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Rozmowa  z Januszem  Grzegorzem  Michałowskim, 
dyrektorem  Domu  Wczasowego 

Związk u  Nauczycielstwa  Polskiego  „Nauczyciel" 

Jaki  obecnie  jest  status  Domu  Nauczyciela? 
Jest  to  dom  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego, jeden  z wielu  w 
Polsce. 
W  jak i  sposób  f inansowany  jest  ten  dom? 
Jesteśmy na własnym  rozrachunku,  natomiast  Zarząd Główny  ZNP 
dokłada  tylko  do  inwestycji. 
Kt o  wypoczywa  w  Domu  Nauczyciela? 
Przyjmujemy wszystkich,  z preferencjami dla członków ZNP,  któ
rzy  korzystają  ze  zniżki  15%. 
Czy  macie  wystarczającą  ilość  gości? 
Dawniej  nie  było,  gdyż  nastawiano  się  na  gości  ze  Śląska.  Obec
nie  ta grupa jest  najmniej  reprezentowana.  My  nastawiamy  się  na 
cały  kraj.  Wszystko  teraz  zależy  od  prowadzącego  dom    nie  ma 
skierowań,  ludzie  muszą  sami  nas wybrać.  Jestem  tu  dopiero  rok, 
ale już  teraz  większość  ludzi  u  nas jest  z  wybrzeża.  Sam  pocho
dzę z Gdyni, byłem  działaczem  związkowym  i teraz koledzy  wspo
magają  mnie.  Generalnie  wygląda  to  tak,  że  muszę  jeździć  i  za
biegać  o  klientów.  Sam  ustalam  stawki,  bo  nie  jestem  związany 
żadną  ceną  pobytu. 
Jaki  jest  procent  członków  ZN P  w  stosunku  do  innych  gości? 
Większość  to  związkowcy  w  zorganizowanych  grupach    około 
75%  gości.  Zostałem  tu  dyrektorem  w  wyniku  konkursu.  Wcze
śniej opracowałem  program  naprawy  tego  domu,  gdyż  był  on  de
ficytowy,  w  roku  2002  przyniósł  35.000  zł  strat.  Ja  wróciłem  do 
dawnych  czasów  i nastawiłem  się  na  grupy    nauczycieli  emery
tów.  Szybko  okazało  się,  że  właśnie  tu  najchętniej  wypoczywają 
emeryci  i ludzie z małymi  dziećmi.  Poprzez dawne  układy  związ
kowe  wkroczyłem  do  zarządów  okręgów  ZNP.  Na  konferencji 
wyborczej  sekcji  emerytów  i rencistów  zaproponowałem  żeby  ta 
sekcja  objęła  patronat  nad  tym  domem.  Dlatego  75%  gości  to 
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Drugie  podejście  do  kabare

tu  robimy w Ustroniu  w  sobotę, 
16 sieipnia, kiedy o godz.  19.00 
rozpocznie  się  „Kabaretowy 
Dobry  Wieczór".  Zaplanowany 
na  19  lipca  Kabareton  nie  od
był  z  się  powodu  braku  zainte
resowania. Tym razem  chętnych 
chyba  nie  zabraknie,  bo  w  am
fiteatrze  gościć będziemy  Grze
gorza  Halamę  Oklasky  z  jego 
absurdalnym  poczuciem  humo
ru,  kabaret  „Rak "   z  autorskim 
programem  w  śląskiej  gwarze, 
opisującym  tradycje  ziomków, 
„Kabare t  Moralnego  Niepo
koju "   grupę  młodych,  utalen
towanych  autorów  i  aktorów, 
którzy  na  festiwalach  zgarnia
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przyjdź,  zobacz,  sprawdź 
43450  Ustroń,  ul.  Fabryczna  7 
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j ą niemal  wszystkie  laury.  Zna
ni  są  doskonale,  podobnie  jak 
pozostali  wykonawcy,  widzom 
telewizyjnej „Dwójki" .  Krótko 
po  Wyborach  Miss  Wakacji,  po 
raz  drugi  odwiedzi  nas  An
drzej   Grabowski,  według  pi
sma  „Świat  Seriali",  aktor  naj
skuteczniej  rozśmieszający  Po
laków.  Jest  znany  ze  znakomi
tych  ról  teatralnych,  fi lmowych 
oraz,  chyba  przede  wszystkim, 
sitcomu  „Świat  według  Kiep
skich".  Ze  znacznie  bardziej 
subtelnym  dowcipem  i  urodą 
zaprezentuje się  Maciej   Stuhr, 
który  wystąpi  równ ież  j ako 
prowadzący  „Kabaretowy  Do
bry  Wieczór".  Syn  wybitnego 
Jerzego,  również  utalentowany 
aktor,  jest  liderem  grupy  „Po 
żarcie",  cenionej  za  przewrot
ne  teksty,  b iorącej  na  ostrze 
aktualne  sprawy. Głos  zachwy
ci  i pewnie  poniesie  się  po  gó
rach,  kiedy  na  scenę  wejdzie 
Jacek  Wójcicki ,  artysta  „Piw
nicy  pod  Baranami".  Bi lety 
można  kupić  w  „Haro"  na  ryn
ku  i  w  MD K  „Prażakówka". 
„Gazeta  Ustrońska"  sprawuje 
patronat  medialny.  (mn) 
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grupy  emerytów.  Do  18  sierpnia  jest  u  nas  120  osób,  w  tym  40 
z  Krakowa,  40  z  Poznania  i 40  z  Gdańska. 
Czy  wcześniej   pracował  pan  w  branży  turystycznej? 
Prowadziłem  na  wybrzeżu  sezonowo  przez  trzy  lata  zakładowy 
dom  wypoczynkowy. 
W i ę k s z o ść  p a na  gości  to  n a u c z y c i e l e.  C zy  to  s p e c y f i c z ni  k l i enc i? 
Tak. Charakteryzująsię ogromnym  zmęczeniem  i dlatego  potrze
bują  ciszy,  spokoju.  Nauczyciele  to  ludzie  znerwicowani,  często 
z chorym gardłem. Temu  podporządkowane jest wyżywienie,  pro
gram  turystyczny,  kulturalny.  Jeżeli  w domu  znalazłoby  się  kilku 
młodych  ludzi  chcących  się  wyżyć,  to  od  razu  byłyby  pretensje. 
Czy  nie  są  zbyt  wymagający? 
Raczej  wyrozumiali.  Wielu  z nich  toleruje niedociągnięcia  tech
niczne,  bo  pod  tym  względem,  dom  jest  na  słabym  poziomie. 
Uważają, że to  ich dom,  mimo  iż jako jeden  z dwóch  w  Ustroniu, 
nie  ma  w  pokojach  węzłów  sanitarnych.  Przyjeżdżając  wiedzą 
o  tym,  więc  nie  są  zaskoczeni.  Pytają  natomiast  często,  czy  to 
dalej dom ZNP, czy przypadkiem  nie został sprzedany. Niski  stan
dard  wynika  z braku  pieniędzy,  za  to  ceny  są  najniższe. 
Czy  utrzymuj e  pan  kontakt y  z  innymi  domami  w  Jaszowcu? 
Sporadycznie.  Ja  mam  określony  profil  wczasowicza  i na  to  się 
nastawiłem.  Klient  indywidualny  w  takim  domu jak  nasz  czułby 
się źle.  U nas jest  wspólna  sala  telewizyjna, gdzie  trzeba  oglądać 
ten  sam  program. 
Często  mówi  się  o  Jaszowcu  jak o  o  dzielnicy  zapomnianej. 
Czy  zgadza  się  Pan  z  taką  opinią? 
Tak.  Dopiero  niedawno  poprawiono  drogę,  a dojeżdżało  się  tak, 
że koło można  było urwać.  Wiem, że są priorytety  i nie dziwię  się 
inwestycjom  w obrębie  rynku, w dzielnicy uzdrowiskowej.  Nato
miast  w Jaszowcu  brakuje gospodarza.  Moim  zdaniem  ktoś z  sa
morządu czy Urzędu  Miasta powinien  raz na miesiąc przejść  przez 
Jaszowiec  i  zobaczyć  gospodarskim  okiem  czego  tu  brakuje. 
Każdy dom sam sobie  funkcjonuje. Brak wspólnych  spotkań,  roz
mów o tym, co  można wspólnie  zrobić.  A Jaszowiec  ma  wspólny 
interes.  Jest  nim  np. centrum  kulturalne,  które  obecnie  niszczeje. 

Janusz z . .

Kiedyś  nik t  się  nie  liczył  z  kosztami  i  taki e  centrum  w  Ja
szowcu  mogło  funkcjonować. 
Tu będę uparty. Wyzbycie się centrum  kultury było błędem.  Można 
było  przeprowadzić  takie  operacje,  że  komuś  by  się  to  opłaciło. 
Proszę  sobie  wyobrazić  moich  gości,  emerytów,  którzy  chcą  iść 
do  kina.  A  czym  mają  wrócić.  Oni  w  większości  nie  mają  samo
chodów.  Dziś właścicielom  ośrodków  nie opłaca  się  utrzymywać 
biblioteki,  kawiarni.  A  inwestycja w centrum  kulturalne  ożywiła
by  całą  dolinę  Jaszowca.  Myślę,  że  wszyscy  tego  oczekują  od 
miasta.  Nie  można  likwidować  punktów  strategicznych.  Proszę 
zauważyć jak  pięknie  działa  dom  kultury  Prużakówka.  Mogłaby 
być fili a w Jaszowcu. To Jaszowiec powinien  być  wczasowiskiem, 
a  Zawodzie  uzdrowiskiem. 
Już  w  warunkach  wolnego  rynk u  próbowano  coś  z  centrum 
kulturalny m  Jaszowca  robić.  Nic  z  tego  nie  wyszło,  bo  ktoś 
musiałby  niemało  dopłacać  przy  dość  mizernym  zaintereso
waniu  wczasowiczów. 
Trzeba  dokonać głębokiej analizy.  A gdzie goście Jaszowca  mają 
pocztę,  aptekę?  Nie  wiem  czy  to  się  musi  opłacać,  ale  apteka 
powinna  być czynna  chociażby  dwie godziny  dziennie.  Struchla
łem,  gdy  dowiedziałem  się,  że  planowana  jest  likwidacja  przy
chodni.  Wszystko  się  nie  może  opłacać.  Klienci  nie przy jadąje
żeli  będą  mieli  aptekę  oddaloną  o  5  kin,  tak  samo  pocztę.  Nie 
samą  strawą  i spaniem  żyje  turysta. 
Jak  pana  zdaniem  Ustroń  jest  reklamowany? 
Myślę,  że  jest  mało  widoczny.  Wisła  poprzez  jedno  nazwisko 
Małysza  przyciemnia  Ustroń.  Gdy  dzwonię  do  kolegów,  to  pyta
ją,  gdzie  ten  Ustroń  jest.  Wtedy  odpowiadam,  że  koło  Wisły. 
Wiem,  że  Urząd  Miasta  czyni  w  tym  kierunku  starania,  ale  tego 
jest  za mało.  Może  wyjściem  byłoby  nawiązanie  bliskich  stosun
ków  z jakimś  miastem  na  wybrzeżu  i wzajemna  reklama.  Tym
czasem  pozostajemy  koło  Wisły, a dla mnie  osobiście,  to  właśnie 
Ustroń jest  bardziej atrakcyjny,  lepiej przygotowany.  Bardzo  do
bry jest  wydany  przez  miasto  informator  o  Ustroniu.  Jeżeli  ludzi 
przekonamy,  że  tu  jest  ciekawie,  zdrowo,  fajnie,  to  przyjadą 
w  ciemno.  Niestety  Jaszowiec  to  kulturalna  pustynia. 
A  cały  Ustroń? 
Nie. Ustroń jest dobrze przygotowany, niestety odległość  Jaszowca 
od  centrum  powoduje,  że  nasi  klienci  nie mogą  z tego  korzystać. 
A  Jaszowiec  to  2200  miejsc  w  17  domach.  Wystarczy  to  prze
mnożyć  przez  ilość  dni  pobytu  i mamy  pieniądze  do  kasy  miej
skiej. A  w Jaszowcu  nie  ma  nawet  kiosku  z  gazetami. 
Jest  przed  wjazdem  do  Jaszowca. 
To  niech  się  pan  przejdzie  po  gazetę  z  Ondraszka  nad  Wisłę. 
Czasami  wydaje mi się, że ten Jaszowiec  to  inne miasto. W  Ustro
niu  są  oazy  dobrobytu    piękne  restauracje,  amfiteatr.  A  tu  po 
godzinie  17 wszystko  zamykają.  Myślę,  że  Rada  Miasta  za  mało 
korzysta  z wiedzy  kierowników  domów.  My  możemy  przekazać 
wiele  informacji.  Są  to  często  drobne  sprawy,  ale  drażliwe,  jak 
dziura, w której ktoś w końcu  złamie  nogę, czy nie świecące  lam
py. Nic  nie  stoi  na przeszkodzie,  żeby  odpowiednia  komisja  RM 
spotkała  się  z kierownikami  z  Jaszowca. 
Taki e spotkania  się odbywają  i nie zawsze wiele nowego  wnoszą. 
Al e cały czas  będę  powtarzał,  że nasi  goście  są odcięci  od  miasta 
i  ten  problem  trzeba  rozwiązać.  Na  początek  chociażby  przez 
dogodną  komunikację. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suclita 
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Muzeum  Regionalne  „N a 
Grapie"  w  Jaworzynce  działa 
od  10  lat.  W  ubiegłą  niedzielę 
odbyła się tam  uroczystość.  Na 
frontowej  ścianie,  umieszczo
no  tablicę  pamięci  dr.  Jerzego 
Ruckiego,  fundatora  placówki. 
Odsłonięcia  dokonała  jego 
małżonka  Marta, a zaprojekto
wał  tablicę  K.  Kubala. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Koł o  Polskiego  Związku 
Wędkarskiego  w  Strumieniu 
obchodzi  25lecie.  Członków 
jest  kilkuset.  Już  w  1950  r.  ist
niała  tu  sekcja,  ale  podlegała 
cieszyńskiemu  oddziałowi. 

Latem  1993  r.  rodzina  gazet 
lokalnych  powiększyła  się 
o biuletyn  informacyjny „Wstę
ga".  Jego  wydawcą  był  Zwią
zek  Komunalny  Ziemi  Cie
szyńskiej. 

Od  1991  r. przy  zespole  Pie
śni  i Tańca Ziemi  Cieszyńskiej, 
prowadzone  są  zespoły  dzie

cięce  i  młodzieżowe.  W  tym 
czasie,  czyli  na  przestrzeni  12' 
lat, niektórzy  wychowankowie 
zasil i li  „doros ły"  zespół. 
Pierwszy  nabór przyciągnął  na 
zajęcia ponad...  150  dziewczy
nek  i chłopców  w  wieku  od  5 
do  15  łat. 

