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Jakie  są  pana  pierwsze  odczucia  po  zostaniu  posłem? 
Odczuwam  to  jako  obowiązek  wobec  Ojczyny,  wyborców 
i  KPN.  Uważam,  że  takie  stopniowanie  jest  właściwe. 

Jaki  jest  główny  cel  KPN? 
Dla  nas  najważniejsze są  zasady,  którymi  się kierujemy.  Pierw
sza  z  nich  to  wolna,  niepodległa  Polska. 

Polska  jest  już  niepodległa... 
Jeszcze  nie  mamy  wolnej  niepodległej  Polski. 

W  czym  nie jest  wolna? 
Nadal  obowiązuje  stara  konstytucja  z  1952  roku. 

Jej   zmiana  to  teraz  pana  zadanie. 
Wszystko  wskazuje  na  to,  że  Sejm  zmieni  konstytucję  lub 
zatwierdzi  małą  konstytucję.  To jest  potrzebne.  Tak  jak  mówił 
Leszek  Moczulski, jest  to jedna z podstawowych  rzeczy. Od  razu 
znajdziemy  się  w  innym  państwie. 

W  innym? Sytuacja  gospodarcza  chyba  się  nie  zmieni... 
Ja bym  nie był  tego  taki  pewny czy się nie zmieni. Pewne  układy 
zmieniają  sią  bardzo  szybko. 

Jakie  układy? 
Np.  polityczne.  Zmienią  się układy  z zagranicą.  Bardzo  szybko 
Polska  będzie  niepodległym  państwem. 

Cały  czas  nie  rozumiem  jakim ? 
Załóżmy,  że od  jutra  obowiązuje konstytucja  z  1935  r. Od  razu 
jesteśmy  innym  państwem.  Nie  obowiązują  wtedy  pewne  umo
wy  międzynarodowe.  Takie  umowy  które  naraziły  na  szwank 
polską  gospodarkę,  które  w jakiś  sposób  nas  dyskryminowały. 

W wyborach  był pan na liście  Polskiego Związku  Zachod
niego,  któr y  otrzymał  bardzo  mało  głosów. 

Trzeba  wyjaśnić,  że  PZZ  Ruch  Polskiego  Śląska  nie jest  partią 
polityczną.  Natomiast  w  statucie  KPN  jest  zapisane,  że  człon
nek  może  brać  udział  w  różnych  ruchach,  należeć  do  różnych 
stowarzyszeń,  które  nie  godzą  w honor  i dobro  Ojczyzny.  PZZ 
to  ruch  ponadpartyjny.  Prasa  nie  była  tak  łaskawa,  aby  o  tym 
poinformować  a  my  nie  mieliśmy  dostępu  do  radia  i  telewizji. 

Do  Gazety  Ustrońskiej   nikt  się  z  PZZ  nie  zgłosił. 
Powinno  być  odwrotnie.  Dziennikarz  szuka  bo  taka  jest  jego 
rola.  Zresztą  nie  wiem  czy  „ G U "  coś  by  napisała,  gdybym  się 
zgłosił.  Wracając  do  PZZ.  Mogą  do  niego  należeć  ludzie 
o  różnych  orientacjach  politycznych. 

Może prościej  będzie jeżeli powie pan kto nie może należeć. 
Na  pewno  nie  może  należeć  ten,  kto  nie  widzi  problemu 
zagrożenia z zewnątrz. Dużo  ludzi  nie zdaje sobie sprawy z  tego, 
jakim  zagrożeniem  jest  obcy  kapitał,  np.  niemiecki... 

...  któr y  nie  kwapi  się  by  tutaj   wchodzić. 
Uważam, że nie wszędzie należy wyciągać rękę o pomoc, a jeżeli 
już,  to  musi  to  być pomoc  na  określonych  warunkach.  Musimy 
przy  tym  zachować  twarz  i  honor. 

Jednak  startujemy  z  pozycji  słabszego. 
Nie  wiem  czy  słabszego.  To  raczej  dotychczasowa  polityka 
doprowadziła  do  tego,  że  jesteśmy  murzynem  Europy.  Uwa
żam,  że  nie  stoimy  na  straconej  pozycji.  (ccj   na  s tr  2) 

Mała,  spokojna  stacyjka  Fot.  F.  Bojda 

JAK  WYBIERAN O  W  USTRONIU 
27  września  na  miesiąc  przed  wyborami,  uczniowie  LO  w  Ustroniu, 
Tomasz  Zdrach  i Jakub  Sokołowski,  przeprowadzili  sondę  na  ulicach 
Ustronia.  Przechodniom  zadawali  jedno  pytanie:  Jaką  partię  lub 
ugrupowanie polityczne darzy pan (pani) największym zaufaniem? 43% 
zapytanych  nie  wyraziło  zanteresowania  polityką,  14,5%  wstrzymało 
się z wyraźną  deklaracją,  14% preferowało Unię Demokratyczną,  7,5% 
KPN,  4.5%  Partię  X,  4%  —  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej,  3,5% 
Polską  Partię Przyjaciół Piwa, 2% — Chrześcijańską  Demokrację,  1,5% 
Kongres  LiberalnoDemokratyczny,  1%  —  Porozumienie  Centrum, 
1%  —  UChS  „Przymierze".  Najmniejsze  zainteresowanie  polityką 
wyrażały  kobiety  w  średnim  wieku,  przy  czym,  jeżeli  wybierały  to 
najczęściej  UD.  Osoby  starsze  zazwyczaj  były  niezdecydowane,  lub 
wskazywały  na  UD,  Partię  X,  SLD.  Dla  młodzieży  najbardziej  godna 
zaufania  była  KPN  i  PPPP,  a  najtrudniej  scharakteryzować  na  pod
stawie  tego  sondażu,  poglądy  mężczyzn  w średnim  wieku,  gdyż  swoją 
sympatią  obdażyli  w  równym  stopniu  wszystkie  główne  ugrupowania 
polityczne.  Raz  jeszcze  podkreślić  należy,  że  był  to  sondaż  przep
rowadzony  na  przypadkowo  napotkanych  osobach  i  że  działo  się  to 
miesiąc  przed  wyborami.  Przez  ten  miesiąc  intensywnej  kampanii 
preferencje wyborcze  nieco  się zmieniły,  a  ostateczne  wyniki  wyborów 
do  Sejmu  RP  w  Ustroniu  wyglądają  następująco: 

1.  Unia  Demokratyczna  —  918  głosów  —  16,47% 
2.  Wyborcza  Akcja  Katolicka  —  731  głosów  —  13,11% 
3.  Ruch  ChS  „Przymierze"  —  621  głosów  —  11,14% 
4.  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej  —  613  głosów  —  10,99% 
5.  Konfederacja  Polski  Niepodległej  —  462  głosy  —  8,29% 
6.  Porozumienie  Obywatelskie  Centrum  —  436  głosów  —  7,82% 
7.  Kongres  LiberalnoDemokratyczny  —  401  głosów  —  7,19% 
8.  PSL  —  Sojusz  Programowy  —  362  głosy  —  6,50% 
9.  Polska  Partia  Przyjaciół  Piwa  —  196  głosów  —  3,25% 

10.  NSZZ  „Solidarność"  —  111  głosów  —  1,99% 

Dodajmy  do  tych  ogólnych  wyników,  że  w  Lipowcu  i  Nierodzimiu 
najwięcej głosów zebrała — WAK , w Hermanicach — KPN, a w pozos
tałych  obwodach  —  UD.  Najmniej  głosów,  bo  zaledwie  8  (0,14%) 
zebrał  Małopolski  Niezależny  Komitet  Wyborczy.  Sojusz  Lewicy 
Demokratycznej  w  czterech  obwodach  znalazł  się  na  2  miejscu  przy 
czym  najlepiej wypadł w Ustroniu  Górnym  (Szkoła  Podstawowa  nr  1). 

(dokończenie  na str.  4) 



(dokończenie  ze  str.  1) 

Bardzo prosto mówić, że jest zła polityk a nic w zamian nie 
proponując.  Mniej   więcej   tak  to  wygląda  jak  ataki  na 
Balcerowicza. 

Balcerowicz  to  na  pewno  bardzo  mądry  człowiek  tylko  zrobił 
jeden  podstawowy  błąd:  —  drogę  którą  wybrał.  Trzeba  sobie 
uzmysłowić,  że  to  nie  jest  żaden  program  Balcerowicza,  ale 
Międzynarodowego  Funduszu  Walutowego.  Wracając do  PZZ. 
Ludzie  nie widzą  w codziennej  pogoni  za  pieniądzem  problemu 
skąd  te  pieniądze  są.  Byle  przyszły.  A  to  nie  jest  tak.  Nie 
spotkałem się z przypadkiem, by ktoś dawał coś komuś za darmo. 
I powstaje pytanie: Jaki interes mają Niemcy, żeby nam  pomagać. 

Nie  wiem czy  słuszne jest  dopatrywanie  sią  we  wszystkim 
złych  intencji. 

Broń  Boże.  Ja  nie  widzę  złych  intencji.  Ja  nie  jestem  przeciw 
współpracy  polskoniemieckiej.  Żyjemy  obok  siebie  i  tak  już 
pozostanie.  Ja  jestem  tylko  przeciwko  odradzaniu  się  starego, 
dobrze  znanego  pruskiego  nacjonalizmu.  Tego  należy  się  bać. 

Tak  samo  polskiego  nacjonalizmu. 
To jest  bardzo ciekawe. Jeżeli  ktoś mówi  słowo  Polska,  Polacy, 
to  od  razu  oskarża  się  go  o  nacjonalizm.  Ciekawych  czasów 
dożyliśmy. 

