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Rozmowa  z Anną  Suchanek,  technikiem  analityki 

Mij a dziesiąty rok prowadzenia przez panią laboratorium anality
cznego.  Czego  się  pani  obawiała  rozpoczynając  tę  działalność? 
Obawy  były  dość  duże,  bowiem  rozpoczynałam  pracę  jako 
jedyne prywatne na tym terenie laboratorium. Poza tym, były to 
jeszcze czasy kiedy lekarze nie praktykowali masowo  prywatnie. 
Na  naszym  terenie  istniały  jedynie  prywatne  gabinety  dentys
tyczne i ginekologicznopołożnicze. Na początku, ludzie nie byli 
przyzwyczajeni, że za takie usługi się płaci. Przyszłość  laborato
rium  była  dla  mnie  wielką  niewiadomą.  Musiałam  zaryzyko
wać.  Na  szczęście  sprawy  potoczyły  się  pomyślnie. 
Od kiedy  pracuje  pani  w  Ustroniu? 
Dwadzieścia  lat.  Rozpoczynałam  pracę  w nowo  otwartym 
Szpitalu Reumatologicznym  na Zawodziu. Byłam jednym z pie
rwszych  pracowników  tego  szpitala. 
Co skłoniło  panią  do otwarcia  laboratorium? 
Mam  troje dzieci.  Codziennie  stawałam  twarzą  w  twarz  z jed
nym ważnym problemem, jak  połączyć pracę zawodową  z obo
wiązkami  rodzinnymi.  Wydawało mi się, że prowadząc  własne, 
prywatne laboratorium  będę bardziej dyspozycyjna i dla  rodzi
ny  i  dla  pacjentów.  Przez  krótki  okres  czasu  pracowałam 
w  Przychodni  Rejonowej  w  Ustroniu  i jedna  sprawa  bardzo 
mnie denerwowała. Co miesiąc zbierało się wyniki, po które nikt 
się nie zgłosił  i wyrzucało  się je  do  kosza  na  śmieci. Było  to dla 
naslaborantówbardzo  krzywdzące,  bowiem  włożyliśmy  w  te 
badania  dużo  pracy  i  czasu,  odczynniki  zostały  zakupione, 
wykorzystane, a wyniki wyrzucone. Gdyby już wtedy płaciło się 
za badania na pewno nie byłoby takich  sytuacji. Obecnie nie ma 
już  takiego problemu.  Pacjenci płacą  i zgłaszają  się po  wyniki. 
Czy  wszystkie  badania  wykonuje  pani  sama?  Czy  musi  pani 
korzystać  z pomocy  innych  laborantów  innych  laboratoriów? 
W  zakresie  podstawowym  i  poszerzonym  wykonuję  sama, 
natomiast  jeżeli  chodzi  o  badania  specjalistyczne  dotyczące 
hormonów  i markerów  nowotworowych,  korzystam  z pomocy 
innych  laboratoriów,  które  się  w tym  specjalizują.  Zapot
rzebowanie  na  wykonanie  takiego  badania  jest  bardzo  małe. 
Opłacalność  wykonania  takiego  badania  wiąże się z pewną  ich 

(cd.  na str. 2) 

...tak  się  gubimy 
ma  łące  przemijania 

ZADUSZKOW E  REFLEKSJE 
Wiatr  smaga  nasze  lica,  łza  w  oku  wiruje,  spada,  rodzi  się 

w sercu  ból  za  tymi,  którzy  odeszli,  wkoło  została  pustka,  ręce 
nam drżą przy zapalaniu kolejnego znicza i tu nagle z zaświatów 
dochodzi do nas głos matki, ojca, wzrokiem szukamy twarzy, po 
chwili  rozgoryczenie  —  to  tylko  nasza  wyobraźnia.  Szukamy 
otuchy,  a tu  symboliczne chryzantemy jakby  na przekór  upew
niały  nas  po raz  kolejny  o  miejscu  wiecznego  spoczynku 
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ilością.  Pojedyncze  badania  nie  mają  sensu.  Może  w  przyszłości 
będzie  ich  więcej. 
W Ustroniu rozwija się baza uzdrowiskowa. Czy myśli pani o wykony
waniu  badań  dla  Uzdrowiska,  czy  nastawia  się  pani  tylk o  na 
ustroniaków? 
Jako  Uzdrowisko  nasze  miasto jest  samowystarczalne.  Na  Zawo
dziu  istnieją  szpitale  przygotowane  na  przyjęcie  większej  liczby 
pac jentów.  Sporadyczn ie  zdarza ją  się  zlecenia  badań  dla  d o m ów 
wczasowych,  lecz raczej nie nastawiam  się na  wykonywanie  badań 
dla  uzdrowiska. 
Du ludzi  przychodzi  robić badania? W jaki m  wieku? 
To  trudno  określić.  Są  to  sprawy  sezonowe.  Na  pewno  więcej 
pacjentów przychodzi  zimą  niż latem. Od pewnego czasu  zauważy
łam, że związane jest to również z terminami wypłat. Służba zdrowia 
jest  bardzo  kosztowna.  Jeszcze dzisiaj nie  każdego  stać aby  leczyć 
się prywatnie.  Jeżeli  zaś  chodzi  o  przekrój  wiekowy  to  wykonuję 
badania  nawet  dla dzieci w wieku  niemowlęcym. Jednak  najwięcej 
pacjentów  to  ludzie  starsi,  emeryci  i  renciści. 
Jak  drogie jest  wyposażenie  takiego  laboratorium? 
O kosztach  wyposażenia  trudno  tutaj cokolwiek  mówić,  ponieważ 
dzisiaj  można  sobie  wyposażyć  laboratorium  w  sprzęt  naprawdę 
bardzo  drogi.  Ale  to  nie  jest  jeszcze  wszystko.  Nawet  całkowicie 
skomputeryzowane  laboratorium  nie będzie najlepsze. Najważniej
szy jest tutaj człowiek, który to wszystko obsługuje. Moje laborato
rium  posiada  standardowe  wyposażenie.  Owszem przymierzam  się 
do  kupna  sprzętu  nowszej  generacju  lecz  czekam  jeszcze  na 
rozwiązanie  systemu  ubezpieczeń  społecznych.  Obecnie  liczy  się 
tylko  profesjonalny  sprzęt,  stosowany  w  większości  laborato
riów. Wiem jakie badania przeważają w naszym  mieście, dlatego  na 
razie  na  ten  zakres  badań  jakie  wykonuję  i  będę  wykonywać  nie 
muszę  wprowadzać  tak  skomplikowanych  akcesoriów. 
Czy  badanie  wystarczy,  aby  określić  stan zdrowia  pacjenta? 
Badania  laboratoryjne nigdy nie były, nie są i nie będą  całkowitym, 
stuprocentowym  wyznacznikiem  zdrowia  pacjenta. Te  badania  są 
zawsze  badaniami  pomocniczymi,  więc  nawet  dobre  wyniki  nie 
świadczą  o  zupełnym  braku  choroby.  Zmiany  w  kręgosłupie  czy 
schorzenia  żołądka  nie  zawsze  są  odzwierciedleniem  wyników. 
Najważniejszym do określenia zdrowia jest  lekarz, a ja jestem  tylko 
dodatkiem. 
Jeżeli  człowiek  czuje się dobrze, czy jest  sens wykonywania  takiego 
badania? 
Mam  takich  pacjentów,  którzy  co  jakiś  czas  przychodzą  robić 
badania kontrolne, okresowe. Zalecam jednak profilaktyczne bada
nia. Jeżeli człowiek czuje się dobrze i nic mu nie dolega to wystarczy 
raz  na  rok.  Wskazane  by  było  skontrolowanie  stanu  zdrowia  po 
każdej  infekcji,  grypie  czy  przeziębieniu  górnych  dróg  oddecho
wych. 
Na jaki e  schorzenia  ludzie  w Ustroniu  są  najbardziej  narażeni? 
Ogólnie jest  bardzo dużo schorzeń układu  pokarmowego.  Chorują 
zarówno  dzieci,  młodzież,  dorośli  jak  i  starsi...  Są  to  przede 
wszystkim  schorzenia  jelitowożołądkowe.  Duża  grupa  mieszkań
ców  naszego  miasta  choruje  na  schorzenia  dróg  moczowych, 
anemię  i  miażdżycę.  Z  dnia  na  dzień  przybywa  cukrzyków. 
Pomimo, iż cukrzyca jest w dużym stopniu dziedziczna, co jakiś czas 
stwierdza się ją również u ludzi młodych, w sile wieku. Według mnie 
jest  to  związane z pracą  i  ze  stresem. 
Pracowała  pani  w  wielu  placówkach  służby  zdrowia.  Jak  pani 
zdaniem  powinna  wyglądać  reforma? 

