjnej jak  i Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życie i  Misja". 
Chodziło nam  o stworzenie takiej platformy, w której moglibyś
my  za pomocą  słowa  pisanego  przekazywać  pewne  treści, 
dotyczące  sfery  życia  człowieka.  Na przestrzeni  lat kształt 
i forma, jaką  miała przyjąć nasza gazeta ulegał ciągłym  przemia
nom,  w  końcu  jednak,  doszło  do  powstania  tego  kwartalnika, 
którego  pierwsze  trzy  numery  ukazały  się już  w  tym  roku. 
Jak  udało  się  stworzyć  pierwszy  numer  „Inspiracji" ? 
Pierwszy numer  zaczął powstawać już w 1994 roku.  Zastanawia
liśmy  się  wówczas,  na  jakie  problemy  chcielibyśmy  położyć 
nacisk.  Zamierzaliśmy  pierwszy  numer  wydać  już  w  styczniu 
1995  roku,  niestety  udało  nam  się  to zrealizować  dopiero 
w  marcu. 

Początki  zawsze  są  trudne.  Jak  to  było z pani  gazetą? 
Szukaliśmy  odpowiedniej  grupy  ludzi, z którymi  moglibyśmy 
współpracować,  w ramach  gazety,  a to nie  było  łatwe.  Na 
szczęście  uporaliśmy  się z tym  problemem.  Nie  było  to  takie 
trudne,  jak  nam  się  na  początku  wydawało.  Obecnie  współ
pracujemy z osobami  działającymi w Fundacji  „Życi e  i Misja". 
Udało  nam  się znaleźć  wspólny  język  z grafikami,  operatorami 
komputerów,  drukarzami.  Napotkaliśmy  różne  niespodzianki 
na  swojej  drodze.  Dzięki  temu  jesteśmy  bogatsi  o  pewne 
doświadczenia  życiowe. 
Z  czym  macie  najwięcej   problemów? 

Najtrudniejsza  jest  dystrybucja.  W  obecnych  czasach  nie  jest 
trudno  coś  wyprodukować,  ale o wiele  trudniej  jest  to  „coś" 
sprzedać.  Chcielibyśmy,  żeby  gazeta  docierała  do  jak  najwięk
szej  liczby  czytelników  w Polsce.  Największą  trudnością  był 
także brak  reklamy  i pieniędzy  na  nią.  W  związku  z tym,  nasza 
dystrybucja,  opiera  się  prawie  wyłącznie  na kontaktach  in
dywidualnych  z odpowiednimi  księgarniami.  Kolportaż  to  nasz 
największy problem,  lecz jestem  optymistką  i myślę,  że w  przy
szłości  stawimy  mu  czoła. 
Jakie  są  cele  gazety? 

Gazeta poświęcona jest  życiu  człowieka,  zarówno  duchowemu, 
emocjonalnemu j aki  fizycznemu oraz  relacjom  międzyludzkim. 
Chcemy  pisać  o małżeństwie  i  rodzinie.  Głównym  celem  tej 
gazety  jest  promowanie  zdrowego  stylu  życia. 
W  pierwszym  numerze  ukazały  się dwa  artykuły,  które  niejako 
opisują  filozofię  i kierunek  naszego  działania:  „Człowiek  jako 
całość"  i  „Życi e  bez  podziałów".  W ten sposób  chcemy 
promować  nowy  styl  życia,  oparty  na biblijnej  koncepcji 
człowieka,  która  głosi,  że jest  on  istotą  trójjedyną.  Nie  można 
podchodzić  do  człowieka  mając na  uwadze  tylko jego  ciało  lub 
tylko  duszę,  albo  tylko  ducha.  Pełna  pomoc  obejmuje  zawsze 
wszystkie  trzy  sfery życia.  One  też  łączą  się ze sobą  i przenikają 
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w  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hut
nictwa  odbył  się wernisaż  wy
stawy  pt: „Ustrońskie  wo
dy"na  który  przybyli:  bur
mistrz  miasta  Kazimierz  Ha
nus,  jego  zastępca  Tadeusz 
Duda,  poseł  Kazimierz  Wilk , 
Mari a  Kowalska  —  geolog 
wojewódzki,  dr Heinz  Peter 
Schmitt  z  Urzędu  do  Spraw 
Ekologii  Ziemi i Lasów  z  pół
nocnej  Nadrenii  i Westfalii. 
—  Chciałbym  się  tutaj   odwo
łać  do  wieloletniej   histori i  na
szego  klubu,  do  wystaw,  któr e 
zorganizowaliśmy  w 1987 
i 1990 roku. — mówił  otwiera

jąc  ekspozycję  prezes  Klubu 
Ekologicznego  Aleksander 
Dorda.  — Wówczas nasze wy
stawy  nosiły  bardzo  jednozna
cznie  brzmiące  tytuły ,  sprecy
zowane  w formi e  pytań, a mia
nowicie  — „Czy  w  zgodzie 
z  przyrodą" ,  „Czy  pozostanie
my  uzdrowiskiem  w  2000  ro
ku."  W  tej   chwili ,  po  5Ietnim 
okresie  od  zorganizowania 
tych wystaw, po 5letnim okre
sie  działalności  samorządu  te
rytorialnego  możemy  już  od
powiedzieć na te pytania.  Częś
ciowo  na pewno żyjemy w zgo
dzie z przyrodą  i dużo  przema
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nawzajem.  Jest  to  nasza  definicja  podejścia  do  człowieka.  Chcemy 
zachęcić ludzi, aby ponosili  odpowiedzialność za własne życie, jak  i za 
życie bliskich. Jesteśmy świadomi, że nawet najlepszy program rządowy 
nie zmusi męża aby kochał i szanował swoją żonę, aby rodzice nawzajem 
się szanowali.  To  wszystko  zależy  wyłącznie od  nas  samych.  W  obecnej 

Fot.  W.  Suchta 

dobie ludzie bardzo dużo czasu poświęcają na pracę zawodową, rodzice 
spędzają wiele godzin poza domem. Praktycznie  kontakt  ojca z dziec
kiem jest  bardzo  znikomy.  Poprzez  te artykuły  chcielibyśmy  zachęcić 
wszystkich  do  odbudowania  tych  więzi.  Równocześnie  chcemy  zain
spirować  ludzi  do  myślenia  co  w  życiu  naprawdę  się  liczy,  aby 
spróbowali żyć inaczej, niczego nie tracąc, a otrzymując w zamian dużo, 
dużo więcej. 
Jaki byl odbiór pierwszych  numerów? 
Jesteśmy  bardzo  zaskoczeni  tak  ciepłym  przyjęciem.  Otrzymaliśmy 
dużo  listów,  pełnych  zachęty  do dalszej pracy,  które dla  nas  samych, 
były inspiracją  do  szukania  nowych  tematów.  Dużo  listów  było  typu 
— „Właśnie na taką gazetę czekaliśmy" jak  i takich, które donosiły, że 
pewne  artykuły  pomogły  w  rozwiązaniu  jakiegoś  konkretnego  pro
blemu.  Trafiliśmy  w  zapotrzebowanie  i  to  jest  dla  mnie  największą 
radością. 
Czy spotkała  się pani  z głosem  krytyki? 
Z  otwartą  krytyką  gazety,  szczerze  mówiąc  się  nie  spotkałam.  Były 
opinie sugerujące nam  zamieszczanie  artykułów dotyczących  konkret
nych problemów.  Na  przykład,  po  pierwszym  numerze pisały  do  nas 
osoby samotne, z prośbą, by nie zawężać się tylko do relacji w małżeńst
wie. Wielkim  zaskoczeniem  był  fakt, że nie było  typowo  krytycznych 
listów, natomiast  dużo  było  takich, które  wzbogaciły naszą  wiedzę na 
temat  upodobań  i oczekiwań  czytelnika. 
Z czego utrzymuje się gazeta? 
Głównym źródłem dochodu jest prenumerata. Chcemy też zamieszczać 
w gazecie reklamy, które w jakikolwiek  sposób będą  związane z myślą 
przewodnią  pisma.  Chcielibyśmy,  aby  nasza  gazeta  była  samowystar
czalna. Patrząc realnie, myślę, że może to nastąpić dopiero za kilka  lat. 

