
R.ozmowa  z Janem Kubieniem, 
dyrektorem  spółki  „Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej". 

Wodociągi  obchodzą  stulecie  swego  istnienia.  Czy  mógłby  pan 
nam powiedzieć dlaczego istnienie Wodociągów datuje się od roku 
1894? 
Chodzi  tu o Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. W listopadzie  1894 
uruchomiono  pierwszy  wodociąg grawitacyjny  z miejscowości 
Tyry,  obecnie po  stronie  czeskiej, do  Cieszyna. 
Zaczęło się więc od Cieszyna. Od kiedy siedzibą Wodociągów jest 
Ustroń? 
Znalazły się tu po podjęciu decyzji o utworzeniu  Powiatowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Było to 1 stycznia 
1968  roku,  czyli  ponad  26  lat  temu.  Wybrano  Ustroń  jako 
miejscowość położoną  centralnie  na  Śląsku  Cieszyńskim.  Po
nadto  wtedy  lokalizowano  tu duże  inwestycje  w zakresie 
budownictwa  wczasowego i stwierdzono,  że  Ustroń  najlepiej 
nadaje się na  siedzibę  takiej  firmy. 
Jaka jest kondycja przedsiębiorstwa  po stu latach działania? 
Niezła.  Doświadczona  kadra  pozwoliła  w  trudnych  czasach 
transformacji gospodarki  utrzymać firmę i nie grozi jej upadek. 
Czy firm a się rozwija? 
Od  reformy  samorządowej  rozbudową  sieci  wodociągowych 
i  kanalizacyjnych  na terenie  gmin  zajmują  się  samorządy, 
natomiast przedsiębiorstwo jest eksploatorem  urządzeń  wodo
ciągowych i kanalizacyjnych dla wszystkich miast Ziemi Cieszy
ńskiej i doradcą  technicznym  co do  kierunków  rozwoju. Same 
inwestycje prowadzą  gminy  ze swych  budżetów  lub  kredytów. 
My  utrzymujemy  w stałej  sprawności  technicznej  wszystkie 
urządzenia.  Prowadzimy  inwestycje  od tworzeni owe,  które  za
pewniają, że nie następuje dekapitalizacja majątku. 
Wodociągi  znajdują  się  w  fazie  przekształceń  własnościowych. 
Komu do tej  pory podlegało  przedsiębiorstwo? 
Wojewodzie  Bielskiemu,  który  był  organem  założycielskim. 
W  najbliższych  dniach  przedsiębiorstwo  zostanie  postawione 
w stan  likwidacji  i byt jego zakończy  się 31 grudnia  1994 r. Od 
1 stycznia  1995 zadania  Rejonowego Przedsiębiorstwa  Wodo
ciągów i Kanalizacji przejmie Spółka Wodociągi Ziemi Cieszyń
skiej, która  została  zawiązana  aktem  notarialnym  27 maja 94. 
Obecnie  trwają  ostatnie  zabiegi  proceduralne  przy  rejestracji. 
Została  wybrana  Rada  Nadzorcza,  której  przewodniczy  bur
mistrz Wisły,  Karol  Nogowczyk. 

Wróćmy do okresu, gdy nadzór  nad RPWiK sprawował wojewo
da. W jaki sposób odczuwało  się  ten nadzór? Jak  ustalano cenę 
wody? 
Przygotowywaliśmy  analizy  działalności  i  roczne  plany  gos
podarcze zatwierdzane przez wojewodę. Ponadto  przedkładane 
były  wnioski z kosztami  uzasadnionymi  przedsiębiorstwa,  na 
podstawie  których  organ  założycielski  podejmował dezycję co 
do wysokości  opłat  za wodę i ścieki. 
Kto będzie  to robił w Spółce? 
Rady gmin. Będą  one otrzymywać od  Wodociągów Ziemi Cie
szyńskiej dane wyjściowe z propozycjami ceny wody i ścieków. 

(dokończenie  na str. 2) 
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Fot.  W.  Suchta 

1  listopada  wprowadzony 
został podatek od wywozu od
padów  komunalnych.  Do  tej 
pory  płaciliśmy  za  każdy  peł
ny  kubeł,  natomiast  teraz 
obowiązuje  nas  stała  opłata 
bez  względu  na  ilość  śmieci 
jaką  wystawimy.  Firma 
TrosEko  pracuje na  pełnych 
obrotach. 
—  We  wrześniu  wywieźliśmy 
520  kubłów,  od 1  listopada 
wywozimy  198  kubłów  dzien
nie. Przypuszczam, ie liczba ta 
jeszcze się zwiększy — powie
dział  nam  prezes  TrosEko 
L. Troszok. 
Najwięcej  śmieci  zwieziono 

z  Hermanie  oraz z ul.  Wan
tuły, mimo iż do tej pory dziel
nice te nie przodowały w ilości 
śmieci. 
—  Nagle okazało się, że wszy
scy  mają  śmieci, a teraz  gdy 
nadażyl a  się  okazja  wyrzuce
nia tylu śmieci 3e się da wszys
cy się ich pozbywają — tłuma
czy prezes  TrosEko. 
Dodatkowym  utrudnieniem 
dla  firmy  były  święta.  Ludzie 
byli  zdezorientowani i wysta
wiali  śmieci  nie  wtedy  kiedy 
powinni  byli  to  robić.  Prezes 
TrosEko  ma  nadzieję,  że  te
raz wszystko pójdzie już  dob
rze.  (G.  M. ) 
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Salon eleganckiej konfekcji 
damskiej i męskiej 
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Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Winter s Restaurant" 



(dokończenie ze str.  1) 