W  ramach  ubezpieczenia  zasadniczego,  każdy  pacjent  powinien 
mieć zapewnioną  podstawową  opiekę medyczną. Jeżeli  chodzi  zaś, 
o  badania  czy  leczenie  specjalistyczne  pacjent  będzie  mógł  ubez
pieczyć się w odpowiedniej  firmie  ubezpieczeniowej, która  pokryje 
koszty jego  leczenia. 
Jakie  miejsce,  pani  zdaniem,  zajmie  takie  laboratorium  jak  to,  po 
reformi e służby  zdrowia? 
Myślę,  że  będzie  to  związane  z  uzyskaniem  licencji  na  usługi 
medyczne  i  laboratoryjne.  Firmy  ubezpieczenuowe,  które  będą 
podpisywały  umowy  z  takimi  laboratoriami  jak  moje,  na  pewno 
wystosują  odpowiednie  kryteria  i  wymagania.  Na  całym  świecie 
istnieją  zarówno  prywatne  jak  i  państwowe  laboratoria.  Żeby 
otrzymać  licencję  ważne  będą  warunki  takiego  laboratorium, 
sprzęt, dyspozycyjność oraz jego wiarygodność, czyli czy badania są 
kontrolowane  w Centralnym  Systemie Kontroli w Łodzi.  Dlatego, 
mam  nadzieję,  że moje  laboratorium  będzie  istniało  nadal. 
Ustroń, to specyficzne miasto. Są szpitale i sanatoria... Jak reforma, 
pani zdaniem  wpłynie  na  leczących  się  tam  i  pracujących? 
Jeżeli  pacjent  będzie  płacił  to  i  będzie  wymagał.  Wszystkie  jego 
„zachcianki"  będą  musiały  być  zrealizowane.  Sytuacja  na  pewno 
zmieni  się  na  lepsze  dla  pracowników.  Pracując  w  laboratoriach 
państwowych,  płaca  nigdy  nie  była  zależna  od  ilości  i  jakości 
wykonanych  badań.  Nie było  to  w jakikolwiek  sposób  honorowa
ne.  Czy  było  kilka  czy kilkaset  pacjentów  pensja  zawsze była  taka 
sama.  Myślę,  że  to  również  będzie  miało  jakieś  znaczenie. 
Co przede wszystkim zmieniłaby pani w działaniu ustrońskiej  służby 
zdrowia? 

W ośrodku wykonuje się tylko badania podstawowe, resztę przesyła 
się do centralnego laboratorium, które mieści się w Szpitalu  Śląskim 
w Cieszynie. Przesyłanie nie zawsze jest korzystne dla samej analizy, 
jak i dla ostatecznego wyniku, a czas oczekiwania na wynik wydłuża 
się.  Najlepszym  rozwiązaniem  dla  naszego  miasta  uzdrowiska, 
byłaby  współpraca  z placówkami już  istniejącymi, które  są  dobrze 
wyposażone. 
Jakich specyficznych informacj i mogą nam udzielić badania laborato
ryjne? 
Np. jeżeli  rodzice  podejrzewają, że  ich  dziecko  zażywa  narkotyki, 
wówczas  przeprowadza  się analizę  moczu.  Obecność  narkotyków 
można  stwierdzić nawet  do kilku  dni wstecz,  łącznie z ich  oznacze
niem. Są to badania drogie, lecz już wykonywane w naszym mieście. 
Dziękuję  za  rozmowę 

Rozmawiała:  Magdalena  Piechowiak 

Ustrońska  „Wenecja".  Fot.  W. Suchta 

Zameczek  „Na  Zadnim  Gro
niu"  oddany  był  w  1931  r.  jako 
rezydencja ówczesnego prezyden
ta  RP  Ignacego  Mościckiego.  Po 
wojnie do  Czarnego  przyjeżdżali 
dostojnicy państwowi. Począwszy 
od  początku  lat  osiemdziesią
tych,  obiekt  pełni  funkcję ośrod
ka  wczasowego.  Wypoczywają 

w nim  rodziny  z Górnego  Śląska 
i  innych  regionów. 

Od  1700 r.  istnieje w Cieszynie 
akon  Ojców  Bonifratrów.  Mają 
swoją  świątynię  oraz  prowadzą 
dom  opieki  i  szpital.  Znani  są 
z  przyrządzania  i  stosowania  le
ków  pochodzenia  roślinnego. 

  *
Każda wycieczka szkolna i każ

dy prawdziwy turysta, będąc w Is
tebnej  zagląda  do  słynnej  chaty 
kurnej  Kawuloków.  Drewniany 
budynek  stoi przy drodze do  Ko
niakowa od  1863 r. W jej wnętrzu 

zgromadzono stare sąrzęty i ludo
we instrumenty  i zachowano  wy
gląd sprzed  lat. Szczególną frajdę 
mają  goście  zagraniczni. 

Trwa  kampania  prezydencka. 
Nasz  region,  a  głównie  Cieszyn 
i Ustroń, zdążyli dotąd  odwiedzić 
Jacek  Kuroń,  Leszek  Balcero
wicz,  Leszek  Moczulski,  Hanna 
GronkiewiczWaltz.  Wbrew  za
powiedziom  ominął  Cieszyńskie 
Aleksander Kwaśniewski. Kto je
szcze zawita? 

  *
W Skoczowie działa  noclegow

nia dla  dzieci  w wieku  szkolnym. 
Otwarto ją przy świetlicy  terapeu
tycznej. Wygospodarowano miej
sce  dla  trójki  dzieci.  O  pobycie 
dziecka w noclegowni wie za każ
dym  razem  policja. 

Nowością  w  ofercie  cukrowni 
w  Chybiu  jest  cukier  koszerny. 
Nadal produkowana jest  „kostka 
brydżowa"  i cukier  puder.  Tego
roczna  kampania  cukrownicza 
nie jest najgorsza, co dobrze wró
ży dla naszych portfeli. Oby  nad
chodzący rok był rzeczywiście sło
dki.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Zarówno wczasowicze jak  i mieszkańcy  Ustronia nie są  zadowoleni 
z ilości i rodzaju automatów telefonicznych, zainstalowanych w naszym 
mieście.  Zaszły  już  jednak  pewne  zmiany,  a  ma  być jeszcze  lepiej. 
Kierownik  nadzoru  w ustronskim  oddziale Telekomunikacji  Polskiej 
SA Julian Czyż poinformował nas,  że można  już  korzystać  z dwóch 
automatów na karty magnetyczne w sanatorium na Zawodziu  i z jed
nego  w  Nierodzimiu  na  portierni  „Mokate".  Jeśli  wszystko  pójdzie 
zgodnie  z  planem,  to  w  ciągu  miesiąca  powinny  pojawić  się  dwa 
następne:  na  przystanku  autobusowym  Ustroń  Rynek  i  na  stacji 
kolejowej Ustroń  Zdrój.  Ustroński  oddział  TP  zamierza  rozmieścić 
w przyszłym roku  na  terenie miasta 45 aparatów na  karty. 

