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Rozmowa z Ryszardem Wroną,
kier. DW „Jaskółka", prezesem zarządu TRT.
Mamy ferie zimowe. Czy w „Jaskółce" są zajęte wszystkie
miejsca?
W tej chwili jest 99% gości. Dziś spodziewamy się ostatnich
dwóch klientów. Praktycznie miejsca wykorzystane są ponad
normę. Mamy 185 miejsc, a wypoczywających jest około 200.
A jak to wyglądało w bezśnieżnym styczniu?
Był to najgorszy styczeń w ostatnich pięciu latach. Obiekt
wykorzystano w granicach 33%. W ub.r. było to 45%.
Jaki jest status „Jaskółki"?
Jest to hutniczy dom wczasowy, huty E. Cedlera z Sosnowca.
Czy huta daje na ten dom wczasowy jakieś pieniądze?
Od trzech lat jesteśmy samofinansującym się domem. H u t a jest
właścicielem, m a wszelkie prawa d o obiektu, niemniej pozos
tawiła kierownictwu domu maksimum swobody. Za wyjątkiem
mianowania kierownika i kontroli spraw finansowych, właś
ciwie nie ingeruje.
Czyli nie korzystacie z dotacji?
Tak. Co wygospodarujemy przeznaczamy na utrzymanie obiek
tu i na remonty. Nie są to małe kwoty, np. remonty kosztują
rocznie 11,5 miliarda.
Czy sporo hutników z macierzystego zakładu korzysta z wypo
czynku w „Jaskółce"?
Ilość wypoczywających pracowników huty jest niewielka,
w granicach 3 % , a w sezonie około 5% ogółu gości. Praktycznie
jest to śladowa ilość.
Skąd głównie przyjeżdżają ludzie do „Jaskółki"?
Z naszej dokumentacji meldunkowej wynika, że około 65%go
ści przyjeżdża d o nas ze Śląska i Zagłębia. Odnosi się to głównie
do pobytów po sezonie, natomiast w sezonie są to już goście
z całego kraju. Poprzez biura turystyczne rozprowadzamy
skierowania p o całej Polsce. T a k więc mamy gości ze Szczecina,
Gdańska, Poznania, Łodzi, Warszawy, a nawet z Dolnego
Śląska. Teraz sięgamy po krakowskie i tarnowskie.
Na jakich zasadach współpracujecie z biurami turystycz
nymi?
Około stu biur turystycznych stale z nami współpracuje. Jest to
trochę uciążliwe z uwagi na ich ilość, niemniej powodują one, że
obłożenie miejsc jest wysokie. Nieszczęściem jest przyzwyczaje
nie Polaków do planowania wypoczynku w ostatniej chwili. Na
miesiąc przed wyjazdem myśli się o wczasach. My natomiast
prowadzimy sprzedaż całoroczną z możliwością rezerwacji.
Często skierowania sprzedajemy dużo wcześniej na najbardziej
atrakcyjne okresy. Biura turystyczne wykupują skierowania
wpłacając 30% kaucji. Jest to niewygodne dla biur.
Czy współpracujecie z biurami turystycznymi z Ustronia?
Jedynie z „Ustronianką" — są to jednak minimalne ilości
zamówień.
Czy wielu waszych gości przyjeżdża spoza granic kraju?
Z naszych wyliczeń wynika, że rocznie jest to około 1 % ogółu
(ciąg dalszy na str. 2)

Nawet cienka warstwa śniegu nie odstrasza gości „piramid".
Fot. W. Suchta

SESJA Z ODCHODZĄCYM
WOJEWODĄ
— Są osiągnięcia, których nie powinniście się wstydzić
w takich miastach jak Ustroń. Jeżeli to będzie w nadchodzącej
kampanii wyborczej kwestionowane przez przeciwników polity
cznych, to proponuję przygotować się d o obrony, ponieważ stoi
za wami cztery lata osiągnięć i pracy w niewiarygodnie trudnych
warunkach budżetu, skromnego biednego państwa jakim w tej
chwili jest Polska. Cieszę się niezmiernie, że w momencie kiedy
odchodzę ze stanowiska wojewody, ten pomysł na Ustroń, jaki
widzieliśmy wspólnie od paru lat, to znaczy, zachowania funkcji
uzdrowiskowej a jednocześnie uczynienia z niego w niedalekiej
przyszłości centrum kongresowego, na naszych oczach staje się,
krok za krokiem, faktem. Nie mam innej możliwości od
wdzięczenia się państwu j a k w sposób, który za chwilę uczynię:
Chciałem przekazać na ręce p a n a przewodniczącego honorową
(ciąg dalszy na str. 4)
Nowo otwarty

SALOIM M E B L O W Y

w pawilonie handlowym na os Manhatan, poleca:

— segmenty młodzieżowe
— segmenty pokojowe
— segmenty kuchenne

— zestawy wypoczynkowe
— zestawy 3 + 2 + 1

od
od
od
od
od

4300000
6150 000
3950000
4470000
9000000

zł
zł
zł
zł
zł

Ponadto fotele 1 i 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
i inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. M o ż n a zama
wiać cale komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
od 9.00—17.00, w soboty od 9.00 do 13.00