Czy natrafiła  pani  na jakieś sytuacje konfliktowe? 
W  zasadzie  nie.  Jesteśmy  bardzo  zgraną  grupą.  Ważna  jest  synchro
nizacja.  Czasami  pojawiają  się  problemy,  które  przede  wszystkim 
związane są  z dopracowaniem  kolejnych  etapów cyklu  wydawniczego 
gazety. 
Jakie szanse mają mieszkańcy naszego miasta na to, aby w pani gazecie 
ukazywały  się ich artykuły?  O czym  powinny  mówić? 
Szanse są  bardzo duże. Chciałabym  zachęcić wszystkich,  którzy prag
nęliby przelać swoje myśli na papier do współpracy. Jest to jeden z moich 
celów.  Ważną  sprawą  jest,  aby  artykuły  dotykały  tych  dziedzin, 
0  których  chcemy  pisać  i  które  chcemy  promować.  Każda  forma 
współpracy  jest  bardzo  mile  widziana. 
Czy po pierwszym numerze zgłosili  się już jacyś chętni do współpracy? 
Dostałam  dużo  listów,  w  których  ludzie  przesyłają  swoje  artykuły 
1 wiersze z prośbą  o  ich  wydrukowanie. 
W jakim  stopniu  pismo związane jest  z Fundacją? 
W  ramach  fundacji  działa  wydawnictwo  „Koinonia"  i  ono  właśnie 
publikuje nasz  periodyk. 
Jaki  zasięg ma pismo? 
Ogólnopolski.  Dowiadujemy  się także,  że dociera do  Polonii. 
Do kogo jest  ono skierowane? 
Głównym odbiorcą są ludzie w średnim wieku. Nie chciałabym określać 
tu jakichkolwiek  granic,  ale powiedziałabym,  że od  dwudziestolatków 
wzwyż. Dużo ciepłych listów otrzymujemy od osób w podeszłym wieku. 
Uważam,  że określenie górnej granicy jest  niemożliwe. 
Czy nie zastanawiała  się pani nad  inną  formą  gazety? 
Owszem.  Jestem  otwarta  na  wszystkie  propozycje  z  zewnątrz.  Nie 
chciałabym  trzymać się tej jednej stałej formy przez kilka lat. Niektórzy 
pytają czy „Inspiracje" nie mogłyby ukazywać się częściej. Myślę, że ze 
względów czysto praktycznych  jest  to  na  razie  niemożliwe. 
Czy pismo nie jest  za  trudne dla  przeciętnego  czytelnika? 
Z  takimi  opiniami  się  już  spotkałam.  Ja  sama  się  nad  tym  za
stanawiałam.  Chciałabym  publikować  artykuły,  które  zmuszają  do 
myślenia, ale  też lżejsze, do  szybkiego przeczytania,  które jednakże są 
inspirujące. Chcielibyśmy  poprzez  artykuły  dotrzeć  do  potrzeb  ludzi, 
niejako sprowokować  ich do zastanowienia  nad  własnym  życiem, nad 
podstawowymi  problemami. 
Dziękuję bardzo  za  rozmowę. 

Rozmawiała: Magdalena  Piechowiak 

22 września w Szpitalu Uzdrowiskowym odsłonięto tablicę pamiątkową 
Jana  Rottermunda,  dyrektora  uzdrowiska  w Jastrzębiu,  współtwórcę 
uzdrowiska  na  Zawodziu,  w  ostatnich  latach  Naczelnego  Lekarza 
Uzdrowiskowego  w  Ustroniu.  Odsłonięcia  dokonała  Maria  Rotter
mund,  a  postać  zmarłego  przed  rokiem  lekarza,  przybliżył  dyrektor 
K. Grzybowski.  Fot.:  W.  Suchta 

Przed sezonem zimowym zosta
ła zmodernizowana trasa biegowa 
na  Kubalonce.  Poszerzono  ją 
i  przystosowano  do  wymagań 
stawianych  przez  FIS.  Zimą  bę
dzie  można  organizować  na  niej 
międzynarodowe  zawody  nar
ciarskie. 

Nie grozi bankructwo cieszyńs
kim targowiskom. Po sezonie wa
kacyjnym  panuje  znowu  tłok. 
Klienci  zza  Olzy  są  jednak  nie
zwodni  i nadal  napychają  kiesze
nie  handlarzom  z różnych  regio
nów Polski. Kupują wiklinę, deski 
do prasowania, proszki i anteny tv 
oraz  papierosy  i masło.  Za  Olzę 
wędrują  również  całe  wory  na
szych  ziemniaków  i  cebuli.  Już 
można  kupić  sztuczne  choinki. 

Siedem  gmin  regionu  cieszyńs
kiego  (m. in.  Ustroń) przystąpiło 
do  Stowarzyszenia  Gmin  Górnej 

Wisły. Jego zadaniem jest ratowa
nia „królowej polskich rzek" w jej 
górnym biegu oraz Zbiornika Go
czałkowickiego przed degradacją. 
Jak dotąd stanęło na deklaracjach 
i  planach  na  papierze.  Potrzeby 
finansowe na realizację programu 
obliczono  na  bilion  starych  zło
tych. 

Trzykrotnie  wzrosła  wartość 
„słodkiej"  Olzy  w  Cieszynie  od 
momentu  zakupienia  zakładów 
przez  koncern  Kraft  Jacobs  Su
chard. Na rynku pokazały  się po
pularne  wafle  „Prince  Polo" 

w  nowych  nowoczesnych  opa
kowaniach.  Natomiast  na  Małej 
Łące  wyrósł  zakład  produku
jący  nie  mniej  znane  czekolady 
Milka.  Pracownicy  otrzymali  20 
proc.  akcji,  poszły  w  górę  ich 
zarobki. 

Powoli  odchodzi  w  zapom
nienie  zawód  kowala.  Seniorzy 
wymierają,  a  młodzi  się  nie 
garną. Ostatnio  zostały  zamknię
te  dwie  kuźnie  w  Wiśle.  Dzia
ła jeszcze  mistrz  Kaleta  w  Kost
kowi cach. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Rozpoczął  się kolejny  rok  nauki  w Medycznym  Studium  Techniki 
Dentystycznej im. prof. Meissnera.  Uroczysta  immatrykulacja  odbyła 
się w budynku dyrekcji Szpitala Uzdrowiskowego. 43 osoby przyjęte na 
pierwszy rok nauki wysłuchały wykładu inauguracyjnego doc. Rajmun
da Orlickiego. Wśród  zaproszonych  gości znaleźli  się: burmistrz  Kazi
mierz  Hanus,  ksiądz  Antoni  Sapota,  dyrektor  Zdzisław  Pokorny.  Po 
części  oficjalnej wystąpił  zespół  Carrantuohill,  przy  muzyce  którego 
bawili się nie tylko nowo przyjęci, ale też uczący się na wyższych latach. 
W studium  kształci  się  105 osób,  a nauka  trwa  5 semestrów. 

tr  *  te 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

9 września  1995 roku 
Danuta  Rabin,  Ustroń  i Kazimierz  Śliwka,  Koniaków 
Ewa Staszek.  Ustroń,  i Jan  Jakóbczak,  Ustroń 

r   ćr 
Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 

Jadwiga  Kłósko,  lat  94,  ul. Krzywaniec  60 
r   ćr 

23 września w Cieszynie odbyła  się IV Spartakiada  Osób  Niepełno
sprawnych, w której startowało 170 osób. Znalazły się wśród nich dzieci 
z  Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowawczego  w  Nierodzimiu.  Star
towały  w biegu  na  100 m  i w rzucie piłką  palantową. 