Straszą  baraki  na  Zawodziu  przy  DW  „Maciejka".  W  okolicznych 
piramidach  odbywają  się konferencje  i  sympozja,  często  zjawiają  się 
goście z innych krajów—a tu taka wizytówka. W tym miejscu miało byc 
kasyno wraz z kompleksem hoteloworekreacyjnym. Pomysł nie wypa
lił , szpetne baraki  pozostały.  Fot. W. Suchta 
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UWAGA ! 
ZAGINĄ Ł  OWCZARE K  NIEMIECK I  —  DUŻY , 
CZARNYPODPALANY ,  WAB I  SIĘ  KAMPO .  NA 
SZYI   MIA Ł  WĄSK Ą  CZARN Ą  OBROŻĘ.  JEST 
UFNY ,  NI E  BOI  SIĘ  LUDZI ,  MOŻ E  PRZEBYWA Ć 
W  POBLIŻ U  SAMOCHODÓW . 
JEŻEL I   KTO Ś  WIDZIA Ł  TEGO  PSA,  PROSZĘ 
O  WI ADO M OŚĆ .TEL .  542065  (WIECZOREM ) 

NA  ZNALAZC Ę  CZEK A  NAGRODA ! 

Obok  wytwórni  wód  „Czantoria"  przy ulicy  Partyzantów,  zamon
towano kran, z którego można nieodpłatnie pobierać wodę mineralną 
pochodzącą  ze  źródła  „Budzi  Głód".  Właśnie  ona,  a  nie  gazowana 
najlepiej nadaje się do celów leczniczych. Wypijanie około 2 litrów na 
dobę  zapobiega  tworzeniu  się  kamieni  w  układzie  moczowym,  wy
płukuje  z  ustroju  puryny  i  przeciwdziała  zakwaszaniu  organizmu. 
Ponadto spożywanie  tej wody przez starsze kobiety, zapobiega  osteo
porozie,  która  powoduje  łamliwość  i  kruchość  kości.  Sporządzanie 
posiłków  na  jej  bazie  wzmacnia  układ  kostny  dzieci.  Woda  z kranu 
posiada stabilny skład chemiczny. Wypijając 2 litry dziennie zaspokaja
my potrzeby  organizmu  na  sole mineralne.  (mn) 

Miejski  Zarząd  Szkolnego  Związku  Sportowego  zorganizował 
w  SP6  w  Nierodzimiu  mistrzostwa  Ustronia  w  piłce  nożnej  szkół 
podstawowych  tzw.  „Piłkarskie  piątki".  Zwyciężyła  drużyna  SP2, 
która  w  meczu  finałowym  wygrała  z  SP1  6:0.  Najlepszy  strzelec 
Tomasz Lipowczan zdobył 3 bramki. O wiele bardziej zacięty był mecz 
o  trzecie  miejsce pomiędzy  SP6  i  SP3.  O  zwycięstwie  zdecydowała 
jedyna  bramka  zdobyta przez P. Siedloczka. 
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„Chcemy być razem" to program  opracowany przez uczniów SP2. 

W jego ramach  zorganizowano plener malarski  w Istebnej — Zaolziu 
wraz z dziećmi z Ośrodka  RehabilitacyjnoWychowawczego w Niero
dzimiu. Powstało kilkanaście obrazów i rysunków, które prezentowane 
będą na wystawie w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa, której wernisaż 
odbędzie się w środę, 8 listopada o godz. 17.00. Po wernisażu zbierze się 
grupa  plastyczna  „Brzimy"  by  zalegalizować  swe  istnienie  tj.  prze
prowadzić zebranie  założycielskie  Stowarzyszenia  Ustrońskich  Twór
ców „Brzimy". Plastycy zapraszają wszystkich, którzy chcieliby włączyć 
się w działalność  Stowarzyszenia. 

12.10.95 r. 
Komisariat Policji w Ustroniu zo
stał  powiadomiony  o  włamaniu 
do  budynku  mieszkalnego  przy 
ulicy  Topolowej  sprawcy  weszli 
do  środka  po wypchnięciu  drzwi 
wejściowych.  Skradli:  telewizor 
marki Grundig, tuner  satelitarny, 
ekspres do kawy, zegar kuchenny, 
aparat telefoniczny i kilka butelek 
alkoholu.  Straty  oszacowano  na 
około  1800 złotych. 

12.10.95 r. 
Około  godziny  10.00,  na  ulicy 
Katowickiej doszło do kolizji dro
gowej.  Kierujący  samochodem 
marki  mercedes  mieszkaniec  By
tomia,  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu,  na  kierującym  samo
chodem  marki  star,  mieszkańcu 
Goleszowa.  Sprawcę  ukarano 
mandatem  w  wysokości  25  zło
tych. 

14.10.95 r. 
Komisariat  Policji  w  Ustroniu 
otrzymał  zgłoszenie  o  włamaniu 
do Przedszkola nr 1, przy ul. Par
tyzantów. N/n sprawcy weszli do 
środka po wypchnięciu drzwi z ty
łu budynku. Łupem złodziei padł 
telewizor,  wieża  stereofoniczna 
i młynek do kawy. Straty oszaco
wano na około 900 złotych. Śledz
two  trwa. 

15.10.95 r. 
0  godzinie 3.15 na ul. 3 Maja na 
wysokości  stacji  CPN,  kierujący 
samochodem  marki  fiat  126p, 
mieszkaniec  Ustronia,  nie dosto
sował prędkości jazdy do istnieją
cych warunków atmosferycznych 
1 wjechał do  rowu.  Sprawcę zda

13.10.  —  Na  targowisku  zasła
bła  mieszkanka  Ustronia.  Straż 
Miejska  odwiozła  ją  do  ośrodka 
zdrowia. 

—  Kontrola gospodarki odpada
mi na  Równicy. Sprawdzono czy 
osoby prowadzące działalność go
spodarczą  posiadają  stosowne 
umowy. 

13/14.10 i 14/15.10.  —  Wspólne 
patrole  z  Policją  przy  dyskotece 
„Mirage  2000": zatrzymanie nie
trzeźwego kierowcy. 

14.10.  —  Nałożono mandat kar
ny — 50 zł za niezachowanie  od
powiedniej odległości przy parko

Ze  zbiorów 
Muzeum 

Jesień  w całej pełni  —  a  więc 
pora owocobrania i robienia prze
tworów na zimę. Dziś prezentuje
my nieodzowny  o  tej porze  roku 
sokownik  sprzed  ponad  pół wie
ku,  który  darował  przed  tygod
niem  do  naszego  Muzeum  pan 
Leon  Zeman  —  emerytowany, 
długoletni  pracownik  Kuźni 
Ustroń. 

rżenia ukarano mandatem  w wy
sokości  20 złotych. 

15.10.95 r. 
Ok. godziny 4.20, na ulicy Cieszy
ńskiej,  zatrzymano znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym  miesz
kańca  Jastrzębia,  kierującego sa
mochodem  marki  fiat  126p. Wy
nik  badania  alkometrem 0,34%o. 

17.10.95 r. 
O  godz.  1.00,  na  ul.  3  Maja, 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym mieszkańca 
Ustronia,  kierującego  samocho
dem marki fiat 125p. Wynik bada
nia alkometrem  l,48%o. 

