Wiosenne dziewczyny.
Dlaczego zdecydował się pan na napisanie książki, głównie
o Jaruzelskim, która nie stawia go w korzystnym świetle?
W służbach specjalnych przepracowałem kilkadziesiąt lat i nau
czyłem się trzymać język za zębami. Gen. Jaruzelski napisał
książkę, w moim odczuciu fryzującą historię korzystnie dla
niego, zresztą zawsze bardzo dbał o swój pozytywny wizerunek
polityczny. D o d a m jeszcze, że wcześniej generał Kiszczak
napisał swoją książkę, w której skutecznie się wybielił. Uznałem,
że mój czas milczenia się skończył, bowiem tajemnica obowiązu
je dwie strony — zarówno przełożonych jak i podwładnych. Po
publikacjach generałów poczułem się opluty przez dwóch moich
byłych szefów. Z ich książek wynika, że oni byli bardzo
porządni, a służby specjalne były stadem hien, które zniewoliły
ten naród. Czytając ich książki można dojść do wniosku, że
Jaruzelski z Kiszczakiem nie wiedzieli, że w kraju internowano
10 tys. osób, że inwigilowano i podsłuchiwano naród i aby
skutecznie zastraszyć go nie cofnięto się przed zbrodnią dwu
krotnego strzelania do społeczeństwa.
Ile pana zdaniem jest prawdy w książkach Kiszczaka i Jaruzels
kiego?
Nie jestem aptekarzem i trudno t o wyważyć. Generalnie każdy
kto pisze autobiografię, chce się zaprezentować w najkorzyst
niejszym świetle. Szczególnie dotyczy to byłego dyktatora.
W realnym socjaliźmie nic nie mogło się zdarzyć bez wiedzy
pierwszego sekretarza. G d y Kiszczak z Jaruzelskim mówią, że
nie dawali zgody na strzelanie, to j a nie wiem, kto w takim razie
o tym decydował — pułkownicy?, sierżanci?
Nie zostały więc żadne materiały obciążające generałów?
Praktycznie zniszczono prawie wszystko, w tym stenogramy
z posiedzeń Biura Politycznego, gdzie Jaruzelski stawiał zada
nia, jak należy spacyfikować „Solidarność".
W pana książce rysuje się dość nieciekawy obraz generalicji
LWP. Nie są to intelektualiści i abstynenci.
Nie, nie... Generałów było około 250 i nie wolno uogólniać na
podstawie kilku osób mających ciągoty d o butelki.
Opisuje pan generała piszącego „już" przez „ ó " i „rz".
Był rzeczywiście taki generał. G d y mu zwróciłem uwagę, obraził
(dokończenie na str. 2)

Fot. W. Suchta

W związku z wizytą papieża w Skoczowie powołano sztab mający na
celu odpowiednie zabezpieczenie pobytu Jana Pawła II. W skład sztabu
wszedł podkomisarz Zbigniew Kowalski — zastępca komendanta
ustrońskiego Komisariatu. Jak nas poinformował, przygotowania
przebiegają sprawnie, codziennie dokonywana jest analiza materiałów,
zabezpieczeń itp.
— Jest to ogromne przedsięwzięcie — mówi podkomisarz — Nacisk
kładziemy przede wszystkim na bezpieczny pobyt papieża w Skoczowie
i bezpieczny przepływ ogromnej liczby ludzi.
Na razie nie można konkretnie powiedzieć, ile osób zjawi się
w Skoczowie, choć szacunkowe dane mówią o około 500 tysiącach.
Trasa przejazdu papieża objęta jest ścisłą tajemnicą. Wiadomo, że nie
będzie można mieć ze sobą kwiatów, większych plecaków, które
mogłyby utrudniać przemieszczanie się.
— Dobrze by było, aby pielgrzymi nie zabierali ze sobą pieniędzy, gdyż
z całej Polski przyjadą kieszonkowcy, aby wykorzystać panujący w wielu
miejscach tłok — kończy Z. Kowalski.
(mat)
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Salon Mody Miss K.
m a p r z y j e m n o ś ć p o w i a d o m i ć swe K l i e n t k i o p r z y 
znaniu m u wyłączności sprzedaży kolekcji mistrza
Jerzego A n t k o w i a k a , twórcy firmy „ M o d a Polska".

Zapraszamy codziennie w godzinach 10.00—20.00
Jaskółka czyni piękno!

(dokończenie ze sir. 1)

Fot. W. Suchta
się: „ C o wy mi tu pułkowniku mówicie, ja studia pięcioletnie
skończyłem w 8 miesięcy." Skomentowałem to, że widocznie
generał był bardzo zdolny, bo j a studiowałem całe 5 lat.
Mechanizm awansu w M O N i M S W podlegał bezpośrednio pod
Biuro Polityczne i pierwszego sekretarza. System ten nie
zasadzał się na tym kto jest najzdolniejszy, tylko na tym kto jest
najwierniejszy. K t o wykona każde polecenie. Stąd brała się siła
realnego socjalizmu w państwie totalitarnym. Był to typowy
wzór radziecki. Po co np. Jaruzelski miał awansować na
generała pułkownika, który później otrzymując rozkaz strzela
nia do własnego narodu chciałby go mieć n a piśmie. Dlatego
awansował pułkowników przeciętnych, ale na tyle mądrych, iż
zdawali sobie sprawę, że Jaruzelski mógł wybrać ich zdolniej
szych konkurentów. Dlatego byli mu ślepo wierni, ale również
i bardzo przebiegli, gdyż z wielkich strażników socjalizmu
zrobili się obrońcami demokracji i religii, z którą tak skutecznie
wcześniej walczyli.
Charakterystyczny jest opis polowania, na którym pijana genera
licja strzela do zwierzyny, prawie że na sznurku ciągniętej pod
lufy. Nie byli to więc ludzie z klasą?
Oczywiście na tym tle Jaruzelski jawił się jako człowiek wyjąt
kowy. Znał ten cały teatr i nie brał w nim udziału. Jeszcze jedna
jest charakterystyczna sprawa. D o połowy lat 60. awanse
w wojsku odbywały się kilkakrotne w roku. G d y Jaruzelski
został ministrem wprowadził sztywne reguły awansu. Np. od
porucznika d o kapitana musiało minąć co najmniej 4 lata,
z kapitana na m a j o r a 5 lat. Jaruzelski osiągnął stopień generała
w wieku 33 lat i dlatego też postawił te bariery, aby uniemożliwić
szybki awans swym młodszym konkurentom. Generałem moż
na było zostać najwcześniej w wieku czterdziestu kilku lat.
Sporo pan pisze o donosicielstwie panującym wśród elit politycz
nych PRL. Wszyscy na wszystkich zbierali „haki", a nad tym
wszystkim czuwał generał rozczytujący się po nocy w donosach.
Czy to faktyczny obraz?
System był taki, że ministrowi obrony podlegał wywiad i kontr

