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Rozmowa  z prezesem  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Zacisze"   Karolem  Brudny m 

Przy ul. Konopnickiej  coś powstaje. Na razie postawiono płot. 
Mieszkańcy zastanawiają się, co się tam  buduje. 
Problem  jest  dość  stary.  Chodzi o  wybudowanie  placu  zabaw. 
Nakazy,  aby  coś  takiego  powstało,  znalazły  się  we  wnioskach 
z zebrań  grupy  członkowskiej os. Centrum, jest  też  odpowiedni 
zapis  z ZPCz  (Zebrania  Przedstawicieli  Członków).  Pierwotnie 
ustalono dwie lokalizacje. Pierwsza to właśnie ta przy ul. Konop
nickiej  i druga na działkach w okolicy  reduktorowni  gazu. Tym
czasem ZPCz z  14 czerwca tego roku podjęło stosowną uchwałę, 
na podstawie której plac powstaje właśnie w tym miejscu. Wystą
piliśmy o wsparcie do miasta i otrzymaliśmy pieniądze z Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy już pozytyw
ne doświadczenia z budową takiego placu ze środków miejskich 
na os. Manhatan. Czyli my dajemy teren a miasto buduje i przeka
zuje nam w użytkowanie. 
Co stanie się z drzewami  rosnącymi w miejscu  powstającego 
placu zabaw? 
Drzewa tam rosnące nie zostaną naruszone. Nie będziemy zajmo
wać całej działki, ale chcemy się skupić jak najbliżej drogi, w związ
ku z czym musimy przesadzić  tylko dwa drzewka. Reszta pozo
stanie nienaruszona. 
Tradycyjni e  plac  zabaw  był  położony  między  Przedsiębior
stwem Komunalnym a os. Zacisze. 
Ale ten plac był niechciany, a teren należał do gminy. 
Skoro gmina buduje na terenie spółdzielczym, to podejrzewam, 
że na swoim też by wybudowała. 
Obecnie teren należy do nas i decyzją ZPCz jest to teren do zago
spodarowania pod inwestycję budowlaną. Jeżeli założony program 
zostanie zrealizowany powstanie osiedle roboczo nazywane  Ko
nopnicka Bis. Część terenu pod działkami należy jeszcze do gmi
ny. Musimy to nabyć, by zagospodarować pod budownictwo. 
Jakie to będzie budownictwo? 
Wizja jest następująca: przede wszystkim  będzie to  samodzielne 
osiedle z własnym systemem komunikacji. By było przyjazne dla 
obecnie tam mieszkających, na byłym boisku powstanie jakby strefa 
ochronna, z zielenią, drogą i kilkoma garażami, a bardziej w kie
runku północnym, niewysoki  szeregowiec. 
Domki  jednorodzinne? 
Tak jakby,  ale  ułożone  szeregowo  około  dziesięciu  mieszkań. 
Byłaby to niska zabudowa, a dopiero na działkach powstanie ku
batura czterokondygnacyjna.  Wszyscy,  którzy  sobie  przypomina
ją stare czasy wiedzą, że tam miał powstać siódmy budynek osie
dla Konopnickiej, właśnie w miejscu gdzie my obecnie lokujemy 
budynek  wielorodzinny  na około 30 mieszkań.  Wszystko  to bę
dzie w miarę przyjazne dla już tam mieszkających. 
Jakie jest zainteresowanie członków nowym  budownictwem? 
W spółdzielni jest  167 członków oczekujących na mieszkanie. To 
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PARTNERSKI FESTYN 
Za nami  IV Festyn  Miast  Partnerskich. Do Ustronia zjechały 

delegacje ze wszystkich miast partnerskich. Była okazja do roz
mów, podsumowywania  współpracy. Przez całe sobotnie popo
łudnie  28  czerwca  partnerstwo  było  najważniejszym  tematem 
w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od uroczystej sesji po
święconej dziesięcioleciu partnerstwa z Hajdunanas  dzień wcze
śniej odbył się w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa wernisaż wy
stawy  plastyków  z tego  węgierskiego  miasta.  Po sesji  korowo
dem udano się z rynku do amfiteatru, a z zespołami  poszczegól
nych miast szli przedstawiciele  ich władz: 

Na miejscu w amfiteatrze zgromadzona publiczność miała oka
zję uczestniczenia w otwarciu nowego dachu nad widownią, cze
go  dokonali:  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor 
i burmistrz  Ireneusz  Szarzeć.  Witano też zagranicznych  gości. 
W  tym  roku  na czele  delegacji  partnerskich  miast  stali:  prezes 
Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  w  NeukirchenVluyn 
Herbert   Piest,  burmistrz  Hajdunanas  Andras  Eles,  radny  XI 
dzielnicy  Budapesztu Andras Szesztai,  przewodnicząca  Samo
rządu  Mniejszości  Polskiej  XI  dzielnicy  Budapesztu  Halina 
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75  LA T  OSP 
12 lipca  jednostka  Ochotni

czej Straży Pożarnej w Lipow
cu obchodzić będzie jubileusz 
75Iecia  istnienia.  O  godzinie 
12.00 odbędzie się koncert gór
niczej  orkiestry,  zaś  główne 
uroczystości  rozpoczną  się 
o  godz.  14.00  przed  Domem 
Strażaka w Lipowcu. 
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nie są zasobni ludzie. Część ma nadzieję na mieszkanie z odzyska
nych zasobów. 
Stwierdza Pan, że nie są to ludzie zasobni. Tymczasem powstają 
domki jednorodzinne kojarzące się raczej  z ludźmi  bogatymi. 
Dla kogo powstają? 
Realizacja w ramach zasad budownictwa mieszkaniowego w for
mie spółdzielczości mieszkaniowej jest bardziej przyjazna niż ja
kakolwiek inna. Ta szeregowa zabudowa może być zasiedlona przez 
tych, którzy obecnie mieszkają w blokach, a chcieliby sobie pod
wyższyć standard. Równocześnie zwalniają nam mieszkania. 
W  jaki  sposób  można  taki  domek  w  zabudowie  szeregowej 
otrzymać? 
Skóry na niedźwiedziu  się nie dzieli. Mamy członków oczekują
cych w kolejkach. 
Mieszkań jest kilk a a chętnych  może być wielokrotni e więcej. 
Jak  rozdzielać? 
Metod jest kilka. Może to być zasiedlane w formie własnościowej 
na podstawie spółdzielczego prawa własności. 
Na te domki są już złożone podania? 
Nie. 
To w jaki  sposób  będą  przydzielane  skoro  po  ogłoszeniu,  że 
jest taka możliwość, jednego dnia podanie złoży sto osób. Bę
dziecie  losować? 
Nie wybiegajmy tak daleko w przód.  Chciałbym natomiast poru
szyć jeszcze jedną sprawę związaną z budynkami przy ul. Konop
nickiej czyli problem  kanalizacji  odwadniającej. Krótko mówiąc 
zamakają piwnice. 
Coś o tym wiem, bo tam mieszkam. Gdy  mówiło się, że woda 
do góry  nie płynie nikt w spółdzielni  nie chciał w to uwierzyć 
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i budowano studzienki w ten sposób, że woda powinna płynąć 
do góry. Stąd zalane piwnice. 
Cały odpływ kieruje się do potoku Ustrońskiego.  W czasie suszy 
można zauważyć, że połowa rury wylotowej do potoku jest zajęta 
wodą nie płynącą. W przypadku  intensywnych opadów ten potok 
nie jest w stanie przejąć całej wody, nawet gdyby kanalizacja była 
wykonana poprawnie. Dlatego przy okazji budowy os. Konopnic
ka  Bis,  chcemy  uporządkować  stosunki  wodne.  Osiedle  będzie 
urządzane wyżej. 
Czyli  j uż  nas  całkowicie  zatopicie! 
Nie. Będziemy musieli, zgodnie ze sztuką  urządzić całą infrastruk
turę  odwadniającą.  Przy  okazji  więc  budowy  załatwimy  to,  co 
obecnie jest  tak uciążliwe dla mieszkańców. 
Chciałbym teraz zapytać o budynki, którym i już administruj e 
spółdzielnia. Rzuca się w oczy fatalny stan klatek schodowych, 
szczególnie na os. Manhatan. Nie wygląda  to estetycznie. 
Nie jest to dla mnie przyjemne. Sytuacja jest jednak taka, że prace 
wykonujemy ze środków funduszu remontowego. Potrzeby są duże, 
a klatka schodowa zawsze będzie w rankingu potrzeb dalej w sto
sunku np. do naprawy dachu. Musimy wybierać co jest pilniejsze. 
Opłaty  wnoszone  przez  mieszkańców  nie są  małe,  ale  z  trudem 
pokrywają bieżącą działalność.  Staramy  się oszczędzać,  zmniej
szamy zatrudnienie, obniżamy koszty, ale nie zawsze się to udaje. 
Brutalna prawda jest taka, że Spółdzielnia żyje z tego co wpłacają 
członkowie. Wszelkie dopłaty skończyły się w  1997 r. Tam gdzie 
to możliwe klatki schodowe malujemy. Pomalowano je na os. Cie
szyńskim, teraz malujemy na os. Centrum. Generalnie  i tę potrze
bę realizujemy. 
Wspomniał Pan, że spółdzielnia utrzymuj e się z tego co wpłacą 
członkowie.  Czy  są  członkowie  uchylający  się  od  płacenia 
czynszu? 
Jest grupa członków, których jakimiś działaniami windykacyjny
mi jesteśmy  w  stanie zmobilizować  do  obowiązku  płacenia,  ale 
jest  też grupa  trwale niepłacąca. Ta grupa  kosztuje spółdzielców 
rocznie około 30.000 zł. Podkreślam, że jest to grupa osób, w sto
sunku  do  których  posiadamy  wyroki  eksmisyjne.  Mieszkań  nie 
opuszczają, gdyż sądy orzekają eksmisję z zabezpieczeniem takiej 
osobie  lokalu  socjalnego,  który z kolei  może  dać  tylko  gmina, 
a gmina przecież też ma swoje potrzeby mieszkaniowe. Znajduje
my  się  więc  w  takiej  sytuacji,  że  człowiek  mieszka,  ma  ponad 
40.000  zł  zadłużenia  i śmieje  się  ze  wszystkich,  bo  nic  mu  nie 
można zrobić. Za prąd płaci, ale za wodę już nie, bo wodę płaci 
poprzez spółdzielnię.  Mamy  w stosunku  do niego wyrok  eksmi
syjny  przy  zabezpieczeniu  lokalu  socjalnego.  Proszę  sobie  wy
obrazić, że on śmieje się z sąsiadów, którzy płacą. Teraz zastana
wiamy się, czy nie skorzystać z ustawy o zaopatrzeniu w wodę, że 
Wodociągi umowę zawrą bezpośrednio z nim, a Wodociągi mają 
możliwość zakręcenia wody, gdy ktoś nie płaci, wskazując punkt 
czerpania wody w mieście. 
Ale to grozi tym, że fetor  z mieszkania bez wody będzie taki, że 
płacący sąsiedzi będą się musieli  wyprowadzić. 
Zdajemy  sobie  sprawę z tego,  że  próbując  rozwiązać  problem 
możemy sami sobie zaszkodzić. Jednak pamiętajmy, że spółdziel
nia jest  taką  instytucją, że za  tych  niepłacących,  płacą  inni. Nie 
podwyższamy  czynszów,  ale  pieniędzy  tych  brakuje,  chociażby 
na malowanie klatek  schodowych. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

t o  i  OWO 

Starostwo Powiatowe przyzna
ło nagrody w dziedzinie kultu
ry za 2003 r. Otrzymali je rzeź
biarz  i pedagog Jan Herma, et
nograf Małgorzata Kiereś oraz 
architekt Ryszard Makarewicz. 
Równocześnie 23 osoby z cie
szyńskiego  powiatu  uhonoro
wane zostały odznakami Zasłu
żony Działacz Kultury. Nagro

2  Gazeta  Ustrońska 

dę  Honorową  otrzymał  redak
tor Władysław  Oszelda. 

Przed  10 laty koszykarze Piasta 
Cieszyn pod wodzą trenera Sta
nisława Żyły wywalczyli awans 
do II  ligi. Grali w niej dwa sezo
ny. Niestety  obecnie po druży
nie nie ma śladu, podobnie jak 
po zasłużonym klubie. 

Koło  Przewodników  Beskidz
kich i Terenowych realizuje bo
gaty program imprez w sezonie 
2003. Odbyły się kolejne posia
dy w kurnej chacie Kawuloków, 
nie zapomniano o  „czwartkach 

przewodnickich", cyklu wycie
czek  szkoleniowych.  Szeregi 
50latka zasilili młodzi,  którzy 
po pomyślnym  zaliczeniu  kur
sów  i egzaminów,  dostali  tzw. 
blachy. 

30 lat z okładem funkcjonowa
ło  w  Cieszynie  Liceum  Me
dyczne. Jego mury opuściło bli
sko 2000 absolwentek i ponad... 
30 absolwentów. Część do dziś 
stanowi  kadry  cieszyńskich 
szpitali i przychodni.  Kres dzia
łalności  placówki  nastąpił 
w  1996  r.  Likwidatorem  było 
Ministerstwo Zdrowia. Nie po

mogły  protesty  i prośby  róż
nych gremiów. 

Wiosną  1993 r. na Giełdzie Pa
pierów Wartościowych w War
szawie pojawiły się akcje Poli
farbu Cieszyn. Wtedy była eu
foria  i nie  myślano  jeszcze 
o połączeniu z Wrocławiem, co 
sprawiło, że zarząd został prze
niesiony znad Olzy nad Odrę. 

Jedną  z  imprez  obchodzonego 
przed 10. laty jubileuszu 350le
cia Wisły był zjazd wiślan. Przy
jechali z różnych regionów Pol
ski, Niemiec, Włoch i USA. (nik) 
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1/2.07.2003  r. 
W  nocy  włamanie  do  ośrodka 
zdrowia  przy  ul.  Mickiewicza. 
2.07.2003  r. 
O  godz.  6.50  na  ul.  Katowickiej 
kierujący  oplem  corsą  mieszka
niec  Żor  najechał  na  tył  skody 
octavia,  kierowanej  przez  miesz
kankę  Międzyświecia.  Obrażeń 
ciała doznał  kierowca  corsy. 
2.07.2003  r. 
O godz.  11.30 na ul. Sanatoryjnej 
kierujący  fiatem  126  p  mieszka
niec  Ustronia  wymuszał  pierw
szeństwo przejazdu  i doprowadził 
do  kolizji  z polonezem,  kierowa
nym  przez  katowiczanina. 
2.07.2003  r. 
0  godz.  12.15 mieszkaniec  Ustro
nia jadący  „maluchem"  z  niezna
nych  przyczyn  zjechał  z  jezdni 
1 uderzył  w drzewo. 
2.07.2003  r. 
W  centrum,  przy  ul.  3  Maja  nie
znany  sprawca  wyrwał  torebkę 
obywatelce  Wielkiej  Brytanii. 

