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CZŁONKOWI E  PRZED  SĄDEM 
Rozmowa  z  Andrzejem  Szcześniewskim, 

prezesem  SM  „Zacisze" 
Ostatnio  pisaliśmy  w GU  o proteście mieszkańców  Manhatanu 
w  związku z zamontowaniem  termoregulatorów.  Co  na  to 
Spółdzielnia? 

Spółdzielnia  przedstawiła  wyjaśnienia  mieszkańcom,  gdzie 
ustosunkowaliśmy  się do  zarzutów  podając powody  i  okolicz
ności  związane z montażem  zaworów.  Generalnie  uważamy,  że 
od pomiarowania  nośników  energii nie odejdziemy. Dotyczy  to 
wody  i  C.O. 

Czy  mieszkańcy  odczują  to  na  własnej   kieszeni? 
Jesteśmy  przekonani  że  tak.  Może  nie  dziśprzewidujemy,  że 
koszty  montażu  zwrócą  się  w  przeciągu  trzech  lat.  Aby  się  to 
zwróciło  muszą  być  podjęte  następujące  działania:  montaż 
termozaworów,  licznika ciepła budynku, podzielników  kosztów 
i w  końcu  odczyt.  Pierwszy  krok,  czyli  montaż  termozaworów 
podjęliśmy  od  bloku  5  i  6.  Przewidujemy  sukcesywny  montaż 
termozaworów  w  innych  blokach.  Koszty  w  tym  zakresie 
ponoszą  wszyscy  mieszkańcy  jednakowo. 

Il e konkretni e można zaoszczędzić montując  ten system  pomia
rów  C.  O.? 

Prognozy  mówią  do  10%  oszczędności.  Przy  indywidualnych 
ograniczeniach  poboru  ciepła  oszczędności  mogą  wzrosnąć 
wielokrotnie.  Stosowane  przez  nas  termozawory  zabezpieczają 
grzejniki przed  przemarznięciem.  Unikamy  więc awarii  związa
nych  z zamrożeniem  wody  w  grzejniku. 

Można jednak było powiedzieć, że być może trzeba będzie płacić 
za  zawory? 

Pamiętajmy  też  o  deficycie  funduszu  remontowego  os.  Man
hatan.  Nie  było  możliwości  pokrycia  kosztów  termozaworów 
z  tego  źródła. Tak  samo  nie  informowaliśmy  do  końca  o  moż
liwości  opłaty  za  wymianę  wykładzin  PCV.  Otrzymaliśmy  na 
ten  cel dotację,  wymiana  przebiega  „za  darmo"  i jakoś  nikt  się 
nie  buntuje. 

Drugą drażliwą sprawą jest droga na osiedlu przy ul. Konopnic
kiej .  Została  ona  rozgrzebana i nie  wiadomo  co  dalej?  Wy
stąpiono  do  władz  miejskich  o  80  %  partycypację  w  kosztach 
przywrócenia  tej  drogi. Miasto  jeszcze zdecydowanie  nie  wypo
wiedziało  się.  Co  dalej  w  takim  razie? 

Rozkopanie  drogi  nastąpiło  w  momencie  awaryjnego  załama
nia  się  instalacji  sanitarnodeszczowej. 

Awaryjn e załamanie  trw a dalej  sądząc po ilości wody  ściekowej 
w  piwnicach  na  tym  osiedlu? 

Uporządkowano  całą  gospodarkę  wodnościekową  na  osiedlu 
przy  ul.  Konopnickiej.  Od  30  lat  była  ona  błędnie  wykonana. 

Była  błędnie  zrobiona,  ale  funkcjonowała. 
Tak  —  funkcjonowała  ale  część  ścieków  sanitarnych  spływała 
do  potoka.  Przedsiębiorstwo  wodnokanalizacyjne  nie  chciało 
tego  nigdy  przejąć w  eksploatację.  Niejeden  raz  wypompowy
waliśmy gnojówkę z piwnic budynku  28 i 34. Kanalizacja na  os. 
Konopnickiej musiała  być dostosowana  do  istniejącej kanaliza
cji na  os.  Centrum. 

(dokończenie  na  str.  2) 

Łagodna  zima sprzyja  łabędziom.  Fot.  W.  Suchta 

W  ubiegłym  roku  Urząd 
Miejski  przekazał  na  cele 
Przychodni  Rejonowej  150 
min.  złotych.  Oprócz  tego 
Przychodnię  wspomógł  Bank 
Śląski,  miejscowi  biznesmeni, 
kierownicy  obiektów  hotelo
wych  na  Zawodziu,  prywatni 
sponsorzy, a także  anonimowi 
dawcy. 

Dzięki  tym  wszystkim  spo
nsorom  udało się nam  zakupić 
nowoczesny  sprzęt  elektroka
rdiograficzny.  Między  innymi 
kupiliśmy  skomputeryzowany 
aparat  stacjonarny,  cztery 
przenośne,  podręczne  aparaty 
EKG,  które  obecnie  znajdują 
się  na  wyposażeniu  lekarzy 
wykonujących  wizyty  domo
we,  angielskie  zestawy  reani

macyjne,  defibrylator,  cztery 
inhalatory  tlenowe  —  po  jed
nym  dla  każdej  przychodni 
—  mówił  kierownik  Przycho
dni  Marek  Wiecha. 

Wielką  chlubą  ustrońskiej 
Przychodni  jest  zakupiona 
najnowocześniejsza  piła  do 
zdejmowania  gipsu.  Celem 
podniesienia jakości usług sto
matologicznych  w naszym  oś
rodku  zakupiono  ultrafioleto
we lampy do  zakładania  świa
tłoutwardzalnych  wypełnień 
oraz  niezbędny  sprzęt  dodat
kowy.  Po  uzupełnieniu  drob
nych elementów  sprzęt  ten  zo
stanie  przekazany  gabinetom 
stomatologicznym.  Nie  zapo
mniano  także o ustrońskich 

(dokończenie  na  str.  4) 

Nowo otwarty 

w pawilonie  handlowym  na os.  Manhatan,  poleca: 
—  segmenty młodzieżowe  od 4 300 000 zł 
—  segmenty  pokojowe 
—  segmenty  kuchenne 
—  zestawy  wypoczynkowe 
—  zestawy  3 +2 +  1 
Ponadto  fotele  1 i 2osobowe,  biurka,  narożniki  kuchenne 
i  inne.  Parkiety  dębowe,  bukowe,  brzozowe.  Można  zama
wiać  całe  komplety  mebli,  bądź  pojedyncze  elementy. 

ZAPRASZAM Y  od poniedziałku do piątku 
od 9.00—17.00,  w soboty  od 9.00 do  13.00 

od 6150000  zł 
od  3950000  zł 
od 4470000  zł 
od 9000000  zł 



CZŁONKOWI E  PRZED  SĄDEM 
(dokończenie ze  str.  1) 

Wróćmy  jednak  do  drogi. 
W  ubiegłym  roku  przeprowadziliśmy  rozmowy  z  burmistrzem, 
gdzie  przedstawiliśmy  konieczność  przeprowadzenia  remontu  in
stalacji  sanitarnodeszczowej  oraz  naprawy  drogi  osiedlowej 
—  w  kontekście  pokrycia  kosztów.  Remont  instalacji  sanitar
nodeszczowej  został  wykonany,  pozostaje  do  realizacji  droga. 
Spółdzielnia w dalszym ciągu pertraktuje z burmistrzem  o sposobie 
jak  najkorzystniejszego  sfinalizowania  całego  remontu. 

Sytuacja  wygląda  więc  następująco:  Miasto  nie  kwapi  się  do 
płacenia, a Spółdzielnia nie ma pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, 
że będzie  to  przez  kilka  lat  błotnista  droga. 

Będziemy  chcieli  ją  udrożnić.  Zmusza  nas  do  tego  sytuacja. 
Garażujący  za  osiedlem  jeżdżą  obecnie  po  chodnikach  osiedla 
Centrum. Deprawuje to  innych. Nie mniej istotnym elementem jest 
odczekanie pewnego okresu  czasu. Wykopy były głębokie i obecnie 
ziemia  musi  się  uleżeć.  Okres  jesiennozimowy,  spowoduje,  że 
ziemia  ta  prawidłowo  osiądzie. Ponadto  w dniu  17. 01.  1994 r  na 
osiedle weszło przedsiębiorstwo  telekomunikacyjne z budową  sieci 
teletechnicznej.  Pozwoli  to  zdjąć wszystkie  wiszące  sieci  —  wraz 
z wprowadzeniem  w przyszłości  telewizji  kablowej. 

De osób czeka  na mieszkanie  w Spółdzielni? 
Na  mieszkanie  oczekuje 420  członków. 

Czy jest szansa na to, że w najbliższych latach powstanie  w  Ustroniu 
jakiś blok  mieszkalny? 

W  tym  roku  przewidujemy  oddanie  jednego  bloku  w  Wiśle. 
W Ustroniu  nie przewidujemy tak długo budowy, dopóki jasno nie 
zostaną  sprecyzowane  zasady  finansowania  i  pomocy  państwa 
w budownictwie  wielorodzinnym. 