W  niewielkim  Zarzeczu 
w  przeszłości  pracowały  trzy 
młyny  wędne.  Ich  właściciela
mi  byli  Śliwka,  Kurpas  i  He
rok.  Obecnie  nie  ma  po  mły
nach  śladu.  Ten  u  Kurpasa 
czynny był jeszcze po ostatniej 
wojnie  światowej. 

Przed  10 laty ukazał  się  cykl 
ośmiu  czarnobiałych  pocztó
wek,  będących  reprodukcjami 
prac  plastycznych  ze  zbiorów 
Muzeum  Beskidzkiego  w  Wi
śle. Wybrano 5 drzeworytów P. 
Stellera  i 3  rysunki  B.  Heczki. 

Piłkarze  Morcinka  Kaczyce 
10 lat temu  zadebiutowali  w  li 
dze  okręgowej.  Potem  spadli, 
a rok  temu  znowu  awansowali. 
Ostatnio  wygrali  2:0  w  pucha
rowym  pojedynku  z  Kuźnią 
w  Ustroniu,  co  oznacza,  że 
mogą  być groźnym  rywalem  w 
tym  sezonie.  (nik ) 
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Zgłoszenia  do Ustrońskiej Amatorskiej  Ligi  Piłki Nożnej  nale
ży przesyłać  na adres  KS Kuźnia  Inżbud,  Ustroń,  ul. Sportowa  5. 
Zebranie  organizacyjne  odbędzie  się  18  sierpnia  o  godz.  17.00 
w siedzibie  klubu.

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Wikto r   Wantuła  lat  94  ul.  P. Stellera  7 
Mari a  Hercog  lat  92  ul. Słoneczna  10 
Jerzy  Pecelt  lat 90  ul. Gen.  Bema  4 
Bolesław Szczepaniuk  lat  80  ul.  Drozdów  15 
Elżbieta  Gogółka  lat 90  ul.  Kościelna  7 
Edward  Glensk  lat  80  ul. Traugutta  7 
Jadwiga  Szkaradnik  lat 94  ul.  Wiślańska  7 
Helena  Lisztwan  lat  80  ul. Cieszyńska  47 

W  Ustroniu  prace  remontowe  prowadzone  są  we  wszystkich 
szkołach.  W  SP1  wykonane  zostały  nowe  schody  wejściowe,  w 
„trójce" remontowano  posadzki  na parterze  i I piętrze,  ogrodzono 
teren wokół SP5, w szkole w Nierodzimiu wymieniono drzwi wej
ściowe. W „dwójce" trwa jeszcze modernizacja centralnego  ogrze
wania,  zmiana  dachu  w  II  części  budynku  oraz  ocieplenie  ścian. 
W Gimnazjum nr 2 planuje się budowę szatni, a w Gimnazjum nr 1 
i w przedszkolach  przeprowadzono  remonty  bieżące.  (mn) 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Anna  Herma  lat  65 
Małgorzata  Cieślar   lat  40 
Aleksandra  Skowrońska  lat 78 
Helena  Myrmu s  lat  70 

FPHUMax  O P O N Y 
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USŁUGI 
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OLEJ  OPAŁOWY 
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  i i n i n i i i r a h  i i n i n i i 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  /. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na  wynos 
w cenie 6,50 zł, proponujemy 
równ ież  3  rodzaje  p i e r o g ów 
d o m o w y ch  na  k i l o g r a my 
w  cenie:  p ie rogi  /.  m i ę s em 
15  z ł /kg  p ie rogi  z  k a p u s tą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / k g 

p ierogi  r usk ie    10  zl/kg 

KRONIKA  POLICYJNA 

4.08.2003  r. 
O godz.  12.40 na ul. Reja zatrzy
mano nietrzeźwego  rowerzystę. 
4.08.2003  r. 
W godz. popołudniowych na tere
nie  zakładu  Przyrodoleczniczego 
„Równica"  włamanie  do  sklepu 
optycznego.  Złodzieje  ukradli 
okulary. 
4.08.2003  r. 

25 minut  po północy  zatrzymano 
nietrzeźwego  mieszkańca  Ustro
nia,  który  fiatem  126p  jechał  ul. 
Polańską. 
6.08.2003  r. 
O godz.  11.50 na ul.  Daszyńskie
go  kierujący oplem  mieszkaniec 
Pawłowic nie zachował  ostrożno
ści  i najechał na tyl peugeota 307, 
którvm jechał mieszkaniec Zabrza. 
6.08.2003  r. 

O godz.  16.20 na ul. Katowickiej 
kierowca opla astry  mieszkaniec 
Belku, najechał na tył poprzedza
jącego go lorda, którego prowadził 
ustroniak. 

STRA Ż  MIEJSK A 

Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu Ochrony Środowiska i Rol
nictwa  Urzędu  Miasta  strażnicy 
miejscy, przeprowadzili 4 sierpnia 
wizję lokalną na ul. Jelcnica. Spra
wa  dotyczyła  wycinania  drzew. 
W tym  samym  składzie  systema
tycznie przeprowadzane są kontro
le gospodarki ściekowej i odpada
mi. W ubiegłym  tygodniu  były to 
posesje przy ul. Leczniczej, a w so
botę na kempingach  w Polanie. 

6  sierpnia strażnicy zajmowali się 
m.in. uszkodzoną drewnianą kład
ką przy ul. Grażyńskiego.  W oko
licach  Diablego  Dołka  uszkodzo
ne były deski. Miejsce zabezpieczo
no, poinformowano Wydział Inwe
stycji i Gospodarki Gruntami UM, 
a ten zlecił naprawienie kładki. 

7.08.2003  r. 
O godz. 4.30 włamanie do zapar
kowanej  na os.  Manhatan  toyoty 
corolli,  należącej  do  mieszkańca 
Ustronia. Skradziony został radio
odtwarzacz. 
10.08.2003  r. 
O godz.  13.45 na os. Cieszyńskim 
mieszkaniec  Ustronia,  jadący 
oplem corsą uderzył w zaparkowa
ne daewoo  tico. 
10.08.2003  r. 
O  godz.  13.50  na  ul.  Lipowskiej 
doszło  do  kolizji  nissana  sunny 
z  mercedesem,  policja  wyjaśnia 
szczegóły  zdarzenia. 
10.08.2003  r. 
Między  12 a  14 z cinquecento za
parkowanego przy jednej z ustroń
skich  restauracji złodzieje ukradli 
torbę podróżną. 
10.08.2003  r. 
o godz.  17.40 na  ul.  Katowickiej 
kolizja,  w  której  udział  wzięli: 
mieszkaniec Gliwic, kierujący  fia
tem  seicento  i  mieszkaniec  Ka
czyc,  który  jechał  fiatem  tipo.  O 
tym,  kto  jest  winny,  zadecyduje 
sąd.

8 sierpnia policja zwróciła  się do 
strażników o pomoc w ujęciu eks
hibicjonisty,  którego  zauważono 
na  szlaku  na  Równicę.  Sprawę 
zgłosił  turysta, który właśnie zdo
bywał górę. Po krótkim czasie za
uważono  mężczyznę.  Został  za
trzymany i przewieziony na Komi
sariat  Policji w Ustroniu. 

"
W niedzielę, jak  zwykle  podczas 
imprez  w amfiteatrze,  sprawdza
no,  czy  wszyscy  prowadzący 
sprzedaż  w  Parku  Kuracyjnym, 
mają  odpowiednie  dokumenty. 
Jedną  osobę  ukarano  mandatem, 
bo nie miała pozwolenia. Również 
za nielegalne handlowanie  ukara
no mężczyznę  nad  Wisłą. W cza
sie weekendu mandaty musiało też 
zapłacić kilku kierowców za wjazd 
na  tereny  zielone.  Kilkunastu 
otrzymało wezwanie na komendę. 

(mn

Ostateczne w s e y
z . . . .

Stowarzyszenie  Przyjaciół Zwierząt  „AS"  zwraca  się z  apelem 
do  wszystkich  ludzi,  wrażliwych  na  los  zwierząt,  które  podczas 
upałów,  cierpią  pragnienie  i  męczą  się  tak  jak  my.  Przykładem 
niech  będą  jeże,  które  za  wodą  podążają  do  oczek  wodnych  w 
naszych  ogrodach  i  tam  giną,  topiąc  się.  Zabezpieczmy  oczka 
wodne,  a na drodze  do  nich  ustawmy  pojemniki  z wodą.  W  cza
sie  letniego  skwaru  woda  potrzebna  jest  nie  tylko  ludziom.  Pa
miętajmy również o zwierzętach.  Członkowie  SPZ  „AS" 

ul. Szpitalna  44 
ul.  Stellera  22 
ul. Grażyńskiego  17 
os. Centrum  1/10 

PIJANY  RECYDYWISTA 
W  sobotę  9  sierpnia jeden  z  uczestników  alkoholowej  hulanki 

poważnie  przesadził  z  alkoholem.  Wjechał  oplem  kadetem  na 
ścieżkę spacerową,  która wiedzie  od  ul. Grażyńskiego  wzdłuż  ba
senu  i kortów. Oczywiście obowiązuje na niej zakaz ruchu. W oko
licy  baru  „Utropek"  kierowcę    mieszkańca  Wisły    zatrzymali 
strażnicy  miejscy.  Był  tak  pijany, że długo  nie docierało  do  niego, 
iż  ma  przed  sobą  stróżów  prawa.  Badanie  wykazało  2,04  i  2,08 
prom. alkoholu w wydychanym powietrzu. Oczywiście od razu stra
cił  prawo  każdy. Ale pić można  bez tego dokumentu.  Już na drugi 
dzień,  zatrzymano  go  po  raz  drugi.  Tym  razem  alkomat  wskazał 
1,5 prom.,  a wiślanin  wykrzykiwał  niecenzuralne  słowa.  (mn) 
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PROGRAM  UROCZYSTOŚCI 
godz.  10.30    Msza  św. w  intencji  Ojczyzny  i jej  żołnierzy, 

w  kościele  św.  Klemensa, 
godz. 30    Przemarsz  orkiestry,  pocztów  sztandarowych 

i uczestników  uroczystość  do  Pomnika  Pamię
ci  Narodowej 

godz.  11.45  Uroczystość  słownomuzyczna  i złożenie  kwia
tów  przy  Pomniku  Pamięci  Narodowej. 

Przy w o ć y 
zane , h ć
podczas

BITW A  WARSZAWSK A 
2  lipca  1919  r.  rozkazem  Naczelnego  Wodza  Józefa  Piłsud

skiego,  Wojsko  Polskie  w  kraju  i  tzw.  „Błękitna  Armia"  gen. 
Hallera  zostały  połączone  w jedno  Wojsko  Polskie. 

W  wojnie  z  bolszewikami  oddziały  polskie  pod  wodzą  gen. 
Edwarda  Rydza   Śmigłego,  8 maja  1920 r. zajęły Kijów .  14 maja 
1920  r. bolszewicy  pod  wodzą  Michaiła  Tuchaczewskiego  prze
szli  do  kontrofensywy,  wobec  braku  wsparcia  ze  strony  ukraiń
skiej oraz zachodnich  państw,  11 czerwca  wojsko  polskie  opusz
cza  Kijó w  i jest  w  odwrocie  do  14  sierpnia  1920  r. wojska  bol
szewickie  podchodzą  pod  Warszawę,  Włocławek  i  Brodnicę. 

W  Polsce w  lipcu  następuje okres narodowej  mobilizacji.  Rada 
Obrony  Państwa  wydaje  3  lipca  apel  „Ojczyzna  w  potrzebie", 
tworzy  się  Ochotnicza  Armia,  na  czele  której  staje  gen.  Józef 
Haller.  Kardynał  Aleksander  Kakowski  tworzy  sprawnie  działa
jące komitety  parafialne dla opieki  nad  rodzinami  walczących  na 
froncie.  W  Białymstoku  tworzy  się  bolszewicki  rząd,  kierowany 
m.in.  przez  Feliksa  Dzierżyńskiego  i Juliusza  Marchlewskiego, 
z  planem  przekształcenia  Polski  w  sowiecką  republikę.  6  sierp
nia  Naczelny  Wódz  Józef  Piłsudski,  podejmuje  decyzję  uderze
nia  znad  rzeki  Wieprz  na  tyły  wojsk  bolszewickich,  cały  nato
miast  napór  sowieckiej  nawałnicy,  przejmie  Warszawa  dla  od
wrócenia  uwagi  wroga.  Krwawe  walki  toczy  od  13 do  15  sierp
nia,  garnizon  warszawski  pod  dowództwem  gen.  Franciszka  La
tinika,  zostaje  zniszczony  Radzymin.  Znaczącym  wydarzeniem 
dla  wzniecenia  wielkiego  bohaterstwa  polskich  żołnierzy,  staje 
się  śmierć  pod  Osowem  ks.  Ignacego  Skorupki,  kapelana  236. 
Pułku  Legii  Akademickiej. 
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Historyczna  depesza  z  Warszawy 

Armi a Krajow a rozpoczęła bój  o Stolicę! 
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15  sierpnia  zostaje  odzyskany  Radzymin,  a  gen.  Władysław 
Sikorski  w  krwawym  boju  zdobywa  Ciechanów,  16 sierpnia  ru
sza o świcie  natarcie  znad  Wieprza,  dowodzone  przez  Naczelne
go  Wodza  Józefa  Piłsudskiego.  Sowieckie  dywizje  57.,  58.  oraz 
8.  zostają  zmuszone  do  ucieczki  w  bezładnym  popłochu. 

Bitwa  Warszawska  uratowała  odradzającą  się  Polskę  oraz  nie 
w  pełni  świadomą  Europę  przed  zalewem  bolszewickim,  a  po
wszechna  wiara  narodu  polskiego  nazwała  ją:  „Cudem  nad  Wi
słą".  W historii  świata  została  zaliczona  do jednej  z  18.  najwięk
szych  bitew. 

POWSTANI E  WARSZAWSKI E 
W  listopadzie  1943  r.  Komendant  Główny  AK  wydał  rozkaz 

realizacji  planu  „Burza"  t.j.  otwartej  walki  z  niemieckim  woj
skiem  i okupacyjną  administracją.  Żołnierze  AK  walczą  przede 
wszystkim  na  wschodnich  ziemiach  Polski,  walczą  o  Wilno, 
w  ramach  działań  o kryptonimie  „Ostra  Brama", walczą o  Lwów 
i inne miasta,  niektóre  zdobywając samodzielnie  przed  wkrocze
niem  radzieckich  wojsk. 

1  sierpnia  1944  r. w  nawiązaniu  do  pełnej  bojowego  napięcia 
sytuacji  w  Warszawie,  wybucha  powstanie  na  rozkaz  dowódcy 
Armi i  Krajowej gen.  Tadeusza  Komorowskiego  ps.  „Bór" .  Wal
ka  trwała  od  1  sierpnia  do  2  października  1944  r.,  tj .  63  dni 
w  osamotnieniu  aż do  honorowej  kapitulacji. 