(ciąg dalszy ze sir. 1)
gości. Głównie przyjeżdżają w okresie letnim i świątecz
nosylwestrowym. Wtedy to jest ich sporo — czasami aż do 50%.
Czy Centralna Informacja i Recepcja kieruje do „Jaskółki" jakichś
gości?
Nawet dosyć sporo. Często tak bywa, że klient rezygnuje na dzień
przed planowanym pobytem. Wtedy takie miejsce zgłaszamy do
C1R. W okresie letnim, pomimo że mieliśmy sprzedane wszystkie
miejsca, Recepcja działała na zasadzie uzupełniania luk, głównie
w weekendy. Przy pobytach na dłuższe okresy ilość skierowań z CIR
była niewielka. Uważam, że jest to pożyteczny w mieście punkt.
Czy w walce o klientów „piramidy" rywalizują między sobą czy też
starają się współpracować?
Prawie wszyscy kierownicy się znają i właściwie nie ma problemu ze
współpracą. Często organizujemy duże imprezy, np. zjazdy, sympo
zja na 300400 osób. Wtedy uczestników trzeba rozlokować w kilku
obiektach. W takich przypadkach bardzo dobrze układa się nasza
współpraca z „Narcyzem", „Orlikiem", „Muflonem", „Rosoma
kiem". Czyli tu w najbliższej okolicy górnego Zawodzia potrafimy
się dogadać i uważam, że jest to dobre współdziałanie. Wszystkie
nasze obiekty są ogólnodostępne — nasi goście nie mają problemów
z korzystaniem z urządzeń okolicznych domów. Mamy przecież
kawiarnie, wypożyczalnie sprzętu, baseny i goście z różnych domów
w zależności od gustu korzystają z tego co im odpowiada. Nato
miast przykre doświadczenie spotkało mnie ostatnio w „Magnolii".
Chciałem tam wejść z żoną na kawę i nie wpuszczono nas do
kawiarni, gdzie można wejść po okazaniu dowodu osobistego.
Spytałem czyje to zarządzenie, na co stojący w recepcji kierownik
odpowiedział, że jego. Powiedziałem mu tylko, że takie zarządzenie
jest chyba nie na czasie i poszedłem na kawę do innego domu.
Przyjeżdżający do nas goście chcą chodzić do kawiarń innych
domów, korzystać z ich urządzeń, oglądać je i naganne jest
zamykanie domu tylko dla własnych klientów. Nie chcę tego
oceniać, gdyż być może kierownik jest uzależniony od dotacji,
niemniej takie zarządzenie jest nie na czasie.
Zawodzie znajduje się w strefie uzdrowiskowej „A". To dobrze czy
źle pana zdaniem?
Gdyby rzeczywiście wszystkie przepisy, nakazy i zakazy były
respektowane to uważam, że funkcjonowanie tej strefy — jeżeli
ustanawia się strefę — miałoby rację bytu. Natomiast, gdy nie
chroni się jej, to nie ma co mówić o przestrzeganiu prawa.
Należałoby więc wszystko zmodyfikować i przystosować do panu
jących warunków. Funkcja Zawodzia z leczniczej będzie moim
zdaniem przechodzić w wczasowoleczniczą. Wystarczy by zmieniły
się warunki otrzymania skierowania do sanatorium na w większym
stopniu odpłatne, by lecznictwo to zaczęło przeżywać kryzys.
Wtedy będzie musiało dostosować swoje rygory do klienteli. Nikt
nie przyjedzie do sanatorium gdzie panują takie jak obecnie rygory.
Został pan prezesem Towarzystwa Rozwoju Turystyki. Co zamie
rza pan zrobić aby zintegrować ustrońskie środowisko zajmujące się
turystyką?
Dużym utrudnieniem we wspólnych działaniach szeregu obiektów
jest różny status własnościowy. Jedne z nich są sprywatyzowane,

TO i o w o
P k o l i c Y
Zdecydowanie nie wiedzie się
w drugoligowych bojach koszy
karzom Piasta Cieszyn. Przegrali
już wszystko co możliwe, zajmują
przedostatnie miejsce w tabeli
i czeka ich powrót do niższej
klasy.
f C l u i a t o TTcfrnńclra

Stara chata „U Niedźwiedzia"
w centrum Wisły otworzyła swe
podwoje dla miejscowych orga
nizacji społecznych. Miasto od
stąpiło lokale m. in. pszczela
rzom, emerytom, kombatan
tom, Towarzystwu Miłośników
Wisły.
*
*
W Cieszynie rozpoczęło działal
ność Stowarzyszenie Osób Niepe
łnosprawnych, obejmujące swym
zasięgiem cały region.
16 stylowych lamp postawiono

Fot. W. Suchla

inne państwowe, inne zakładów pracy i nie wszyscy mają świado
mość konieczności walki o klienta, połączenia wysiłków w tym
kierunku. Po różnych nieporozumieniach w T R T uważam, że nowy
Zarząd ma szansę zintegrować środowisko osób związanych z tury
styką. Chodzi tu także o właścicieli sklepów, punktów gastro
nomicznych, urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych, o dołożenie
starań by zaspokoić potrzeby przebywającego tu wczasowicza.
Bazę hotelową mamy w miarę dobrą, a bardzo złą infrastrukturę.
Klient jeżeli nie będzie widział dbania na każdym kroku o niego
— zrezygnuje. Oczywiście wykorzystają to inni przyciągając tych
niezadowolonych do siebie.
Na ostatnim zebraniuTRT wypowiedziano wiele gorzkich zdań pod
adresem władz miejskich. Czy pan podziela te oceny?
Odnoszę wrażenie, że ojcowie miasta są zainteresowani współpracą
z każdym kto pomoże im w ciężkim zadaniu sprostania wymaga
niom mieszkańców i przebywających tu gości. Myślę, że mieszkańcy
odczuwają potrzebę dostosowania swych działań do przebywają
cych tu wczasowiczów. Zatraca się powiedzenie, że oto znowu
najechała Ustroń „stonka". Teraz chyba wszyscy pragniemy, żeby
ten najazd „stonki" był coraz większy i chyba nikt temu nie jest
przeciwny. To od tej „stonki" zależy nasze powodzenie, gdyż
Ustroń stoi obecnie naturystyce. Myślę, że po ostatnich rozmowach
z władzami miasta, nasza współpraca będzie się dobrze rozwijać.
Poczyniliśmy pewne kroki odnośnie integracji środowiska. Spróbu
jemy przedstawić problemy zagospodarowania ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki na sesji RM w marcu. Przygotowujemy
opracowanie rozwoju turystyki w Ustroniu w najbliższych latach ze
wskazaniem potrzeb i możliwości. Ten program chcemy zaprezen
tować jeszcze przed wyborami samorządowymi.
Kto opracowuje ten program?
Stworzyliśmy kilkuosobową grupę, w której są przedstawiciele
TRT i miasta. Jeżeli ramowy program, który zostanie przed
stawiony w marcu na sesji RM, zostanie zaakceptowany, zabierze
my się do opracowania szczegółów. Chodzi o to by każdy z miesz
kańców, każdy z potencjalnych inwestorów wiedział na co może
liczyć w tym mieście. Myślę, że da to efekty. Jestem optymistą jeżeli
chodzi o rozwój Ustronia i mam nadzieję, że środowiska zajmujące
się turystyką zrozumieją konieczność wspólnych działań.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
wokół Rynku w Skoczowie, Przy
pominają lampy gazowe z począt
ku obecnego stulecia.
60 m sześć, śmieci i odpadów
trafia codziennie na wysypisko
w
CieszynieBoguszowicach.
Miasto chce na wiosnę wprowa
dzić pełną segregację odpadów.
Niecka ma pojemność ponad 14.
tys m. sześć.
Region nie może doczekać się
lokalnego radia. Miało takie wy
startować w Cieszynie i nazywać

się „Stela", ale jakoś cicho wokół
tej sprawy.
*

*

Jesienią obchodzono 100lecie
kościoła ewangelickiego w Pruch
nej oraz 700lecie parafii katolic
kiej w Goleszowie. W tym roku
przypada 200lecie kościoła i pa
rafii katolickiej w Istebnej.
*
Trwa rozbudowa przejścia gra
nicznego w Lesznej Górnej. Ruch
paszportowy osobowy ma tam
ruszyć w czerwcu br.
(nik)

