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Goiczek  zielony  pięknie  przystrojony 
A  na  tym  goiczku  malowane  w aj ca 
Są  tu  też  dzieweczki  szykowne  do  tańca 

Jak kaie  tradycja 
rozmowa  z  Janiną  i  Janem  Drożdż, 

Gazdami  Dożynek  1991 

Jakie  jest  państwa  gospodarstwo  i co  produkujecie? 
Posiadamy  gospodarstwo  o  powierzchni  12  ha,  głównie  służące  pod 
uprawę paszy dla zwierząt  hodowlanych.  Mamy  11 dojnych  krów  oraz 
trochę  młodzieży,  razem  18  sztuk. 

Jak  długo się  państwo zajmujecie  rolnictwem? 
Ja  przejąłem  gospodarstwo  od  mojego  ojca  Pawła  w  roku  ubiegłym, 
więc mogę powiedzieć, że samodzielnie  pracuję już drugi  rok.  Przedtem 
pomagałem  oczywiście  ojcu  bo  w pojedynkę  gospodarstwa  prowadzić 
się  nie  da.  Żona  dawniej  pracowała  w  PSSie  teraz  jest  na  urlopie 
wychowawczym,  prowadzi  dom. 

Ma  pan  rolnicze  wykształcenie? 
Tak,  skończyłem  Technikum  Rolnicze  w  Międzyświeciu. 

Dużo  pan ma maszyn  w gospodarstwie? 
No  prawie  wszystkie,  łącznie z kombajnem.  Wie  pan,  12 ha  nie  da  się 
ręcznie  obrobić. 

Jak  pan jako  właściciel  nie  najmniejszego  gospodarstwa,  dobrze 
wyposażonego i sam posiadający fachowe przygotowanie wychodzi 
na  gospodarstwie? 

No  wie  pan.  teraz  to  do  wszystkiego  się  dopłaca.  Człowiek  ciężką 
harówą  wychodzi  ledwo  na  zero.  Natomiast  o  inwestycjach  to  nawet 
mowy  nie  ma. 

Niech pan więc powie gdzie leży klucz do opłacalności w rolnictwie. 
Myślę, że sedno  sprawy  leży w przemyśle.  Wszystko  drożeje: od  części 
zamiennych po nawozy  i energię. To oczywiście podraża  koszty  produk
cji, natomiast ceny skupu pozostają  niezmienne, a nawet spadają. To co 
rolnicy  teraz  robią  to  jedynie  żeby  przetrwać.  Ale  jak  długo  można. 
Potrzebna  aktywna  polityka  państwa,  inaczej  rolnictwo  się  rozłoży. 

Ale  wie  pan,  że  to  nasze  rolnictwo  musi  być  zmienione,  bo  jest 
archaiczne  i strukturalni e  wadliwe. 

No  tak, ale tego nie można  zrobić  takimi  metodami jak  robi  nasz  rząd, 
bo  chorego  się  uśmierci,  a  nie  wyleczy. 

No ale z pańskim działaniem  nie jest  tak  źle skoro mimo dopiero 
1,5  rocznego gospodarowania  już  pan został  dożykowym  Gazdą. 
Co dla  pana  oznacza  ten  wybór? 

Z  jednej  strony  jest  to  wielki  zaszczyt  kiedy  się  tak  młodego  rolnika 
wybiera. Z drugiej jednak jest w tym wyborze  trochę z losu, bo  każdego 
roku  wybiera  się  ro ln ika  z  innej  dzielnicy  Us t ron ia.  Teraz  wypad ło  na 

Hermanice.  Poza  tym  to  jest  teraz  czas  żniw.  Człowiek  ma  urwanie 
głowy, nie wiadomo czy się zdąży, mam  nie skoszone jeszcze 2,5 ha, ale 
może  Bóg da  dobrą  pogodę. 

A co  pani  o  tym  myśli? 
To  wielka  odpowiedzialność.  Trochę  się  boję  jak  wypadniemy.  Tyle 
ludzi  będzie  patrzeć.  Poza  tym  czeka  nas  pieczenie  ponad  1000 
kołaczyków,  bo  taka  to  tradycja,  że  gazdowie  częstują. 

No  to  nie przeszkadzam  w pracy  i dziękuję  za  rozmowę. 
Rozmawiał:  LW 
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W  ostatnią  niedzielę  sierpnia  ruszył  dożynkowy  korowód 

Słowo 
od  Redakcji 

„Afer a  goni  a fe rą"  jak  się  ostatnio  często  powtarza.  Plotka 
nawet  głosi  że  sprawa  Ar t  B  sięga  nawet  do  Ustronia.  Nie 
w iadomo  czy  to  prawda,  bo  choć  ostatnio  prezesa  Bagsika 
często  u  nas  widywano  to  jednak  w  związku  z  zakupem  domu 
w  Hermanicach  a  nie  przy  bankowych  kasach.  Póki  co  na 
ostatniej  sesji  powróci ła  nasza  rodzima  „sprawa  Cegielni". 
Odczytane  zostały  wnioski  z  kontroli  Izby  Skarbowej  oraz 
niezależnych  prawników  zaangażowanych  do  badania  całej 
sprawy.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej Rady  W.  Chmiele
wski  przedstawił  na  ich podstawie 4 konkretne  posunięcia,  które 
Rada  powinna  wykonać  i...  i oddał  całą  dokumentac ję  Przewo
dniczącemu  Rady.  Postanowiono: 

1.  dać  szansę  radnym  zapoznania  się  z  mater iałem 
2.  przełożyć  właściwe  głosowanie  na  najbliższą  sesję 

30.08.  br. 
3.  zobowiązać  radnych  do  zatrzymania  do  sesji  treści 

wniosków  do  własnej  wiadomości. 
M y  możemy  więc  tylko  stwierdzić,  że  wnioski  Komisji 

Rewizyjnej  są  dość  zasadnicze  i  tyle.  Co  więc  rada  postanowi 
dowiemy  się w najbl iższym  numerze  „ G U " .  Będzie  to  „Gaze ta" 
tworzona  pod  innym  przewodnictwem.  Tu  moment  na  słowo  od 
siebie.  Stypendialna  nagroda  z  amerykańskiego  uniwersytetu 
spowodowała,  że  piszę  te  słowa  na  kilk a  dni  przed  dłuższym 
wyjazdem.  Funkc ję  redaktora  naczelnego  pełnić  będzie  pan 
Wojsław  Suchta,  który  wygrał  konkurs  na  tę  pracę,  który 
miasto  ogłosiło.  Sądząc z  rozmów  myślę,  że profil  „Gaze ty"  nie 
zmieni  się  istotnie.  Ja  sam  myślę,  że  z  amerykańskiej  perspek
tywy  również  będę  miał  coś ciekawego  do  nadesłania.  A  więc  to 
tyle  na  razie  i  do  zobaczenia. 

Lesław  Werpachowski 



Tradycyjnie  od  1975  roku 
dożynki  w  Ustroniu  otwiera 
korowód.  Rozpoczynają  ŻE
ŃCY — dziewczynka z grabia
mi  i chłopczyk  z kosą. Za  nimi 
SNOP — godło dożynek z ow
sa zebranego  w  tym  roku.  Po
tem  dwie  najważniejsze  osoby 
tego  dnia,  czyli  GAZDOWIE 
DOŻYNEK  —  jadą  kolasą 
zaprzężoną  w  konie.  Do  1979 
roku  gazdami  byli  prezesi 
SKR,  RSP itp., obecnie  to  rol
nicze małżeństwa  co roku z in
nego rejonu Ustronia — w tym 
roku  Jan  i Janina  Drożdżowie 
z  Hermanie.  Następnie  jedzie 
BANDERIA  KONNA  —  kil
ku jeźdźców  wierzchem.  Teraz 
następuje  prezentacja  sprzętu 
rolniczego  i  scenki  rodzajowe 
symbolizujące  podstawowe 
prace  rolnicze  od  wiosny  do 
zimy: 
—  śpiewające  dzieci  w  stro
jach  ludowych  na  umajonej 
przy czepce  za  ciągnikiem  to 
wiosna, 

—  siewca sieje plewami  z  tzw. 
„płachty", 
—  stado  owiec  symbolizuje 
redyk, 
—  potem  pług  konny,  kulty
wator,  siewnik,  opryskiwacz, 
rozsiewacz  nawozu,  drewnia
na  beczka  na  gnojówkę,  roz
trząsacz czyli wszystkie  maszy
ny  do  wiosennych  prac  polo
wych.  Dalej  symbole  lata,  je
sieni  i  zimy.  Korowód  zamy
kają  Mikołaje. 

Ogółem  w  korowodzie  ma 
wziąć  udział  około  500  osób. 
Jego  odbioru  dokonają  Gaz
dowie Dożynek  z trybuny  przy 
ul.  Hutniczej. 