Bezprzykładne  męstwo,  poświęcenie  i  ofiarność  walczących 
w  Warszawie  zostało  zniweczone  przez  wrogą  politykę  wschod
niego  sprzymierzeńca  zachodnich  aliantów.  Wojska jego  frontu 
stanęły  na przedpolu  Warszawy  i trwały w bezruchu  prawie  przez 
pół  roku, pozostawiając Warszawę  bez jakiegokolwiek  wsparcia. 
Nadzieja na pomoc  Wschodu, jak  również  pozbawionego  możli
wości  Zachodu,  została  rozwiana.  Idące  na  pomoc  Warszawie 
oddziały  AK  z terenów  południowych  i wschodnich  Polski,  były 
rozbrajane  i  internowane  przez  władze  radzieckie.  Osamotniona 
Warszawa  uległa  przemocy,  powstanie  wygasło,  jej  obrońcy  zo
stali  skazani  na  niewolę.  Powstanie  Warszawskie,  mimo  klęski, 
miało duże znaczenie  dla ustalenia zasięgu wpływów  radzieckich 
w Europie, wstrzymało  na pół  roku zwycięski  pochód  radzieckiej 
armii  na  zachód. 

WOJSK O  POLSKI E 
W  II RP, w  1923 r. Minister  Spraw  Wojskowych  gen.  Stanisław 

Szeptycki  rozkazem  nr  126 ustanowił  15 sierpnia  Dniem  Wojska 
Polskiego,  nawiązując  do  zwycięskiej  Bitwy  Warszawskiej. 
W  okresie  Polskiej  Rzeczpospolitej  Ludowej  święta  WP  nie  ob
chodzono  15  sierpnia.  Ustawa  sejmowa  z  30  lipca  1992  r.  przy
wróciła  obchody  święta  Wojska  Polskiego  w  dniu  15  sierpnia. 

Ten  dzień  jest  świętem  wszystkich  Polaków,  którzy  mają  po
czucie dumy, więzi narodowej  i cenią przelaną  krew swoich  przod
ków  za  Ojczyznę  oraz  wojskową  służbę  swoich  synów. 

Bolesław  Szczepaniuk 
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4  sierpnia  w  Urzędzie  Miasta  w  Ustroniu  podpisano  porozu
mienie  pomiędzy  naszym  miastem  a znajdującym się  po  drugiej 
stronie  Czantorii  w Czechach  Nydkiem  o wykonaniu  wspólnego 
projektu  zagospodarowania  Czantorii.  Porozumienie  podpisali: 
starosta  Nydka  Jan  Konecny  i zastępca  burmistrza  Ustronia  Jo
lanta  KrajewskaGojny .  Wspólny  projekt  o  nazwie  „Koncep
cja transgranicznego rozwoju  turystyki  na obszarze masywu  Czan
torii  na  lata  20052015"  ma  kosztować  około  10.000  euro.  Oba 
miasta  występują  o  finansowanie  projektu  ze  środków  Unii  Eu
ropejskiej.  Dla  Nydka  odpowiedni  wniosek  pisze  „Agentura 
Hrad",  natomiast  dla  Ustronia  Stowarzyszenie  Wspierania  Ini
cjatyw  Gospodarczych  „Delta  Partner".  Czesi  mogą  otrzymać 
dotację  z  UE  w  wysokości  90%,  Polacy  zaś  w  wysokości  75% 
wartości  projektu.  Obecnie  złożono  podpisane  wnioski  o  udzie
lenie  dotacji.  We wniosku  ustrońskim  czytamy  m.in:  W  ramach 
realizacji  Projektu  zostanie  opracowana  zintegrowana  i  trans
graniczna  koncepcja  rozwoju  masywu  Czantorii  ze  szczególnym 
naciskiem  na  wzmocnienie  atrakcyjności  i aktywizację  turystycz
ną  tego  obszaru.  Projekt  będzie  realizowany  przez  Urząd  Miasta 
Ustroń.  Istotą  Projektu  jest  jego  komplementarność    strona  cze
ska  (samorząd  Nydek)  realizuje  komplementarny  projekt  służący 
osiągnięciu  tych  samych  celów.  (ws) 

Rozmowa  z Janem  Konecznym,  starostą  Nydka 

Oficjaln a  współpraca  Ustronia  i  Nydka,  jak  do  tej   pory,  nie 
była  zbyt  widoczna. 
Oficjalna  faktycznie  nie.  Były  spotkania  dotyczące  przejścia  tu
rystycznego  na Czantorii,  a także dotyczące wieży widokowej  na 
szczycie  Czantorii. 
Przy  czym  wieża  jest  na  szczycie  a  granice  można  przekro
czyć  przy  schronisku. 
Już jest  zezwolenie,  aby  przejście  było  przy  wieży  widokowej. 
W  rezultacie  będą  dwa  przejścia  na  Czantorii    przy  schronisku 
i na szczycie.  Sprawa  trwała  tak długo, gdyż załatwiana jest  mię
dzy rządami, a nie między władzami  Nydka  i Ustronia. To  podpi
sują  ministrowie. 
Podpisaliście  porozumienie,  że  wspólnie  Ustroń  i Nydek  wy
konają  plan  zagospodarowania  Czantorii .  Czego  się  po  tym 
spodziewacie? 
Przede wszystkim  chodzi  o urządzenia  turystyczne, głównie  nar
ciarstwo.  Po stronie  polskiej  są zbocza  północne  nadające się  do 
narciarstwa  zjazdowego,  po  naszej  zaś  stronie  można  wytyczyć 
trasy  biegowe.  Ustroń  może  dociągnąć  kolej  linową  do  szczytu 
Czantorii,  z Nydku  kolejkę  trzeba  budować  od  podstaw.  Wtedy 
można  wsiąść  w  Ustroniu  i wysiąść  w  Nydku.  Potrzeba  jedynie 
inwestorów. 
Czy  Ustroń  jak o  miasto  jest  panu  znany? 
Muszę się przyznać, że bardzo mało. Jestem  tu trzeci  raz w życiu. 
Lepiej  znam  Wisłę. 
Czy  bieg  na  Czantorię  z  Nydka  jest  jeszcze  organizowany? 
Tak, w październiku.  To międzynarodowy  bieg.  Parę  razy  byłem 
na  tym  biegu  z Andrzejem  Georgiem. 

Czy widzi  pan  możliwość szerszej   współpracy  Ustronia  i Nyd
ka? 
Gdy  już  będziemy  w  Unii  Europejskiej  będzie  to  konieczność 
jeżeli  chcemy  otrzymać jakieś  dotacje  na wspólne  przedsięwzię
cia.  Jest  większa  szansa  na  otrzymanie  dotacji,  gdy  będziemy 
wspólnie  występować  niż  osobno.  Temu  właśnie  służy  ten  pro
jekt,  mający  na  celu  wypracowanie  wspólnej  strategii  do  roku 
2015.  Dotyczy  to  konkretnie jednej  wspólnej  góry.  I nasi  miesz
kańcy  i turyści  będą  na  pewno  chcieli  bez  przeszkód  korzystać 
z  tego  co znajdzie  się  na  Czantorii. 
Co  Nydek  może  zaproponować  gościom  przyjeżdżającym 
z  Ustronia? 
Gastronomię  i  dobre  piwo,  a  w  sąsiedniej  Bystrzycy  jest  już 
basen,  kryta  hala.  Pojawiają  się jednak  ludzie  chcący  inwesto
wać  w  Nydku.  Na  razie  możemy  głównie  proponować  piesza 
turystykę  po  Beskidach.  Ustroń  ma  daleko  więcej  urządzeń  tu
rystycznych. 
Czy  widzi  pan  szansę  na  bliższą  współpracę  naszych  dwóch 
miejscowości? 
Myślę,  że  taka  szansa  istnieje. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

W  dawnym 

Po raz kolejny prezentujemy widok  ogólny  Ustronia   fotogra
fi ę  z  okresu  międzywojennego,  która  ujmuje  centrum  miejsco
wości  a  w  tle  Równicę.  Ustroń  był już  wówczas  znanym  uzdro
wiskiem, toteż na potrzeby  przybywających kuracjuszy  wydawa
no  sporo  widokówek. 

Powracając  do  problemów  gminnych  z  tego  okresu,  na  pod
stawie analizy  zachowanych  protokołów  można  wywnioskować, 
że  lokalizacja  przystanków  autobusowych  była  już wówczas  nie 
lada  problemem.  Wielokrotnie  zastanawiano  się  w  Urzędzie 
Gminnym  nad  ich  usytuowaniem.  W  1936  r.  radni  stwierdzili, 
że postój autobusów  przy  hotelu  „Beskid" jest  niedopuszczalny 
i postanowiono  przenieść  go  w  inne  miejsca    jeden  w  pobliże 
huty, drugi  na skrzyżowanie  ul. Cieszyńskiej  (a więc  tam,  gdzie 
znajdują się obecnie).  W  1938  r. rozważano  możliwość  postoju 
autobusów  przy  ratuszu,  lecz  nie  podjęto  wiążącej  decyzji. 
W  tym  samym  roku  proponowano  zamontowanie  w centrum  ta
blicy  gminnej,  na  której  zamieszczano  by ogłoszenia  Wydziału 
Gminnego. 

A  oto jeszcze  kilka  migawek  z  tamtych  czasów.  W  latach  30. 
na  rynku  codziennie  funkcjonowały stragany,  natomiast  w  1936 
r. nie wyrażono zgody  na  lokalizację w centrum  Ustronia dla  kio
sku  „Ruch".  W  1937  r. rozpisano  w  Urzędzie  Gminnym  konkurs 
na stanowisko  technika  drogowego,  ogrodnika  i 2 gońców.  Zgło
siło  się  bardzo  wielu  chętnych. 
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Wczasowicze,  którzy odwiedzają  Ustroń 
po kilkuletniej  przerwie  dziwią  się,  że  nie 
ma już  u  nas  basenu  otwartego  przy  Wi
śle.  Pytają  o  to  miejscowych  i  ustroniacy 
wyjaśniają, że w tym miejscu powstaje  no
woczesny obiekt, który zwiększy  atrakcyj
ność  uzdrowiska.  Znajdzie  się  w  nim  m. 
in.  hotel  ze  138  miejscami  noclegowymi, 
2  baseny  i hala  sportowa. 

Jeden z basenów będzie  typowo  pływac
ki,  pełnowymiarowy  (25  x  12  m),  co  po
zwoli  rozgrywać  na nim  profesjonalne za
wody  sportowe.  Drugi  rekreacyjny  z  róż
nego  rodzaju  urządzeniami  wodnymi 
i  zjeżdżalnią  liczącą  52  m.  Korzystający 
z obiektu wypocą  się  i zrelaksują w dwóch 

saunach.  Również pelnowymiarowa  będzie 
hala,  na  której  będzie  można  rozgrywać 
mecze  piłki  nożnej,  koszykówki  i narodo
we mecze siatkówki.  Międzynarodowe  już 
nie, ponieważ na takie spotkania  wymaga
na  jest  wysokość  12  m.  Sala  w  Ustroniu 
będzie  miała  8 m  wysokości. 

Właścicielem  terenu  i  w  przyszłości 
obiektu  oraz  głównym  wykonawcą  robót 
jest  przedsiębiorstwo  Inżbud  z  Ustronia. 
Zapytaliśmy  przedstawiciela  firmy  Łuka 
sza Sztukę  o tempo  i rodzaj aktualnie  pro
wadzonych  robót. 
 Obecnie  trwaj ą  prace  ziemne  pod  bu
dowę  części  hotelowej.  Konieczność 
przygotowania  bardzo szczegółowej   do

kumentacji  technicznej   spowodowała, 
że dopiero 2 miesiące  temu  uzyskaliśmy 
zgodę  ze  starostwa  na  budowę  części 
basenowej   i  hali.  Jeszcze  w  tym  roku 
planujemy  stan  surowy  zamknięty 
pierwszej   części  i surowy  otwart y  dru 
giej

Nasz  rozmówca  nie  ma  jednak  wątpli
wości,  że  tak  jak  było  powiedziane,  całą 
inwestycję  uda  się  zakończyć  w  ciągu  3 
lat  czyli  do 2006  roku. 
  Sytuacja  gospodarcza  w  kraj u  jest 
bardzo  zła  i dlatego  chyba  nic  nie  wyj 
dzie  z  planów,  według  których  chcieli
śmy  się zmieścić  w  dwóch  latach. 

L. Sztuka  znany  również jako  obiecują
cy  rajdowiec,  na  potwierdzenie  swoich 
słów  powiedział,  że  w  tym  roku,  po  raz 
pierwszy  od czasów stanu  wojennego,  od
wołane zostały w Polsce 3 rajdy  samocho
dowe.  Wszystko  z  powodu  braku  pienię
dzy.  (mn) 

Hote y d y . . a e e y , e ą , o e ,
e d m o

Czerwiec  1933  r.  Zapowiedź  otwar
cia  basenu  kąpielowego,  któr a  ukazała 
się w  „Pośle  Ewangelickim"   w  1933  r.: 

W  niedzielą  dnia  2  lipca  b.r.  odbędzie 
się  otwarcie  nowocześnie  urządzonego 
basenu  kąjyielowego  w  Ustroniu.  Basen 
o  wymiarach  25x85  m.  Jest  napełniony 
czystą,  krystaliczną  wodą  Wisty,  czyszczo
ną  dodatkowo  w specjalnych  filtrach.  Ba

sen  wraz  z szatniami  i restauracją,  przed
stawia  się  imponująco  i jest  dowodem,  że 
Ustroń  najintensywniej  spośród  uzdrowisk 
śląskich  pracuje  nad swym  rozwojem.  Uro
czystości  otwarcia  dokona  o  godz.  14.3 U 
wojewoda  śląski  dr  Grażyński  w  otocze
niu  przedstawicieli  władz  i  urzędów.  Na
stępnie  odbędą  się międzynarodowe  zawo
dy pływackie.  Kluby  pływackie  zgłoszone 

do  tych  zawodów  walczyć  będą  w  10ciu 
konkurencjach.  Wystąj)i  ponadto  w  sko
kach  z  trampoliny  p.  Klausowa,  mistrzyni 
Polski  i państw  słowiańskich.  Dopołudnia 
rozpocznie  się  turniej  tenisowy  na  nowych 
kortach  parku  kąjnelowego  z  udziałem 
wybitnych  rakiet  śląskich.  Koncertować 
będzie  orkiestra  4 p.s.p  oraz zrzeszone  chó
ry  ustrońskie  pod  dyr.  P.  Gazurka. 
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Wczasowicze  i m ieszkańcy  Ustronia  skarżą  się  czasem,  że w  naszym  mie

ście  nie  ma  basenu.  A  basenów  ci  u  nas  dostatek,  brakuj e  ty lk o  tego  naj 
s tarszego  i na jwiększego  w  cent rum. 