17.10.95 r. 
Około  godz.  17.00  na  ul.  Har
butowickiej kierujący samochodu 
fiat  126p,  wjechał  w  płot  jednej 
z posesji, po czym zbiegł z miejsca 
zdarzenia  pozostawiając  samo
chód. Ustalenie i ukaranie spraw
cy  nie  nastręczyło  żadnych  pro
blemów. 

18.10.95 r. 
O godz. 15.00, z parkingu strzeżo
nego  pod  wyciągiem  krzesełko
wym  na  Czantorię,  n/n  sprawcy 
skradli  VW  passata,  na  szkodę 
obywatela  Niemiec. 

18.10.95 r. 
W  godzinach  popołudniowych, 
na ul. Skoczowskiej, na wysokości 
„Spichlerzy",  kierujący  fiatem 
125p na skutek nadmiernej pręd
kości stracił panowanie nad poja
zdem  i  kilkakrotnie  koziołkując 
wjechał do  rowu,  rozbijając do
szczętnie samochód. Kierowca sa
nochodu  wyszedł  z wypadku  bez 
obrażeń ciała. 

(M.P.) 

waniu  na  skrzyżowaniu  ulic Ko
nopnickiej i 3go Maja, co spowo
dowało  utrudnienia  w ruchu. 

—  Interwencja  w  sprawie  niele
galnej  sprzedaży  alkoholu  pod 
Szpitalem  Uzdrowiskowym. 

16.10.  —  Nakazano  usunięcie 
z ul. A. Brody nielegalnie  posta
wionej reklamy. 

17.10.  —  Poinformowano  SM, 
że w Jaszowcu na  wysokości kła
dki  wiszącej wrzucono  do  Wisły 
kontener  ze śmieciami. 

18.10.  —  Nałożono  mandat 
—  50 zł właścicielce  jednej z  re
stauracji przy ul. Skoczowskiej za 
podrzucanie  śmieci  w  pobliże 
kontenera  na  surowce wtórne. 
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ZADUSZKOW E  REFLEKSJE 
(cd. ze str.  1) 

mokrego od łez wielu pokoleń, migotliwe światełka przybliżają zarysy 
twarzy, przesuwają jak w kalejdoskopie obrazy z życia najbliższych, 
rodzi  się wielkie marzenie,  pragnienie  krótkiej rozmowy,  a  tu  cisza 
głucha, trudna  do zniesienia. Usta  szepczą. 

Dotknij 
matczyne  dłonie 
spękane  zorane 
owinięte  warkoczem  żył 
paciorkami  różańca 

Dotknij 
matczyne  dłonie 
białe  niewinne 
umyte  Izą 
suszone  wiatrem 
co po  gróniach  gno 
Dotknij 

a poczujesz  cud 
Niepowtarzalne  chwile  refleksji  rodzą  się  nad  grobem  bliskich 

sercu,  wierzymy,  że  dusze  zmarłych  przychodzą,  odwiedzają  nas 
i opiekują się naszą  codziennością. Niezależnie od kultury, ci którzy 
odeszli pozostają jednak  w jakiś  sposób  obecni. 

Chińczycy utrzymują ciągle stosunki ze zmarłymi, wierząc, że żyją 
oni w swoich grobach. Toteż Chińczycy trumny ze zwłokami opatrują 
nazwą  „zwłoki żywe zamknięte". Znany jest również zwyczaj grzeba
nia martwych kobiet w grobach młodych chłopców — zmarłych jako 
kawalerowie — aby tym samym przedłużyć życie. Niektóre plemiona 
Afryk i wierzą, że mężczyzna  umierając wyzbywa  się swego widzial
nego ciała i jedynie zmienia miejsce swego pobytu. Plemiona indiańs
kie, np. Siuxsowie wierzą, że zmarli podobni  są do żyjących tylko nie 
zawsze są  widzialni.  Zdarza  się i  tak,  że chwilowo  się materializują 
i wraz z żyjącymi palą  fajki. Także  u dawnych  Słowian  spotykamy 
wiele wierzeń o zmarłych,  którzy  chronią  zasiane ziarno, roztaczają 
opiekę  nad  zbiorami  przechowywanymi  w  spichlerzach.  Ukraińcy 
składali zmarłym ofiary i wierzyli, że dzieci które urodziły się martwe 
ukazują się przed wschodem słońca, stąd często noszono im pożywie
nie.  Na  cmentarze  zanoszono  jajka  i  toczono  je  po  grobach  jako 
symbol  odrodzenia. 

Bogactwo  wierzeń  i  zwyczajów  upewnia  nas  po  raz  kolejny 
o barwnej i niepowtarzalnej wartości  kultury  ludowej, cyklicznie się 
odradzającej, narzucającej nam  zadumę,  konieczność  refleksji  i  za
trzymania  się  przy  starych  zardzewiałych  pomikach,  lirycz
nopoetyckich  epitafiach czy bezdusznie wyrytych datach..., szelesz
czą  nam  pod  nogami  liście,  dochodzą  odgłosy  modlitwy  wytrwałej 
babci i jeszcze na chwilę omijamy wrota cmentarne aby trwać, służyć, 
kochać  w  czasie  przeznaczonym  dla  nas.  Wiatr  smaga  i  kolebie 
konarami, gałęziami, ustala swoje odwieczne prawa. Czy potrafimy je 
zrozumieć? Czy  zechcemy  się zatrzymać?  Zadumać? Czy potrafimy 
nie zapominać  o tych co  odeszli? 

Małgorzata  Kiereś 

Fot. W. Suchta 

Pozostanie  po  nim  więcej  niż  serdeczna  pamięć  rodziny, 
przyjaciół,  bliskich  współpracowników  w  poczynaniach  i  in
stytucjach, w których uczestniczył. Więcej niż wspomnienie jego 
łagodnego  uśmiechu  i jego ludzkiej dobroci. Józef Pilch  zapisał 
się  w  dziejach  Ustronia  i  społeczności  Śląska  Cieszyńskiego 
swoją pracą  zawodową, działalnością  organizatorską,  a przede 
wszystkim swoją pracą historyka i jej rezultatami pisarskimi. Od 
lat dojrzałości zajmował się zbieraniem  dokumentów  i materia
łów  do  dziejów  kulturowych  Ziemi  Cieszyńskiej,  śledził  losy 
społeczności polskiej na tej ziemi, kulturę ludu cieszyńskiego i jej 
tradycje  utrzymywane  przez  stulecia.  Mogę  zrozumieć  jego 

motywacje  i  aspiracje,  gdyż  byliśmy  wychowankami  Pawła 
Lipowczana  w  szkole  ewangelickiej  w  Ustroniu  a  także  wy
chowankami  Jana  Wantuły,  który  wprowadził  nas  w  świat 
książek. 

Dziedzictwo  Józefa  Pilcha  widzę  w dwóch  wielkich  dziedzi
nach życia społecznego. Pierwsza to dziedzina kultury duchowej 
i  społecznej  wsi  i miasteczek  cieszyńskich.  Była  to  atmosfera, 
która utrzymywała się siłą ducha rodzin chłopskich, która Jurze 
Gajdzicy  kazała  jeszcze  w  XVII I  wieku  zbierać  domową 
bibliotekę  i  pisać  wspomnienia  po  polsku  i  która  do  dziś  się 
utrzymała  dzięki  takim  ludziom  jak  Józef  Pilch.  Był  i jest  ten 
duch  społeczności  cieszyńskiej  wcielony  w  codzienne  prace, 
działania,  zachowania,  stosunki  między  rodzinami,  sąsiadami 
i w rodzinach miedzy rodzicami i dziećmi. Był to duch  tolerancji 
dla różnowierców, duch  solidarności  w społecznościach, wzaje
mnej pomocy, szacunku dla  tradycji, dla języka dziadów,  religii 
przodków. Bez wielkich słów deklaracji, poszanowanie  człowie
ka  i jego  spraw,  zrozumienie dla jego dążeń  i celów,  pozwoliło 
się  utrzymać  społeczności  cieszyńskiej  przez  wieki  panowania 
Habsburgów,  a  potem  przez  wojny  i  podziały.  Historycy 
i etnografowie badający kiedyś kulturę  tej społeczności  odkryją 
wielką  rolę jak w niej grała koncepcja obowiązku.  I życie Józefa 
Pilcha  było  prowadzone  pod  dyktando  poczucia  obowiązku. 
Obowiązku wobec dziejów, wobec pamięci  spłecznej,  obowiąz
ku  odkrywania  i pokazywania  swoim  czym  są, skąd  pochodzą 
i  dokąd  zmierzają.  Poczucie  obowiązku  było  jedną  z  pod
stawowych  sił tej ludności  śląskiej a jej ucieleśnieniem  byli  tacy 
ludzie jak  Jura  Gajdzica,  Jan  Wantuła  i Józef  Pilch. 