Ponad  osiemdziesięcioletni 
Jan Cieślar z Goji ma oznajmić 
trombitą  rozpoczęcie  obrzędu 
dożynkowego. Gazdom  Doży
nek  zostanie  wręczony  plecio
ny  wieniec  i  chleb  z  tegorocz
nych  zbiorów,  po  czym  w  re
wanżu  „Gazdzinka  dadzą  ko
łacza,  a gazda  warzónki  z gar
ca". 
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Powierzchnia  miasta  ogółem 
w  tym  użytki  rolne 
lasy 
terany  zabudowane 
(budynki  drogi  place) 

5892  ha 
2236  ha  (38%) 
2797  ha  (47%) 
859  ha  (8%) 

Największą  część  użytków  rolnych  zajmują: 

grunty  orne 
sady 
łąki 
pastwiska 

1346  ha  (60%) 
143 ha  (6%) 
326  ha  (15%) 
421  ha  (19%) 

90%  ziemi  rolnej w  Ustroniu  znajduje się w  rękach  prywat
nych.  Uprawia  ją  527  gospodarstw  rolnych.  Jednak  tylko 
z rolnictwa  utrzymuje się 268 osób.  714 ha powierzchni zajmuje 
47 gospodarstw  rolnych  o  powierzchni  ogólnej  powyżej  10  ha. 
inni  użytkownicy  rolni:  RSP  Jelenica  —  143 ha,  Nadleśnictwo 
—  14  ha.  Przeważają  u  nas  gleby  IV,  V,  VI  klasy,  a  więc  nie 
najlepsze,  natomiast  krótszy  niż  gdzie  indziej  bo  wynoszący 
180—190  dni  jest  okres  wegetacyjny. 

Plony  w  1990  r.: 

4  zboża  —  30  q/ha 
ziemniaki  —  210  q/ha 
prod.  mleka  z  1 krowy  3200  l/rocznie 

Gazdowie  Dożynek 
w  Ustroniu 

1975  —  Agnieszka  Madzia  z  Lipowca  i Jan  Sikora  —  prezes 
RSP  „Jelenica" 

1976  —  Zuzanna  Podżorna  z  Ustronia  i  Władysław  Glajc 
SKR  Ustroń 

1977  —  Anna  Sikora  z  Hermanie  i  Władysław  Glajc  SKR 
Ustroń 

1978  —  Anna  Kubień  z  Nierodzimia  i Janusz  Kubica  prezes 
SKR  Ustroń 

1979  —  Emilia  i  Karol  Pasterni  z  Lipoca 
1982  —  Anna  i Paweł  Drozdowie  z  Hermanie 
1983  —  Janina  i  Rudolf  Gajdaczowie  z  Hermanie 
1984  —  Anna  i Wilhelm  Handzlowie  z  Lipowca 
1985  —  Joanna  i Jerzy  Śliwkowie  z  Polany 
1986  —  Krystyna  i  Paweł  Szwarcowie  z  Poniwca 
1987  —  Marta  i Adolf  Cieślarowie  z  Zawodzia 
1988  —  Zdzisława  i Władysław  Zielińscy  z  Nierodzimia 
1989  —  Jadwiga  i Paweł  Szarcowie  z  Lipowca 
1990  —  Grażyna  i Władysław  Hławiczkowie  z  Goji 
1991  —  Janina  i Jan  Drozdowie  z  Hermanie 

DOŻYNK I  '91 
24.08.91  SOBOTA 

godz.  14.30  Boisko  sportowe  DW  „Sokół"  —  UstrońZawo
dzie  —  Pokazy  woltyżerki,  zawody  hippiczne, 
Konkurs  „Potęgi  skoków"  o  puchar  przewod
niczącego  Komitetu  organizacyjnego  dożynek. 

godz.  16.00  Amfiteatr —  Park  Kuracyjny  —  Występ  zespołu 
„Joyeux  Mineurs"  z  Francji 

godz.  16.45  Program  włoskiego  zespołu  „Pipo  Calandrini" 

godz.  17.30  Występ  zespołu  „Przygoda"  z  Rybnika 

25.08.91  —  NIEDZIEL A 

godz.  14.00  Barwny  Korowód  dożynkowy  od  Kuźni,  ulicami: 
Daszyńskiego,  3  Maja  do  Amfiteatru  w  Parku 
Kuracyjnym 

godz.  14.50  Koncert  orkiestry  dętej OSP  Wilamowice, 

godz.  15.10  Obrzęd  dożynkowy  w  wyk.  grupy  regionalnej 
i  kapeli  Zespołu  P  i T  Ziemi  Cieszyńskiej, 

godz.  15.30  Występ zespołu  regionalnego  „FiL "  z Wilamowic 

godz.  16.20  Program  kabaretowoestradowy 

godz.  18.00—24.00  Festyn  Ludowy  —  krąg  obok  Amfiteatru 

Imprezy  Towarzyszące: 
Muzeum  Hutnicze  —  „Pejzaże' 
skich. 

wystawa  twórców  ustroń

Loteria  fantowa  —  w  Amfiteatrze, 

Bilet  w  cenie  10  tys.  złotych  —  ważny  na  wszystkie  imprezy. 
Przedsprzedaż  w  Urzędzie  Miejski  —  pok.  nr  12. 

Z a p r a s z a my 
Komitet  Organizacyjny 
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Ulewne  deszcze jakie  miały  miejsce od  2 do  5 sierpnia  spowodowały 
wystąpienie  zagrożenia  powodziowego.  Na  szczęście  ustały  chociaż 
Wisła jednak  dosięgnęła  swoją ofiarę. Niewielę brakowało  a było by  ich 
więcej. O  szczegółach  w  Kronice  policyjnej. 

Tir   * 

Odnotowujemy  powstanie  nowych  sklepów  w  mieście.  Już  od  lipca 
działa przy  ul. Daszyńskiego  sklep Shalom prowadzony  przez  Fundację 
Misja  i  Życie,  sprzedający  książki  religijne,  kasety,  kartki  pocztowe. 
Kolejna placówka  to  sklep  firmowy  Rotexu  przy  ul. 3 Maja z  artykuła
mi  spożywczymi.  Sklep  ten  czynny  jest  już  od  6.30  i  zastąpił  da
wną  „Kasię".  Mini  Market  „Krystyna"  w  rynku  to  kolejny  no
wo  otwarty  punkt.  To  dobrze,  że  przynajmniej  w  sklepy  jesteśmy 
bogatsi. 
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i i Krzyszt< 
Kazimierz 
Czesław  B 
lojzy  Nowi 
:hał  Rycko 
Piotr   Górn 
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jnych  lubi! 

i,  lat  85,  u: 
lat  80,  ul. 
uła,  lat  80, 
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telników C 
„Operatio 

•¿r  •  ¿r 

Na  ślubnym  kobiercu 

Ogłoszenia  drobne 

Wynajmę 2 lokale (40 mJ) z telefo
nem na cele handlowobiurowe  na 
Zawodziu.  Kontakt  584280  Ka
towice  po  16.00. 

Tanio sprzedam owies.  Ustroń,  ul. 
Goleszowska  26,  tel.  3204. 

Amerykańska  firma handlowa  po
szukuje współpracowników.  Info
rmacje:  Olkusz,  tel.  035/433752. 

Sprzedam  overlock  3  nitkowy 
wraz z częściami.  Nierodzim,  Sze
roka  8/16. 

Parcele  budowlaną  uzbrojoną  10 
arów  pilnie  sprzedam.  Tanio. 
Franciszek  Kubaczka,  Ustroń,  ul. 
Skoczowska  45. 

Sprzedam domek murowany,  cent
rum  Ustronia,  komfortowy,  tele
fon,  nadający  się  na  działalność 
usługowohandlową.  Telefon 
  Katowice  585791 

1.08.91  r. 
Godz.  10.40.  Wypadek  drogowy 
na  ul.  Katowickiej  w  rejonie 
skrzyżowania  z  ul.  Chałupniczą. 
Doszło tam do zderzenia  rowerzy
sty  z  samochodem  Fiat  Ritmo 
KT O  4386.  80letni  mieszkaniec 
Nierodzimia  wymusił  pierwszeń
stwo przejazdu  wpadając pod  ko
la  samochodu.  Poniósł  śmierć  na 
miejscu. 

2.08.91  r. 
Godz.  16.00.  Na  ul.  Brody  kieru
jący samochodem  Moskwicz  BLC 
5450  z  Ustronia  będąc  w  stanie 
nietrzeźwym  spowodował  kolizję 
drogową  z  samochodem  Dacia 
BBJ  9583.  Kierowcy  Moskwicza 
zatrzymano  prawo jazdy  i skiero
wano  wniosek  do  kolegium. 

6.08.91  r. 
Godz. 18.10.  Zgłoszono  utonięcie 
w  Nierodzimiu  na  wysokości  sa
natorium  „Kolejarz"  14letniego 
chłopca,  mieszkańca  Lublina. 
Chłopiec  kąpał się w Wiśle.  Ciało 
chłopca  odnaleziono dopiero  dwa 
dni  później. 

8.08.91  r. 
Godz.  9.45.  Kolizja  na  skrzyżo
waniu  ul.  Wiślańskiej  i  Wczaso
wej.  Kierowca  samochodu  Re
nault  KBT  6866  w  czasie  wyko
nywania  manewru  wyprzedzania 
w  obrębie  skrzyżowania  dopro
wadził  do  kolizji  z  samochodem 
Fiat  126p  BLC  6343.  Straty  2,5 
min  zł.  Kierowca  renaulta  został 
ukarany  mandatem  karnym. 