Ale interesy poszczególnych rad gmin mogą być różne. 
Trzeba  szukać  kompromisu.  Zgromadzenie  wspólników  będzie 
ostatecznie ustalać wysokość ceny za wodę, przy czym poszczególne 
rady wypowiedzą  się, co do tej ceny, w formie uchwał. Należy więc 
dążyć do przekonania  poszczególnych  rad. 
Przy  tylu gminach uczestniczących  w Spółce  pojawią się na pewno 
inne  konflikty .  Rady  mogą  podejmować  sprzeczne  uchwały.  Nie 
wszyscy,  w każdym  przypadku będą chcieli  uczestniczyć we wspól
nych przedsięwzięciach. 
Taka sytuacja praktycznie miała już miejsce jeżeli chodzi o działal
ność  w  zakresie  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków.  Cieszyn 
powołuje  własny  zakład  budżetowy,  którego  zadaniem  będzie 
eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni. Czas pokaże, czy kalkulacje 
radnych  Cieszyna  sprawdzą  się  i  czy  prowadzenie  tego  zakładu 
będzie  opłacalne.  Spółce  zawsze  mogą  zlecić  prowadzenie  tej 
działalności  oczywiście za  zgodą  pozostałych  wspólników. 
A czy można wystąpić ze Spółki i prowadzić własną gospodarkę siecią 
wodociągową? 
Jest  to  system  zintegrowany  oparty  na  wodociągach  grupowach 
z Wisły Czarne do Skoczowa i z Pogórza k/Skoczowa do Cieszyna. 
Jest  to  mienie  niepodzielne  i  znalazło  się ono  w  rękach  Związku 
Komunalnego w którym każda gmina ma swój udział. Wystąpienie 
gminy ze spółki naraża ją na to, że pozostali wspólnicy mogą ustalić 
dla  niej  komercyjną  cenę  wody,  a  wtedy  odczują  to  mieszkańcy 
gminy, która  wystąpiła ze  Spółki. 
Jak będzie wyglądało podejmowanie decyzji w Spółce? 
Tak  jak  przewiduje Kodeks  Handlowy,  poszczególni  udziałowcy 
zgodnie z wielkością wniesionego majątku mają wpływ na decyzje. 
Spółka powstaje na majątku wodociągowym, wartości 260 miliar
dów. Każda z gmin ma różną  ilość udziałów. Najwięcej, bo ponad 
9000 udziałów po  10 min  zł, ma Związek Komunalny,  Ustroń  ma 
4000 udziałów, podobnie  Cieszyn, następnie Wisła  i Skoczów. Te 
gminy są największymi udziałowcami.  Mniejsi to Dębowiec,  Stru
mień,  Chybie  i  Goleszów  oraz  po  symbolicznym  jednym  udziale 
posiadają  Istebna, Haźlach,  Brenna  i Jaworze. 
Wszystkich oczywiście  najbardziej  będzie  interesowała cena wody. 
Będziemy się starać by cena nie wzrastała zbytnio. Jednak  o cenie 
decydują  zwłaszcza  parametry  zewnętrzne,  a  więc koszty  energii, 
przeszacowanie  majątku,  odpisy  amortyzacyjne,  opłaty  za  gos
podarcze korzystanie ze środowiska, a poza tym wszystkie podatki, 
również te które ustalają gminy. Gdyby zwolniono Spółkę z pewnej 
części  tych  podatków  cena wody nie rosłaby  tak  szybko.  Intencją 
właścicieli  Spółki  nie jest podwyższanie  ceny  wody. 
Jaka cena wody będzie w różnych gminach. 
Przeważa  zdanie,  że  jednakowa.  Są  to  systemy,  jak  już  wspo
mniałem, zintegrowane i choć koszty kształtują się różnie, to trudno 
pobierać więcej od  tych, którzy  są położeni  dalej od źródeł wody. 
Zresztą  podobne  rozwiązania  stosuje  się  przy  cenach  energii 
elektrycznej  i  gazu.  W  przypadku  ścieków  będzie  inaczej.  Każde 
miasto posiada  własną  sieć kanalizacyjną  oraz  oczyszczalnię  ście
ków i tu można dokładnie  wyodrębnić koszty  i należy  spodziewać 
się zróżnicowania  cen. 

Czasem  pęka  rura.  Fot.  W.  Suchta 

W jaki  sposób obywatel może mieć wpływ na działanie Spółki? 
Poprzez  swych  radnych.  Jeżeli  w skrajnym przypadku,  obywatele 
stwierdzą,  że w Spółce  źle  się dzieje, a  rada  na  to  nie  reaguje,  to 
w następnych  wyborach  dadzą  temu  wyraz. 
Czego pan, jako dyrektor , obawia się we współpracy z gminami? 
Raczej nie ma  obaw.  Do  tej  formuły  Spółki  dochodziliśmy  przez 
trzy  i  pół  roku.  Podyskutowaliśmy  różne  warianty,  a  pozostały 
rozwiązania  najbardziej  kompromisowe,  zaakceptowane  przez 
wszystkich. Jako Spółka będziemy pełnić rolę doradcy technicznego 
poszczególnych  samorządów. Polegać  to  będzie na  wskazywaniu, 
co  w  danej  gminie  należy  zrobić,  aby  poprawić  gospodarkę 
wodnościekową. Rady gmin decydować będą o kierunkach  inwes
tycji i  o cenie wody,  a  także  będą  oceniać naszą  gospodarność. 
Skoro dochodzenie do końcowego  kształtu Spółki  trwało  trzy  i pół 
roku,  to jakie obawy wyrażali  przedstawiciele  samorządów? 
Najwięcej obaw dotyczyło kierunków inwestycji i tworzenia planów 
inwestycyjnych.  Wiadomo,  zdecydowaną  przewagą  mają  cztery 
duże  gminy,  zaś  te  mniejsze  mogą  zawsze  zostać  przegłosowane. 
Myślę  jednak,  że  możemy  tu  liczyć  na  kompromisy.  Ponadto 
dodam,  że  podobnie  jak  w  krajach  rozwiniętych,  Spółka  będzie 
działać metodą bezzyskową. Taki model przyjęto i nie ma obaw, że 
posiadacze dużej ilości  udziałów  będą  starali  się  maksymalizować 
zyski. 
Czy zmieni się coś w kontaktach Spółki  z obywatelem? 
Jeszcze jako  RPWiK przeszliśmy na komputerowy  system nalicza
nia  należności  za  wodę  i  ścieki.  Obecnie  po  odczycie  licznika  do 
miesiąca klient otrzymuje rachunek. W przyszłości  chcemy przejść 
na taki model jaki  obowiązuje w uiszczaniu  opłat za energię i gaz, 
tzn. rachunek  wystawia się u klienta.  Wymaga  to jednak  dalszego 
udoskonalenia  ewidencji,  a  w  tej  materii  jesteśmy  na  początku 
drogi. 
Czy w najbliższym czasie spodziewane są podwyżki  ceny wody? 
Do końcy roku na pewno nie. Podobnie jak w ubiegłych latach cena 
wody była tylko raz w roku  regulowana.  Oczywiście jeżeli nośniki 
energii znacząco nie wzrosną, a wiąże się to z budżetem państwa na 
przyszły  rok,  a  także  inne  koszty  nie  będą  rosły  zbyt  szybko,  to 
regulacja cen wody  będzie  minimalna. 