Nie  chodzi  o  słowa,  tylk o  o  nietolerancję  w  stosunku  do 
innych,  do  mniejszości. 

Nie  mam  nic  przeciwko  mniejszościom.  Tu  mogą  żyć  i  Chiń
czycy.  Ale  obowiązuje  polskie  prawo  i  ci  którzy  tu  mieszkają 
muszą  go przestrzegać.  Wypowiedzi przedstawicieli  mniejszości 
niemieckiej dowodzą  czegoś innego. Choćby wypowiedź  Johana 
Krolla.na  Górze  św.  Anny.  PZZ  jest  przeciwko  autonomii,  tj. 
odrywaniu  od  Polski  poszczególnych  regionów.  Ostatnio  jest 
moda  na  poglądy  typu,  że  jak  będzie  autonomia,  to  więcej 
pieniędzy spłynie do budżetu  terenowego. To jest nieprawda.  To 
jest  mieszanie  ludziom  w  głowach.  My  jesteśmy  za  daleko 
posuniętą  samorządnością,  ale  nie  za  autonomią. 

Zmieńmy temat. Jak pan sobie wyobraża kontakt z wybor
cami? 

Dalej  będą  odbywać  się  nasze  spotkania  i  każdy  może  na  nie 
przychodzić.  Jeżeli  będzie  możliwość,  by  mieć  dyżur  w  Ustro
niu,  to  chętnie  z  tego  skorzystam.  Zawsze  robiliśmy  jedno 
—  wychodziliśmy  do  ludzi. 

Wiadomo, że Sejm nie załatwia drobnych spraw  lokalnych. 
Z drugiej  strony, poseł poprzez swoje kontakty, wiele więcej 
może niż przeciętny obywatel. Czy ma pan jaki ś pomysł na 
pomaganie  naszemu  miastu? 

Żeby  nie  było  nieporozumień.  Jestem  ustroniakiem,  mieszkam 
w  Ustroniu,  ale  nie  jestem  lokalnym  patriotą.  Nie  zamierzam 
działać  w  ten  sposób,  by  coś  tam  załatwiać  dla  Ustronia  czy 
innego miasta. Nie w tym rzecz. Jeżeli coś chcę zrobić,  to  poprzez 
szersze  działania  dla  nas  wszystkich.  Pewne  rzeczy  muszą  być 
rozwiązywane  odgórnie  przez  mądre  ustawy  i  zarządzenia. 

Wydawało mi się, że idziemy w tym kierunku , by większość 
spraw  rozwiązywać  oddolnie. 

Nie  rozwiążemy  nic  oddolnie,  jeżeli  nadal  obowiązuje  stara, 
stalinowska,  konstytucja. 

Nie  zwalajmy  wszystkiego  na  konstytucję.  Są  sprawy  do 
załatwienia w Ustroniu, któr e mają również szersze znacze
nie. Samo miasto na pewno nie poradzi sobie z zanieczysz
czeniami  zza  granicy.  Wydaje  mi  się,  że  poseł  z  Ustronia 
powinien szczególnie zwracać uwagę na takie rzeczy, a nie 
zajmować  się  tylk o  sprawami  ogólnopaństwowymi. 

Nie  mówię,  że  będę  się  zajmował  wyłącznie  sprawami  ogól
nopaństwowymi.  Stwierdziłem  tylko,  że w obecnej sytuacji,  nie 
jest  możliwe  rozwiązanie  pewnych  lokalnych  spraw  bez  upo
rządkowania  prawa.  Po  prostu  samorząd  nie jest  samorządem. 
Te  uprawnienia  które  posiada,  nie  dają  mu  uprawnień,  które 
mieć  powinien. 

Tym  ważniejsze  wsparcie  posła. 
Kolejność  jest  taka.  Napierw  konstytucja  dla  tego  państwa, 

a  potem  normalne  prawo  samorządowe.  Innej  alternatywy  nie 
ma. Nie można stworzyć samorządów w totalitarnym  państwie. 

Czym  się  ten  totalitaryz m  objawia? 
Nie  można  rozwinąć  skrzydeł.  Prywatni  przedsiębiorcy,  czy 
normalni  obywatele,  chcąc  coś  zrobić  na  własną  rękę,  mają 
zamkniętą  drogę. 

Jaki  jest  pana  stosunek  do  komunistów? 
Jesteśmy  przeciwko  zasadzie  dekomunizacji,  odpowiedzialności 
zbiorowej.  Bywali  różni  komuniści:  z  przekonania,  ci  którzy 
chcieli  się  dorobić  i  ci  co  narobili  wiele  szkód.  Kapeenowiec 
kojarzy  się  z  młodym  człowiekiem  z  nożem  w  zębach,  który 
wszystkich będzie ciął i rozliczał. A to nie jest prawda. My chcemy 
rozliczyć  tylko  tych,  którzy  zawinili.  To  jest  bardzo  proste. 

Co w takim  razie KPN  zrobił w bielskim,  aby  takie osoby 
odszukać  i wyjaśnić  na  czym  polega  ich  wina? 

Znowu  wracamy  do  tego  samego.  Nie  możemy  przeprowadzić 
pewnych  rzeczy, jeżeli obowiązuje stare  totalitarne prawo.  Poza 
tym,  kto  ma  tych  ludzi  sądzić?  Ci  sami  sędziowie,  którzy 
skazywali  w  stanie  wojennym? 

Może  poda  pan jaki ś  konkretny  przykład? 
Na  konkrety  przyjdzie  czas jeżeli  będzie  konkretne  prawo. 

Jak  to  konkretne  prawo  ma  wyglądać? 
Należy  stworzyć jeden  zapis,  że wszyscy ci, którzy  sprzeniewie
rzyli  majątek  narodowy  lub  w  jakiś  sposób  doprowadzili  do 
okradzenia  państwa  i społeczeństwa, muszą  to oddać.  Wprowa
dzić  półtoraroczne  moratorium  i  powiedzieć:  Macie  półtora 
roku  czasu,  żeby  pewne  rzeczy  oddać  i przyznać  się  do  winy. 

Czy widzi pan kandydatów z Ustronia do przyznania się do 
winy? 

Ooo... Nie chcę nic mówić naprzód. Nie ma powodu  obawiać się, 
że czas  ucieka.  Takie  osoby  i tak  się znajdzie, choćby  za  15  lat. 

Przed wyborami  określił się pan jako zwolennik  czynu bez 
ideologii.  W tym co pan mówi dostrzegam  więcej   ideologii 
niż  czynu. 

W tym co powiedziałem nie ma  ideologii. To jest normalny  czyn. 
Praca.  Reprezentuję  tylko  jedno  —  sprawiedliwość.  Niech 
będzie  skromnie,  ale  sprawiedliwie.  Do  wyborów  też  szliśmy 
z  tym  hasłem.  A  jeżeli  pan  stara  się  mi  wmówić,  że  bardzo 
trudno  będzie  tych  ludzi  znaleźć,  to ja  panu  udowodnię,  że  nie 
jest  to  takie  trudne. 

To  jest  deklaracja  posła? 
Tak.  Ludzie  czekają  na  sprawiedliwość. 

Il u jest  członków  KPN  w  Ustroniu? 
Nieważne ilu, ale jakich. Działalność całego KPN  sprawia, że jest 
on  bardziej  lub  mniej  popularny.  Ja  jako  pojedyncza  osoba  po 
prostu  się nie  liczę. Jeżeli  możemy  coś zdziałać,  to jako  drużyna, 
jako dobrze zorganizowany  klub parlamentarny. Jeżeli ktoś z nas 
będzie  coś  robił  na  własną  rękę,  to  sukces  będzie  żaden. 

Pachnie  mi  to  niebezpieczną  ideologią  mówiącą,  że  jedno
stka  jest  niczym  a  liczy  się  tylk o  kolektyw. 

Już  powiedziałem,  że jestem  zwolennikiem  czynu  bez  ideologii. 
Jednostka  może  się  realizować  w  innych  warunkach  i należy  je 
stworzyć, by każdy człowiek  mógł swoją  indywidualność  wyko
rzystać.  Mówimy  jednak  o  klubie  parlamentarnym  KPN, 
0  grupie  ludzi,  którzy  mają  nie  tylko  reprezentować  interes 
partii,  ale  przede  wszystkim  interes  Polski.  Mamy  wielkie  cele 
1  lepiej  to  robić  w  grupie.  Pojedynczo  to  można  jedynie 
prowadzić  rozbijacką  robotę. 

Co  chciałby  pan  powiedzieć  czytelnikom  „GU" ? 
Nie  będę  składał  deklaracji,  jestem  posłem  pierwszej  kadencji 
Sejmu II I  RP. To zobowiązuje. Skrótowo  mój program:  Zmniej
szenie łajdactw, utorowanie drogi  prawdzie i uczciwości. Obojęt
nie kto, gdzie i co, nie będę miał sentymentów. Jeżeli ktoś zasłużył 
i  udowodni  mu  się  winę,  nie  zamierzam  brać  go  w  obronę. 
Wszyscy oficjalnie będą  się o tym dowiadywać przez prasę,  radio 
i  telewizję.  W  pewnych  sprawach  nie  mam  sentymentów. 

Dziękuję  za  rozmowę 
Romawiał:  Wojsław  Suchta 

Kazimierz Wil k —  urodził się w  1957 r. w Olkuszu. W Ustroniu  mieszka 
od  1980  r.  Żonaty,  dwójka  dzieci.  W  KPN  od  1980  r.  Szef  Okręgu 
Bielskiego  KPN.  Górnik,  pracuje  w  KWK  „Pniówek".  Interesuje  się 
historią  Polski. 
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Ze względu  na  rezygnację p. A.  Mertuszki  z funkcji prezesa,  Klubowi 
Ekologicznemu  przewodniczył  będzie jego  zastępca  Eugeniusz  Zielon
ka,  związany  z  PKE  od  początku  jego  działalności.  Na  kolejnym 
comiesięcznym  zebraniu  w  dniu  6.11.91.r  omówiono  bieżące  sprawy 
Klubu,  jego  zadania  oraz  ekologiczne  przedsięwzięcia  Urzędu  Miasta. 