4.07.2003  r. 
Między  godz.  13 a  17 ukradziony 
został  fiat  punto  mieszkanki  Ci
sownicy,  zaparkowany  przy  ul. 
3 Maja. 
6.07.2003  r. 
O  godz.  5.45  na  ul.  Cieszyńskiej 
nietrzeźwy kierowca micry  stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 
w  budynek.  Badanie  wykazało  
2,56  i 2,44  prom.  alkoholu. 
6.07.2003  r. 
Na  ul.  Skalica  mieszkaniec  Sie
mianowic Śląskich, kierujący fia
tem  uno,  wymuszał  pierwszeń
stwo  przejazdu  i uderzył  w  forda 
escorta,  którym  jechał  mieszka
niec  Cieszyna. 
6.07.2003  r. 
O godz.  23  policjanci  KP  Ustroń 
zatrzymali  na  os.  Cieszyńskim 
nieletniego  ustroniaka,  który 
znajdował  się  pod  wpływem  al
koholu.  Młody  człowiek  uderzył 
pięścią w citroena C5.  Właściciel 
samochodu,  jeśli  będzie  chciał 
zgłosić  uszkodzenie,  proszony 
jest o kontakt  z ustrońskim  komi
sariatem.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSK A 
Straż  Miejska  na  bieżąco  pilnuje 
prawidłowości  plakatowania na te
renie  miasta.  Podejmowane  są  in
terwencje w stosunku do osób roz
wieszających plakaty w miejscach 
do tego nie  przeznaczonych. 
W  ostatnim  czasie  pojawiło  się 
w Ustroniu bardzo dużo  plakatów 
dotyczących mającego odwiedzić 
miasto  cyrku.  Plakaty  te  były 
przypinane  bezpośrednio  do 
drzew,  niektóre  zerwane,  leżały 
na ziemi. 2  lipca właściciela  cyr
ku  ukarano  mandatem  100  zł  za 
zaśmiecanie  miejsc  publicznych 
oraz  nakazano  dokładne  uprząt
nięcie  wszystkich  plakatów. 

3 lipca strażnicy zostali poinformo
wani  o  zaginięciu  kratek  ścieko
wych z ul. Gościradowiec. Miejsca 
te zostały zabezpieczone, powiado
miono odpowiedzialne służby oraz 
przeprowadzono kontrolę punktów 
skupu złomu  w mieście. 

W ostatni  weekend  zabezpieczano 
porządek  podczas  odbywających 
się  imprez  kulturalnych.  Przepro
wadzono  również  szczegółową 
kontrolę  wszystkich  osób  handlu
jących w okolicach  amfiteatru. 

5  lipca  dwukrotnie  interwenio
wano  wspólnie  z policją w  spra
wie  zakłócania  porządku  pu
blicznego  w centrum  miasta  i na 
Równicy.  (ag) 

S U P E R M A R K E T Y  F T E C T E l f f T 
SKLEP  2  SKLEP  1 
USTROŃ,  ul.  3 Maja  44  USTROŃ  Hermanice,  ul.  Skoczowska  76, 

pon.  sob. 722  pon.  sob.  721 
niedz.  1022 

Realizujemy  zamówienia  na  te lefon 
i  przez  Internet:  www.jelenica.com.pl 

Warunki dowozu  towaru do  klienta: 
 minimalna wartość zamówienia   40 zl 
 w granicach 4 km od Supermarketu dojazd gratis 
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Rozpoczą ł  si ę dług o oczekiwan y  remon t Szkoł y  Podstawowe j  nr 2.  Robo 
ty dotycz ą główni e ociepleni a  budynk u  i remont u  dachów .  Fot . W.  Sucht a 

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki" w Ustroniu  informuje, że 
osoby  zainteresowane  prowadzeniem  handlu  w Parku  Kuracyj
nym w dniu 24 sierpnia 2003 roku w czasie Dożynek,  proszone 
są o skłądanie podań  w Urzędzie Miasta w Ustroniu  w pok.  25 
do  14 sierpnia 2003 r. 

Nie  przypięty  rower,  to gratka  dla  złodziei.  W sezonie  czę
sto giną  „górale",  ale 3  lipca z osiedla Manhatan  rower  górski 
zabrali  policjanci, bowiem  o jednośladzie  najwyraźniej zapo
mniał właściciel. Rower jest do odebrania w Komisariacie  Po
licj i  w  Ustroniu.  Dobrze  byłoby,  gdyby  niefrasobliwy  rowe
rzysta, okazał przy odbiorze dokumenty  potwierdzające, że to 
jego pojazd.  (mn) 

Ci, którzy od nas odeszli: 
Mari a Greń  lat 76  ul. Spokojna  14 
Jarosław  Kohut  lat 42  ul. Armii  Krajowej 3 
Helena  Lipowczan  lat 79  ul. Długa 37 
Otyli a  Pająk  lat 86  os. Manhatan 5 
Stanisław  Sikora  lat 33  ul. Kręta  17 

AGRESYWNI TURYŚCI 
Kilkoma dniami  zwolnienia  lekarskiego przypłacili  ustrońscy 

policjanci  nocną  interwencję.  W  sobotę,  5  lipca,  30  minut  po 
północy  próbowali  okiełznać  trzech  pijanych mężczyzn,  którzy 
szli środkiem ul. 3 Maja. Mieszkańcy Rudy Śląskiej zareagowali 
agresją i rzucili się na stróżów prawa. Pobili ich i próbowali uciec. 
Zatrzymał  ich patrol operacyjny, wezwany by udzielić wsparcia. 
Wobec bitnych turystów prowadzone jest postępowanie  przygo
towawcze.  Odpowiedzą  za  naruszenie  nietykalności  osobistej 
policjantów i znieważenie  ich.  (mn) 
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Najlepsze życzenia dla  jubilatów : 
Hermina  Dryja k  lat 80  ul. 
Anna  Dzida  lat 80  ul. 
Stanisław  Hanas  lat 80  ul. 
Wanda  Kaniewska  lat 80  os. 
Jan Kołodziej   lat 80  os. 
Andrzej  Lukas  lat 94  ul. 
Emili a  Macura  lat 85  ul. 
Helena Śliż  lat 80  ul. 
Paweł Wiencek  lat  100  ul. 

Sztwiertni  8/5 
Różana 9 
Gen. Sikorskiego 6 
Manhatan  9/12 
Manhatan  4/36 
Daszyńskiego  52/2 
3 Maja  16/23 
Gałczyńskiego 45 
Wiślańska 31 a 

Tłoczn o  na ul .  Konopnickiej .  Fot . W.  Sucht a 
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PARTNERSKI  FESTYN 
(dok. ze str. 1) 

Wesołek,  starosta  Luhacovic  Bohuslav  Marhoul ,  prezydent 
Pieszczan  Remo Cicutto. 
 Dziękujemy za to wszystko co się stało do tej pory  za dziesięć 
lat partnerstwa  z Hajdunanas, trzynaście  lat współpracy  z Neu
kirchenVluyn, za partnerstwo ze wszystkimi  miastami   mówił 
I. Szarzeć.  Szanowni państwo pozwólcie pochwalić się. Witam 
serdecznie już  pod  nowym, jedynym  w  Polsce  takim  dachem. 
Myślę, że spotkamy się tu jeszcze wiele razy. 

Na scenie stali  przedstawiciele  wszystkich  miast  obdarowani 
piernikowymi serduszkami. Wszyscy pozdrawiali ustrońskąpu
bliczność,  niektórzy  wplatając w  to  polskie  słowa,  co  budziło 
aplauz widowni. 
 Jest naszą ogromną  radością,  że gościmy  dziś  przedstawicieli 
wszystkich naszych partnerskich miast  mówiła E. Czmbor.  IV 
Festyn  Miast  Partnerskich,  podobnie jak  poprzednie jest  wiel
kim przeżyciem, wielką uroczystością. Tym Festynem rozpoczy
namy nasz sezon  letni w Ustroniu. 

Następnie prezentowały się zespoły z partnerskich miast. Kon
cert prowadzili aktorka warszawska Joanna  Kurowska  i znany 
już ustrońskiej publiczności  redaktor  Leszek  Mazan. 
 Jestem zaskoczona wysokim poziomem  tej imprezy, występu
jących zespołów tanecznych  i wokalnych  mówi J. Kurowska. 
Szkoda, że nie było telewizji, by pokazać szerszej publiczności 
jak znakomicie śpiewa młodzież, wraca do polskiej tradycji, jak 

Partnersk i  korowód .  Fot . W.  Sucht a 

znakomicie brzmi zespół z Węgier, jak pięknie tańczą i śpiewają 
Czesi, Słowacy. Okazuje się, że młodzież nie jest bezduszna,  in
ternetowa, ale ma swoje pasje i to jest piękne. Do tego inteligent
na publiczność,  nagradzająca brawami  zespoły, w których  pre
zentacjach  widoczna  była  włożona  praca.  Tu  nie  było  miejsca 
dla  kiczu.  Po  raz  pierwszy  widziałam  tę  imprezę  i jestem  pod 
wielkim  wrażeniem. 

Festyn  kończył  się  późnym  wieczorem.  Zimno  sprawiło,  że 
nie wszyscy dotrwali  do  finału, a ten jak zwykle był  uroczysty. 
Tego dnia na scenie amfiteatru wystąpiło około 250  wykonaw
ców, w tym  180 z partnerskich miast  Ustronia. 
 Cieszę się, że Festyn zbiegł się z dziesięcioleciem  partnerstwa 
z Hajdunanas  mówi prezes ustrońskiego Towarzystwa Kontak
tów Zagranicznych Andrzej  Piechocki.  Partnerzy się sprężyli, 
zaprezentowali  zróżnicowany  program  na  profesjonalnym  po
ziomie. Zawsze jest  tak, że nie wiadomo  do końca, jak  występ 
będzie wyglądał, ale do tej pory jeszcze się nie zawiedliśmy. Pobyt 
partnerów w Ustroniu podczas Festynu jest dość krótki i dlatego 
możliwe  są jedynie  kontakty  miedzy  poszczególnymi  zespoła
mi.  Młodzież  się poznaje,  integruje się.  Obserwowałem  nawet 
na próbach  przed koncertem jak sobie kibicują  świetnie się ba
wią. Właśnie te kontakty są najcenniejsze. 

Podczas Festynu było to widoczne, gdyż na scenie dominowa
li ludzie młodzi. Na widowni też nie zabrakło młodzieży z aplau
zem  przyjmującej występy  swych  rówieśników.  W  tle  takich 
międzynarodowych  występów, w dniu dzisiejszym musi  narzu
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La Balance .  Fot . W. Sucht a 

cać się skojarzenie z jednoczącą  się Europą. Akcentem  to pod
kreślającym było wspólne w finale wykonanie „Ody do radości" 
przez wszystkie zespoły wraz z publicznością. 
 Organizujemy  festyn jako Urząd Miasta wspólnie z Towarzy
stwem  Kontaktów  Zagranicznych    mówi  naczelnik  Wydziału 
Kultury  UM Danuta  Koenig.   Mieliśmy  trochę mało czasu na 
przygotowanie  tej imprezy, gdyż nie planowaliśmy jej w Ustro
niu. Kiedy jednak  okazało  się, że Podebrady  w Czechach  z fe
stynu  rezygnują, został  nam  miesiąc  na  przygotowania.  To za 
mało czasu, więc było trochę  nerwowo. 

Festyny  Miast Partnerskich  w kolejnych  latach planowane są 
w  Ustroniu  jako  nasza  stała  impreza.  Za  rok  prawdopodobnie 
spotkamy się znowu.  Wcześniej, po dwóch  Festynach w Ustro
niu chciano  tę  imprezę kontynuować  w naszych  miastach  part
nerskich.  Poprzedni  Festyn  odbył  się  w  Pieszczanach.  W  tym 
roku miały to być czeskie Podebrady, czyli partner naszego part
nera. Nie udało się i postanowiono wrócić do Ustronia. Jak będą 
wyglądały Festyny w latach  przyszłych? 
 Korowód  powinien  się zaczynać na Zawodziu, by było to wi
doczne  także dla  kuracjuszy  mówi  A. Piechocki.   Trzeba  też 
brać  pod  uwagę  pory  posiłków  kuracjuszy,  by  uczestnicząc 
w korowodzie, mogli potem zostać na występach w amfiteatrze. 
Może uda się także w mieście rozstawić  kilka scen w ekspono
wanych punktach, gdzie zespoły mogłyby  prezentować  dłuższe 
występy, by później w amfiteatrze dać krótszy występ podsumo
wujący. Wydaje mi się, że skoro zespół jedzie  kilkaset  kilome
trów, to jednak chce się w pełni zaprezentować, co podczas jed
nego koncertu dla wszystkich nie jest możliwe. Dodatkowo mia
sto ożyje artystycznie. 
 Będziemy chcieli zakwaterować wszystkie zespoły  i delegacje 
w centrum miasta, co ułatwi samą organizację  twierdzi  D. Ko
enig.  Mniej czasu pochłaniać będą sprawy przewozu,  zgrywa
nia terminów. Dobrym miejscem dla młodzieży może być Szko
ła Podstawowa nr  1 Jako  miejsce zakwaterowania. Trzeba sobie 
też zdawać sprawę z tego, że partnerami  Ustronia są niewielkie 
miasta  mające zazwyczaj po  kilka  zespołów.  Skoro  Festyn  ma 
się  odbywać  w  Ustroniu,  to  trudno  co  roku  przedstawiać  tych 
samych wykonawców.  Dlatego planujemy, by podczas  Festynu 
występowały, obok naszych partnerów, zespoły z naszego regio
nu. Chcemy też, aby w większym stopniu miasta partnerskie za
istniały na straganach wokół amfiteatru. Zamierzamy  też zorga
nizować jedną imprezę integrująca wszystkich wykonawców. Zor
ganizować  im więcej czasu na wzajemne poznanie się.  (ws) 

Pomoc  i wsparcie  rozbudza  w sercach  innych  ludzi 

wiarą  i nadzieją  w dobro  i  miłość. 

Parafia EwangelickoAugsburska  w  Ustroniu 
dziękuje  Michałowi  Bożkowi, 

właścicielowi  WNW M  Ustronianka 
za ufundowanie  parkingu 

przy  kościele  ap.  Mateusza  w  Polanie. 
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WAGA  MAŁYC H 
OJCZYZN 

Tak jak w poprzednich  latach, podczas finałowego koncertu 
Festynu Miast Partnerskich konferansjerkę dowcipnie prowa
dził  Leszek  Mazan,  znany  dziennikarz,  miłośnik  Krakowa, 
Galicji , Szwejka. Na przyjazd do Ustronia  przygotował wiele 
ciekawostek  o miastach  partnerskich.  Publiczność  w amfite
atrze dowiedziała  się m.  in., że w okolicach  Pieszczan  pewna 
arystokratk a  zamordowała  800 dziewic,  a historia  czeskiego 
zbójnika przypomina  legendę o Ondraszku. Po koncercie wie
lu widzów zapamięta pewnie, że jedyny, oryginalny pas cnoty, 
można oglądać w Cieszynie. 