Kiedy  kilkanaście  lat  temu,  całe  niemal 
wakacje spędzałam  na  basenie  przy  rzece 
Wiśle,  niektórzy,  zwłaszcza  z  Brzegów 
i  Poniwca,  wybierali  się  „na  Górnik"  na 
Lipową. Trudno to było zrozumieć, bo przy 
Lipowej  basen  był  mniejszy  i  nie  miał 
trampoliny.  Teraz  po  basenie  w  centrum 
nie  ma już  śladu,  a  ten  „na  Górniku"  ma 
się  całkiem  dobrze.  Z  tym,  że  „Górnika" 
teżjuż nie ma. Obecnie dom wczasowy  na
zywa się „Eltrans".  Pełniąca obowiązki  za
stępcy  kierownika  Marzena  Łypaczew
ska  mówi,  że  po  przejęciu  ośrodka  ko
nieczne było odnowienie basenu oraz drob
ne  prace  remontowe  i dodaje: 

  Obiekt  jest  w dobrym  stanie,  na  począt
ku  sezonu  zawsze  odbiera  go  Sanepid, 
woda  badana  jest  co  tydzień.  Nie  jest  to 
oczywiście  duży  basen,  ma  wymiary  10  na 
15  metrów,  głębokość  od  1.70  do  0.60 
metra.  Służy  typowej  rekreacji,  nie  trenu
ją  u nas  wyczynowo  pływacy.  Jednak  kie
dy  żar  leje  się  z  nieba,  trudno  przecenić 
wodę  dla  ochłody. 

Na  basen  przychodzą  cale  rodziny,  gru
py  przyjaciół,  zwłaszcza,  że  wokół  dużo 
trawy,  boisko  do siatkówki  plażowej.  Od
bywają  się  mecze  piłki  nożnej,  badming
tona  i piłki  wodnej  w  basenie  z  użyciem 
bramek  z  wypożyczalni.  Zdecydowana 
większość  korzystających  jest  zadowolo
na,  jedynym  zastrzeżeniem  są  rozmiary. 
Wprawdzie  basen  jest  niewielki  i  rekre
acyjny,  ale  jeśli  ktoś  bardzo  chce,  może 
trenować  nawet  w  takich  warunkach.  Ra
townicy wskazują mieszkającą po sąsiedz
ku młodą panią, która przepływa  szerokość 
po 300  razy. 
  70 procent  korzystających  z  basenu,  to 
ustroniacy   wyjaśnia  M.  Lypaczewska.  
Przede  wszystkim  mieszkańcy  najbliższych 
dzielnic,  ale  widzę  też  sporo  ludzi  z  cen
trum  i  Manhatanu.  Najmniej  osób  przy
chodzi  z  Zawodź  ia,  bo jest  to jednak  ka
wał  drogi,  a  wypoczywają  tam  głównie 
osoby  starsze.  Dla wczasowiczów  ,, Eltran
su"  z pewnością  jest  to  atut.  Często  wra
cają  drugi,  trzeci  raz,  wskazując,  że  wła
śnie  basen,  decyduje  o  wyborze. 

Dla gości  ośrodka  basen  jest  bezpłatny, 
dla  osób  z  zewnątrz  bilet  na  cały  dzień 
kosztuje  5 zł,  ulgowy  3 zł.  Można  korzy
stać  od  10  do  18,  od  czerwca  do  końca 
sierpnia,  a jeśli  pogoda  sprzyja,  nawet  we 
wrześniu. 

Na pytanie,  czy utrzymanie  basenu  przy 
domu  wczasowym  jest  trudne  i  kosztow
ne,  M.  Lypaczewska  odpowiada: 
  Wydaje  mi  się,  że  nie,  choć  zebranie 
wszystkich  koniecznych  zezwoleń  na  po
czątku  sezonu,  zajmuje  trochę  czasu.  Ko
nieczna  jest  systematyczna  konserwacja 
niecki,  zmiany  wody,  zatrudnienie  profe
sjonalnego  ratownika,  ale  basen  zdecydo
wanie  podnosi  nam  standard,  choć  jest  to 
tylko  obiekt  letni.  Chcielibyśmy  zbudować 
basen  kryty,  ale po  pierwsze  nie  dysponu
jemy  odpowiednimi  środkami,  a po  drugie 

Ustroń  straciłby  ostatni  basen  otwarty. 
Trudno  nie  docenić  pływalni  krytych, 

dostępnych  cały  rok,  ale  kiedy  wszystkie 
zostaną  zadaszone,  stracimy  możliwość 
zupełnie  innego  niż  nad  Wisłą,  letniego 
spędzania  czasu  nad  wodą.  Baseny  za
mknięte  cieszą  mniejszym  powodzeniem 
w  czasie  upałów,  co  potwierdza  Włodzi
mierz Chmielewski,  prezes Domu  Wcza
sowego „Mazowsze" w Jaszowcu.  Właśnie 
w  tym  ośrodku  znajduje  się  popularny 
wśród ustroniaków  i wczasowiczów  basen 
kryty. 

Szef „Mazowsza"  twierdzi,  że  frekwen
cja  na  krytym  basenie jest  uzależniona  od 
aury.  Odwrotnie  niż  na  otwartych  obiek
tach  rekreacyjnych.  Im więcej słońca,  tym 
mniej  ludzi. Nigdy nie jest jednak  tak, żeby 
ktoś nie chciał  skorzystać  z kąpieli.  Dlate
go  też  wprowadzona  jest  rezerwacja 
miejsc. Przed  udaniem się do  „Mazowsza" 
najlepiej  skontaktować  się  z  recepcją. 
Wchodzi  maksymalnie  1015  osób  w  za
leżności  od  wieku  i  zawsze  o  pełnej  go
dzinie.  Basen  nie  ma  imponujących  roz
miarów:  6  x  12  m,  głębokość  1.40  m,  ale 
zwolennicy  ostrego  pływania  mają  co  ro
bić,  bowiem  w  obrębie  niecki  zainstalo
wano  „przeciwprąd",  w  którego  nurcie 
można  się  zmęczyć  prawie  nie  ruszając 
z miejsca. Do dyspozycji  kąpiących są  tak
że urządzenia do masażu barków, nóg,  któ
re  każdy  sobie  włącza  indywidualnie.  Za 
te rozrywki  nie ma dodatkowych  opłat.  Dla 
najmłodszych przygotowano  brodzik:  1,60 
x 2,10  m, głębokość:  0,45  m. 
  Na  basenie  widuję  wielu  młodych  łudzi 
i  to  ogromnie  cieszy    mówi  W.  Chmie

lewski, który udostępnia  bezpłatnie  obiekt 
uczniom  Szkoły  Podstawowej  Nr  3,  re
prezentacji  dziewcząt  i chłopców  Gimna
zjum Nr  I, która w ubiegłym sezonie  osią
gnęła  dobre  wyniki  podczas  zawodów 
strefowych  oraz  strażakom  z  OSP 
w  Ustroniu,  kwitując  tę  ostatnią  współ
pracę słowami:   Od ochotników  nie  będę 
bral  pieniędzy. 

Propagowanie  pływania  zaczęło  się  20 
lat  wcześniej,  kiedy  szef  „Mazowsza", 
działał aktywnie w komitecie  rodzicielskim 
w „trójce"  i wprowadził  obowiązkową  na
ukę  pływania.  Wówczas  jeździ ło  się 
z  dziećmi  na  basen  kryty  do  Jawornika. 
Kiedy  się  zawalił,  W. Chmielewski  przy
jął dzieci  do siebie, stwierdzając, że  skoro 
się  rzekło  „a"... 
 Jako  ciekawostkę  powiem,  że  odbywają 
się  u nas  zajęcia  z hydrorobicu,  które  pro
wadzi  uprawniona  instruktorka  i jest  to  coś 
w  rodzaju  aerobicu,  tyle,  że  w  wodzie  
mówi  propapagator  pływania.    Odwiedza 
nas  wiele  osób  z  Ustronia.  Są  takie  grupy, 
które  rezerwują  sobie  jeden  dzień  w  tygo
dniu,  jedną  godzinę  na  cały  rok.  Świetnie 
się  bawią,  wypoczywają,  a  wszystko  z  ko
rzyścią  dla  zdrowia.  A jeśli  do  tego  dodać 
saunę  suchą... 

Basen  w  „Mazowszu"  spełnia  normy 
i standardy.  Jest  zautomatyzowany,  a  tem
peraturę,  PM, klarowność  i stopień  dezyn
fekcji ustala  specjalny  program,  sterujący 
odpowiednimi  urządzeniami.  Wszystko 
zgodnie z normami opracowanymi  dla wód 
basenowych. 

Bez  względu  na  pogodę  niezmiennym 
zainteresowaniem  cieszą  się  solanki 
w  Domu  Zdrojowym  na  Zawodziu,  a  ich 
walory  zdrowotne  doceniają  kuracjusze 
z całej Polski  ˇzagranicy.  Przy  piramidach 
na Zawodziu  i ośrodkach  w Jaszowcu  po
wstały  również niewielkie  baseniki,  z  któ
rych  latem  korzystają  głównie  dzieci. 

Monik a  Niemiec 

Tak ę k ą a m m
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POLSKA S
 Zavolal  mnie pan  Henryk  na souteżu  Miss 
Sportu  Europa    mówi  Denisa  Jantuso
wa,  uczestniczka  tegorocznych  wyborów 
Miss  Wakacji  z  Koszyc.  Jak  inne  dziew
częta  uczestniczyła  w  próbach  przez  ty
dzień  poprzedzający  wybory. 

Miss  miano  wybierać  w  niedzielę  10 
sierpnia  od  godz.  15.00.  O  tej  porze  jed
nak  amfiteatr  był  raczej  pustawy  (co  wi
dać na zdjęciu powyżej), więc  organizato
rzy  czekając  na  publiczność,  tym  którzy 
zjawili sie punktualnie  odczytywali  impo
nującą listę sponsorów. Nie ma drugiej  im
prezy  w  Ustroniu  tak  chętnie  wspomaga
nej przez biznesmenów.  Tak więc  czytano 
listę  sponsorów  przez  45  minut.  Później 
kilk a  utworów  na  keyboardzie  zagrał 
Bernhard  Langberg  i znowu  powrócono 
do  listy  sponsorów. 

Już o godzinie  16.15  swe miejsca  zajęli 
jurorzy, a o godzinie  16.20 na scenie  poja
wił  się  Leszek  Nowicki  z T VP  Polonia. 
 Powtórzmy  te brawka  na  lepsze    skarcił 
publiczność  i opowiedział  dowcip. 

Po  chwili  do  L.  Nowickiego  dołączyła 
gwiazda  serialu  „Klan"  Aldona  Orman, 
by  wspólnie  poprowadzić  wybory. 

Tymczasem  amfiteatr z wolna się wypeł
niał  publicznością. 
 Pojawią  się  wybrane  przez  Henia  piękne 
dziewczyny   mówił  L. Nowicki  mając  na 
myśli  organizatora  wyborów  Henryk a 
Frąckowiaka. 

 Cieszę  się ze spotkania  z pięknymi  dziew
czynami    dodawała  A.  Orman. 

Owacyjnie  powitano  na  scenie  boksera, 
mistrza  świata  Dariusza  Michalczewskie
go zwanego Tygrysem    przewodniczącego 
jury  Miss  Wakacji.  Mistrz  mówił  o  swych 
najbliższych  planach.  A. Orman  pytała  czy 
nie  czuje  tremy  występując  przed  publicz
nością  w  innej niż zazwyczaj  roli. 
 Publiczność  jest  taka  sama   stwierdził  D. 
Michalczewski  co nagrodzono  brawami. 

Poza przewodniczącym  D.  Michalczew
skim,  w jury  zasiedli  m.in.  sekretarz  jury 
wicestarosta  Tadeusz  Kopeć,  członkowie: 
projektantka  Mart a  Mizera,  właścicielka 
hotelu  „Ustroń"  Anna  Ćwik ,  właściciel 
Wytwórni  Naturalnych  Wód  Mineralnych 
„Ustronianka"  Michał  Bożek,  ustroński 
fotografik  Andrzej   Więcławek  konsul 
Czech  Ales  Mokro s  oraz  kilkunastu  pre
zesów  i biznesmenów. 

Gdy  na  scenie  pojawiały  się  dziewczę
ta,  zawsze  je  gorąco  oklaskiwano,  przy 
czym  niektóre  z  nich  miały  dość  dobrze 
zorganizowane grupy swych  zwolenników. 

Obok  występów  wspólnych  w  strojach 
sportowych,  wieczorowych,  plażowych 
i ślubnych  uczestniczki  konkursu  prezen
towały  się  indywidualnie. 
 Niech  popatrzą  na  ciebie,  bo jest  na co  
zachęcał  L.  Nowicki  jedną  z  dziewcząt, 
gdy  ta  stremowana  stała  na scenie  i ocze
kiwała  na  pytanie. 

Wszystkie  kandydatki  prezentowały  się 
i w większości  zainteresowania  miały  łatwe 
do  przewidzenia.  Zresztą  zainteresowania 
uczestniczek  konkursów  piękności  są  nie
zmienne  od  lat, więc  gdy  któraś jest  w  sta
nie  pochwalić  się  czymś  oryginalnym  pu
bliczność  szaleje  z  zachwytu.  Obok  wiza
żystek, modelek, miłośniczek tańca dość nie
spodziewanie przedstawiono  jedną z dziew
cząt  jako  kobietę  znająca  się  na  murarce 
i potrafiącą wykafelkować  łazienkę. 

Sylwia  Pogorzelski  stwierdziła,  że  naj
bardziej  lubi  tańczyć  tango,  zresztą  na  sce
nie zaprezentowała  kilka  figur. 
 Jest  to  troszkę  dziwne,  bo  nie  mam  part
nera   mówiła S. Pogorzelski, a dodać  trze
ba,  że  tańczyła  bez  muzyki. 
 Zdana  jesteś  na  siebie   zawyrokował  L. 
Nowicki, po czym poproszono  zawodowe
go  tancerza,  no  i on  zaczął  tańczyć  to  tan
go bez muzyki. Rytm wybi jała  publiczność 
oklaskami. 