W  końcowej  części  spotkania  uczestniczył  ustroński  poseł  p.  Kazi
mierz  Wilk ,  który  także  jest  członkiem  PKE.  Wyrażono  nadzieję,  że 
mając  „własnego"  posła,  problemy  ekologiczne  Śląska  Cieszyńskiego 
będą  skuteczniej  reprezentowane  w Sejmie. Poseł  K.  Wil k  stwierdził,  że 
forum  Klubu  Ekologicznego  może  być  także  miejscem  wymiany 
poglądów  oraz  przepływu  informacji  „góra  —  dół". 

3.11.91  zbór  „Betel"  w  Ustroniu  odwiedził  chór  z  bratniego  zboru 
w  Górnej  Suchej  na  Zaolziu.  Chór,  wraz  z  orkiestrą  smyczkową 
występował  dwukrotnie:  na  przedpołudniowym  nabożeństwie,  oraz 
o  godz.  17.00  na  koncercie  połączonym  z  ewangelizacją.  Członkowie 
zboru  „Betel"  chcą  zaprosić  ten  chór  ponownie  latem  przyszłego  roku 
na  występy  do  ustrońskiego  amfiteatru. 

£   tr 
Od  18 do  21 listopada  w DW  „Rosomak"  odbędzie  się  ogólnopolska 

giełda  ceramicznoszklarska.  Jest  to  coroczna  impreza  na  której  spoty
kają  się  producenci  z  kupcami. 

ir   *  ir 
Na  ślubnym  koBiercu  26  października  1991  r.  stanęli: 

Bogusława  Zajonc,  Ustroń  i  Marek  Sikora,  Wisła 
Anna  Kuglcr ,  Jaworzno  i Jacek  Królikowski ,  Jastrzębie  Zdr. 
Ewa  Tymowicz,  Ustroń  i  Krzysztof  Pustówka,  Ustroń 
Mari a  Breza,  Stanowice  i  Ludwik  Minkus,  Stanowice 
Katarzyna  Wieją,  Ustroń  i  Arkadiusz  Kąkol  Ochaby  Małe. 

tr   ir 
Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 

Mari a  Matuszek,  lat  90,  ul.  Wczasowa  38 
Adolf  Brudny,  lat  80,  ul.  Orzechowa  13 
Aiojzj a  Kłósko,  lat  80,  ul.  Źródlana  86 
Stanisława  Banaś,  lat  80,  oś.  Cieszyńskie  2/9 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Mari a  Poloczek,  lat  70,  ul.  Graniczna  28 
Jan  Cholewa,  lat  68,  ul.  Źródlana  86 
Rita  Banszel,  lat  69,  oś.  Manhatan3/20 
Emili a  Śliwka,  lat  79,  ul.  Skoczowska  82 
Jan  Bujok,  lat  54,  ul.  Mił a  7 
Cecylia  Stec,  lat  81,  ul.  Skoczowska  28 
Tadeusz  Zawada,  lat  34,  oś.  Centrum  7/6 

Komitet  Obywatelski  w dniu  1 listopada  przeprowadził  pod 
ustrońskimi  cmentarzami  zbiórkę  pieniężną  z  przeznaczeniem 
na  pomoc  dla  dzieci  z  rodzin  niezamożnych.  Kwestowali 
nauczyciele,  radni  i  młodzież  z  filii   LO.  Zebrano  8 061 899  zł, 
1,25  DM  i  10  Ksc.  Pieniądze  te  postanowiono  przekazać 
szkołom  podstawowym  nr  1  i 2, filii  LO  i Ośrodkowi  dla  Dzieci 
Niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu 

28.10.91  r. 
Włamanie  do  sklepu  letniskowe
go  przy  ul.  Świerkowej.  Strat  nie 
ustalono  z  uwagi  na  nieobecność 
właścicieli. 

27/28.10.91  r. 
Kradzież  samochodu  marki  Po
lonez  BLB  8095  z parkingu  przed 
DW  „Narcyz".  Sprawcy  nie
znani. 

31.10.91  r. 
O godz.  16.00 na ul.  Daszyńskiego 
kolizja  drogowa.  Na  prawidłowo 
jadący  samochód  Nissan  BLV 
2085  najechał  Fiat  126p  BBD 
3739.  Kierowca  Fiata  w  stanie 
nietrzeźwym. 

4.11.91  r. 
Kolizj a  drogowa  na  ul.  Partyzan
tów. O godz.  8.00  Rosjanin  kieru
jący  Moskwiczem  T0649WE  wy
musił pierwszeństwo  przejazdu  na 
niemieckim  BMW  FL7777. 

25 października odbyła się 25 sesja Rady Miejskiej w Ustroniu. 
To już druga sesja, na której jednym z pierwszych punktów  obrad 
są  zapytania  mieszkańców.  Z  możliwości  tej  skorzystał  pan 
Antoni  Kędziora,  który  zwrócił  uwagę  radnym  na zły stan  dróg 
w Lipowcu.  Nie wiadomo co dalej z rozpoczętą  budową  chodni
ka przy ul. Lipowskiej. Nawieziono  tam gliny, przerwano  roboty 
i  teraz  podczas  deszczów,  woda  nie  ma  gdzie  odpływać.  Ulica 
Krzywa  również  tonie w wodzie.  Na  ul. Podgórskiej  niemożliwy 
jest  dojazd  do  zbiornika.  W przypadku  pożaru  straż  tam  się nie 
dostanie.  Odpowiadając burmistrz  A. Georg  stwierdził,  że spra
wy te są dobrze znane władzom miasta, a jednak coś więcej na  ten 
temat  będzie  można  powiedzieć  po  sesji poświęconej  budżetowi 
na rok przyszły. Także uregulowanie stosunków  własnościowych 
dróg,  które  mają  być  remontowane,  jest  sprawą  ważną,  nie 
zawsze  dającą  się  szybko  rozwiązać.  Wiele  zależy  również  od 
wkładu  pracy  mieszkańców.  W  tym  miejscu  pan  A.  Kędziora 
zapewnił  o  zaangażowaniu  mieszkańców  Lipowca. 

Następnym  punktem  była  informacja  o  zasadach  polityki 
płacowej  w  UM.  Skarbnik,  pani  Teresa  PolBłachut  przed
stawiła  swój autorski  projekt.  Brak  miejsca nie pozwala  przed
stawić  tego  projektu  w  całości.  Aby  jednak  czytelnicy  mogli 
zorientować  się  w  jaki  sposób  będzie  kształtowana  polityka 
płacowa w UM, zacytujemy fragment odnoszący się do wysoko
ści  dodatków  służbowych  i funkcyjnego: 

„.. . Za  podstawowe  kryteria  oceny  wymagań  pracy  słusznym  wydaje 
się  przyjąć  5 czynników  a  mianowicie: 
1.  Wiedza:  a)  wykształcenie 

b)  doświadczenie  45—60  punktów 
2.  Wymagania  umysłowe:  a)  zakres  myślenia 

b)  inteligencja,  sprawność  myślenia 
c)  zakres  obciążenia  umysłu 
d)  okres  trwania  obciążenia  15—20 

3.  Odpowiedzialność:  a)  zakres  odpowiedzialności 
aktywność,  inicjatywa  10—20 

4.  Współżycie  z  ludźmi:  a)  umiejętność  kierowania  ludźmi 
umiejętność  współpracy  z  ludźmi  5—10. 

5.  Warunki  pracy:  a)  zakres  obciążeń  ze  strony  warunków  pracy 
b)  czas  trwania  obciążenia  ze  strony  warunków 

pracy." 

Ilość zdobytych  punktów decydować będzie o wysokości  dodat
ków.  Projekt  ten  może  ulec zmianom  gdy  uwzględni  się  uwagi 
wnoszone  przez  pracowników  UM  —  dodał  burmistrz. 

Również  zasady  i  tryb  wprowadzania  budżetu  przedstawiła 
T.  PolBłachut.  Radni  podkreślali  konieczność  konsekwencji 
przy realizacji budżetu. Dlatego należy skonstruować go tak, by 
nie  były  wprowadzane  później  korekty. 

W  dalszej  części  m ó w i o no  o  eksp loa tac ji  wysyp iska,  spółce 
miasta  z  firmą  Trosbud,  zastępca  burmistrza  wyjaśnił  z  czego 
wynika  wielkość urny  wyborczej (Państwowa  Komisja  Wybor
cza  przeprowadziła  symulację  po  której  stwierdzono,  że  urny 
stosowane  do  tej  pory  są  za  małe). 

Raz  jeszcze  powrócono  do  sprawy  ul.  Słonecznej  (dawniej 
Ziętka). Przewodniczący RM Z. Białas przekazał radnym, że nie 
wpłynęły  dalsze  protesty.  Sprawa  żelaznej  bramy  dalej  jest 
niezałatwiona,  gdyż  Stowarzyszenie  Architektów  nie  odpowie
działo  do  tej pory  na  polecenie jej  usunięcia.  (S.W.) 
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JAK  WYBIERAN O  W  USTRONIU 
(dokończenie  ze  sir.  1) 

Gdyby  rozdzielać  mandaty  poselskie  na  podstawie  wyników  wybo
rów w Ustroniu  to dwa  zdobyłaby  UD,  a  WAK ,  RChS  „Przymierze", 
SLD,  KPN,  POC,  KL D  i PSL  po  jednym. 