Rozmawiał:  Wojsław Suchta 
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Trwa remont Muzeum w Cie
szynie, wymagający dużych  na
kładów finansowych. Pieniądze 
na dofinansowanie robót w pa
łacu  Larischa  obiecał  znaleźć 
min.  Dejmek. 

Gminy wzięły wodę i zarejest
rowały spółkę  „Wodociągi  Zie

mi  Cieszyńskiej"  z  siedzibą 
w Ustroniu. Tymczasem  wodo
ciągi w Cieszynie mają  100 lat. 

Mieszkańcy osiedla w Pogwiz
dowie zabrali  się za budowę oś
rodka  rekreacjynosportowego. 
Pomaga  kopalnia  „Morcinek" 
i  gmina  Haźlach.  Póki  co,  za
montowano  6 tablic do  kosza. 

W  Cisownicy  powstaje oczy
szczalnia ścieków. Zacznie dzia
łać jeszcze w tym roku. Inwesty
cję  finansuje  gmina  Goleszów. 

8 zespołów wystąpiło w prze
glądzie  zespołów  religijnych, 
który odbył się w Wiśle. Imprezę 
zorganizowano  po  raz  drugi 
i  weszła  ona  na  stałe  do  miejs
cowego kalendarza  imprez. 

  *
100  lat  stuknęło  szkole  pod

stawowej  w  Haźlachu.  Z  tej 
okazji gmina kupiła w prezencie 
kserokopiarkę. 

W  Strumieniu  od  kilku  mie
sięcy działa Towarzystwo  Prze
mysłowoHandlowe, które sku

pia  blisko  30 członków.  Celem 
jest nawiązanie do dawnych tra
dycji  kupieckich. 

Polifarb  przekazał  miliard 
złotych na dokończenie budowy 
oczyszczalni  ścieków  w Cieszy
nie. Urządzenia już pracują. Ca
ła  inwestycja  kosztować  będzie 
grubo ponad  200 mld  zł. A po
trzeba jeszcze wybudować kole
ktory, gdyż nie wszystkie rejony 
miasta  je  posiadają.  Wtedy 
wszystkie ścieki popłyną do Bo
guszowic.  (nik) 

2  Gazeta Ustrońska 



Aby  zagospodarować jakoś najbardziej martwy  miesiąc dla  domów 
wczasowych jakim jest  listopad,  kierownictwo  DW  „ONDRASZEK" 
zorganizowało w dniach  10—13.11.94 weekend w czasie którego oprócz 
noclegów  i wyżywienia  zaproponowano  gościom  szereg  pozycji  pro
gramowych. 

W czwartek  wieczorem,  w kawiarni  odbył się wieczór  ballad  w któ
rym, mogli wziąć udział goście przyczyniając się do stworzenia specyfi
cznego nastroju. W piątek po południu odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasek.  Czas  przy  ogniu  ubarwili  „Szczypiyni  Górale"  z  Cieszyna, 
którzy gawędami góralskimi i piosenkami rozweselili gości. Od wieczora 
do  późnej  nocy  wszyscy  bawili  się  na  dyskotece.  W  sobotę  rano 
podstawiono  autokar  z  przewodnikiem,  który  wszystkim  chętnym 
przybliżył rejon Istebnej i Koniakowa.  W sobotę wieczorem  rozpoczęła 
się  „Noc  kabaretowa",  której  głównym  bohaterem  był  kabaret 
„SSAK" Jerzego Cnoty. Gospodarzem  i głównym animatorem  imprezy 
był Jerzy  Moskała  —  Jorguś. 

Wszystkie imprezy były bezpłatne. Reklama w Radio Katowice  oraz 
„pocztą  pantoflową"  spowodowały,  że dom  wczasowy  był  pełny. 

  *  ćr 
Najlepsze życzenia dla jubilatów: 

Ewa Łyżbicka, lat 91,  ul. Katowicka  18 
Katarzyna Skrzydło,  lat  92, ul.  Polańska  105 
Mari a Kostka,  lat  80, ul. Wiklinowa  6 
Roman Macura,  lat  85, ul.  Wiślańska  21 
Janina Kubień,  lat  80, ul.  Lipowska  57 
Elżbieta Błahut,  lat  80, ul.  Cieszyńska  VII/ 3 
Emili a Cieślar,  lat  80, ul.  Długa  8 

r   ćr 

Fot.  W.  Suchta 
Wielu  mieszkańców  Ustronia  zauważyło,  że  na  boisku  przy  Szkole 
Podstawowej  nr  1 wycięto  13 drzew.  Decyzję  o  ich  usunięciu  podjął 
Urząd  Miejski  na  podstawie  ustawy  z  dnia  31  stycznia  1980  roku 
0 ochronie i kształtowaniu  środowiska. Z prośbą  o wyrażenie zgody na 
wycięcie drzew zwróciła się do UM  dyrektorka SP—1 Bogusława  Czyż 
uzasadniając ją  zagrożeniem,  jakie  stwarzają  one  dla  bezpieczeństwa 
dzieci  korzystających  z  boiska.  Usunięto  12 topoli  i jedną  lipę,  które 
przekroczyły  już  wiek  rębności,  wyschły  i zostały  zaatakowane  przez 
jemiołę.  Korzenie  drzew  przebijały  płytę  boiska  powodując  trwałe 
uszkodzenia.  W miejsce wyciętych drzew  UM  zlecił posadzić  15 sztuk 
sosny czarnej lub  żywotników do  15 kwietnia  1995 roku. 

•¿r  •  ¿r 
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych istnieje przy oddziale 

PTTK w Wiśle od  1987 roku. Zrzesza 39 przewodników w tym siedmiu 
ustroniaków.  Koło  obsługuje  wycieczki  domów  wczasowych  Wisły 
1 Ustronia  oraz wiele  wycieczek  przyjezdnych. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Jan Nogawczyk,  lat  56, ul. Drozdów  84 
Karol Kudła,  lat  77, ul. Katowicka  266 
Jan Niedoba,  lat  85, ul.  Lipowczana  10 
Wikto r  Miech,  lat  60, ul.  Lipowska  119 
Ruta Gogółka,  lat  73, ul. Konopnickiej 44 
Zuzanna Śliwka,  lat  84, ul.  3 Maja  18 
Elżbieta  Ćwik,  lat  40,  ul. Dworcowa  2 

10.11.1994 r. 
O  godz.  8.10  na  os.  Manhatan 
nieznani  sprawcy  włamali  się  do 
fiata  126  p.  Suma  strat  wynosi 
I.200.000  zł. 