Ci, którzy  od  nas odeszli: 

Tomasz  Jarco,  lat  84, ul.  Lipowska  43 

Serdeczne podziękowanie ustrońskiej Służbie Zdrowia za opiekę 
w ostatnich chwilach oraz pracownikom  Zakładów  Kuźniczych 
UstrońSkoczów,  sąsiadom  z  bloku  V os.  Manhatan  za  liczny 
udział  w pogrzebie 

śp. Franciszka  Kuczery 
składa  żona  i syn  z  rodziną 

Ze  zbiorów 
Muzeum 

W  ostatnią  niedzielę  lata  cofali
śmy zegary, a magazyny  muzealne 
pełne  przedmiotów  codziennego 
użytku  sprzed  dziesiątek lat,  spra
wiają  wrażenie,  że  czas  cofnął  się 
tu  nie  o  godzinę  lecz  co  najmniej 
o wiek. Ściany magazynów  zdobią 
zegary,  lecz  na  nich  czas  też  się 
zatrzymał. Jeden z takich  egzemp
larzy prezentujemy dziś. Został  on 
darowany  do  Muzeum  przez 
ustrońską  Kuźnię  kilkanaście  lat 
temu.  W  przeszłości  odmierzał 
czas  w  gabinecie  dyrektora  tego 
zakładu. 

21.9.95  r. 
Około  godziny  1.00,  funkcjona
riusze  Policji  zatrzymali,  znajdu
jącego  się  w  stanie  nietrzeźwym 
kierowcę  samochodu  marki  ford 
fiesta.  Wynik  badania  alkomet
rem — 0,77%o. 

22.9.95  r. 
O  godzinie  7.55,  na  ul.  Cieszyń
skiej kierujący fiatem 126p, mimo 
trudnych warunków atmosferycz
nych nie zachował należytej ostro
żności  i  doprowadził  do  kolizji 
drogowej z drugim  „maluchem". 
Kierowcy trzeźwi. Sprawcę kolizji 
ukarano  mandatem  w wysokości 
30 złotych. 

22.9.95  r. 
O  godzinie  17.00 na  ul.  3  Maja, 
kierujący samochdem  marki  ford 
fiesta, mimo trudnych  warunków 
atmosferycznych,  nie  zachował 
należytej  ostrożności  i  doprowa
dził do  kolizji drogowej z fordem 
escortem. 

23.9.95  r. 
O  godz.  2.00,  na  ul.  Leśnej,  za
trzymano  znajdującego się w sta
nie nietrzeźwym kierowcę wartbu
rga.  Wynik  badania  alkometrem 
—  2,86%o.  Ponadto  kierowca  nie 
posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami, gdyż w przeszłości ode
brano mu je za prowadzenie pojaz
du  w stanie  nietrzeźwym. 

23.9.95  r. 
O godzinie  7.30 Komisariat  Poli
cji  w  Ustroniu  został  powiado
miony  o  kradzieży  samochodu 
marki VW passat, koloru  białego, 
będącego  własnością  obywatela 
Niemiec.  Wartość  samochodu 
około 40 tys.  złotych. 

21.9.  —  Kontrolowano  stan  te
chniczny  znaków  drogowych. 
O  zniszczeniach  poinformowano 
Zakład Usług Komunalnych, któ
ry na bieżąco zakłada nowe znaki 
w miejsce uszkodzonych. 
—  Nakazano  wymianę  uszko
dzonych  kontenerów  w  posesji 
przy ul.  Mickiewicza. 
—  Ukarano mandatem 50 zł mie
szkańca  Ustronia  za  blokowanie 
źle zaparkowanym  samochodem, 
dojazdu  do  Szpitala  Reumatolo
gicznego. 

22.9.  —  Przy ul. Jodłowej stwier
dono  zanieczyszczenie  potoku. 
Kierownikowi znajdującej się nie
opodal  budowy  domu  nakazano 
zaprowadzenie  porządku. 

22/23.9.  —  W  nocy  wspólnie 
z policją patrolowano okolice dy
skoteki „Mirage 2000". Nie stwie
rdzono  zakłócania  porządku. 
Sprawdzono  też  zabezpieczenie 
samochodów na parkingach  przy 
domach  wczasowych. 

24.9.  —  Mandatem  20 zł  ukara

24.9.95
Około  godziny  10.20,  z  garażu 
przy  DW  „Narcyz"  n/n  sprawcy 
skradli samochód marki mercedes 
129,  koloru  czarnoniebieskiego, 
na  szkodę  obywatela  Niemiec. 
Wartość  skradzionego  pojazdu 
około  160 tys.  złotych. 

25.9.95  r. 
O godzinie 1.00 zatrzymano, znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym 
kierowcę  fiata  126p. Wynik  bada
nia  alkometrem  —  l,88%o. 

25.9.95  r. 
O godzinie 22.30, na ul. Skoczow
skiej, kierujący samochodem  ma
rki  fiat  126p,  w  trakcie  wykony
wania  manewru  skrętu  w  lewo 
uderzył  w VW  golfa. W związku 
z  zaistniałymi  wątpliwościami, 
kto jest sprawcą  kolizji , skierowa
no  wniosek  do  kolegium. 

27.9.95  r. 
0  godzinie  10.30,  na  ul.  Aka
cjowej  kierowca  fiata  126p, 
chcąc uniknąć najechania na prze
biegającego przez drogę psa, wy
konał  gwałtowny  skręt  w  prawo 
1  uderzył  w  drzewo.  Kierowca 
trzeźwy. 

27.9.95  r. 
O godzinie  16.00 na ulicy 3 Maja, 
na wysokości  stacji CPN,  kierow
ca  cinąuecento  zajechał  drogę 
prawidłowo  jadącemu  samocho
dowi  tej  samej  marki.  Sprawcę 
kolizji ukarano  mandatem  w wy
sokości  25 zł. 

27.9.95  r. 
0  godzinie  19.00 funkcjonariusze 
Policji  zatrzymali  na  ul.  Sko
czowskiej, znajdującego się w sta
nie nietrzeźwym kierowcę  „malu
cha". Wynik badania alkometrem 

2,91%o. 

no  mieszkańca  Ustronia,  który 
udając  się  na  grzyby  wjechał  za 
znak  zakazu  w Dobce. 

25.9.  —  Na  skrzyżowaniu  ulic 
Grażyńskiego i 3 Maja betoniarka 
należąca  do  „Budopolu"  rozlała 
beton.  Nakazano  uprzątnięcie 
drogi. 
—  Po  kontroli  hotelu  „Czanto
ria"  właścicielowi  nakazano  spi
sanie  umowy  z  firmą  wywożącą 
śmieci. 
—  W  Lipowcu  zalecono  zapro
wadzenie  porządku  przy  dwóch 
posesjach.  Sprawdzano  także  za
świadczenia  o szczepieniu  psów. 

26.9.  —  Kontrolowano  ulice: 
Kasprowicza,  9  Listopada,  Gał
czyńskiego,  Staffa.  Najczęstsze 
zalecenia  dotyczyły  zakupu  kub
łów na  śmieci,  wycięcia  krzewów 
przy wyjazdach z posesji, umiesz
czenia  numeru  na  domu. 