W ciągu czterech lat w Zamar
skach wybudowano boisko
dla miejscowego LZS. Roboty
wykonane społecznie warte są
1 mld starych zł.
Rośnie popularność sparta
kiad organizowanych w Cie
szynie dla osób niepełnospra
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wnych. Odbyły się dotąd trzy
imprezy, w których startowa
ło ponad 500 sportowców
sprawnych inaczej. Rozpoczę
to przygotowania do kolej
nych zawodów.
*
*
Najmłodszą świątynią w re
gionie cieszyńskim jest koś
ciół parafialny w Kalembi
cach, który służy wiernym od
jesieni ub. r. Słowa Bożego
słuchają w nim mieszkańcy
cieszyńskich dzielnic: Past
wiska, Kalembice i Bogu
szowi ce.

wywiad, a później j a k został pierwszym sekretarzem, to pod
legały mu wszystkie służby specjalne. Dlatego też miał on nad
swoimi konkurentami przewagę. P o prostu mógł w stosunku d o
każdego te służby uruchomić i wiedzieć o danej osobie wszystko.
N a stanowiskach równorzędnych panowała konkurencja.
A czym mógł się wyróżnić generał, gdy nie m a wojny? Urządza
no huczne polowania, prześcigano się we wręczaniu z różnych
okazji bogatych prezentów i podpierano to wszystko donosiciel 
stwem. Jaruzelski był mistrzem w czytaniu wszelkich donosów.
Bardzo lubił słuchać.
Jak wyglądało podlizywanie się?
Mistrzem był tu Jaruzelski. Początkowo chciał się przypodobać
Gomułce, potem Gierkowi, a gdy ich pozycja osłabła — prze
chodził do nowej koterii bądź zajmował ich stołki.
Jako wojskowy poszedł pan pracować do Służby Bezpieczeństwa.
Wojsko i „bezpieka" nie darzyły się miłością, poza tym o SB
mówiło się nie bez podstaw jak najgorzej. Nie jest chlubą pracowa
nie w takiej instytucji, a pan jako oficer zdecydował się na to.
Różnica między moją książką, a książkami Jaruzelskiego i Kisz
czaka jest zasadnicza. Ja piszę o blaskach i cieniach swej pracy.
Paru spraw się wstydzę, ale nie zrobiłem nic takiego przez co
musiałbym co ranu podczas golenia pluć w lusterko. SB miała
fatalną markę, gdyż ciągle była manipulowana przez ludzi
z gmachu KC. W czasie każdego zakrętu politycznego SB
pchano na najbardziej zagrożone odcinki i potem partia szuka
jąc winnego opluwała SB, reformowała ją i tak było do
kolejnego zakrętu. T r u d n o mieć pretensje d o psa, który gryzie,
a nie mieć pretensji do właściciela, który szczuje.
Chyba wszyscy pracownicy SB nie darzyli opozycji miłością?
Nie ma pan racji. Powiem wprost. W centrali moim zdaniem 2/3
oficerów to byli rozsądni faceci. Przecież nawet w rozmowach
przewijało się, że nie możemy totalnie spacyfikować opozycji
pomimo poleceń pierwszego sekretarza, b o stracimy stanowiska
pracy. T o że oni istnieli dawało nam chleb. Totalnie nie zgadzam
się z negatywną oceną SB. Przyznaję się do tego, że byłem
„bezpieczniakiem". Niejednokrotnie było tak, że koledzy ze
studiów siedzieli p o dwóch stronach barykady.
Pisze pan, że sam zrezygnował z pracy w SB?
Jako jedyny z naczelników byłego departamentu III MSW
zostałem przez komisję zweryfikowany pozytywnie i mogłem
dalej pracować. G d y jednak zobaczyłem amok w oczach nowej
ekipy, która chciała tylko lustracji, listy agentów i poświęcenia
biurek, zrozumiałem że fachowość i profesjonalizm nie jest
w cenie — więc zrezygnowałem. Cieszę się, że obecny minister
Milczanowski zmienił to i profesjonalizm jest u niego cnotą.
Jak ludzie szczytów władzy w PRL wyrażali się o narodzie. Co
mówili przy mniej oficjalnych okazjach, gdy do „Solidarności"
wpisało się 10 milionów obywateli?
Oficjalnie gremia partyjne wyrażały się językiem takim, że prasa
mogła to podawać to wiadomości. Prywatnie, czyli podczas
jazdy w samochodzie, na spacerze, polowaniu, przy kielichu
mówiono w żołnierskim języku, jednak nie nadaje się to do
zacytowania, ponieważ przeważały słowa powszechnie uznane
za obelżywe.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Dromex kontynuuje budo
wę węzła komunikacyjnego
w Krasnej. Część dwupasmo
wej drogi łączącej ul. Bielską
z przejściem granicznym w Pa
stwiskach już oddano. Robo
ty posuwają się dalej w kierun
ku Skoczowa. Jeżeli nie za
braknie pieniędzy, obwodnica
będzie gotowa jeszcze jesienią
br.
Skoczów też m a swój fes
tiwal. Biorą w nim udział ka
pele podwórkowe z całego
kraju. N a ostatniej imprezie

gościły zespoły z Łodzi, Kra
kowa, Przemyśla i miast Gór
nego Śląska.
*
N a brak atrakcji nie mogą
narzekać miłośnicy jazzu. Wy
starczy, że wpadną d o popula
rnego klubu „ N a granicy"
w Czeskim Cieszynie i już ma
ją prawdziwą ucztę dla ucha
i ducha. W klubie występuje
wiele uznanych sław jazzo
wych z Polski, Czech i różnych
krajów europejskich
oraz
Ameryki.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
17 kwietnia 1995 r.
Bożena Kędzior, Ustroń i Eugeniusz Kohut Bładnice Dolne
Katarzyna Cimała, Ustroń i Tomasz Sztwiertnia, Ustroń
Anna Madzia, Ustroń i Leszek Duda, Cieszyn
Anna Martyniak, Ustroń i Ryszard Michałek, Goleszów
ćr
°tr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Genowefa Kośmider, lat 85, ul. 3 Maja 13/4
Emilia Budny, Lat 85, ul. Chabrów 3/14
Stanisław Nadolny, lat 80, ul. Krótka 7
Anna Śliwka, lat 97, ul. Sikorskiego 17
ær * ær