Wybieraliśmy  również  konkretne  osoby  stawiając  krzyżyk  przy 
nazwisku.  Poniżej  wyniki  uzyskane  przez  niektórych  kandydatów 
w Ustroniu  (tłustym  drukiem  zaznaczono  osoby  które weszły do Sejmu 
z województwa  bielskiego,  gwiazdką  oznaczono  mieszkańców  naszego 
miasta): 

1.  G.  Staniszewska  (UD)  —  577 głosów  —  10,34% 
2.  E.  Spychalska  (SLD)  —  338  głosów  —  6,06% 
3.  A.  Strzałkowski  (KPN)*   —  328  głosów  —  5.88% 
4.  B.  M.  Boba  (WAK)  —  250  głosów  —  4,48% 
5.  J.  Kubień  (PSLSP)  —  203  głosy  —  3,64% 
6.  J.  Puczek  (RChS  „Przymierze")  —  191  głosów  —  3,43% 
7.  A.  Kobielusz  (SLD)  —  179  głosów—  3,21% 
8.  J.  Krop  (RChS  „Przymierze")  —  172  głosów  —  3,09% 
9.  Z.  Marek  (POC)    147  głosów  —  2,64% 

10.  J.  Pamuła  (KLD )  —  132  glosy  —  2,37% 
11.  J.  Okrzesik  (UD)  —  131  głosów  —  2,35% 
12.  A.  K.  Czarnota  (WAK)  —  129  głosów  —  2,31% 
13.  J.  Dziewulski  (PPPP)  —  128  głosów  —  2,30% 
14.  J.  Kania  (POC)  —  123  głosów  —  2,21% 
15.  J.  Wojtyła  (KLD )  —113  głosów—  2,03% 
16.  A.  Pastucha  (RChS  „Przymierze")  —  107  głosów—  1,92% 
17.  T.  Woźniak  (WAK )  89  głosów  —  1,60% 
18.  I.  Panic  (KLD)  —  85  głosów  —  1,52% 
19.  E.  Ranosz  (POC)  —  81  głosów—  1,45% 
20.  A.  Kanafek  (UD)  —  80  głosów  —  1,43% 
S.  Wąsik  (NSZZ„Solidarność"  —  59  głosów  —  1,06% 
U.  Brych  (PPE  „Zieloni)*     28  głosów  —  0,50% 
M.  Byrtus  (KPN)*   —  20  głosów  —  0,36% 
K. Wil k  (PZZ)*   —  20  głosów  —  0,36% 
M.  Jurczyńska  (KPZiE)*   —  17  głosów—  0,32% 
J.  Cinal  (PSLSP)  —  15  głosów  —  0,30% 
H.  Tambor  (PZZ)*   —  1  głos  —  0,02% 

W poprzednich  wyborach  do Sejmu (4.06.89) zdecydowanie we wszyst
kich  okręgach  zwyciężyli  kandydaci  „Solidarności"  — Grażyna  Stani
szewska  (4657  głosów)  i Janusz  Okrzesik  (4140  głosów).  W  wyborach 
samorządowych  (27.05.90) o mandat  radnego  ubiegał  się obecny  poseł 
Kazimierz Wilk  zdobywając 24 głosy.  Radnym  z tego okręgu  został  M. 
Jurczok  —  146  głosów. 

Wyniki  wyborów  do  Senatu  RP  w  Ustroniu  prezentują  się  na
stępująco: 

1.  Z.  Gebauer  (UD) 
2.  K.  Węgrzyn  (WAK) 
3.  A.  Skupiński  (WAK) 
4.  R.  Dziopak  (SLD) 
5.  A.  Kralczyński  (NSZZ  „Solidarność") 
6.  T.  Bogacz  (SLD) 
7.  A.  Gorzelany  (KPN) 
8.  E.  Rebbiesa  (KPN) 
9.  S.  Mleczko  (PSLSP) 

10.  S.  Pena  (POC) 
11.  J.  Polok  (SD) 
12.  J.  Suchoń  (PSLSP) 
13.  W.  Zawada  (POC) 
14.  A.  Juszczyk  (SD) 
15.  S. J.  Lach  („Instel"  w  Lipowej) 
16.  I.  Zdeb  (ZZ  Maszynistów  PKP) 

1385  głosów 
1314  głosów 
1078  głosów 
984  głosów 
926  głosów 
901  głosów 
723  głosy 
643  głosy 
478  głosów 
433  głosy 
390  głosów 
384  głosów 
363  głosy 
270  głosów 
155  głosów 
153  głosy 

W  Hermanicach,  Lipowcu  i  Nierodzimiu  najwięcej  głosów  zebrał 
Kazimierz  Węgrzyn,  w  pozostałych  okręgach  Zbigniew  Gebauer. 
W  poprzednich  wyborach  do  Senatu  (4.06.89)  z  powyższej  listy 
startowały  dwie  osoby:  A.  Kralczyński  otrzymał  wówczas  w  Ustroniu 
3064  głosy  i A.  Juszczyk  —  108 głosów.  O  ile  w wyborach  do  Sejmu 
porównania 4.06.89 z 27.10.91 nie mogą  być przeprowadzane w sposób 
ścisły  i wyciąganie dalej idących wniosków, jest działaniem  ryzykownym 
ze względu na  bardzo duże różnice w ordynacjach  wyborczych,  to  przy 
wyborach  do  Senatu  takie  porównanie  jest  zasadne.  Wynika  z  niego 
duża  utrata  popularności  przez  „Solidarność"  i ugrupowania  które  się 
z  niej  wyłoniły. 

Frekwencja  wyborcza  w Ustroniu,  tak jak  w poprzednich  wyborach, 

była wyższa od średniej krajowej i wyniosła prawie 48%. W poprzednich 
wyborach  do  parlamentu  (4.06.89)  frekwencja  wyniosła  —  68%, 
w  samorządowych  (27.05.90)  —  53%  a  w  prezydenckich  (25.11.90) 
— 66%  i w drugiej  turze  (9.12.90)  —  51%.  Tradycyjnie już,  najwięcej 
osób  głosowało  w Obwodowej  Komisji  Wyborczej  na  Rynku  —  62% 
a  najmniej w Polanie  39%. 

(Opracował:  W.S.) 

Podczas  kampanii  wyborczej  do  Sejmu  i  Senatu  można  było 
w  Ustroniu  na  plakatach  jednego  z  kandydatów  —  cieszyńskiego 
biznesmena  —  zobaczyć  ręczne  dopiski  „ArtB" .  Miało  to  praw
dopodobnie  — w  intencji  domorosłego  „poprawiacza"  sugerować, 
że kandydat  ten ma coś wspólnego z jakimiś nieczystymi  interesami. 
Patrząc na  tak  „poprawione"  plakaty  miałam  odczucie,  że  niesłusz
nie  usiłuje  się  spółkę  „ArtB "  uczynić  synonimem  zła,  zwłaszcza 
w  odniesieniu  do  sfery  biznesu.  Sprawa  „ArtB "  została,  moim 
zdaniem,  przesadnie  nagłośniona  i  nie  wyjaśniona  do  końca. 
Społeczeństwo  zostało  poinformowane o  tym, że „coś nie gra",  lecz 
nie  zostało  do  końca  wyjaśnione,  czy  polega  to  na  ewidentnym 
wykroczeniu  czy  też  po  prostu  na  dokonywaniu  operacji  finan
sowych  w  ramach  obowiązujących  przepisów.  Spółka  „ArtB " 
poniosła  konsekwencje,  za  to,  że  są  „inni" ,  nie  mieszczący  się 
w polskim  sposobie  myślenia,  w naszych  układach.  Przylepiając  do 
niej  raz  na  zawsze  czarną  łatę  symbolu  zła,  czyni  się jej  po  prostu 
krzywdę. 

J.F. 

W  imieniu  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  składam 
serdeczne podziękowanie wszystkim  osobom,  które  zaan
gażowane  były  w  przygotowanie  i  przeprowadzenie  wy
borów  do  Sejmu  i  Senatu  RP  na  terenie  Ustronia. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń 

mgr  inż.  Zygmunt  Białas 

PRZYPOMINAM Y 
Przypominamy  mieszkańcom  osiedli  i  ulic,  których  nazwy 

z dniem  1 czerwca  1991  r. zostały  zmienione,  o potrzebie  zgłoszenia 
się  z dowodem  osobistym  w  Urzędzie  Miejskim  pok.  nr  4  (parter) 
celem  dokonania  stosownych  adnotacji.  Dotyczy  to  ulic:  Daszyń
skiego  (22  Lipca)),  3  Maja  (1  Maja),  Grażyńskiego  (Świerczew
skiego),  Nadrzeczna  (Gwardii  Ludowej),  Solidarności  (Armii  Lu
dowej), Kreta  (Pomowska),  Słoneczna  (Ziętka) i osiedli:  Manhattan 
(XXXleci a  PRL),  Cieszyńskie  (22  Lipca). 

W  nawiasach  poprzednie  nazwy.  Powyższe  dotyczy  tych  osób, 
które  do  tej  pory  nie  zaktualizowały  wpisów  w  dowodach  oso
bistych. 



Nie  ma  „Róży"*» 
bez  kolców 

W  1802  roku  w  Ust ron iu, 
pomiędzy  zalesionymi  pasmami 
Czantor ii  i  Równicy,  książę  Al 
brecht  Kazimierz  założył  tu 
D om  Zdro jowy  z łazienkami  do 
kąpieli  żużlowych,  tworząc  po
czątki  uzdrowiska. 