27.9.  —  Po  sprawdzeniu  ulic: 
Błaszczyka, Stalmacha,  Cholewy, 
w  trzech  wypadkach  nakazano 
opłacenie podatku  za psa  i doko
nanie  szczepienia. Tu  także  pole
cano  zakup  kubłów  na  śmieci 
1 wywieszenie numerów  domów.. 

3  Gazeta  Ustrońska 



J i i ia iBBiHi r ! A *   'li i I  I.  1! n i i '  ,»I l' i:,;
(cd.  ze str.  1) 

wia  za  tym,  iż  w  2000  roku 
pozostaniemy  miastem  uzdro
wiskowym.  Na  dzisiejszej   wy
stawie zadajemy  sobie  również 
to  samo  pytanie  „Czy  w  zgo
dzie  z  przyrodą?" .  Odpowie
dzią  są  zdjęcia.  Zapraszając 
państwa  do  obejrzenia  tej   wy
stawy  życzyłabym  sobie,  aby 
państwo  doznali  chociaż  odro
binę  tej   przyjemności  jakiej   ja 
doznałem podczas jej  organizo
wania  (...). 

„Ustrońskie wody"  to piąta 
z  klei  wystawa  Klubu  Ekolo
gicznego  Nadleśnictwa 
Ustroń. Organizatorzy  skupili 
się na dokumentacji  fotografi

cznej  dotyczącej  naszej  miejs
cowości,  przedstawiając  miej
sca  znane,  nieznane,  zapom
niane  i  t rudno  dostępne. 
W  przeszłości  rzeka  Wisła 
miała dla naszego miasta  wiel
kie znaczenie. Wody jej  kiedyś 
spełniały  ważne  funkcje 
w pracach domowych,  używa
ne  były  jako  napój  dla  ludzi 
i zwierząt, służyły do  utrzyma
nia  czystości  i  higieny.  Obec
nie  jednak  rzeka  ma  przede 
wszystkim  charakter  rekrea
cyjny  i  wpływa  dodatnio  na 
walory  krajobrazowe  naszego 
miasta.  Przez  Ustroń  przep
ływa  również  30  potoków, 

Fot.  W. Suchta 

które wpadają  do  Wisły.  Róż
nią  się  znacznie  od  siebie  dłu
gością  i klasą  czystości.  Praw
dziwym  i  niepowtarzalnym 
skarbem  miasta  są jednak  wo
dy  podziemne.  Ustroń  posia
da  trzy źródła, którym  przypi
sywane  są  właściwości  szcze
gólne.  Budzigłód,  Żelaziste 
i  Karola  wabią  turystów  i  ku
racjuszy.  Nic  też dziwnego,  że 
w  naszym  mieście  pracują 
wytwórnie  wód:  „Beskid", 
„Czantoria",  „Laguna",  „U 
stronianka".  Położone  od 
1200  do  1700  metrów  pod 
powierzchnią  ziemi solanki jo
d k o w o  b r o m k o w o  b o r o we 
wykorzystywane  są  do  kąpieli 
wannowych  i  basenowych 
w Uzdrowiskowym  Zakładzie 
Przyrodoleczniczym.  Pod 
względem  wielkości  minerali
zacji  oraz  zawartości  brom
ków i jodków  ustrońskie  sola
nki  prezentują  się  o  wiele  le
piej  niż  solanki  Ciechocinka, 
Kołobrzegu  czy  Połczyna.  Na 
uwagę  zasługuje  fakt,  iż  w 
naszym  mieście  po  raz  pierw
szy  w  Polsce  został  zrealizo
wany  proces  utylizacji  wód 
pozabiegowych.  Polega  on  na 
tym,  że  po  oczyszczeniu 
i  uzdatnieniu,  solanki  poza
biegowe  wtłaczane  są  z  po
wrotem  do  górotworu  otwo
rem  chłonnym  o  głębokości 
1700  metrów. 

Dawno  nie  oglądaliśmy  ty

lu osób  na  wernisażu  wystawy 
w  ustrońskim  Muzeum.  Była 
młodzież  z  LO  i  szkół  pod
stawowych,  miłośnicy  przyro
dy,  mieszkańcy.  Nie  żałowali, 
bo  można  było  degustować 
wody  ustrońskich  wytwórni. 
Prezentowane  zdjęcia  Micha
ła  Bożka,  Dominika  Dubiela, 
Aleksandra  Dordy  i  Leona 
Mijał a  wzbudzały  podziw, 
a  ich  autorzy  obecni  w  Mu
zeum  chętnie  dzielili  się  taj
nikami  swej  sztuki. 

Autor   jednego  z  artykułó w 
zamieszczonych  w  informato
rze  wystawy  przytoczył  piękne 
motto  Antoine'go  Saint 
—  Exupery'ego  brzmiące 
„Wod o  (...)  nie  jesteś  koniecz
na  do  życia:  jesteś  samym  ży
ciem  (...).  Jesteś  najważniej
szym  i  najwrażliwszym  bo
gactwem,  jaki e  istnieje  na 
świecie."   Nie  bardzo  mogę 
sobie  wyobrazić  jakby  wyglą
dało  i jakby  żyło  nasze  miasto 
uzdrowisko  bez  tej   naturalnej 
wody,  bez  rzeki  Wisły,  bez 
zasobów wód podziemnych,  kt 
óre  obecnie  wykorzystywa
ne  są  do  celów  leczniczych. 
Po  prostu  Ustroń  coraz  częś
ciej   kojarzy  się  z  bogactwem. 
(...)  Dzięki  tej   najwrażliw 
szej   i  najważniejszej   nasze 
miasto  tętni  swoim  życiem 

—  mówił  w  Muzeum  bur
mistrz  K.  Hanus. 

Magdalena  Piechowiak Współtwórca  wystawy,  ekolog  Zygmunt  Białas. 

Jednym  z największych problemów  Miejskiej Biblioteki  Pub
licznej w Ustroniu  jest  niszczenie  książek przez czytelników.  To 
smutne  gawisko  było  widoczne  od  dawna,  jednak  w  ostatnich 
kilk u  latach  znacznie  się  nasiliło. 

Najczęstsze  przypadki  dewastacji  książek  spowodowane  są 
brakiem  elementarnej  kultury  czytelniczej.  Zwracane  egzemp
larze są  brudne,  a pod  foli ą znaleźć można m. in. piasek  lub  cały 
jadłospis  użytkownika.  Czasem  w  takim  stanie  jest  książka, 
która  została  wypożyczona  po  raz  pierwszy.  Nie  pomagają 
nawet  częste  zmiany  folii .  Smutne  jest  to,  że  do  osób  nie 
szanujących  książek  należą  niektórzy  ludzie  uważający  się  za 
inteligentnych.  Innym,  znanym  sposobem  niszczenia, jest  pisa
nie komentarzy  do  tekstu  w książce oraz  wyrywanie  kartek.  Co 
bardziej  zapobiegliwi  rwą  całe  rozdziały.  W  tym  celują  głównie 
studenci.  Są  osoby,  które  doskonale  opanowały  sztukę  nisz
czenia,  tacy  lokalni  notoryczni  wandale.  I ostatni  kłopot  —  na 
niektóre wypożyczone  książki  trzeba  czekać latami.  Naprawdę, 
nie  należy  się  bać  przyjść  je  zwrócić.  Biblioteka  nie  stosuje 
żadnych  sankcji  dla  „wgłębiających  się  w  treść"  czytelników. 