09.4.1995 r.
Na ul. Skoczowskiej zatrzyma
no nietrzeźwego kierowcę samo
chodu dostawczego nysa. Wynik
badania alkometrem — 2,34
prom. Skierowano wniosek do
kolegium.
10.4.1995 r.
Ujawniono włamanie do samo
chodu marki fiat 126 p. Sprawcy
po wybiciu bocznej przedniej szy
by skradli radioodtwarzacz war
tości 300 zł.
11.4.1995 r.
Na oś. Centrum dokonano wła
mania do samochodu marki opel
kadet. Sprawcy po wybiciu bocz
nej tylnej szyby skradli radioodt
warzacz wartości 150 zł.
11.4.1995 r.
Włamanie do samochodu ma
rki peugeot na os. Manhatan.
Sprawcy po wybiciu bocznej szy
by skradli radiootwarzacz o war
tości 300 zł.

Z pogranicza syryjskoizraelskiego pozdrowienia przesłał nam Tadeusz
Dytko. Współpracujący z GU żołnierz przebywa tam w kontyngencie sił
ONZ w kompanii „Skorpion". Jak pisze, zajmuje się kontrolami
sanitarnymi, ale też leczeniem arabskich dzieci.
Ci, którzy od nas odeszli:
Władysław Dryjak, lat 75, ul. Sztwiertni 8
Anna Salachna, lat 85, ul. 3 Maja 16/18

Ze zbiorów Muzeum
Kontynuujemy prezentację staroci z muzealnych magazynów. Eks
ponatem pokazanym na zdjęciu jest maśniczka — niegdyś przedmiot
niezbędny w każdej wiejskiej chacie, służący do domowego wyrobu
masła. Jest to naczynie wykonane z drewnianych klepek, zwężające się
ku górze. Do niego wlewano śmietankę i wkładano drążek z osadzoną
w jego dolnej części deszczułką z otworami. Aby śmietana nie wytrys
kiwała z maśniczki podczas ubijania drążkiem na naczynie nakładano
drewnianą osłonę tzw. wyrchniczek... Niekształtną bryłę masła z maśni
czki formowano w pięknie rzeźbionych, drewnianych sztwiertkach. Ale
to już temat do kolejnego numeru naszej gazety.

11.4.119 r.
Dokonano włamania do samo
chodu ford orion należącego do
obywatela Austrii. Skradziono
aparat fotograficzny i radioodt
warzacz na kwotę 1000 zł.
Sprawcy powyższych włamań zo
stali ujęci i zatrzymani. 2 młodych
ludzi spoza naszego miasta doko
nało w przeciągu ostatnich kilku
miesięcy 17 włamań do samocho
dów.
11.4.1995 r.
O godz. 13.00 na skrzyżowaniu

ulic 3 Maja i Partyzantów doszło
do wypadku drogowego. Kieru
jący samochodem nysa potrącił
mężczyznę, który gwałtownie
wkroczył na jezdnię. Pieszy do
znał złamania prawego podudzia
i wstrząsu mózgu.
12.4.1995 r.
Około godz. 18.45 na skrzyżo
waniu ulic Katowickiej z Gole
szowską doszło do kolejnego wy
padku. Rowerzysta jadący od
strony ul. Goleszowskiej wymusił
pierwszeństwo przejazdu na pra
widłowo jadącym samochodem
mazda mieszkańcu Katowic. Po
szkodowany, a jednocześnie spra
wca wypadku doznał złamania
prawego podudzia, prawego obo
jczyka, obrażeń głowy i przebywa
na leczeniu w Szpitalu Śląskim
w Cieszynie. Samochód został
pozbawiony przedniej i tylnej
szyby, zniszczeniu uległ dach
i błotnik. Straty szacuje się na
8000 zł.
13.4.1995 r.
O godz. 17.40 na os. Cieszyńs
kim kierowca samochodu polo
nez w trakcie cofania uderzył
w bok samochodu marki Citroen.
Sprawcę ukarano mandatem
w wysokości 20 zł.
13.4.1995 r.
O godz. 18.40 fiat 126 p na
jechał na tył samochodu marki
toyota. Sprawcę ukarano manda
tem w wysokości 20 zł.
14.4.1995 r.
O godz. 15.00 na ul. Goleszows
kiej zatrzymano nietrzeźwego ro
werzystę. Wynik badania alkome
trem — 2,52 prom.

15,16,17.4. — Kontrola porząd
ków w mieście.
13.4. — Kontrola porząd
ków w centrum miasta. Dwóm
właścicielom posesji nakazano
uporządkowanie terenu.
13.4. — Kontrola porządków
w Ustroniu—Polanie. W sześciu
przypadkach sporządzono proto
kół i nakazano uporządkowanie
prywatnych posesji.
14.4. — Kontrola sprzedających
na targowisku pod względem po
siadania zezwoleń na handel
i przestrzegania przepisów sanita
rnych.
14.4. — Rekontrola wcześniej na
kazanych porządków w centrum
miasta. W dwóch przypadkach
przedłużono termin zaprowadze
nia porządków.