Telekomunikacja Polska S.A. — Zakład Radiokomunikacji i Tele
transmisji w Katowicach informuje, że z dniem 18.4.1993 r. zmieniona
zostanie częstotliwość emisji programu II Telewizji Polskiej, emitowana
z Telewizyjnej Stacji Retransmisyjnej UstrońCzantoria z kanału 39.
Zmiana kanału dokonywana jest w celu uzyskania właściwych
parametrów sygnału TV — uniknięcia silnych zakłóceń interferencyj
nych w obrębie kanału 40 na terenie Ustronia.
•żr

•

ćr

29.1.94 r.
Około godziny 18.15 na ulicy
3 Maja, kierujący samochodem
marki Fiat 126p, mieszkaniec Gli
wic, nie dostosował prędkości jaz
dy do istniejących warunków at
mosferycznych, wpadł w poślizg
i uderzył w płot Nadleśnictwa
Ustroń. Kierowca trzeźwy. Nało
żono mandat karny w wysokości
200 tys. złotych.
29.1.94 r.
Około godziny 18.50 na ulicy
Grażyńskiego, kierujący samo
chodem marki Łada, mieszkaniec
Woli w gminie Miedźna, nie do
stosował prędkości jazdy do ist
niejących warunków drogowych,
wpadł w poślizg i w efekcie do
prowadził do kolizji drogowej
z nadjeżdżającym Fordem Tau
nusem. Kierowcy trzeźwi. Nało
żono mandat karny w wysokości
200 tys. złotych.

Wizytówka PSS „Społem".

Fot. W. Suchta
żr
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W dniu 28.1.1994 r. w sali wystawowej ZDK „Kuźnik" odbyło się
kolejne zebranie Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy". Na spotkaniu
omówiono program działania grupy, udział w aukcji obrazów na rzecz
Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Ustro
niuNierodzimiu. Członkowie zdeklarowali o swojej przynależności do
grupy „Brzimy". Dokonano także wyboru Zarządu:
przewodniczący
— Andrzej Piechocki
wiceprzewodniczący
— Bogusław Heczko
członek zarządu
— Iwona DzierżewiczWikarek

WYJAŚNIENIE
W rozmowie ze mną, pt. „Żadnych atrakcji", która ukazała
się w „ G U " 5/94 wyraziłam się nieprecyzyjnie mówiąc o tragicz
nej sytuacji w Szpitalu Reumatologicznym, chodziło mi o sytua
cję w całej służbie zdrowia, która jest faktycznie tragiczna. Na
szczęście w Szpitalu Reumatologicznym w Ustroniu nie jest aż
tak

Radna Bernadeta Błanik

Ze zbiorów Muzeum

29.1.94 r.
Około godziny 23.30 na ulicy Hu
tniczej został zatrzymany znajdu
jący się w stanie nietrzeźwym mie
szkaniec Cieszyna, kierujący sa
mochodem marki Fiat 125p. Wy
nik badania alkometrem — 1,58
prom. Sporządzono wniosek do
kolegium.
29.1.94 r.
Około godziny 23.40 na ulicy
3 Maja został zatrzymany miesz
kaniec Ustronia, znajdujący się
w stanie nietrzeźwym i kierujący
samochodem marki Fiat 126p.
Wynik
badania
alkometrem
— 2,37 prom. Sporządzono wnio
sek do kolegium.
30.1.94 r.
Funkcjonariusze
Komisariatu
Policji w Ustroniu otrzymali zgło
szenie o włamaniu do baru „Bar
tek", przy ulicy Daszyńskiego.
Skradziono alkohol, papierosy,
słodycze, na łączną kwotę 2 min
złotych. Postępowanie wyjaśnia
jące prowadzi Komisariat Policji
w Ustroniu.
30.1.94 r.
Około godziny 15.55 na ulicy Wiś
lańskiej, kierujący samochodem
marki Golf mieszkaniec Hażlacha
doprowadził do kolizji drogowej
z kierującym Fiatem 126p. Kiero
wcy trzeźwi. Nałożono mandat
karny w wysokości 500 tys. zło
tych.

1.2.94 r.
Około godziny 2.50 Funkcjona
riusze Komisariatu Policji otrzy
mali zgłoszenie o włamaniu do
kiosku „Ruchu" przy ulicy Da
szyńskiego. Skradziono papiero
sy, zapalniczki, dezodoranty, na
łączną kwotę 300 tys. złotych.
Śledztwo trwa.
1.2.94 r.
Około godziny 7.55 Komisariat
Policji otrzymał ponowne zgłosze
nie o włamaniu d o sklepu z pa
miątkami mieszczącego się przy
ulicy Ogrodowej. Skradziono ka
sety magnetofonowe, papierosy,
słodycze na łączną kwotę 3 min
złotych. Postępowanie wyjaśnia
jące i dochodzeniowośledcze pro
wadzi KP Ustroń.
1.2.94 r.
Około godziny 9.45 na ulicy Cie
szyńskiej doszło d o karambolu.
Kierujący samochodem marki
VW Transporter mieszkaniec
Ustronia najechał na tył samo
chodu marki Fiat 126p — własno
ści mieszkańca Wiślicy. Dodatko
wo kierowca „malucha" uderzył
w Skodę Favorit, własności oby
watela Czech. Kierowcy trzeźwi.
Nałożono mandat kamy.
1.2.94 r.
Około godziny 11.20 Komisariat
Policji otrzymał trzecie, w tym
dniu, zgłoszenie o włamaniu. Nie
znani sprawcy włamali się do sa
mochodu Fiat 126p, zaparkowa
nego na parkingu os. Centrum.
Łupem złodziei padły: akumula
tor, gaśnica, pompka, komplety
kluczy i narzędzia. Dochodzenie
w toku.
1.2.94 r.
Około godziny 20.50 na ulicy Da
szyńskiego został zatrzymany
mieszkaniec Tych, znajdujący się
w stanie nietrzeźwym i kierujący
samochodem marki Fiat 126p.
Wynik
badania
alkometrem
—1,11 prom. Sporządzono wnio
sek do kolegium.
2.2.94 r.
Około godziny 19.20 na ulicy
3 Maja doszło d o kolizji drogo
wej, w wyniku której kierujący
samochodem
marki
Polonez
— mieszkaniec Ustronia najechał
na tył samochodu Ford Scorpio.
Sprawca kolizji znajdował się
w stania nietrzeźwym. Wynik ba
dania alkometrem — 2,89 prom.
Sporządzono wniosek do kole
gium.
(M.P.)
się nieopodal wyciągów oraz
w pobliżu tras narciarskich.