Jak  wiadomo,  książki  są  drogie,  więc  nie  każdego  stać  na 
zakup  tej,  która  by  go  interesowała.  Biblioteka  także  ma 
ograniczone  fundusze.  Może  więc  najpierw  należałoby  się 
zastanowić,  czy  akurat  przy  torcie,  sałatce  lub  rosole  jest 
najodpowiedniejszy  moment  na  czytanie.  Od  czego  są  gazety? 
Tekstu  niewiele,  a  po  ewentualnym  zalaniu  strata  niewielka. 
Zawsze  przecież  można  jeszcze  raz  przejść  się  do  kiosku. 
Awłaściwie  to  elementarne  zasady  kultury  wymagają, aby  przy 
jedzeniu  w  ogóle  zrezygnować  z  czytania. 

Łukasz  Matuszka 
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Uzupełnieniem  zjazdu  balneologów  na  Zawodziu  była  wystawa 
Sprzętu medycznego w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Kilkanaście firm 
z całego kraju prezentowało swoje wyroby mające zastosowanie w lecze
niu  uzdrowiskowym.  My  skorzystaliśmy  z  okazji  i  zapytaliśmy  Alka 
Kubiaka, prywatnego producenta  z Buska  Zdroju  o kondycję  tamtej
szego  uzdrowiska:  —  Busko  rośnie  na  uzdrowisku.  Jest  to  czynnik 
miastotwórczy.  W mojej ocenie nie wszystko dobrze jeszcze  dograno. 
Tak jakby miasto znajdowało się obok  uzdrowiska.  Są  lokalne animo
zje. A  przecież  przyjezdni  robią  ruch  w  sklepikach,  dają  nam  pracę. 
Niestety  dziś  mało  kto  sobie  uzmysławia,  że  na  tym  można  zarobić 
pieniądze,  prowadząc  choćby  taką  firmę  jak  ja.  Druga  sprawa,  to 
w  Busku  przegapiono  lata  70.  W  Ustroniu  zbudowano  wtedy  wiele, 
w Busku jeden  obiekt.  Fot.  W.  Suchta 



W dniach 2123 września w Zakładzie Przyrodoleczniczym  odbył się 
XV  Ogólnopolski  Zjazd  Balneologiczny.  Przedstawiciele  wszystkich 
polskich uzdrowisk a także goście: dyrektor generalny w Ministerstwie 
Zdrowia  i Opieki  Społecznej  Wojciech  Guglas,  burmistrz  Kazimierz 
Hanus, dyrektor  Szpitala Uzdrowiskowego Karol Grzybowski, dyrek
tor  pełnomocny  ZUS Elżbieta  Uberman,  lekarz  wojewódzki  Zofia 
Tarnawa,  Jolanta  Sielicka  z  departamentu  inwestycji  MZiOS  oraz 
wybitni  naukowcy:  prof.  Kazimiera  Milanowska  z AM  w Poznaniu, 
prof. Janina Ponikowska z AM  w Bydgoszczy, prof. Zbigniew Gburek 
z Klinik i Reumatologicznej Śląskiej AM, prof. Stanisław Kapsz z AWF 
w  Poznaniu  i  przewodniczący  Zarządu  Towarzystwa  Lekarzy Bal
neologii  Bioklimatologii  i  Medycyny  Fizykalnej,  przez  trzy  dni  ob
radowali w nowo  oddanej  sali  konferencyjnej mogącej pomieścić  250 
osób. Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące zespołu bólowe
go  kręgosłupa,  postępów  fizykoterapii,  rahabilitacji,  balneochemii, 
balneotechniki,  biometeorologii,  profilaktyki  uzdrowiskowej  przecią
żeń kręgosłupa.  Były  też  rozmowy  kuluarowe,  spotkania  koleżeńskie, 
wycieczka do Istebnej i  Koniakowa. 

Fot.  W. Suchta 
Referat  inauguracyjny wygłosił  W.  Guglas: 

—  Dynamizacja tego Towarzystwa jest zasługą  ludzi, którzy je wiodą. 
Nie śmiał  bym  wiązać tego  rozwoju z panującą koalicją, ale sądzę, że 
ona nie mniej się przyczyniła do tego, że zostały dla państwa  stworzone 
warunki.  Resort  widzi  ogromną  rolę dla  państwa,  w kompleksowym 
systemie  reformy. Ja chciałbym  powiedzieć,  że zmiany, które  dotyczą 
systemu  wczesnej  rehabilitacji  będą  niosły  za sobą  przepływ  kadry 
medycznej  z  podstawowej  opieki  medycznej  na  tereny  uzdrowisk. 
Wydaje  się,  że niedługi  jest  powrót  do czasów  gdy znany  dyrektor, 
lekarz czy grupa lekarzy będzie stanowić o możliwościach tego uzdrowi
ska. Chciałbym z państwem  przedyskutować  kwestię  wejścia  konkur
sów  na  stanowiska  ordynatorskie.  (...) Nowoczesne  uzdrowisko  to 
przesunięcie  potencjału  i dorobku  myśli  technicznej na tereny  uzdro
wisk.  Uzdrowisko  nie  może  być tylko  miejscem  wykorzystania  samej 
techniki  uzdrowiskowej,  ale stać  się nowoczesną  bazą  dozbrojoną 
w sprzęt odpowiadający potrzebom rozwojowi medycyny w XXI wieku. 
W  związku  z tym  w polityce  resortu  podjęliśmy  działania  odnośnie 
przygotowania  bazy.  Ze swej  strony,  jako  kierujący  uzdrowiskami 
starałem się zmusić dyrektorów, wymusić postawy, które  przeobrażały 
stan posiadania polskich  uzdrowisk, prowadziły do powstawania  bazy, 
która stanie się konkurencyjna w systemie przetargowym, przy otwarciu 
rynku  usług  medycznych  w  stosunku  do  innych  jednostek  służby 
zdrowia.  (ws) 

LEK  MED.  BOGDAN  FENDER 
specj.  ginekologpołożnik 

USTROŃ,  UL.  OGRODOWA  6, TEL .  543733 

PONIEDZIAŁE K  16.00—18.00 
—  U S G  (akredytacja  Polskiego  Towarzyst

wa  Ultrasonograficznego) 
— cytologia 
— opieka  nad  ciężarną 
— hormonoterapia  zastępcza 

Fot.  W.  Suchta 

Do  tradycyjnych spotkań  organizowanych  przez Bibliotekę Miejską 
im.  J.  Wantuły  należy  zaliczyć  wieczory  autorskie.  Ostatnio,  20 
września,  odbyło  się spotkanie  z  Anną  Robosz.  Salę  sesyjną UM 
wypełniło  ponad  50 osób  — przyjaciół  i  znajomych  autorki  tomu 
poświęconego spotkaniom z wybitnymi ludźmi teatru i estrady. W ciągu 
ponad  ćwierćwiecza  A.  Robosz  z  podziwu  godnym  poświęceniem 
nawiązywała  kontakty  z czołówką  tego  środowiska,  zapraszając na 
spotkania w Ustroniu  i innych  miejscowościach  naszego  regionu. 

Na co dzień prawnik — sędzia Sądu Wojewódzkiego w BielskuBiałej 
—przede wszystkim od lat szkolnych wielki pasjonat teatru, dostarczyła 
czytelnikom  arcyciekawy  dokument  swej działalności  pozazawodowej 
pozwalający widzieć artystyczny światek warszawski poza sceną i omal 
że w szlafroku. 

W  przewrotnie  zatytułowanym  tomie  wspomnień  „To wszystko 
z nudów"  udało  się autorce  połączyć z wielką  zręcznością  dwie muzy 
—Temidę z Melpomeną — w jedną całość, której mógłby jej pozazdroś
cić zawodowy publicysta. Gdy zaś dodać do tych spisanych wspomnień 
perypetie wydawnicze autorki, dowcpiny, żywy język spotkania w UM, 
powstałby  nowy  tom i to wcale nie „z nudów". 