Jak Pan zareagował na kolejne zaproszenie do Ustronia? 
Odebrałem je jako fatalną prognozę pogody. Pewny byłem, że zno
wu będzie  lało, jak to zwykle w Ustroniu, podczas Festynu Miast 
Partnerskich.  Powiedziałem,  że  oczywiście,  bardzo  chętnie  we
zmę  udział  w  tej  imprezie,  ale  co  z  tą  pogodą?  Czy  mam  brać 
parasol? Na to pani Danuta Koenig się oburzyła, powiedziała, że 
sobie wyprasza  i że jesteście zadaszeni. Zrobiło mi się  lżej na du
szy i byłem niezmiernie ciekaw tego nowego amfiteatru. I tak praw
dę mówiąc, chciałbym, żeby trochę popadało, żeby deszcz pobęb
nił w ten efektowny dach. Żeby się sprawdził.  Bo jest  rzeczywi
ście imponujący. 
Przed chwilą  składał Pan autografy na plakatach  z wizerun
kiem Franza Josefa. Czy rozmowy o Szwejku, Galicji , Krako 
wie nie męczą już  Pana? 
Razem z Mirosławem Czumą napisałem książkę „Austriackie ga
danie czyli encyklopedia galicyjska", która zawiera ponad 600 haseł 
0 czasach, które mijają wraz z nami. Naszym marzeniem jest kon
tynuowanie  tego  tematu  w drugiej części  i dlatego ogromnie  się 
cieszę, kiedy ktoś przychodzi  do mnie i mówi: „A wie Pan, bo to 
1 to, było  trochę  inaczej". W czasie takich  spotkań  odnaleźliśmy 
rodzinę żołnierza, który w ramach służby wojskowej był dwojni
kiem czyli sobowtórem Franciszka Józefa, zastępując go podczas 
wielu  uroczystości.  Dzięki  pasjonatom  odkryliśmy  piękny  opis 
przyjazdu cesarza do Cieszyna. Zresztą ze Śląskiem  Cieszyńskim 
wiąże się wiele ciekawych historii. 
A może ostatnio zainteresował  Pana zupełnie nowy temat, hi
storia  innego okresu, innego  regionu? 
Miałem  to szczęście, że całe moje dziennikarskie  życie  zawodo
we, pracowałem w informacji. W oddziale terenowym prasy kra
kowskiej, w  oddziale  miejskim,  dla  telewizji  robiłem  programy 
informacyjne o  tematyce  regionalnej,  relacjonowałem  wydarze
nia dla Wiadomości, potem dla Polskiej Agencji Prasowej z Pragi. 
Zwłaszcza na tych ostatnich stanowiskach, zmuszony byłem zaj
mować się tematem, którego nie znoszę czyli wielką polityką. Ani 
ta mała, ani ta wielka, nigdy mnie nie pociągały. Tematy  lżejsze, 
szwejkowskie  traktowałem  jak  odtrutkę.  I  w  1981,  i w  1989, 
w chwilach dużego napięcia szedłem sobie do praskiej biblioteki 
i czytałem  stare  gazety,  podręczniki  szkolne.  Te ostatnie  uwiel
biam przeglądać. Historie galicyjskie, austrowęgierskie chyba ni
gdy mi  się nie  znudzą.  Mam  nadzieję, że zostawię  po sobie  pe
wien ślad. Zwłaszcza teraz, kiedy udaje mi się wiele rzeczy zebrać 
do kupy, bo znalazłem wspaniałego partnera w osobie Mirosława 
Czumy,  redaktora  naczelnego  „Przekroju" przez  28  lat,  którego 
żaden wiatr historii nie zmógł. Czego i państwa gazecie życzę. 
Mim o że ostatnio panuje moda na prowincję, to jednak głów
ne trendy,  także  tę modę, dyktuj e Warszawa.  Czy  Pana  zda
niem spojrzenie  inne niż warszawskie,  ma w ogóle szansę za
istnieć w polskich  mediach? 
My na pytanie: „Co to jest  Warszawa?", odpowiadamy,  że jest  to 
pierwszy  przystanek  za  Krakowem.  To  smutne  zjawisko, o  którym 
pani mówi, obrodziło mnóstwem dowcipów antywarszawskich. Ale 
tak  niestety jest.  W Warszawie  są pieniądze  i mnie osobiście  nie 
zdziwił fakt, że najstarszy polski tygodnik ilustrowany   „Przekrój" 
przeprowadził się do Warszawy. Wszyscy przenoszą się do stolicy, 
zwłaszcza ludzie z dużą siłą przebicia, talentem, umiejętnością prze
pychania się łokciami. Ostatnio z krakowskiego na warszawski zmie
nił adres Andrzej Mleczko. Pewnie, że mu żal, że tęskni za mgiełką 
nad Błoniami, świtem nad  Sukiennicami, ale mówi: „Co mam  ro
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bić?". To nie jest nasza polska specyfika podobnie jest na Węgrzech, 
w Czechach, niemniej jednak przekonany jestem, że warto mówić o 
miejscach innych niż te w cieniu Pałacu Kultury i Nauki  im. Józefa 
Stalina. Warto podkreślać wagę małych ojczyzn, zwłaszcza, że ist
nieje coś, co się oparło obyczajowej unifikacji warszawskiej czyli 
język.  I powiedziałem swoim córkom, że się wyprę ojcostwa, jeśli 
któraś powie mi w domu „faworki". 
Mówi  Pan z miłością  o  Krakowie,  Galicji , Czechach,  ale czy 
przypadkiem  nie wyjeżdża  Pan  na wakacje  na  Mazury  albo 
na Wyspy  Bahama? 
Na Mazury nie, bo tam dmucha. Jeśli chodzi o jeziora, to Rożnow
skie, bo tam się wychowałem. Zdarza mi się bywać w miejscach 
egzotycznych, ale wszędzie szukam śladów galicyjskich i ostatnio 
na Kubie spotkałem  kelnera, który  mówił z pięknym  zaśpiewem 
z polski południowej. Tutaj czujemy się najlepiej, a moja żona nie 
uznaje innego uzdrowiska niż Ustroń. A teraz, kiedy dowiedzieli
śmy się, że takiego dachu nie ma w całej Polsce... 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monik a Niemiec 

(    ^ 

W  dawnym 

Ustroński basen, który zachował się jedynie na licznych wido
kówkach  i  zdjęciach  w  tym  roku  obchodziłby  70lecie.  Jego 
otwarcie,  które nastąpiło 2  lipca  1933 r. było wielkim  świętem 
dla miejscowej społeczności. Brał w nim udział także wojewoda 
śląski  Michał  Grażyński.  Po otwarciu  nastąpiły  międzynarodo
we  zawody  pływackie  w  10  konkurencjach,  wystąpiła  też  mi
strzyni Polski w skokach z trampoliny. W okresie międzywojen
nym w sezonie  letnim na basenie przeprowadzano naukę pływa
nia,  obok  istniały  już  wówczas  korty  tenisowe.  W  przeszłości 
stanowił on niewątpliwie atrakcję dla licznie przybywających do 
Ustronia gości oraz mieszkańców.  Lidi a Szkaradnik 
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Ustroń  ponownie  znalazł  się  w  czołówce  polskich  miast. 
W „Złotej Setce Samorządów" dziennika „Rzeczpospolita" i Cen
trum  Badań  Regionalnych  Ustroń  uplasował  się  na  49  miejscu. 
W  rankingu  oceniano gminy, które zachowują dyscyplinę  finan
sową, a o miejscu decydowały następujące czynniki: 
 wielkość inwestycji w latach 20002002 na mieszkańca, 
  inwestycje  f inansowane  przez  osobne  fundusze  celowe  przez 
spółki sektora usług komunalnych będące własnością gminy, 
 procent dochodów gminy przeznaczanych na  inwestycje, 
 aktywność mieszkańców, na którą składa się frekwencja w wy
borach samorządowych,  liczba organizacji non profit, liczba czy
telników bibliotek, 
 zdolność przyciągania nowych mieszkańców  wskaźnik dla bi
lansu migracji i budownictwa mieszkaniowego w latach 20002002. 

Dla  Ustronia  poszczególne  wskaźniki  wyniosły  (w  nawiasach 
gmina o najwyższym wskaźniku):  inwestycje w budżecie  2097 
zł  na  mieszkańca  (Kołbaskowo  w  woj.  zachodniopomorskim  
5312), inwestycje poza budżetem  0 (Polkowice w woj. dolnoślą
skim 740), wysiłek  inwestycyjny  36 (Kołbaskowo  64), aktyw
ność społeczna   43,9 (Skórcz w woj. pomorskim  75,3), przycią
ganie  nowych  mieszkańców    8,4  (Dobra  w  woj.  zachodniopo
morskim  39,1). 

Ogólny  wskaźnik  Ustronia    2.185,3.  Na  pierwszym  miejscu 
Kołbaskowo  5.446,2. Pięć gmin uzyskało wskaźnik powyżej 5000, 
jedna powyżej 4000 i dziesięć powyżej 3000. 

Tak jak w innych rankingach sporo w czołówce gmin na obrze
żach  wielkich  miast. Z woj. śląskiego  poza  Ustroniem  w Złotej 

KOLORY  POŁUDNIA 
W Oddziale  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" czynna jest 

wystawa  obrazów  Marii  ElsnerMichalskiej,  od  20  lat  miesz
kającej na  południu  Francji  w  prowansalskim  Reillanne.  Ar
tystka  jest  absolwentką  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Krako
wie, należy  do Związku  Polskich  Artystów  Plastyków.  Swoje 
prace prezentowała na 28 wystawach  indywidualnych  i 19 zbio
rowych  w  galeriach  Francji,  Holandii,  Niemiec,  Hiszpanii, 
Szwecji,  USA,  Czech  i Polski.  Jej  obrazy  są  pełne  południo
wego słońca opierającego się na ścianach  charakterystycznych 
dla południa Francji budynków. Od  razu  narzucają się  porów
nania  z  malarstwem  przełomu  XIX  i  XX  wieku.  To  wąskie 
uliczki pełne cienia pod błękitnym  niebem, zaułki. Maria  Folt
zer  tak pisze o malarstwie  Marii  ElsnerMichalskiej: 

Wąskie kręte uliczki, podcienia,  czerwone dachy, schodki.  Por
trety miasteczek zatrzymanych  w czasie, bez znamion  naszej hała
śliwej epoki. Żadnej twarzy, żadnego ruchu  tajemnica.  Gdzienie
gdzie przemknie  się  ludzka sylwetka, dyskretna  i cicha. 

U gro we  mury 
ozłocone światłem 
ukrywają życie,  to 
tętniące  serce, 
ukryte przed niedy
skretnymi spojrze
niami.  Ostre kon
trasty świateł i cie
ni oddane są tutaj 
w  delikatnych  to
nach  stapiających 
się  ciepłych barw. 
W sumie, doskona
ła równowaga pre
cyzyjnych  linii 
i  barwnych  półto
nów, ścian emanu
jących  wewnętrz
nym  światłem.Ich 
bogata  meteria 
świadczy  o  szla
chectwie nagroma
dzonym  w  czasie 
wielu minionych lat. 
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Setce znalazły się na miejscach: 17. Ornontowice, 21. Starcza, 25. 
Pawłowice, 39. Suszec, 59. Świerklany. 

W podsumowaniu  Wisła Surażska pisze w „Rzeczpospolitej": 
W obawie przed  narastaniem  długu publicznego,  kolejni  mini

strowiefinansów  zniechęcają samorządy do wykorzystywania swo
ich zdolności kredytowych. Jednak niewykorzystane zdolności kre
dytowe oznaczają godzenie się na braki w lokalnej  infrastrukturze 
i  marnowanie  szans  na  rozwój.  W tych  warunkach  rząd,  który 
martwi się o zadłużenie samorządów, przypomina  alkoholika,  któ
ry  próbuje  narzucić  powszechną  prohibicję,  aby  zapewnić  sobie 
wyłączny dostęp do trunków. Mówiąc wprost: kasa  samorządowa 
jest przez  Ministerstwo Finansów  traktowana jak  rezerwa służąca 
do łatania dziur w budżecie państwa.  (...) 

Inwestycje  samorządowe  są  mocno  zróżnicowane  regionalnie 
Najbardziej  niechętne  inwestycjom  są gminy  województwa  opol
skiego    w  ciągu  ostatnich  trzech  lat zainwestowano  tu  średnio 
558 zł na jednego  mieszkańca.  Gminy  mazowieckie  wydały  pra
wie dwa razy tyle (1041 zł), ale te wydatki nie są rozłożone  równo. 
Najwięcej  inwestują  gminy  silnie  związane  z  Warszawą  (leżące 
w tzw. obszarze metropolitalnym).  Chętnie inwestują też samorzą
dy dolnośląskie  (925 zł na mieszkańca)  i pomorskie  (919 zł). 

Co  ciekawe  to zróżnicowanie  nie  zależy  od  dochodów  gmin. 
Najmniej  inwestujące gminy  woj. opolskiego  mają wyższe docho
dy niż gminy podkarpackie,  które mimo  małych dochodów  inwe
stują znacznie  więcej. Najbogatsze gminy śląskie  inwestują  znacz
nie mniej niż o wiele biedniejsze gminy  pomorskie. 

Przed rokiem Ustroń znalazł się w Złotej Setce, na miejscu 81. 
Odnotowano spory awans. Przypomnieć wypada, że niedawno w 
rankingu  „Wspólnoty"  dotyczącym  atrakcyjności  inwestycyjnej 
małych miast, Ustroń znalazł się na 5 miejscu w Polsce.  (ws) 

Wydawnictwo  „Koinonia" działające w  ramach  Chrześcijań
skiej Fundacji „Życie i Misja" sprzedaje swoje książki i czasopi
sma w całym kraju. Można je kupić w tak znanych sieciach  księ
garskich jak Empik, Matras, również poprzez internetowy portal 
Wirtualna Polska. Trudno byłoby wymienić wszystkie tytuły  ich 
książek,  liczone  są już  na  dziesiątki.  Autorami  są  dyrektorzy 
Fundacji Alina i Henryk Wiejowie oraz zagraniczni pisarze. Tłu
maczeniem  i przygotowaniem  polskich  wydań  zajmują się oso
by związane z ustrońskim  wydawnictwem. 

AKTYWNA  POSTAWA 
Książek  firmowanych  przez  „Koinonię"  szukać  będziemy 

w dziale psychologicznym  i na półkach  z szeroko  rozumianymi 
poradnikami.  Ostatnio  znalazło  się  tam  na  przykład:  „Małżeń
stwo o jakim  marzymy" A.  i H.  Wiejów. Okazuje się, że nigdy 
nie jest  za  późno,  by  taki  związek  stworzyć,  nawet jeśli  więzi 
między małżonkami naznaczone sąjuż konfliktami  i rutyną. Nie 
jest  to jednak  łatwe,  ani  nie dzieje  się automatycznie    podkre
ślają autorzy. Nie podają gotowej recepty, zapraszają do wspól
nych przemyśleń.  Warto  spróbować. 

„Ludzie szerokich horyzontów" Douga Cartera w tłumaczeniu 
Grażyny  Kożusznik  ma pomóc  przezwyciężyć  wąskie  spojrze
nie  na  życie.  Do  czytania  zachęca  okładka  z  szybującym  nad 
górami orłem  i pytanie wydawcy: Czy jesteśmy  na tyle  odważni, 
by zmierzyć  się z zdaniem,  które  jak  nam się wydaje  przekra
cza nasze  możliwości?  Przekonajmy się. 

„Sprawy  Intymne" Lindy Dillow to niezwykła opowieść o ko
chaniu.  W bezpośredni,  acz  delikatny  sposób  autorki  (przedsta
wiają, jak  pięknym  darem Stwórcy dla człowieka jest  seks w mał
żeństwie oraz w jaki  sposób  mąż i żona mogą się nim w pełni  cie
szyć. Książka jest  przeznaczona  dla kobiet, jednak  czytelniczki  są 
zachęcane,  by w miarę możliwości pewne fragmenty  czytać  razem 
z mężem. Przykłady z życia autorek mogą motywować do podjęcia 
wysiłku w celu odświeżenia  małżeństwa.  Dowodzą  też, jak  wiele 
zależy  od  aktywnej  postawy  obu  współmałżonków,  od  ich  chęci 
czułego, pełnego  miłości i oddania okazywania sobie uczuć. Prze
czytanie tej książki może zmienić życie niejednego małżeństwa  [...] 
pisze Joanna Kościuk zachęcając do czytania na stronach www.mi
sia.org/koinonia.  Parafrazując tytuł  filmu  Woody  Allena  można 
powiedzieć, że jest to książka o tym wszystkim, co chciałyby wie
dzieć o seksie, a boją się zapytać, kobiety nie poddające się dykta
towi „Cosmopolitan" i innych psuedo feministycznych czasopism. 
Trzeba się odważyć... i przeczytać.  (mn) 
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LIST  DO  REDAKCJI 
Wywołany  do  tablicy  przez  Pana  Zbigniewa  Niemca  (list  w 

sprawie Bładniczki zamieszczony w „Gazecie Ustrońskiej" z dnia 
5 czerwca), poczułem się trochę jak uczeń, zupełnie zaskoczony 
wezwaniem do odpowiedzi, bo dotąd cichutko i bezpiecznie drze
miący sobie gdzieś w ostatniej ławce, z całkowitą pewnością  że 
to przecież „nie moja kolej na  odpytywanie". 