25.1. — Zatr7ymano osobę znaj
dującą się w stanie nietrzeźwym,
która zakłócała porządek publicz
ny w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Sporządzono wniosek
do kolegium.

Dawne czasy. Babcia siedząca na progu chaty. Drzeworyt Jana
Wałacha. Zbiory Marii Skalickiej.

29 i 30.1. — Przeprowadzono
kontrolę dróg leśnych. Zwracano
szczególną uwagę na zaparkowa
ne tam wbrew przepisom samo
chody, w miejscach znajdujących

31.1. — Przeprowadzono szcze
gółową kontrolę Zawodzia. Na
kazano uporządkowanie terenu
po przeprowadzeniu rozbiórki
baraków przy ulicy Sanatoryjnej.
1.2. — Interwencja na os. Man
hatan, w sprawie zakłócania po
rządku publicznego przez znajdu
jącego się w stanie nietrzeźwym
mieszkańca tego osiedla.
(M.P.)
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USTROŃSCY
(ciąg dalszy ze str. 1)
odznakę „Za zasługi dla województwa bielskiego" dla wysokiej Rady
Miasta Ustronia — powiedział wojewoda Mirosław Styczeń wręczając
odznakę dla ustrońskiej Rady Miejskiej jej przewodniczącemu Zygmun
towi Białasowi na 52 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 4 lutego.
Dziękując za odznaczenie Z. Białas wręczył M. Styczniowi okolicznoś
ciowy dokument od Zarządu Miasta i Rady Miasta, burmistrz Kazi
mierz Hanus podarował zaś odchodzącemu wojewodzie akwarelę
Bogusława Heczki.
Opisane wyżej wydarzenia kończyły sesję. Wcześniej radni uchwalili
budżet miasta na 1994 rok. Projekt uchwały budżetowej przedstawił
radnym burmistrz K. Hanus. Założono dochody miasta na
70.914.045.000 zł i w tej samej wysokości wydatki. Wypowiadając się
przewodniczący poszczególnych komisji RM akceptowali przedstawio
ny projekt budżetu, co nie dziwi zważywszy, że właśnie komisje
wcześniej szczegółowo rozpracowały projekt. Dyskusja na sesji ograni
czyła się właściwie tylko do propozycji remontu i budowy poszczegól
nych dróg i chodników, a także zastanawiano się w jakim stopniu
zostaną zrealizowane poszczególne zadania, gdyż z projektu budżetu nie
da się tego wywnioskować. Postanowiono więc, że takim szczegółowym
dokumentem do budżetu będzie plan społecznogospodarczy miasta na
1994 rok, który zostanie radnym przedłożony do 20 lutego, tak by
można nad nim dyskutować na następnej sesji. W sumie 16 głosami za,
przy 4 wstrzymujących się i 2 przeciw RM uchwaliła budżet miasta na
1994 rok. (Uchwałę budżetową opublikujemy w całości w jednym
z najbliższych numerów GU).
Debatowano również nad propozycją „Uzdrowiska" podpisaną
przez dyr. K. Grzybowskiego dodania określenia „Zdrój" do nazwy
Ustronia. Część radnych uważała, że nie jest to temat na dzień dzisiejszy,
nie tego oczekują wyborcy, a poza tym będzie to zbyt kosztowne. Inni
skłaniali się ku propozycji, by o zmianę nazwy na Ustroń Zdrój zapytać
mieszkańców w referendum. Trzecia grupa mówiła, iż wystarczą tu
tylko konsultacje społeczne, gdyż i tak decyzja o zmianie nazwy zależy
od szefa Urzędu Rady Ministrów. W głosowaniu stanowisko tej trzeciej
grupy większością odrzucono, natomiast w głosowaniu nad możliwoś
cią zmiany po referendum, za było 7 radnych, 7 przeciw i 7 wstrzymało
się od głosu. W takiej sytuacji przeważa głos przewodniczącego, lecz Z.
Białas zrezygnował z tego prawa wobec takiego rozkładu głosów. Tym
samym nazwa Ustronia na razie pozostanie bez zmian.
Na sesji zajmowano się także przygotowaniem referendum w sprawie
„podatku od śmieci". (Sprawie tej poświęcimy więcej miejsca w najbliż
szych numerach GU).

Rudolf
Urodził się 10.VIII.1906 roku w Klimkowicach koło Opawy. Szkołę
Podstawową kończy w 1918 roku w Ustroniu, zawód malarza pokojo
wego zdobywa u starszego brata Leonarda. W 1927 roku zaczyna się
stały kontakt M. Demla z artystą Ludwikiem Konarzewskim. M. Demel
dokonuje polichromii kościołów w Niełakniu, Odrowążu i Grajewie
a także i innych miejscowościach według projektu Ludwika Konarzews
kiego (seniora).
Kontakt z artystą niewątpliwie zaważył na rozwinięciu się drzemią
cych uzdolnień plastycznych. W 1928 roku namalował pierwszy obraz.
Odtąd praca rzemieślnicza szła w parze z pracą twórczą. Mija pięć
dziesiąt lat pracy dla regionu, gdyż twórczością dokumentował przeo
brażający się pejzaż beskidzki: utrwalił kurne chaty, koszory z owcami,
folusze, a nade wszystko piękno natury: potoki, pstrągi, grzyby,
zwierzynę leśną i kwiaty. Doczekał się wystaw w Bytomiu, Gliwicach,
Katowicach, Warszawie, Bielsku, Cieszynie i Wiśle. Wiele też prac
znajduje się za granicą. Stale R. Damel prezentuje swoje prace
w skromnej pracowni w WiśleDziechcince.
Zakotwiczony w Krakowie
ustroniak Tadeusz Dytko, znany
m.in. z publikacji w G U o pobycie
na Bliskim Wschodzie oraz o „M
ałym Janku z R A F " tym razem
pokusił się o napisanie minipowie
ści sensacyjnej.
„Kierownik wyciągu krzeseł
kowego na Czantorię zachował
przytomność umysłu i w porę wy
łączył agregaty napędzające ko
lejkę." — takich sensacyjnych
momentów czytelnik znajdzie
więcej w historii dziejącej się
w Ustroniu, a zatytułowanej
przez T. Dytkę „DUCH RY
CERZA"

Moment wręczenia uroczystego dokumentu. Od lewej: Z. Białas, M.
Styczeń, Tosia, F. Korcz. Z urlopu na sesję M. Styczeń przybył z córką.
— Starając się być wierny Bogu, ojczyźnie i rodzinie, ta ostatnia ma tu
niekwestionowane pierwsze miejsce — tłumaczył wojewoda.