Komendant 
Gawłowski 
komentuje 

Ulewne  deszcze  jakie  miały 
miejsce również  i w Ustroniu  spo
wodowały  znaczne  podwyższenie 
poziomu  wody  w Wiśle.  Rzeka  ta 
choć na wielu odcinkach  w  Ustro
niu  jest  dość  płytka  potrafi  być 
groźna.  Doświadczyliśmy  tego we 
wtorek  i środę 6 i 7 sierpnia  a więc 
już  po  ustaniu  opadów.  Najpierw 
niefrasobliwa  kąpiel chłopca  któ
rego próba  ratowania  mogła  spo
wodować  jeszcze  dwie  śmiertelne 
ofiary.  Następnie  niemal  cudow
ne  wyratowanie  młodzieńca  ze 
Śląska,  który  obozując w  Polanie 
zapragnął  kąpieli  będąc  w  dodat
ku  po  wypiciu  alkoholu.  I  trzeci 
przypadek  7.08.  a  więc już  trzeci 
dzień  po  ustaniu  deszczów,  kiedy 
matka  z  małą  córką  idąc  przez 
tamę  na  wysokości  hermanickiej 
stolarni  wpadły  do  wody  i  tylko 
pomoc  udzielona  uratowała  je  od 
utonięcia.  Wszystkie  wypadki  by
ły  udziałem  wczasowiczów.  Być 
może  nie  wiedzieli  oni,  że  Wisła 
jest  rzeką  nadal  bardzo  groźną 
szczególnie  po  deszczach  kiedy 
tworzą  się  niezwykle  silne  wiry. 
Nie  mogę  przy  okazji  zapomnieć 
zdarzenia  jakie  miało  miejsce 
w  momencie  wyciągania  z  wody 
ciała  chłopca,  który  zatonął.  Bar
dzo  blisko  nas  kąpali  się  ludzie 
zabawiając  się  w  najlesze.  Nie 
przeszkadzał  im  w  niczym  szloch 
zrozpaczonego  ojca  po  stracie  sy
na  ani  widok  wynoszonej  ofiary. 
Coś  z  ludźmi  dzieje  się  niedobre
go.  Tylko  dlaczego? 

Katarzyna  Białożyt  —  Ustroń  i Krzysztof  Michałek  —  Kowale 
Krystyn a  Staniek  —  Ustroń  i  Kazimierz  Glajc  —  Ustroń 
Joanna  Mendrek  —  Ustroń  i Czesław  Błahut  —  Ustroń 
Agata  Holeksa  —  Ustroń  i Alojzy  Nowak  —  Ustroń 
Julia  Olesińska  —  Żory  i Michał  Rycko  —  Ustroń 
Beata  Leszczyna  —  Ustroń  i  Piotr   Górniok  —  Ustroń 

Najlepsze życzenia  dla  kolejnych  lubilatów: 

Janina  Kawecka,  lat  85,  ul.  Obrzeżna  15 
Helena  Szoblik,  lat  80,  ul.  3  Maja  40 
Stanisław  Wantuła,  lat  80,  ul.  Wantuły  100 

Piękne pozdrowienia dla czytelników GU  nadeszły z Borneo.  Przesłał 
je  uczestniczący  w  wyprawie  „Operation  Ralcigh"  Adam  Kołaczyk. 
Dziękujemy!. 

Rada  Miejska  wprowadziła  na  terenie  miasta  nowe  opłaty  za 
parkingi.  Na  Rynku  za  godzinę  parkowania  samochodu  cena  wzrosła 
do  1500  zł.  W  innych  miejscach  np.  koło  baru  „Wrzos",  na  ul. 
Nadrzecznej  (przy  Wiśle),  przy  stacji  CPN,  przy  ul.  Wiklinowej 
w  Nierodzimiu  oraz  w  Jaszowcu  obok  pralni  opłata  dzienna  wynosi 
teraz  5000 zł. Opłaty  parkingowe  będą  pobierane  w godzinach  od  8.00 
do  18.00. 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 

Helena  Cieślar,  lat  75,  ul.  Nadrzeczna  23 
Stefania  Maciejewska,  lat  99,  ul.  Kościelna  13 
Józef  Lorek,  lat  83,  os.  Cieszyńskie  11/35 
Emil  Skrzypulec,  lat  75,  ul.  3  Maja  25 
Elżbieta  Prochaczek,  lat  81,  ul.  Olchowa  la 
Leokadia  Janik,  lat  52,  os.  Cieszyńskie  111/54 

Sobota  24  sierpnia  1991  r. 
1  TRASA 

(obsługuje  pan  Alojzy  Górniok ) 
7.00—9.00  NIERODZI M 

9.00—11.00  HERMANIC E 

12.00—14.00  GOJE 

2  TRASA 
(obsługuje  pan  Karo l  Cholewa) 

7.00—9.00  LIPOWIE C 
9.00—11.00  ZAWODZI E  DOLN E 
12.00—13.00  CENTRUM 
13.00—14.00  PONIWIEC 

3  TRASA 
(obsługuje  pan  Jerzy  Śliwka) 

7.00—8.30  DOBKA 
8.30—9.00  POLANA 
9.00—11.30  JASZOWIE C 
12.00—14.00  ZAWODZI E  GÓRNE 

Liczymy  na  poparcie  akcji .  Zbiórk a  makulatury  i  plastyku  będzie 
kontynuowana!!! 
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Na  wakacyjny  wypoczynek 
przyjechał  do  swojego  domu  ro
dzinnego  w  Ustroniu  ks.  Zbig
niew  Kozioł.  Od  kilku  lat  przeby
wa  on  na  misji  w  Argentynie. 
Postanowiliśmy  dowiedzieć  się 
trochę o jego pracy stąd  rozmowa. 
—  Proszę księdza. Dlaczego misja 
i dlaczego  Argentyna? 
—  Święcenia  kapłańskie  przyją
łem  w  1980  roku  i  po  4  latach 
kapłaństwa  zostałem  właściwie 
wydelegowany  razem  z  grupą, 
która przygotowywała  się do  kon
kretnego  wyjazdu  na  misję.  Naj
pierw  moim  przeznaczeniem  była 
Zambia,  a  potem  okazało  się,  że 
do  Argentyny  nie  było  chętnych 
więc zmieniłem  tylko język  angiel
ski na  hiszpański  i 27.02.1985 wy
jechałem. 
—  Czy  od  początku  jest  ksiądz 
w  tym  samym  miejscu? 
—  Nie. Pierwsze 2 lata  przebywa
łem  w  Ermoso  Campo  w  prowin
cji Chaco, w północnej części  kra
ju,  potem  zostałem  przeniesiony 
prawie  300 km  na  północ  do  Tres 
Islatas,  zresztą  w tej samej  prowi
ncji  Chaco. 
—  To jest  duża  parafia? 

Tak,  bardzo  duża.  Przede 
wszystkim  jeśli  chodzi  o  kościół 
w  tamtym  terenie  to  jest  on  bar
dzo  młody.  Diecezja  liczy  27  lat. 
—  To chyba jest różnica między tą 
prowincj ą  a całą  Argentyną. 

Tak  to prawda.  Mówiąc o  Ar
gentynie  trzeba  zawsze  pamiętać 
o  jakiej  prowincji  mówimy.  Pro
wincja,  gdzie  ja  jestem,  to  teren 
żyznej  ziemi  i  dość  rozwiniętej 
hodowli.  Jednak  zawsze  musimy 
mówić o 3 grupach  ludności. Prze
de  wszystkim  potomkowie  przy
byszów  z  Europy  którzy  są  właś
cicielami  większości  rolniczych 
obszarów  czy  stad  hodowlanych. 
Ludność  tubylcza  kreolowie,  me
tysi jest  ludnością  z bardziej pasy
wnym  nastawieniem  do  pracy  i są 
grupą  biedniejszą.  Trzecia  grupa 
w mojej parafii to Indianie. To jest 
jeszcze jakieś 3—4 wioski — naju
bożsi  z  ubogich,  z  ciągłym  na
stawieniem  na  życie  z natury,  po
lowania. 

—  Czyli parafia księdza jest więk
sza  niż  tu np.  parafie  ustrońskie. 
—  To  bez  porównania.  Można 
powiedzieć,  żc  wszerz  jest  to  110 
km,  wzdłuż  gdzieś  60  km,  a  więc 
obszarowo  bardziej  przypomina 
polską  diecezję  niż  parafię. 
—  Ilu mieszkańców  liczy  parafia? 

Miasteczko Tres  Isletas,  które 
liczy  8  tys.  mieszkańców.  Oprócz 
miasteczka  do  parafii  należą  52 
szkoły  wiejskie,  a  szkoła  to  taka 
mała wspólnota. Tam wioski  liczy 
się wg szkół. Tam  gdzie jest  szko
ła, jest  i wspólnota.  Te  wioski  to 
jest  jakieś  18  tys.  mieszkańców. 