Obawiam  się jednak,  że  w  sprawie  regulacji  Bładniczki  nie 
będę miał nic nowego  do powiedzenia.  W zamieszczonych  do
tąd  na  łamach  „Gazety  Ustrońskiej"  listach  i  wypowiedziach 
mieszkańców  Ustronia,  oburzonych  efektem  regulacji  koryta 
Bładniczki, powiedziano zdaje się już wszystko. Całkowicie zga
dzam  się z propozycją zainstalowania  progów na  wybetonowa
nym odcinku Bładniczki, bo to rzeczywiście jedyny sposób, aby 
spowolnić nieco jej nurt  i przyśpieszyć proces przykrycia  (przy
najmniej częściowego) betonowego dna potoku żwirem  i kamie
niami, co pozwoli na odtworzenie choćby namiastki naturalnych 
siedlisk dla roślin  i zwierząt. 

O  ile mnie pamięć  nie myli,  to przedstawiciel  administratora 
Bładniczki na łamach „Gazety Ustrońskiej" tłumaczył kiedyś, że 
świeży beton szybko pokryje się żwirem  i kamieniami, a betono
we ażurowe płyty na brzegach potoku porosną roślinami  i wszyst
ko  będzie jak  dawniej.  Od  wybetonowania  Bładniczki  minęło 
już  kilka  lat  i nic.  Co  ważniejsze   wystarczy  rzucić  okiem  na 
inny odcinek Bładniczki, od ul. Daszyńskiego do połączenia się 
potoku z Młynówką, który także jest kamiennobetonowym  ko
rytem. Tam również nie ma progów  i nie ma  żwirowokamien
nego dna, a ten  fragment Bładniczki  wygląda  tak  od  chyba  już 
kilkudziesięciu  lat. To dobry przykład potwierdzający zasadność 
wprowadzenia  progów  w  koryto  Bładniczki.  Przyrodzie  trzeba 
czasem pomóc naprawić błędy popełnione przez ludzi. O możli
wość  zainstalowania  progów  na  Bładniczce  zapytałem  (już  po 

opublikowaniu  listu Pana Zbigniewa Niemca) pracowników Ślą
skiego Zarządu  Melioracji  i Urządzeń  Wodnych    Inspektoratu 
w  Cieszynie,  która  to  instytucja  odpowiada  za  obecny  wygląd 
potoku.  Potwierdzili,  że jest  to możliwe  do wykonania,  a koszt 
takich  robót  powinien  zmieścić  się w kwocie kilku  tysięcy  zło
tych. Jest tylko jeden, oby drobny problem   w ostatnim  okresie 
zmienił się administrator Bładniczki. Nie sąjuż nim cieszyńskie 
„Melioracje", ale Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gli
wicach z Inspektoratem  w Pszczynie. Czy zmiana  administrato
ra wyjdzie na dobre  i Bładniczce,  i propozycji jej  renaturaliza
cji? Nie wiem. Podejrzewam, że nowy administrator jeszcze na
wet nie wie dokładnie, czym przyjdzie mu się zajmować. Trzeba 
zainteresować  tą  sprawą  RZGW  i chyba  najlepiej będzie,  jeśli 
zrobią  to władze miasta. 

Moim zdaniem warto  także przyjrzeć się uważnie  fragmento
wi Bładniczki  od Rynku do połączenia z Młynówką. Brzegi  ko
ryta potoku  są na  tym  odcinku  kamienne,  przez  lata  obrośnięte 
mchami  i glonami,  i nie rzucają się tak w oczy, jak świeży beton. 
Ważne są również rosnące wzdłuż brzegów rośliny, krzewy, któ
rych gałęzie malowniczo wiszą nad nurtem potoku, maskując jego 
umocnione,  murowane  brzegi.  Przecież  tak  samo  może  wyglą
dać odcinek  Bładniczki od Rynku w górę potoku   miejsca chy
ba jest  dość,  aby  posadzić  krzewy  i  wieloletnie  byliny.  Także 
w ażurowe płyty można posadzić odpowiednio dobrane  rośliny. 
Najprawdopodobniej część  z nich  będzie  niszczona  przy  więk
szych stanach wód, ale część powinna przetrwać, a całość (nasa
dzenia  i progi) może stać się po  latach   paradoksalnie   cieka
wym  i barwnym  fragmentem Ustronia. 

Miejmy nadzieję, że opublikowanie listu Pana Zbigniewa Niem
ca ponownie „odświeży" całą sprawę  i doprowadzi  nie tylko do 
kolejnych dyskusji  i wymiany  poglądów, ale przede  wszystkim 
do podjęcia konkretnych  działań, które przynajmniej częściowo 
poprawią choćby  wygląd koryta  Bładniczki. A jeśli  pozwolą na 
przywrócenie biologicznego życia na tym odcinku potoku   tym 
lepiej.  Aleksander   Dorda 

ZNOWU  BETO N 
Po  raz  trzeci  rozegrano  zawody  w  wędkarstwie  muchowym 

o  Puchar  Burmistrza  Ustronia.  Do  łowienia  przystąpiło  29  za
wodników z kół wędkarskich z Cieszyna, Skoczowa oraz gospo
darze Koła PZW UstrońWisła. Gościnnie wystąpił syn  członka 
kadry narodowej Bogdana Gawlika. Nic w tym dziwnego poza 
tym, że chłopak  ma cztery  lata  i już  łowi  na muchę. Z  naszego 
powiatu  wystartowali  najlepsi,  a  wśród  nich  były  wicemistrz 
świata  i mistrz Europy  Kazimierz Szymala  ze  Skoczowa. 

Zawody  trwały  przez  trzy  godziny  po  południu  21  czerwca. 
W sumie złowiono  19 pstrągów. Najdłuższym był pstrąg liczący 
31,5  cm  złowiony  przez  Jana  Goliszewskiego  z  Koła  PZW 
UstrońWisła. 

Wyniki:  1. Andrzej   Szarzeć    1740  pkt  (koło  PZW  Ustroń
Wisła),  2. Andrzej   Cieślar     1620 pkt  (koło  PZW  UstrońWi
sła), 3. Kazimierz Szymala    1420 pkt  (koło PZW  Skoczów). 

Po zawodach poprosiłem o rozmowę prezesa koła PZW Ustroń
Wisła Władysława  Saneckiego. Na wstępie zapytałem, czy za
wody nie mogłyby się odbywać w  liczniejszej obsadzie. 
Gdybyśmy skierowali zaproszenie do większej ilości kół, zapewne 
byłoby powyżej stu zawodników, ale niestety na przeprowadze
nie takich zawodów nie mamy  możliwości. 
Przed  rokiem  pisaliśmy  o chorych  pstrągach.  Czy  ryby  na
dal  chorują? 
Sytuacja jest unormowana,  natomiast  kolejnym problemem jest 
regulacja Wisły. To co się dzieje szczególnie na górnych  odcin
kach rzeki można nazwać regulacją, ale również dewastacją. Na 
pewno  będą  ogromne  straty  w  rybostanie.  Poza  tym  rzeka  jest 
wyplyeana.  Nie jest  to  dobra  rzeka  dla  ryb. 
Czy nie można dojść do porozumienia  ? 
Nie ma takiej możliwości. Dziwię się tylko jednemu, że przecież 
ktoś wydaje zgodę na regulację Wisły  i godzi się na betonowanie 
progów,  gdy  w  cywilizowanym  świecie  się  raczej  od  tego  od
chodzi.  Idziemy do Europy, a tu cofamy się do  lat 50. 
Podobnie jak w przypadku  Bładniczki. 
To odrębny  temat.  Myśmy  protestowali,  a dziś  chyba  wszyscy 
widzą jak  Bładniczka  wygląda. Podobnie  będzie  wyglądać  Wi
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sła po  remoncie. My mamy jedynie  pozwolenie  wodnoprawne 
na korzystanie z Wisły. Administratorem jest Okręgowa  Dyrek
cja Gospodarki  Wodnej, a właścicielem  skarb państwa.  Właści
wie to ODGW robi co chce, ale na wszystkie roboty jakiś urzęd
nik  wydaje  pozwolenie.  Osobiście  wydaje  mi  się,  że  można 
z powodzeniem wrócić do dawnych metod regulacji przy pomo
cy progów drewnianych,  faszynowania. Tak zresztąjest zrobio
ny potok Malinka  i ta regulacja spełnia swoją rolę. 
Czy w Wiśle jest wystarczająca  ilość  pstrągów? 
Wydaje się że tak. Opinie wędkarzy są różne. Twierdzą, że więk
szych  ryb jest  mało. Mnie  się wydaje, że stan zarybienia  Wisły 
w porównaniu  z innymi  rzekami jest  dobry. 
A czystość  wody? 
Na pewno się poprawiła po wybudowaniu nowych  oczyszczalni 
w Wiśle, Ustroniu, budowie kolektorów. Widać jak zmieniło się 
dno rzeki. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław Suchta 

U 

Zawodni k  na Wiśle .  Fot . W. Sucht a 
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Takic h tłumó w  na stadioni e  Kuźn i  Inżbud u jeszcz e  nie było .  Fot . W. Sucht a 

BEZ  NIESPODZIANEK 
Była to niewątpliwie najliczniejsza im

preza  w historii  Ustronia. Szacuje się, że 
podczas  Wielkiego  Gotowania  z  „Latem 
z  Radiem"  Programu  I  Polskiego  Radia 
przez  stadion  KuźniInżbudu  przewinęło 
się  co  najmniej  50.000  osób.  Wszystkie 
miejsca do parkowania w centrum  miasta 
były zajęte. Przyjeżdżający na imprezę zo
stawiali  swe  samochody  na  ustrońskich 
osiedlach,  poboczach  ulic.  Mimo  takich 
tłumów dzięki miejscowej agencji ochro
niarskiej  i  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
z  Ustronia  Centrum  wszyscy  chętni  bez 
przeszkód  dostawali  się  na  stadion,  nie 
było też problemów z oglądaniem koncer
tów gwiazd estrady. Jedyny  tłok  panował 
przy  wydawanej  zupie.  Wszyscy  jednak 
mogli zaspokoić głód  i to do tego stopnia, 
że drugie  danie  pod  koniec  imprezy  wy
dawano praktycznie już bez kolejki. A po 
zupę najbardziej głodni  ustawili  się  dwie 
godziny przed  wydawaniem. 

Tłumy  ludzi  zostawiają po sobie  śmie
ci. Na  stadionie  nie  było  ich  widać,  a  to 
dzięki ustrońskiemu Przedsiębiorstwu Ko
munalnemu,  które  dbało  o  czystość. 
W sumie nazbierano podczas  tego jedne
go  popołudnia  na  stadionie  ponad  300 
worków  śmieci. 

Już po imprezie poprosiłem o rozmowę 
szefa Wielkiego Gotowania Romana Cze
jarka . 
Czy  spodziewaliście  się  takiej   ilości  lu
dzi. A może liczyliście na większe tłumy? 
Jest  dokładnie  tak jak  przewidywaliśmy, 
ale to wynika po prostu z tego, że tyle po
dobnych imprez mamy za sobą. Sam prze
stałem je liczyć, gdy przekroczyliśmy 420. 
Szacunkowo może to być 470, więc rzad
ko  się  zdarza,  by  coś  mnie  zaskoczyło. 
Poza tym, że było bardziej gorąco niż prze

widywaliśmy. Wszystko odbyło się tak jak 
miało  być.  Zupa  zjedzona,  drugie  prak
tycznie  też.  Może  następnym  razem  po
staramy  się  przywieźć  więcej,  choć  nie 
wiem  czy  się  da,  bo  w  tym  roku  było  to 
25.000 porcji. 
Jak się Panu współpracuje z  lokalnymi 
władzami,  firmami ? 
Mogę jedynie powiedzieć  o władzach,  bo 
firmy  towarzyszą  nam  na  całej  trasie.  To 
nie jest  tak,  że  dogadujemy  się  lokalnie. 
System uniemożliwia zatrudnianie firm lo
kalnych.  Umowa  z  dużymi  firmami  jest 
taka, że oni mają na to wyłączność, ale też 
koszty są olbrzymie. To co oni za to płacą, 
to na polskie warunki są rzeczywiście duże 
sumy. Jest kilka dużych firm finansujących 
całą trasę, tak aby radio nie musiało do tego 
dokładać. Radio utrzymuje się z abonamen
tu, który jest przeznaczany na zupełnie inne 
rzeczy. Natomiast o władzach, mogę powie
dzieć same dobre rzeczy. Gdybym miał po
wiedzieć  złe,  to  po  prostu  byśmy  tu  nie 
przyjechali. Po zimowej  wizycie  byliśmy 
bardzo zadowoleni, miło nam się współpra
cowało,  więc poprosiliśmy  tylko  o  to,  by 
zmienić miejsce na większe. Tej letniej im
prezy przed Urzędem  Miasta  nie wyobra
żam  sobie.  Przy  tej  ilości  ludzi  byłoby  to 
nierealne. Obecnie impreza rozrosła się do 
takich rozmiarów, że poza stadionami żad
ne  inne  lokalizacje  nie  wchodzą  w  grę. 
Dobrze też, gdy jest to stadion mający spo
ro dodatkowej powierzchni wokół. Naszych 
pomalowanych  tirów jest  kilka,  dochodzi 
do tego kilka niepomalowanych,  chłodnia, 
platforma  z  garnkiem,  dźwig,  scena. 
W sumie jest  to olbrzymia  kolumna  prze
mierzająca Polskę. 