Jeśli  państwo  określi  atrakcyjne  warunki  budowy,  to  w  jakim 
okresie  czasu  jesteście  w stanie  przystąpić do  budowy? 

Od  razu  jeśli  chodzi  o  budowę  w  Wiśle.  Natomiast  w  Ustroniu 
Urząd  Miasta,  który jest  gospodarzem  — odsuwa  termin  uzbroje
nia  terenu  pod  osiedle  Jelenica  II .  Jeżeli  chodzi  o  budownictwo 
wielorodzinne, to do końca nie są uregulowane sprawy na Cieszyńs
kiejStawowej. 

Czyli o mieszkaniu  w nowym bloku  nie ma co w Ustroniu  marzyć? 
Przed  Ustroniem  ścielą  się  wielkie  perspektywy.  Gdyby  Urząd 
Miasta  dał  nam  dziś  gwarancję  na  środki  finansowe  —  to  my  na 
Jelenicy  II  wykonalibyśmy  uzbrojenie,  przystąbilibyśmy  do  dal
szych  prac. 

Sporo  mówi się o tym, że mieszkańcy  nie płacą  czynszu. Jaka  jest 
skala  tego  zjawiska? 

Jest  to problem  wszystkich  spółdzielni  na  terenie kraju, przy  czym 
u nas trochę mniejszy. Niemniej bardzo nam to utrudnia  terminowe 
regulowanie płatności. Ostatnio otrzymaliśmy  ostrzeżenie, że może 
dojść do  odłączenia  centralnego  ogrzewania. 

A czy wielu jest członków notorycznie uchylających się od płacenia? 
Na każdym osiedlu kilku by się znalazło. Sprawy te trafiają do sądu. 
Mamy  wyroki  i decyzje eksmisyjne. Wielu  członków  czeka jeszcze 
na  rozprawy  sądowe.  Przed  wezwaniem  do  sądu  staramy  się 
rozmawiać  z  niepłacącymi. 

Jak  postępujecie  w  sytuacjach,  gdy  wiadomo,  że  dana  osoba  ma 
takie  dochody,  iż  nie jest  w stanie  opłacić  czynszu? 

Tu  powiem  rzecz  szokującą.  Zauważamy,  że  80%  zalegających 
z  opłatami  ma  pełną  możliwość  ich  uregulowania.  Są  w  miarę 
dobrze sytuowani, mają samochody, telewizję satelitarną, często też 
prowadzą  działalność  gospodarczą!  To,  że  oni  nie  płacą  urąga 
wszelkiej sprawiedliwości  społecznej. Godne jest  to  ze wszechmiar 

Fot.  W.  Suchta 

potępienia.  Oczywiście  jest  grupa  osób  nie  posiadająca  pracy, 
mająca  niskie  emerytury,  ale  są  na  tyle  lojalni,  że  zwracają  się 
z  prośbami  o  rozłożenie  płatności  w  trudnych  dla  nich  okresie. 
Spółdzielnia w takich wypadkach  stara  się iść członkom na  „rękę". 
W ubiegłym roku dawaliśmy  też możliwość odpracowania  czynszu 
na  umowęzlecenie. 

Jak prezes SM „Zacisze" ocenia współpracę z władzami miejskimi? 
Rozmowy  między  S. M.  „Zacisze"  a  Urzędem  Miasta  przebiegają 
w  „męskim"  i  „twardym"  tonie  wówczas,  jeśli  chodzi  o  par
tycypowanie w kosztach podanych przeze mnie wcześniej  tematów. 
Mamy  wiele  spraw  zaległych  do  załatwienia  i myślę  że  w  nowym 
roku  szereg problemów  ku  satysfakcji naszych  członków  zostanie 
załatwionych.  Takim  tematem  nie  załatwionym  jest  sprawa  roz
liczenia drogi  na  os. Jelenica  I. 

Były  zadrażnienia  w związku  z  wywozem  śmieci.  Jak  ta  sprawa 
obecnie  wygląda? 

Dużym  problemem  jest  dla  nas  współpraca  z  TROSEKO  w  za
kresie  utrzymania  ścisłego  reżimu  czasowego  wywozu  śmieci. 
Przeprowadzaliśmy przy współpracy w/w  firmy  eksperyment  w za
kresie doraźnego  wywozu  śmieci  z osiedla  cieszyńskiego.  Polegało 
to  na  rezygnacji,  z jednego  kontenera  ogólnego  na  rzecz  dostar
czania śmieci prosto do samochodu.. Oszczędności  zapowiadały  się 
duże na kosztach wywozu, ale na wskutek nie możności  utrzymania 
się w ścisłym  reżimie  czasowym  pod  naporem  pretensji  mieszkań
ców  wycofaliśmy  się  z  tej  formy.  Mieszkańcy  zaczęli  składować 
śmieci  na  otwartym  terenie  osiedla. 

SM  Zacisze  chciała  bronić  się  w  ten  sposób  przed  podrzucaniem 
śmieci  do  pojemników  na  osiedlach? 

Właśnie taki był główny cel. Po tym eksperymencie przyjęliśmy inne 
rozwiązanie — zamiast jednego miejsca do  składowania  odpadów 
utworzono  takie miajsca prawie przy  każdym  bloku.  Poróżniło  to 
mieszkańców, gdyż część nie życzy sobie śmietnika w pobliżu  bloku. 
Pomocy  udzielił  nam  TROSEKO,  który  obsługuje  to  osiedle. 

Czego  najbardziej obawia  się  pan  w 1994  r? 
Największy problem  to  sposób przyjęcia przez mieszkańców  kolej
nych  podwyżek  zapowiedzianych  przez  Rząd. 

A jakie  zamierzenia  stoją  przed  SM  „Zacisze"  w tym  roku? 
Chcemy poprzez naszych członków włączyć się w kampanię  wybor
czą  do  samorządu  terytorialnego,  aby  móc  wspierać  działania 
Spółdzielni  w  kierunku  rozwiązania  szeregu  spraw  dotyczących 
naszych  członków,  a  ponadto  rozwiązać  najistotniejsze  sprawy 
stawiane nam przez każdą z grup członkowskich na  poszczególnych 
osiedlach. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

1  stycznia  br.  zlikwidowany 
został  w  Cieszynie  parking  na 
Starym Targu, jeden z większych 
w  mieście.  Samochody  kopciły 
tam wprost  na  warzywa  i owoce 
na  pobliskich  straganach. 

*   *

Cukrownia  w  Chybiu  wysu

szyła 2,8 tys. ton rzepaku. Całość 
zakupiły Bielskie Zakłady Tłusz
czowe. 

Bernadetta  Bocek  i Agata  Su
szka  z Istebnej pojadą  na  Zimo
we  Igrzyska  Olimpijskie  w  nor
weskim  Lillehammer.  Pierwsza 
z nich wystartuje w biegach płas
kich,  a druga  w  biathlonie. 

  * 
Po wojnie ok. 1400 osób ukoń

czyło  kursy  pilotażu  w  Szkole 
Szybowcowej na górze Chełm  k. 
Goleszowa.  Placówka  została 

zamknięta  w  1951  r.  Ostatnio 
zaczęli  tam  gospodarzyć  lotnia
rze  i  spadochroniarze  zboczowi 
z  Cieszyna,  Wisły,  Ustronia 
i  Bielska. 

  *
1650 ha zajmują lasy w gminie 

Goleszów.  Na  tym  terenie  znaj
dują  się  również  dwa  rezerwaty 
przyrody: Góra Tuł i Zadni Gaj. 
Nie  brakuje  też  pojedyńczych 
pomników  przyrody. 

Dobrze  zapowiadający  się 
narciarz  został  wziętym  muzy

kantem  lub  jak  kto  woli  muzy
kiem  ludowym.  Wytwarza  rów
nież  gajdy,  skrzypeczki.  Mowa 
o  Zbyszku  Wałachu  z  Istebnej. 
Grywa  on  z wieloma  zespołami, 
ma  własną  kapelę,  występował 
na  wielu  festiwalach  i  przeglą
dach  w kraju  i  zagranicą. 

  *
Cieszyn także może pochwalić 

się  wyciągiem  orczykowym. 
Znajduje  się  na  stoku  Cieśla
rówki  i  służy  miejskim  nar
ciarzom. 

(nik) 

1  f l f l /pt i i  T  Istrońskfl 



W  sobotę  15 stycznia  o godz.  13.40  wybuchł  pożar  w hali  odlewni 
warsztatu blacharskiego głównego mechanika w Zakładach Kuźniczych 
w Ustroniu.  W  akcji  gaszenia  wzięło  udział  pięć  zastępów  strażaków 
z jednostki  w  Polanie.  Dzięki  szybkiej  i precyzyjnej akcji  uratowano 
mienie  wartości  500  min  zł.  Przypuszczalną  przyczyną  pożaru  było 
pozostawienie  włączonej kuchenki  elektrycznej na  drewnianym  stole. 
Straty  oszacowano na  ok.  2 min  zł. 