Wieczór  był  niezwykle  udany,  toteż  życzeniom  i kwiatom  nie było 
końca.  Mił a  atmosfera,  to także  zasługa  nieocenionej  Anny  Guznar. 
Wypada  jedynie  żałować,  że wśród  grona  słuchaczy  zabrakło  władz 
Ustronia  (jakże promowanego  w książce)  i etatowych  pracowników 
Wydziału Kultury UM, bo same mury Ratusza, jako miejsce spotkania, 
nie wystarczą.  Obserwator 

E
Ukazał  się drugi  tom  „Słow

nika biograficznego Ziemi Cieszy
ńskiej"  Stefanii  Bojdy  i  Józefa 
Golca.  Wydany  nakładem  auto
rów, swą szatą graficzną nie różni 
się  od  tomu  pierwszego,  łatwo 
więc  będzie można go wypatrzeć 
na  księgarskich  półkach. Tom 
pierwszy  wzbudził  nieco  kontro
wersji, jednak  jak do tej pory  nie 
słychać by ktoś podjął się podob
nej publikacji. Widocznie nie jest 
to  tak  prosta  sprawa, jak  się nie
którym krytykom wydaje. Zresztą 
autorzy nie uzurpują  sobie prawa 
do  nieomylności  i proszą  czytel
ników  o  nadsyłanie  wszelkiego 

rodzaju  informacji  i  materiałów, 
które  mogłyby  stać  się  tworzy
wem  tomu  trzeciego.  Wydany 
tom  II , to unikalne zdjęcia i auto
grafy.  Niewiele  brakowało,  by 
w  ostatniej  chwili  nie doszło do 
publikacji.  W  maju  zniszczeniu 
uległ  cały  materiał  ilustracyjny. 
Szczęśliwie miano kopie i dlatego 
obecne w książce ilustracje to ko
pie z kopii, co niestety  odbiło się 
na  jakości.  Nakład  nieco  niższy 
niż tomu pierwszego zapewne szy
bko się rozejdzie, tym bardziej, że 
w  książce  nie brak  biogramów 
ustroni aków. 

(ws) 

I
7 października o godz. 9.00 w schronisku  młodzieżowym  „Wiecha" 

rozegrany  zostanie  Turniej  Par Brydża  Sportowego.  Organizatorzy 
zawodów,  sekcja  brydża  TRS  „Siła"  zaprasza do udziału  wszystkich 
chętnych.  Wystarczy  przyjść do  „Wiechy"  o  9.00  w sobotę  7.10.95 
i opłacić wpisowe  w wysokości  20 zł od pary. 
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Ogłoszenia  drobne 

Kupię garaż w pobliżu centrum. Zygf
ryd  Sarna,  os. Cieszyńskie  2/51. 

Duży pokój,  telefon, parter,  centrum 
Ustronia,  wynajmę  firmie  lub osobie 
prywatnej. Wiadomość:  teł.  542231. 

Sprzedam  Audi  100  D — 1980,  Fiat 
126p — 1977. Tel.  528096. 

Bardzo  tanio  sprzedam  barakowóz 
(wagon). Ustroń  ul. Polańska  119, tel. 
543788. 

Sprzedam suknię ślubną. Tel. 543788. 
Zatrudnię  stomatologa  w Ustroniu. 
Oferty: Ustroń, Partyzantów  1 pok. 1. 

Dwie atrakcyjne działki  na Zawodziu 
sprzedam. Tel.  541188. 

1 2 . 0 0 — 1 8 . 00 

Pełna  obsługa  bukieciarsłca 
Dogodny  dojazd  i  dojście 

Fachowa  obsługa 
to  Kwiaciarnia 

W a l i a  '
w Ustroniu,  ul.  Ogrodowa 4 

obok  Ośrodka  Medycyny  Prewencyjnej  dr  H. Wiej i 
wystawiamy  faktur y  VA T 

przyjmujem y  zlecenia  na tel. 543368 

Ogłoszenie o przetargu  ograniczonym 
Urząd  Miejski w Ustroniu 

Rynek  1, tel.  542609 

Ogłasza  przetarg  dla  firm   drogowomostowych  na re
mont  lewostronnego  chodnika  na moście  przez  rzekę 
Wisł ę  w ciągu  ul. Grażyńskiego  w  Ustroniu. 

1.  Zakres  rzeczowy  zadania: 
wymiana  krewężników  izolacji z papy  160 m2, wymiana  dylatacji 
chodnikowych  typu  TARKO,  wykonanie  asfaltu  lanego  na całej 
długości chodnika  i krawężnika. 

2.  Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 
do 31 października  1995 r. 

3.  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 
wniesienie wadium w wysokości  1000 zl w kasie  UM  najpóźniej 
w dniu  przetargu,  tj.  13 października  1995 r. do godz. 9.00. 

4.  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można  odebrać  osobiście wraz z przedmiarem  w cenie  l"zł za 
komplet  w Wydziale  TechnicznoInwestycyjnym  Urzędu  Miejs
kiego, pok. 32 w godz. od 7.00 do 15.00 w dni robocze (tel.: 542609). 

5.  Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim  w Ustroniu  (I piętro,  pok. 32) w terminie  do  12 
października  1995 r. do godz.  15.00.  Koperta  powinna być 
oznaczona: „Oferta w sprawie przetargu ograniczonego na wykona
nie remontu  lewostronnego chodnika na moście przez  rzekę  Wisłę 
w Ustroniu w ciągu ul.  Grażyńskiego." 

Pośrednictwo w  Obrocie 

NIERUCHOMOŚCIAM I 
Firm a H.U.  „Capri " 

Ustroń,  Daszyńskiego 26 
teł.  542752 

Szybko  i  korzystnie 
Wynajmi e — Sprzeda 
—  domy,  mieszkania,  parcele 

budowlane  itp. 
Ubezpieczy  Twój  majątek 

w TU  „FENIX " 
Napisze  podania 
Z a p r a s z a my 

codziennie  od  9.00—17.00 

Szanowni  Państwo! 
Organizuje  się w  Ustroniu 

Kolo UNII  PRACY 
Zainteresowanych  wstą
pieniem do  tej partii  pro
simy  po  odbiór  Progra
mu  UP  oraz  deklaracji 

przystąpienia w 
Firmi e  H. U. „Capri" , 
Ustroń, ul. Daszyńskiego 26 

tel.  542752 
w godz. o 9.00—17.00. 

,

'N

Bez komentarzy.  Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa 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 
—  Wystawa  ekologiczna  — „Ustrońskie  wody" 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00. w sobotę  w godz.  9.00—13.00. 

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. 
—  wystawa  prac  Franciszka  Jaworskiego. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J. Blaszczyka  19,  tel.  541100 
Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, tel. 542653 
czynna:  od poniedziałku  do piątku  w godz.  8.30—~ ~ 
8.30—15.00, w niedziele  nieczynna 

godz.  8.30—16.00,  w soboty 

Wystawa  stała  — prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 
„BRZIMY " 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia  stałe  w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych, ryt
mika, języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło modelarskie,  foto
grafika, koło  teatralne  i szachowe. 

~ Y
Od 0 a r y a u 

. a o r e a a .