Czy do Ustronia zawitacie w przyszłych 
latach? 
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Jeżeli władze się na to zgodzą, a mam na
dzieję, że tak, to bardzo chętnie. To dobra 
miejscowość,  wakacyjna,  rekreacyjna, 
funkcjonująca zimą  i latem, miejscowość 
popularna, modna w Polsce, więc dlacze
go nie? Bardzo chętnie. 
A  jaki e  największe  przeszkody  są 
w Ustroniu przy organizacji gotowania? 
Nie widzę. Nie wiem  na jaką  odpowiedź 
p an  l iczy.  D z i ś  n ie  m i a ł em  ani  j e d n e go  s y

gnału, że stało się coś nie  tak.  Specjalnie 
na niedzielę wybraliśmy Ustroń, po zimo
wych  doświadczeniach.  W  sobotę  mieli
śmy  imprezę  w Krynicy.  Odległość  Kry
nica  Ustroń była największa do pokona
nia w czasie jednej nocy. Wszystkie  inne 
miejscowości na trasie w tym roku leżąbli
żej siebie. Wczoraj skończyliśmy około je
denastej, zanim  wszystko udało się zapa
kować na tiry była godzina trzecia nad ra
nem.  Do  Ustronia  przyjechaliśmy  przed 
ósmą rano. Ludzie nie spali  i rano zaczęli 
wszystko budować, by powstało do czter
nastej,  a  garnek  trzeba  postawić  najpóź
niej do dziesiątej. Gdybyśmy  nie zdążyli, 
to nie zagotuje się woda, a jak nie zagotu
je  się woda,  to nie zdążymy z jedzeniem 
na czas imprezy. Wszystko się udało. Spe
cjalnie wybraliśmy  Ustroń,  bo  mogliśmy 
liczyć na to, że  tu nie będzie  problemów, 
że  coś  wyskoczy,  czego  się  nie  spodzie
wamy,  że  coś,  co  jest  umówione,  nagle 
umówione  nie  jest.  Tu  żadnych  niespo
dzianek nie było. 
Czy Ustroń znał Pan przed organizacją 
tych  imprez? 
Znałem, chociaż skłamałbym, gdybym po
wiedział,  że bardzo dobrze.  Nieskromnie 
powiem,  że  należę  do  osób,  które  sporo 
jeżdżą  po  Polsce.  Rocznie  przejeżdżam 
około  110.000  km, co najlepiej są w  sta
nie ocenić taksówkarze. Odwiedzam służ
bowo  około  120  miast.  Robię  to  11  lat, 
więc trudno znaleźć miasto, w którym nie 
byłem. Miejscowość pamiętam albo z im
prez, a także z tego, że wcześniej  spraw
dzamy, czy  imprezę da się zorganizować. 
Zawsze jedziemy do miastai trochę po ci
chu je  sprawdzamy,  żeby  mieć  pewność, 
że warto.  Potem  zwracamy  się  do  władz 
i nie ukrywam, że  liczymy na  ich pomoc. 
Zupełnie  inaczej  pracuje  sięw  miejscu, 
gdzie władze chcą pomagać, gdzie się miło 
pracuje, a zupełnie  inaczej, gdzie  byśmy 
musieli wchodzić na siłę. Do tej pory jest 
bardzo dobrze i nie znam miasta, które po
wiedziałoby  nie.  Niedaleko  leży  Wisła 
i parę  razy  próbowali  nas zaprosić. Tym
czasem  problem  Wisły polega na tym, że 
tam nie ma gdzie zrobić  tak dużej  impre
zy. Nie ma takiego miejsca, gdzie jest prąd, 
gdzie  da  się  pomieścić  bezpiecznie  tylu 
ludzi. Przy dużej ilości małych dzieci, bo 
przychodzą  całe  rodziny,  byłby  to  pro
blem na jakimś  rynku, gdzie  ludzie  stali
by stłoczeni jak sardynki. Są miasta, któ
re  chcą,  a  tak  naprawdę  nie mają  szans. 
Impreza rośnie z roku na rok  i będzie co
raz  trudniej.  Natomiast  co  do  Ustronia, 
to pamiętam to miasto z dawnych czasów, 
z wizyt tutaj moich  rodziców. Ustroń  pa
miętam  jako  miejscowość,  do  której  się 
jechało do sanatorium. To był kawał drogi, 
bo mieszkaliśmy w Szczecinie. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 
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TRUDNY  TEREN 
W czerwcu  w Beskidzie  Śląskim odbył się XV  Ogólnopolski 

Rajd Leśników  „U  źródeł  Wisły". Rajd  leśników  po raz  pierw
szy  zawitał  w  nasze  góry.  Uczestnicy  zakwaterowani  zostali 
w bazach w Węgierskiej Górcc, Wiśle, Śzczyrku, Brennej i Ustro
niu. Cała  impreza  trwała cztery  dni  od  11 do  14 czerwca.  Prze
mierzano trasy o zróżnicowanej trudności. Największą popular
nością cieszyła się baza w Wiśle, którą wybrało 250 rajdowców. 
Ustroń  wybrało 225, Szczyrk  223, a Brenną  i Węgierską  Górkę 
po około 200 osób. W Ustroniu  uczestnicy  rajdu zostali  zakwa
terowani w schronisku  młodzieżowym  „Wiecha"  i w  Regional
nym  Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej  „Leśnik". 
  Leśnicy  z  Wisły,  Węgierskiej   Górki  i  Ustronia  byli  prze
wodnikami  i opiekunami  grup  rajdowych,  także  służyli  po
mocą  przyjeżdżającym  ekipom   mówi  komandor  rajdu, nad
leśniczy  Nadleśnictwa  Ustroń  Leon  Mijał .    Wieczorami 
12  i  13 czerwca  odbywały  się  spotkania  integracyjne  w  ba
zach, w Ustroniu na polu biwakowym w Dobce. Na tych spo
tkaniach  odbywały  się  konkursy  wiedzy  o  regionie,  gwary 
cieszyńskiej, piosenki  rajdowej. 

Leśnicy z całego kraju stwierdzili, że nigdzie nie ma takiej ilo
ści ścieżek  i ośrodków  ekologicznych jak w Beskidzie  Śląskim. 
Dodatkowo  widzieli  na  szlakach  rzesze  turystów,  a  spotkania 
z  miejscowymi,  nacechowane  były  życzliwością.  Podkreślano 
bardzo wysoki poziom  usług  hotelowogastronomicznych. 

Uroczyste zakończenie w amfiteatrze.  Fot. W. Suchta 
 Wszystkim bardzo podobały się nasze lasy. Byli zachwyceni 
krajobrazem górskim, urodą lasów, natomiast nie zazdrości
li nam  pracy   mówi  L. Mijał .  Nasz  teren  uznali  za  bardzo 
ciężki w zestawieniu z nizinnymi  lasami, gdzie łatwiej  się po
ruszać, a cały  teren  można objechać  na  rowerze. U nas  trze
ba chodzić  na piechotę  po stromych  zboczach  górskich.  Le
śnicy stwierdzaili, że nie chcieliby się z nami zamienić,  mimo 
że jest  tu  tak  ładnie  i góry  są  piękne.  Oczywiście  zauważyli 
choroby świerczyn, czyli kornika , któr y się w tej  chwili  uak
tywnił , ale też podziwiali  świerki  istebniańskie. 

Zakończenie rajdu odbyło się w ustrońskim amfiteatrze, a uczest
niczyli  w nim: dyrektor  generalny  Lasów  Państwowych  Janusz 
Dawidziuk, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych 
Kazimierz Szabla, przewodniczący Zarządu Głównego Związku 
Leśników Polskich Jerzy Przybylski, wicestarosta Tadeusz Ko
peć,  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  i  wiceprzewodniczący  Rady 
Miasta Stanisław  Malina.  W amfiteatrze bawiono się, uczestni
czono w kilku  konkursach,  słuchano  także kapel  Wałasi  i Juhas, 
śmiano się z dowcipów Masztalskich. Impreza była otwarta, więc 
występy oglądało również wielu przechadzających się w pobliżu 
s p a c e r o w i c z ó w.  W y s t ą p i ła  t a k że  m i s t r z y ni  ś w i a ta  f i t n e ss  K a m i l a 
Porczyk, córka  leśniczego z opolszczyzny. 

Z okazji rajdu wydano „Rajdową Trybunę Leśnika", w której 
znalazło się wiele ustrońskich  akcentów  na wstępie wiersz Li
dii Szkaradnik „Zaproszenie do naszej dziedziny", całość zaś ilu
strowana  grafikami Bogusława  Heczki.  Dość powszechna  była 
opinia uczestników rajdu, że trudno będzie zorganizować rajd na 
wyższym poziomie niż ten w Beskidach. Za rok leśnicy spotkają 
się na szlakach ziemi  lubuskiej.  Wojsław  Suchta 
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J. Śliwk a  prowadz i zespó ł wokaln y  G2.  Fot . W. Sucht a 

ODZNACZENI  MUZYCY 
Dwóch  muzyków  z  Ustronia  otrzymało  odznakę  Zasłużony 

Działacz  Kultury  nadaną  przez  ministra  kultury.  Podczas  uro
czystości  w  Filii , Uniwersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie  odznaki 
odebrali  Janusz  Śliwka  i Władysław  Wilczak, obaj ściśle zwią
zani z tym, co się dzieje w życiu muzycznym  Ustronia. 

Janusz  Śliwka jest  obecnie  nauczycielem  muzyki  w  Gimna
zjum nr 2 w Ustroniu. W Ustroniu w różnych zespołach  słucha
my go od czterdziestu  lat. Sam był założycielem kilku zespołów, 
a były  to m.in.  Impuls, zespół wokalnoinstrumentalny  przy Za
kładowym  Domu  Kultury  „Kuźnik"  i Delta.  Jego  kompozycją 
jest  muzyka  otwierająca  festyny  miast  partnerskich.  Jeszcze  w 
latach  70.  występował  na  ustrońskim  Festiwalu  Piosenki  Cze
skiej  i Słowackiej.  W jego  dorobku  artystycznym  znajduje się 
oprawa  muzyczna  wielu  imprez,  w  tym  200lecia  Szkoły  Pod
stawowej  nr  2,  Ekumenicznych  Wieczorów  Kolęd,  tak  dobrze 
wszystkim znanych w ostatnich  latach. J. Śliwka zawsze chętnie 
pracował z młodzieżą. Od  ponad  roku kieruje zespołem  wokal
nym Gimnazjum nr 2. 

Władysław  Wilczak  mieszka  w  Cieszynie,  ale  z  Ustroniem 
wiele  go  łączy.  Przede  wszystkim  od  1999  r. jest  dyrygentem 
i kierownikiem  artystycznym  reprezentacyjnego zespołu  Ustro
nia  Estrady  Ludowej  „Czantoria".  Jest  muzykiem  znanym  nie 
tylko w naszym regionie. Już w  1970 r. z zespołem  Conglomérat 
Deero zdobywa wyróżnienie na festiwalu „Jazz nad Odrą". Rok 
później  reaktywuje  chór  Harmonia  przy  Fili i  UŚ  w  Cieszynie. 
Nagrywa  płyty, zdobywa  wyróżnienie na festiwalach.  Pracował 
jako nauczyciel m.in. w LO im. Kopernika w Cieszynie, Fili i UŚ 
w Cieszynie, Wyższej Szkole Muzycznej w Hamburgu. W  1994 
r. założył  i prowadzi  do dziś Studium  Muzyki  Rozrywkowej. 

Podczas  uroczystości  uhonorowano  także  najstarszego  czyn
nego  dziennikarza,  96letniego  Władysława  Ószeldę,  za  cało
kształt dokonań.  (ws) 

W. Wilcza k zachęc a  publicznoś ć do wspólneg o śpiewu .  Fot . W. Sucht a 
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Z zainteresowanie m  oglądan o starodruki .  Fot . W. Sucht a 

CISOWNICKIE ZBIORY 
„Gazeta Ustrońska" kilkakrotnie już informowała o wielu cen

nych inicjatywach, jakie zrodziły się w Cisownicy. Kolejnąznich 
chcemy  dziś  spopularyzować.  Otóż  społeczność  cisownicka, 
w większości żyjąca tam od wielu pokoleń, posiada bogate zbio
ry pamiątek rodzinnych, wśród których znajdują się cenne księgi 
religijne i świeckie o różnorodnej tematyce, dokumenty oraz fo
tografie. Przechowywano  też z pietyzmem, przekazując z poko
lenia na pokolenie, dawne sprzęty domowe  i rolnicze, stanowią
ce pamiątkę po rodzicach  oraz dziadkach. 

Wśród  wielu  wartościowych  pomysłów  miejscowej świetlicy 
znalazły  się  wystawy  ze  zbiorów  cisowniczan,  które  ukazały 
bogactwo  domowych  zasobów  bibliotecznych  i  archiwalnych 
oraz różnorodny zbiór dawnych przedmiotów, będących upamięt
nieniem  kultury materialnej przodków. Powstałe w 2000  r. Sto
warzyszenie  Miłośników  Cisownicy  doprowadziło  do  zorgani
zowania  w  rok  później  Izby  Regionalnej    „U  Brzezinów", 
w której dzięki zaangażowaniu  cisowniczan  i ich ofiarności zna
lazły  się cenne zbiory  etnograficzne. Cisownicka  Izba jest  nie
wątpliwie atrakcją dla wszystkich  doceniających wartości  daw
nej kultury  ludowej, cieszy  się popularnością  i uznaniem.  Oka
zało się jednak, że operatywnie działające Stowarzyszenie Miło
śników Cisownicy posiada następną ambitną inicjatywę  jest nią 
utworzenie książnicy cisownickiej. 

W drugiej połowie czerwca  tego roku po raz kolejny zorgani
zowano wystawę dawnego księgozbioru, dokumentów  i fotogra
fi i z zasobów cisowniczan,  tym razem w sali Parafii Ewangelic
kiej w Cisownicy. Znalazło  się  tam około 250  ksiąg religijnych 
i świeckich  oraz  cenne  archiwalia  użyczone  przez  30  miejsco
wych rodów. Warto podkreślić, że na wystawie  wyeksponowano 
również starodruki. Najstarsze kancjonały pochodzą z I połowy 
XVII I wieku, a Kazania Dambrowsiciego wydane w tym samym 
stuleciu  zachowały  się  w kilku egzemplarzach.  Zaś  archiwalia, 
wśród  których  znajdują się  między  innymi  protokoły  gminne 
i straży  pożarnej, stanowią  cenne źródło  historyczne  dokumen
tujące dzieje tej niezwykłej miejscowości. 

Na  podsumowanie  ekspozycji  Stowarzyszenie  Miłośników 
Cisownicy  zorganizowano  spotkanie  z  udziałem  gości  spoza 
miejscowości,  między  innymi  przedstawicieli  muzeów  oraz 
Książnicy Cieszyńskiej. Wszyscy z wielkim uznaniem wypowia
dali się o cisownickich zbiorach oraz wyjątkowym zaangażowa
niu  mieszkańców  w dokumentowanie  przeszłości,  a  równocze
śnie tworzenie historycznego  i etnograficznego pomostu dla toż
samości przyszłych  pokoleń. 

Książnicę  planuje  się  zorganizować  na  miejscowej  Parafii 
Ewangelickiej. Do jej powstania potrzeba nie tylko dobrej woli 
mieszkańców,  którzy  ofiarują swoje  rodzinne  zasoby  bibliofil 
skie do tworzącej się placówki, ale również potrzeba  wiele wy
siłku i zaangażowania w kwestiach organizacyjnych czy meryto
rycznych. Nie jest to zadanie łatwe,  lecz cisowniczanie niejedną 
ambitną  inicjatywę podejmowali,  a ponieważ  kończyły  się  one 
sukcesem, należy żywić nadzieję, że książnica w Cisownicy nie
bawem powstanie.  Lidi a  Szkaradnik 
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NIE RÓŻNIMY  SIĘ 
  Przywitajm y  ich  ciepło    zapowiadano  Dziecięcą  Estradę 
Regionalną „Równicę" podczas koncertu  „Zbratanie serc", od
bywającego się w ramach  Festynu  Miast  Partnerskich. 
 Prosimy  jeszcze  raz na scenę, damę dzięki  której   mogliśmy 
oglądać ten wspaniały występ   prosił na scenę Renatę Ciszew
ską Leszek Mazan, po występie młodych artystów z „Równicy". 

N i c  ma  p r z e s a dy  w  p o c h w a ł a c h.  U s t r o ń s ki  d z i e c i ę cy  z e s p ół  f o l k 

lorystyczny  wyróżniał  się  perfekcjonizmem  wśród  grup  z  miast 
partnerskich. Kiedy rozlega się doskonale już znane „Helo", ciar
ki chodzą po plecach. Zapytaliśmy kierownik artystyczną  czy wy
stępy w Ustroniu, czymś się dla zespołu wyróżniają: 
 Jesteśmy szczęśliwi mogąc tańczyć i śpiewać w rodzinnym mie
ście. Uważam, że za mało mamy  koncertów w Ustroniu.  Przy
najmniej  raz w roku powinna odbyć się prezentacja naszej  pra
cy. Chcielibyśmy  dać z siebie więcej  dzisiejszego wieczoru,  ale 
tyle czasu przydzielił nam reżyser  i to musi wystarczyć. 