ćr   ćr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

15 stycznia  1994 r. 
Małgorzata  Konisiewicz,  Żagań  i Arkadiusz  GIoc,  Radomsko 

Tir   ¿r 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Anna  Gogółka,  lat  80, ul.  Ogrodowa  28 
T*   ćr 

Zbudowano  zejście między  ulicami  Konopnickiej  i Wantuły. 
Fot.  W.  Suchta 

TV  *  Tir 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w UstroniuLipowcu, prowadzone 

przez katechetkę Gertrudę Gómiok, powtórzyły pomysł św. Franciszka 
z Asyżu, który urządził w 1223 roku  w Greccio żywą  szopkę.  Zgroma
dzeni  w  dniu  9.1.94  r.  widzowie  byli  współtwórcami  żywego  przed
stawienia.  Śpiewano  wspólnie  z małymi  aktorami  kolędy  i  pastorałki. 
Wjasełkach występowali: Maria—J.Tomiczek,  Józef—M.Tomiczek, 
narrator — A. Czepczor, I. Kobielusz,  lektor — A. Duda, Król  Herod 
— A. Michnik, Herodiada — A. Frycz, Trzej Królowie — M. Zając, K. 
Dybczyński,  T.  Morkisz,  Lucyfer  —  J.  Nowak,  Śmierć  — T.  Jarco, 
Babcia—A. Frycz, Aniołki —D. Dybczyńska, M. Heller, D. Czepczor, 
M. Frycz; pastuszki — M. Kozub, A. Szymala, Ł. Dyba, M. Musioł, S. 
Jarco, J. Broda,  J.  Czepczor;  gospodarze  — M.  Jarco,  B. Hampel,  E. 
Fuja, P. Heler; straż — R. Musioł,  R. i S. Cięciała; chór — K.  Nowak, 
A.  Maciejczek,  J.  Morkisz,  N.  Krysta,  A.  Kłósko,  M.  Kłósko,  Z. 
Kędzierska,  M.  Szostok,  U.  Hałat,  K.  Jaworska,  R.  Zamarska. 

Za przygotowanie dorocznych jasełek rodzice dziękowali  szczególnie 
Gertrudzie  Górniok  i Marii  Dyba. 

•¿r  "Ar  Tir 
W poniedziałek,  17 stycznia, między godziną  15.30 a  18.00 nieznani 

sprawcy dokonali  włamania do  Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecz
nej,  mieszczącego  się przy  ulicy  Słonecznej.  Rabusie  wyłamali  zamki 
w drzwiach  wejściowych,  po  czym  wtargnęli  do  pomieszczeń  MOPS, 
jednakże  nie  skradli  znajdujących  się  wewnątrz  rzeczy.  Natychmiast 
powiadomiono  policję.  Sprawcy  do  dziś  pozostają  nieznani  i  trudno 
określić motywy  ich  postępowania. 

W  połowie  grudnia  odszedł  do  wieczności  dr  Edward  Liszka, 
emerytowany  lekarz.  Zmarł  dotknięty  chorobą,  z  którą  jako  chi
rurgonkolog  zmagał  się  przez  długie  lata,  ratując  wielu  ludziom 
zdrowie i życie. Zawsze pogodny i życzliwy, starający się nie pamiętać 
krzywd  oświęcimskiego  obozu, w którym  spędził  lata wojny. 

Pochowany  został  w rodzinnym  grobowcu  w Krakowie. 
W  dniu  13.1.94 podczas  zebrania  Polskiego  Klubu  Ekologicznego, 

którego był członkiem, chwilą  milczenia  uczczono Jego  pamięć. 

G,  którzy  od  nas odeszli: 

Zofia Chwastek,  lat.  87, ul. A. Brody  25. 

14.1.94  r. 
Około  godziny  9.00,  na  ulicy 
3  Maja,  kierowca  samochodu 
marki Peugot 205, podczas wyko
nywania  manewru  wyprzedzania 
doprowadził  do  kolizji  drogowej 
z  samochodem  marki  Fiat  126p. 
Kierowcy  trzeźwi.  Sporządzono 
wniosek  do  kolegium. 

18.1.94  r. 
Około  godziny  12.10,  na  ulicy 
3  Maja,  na  wysokości  Zespołu 
Szkół  Technicznych  doszło  do 
wypadku  drogowego.  Kierowca 
samochodu  marki  Mercedes  nie 
dostosował  prędkości  jazdy  do 
istniejących  warunków  drogo
wych  i  potrącił,  przechodzącego 
prawidłowo  przez  oznakowane 
przejście  dla  pieszych  —  miesz
kańca  Ustronia.  Poszkodowany 
w  wieku  55  lat  doznał  złamania 
podstawy czaszki, urazu miednicy 
i kręgosłupa. Kierowca  Mercede
sa trzeźwy. Według Kodeksu  Ka
rnego,  § 1, art.  145 wszczęto  po

stępowanie przygotowawcze, któ
re  prowadzi  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu. 

19.1.94  r. 
Około  godziny  4.00, na  ulicy  Po
lańskiej,  kierowca  samochodu 
marki  Polonez, podczas  wykony
wania manewru  wyprzedzania  na 
śliskiej nawierzchni jezdni, nie za
chowując  ostrożności  wpadł 
w poślizg  i  uderzł  w  prawidłowo 
jadący samochód Audi 80. Spraw
ca kolizji trzeźwy. Nałożono man
dat  karny  w  wysokości  300  tys. 
złotych. 

19.1.94  r. 
W  wyniku  natychmiastowo  pod
jętej akcji Funkcjonariusze Komi
sariatu Policji w Ustroniu  odnale
źli  skradziony  w  dniu  9.1.94  r. 
samochód  marki Fiat  125p, nr rej. 
WAB 8545. Przypomnijmy, że sa
mochód  ten  został  skradziony 
z  parkingu  niestrzeżonego  przy 
Sanatorium  „Róża".  Ustalono 
winnego  kradzieży.  Śledztwo 
trwa. 

(M.P.) 

13.1.  —  ukarano  osobę  rozwie
szającą ogłoszenia w miejscach do 
tego nie  wyznaczonych. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Ustroniu  przypominają, iż pla
katy  i  ogłoszenia  wszelkiego  ro
dzaju  można  wywieszać  tylko 

w miejscach do  tego  przeznaczo
nych, tzn. na tablicach informacy
jnych  i  ochronnych  tablicach 
ogłoszeniowych,  znajdujących się 
na  drzewach. 

19.1.  —  interwencja  w  sprawie 
wysypywania  śmieci  na  tere
nie  żwirowni  w  UstroniuNiero
dzimiu. 

(M.P.) 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Jan  Wałach  1884—1979  malarz.  Urodził  się  30.6  w  Istebnej.  Po 

ukończeniu  szkoły  powszechnej,  wstąpił  do  gimnazjum  polskiego 
w  Cieszynie,  obdarzony  talentem  artystycznym  został  skierowany  na 
dalszą naukę do Szkoły Przemysłu Artystycznego w Zakopanem, gdzie 
przebywał w latach  1901—1903, ucząc się rzeźby u prof.  Nalborczyka. 
W latach  1903—1909 studiował rysunek  i malarstwo  w ASP w Krako
wie  u  prof.  Mehoffera,  a  także  u  prof.  Juliana  Fałata,  Ferdynanda 
Ruszczyca  i Jana  Stanisławskiego.  Po otrzymaniu  stypendium  rodziny 
Siemionowskich  wyjechał w  1909 na  dalsze  studia  do  Paryża.  Wrócił 
w  1911 do  rodzinnej  Istebnej  zwiedziwszy  po  drodze  Rzym,  Neapol, 
Norymbergę  i  Pragę. 

W  1912  ożenił  się  z  Teresą  Liboską  w  Wiśle.  W  czasie  I  wojny 
światowej służbę wojskową  odbył  na  stanowisku  malarza  i medaliera 
pułkowego. Po wojnie wrócił do Istebnej. Uprawiał malarstwo sztalugo
we, dekoracyjne,  grafikę  i rzeźbę.  Twórczość  swoją  związał  z  ludźmi 
i krajobrazem  beskidzkim. 

Góral  grający na  fujarce. Drzeworyt  Jana  Wałacha 
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(dokończenie  ze  sir.  1) 

dzieciach.  Dzięki  uprzejmości 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  udało  się  załatwić 
podstawowy  sprzęt  s tomato
logiczny,  d la  mającego  po
wstać  gabinetu  w  Szkole  Pod
stawowej  nr  2.  Sprzęt  ten  zo
stał  już  przekazany  szkole, 
lecz dalsza  organizacja  należy 
do  dyrekcji. 

Oprócz  tego  w  celach 
oszczędnościowych  dokona
no dalszej modernizacji  ogrze
wania  gazowego,  oraz  przep
rowadzono  pewne  inwestycje 
remontowobudowlane. 

W  ramach  prof i laktyki 
zdrowotnej  cieszyński  Z O Z, 
jako  jedyny  w  Polsce,  zainic
jował  na  szeroką  skalę,  cykl 
badań  obejmujących  doros
łych  mieszkańców  naszego 
miasta. 