Rewia na lodzie * Rewia na lodzie
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CZAS ROCZNYCH ZEZNAŃ
PODATKOWYCH ZA 1993 R.
PIT30, 31, 32, 33, 34, 40 sporządza

USTROŃ, URZĄD M I A S T A (parter, pok. 9)
w każdą środę 8.00—14.00

Jak co roku w ferie zimowe w Ustroniu robi się tłoczno.
Postanowiliśmy sprawdzić jak tegoroczny zimowy wypoczynek
wygląda w niektórych domach wczasowych i ustrońskich szkołach.
W Szkole Podstawowej n r 5 w Ustroniu Lipowcu odpoczywa
45osobowa grupa młodzieży szkolnej z Konina oraz 9osobowa
grupa sportowców z A Z S — Katowice. Opiekunowie i wychowaw
cy we własnym zakresie organizują dzieciom czas wolny. N a
początku tygodnia d o Szkoły w Nierodzimiu zawitała 100 osobowa
grupa modlitewna Kościoła Katolickiego z Kuźni Raciborskiej. 70
dzieci pracowników Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice" pod
opieką 6 wychowawców przebywa na zimowisku w Szkole Pod
stawowej nr 3 w Ustroniu Polanie.

FERIE
Z ATRAKCJAMI
Mali mieszkańcy Ustronia są w tej szczęśliwej sytuacji, że nie
muszą wyruszać na poszukiwanie świeżego powietrza. Nie narzeka
ją też na nudę podczas dwutygodniowego wypoczynku nawet jeśli
pozostali w domu. W ustrońskiej „piątce" i „szóstce" nie zapom
niano o swych podopiecznych. Przez d w a pierwsze tygodnie lutego
specjalnie dla nich otwarto te dwie szkoły. Codziennie od rana do
wieczora można było korzystać z sal gimnastycznych. Zainter
esowanie zajęciami, które przeprowadzane były w szkołach przeszło
najśmielsze oczekiwania. Ponadto przygotowano cykl różnych
konkursów i zabaw organizowanych na świeżym powietrzu.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 skorzystała z nieobecności
ruchliwej latorośli i czas wolny od nauki przeznaczyła na przep
rowadzenie remontów w całym budynku.
Choć przed feriami śniegu w naszym mieście nie starczyłoby ani
na lekarstwo i niektórzy kierownicy domów wczasowych bali się, że
ich ośrodki nie będą całkowicie wykorzystane, to większość miejsc
wcześniej zarezerwowano. Z wielkim trudem 31 stycznia można
było jeszcze znaleźć pojedyncze wolne pokoje. Z informacji, jaką
otrzymaliśmy w Centralnej Informacji i Recepcji wynika, że tylko
nieliczne domy wczasowe na terenie naszego miasta dysponowały
pokojami na ferie. W całym mieście przed spodziewanym najazdem
turystów ceny poszły w górę.
W D W „Ondraszek" w Ustroniu Jaszowcu przebywa 120 osób.
Są to przede wszystkim rodziny w Warszawy, Krakowa i Śląska.
50% przebywających w tym ośrodku turystów przyjechało n a
skierowania z Kopalni Centrum Szombierki z Bytomia. W pierw
szym dniu pobytu kierownicy ośrodka zorganizowali nocne wyjście
na Równicę. P o n a d t o wycieczki autokarowe z przewodnikiem do
Cieszyna, Wisły, spotkanie z folklorem, bale dla dzieci, dyskoteki,
wieczorki taneczne dla dorosłych, kuligi doliną Białej Wisełki oraz
ogniska.
100% obłożenie jest również w D W „Mazowsze". N a dwutygod
niowych wczasach przebywają tam przede wszystkim rodziny
z Płocka, Łodzi, Opola, Warszawy, Kędzierzyna Koźla. Nie
zapomniano o atrakcjach i zorganizowano kulig na Kubalonce
z pieczeniem kiełbasy, wycieczki autokarowe do Istebnej, Koniako
wa i Cieszyna. Ponadto zwiedzano zamek w Pszczynie.
W D W „Kolejarz" frekwencja również nie spadła poniżej 100%.
Przebywają tutaj pracownicy Polskich Kolei Państwowych z całego
kraju wraz z rodzinami. W czasie siedmiodniowych pobytów wzięli
udział w kuligu na Stecówkę, wycieczkach d o Cieszyna, Koniako
wa, Istebnej i Pszczyny. Bawili się na karnawałowych wieczorkach
tanecznych.
Na brak turystów nie może narzekać także kierownictwo D W
„Juhas". W ośrodku w Jaszowcu przebywa 110 osób z całej Polski.
Kierowniczka D W „Nauczyciel" poinformowała nas, że dla
swoich 100 gości zorganizowała szereg wycieczek autokarowych
i pieszych. Dla wszystkich miłośników gry w pingponga czynna jest
sala gier sprawnościowych. Turyści z Warszawy, Krakowa, Łodzi
mogą korzystać z biblioteki, kawiarni, sauny, gabinetu masażu,
wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Ponadto organizowane są
dyskoteki, kuligi, pieczenie kiełbasy, oraz projekcje filmów video.
Z ciekawą propozycją wystąpił dla swoich gości D W „Ziemowit".
Zorganizował dla nich szeroki wachlarz imprez, między innymi:
turniej tenisa stołowego dla dzieci z nagrodami, turniej bilardowy
dla dorosłych, wycieczki autokarowe d o Ustronia Polany, na
Równicę pod Czarcie Kopyto, d o Wisły Czarnej, dyskoteki,
wieczorki taneczne.
W „Maciejce" z wypoczynku korzysta 170 osób z całej Polski.
Przyjechali d o naszego miasta za pośrednictwem biur podróży
„Panorama" i „Turysta" z Łodzi oraz bielskiego „Inturu". Są
również goście indywidualni.