—  Ile z  tego  w parafi i jest  katoli 
ków? 
—  To  jest  właśnie  problem  całej 
Ameryki  Płd.  Statystycznie  jest 
tak,  że  prawie  90%  ludzi  to  są 
chrześcijaniekatolicy.  I  w  ogóle 
procent  katolików  w  spojrzeniu 

globalnym  największy  jest 
w  Ameryce  Płd.,  bo  chyba  67% 
katolików na świecie to mieszkań
cy  Ameryki  Płd.  Problem  polega 
jednak  nie w  ilości,  ale w  świado
mości  bycia  chrześcijaninem.  Do
strzega  się  wyraźne  zjawisko  reli
gijnej  ignorancji.  Więc  to  co  jest 
głównym  naszym  zadaniem  to 
kształcenie,  przygotowanie  kate
chistów,  nauczycieli,  aby  oni  mo
gli później pracować na  wioskach. 
—  Jak  by  mógł  ksiądz  podsumo
wać  ten  swój   kilkuletn i  pobyt  na 
misji . W czym on pomógł, do czego 
się  przyczynił? 
—  W  tej części  gdzie ja  jestem  to 
widzę dwa  takie procesy.  Pierwszy 
to przywrócenie świadomości  reli
gijnej  potomkom  przybyszów 
z  Europy,  którzy  gdzieś  tam  kie
dyś  od  swojej  babci,  czy  mamy 
słyszeli o Bogu ale żyjąc w warun
kach  argentyńskich  stracili  kon
takt  z  kościołem,  zaczęli  kształ
tować  wiarę  po  swojemu  albo 
w ogóle  zaniechali  praktyk.  Więc 
dla  tych  to  co  ja  robię,  to  jest 
ukazywanie  Boga na nowo,  poka
zywanie  jego  obecności  w  życiu. 
I druga  linia  duszpasterska  to  lu
dzie  o  ciemniejszej  skórze  którzy 
nie  spotkali  w swoim  życiu  nigdy 
nikogo kto by powiedział im o Bo
gu.  Pracując wśród  tych  ludzi  wi
dać  tą  szczególną  zależność  jak 
wiara  w  Boga,  przyjęcie  prawa 
bożego,  przykazań  pomaga  zmie
niać  mentalność  co  do  sposobu 
życia  codziennego  od  higieny  po
cząwszy, poprzez zmianę  sposobu 
odżywiania,  mieszkania,  ubiera
nia  się  itd. Tu  oddziaływanie  reli
gijne łączy się bardzo  blisko  z od
działywaniem  kulturowym.  Po
dam  przykład.  Tradycyjne  poży
wienie  ludności  składa  się  z  pie
czonego  na  ogniu  mięsa  wołowe

Deszczowa  niedziela  4.08.91  r.  upłynęła  w  kraju  pod  znakiem 
obchodów  47  rocznicy  Powstania  Warszawskiego.  Również  i w  Ustro
niu  AKowcy  pamiętali  o  tej  rocznicy.  Najpierw  w  kościele  Św. 
Klemensa  o godz. 9 odbyła  się msza  Św., którą  w intencji  warszawskich 
powstańców  odprawił  proboszcz  ks.  Leopold  Zielasko.  Podczas  mszy 
św. swój sztandar  trzymali w górze strażacy z OSP  Ustroń.  Udali się oni 
następnie  wraz  z  członkami  ustrońskiego  koła  Światowego  Związku 
Żołnierzy  A K  i dość  liczną  rzeszą  mieszkańców  pod  pomn ik  poległych 
w  czasie  wojny  Ustroniaków  by  złożyć  kwiaty.  Tam  z  megafonów 
rozległy  się  najpierw  dźwięki  Warszawianki,  a  po  hymnie  około  150 
świadków  uroczystości  usłyszało  rotę  przysięgi  wstępowania  w  szeregi 
Armii Krajowej. Słowa  rozkazu  Dowódcy  AK  „Bora"  z 1  sierpnia  1944 
roku  o  rozpoczęciu  powstania  zabrzmiały  donośnie  również  u nas  przy 
naszym  ustrońskim  pomniku.  Tym  bardziej, że niebo  stawało  się  coraz 
ciemniejsze. Składanie  kwiatów  odbywało  się już  w strugach  ulewnego 
deszczu.  Współczuć  więc  można  było  tylko  żołnierzom  pełniącym 
honorową  wartę,  którzy  nie  mogli  skorzystać  z  parasola.  Kwiaty  nie 
były  ostatnim  aktem  uroczystości. 

W  sali  sesyjnej  Urzędu  miało  jeszcze  miejsce  wręczenie  po  raz 
pierwszy  od  zakończenia  wojny  aktów  awansu  wojskowego.  Stopnie 
sierżanta  Wojska  Polskiego  otrzymali  żołnierze  AK :  Lucyna  Cęc
kiewicz,  Stefania  Cholewa,  Kazimierz  Chołuj,  Stanisława  Flak,  Jan 
Gontarz,  Małgorzata  Musioł,  Stefania  Ryś,  Agnieszka  Trojek,  Czes
ława Turoń,  Leokadia  Torbus,  Janina  Paździora,  Jan  Zaręba  oraz  tzw. 
członkowie nadzwyczajni SZŻ AK : Alicj a Cholewa — żołnierz  Polskich 
Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie  i  Bogumił  Torbus  —  żołnierz  września 
1939  r.  Akty  nominacyjne  wręczali  ppłk  Franciszek  Waszut  z  WKU 
z  Cieszyna  oraz  Sekretarz  Zarządu  Okręgu  Śląskiego  SZŻ  AK  pan 
Marian  Piotrowicz. 

Należy jeszcze wspomnieć że ustrońskie koło ŚZŻ AK  zorganizowało 
w sali Biblioteki  Miejskiej wystawę poświęconą  powstańczemu  zrywowi 
AK .  Wystawa  będzie  czynna  do  końca  września.  ŚZŻ  AK  zaprasza! 

Wieniec  na  Monte  Casino 
I  jeszcze  jeden  znak  aktywności  AKowców.  Piękny  wieniec  z  bia
łoczerwoną  szarfą  został  złożony  w imieniu  koła  ustrońskiego  Św.Z.Ż 
AK  na  cmentarzu  żołnierzy  polskich  pod  Monte  Casino.  Wieniec 
wykonał  pan  Benedykt  Kubok,  a  złożył  go  w  niedzielę  21  lipca 
odwiedzając cmentarz  Polaków,  Franciszek  Bojda. 

OCZNICA 

OWSTANIA 

arszafiskiego 
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go,  jedzonego  z  pszennym  chle
bem  obficie  popijanym  winem. 
W  efekcie  młode  jeszcze  kobiety, 
po urodzeniu  2ga,3ga dzieci  tra
cą zupełnie zęby, gdyż  pożywienie 
to  pozbawione  jest  zupełnie  pra
wie jarzyn. Zakładamy  więc  ogró
dki  warzywne  i  ludzie  tam  za
czynają to akceptować. To wydaje 
się nieprawdopodobne, ale pamię
tajmy że  to  nie jest  Europa  z  róż
norakimi  cywilizacyjnymi  trady
cjami  a  tereny  ubogie  i  zacofane. 
Razem  więc  z  wiarą  idzie  prag
nienie,  żeby  zadbać  o  czystość, 
0  zdrowie,  aby  żyć  inaczej w  spo
sób bardziej godny  człowieka.  To 
budzi  radość jak  się to  obserwuje. 
—  Jak długo ksiądz będzie jeszcze 
przebywał  na  misji? 
—  Za  4  lata  minie  10letni  okres 
mojej misyjnej pracy. To jest cezu
ra  kiedy  się  trzeba  zdecydować 
czy  powrót  do  rodzimej  diecezji 
czy  dalsza  misyjna  działalność. 
Myślę,  że  patronka  mojego  koś
cioła  w  Tres  Isletas —  Senora  de 
Lujan  czy  Matka  Boska  z  Lujan 
(czyt.  Luhan),  taka  argentyńska 
Matka  Boska  Częstochowska  po
może  mi  w  podjęciu  decyzji. 
—  Czy  w  czasie  misyjnej   pracy 
znalazł się  ksiądz  w sytuacji  jakie
goś bezpośredniego zagrożenia. Je
steśmy  wszyscy  przecież  pod  wra
żeniem  zabójstwa  w  Peru  2  pol
skich  misjonarzy  z  zakonu  Fran
ciszkanów. 
—  Nie takiego zagrożenia nie do
świadczyłem. 
—  Życzymy  więc spokojnej  pracy 
1 duszpasterskich  sukcesów.  Dzię
kuj ę  bardzo  za  rozmowę. 

i f p o M  CC/ 

W  dniach  poprzedza jących 
spotkanie  papieża  Jana  Pawła 
I I  z  młodzieżą  przebywała 
u nas w  Herman icach  u  Domi
n ikanów  grupa  ponad  600 
młodych  ludzi,  k tórzy  przygo
towywali  się  do  występu 
w  czasie  g łównych  uroczysto
ści  w  Częstochowie.  Stworzy
li  oni  chór,  k tóry  pięknie 
zaprezentował  się  w  czasie 
głównej  mszy  św.  w  czwar
tek  15.08.1991,  co  było  wi
dać  w  transmisji  telewizyj
nej. 

Wydarzen iem  poby tu 
w  Herman icach  były  ulewne 
deszcze  k tóre  zatopi ły  namio
ty  uczestników  i  musieli  być 
oni  przyjęci  przez  mieszkań
ców.  Hermanowiczan ie  gości
li  młodzież  z  wielką  serdecz
nością  czego  efektem  są  pięk
ne  wspomnien ia  i  liczne  przy
jaźnie. 

V  SERDUSZKO  V 
Już  od  listopada  1990  r.  w  niewielkim  pomieszczeniu  przy  ul. 