10.11.1994 r. 
O godz.  14.30 zgłoszono  wycięcie 
kilkunastu  drzew  z  prywatnego 
lasu. Sprawca został ustalony. Po
stępowanie  w  toku. 

II.11.1994  r. 
O godz. 3.00 zatrzymano nietrzeź
wego  mieszkańca  Rudy  Śląskiej. 
Wynik  badania  — 2,43  promila. 

11.11.1994 r. 
0  godz. 3.40 rozpoczęto pościg za 
samochodem, który nie zatrzymał 
się  do  kontroli  w  Skoczowie 
1 Ustroniu.  Na  granicy  Ustronia 
i Wisły samochód  rozbił  się. Kie
rowca  Sierry był nietrzeźwy. Wy
nik  badania  —  1,67  promila. 

11.11.1994 r. 
O godz. 23.50 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  rowe
rzystę.  Wynik  badania  —  1,47 
promila.  Sprawa  trafiła do  kole
gium. 

12.11.1994 r. 
O  godz.  17.30  na  ulicy  Cichej 
dokonane  zostało  włamanie  do 
tartaku. Skradziono dwie piły ele

ktryczne, kalkulator, lampę. Stra
ty  oszacowano  na  13 min  zł. 

14.11.1994  r. 
O  godz.  2.30  na  ul.  Strażackiej 
zatrzymano  fiata 126 p. Obie znaj
dujące się w nim  osoby  podawały 
się za pasażerów.  Badanie  wyka
zało,  że  jedna  z  nich  miała  2,26 
promila  alkoholu  we krwi.  Kole
gium  rozstrzygnie  kto  prowadził 
samochód. 

14.11.1994  r. 
O  godz.  16.00  na  ul.  Polańskiej 
kierujący samochodem marki Cit
roen nie zachował należytej ostro
żności i najechał na tył  fiata 126 p. 
Sprawca  ukarany  został  manda
tem  w wysokości  300  tys zł. 

15.11.1994  r. 
O godz.  15.00 na ulicy Lipowskiej 
kierująca  fiatem  125 p nie  zacho
wała  należytej  ostrożności  i  ude
rzyła  w  samochód  marki  Merce
des.  Sprawczynię  ukarano  man
datem  w wysokości  300 tys. zł. 

15.11.1994  r. 
O godz. 22.50 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano nietrzeźwego kierują
cego samochodem  marki  Mazda. 
Wynik  badania  —  1,26  promila. 

16.11.1994  r. 
O godz. 0.40 na  ul. Konopnickiej 
zatrzymano nietrzeźwego kierują
cego fiatem 125 p. Wynik badania 
— 3,22 promila.  (G.M.) 

27.11.  —  10.11  —  kontrola  tar
gowiska.  Ukarano  mandatem 
obywatela  Czech  handlującego 
bez  zezwolenia. 

14.11 —  interweniowano w  spra
wie zanieczyszczenia gliną ul. Ka
towickiej. Nakazano  oczyszczenie 
drogi. 

15.11 —  kontrola  wykonania  za
leceń  porządkowych  na  Polanie. 
Stwierdzono, że na ul.  Żarnowiec 
zalecenia  nie  zostały  wykonane. 
Osobę  odpowiedzialną  wezwano 
na  komendę.. 

.11 —  kontrola  terenów  wokół 
Szpitala  Uzdrowiskowego.  Uka
rano mandatem  osobę prowadzą
cą  działalność  handlową  bez  ze
zwolenia.  (gab) 

Ze zbiorów Muzeum 
Dworzec kolejowy w Ustroniu. Jest to pocztówka z początku XX wieku. 
Widoczne  na  fotografii  obiekty  w  niemalże  niezmienionym  stanie 
zachowały się do dziś. Przypominamy, że połączenie kolejowe Ustronia 
z Goleszowem uruchomiono w 1888 roku. Dworzec kolejowy zlokalizo
wano w pobliżu Fabryki Śrub i Wyrobów Kutych (jest to nazwa Kuźni 
w  okresie  międzywojennym),  ponieważ  zakład  ten  w  największym 
stopniu  korzystał  z transportu  kolejowego. 

.;<n.vt  a.  a.  tytitnstt, 
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WOSK  PRZEZ  KLUC Z 
Już niedługo Andrzejki. Dobrą zabawę zapewnimy sobie przygo

towując zestaw wróżb. Jedną z tych najbardziej stereotypowych jest 
lanie wosku. Jak to zorganizować? Kupić co najmniej trzy  opako
wania świeczek — będzie parafina i jak już lać to na całego. Potem 
jeszcze raz pójść do sklepu i kupić garnek — specjalnie na tę okazję. 
Wiem  jakie  potem  są  problemy  z  doprowadzeniem  zwykłego 
garnka  do  stanu  używalności  więc  lepiej już  mieć  taki  stały  „na 
wosk".  Następnie  trzeba  postarać  się  o  wróżbitę.  Z  tym  będzie 
trochę gorzej. Chyba najlepiej zgarnąć kogoś z ulicy, komu dobrze 
patrzy  z  oczu,  wręczyć  mu  różdżkę,  szklaną  kulę  i  zaprosić  do 
zabawy. Świetnie będzie jeżeli ten ochotnik oprócz dobrodusznego 
będzie  miał  też  inteligentny  wyraz  twarzy.  Nie  mówię  od  razu 
o jakimś prof. doc. dr hab., ale do wróżenia nie można  brać byle 
kpa. Nie zważajmy na jego zdziwienie. To z biegiem czasu przejdzie, 
a pukanie się w czoło należy odebrać jako ceremonie przygotowaw
cze przed  wróżeniem. 
To  mamy  już  wieczór  andrzejkowy,  wosk  (parafinę),  garnek, 
wróżbitę.  Jeszcze  przydaliby  się  goście,  miednica  z wodą  i  jakiś 
palnik. Z tym też sądzę nie będzie kłopotu. Chętni na imprezę się 
zawsze  znajdą.  Jeden  przyniesie  miskę,  drugi  wodę,  a  trzeci 
kuchenkę elektryczną. Teraz wypadałoby poczekać aż się ściemni 
— zawsze to jakiś nastrój. Opierającego się w tym czasie wróżbitę 
nakarmić i napoić. Wiadomo „głodny Polak to zły Polak", więc jak 
już  będzie  syty  to  i  powróży.  Można  przystąpić do  roztapiania 
świeczek. Na kuchence elektrycznej pójdzie to oczywiście w tempie 
ekspresowym. Nagle...kłopot. Nie mamy klucza. Chwila zakłopo
tania  i już  coś się znalazło.  Mały  bo mały, ale jest. Trudności  się 
piętrzą  —  goście  mają  problemy  z  laniem  wosku  przez  klucz 
z  powodu  jego  rozmiarów.  Tłumaczymy,  że  wróżba  wykonana 
z większym  skupieniem,  będzie  miała  też  większe  znaczenie.  Już 
coś jest! Wyciągamy to coś z wody, odciągamy wróżbitę od jedze
nia i... 
—  To jest  świnia — oznajmia nasz  ochotnik. 
—  Jak  to  świnia? Tak  po prostu  prosiak? To co to  znaczy? 
Chwila  zastanowienia. 
—  To znaczy mniej więcej tyle co: „cieszyć się jak świnia w deszcz". 
Odetchnęliśmy z ulgą. Jakie to proste. „Cieszyć się jak....". Ale już 
następna osoba  leje wosk. Wróżbita jest doskonały, co prawda za 
każdym  razem  trzeba go odciągnąć od  stołu  z napojami  i kanap
kami. Na końcu  leje wosk  gospodarz przyjęcia. Wróżbita jest  już 
tak rozbawiony i rozochocony, że na całe gardło zaczyna śpiewać: 