Twórczy maraton „Równicy" trwa już od 26 kwietnia. Zaowo
cował m.  in. nagraniem  kasety  z programem  w plenerach  Ustro
nia. Wszystko zaczyna się o wschodzie słońca na Czantorii. Żeby 
powstały  odpowiednie  ujęcia  dzieci  czekały  na jutrzenkę  od  2 
w nocy. Konieczne były dwa podejścia. 
 Broń  Boże   mówi  R. Ciszewska, kiedy pytamy, czy  przyzwy
czaiła się już do pochwał, niezmiennych  wyrazów uznania, okla
sków   Ciągle jestem  niepewna, czy wszystko należycie  przy
gotowaliśmy.  Zawsze  mi  się wydaje,  że  można  coś zrobić  le
piej,  zawsze  mam  tremę.  Kiedy  słyszę  gratulacje,  jestem 
wdzięczna, ale wciąż zastanawiam się, czy na to zasłużyłam. 

Magda Ezabi, Ania Sztwiertnia, Samuel Hławiczka i Damian 
Kohut stwierdzili, że występ się udał, a nagłośnienie było dobre. 
 Fajnie się tańczyło, ale dobrze, że rano próbowaliśmy, bo bez 
tego wypadlibyśmy gorzej    mówiły dzieci   O siódmej  musie
liśmy wstać,  bo już o ósmej   była  próba. A potem jeszcze  raz 
i na koniec próba  generalna. 

Czy pokazanie się w towarzystwie zespołów z miast partnerskich, 
było dla „Równicy" czymś wyjątkowym, zdania były podzielone. 
 To był po prostu nasz kolejny występ   stwierdził  Samuel. 
 Nie... Uważam, że jest to wyjątkowe   nie zgadzała się Magda, 
 bo można się spotkać z zespołami z innych  krajów . 

Nie do końca jasne było też, czy dzieci z Niemiec, Węgier, Czech 
i Słowacji różnią się od polskich. 
 Mamy stroje cieszyńskie i inny układ choreograficzny   odpo
wiadali młodzi ustroniacy.  1  mówimy  innym językiem. 

Ale jeśli pominąć język, stroje i program... 
 Jestem  już  prawie  8  lat w zespole    tłumaczyła  Aneta  Ko
hut,  więc zdążyłam poznać i zaprzyjaźnić się z  rówieśnika
mi z miast partnerskich.  Nie  różnimy się. Na co dzień  ubie
ramy  się  podobnie  i  lubimy  się  bawić.  Kiedy  jesteśmy  na 
przykład  w  Luhacovicach,  staramy  się  miło  spędzić  czas. 
Uczymy się nawzajem  piosenek,  tańców. Z Czechami  doga
dujemy się bez problemu, z Węgrami  trochę pomagamy  so
bie rękami, ale wszyscy uczymy się angielskiego  i nasze spo
tkania  to dobry  trening językowy.  Monik a  Niemiec 

Równic a  na partnerski m festynie .  Fot . W. Sucht a 
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LIST  DO  REDAKCJI 
Ostatni  „List   Do Redakcji"  autorstwa  Pana  Maliny jest  wła

ściwie adresowany  do mnie  i dlatego  też, aby sprostować  nieści
słości  czują się  w obowiązku  przytoczyć  pewne fakty  Otóż  moje 
stwierdzenie  w poprzednim  liście  „...   że  większość  zebranych 
opowiada  się za  tym, aby powołać  3 osiedla  mniejsze  jest  nie
prawdziwa  ",  podtrzymuję.  Wywody wyżej  wspomnianego  Pana 
na temat matematyki  nie znajdują  tu żadnego  zastosowania,  bo
wiem jak poinformował  nas Pan  Wojsław Suchta  oraz co  wynika 
z Protokołu  z zebrania  wyborczego  Osiedla  Ustroń  Centrum  z 
dnia  18.03.2003r.  większość  zebranych  nie wypowiadała  się co 
do konieczności podziału osiedla Centrum lecz takjak  brzmi wnio
sek poddany  pod  głosowanie  przez  Panią  Czembor  „Zrezygno
wać z powoływania  Zarządu  Osiedla  Centrum  ".  I  tu  rzeczywi
ście 56 głosów  oddano za, natomiast  22 było przeciw.  Nie  mniej 
jednak  Pan Malina jako  radny ze stażem, powinien  być  bardziej 
dokładny  w  odczytywaniu  treści  stawianych  wniosków.  Co  do 
intencji jakie  przyświecały  wnioskodawcy,  a na pewno  poddają
cemu pod  głosowanie  ten  wniosek,  może  świadczyć  fakt,  że  ten 
sam  wniosek postawiony  dwa  lata temu  i przegłosowany  nie  za
owocował podziałem  osiedla  Centrum  na mniejsze  osiedla.  Tym 
razem stało  się  inaczej  a to  tylko dlatego,  że grupa  inicjatywna 
nie dała za  wygraną.  Należałoby  w tym miejscu  zadać  pytanie, 
co stało  na przeszkodzie  przez  dwa  łata  aby  dokonać  podziału 
tegoż osiedla  tym bardziej, że decydowała  o tym prawie  ta sama 
grupa  radnych. 

Oczywiście  również  zasadnym  jest  zarzut  postawiony  przeze 
mnie,  że  dokonano  podziału  bez szerokiej  konsultacji  ze  społe
czeństwem.  Nie  chodzi  tu  o konsultacje  potrzeby  podziału,  być 
może ta inicjatywa  była słuszna,  i zresztą  w jakimś  stopniu  prze
dyskutowana  na  ostatnim  zebraniu  mieszkańców,  lecz  chodzi 
o granice  nowo powstałych  osiedli.  Jeśli  było  to  konsultowane 
z zainteresowanymi  mieszkańcami  w czasie  spotkań  z  radnymi, 
proszę o podanie  terminów  i miejsca, gdzie  takie spotkania  mia
ły miejsce,  być może umknęło  to mojej uwadze, jeśli  tak to z góry 
przepraszam  za  bezpodstawne  oskarżenia. 

Pozostaje jeszcze jeden  temat poruszony  w liście, w  przedmio
cie którego ja  nie czuję się kompetentny  aby być jego  orędowni
kiem.  Dotyczy  to planowanej  czy  też  nie planowanej  realizacji 
tak zwanej  drogi  „  Pod Skarpą  ".  Zapewne  Pan Malina  ma  rację 
twierdząc  że  będąc  wybranym  przez  ludzi  ze  swego  rejonu  wy
borczego  winien  bronić  ich  interesów, zgadzam  się z  tym  w zu
pełności.  Ale  należy  nie  zapominać  również  o  tym,  że jest  się 
jednym  z piętnastu,  którzy  decydują  o  losach  miasta,  w  którym 
ciągi  komunikacyjne  na pewno  nie są  doskonale.  I  tu  powstaje 
alternatywne  pytanie:  czy  nie  realizować  drogi  „Na  Skarpie" 
która stworzy pewne  uciążliwości  dla części  mieszkańców,  rów
nocześnie  zmniejszając  uciążliwość  ruchu  kołowego  innej  gru
pie mieszkańców?  Czy właśnie mając  tu na uwadze  tę  demokra
cję, na którą tak chętnie powołuje  się grono  radnych,  nie  należa
ło by uciążliwości  ruchu  kołowego  w naszym  mieście  podzielić 
równo  na tyle, na ile to jest  możliwe  wśród mieszkańców.  Jedna 
z czytelniczek pisząc  list do redakcji,  będąca jak  wynika z  niego, 
przeciwnikiem  realizacji  wspomnianej  inwestycji  przytacza  fakt 
konieczności  przechodzenia  przez  ewentualnie  powstałą  drogę 
dzieci  czy, łudzi  w podeszłym  wieku. A czy dziś  dzieci  nie  prze
chodzą  przez  nadmiernie  przeciążone  ruchem  kołowym  ulice 
Daszyńskiego,  1 Maja, A. Brody. Czy te dzieci,  to są inne  dzieci? 
Jak tu w tym miejscu nie powoływać  się na „partykularny  interes 
mieszkańców  ".  Ta  sama pani  wyraża swe obawy co do  możliwo
ści finansowych  jak  i sensowności  wydania  tak dużych  pieniędzy 
z budżetu  miasta  na tak wątpliwą  co do przydatności  społecznej 
inwestycję. Proszę Panią,  czy nie budzi się w Pani podobna  wąt
pliwość  obserwując  realizacje  inwestycji  związanej  z  zadasze
niem Amfiteatru  w Ustroniu, ja  bowiem  nie wiem komu  ta  inwe
stycja  służy,  czy  tym  którzy podjęłi  decyzję  o jej  realizacji,  czy 
tym którzy ją  realizują  czy może  mieszkańcom  miasta  i w  jakim 
stopniu  komu?  Może ktoś potrafi  to sensownie  uzasadnić.  Jedno 
jest pewne  są  dziesiątki, jeśli  nie  setki  imprez  o znacznie  więk
szym  zasięgu  i  randze  w naszym  kraju,  które  są  organizowane 
w amfiteatrach,  które nie mają zadaszenia  dla publiczności.  Mój 
wywód  w przedmiocie  inwestycji  związanej  z  realizacją,  czy  też 
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nie  realizacją  drogi  „  Pod  Skarpą  " nie jest  dowodem  na  to,  że 
jestem  zdecydowanym  entuzjastą  powyższej  inwestycji,  tak  jak 
wcześniej  zaznaczyłem,  nie czuję się w tym przedmiocie  kompe
tentny,  zapewne  są  w  naszym  mieście  fachowcy  w  tej  branży 
z których  rad i doświadczeń  można  by skorzystać,  oczywiście  nie 
mam tu na myśli Komisji Architektury  i Gospodarki  Komunalnej 
Rady  Miasta,  mimo że jej  członkowie  uważają  inaczej. 

Na  koniec  mam  zadanie  matematyczne  dla  Pana  Maliny  bo 
jak udowadnia  w swym  liście jest  w tym dobry. 

A więc: 
 Gdzie załatwiają swe potrzebyfizjologiczne  po godz. 18  klienci 

ogródka piwnego  oddalonego  o 20 m od  Urzędu  Miasta? 
Podejrzewam  że otrzymam  odpowiedź: 
Tto  proste  w krzakach  wokół  remontowanego  hotelu  Równica 

, przecież  po  to od trzech  lat  toleruje  się  ten  bałagan. 
Z wyrazami  szacunku. 

Zbigniew  Tschuk 

ANIOŁOWIE W  KULTURZE 
Rozpoczęło  się  kolokwium  dominikańskie  na  Hermanickiej 

Łące. Tak jak w latach ubiegłych  kolokwium podzielone  zostało 
na trzy tygodniowe sesje. W tym tygodniu  trwa sesja pt. Biblia  
tajemnica światła.  W piątek 11 lipca wykład  Tajemnica  przemie
nienia Jezusa  wygłoszą Gabriela  i Piotr Pindurowie z  Katowic, 
a  w  sobotę  12  lipca  wykład  Ustanowienie  Eucharystii  wygłosi 
dominikanin  o. Paweł Trzopek z Krakowa. 

Druga sesja:  1419  lipca: Aniołowie  w  kulturze 
Wykłady: poniedziałek  14 lipca  Leszek Kwiatkowski   Anio

łowie  w tradycji  żydowskiej 
wtorek  15 lipca  ks. prof. Tomasz Stępień   Aniołowie  u Pseu

doDionizego  Areopagity  i św.  Tomasza z  Akwinu 
środa  16 lipca  dominikanin o. Błażej Matusiak  Aniołowie  w 

liturgii 
czwartek  17  lipca   prof.  Katarzyna  Olbrycht   Dlaczego  nie 

jesteśmy  aniołami 
piątek  18 lipca  o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski   Anioł  upa

dły, zły  duch 
sobota  19  lipca   o. prof. Andrzej  Potocki   Aniołowie  w do

świadczeniu  społecznym 
Trzecia sesja: 2027  lipca. 
Odbywać się będą dwie sesje  równolegle: 
 dla osób przygotowujących się do życia w  rodzinie, 
 dla osób, które rodziny już  założyły. 
Wykłady  prowadzić  będą  dwa  małżeństwa  z  Poznania    Ja

dwiga  i Jacek Pulikowscy  oraz Bogumiła  i Paweł  Górowie. 
Wykłady rozpoczynają się o godz. 9.30. Po wykładzie  spotka

nie w grupach, gdzie czytane są teksty źródłowe, odbywa się dys
kusja. Po zajęciach w grupach  wszyscy  ponownie spotykają się 
na podsumowaniu, gdzie również można wykładowcy  zadawać 
pytania. 

Organizatorzy zapraszają, szczególnie ustrońską młodzież, do 
uczestnictwa w wykładach  i zajęciach na Hermanickiej Łące. (ws) 

Na Hermanickie j Łąc e śp i się pod namiotami .  Fot . W. Sucht a 
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Jakież to zwierzę może być jednocześnie symbolem Logosu (Sło
wa), mądrości, natchnienia, wróżby, pobożności, odrodzenia,  wio
sny,  upału,  zdrowia,  życzliwości,  zmartwychwstania,  nieśmiertel
ności, poszukiwania  światła prawdy  i wiaiy, a nawet sztuki wojen
nej? Zapewne wydawać się to może dość zaskakujące, ale jest  nią 
najzwyklejsza i powszechnie  znana jaszczurka  (według  W. Kopa
lińskiego „Słownik  symboli"). 

Klimat panujący pod naszą szerokością geograficzną nie jest zbyt 
przychylny  dla  lubiących  ciepło  gadów,  toteż  w  Polsce  możemy 
spotkać  przedstawicieli  zaledwie 8 gatunków z tej  grupy  zwierząt. 
Do najliczniejszych i najłatwiej
szych  do  zauważenia  należą 
właśnie  jaszczurki  (choć  ich 
czujność sprawia, że z reguły nie 
tyle je  zauważamy,  co  jedynie 
kątem  oka  dostrzegamy  jakiś 
nagły ruch  lub słyszymy szelest 
wśród  traw,  wywołany  przez 
uciekającąjaszczurkę). 

Najczęściej  spotykana  jest 
jaszczurka zwinka (na zdjęciu), 
której  nazwa  nawiązuje do jej 
ruchliwości,  gibkości  i nieco 
„wężowego" sposobu  porusza
nia się. Jaszczurki te dorastajądo 
ok.  1822  cm  długości  (wTaz  z 
ogonem).  Mają  jasnobrązowy 
grzbiet z ciemnymi  paskami  i z 
podłużnymi rzędami ciemnobrą
zowych plamek z białą,,kropką" 
pośrodku  i białą  lub jasną  ob
wódką. Samce zwinek w porze 
godowej stająsię bardziej zielo
ne, plamki na grzbiecie bledną lub całkiem znikają a ich podgardle 
staje się szmaragdowozielone.  Obrazowo  tę zmianę  barw  ujęła w 
„Lecie leśnych ludzi"  Rodziewiczówna pisząc, że jaszczurzy  „pan 
młody wkłada na gody zieloną kamizelką ". Zwinki zamieszkująmiej
sca dobrze nasłonecznione,  suche skarpy, zarośla, miedze,  nasypy 
kolejowe, obrzeża lasów. Choć same są zdolne do kopania jamek, to 
jednak wolą korzystać z już gotowych i opuszczonych norek innych 
zwierząt, zamieszkują zwały kamieni (na których  lubią wygrzewać 
się w słońcu) i szczeliny w murach, w miejscach tych także zimują 
pogrążone w zimowym śnie. Zwinki  są bardzo żarłoczne  i zjadają 
spore ilości dżdżownic, pająków, owadów, nie stronią także od  ka
nibalizmu  i pożerają  mniejsze  osobniki  własnego  gatunku.  Są  to 
zwierzęta  silnie  przywiązane do  swego  terytorium, obejmującego 
zwykle kilka metrów  kwadratowych. 