Hutniczej  (za  restauracją  „Parkowa")  pod  patronatem  ustrońskiego 
Komitetu  Obywatelskiego  działa  sklep,  który  nazywa  się  „Serduszko". 
Nie jest on co prawda czynny codziennie, a jedynie we wtorki  i piątki a  to 
dlatego,  że panie  tam  pracujące,  robią  to  zupełnie  społecznie.  Szefową 
sklepu jest  pani  Stanisława  Nawrat,  która  wraz z pozostałymi  osobami 
dwoi  się  i  troi,  żeby  w  sklepie  tym  było  ładnie,  a  klient  wyszedł 
zadowolony. Mieszkańcy zaakceptowali  formułę sklepu. Przynoszą  tam 
dość  licznie  rzeczy,  których  sami  nie  używają,  a  rzeczy  te  z  kolei  są 
w  sklepie  sprzedawane  po  cenach  rzeczywiście  niskich.  Niektórzy 
mówią, że aż śmiesznie niskich.  Np.  suknie po 2000 a garnitur  za  10000 
zł.  Cena  przy  tym  nie  świadczy  o  jakości.  Jest  tam  bardzo  wiele 
porządnych  rzeczy,  każda  jest  czysta  i  elegancko  ułożona.  Naprawdę 
przyjemnie  się  tam  kupuje.  Nic  więc dziwnego,  że obroty  w  sklepie  są 
niemałe.  Według  stanu  na  dzień  30.07.  br.  sprzedanych  zostało  od 
początku  działalności  1291  pozycji  na  łączną  kwotę  10425 700  zł. 
Pieniądze te znalazły  swoje miejsce na  koncie charytatywnym  Komitetu 
Obywatelskiego, a stamtąd są przekazywane dla potrzebujących. Z  tego 
funduszu  sfinansowano  kolonie  dla  dzieci  (1,5 min  w  tym  roku)  i stąd 
poszło  na  wspomożenie  dla  Gaudę  Fest  (1  min  zł).  Od  września 
ponownie  będą  mogły  być  finansowane  obiady  dla  dzieci  szkolnych. 
Kto  kupuje  w  „Serduszku"?  Z  tym  pytaniem  zwróciłem  się  do  pani 
Stanisławy  Nawrat.  „...Bardzo  różne osoby,  i to nie tylko Ci  najubożsi. 
Al e  to  bardzo  dobrze.  Zapraszamy  do  nas  każdego  i  nie  ma  się  co 
wstydzić.  Przecież  właśnie  poprzez  kupowanie  pomagamy  tym,  którzy 
tej pomocy potrzebują. A u nas warto kupować, bo rzeczy są atrakcyjne, 
powiedziałabym  atrakcyjniejsze niż w innych  takich  punktach  w  Ustro
niu".  Dodalibyśmy  od  siebie,  że  bez  porównania  cieplejsza jest  atmo
sfera w której się kupuje. Nazwa  „Serduszko" okazała  się adekwatna  do 
serc  pań  tam  pracujących. 

Chętni  do  wspomożenia  działalności  charytatywnej   Komitet u 
Obywatelskiego  mogą  też  wpłacać  pieniążki  bezpośrednio  na 
konto:  31062039551320  Bank  Śląski  Ustroń. 

Na zdjęciu od  lewej: Łucja Chołuj, Stanisława  Nawrat,  Amalia  Kugler, 
Natalia  Tułecka,  Jadwiga  Kawecka.  Na  zdjęciu  brak  pani  Janiny 
Małeckiej  i  Ireny  Hudzieczek.  Fot.  F.  Bojda 

O
W związku z licznymi  skargami  odbiorców  wody  i konsumentów  na 

jakość  wody  w  miastach  Wisła,  Ustroń  i  Skoczów,  Rejonowe  Przed
siębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji  w  Ustroniu  zapewnia,  że  woda 
pob ie rana  ze  zb iorn ika  wody  w  Wiś lc Czarnc  nada je  się  do  picia  i  na 
potrzeby  gospodarcze. 

Okresowa  zmiana  organoleptyczna  wody  nastąpiła  w wyniku  inten
sywnego zakwitu  planktonu  w zbiorniku  wody  WisłaCzarne  na  skutek 
pogarszającego się stanu  ekologicznego  powietrza  i ziemi  oraz  bardzo 
sprzyjającej  pogody  (upały).  Plankton  ten  jest  unieszkodliwiany  na 
Stacji  Uzdatniania  Wody  w WiśleCzarne  konwencjonalnymi  metoda
mi  i  środkami  nieszkodliwymi  dla  zdrowia. 

Dostarczana  odbiorcom  woda  z wodociągu  grupowego  WisłaCzar
ne,  Ustroń  —  Skoczów  odpowiada  obowiązującym  normom  wody 
pitnej. 

Zespoły  artystyczne:  ak ro
batyki  w idowiskowej  i  tańca 
współczesnego  „ H a d a r m" 
dzia ła jące przy  Ognisku  Pracy 
Pozaszkolnej  wzięły  udział 
w  M iędzynarodowym  Festi
walu  Młodości  odbywa jącym 
się  pod  hasłem  „Przyszłość 
E u r o p y"  w  Kecskemet  (Węg
ry),  k tóry  odbył  się w  terminie 
od  7  do  16  lipca  br.  G r u pa 
dzieci  z  Ust ron ia  była  jedy
nym  reprezentantem  Polski  na 
fest iwalu,  w  k tó rym  wzięły 
udział  22  grupy  z  20  k ra jów 
Europy.  Dzieci  polskie  były 
przyjęte  przez  rodziny  węgier
skie  bardzo  serdecznie  i z  wiel
ką  gościnnością.  P o m i mo  ba
riery  językowej  dzieciom  uda
ł o  się  nawiązać  więzy  przy ja
źni  i znajomości.  Zespoły  bra
ły  udział  w  ki lk u  koncer tach 
w  czasie  t rwania  fest iwalu,  ich 
występy  bardzo  się  podoba ły 
a  p rog ramy  zostały  ocenione 
bardzo  wysoko.  W  ramach 
współpracy  i  rewanżu  nasze 
dzieci  będą  gościły  swoich 
przyjaciół  z  Węgier  w  przy
szłym  roku.  Do  Ust ron ia 
przyjedzie  40  osobowa  grupa 
w  pierwszej  połowie  l ipca. 

Dyrekc ja  Ogniska  Pracy 
Pozaszkolnej  pragnie  złożyć 
serdeczne  podz iękowania  ni
żej wymien ionym  instytuc jom 
i  osobom  p rywa tnym  za  po
moc  w  przygotowan iu  wyjaz
du: 

—  prezesowi  Przedsiębior
stwa  Produk . Hand l.  „ H A 
R O"  panu  Andrze jowi  N o
wińskiemu, 

—  dyrek torowi  PP  „Or 
b is"  w  Wiśle  —  panu  An
drzejowi  Piechockiemu, 

—  prezesowi  PSS  „Spo
ł em"  w  Ust ron iu  —  panu  Ja
nowi  Rymorzowi, 

—  k ierownikowi  Wytwór
ni  Wód  Gazowanych  —  panu 
Michałowi  Bożkowi. 

—  pani  Teresie  Mokrysz, 
—  pani  Ann ie  Suchanek, 
—  panu  Win iarsk iemu, 
—  panu  Janowi  Albrew

czyńskiemu, 
—  panu  Piotrowi  Stecowi, 
—  panu  Rudo l fowi  Czyżo

wi . 

Danuta  Koenig 
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.
Plan  Wyk.  % 

1.  Podatek  i  opłaty  lokalne  5402000  3587815  66 
a)  podatek  od  nieruchomości  4  500000  3 154 533  70 
b)  podatek  od  środków  transport.  340000  242217  71 
c)  podatek  od  psów  12000  21 527  179 
d)  opłata  targowa  i  parkingowa  50000  14 524  29 
e)  opłata  miejscowa  500 000  155014  31 

2.  Podatek  rolny  173 200  128 968  74 
a)  podatek  gruntowy  162 600  75 858  46 
b)  podatek  z działów  specjalnych  10 600  53 110  501 

3.  Podatek  od  spadków  57000  22 704  40 
4.  Opłata  skarbowa  918 000  330650  36 
5.  Podatki  opłacane w formie karty  pod.  517 800  251952  48 
6.  Odsetki  za  zwłokę  50000  57130  114 
7.  Udział  we  wpływach  z  podatków 

stanowiących  dochód  państwowy  7614837  4196059  55 
a)  5%  wpływów  z  pod.  doch.  od 

osób  prywatnych  2132437  1 123 859  52 
b)  30%  —  podatek  od  płac  2 602400  1 197 142  46 
c)  30% — podatek  od  wynagrodzenia  820000  495 292  60 
d)  30%  —  podatek  wyrównawczy  202000  193 200  96 
e)  50%  —  podatek  od  rzemiosła  1  858 000  1 186 566  63 

8.  Dochody  z  mienia  Kom.dzierżaw  256 000  107 222  42 
9.  Różne  dochody  66 200  91 241  137 

tablice  reklamowe  15 000  13 904  92 
opłaty  cmentarne  10000  4 300  43 
mandaty  20000  14957  74 
różne  opłaty  20000  57 110  285 
czynsze  1200  970  80 

10.  Dochód  z  likwidacji  funduszy  98 110  104199  106 
11.  Nadwyżka  budżetowa  1892152  1  892 152  100 
12.  Subwencja  881 056  379 852  43 
13.  50%  zysku  z gosp.  pomocniczych  313 994  175 000  55 
14.  Odsetki  bankowe  240 750  473 210  196 