„Przed  tobą  sława, wieczna  zabawa 
Wszystko jak  z nut, pieniędzy w bród 
Wspaniałe płyty, piękne kobity 
Zdrowie jak dzwon, wygodny  tron" 

Goście  przyłączają  się.  Potem  śpiewamy  kolejne  piosenki  A. 
Sikorowskiego,  następnie  wszelkie  inne  znane  nam  utwory,  a  na 
końcu  dzwoni telefon w sprawie zakłócania  spokoju  publicznego. 
No cóż, nie każdy umie się tak dobrze bawić jak  my. 

Ania Dobranowska 

Którą  wybrać...?  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

W  SP1  prowadzone  są  niekonwencjonalne  lekcje  historii. 
Jedna  z  nich  odbyła  się  w  ustrońskim  Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa. Lekcje prowadziła nauczycielka historii  Wiktoria 
Majcherek, a specjalnym gościem była Lidia Szkaradnik — kus
tosz  muzeum,  która  przedstawiła  uczniom  historię  Ustronia, 
wiele  miejsca  poświęcając  ludziom  ją  tworzącym.  Uzupełnie
niem tej muzealnej lekcji były pieśni, legendy i wiersze związane 
z  Ziemią  Cieszyńską.  Drugim  eksperymentem  historycznym 
była wyprawa do bielskiego Muzeum  Okręgowego.  Uczniowie 
zwiedzili  wystawę  poświęconą  Starożytnemu  Egiptowi.  Eks
ponaty  sprzed  kilku  tysięcy  lat,  wypożyczone  z  Muzeum 
Narodowego w Warszawie okazały się bardziej interesujące niż 
lektura podręcznika historii. Z pewnością  wiadomości  zdobyte 
w ten niekonwencjonalny sposób pozostaną w pamięci uczniów 
na  dłużej  niż  te  zasłyszane  na  czterdziestopięciominutowej 
„suchej"  lekcji.  Może  już  najwyższy  czas  zmienić  lub  choć 
skorygować  polski  system  nauczania  urządzając  więcej  tego 
typu  eksperymentów?  G.  M. 

LISTY DO REDAKCJI 
Pani Anna Dobranowska była pewnie w nie najlepszym humorze pisząc 

o imprezie 23.10, którą urządziła Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Czantoria" w Ustroniu. Pewnie nie czytała ogłoszeń rozlokowanych na 
terenie Ustronia oraz anonsów w Gazecie  Ustrońskiej zawiadamiających 
0  imprezie. Było  mianowicie  podane do  publicznej wiadomości,  że 
losowaniu Fiata 126 p towarzyszyć będzie zespól Mona Liza i Orkiestra 
pod dyrekcją Janusza Śmietany.  Oczywistym jest, że Spółdzielnia urzą
dzając tego typu imprezę,  będzie chciała  zaprezentować swoje sklepy, 
zakłady produkcyjne  oraz towary i wyroby przez siebie produkowane 
1 rozprowadzane przez sklepy. Tym bardziej, że nie zawsze ma po  temu 
okazję, mimo,  iż po FSM w. Ustroniu jest największym zakładem pracy 
(nie mówię o sanatoriach  i  domach wczasowych).  Mimo, że pogoda 
dopisała  jak  na  zamówienie,  to  jednak  był  to  koniec  października 
i zrozumiałym jest, że do tej pory roku należy ubrać się stosownie. Wątpię, 
by p. Dobranowskiej  tak bardzo  leżało na sercu ciepło  „Czantoryjek". 
Z  całego artykuliku wyziera niechęć do wspomnianej  imprezy (a może 
Spółdzielni?), a „Rak'' był pewnie tylko pretekstem. Pani Ania pewnie nie 
była, albo nie pamięta, że  i  na  „Dożynkach", również były  pewne 
„niesmaczne"  (jak  to określa) żarty w części artystycznej.  Pani Dob
ranowska  z pewnością  gustuje w  imprezach  typu „Gaudę  Fest"  anno 
domini 1994, bo o tej imprezie było jakoś cicho z Jej strony (a może to ja 
nie czytałam). Jestem ciekawa, co Pani Ania napisała by, gdyby losowanie 
odbyło się np. w biurowcu tylko w gronie komisji konkursowej, albo jak to 
się u nas mówi:  „pojod, utrzil fusy  i poszeł". 

Mam zupełnie inne odczucia niż p. Dobranowska, co niniejszym kreślę. 
Anna Borowiecka 

P. S. Zwracanie uwagi na skaczące po ławkach dziecko, uniemożliwiło p. 
Dobranowskiej śledzenie  tego, co dzieje  się w amfiteatrze i na  scenie 
— głównie  tego, czy maszyna do losowania kręci się, czy nie. 
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Fot.  W.  Suchta 

PODZIĘKOWANI A 
Serdecznie dziękuję  Wszystkim,  którzy  wzięli  udział  w  uroczystoś

ciach związanych z „50 Rocznicą  Rozstrzelania 34 Ustroniaków"  oraz 
w obchodach  Święta  Niepodległości. 
Szczególnie  gorąco  dziękuję  za  uczestnictwo  Rodzinom i Krewnym 
rozstrzelanych  9  listopada  1944  roku,  organizacjom  kombatanckim, 
pocztom sztandarowym, delegacjom szkół podstawowych  i Spółdzielni 
Mieszkaniowej  „Zacisze"  oraz Straży Granicznej. 