Celem  tych badań jest  wcze
sne  wykrycie  zagrożeń  choro
bami  układu  krążenia,  nowo
tworowymi,  cukrzycy  i  inny
mi.  Z  przebadanej  populacji 
została  wyłoniona  pierwsza 
grupa  pacjentów,  k tó ra  zosta
nie objęta opieką  dyspanseryj
ną. To  znaczy,  że stan  zdrowia 
tych  pacjentów  będzie  kont
rolowany,  co  ki lk a  miesięcy. 
Po  ukończeniu  tych  badań  ze 
zdziwieniem  stwierdzamy,  że 
frekwencja  jest  raczej  słaba. 
Mieszkańcy  są  nieufni,  zasła
niają  się  brak iem  czasu, 
a  przecież  badan ia  są  nieod
płatne  i  mają  na  celu  ty lko 
dobro pacjentów.  W  tym  roku 

przeprowadzimy  kolejny  cykl 
podobnych  badań  i  mamy 
nadzieję,  że podejście  naszych 
pac jentów  do  nich  będzie  po
ważniejsze  i bardziej  rozumne 
—  powiedział  M .  Wiecha. 

Upad ła  instytucja  lekarza 
szkolnego  i  zakładowego. 
Spadły  na  nas  dodatkowe 
obowiązki  związane  z  bada
niami  prof i laktycznymi, 
a  także ze szczepieniami,  k tóre 
do  tej  pory  były  przeprowa
dzane  w  szkołach.  To  wszyst
ko  przyczyniło  się  do  zwięk
szenia  ilości  pacjentów,  przy
chodzących  do  naszej  Przy
chodni.  Na  domiar  złego, 
wszystko  to  dzieje  się  wobec 
postępujących  redukcji  eta
tów  naszego  personelu  oraz 
przy  niskich  zarobkach,  nie 
waloryzowanych  równolegle 
z  postępującą  inf lacją.  Cho
ciaż p lany  na  przyszłość  mog
łyby  być  ambitniejsze 

—  utworzenie  Pogotowia  Ra
tunkowego  w  Ustroniu  —  to 
szara  rzeczywistość  i  brak  ra
dykalnej  reformy  Służby 
Zdrowia,  rokują  raczej  dalszy 
jej  upadek  niż  rozkwit.  Pyta
nie  tylko,  jak  d ługo  będziemy 
w  stanie  bronić  się  przed  cał
kowitym  upadkiem.  Wygląda 
to  tak,  j akby  ktoś  planował 
modernizację  wnętrza  swoje
go  domu,  nie dba jąc o  dziura
wy  dach,  sypiące  się  ściany 
nośne  i  zgrzybiałe  fundamen
ty  —  doda je  na  zakończenie 
kierownik.  (M .  P.) 

Ach,  ta  dzisiejsza  młodzież!  Słyszałeś  te  słowa  nie  raz,prawda?! 
Kiedy  je  słyszysz  widzisz  pewnie  ludzi  bez  planów  i  marzeń,  bez 
ambicji,  ludzi  aroganckich,  interesownych  i  zarozumiałych.  Być 
może  takich  spotykasz  rzeczywiście.  Gdybyś  zjawił  się  w  sobotni 
wieczór  w Teatrze  w Cieszynie,  musiałbyś  sam  to  zdanie  wypowie
dzieć,  ale  zapewniam  Cię,  że  z  zupełnie  innym  nastawieniem. 
Wczesny  wieczór,  hall  Teatru  jasno  oświetlony  i  pełen  młodych 
ludzi,  młodych  wiekiem  i  sercem,  bilet  wstępu  to  po  prostu 
pragnienie bycia na  tym spotkaniu,  a także (jeśli ktoś miał  taką  chęć 
i  możliwość)  zabawka  dla  dziecka.  W  hallu  gości  witały  nie  tylko 
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uśmiechnięte  twarze  organizatorów  spotkania,  ale  także  wspaniałe 
dziecięce  prace  plastyczne,  wzbudzające  szczery  zachwyt  i  zainter
esowanie  (już w czasie wybierania  prac  na  wystawę,  byli  chętni  na 
niektóre  z  nich). 
Ten  niezwykle  zaczynający  się  wieczór  to  było  Świąteczne  Spot
kanie  Młodzieży.  Jak  na  świąteczne  spotkanie  przystało,  był  to 
wieczór  kolęd  i  refleksji,  wieczór  słów  zachęty,  wieczór  marzeń, 
radości  i  prezentów.  Spotkanie  to  zorganizowano  nie  tylko  po  to 
aby  wejść  w  atmosferę  zbliżających  się  Świąt,  spotkanie  to  zor
ganizowano  także  z  myślą  o  dzieciach,  potrzebujących  pomocy, 
akceptacji, troski  i miłości. Jego hasłem przewodnim  były  marzenia, 
marzenia  które  snujemy każdego  dnia,  a  może  tym  więcej w  czasie 
tak  bardzo  im  sprzyjającym  jakim  są  właśnie  Święta  Bożego 
Narodzenia.  Nie  wszystkie  marzenia  spełniają  się,  ale  też  wiele 
marzeń  może  spełnić  się  dzięki  sercom  i  inicjatywie  innych  ludzi. 
Taką  inicjatyw ę  podjęła  grupa  młodych  ludzi  i  zorganizowano  ów 
świąteczny  koncert,  którego  celem  było  zebranie  zabawek  oraz 
pieniędzy  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  dla  dzieci  z  Ośrodka 
Rebabilitacyjno Wychowawczego  w Ustroniu.  Cel  został  osiągnięty. 
Zebrano  trzy pudla pięknych zabawek  i ponad  pięć milionów  złotych 
(były to pieniądze zebrane do kolorowych  pudeł jako ofiara w czasie 
spotkania  oraz  po  koncercie  w  czasie  aukcji  prac  dziecięcych). 
Koncert  miał  wspaniałą  atmosferę,  którą  tworzyli  nie  tylko  ci, 
którzy  stanęli  na  scenie (studenci  z Chrześcijańskiej Szkoły  Dramy, 
dzieci  z zespołu  „Dzieci  Króla",  które  podbiły  publiczność,  zespół 
„Wizja" , Marek  Kaniewski  ze słowami  pełnymi  zachęty  i pobudza
jącymi  do  myślenia  oraz  prowadzący  całe  spotkanie  Elżbieta 
Pustówka  oraz Wacław  Bylok),  ale także  widzowie.  W Teatrze  biło 
w  ten  sobotni  wieczór  jedno  serce!  Spotkanie  było  zorganizowane 
przez  Chrześcijańską  Organizację  „Życie  i Misja,,,  Misję  Młodzie
żową  przy  współpracy  i  życzliwości  Dyrektora  Teatru  im.  A. 
Mickiewicza  w Cieszynie,  Pana  Andrzeja Łyżbickiego,  który  udos
tępnił  salę  Teatru.  Było  oczywiście  więcej  osób  które  w  różny 
sposób  wsparły  tę  inicjatywę  i pomogły  w zorganizowaniu  koncer
tu, a które  trudno  byłoby  tutaj wymienić. Warto jednak  podkreślić, 
że spotkanie  było nie  tylko  zorganizowane  dla  młodzieży,  ale  także 
przez  młodzież  z  różnych  środowisk. 
Nie wszystkie marzenia spełniają się, nie wszystkie dzieci  otrzymują 
prezenty,  ale  dzięki  inicjatywie  grupy  ludzi,  a  szczególnie  dzięki 
„dzisiejszej  młodzieży"  kilk a  marzeń  spełni  się  i  pod  choinką 
znajdzie  się  kilka  prezentów  z  czerwoną  wstążeczką.  Ach,  ta 
dzisiejsza  młodzież!  Beata  Wlazło 

18 stycznia w oddziale Muzeum Zbiorach Marii Skalickiej odbyło się 
inauguracyjne spotkanie Klubu Propozycji. Było to właściwie wznowie
nie działalności, gdyż klub działał już w przeszłości w Ustroniu. Pierwsze 
spotkanie poświęcone  było właśnie działaniu  Klubów  Propozycji.  Ideę 
ich istnienia przybliżył czterdziestu  słuchaczom  twórca klubów  Włady
sław  Oszelda.  Zwracał  on  szczególnie  uwagę  na  zauważalną  potrzebę 
kontaktów międzyludzkich. Współczesne zorganizowanie  technokraty

Fot.  W.  Suchta 

czne społeczeństwo zadeptuje człowieka, tworzyć więc należy platformy 
służące poznawaniu  się autentycznych  ludzi  i ich pasji. Kluby  Propozy
cji  istnieją  już  w  kilku  miastach  w  kraju  i  wszędzie  doskonale  się 
sprawdzają.  Z  założenia  są  w  swych  działaniach  apolityczne  i  kładą 
szczególny nacisk na ekologię. Te które funkcjonują na Śląsku Cieszyńs
kim  starają  się  podkreślać  wyjątkowość  tej  ziemi.  Na  pierwszym 
spotkaniu  dyskutowanoo  też nad  formami  pracy  w  Ustroniu. 