18.4.— nakazano właścicielowi
walącej się stodoły przy ul. Polnej
jej rozbiórkę. Stodoła zagrażała
życiu miejscowego marginesu
społecznego zbierającego się tam
na pijackich libacjach.
18.4. — Ukarano mandatem kar
nym mieszkańca Ustronia za pod
rzucanie śmieci do kontenerów
miejskich.
18.4. — Wraz z Wydziałem
Ochrony Środowiska przeprowa
dzono kontrolę gospodarki wod
no ściekowej na terenie miasta.
19.4. — Rekontrola nakazanych
wcześniej porządków w centrum
miasta na terenach należących do
prywatnych właścicieli oraz spół
dzielni mieszkaniowych „Jeleni
ca" i „Zacisze".
(mat)
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Do pracy w policji wykorzys
tywane są trzy rodzaje psów:
patrolowe, tropiące i specjalis
tyczne. Gabden to imię służbo
we jedynego psa patrolowego,
którym dysponuje ustroński ko
misariat od 1992 roku. Jego
główne zadanie to zatrzymywa
nie osób nie reagujących na we
zwanie policjanta w czasie noc
nych patroli na terenie nie
oświetlonym.
Do służby w Policji kupuje się
owczarki niemieckie w wieku od
8 do 18 miesięcy od prywatnych
właścicieli. Po prostu Policji nie
stać na to aby kupować psy
hodowlane. Owczarek, który
jest przeznaczony do służby mu
si mieć wrodzone predyspozycje
psychiczne, to.znaczy nie bać się
strzału, być cięty, czyli posiadać
odpowiednią agresję, a także nie
może być psem strachliwym.
Nie musi za to posiadać rodo
wodu. Gabdena zakupił w Ma
kowie Podhalańskim jego obec
ny przewodnik sierż. Andrzej
Cieślar. Przed przystąpieniem
do szkolenia pies przechodzi
wstępny egzamin sprawdzający
umiejętności aportu, odpowied
niej reakcji na strzał, a także
umiejętności chwytnych. Nastę
pnie pies jedzie z przewodni
kiem do Sułkowic w woj. rado
mskim, gdzie znajduje się jedy
na w Polsce szkoła Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych dla przy
szłych psów policyjnych. Szko
lenie, w trakcie którego specjali
ści przygotowują psa do pracy
w terenie trwa trzy miesiące

i kończy się egzaminem. Pod
czas szkolenia pies uczy się od
podstaw posłuszeństwa, agresji,
przeszukiwania budynków itp.
Na egzaminie końcowym oce
niany jest z 30 wyuczonych ele
mentów. Oceny przyznaje się
za prowadzenie przy nodze, sta
nie, siadanie, warowanie, za
trzymywanie w marszu, od
szczekiwanie na sygnał dany rę
ką, pokonywanie przeszkód,
obronę przewodnika, ściganie
podejrzanego oraz przeszuki
wanie terenu w kwadracie 100
m na 100 m.
Po udanym zaliczeniu egza
minu „absolwent szkoły" do
staje książeczkę psa służbowego
Policji i wraz z przewodnikiem
rozpoczyna pracę w terenie. Sp
ecyfika Ustronia sprawia, że
pies chodzi na patrole głównie

MINIKOSZ

Fot. W. Suchta
w godzinach nocnych w dni,
w których jest największe za
grożenie występkami chuligańs
kimi, czyli w piątki, soboty i nie
dziele. Dosyć często jest wyko
rzystywany do przeszukiwania
pomieszczeń. Jeżeli istnieje po
dejrzenie, że przestępca posiada
broń lub inne niebezpieczne na
rzędzie, to na pierwszy ogień
idzie pies. Z reguły kończy się to
tak, że znajduje on podejrzane
go, kładzie go na ziemię i od
szczekuje, choć nie jeden pies
został już w takiej sytuacji ran
ny, a nawet zginął. Zdarza się,
że ludzie nie będący w porządku
z prawem uciekają na widok
policjanta. Wtedy pies ściga ta
kiego delikwenta.
— Bardzo trudno zrozumieć lu
dziom, że pies idący obok polic
janta nie jest zabawką — mówi

Cieślar
—
Czasem
do
psa podchodzą matki z małymi
dziećmi tak jak by to był miś
pluszowy. Powodem jest to, że
dziecko chce sobie psa pogłas
kać. On co prawda nie reaguje,
jednak pamiętać należy o tym, iż
było to zwierzę szkolone do za
trzymywania
osób,
zwierzę
o zwiększonej agresji, więc nie
wiadomo, czy kiedyś nie zarea
guje nieodpowiednio i nie zrobi
komuś krzywdy.
Według przepisów pies w tere
nie może chodzić tylko 6 godzin,
zaś pozostałe dwie godziny prze
znaczone są na umycie go i na
karmienie. W woj. bielskim do
służby używane są tylko owcza
rki niemieckie, ale już w woj.
katowickim czy krakowskim do
celów obronnych wykorzystuje
się także rotweilery i sznaucery.
Teoretycznie pies powinien prze
pracować 10 lat, jednak gdy jest
zdrowy i zachowuje pełną spra
wność fizyczną, to może służyć
dłużej. Szczególnie, że często
przewodnik nie chce rozstawać
się ze swym podopiecznym. A.
Cieślar mówi o tym tak:
— Zawsze miałem psa i chyba
tak już zostanie niezależnie od
tego, czy będzie to pies służbowy
czy prywatny. Na przewodników
kieruje się ludzi, którzy wyrażą
na to chęć i zgodę. Nie mogę
sobie co prawda wyjechać na
urlop, gdyż pies musi 2 razy
dziennie jeść, jednak jestem tak
bardzo z nim związany, że nie
przeszkadza mi to.
Łukasz Matuszka

się: Mieczysław Sikora, Przemysław Ciemała, Arkadiusz Wyka, Włady
sław Cieślar, Adrian Chrapek, Łukasz Wykiel, Arkadiusz Siedlaczek,
Rafał Rybica, Krzysztof Konderia i Damian Duda. Trzecie miejsce
przypadło SP3 z Polany.
Coraz większa popularność koszykówki widoczna jest na ulicach
naszego miasta. Młodzież gra wszędzie, gdzie tylko można zamontować
kosze. Boisk jest jednak ciągle za mało. Nauczyciele wychowania
fizycznego stwierdzili zgodnie na turnieju, że poziom tej dyscypliny
najbardziej wzrósł w ostatnich latach.
^ ^

Kwiaciarnia
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Ustroń, ul. 3 Maja 44, tel. 542800
Fot. W. Suchta
6 kwietnia w Lipowcu zorganizowano rozgrywki w mini — koszykó
wce dziewcząt i chłopców. Startowali uczniowie klas 5 i 6 ustrońskich
szkół podstawowych. Wśród dziewcząt zwyciężyła SP1 pokonując
w finale SP5 z Lipowca 66:23. Trzecie miejsce wywalczyła SP2.
Zwycięską szkołę reprezentowały: Ewa Deda, Magda Drózd, Agnieszka
Regulska, Małgorzata Herzyk, Elżbieta Gluza, Justyna Bałoń, Monika
Greń, Liliana Zaremba i Janina Kamieniorz. Wśród chłopców finał
rozegrały pomiędzy sobą szkoły SP6 z Nierodzimia i SP2 z Centrum.
Ostatecznie 36:16 zwyciężyli chłopcy z SP6. Do zwycięstwa przyczynili
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Oferuje:

— sadzonki pelargonii i innych kwiatów,
— nasiona, kwiaty cięte, doniczkowe, sztuczne
— donice, kwietniki, zabawki, atrakcyjne upomi
nki na każdą okazję oraz szereg innych cieka
wych towarów.