II .  Dochody  ze  sprzedaży  480000 

OGÓŁEM  18 961099  11  798 154  62 

NASZYM  ZDANIE M 
Sesja  Rady  Miejskiej,  która  odbyła  się  9.08.1991  roku 

zajęła się analizą  dochodów  i wydatków  w pierwszym  półroczu 
1991 roku. Z przedstawionych  przez Zarząd  Miasta  materiałów 
na  pierwszy  rzut  oka  wynika,  że  sytuacja  nie  jest  zła.  Miasto 
w pierwszych  6 miesiącach  1991 osiągnęło 62%  zaplanowanych 
dochodów. Wydało natomiast jedynie 42% z tego co na cały  rok 
zaplanowano.  A  więc  wszystko  w  porządku.  Przynajmniej 
teoretycznie.  Bo  praktycznie  to  jak  się  okazuje  można  mieć 
poważne  zastrzeżenia  do  planu  budżetowego.  Po  pierwsze 
niektóre  dochody  zaplanowano  na  wyrost.  W  pierwszych 
6 miesiącach  nie sprzedano  bowiem  nic z mienia  komunalnego, 
mimo że ta pozycja miała przynieść prawie 0,5 mld zł. Nie jest  to 
jednak  największy zarzut  bo  mienie  w dalszym  ciągu  pozostaje 
przecież  we  władaniu  miasta.  Gorzej  może  wypaść  realizacja 
wpływów podatkowych.  Mimo, że z podatków  i opłat  lokalnych 
osiągnięto 66%  wpływów, a z udziału  w podatkach  dla  państwa 
55%  to  jednak  należy  mieć  obawy  o  dochody  podatkowe 
w  drugim  półroczu.  Gorzej  przy  tym  wygląda  sprawa  wydat
ków.  Uderza  tutaj  najbardziej  29%  wykonania  wydatków  na 
administrację.  Biorąc  pod  uwagę  stosunkowo  nienajgorsze 
płace  w  urzędzie  oczywiste  wydaje  się  że  3  mld  zł  w  rocznym 
planie wydatków  na  administrację  to grubo  za dużo.  Na  takim 
planie  ucierpiały  przede  wszystkim  takie  dziedziny  jak  „Gos
podarka  Komunalna"  i  „Miejska  Służba  Drogowa".  Skutek 
tego  rzuca  się w  oczy  poprzez  coraz  bardziej  ogarniające  ludzi 
zniecierpliwienie  z  powodu  fatalnego  stanu  dróg,  chodników 
i innych  urządzeń  komunalnych.  Są  to więc sprawy  do  których 
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.
Plan  Wyk.  % 

1.  Oświata  i  Wychowanie  Przedszkole  3 250000  1 360000  42 
2.  Zdrowie  i Ochrona  Środowiska  796000  272 383  34 

a)  żłobek  666000  262912  39 
b)  ochrona  środowiska  130000  9471  6 

3.  Administracja  2 884 872  840462  29 
1.  bezpośrednie  koszty  adm.  2711  866  814734  30 
—  płacc  1  456 099  415 026  29 
—  fundusz  nagród  30320  30219  100 
—  delegacje  39 500  4445  11 
—  materiały  biurowe  249435  112 399  45 
—  energia,  woda  59 900  3 322  6 
—  telefony,  usługi,  telex 

przesyłki,  naprawa  maszyn  129419  105 107  81 
—  ZUS  726 593  189461  26 
—  fundusze  reprez.  20 700  1 301  7 
2.  Pośrednie  koszty  administracji  73 678  25 728  35 
a)  płace  sprzątaczki  48 752  16050  33 
b)  fundusz  nagród  13  1  790  1790  100 
c)  odzież  ochronna  392 
d)  Składki  ZUS  22 744  7 888  35 
3.  Remonty  99 328 

4.  Sraż  Pożarna  242000  16 225  7 
5.  Straż  Miejska  221400 
6.  GOPR  12000  9  000  75 
7.  WOP  12 000 
8.  USC  14400  907  6 
9.  Kultura  869 500  281046  32 

Dom  Kultury  100000  50000  50 
Miejska  Bibliteka  Publiczna  628 000  210000  33 
Amfiteatr  100000  12821  13 
Imprezy  kulturalne  21 500  8 225  38 
Ognisko  Muzyczne  20000 

10.  Sport  i  Turystyka  155 000  51 569  33 
Basen  150000  48 569  32 
Towarzystwo  Sportowe  „Siła"  5 000  3 000  60 

11.  Samorząd  Terytorialny  89 677  28 328  32 
Rada  Miejska  48 200  9696  20 
Sejmik  Samorządowy  24470  12932  53 
Zw.  Komun.  Ziemi  Cieszyńskiej  8121 
Stow.  Gmin  Uzdrowiskowych  8 886  5 700  64 

12.  Gospodarka  Komunalna  2415 000  1 277 302  53 
oczyszczanie  miasta  350000  203405  58 
akcja  zimowa  600000  261 623  44 
wysypisko  śmieci  250000  44000  18 
zieleń  miejska  300000  139 293  46 
oświetlenie  ulic  540000  408 258  76 
usługi  komunalne  100000 
różne  działalności  275 000  220 723  80 

13.  Gospodarka  Mieszkaniowa  1  611 000  364 240  23 
AD M  180000 
remonty  kapitalne  750000  206 359  27 
remonty  bieżące  i  awaryjne  681 000  157 881  23 

14.  Miejska  Służba  Drogowa  2999 525  873077  29 
Administracja  245420  128 804  49 
Remonty  cząstkowe  669 893  261 611  39 
remonty  bieżące  i  awaryjne  751 212  202 282  27 
wywłaszczanie  gruntów  713 000  73 980  10 
usługi  320000  150000  47 
materiały  300000  64400  21 

15.  Rolnictwo  27 300  14 130  52 
16.  Gazeta  Ustrońska  60 390  35 000  58 
17.  Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej  240000  132176  55 
18.  Rezerwa  316634 
19.  Cegielnia  215 128  142 560  66 
II .  Inwestycje  2 529 273  2000000  79 

OGÓŁEM 18 961 099  7 744 848  41 

trzeba  podejść  zdecydowanie  poważnie.  W  tej  chwili  przed 
przewróceniem  budżetu  powstrzymuje  radnych  budowa  wysy
piska.  Potwierdziło  się już,  że  planowany  jego  koszt  wzrośnie 
z  2,2  mld  zł  do  3.5  mld.  Jednocześnie  też  miasto  otrzymało 
zapewnienie  że  z budżetu  wojewódzkiego  na  wysypisko  otrzy
mamy  1  mld zł a być może więcej. Gdyby się tak stało  inwestycję 
tę  udźwignęlibyśmy  bez  konieczności  następnych  cięć  finan
sowych. 



Kontynuujemy  druk  miniatur  prof.  Jana  Szczepańskiego, 
które  ukazały  się  w  zbiorze  pt.  „Korzeniami  wroslem 
w  ziemię 

Robota 
Człowiek  żył  po  to,  aby  robić,  to  znaczy  wykonywać  przeznaczoną 

mu  robotę.  Robota  była  najistotniejszą  treścią  życia. Przede  wszystkim 
była  koniecznością  życiową,  bo  bez  zaciekłej  pracy  kamienisty  grunt 
podgórski  nie dawał wyżywienia.  Była  także  miarą  wartości  człowieka, 
codziennym  sprawdzianem  jego  możliwości,  a  przejawiała  się w  stanie 
pól  dobrze  czy  kiepsko  uprawionych,  w  stanie  przykop  wzdłuż  pola 
odprowadzających  nadmiar  wody  z  częstych  tu  burz  i  deszczów, 
w czystości zamiecionego podwórka  i bieli ścian pociągniętych  wapnem, 
w zapasie drewna opałowego  i lśnącej sierści  umytych  i wyczyszczonych 
szczotką  krów. 

Każdy  przechodzień  wchodząc  na  podwórko  jednym  spojrzeniem 
oceniał  robotność,  a  zatem  i wartość  gazdy  tu  mieszkającego. 

Robota oznaczała  także potwierdzenie wartości  moralnej gazdy  i jego 
rodziny.  Człowiek  robotny  był człowiekiem  dobrym.  Bo  robota  stano
wiła  także  religijne  przymierze  z  Panem.  Człowiek  robotny  nie  miał 
czasu  na grzechy, jakie  by one nie były. Szanował  także owoce  swojego 
wysiłku  zdobyte  z boską  pomocą  i nie  marnował  ich  na  pijaństwo  czy 
zbytki.  (...) 

Reicgijne  koncepcje  protestanckie  pracy  wchodziły  w  umysły  dzieci 
wraz z codziennym  rytmem  zajęć, z rozmowami  dorosłych, z  kazaniami 
czytywanymi co niedziela ze starych  XVIIwiecznych postylli  i pieśniami 
śpiewanymi  w sobotę  wieczorem  i niedzielę  rano  za  starych  luterskich 
„kancynołów".  Robota  nad  siły  była  męką  ofiarowaną  Panu.  Owoce 
roboty  przynoszące  dobrobyt  i  zadowolenie,  dostatek  i  wygody  były 
świadectwem życzliwości Pana.  Robota  także określała  miejsce człowie
ka,  a  przede  wszystkim  rodziny  w  społeczności  lokalnej.  Wiedziało  się 
dobrze,  kto  na Zawodziu jest  robotny,  a kto  nie, gdyż było  to  widoczne 
jak  na  dłoni,  kto  skosił  i  zwiózł  zboże  w  porę.  kto  w  porę  wykopał 
kartofle,  w  czyim  zbożu  rosły  chwasty,  jakie  kto  ma  urodzaje,  jak 
wyglądają jego krowy czy konie. Widać było, czy ktoś jest czysto  umyty 

i  ubrany.  Zamożnym  mógł  być  tylko  człowiek  robotny  i  jego  też 
powoływano  do  przewodzenia  innym  —  robotny  znaczyło  skromny, 
oszczędny,  moralny,  spolegliwy.  A  to  decydowało  o  miejscu  wśród 
sąsiadów  i w  gminie. 