Dziś  Sanator ium  Uzdrowi
skowe  „ R Ó Ż A " ,  jak  i  wiele 
innych  z  kompleksami  szpitali 
na  czele,  poszerzyło  zakres  hyd
roterapii  o  masaże  podwodne, 
kąpiele  wirowe  kończyn  gór
nych  i  dolnych,  kąpiele  pereł
kowe,  solankowe  i  a romatyzo
wane  oraz  bicze  szkockie.  Do 
tego  dochodzi  g imnastyka  lecz
nicza,  elektroterapia,  inhalacje, 
światłolecznictwo,  paraf inote
rapia  i  masaż. 

W  zwartym  kompleksie  cha
rakterystycznych  „s tożków" 
przy  ulicy  Szpitalnej  w  Ust ro
niuZawodziu  o  pachnących 
nazwach  kwiatowych  —  „Ma l 
wa",  „Z łoc ień",  „Tu l i pan" 
i „Mac ie jka",  króluje na  froncie 
jak  bilet  wizytowy  od  roku  1973 
„ R Ó Ż A " ,  do  roku  1977  D om 
Sanatory jnoWczasowy  Zarzą
du  Głównego  Związku  Zawo
dowego  Pracowników  Hand lu 
i  Spółdzielczości,  od  roku  1978 
obiekt  typowy  sanatory jny  (w 
stanie  wojennym  przejściowo 
„ D o m  Starców"),  od  roku  1985 
kierowany  z  inspiratorską  ener
gią  przez  dyrektora  mgra  To
masza  Wojciecha  Welsynga, 
który  pełen  twórczego  niepo
koju  chce  ambitnie  coś  zna
czącego  zrobić  dla  tego  środo
wiska,  w  jakie  wrósł  już  korze
niami. 

„ R Ó Ż A "  czynna  jest  non 
stop  przez  cały  rok  kalendarzo
wy,  mogąc  przyjąć  z  powodze
niem  2400  kuracjuszy  w  14 
turnusach  (ok.  170—180  osób 
w  turnusie).  W  sanator ium  z  za
stępcą  dyrektora  do  spraw  le
cznictwa  lek.  med.  Anną 
ZiętekOstrowską  pracuje  28 
osób  z  personelu  medycznego 
i  40  z  personelu  administracyj
notechnicznego. 

„ R Ó Ż Ę"  łączy  ścisła  współ
praca  z  Instytutem  Ortopedii 
Akademii  Medycznej  w  Pozna
niu  i z  Instytutem  Balneokl ima
tologii.  Szczególnie  a t rakcy jna 
jest  tu  ofer ta  magnetoterapi i: 
Pole  magnetyczne  p rądów  ni
skiej  częstotliwości  i  laser  pod
czerwieni  w  stanach  zapalnych 
i  w  terapii  przeciwbólowej. 
Zna jdu je  się  więc  tu  cała  baza 
zabiegowa  wyposażona  w  naj
nowocześniejszy  sprzęt.  Laser 
i  pole  magnetyczne  mają  to  sa
mo  zastosowanie  w  jednostkach 
chorobych,  s tosunkowo  nieda
wno  wprowadzonych  w  leczni

ctwie  przy  bólach  stawowych, 
t rudno  gojących  owrzodze
niach,  w  stanach  zapalnych  ner
wów,  w  bólach  kręgosłupa,  po 
z łamaniach  i zastosowaniu  sztu
cznych  stawów  oraz  urazach. 
Obydwa  zabiegi  stosuje  się 
w  chorobach  reumatycznych 
z  wyjątk iem  chorób  nowotwo
rowych,  z  rozrusznikiem  serca, 
w  ciąży,  w  gruźlicy  i przy  krwa
wieniach  przewodu  pokarmo
wego. 

Problem  inwestycji  należy  do 
jednych  z  najważniejszych,  dla
tego  też  jeszcze  do  końca  br. 
dyrekcja  „ R Ó Ż Y "  ma  zamiar 
zainstalować  stół  do  wyciągów 
kręgosłupa  oraz  zakup iono 
urządzenie  do  krioterapii  (tj .  le
czenie przez zamrażanie!)  M i m o 
trudności  f inansowych  —  to  są 
te  właśnie  kolce  przy  „ R Ó Ż Y " 
—  istnieje  pełna  gama  zabiego
wa,  z  której  korzystają  Polacy 
ze Szwecji,  USA,  Austrii  i  R F N. 
Ni e  wszyscy  jednak  kuracjusze 
rozumieją  w  pełni,  że  właśnie 
przyjeżdżają  tu  na  leczenie  sa
natory jne  —  trzeba  zauważyć 
na  marginesie! 

Kierownik  działu  zabiegowe
go  mgr  Jerzy  Rot te rmund,  wy
chowanek  katowickiej  A W F, 
doświadczony  od  lat  w  swej 
specjalności  fachowiec —  posia
da  wspaniałe  ins t rumentar ium 
dla  rehabil i tacji  ruchowej,  zwła
szcza  w  leczeniu  chorób,  reuma
tycznych  i  zwyrodnieniowych, 
przewlekłych  s tanów  zapal
nych,  migren,  chorób  oskrzeli, 
z łamań  i  powik łań  zrostu  kost
nego  i  skutków  urazów.  Baza 
zabiegowa  jest  nastawiona  na 
300  400  zabiegów  dziennie,  co 
da je  przeciętną  3,5  na  kura
cjusza. 

Od  nowego  roku  szkolnego 
„ R Ó Ż A "  da je  do  dyspozycji 
urządzenie  sanatory jne 
uczniom  ze  Szkoły  Podstawo
wej  nr  2  w  Ust ron iu  za  sym
boliczną  opłatą  do  grupowych 
ćwiczeń  korekcyjnych  przy  wa
dach  postawy.  W  miarę  posia
danych  możliwości  stara  się 
„ R Ó Ż A "  sprostać  wszystkim 
wymogom,  będąc  otwartą  pla
cówką  także  dla  obywateli  mia
sta  Ustronia,  (mimo  braku  for
malnej  umowy  z  ZOZem 
w  Cieszynie!). 

Życzymy  więc  „ R Ó Ż Y "  peł
nego  rozkwitu  przez  cały  rok 
zabiegów  terapeutycznych 
w  słonecznej  atmosferze  wzaje
mnej  życzliwości  k ierownictwa 
i  kuracjuszy,  w  tym  miejscu  tak 
hojnie  wyposażonym  przez  na
turę! 

T E O D OR  Ś M I E Ł O W S KI 

KPIN Y  Z  LUDZ I 
G o r ą co  po lecam  uwadze  mieszkańców  Us t ron ia  treść  gab lo tki 

K o m i t e tu  Obywate lsk iego  na  osiedlu  M a n h a t an  w  k tó rej  przed
s taw iono: 

—  pro jekt  nowego  uk ładu  komun i kacy jnego  po lega jący  na 
pop rowadzen iu  d w ó ch  o b w o d n ic  d rogowych  przez  obszar 
osiedli  m ieszkan iowych, 

pro test  m ieszkańców  osiedli  p rzec iwko  tak iemu  rozwiązan iu, 

—  odpow iedź  Komis ji  R a dy  Miejskie j. 
W  swoim  proteście  przedstawic ie le  rad  osiedli  m ieszkan iowych 

apelu ją  o  tak ie  rozłożenie  c iągów  komun i kacy jnych  na  terenie 
Us t ron ia,  aby  pozos taw ić  m ieszkańcom  osiedli  znośne  warunki 
życia.  P o w o ł a no  się  na  wyniki  p r zep rowadzonych  b a d a ń,  k tó re 
wykaza ły  og romną  szkod l iwość  ruchu  na  g łównym  c iągu  k o m u
n ikacy jnym.  W  p lanach  do  1995  roku  przewidz iano  wzrost  l iczby 
s a m o c h o d ów  o  3 0%  a  do  r o ku  2000  o  6 0 %. 

Niestety  p ro jek tanci  z  o g r o m ną  beztroską  lokal izują  cały  ruch 
komun i kacy j ny  (dwie  obwodn ice)  na  obszarze  osiedli  miesz
kan iowych  (ul ica  3  M a ja  będzie  zamkn ię ta,  żeby  by ło  ładniej). 
Samych  a u t o b u s ów  ku rsu je  przez  Us t roń  160  dziennie,  na 
odc inku  osiedli  m ieszkan iowych  przewidz iano  d wa  przys tanki  na 
k tó rych  ta  i lość  a u t o b u s ów  będzie  ruszała  i  za t rzymywa ła  się. 

P ro tes tu jący  mieszkańcy  w  swo im  piśmie  zap roponowa li  d wa 
inne  rozwiązan ia  korzys tne  d la  wszystkich: 

—  pop rowadzen ie  ty lko  j ednej  obwodn icy  (zewnętrznej)  w  po
bliżu  osiedli  i  pozostawien ie  ruchu  loka lnego  na  ul.  3  M a j a, 
rozpoczęcie  wewnęt rznej  obwodn icy  za  komp leksem  osie
d lowym,  tj .  za  ul.  A .  Brody  w  k ie runku  Wisły,  zamiast  z  ul. 
Cieszyńskiej. 

Propozyc je  m ieszkańców  nie  zosta ły  uwzględnione.  A u t o r em 
p ro jek tu  zagospoda rowan ia  przest rzennego  jest  spó łka  z  o.o. 
D R O M T E CH  dla  k tó rej  na jprośc iej  było  powiel ić  p o s t k o m u n i
styczny  pro jek t,  k tó ry  nie  uwzględniał  m ieszkańców,  nie  bawił  się 
w  ekolog iczne  subte lności,  nie  usi łował  nawet  p rzeana l i zować 
jak ie  skutki  d la  m ieszkańców  przyniesie  taka  koncen t rac ja  ruchu 
s a m o c h o d o w e go  w  osiedlach. 