Dziękuję  również  za  udekorowanie  domów,  instytucji  i  zakładów 
p r a C y"  Burmistrz  Miasta  Ustroń 

mgr  inż Kazimierz  Hanus 

Urząd  Miejski w Ustroniu  serdecznie dziękuje Pani mgr inż. Teresie 
Mokrysz, właścicielce „MOKAT E  INTERNATIONAL " za bezpłatny 
transport kosiarki ciągnikowej z Koszalina. Bezpłatna pomoc pozwoliła 
zaoszczędzić  kilkanaście  milionów  zł.,  które  możemy  przeznaczyć  na 
inne cele. 

komunikacyjne  OC,  AC,  NW 
majątkowe  osobowe i* rolne 

WA RTA—PO L0 NI  A—G R YF—PZU 
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Ogłoszenia  drobne 

Sprzedaż  pieców  grzewczych  na 
propanbutan. TOMAR,  Ustroń, 
ul. Brody  79. 

Sprzedam szczęnięta rasy Rottwe
iler. Ustroń,  tel.  2975. 

Sprzedam opony z felgami Miche
lin  155x14  MX  tanio.  Ustroń, 
Polańska  29/3 

USTROŃ, 
UL.  SPORTOWA, 

TEL.  2320 

'  Kawiarnia  „Basenowa"  y 

w dniu 26 listopada ZABAWĘ 
ANDRZEJKOWĄ 

K  Początek  godz. 20.00 > 
^  I 

Sprzedaż  i montaż 

; ! | zagran.cznycłi  jj jj | 

a

Józefa  Jabczyńska  zaprasza  wszystkich  swoich  byłych 
uczniów  i  wychowanków  internatu  na spotkanie  wspomin
kowe  pt.  „Koł o  życia",  które  odbędzie  się  w ramach  Klu
bu  Propozycji  5 grudnia  o godz.  17 w Zbiorach  Marii  Ska
lickiej. 

Kościół Adwentystów Dnia  Siódmego 
ą

ą
a

a

P R O I N B U D  2 
43450 USTROŃ ul. 9Listopada 3c 

" Pawilony  nad  rzeczką " 

STYCZEŃ  LUTY  MARZEC  KWIECIEŃ 
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Zapraszamy! 

Pasą  się, pasą  barany  wełniane...  Fot.  W.  Suchta 

CO S
Wystawy: 

Muzeum Kuinictw a  i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1, tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  NeukirchenVluyn  w fotografii 

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 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

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

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich . 

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

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała CIR — Rynek 7 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej  (tel.  3244) 
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i szachowe. 

Imprezy kulturalne 
26.11.1994 r 
sobota 
godz.  16.30 

KONCERT  — „Pieśniczki  spod  Czantorii" 
—  koncert  Nauczycielskiej  Estrady  Ludowej  „Czan
toria"  na  100lecie  Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej 
— DW  „Orlik " 

PRELEKCJA  —  „O  Szwajcarskich Alpach"  opowia
dać będzie  Lidia  TROSZOK. 
Sala  sesyjna  UM 

29.11.1994 r. 
wtorek 
godz. 17.00 

Klub Propozycji 
5.12.1994 r.  „KOŁ O ŻYCIA" — Spotkanie wspominkowe z JÓZE
poniedziałek  FĄ  JABCZYŃSKĄ  — nauczycielką  i działaczką  har
godz. 17.00  cerską. 

Sport 
26.11.1994 r.  4. Platynowa  Mil a Burmistrza  w  Ustroniu 
sobota  Bulwary  Nadwiślańskie — Aleja  Legionów 
godz.  11.00—15.00 

26.11.1994  r.  Andrzejkowy Turniej w Wyciskaniu  Leżąc 
sobota  Sala gimnastyczna,  ul. Daszyńskiego  36b (k.  Poczty) 
godz. 9.00 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : af isze —  programy 
imprez odbierać  można  bezpłatnie  w  Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek 7 
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—  Gdy wyjeżdżaliśmy  w 1968 roku  cmentarz  był ogrodzony,  był 
dom pogrzebowy,  a wszystkie  nagrobki stały na swoich miejscach. 
Gdy przyjechaliśmy  w 1988 roku zastaliśmy  autostradę  przecho
dzącą przez  środek  cmentarza.  — powiedział  GU  w lipcu  tego 
roku  Oton  Windholz. 

Jak pisze Józef Pilch, ustrońscy Żydzi w 1905 roku  wybudo
wali  kostnicę  i  oddali  do  użytku  cmentarz.  Przyjmując  za 
wiarygodne relacje ustne osób pamiętających cmentarz żydow
ski sprzed  wojny można  uznać, że znajdowało się tam około 30 
grobów,  gdy  22  września  1939  roku  Niemcy  przejmowali 
majątek  Izraelickiej Gminy  Wyznaniowej w  Ustroniu. 

W  wielu  polskich  miastach  cmentarze  żydowskie  Niemcy 
likwidowali  wykorzystując  nagrobki  do  celów  budowlanych, 
często  utwardzali  nimi  drogi.  Ustroński  cmentarz  żydowski 
pozostał po wojnie nienaruszony. Jak  wspomina  O. Windholz, 
stały wszystkie nagrobki, czytelne były inskrypcje. Stan prawny 
cmentarza  uregulowano  dopiero  w  roku  1951  wykreślając 
adnotację  o  konfiskacie  mienia  dokonanej  przez  Niemców. 
Natomiast wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie 22 grudnia 
1958 cmentarz przejmuje Skarb Państwa, nadal jednak pełnił on 
swą  rolę  i  do  ostatniego  pochówku,  przed  budową  drogi 
szybkiego  ruchu,  dochodzi  w  1966. 