Lecz  przede  wszystkim  robota  była  ciężkim  musem  i  do  niej 
przygotowywano dzieci od bardzo wczesnych  lat. Oczywiście ojciec mój, 
porównując siebie ze mną, z goryczą  wspominał, że on do szkoły  chodził 
tylko  przez  trzy  zimy,  że  od  wiosny  do  jesieni  już  w  wieku  kilku  lat 
wykonywał  pracę nad  siły, że rodzice byli dla niego bardzo surowi  i mój 
los  stanowił  dla  niego  przykład  bardzo  lekkiego  życia.  Ja  natomiast 
wspominam,  że  przyszedłszy  ze  szkoły,  wypędzałem  krowy  na  pastwi
sko  i  na  powrozie  pasałem  je  na  miedzy  lub  pracowałem  w .polu  przy 
wykopkach  czy  innych  robotach,  że  do  gimnazjum  w  Cieszynie 
dojeżdżałem  pociągiem,  że  lekcje  odrabiałem  w  poczekalniach  czy 
w wagonie, że wróciwszy do domu, szedłem do pracy w polu —co dzisiaj 
wydaje się nieprawdopodobne. Oczywiście, że rodzice nasi  wychowywa
li mnie  i siostry  inaczej, niż  ich  samych  wychowywano,  były  to już  inne 
czasy  i  rodzice  należeli  do  „postępowych",  więc  dbających  o  postęp 
w rolnictwie  i w gospodarstwie domowym, a  także w obyczajach  i życiu 
rodzinnym.  Lecz  w  tej  perspektywie  trzech  pokoleń  doskonale  widać 
zmienność  wyobrażeń  o  tym,  co  jest  „dawne"  czy  „tradycyjne",  a  co 
„nowe"  i  „postępowe".  Zostawmy  te  rozważania.  Dziecko  chłopskie 
w tamtych czasach  przed  pierwszą  wojną  światową  zaczynało  pracować 
wcześniej,  niż  poszło  z  tabliczką  i  rysikiem  do  szkoły.  Praca  była  jego 
pierwszą  szkołą, i to praca ciężka, za którą  ponosili  pełną  odpowiedzial
ność  i od samego początku życia  uczyło się odpowiedzialności  za  siebie, 
za  rezultat  pracy.  Zostawmy  —  nic  wróci. 

Robota wypełniała  dnie od świtu do ciemności,  bo po powrocie z pola 
zaczynało się obrządzanie świń, dojenie krów. oczywiście najpierw trzeba 
było nakarmić dobytek, a dopiero potem siebie. Długie mroki  wieczorów 
jesiennych  i  zimowych  wypełniało  łuskanie  grochu  i  fasoli,  skubanie 
pierza, naprawianie zniszczonej odzieży; matka  i siosty  robiły na  drutach 
grube skarpety z wełny z własnego barana. Te skarpety zwane  „kopytka" 
nosiło  się  w  „kyrpcach",  a  przetarte  kyrpce  ojciec  sam  łatał. 

Potem,  po  wojnie,  gdy  Ustroń  stał  się  letniskiem  na  początku  lat 
dwudziestych  i kiedy co  lato  w domu  mieszkali  „kąpiclorze".  wszystko 
powoli  zaczęło się zmieniać  przyszły  nowe  poglądy  i nowe  obyczaje. 
Wtedy  także zaczął się zmieniać  pogląd  na  robotę,  postawy  wobec  niej 
i jej  rola  w  życiu. 

Chleb 
Chyba  wcześnie  odkryłem,  że  chleb  jest  istotą  żywą.  Ciasto 

wymieszane  rękami  rosło  w  dzieży  samo,  nie  dopilnowane,  pod
nosiło  wieko  i  samodzielnie  wychodziło  na  świat.  Trzeba  było 
w  porę  rozłożyć  na  słomianki,  a  i  tu  pęczniało  swoim  własnym 
życiem. Znacznie później odkryłem, że w dzieży dokonuje się ostatni 
akt  zamkniętego  łańcucha  zdarzeń.  Najpierw  był  siew  —  jesienią 
w kartofl isko siało  się pszenicę, gdyż  ziemia  po  ziemniakach  jeszcze 
była  mocna  woranym  gnojem.  Zyto,  czyli  resz,  siało  się na  zamianę 
w  inne  zagony,  do  żyta,  ojciec  wsiewał  koniczynę,  która  po 
skoszeniu  żyta  odrastała  jako  ścierniówka,  a  spasano  ją  krowami 
ostrożnie,  tylko  wtedy  gdy  była  zupełnie  sucha,  bo  wilgotna 
powodowała  niebezpieczne  wzdęcia.  Siew,  żniwa,  suszenie  zboża 
w mondelach,  zwózka, młócenie, przesiewania  wymłóconego  ziarna 
na  wiejaczu,  wynoszenie  w  workach  na  strych  domu,  znoszenie  do 
wiatraka  w  czasie  jesiennych  wiatrów  lub  mielenie  ziarna  na 
ręcznych  żarnach,  przesiewanie  mąki  w  pytlu  i  wreszcie  pieczenie 
chleba,  mniej  więcej  raz  na  dwa  lub  trzy  tygodnie,  to  był  ten 
ciąg  logiczny  i  rzeczowy  porządku  życia,  którego  dziecko  chłop
skie  uczyło  się  przez  bezpośrednie  uczestnictwo,  a  każde  ogni
wo  tego  ł a ń c u c ha  m i a ło  s w o je  n a r z ę d z i a,  s w ój  r o d z aj  t r u du 
i  zmęczenia,  wymagało  innej  pory  połączonej  ze  stanem  słońca 
i pogody,  innych  umiejętności,  innego  działania,  innych  obyczajów 
i  słów. 

Rośnięcie  chleba  w  dzieży  było  spełnieniem  i zapowiedzią.  Ten 
chleb  krojony  w  potężne  skiby,  z  masłem,  twarogiem  i  mlekiem 
mama  wynosiła  w pole  oraczom,  kosiarzom,  kopaczom,  by  z  niego 
mieli  siły  oddawane  ziemi,  zbożu,  kartof lom,  koniczynie,  czy 
burakom.  A  sam  wypiek  chleba  był  obrzędem  i uroczystością,  miał 
swoje  specyficzne  czynności,  zabiegi  i  magię.  Ojciec  wnosił  do 
„piekarszczoka"  stare  deski,  suche,  twarde  kloce  brzozowe,  także 

drągi  smrekowe  —  zestaw  drewna  był  ustalony  od  bardzo  dawna. 
Piekarski  piec  był  wybudowany  pod  piecem,  a  przed  nim  w  pod
łodze znajdowało się „piekiełko" czyli  wgłębienie, w które  wchodzi
ło  się,  aby  wsuwać  do  pieca  specjalną  okrągłą  łopatą  na  długim 
drągu.  Nią  też  wyjmowano  chleb  pachnący  i  gorący.  I  nie  było 
większego  przysmaku  niż ciepły  „skrowek"  posmarowany  masłem. 
Czym  był  chleb  dla  chłopskiego  dziecka  od  najwcześniejszych  lat 
jego życia? Składowym  elementem  porządku  życia, pracy,  procesów 
przyrody,  obrzędów,  nabożeństw,  modlitw  odmawianych  w  od
powiednich  porach.  Był  jakby  spełnieniem  zapowiedzi  wiosny 
i  trudu  jesieni.  Miał  cechy  świętości,  symbolu  tych  odwiecznych  sił, 
w których  łańcuchu  przesuwały  się pokolenia  chłopskich  rodzin  na 
ojcowiźnie. 

W  sklepach  nabywało  się  chleb  „kupny".  Gdy  go  czasem  ktoś 
przynosił,  jedliśmy  z  zainteresowaniem,  jako  coś  dziwnego  i  jakby 
nieprawdziwego.  Było  oczywiste,  że  nie  jest  to  chleb  prawdziwy 
  pochodził  z  innego  cyklu  życia  i  innego  porządku  świata. 

Był  biały,  jakiś  miałki,  miał  inny  smak.  Natomiast  bułki,  kaj
zerki,  stanowiły  znak  święta  czy  uroczystości.  Ściągano  je 
z  tego  obcego  świata,  by  podkreślały  niezwykłość  uroczystości, 
święta  czy  wielkiego  wydarzenia  rodzinnego.  Do  nich  zjawiała  się 
kiełbasa,  nigdy  w  domu  nie  wyrabiana.  W  domu  produkowano 
tylko  salceson;  w  zimie  przed  Bożyn  Narodzeniem  czy  też  w  lis
t o p a d z ie  z a b i j a no  „ k o r m i k a " ,  d o b r ze  w y t u c z o n e go  w iep r za,  gdy 
słonina  na  jego  grzbiecie  była  grubsza  od  szerokości  chłopskiej 
garści. 

Chleba  nie  wolno  było  ani  niszczyć,  ani  marnować,  ani  go 
poniewierać.  Przechowywano  go  w  komorze,  chłodnej  i  wilgot
nawej,  krojono  tyle,  ile  spożywano,  pozostałe  resztki  z jadano 
w czasie  następnego  posiłku,  karmienie  inwentarza  żywego,  drobiu 
czy  bydła,  chlebem,  było  zwyczajnym  grzechem,  karanym  surowo 
przez  bezwzględnego,  luterańskiego  Boga.  Dlatego  do  dziś  uwa
żam, że wiele współczesnych  nieszczęść spadających na nasz kraj jest 
karą  boską  za  marnowanie  chleba. 
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Terenem  działania  ustrońskiego  posterunku  jest  nie  tylko  Ustroń,  ale 
również  obszar  Goleszowa.  Policja  w  Ustroniu  dysponuje  22  etatami 
(łącznie z  komendantem  i sekretarką)  ma  więc  rozległy  teren  pod  swoją 
kontrolą. Niestety nie wszystkie etaty są obsadzone. Część wakatów została 
w  ostatnim  czasie  obsadzona.  Jednak  nowo  zatrudniony  policjant  jest 
zobowiązany  przejść  szkolenie  w  Szkole  Policyjnej.  Dopiero  po  jego 
zakończeniu  ustroński  posterunek  stanie się placówką  zdolną  do podjęcia 
bardziej zorganizowanych,  a  mniej  improwizowanych  działań. 