Violeta  Sobierajska  zaprezentowała  się 
jako  uczennica  czwartej  klasy  technikum 
odzieżowego. 
 Choć  bardzo  się  interesuje  modą,  to  głów
nie planuje  studia  kosmetyczne   objaśniał 
L.  Nowicki. 
Z  tego powodu,  że bardzo  interesuje  mnie 
profesjonalny  wizaż,  kosmetyka   dodawała 
Violeta. 
 A powiedz  czym  dla  ciebie  jest  taki  kon
kurs jak  ten?  Czy  to  też jest  wstęp  do  two
jej przyszłej  pracy  zawodowej,  jako  zawo
dowej  modelki  czy  zawodowej  kosmetycz
ki?    drążył  temat  L.  Nowicki. 
  Tak. To jest  kolejna  przygoda  w moim  ży
ciu   odpowiadała  Violeta  L.  Nowickiemu. 
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  Mów  do  państwa,  bo  ja  i  lak  wiem,  co 
odpowiesz   kończył  z rozbrajającą szcze
rością  ten  dialog  L.  Nowicki. 

Potem  występował  Andrzej   Grabowi
ski. Artysta popisał  się dwoma  monologa
mi.  Pierwszy  w całości  odnosił  sie  do  od
grywanej  przez  niego  postaci  Ferdynanda 
Kiepskiego w serialu „Świat według  Kiep
skich". Poinformował  też, że piwa nie  lubi. 
 Z  trunków  alkoholowych  wolę  te  bielsze 
i mniejsze.  Człowiek,  wiecie,  rzadziej  cho
dzi  wtedy  do  toalety,  a ja  jestem  z  Krako
wa  i każda  złotówka  jest  dla  mnie  ważna. 

Tego  dnia  oklaskiwano  w  amfiteatrze 
również  Raisę  i kwartet  Rampa,  wykonu
jący wiązanki znanych  przebojów.  Gwiaz
dą  wieczoru  była  Izabela  Trojanowaka. 

Na zakończenie ogłoszono werdykt jury. 
Odczytał  go D. Michalczewski  mówiąc na 
wstępie: 
  Wszystkie  dziewczyny  bardzo  ładne,  ład
nie  się  poruszają,  bardzo  ładnie  tańczą 
i wybrać  było  bardzo  ciężko.  Ale  zacznie
my  od  tyłu. 

Tytuły poszczególnych  miss  przyznano: 
Miss  Superexpresu,  Miss  Sympatii  

Helena  Górecki  ze  Szwecji,  Miss  Inter
nacionale    Lilian n  Iligogo  z  Rwandy, 
Miss Horyzont  Denisa Jantusova  ze Sło
wacji,  Miss  Eveline,  Miss  Publiczności  
Patrycj a  Wiśniewska  ze Szczecina,  Miss 
Ustronianka  Magda Stanisławska  z Bia
łegostoku,  Miss  Brackiego,  Miss  Gracji  
Violeta  Sobierajska  z  Lodzi,  Miss  Me
diów  Agata  Holody  z Kanady, Miss  Foto 
 Sylvia  Pogorzelski  z USA,  Miss  Body  
Iga  Klujszo  z  Niemiec. 

Tytuły  tego dnia  zdobyły: 
11 Wicemiss    Denisa  Jantusova 
1 Wicemiss    Patrycja  Wiśniewska 
Miss  Wakacji   Sylvia  Pogorzelski. 

Miss  poprosiłem  o  krótką  rozmowę: 
 Jak  pani  trafił a  z  USA  do  Ustronia  na 
wybory  Miss  Wakacji ? 
  Byłam  w Chicago  na  Miss  Polonii  i zdo
byłam  tytuł wicemiss.  Wtedy przyszedł  do 
mnie  pan  Frąckowiak  i zapytał,  czy  bym 
chciała  tu  przyjechać. 
 Czym  się  pani  zajmuje? 
  Chodzę  do  szkoły  na  zajęcia  przygoto
wujące  do  pracy  w  biznesie,  pracuję  od 

czterech  lat w biurze nieruchomości  i upra
wiam  taniec  towarzyski. 
  Pani  pochodzi  z  polskiej   rodziny? 
  Tak.  Ja  urodziłam  się  już  w  USA,  ale 
mama  jest  z  Warszawy  i  przyjechała  do 
Stanów  w  wieku  lat  19,  tata  jest  z  Gdań
ska  i z  Polski  wyjechał  w wieku  14  lat. 
  Gdzie  się  pani  uczy  języka  polskiego? 
  Polski  był  moim  pierwszym  językiem. 
Mieszkam  w  Ameryce  i jest  troszkę  trud
no  mówić  tylko  po  polsku,  więc  nauczy
łam  się  angielskiego.  Ale  w  domu  mówi 
się  tylko  po  polsku. 
 Jak  się  pani  podoba  w  Polsce? 
 Bardzo. Jestem  tu drugi raz. Po raz pierw
szy  gdy  miałam  dwa  latka  i wtedy  byłam 
chyba  u rodziny  mamy  w  Warszawie.  Te
raz  jestem od soboty  i zostanę jeszcze  dwa 
tygodnie. Jadę do rodziny  i będziemy  zwie
dzać.  W Krakowie  byliśmy  z  dziewczyna
mi  z  Miss  Wakacji,  a ja  chciałabym  poje
chać  tam jeszcze  raz. 
 Co  się  pani  w  Polsce  nie  podoba? 

  Nie  podobają  mi  się  drogi,  poza  tym  ra
czej wszystko  w porządku.  Lubię  Europę. 
 Jak się pani podobał  konkur s Miss Wa
kacji ? 
 Fajny. Dużo prób, ale bardzo mile  dziew
czyny. To  był przyjemnie spędzony  czas. 
  A nie  było  zawiści? 
  Nie. Nie  bardzo. 
 Chciała  pani  zostać  Miss  Wakacji ? 
 Nie liczyłam na to, ale fajnie że wygrałam. 

Tekst  i zdjęcia: Wojsław  Suchta 
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Pac jent  p rzegrywa  ze  służbą  zdrowi a 

E M Ż
Gdyby  Władysław  Kowa

li k  został  w  szpitalu,  Naro
dowy  Fundusz  Zdrowi a  po
krywałb y  wszystkie  koszty 
z  tym  związane.  Państwo 
płaciłoby  za  opiekę  lekar
ską,  pielęgniarską,  rehabili 
tację,  wyżywienie,  prani e 
pościeli,  lekarstwa,  materia
ły  opatrunkowe. 

Krystyn a  Kowali k  nie 
chciała, żeby jej  mąż do  koń
ca życia  leżał na OIOMie . Za 
35.000  zł  kupił a  respirator , 
zabrała  męża  do  domu.  Na 
konieczne  zakupy  wydaje  co 
najmniej   100 zł dziennie  i nie 
może skorzystać z  bezpłatnej 
służby  zdrowia,  któr a  nam 
wszystkim  się  należy. 

25  lutego  2002  roku  rano, 
Władysław  Kowalik,  właści
ciel  firmy budowlanej,  ubierał 
buty.  Nagle  zaczął  wymioto
wać. Przy pomocy żony  wrócił 
do  łóżka  i powiedział:  „Przej
dzie  mi". Dzień wcześniej jadł 
kolację w restauracji, ale  obja
wy  były  zbyt  poważne  jak  na 
zatrucie.  Pani  Krystyna  za
dzwoniła  na  pogotowie.  18  lat 
wcześniej mąż miał  wstawiane 
zastawki  w  sercu,  więc  dyżur
na  pytała  o zażywane  leki.  Ja
kie  dokładnie  zażywa  lekar
stwa,  pan  Władysław  nie  był 
już w stanie odpowiedzieć.  Pa
raliż  obejmował  twarz.  Już 
wiedzieli,  co się dzieje.  Karet
ka  przyjechał  w  ciągu  10  mi
nut. Na Oddziale  Neurologicz
nym  Szpitala  Śląskiego w Cie
szynie,  stan  pana  Kowalika, 
ciągle  się  pogarszał.  Żona  po
stanowiła  czuwać.  Cały  czas 
trzymała  go  za  rękę.  W  pew
nym  momencie  poczuła,  że 
dłoń  jest  zimna.  Reanimacja, 
a po niej wyrok.  Po  przebytym 
udarze mózgu 61 letni  Włady
sław Kowalik  ma  sparaliżowa
ne ręce  i nogi oraz układ  odde
chowy, co oznacza, że nie może 
samodzielnie  oddychać. Od tej 
chwili  jego  życie  zależało  od 
pracy  respiratora,  a  lekarze 
stwierdzili,  że  ten  stan  nie  ule
gnie  zmianie  do  końca  życia. 
  W  maju  ubiegłego  roku  na 
rozmowę  poprosiła  mnie  ordy
nator  Oddziału  Intensywnej 
Opieki  Medycznej,  na  którym 
mąż cały  czas  leżał  Powiedzia
ła,  że  mąż  mógłby  wrócić  do 
domu,  gdyby  rodzina  kupiła 
respirator  Podkreślała,  że  ab
solutnie  nie  wyganiają  męża, 
ale  są  dwa  takie  przypadki  na 
terenie  powiatu  cieszyńskiego, 
że pacjent  w podobnym  stanie 
leży  w domu.  Wytłumaczyła,  że 
w  rejestrze  usług  medycznych 
jest  wentylacja  domowa.  Przy
chodnia  rodzinna  podpisuje 

stosowną  umowę,  wtedy  jeszcze 
z  kasą  chorych  i  zapewniona 
jest  opieka  nad  pacjentem 
w domu  ze  strony  lekarza  i  pie
lęgniarki. 

Pani  Kowalik  zdecydowała 
się  zabrać  męża  do  domu  i  za
częła  rozsyłać  prośby  o  wspar
cie do  firm.  W zakupie  respira
tora  pomogła  Fundacja św.  An
toniego,  znajomi,  w  sumie 
uzbierano  10.000  zł.  Resztę 
musiała  zapłacić  rodzina.  Naj
więcej dołożyli  synowie.  Po ne
gocjacjach  z  firmą  urządzenie 
kosztowało  35.000  zł.  Do  dzi
siaj  jest  jeszcze  dług  w  wyso
kości  5.000 zł. Nie udało się go 
spłacić. 

W  tym  momencie  pani  Kry
stynie  zaczyna  brakować  pie
niędzy,  mimo  że  jej  mąż  jest 
w  domu  dopiero  od  15  kwiet
nia  tego  roku.  Teraz  mówi,  że 
gdyby wiedziała,  co ją czeka,  to 
nie  zdecydowałaby  się  na  ten 
krok. 
  Wentylacja  domowa  obejmu
je  wiele    wizyty  lekarza,  pielę
gniarki,  zastrzyki,  pobieranie 
krwi,  mierzenie  ciśnienia,  my
cie,  materiały  jednorazowego 
użytku,  które  teraz  kupuję  sama 
za  600800  zł  miesięcznie    li
gninę,  opatrunki,  strzykawki, 
filtry   do respiratora  oraz  przed
łużacz  do  respiratora,  który 
musi  być  wymieniany  codzien
nie,  czasem  co  drugi  dzień,  je
śli  muszę  oszczędzać,  a  kosztu
je  20  zł. 

Zanim  jeszcze  pan  Włady
sław  znalazł  się  w  domu,  żona 
szukała  lekarza,  który  zajmo
wałby  się  nim  w domu.  W  jed
nej zustrońskich  przychodni,  do 
której była zapisana,  lekarze od
mówili , twierdząc, że to za duża 
odpowiedzialność,  bo  musieli
by  być  dyspozycyjni  24  godzi
ny na  dobę.  Zwróciła  się do  le
karza  z  innej  przychodni,  ten 
zgodził  się bez żadnych  zastrze
żeń,  stwierdził,  że  nie  ma  żad
nego problemu.  Wszystko  było 
na  dobrej  drodze,  ale  pani  Ko
walik  nie  wiedziała,  że  należa
ło  od  razu  rozmawiać 
z  szefem  przychodni  i  wszyst
kie sprawy załatwiać na  piśmie. 

  Władek  już  był  w  domu,  ja 
ponosiłam  bardzo  duże  koszty, 
a  przychodnia  nie  robiła  nic 
w  tym  kierunku,  żeby  podpisać 
stosowną  umowę  teraz już  z  od
działem  Narodowego  Funduszu 
Zdrowia.  W końcu  zwrócili  się 
do  NFZ  o  podpisanie  takiego 
kontraktu.  Po  otrzymaniu  od

powiedzi,  okazało  się,  że  dla 
przychodni  nie  jest  to  opła
calna  usługa,  musiałaby  do 
tego  dopłacić.  Dostałam  od
powiedź  odmowną:  ,,  Kon
trakt  nie  został  podpisany  ze 
względu  na  trudności  kadro
we  oraz  brak  możliwości  zre
alizowania  wszystkich  punk
tów  programu  ". 
Potem  był  list  opisujący  sytu
ację,  skierowany  bezpośred
nio  do  Śląskiego  Oddziału 
Wojewódzkiego  NFZ.  Odpi
sali,  że  w  przyszłości  wezmą 
pod  uwagę  zakontraktowanie 
„wentylacji  domowej"  na  te
renie Ustronia.  Przypomnieli, 
że  do  czasu  podpisania  kon
traktu  z  jakąś  placówką  me
dyczną, opiekę ma obowiązek 
zapewnić szpital. Pani  Krysty
na mogłaby  oddać męża  z  po
wrotem  do  szpitala,  gdzie 
opieka  nad  nim  byłaby  opła
cona.  Kiedy  mąż jest w domu, 
płaci  żona. 