Nadciąga jesienna  szaruga  Fot.  W.  Suchta 
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U D A N Y  PLENE R 
Pleneru  nie  było  za  dużo,  ale  to  tylko  6 dni  razem  z podróżą.  To 

pierwszy wyjazd naszych  plastyków do  NeukirchenYluyn. 
Przy tego rodzaju  spotkaniach  liczy  się pierwsze wrażenie  a to  było 

„sehr  gut".  Punktualne  przejęcie  nas  w  Kulturhalle,  przed
stawienie  programu  pobytu  i  omówienie  go  na  miejscu  w  Kafejce. 
Zakwaterowanie  u rodzin, gdzie spotkaliśmy  się z prawdziwie  „staro
polską" gościnnością. Miałem szczęście dostać się z Rudkiem Piwko do 
wspanialej rodziny Pionków. Katherine i Johanes mieszkali wprawdzie 
sami, ale nieopodal mieszkało większość z ośmiorga dzieci z osiemnasto
ma  wnukami  i trzema  prawnukami.  Śmieliśmy  się,  że mieszkamy  nie 
przy Bachstrasse ale przy Plonkastrasse. Sympatyczni mądrzy życiowo 
i  pogodni,  mimo  iż  w  życiu  nieraz  bywało  im  ciężko.  Dziadkowie 
Johanesa  byli  Polakami  z poznańskiego  mieszkającymi w Niemczech, 
tak że do czterech lat stykał się z językiem polskim. Pamięta go niewiele, 
ale bardzo  chce  nim  władać.  Zapisał  się  nawet  ze swoją  wnuczką  na 
lekcje polskiego,  mimo  swoich  73  lat. 

Wzruszające było  to,  a  czasem  nawet  zabawne,  jak  z dna  pamięci 
wydobywał  niektóre  polskie  słowa.  Pewnego  wieczora,  do  mojego 
kieliszka z polską wódką oczywiście—wpadła mucha. Johanes, bijąc się 
po  ręce  woła  po  polsku:  „paskudna  mucha".  Było  to  rozbrajające. 
Pamiętał te słowa z wczesnego dzieciństwa, a były to okrzyki jego babci 
oganiającej się przed  muchami. 

Jacy  to  byli  ludzie  świadczy  o  tym  pewna  historia,  którą  pozwolę 
sobie opowiedzieć. Johanes w czasie pobytu w Ustroniu, został napad
nięty w hotelu  i okradziony  przez dwóch  młodych  ludzi  z Goleszowa. 
Zagadnięty na ten temat pokazał nawet wycinek z polskiej gazety, gdzie 

Rys. Dagmara  Gaj. 

był opisany ten incydent. Mówił o tym z uśmiechem i tak jakby nic się nie 
stało.  A  przecież  mógł  to  podsumować  jakimś  stereotypowym  stwier
dzeniem  na  temat  Polaków.  Choćby  takim  jakim  my  posługujemy się 
w  stosunku  do  Cyganów.  Nie  zrobił  tego,  a  widząc nasze  zmieszanie 
poczuł się nieswojo. Na drugi dzień, dostaliśmy klucze od państwa Pion
ków z zaleceniem, że mamy wychodzić i przychodzić kiedy tylko chcemy. 

Andrzej  Piechocki 

0  Ustroniu  i  Wiśle  sprzed  wieku 
Obie  miejscowości  —  Ustroń  i Wisła  —  położone  w najbliż

szym sąsiedztwie są nieraz ze sobą  porównywane.  Położone  nad 
rzeką  Wisłą,  otoczone  beskidzkimi  wzgórzami  z  racji  swej 
niewątpliwej  urody  spełniają  obecnie  podobne  funkcje  wypo
czynkowoturystyczne. 
A  sto  lat  temu... 

Ustroń  był  sporą  osadą  przemysłową  i  uzdrowiskiem  (od 
1882 r.) w oparciu  o własne pokłady  borowiny,  kąpiele żużlowe 
1  źródła  wód  mineralnych.  Wisła  natomiast  leżąca  dalej  od 
szlaków  komunikacyjnych  i  posiadająca  mimo  niewielkiej  od
ległości  od  Ustronia,  bardziej  zimny  i  wilgotny  klimat,  była 
enklawą  góralskiej  tradycji  pełnej  uroku  i  egzotyki. 
Ustroń,  zarówno  poprzez  liczniej  tu  przybywających  gości,  jak 
i dzięki  wyjazdom  mieszkańców  Ustronia  za pracą,  miał więcej 
kontaktów  ze światem,  co  powodowało,  że społeczność  ta  była 
bardziej  otwarta  na  inne  kultury  i  przyswajała  sobie  z  czasem 
inne  obyczaje.  Do  Ustronia  można  było  dojechać  koleją  (od 
1888  r.)  z  czego  korzystali  również  goście  przyjeżdżający  na 
letnisko  do  Wisły,  oddalonej  od  Ustronia  o  pół  godziny  jazdy 
konnej. Ustroń  był pierwszą  wsią  na  Ziemi  Cieszyńskiej z połą
czeniem pocztowym  i jedyną  w II połowie XI X w. z połączeniem 
telegraficznym  (od  1876  r.).  W  Ustroniu  stale,  przez  cały  rok 
przyjmował  lekarz,  a  w  sezonie  letnim  nawet  kilku.  Funkc
jonowała  też apteka.  I pod  tym  względem  wieś  ta górowała  nad 
innymi.  Mieszkańcy  okolicznych  wiosek,  w  tym  również  Wisły 
korzystali  z  porad  ustrońskiego  lekarza,  o  czym  wspomina 
w  swojej monografii  na  temat  Wisły  wydanej  w  1888  r.  znany 
etnograf  Bogumił  Hoff .  Ustroń  z  powodu  zwartej  zabudowy 
w centrum  wioski  oraz  dużej  ilości  sklepów  i punktów  usługo
wych  niejednokrotnie  zwany  był  miasteczkiem  już  pod  koniec 
ubiegłego  stulecia.  Tak  właśnie  przedstawia  go  również  wspo
mniany  wyżej  etnograf.  Kończąc  tę  krótką  informację  cytuję 
fragment  artykułu  o  Ustroniu  zamieszczony  w  „Gwiazdce 
Cieszyńskiej"  z  1881  r.  „Gmina  uczyniła  już  wiele dla  wygody 
i  uprzyjemnienia  pobytu  gości  i w  tych  dążnościach  nie  ustaje. 
Ustroń  sam położony  w pięknej  okolicy jest  najdawniejszym  na 
naszym  Śląsku  przytuliskiem  dla  szukających  pokrzepienia 
zdrowia." 

Lidi a  Szkaradnik 

Wyjątkowo nieskutecznie zagrali piłkarze Kuźni Ustroń w rozegranym 
24 września meczu z KKS Zebrzydowice. Mimo przewagi trwającej cały 
mecz i wielu dogodnych  okazji nie udało się pokonać  bramkarza  gości. 
Tydzień  wcześniej,  na  wyjeździe  ustrońscy  piłkarze  zremisowali  3:3 
z Wisłą. Cieszyć może jedynie dobra dyspozycja strzelecka. Przebudzenie 
nastąpiło 1 października. Kuźnia na wyjeździe wygrała 2:0 z Wapienicą. 
To pierwsze trzy punkty  od  trzech  tygodni. W rozegranych do  tej pory 
9  spotkaniach  „AkJasy"  Kuźnia  dwukrotnie  remisowała,  trzykrotnie 
wygrywała  i cztery  razy  schodziła  z boiska pokonana.  (ws) 

Fot  W.  Suchta 

Podziękowanie 
Dyrekcja  Szkoły  Podsta
wowej nr  1  wyraża  serdecz
ne podziękowania  pani  Li 
dii Mieszek  oraz panu  An
toniemu Macurze za nieod
płatne  przekazanie  kom
pletnych  strojów  cieszyńs
kich  dla  naszego  zespołu 
regionalnego. 