Druga  wielka  dziedzina  działalności  Józefa  Pilcha  to  jego 
pisarstwo,  jego  praca  historyka  szperającego  w  starych  ar
chiwach, gazetach,  listach  i autobiografiach. Wydobywał  z nich 
opisy położenia ludności wiejskiej, losów robotników w dawnych 
fabrykach Ustronia i okolicy, działalność organizacji młodzieżo
wych,  dzieje  Ustronia  jako  letniska  i  uzdrowiska,  i  innych 
zakresach spraw życiowych. Pisał o losach rodziny  Lipowczanów 
z  której  pochodził  wójt  Ustronia  Lipowczan  i jego  syn  Paweł 
nauczyciel, zbierał stare fotografie obrazujące życie mieszkańców 
Ustronia, dzieje polskiego życia kulturalnego w Ustroniu  i wiele 
innych  zagadnień. Jest historykiem  i był kronikarzem  Ustronia. 
Bez  wielkich  tytułów,  bez  rozgłosu  w  mediach,  pisał  i  tworzył 
pamięć  zbiorową  społeczności  swojej  ziemi.  Uczeni  studiujący 
dzieje  Śląska  znajdą  w  jego  pracach  mateiały  empiryczne, 
interpretacje  pozwalające  zrozumieć  bieg  zjawisk  i  procesów, 
zrozumieć  ludzi  z  dawnych  dni.  Trwałym  dorobkiem  pracy 
Józefa pozostanie „Pamiętnik Ustroński", którego zeszyty zawie
rają  duży  zasób  informacji  o  dziejach  Ustronia. 

Przemijają ludzie, pamięć  ich poczynań  i działań, przemijają 
rzeczy,  organizacje,  prawa  a  w  ciągu  XX  wieku  przez  Ustroń 
przeszło  i  przeminęło  kilka  państw  i  kilka  ustrojów  politycz
nych. Pozostało po nich  tyle, ile zapisali  kronikarze  i historycy. 
Bo  słowa  pisane  trwają  ponad  przemijaniem  ludzi  i  rzeczy. 
Słowa  Józefa Pilcha  i wartości  w nich  zawarte  pozostaną  jako 
część  tej ziemi  z  której  wyrosły. 
13.X.1995  r.  Jan  Szczepański 
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—  Ciekawe co powiedzą  na  to 
w  Warszawie,  gdy  dowiedzą 
się, że Ustroniowi  bliżej jest  do 
Hajdunanas  —  żartował  bur
mistrz Eles Andras,  gdy  otrzy
mał od  burmistrza  Kazimierza 
Hanusa  drogowskaz z napisem 
„Ustroń  384".  Działo  się to  14 
października  podczas  uroczys
tej  sesji  Rady  Miejskiej  Ustro
nia, w której wzięli udział  radni 
z  węgierskiego  miasta  Hajdu
nas.  Partnerstwo  Ustronia 
i  Hajdunanas  sięga  paździer
nika  1991  roku.  Wtedy  to  po 
raz  pierwszy  przedstawiciele 
władz  węgierskiego  miasta  za
witali  pod  Czantorię. 

Hajdunanas  liczy ok.  20  tys. 
mieszkańców.  Jest  miastem 
o  charakterze  rolniczym.  Głó
wne kierunki upraw to  kukury
dza  i  zboża.  Są  tam  też  wody 
lecznicze, które przyciągają  tu
rystów  chcących  podrepero
wać swoje zdrowie.  Ciekawost
ką jest  farma, na  której hoduje 
się  strusie. 

Dwudziestoosobowa  dele
gacja  radnych  z  partnerskiego 
Hajdunanas  przebywała  w  na
szym  mieście  od  13 do  15 paź
dziernika.  Podczas  napiętego 
programu  pobytu  zwiedzono 
Szpital  Uzdrowiskowy,  odwie
dzono targowisko miejskie, by
ła wycieczka do  Wieliczki  i ob

jazd pętlą  beskidzką. Nie obyło 
się  bez  wyjazdu  wyciągiem  na 
Czantorię.  Głównym  punktem 
pobytu  była  uroczysta  sesja. 
Obrady  prowadził  przewodni
czący  RM  Franciszek  Korcz. 
On  też  w  swym  wystąpieniu 
przybliżył  węgierskim  gościom 
nasze miasto. Burmistrz K.  Ha
nus  mówił  o  historii  Ustronia. 
—  Bardzo  ważnym  jest,  byś
my  nie  tylko  pili  razem  wino, 
ale wzmacniali przyjaźń — mó
wił  Eles  Andras.  —  Bardzo 
byśmy się cieszyli, gdyby  udało 
się  załatwić  wymianę  młodzie
ży.  My jesteśmy  gościnni  w  le
cie, mamy  lecznicze  wody,  od
wiedza nas wielu Polaków.  Na
sze  dzieci  natomiast  nawet  zi
mą  bardzo  rzadko widzą  śnieg. 
Dlatego  chętnie spędziłyby  pa
rę dni w Ustroniu.  Partnerstwo 
naszych  miast  widzimy  też 
w  innym  wymiarze.  Dlatego 
myślimy  o  uruchomieniu  pol
skiego  sklepu  w  Hajdunanas 
i sklepu  węgierskiego w  Ustro
niu. Może  te punkty  handlowe 
staną  się  podstawą  szerszej 
współpracy  gospodarczej. 

Ustrońskich  radnych  intere
sowały  problemy  węgierskiego 
miasta.  Opowiadali  radni  Haj
dunanas.  M.  in.  Imrene  Deb
receni  mówiła  o  szkolnictwie, 
a  Laszlo  Bodi  o  rolnictwi^y^ 

JEDYNY  ŻŁOBEK 
Gdzie  spędzają  czas najmłodsi 

obywatele naszego miasta, gdy ich 
rodzice muszą iść do pracy? Oczy
wiście w żłobku. W Ustroniu  ma
my jeden  żłobek  przy  ulicy  Gał
czyńskiego.  Dla  rodziców  ważne 
jest, aby ich pociechy miały zape
wnioną dobrą opiekę, prawidłowe 
wyżywienie  oraz  dobre  warunki 
do rozwoju fizycznego i psychicz
nego.  Do  ustrońskiego  żłobka 
uczęszcza 34 dzieci, podzielone są 
na  trzy  grupy.  Maluchy  —  12 
dzieci  od  6 miesięcy do  1,5 roku; 
średniaki  —  9  dzieci  do  2,5  lat; 
starszaki  —  13  dzieci  do  4  lat. 
Zajmują się nimi  „ciocie", w naj
młodszej grupie  3 panie,  w star

szych po 2. Oprócz  tego, zgodnie 
z przepisami  o ich zdrowie  trosz
czą  się 3 pielęgniarki. 
—  Dzieci  przebywają  w  jasnych 
salonach,  gdzie  mogą  korzystać 
z dużej ilości kolorowych  zabawek, 
dostosowanych do stopnia rozwoju 
—  mówi  kierowniczka  żłobka 
Emili a Wania. — Śniadania, obia
dy, podwieczorki  przygotowuje  się 
w  kuchni,  wg  norm Instytutu  Matki 
i  Dziecka. 
Posiłki są pełnowartościowe  i uro
zmaicone, oczywiście rodzice mo
gą przeczytać co ich pociecha jad
ła.  Dużym  plusem  żłobka  jest 
ogród,  do  którego  dzieciaki  wy
chodzą,  gdy  jest  ładna  pogoda. 
Mają  tam  do  dyspozycji  huśta
wki,  samochody  i  rowerki. 