Nieco rzadziej od zwinek występują jaszczurki żyworódki, dora
stające do  1216  cm  długości  (ich  ogon jest  z  reguły  dwukrotnie 
dłuższy od reszty ciała). W odróżnieniu  od ciepłolubnych  zwinek, 
żyworódki żyją w środowiskach wilgotnych, w  lasach, na bagnach 

i wilgotnych  łąkach, w  pobliżu  wód,  potoków,  rowów  lub  więk
szych kałuż. Jaszczurki  te na tyle lubią wodę, że potrafią się w niej 
chronić, zagrzebując niczym żaby w mule, ale jednocześnie  zgrab
nie wspinają się mury i na drzewa. Żyworódki sąjasno lub ciemno
brązowe, a plamy  na  ich  grzbiecie  zlewają  się,  tworząc  szerokie 
wstęgi  i dwa jasnożółte  lub białawe  linie z boku grzbietu. Zamiast 
wzorem  innych gadów składać jaja, zagrzebując je do jamek w zie
mi,  żyworódki   co  wskazuje  sama  ich  nazwa   „rodzą"  młode, 
a cały rozwój jaj następuje w ciele samicy. 

Z  reguły  zwinki  i żyworódki  nic  występują  razem  na  tym  samym 
terenie, a przyczyną wzajemnych 
animozji jest zamiłowanie zwinek 
do... polowania  i zjadania żywo
ródek. I zwinki, i żyworódki mają 
jednak wielu wspólnych wrogów, 
do  których  należą  choćby  lisy, 
jeże,  czy domowe  koty. Nie  ma
jąc imponującej wielkości zębów 
i  pazurów,  jaszczurki  bronią  się 
fortelem  zmuszane przez dłuż
szy czas do ucieczki  lub złapane 
za ogon, po prostu go odrzucają. 
Ruszający  się  ogon  przyciąga 
uwagę prześladowcy, co pozwala 
byłemu „właścicielowi" ogona na 
znalezienie bezpiecznej kiyjówki . 
Ogon po pewnym czasie odrasta, 
chociaż jest  już  wtedy  mniejszy 
i wyraźnie odróżnia się od  reszty 
ciała. 

Zwinki i żyworódki  dość  licz
nie występują na terenie Ustronia, 
jednak  nasze  miasto  w  bardziej 

interesujący sposób zapisało się w historii polskiej zoologii  i herpe
tologii (nauka o gadach)  to właśnie w Ustroniu po raz ostatni  ob
serwowano jaszczurkę zieloną  gatunek, który jest uważany za wy
marły na terenie Polski. Jaszczurki  te dorastają do 40 cm długości, 
mają zielony  grzbiet,  a podgardle  samce  podczas godów  staje się 
niebieskawe lub turkusowe. Ożywiająsię większymi owadami, jasz
czurkami (wręcz tępiązwinki!), małymi wężami, jajami i pisklętami 
mniejszych  ptaków. Jaszczurka  zielona  dość  licznie  występuje na 
Słowacji  i na Morawach. W Polsce po II  wojnie światowej widzia
no ją tylko raz, właśnie w Ustroniu, na przełomie lat 60. i 70. Mimo 
usilnych poszukiwań, nikt dotąd nie spotkał więcej jaszczurki zielo
nej w Polsce, chociaż wielu myliło ją z samcami  zwinek w barwie 
godowej. Skoro jednak to właśnie jaszczurki są symbolem odrodze
nia, może i jaszczurki zielone „odrodzą się" i powrócą kiedyś rów
nież i do Ustronia? 

Dla porządku  dodajmy, że jaszczurki   podobnie jak  wszystkie 
gatunki rodzimych gadów  to zwierzęta  chronione. 

Tekst i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

Jaszczurk i 

PIWNICA POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  6,50  zi,  proponujemy 
również  3 rodza je  p ierogów 
d o m o w y ch  na  k i l o g r a my 
w  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł A g 

pierogi  ruskie   10  zł/kg 

GOTÓWKOWE 

ZADZWOŃ: 0  502 034 252 

A L U P L A S T ^ 

 ZAWSZE £ 
LU NAJTANIEJ  > 
S  Ustroń  Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 

'  (obok kolektury  Lotto)  U 

t o l . / ł a x:  8 54  53  98  m 
/O 

DECEUNICK 
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r y i e t a l    R ł o t 
wykonuje i montuje 
BRAMY PRZESUWNE KUTE 

i skrzydłowe, kraty  balustrady, 
przemysłowe (automatyka'). 

OGRODZENIA SIATKOWE 
OGRODZENIA Z ELEMENTÓW PRĘTOWYCH 

CYNKOWANE, POWLEKANE PCV 

DOWÓZ  GRATIS 
Marek Cieślar,  tel.  8545106, 

tel.  kom.  0601516854, 
Ustroń, ul.  Dominikańska  24 a 

Trasa  III etapu  kolarskieg o Wyścig u  Solidarnośc i i Olimpijczykó w  wiodł a 
przez  Ustroń .  Etap z Pszczyn y  do  BielskaBiałe j  przez  Skoczów ,  Wisłę , 
Żywie c wygra ł Tomas z Brożyna . Do Ustroni a jako pierwsz a wpadł a grup a 
kilk u uciekającyc h kolarzy , a po trzec h minutac h peleton .  Fot. W. Sucht a 
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Ze  wspomnień 
Jana  Wantuły 

Kontynuujemy druk wspomnień Jana Wantuły  (18771953)  
ustrońskiego pisarza  ludowego, bibliofila, publicysty,  historyka 
oraz działacza narodowego  i społecznego. 

W latach około  900 zapoznałem  się ze śp. Marią Wysłoucho
wą, współzałożycielką Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gali
cji. Rozpowszechniałem jej pismo  „  Zorzę ", najlepsze w tych cza
sach pismo dla ludu, wychodzące we Lwowie. Maria Wysłoucho
wa wydała cały szereg dziełek popularnych,  które  rozpowszech
niałem między chłopami  i robotnikami.  Poznałem się z  ludowca
mi, ich programem  i ideologią. Zaimponował  mi ideał, do które
go należy dążyć ideał marzenie o Polsce Ludowej Niepodległej 
„jęla   nam  się  marzyć  Polska,  co  sobie  będzie  gospodarzyć". 
Związałem się z ludowcami   tymi pierwszymi  na życie  cale!(...) 

Wtenczas, w latach około  1900 założono  Austriacki  Związek 
Zawodowy  Metalowców.  Wstąpiłem  do  tej organizacji,  nie  bę
dąc członkiem politycznej  Socjalnej Demokracji,  choć ta organi
zacja zawodowa była kierowana przez socjaldemokratów, ale była 
nienarodowa  i apolityczna.  W latach  1906 aż do 1911 byłem se
kretarzem (niepłatnym) grupy Metalowców hut w Ustroniu  było 
dużo pisaniny  i obowiązków  wykonywanych  honorowo.  Potem 
po przeniesieniu  mnie do hut w Trzyńcu, dziś na Zaolziu,  należa
łem do trzynieckiej organizacji Związku  Metalowców.  (...) 

W Trzyńcu zająłem między robotnikami  w ciągu kilku miesięcy 
wybitne miejsce,  a to z  tytułu moich zdolności  dziennikarskich. 

SKŁA D  WYROBÓW 

HUTNICZYCH 
W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY PONAD 400 POZYCJI: 

  pręt y gładki e  i żebrowan e   pręt y  kwadratow e  A 
  pręt y sześciokątn e   blach y  trapezow e 

 blach y czarn e  i ocynkowan e   blach y  powlekan e 

  blach y  nierdzewn e  i aluminiow e 
  walcówk i gładki e   bednark i  ocynkowan e 

 profil e zamknięt e   płaskownik i 

  dwuteowniki *  teownik i   ceowniki *  kątownik i 
  rur y czarn e  i ocyn k   rur y  bezszwow e 
  drut y naciągow e   drut y  wiązałkow e 

SiłŁ p 

i 
  kątownik i ażurow e   profil e bramow e i ozdobn e 

  taśm y i płaskownik i miedzian e 
  siatk i ogrodzeniow e   siatk i zbrojeniow e 

•  liny stalowe 4 + 60mm • zawiesia z lin stalowych 
• druty odgromowe 6 + 8mm • druty ocynkowane 1 + 8mm 

• blachodachówka  "SPEKTRUM" 
• obróbki l akcesoria dachowe 

ZAPEWNIAMY WŁASNY TRANSPORT, CIĘCIE NA WYMIAR 
DOSTAWY NA TELEFON,  KRÓTKIE TERMINY REALIZACJ I 

SOKÓŁK A 

Byłem  wybierany  mężem  zaufania  i delegatem  do  instytucji  ro
botniczych.  (...)  W pismach  robotniczych  „Robotnik  Śląski", 
„Metalowiec"  pełno  jest  moich  korespondencji  z  hut  o  krzyw
dzie,  wyzysku,  poniewieraniu  i mordowaniu  robotników  przez 
kapitalizm  niemiecki  i jego  naganiaczy.  (...) 

Największym  wrogiem robotnika,  to alkohol   pijaństwo.  Czę
sto robotnik  mniej,  ba źle zarabiający   zarobki  zależały  od ro
dzaju  wykonywanych  prac   żył  stosunkowo  lepiej, jeśli  nie był 
pijakiem, niż zarabiający  najwyższe stawki, bo ci byli  z  małymi 
wyjątkami   nałogowymi pijakami.  Byli wśród robotników  tacy, 
którzy nie dali grosza na cele społeczne,  nie prenumerowali  ga
zety, nie należeli do żadnej  organizacji  robotniczej,  a gdy  umar
li,  choć należeli do grupy  najlepiej zarabiających   nie było ich 
za co pochować.  (...) 

Ja z  mojego zarobku  w hucie,  a nie z bardzo skromnego  do
chodu  z  gospodarstwa,  potrafiłem  zbudować  w miejsce  starej 
chałupy  murowany  dom  i odbudować  zabudowania  gospodar
cze,  dać  synowi  akademickie  wykształcenie,  wydrenować  pole 
(osuszyć),  wydawać  sporo grosza  na  cele społeczne,  wydawać 
sporo na prenumeratę  pism  i na kupno książek. A  ileż  wydałem 
na składki  członkowskie  do rozlicznych  towarzystw,  organizacji 
kulturalno   oświatowych  i politycznych.  (c.d.n.) 

Oprać.  L .  S z k a r a d n i k 

Śpiewaj ą  „Gronie" .  Fot . W. Sucht a 

W ostatnią niedzielę wieczorem  na ustrońskim  rynku  koncer
tował zespół śpiewaczy Gronie z Wisły. Był to pierwszy  występ 
w cyklu  „Wieczorki  Muzyczne". Na  tym pierwszym  koncercie 
pogoda nie dopisała, więc  śpiewacy  i publiczność  schronili  się 
przed  deszczem  pod  rosnącymi  na  rynku  kasztanami.  Mimo 
wszystko koncert się odbył, ba trwał dłużej niż planowano. 

Zapraszamy  serdecznie  wszystkich  mieszkańców,  turystów 
i kuracjuszy do obejrzenia cyklu koncertów muzycznych na ma
łej scenie na rynku z cyklu „Wieczorki Muzyczne". Na wszyst
kie koncerty wstęp wolny. 

13 lipiec  (niedziela) 
godz.  19.00 
20 lipiec  (niedziela) 
godz.  19.00 
27 lipiec  (niedziela) 
godz.  19.00 
3 sierpień  (niedziela) 
godz.  19.00 
9 sierpień  (sobota) 
godz.  19.00 

Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  zespo
łem  „Uścienkowianie" 
Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  orkie
strą dętą Jana Gruchela 
Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  zespo
łem „Ad  Libitum" 
Muzyczny  Wieczór  na  Rynku z  zespo
łem „The Absolwents" 
Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  zespo
łem „Mali  Tkocze" 

17 sierpień  (niedziela)  Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  orkie
godz.  19.00  strą  dętą  Henryka  Itnera  i  zespołem 

„Wańcy" 
31 sierpień  (niedziela)  Muzyczny  Wieczór  na  Rynku  z  zespo 
godz.  19.00  łem  „TKZMusik" 

Organizatorzy:  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki 
Urzędu Miasta oraz Miejski Dom Kultury  „Prażakówka". 
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Wielki e gotowanie . Po posiłk u wypoczywal i  uczestnicy.. .  Fot . W. Sucht a 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

„ U  Marus ia ",  ul.  G rażyńsk iego  27, 
tel.  854 49 97.  Bank ie ty,  p r z y j ę
c ia,  fes tyny,  d o m o wa  kuchn ia.  Z a
p r a s z a m y. 

Ma lowan ie  wnętrz, dachów  i e lewa
cj i . Tel.  0 502 583591 ,854 18 64. 

Egzam iny  p o p r a w k o we   m a t e m a
tyka,  f i zyka,  c h e m i a. 
Tel.  8 5 4  2 8  2 1 , 0  5 0 1  1 5 2  0 9 5. 

Us ługi  k o p a r ką  i  s p y c h a c z em  DT 
75.  Tel.  0  6 0 3  1 1 7  5 5 2. 

P o k ój  do  w y n a j ę c i a. 
Tel.  854 71 37. 

Z d j ę c ia  p a s z p o r t o w e,  d o w o d o we 
w  5  m in .;  w i d e o r e j e s t r a c ja  c y f r o
w a,  z d j ę c ia  ś l u b n e.  Fu ji  E x p r e s s, 
u l .  G r a ż y ń s k i e go  15. 
Tel.  8 5 4  4 3  0 2. 

Se rw is  RTVSAT,  P lay  Sta t ion  I  i 
II ,  p rze róbki   R iper;  Sony,  Pana
son ic,  Ph i l ips,  G rund ig,  P ioneer, 
S a m s u n g,  L G,  S h a r p,  t e l e f o n y, 
faxy,  C B R a d i a,  mon i to ry.  Us t roń, 
D a s z y ń s k i e go  26, 
t e l . 8 5 4  3 4  6 5,  0  6 0 5  3 1 1  5 4 8. 

P r z y j mę  p rzeds taw ic ie la  h a n d l o
w e go  b ranży  RTV,  w y m a g a ne  CV, 
list  m o t y w a c y j n y.  F.P.H.  Du t k i e
w icz,  ul.  G r a ż y ny  14,  Us t roń. 

HISZPANI A 
i  2  2 6 . 0 7 . 03 

W Ł O C H Y 
«  7  B 0 . 0 7  03 

Wiedeń  105  zł/os 
B.U.T .  „ U s t r o n i a n k a " 

t e l.  8 5 4  3 2  88 

DYŻURY  APTEK 
1 0 . 0 7   apteka  Myśliwska ,  ul. Skoczowska  1 1 1 , t e l .  8542489. 
1 1  1 3 . 0 7    apteka  Centrum ,  ul.  Daszyńskiego  8,  te l .  8545776. 
1 4  1 6 . 0 7   apteka  Pod  Najadą ,  ul. 3  Maja  13,  te l .  8542459. 
1 7  1 9 . 0 7   apteka  Na  Zawodziu ,  ul.  Sanatoryjna  7,  te l .  8544658. 

Przejęcie  dyżuru  następuje  o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

i v i v i v .  u s t r o ń  . p ! 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we  wtorki 9   17,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul. 3 Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  Marii  Elsner  Michalskiej z Francji  (od  25.06  do  31.07) 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku 9  16, w  soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w  seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi" ,  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biur o  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul. 3 Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  w  2  grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
p ią tk i:  godz.  15.30   17.00. 