z a p r a s za  n a 

Dancingi 
w każdy  piątek,  sobotę, 

niedzielę 
Wstęp  wolny 

Ustroń, »L Dasrvnskieio  1, 
*   542437 
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Tylko  16  śmiałków  wystartowało  do  4go  Rajdu  Rowerów 
Górskich  (MTB) — Dookoła  Doliny  Wisły, rozegranego  w  osta
tnią  niedzielę 24 bm. Trasa  długości  77 km  wiodła przez  Czanto
rię  WielkąStożekKubalonkęBaranią  GóręSalmopolOrło
wąRównicę  do  Ustronia.  Jeden  z  kolarzy  wycofał  się  już  na 
Przeł.  Kubalonka,  czterech  na  Stecówce.  Trasa  była  grząska, 
śliska, niebezpieczna. Kolarze  straszyli swoim wyglądem, tak  byli 
ubłoceni.  Rajd  Dookoła  Doliny  Wisły  jest  najdłuższym  jedno
dniowym  wyścigiem  na  rowerach  górskich  w  Polsce.  Pierwsze 
miejsce zajął Przemysław  Krzystek  z Katowic,  w czasie 6 godz  23 
min  (czas  o  19  min  gorszy  od  rekordu  trasy  należącego  do 
Jarosława  Prottunga  —  6  godz.  04  min).  Drugi  był  Janusz 
Lewandowski  z  Koniakowa,  w  czasie  6  godz  40  min.  trzeci 
Mirosław Stec z Ustronia, zawodnik TRS  „Siła" Ustroń, w czasie 
7 godzin  14 sek. Na piątym miejscu znaleźli  się Krzysztof  Lehrich 
i  Ryszard  Kamieniorz,  obaj  z  Ustronia,  w  tym  samym  czasie 
7 godz.  50  min. 

Mirosław  Stec,  23  letni  mechanik  samochodowy  z  Ustronia, 
zawodnik  TRS  „Siła"  Ustroń,  jako  jedyny  trzykrotnie  pokonał 
trasę 77 km  (łącznie 231  km), najpierw na nartach, potem  biegnąc, 
a  teraz  na  rowerze  górskim,  zdobył  tytuł  „Człowieka  z  Tytanu 
95". Trasę  pokonał  na  nartach  w  12 godzin,  biegnąc 9 godzin  50 
min.  na  rowerze  7  godzin  14  min,  łącznie  29  godzin  4  min. 
Poprzednio  „Człowiekiem  z  Tytanu  93"  był  Jacek  Hyrnik 
z  Ustronia.  W  1994 nie  wyłoniono  zwycięzcy  w  tej  konkurencji. 

Andrzej  Georg 

Fot.  W. Suchta 

POZIOMO:  1)  sznurek  w  lampie  4)  wyrośnięta  kuzynka 
talerza 6) karciane wino 8) nabój pistoletowy 9) aż piszczy 10) 
rodzaj gorzałki  11) lokaj, robol  12) spotkanie zakochanych  13) 
środki  własne  firmy  14)  pierwiastek  chemiczny  15)  stary 
nudziarz  16) Kuracyjny w Ustroniu  17) z niej kawior  18) ptak 
wodny  19) pogoda  lub  słota  20) mocna  karta 
PIONOWO:  1)  impreza  z  amfiteatru  2)  kieruje  oddziałem 
szpitalnym 3) rodzaj lalki 4) tytuł szlachecki  5)  nowela Prusa 6) 
człowiek  z  lasu  7) handlarka  odpustowa  11)  średniowieczny 
kopista  13) włoska  miłość 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania 
hasła  mija 20 bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   36 
MUZEALNE DARY 

Nagrodę  10  zł  otrzymuje  MAŁGORZATA  WANTULOK 
z Ustronia,  os. Manhatan  10/12. Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomili  ustróniocy! 
Podziwejcie sie,  ludeczkowei  złoci,  dyć fórt  robiymy  w tym  naszym 

Ustroniu  jakisikej  porzóndki.  Niedowno  było  to,  wiycie,  sprzóntani 
świata i Ustroń też przi  tymu  ludzie wysprzóntali.  Teraz zaś chłapcy od 
Lcóna  wywozili  od  chałup  rozmaite  zielezne  zdziorba.  Snoci  było  też 
przi  tym  kapkę  krawalu,  bo rodzina  chciała Jozefowi,  co  je  muzykan
tym,  wyciepać jego  trómpete,  bo już  im przez  uszy  idzie, jak  Jozef  dóma 
na  ni  ćwiczy  i fórt  jednóm  a  te  samom  śpiywke  gro  dziesiyńć  razy 
dookoła.  Całe szczynści,  że Jozef  sie pokapowoł  i  trómpete  tak  dobrze 
schowoł,  że  chocioż  paniczka  z  dzieckami  całóm  chałupę  i  rozmaite 
szopki  do wyrchu nogami poprzewracali,  to  trómpety  nie naszli.  Naszli 
za  to moc rozmaitych  zieleznych  żdziorbów,  co ani nie wiedzieli, że ich 
majóm  dóma.  Tóż  chłapcy  od Leóna  mieli  co  wywożąc. 

Straszecznóm  łostude też mioł Ruda z Dobki,  bo mu sómsiedzi chcieli 
pumóc  wyciepać  do  capartu jego  starego  trabanta,  kiery  już  ledwie 
chodzi,  a jak  go  Ruda  zapuszczo,  to sie  takigo  hóku  na  całóm  Dobke 
narobi, jakby  co najmiynij  dwacet  traktorów jechało.  Tóż sómsiedzi  se 
myśleli, że jak  mu  to stare auto po cichu wyciepióm,  to bydzie  w Dobce 
spokój,  a  Ruda  se  nowe  auto  kupi.  Ale  Ruda  powiedzioł,  że  takij 
sómsiedzkij  pumocy  to ón nie potrzebuje,  tóż  mu  dali  spokój. 

Nó,  teraz zaś majóm  robić porzóndki  ze szczurami.  Boroki  szczury, 
ani  nie  wiedzom,  co  sie  to  na  nich  rychtuje,  jak  już  od  prziszłego 
pyndziałku  wszyndzi bydzie  trucina na szczury  położono.  Moja  kamrat
ka  Helynka  już  od  teraz  sie  staro,  coby  sie  przi  tym  wszyć kim  jej i 
kocury  nie potruły.  Bydzie  ich musiała  do  chlywka  pozawiyrać,  a na 
szpacyr  ich na porwózku  wykludzać.  Nó,  nima  sie  co śmioć,  jo  sama 
widziała, jak  na Manhatanie  szeł hólicóm jakisi  panoczek  z kocurym  na 
smyczy.  Kocur był  wystraszony,  rozglóndoł  sie na  wszycki  strony,  bo 
kocury  nie sóm  nauczone  na smyczy  chodzić.  Ale  do  wszyckigo  idzie 
prziwyknóć. 

Jak  sie rozchodzi  o porzóndki,  to trzeja by  też było zrobić  porzóndek 
z tymi,  co sie żle z klijyntami  łobchodzóm  i wadzóm sie z nimi,  zamiast 
im  wyónaczyć,  co  trzeja.  Oto  niedowno  była  żech  na  poczcie,  bo 
chciałach posłać  list  do  rodziny.  Widzym,  że jakisi  starzik  pyto  sie 
w  drugim  lokiynku  o  swojóm  pyndzyj,  a  paniczka  z  drugij  strony 
łokiynka  wadzi sie z nim, że przecapyndzyj  wziyłpocztorz  ze sobóm  i mu 
jóm  prziniesie.  Bor ok starzik  sie  tłómaczy,  że ón se dycki  na pocztę  po 
pyndzyj  chodzi.  Paniczka  mu  kozała  jakisi  pismo  napisać,  a  starzik 
bardzo nie wiedzioł, o co sie  to rozchodzi.  Nó, prowda, porzóndek  musi 
być i wszycko musi być poznaczone  kaj  trzeja, ale dyć  to idzie spokojnie 
załatwić  i pumóc jedyn  drugimu,  prowda? 

Hanka  z Manhatanu 
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