(mn) 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W. Suchta 

W  Szpitalu  Uzdrowiskowym  w  dniach  od  17 do  19  paździer
nika,  z  inicjatywy  Narodowej  Fundacji  Gospodarki  Wodnej, 
odbyła  się  II I  Krajowa  Konferencja  „Zagrożenia  i  szanse  gos
podarki  wodnej".  Główny  organizator  doc.  dr  W.  Szczepański 
poinformował nas, że spotkali  się ludzie znający problemy  wody. 
Swoimi opiniami i widzą dzielili się w trakcie wykładów i w kulua
rach.  Okazuje  się,  że  bardzo  istotnym  problemem  jest  brak 
ingerencji i zły przepływ informacji wśród  środowisk zajmujących 
się  gospodarką  wodną.  Na  spotkaniu  padło  wiele  krytycznych 
uwag pod  adresem  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Zasobów 
Naturalnych  i Leśnictwa, którego  przedstawiciel  wiceminister  A. 
Błaszczyk  był obecny na  obradach.  Ministerstwu  zarzucano  brak 
zainteresowania  gospodarką  wodną  i  ciągle  jeszcze  centralny, 
a nie rynkowy, sposób kierowania.  Starano  się pokazać  możliwo
ści wyjścia z trudnej sytuacji. Prof. S. Jankowski,  rektor  Uniwer
sytetu  Śląskiego,  powiedział  nam,  że  najważniejsze  to  dostrzec 
problemy. Jednym  z nich jest  zła gospodarka  wodami  powierzch
niowymi  w  Polsce,  przez  co  ich  poziom  się  obniża.  Gdyby 
kontrola  pobierania  wody  i  odprowadzania  ścieków  do  zbior
ników  wodnych  była  lepsza  nie  trzeba  by  korzystać  z  bardzo 
cennych  zasobów  wód  podziemnych.  Natomiast  rozmowa  z pre
zesem jednej ze śląskich kopalni  piasku  inż. M . Oko  uzmysłowiła 
nam,  że  również  przedstawiciele  przemysłu  troszczą  się  o  stan 
wód.  To  właśnie  kopalnia  zabiega  o  stworzenie  ogromnego 
zbiornika  czystej  wody  pitnej  dla  Śląska.  W  ostatnim  dniu 
przyjęto wstępny dokument, który po pewnej weryfikacji i uzupeł
nieniach przekazany  będzie do Ministerstwa  i do  Sejmu. Najważ
niejszym jednak  osiągnięciem  było  to,  że konferencja  się  odbyła, 
ponieważ  dzięki  takim  spotkaniom  możliwe  jest  stworzenie 
silnego  lobby  „wodnego",  które  może  podejmować  skuteczne 
działania  dla  poprawy  stanu  naszych  wód.  Żegnano  się z  Ustro
niem  przy fi  li żarn ce  kawy  i  sądząc  po  uśmiechach  wszyscy  byli 
zadowoleni  ze swojej pracy. Prawdopodobnie  również dlatego, że 
jak  powiedział nam jeden  z uczestników, konferencja  zorganizo
wana  była  w  fantastycznych  warunkach  klimatycznych.  (MN) 
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Ogłoszenia  drobne 

Duży pokój, telefon, parter, cent
rum Ustronia, wynajmę firmie lub 
osobie  prywatnej.  Wiadomość: 
tel.  542231. 

Poszukuję  kierowcymechanika 
kat. „C" „E" z praktyką  w trans
porcie  międzynarodowym.  Tel. 
Ustroń  543351. 
Sprzedam  samochód  VW  Passat 
1,6  Turbo,  diesel,  combi,  1991. 
Tel. 542892. 

Masaż leczniczy i ćwiczenia  reha
bilitacyjne w domu  pacjenta  wy
konuje technik masażysta. Graży
na Kłos,  tel.  543414. 

Kafelkowanie,  ścianki  z płyt  gip
sowych,  tynki  natryskowe. 
Ustroń,  ul. Dominikańska  34. 

Sprzedam  działkę  rekreacyjną 
w  Hermanicach  4a z murowaną 
altanką. Tel.  544930. 

Poszukuję  pokoju  lub małego 
mieszkania dla dwóch osób w za
mian za opiekę nad  starszą  osobą 
i  drobne  prace  remontowe.  Tel. 
552964 w godz.  18—20. 
Zatrudnię  stomatologa  w  Ustro
niu. Oferty: Ustroń, ul. Partyzan
tów  1, pok.  1. 

Młodą  osobę jako  opiekunkę  do 
dziecka  zatrudnię. Tel.  541339. 

Sprzedam  126p,  1978 oraz części, 
ul.  Lipowska  130. 

cUstronian(ia& 

przyjmie do  pracy  —  od  zaraz 
absolwenta (mężczyznę) szkoły zawodo

wej, w charakterze  sprzedawcy. 

a

PODZIĘKOWANI E 
Kierownik  Przychodni  Rejonowej  w  Ustroniu  Marek  Wiecha, 
składa  serdeczne  podziękowanie  władzom  oraz  wszystkim 
pracownikom  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu  za  zakup  nowo
czesnego  sprzętu  radiologicznego  dla  Przychodni  Rejonowej 
przy  ul.  Mickiewicza  nr 1. 

Szczególne wyrazy wdzięczności  za załatwienie tej kosztownej 
i  trudnej  inwestycji  składam  na ręce  pana  burmistrza  Ka
zimierza  Hanusa,  zcy  burmistrza  pana  Tadeusza  Dudy 
oraz  kierownika  Wydziału  Ochrony  Środowiska  pani  Barbary 
Jońcy. 

a a

Działający w naszym  mieście klub snowboardzistów  i narciarzy  „Bes
kidy"  przygotowuje  się do  sezonu  zimowego.  Do  większych  atrakcji 
należał wyjazd w Alpy gdzie podnoszono umiejętności na lodowcu. Na 
zdjęciu Krzysztof  Cimek  podczas  treningu. 

Fot.  W.  Suchta 

Ostatnie  zimne piwko.  Fot.  W. Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul .  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa rysunków  Andrzeja  Mleczki 
—  Wystawa ekologiczna  — „Ustrońskie  wody" 
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. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
Czynne: we wtorki  w 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. 
—  wystawa  prac Franciszka  Jaworskiego. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „ N a  Gojach" 
B.  i K .  Heczkowie,  ul.  J.  Blaszczyka  19,  tel.  541100 

Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, tel. 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00, w niedziele  nieczynna. 
Wystawa  stała  —  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia  stałe  w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych,  ryt
mika Języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół 
wokaJny, akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne, koło modelarskie,  foto
grafika, koło  teatralne  i  szachowe. 