Klu b  Abstynent a  „RODZINA" ,  Ustroń,  ul.  Rynek  4 (byłe  l iceum  ko ło  s iedz iby  Z U S) 
 czwartek  od  17.30 

   wtorek  od  17.30 
Klu b Abstynent a   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kont.: 0 601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

  (lipiecsierpień) 
Rynek  2,  tel.  8542653, 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.30   1 7 . 00 
sobo ta  8.30  15 .00 
n iedz ie la  10 .00 13 .00 
ul.  Sanatoryjna  7,  8542025 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.45   1 7 . 00 
 sobo ta  8.45   1 5 . 00 
  niedziela  nieczynna 

KULTUR A 
12.07.  godz.  18.30 

18.07.  godz.  18.30 

19.07.  godz.  18.30 

Zaśpiewajmy  to  jeszcze  raz   Wojciech 
Gąsowski   amfiteatr 
Muzyczny  Kogel Mogel    Zespół  z  Peru 
i Turniok i    amfiteatr 
Kabare ton    Jerzy  Kryszak ,  An i  Mr u 
Mru ,  Dno,  Szum,  Mumi o  amfiteatr 

SPORT 
12.07.  godz.  8.00  Turnie j   Koszykówki  na  Asfalcie  „Beton 

2003"    Ustroń  rynek 

... i organizatorzy .  Fot . W.  Sucht a 

KIN O „ZDRÓJ "  , ul . S a n a t o r y j na  7  ( b a s e n y ),  te l / fax  8541640 

10.07  godz.  16.30  Ratunku!  Jestem  rybką .   bajka  animowana  (bez  ogr.) 
godz.  18.00  Matri x  Reaktywacja sf  (121.) 
godz.  20.30  Matri x   Reaktywacja   sf  (121.) 

11 17.07  godz.  17.00  Wielk i  powrót   film  animowany  (bez  ogr.) 
godz.  18.15  Fuli Frontal . Wszystko na wierzchu  komedia  mm.  (151.) 
godz.  20.00  XMen  2   sf ( 15  1.) 
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BRD to przed e wszystki m jazda na rowerze .  Fot . W. Sucht a 

ZWYCIĘZYLI 
IV Ogólnopolskie Dni Kultury, Ratownictwa i Bezpieczeństwa 

w  Ruchu  Drogowym  odbywające się w czasie  Dni  Skoczowa, 
należą do historii. Dobrze się je jednak wspomina, bo to już czwar
ty raz SP2 w Ustroniu zdobyła pierwsze miejsce. Nagrodągłów
ną  w  tym  roku  był  telewizor  kolorowy  i  stół  do  pingponga. 
Wcześniejsze  nagrody  to:  komputer  z oprogramowaniem,  fax, 
telewizor i video. Tak jak w poprzednich  latach tylko trzy druży
ny  spośród  ośmiu  mogły  wejść do  finału  i walczyć  o  nagrody. 
Do konkurencji przedfinałowych należały: 

 rozwiązywanie testu wiadomości o tematyce bezpieczeństwa 
(P. Waszek, K. Kalisz, P. Szafranek), 

 przemarsz w korowodzie ulicami Skoczowa (uczennice ki. V 
i VI), 

  przedstawienie  programu  artystycznego  na scenie  ustawio
nej na rynku w Skoczowie (kl. III b), 

 jazda po torze przeszkód  (A. Podżorski), 
 jazda po miasteczku ruchu drogowego  (P. Waszek), 
 konkurencja strażacka  (M. Kubok). 
W czasie przemarszu w korowodzie, grupa uczennic byłą prowa

dzona przez maskotkę naszego miasta  Ustroniaczka (W. Śliwka). 
Dziewczęta przygotowane przez Katarzynę Krakowczyk po

pisały się ciekawym układem gimnastycznym  i zajęły w tej kon
kurencji  I miejsce. 

W części artystycznej wystąpiły młodsze dzieci przygotowane 
przez Wiesławę Herman, w barwnej opowieści z postaciami baj
kowymi, o bezpieczeństwie dzieci w czasie wakacji. Piękne stroje, 
świetnie wyuczone role spodobały się komisji i przyznała ona za 
ten występ wysokie  II miejsce. 

Ponieważ  od lat SP2 reprezentuje nasze miasto w części kon
kursowej obchodów Dni Skoczowa, do jury oceniającego koro
wód  i występy  artystyczne  poproszono  po  raz pierwszy  przed
stawiciela UM w Ustroniu, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultu
ry, Sportu  i Turystyki  Danutę Koenig. 

Po zakończeniu  wszystkich  konkurencji  do  finału weszliśmy 
z drugiego  miejsca ze stratą  2,5  punktu  do pierwszego.  P. Wa
szek, J. Śliwka i K. Kalisz (przygotowani przez Ewę Gruszczyk) 
odpowiadali  na  pytania  dotyczące  wiedzy  o  bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym. 

Ponieważ  na  większość  z  nich  odpowiedzieli  prawidłowo, 
a przeciwnikom powiodło się trochę gorzej (SPDrogomyśl, SP
Skoczów),  kolejny  sukces  stał  się  faktem. 

Udział naszej szkoły we wszystkich  Konkursach  i Turniejach 
Wiedzy  o  Bezpieczeństwie  w  Ruchu  Drogowym  jest  możliwy 
dzięki dobrej współpracy  z Wydziałem  Ruchu Drogowego  Ko
mendy Powiatowej Policji, a szczególnie z podinspektorem  Jó
zefem Brózdą, aspirantem sztabowym Ireneuszem Korzonkiem 
i aspirantem Jerzym  Górnym. 

Dziękuję  także  rodzinie  Waszków  za  pomoc  w  transporcie 
uczniów na miejsce imprezy.  Ewa Gruszczyk 

Rada Miasta  Ustroń 
in formuj e  o  rozpoczęciu  procedury  wyborczej 

ławnikó w 
do Sądów Rejonowego w Cieszynie i Okręgowego w Biel

skuBiałej w związku z czym w terminie do dnia 31  lipca br. 
należy  dokonać zgłoszenia  kandydatów  odrębnie  do  orzeka
nia w każdym z wyżej wymienionych sądów. 

Do zgłoszenia kandydatów na ławników uprawnieni są: 
1. prezesi sądów, 
2. organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na pod

stawie przepisów  prawa, 
3.  co  najmniej 25ciu  obywateli  mających  czynne  prawo 

wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta co najmniej 
do 31  lipca br., 

4. terenowe organy administracji  rządowej, związki zawo
dowe oraz organizacje pracodawców do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy  i ubezpieczeń. 

Zgłoszenia  kandydata(ów)  dokonuje organ  stowarzysze
nia, organizacji czy związku zawodowego uprawniony do bie
żącego kierowania  działalnością. 

W zgłoszeniu należy podać nazwę  i numer rejestru, w któ
rym dana jednostka została zarejestrowana. 

Natomiast  w zgłoszeniu  kandydata(ów),  które  dokona
ne zostanie przez mieszkańców  (co najmniej 25ciu) należy 
podać dane osób zgłaszających tj.: 

 imię i nazwisko,  datę urodzenia,  miejsce zamieszkania. 
Uprawnionymi do złożenia tego zgłoszenia będą trzy pierw
sze osoby z wykazu osób, któr e zgłoszenie  podpisały. 

Zgłaszając  kandydata(ów),  należy  podać  ich: 
1. imię i nazwisko, 
2. datę urodzenia, 
3. miejsce zamieszkania  i okres zamieszkania na terenie na

szego miasta  (dotyczy kandydata będącego mieszkańcem), 
4. miejsce zatrudnienia  i okres zatrudnienia  na terenie  na

szego  miasta  (dotyczy  kandydata  zatrudnionego  na  terenie 
Ustronia). 

Do zgłoszenia  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu zgody  na  kandydowanie. 

Kandydatem  na ławnika  może zostać osoba,  która: 
1. najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 30 lat, a nie prze

kroczyła 65go roku życia, 
2. posiada obywatelstwo  polskie  i korzysta w pełni z praw 

cywilnych  i obywatelskich, 
3. jest zatrudniona  lub zamieszkuje na terenie naszego mia

sta co najmniej od roku, 
4. jest nieskazitelnego  charakteru. 

Ustawowe  ograniczenia  wynikające  z  wykonywania 
określonych zawodów lub funkcj i uniemożliwiających kan
dydowanie  i zostanie  ławnikiem  dotyczą osób,  które: 

1. zatrudnione  są w sądzie powszechnym  i  innych  sądach 
oraz prokuraturze, 

2. wchodzą w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 

3.  są:    funkcjonariuszami  policji  lub  zajmują  stanowiska 
związane ze ściganiem  przestępstw  i wykroczeń,   adwokata
mi lub aplikantami adwokackimi,  radcami prawnymi lub apli
kantami radcowskimi,  duchownymi,  żołnierzami w czynnej 
służbie wojskowej,  funkcjonariuszami służby więziennej. 

Zgłoszenia kandydatów w termini e podanym wyżej  na
leży składać w sekretariacie Urzędu Miasta  (pok. nr  12,1 
piętro). 

W sprawie dodatkowych  informacji bądź wyjaśnień moż
na kontaktować się z Radcą Prawnym Urzędu we wtorki oraz 
czwartki (pok. nr 27, II piętro, telefon bezpośredni nr 85793
27 bądź centrala  8579300). 
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Wystaw a  Psów  Rasowyc h  to dobr a  okazj a dla czworonogó w do zawiera 
nia nowyc h znajomości .  Fot . W. Sucht a 

WYSTAWA  PSÓW 
13 lipca na stadionie Kuźni  Inżbudu odbędzie się 29. Beskidz

ka Wystawa  Psów  Rasowych  organizowana  przez  oddział  Pol
skiego  Związku  Kynologicznego  w  BielskuBiałej.  Wystawy 
psów wszędzie gromadzą bardzo  liczną publiczność.  Tegorocz
ne atrakcje na pewno sprowadzą na stadion wiele osób. 

W naszym mieście wystawa będzie po raz piąty. Z roku na rok 
się  rozrasta  i na  obecną  zgłoszono  rekordową  ilość  750  psów 
120 ras. Najliczniej będą  reprezentowane  labradory,  golden  re
trievery, husky. Obok nich  tak  rzadkie  rasy jak  azjatycki  tosain, 
terier  tybetański  czy nagi  chiński  grzywacz.  Wystawa  odbędzie 
się bez względu na pogodę, a otwarta zostanie o godz. 9.30. Dla 
zmotoryzowanych przygotowano miejsca parkingowe, będzie też 
mała  gastronomia. 

Na stadionie Kuźni pojawią się właściciele psów z całej Polski 
oraz z zagranicy: z Czech,  Niemiec,  Węgier,  Litwy  i Rosji. 
W poprzedniej wystawie uczestniczyło 600 psów, w tegorocznej 
  750. Wraz ze wzrostem  ilości przedstawianych piesków rośnie 
prestiż ustrońskiej wystawy. Obecnie jest to jedna z bardziej zna
czących wystaw psów w Polsce. Krążą pogłoski, że na wystawie 
zaprezentowany zostanie pies nowej rasy. Niestety nie udało się 
nam ustalić bliższych szczegółów na ten temat.  (ws) 

Hej  ludeczkowie 
Jako  teżpożywocie  w ty feryje?  Nó prowda,  my emeryci  dyc

ki  mómy feryje,  jyny  ni  ma funduszy  coby  sie  wybrać  na  jaki 
wywczasy.  Nale  trzeja prziznać,  że  w tym  naszym  Ustroniu  też 
je pieknie.  Szpacyrujym  se z mojóm  paniczkóm  a  to na  Zowo
dzi,  abo  do Nierodzimio  do przocieli,  a jak  tak  sie  podziwom 
na  ty nasze  gronie,  jaki  sóm  dostojne,  abo  na miedze jaki  sóm 
szumnie  kwiotkami  przistrojóne,  to doista  mi  sie  tu na  naszej 
dziedzinie  podobo. 

Nale  widzym,  że nie jyny  jo  móm  Ustroń  rod. Łoto  ióńskiego 
tydnia  szełech  na Zowodzi  do kamrata,  co my pospołu  robili   w 
kuźni  i jak  żech  przechodził  przez  most  na  Wiśle,  toch  sie  do
ista zadziwił,  że  tak moc  tam  było  norodu.  I to aj i z  zagranice. 
Jak  szełech  przez  tyn  most  to spotkołech  dwóch  Niymców,  co 
cosi  głośno  szwargotałi,  jako  to  łóni  majom  we zwyku,  potym 
jeszcze  uwidziołech  cere  łod  sómsiada,  co  szła 
z jakómsikej  kamratkóm  z Angłi,  no i na  koniec  dwóch  egzo
tycznych  chłapców,  czy  to  cygóni  czy jaki  insze  stworzynia, 
a po  jakimu  rzóndzili  to  też  nie  wiym,  dy jo  przeca  nima  ta 
poligablota,  co  wszycki  jynzyki  rozumiy. 

Nó  i przekónolech  sie,  że  tyn  Ustrón  to światowy  kurort  jak 
na jednym  wiślańskim  moście  spotkołech  naroz telkownych  roz
tomaitych  nacyji.  A jo  tak  loto szel  żech  w ufiksowanych  galo
tach  co  chodzym  po  chałupie,  tóż postanowiłech,  że jak  zaś 
pujdym  na Zowodzi,  to sie aspóń  piękni  łoblekym  i jakom  czy
stóm  koszule  se  weznym  na grzbiet,  coby  potym  ty  zagranicz
niki  nie  prawiły,  jak  naspadek  do  chałupy  przijadóm,  że 
w tej Polsce  to taki jakiś  i  bar aby niedomyte  i prymitywne  cho
dzóm.  Tego bych  nie  chcioł  przeca,  coby  nas  tak źle  w tej  Uni 
czy  kaj  dali  locyniali.  Jano  z  Lipowca 

BETON 2003 
W sobotę  12 lipca na ustroń

skim  rynku  odbędzie  się  XI 
Otwarty  Turniej  Koszykówki 
na Asfalcie „Beton 2003".  Im
preza  rozpocznie  się o godz. 
8.00.  Poza  rozgrywkami  ko
szykarskimi,  tak jak  w  latach 
ubiegłych  przewidziano  rów
nież  turniej  betonowego  wsa

du i turniej  betonowej  trójki. 
Drużyny  w  składzie  35  za
wodników  można zgłaszać na 
kartkach  pocztowych,  telefo
nicznie  w Urzędzie  Miasta 
w  Ustroniu. Należy  też  uiścić 
wpisowe  w  wysokości  40  zł. 
Turniej organizuje TRS „Siła" 
i Urząd Miasta w  Ustroniu. 

P O Z I O M O:  1)  co  sezon  inna,  4) w lampie  naftowej, 
6)  dawniej  student,  8)  nadmorski  port  rybacki,  9)  „Kuźnia" 
Ustroń,  10) filmowy sąsiad Pawlaka,  11) plucha, ziąb, 12) wieś 
na Podhalu,  13) morska nawałnica,  14) wieś za  Mysłowicami, 
15) niemiecki  premier,  16) do udowodnienia,  17) ostatnio  tre
nował  Legię Warszawa,  18)  imię Zadory, włoskiej  piosenkar
ki,  19)  Rzym  dla  Włochów,  20)  oczy  gwarowo  i zdrobniale. 

PIONOWO:  1) okularnik  w pracowni,  2)  „produkuje" książ
ki,  3)  morski  klejnot,  4)  śpiewnik  kościelny,  5)  oblicze, 
6)  wiatrem  napędzany,  7)  kilka  rzędów  kolumn,  11)  rybka 
akwariowa,  13)  baśniowe  stwory,  14)  pływa  do  Ystad. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedź  ocze
kujemy do  18  lipca. 

Rozwiązanie krzyżówki  z nr  25 

S E Z O N  L E T N I 

Nagrodę 30 zł otrzymuje ALIN A  CZYŻ z Ustronia, os.  Man
hatan  10/56. Zapraszamy  do redakcji. 

KRZYŻÓWK A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Z O W K A 
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 

GAZETA 
USTROIMSKA 
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