Zapraszamy na zakupy

ZAWIADAMIAMY
Firma "HELIOTłlERM" w Ustroniu
uruchomiła punkt sprzedaży urządzeń
i akcesoriów spawalniczych
do spawania
gazowego i elektrycznego.
Przyjmujemy sprzęt spawalniczy do
naprawy i regeneracji.

Zakwitły magnolie.

| y Firma HandlowoUsługowa

Fot. W. Suchta

15 lutego poseł Kazimierz Wilk złożył na ręce marszałka Sejmu
interpelację w sprawie regionalnej obniżki cen gazu i energii
elektrycznej. Przypomnijmy, że od kilku lat różne środowiska
postulują preferencyjne ceny gazu i energii elektrycznej w miejs
cowościach uzdrowiskowych. Chodzi o ograniczenie spalania
do celów grzewczych zanieczyszczającego powietrze węgla. Oto
fragmenty odpowiedzi ministra finansów na interpelację K .
Wilka.
Sezonowe obniżenie cen gazu i energii elektrycznej jedynie
w odniesieniu do mieszkańców jednego rejonu nie może mieć
miejsca z tego względu, że prawo zabrania ustalającemu (w tym
wypadku Ministrowi Finansów) na różnicowanie cen, które
mogłyby wskazywać na uprzywilejowanie lub dyskryminację
określonych odbiorców.
Wyjaśniam, że ceny gazu i energii elektrycznej dla odbiorców
finalnych Minister Finansów ustala na podstawie uśrednionych
kosztów dostawy tych nośników energii w skali całego kraju
i — mimo dokonania w ostatnich latach znacznych podwyżek
— ceny t e w dalszym ciągu nie są cenami ekonomicznie
uzasadnionymi tzn. odzwierciedlającymi ponoszone koszty do
stawy. Pragnę przy tym zauważyć, iż przedsiębiorstwa dys
trybucyjne (zakłady elektryczne i zakłady gazownicze), których
koszty są niższe niż koszty uśrednione, co jest równoznaczne
z ich kondycją finansową mogą — wykorzystując postanowie
nia art. 9 powołanej ustawy o cenach o maksymalnym charak
terze cen urzędowych — we własnym zakresie podjąć decyzję
o obniżeniu ustalanych przez Ministra Finansów cen.
Jak mi wiadomo decyzję o obniżeniu cen urzędowych dotych
czas podjął jedynie Zakład Energetyczny w Gliwicach. Dostaw
ca ten — pragnąć zachęcić odbiorców detalicznych do zwięk
szenia poboru energii elektrycznej — w odniesieniu do odbior
ców zakwalifikowanych d o taryfy G i l (całodobowej), którzy
w roku bieżącym zwiększą w stosunku d o roku ubiegłego
zużycie energii stosować będzie minimum 6 % bonifikatę cen.
Bonifikata ta ulegnie zwiększeniu w przypadku gdy roczny
pobór energii w roku 1995 zwiększy się o ponad 1 000 kWh.
Zwracam jednak uwagę, że odbiorcy zużywający energię do
ogrzewania mieszkań kwalifikowani są nie d o taryfy G i l lecz
do taryfy G 1 2 (taryfy dwuczasowej), w której średnia cena
energii jest o ponad 25% niższa niż w taryfie G i l .

Wista

8.0016.00

I

Święta w naszym mieście upłynęły spokojnie. Nie zanotowa
no zwiększenia ilości zdarzeń przestępczych, a co więcej,
zanotowano ich mniej niż w normalny weekend. Pomimo
przyjazdu wielu gości i pojawieniu się na terenie Ustronia wielu
eleganckich samochodów nie d o k o n a n o włamań. Także trady
cyjny śmigus — dyngus obył się bez większych ekscesów. Jak
poinformowała nas Straż Miejska, jedynie mieszkańcy os.
Konopnickiej skarżyli się na biegającą pod oknami młodzież,
która oblewała przygodnie spotkane osoby. Policja nie zanoto
wała natomiast żadnych skarg. Wynika z tego, że w tym roku
(mat)
polewano się spokojnie i kulturalnie.

Jak poinformowali nas organizatorzy II Aukcji Sztuki dochód z tej
imprezy wyniósł 17.730 zł. Postanowiono, że 8.730 zł otrzyma Towarzy
stwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, a 9.000 zł Fundusz SOS z prze
znaczeniem na opłacenie obiadów w szkołach podstawowych dla dzieci
najbardziej potrzebujących. Zdecydowano się rozdzielić pieniądze na
poszczególne szkoły w zależności od ilości uczących się dzieci.

PRZEDSZKOLA W LECIE
Burmistrz miasta informuje, że w okresie wakacji letnich dyżury pełnić
będą następujące przedszkola:
— w lipcu — przedszkole nr 7 na os. Manhatan
— w sierpniu — przedszkole nr 3 w Polanie

Pamiętajmy o ogrodach

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne
Znakowanie samochodów. Po
niedziałek,
środa,
piątek
12.0017.00. Ustroń, Osiedle
„Goje", ul. Stalmacha 7. Tel.
542611.
Antykwariat
„Tomar"
kupi
— sprzeda — weźmie x w komis
stare przedmioty: szkło, porcela
nę, obrazy, biżuterię, broń, zega
ry, monety itp. Ustroń, ul. 9 Lis
topada 5e. Tel. 542532 do 15.00,
542900 od 19.00. Wycena i przy
jmowanie przedmiotów od ponie
działku do piątku w godzinach od
16.00 do 17.00.
Sklep Tiktakon Ustroń, ul. 9 Lis
topada 3d oferuje: duży wybór
aparatów telefonicznych ze świa
dectwem homologacji Ministerst
wa Łączności.