Imprezy  kulturalne 
28.10.1995 r.  Koncerty EL „Czantori a — „Pieśniczki  spod  Czantorii" 
sobota  Budynek Dyrekcji Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu 
godz. 18.30 i godz. 20.00 

30.10.1995  r.  KLUB  PROPOZYCJI  — Mowa  naszych  praojców  na 
poniedziałek  Ziemi  Cieszyńskiej — spotkanie  z Janem  Kropem 
godz.  15.00  Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej ul. 3 Maja 68 

Sport 
8.10.1995 r.  Mecz piłki nożnej o mistrzostwo  Aklasy 
niedziela  Kuźnia Ustroń — BKS  II  BielskoBiała 
godz. 15.00  Stadion  Ks  Ustroń 

:




Kolejny  odcinek  relacji z pobytu  ustrońskich  plastyków 
w  NeukirchenVluyn 

Dzięki  gościnności  gospo
darzy  zwiedziliśmy  Muzeum 
Sztuki  Nowoczesnej w Kolo
nii. Wśród wielu dzieł odnalaz
łem i obejrzałem  z  prawdziwą 
przyjemnością, obraz  Francoi
sa Bouchera  pt.  „Odpoczywa
jąca dziewczyna". To  jej  pupą 
zachwyca  się  Waldemar  Ły
siak w swoim  „Muzeum  Wyo
braźni".  W  zupełności  się 
z nim zgadzam  (mamy  podob
ny  gust,  bo  urodziliśmy  się  15 
marca) i zdaję sobie sprawę jak 
takie obrazy działały na  wyob
raźnię mężczyzn w czasach gdy 
nie było czasopism  typu  „Play
boy".  A przecież  obraz  ten, 
mimo  sporego  ładunku  eroty
cznego,  nie jest  wulgarny, 
a przy  tym niesie w sobie wiele 
doznań  estetycznych. 

Mił o było również zobaczyć 
instalacje  Abakanowicz,  na
szej ekssportowej  rzeźbi arki. 

Ten  bogaty  w wydarzenia 
dzień,  został  zakłócony  tro
chę,  przez  wątpliwą  przyjem
ność  uczestniczenia  w  zjawis
ku  dość powszechnym  na  Za
chodzie. Niemcy  mówią  na  to 
„stauch",  Francuzi  „bou
chon",  a my  „korek". No  cóż, 
to są  uroki  cywilizacji, będzie
my  je  wkrótce  mieli i to  dużo 
wcześniej  niż  dostąpimy  za
szczytu  wstąpienia  do  EWG. 

Tę  drobną  niedogodność 
w  zupełności  zrekompenso
wała  pożegnalna  kolacja 
w  greckiej  restauracji  „Akro 
polis". 

Żegnani  przez  sympatycz
nych  gospodarzy,  w podróż 

powrotną  wyruszyliśmy 
w  czwartek,  wczesnym  ran
kiem. 

Pogoda  była  dobra  więc 
uznaliśmy,  że  po  drodze  od
wiedzimy  w  Świecku  naszego 
kolegę  „Brzima",  Zbyszka 
Niemca. Zbyszek  pracuje  tam 
w  „Dromexie" i buduje  przez 
Odrę „drogę do  kapitalizmu", 
a  w  wolnych  chwilach  tęskni 
za  Ustroniem.  Ponieważ  jed
nak  za  Berlinerringiem  zaczę
ło strasznie padać,  a na  grani
cy staliśmy 3 godziny i ogląda
liśmy wyłącznie mokrych  Nie
mców.  Oglądanie  jeszcze  jed
nego  mokrego  mijało  się z ce
lem. 

Jechaliśmy  więc  dalej, 
a  deszcz  towarzyszył  nam  do 
samego  Ustronia. 

Na drugi dzień, rano,  stwie
rdziłem  że  w lewym  tylnym 
kole  nie  ma  powietrza.  Doje
chaliśmy  więc  „na  styk".  Jak 
sobie wyobraziłem zmianę  ko

ła  w nocy  w tym  ulewnym 
deszczu,  to mnie  trochę  otrze
pało. 

Al e w końcu  nie  wymienia
łem! I bardzo  dobrze!  Jest  to 
jeszcze jeden dowód, że plener 
był  udany. 

Andrzej  Piechocki 

W akcji „Sprzątanie Świata — Pol
ska  95"  na  terenie  Ustronia  zebrano 
380 stulitrowych worków śmieci. Zło
żyło  się na  to  86 worków  złomu,  133 
worki  makulatury,  92 worki  stłuczki 
szklanej i 69 worków  plastiku. W  ak
cji  wzięło  udział  1600  osób,  głównie 
młodzieży  szkolnej. Brzydka  pogoda 
sprawiła,  że sprzątanie  rozciągnęło 
się w czasie. Niektórzy  śmieci  zbiera
li ,  dopiero  gdy  zaświeciło  słońce. 
Młodzież  z cieszyńskich  szkół  śred
nich  uprzątnęła  las na  stokach  Rów
nicy. Zaczęto od  terenów wokół Szpi
tala  Uzdrowiskowego,  które  uczest
nicy  akcji  określili  jako  najtrudniej
sze.  Zdziwienie  młodzieży  wywołała 
duża ilość butelek po alkoholu  wokół 
szpitala. Młodzeż z ustrońskich  szkół 
sprzątała parki,  bulwary  nadwiślańs
kie,  tereny  wokół  szkół.  Tegoroczne 
„Sprzątanie Świata"  połączono z  ka
mpanią  propagującą segregację śmie
ci i zachowania ekologiczne. Mimo że 
w  akcję  zaangażowało  się  kilka  sto
warzyszeń  działających  na  terenie 
Ustronia,  niewielu  dorosłych  przyłą
czyło  się do  sprzątania. 

Fot.  W. Suchta  | 

W  poprzednim  numerze  GU  Re
jonowy  Lekarz  Weterynarii  prze
strzegał  przed  niebezpieczeństwem 
wścieklizny  w  naszym  mieście. 
Wszystko  zaczęło  się w  niedzielę  15 
października,  gdy w  okolicach 
skrzyżowania  ulic  Stawowej i Tar
tacznej  znaleziono  chorego  kotka. 
Po przeniesieniu  do domu,  zwierzą
tko nadal zachowywało  się dziwnie, 
postanowiono  więc w  poniedziałek 
skonsultować  się z lekarzem  wete
rynarii.  Decyzja  była szybka —  ko
ta należy uśpić, po czym przesłać  do 
Stacji  SanitarnoEpidemiologicz
nej w Katowicach,  by  przeprowa
dzić  specjalistyczne  badania.  Od
powiedź  nadchodzi  we  wtorek  po 
południu:  u  kotka  stwierdzono 
wściekliznę. Tego  samego dnia  wie
czorem  lekarze  weterynarii  odwie
dzają  dom,  w którym  przebywał 
chory  kot, informują również  naszą 
redakcję  o  niebezpieczeństwie.  Ko
ty  nie  podlegają  obowiązkowi 
szczepienia  przeciwko  wściekliźnie 
i  dlatego  chore  zwierzę  może  zara
zić wiele  innych  kotów.  Trudno  też 
określić jakie  wcześniejsze  kontak
ty  miał  chory  kot,  gdyż  nieznani 
byli  jego  właściciele.  Wszystko to 
sprawiło,  że  koniecznym  było  po
informowanie mieszkańców  w  G U, 
ostrzegano  przed  niebezpieczeń
stwem  w  szkołach.  Podjęto  też  śro
dki  zapobiegawcze  w  zagrożonym 
rejonie. 