Fot. W. Suchta
190 osób przebywa w D W „Sokół". W 70% są t o goście
indywidualni z Łodzi, Warszawy, Górnego Śląska a w 30% z biur
podróży. 15% turystów przyjechało n a pobyty siedmiodniowe,
a 75% na czternastodniowe. Kierownik tego ośrodka poinfor
mował nas, że w przeważającej części są to matki z dziećmi. Jak na
razie są bardzo zadowoleni z pobytu, a niektórzy dokonali już
rezerwacji na następny rok.
Największą liczbą gości może pochwalić się „Orlik". Przebywa
w nim 210 osób z kraju i zagranicy. Dla wszystkich lubiących ruch
na świeżym powietrzu i sportowe emocje, przygotowano liczne
zawody na śniegu i kuligi. Ponadto dyskoteki i wieczorki taneczne
dla dorosłych. Ciekawa jest również propozycja A d a m a Nowaka
z Agencji Artystycznej „ I M P R E A R S " , który w tym ośrodku
zorganizował cyrkową bufonadę. Chcąc w najlepszy sposób zabez
pieczyć swych gości przed kradzieżami samochodów zorganizowa
no na czas ferii płatny parking strzeżony. W a r t o dodać, że między
14 a 20 lutego w tym ośrodku przebywać będą kolejni laureaci
programu telewizyjnego „ R a n d k a w ciemno".
(MP)

List da redukcji
Gdy zainstalowano nam automatyczne zawory przy kaloryferach
zbuntowaliśmy się, bo nie znaliśmy ich działania. Chociaż nie na
wszystkich piętrach działają tak jak w instrukcji, ale nareszcie na ostatnim
piętrze też jest ciepło! Skończyły się kombinacje z kryzami na niższych
piętrach, co powodowało, że jedni wygrzewali się a drudzy marzli. Kryz
w tych zaworach niema. Kombinacje niemożliwe. Ja marzłam przez 14 lat!
W moim mieszkaniu było tylko 1316 stopni, za co płacić musiałam tyle
samo co ci, co mieli aż 26 stopni, nie wiem. Może Spółdzielnia Zacisze
zwróci część opłat za centralne ogrzewanie tym co marzli, bądź anuluje to
tym co zalegają z komornym, bo dopiero teraz mają ciepło.
Grażyna Pawlik

Sprostowanie
W artykule „Za męstwo i odwagę" G U 394 mylnie podaliśmy imię
Bogusława Szymali za co zainteresowanego przepraszamy.

OBIEKTYW...
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Do odbioru w redakcji
portfel.

Ogłoszenia drobne

znaleziony

Znakowanie samochodów — ponie
działek, środa, piątek 12—17. Ustroń,
ul. Stalmacha 7, tel. 2601.

Zatrudnię spawacza oraz siłę biurową
ze znajomością języka niemieckiego
oraz pracy na komputerze. Tel. Jawo
rze 310 po godz. 18.00.

Sprzedam okna skrzynkowe mało uży
wane. Ustroń, tel. 3368 p o 16.00.
Sprzedam koparkę KS251, tel. 3201
od 7.00—15.00.

Sprzedam ciągnik TZ4 K14 produkcji
czeskiej z przyczepką i pługiem do
odśnieżania. Ustroń, Olchowa 3.

Pricstrajanic telewizorów SECAM
PAL. Ustroń, ul. Sikorskiego 4, tel.
34—09 lub 3333.

^Chętni d o odbioru^
odpadów
popro
dukcyjnych (zle
w e k ) proszeni s ą
o kontakt z
S.U. „Róża",
l Ustroń, ul. Szpitalna 1.

Podziękowanie od emerytki z Ustronia
dla Mirosława Noszki — pracownika
Straży Miejskiej — za życzliwość i bez
interesowną pomoc okazaną starszej
i chorej osobie.
Poszukują mieszkania d o wynajęcia
(M2, M3). Ustroń, tel. grzecznościo
wy 3534 wew. 640.

Dziewczyny z klasy regionalnej L O Wisła wystąpiły w Ustroniu.
Fot. W. Suchta

SONY

MAGIEL ELEKTRYCZNY
U S T R O Ń , ul. 3 M A J A 9
«STANDARD»
ZAPRASZA

U S T R O Ń Tel. 2334

.

zaprasza pt. klientów do swego punktu (z tylu
sklepu PEWEX) od poniedziałku do piątku 9—17

RATY RATY RATY RATY RATY RATY

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA
DOMOWEGO

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

.H.

2 1 U s t r o ń , ul.
tel. 3 5 1 4 ,

Kościelna
fax 2620

zawiadamia, że posiada w ciągłej sprzedaży

PŁYTY PILŚNIOWE
SZEROKI ASORTYMENT!
KONKURENCYJNE CENY!

Wystawy stale:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej K . i B. Heczko
— wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa Alicji OpuchowskiejSzymańskiej „Zatrzymane w skórze"
Muzeum czynne od poniedziałku d o piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.0D—13.00, w niedzielę po uprzed
nim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
czynne od wtorku d o soboty od 9.00 d o 13.00
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

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

...CZYNI CUDA

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
Fot. W. Suchta

zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół
wokalny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne, koło modelarskie.
W czasie ferii zimowych — wyjazdy n a narty i basen

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
12.2.1994 r. godz. 16.45 Koncert Nauczycielskiej Estrady Ludowej
„Czantoria" w kawiarni Szpitala Uzdrowiskowego
12.2.1994 r. godz. 19.00 Koncert Nauczycielskiej Estrady Ludowej
„Czantoria", Sanatorium Uzdrowiskowe „RÓŻA".
„Pieśniczki spod Czantorii"
17.2.1994 r. godz 1830 Koncert z cyklu: Muzyka dla serca" — hity
z krainy opery i operetki
Górnośląskie
Centrum
Rehabilitacyjne
„Repty"
— Ustroń Zawodzie. Bilety w cenie 40 000 zł d o nabycia
w recepcji.

Sport:
19.2.1994 r. godz. 9—14 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO dla
mieszkańców Ustronia — Szkoła Podstawowa nr 2

Mieszkając i pracując w Kato
wicach każdą wolną chwilę spę
dzałem w Tatrach lub Beskidach.
Taki też był mój pierwszy kontakt
z Ustroniem. Pamiętam dzień po
czątkiem lat 50 i bardzo nieprzyje
mny wiatr, który w lecie tak wysu
szył liście, że zaczęły spadać
z drzew. Trudno byłoby wtedy
uwierzyć, że tu może powstać
uzdrowisko, że tu będą przyjeż
dżać ludzie odzyskiwać zdrowie.
Gdy w czasie studiów jeździłem na
nartach w AZS, startowałem na
zawodach na Czantorii. Wtedy
zobaczyłem Ustroń zupełnie ina
czej: ładne, niewielkie góry, które
wtedy nie były jeszcze tak zabudo
wane, a zetknięcie się z ludźmi tu
mieszkającymi, było dla mnie bu
dującym zaskoczeniem.
W 64 roku zaproponowano mi
udział w komisji mającej się zająć
zagospodarowaniem Beskidów.
Nieżyjący już, świetny architekt
i urbanista, Jan Frydel, prowadził
prace nad zagospodarowaniem
Beskidów dla celów GOP. W tym
czasie zrodziła się koncepcja, aby
Brenna była ośrodkiem dla dzieci,
Ustroń zajął się lecznictwem, Wis
ła turystyką i sportem niekwalifi
kowanym, a Szczyrk sportem
kwalifikowanym. Bardzo mi się
spodobało, że dzieci dostaną swo
ją enklawę górską, a Ustroń bę
dzie leczył ludzi. Przestudiowałem
historię Ustronia i jego długą tra
dycję lecznictwa.
Z mym przyjacielem Aleksand
rem Frantą założyliśmy w Kato
wicach pierwszą i przez długi czas
jedyną w Polsce, autorską praco
wnię projektową. Mieliśmy wtedy
okazję współpracować ze znako
mitą postacią — Jerzym Ziętkiem.
Przez niego właśnie zostaliśmy za
proszeni do rady mającej zajmo
wać się różnymi przedsięwzięcia
mi na Śląsku. Między innymi pro
jektowaliśmy w Jaszowcu Dom
Nauczyciela, w Łabajowie szkołę
klimatyczną, która niestety nigdy
nie powstała. Zostaliśmy też za
proszeni na posiedzenie Wojewó
dzkiej Rady Narodowej, gdzie
Frydel referował sprawy Ustro
nia. Zaproponował, by na Zawo
dziu obok Źródełka Żelazistego
zlokalizować sanatorium na 200
łóżek. Oczywiście przyjęliśmy to
zlecenie z zainteresowniem, jako
że szczególnie interesowała nas
architektura ziem górskich.
Gdy przyjechaliśmy do Ustro
nia doszliśmy do wniosku, że jed
no sanatorium na 200 łóżek nicze
go nie załatwia. Tak piękny stok
powinien być zagospodarowany
projektowo od razu w całości.
Powiedzieliśmy o tym J. Ziętkowi
i on zlecił nam opracowanie