CMKNTAR Z  KOMUKALN Y 

DROGA  SZYBKIEGO  ROCHU 

GROBY 
C  O 
  A L E JA  _  SKOCZÓW  
0  L I P O W A " 

DOM  PRZEDPOGRZEBOWY 

B I T A  DROGA  DOJAZDOWA 

TORY  KOLEJOWE 

    I s t n i e j ą ce  d r z e wn 

c z ę ść  c m e n t a r za  ż y d o w s k i e go  * l q c z o n a  do  c r a e n t n r ze 
k o m u n a l n e go 

Kiedy  zapada decyzja o przystąpieniu  do  robót  związanych 
z drogą szybkiego ruchu okazuje się, że do załatwienia pozostaje 
sprawa cmentarza żydowskiego. We wrześniu  1973 roku Woje
wódzki  Zarząd  Dróg  Publicznych  w  Katowicach  występuje 
pośpiesznie do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustro
niu o przekazanie części cmentarza żydowskiego. „(...)   prosimy 
uprzejmie o przyspieszenie  naszego wniosku.  Wykonawca  — Śląs
kie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg —posiada  rezerwy przerobo
we i jeszcze  w październiku  br. przystąpi  do wykonywania  robót 
ziemnych  na  tym  odcinku"  —  ponaglali  drogowcy.  Również 
w  1973  roku  Zarząd  Kongregacji  Wyznania  Mojżeszowego 
w  Katowicach  wyraził  zgodę  na  „ekshumację  części  grobów 
opuszczonych z  części  cmentarza  objętym planem  zabudowania 
w  inną  część  tego  cmentarza  mieszczącego  się  w  Ustroniu 
— Goje.". Kongregacja zastrzegła też, by pomniki  ekshumowa
nych grobów zachować do jej dyspozycji. 29 stycznia  1974 roku 
następuje ekshumacja 6 grobów  i przeniesienie ich w inny  rejon 
powstającego cmentarza komunalnego,  którego budowa zostaje 
zakończona  w  1975 roku.  Ocalałe  resztki  żydowskich  nagrob
ków, poza sześcioma ekshumowanymi znalazły się poza ogrodze
niem. Po prostu przepis nakładał  obowiązek ekshumacji  i prze
niesienie grobów  z ostatnich  40 lat, a  tych  było właśnie sześć. 

Pierwszy  o  groby  ustrońskich  Żydów  upominał  się  miesz
kający w Australii Oton Windholtz. W latach  osiemdziesiątych 
cmentarz całkowicie  zarośnięty  zielskiem  i krzakami  był  prak
tycznie  niewidoczny.  Tym  bardziej  raziło  to,  że  do  ocalałych 
żydowskich  grobów przylegał cmentarz  komunalny.  O. Wind
holtz wyjechał z polski w 1968 r., a wtedy cmentarz znajdował 
się w takim stanie jak przed  wojną. Gdy po 20 latach  odwiedził 
Ustroń,  zamiast  cmentarza  zobaczył  „dwupasmówkę".  Jego 

m 

Ekshumowane  groby.  Fot. W. Suchta 

interwencje  u  władz  miasta  w  1991  roku  pozostały  bez  echa. 
Dwa  lata  później  sprawą  zainteresowało  się  Towarzystwo 
Miłośników  Ustronia.  W GU  nr  16/94 prezes TMU  Stanisław 
Niemczyk powiedział nam: „Jeśli chodzi o cmentarz  żydowski  to 
zwróciłem się już  dwa lata  temu do Urzędu Miejskiego  z  pismem 
o uporządkowanie  tego terenu. Dostałem  zapewnienie, że zostanie 
to uwzględnione w planie budżetowym.  Chodzi o to, żeby uporząd
kować,  ogrodzić,  te groby,  postawić  jakieś  tablice.  Tylko  jeden 
grób jest  zadbany,  a  reszta  wygląda,  tak jak  wygląda.  Jesteśmy 
winni jakąś  sprawidliwość  ludziom,  którzy  tam  leżą.  Ludzie  się 
zmieniają,  jedni  odchodzą,  przychodzą  inni.  Wkrótce  nikt  nie 
będzie pamiętał  historii  naszego  miasta." 

Gdy w wakacje tego roku do  Ustronia  przyjechał ponownie 
O. Windholz przeprowadziliśmy  z nim  rozmowę  zatytułowaną 
„Autostrada  przez  cmentarz",  która  ukazała  się  w  26/94 
numerze GU. W dwa tygodnie po tej rozmowie, 15 lipca odbyło 
się  w  Muzeum  Kuźnictwa  i  Hutnictwa  spotkanie  z  Otonem 
Windholzem,  zorganizowane  przez  Towarzystwo  Miłośników 
Ustronia.  Obecny  na  nim  przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Franciszek Korcz obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby groby 
żydowskie  przyłączyć  do  cmentarza  komunalnego  i  objąć  je 
należytą  opieką. 

Jeszcze w sierpniu  rozpoczęto prace porządkowe na  ocalałej 
po budowie drogi  części cmentarza  żydowskiego. We wrześniu 
widać było pierwsze efekty prac. Wycięto drzewa,  oczyszczono 
groby, później przesunięto ogrodzenie cmentarza  komunalnego 
w ten sposób, że cmentarz żydowski stał się jego integralną  czę
ścią. Ustawiono  też stylizowaną  tablicę informującą, że jest  to: 
„Kwater a żydowska powstała z cmentarza  żydowskiego  założo
nego w 1905 r., zdewastowanego w czasie budowy drogi szybkiego 
ruchu w latach 70tych. Ocalała część została włączona w 1994 r. 
do  cmentarza  komunalnego.  Kwaterę  odrestaurowano  z  inic
jatywy  i na koszt miasta." 

Wojsław  Suchta 

Listopad  '94.  Fot. W. Suchta 
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W  niedzielę  13  listopada  po  raz  9  odbył  się  Marszobieg  na  Babią 
Górę  jako  Memoriał  Bielskiej  Wyprawy  Himalaje  '85  —  Nepal 
—Gensh  IV ,  tragicznej wyprawy,  w  której zginęło  trzech  bielskich 
alpinistów.  Imprezę  tradycyjnie  organizował  Klub  Wysokogórski 
w  Bielsku,  w  tym  roku  przy  udziale  Towarzystwa  Wspierania 
Starań  o  Przyznanie  Organizacji  Zimowych  Igrzysk  Olimpijskich 
w 2006 w Polsce z siedzibą  w Ustroniu. Dzdesięciokilometrowa  trasa 
wiodła  z Zawoji  (600 m  npm) na  szczyt Babiej Góry  (1725 m  npm). 
Najszybciej  spośród  45  śmiałków  na  Babią  wybiegł  Stanisław 
Orfick i  w  czasie  1  godz.  13  min.  35  sek.  Startowało  też  pięciu 
ustroniaków,  a  najlepszy  z  nich  Mirosław  Stec  zajął  6  miejsce 
w  czasie  1.25,52,  dziewiąty  był  Andrzej   Pilch  (1.28,20),  18  miejsce 
Jacek  Hymi k  (1.34,10),  37  miejsce  Franciszek  Pasterny  (2.08,04), 
a  44  był  organizator  Marszobiegu  Andrzej   Georg. 