Pani  Kowalik  musi  praco
wać,  dlatego  przez  9  godzin 
mężem  zajmuje się  pielęgniar
ka.  Dba  o  to,  żeby  wszystkie 
urządzenia  działały  sprawnie, 
wykonuje  wszelkie  obowiąz
kowe przy  tym stanie  czynno
ści, przygotowuje posiłki,  kar
mi  pana  Władysława  przez 
sondę.  1 pilnuje,  żeby  nic  się 
nie  stało.  A  zdarzyć  może  się 
wszystko.  Żeby  wysłuchać 
opowieści  pani  Krystyny  mu
siałam  przyjechać do niej dwa 
razy.  Przy  pierwszym  spotka
niu,  nagle  dowiedziała  się,  że 
w  domu  są  dwie  karetki,  mąż 
się dusił  i właśnie  udało się go 
odratować.  Powodem  była 
usterka  jednej  z  części  respi
ratora, a pan  Władysław  mógł 
to  przypłacić  życiem.  Na 
szczęście  wszystko dobrze  się 
skończyło.  Moja  rozmówczy

ni  zwróciła  się  z  prośbą  o  po
moc  do  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej.  Zaczęła 
przychodzić  pielęgniarka,  któ
ra  zajmuje się  myciem  i pielę
gnacją, ale trzeba zapłacić  6,70 
zł  za  godzinę.  W  opiekę  nad 
chorym zaangażowana jest  cała 
rodzina.  Oprócz  żony,  siostra 
i brat  pana  Władysława.  Przy
chodzi  też  rehabilitantka.  Jej 
praca  daje  efekty,  bo  wspólne 
ćwiczenia  usprawniają  ręce, 
nogi.  Nikt  nie  oczekuje  cudu, 
ale  zaprzestanie  rehabilitacji, 
prowadzi łoby  do  powstania 
przykurczów  i stan pana  Kowa
lika  pogorszyłby  się.  A już  się 
uśmiecha.  Kiedy przyjechał do 
domu,  żona  musiała  się  zmie
rzyć z jego strachem o zdrowie, 
życie.  Uprzedzano ją,  że eufo
rii  i radości  nie będzie, bo czło
wiek  w  takim  stanie,  w  szpita
lu  czuł  się  bezpieczniej.  Akli 
matyzacja trochę trwała, ale już 
widać,  że  nie  ma jak  w  domu. 
Zwłaszcza,  że  wszystkiego  z 
oddaniem  i miłością  się  pilnu
je, a rehabilitantka  mówi:  „Bę
dzie  siedział".  Pani  Krystyna 
również się uśmiecha, mimo, że 
brakuje jej  pieniędzy  i sił.  Wi
dać, że ledwo radzi sobie z nad
miarem  obowiązków,  ciągłym 
napięciem,  obawami.  Kiedy 
wspominamy  o synach, nie wy
trzymuje  i plącze. 
 Grzegorz  byI przy  mnie  i  przy 
tacie  w  najtrudniejszym  mo
mencie.  Krzysztof  pracował 
z dala  od domu  i nie mógł  przy
jechać.  Grzegorz  też  wyjechał 
stwierdzając,  żę  brat  nie  da 
sam  rady.  Chcieliby  być  ze 
mną,  z ojcem,  ale  muszą  zara
biać.  Gdyby  nie  oni,  nie  było
by  tego  respiratora,  a mąż  da
lej leżałby  w szpitalu.  Pomaga
ją mi finansowo  jak  tylko  mogą 
i na pewno  jest  im bardzo  cięż
ko.  Mam  wspaniałych  synów. 
Nie chciałam,  żeby  mąż  do  koń
ca życia  był  vi' szpitalu,  a  teraz 
nie  daję  już  rady.  Naprawdę 
potrzebuję  pomocy. 

Monik a  Niemiec 
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Zawsze  duże  wrażen ie  robi ą  na  wczasowiczach  pira 
mid y  na  Zawodz iu  i  nowoczesne  uzdrowisko.  Ja  tam 
wo lę  Jaszowiec,  gdzie  z ie lono,  c icho  i  spokojn ie.  Może 
aż  za  bardzo.  Sze fowie  d o m ów  wczasowych  w  tej   dziel
nicy  mówią,  że  jest  to  pustynia  kul tura ln a  i  us ługowa. 
A l e  ju ż  te raz  coś  tam  się  dz ie je.  Do  i n w e s t o w a n ia 
i  w p r o w w d z a n ia  w  życie  c iekawych  pomysłów,  t rzeba 
zachęcić  następnych. 

k a c ń u a . . .

Początki  modernizacji  wy
ciągu  na  Palenicę  nie  były  ła
twe.  Funkcjonujący  od  lat  or
czyk, miały zastąpić krzesełka, 
ale  inwestorzy  co  i rusz  napo
tykali  jakieś  problemy.  Woj 
ciech  Kos,  odpowiedzialny  za 
zamieszanie  w  Jaszowcu  mó
wił  latem  2000  roku:  W  ban
kach  patrzą  na  nas jak  na  sza
leńców,  bo  przecież  vr  naszym 
kraju  wszyscy  mogą  budować 
wycić[gi    zakłady  przemysło
we, elektrownietylko  nie  oso
ba  prywatna.  To  na  czym  ta 
nasza  prywatyzacja  polega? 
Na  tym,  że  możemy  kupować 
w  prywatnym  sklepie?  3  lata 
temu  ruszyły  jednak  prace 
i zaczęła  się wymiana  orczyka 
na  kolejkę  krzesełkową.  Na 
stoku  stanęło  12  podpór,  a  na 
nich  spoczęły  liny,  utrzymują
ce  100 dwuosobowych  krzese
łek, powstała stacja dolna  i gór
na.  Zainstalowano  liczący  15 
lat  sprzęt  firmy  Doppelmayer, 
który  został  dopuszczony  do 
eksploatacji  do  roku  2015, 
zgodnie  z  wszystkimi  norma
mi  Unii  Europejskiej.  Narcia
rze przyjeżdżający do  Ustronia 
zimą  już zdążyli  poznać  kolej
kę  i  chętnie  z  niej  korzystają, 
bo  stok  utrzymywany  jest  sta
rannie.  Następnym  krokiem 
było  udostępnienie  wyciągu 
letnim  turystom  i tak  stało  się 
w  tym  roku.  Przepustowość 
wyciągu  to 700 osób na  godzi
nę,  ale  na  razie  trudno  będzie 
ją  osiągnąć,  bo  kolejna  atrak
cja  turystyczna  Ustronia,  jest 
słabo  rozreklamowana. 

  Nie  wiedziałam,  że  wyciąg 
funkcjonuje  także  latem    mówi 
Grażyna  Winiarsk a  z  Wy
działu  Oświaty,  Kultury,  Spor
tu  i Turystyki  Urzędu  Miasta. 
  Chcemy,  żeby  wszystkie 
obiekty  rekreacyjne  znalazły 
się  w naszych  przewodnikach, 
informatorach.  Nie  mogę  jed
nak  promować  wyciągu,  jeśli 
właściciel  nie  zgłosi  mi,  że 
działa. 

W.  Kos  mówi,  że  jest  jesz
cze wiele do zrobienia  i tłuma
czy  dokładnie: 
 Nadleśnictwo,  z  którym  bar
dzo  dobrze  się  współpracuje 
i prowadzi  rozmowy,  zaleciło, 
żeby  uporządkować  teren  przy 
górnej  stacji,  wykonać  chod
niczki.  Mamy  też  wykonać 
ścieżkę  łączącą  Palenicę  ze 
szlakiem  turystycznym.  Chce
my  również  zrobić  trasy  zjaz
dowe  dla  rowerzystów,  którzy 
mogliby  wyjeżdżać  górę  ze 
sprzętem.  To ostatnio  bardzo 
popularny  sport. 

Wyciąg  krzesełkowy  na  Pa
lenicę  promowany  jest  przy 
okazji  reklamy  „Karczmy  Pa

lenica",  która stanęła  u  podnó
ża  góry  i  działa  od  grudnia 
ubiegłego  roku. Kolejna  karcz
ma  w  naszym  mieście.  Czy 
jeszcze  znajduje  klientów? 
  Wbrew  pozorom,  regional
nych  lokali  wcale  nie jest  u  nas 
za dużo    mówi właściciel  Sła
womir   Ziółkowski .    Cicigle 
jest  zapotrzebowanie  na  miej
sca  wyjątkowe,  interesujące, 
gdzie  można  pooglądać  zabyt
kowe  narzędzia  i  sprzęty  na
szych  dziadków. 

Najwięcej  klientów  odwie
dziło  „Karczmę"  zimą,  ponie
waż sezon narciarski należał  do 
udanych.  Jak  zwykle  do  sła
bych należały miesiące wiosen
ne, a teraz przychodzą  głównie 
wczasowicze.  Z  tym,  że  coraz 
mniej  jest  „letnikorzy"  ze  Ślą
ska, bo też  ich portfele znacznie 
się  uszczupliły.  Więcej  osób 
przyjeżdża  do  Ustronia  z  Wiel
kopolski,  Warszawy,  Krakowa. 
Oczywiście na imprezach  week
endowych  jest  sporo  ustronia
ków. W „Karczmie" bywały tak
że dzieci  z przedszkola  i szkoły 
w  Polanie.  W  roku  szkolnym 
właściciele  zaprosili  je  na  pie
czenie  kiełbasek. 

  To nie jest  dla  nas  duży  wy
datek,  a  milo  popatrzeć,  jak 
dzieciaki  się  bawią  przy  ogni
sku    twierdzą. 

Przy  ogniu  i dobrym  jedze
niu  łubiąspędzać czas  również 
dorośli. 
  Bazujemy  przede  wszystkim 
na  kuchni  regionalnej.  To  jest 
to,  czego  oczekuje  klient  
stwierdza  S.  Zió łkowski.  
Kiedyś  popularny  byl  pstrąg, 
teraz  królują  placki  z  wyrzo
skami,  gulaszem  i  innymi  do
datkami.  Zatrudniliśmy  do
świadczoną  kucharkę,  trochę 
podpatrywaliśmy  w innych  lo
kalach.  Włączyliśmy  do  menu 
również  dziczyznę,  ale  nie  cie
szy  się jak  imś  wielkim  zainte
resowaniem. 

Na  pytanie,  czy  wystarczy 
zwykły kotlet nazwać „zbójnic
kim",  żeby  mial  wzięcie,  wła
ściciel  „Karczmy"  odpowiada: 
  Danie  musi  mieć  coś  wspól
nego  z  regionem.  Składniki, 
sposób  przygotowania,  cha
rakterystyczny  smak.  Raz  gość 
może  się  nabrać,  ale  już  nie 
przyjdzie  drugi  raz.  Najbar
dziej  liczy  się  jakość,  bo  kon
kurencja  w  tej  branży  coraz 

większa.  Klienci  muszą  wyjść 
zadowoleni,  bo tylko  wtedy  sta
ną  się  stałymi  klientami. 

W  tygodniu,  wczesnym  po
południem  Jaszowiec  wydaje 
się  uśpiony,  nawet  ruch  samo
chodowy  niewielki.  Sądząc po 
ilości odwiedzających, wyciąg 
jest  na  razie  dodatkiem  do  ga
stronomii.  Gdy  popatrzeć 
w  stronę  Palenicy  z  ulicy 
Wczasowej, najpierw widzimy 
działający od wielu  lat bar „Or
czyk".  Nie  zmienia  nazwy, 
mimo  że  wyciągu  orczykowe
go  już  nie  ma.  I  dobrze,  bo 
miejsce  to  znane  jest  wielu 
wczasowiczom,  narciarzom 
i  miejscowym.  Tu  również 
można  zjeść dania  regionalne, 
a  także  barowe  i  tradycyjne 
obiady. Trochę wyżej  zobaczy
my  drewnianą  bramę  prowa
dzącą  do  „Karczmy"  i dopiero 
dolną  stację  kolejki.  Miejsce 
z  dużymi  możliwościami,  bo 
jest  coś  dla  ciała  i dla  ducha. 
A  widoki  z  krzesełek  wyciągu 
takie,  że palce  lizać. 

Na  prawo  las,  na  lewo  las, 
a  dołem  ściele  się  palenicka 
łąka. Pierwszych  kilka  podpór, 
to ostry  podjazd  i zaraz  potem 
mamy  widok  na  cały  Jaszo
wiec.  Widać  wtedy,  że  domy 
wczasowe  bardzo  korzystnie 
zmieniły swoje oblicze.  Każdy 
stara się wyróżnić  kolorem  da
chu, elewacji. Goście  mieszka
jący w ośrodkach  szukają  swo
jego,  pokazują, gdzie znajduje 
się  ich  pokój. Z wysokości  ko
lejki niewielkim, ale ładnie  za
lesionym pagórkiem wydaje się 
być  Skalica,  mamy  widok  na 
osiedle  Poniwiec,  fragment 
obwodnicy,  Górową,  „Przo
downik",  osiedle  Manhatan, 
Małą  Czantorię.  Na  górze  są 
ławki,  gdzie  można  spocząć. 
W  tygodniu  jest  bardzo  mało 
chętnych  na  wyjazd  wycią
giem,  więc  trochę  smutno  wy
gląda  złożony  piwny  parasol. 
Można  za  to  kontemplować 
przyrodę,  choć  przeszkadza 
w tym głośnik, z którego po  raz 
kolejny słyszymy  reklamy jed
nej  ze  stacji  radiowych. 
Zwłaszcza,  że  na  pobliskich 
drzewach  wybuchła  właśnie, 
dużo  milsza  dla  ucha  ptasia 
awantura. 

Trudno  się  nie  zgodzić  z  W. 
Kosem, że wiele jest jeszcze  do 
zrobienia,  wiele  można  jednak 
zrobić małym  nakładem pracy i 
środków.  Warto  chyba  na  ko
niec  zacytować  wypowiedź 
właściciela  wyciągu  na  Paleni
cę  sprzed  trzech  lat:  ...jest  to 
chyba  działanie  na korzyść  mia
sta,  służące  ożywieniu  dzielni
cy  Jaszowiec....  Trudno  się  nie 
zgodzić.  Monik a  Niemiec 
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Pamiętacie?  Znacie?  No  to  posłuchajcie: 
Jakiż  tu  chloi)iec  piękny  i  miody? 
Jakaż  to  obok  dziewica? 
Brzegami  sinej  Switezi  wody 
Idą przy  blasku  księżyca... 

Wiersz  Świtezianka  Adama  Mickiewicza  „prześladuje"  mnie 
ostatnio bardzo często, kiedy tylko mam okazję obserwować  ciem
no  ubarwione,  piękne  ważki  latające nad  Wisłą  i Młynówką.  Dla
czego akurat  ten wiersz? Sprawa jest  bardzo  prosta  ważki,  które 
zapewne  zwracają  nie  tylko  moją  uwagę,  noszą  jakże  charaktery
styczną  i łatwą  do zapamiętania  nazwę"  świtezianki  dziewice. 

Ważki  to  jedna  z  najbardziej  interesujących  grup  owadów. 
Wszystkie  należące do  niej gatunki  to  owady  drapieżne  i przeby
wające zazwyczaj w pobliżu  wody,  w której żyją  ich  larwy.  Wiele 
gatunków  ważek  to  doskonali  lotnicy,  zaliczani  do  najsprawniej 
latających owadów.  Znamy  ok.  5.000  gatunków  ważek,  z  których 
mniej więcej 80 możemy spotkać na terenie Polski. Wszystkie ważki 
mają charaktery styczną  budowę 
ciała  z  dużą  głową,  najczęściej 
długim,  smukłym  i cienkim  od
włokiem  oraz  dwiema  parami 
długich  skrzydeł  ze złożoną  sie
cią  żyłek  (często  w opisach  wa
żek  stwierdza  się,  że  są  to  owa
dy o budowie aerodynamicznej). 
Skrzydła u większości  gatunków 
są przezroczyste, czasem  pokry
te ciemnymi plamkami;  podczas 
odpoczynku  ważki  trzymają 
skrzydła  rozłożone  płasko  na 
boki  lub  w  przypadku  niektó
rych gatunków  złożone  razem 
do góry nad odwłokiem  (podob
nie jak  świtezianka  na  zdjęciu). 
Rozpiętość  skrzydeł  najwięk
szych ważek  dochodzi  nawet  do 
20  cm,  ale  wśród  gatunków  ży
jących w naszym kraju  rekordzi
ści mogą pochwalić się skrzydła
mi  o  rozpiętości  jedynie  ok.  11 
cm. Niezwykle  charakterystycz
na jest  głowa  ważek:  bardzo  ru
chliwa, z ogromnymi,  wypukłymi  oczami;  można  odnieść  czasem 
wrażenie, że głowa ważek składa się prawie wyłącznie z oczu. Oczy 
te są szczególnie przydatne ważkom  podczas  lotu, kiedy ci latający 
drapieżcy  uważnie  obserwują  otoczenie  w  poszukiwaniu  swych 
ofiar, głównie  komarów, jętek,  widelnic. Ofiary są chwytane w  lo
cie, do czego służą ważkom  nogi  słabe  i krótkie, za to  wyposażo
ne w ostre włoski  i ząbki, ułatwiające przytrzymywanie  zdobyczy. 
Także w locie dochodzi  do kopulacji, a samiec  i samica  połączone 

BLIŻEJ  NATURY 

odwłokami,  tworzą  czasem  przedziwne  figury  i układy.  Jaja  skła
dane są do roślin wodnych, pod korę gałęzi zwisających nad  wodą, 
do butwiejących w wodzie  pni. Larwy ważek  przebywają  na  dnie 
wód  i są  bardzo aktywnymi  i sprawnymi  drapieżcami. 