Po  spotkaniu  poprosiliśmy  W.  Oszeldę  o  rozszyfrowania  przewod
niego hasła spotkania, które brzmiało:  „Nasze małe budownie  świata". 
—  To  tytuł  artykułu,  który  zamieściłem  w  piśmie  „Życie  i  Myśl" 
w odpowiedzi  na  publikację  o  cieszyńskim  Klubie  Propozycji.  Dałem 
tam  wyraz podstawowej myśli,  że w każdym  z nas  tkwi  tyle energii,  iż 
może  stać się współbudowniczym  świata.  Chodzi  o więcej  życzliwości, 
ciepła w stosunku do drugiego człowieka, pasji organizatorskiej i bezin
teresowności.  Artykuł  został  powielony  i  rozesłany  do  cieszyniaków 
w kraju  i  zagranicą.  W  odpowiedzi  otrzymałem  wiele  ciepłych  listów 
akceptujących  i  popierających  zawartą  w  artykule  tezę,  którą  moim 
zdaniem można sprowadzić do jednostkowego działania. Takim  jedno
stkowym działaniem jest właśnie Klub  Propozycji. Okazuje się jak wiele 
można  zrobić  kiedy  ma  się własne  spojrzenie na  świat,  własny  sposób 
życia, reagowania,  trzeba docierać bezpośrednio do człowieka. To musi 
być  permanentna  praca  między  ludźmi,  potrzebny  jest  też  krąg  osób 
najwierniej  uczestniczących  w  spotkaniach  Klubu.  One  na  zasadzie 
lawiny  przyciągają  innych.  Warunek  podstawowy:  spotkania  klubu 
propozycji  muszą  być ciekawe,  nikt  nie  może  się nudzić.  Cieszę  się, że 
Klub  Propozycji wznawia działalność w Ustroniu,  który  zawsze słynął 
z aktywności  kulturalnej. Mieszka  tu  sporo  interesujących ludzi  i nale
żałoby  życzyć  sobie,  by  wielu  z  nich  wspomogło  działania  Klubu 
Propozycji.  (ws) 
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Maria  Carvalho i Adam  Guła.  Fot.  W.  Suchta 

CEEETA to działające w Portugalii Centro de Estudos em Economia 
da  Energia  dos  Transportes  e do  Ambiente.  Centrum  zajmuje  się 
badaniami nad środowiskiem głównie na zlecenia komisji Unii Europej
skiej.  Jej  przedstawiciele  Maria  Carvalho,  Pedro  Oliweira  i  Manuel 
Fernandes  wraz z Adamem  Gulą  prowadzącym  Fundację  na  rzecz 
Efektywnego Wykorzystania  Energii  przebywali  19 stycznia  w  Ustro
niu. Po  spotkaniu  w UM  z przewodniczącym  RM  Zygmuntem  Biała
sem,  naczelnikiem  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Janem  Sztefkiem 
i  nadleśniczym  Franciszkiem  Kusiem,  portugalscy  goście  zwiedzili 
brykieciamię Marka Gerlica i Edwarda Bryla. Interesowano się głównie 
utylizacją  odpadów z drewna, a wizyta  traktowana  była jako wstęp do 
bliższej współpracy. 

ce się tradycją, folklorem nasze
go regionu  do czynnego  udziału 
w  Dożynkach  1994  r. 

Organizatorzy  „Dożynek  '93" 

mmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmm 
Sklep 

p o l e c a: 

kurtki  skórzane  damskie 
I i męskie,  suknie  komunijne. 

Od  1  lutego  rozpoczyna 
działalność 

W  karnawałową  sobotę 15 
stycznia w świetlicy Ochotniczej 
Straży  Pożarnej w  Nierodzimiu 
bawili  się  do  białego  rana na 
tradycyjnej  zabawie  podożyn
kowej rolnicy z terenu  Ustronia, 
uczestnicy  tradycyjnych  doży
nek. 
W  trakcie  zabawy  podożynko
wej  poinformowano  zebranych 
0  wynikach  konkursu  na  naj
ładniejszą scenkę przygotowaną 
w  korowodzie  dożynkowym. 
Komisja  konkursowa  oceniała 
korowód  dożynkowy  i przyzna
ła  nagrody  tylko  za  przygoto
wanie  i wykonanie  scenek,  oce
niała je  pod  względem  estetyki, 
plastyki,  symboliki  i  pracoch
łonności,  przyznając  1,2 i  dwa 
trzecie  miejsca. 

1  miejsce  otrzymał  pan  Paweł 
Szarzeć z Lipowca za scenkę pt. 
„Mondel" 
II  miejsce  otrzymał  Klemens 
Handzel z Lipowca za przygoto
waną  wspólnie  z sąsiadami  sce
nkę pt.  „Stodoła" 
II I  miejsce Józef  Heller  z  Lipo
wca  za  przygotowaną  wspólnie 
z sąsiadami scenkę  „Mły n  i Pie
karnia" 
II I miejsce Jan  Gomola z Dobki 
za przygotowaną  wspólnie z ro
dziną  scenkę  pt.  „Zima". 
Nagrody  są  do  odebrania 
w  Urzędzie  Miejskim  pok. 26 
i  27. 

Komitet  Dożynkowy 
w Ustroniu zaprasza  wszystkich 
rolników  oraz osoby interesują

Biur o  Turystyczne 

OLZATOUR 
z  ciekawymi  imprezami  po 

całej  Europie 

oraz 

Sopockie  Towarzystwo  i 
Ubezpieczeniowe 

„HESTIA" 
ubezpieczenia  kosztów le
czenia  od  nieszczęśl iwych 
wypadków  za  granicą 
i  w  kraju,  majątkowe,  oso

bowe i inne. 

Zapraszamy 

  " "   M  M  zJ^^ 

19  stycznia,  w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego,  odbyła się 
prelekcja  Romana  Macury  pt:  „N a  Elbie".  Organizatorem  wszyst
kich spotkań z cyklu „Zwiedzanie Świata bez paszportu  i dewiz" jest 
Miejska  Biblioteka  Publiczna.  Jako,  że styczeń  jest  miesiącem 
życzeń  kierowniczka  biblioteki  —  Anna  Guznar  skorzystała  z  tej 
sposobności  i  złożyła  wszystkim  zgromadzonym  życzenia  wielu 
podróży,  wspaniałych  wrażeń i miłych  wspomnień. 

Pan  Roman  zaprezentował  uczestnikom  przeźrocza  z  wycieczki 
na Elbę. Po drodze zwiedzano Salzburg. Jeśli ktoś ma ochotę odbyć 
romantyczną  wędrówkę  śladami  W.  A.  Mozarta  to  Salzburg  jest 
dobrym  miejscem  jako  rodzinne  miasto  wielkiego  kompozytora 
oraz główny  ośrodek  kultu  jego  muzyki.  To  właśnie  tutaj od  1917 
roku, co roku  odbywają  się festiwale teatralno muzyczne —  „Salz
burger  Festspiele". 

Kolejnym miastem na trasie wycieczki była Parma w południowej 
części  Niziny  Padańskiej.  Niemal  każde  z miast  Włoch  ma  do 
zaoferowania turystom jakąś atrakcję. W Parmie znajdują się liczne 
muzea  sztuki  etnograficznej,  uniwersytet  z  1422  roku,  romańs
kogotycka  katedra  (XI  —  XIV) ,  baptysterium  z  freskami  z  XII I 
wieku,  pałace  z XII I  wieku,  kościoły i teatr  królewski. 

Po przejściu pasma  Apenin  Toskańskich  uwagę zwraca  Carrara. 
Miasto w pobliżu  Morza Liguryjskiego, ośrodek  wydobycia i  obró
bki  słynnych  marmurów  rzeźbiarskich, z których  tworzył  Michał 
Anioł . 

Wiadomo jeśli Włochy  to  i Piza.  Urocze  miasto  znane na  całym 
świecie  dzięki  Krzywej  Wieży.  Piza  to  przede  wszystkim  olbrzymi 
zespół  architektoniczny,  słynna  Krzywa  Wieża  —  wolno  stojąca, 
okrągła  kampaniola  o wysokości  55 metrów,  odchylona  od  poziomu 
2 metry i 26 centymetrów,  baptysterium,  pierwsza  gotycka  ambona, 
kościoła  —  opowiadał  pan  Roman. 