W  odpowiedzi  Komis ji  R a dy  Miejskiej ( również  zamieszczonej 
w  gablo tce)  j uż  sam  tytuł  wiele  mówi:  —  „ M y  —  dla  mieszkań
ców".  M y  radni  wyposażeni  we  władzę  i wy  mieszkańcy;  czyżby 
radni  przestali  czuć  się  m ieszkańcami? 

C óż  ma  do  z a p r o p o n o w a n ia  Komis ja  RM  mieszkańcom:  d wa 
po tężne  ciągi  k o m u n i k a c y j ne  przez  osiedla  mieszkan iowe,  b rak 
jak ichko lw iek  te renów  zielonych  i  rekreacy jnych,  b rak  konk re t
nych  te renów  pod  b u d o w n i c t wo  mieszkan iowe  wie lorodz inne 
(p lanowany  teren  przy  ul.  S tawowej  też  będzie  pocięty  d rogami ), 
zabran ie  os ta tn iego  terenu  z ie lonego  (między  ul.  Brody  a  K o n o p
n icką)  m i mo  p ro tes tów  rad  os ied lowych.  K lubu  Eko log icnego 
i  m ieszkańców.  Niewielką  pociechą  jest  obietn ica  b u d o wy  par
k ingów  i p ropozyc ja  przerzucenia  p o t o k ów  pod różnych  na  kolej 

ta  os ta tn ia  zupełn ie  n ierealna  z  uwagi  na  ogran iczoną 
p rzepus towość  j e d n o t o r o w ej  lini i  ko le jowej  w  Us t ron iu. 

N a  s t ron ie  3  swojego  p isma  Komis ja  R M ,  w  m o im  odczuc iu, 
kpi  sobie  z  m ieszkańców.  Cytu ję:  „ n a  spo tkan iach  roboczych 
z  au to rami  komun ikac ji  nie  rozważal iśmy  j a ko  cz łonkowie 
Komis ji  R a dy  Miejsk iej k o mu  zapewnić  świeże  powiet rze  a  k o mu 
za t ruć ".  A  co cz łonkowie  Komis ji  rozważal i?  W a r u n ki  ekologicz
ne  życia  m ieszkańców  pow inny  być  abso lu tn ie  pods tawą  do 
wszelkich  rozważań  nad  uk ładem  k o m u n i k a c y j n ym  w  mieście, 
sko ro  osiedla  w y b u d o w a no  wcześniej  i  ludzie  muszą  t am  miesz
kać.  C h y ba  po  to  R a dę  Mie jską  wybiera l iśmy,  żeby  bron i ła 
naszych  in teresów,  a  p r a wo  do  jako tak iego  powie t rza  i  spoko ju 
w  osiedlach,  to  p o d s t a w o we  p r a wo  mieszkańców. 

Ca łe  szczęście,  że  w ładza  jest  p rzemi ja jąca.  M am  nadzieję,  że 
nas tępna  R a da  Mie jska,  k tó rą  wyb ierzemy  znacznie  s tarannie j, 
będzie  p rawdz iwym  rzecznik iem  naszych  in teresów  i  tak iego 
p ro jek tu  nie  zreal izuje. 

Z  tej  sprawy  wyn ika  wniosek  ogólniejszy,  że  demok rac ję 
lokalną  t rzeba  dop ie ro  tworzyć,  a  władzy  należy  m o c no  pat rzeć 
na  ręce, co  n am  szyku je w  bliższej  i dalszej przyszłości,  abyśmy  nie 
musieli  żyć  w  eko log icznym  getteie.  B.K . 
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Samotna  z dziesięcioletnim  dziec
kiem  szuka  mieszkania  w  Ustro
niu.  Mogę  zaopiekować  się  star
szą  osobą.  Tel.  3355  od  7—19. 

Kupię  garaż  przenośny  blaszany. 
Tel.  3204. 

Sprzedam  siano.  UstrońLipo
wiec,  ul.  Podgórska  9 

Sprzedam  słomę  owsianą,  baliko
waną.  Tel.  3204. 

Sprzedam  Skodę  105S. Ul.  Choin
kowa  6,  Ustroń. 

B U D O P OL 

prowadzi  wyprzedaż  przed

miotów  stanowiących  wypo

sażenie  Hotelu  Pracowni

czego. 

Informacj i  udziela: 

administracja  Hotelu 
Ustroń,  ul.  Szpitalna  13, 

tel.  2903. 

im  llll III 

Ml liii 

mul 

UM  PRZEPRASZA 
Przepraszamy  mieszkańców  za  bałagan  wokół  kontenerów  na  szkło. 

Bałagan  nie  wynika  z  naszej  winy.  Mamy  nadzieję,  że  sytuacja 
w  krótkim  czasie  unormuje  się. 

Urząd  Miejski 

PRZED  WYMIANĄ 
W dniu  17.1091  r. w Ustroniu  przebywali  goście niemieccy z  partners

kiego miasta  NeukirchenVluyn.  W  grupie  d/s  kultury  poruszono  wiele 
tematów  dotyczących  wymiany  zespołów  tanecznych,  muzycznych, 
grupy  plastyków.  Niemieccy  goście  zwiedzili  amfiteatr,  w  którym 
odbędą  się  w  przyszłym  roku  koncety  zespołów  niemieckich,  muzeum 

gdzie  obejrzeli  wystawę  ustrońskich  plastyków.  Szkołę  Podstawową 
nr  2  i  ZDK  „Kuźnik" .  W  szkole  program  swój  przedstawił  zespół 
akrobatyki  artystycznej,  prowadzony  przez  p.  Węglorz  i  p.  Chlebek. 
W ZDK  „Kuźnik "  goście wizytowali  zajęcia koła  tkackiego  pod  kier.  p. 
Weismann,  modelarzy  pod  opieką  R. Szymkiewicza.  Na  video  obejrzeli 
zespół  tańca  „ H A D A R M " ,  którym  kieruje p. H.  Darmstadter.  Z okazji 
przyjazdu  gości  w ZDK  „Kuźnik "  przygotowano  wystawę  prac  dzieci 
koła  plastycznego,  koła  sprawnych  rąk,  tkackiego  i makramy.  Całość 
pobytu  Niemcy  rejestrowali  na  taśmie  video. 

Otwórzmy  serca 
Szanowni  Państwo! 
Wielkość  człowieka  mierzy  się jego  umiejętnościami  dawania  innym 

dobra,  serca  i  uśmiechu. 
Tego  potrzebują  przede  wszystkim  Ci,  których  los skrzywdził  najbar

dziej a  którzy  żyją  między  nami,  potrzebują  naszej pomocnej  ręki  są 
to  dzieci  specjalnej  troski  —  dzieci  niepełnosprawne. 

Towarzystwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi,  działające  społecznie, 
z w r a c a  się z wielką  prośbą  do  tych,  którzy  mogą  pomóc  materialnie, 
i  mogą  dać,  oprócz  serca  —  również  cząstkę  funduszy  —  na  funk
cjonowanie w Ustroniu  Ośrodka  WychowawczoRehabilitacyjnego  dla 
Dzieci  Niepełnosprawnych,  który  działa  dotychczas  tylko  dzięki  lu
dziom  dobrej  woli. 

Otwórzmy  nasze  serca,  dajmy  naszym  dzieciom  niepełnosprawnym 
szansę  wejścia  w  życie  dorosłych  —  z  godnością  i  szacunkiem. 

D Z I Ę K U J Ę M  Y 
Zarząd  Towarzystwa  Opieki 

nad  Niepełnosprawnymi  w  Ustroniu 

Nasze  konto:  Bank  Śląski  O/Ustroń  31062093972132 
Kwoty  darowizn  na  cele  naszego  Towarzystwa  są  wolne  od  podatku 
dochodowego  w  myśl  Ustawy  o  podatku  dochodowym  (Dz.U.  Nr  27, 
poz.  147  z  1989  r.  i  Dz.U.  Nr  74,  poz.  443  z  1989  r.  Art .  18.1.  p.  1. 

O  tragicznym  wypadku na zboczach Czantorii, mówi  członek 
grupy  ratowniczej  GOPR  Andrzej   Georg: 