PODZIĘKO

den

Iabor

STOMTOweicmpwnncanr

ii Plebireytowa 6 Katowic«
zaprasza do gafainatu protetycznego
Ustroń, ul. Partyzantów 1 tai. 542256
piątki 1418
Poniedziałki 1012
protezy natychmiasto
w e — naprawy axpreaowo

Zaopiekuję się starszą osobą w za
mian za mieszkanie. Ustroń, Or
łowa 38.
Zakład szklarskoszlifierski —pe
łen zakres usług, ramowanie ob
razów i grafik, lustra importowa
ne, siatki w ramkach przeciw owa
dom. Ustroń, ul. 3 Maja 44. Tel.
542800.

WANIĘ

Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych w Ustroniu dziękuje
serdecznie p a n o m Zygmuntowi Białasowi, Michałowi Bożkowi,
Władysławowi Fabianowi, Leonowi Mijalowi oraz Andrzejowi
Więcławkowi za udostępnienie swoich zdjęć na wystawę foto
graficzną prezentującą nasze miasto w NeukirchenYluyn.

O

Na zdjęciu załoga Kuźni Ustroń przygotowuje się do pochodu pierw
szomajowego. Widać także udekorowany zakład. Fotografia z końca
lat sześćdziesiątych. Później nastąpiła epoka gierkowska z okazałymi
obchodami wszystkich świąt państwowych. Przypomnijmy, że w po
chodach obowiązkowo maszerowali wszyscy uczący się i zatrudnieni
w państwowych zakładach pracy.

Z

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 542996
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
— Wystawa Andrzeja Mleczko — czynna do 20.5.1995 r.
— Wystawa instrumentów muz. Ferdynanda Suchego od 28.4.95 r.
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 „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
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
wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanych.
— wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich
— wystawa malarstwa ANNY MARCOL.
Stała prezentacja prac Grupy Ustrońskich Twórców „BRZIMY"
w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7. (tel. 542653)

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

Imprezy

kulturalne

26.4.1995 r.
środa
godz. 19.00

„Pieśniczki spod Czantorii" w wykonaniu NEL „CZA
NTORIA", z okazji oddania do użytku zespołu base
nów leczniczorehabilitacyjnych i konferencji nt. ochro
ny środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych...
— Budynek dyrekcji Szpitala Uzdrowiskowego

29.4.1995 r.
sobota
godz. 18.00

Skrzypcowy koncert wiosenny „WIRTUOZERSTWO
RÓŻNYCH EPOK"
Murat Ally Renat — sprzypce, Luba Nawrocka — for
tepian, Maryla Bryjok — prowadzenie
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
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II
28.4.1995 r. (piątek)
godz. 12.00 Złożenie kwiatów przez młodzież ustrońskich szkół i or
ganizacji kombatanckich (Pomnik przy ul. Partyzantów)
3.5.1995 r. (środa)
godz. 8.30 Nabożeństwo z okazji Święta 3 Maja (Kościół Ewangelic
koAugsburski)
godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (Kościół Katolicki św.
Klemensa)
godz. 9.30 Koncert Orkiestry Dętej Kopalni „Pniówek" przy Po
mniku Pamięci Narodowej — Rynek
godz. 10.00 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem w Rynku przez Społe
czeństwo Ustronia
8.5.1995 r. (poniedziałek)
godz. 12.00 Złożenie kwiatów przez Społeczeństwo Ustronia z okazji
zakończenia II Wojny Światowej pod Pomnikiem Pamięci
Narodowej — Rynek
godz. 16.00 Złożenie kwiatów — pomnik przy ul. Partyzantów
godz. 16.15 Wieczornica z okazji zakończenia II Wojny Światowej
— Szkoła Podstawowa nr 1
godz. 17.40 Odsłonięcie Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej
(cmentarz katolicki)
godz. 18.00 Msza św. Kościół Katolicki św. Klemensa

Sport
30.4.1995 r.
niedziela,
godz. 11.00

Mecz piłki nożnej o mistrzostwo A klasy
Kuźnia Ustroń — Budowlani Bielsko

1.5.1995 r.
poniedziałek,
godz. 10.00

V Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy (17 km)
Start: Bulwary Nadwiślańskie

UWAGA! D o m y wczasowe, hotele itp.: afisze — p r o g r a m y
imprez o d b i e r a ć m o ż n a b e z p ł a t n i e w C e n t r a l n e j I n f o r m a c j i
i Recepcji — R y n e k 7

DYŻURY APTEK

nun
Bardzo dobrze spisali się uczniowie SP1 w rozgrywanych
w Cieszynie rejonowych zawodach w koszykówce. 10 kwietnia
w sali Zespołu Szkół Ekonomicznych startowały dziewczyny.
Zespół w składzie: Monika Szymkiewicz, Anna Rotermund, Sylwia
Pinkas, Katarzyna Ogrodzka, Maria Kamieniorz, Mariola Tomi
czek, Karolina Slaby, Agata Dustor i Ewa Deda zrobił prawdziwą
furorę i bezapelacyjnie zajął pierwsze miejsce, pokonując po drodze
SP2 z Cieszyna 52:28 i SP z Górek Wielkich 104:34. Startowało
w sumie 5 zespołów, a sukces jest tym cenniejszy, iż uczennicom
SP1 udało się, po raz pierwszy w historii szkoły, awansować do
półfinałów wojewódzkich w koszykówce. Dzień później grali
chłopcy, którzy nie powtórzyli wyniku swoich koleżanek. Jednak
Bartosz Siwiec, Marek Kubica, Paweł Kajzar, Jarek Żak, Grzegorz
Tomiczek, Wojciech Kawecki, Grzegorz Michalski, Marcin Goj,
Sławek Sikora, Marek Cibor i Remigiusz Ciupek pokonali zespoły ze
Skoczowa, Brennej i dopiero w finale ulegli minimalnie SP2
z Cieszyna, zajmując ostatecznie II miejsce w turnieju.
(mat)
*