Teraz  musimy  się  już  tylko  przedostać  na  wyspę.  Wypływamy 
z Piombino —  portu  na Morzu  Liguryjskim, naprzeciw  wyspy  Elby. 
Płyniemy  do  Portoferraio.  Turyści  odwiedzają  tą  stolicę  wyspy, 
a  zarazem  największe  miasto  portowe.  Jesteśmy  w  Królestwie 
Napoleona. Elba wyspa na Morzu Tyrreńskim,  trzecia pod względem 
wielkości  wyspa  włoska,  powierzchnia  224  km2  —  mówi  bohater 
prelekcji.  Najczęstszym  celem  turystycznych  wypraw  jest  szczyt 
Monte Cappane—  1019 m. n. p. m. Widok  stąd jest  zachwycający. 
1/3  wyspy  jest  wykorzystana  rolniczo.  Przyroda  Elby  nie  zakłóci 
nam  rozmyślań.  Uprawia  się tu  warzywa,  winorośl,  oliwki .  Osob
liwością  na wyspie  są lasy  opuncjowe,  dąb  korkowy,  jadalne 
kasztany.  Natura  obdarzyła  ją wszelkimi  wspaniałościami.  Wy
stępują tutaj najbogatsze złoża kamieni szlachetnych, beryli,  amety
stów,  kryształów  górskich,  agatów,  topazów,  malachitów.  Roz
winął  się także  przemysł  ceramiczny.  Wielką  atrakcją  są  plantacje 
trzciny  bambusowej.  Legenda  głosi,  że  Japończycy  stosowali  tor
turę  dla  swych  więźniów  właśnie  za  pomocą  bambusów.  Do  tego 
celu  używali  specjalnego  gatunku,  który  rósł  z szybkością  1 metra 
na  dzień.  Ciało  skazańca  kładli  w miejscu  ściętej  trzciny  bam
busowej,  przywiązywali  do  czterech  palików.  Bambusy  w  miarę 
wzrostu  rozrywały  jego  ciało.  Takie  właśnie  bambusy  można 
spotkać  na  plantacjach  Elby. 

Przeźrocza  i  prelekcja  cieszyły  się  wielkim  zainteresowaniem. 
Okazało  się,  że jest  wielu  chętnych  na  wyjazd  na  Elbę,  dlatego  też 
Roman  Macura  zobowiązał  się, że wycieczka  zostanie  powtórzona 
w tym  roku.   ̂ p ^ 

Dostawców  i producentów  zapraszamy  do  współ
pracy,  Ustroń,  ul.  Skoczowska  74, tel.  3201. 
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Ogłoszenia  drobne 
Kupię  kojec  dziecięcy.  Ustroń,  teł. 
3622. 

Sprzedam przedpłatę. Wiadomość,  ul. 
Ogrodowa 18. 

Sprzedam  TV  —  kolorowy.  Ustroń, 
Sikorskiego 3, teł. 2534. 

Poszukuję will i do wynajęcia w Ustro
niu lub okolicy. Tel. Ustroń, tal. 3529. 

Znakowanie  samochodów  —  ponie
działek, środa, piątek — 12.00—17.00. 
Ustroń, ul. Stalmacha 7, tel. 2601. 

Sprzedam  drzwi  garażowe  2x3  m, 
dwuskrzydłowe.  Wiadomość tel. 
2311. 

Kupię wózek spacerowy (używany) dla 
bliźniaków. Tel. 2674. 

Sprzedam narty i rower lub  zamienię na 
samochód. Tel. 3571. 

f

SONY

s.c. «STANDARD» 
Z A P R A S Z A  USTROŃ  Tel.  23 34 

  u l .

Zakład  Unasienniania  Zwierząt  w  Kleczy  Dolnej  informuje, że  od 
stycznia 1994 roku wprowadza  się oprócz unasieniania bydła unasienie
nie  trzody  chlewnej.  Prosimy  o  zgłaszanie  usługi  w  Punkcie  Unasien
niania  u  pana  Adolfa  Cieślara  zam.  Ustroń,  ul.  Źródlana  139, nr  tel. 
3295. Dysponujemy  nasieniem  wysokiej  klasy  wszystkich  ras  dostęp
nych  w  Polsce. 

W  ub.  roku  na  stawie  kajak :>wym  było  lodowisko...  Fot.  W.  Suchta 

B A L  S Z K O L N Y 
Komitet  Rodzicielski  przy  Szkole  Podstawowej  nr  3  w  Ustro

niuPolanie  zaprasza  na  „Bal  Karnawałowy",  który  odbędzie  się 
5 lutego o godzinie  20.00, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ustro
niuPolanie. Bilety wstępu, w cenie  150 tysięcy złotych  od  osoby, są  do 
nabycia w sekretariacie Szkoły. Całkowity dochód  z balu  przeznaczony 
będzie  na  potrzeby  szkoły.  Organizatorzy  i  Dyrekcja  zapewniają 
wspaniałą  zabawę  i smaczne  potrawy,  wliczone  w koszt  biletu. (M.P.) 

KLU B  PROPOZYCJI 
Pragnę zaprosić Państwa na drugie już z kolei spotkanie  ustrońskiego 

Klubu  Propozycji.  Gościem  spotkania  będzie  znany  powszechnie 
Ustroniakom,  były  burmistrz  Andrzej  Georg,  który  oprócz  licznych 
zainteresowań  jest  pasjonatem  sportu i turystyki.  Tematem  naszego 
spotkania będzie turystyczna niespodzianka—połączona z oglądaniem 
slajdów.  Andrzej  Georg  nie  zdradził  jakiego  kraju  będzie  dotyczyć 
prelekcja,  ale  możemy  być  pewni,  że  sprawi  przyjemność  wszystkim 
zainteresowanym. Nasze spotkanie odbędzie się w poniedziałek  7  lutego 
o godz.  17.00 w Zbiorach Marii  Skalickiej, ul. 3 Maja 68 — przystanek 
autobusowy  UstrońBrzegi. 

Oderwijcie  się  od  swoich  obowiązków  i  znajdźcie  trochę  czasu  na 
spotkanie  w gronie  sympatycnych  ludzi. 

Iwona  DzierżewiczWikarek 

PODZIĘKO  WANIĘ 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  dziękuje  firmie  Haro,  która  wielo

krotnie  służyła  pomocą  i nieodpłatnie  przygotowywała  na  profesjonal
nym sprzęcie komputerowym  teksty reklamowe  (zaproszenia,  programy 
itp.).  Usługi  te zawsze  były  świadczone  na  najwyższym  poziomie. 

Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa, 
ul.  Hutnicza  1,  tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  K.  i B.  Heczko 
—  wystawa  i sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze  nabytki 
—  Tkaniny  artystyczne  i świece  Zdzisława  Osierdy 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00   16.00. w sobotę  w godz.  9.00—13.00,  w niedzielę po  uprzed
nim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  2996 

czynne  od  wtorku  do  soboty  od  9.00 do  13.00 

Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na  Gojach  K.  i  B.  Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  3244) 
zajęcia stałe w kołach zainteresowań  i zespołach artystycznych,  rytmika, 
języki  obce,  informatyka,  taniec  towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie. 
FERIE  ZIMOWE  —  wyjazdy  na  basen  i narty  —  tel.  3244  (bliższe 
informacje). 

KONCER T  NOWOROCZN Y 
31.1.94 (poniedziałek)  godz.  16.45 Koncert  Noworoczny  w  wykonaniu 

Nauczycielskiej  Estrady  Ludowej  „Czantoria"  —  wstęp  wolny 
— w budynku  dyrekcji  Szpitala  Sanatoryjnego 

WIECZÓ R  MUZYCZN Y  PRZY  ŚWIECAC H 

3.2.94  (czwartek)  godz.  17.00  Recital  fortepianowy  Gabrieli  Szen
dzielorz:  „Walc  w muzyce  XX  wieku. 

Wystawy: 
29.1.1994  godz.  11.00  NARCIARSKIE  AMATORSKIE  ZAWODY 

O  PUCHAR  CZANTORII  (slalom  gigant) 

í  r i n i o ł o  T Tc+rskńclr a 



W  40  rocznicę  śmierci  ks.  seniora  Pawła  Nikodema 
Zanim  rozpocznę  wspomnie

nie o życiu  i działalności  ks.  sen. 
Pawła  Nikodema,  nie  mogę  so
bie  odmówić  wypowiedzenia 
opinii  o jedynej  w powiecie  cie
szyńskim  miejscowości,  w  której  na  przestrzeni  144  lat  kierowało 
zborem  ewangelickim  augsburskiego  wyznania  tylko  trzech  pas
torów.  Jest  nią  Ustroń,  który  wydał,  w  którym  działało  wielu 
wybitnych  działaczy  narodowych  i  społecznych,  dzięki  którym 
należał  on  pod  wieloma  względami  do  przodujących  wsi  w  tym 
terenie.  Nie  bez  znaczenia  wśród  nich  byli  dla 
Ustronia ci trzej pastorowie: od  r. 181 Odo  1856 
Karol  Kotschy,  od  1856  do  1907  Jerzy 
Janik  i  od  1907  do  1954  Paweł  Nikodem. 
Wszyscy  trzej  odegrali  wybitną  rolę  w  swojej 
działalności  nie  tylko  na  terenie  Ustronia, 
co  potwierdza,  zamieszczenie  ich  biogramów 
w  pomnikowym  wydawnictwie  jakim  jest  wy
chodzący  od  r.  1935  Polski  Słownik  Biogra
ficzny. 