„ W  niedzielę  27  października  w  godzinach  wieczornych, 
członek  GOPR,  pan  Zdzisław  Pokorny,  został  powiadomiony 
przez  centralę  GOPR  w  BielskuBiałej  że  w  sobotę  zaginął 
w rejonie Czantorii  turysta, młody  człowiek ze Śląska.  Zaginio
ny  z  kolegą  dotarł  w  sobotę  do  schroniska  czeskiego  na 
Czantorii,  gdzie  raczyli  się  alkoholem,  a  następnie  o  godz.  18 
zaczęli schodzić do Ustronia. Zeszli ze szlaku pomiędzy  schroni
skiem  a  szczytem  i  następnie  zboczem,  na  skróty,  próbowali 
dotrzeć  do  miasta.  W  pewnym  momencie  się  rozeszli.  Jeden 
dotarł  o godz.  22 do  Katowic,  a drugi do godzin  południowych 
w  niedzielę  nie  pojawił  się  w  domu.  Całe  popołudnie  policja 
sprawdzała  szpitale  i  inne  miejsca  gdzie  mógł  się znaleźć,  a  po 
nabraniu  przekonania,  że został w górach,  zdecydowano  się  na 
akcję  GOPR  i  Bielskiego  Oddziału  Prewencji  Policji.  O  godz. 
22.30  spotkała  się  złożona  z  mieszkańców  Ustronia  grupa 
goprowska  z policjantami.  Udano  się w rejon kamieniołomu  na 
Poniwcu  sprawdzając  czy  poszukiwany  nie  spadł  ze  ściany 
kamieniołomu  błądząc  w  tym  rejonie.  Następnie  udano  się 
koleją  linową  na  Czantorię.  Kierujący  akcją  pan  Z.  Pokorny 
podzielił ratowników  i policjantów na grupy. Pierwsza poszła ze 
szlaku,  który  wiedzie  na  szczyt,  w  prawo  ścieżką  do  doliny 
Suchego  Potoku,  druga  grupa,  którą  dowodziłem,  wyszła  na 
szczyt i poszła szlakiem w kierunku  Małej Czantorii, obserwując 
czy są ślady świadczące o tym, że turyści zboczyli i szli na  skróty. 
Na  szlaku  zobaczyliśmy  dwa  odłączające się ślady  prowadzące 
w rejon Poniwca.  Po przejściu pierwszego zbocza dotarliśmy  na 
szlak  niebieski.  Ślady  po  kilku  metrach  kierowały  się  bardzo 
trudnym  terenem  w  dół.  Na  trasie  znaleźliśmy  porzuconą 
reklamówkę  ze swetrem  i jednym  butem.  Wiedzieliśmy  więc, że 
posuwamy  się  za  poszukiwanym.  O  godz.  3.30  koło  potoku 
Górnik znaleźliśmy ciało turysty.  Było to o 30 m od polany  i 300 
m  od  pierwszych  zabudowań.  Powiadomiliśmy  policję  i  po 
dokonaniu  oględzin  przenieśliśmy zwłoki  do miejsca skąd  mógł 
je  odebrać  karawan.  Akcja  zakończyła  się  o godzinie  5  rano". 

Wypadek  ten  jest  wielką  przestrogą  dla  osób  poruszających 
się w górach.  Zginął 26letni  chłopak.  Pamiętajmy, że to co jest 
napisane  na  tabliczkach  informacyjnych  w  górach  to  czysta 
prawda, że są  to przemyślane  rzeczy. Turysta  idąc na skróty  nic 
nie  zyskuje.  Będąc  w  górach  przestrzegajmy  podstawowych 
zasad: 
—  nie  opuszczajmy  szlaków, 
—  nie  opuszczamy  przyjaciela, 
—  nie  nadużywajmy  alkoholu. 
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Najjaśniejszy  Cesarz  Franciszek  Józef 
w  Ustroniu  w roku  1880 

Rozlegający  się  huk  wy
strzałów  z  moździerzy  po 
wzgórzach prześlicznej okolicy 
Ustronia  w  dniu  20  paź
dziernika  po godzinie 7 z  rana 
zwiastował  radość,  iż  Cesarz 
przybył w granice Ustronia. Za 
kilka minut stanął powóz cesa
rski  przy  bramie  tryumfalnej 
wystawionej  przez  gminę 
Ustrońską.  Mnóstwo  ludu, 
urząd  gminny  z  zastępstwem 
z Ustronia  i Wisły, duchowień
stwo  katolickie,  nauczyciele 
z  dziatwą  szkół  publicznych, 
dziewice w stroju  narodowym, 
uniesieni  radością  wielką,  wi
tali  Cesarza  hucznym  okrzy
kiem:  „Niech  Żyje!" 

Miejscowy  burmistrz  An
drzej Lipowczan,  rolnik,  nad
zwyczaj dobrą  wymową  powi
tał  Cesarza  w  następujący 
sposób:  „Najmiłościwszy  Ce
sarzu! Pamiętnym  zostanie  na 
długie wieki  ten dzień dla  mia
steczka  Ustroń,  na  którym 
miejscowy  burmistrz  jest  tak 
szczęśliwym  witać  Cesarza, 
który  raczył zawitać w tę pod
górską  okolicę  niedaleko  źró
deł  Wisły. 

Brak  mi  słów,  aby  w  mej 
prostocie wyrazić radość, jaką 
przejęte  są  piersi  nas  wszyst
kich,  którzyśmy  się  doczekać 

  * 

moje  nadzieje 
stoją  pod  kasztanem 

oparte  o  ostrą  korę 
liczą  pierwsze  kruki 

przyglądają  się 
jak  rozdziobują  jesień 

moje  nadzieje  są 
nagie  i wątłe 

i  bardzo  zdeterminowane 

moje  nadzieje już  wiedzą 
że albo  drzewa albo  śmietniki 

  *  * 

nie  mogli  tego  poranku,  aby 
oglądać  oblicze  Najmiłościw
szego  Cesarza  naszego.  To 
krótko  rzec mogę: gorąco biją 
serca  w  piersiach  mieszkań
ców  Ustronia  i  okolicznych 
wsi:  dla  Cesarza  i całego  Do
mu cesarskiego, zalecając jego 
w  tej  podróży  opiece  Pań
skiej." Całe przemówienie wy
głosił p. Lipowczan  tak  dobit
nie,  że  i  całe  zgromadzenie 
było do  łez wzruszone.  Potem 
po  trzykroć  wzniósł  głos  mó
wiąc:  „Niech  żyje!"  okrzy
kiem  wielkim  też  zagrzmiał 
głos Boży, bo głos ludu ojczys
tym  języku  wołającego: 
„niech  żyje!"  Cesarz  podzię
kował burmistrzowi, wziął bu
kiet  od  dziewicy  Lancowej, 
i  powóz  cesarski  ruszył  dalej. 
Po małej chwilce stanął w śród 
odgłosu  dzwonów  i  hucznego 
okrzyku:  „niech  żyje"  u  dru
giej bramy  tryumfalnej,  którą 
ewangielicki  zbór  z  wielką 
ozdobą  wystawił  Cesarzowi; 
u tej bramy witał pastor  Janik 
w  imieniu  presbiterstwa  Naj
jaśniejszego  Cesarza,  a  córka 
pastora  Helena,  w  białym 
ubraniu,  szeroką  czarnożółtą 
wstęgą  przepasana,  w  imieniu 
zboru  podała  Cesarzowi  bu
kiet,  mówiąc  te  słowa:  „Naj

miłościwszy  Cesarzu!  niech 
Wasza  Cesarska  Mość  raczy 
przyjąć  ten  bukiet  w  znaku 
najczulszego  i  najgłębszego 
uwielbienia  od  ew.  zboru 
Ustrońskiego." 

Cesarz  odebrał  bukiet  dzię
kując dwa  razy najuprzejmiej. 
Znów  ruszył  powóz  dalej, 
a Cesarz zwracał oczy swoje to 
ku  bramie,  to  ku  kościołowi 
ewangielickiemu  ślicznie 
ustrojonemu.  Miejscowość 
około  kościoła  była  oznaczo
na  14  masztami  wysokimi, 
z których  powiewały  flagi dłu
gości  po  12  metrów. 

Zaraz  potem  witali  przed 
mieszkaniem hutmistrza  Kuli 
ło zgromadzeni  arcyks.  urzęd
nicy,  knapi  z weteranami  hu
cznym  okrzykiem  „hoch"  Ce
sarza,  który  wysiadłszy  z  po
wozu, z upodobaniem  powitał 
weteranów  i  wszedł  w  dom 
mieszkalny  burmistrza.  Po 
krótkim  czasie  nastąpiły 
przedstawienia.  Po  ducho
wieństwie katolickim  przedsta
wił  starosta  Bielski  Cesarzowi 
burmistrza  Ustrońskiego  z za
stępstwem  Ustrońskiem  i Wiś
lańskien. Cesarz  uprzejmie za
pytał burmistrza, czy zna język 
niemiecki,  odpowiedziano  za 
niego,  że  tylko  trochę  rozu

mie;  dalej  wypytywał  się  go 
Cesarz  o  stosunkach  miejsco
wych,  i  podziękował  łaska
wie  za  piękne  przywitanie. 
Następnie  stanęło  presbyters
two  zboru  ewangielickiego 
Ustrońskiego  i  Wiślańskiego 
z pastoram  Janikiem  na  czele 
przed Cesarzem.  Na czułe sło
wa pastora Janika zapytał Ce
sarz o stosunki  zboru  Ustroń
skiego  i  uprzejmie  w  języku 
polskim  podziękował  presby
terstwu  za  przywitanie.  Jesz
cze  nauczyciele  i  komendant 
weteranów  Rakowski  Cesa
rzowi  przedstawieni  zostali. 
Ostatni  zyskali  łaskę  Cesarza, 
który  własnoręcznym  podpi
sem pamiętnej księdze wetera
nów  dodał  znaczenia.  Obej
rzawszy  na  koniec werk  ziele
nią  ubrany, wsiadł do  powozu 
i dziękując raz jeszcze  wszyst
kim  mile, zdążał ku  Hermani
com.  Na  granicy  między 
Ustroniem  i Hermanicami  po 
raz  ostatni  wśród  grzmiącego 
okrzyku:  „niech  żyje!"  dzię
kował  Cesarz  i  znikł  z  oczu 
ludu,  który  z  uwielbieniem 
mówi  i długo jeszcze  wspomi
nać  sobie  będzie  łaskawość 
Najmiłościwszego  Cesarza 
naszego. 

„Gwiazdk a  Cieszyńska"   1888  r. 

podziwiając zachód  słońca 
badam  niedoskonałości  mojej 
szyby  okiennej 

patrzę 

z  przerażeniem  i  paniką 
jak  różowe  słońca 
rozpływa  się we  mgle 

znika 

samotne 
hałaśliwe  ptaki 
rozsypują  się  w  popłochu 
po  niebie 

odchodzę  od  okna 
ptaki  i  tak  uspokoją  się 
gdy  wzejdzie  księżyc wiatr  jest  zazdrosny 

bo  nie  pozwala  mi  spać 
i  śnić 
o jego  dłoniach  i  ustach 

STYPENDYSTKA 
Ubiegłoroczna  absolwentka  Szkoły  Podstawowej  nr  1 Maja 

Pawłowska  została  zakwalifikowana  przez  Zarząd  Krajowego 
Funduszu  na  Rzecz  Dzieci  Uzdolnionych  do  grona  stypendy
stów  „Funduszu"  jako  pierwsza  z województwa  bielskiego. 