*

Na początku kwietnia w Chybiu odbyły się rejonowe mistrzostwa
szkół podstawowych w piłce nożnej. Startowały drużyny jedenasto
osobowe. Nieźle spisali się uczniowie SP2. Dotarli do finału,
w którym spotkali się z drużyną z Pogwizdowa. W regulaminowym
czasie gry nie udało się wyłonić zwycięzcy i mecz zakończył się
remisem 1:1. O tym kto awansuje do półfinałów wojewódzkich
zadecydowała loteria, jaką są rzuty karne. Lepiej wykonywali je
zawodnicy z Pogwizdowa i wygrali 5:4.
(mat)
12 kwietnia w hali Beskidu Brenna odbyły się rejonowe zawody
w piłce ręcznej szkół podstawowych. Zarówno wśród chłopców, jak
i dziewcząt startowały zespoły z Brennej, Chybia i Ustronia.
Konkurencję zdecydowanie wygrali uczniowie i uczennice SP1 nie
doznając ani jednej porażki. Tym samym obydwa zespoły awan
sowały do półfinałów wojewódzkich, które odbędą się w Wadowi
cach. Ustrońską szkołę na tych zawodach reprezentowali: Maria
Kamieniorz, Sylwia Pinkas, Monika Szymkiewicz, Katarzyna Ogro
dzka, Mariola Tomiczek, Agata Dustor, Wioletta Wójcik, Ewa
Deda, Karolina Slaby, Remigiusz Ciupek, Grzegorz Tomiczek, Paweł
Kajzar, Bartosz Siwiec, Marek Kubica, Jarek Żak, Wojtek Kawecki
i Marek Cibor.
(mat)
*

*

Fot. W. Suchta

*

14 kwietnia w „Kuźniku" rozegrano midzyszkolny turniej sza
chowy zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
W dwóch grupach wiekowych wystartowało 16 zawodników.
Wśród szachistów z klas 6, 7 i 8 wygrał Z. Szcześniewski przed R.
Chybiorzem. Dwa równolegle III miejsca zajęli M. Kozak i J.
Jałocha. W grupie młodszej do 12 lat, pierwsze miejsce zajęło aż
trzech zawodników: Ł. Chowaniak, J. Mikos i R. Wińczyk.
W turnieju wystartowali właściwie tylko uczniowie SP2, a rywali
zował z nimi jedynie Piotr Golas z SP1. Niestety zabrakło
przedstawicieli pozostałych ustrońskich szkół. Zwycięzcy turnieju
wezmą udział w III Szachowych Mistrzostwach naszego regionu,
które odbędą się w Strumieniu.
(mat)

Fot. W. Suchta

Jak wszyscy wiemy, najwięk
szym utrapieniem dla mieszkań
ców Ustronia i przyjezdnych
gości jest brak obwodnicy mias
ta. „Czym to się je" wszyscy
widzą szczególnie w letnie sobo
ty i niedziele. Ponieważ na wy
prowadzenie z miasta ruchu tra
nzytowego przyjdzie nam po
czekać jeszcze dobrych kilka lat,
uważam, że należy doraźnie
zrobić wszystko aby zwiększyć
płynność ruchu pojazdów przez
Ustroń. Ponieważ do lata zo
stało jeszcze kilka miesięcy, pro
ponuję władzom miasta rozwa
żenie poniższych uwag.
1. Nie jestem przeciwnikiem tu
rystyki rowerowej czy używania
roweru do celów komunikacyj
nych (sam uprawiam w wolnych
chwilach jazdę na rowerze) ale
co oznacza rowerzysta na ul.
3 Maja, Cieszyńskiej lub Daszy
ńskiego w godzinach szczytu
wie tylko ten, kto samochodem
poruszał się za takim użytkow
nikiem drogi, kto musiał jechać
z prędkością 10 km/godz ciąg
nąc za sobą wielokilometrowy
sznur pojazdów nie mogąc ro
werzysty wyprzedzić bo z na
przeciwka też sznur pojazdów
(być może też hamowany przez
innego rowerzystę), a droga tak
wąska, że dwa samochody plus
rowerzysta się nie wyminą.
Z tego miejsca proponuję Urzę
dowi Miejskiemu (bo on jest
chyba odpowiedzialny za to co
dzieje się w Ustroniu) rozważe
nie wprowadzenia zakazu poru
szania się rowerów ulicami
3 Maja, Daszyńskiego i Cieszy
ńską. Problemem jest oczywiś
cie, co zrobić z ruchem rowero
wym — myślę, że mamy w UM
zdolnych inżynierów ruchu dro
gowego, którzy powinni ten
problem rozwiązać. Moje pro
pozycje to: rowerowy ruch tran
zytowy „puścić" do końca dwu
pasmówki jej niedokończonym
przedłużeniem przez Os. Man
hatan, potem wykorzystać część
chodników ewent. wał Wisły
czy ul. 7 listopada. W Wiedniu,

Paryżu czy innych wielkich mia
stach dla ruchu rowerowego
wykorzystuje się chodniki (jeże
li ich szerokość na to pozwala)
„wycinając" trasy rowerowe
odpowiednimi liniami. Ulica
Daszyńskiego, poniżej Cieszyń
skiej posiada już drogę dla ro
werów — trzeba by ją trochę
odremontować.
Ewentualne
wprowadzenie tych innowacji
jest oczywiście związane z kosz
tami ale być może, dla tak waż
nego celu udałoby się zdobyć
pieniądze z województwa lub
„centrali".
2. Według moich kilkuletnich
obserwacji, dużym „hamul
cem" ruchu samochodowego
z Wisły jest rejon Rynku
w Ustroniu. Jeżeli jakilkolwiek
samochód jadący „z góry" chce
skręcić w lewo na ul. Brody,
zatrzymuje całą kolumnę pojaz
dów czekając na lukę między
pojazdami jadącymi „z dołu".
Osobnym zagadnieniem jest
wjazd na ul. Daszyńskiego od
strony Zawodzia. Czy nie nale
żałoby wejść w kontakt z Po
sterunkiem Policji aby na te
kilka niedzielnych godzin skie
rować w rejon tego skrzyżowa
nia funkcjonariusza Służby Ru
chu, który interweniowałby do
raźnie, upłynniając ruch.
Chciałbym powyższe dać do
rozważenia władzom miasta.
A co sądzą o tym inni mieszkań
cy Ustronia? Może ktoś ma lep
sze propozycje. Może nasza ga
zeta będzie forum dyskusji na
poruszony wyżej temat. Być mo
że doprowadzi to do chociaż
częściowej poprawy płynności
ruchu samochodowego w na
szym mieścieuzdrowisku, bo na
obwodnicę tak szybko nie ma co
liczyć.
A może doczekam się czasów
kiedy po centrum Ustronia bę
dzie można poruszać się tylko
pieszo lub rowerem, a samo
chody zostaną wyprowadzone
na zewnątrz miasta?
Franciszek Drewniok
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Taki se bajani