Ostatni  z  nich  ks.  sen.  Nikodem,  piastował 
urząd  proboszcza  w  historycznych,  brzemien
nych  w  wydarzenia  latach  jakimi  były:  od
rodzenie  ducha  narodowego,  powstanie  —  po 
przeszło  półtora  wiekowej  niewoli  —  Państwa 
polskiego,  formowanie  w  nim  życia  społecz
nego,  gospodarczego,  politycznego,  następnie 
okupacja  niemiecka,  druga  wojna  światowa 
i niełatwy okres pierwszych  lat Polski  Ludowej. 
Ks. sen. Nikodem  brał czynny udział we  wszys
tkich ważniejszych wydarzeniach  wspomniane
go  okresu.  A  ponieważ  miał  mocny  charakter,  nie  lubił  ustępować 
z  raz  obranej  drogi,  nie  miał  więc  łatwego  życia.  Jego  wybitną 
i  owocną  działalność  na  niwie  kościelnej  przedstawili  na  łamach 
prasy  biskup  Jan  Szeruda  i  ks.  Oskar  Michejda,  dlatego  dotknę 
tylko  części  jego  działalności  na  innych  odcinkach. 

Urodził  się  dnia  10  marca  1878  r.  w  Gródku  na  Zaolziu.  Po 
ukończeniu  Szkoły  powszechnej  w  Jabłonkowie,  ojciec  chciał  go 
terminować  na  kowala  lub  kołodzieja,  jednak  za  namową  ks. 
Franciszka  Michejdy  posłano  zdolnego  ucznia  do  Gimnazjum 
w  Cieszynie.  Po  jego  ukończeniu  w  r.  1901  został  powołany  do 
jednorocznej  obowiązkowej  służby  wojskowej.  Dopiero  w  r.  1902 
pomyślał  o dalszych  studiach.  Wybór  padł  na  teologię,  ale  równo
cześnie  zapisał  się  na  Wydział  prawa.  Po  ukończeniu  studiów 
i zdaniu  egzaminów na uczelni we Wiedniu, udał się na dalsze  studia 
do  Lipska. Po  złożeniu  drugiego  egzaminu  kwalifikacyjnego  został 
skierowany  w  r.  1906 do  pomocy  schorowanemu  pastorowi  Jerze
mu  Janikowi  w  Ustroniu.  Po  jego  śmierci  w  r.  1907  objął funkcję 
proboszcza,  którą  pełnił  —  z  przerwą  wywołaną  drugą  wojną 
światową  aż  do  śmierci. 

Już  jako  uczeń  gimnazjalny  uaktywniał  się  w  tajnym  Związku 
Studentów  „Jedność", którego celem było rozbudzanie  i utrwalanie 
polskich  przekonań  narodowych  wśród  studentów  niemieckiego 
gimnazjum.  Utrwalonych  we  wczesnej  młodości  przekonań  nigdy 
się  nie  wyparł.  Chociaż  Ustroń  był  miejscowością  polską,  jednak 
mniejszość niemiecka  licząca  na  przełomie  wieku  około  300  osób, 
oraz  „Ślązakowcy"  mający  oparcie  wśród  części  ludności  wiejskiej 
spodziewali  się,  że jako  uczeń  niemieckiego  gimnazjum  będzie  dla 
nich  poplecznikiem.  Rychło  doznali  zawodu  i  z  tego  tytułu  roz
gorzała  nagonka  na  młodego  pastora.  Ten  znalazł  jednak  mocne 
oparcie wśród  robotników,  którym  przewodzili  Jan  Wantuła,  Jerzy 
Lazar, Józef  Sztwiertnia..,  wśród  warstwy  chłopskiej  Lipowczanie, 
a  inteligencji  nauczyciele  Szkoły  powszechnej  nr  2.  Były  nawet 
próby ślązakowskiego seniora Andrzeja Krzywonia pociągnięcia go 
do  dyscyplinarnej  odpowiedzialności,  ale  coraz  silniejszy  obóz 
„Michejdowców" z którym  był związany, je sparaliżował. Poza  tym 
był człowiekiem  twardym,  nieraz  szorstkim, który  co miał w  myśli, 
na  sercu,  to  było  u  niego  i  na  ustach,  a  w  większości  wypadków 
dawał  sobie  z przeciwnikiem  sam  rady. 

Niepoślednią  rolę  odegrał  w przełomowych  na  Śląsku  Cieszyńs
kim  latach  19181920.  Za  jego  staraniem,  na  parafii  ewangelickiej 
w Ustroniu  została pod kierownictwem  nauczycielki  robót  ręcznych 
Szkoły  nr  2  Marii  Wałachowej,  wykonana  chorągiew  z  wyhaf
towanym  białym  orłem,  która  gawiła  się  z  liczną  grupą  Ustronia
ków,  jako  jedyna  na  wielkim  polskim  wiecu  manifestacyjnym 
ludności  całego Śląska Cieszyńskiego w dniu27 października  1918 r. 
na  Rynku  w  Cieszynie. 

W  okresie  międzywojennym 
wiele  wysiłku  wkładał  w  budo
wę  obiektów  związanych  z  koś
ciołem. Z jego  inicjatywy  wybu
dowało,  założone  przez  niego 

Stowarzyszenie  Pastorów,  dom  wypoczynkowy  zwany  „Księżów
ką"  w  Wiśle.  Dzięki  jego  niezmordowanym  wysiłkom  i  pełnym 
poparciem  zborowników,  wybudowano  w  Ustroniu  obiekt  zwany 
do  dzisiaj  „Prażakówką"  pochodzącej  od  nazwiska  ofiarodawcy 
gruntu  Prażaka. Dlaczego zadecydowano  budowę jednej z najwięk

szych  inwestycji  w  okresie  międzywojennym 
w  Ustroniu?  Według  prasy  „...Bezpośredni 
impuls  do  wzniesienia  budowy  dali  ci,  którzy 
odmówili wynajęcia sali, kiedy chodziło o urzą
dzenie  imprezy  o  charakterze  narodowym  lub 
patriotycznym,  albo  też  ograniczali  liczbę 
uczestników  do  300  osób".  Już  w  r.  1927 
oddano  do  użytku  odbudowaną  tzw.  „Starą 
Prażakówkę"  (budynek  od  ul.  Strażackiej) 
gdzie  umieszczono  Bank  Ewangelicki  i  Czytel
nię. Decyzja budowy  dalszego obiektu  zapadła 
dnia  15 kwietnia  1928 r. na posiedzeniu  zastęps
twa  zborowego,  a  po  raz  drugi  za  tydzień  na 
ogólnym  zebraniu  zborowym  w  kościele  po 
nabożeństwie. 

Dziesiątą  rocznicę  odzyskania  niepodległo
ści Polski  w niedzielę  dnia  11 listopada  1928  r. 
obchodzono  w  Ustroniu  nadzwyczaj  uroczyś
cie.  Rozpoczęto  zbiórką  o  godz  8 przed  Ratu
szem: Ochotniczej Straży Pożarnej,  organizacji 
społecznych  i  mieszkańców  Ustronia,  którzy 

pochodem  ruszyli  o  godz.  9  na  nabożeństwo  do  kościoła  katolic
kiego, po jego zakończeniuu do kościoła ewangelickiego. W  ramach 
tej  uroczystości,  po  drugim  nabożeństwie  wyruszył  o  godz.  13ej 
pochód  z  kościoła  na  miejsce  budowy  i  tam  dokonano  założenia 
i poświęcenia kamienia  węgielnego  pod  „Prażakówkę",  nadając jej 
imię „Dom  Odrodzenia". Aktu  tego dokonał  senior  śląski ks.  Karol 
Kulisz  z  Cieszyna. 

Ze względu  na kryzys  gospodarczy  budowę  zakończono  dopiero 
w  r.  1934. Większość  kosztów  budowy  pokryto  ze  składek  miesz
kańców. Zadłużenie po  zakończeniu  budowy wynosiło tylko  65 tys. 
zł.,  t j .  26%  ogólnych  kosztów  budowy.  Budowa,  troska  o  środki 
finansowe,  rozliczenia  dokonywane  były  pod  bystrym  okiem  ks. 
Nikodema. 

Wiele wysiłku wkładał w publicystykę. Zasilał swoimi  artykułami 
prasę  religijną, a  od  r.  1933 do  1938 był  redaktorem  odpowiedzial
nym  i  wydawcą  Posła  Ewangelickiego,  którego  redakcja  znaj
dowała  się  na  parafii  ustrońskiej.  Przeważnie  z  pod  jego  pióra 
wychodził  artykuł  wstępny  poświęcony  sprawom  duchowym, 
a  z  okazji  ważniejszych  wydarzeń,  czy  świąt  narodowych,  obej
mował tematy ogólnonarodowe. Poza tym  był znakomitym  polemi
stą.  Na  parafii  od  r.  1919  do  1939  mieściła  się  również  redakcja 
Kalendarza  Ewangelickiego. 

Od  r.  1907  do  1939  zarządzał  Ewangelickim  Domem  Sierot 
w Ustroniu,  był członkiem  Komisji Kodyfikacyjnej prawa  kościoła 
ewangelickiego  augsb.  wyznania  w  Polsce,  od  r.  1937  prezesem 
Wydziału  Synodalnego  i  seniorem  Diecezji  Śląskiej.  W  1923  r. 
założył  Stowarzyszenie  Księży  i w  nim  Zakład  Emerytalny,  który 
zaopatrywał  wdowy  i  sieroty  po  pastorach. 