Uczennica  została  zaproszona  na  inauguracyjne  spotkanie 
stypendystów  roku  1991/1992  do  Warszawy  w  dniach  17—19 
XI  br.  w  czasie  którego  odbędzie  się  uroczyste  wręczenie 
nominacji  na  Zamku  Królewskim. 

Zanim  SP1 w ubiegłym  roku  szkolnym  wystąpiła do  Krajo
wego  Funduszu  o  przyjęcie  Majki  Pawłowskiej  do  grona 
stypendystów,  uczennica  miała już  poważne  osągnięcia  literac
kie  i  artystyczne.  Między  innymi  była  dwukrotną  laureatką 
konkursu  l i terackiego  „ L i p a " ,  o l impiad  z  języka  polskiego. 
Maja  posiada  pokaźny  zbiór  wierszy.  W  1990  roku  zdobyła 
wyróżnienie  drugiego  stopnia  na  ogólnopolskim  konkursie 
twórczości  dziecięcej „Koroneczka"  za ciekawą  pracę  wykona
ną  techniką  „makramy".  Jej  prace  prezentowane  były  na 
wystawie w BWA w BielskuBiałej oraz w Muzeum  w Ustroniu. 

Obecnie jest uczennicą  I klasy LO im. Kopernika w Cieszynie. 
Nadal  zajmuje  się  twórczością  literacką.  Jej  wiersze  były  już 
publikowane  na  łamach  naszej  gazety,  a  dzisiaj  proponujemy 
kolejne. 
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æte* 
Mało  słońca  tej jesieni...  Fot.  W.  Suchta 

Pasjonat  Dankowice —  Kuźnia  Ustroń  3:1  (2:1) 
Mecz  rozpoczął  się  obiecująco.  W  dwudziestej  minucie  Bury  z  20 
m  zdobył  piękną  bramkę  dla  Kuźni.  Jeden  z  nielicznych  wypadów 
gospodarzy  zakończył  się  rzutem  karnym.  Faulował  Pokrywka. 
W  44  min.  po  błędzie  obu  stoperów  gospodarze  zdobyli  drugą 
bramkę.  W  drugiej  połowie  meczu  Kuźnia  przeważała,  lecz  atak 
i pomocnicy  fatalnie pudłowali.  Na  pięć minut  przed  końcem  meczu 
straciliśmy  trzecią  bramkę. 

Kuźnia  Ustroń —  Górnik  Kaczyce  2:0  (0:0) 
Pomimo  silnego  wiatru  bardzo  dobre  spotkanie  w  wykonaniu  obu 
drużyn.  Kaczyce  grając w pierwszej  połowie  z wiatrem  miały  dwie 
okazje do  zdobycia  bramki  i  to  było  wszystko  na  co  ich  było  stać. 
W  drugiej  części  meczu  Kuźnia  zwiększ"yła  przewagę  i  w  62  min. 
Kubień  z  rzutu  wolnego  strzelił  obok  muru  i  zdobył  gola.  Chwilę 
później  strzałem  głową  trafił  w  poprzeczkę.  W  70  min.  ten  sam 
zawodnik  zdobył  bramkę  główką. 
Do  wyróżniających  się  należeli  zawodnicy  starsi:  Gałuszka,  Bury, 
Haratyk  i  Chrapek. 
Był  to  ostatni  mecz  przed  ustrońską  publicznością  kończącego 
karierę  sportową  Wojtka  Gałuszki. 

Poziomo: 1) szczęście, dobry  los 4) lekka  tkanina 6) wart  pałaca 
8) tłumy  ludzi  9) czepia  się  10) dzielnica  Warszawy  11) na  ból 
gardła  13)  ktoś  łatwowierny  14) czerwcowa  solenizantka  15) 
imię więzienne  16) nalewka  spirytusowa  17) trzygon  (ryba)  19) 
lisie  mieszkanie  20)  dwóch  grajków  21)  pohukująca  mądrala 
22)  sterta  siana 
Pionowo:  1)  zasłania  okno  2)  krawiectwo,  szewstwo...  3) 
niemieckie,  fińskie 4)  hormon  tarczycy  5) solenizantka  z  paź
dziernika  6)  figura  geometryczna  7)  powab,  urok  11)  owoc 
południowy  12)  chodzi  do  tyłu  14)  strona  medalu  18)  duże 
psisko 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  cyframi w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania 
rozwiązań:  30  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   21 

JESIENI  NASTAŁ CZAS 

Nagrodę  wylosowała  Waleria  Uchcrek,  ul.  Skoczowska  89 
Ustroń.  Zaprazamy  do  redakcji. 

W jesiennym  nastroju 
Niestety.  Stało  się.  Przyszła  jesień.  Jeszcze  do  niedawna 

wydawało  się,  że ciągle  mamy  lato.  Ciepło  było  i słonecznie.  Aż  tu 
nagłe  jak  nie  ścisnął  mróz..!  Z  ulicy  zniknęli  ludzie  chwalący  się 
silną  —  wakacyjną  opalenizną,  a  w  ich  miejsce  pojawiły  się 
tłumoczki  zakutane  w  najcieplejsze  kurtki,  płaszcze,  obwiązane 
szalikami  i chustkami  i pociągające  nosami.  Tak,  tak.  Tomy.  Na 
początku  mogliśmy  się  jeszcze  pocieszać,  że  to  nie  koniec.  Ze 

złota  polska  jesień"  jeszcze  wróci  —  niebo  przecież  było  piękne 
i słońce  świeciło  —  tylko,  że  zimno  nieco...  Ale  potem  przyszedł 
halny  (nawiasem  mówiąc  TYLKO  DO  USTRONIA),  ale  teraz 
to  już  pada,  pada,  pada...  Przyszła  jesień.  Bura  i  ponura. 
Skończyły  się  kasztany  i  żołędzie.  Już  nawet  góry  tracą  swe 
kolory.  I  rano  się  nie  chce  wstać  ,,bo  zimno,  a  w ogóle  to  ciemno 
—  toż  to  noc  jeszcze",  a  na  samą  myśl  o  wyjściu  na  dwór 
—  człowiekiem  wstrząsa.  Na  ulicach  też  się  zrobiło  ponuro 
—  takie  kiedyś  wydawały  się  jakieś  kołorowsze,  weselsze  te 
wystawy  sklepowe,  zieleni  już  nie  uświadczysz,  a jeżeli  to  jakaś 
zabrudzona  i  przykryta  stertą  śmieci.  Na  plotach  i  słupach 
ogłoszeniowych  smutno  zwisają  i powiewają  na wietrze  niedokład
nie pozdzierane  ogłoszenia  i plakaty.  Jedyną  pociechą  i  rozrywką 
w  takie  dni  jest  chyba  książka  albo  telewizja.  A  tam  też  nie
ciekawego.  Nic  więc  dziwnego,  że  i  ludzie  się  pozmieniali.  Mało 
kto  się  śmieje  na  ulicy,  wszyscy  jacyś  poddenerwowani  chodzą, 
rozdrażnieni.  Niewiele  potrzeba  aby  wybuchła  awantura  w  skle
pie,  czy  w urzędzie.  I w szkole  jakoś  nieswojo  —  minione  wakacje 
wydają  się  być  już  tak  odległe,  a  przyszłe...  Przyszłych  jeszcze 
w  ogóle  ani  nie  widać  ani  nie  słychać.  I  ogarnia  nas  wszystkich 
takie  zmęczenie,  senność.  Najchętniej  to  byśmy  sobie  posiedzieli 
w fotelu  z  dobrą  książką,  gorącą  herbatką  i pod  ciepłym  kocem 
i oddali  się  błogiemu  lenistwu,  i żeby  wszyscy  nam  dali już  święty 
spokój.  No,  ale  tak  nie  można.  Trzeba  pracować,  chodzić  do 
szkoły,  robić  zakupy,  sprzątać,  krzątać  się —  słowem  trzeba  dalej 
żyć.  Czas  sobie płynie.  Na  nikogo  nie  czeka.  Dlatego  mam  prośbę 
i  propozycję.  Umilmy  sobie  ten  czas.  Spróbujmy  przełamać  tę 
apatię.  Uśmiechnij  się  do  znajomego  czy  obcego  człowieka  na 
ulicy,  porozmawiaj  z  sąsiadem  albo  zadzwoń  do  przyjaciela, 
powiedz  dzień  dobry  nielubianemu  znajomemu,  wybacz  kierowcy, 
który  oblał  Cię  wodą z kałuży.  A przede  wszystkim:  uśmiechnij  się 
do siebie.  Zapewne  nie będzie  to  łatwe,  ale spróbuj.  Może  się  uda. 
Na pewno  Ci się polepszy  humor.  I powiedz  sobie  że  najważniejsze 
to przetrwać.  Do czego?  A  bo ja  wiem?  Do  urodzin  cioci  Mani,  do 
imienin  wujka  Frania,  do  Świąt  do  Nowego  Roku,  do  ferii 
zimowych.  DO  WIOSNY!  Tak. 

Najważniejsze  przetrwać.  I  jeszcze  jedno.  To  jest  moja  prośba, 
apel,  odezwa.  Więcej  światła  na  ulicach! 

Ml ag da  Dobranowska 
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