Spośród  naszych  rodzimych  ważek  warto zwrócić  uwagę  na  te 
największe  i najlepiej  latające. Nad  stawami  i  innymi  stojącymi 
wodami  można  obserwować  ważki  zwane  husarzami  władcami. 
To największe ważki  żyjące w Polsce, o ciałach  długich  na 8 cm, 
skrzydłach  o rozpiętości  blisko  11 cm  i odwłokach  o  stalowonie
bieskiej barwie. Husarze należądo na j wytrwał szych  lotników.  Po
trafią  godzinami  latać  nad  wodą  i  przeszukiwać  swój  rewir  ło
wiecki  w  poszukiwaniu  zdobyczy  (to  właśnie  te  ważki  w  pełni 
zasługują na  porównanie  do miniaturowych  helikopterów,  odby
wających  loty patrolowe).  Nad  leśnymi  drogami,  zrębami  i pola
nami,  często  z  dala  od  wody,  można  spotkać  żagnicę  wielką,  o 
ciele  długim  na  blisko  8 cm  i skrzydłach  o  rozpiętości  do  ok.  10 
cm. Piękna jest zwłaszcza  samica żagnicy, z odwłokiem  żółtozie

lonym  z  czarnym,  wyraźnym 
rysunkiem.  Żagnice  i  husarze 
latają  szybko  i pewnie,  prawie 
bezszelestnie.  Wiele hałasu czy
nią  jedynie  podczas  krótkich 
gwałtownych  starć,  kiedy  prze
pędzają  z  rewiru  inne  osobniki 
swego  gatunku.  Do najliczniej
szych  i najczęściej spotykanych 
ważek należą natomiast  niewiel
kie,  „chude",  kolorowe  i błysz
czące  łątki  dzieweczki,  pałątki 
zielone,  tężnice  wytworne. 

Moim  zdaniem  naj ładniej 
ubarwionymi  ważkami są 
wspomniane  już  świtezianki 
dziewice.  Mają  odwłoki  z  me
talicznym  połyskiem,  samice 
zielone, a samce  zielononiebie
skie  lub  niebieskie.  Świtezian
ki dorastają do ok. 5 cm  długo
ści,  a  rozpiętość  ich  skrzydeł 
nie  przekracza  7 cm.  Skrzydła 
samic  są  przezroczyste,  nato
miast samców  ciemnoniebie

skie.  Świtezianki  nie  należą  do  najlepszych  lotników,  latają  po
woli ,  trzepotliwie,  często  ich  lot  sprawia  wrażenie  niepewnego, 
chybotliwego.  Najłatwiej spotkać je  nad  niezbyt  wartkimi  rzeka
mi  i  potokami,  o  brzegach  porośniętych  bujną  roślinnością,  na 
której często  przysiadają. Świtezianki  dziewice  należądo  najpo
spolitszych  europejskich  ważek,  podobnie  jak  bardzo  podobnie 
wyglądające świtezianki błyszczące, których  samce mają na skrzy
dłach jedynie  ciemną  przepaskę.  Aleksander   Dorda 
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Ze wspomnień 
Jana Wantuty 

Z  korespondencji  „ustrońskiego  piśmiorza" 
W tym  roku przypada  50.  rocznica  śmierci  Jana  Wantuty.  Przez 

kilka  tygodni  drukowaliśmy  fragmenty  jego  wspomnień,  a  obec
nie  prezentujemy  korespondencją.  Kolejny  list  został  napisany 
przez  niego  na początku  1928  r. do  ks. Jana  Stonawskiego,  który 
był  w  tym  czasie  redaktorem  „  Posła  Ewangelickiego  ". 

„Czcigodny  Księże  Redaktorze 
Przesyłam  bukiet kwiatów na mogiłę mojego nauczyciela.  Pro

szę o umieszczenie.  Tak jak jest  i z tymi  kolcami,  które  umyślnie 
wetknąłem. Będę wkrótce w Cieszynie  to opowiem. Zawsze  dzię
kuję Bogu,  że  w szkole  byłem  uczniem  najmłodszego  z  Michej
dów,  a  najstarszy  z  tej  zasłużonej  rodziny  stal  się  moim  ojcem 
duchowym, bom co tydzień  karmił mój żądny umysł płodami jego 
ducha,  czytając od  8  roku  życia  „Przyjaciela  Ludu".  (...) 

Ze  śp.  Jerzym  Michejdą  żyłem  bardzo  dobrze,  stosunek  nasz 
był przyjacielski. Ja zawsze patrzyłam  nań jak na ojca,  kilkakrot
nie dostawałem  też burę,  ale  tak  po  ojcowsku, jakby  karcił  syna, 
gdy  w życiu  gminnym  myśmy  chcieli,  a  właściwie  wystąpili  ra
dykalniej  przeciw  ludziom  na  dwóch  krzesłach  siedzących.  Nie 
nad  wszystkim,  co  się  widzi  złego  można  przejść  przymrużyw
szy  oczy.  Ja  należę  do  ludzi,  co  sądzą,  że  wszelkie  zło,  źródła 
złego należy  usuwać, aby  było  lepiej. Wielcy  ludzie mają  niekie
dy wielkie  słabości,  a gdy  te dochodzą  w wyolbrzymiałej  postaci 
do  maluczkich  następuje wielkie  zgorszenie.  Chodzi  o  to  kto  ma 
prawo,  czy  obowiązek  zwracać  im  uwagę  na  te  niewłaściwości. 
Otóż  na  tym  tle  na  kilka  dni  przed  zgonem  mojego  nauczyciela 
przyszło  między  nami  do  krótkiej  rozprawy.  (...) 

Posyłam  też sprawozdanie  z wieczorku  młodzieży  i z  walnego 
Macierzy  Szkolnej. Jak  tego z Macierzy  za dużo, można  skrócić. 
Tylko  nie  wszystko  do jednego  numeru.  Z  Macierzy  może  leżeć 
ze  2  tygodnie,  to  materiał  co  się  nie  spóźni.  Tylko  „Kwiaty "  i o 
młodzieży  prosiłbym  wnet  umieścić.  Już  dzisiaj  piszę  z  12  go
dzin  i ręka już  cierpnie,  tyle  mam  do  pisania. 

Z wyrazem  czci  i szacunku  Jan  Wantuła"  (cdn) 
Oprać. .  Szkaradnik 

WKRÓTCE
W niedzielę  24  sierpnia  odbędą  się  tradycyjne Ustrońskie  Do

żynki.  Rozpoczną  się  o  godz.  9.00  mszą  dożynkową  w  kościele 
św.  Klemensa.  Od  11 do  17 będzie  można  oglądać  wystawę  do
żynkową  drobnego  inwentarza  i rękodzieła  artystycznego  na  bo
isku  obok  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa.  O godz.  14.00  ruszy 
ulicami  miasta  korowód  dożynkowy,  który  zakończy  się  w  am
fietatrze,  a  tam  na  scenie  o  godz.  15.00  Obrzęd  dożynkowy 
w  wykonaniu  Estrady  Ludowej  „Czantoria"  z  udziałem  Chóru 
„Ave"  i Chóru  Ewangelickiego.  Wystąpi także  Dziecięca  Estrada 
Regionalna  „Równica",  a jej  występ  zaplanowano  na  15.45.  Pół 
godziny  później  obejrzymy  „Cisownicki  Beskuryje",  a  po  nich 
kabaret Masztalskiego. Zabawa  taneczna z zespołem Janusza  Śliw
ki rozpocznie się na kręgu tanecznym  o godz.  17.30.  (mn) 

T O
„  Tu stoimy  " 

To hasło jest  najbardziej  czytelne  na  tablicy  informacyjnej  przy 
ul.  Dworcowej.  Nasuwa  się  pytanie:  „Dokąd  iść?".  Nawet  kom
pas  nie  pomoże.  Ulice  naszego  miasta  są  wypisane  bardzo  czy
telnie,  jednak  podróżny  przybyły  do  Ustronia,  wysiadający  na 
stacji  Ustroń  główny,  musi  posiadać  duże  poczucie  humoru  lub 
zdolności  jasnowidzenia,  aby  odczytać  zwinięte  w  ruloniki  na
zwy  poszukiwanych  ulic.  Sami  zobaczcie  i oceńcie.  A może jest  to 
jedna  z form  nowoczesnej  informacji  i zachęty  dla  turysty? 

Pracownicy  PKP  dwukrotnie  zgłaszali  ten  fakt  w  Urzędzie 
Miasta.  Maria  Pasterna,  Ustroń 

(u
Ustroń , . a

tel . 8544710 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przyję
cia,  festyny,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Malowanie  wnętrz,  dachów  i ele
wacji. 
Tel. 0502583591,  8541864. 

Tanio sprzedam meble młodzieżo
we,  trzy części, jasne  oraz  biurko 
komputerowe. 
Tel. 8545157  po godz.  16.00. 

Kupię psa bernardyna do pół roku. 
Tel.  8543837. 

Sprzedam  nowe  własnościowe 
mieszkania,  bezpieczne  i komfor
towe. 
Teł. 8541612,  od  9.0016.00. 

ˇOgrody!    profesjonalne projek
towanie  i urządzanie. 
Tel. 8542516,  0693469202. 

Zdjęcia  paszportowe,  dowodowe 
w 5 min.;  wideorejestracja cyfro
wa,  zdjęcia  ślubne.  Fuji  Express, 
ul. Grażyńskiego  15. 
Tel.  8544302. 

Do  wynajęcia  nowe  pomieszcze
nia na biura, gabinety; blisko cen
trum.;  tanio! 
Tel.8545872,  0695422271. 

DYŻURY  APTEK 
1315.08 a d , . a , .
1618.08 a a , . , .
1921.08apteka , . a , .
2224.08 a . . a , .

e u e . 0
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ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  sta le: 
—  I lutnictwo  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  1 7,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wys tawy  sta le: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamiel iny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wystawy  czasowe: 
Oddz iał  czynny:  wc  wtorki  9  1 7,  środy  9    14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

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

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej,,,  w  seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi" ,  „Faraon",  „Krzyżacy"i  inne. 
Wys tawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i  sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galer ia  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  arupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
p ią tk i:  godz.  15 .3017.00. 

 Ustroń, ul. Rvnek 4 (byle  liceum kolo siedziby ZUS) 
    czwartek  od  17.30 

  wtorek  od  17.30 
 w  pozostałe  dni  od  17.00 

Telefon:  8541984,  tel.  kont.:  0  601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

Rynek  2,  tel.  8542653, 
 od  poniedziałku  do  piątku  8.30    17.00 
sobo ta  8 . 3 0  1 5 . 00 
n iedz ie la  1 0 . 0 0  1 3 . 00 
ul.  Sana to ry jna  7,  8542025 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.45   1 7 . 00 
sobo ta  8.45   1 5 . 00 
  niedziela  nieczynna 

K U L T U R A 
17.08.  godz.  17.00  „La t o  z  F i lharmonią  Ś ląśką"    koncert  zamyka jący 

Orkiestry  Symfonicznej  FŚ,  w  programie  m.in:  Strauss, 
Lehar,  Offenbach,  Brahms    wstęp  wolny    amfiteatr 

17.08  godz.  19.00  Muzyczne  Wieczory  na  Rynku    Koncert  ork iest ry 
dętej  Hen ryka  I tnera  i zespól  „Wańcy"    rynek 

23.08.  godz.  19.00  „Viv a  il  C a n t o"    „Mes jasz"  G.  F.  Haend la 
bilety  15 zł    kościół  ewangelickoaugsburski 

24.08.  DNI  USTRONIA    Ustrońskie  Dożynki 
(szczegółowy program  na stronie 13) 

Odwołany  został  koncert  Ryszarda  Rynkowskiego,  zap lanowany  na  15.08. 

K I N O  „ZDRÓJ, , ,  ul.  S a n a t o r y j na  7  ( b a s e n y ),  te l / fax  8 5 4  1 6  40 

1521.08  godz.  17.00  Ra tunku!  Jestem  Rybką  bajka  w pol.  w.jęz.  (b.o.) 
godz.  18.15  Aniołki Char l iego: Zawrotna  Szybkość sens.  (121)  USA 
godz.  20.00  Aniołki Char l iego: Zawrotna  Szybkość sens.  (121)  USA 

2228.08  godz.  17.00  Planeta  Skarbów  bajka  w pol.  w.jęz.  (b.o.)  USA 
godz.  18.30  Taxi  3  komedia  sensacyjna  (12  1) Francja 
godz.  20.00  Pokojówka  na  Manha t tan ie  kom.  rom.  (15  I)  USA 
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Sokół  Hecznarowice    Kuźni a  Inżbud  0:1  (0:1) 

Obawiano  się  pierwszego  meczu  KuźniInżbudu  w  rozgryw
kach.  Wiadomo,  że  drużyny  po  awansie,  niejako  z  rozpędu  czę
sto  wygrywają  w  pierwszych  meczach  w  klasie  wyższej.  Kuźnia 
grała  właśnie  z  beniaminkiem  i to  na  wyjeździe  w  Hecznarowi
cach.  Zwycięska  bramka  pada  w  39  min.  spotkania  po  akcji  za
początkowanej przez  Mariusza  Sałkiewicza,  który podał do  Łu 
kasza  Tomali,  a ten  dokładnie  do  Jacka  Juroszka,  który  precy
zyjnie strzela  w długi  róg  pod  poprzeczkę. 