całościowej koncepcji. Lekarze
sugerowali, by powstały trzy sa
natoria. Nasz pierwszy pomysł to
8 obiektów na terenie między po
tokiem Gościradowiec a głęboką
debrą przed drogą na Równicę.
Miało się tam zmieścić sanato
rium na 600 łóżek, zakład przyro
doleczniczy i parę mniejszych bu
dowli.
W tym okresie zaczęło mieć
problemy uzdrowisko w Jastrzę
biu stale niszczone przez górnict
wo. Stworzyło to realną podstawę
budowy uzdrowiska w Ustroniu.
Dyrektor Uzdrowiska Jastrzębie,
dr Jan Rottermund, został zobo
wiązany przez WRN w Katowi
cach do przygotowania programu
zastępczego dla Uzdrowiska Jast
rzębie. Spotkaliśmy się wtedy
wszyscy razem i zaczęliśmy się
zastanawiać, jaki to powinien być
program. Zaczęło się jeżdżenie po

ście nie katastrofalne. Są pewne
sprawy, które dziś rozwiązalibyś
my lepiej, wygodniej, ładniej. My
ślę o większym zróżnicowaniu
„piramid" aniżeli ma to miejsce.
Jak zrodziła się nasza wewnętrzna
zgoda na powtarzanie obiektów?
Otóż zastanawiając się nad tym
jak złożyć wyrazy hołdu architek
turze ludowej jeździliśmy po gó
rach i obserwowaliśmy wsie. Ka
mesznica, Istebna, Koniaków za
budowane były domami podo
bnymi do siebie w skali i róż
niącymi się detalami. Z daleka
wyglądały one jak perełki, wśród
których wyróżniała się większa
budowla — zazwyczaj kościół.
Doszliśmy do wniosku, że jeżeli
zaprojektujemy powtarzające się
budynki a wśród nich większy
zespół, to będzie to ta sama idea,
która występuje w naturalnym
kształtowaniu wsi. Na pewno by

Pieniędzy z Jastrzębia nie było
tak dużo, aby wybudować całe
uzdrowisko. Wobec tego J. Ziętek
zaczął werbować kopalnie, huty,
związki zawodowe, handel itp.
Dostaliśmy w ten sposób kilka
dziesiąt zgłoszeń. W tym czasie
pełniłem funkcję prezesa Stowa
rzyszenia Architektów Polskich,
byłem członkiem Rady Między
narodowej Unii
Architektów
i miałem rozmaite kontakty. By
łem też kilka lat w USA i w ten
sposób zebrałem bardzo bogaty
materiał z całego świata. Tak po
wstała idea: domy na 200 łóżek,
sanatorium na 800 miejsc i duży
zakład przyrodoleczniczy. Kon
sultowaliśmy to z instytutami kar
diologii, reumatologii, instytutem
Matki i Dziecka. W sprawę zaan
gażowanych było bardzo wielu
najwybitniejszych specjalistów.
Po przyjęciu pierwszej koncepcji
rozpoczęło się projektowanie rea
lizacyjne. Pierwszym obiektem
wybudowanym na tym terenie był
budynek dyrekcji przystosowany
do wszystkich celów związanych

uzdrowiskach polskich, czeskich,
ja ponadto oglądałem uzdrowiska
w Szwajcarii. Ułożyliśmy pro
gram, z którego wynikało, że
Ustroń jest w stanie pomieścić
7000 łóżek w różnych obiektach.
Przy tym chcieliśmy tak uformo
wać uzdrowisko, by nie zabiło
charakteru miasta.
W tej chwili wyrazistej archite
ktury ludowej w Beskidach już nie
ma. Nawet w Istebnej są to re
sztki, pojedyncze chałupy. Sam
Ustroń nie miał niczego wyróż
niającego, natomiast posiadał ba
rdzo ładną skalę miasta z kilkoma
pięknymi obiektami. Spróbowali
śmy wobec tego zaproponować
taką formę, która poprzez swój
kształt byłaby wyróżniająca od
miasta, a równocześnie wpisywała
się w krajobraz. To wpisywanie
polegało na poszukaniu związ
ków ze stokami górskimi, kształ
tem świerków. Tak powstał po
mysł „piramidy".

łoby lepiej, gdybyśmy wtedy mo
gli różnicować budynki w ten spo
sób, że pozostawałyby na bazie
„piramidy", ale byłyby trochę
większe, mniejsze, rozczłonkowa
ne. Mieliśmy takie projekty. Nie
stety niemądrzy ludzie doszuki
wali się oszczędności tam, gdzie
były one najmniej istotne. Np.
dwadzieścia kilka lat temu, nas
jako architektów, karano za to, że
w każdym pokoju jest łazienka.
Była o to piekielna awantura. Za
mierzano obciążyć nas kosztami
dokumentacji, którą chciano od
rzucić. Dzisiaj często słyszę pyta
nie: dlaczego łazienki są takie ma
łe?