(WS) 

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Towarzystwem 
Miłośników  Ustronia 

organizuje 

wieczornicę 
z  okazji  50lecia  Miejsk iej  Bibl ioteki 

w  dniu  14  listopada  1995  r . o godz.  17 
w  Muzeum  przy  ul.  Hutniczej 

Komputery  ADAX ,  DEC,  HP 
Drukarki  EPSON  i HP 
Dyskietki  VERBATIM  i 3M 
Telefony i faxy  Panasonic 
Oprogramowanie  Microsoft  , Lotus,  Novell 
Oprogramowanie  użytkowe  firm  handlo
wych,usługowych,  turystycznych 
Materiały  eksploatacyjne 
Serwis  komputerowy 

Sprzedaż  w  leasing i  na  raty  (bez  żyrantów) 

CENTRALN A  INFORMACJ A 
i RECEPCJA 

Rynek  7 , tel.  033/542653 

rezerwacja  miejsc  wczasowych 
przewozy  do  Niemiec 
informacja  turystyczna 
kantor  wymiany  walut 
ksero 

U W A G A :  UBEZPIECZENIA! 
Rynek  7 , tel.  033/542653 

Prowadzimy  również  działalność 
ubezpieczeniową  w  zakresie: 
kompleksowy  program  zabezpieczenia 
rodziny  i domupolisa  ALFA 4 
ubezpieczenie  majątkowe 
ubezpieczenie  komunikacyjne 
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Fot. W. Suchta 

Wszyscy, którzy uważają się za 
silnych  będą  mogli  sprawdzić  się 
11 listopada  w piwiarni  Barman, 
na Otwartych Mistrzostwach Pod
beskidzia w Siłowaniu się na Rękę. 
Zapisy do zawodów od godz. 10.00 
również  w Barmanie,  początek 
zmagań  godz.  11.00. Sekcja Kul
turystyki  i Trójboju Siłowego KS 
„Kuźnia",  która  jest  organizato

rem  siłowania  na  rękę, wcześniej 
już zaprezentowała nam najsilniej
szych  ludzi  w Polsce podczas  za
wodów trójboju siłowego. Osiąga
no  znakomite  rezultaty,  w kilku 
przypadkach  lepsze od  rekordów 
kraju.  Na  siłowanie  w Barmanie 
przyjadą najlepsi na Podbeskidziu. 
Może podejmie z nimi walkę któ
ryś z ustroniaków? 

Z  okzaji Jubileuszu  10lecia  Hotelu  „Orlik "  zapraszamy  na 

ANDRZEJKOW Y 
BAL  JUBILEUSZOW Y 

a

Szalona  noc  pełna  atrakcji i artystycznych  przeżyć! 

Do  tańca  grają  „Czarne  Diamenty" 
Zaproszenia  rozprowadza  oraz  wszelkich  informacji  udziela 
Hotel  „Orlik" ,  Ustroń,  ul.  Zdrojowa  tel.  543693  kier.  033 

Taki se bajani 
Mieli  my  dóma  osiołka,  takigo  na  kółkach.  Mioł  grzywkę, 

i chłost, i kopytka,  i uzdeczke,  a cały  hyl jakby  ze  zamszu.  Kole 
grzywki  miol  kółko,  jak  sie  to  kółko  pociąglo,  to  osiołek  wołoł: 
icha, icha. Jyny  żeby  na nim jeździć,  trzeja  było dwóch — jedyn  co 
by jechoł,  a drugi  co  by  ciągnył.  Uciechy  i zwady  było  doś,  bo 
każdy  chcioł jyny  jeździć.  Jak  my  tak fest  sie  wadzili,  to tata,  czy 
mama  osiołka  chowali  na  górze.  Jakiś i  czas  był  spokój,  ale  po 
czasie  osiołek  zaś nóm  słóżył  i nas  cieszył.  Nejwiyncyj  na  osiołku 
jeździł  Frydek,  a po tym  Jureczek.  Roz  też  Wanda  i jo  wystrój iły 
my  Frydka,  wywiązały  masz ki  do włosów,  Wanda jeszcze  wywią
zała Frydkowi  chacke,  co Jureczek  był  w ni chrzczony.  Posadziły 
my  Frydka  na  osiołka,  A  Lełón  zrobi  opraty,  pozakłodoł  se  ich 
i  jadymy  po  placu.  Śmiejymy  sie,  Frydek  z  uciechy  piszczy, 
a Lełón  rży jak  kóń.  Ale  tak pomału  jechać  —  to żodno  uciecha, 
Lełón  sie wziył  w galop —  Wandzie jyny  chacka  została  w gorści, 
jo  miała  zedrzite  kolana,  a Frydek  z gymbusióm  h>  trowie  ani nie 
móg  wrzeszczeć.  Wtedy  nóm sie wszystkim  lodmcuny  dostało.  Ale 
Frydeczkowi  nic sie nie stało, jyny  kapkę  krew  z noska  poleciała. 
Moji  kolana  za  to były fest  zedrzite,  a jeszcze  lod mamy  miałach 
wyjlinkane  po rzici,  Wanda  i Lełón  też. Zgorało  na nas jak  na psie, 
a  Frydek  i tak  na  osiołka  siadoł. 

Przy  Frydkowi  nie  roz przeżyli  my  sumeryje.  Frydek  był  taki 
szparki,  że nie zdążyli  my sie obezdrzić,  a Frydka już  nie było.  Roz 
też bawiymy  sie przi potoku,  na roz Zuzka  sie oglóndo  —  Frydka 
ni ma.  Zaczyno  gónić,  wołać,  Frydka  ani  na  loko.  Co my  sie go 
naszukali,  a strachu  najedli, że mu sie co stało.  A Frydek  poszeł  do 
Pustelnika  i tam  wyżebroł  (a  może  gospodzki  sóm  lod siebie  mu 
doł)  jakisi  bómbóny.  Ale  jak  tu  sie z nim  wadzić,  kiedy  Frydek 
była  takipiykny  aprziylizly.  Dłógo nie trwało, Frydek  zaś nóm sie 
stracił,  ale  teraz  aji Jureczka  nie było.  Jureczek  był jeszcze  taki 
mały  żgol, dobrze już  chodził,  ale był  taki malutki.  Synków  ni  ma. 
Sumeryja!  Już  my  zaczły  aji beczeć, pól  Ustrónio  zleciały.  Mama 
wadzi sie z nami, że my  dziecek  nie ustrzygli,  szuko  razym  z  nami. 
Lecymy  do  Pustelnika  —  synków  ni  ma.  Do  Hermanie  ani  do 
Równi  by  isto nie trefili,  bo za daleko.  Kaj mogóm  być, przeca  sie 
nie potopili.  Lecymy  do wyrchu do Ustrónio, pytómy  sie po  drodze 
kaj kogo —  żodyn  synków  nie widzioł.  Znaszły  my  ich u  Kopiecz
ka.  Siedzieli  za  stolym  i jedli  lody.  Frydek  sie  upiyrol,  że  lody 
dostali  (nie  wyżebrali),  a drzik  wiedzioł,  kaj  co  dobrego  może 
dostać. 

Hanka  lod  Śliwko w 

POZIOMO: 1) nasypy przeciwpowodziowe 4) zarys murów 6) 
wieszak z gwoździa 8) trop zwierzyny 9) koniec po niemiecku 
10)  opiekun,  mecenas  11)  oczy  zająca  12)  na  trasie  Kę
ty—Wadowice  13) egzotyczne  imię kobiece  14) jadłospis  15) 
gatunek jaszczurki  16) związek państw 17) poeta amerykański 
18) duża papuga  19) kochanka Nerona 20) śląska gra w karty 
PIONOWO: 1) słynie z kopalni soli 2) z nabojami przy pasie 3) 
hiszpański  wójt  4)  wypadek,  sytuacja  losowa  5) żelazna 
w parkanie 6) bitny rycerz 7) utwór na organy 11) beksa 13) też 
kosmetyk  17) symb. chemiczny  astatu 

Rozwiązanięm jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznacznych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania 
hasła mija  10 listopada  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  39 
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Nagrodę  10 zł wylosowała ALIN A BRUDNY z Ustronia, ul. 
Bema 6. Zapraszamy do redakcji. 
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