Od  początku  spotkania  przeważa  Kuźnia.  Świadczy  o  tym  do
bitnie statystyka  celnych  strzałów  na bramkę  Kuźnia oddała  sie
dem  strzałów,  Hecznarowice  dwa.  W  pierwszej  połowie  Sokół 
zagroził  jedynie  strzałem  z  rzutu  wolnego,  zresztą  był  to  strzał 
prosto  w  naszego  bramkarza.  Za  to  Kuźnia  miała  wyborne  sytu
acje, niestety  strzały  Mateusza  Żebrowskiewgo,  Tomasza  Koł 
dra,  Dawida  Szpaka  łapie  bramkarz  Hecznarowic  lub  są  mini
malnie niecelne. Te dogodne  trzy okazje Kuźnia stworzyła  zaled
wie  w  przeciągu  kilkunastu  minut.  Kuźnia  miała  przewagę,  wy
grała  pewnie,  szkoda  tylko,  że  tak  nisko. 

Kuźnia  wystąpiła  w  składzie:  Paweł  Macura,  Marek  Jaro
min,  Mateusz  Zebrowski,  Michał  Kotwica,  Tomasz  Matloch, 
Tomasz  Kołder , Łukasz Tomala, Jacek Juroszek,  Marius z  Sał
kiewicz  (od  80 min. Andrzej   Bukowczan),  Dawid Szpak,  Grze
gorz  Wisełka. 

Po meczu  trener  Kuźni  Inżbudu  Zbigniew  Janiszewski  powie
dział:    Boisko  w  Hecznarowicach  bardzo  ładne.  Na  pierwszy 
mecz  beniaminka  zjawił  się  prezes  okręgu.  Drużyna  Hecznaro
wic ciekawa, z zawodnikami  grającymi już w BKS,  Brzeszczach, 
Dankowicach.  Zresztą  zdecydowanie  wygrali  w  „Aklsie" .  Nie 
jest  to  jakiś  wiejski  futbol,  ale  normalna  gra.  Przewyższaliśmy 
ich  przygotowaniem  fizycznym  i  mądrością  w  grze.  Myśmy 
w tym  meczu  zagrali  mądrze,  tylko  tradycyjnie nie  wykorzystali
śmy dogodnych  okazji  do  zdobycia  bramki.  Powoduje  to  nerwo
wość,  bo przy  prowadzeniu  1:0  każdy  błąd  w obronie  może  pro
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wadzić  do  remisu.  Z  tego  co  wczoraj  zaprezentowała  drużyna 
jestem  zadowolony.  Co  prawda  powinni  wygrać co najmniej  róż
nicą  trzech  bramek,  ale  była  to  dobra  gra.  75%  czasu  mieliśmy 
piłkę.  Gdyby  tak  grali  w  następnych  spotkaniach  nie  powinno 
być źle. Teraz gramy  pod  koniec  tygodnia  dwa  mecze  i też  trzeba 
je  wygrać.  Oczywiście  każda  drużyna  chce  wygrywać,  ale  jeżeli 
się tego nie wybiega,  trudno marzyć o sukcesie.  Tu nie ma  drużyn 
zdecydowanie  odbiegających  poziomem.  (ws) 

JESZCZE 5
Wisła  Strumień   Mokat e  Nierodzim  0:2  (0:2) 

Drużyna  Wisły  Strumień  wiosną  tego  roku  prezentowała  bar
dzo  dobrą  formę  wygrywając  większość  spotkań.  Ilością  punk
tów zdobytych  wiosną  piłkarze  ze  Strumienia  ustąpili jedynie  je
denastce  Tempa  Puńców.  Inauguracyjny  mecz  w  Strumieniu  za
powiadał  się  dla  piłkarzy  z Nierodzimia  dość  ciężko.  Na  boisku 
okazało  się jednak,  że  to  nasz  zespół  dominował  i w  pełni  zasłu
żenie  wygrał.  Bramki  dla  Nierodzimia  padły  w  odstępie  dwóch 
minut. W 37 min. po podaniu  Arkadiusza  Madusioka  piłkę przej
muje  Jacek  Kwiczała,  mija  obrońców  i z  18 m  przerzuca  piłkę 
nad  bramkarzem.  W dwie minuty później  Rafał  Duda  dośrodko
wuje  z  rzutu  rożnego,  ponownie  do  piłki  dochodzi  J.  Kwiczała 
i  strzela  pewnie  głową.  Sporadyczne  ataki  Strumienia  rozbijane 
są  przed  naszym  polem  karnym.  Druga  połowa  rozpoczyna  się 
kilkoma  groźnymi  atakami  Nierodzimia   dwukrotnie  bliski  zdo
bycia  bramki  jest  Michał  Borus,  raz  Seweryn  Wojciechowski, 
który  w  końcówce  popisuje się jeszcze  strzałem  w  słupek. 

Nierodzim  wystąpił  w  składzie:  Adam  Kajfosz,  Sebastian 
Marhula ,  Szymon  Holeksa,  Arkadius z  Madusiok,  Piotr   Wol
ny,  Michał  Borus,  Rafał Dudela, Seweryn  Wojciechowski,  Ja
cek  Kwiczała,  Rafał  Szonowski,  Marek  Górniok  (od  25  min. 
Rafał  Duda). 

Po meczu  trener Nierodzimia  Jan  Strządała  powiedział:    Je
stem  zadowolony  z  postawy  całej  drużyny.  Nie  chciałbym  indy
widualnie  nikogo  wyróżniać  z uwagi  na  to,  że  wszyscy,  począw
szy od  bramkarza  a skończywszy  na napastnikach  grali  dość  mą
drze  i  poprawnie.  Tu  nie  można  mieć  zastrzeżeń.  Bardzo  miłą 
niespodzianką  był występ  aż trzech  młodzieżowców    bramkarza 
Adama  Kajfosza, który bardzo przytomnie  i mądrze bronił,  współ
pracował  z obrońcami,  Marek  Górniok  też  się  sprawdził  do  cza
su  zmiany  z  powodu  kontuzji,  za  niego  wszedł  Rafał  Duda  i  też 
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rozegrał  dobry  mecz. Z  takiej gry  młodzieży jestem  zadowolony, 
choć  do  innych  też  nie  mam  zastrzeżeń.  Cała  drużyna  grała  do
brze  taktycznie  i wygraliśmy  zasłużenie.  Jak  zwykle  wspaniale 
dopingowali  nas kibice.  Mam  nadzieję, że ten doping będzie  nam 
towarzyszył  we  wszystkich  meczach.  Moje obawy  dotyczą  jedy
nie  szczupłości  składu.  Trzeba  wierzyć,  że  i  to  się  zmieni,  gdy 
z  wczasów  wróci  Dariusz  Ihas,  dołączy  do  zespołu  po  kontuzji 
Jan  Kiszą,  Adam  Hubczyk.  W  tej  chwili  mam  szesnastu  zawod
ników  do gry, a chciałbym  by kadra  liczyła co  najmniej  dwudzie
stu  piłkarzy,  aby  na  każdą  pozycję  był  dubler.  Myślę jednak,  ze 
drużyna się wzmocni  i nie będzie  źle.  Wygraną  w tym  pierwszym 
meczu  zrobiliśmy  mały  kroczek  do  przodu.  Przed  nami  jeszcze 
25  takich  kroków.  (ws) 

E
Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Cieszynie  zaprasza  pracodawców 

z  powiatu  cieszyńskiego  do  składania  wniosków  w  celu  wyko
rzystania  tegorocznych  Funduszy  Pracy  na  aktywne  programy 
rynku  pracy:  staże  absolwenckie,  prace  interwencyjne,  szkole
nia  osób  bezrobotnych  w  systemie  umów  trójstronnych.  Urząd 
Pracy  ma  środki  f inansowe  na  udzielenie  pożyczek  pracodaw
com  w  celu  stworzenia  nowych  miejsc  pracy.  Warunki  i  opro
centowanie  pożyczek  są  bardzo  korzystne.  Wszelkie  informa
cje można  uzyskać  pod  nr. tel.  851 4991  w.  122 oraz  na  stronie 
www.apraca.pl/kaci. 

Punkt KonsultacyjnoDoradczy w Cieszynie świadczy  bezpłatne 
usługi  informacyjnodoradcze  w  zakresie:  zakładania  i  prowa
dzenia  działalności  gospodarczej,  preferencyjnych pożyczek  dla 
aktualnych  i przyszłych  przedsiębiorców,  projektów  pomocowych 
ze  środków  RP  i  UE,  pomocy  w  przygotowaniu  wniosków  do 
Phare,  SAPARD.  Punkt  mieści  się  przy  ul.  Bobreckiej  29,  pok. 
303,  tel.  8510444  wew.  138, email:  cpkd@wp.pl. 
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SŁUPKI
Kuźnia Inżbud II   Iskr a Iskrzy czyn 2:2 (2:0) 

Od  remisu  rozpoczęła  roz
grywki w klasie  „B " druga  dru
żyna Kuźni  Inżbudu. Bramki dla 
Kuźni w pierwszej połowie zdo
byli :  Piotr   Husar   po  strzale 
głową  i Krystia n  Wawrzyczek 
płaskim strzałem w róg bramki. 
Kuźnia  miała  zdecydowaną 
przewagę  i wszyscy  liczyli  na 
kolejne gole. Tymczasem w dru
giej  połowie  to  Iskra  dwukrot
nie  trafiła  do  siatki.  Po  stracie 

dwóch  bramek  nasi  piłkarze 
chcieli za wszelką cenę wygrać, 
niestety  nie  dopisywało  im 
szczęście.  Trzykrotnie  strzelali 
w  poprzeczkę,  dwukrotnie 
w  słupek,  kilka  razy  nie  udało 
się strzelić z najbliższej odległo
ści. Czasem piłka stawała na linii 
bramkowej. Wydaje się, że zbyt 
pewni  swego  po  pierwszej  po
łowie piłkarze Kuźni zapłacili za 
to stratą dwóch punktów,  (ws) 

Mecze piłkarski e w Ustroniu w najbliższy  weekend: 
15.VIII  godz.  11.00  Mokate Nierodzim  Wisła  Ustronianka 
15.VII1  godz.  11.00  Kuźnia  Inżbud  II  Błękitni  Pierściec 
15.VIII  godz.  17.00  Kuźnia  InżbudBeskid  Gilowice 
17 sierpnia  wszystkie  ustrońskie drużyny grają  na  wyjeździe 

Witejcie  ustrónioczki 
Jakosik  fórt  móm  robotę  kole  chałupy  tóż  nie  byłach  już  do

wno  na  dziedzinie  i aj i kapkę  mi  sie  ckni  za  ludziami.  Nima  żech 
sama  dóma,  bo móm  wnuczkę,  co przijechala  do  mnie  z  Cieszyna 
na  wywczasy,  nale  wiycie  jako  to  z  takim  małym  dzieckym,  fórt 
trzeja  na  niego  dować  pozór.  A  jo  by  chciała  se  tak  z  jakóm 
kamratkóm  pofulać,  tóż  co  chwila  zozdrzym  do  lokna  czy  kiery 
przeca  mie  nie  nawiedzi. 

Aż  tu  wczora  ani  żech  sie  nie  nazdala,  boch  akurat  zułc  ze 
świńskich  ratek  robiła  w  kuchyni,  a  tu  do  dwiyrzi  kłupie  moja 
kamratka.  Tóż hónym  rynce  uciyróm  do  fartucha  i idymy  se  sied
nóć  do  zogródki,  bo  tam  pod  strómami  móm  drzewianóm  ła
weczke  posztrajchowanóm  na  modro. 

A  ta  potwora  już  ni  mógła  wydzierżeć  i po  chodniku  mi  sie 
chwołi,  że  była  łóńskigo  tydnia  za  granicom.  Myśłałach,  że 
wybrała  sie  łoto  do  Słowacji  na  ty  basyny  termalne,  bo  dycki 
sie  skarży  na  rewme,  ale  każtam  ta  beskuryja  wybrała  sie  do 
Holandyji!! 

Jako  tyn  świat  sie  zmiynio  i możne  aj i maleje.  Nasze  stareczki 
abo  mamy  były  uwiónzane  przi  chałupie  i niełza  jim  było  calutki 
rok  kaj  sie  wybrać,  łoto  baji  do  Cieszyna  abo  Skoczowa,  a  tu 
tako  jedna  wszystko  zostawi,  pinkłe  spakuje  i do  Holandyji  je
dzie.  Kapkę  żech  ji   zowiściła,  jak  mi  fórt  bułczała  jako  to  ty 
wiatraki  łogłóndała,  a jako  w  Morzu  Północnym  sie  kómpała 
potwora  w  majtkach  i  łajbiku,  bo  se  stroju  kómpiełowego  sie 
wziyła. 

A  że  była  tam  cało  ustróńsko  kompanija  z  tóm  obieżyświat
kóm  ze  Zowodzio,  tóż  wszycki  plotki  mi  ta  moja  kamratka  wylo
powiadała,  aż  mi  w głowie  zaczyło  hóczeć.  Jak  na śćmiywku  już 
sie  zebrała  ku  chałupie,  to sie  wóm  prziznóm,  żech  była  rada,  że 
zaś  móm  spokuj. 

Tóż wandrujcie  se  ludzie  po  tej Europie,  abo jeszcze  dali,  a  jak 
kiery  przismyczy  sie  naspadek  z  daleka,  to  niech  mi  przijdzie 
łopowiedzieć  jako  sie  tam  mioł,  bo jo  sie  latoś  nigdzi  nie  wybiy
róm  i ta  waszo  godka  musi  mi  starczyć.  Milka  z  Zowodzio 

Od przyszłego tygodnia, oprócz tradycyjnej  nagrody  pienięż
nej, będziemy każdorazowo  losować jedną  płytę CD zespołu 
regionalnego „Torka" . Mamy  ich do rozdania  siedem. 
Zapraszamy do krzyżówkowej  zabawy, a potem do  redakcji . 

POZIOMO:  1) pismo  kobiece,  4) duży  oddział  wojska, 6) 
upinany na głowie, 8) kusa moda, 9) kapitan „Nautiliusa",  10) 
maść na ból,  11) psikus,  figiel,  12) objaśnia  sny,  13)  wynik 
dzielenia,  14) gracja do zadawania,  15) Hannapremier,  16) 
grosz  zza  oceanu,  17)  motyw  zdobniczy,  18)  filmowej  nie 
wypada,  19) niemiecki  wschód,  20)  sklepowy  kontuar. 

PIONOWO:  1) gra na korcie, 2) awans, powołanie, 3) gaze
towa budka, 4) Jan   kabareciarz,  5) styl  pływacki,  6)  trawa 
łąkowa, 7) zimny  półwysep,  II )  chłopak  hotelowy,  13)  ob
raz cerkiewny,  14) śląska gra karciana. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 25 sierpnia. 
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M U Z Y K A  N A  R Y N K U 

Nagrodę  30  zł otrzymuje  A L E K S A N D RA  S I K O RA  z  Ustro
nia,  ul.  Myśliwska  4.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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