Biegi  na  czas  na  szczyty  gór  zdobywają  sobie  zwolenników. 
Biorący udział w biegu na Babią  umówili  się na niedzielę  11  grudnia 
w  Ustroniu,  gdzie  zamierzają  pobić  rekord  wbiegnięcia  na  szczyt 
Czantorii należący do Kazimierza Grycmana, wynoszący 26 min.  25 
sek. 

Przed  tradycyjnym  Biegiem  Legionów  uczniowie  ustrońskich 
szkół  podstawowych  rywalizowali  w  biegu  na  1500  m.  Wystar
towało 47 zawodników  i zawodniczek. Wśród  dziewcząt  zwyciężyła 
Justyna  Holeksa  (SP—2)  przed  Jolantą  Krysk ą  (SP—5)  i  Anetą 
Kąkol  (SP—2).  Rywalizację  chłopców  wygrał  Dawid  Szpak 
(SP—5), drugi  był Piotr  Janeczek  (SP—2),  trzeci  Cezary  Kędzierski 
(SP—5).  Drużynowo  wygrała  drużyna  SP—5  Lipowiec. 

Fot.  W.  Suchta 

Roztomiło Haniczko! 
Czytóm  Cie i czytóm  w tej Gazecie  Ustróńskij.  Z  poczonkuch 

była rada, że też kierysipo  naszymu  ustróniokom  cosipofulo.  Ale 
już jakisi  czos jak  mnie biere. Już  Ci ajś Jura, Jyndrys,  czy Fronek 
(a  też  nie Fronek jyny  Francek  abo  Franek)  przigodali  ło  tyn 
„łobszór",  a mosz  Haniczko  wjyncyj  takich  wiecy.  Tóż  nic.  Ale 
jakeś  napisała  hólica,  to już  mie  fest  wkurziło.  Urodzilach  sie 
w Ustroniu, kapkech już  roków  tu zeżyła,  alech  takigo  słowa nie 
słyszała.  Tyś za to Haniczko  nie słyszała  co to je cesta, abo choćby 
chodnik. Jak nie pamjyntosz  jak  sie co po naszymu  mówi  (prawi), 
to abo sie spytejjakigo  starzika  czy starki,  abo zostow se to fulani, 
bo to je  tak jak  by sie konie bodły.  Jakisi  czos, już  downi.jakech 
była za  Ustróniem,  w świecie jak  sie to mówi.  Strasznie  lulo mo 
było  bez  tej  naszej  mowy,  wiela  razy  zdało  mi  sie,  że  aji  insze 
słoneczko  na mie śwjyci.  To żech se na głos po  naszymu  mówiła, 
abo śpjywała  nasze pieśniczki.  Jak  Cie  teraz  Haniczko  czytóm, 
spómnymse  tamtyn czas, to wjysz,  ta sama lut ość mie biere i  taksę 
myślym  —  naszo  mowa  ni  może  zaginąć,  ni  może  zostać 
zapomniano  (tak jak  to nasze górolski  śpjywani),  ale też nie idzie 
naszym,  ale i nie jyny  naszym  ustróniokom  fulać,  aby jyny  fulać 
czy to mo rynce i nogi. A skoro już  ło tym  rozprawiomy  to może by 
trzeja  było  zmówić  sie,  aby  ci  Jurowie,  Franckowie,  Jyndryse, 
Hanki,  Jewki,  czy kiery  tam jeszcze  razym se siedli i łopisali nasz 
(tu  brakuje  mi  dobrego  naszego  słowa)  słownik  gwarowy  ku 
pamjynci  młodszym  i  takim  jak  my.  Som  miłośnicy  Ustrónio, 
może  by  sie  tak  śnimi  zmówić  co  do  tego.  Pomyślij  nad  tym 
Haniczko. 

Hanka  łod  Śliwków 
P. S. Jo też ni ma isto, czy piszym  tak jak  trzeja, ale  aninalobszor 
ani na hólice sie nie  godzym. 

Roztomiło Haniczko od Śliwków! 
Straszecznie  żech je  rada, że sie tak starosz  o te naszóm  gwarę, 

ale z  tym słowym  „hólica"   to jednak  móm  racyje, bo  pamiyntóm, 
jak  żech była dzieckym,  że mamulka  mi dycki mówili:  ,,nie bowcie 
sie,  dziecka,  na  hólicy,  bo  tam  chlapcy  jeżdżóm  na  motorach 
i mogóm  do was sturzić".  Bo ja  za dziecka  miyszkala  na  jednym 
starym  ustróńskim  osiedlu, kiere już  było  aji przed  wojnom.  Na 
tym osiedlu sóm hólice. Jak mi nie wierzisz,  to se pomów  z mojóm 
mamulkóm. 

Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) ma 24 godz. 4) dzielnica Ustronia 6) najwyższy 
kontroler  8)  malowana  ślicznotka  9)  gruby  sznur  10)  gra 
zręcznościowa  11) sam  się otwierał  12) pierw,  promieniotwór
czy 13) sucha kiełbasa z osła  14) danie mięsne  15) rzadkie  imię 
męskie  16) do  rżnięcia  17) chęć przystąpienia  18) duża  papuga 
19) popularne  imię  żeńskie  20) kwaśna  przyprawa 
PIONOWO:  1)  astma  2)  opaska  no  towarze  3)  budowla 
warowna4) zbiorowisko gwiazd 5) imię Orzeszkowej 6) raptus, 
gwałtownik  7)  placówka  leczniczobadawcza  11)  herb  War
szawy  13) mięsny lub kosmetyczny  14) amerykańskie  wojewó
dztwo 
Rozwiązaniem jest  hasło, które powstanie po  odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. 
Termin  nadsyłania  rozwiązań  upływa  15 grudnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  43 

Nagrodę 100.000 zł wylosowała Alicj a Gogółka z Ustronia, ul. 
Dąbrowskiego  6. Zapraszamy  do  redakcji. 

100 tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy  100 tysięcy  100  tysięcy 