Nieźle zainaugurowali rundę wiosenną w ,,Aklasie" piłkarze
ustrońskiej Kuźni, p o k o n u j ą c na własnym boisku broniącą się
przed spadkiem drużynę L K S Jasienica. Pierwsza połowa
toczyła się pod dyktando gospodarzy, którzy już w 15 min.
prowadzili p o strzale K. Wawrzyczka. W 21 min. po faulu na
polu karnym sędzia podyktował jedenastkę dla Jasienicy.
Szczęśliwie dla Kuźni egzekutor karnego trafił w słupek. W 43
min. K. Wawrzyczek ponownie wpisał się na listę strzelców
i było 2:0. Druga połowa rozpoczęła się dalszymi atakami
Kuźni, które przyniosły efekt w 64 min, kiedy to Stańko strzelił
trzecią bramkę. G d y wydawało się, iż następne bramki są tylko
formalnością, d o od ważniej szych ataków przystąpili goście.
Wystarczyło kilka minut słabszej gry ustroniaków, by w 74 min.
było 3:1. W końcówce piłkarze z Jasienicy mieli jeszcze kilka
doskonałych okazji do zmienienia rezultatu spotkania, jednak
wynik nie uległ zmianie. Po meczu trener Kuźni A. Czermak
powiedział:
— Spotkanie wbrew pozorom nie było najłatwiejsze. Jestem
zadowolony z wyniku, jednak nie z gry. Styl, w jakim nasz zespół
wygrał to spotkanie wytłumaczyć można tylko tym, że jest to nasz
pierwszy mecz w tej rundzie, a i rywal nie należał do najsilniej
szych. Cieszyć może dobra postawa Krystiana Wawrzyczka,
który strzelił dwie pierwsze bramki. Najważniejsze są zdobyte
przez nas punkty.
(mat)
POZIOMO: 1) potknięcie piłkarskie 4) mniej niż jeden 6)
Gminny Ośrodek Kultury 8) drapieżny delfin 9) tysiąc kilo
gramów 10) „śmiergustówka" 11) rozdziela piętra domu 12)
msza adwentowa 13) do leżenia i siedzenia 14) gatunek kaczki
15) cenny zbiór 16) na kółkach też bywa 17) in. lewatywa 18)
miara pow. gruntu 19) atrybut kościelny 20) władał Rosją
PIONOWO: 1) przegradza wodospad 2) sprawdza bilety 3)
rupiecie starzyzna 4) straciła serce i głowę 5) strach, trema 6)
zasady pisowni 7) rodaczka 11) odgłos kół pociągu 13) pasza
dla zwierząt 14) wujek gwarowo
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do 15 maja br.
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KAPRYŚNY MARZEC
Nagrodę 100.000 zł (starych) w drodze losowania otrzymuje AGNIE
SZKA SIKORA z Ustronia, ul. A. Brody 17. Zapraszamy do redakcji.
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Jak żech już spómniała, tata robił na pile i tak wóniol
świyrzym drzewym i trzoskami. Mój synek Kaziczek też robi
teraz na pile jyny we Wiśle — tam sie przyżynil. Jak go
przytulom, też czujym te wóń drzewa. Wtedy móm tate przed
łoczami. Jak było piyknie, to my dziecka tatowi łobiod na piłe
nosili. Mama rychtowała do gorczków jedzni, zawijała do
płachetki, żeby nie wychłódło, dowała do koszyczka i my szli.
Czasym jo ze Zuzkóm abo Wandom. Było tak, że szłach
z Frydkym.jyny łon jeszcze malutki imało sy mnóm chodził. Na
kościele dzwoniło dwanoście, to my szli a tata czakol już na nas
na bramie. Siadali my na trómie, tata jod a my mu łopowiadali,
abo sie o cosi lopytywali. A że po chodniku my wygłodniali, to
tacie do gorków też zaglondali. Jak była sy mnóm Zuzka, to sie
wadziła, że mama już nóm dalajeś. A le tata wiedzioł, że nóm lepi
szmakuje prziy nim, na polu, na tym trómie, co my siedzieli. Tóż
kierosi łyżka też trefiła do nas. Mama zawsze przyczyniała tego
jedzynio, bo wiedziała, że tata sóm nie jy. Jak padół deszcz, abo
w zimie, tata na łobiod prziychodził do dómu. Pamiyntom, że
tata mioł taki kłobuk z dwóma piórkami łod sójki za bandlom.
Modro — bioło — czorne piykne pióreczka, takich w lesie
widziała wiele razy. No ijak była zima, nosił guniok. Wieszołgo
zawsze na hoku na dwiyrzach. Talysz z wodzionkóm już musioł
być na stole, aby to kapkę wychłódło. Wiym, że roz zrobił mamie
krawal, bo prziszel, a mama jeszcze ni miała łobiadu. Zdało sie,
że bydzie musioł spatki iść do roboty bez jedzynio. Ale Wanda
cosi karwynczyla. Zawsze była jakosi słabowito. Tata sie
zestaroł, poszeł do izby ku Wandzie ijuż sie z mamóm nie wadził.
Karwynczyli my po kapce wszyscy, jako prziy telkich dzieckach,
jedno łod drugigo cosi chycilo. Mama nas lyczyła jak mogła i jak
umiała (cheba, że trzeja było już dochtora). Mazała nas kurzim
sadłym, dowała pić mlyko z czoskym izieliny. Moczała płachtę
w kiszce, abo w kapuśnicy, zawijała nas w te zimnóm, mokrom
płachtę, aby goronczka z nas wyszła. No ipowyrostali my s tych
slabowitości, aji Wanda wyrosła na szwarnóm babe. Tak nas
wszystkich dziecek było siedmioro — Godno gromada. Zaś
starziykowie, łojcowie tatowi, mieli dziecek dwanost. Były dwie
dzielchy i dziesiyńć synków. Tóż ciotek i łujców mieli my
szwarnie. Z jednymi my sie widywali, z drugimi rzodzij—poroz
kludzali sie po świecie. Jo została w Ustroniu. A potym my sie
przekludzili.
Hanka lod Śliwko w
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