z budową. Następnie powstało 12
domów dla wyższego personelu
medycznego. Rozpoczęto też bu
dowę gmachu sanatorium.
Podczas realizacji Zawodzia
spotkaliśmy wielu znakomitych
fachowców, począwszy od zwyk
łych robotników, a skończywszy
na majstrach i kierownikach. Z ty
mi ludźmi po dziś utrzymujemy
kontakty. Dawała nam ta budo
wa niebywałą satysfakcję, a praw
dziwą nobilitacją jest dla nas mo
dyfikacja herbu Ustronia, gdzie
nasz obiekt — piramida, znalazła
się jako symbol. Rzadko się to
zdarza architektowi za jego życia.
notował: ws

Nie ma na świecie projektu,
który zostałby od początku do
końca zrealizowany bez zmian.
Były i nasze potknięcia, całe szczę

Hotel Tulipan zaprasza na
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Farby, kleje, kasetony, tapety, drzwi
Nasiona, nawozy, torf
Materiały budowlane
oraz to co potrzebne w domu, można
kupić w sklepie
Jakie ceny?
ZPUH „ S I G M A T "
Przekonaj się sam
USTROŃ HERMANICE
Dostawców i producentów zapraszamy do współ
pracy. Ustroń, ul. Skoczowska 74, tel. 3201

Już od końca grudnia przeby
wają w Ustroniu przedstawiciele
firmy A. C. E. Aviation z Płocka
ze swym helikopterem. Fakt, że
styczeń tego roku nie obfitował
w opady śniegu i nie było w na
szym mieście zbyt wielu gości,
spowodował zawieszenie lotów.
Niezbyt pogodny pierwszy ty
dzień ferii też nie przyniósł zbyt

wielu dochodów obsłudze latającej
maszyny. Jak nam zdradził pilot,
zarobki wystarczają jedynie na
utrzymanie, a i to nie zawsze. Cena
biletu —100.000 za lot nad Ustro
niem nie jest zbyt wygórowana,
zważywszy że helikopter pali 3001.
na godz. Oczywiście, tak jak w la
tach ubiegłych, warkot nad mias
tem budzi sprzeciw mieszkańców.

Roztomili

ustróniocy!

Sóm żeście już, ludkowie złoci, przirychtowani do tego Walyntego,
kierego trefi za pore dni, w pyndziałek szternostego lutego? Nó,już isto po
trzeci roz bydymy to świynto lodprawiali. Jak nastały nowe porzóndki, to
zaczyli u nas to świynto lodprawiać, snocipiyrszy roz to było w dziewiynć
dziesióntym drugim roku we Warszawie. Ale snociprzeddrugóm wojnom,
jako to prawióm, za starej Polski, też ty walentynki lodprawiali. Jyny
potym po wojnie, jak prziszly inaksze porzóndki, jakosi my w Polsce
przestali to świynto lodprawiać. Nó, bo ty walyntynki to je taki świynto
tych, co sie majom radzi, a za tych dawniejszych porzóndków to trzej a było
mieć najraczyj naszych sómsiadów ze Wschodu, potym naszóm, jako to
nazywali, przewodnióm sile narodu, nó i robotę dlo szynścio tych, prowda,
prziszłych pokolyń. Tóż kiery by wtynczos chciołsie chwolić, że mo jeszcze
kogosi rod tak jyny dlo siebie? Nó, trzeja prziznać, że potym władze też,
jeszcze za downych porzóndków, popuściły i każdy móg mieć rod, kogo se
chcioł. Ale ludzie sie mieli radzi miyndzy sobóm i bez tego walyntyn
kowego świynta, bo jak jedyn drugigo mo rod, to każdy dziyń je do nich
świyntym. Nó, ale jak my już to świynto zaczyli na nowo lodprawiać, tóż
byjmy radzi, że mómy zaś jednóm wiyncyj przeieżytoś do winszowanio.
Łóńskiego roku na Walyntego żech winszowała wszyckim niewydanym
i nieżyniatym, coby sie do końca roku powydowali i pożynili. Kapkę to
winszowani pumóglo, bo jednako cosi tych wiesiel łóńskiego roku było, aji
jedna dzieuszka z naszej redakcyji też sie lóńskigo roku wydala. Tóż
winszujym tym, co łóńskiego roku z wiesielym nie zdóńżyli, coby ich to
w tym roku nie minylo. A tym wszyckim, co sóm już dlóżyjabo krócyj po
ślubie społym, winszujym, coby sie fórt tak mieli radzi, jako na samym
poczóntku.
Tu żech chciała paniczkóm poradzić, co majóm robić, coby jejich
panoczkowie byli dycki zadowolyni. Po piyrsze trzeja panoczka wy
chwolać ifórt mu prawić, jaki ón je szykowny, móndry i robotny. Nó, kiery
panoczek by nimiol rod takij paniczki, co go fórt chwoli? Po drugi, trzeja
panoczkowi daćspocznóć.jak przidzie utropióny z roboty, a nie od razu we
dwiyrzach narzykać, że dziecka były dzisio straszecznie sporne, że
przyszło moc płacynio za ełektryke abo że sie nóm ziełosko przepoliło
i skyrs tego koszule nie sóm wybiglowane. Na dyć o tych wiecach je doś
czasu prawić nieskorzij, jak se już panoczek kapkę dychnie. A po trzeci
przeważnie każdy panoczek je rod, jak przidzie z roboty i może se zjeś
dobry łobiod. Dyć to już downo prawióm, że przez żołóndek sie tryfio do
serca.
Tóż wyprubujcie ty rady, roztomiłe paniczki, i bydziecie widziały, co sie
u was dóma polepszy. A wszyckim winszujym, coby to walyntynkowe
świynto tych, co sie majóm radzi, trwało przez cały rok.
Hanka z Manhatanu

POZIOMO: 1) wreszcie sypnęła śniegiem 4) otoczenie króla 6)
filmowej nie wypadało 8) atrybut kościelnego 9) lisia ozdoba
10) na psiej szyji 11) baśniowy otwierał się 12) zastój, bezwład,
13) udaje towar na wystawie 14) wyciągarka w stoczni 15) żyje
„dzięki" ZUSowi 16) patrzałki 17) potrawa z jaj 18) dopływ
dolnej Odry 19) niedorajda 20) pląsy, tańce
PIONOWO: 1) zakątki, zaułki 2) mały motocykl 3) dużo żon
4) zwierzchnik kościoła w Tybecie 5) urządzenie wieloczynnoś
ciowe 6) niegrzeczność, bezczelność 7) roztoczobójcze środki
chemiczne 11) wysłannik obcego wywiadu 13) dolny żagiel
(bezansztaksel) 14) jeden ze znaków zakazu

100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy 100 tysięcy

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 25.2.94 r.
Rozwiązanie Krzyżówki N r 2
WIOSNA W STYCZNIU
Nagrodę wylosowała Anna Podżorska z Ustronia, ul. Choin
kowa 12. Zapraszamy do redakcji.
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