Przyszła  druga  wojna  światowa.  Uwięziony  w  kwietniu  1940  r. 
i  wywieziony  do  obozu  koncentracyjnego  w  Dachau.  Gdy  po 
przeszło dwuletnim pobycie wrócił — podobny do człowieka umiera
jącego,  niż  zdolnego  do  życia  —  zamieszkał  najpierw  w  Lipowcu, 
następnie  schronił  się  u  krewnych  w  rodzinnym  Gródku. 

Po  zakończeniu  wojny  wrócił  zaraz  do  Ustronia  i  tu  znowu 
zaczęła  się w zmienionych  trudnych  warunkach  społeczno  politycz
nych  stara praca. Trzeba było usunąć zniszczenia wojenne w parafii 
i Diecezji  śląskiej,  uporządkować  sprawy  zboru,  przeorganizować 
pracę  duszpasterską. 

Pobyt  w  obozie  koncentracyjnym  dawał  się  we  znaki.  Dnia  19 
stycznia  1954 r. umarł w pełnym  tego słowa znaczeniu  „ w służbie  na 
posterunku".  Na  pogrzebie  rolnika  Sikory  w  czasie  modlitwy 
składanej po  kazaniu  żałobnym,  krótko  potem  w  czasie  przejazdu 
na  cmentarz  stracił  przytomność,  której  już  nie  odzyskał.  Zmarł 
w  samochodzie  pogotowia  ratunkowego  w  drodze  powrotnej 
z  Brennej  do  Ustronia. 

Józef  Pilch 
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'mmmmmm 
13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie odbywały 

się Mistrzostwa  Ustronia  w siatkówce dziewcząt. W zawodach  uczest
niczyły drużyny  ze wszystkich  ustrońskich  szkół  podstawowych. 
1  miejsce  zdobyła  drużyna  ze  Szoły  Podstawowej  nr  5  z  Lipowca, 
2 miejsce — Szkoła  Podstawowa  nr  1, 3 —  Szkoła  Podstawowa  nr  3, 
a  4  exequo  Szkoła  Podstawowa  nr  2  i  szkoła  Podstawowa  nr 
6 z Nierodzimia.  Rozgrywki przebiegały sprawnie pod  czujnym  okiem 
Jadwigi  Konowoł. 

Dzień  później,  14 stycznia,  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  rozegrano 
Mistrzostwa  Ustronia  w siatkówce  chłopców. 
1 miejsce wywalczyła  drużyna  z SP3,  2 —  SP1,  3 — SP2,  a  4  SP5 
i SP6. Głównym  prowadzącym  był  tutaj Sławomir  Krakowczyk. 

Zmagania  sportowe  rozpoczynały  się  o  godzinie  11.00,  a  kończyły 
o  15.00.  Drużyny  stanowili  uczniowie  klas  7  i  8.  Jak  zwykle  wielkie 
emocje i aplauz publiczności  towarzyszyły  rozgrywkom.  Sędziami  byli 
nauczyciele  wychowania  fizycznego  ze  wszystkich  ustrońskich  szkół 
biorących  udział  w  zawodach,  a  organizatorem  —  Miejski  Zarząd 
Szkolnego  Związku  Sportowego,  który  dla  wszystkich  uczstników 
ufundował  dyplomy  pamiątkowe.  Warto  dodać,  iż  były  to  pierwsze 
w tym  roku  Mistrzostwa  Ustronia. 

Siatkówka nie cieszy się ostatnio wśród młodzieży popularnością  taką 
tak  jak  koszykówka,  w  której  zawody  organizowane  są  samorzutnie 
przez  młodych  ludzi.  Dobrze  więc,  że  zorganizowano  mistrzostwa 
Ustronia  w siatkówce  przez  co  uczniowie  szkół podstawowych  mogli 
lepiej poznać tę dyscyplinę sportu. Na swój dzień czeka w kolejce wiele, 
ongiś popularnych  dyscyplin  sportu.  (M P ) 

Deficyt  lodu  sprawił,  iż młodzi  hokeiści  grają  na  sali.  Fot.  F. Bojda 

Roztomili  ustróniocy! 
Nale, podziwejcie sie, dyć niedowno był Nowy Rok, a już pumalu 

bydzie koniec stycznia. Zapore  dni dziecka bydóm mieć dwa tydnie 
feryj.  Dobre, że śniyg zdónżyl napadać, zanim  ty feryje  sie  zaczyly, 
bo co by to były za feryje  zimowe bez zimy? Myślym,  że tyn śniyg do 
feryj  dodzierży,  bo  teraz, jak  to piszym,  je  biolo  na polu,  a  ler
mómeter pokazuje  mniyj  wiyncyj  tela, kiela  by powiniyn  w zimie 
pokazować. 

Nó,  za  starych  porzóndków,  jak  my  sie  tak  fest  kamracili 
z naszymi sómsiadami ze  Wschodu, to nóm  też dycki na zime tego 
śniega i mrozu posłali. Prowda, że nikiedy  też go chybiło, ale nima 
sie tymu co dziwać, bo przeca u nich, na tekownóm ziymie,  to trzeja 
było śniega! A teraz,  tej zimy,  to isto ci nasi sómsiedzi ze Wschodu 
woleli tyn śniyg do Hamerykiposłać,  bo chcóm sie z  Hamerykónami 
na dobre skamracić.  Tóż my  słyszeli  w  telewizyji,  że  w nikierych 
miejscach w Hameryce straszecznie mocka  śniega napadało i ma
jom  tam  z  nim  doś  rozmaitej  łostudy.  Na  dyć  co  za  moc  to 
niezdrowo. 

Isto  leż  tymu  łostatnio  ty  wiatry fort  tak  straszecznie  duchały, 
coby tyn śniyg jako  ze  Wschodu do Hameryki  zagnać. Dyć nikiedy 
sie zdało,  że  ty  bloki  na  tym  naszym  ustrońskim  Manhatanie  sie 
powywracajóm. Co laki  lokropeczne  wiatry  były. 

Nó,  teraz już  przeca  zime  mómy  jak  sie  patrzi.  Jyny  ci,  co 
miyszkajóm  w blokach  na  Manhatanie,  majom  strach,  że  bydóm 
musieli w kwartyrach w kożuchach siedzieć, bo ta, wiycie, Spółdziel
nia Miyszkaniowo, powieszała kartki po blokach, że ta firma, kier o 
w  tych  blokach grzeje,  może  wyłónczać  ciepło na jakiś  czas abo 
całkiym przestoć grzoć, bo Spółdzielnia Miyszkaniowo  nimopiniyn
dzy,  coby  za  ogrzewani  zapłacić.  Spółdzielnia  zaś  tymu  nimo 
piniyndzy,  bo nikierzi  za  kwartyr  nie płacom  i  to już  doś długo. 
Jakoż  to teraz bydzie? Może by nikierym, co nie płacom, trzeja było 
jakosi  pumóc, jak  majóm  takóm  strasznóm  biyde.  A  z  tymi,  co 
majóm na co inszego, a na kwartyr  im piniyndzy  chybio, trzeja by 
było  zrobić jaki  porzóndek.  Nó,  bo  czymu  by  tak  ci,  co  każdy 
miesiónc za  kwartyr płacom, mieli by mieć zima  w chałupie? 

Jak już  tela łopowiodómy o tej zimie,  to muszym pochwolić tych, 
co majóm  to  ˇodśnieżani pod  sobóm,  bo jak  w pyndziałek  zaczół 
śniyg padać, to we wtorek wczas rano już  były chodniki porobione, 
a przez dziyń we wtorek ces ty posuli i auta poradzóm jeździć,  choć je 
ślisko.  Kapkę  żech  na  to  łodmieżani  w  piyrszym  styczniowym 
numerze  narzykała,  to  teraz  mogym  ich  zaś  kapkę  pochwolić. 
Myślym,  że sie od  tego nie popsujóm. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1)  honorowy  do  spłacenia  4)  metal  srebrzys
tobiały  6) bieg sprawy  8) polska  ciężarówka  9) gruby  kij  10) 
rzeka w środk. Włoszech  11) ma symbol Sc 12) tworzą  zarośla 
13) polski  herb szlachecki  14) kochanka  Nerona  15) pomiesz
czenie  z  telefonistkami  16)  miasto  nad  Gwdą  17)  ruiny 
budynku  18) piwo Anglika  19) sztuka Zapolskiej 20) najwięk
szy armator  polski 
PIONOWO:  1) życzenia  z  piosenką  2)  efekt  ataku  żmiji  3) 
horror Hitchcocka 4) zapisuje dzieje 5) nasz Bałtyk  6) spec od 
śladów  7) właśnie  trwa  11) papugoryba,  wyst.  w  tropikalnej 
części zach. Atlantyku  13) pikantna potrawa  warzywnomięs
na 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do  15.2.94  r. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Świątecznej 

NOWY  ROK  POGODNY  — ZBIÓR  BĘDZIE  DORODNY 

Nagrodę 250 tys. zł otrzymuje Maria Herzyk z Ustronia, ul. 
Wodna  9.  Zapraszamy  do  Redakcji. 

100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy  100  tysięcy 
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