Jak  wyglądała  praca  Policji  w  pierwszym  półroczu  br.  Wszczęto  117 
dochodzeń śledczych, czyli o  15 więcej niż w pierwszych 2 kwartałach  ub.r.. 
Można  jednak  mówić  o  postępie  w  pracy  policji  bowiem  wykrywalność 
wyniosła  55,6%  i jest wyższa o 7%  w stosunku do  roku  1990. Przestępstw 
dopuściło  się 46 sprawców  z  tego  mieszkańcami  Ustronia  była  około  Vs
W dwóch  przypadkach  sprawcami  okazały się osoby nieletnie. Najczęściej 
popełniane przestępstwa  to włamania  i kradzieże. Straty sięgnęły  1 mld zł. 

Smutne k iedy traci się pieniądze, jednak jeszcze smutniej gdy giną  ludzie. 
7 osób zginęło  w Ustroniu  w omawianym  okresie.  Powodem  śmierci  były 
wypadki drogowe. Zanotowano  ich  19 i 37 kolizji . Najczęstszym powodem 
zdarzeń drogowych jest nadmierna szybkość lub nieostrożna jazda.  Zdarza 
się też często zasiadanie za  kierownicą  w stanie nietrzeźwym.  Zatrzymano 
27  takich  kierowców.  W  1990  roku,  w  analogicznym  okresie  takich 
zatrzymań było  19. Nasuwa się pytanie, ilu pijanym jadącym  samochodem, 
udało  się  nie  natknąć  na  policyjną  kontrolę?  Ile  razy  nie  doszło  do 
nieszczęścia  które  mógł  spowodować  kierowca  po  piwie  lub  po  „pięć
dziesiątce". 

Alkohol dalej dominuje w naszym codziennym życiu. To  też uwidacznia 
policyjna statystyka.  Na  190 policyjnych interwencji, aż 91 było  spowodo
wane  awanturami  urządzanymi  przez  pijanych  mieszkańców.  Liczba 
pijanych  na  ulicach  nie  maleje.  Policja  tłumaczy  to  wzrostem  ilości 
punktów  sprzedaży  alkoholu  w mieście.  Wzrosła  też  liczba  lokali, w  któ
rych  do  późna  w  nocy  sprzedaje  się  wysokoprocentowe  trunki.  To 
powoduje wzrost huligańskich wybryków. Jednym z takich nowych miejsc, 
gdzie  zdarzają  się  burdy  i bójki jest  teren  obok  kawiarni  „Prażakówka". 
Dyskoteki  na  „Prażakówce" chociaż same z siebie nie są złe, muszą  budzić 
zastanowienie. 

Liczby  które  charakteryzują  pierwsze  półrocze  1991  są  tylko  jedną 
stroną  medalu.  Drugą  stroną  jest  poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców. 
Fakt, że tylko w sumie niewielka  część przestępstw  spowodowana  została 
przez miejscowych, tylko  trochę nas pociesza. W dalszym ciągu za  rzadko 
policjantów  widzi  się na  ulicach,  szczególnie  w weekendy.  Nadal  nikt  nie 
reguluje ruchem w niedzielne popołudnia, kiedy potok samochodów od nas 
wyjeżdża i nic sposób niemal włączyć się do ruchu samochodem  lub przejść 
na  drugą  stronę.  W  dalszym  ciągu  rzadko  policjanta  się  uświadczy 
w  godzinach  zamykania  nocnych  restauracji.  I  jeszcze  jedno.  Jak  może 
zostać skradziony  samochód  sprzed  najelegantszych  lokali  w mieście?  To 
nie jest  co  prawda  pytanie  do  policji  ale  też wymaga  odpowiedzi. 

INTERESY  Brak  na  razie  i  oby 
tak pozostało  w  ,,GU" 
artykułu  pod  nęcącym 

czytelnika  tytułem  —  ,Miejscowe  macki  wiceprezesa  NBP  i Art 
B".  Wszyscy  natomiast  rozpalają  się  w  dyskusjach  o  sprycie, 
przedsiębiorczości,  korupcji,  skarbie  państwa  i  o  posiadaczach 
tzw.  ,,lba do interesu".  Posiadaczy  wcześniej  wymienionego  ,,lba" 
jak  z  tych  dyskusji  się  okazuje  jest  wielu,  za  to  mało  z  pokaźną 
gotówką  bądź z mniejszą  gotówką  ale równoważącymi  znajomoś
ciami.  Jednym  słowem  przedsiębiorczość  jest  a pieniędzy  brak. 
Jesteśmy  biednym,  zdolnym,  przedsiębiorczym  i ruchliwym  naro
dem  i  to jest  krzepiące  (no...  może  poza  biedą).  Każdy  by  robił 
takie  interesy  bez  trudu  tylko  dajcie  ten milion  dolarów  lub  stryja 
w  ministerstwie  na  początek.  Babrać  się  w jakimś  warsztacie, 
kiosku  czy  innej  partaninie  nie  ma  sensu.  Wszyscy  szeroko 
rozwijają  skrzydła,  mają  wizje  a  nawet  dokładny  scenariusz 
mnożenia  pieniędzy  i jak  to z wizjonerami  bywa, żyją  w biedzie.  Są 
oczywiście  wyjątki,  wiadomo  muszą  być  by  potwierdzać  regułę. 
Wydawało  się nawet,  że  tych  wyjątków  było ostatnio  coraz  więcej 
i nagle wielkie BUM  z Bagsikiem  i wracamy  do jakże  miłego,  niby 
komunistycznego  ale jednak  miłego,  obrazu prywatnej  inicjatywy 
uwikłanej  w  złodziejstwa  i  krętactwa.  Nie  posmarujesz  nie 
pojedziesz  —  to  wie każde  dziecko. 

I  tak  to  po  dziesięciomiłionowej,  zjednoczonej  w  pracy  dla 
Polski  ,,Solidarności"  pryska  jak  mydlana  bańka  mit  kapitalis
tycznej  przedsiębiorczości.  A  już  jedną  nogą  wchodziliśmy  do 
Europy  z której,  prawdę mówiąc,  nigdy nie  wychodziliśmy.,,Panie 
kochany,  uczciwego  to  u  nas  utopią  w  łyżce  wody"  —  słyszę 
i odczuwam  wstyd bo wiem, że sam  tak  myślę,  że byl system  który 
do  takiego  myślenia  odpowiednio  mnie  przysposobił. 

Są jednak  i pozytywne  strony  ostatnich  afer bankowych.  Setki 
wykładów,  sążnistych  artykułów  w prasie,  stypendia  rozdawane 
na prawo  i  lewo nie zaszczepiłyby  tyle  wiedzy  o bankowości,  co 
ostatnie  poczynania  pracowników  (JOP  i prokuratury.  Na  przy
kład  pojęcia  ,,czek  bez  pokrycia",  ,,komputeryzacja  operacji 
finansowych"  przestały  być  dla  mnie  niezrozumiale.  Dzięki  Art 
B przechodzimy  przyspieszony  kurs  ekonomii.  Prawda,  że  w  at
mosferze  pomówień  i  oszczerstw,  ale  zawsze  kurs  przyspie
szony  i  co  najważniejsze  dobrowolny.  Ta  wiedza  musi  zaowo
cować.  owoce  są  różne:  jadalne  i  trujące,  smaczne  i  nie
świeże,  dzikie  i  ogrodowe  a  nawet  południowe.  Jakie  nam 
przypadną  w udziale  tego  nie  wiem.  Wybory  tuż,  tuż,  a coś  jeść 
trzeba. 

WOJ 

Poziomo:  1) efekt trudu  rolnika 4) źle, gdy pusta 6) spada  na 4 łapy 8) na 
datki  w  kościele  9)  brat  Abla  10)  gdzie  mu  do  króla  11)  ryjówka 
żarłoczna  z  Eurazji  12)  punkt  widzenia,  ujęcie  czegoś  13)  lampka 
nagrobna  14)  nasz  praojciec  15)  miał  czarodziejską  lampę  16)  kluska 
ziemniaczana  18) wieś z plaż;)  naturystów  19) złośliwa  siostra  pszczoły 
20)  wodny  lub  orkiestrowy  21)  „fizjologiczne"1  oszustwo 
Pionowo:  1) obraźliwie o osobie  kalekiej 2) sportowe zmagania  co 4  lata 
3)  dywanowy  z  powietrza  4)  ścienny,  kieszonkowy  5)  joh  ujemny  6) 
ponoć  przynosi  szczęście  7) przyzwoite  zachowanie  11) rodzaj  powiela
czowego  podręcznika  13)  tajny  spisek  17)  najniższy  głos  kobiecy 

Rozwiązanie  powstanie  po odczytaniu  liter z oznaczonch  pól.  Prosimy 
je  nadsyłać  na  adres  redakcji  do  5  września  br.  Nagrodę  funduje 
Komitet  Organizacyjny  Dożynek.  Do  wygrania  KOPA  Jaj. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   15 
KURSY  JAZDY  U  BOBKIEWICZA 

Nagrodę  bezpłatny  kurs prawa jazdy — wylosował  pan  Jerzy  Tyrna 
z  Ustronia,  Os.  Cieszyńskie  2/31.  Prosimy  skontaktować  się  ze  spon
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