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W  KRĘGU  PSYCHOZ 
Rozmowa z Jackiem Niwińskim ,  lekarzem  psychiatrą 

—  Jaką opiekę psychiatryczną  mają zapewnioną  ustroniacy? 
—  Od 3 lat czynna jest w Ustroniu  Poradnia Zdrowia  Psychiczne
go. Mieści się w Rejonowej Poradni Zdrowia przy ul.  Mickiewicza, 
a czynna jest w czwartki  od 7 do  11. Możliwość  leczenia  szpitalne
go istnieje w Szpitalu  Śląskim w Cieszynie. Jego zakres funkcjono
wania w ostatnim czasie się zwiększał  i jeśli jeszcze przed kilku  laty 
zaspokajał tylko część potrzeb  regionu  cieszyńskiego,  to od  mar
ca bieżącego  roku  zwiększono  liczbę łóżek  i jest  nadzieja, że  bę
dzie to wystarczające zabezpieczenie  szpitalne.  Pewną  nowością 
w  funkcjonowaniu ustrońskiej poradni jest  rozszerzenie jej  usług 
o porady  psychologiczne.  W  tych  samych  godzinach  co  psychia
tra przyjmuje psycholog  Iwona  Stadnik. 
—  Czy mógłby  pan w  kilk u słowach, dla  naszych  czytelników, 
powiedzieć  czym  różni się psycholog od  psychiatry? 
—  Rozróżnienie  tego rodzaju dla samego zainteresowanego  może 
być  trudne.  Ważny  jest  sam  fakt  zgłoszenia  do  specjalisty,  bez 
względu  na to czy jest  to psycholog czy psychiatra,  który  pozwoli 
nawiązać jakiś kontakt terapeutyczny, ukierunkowany później zgod
nie  z  potrzebą.  Każdy  człowiek  rozpoznaje  swoje  dolegliwości 
psychiczne  w  sposób  subiektywny,  można  by jednak  pokusić  się 
o podanie  kilku wskazówek.  Jeśli  mają miejsce reakcje tak  zwane 
sytuacyjne: ktoś nie radzi  sobie z kłopotami  nagle  lub narastająco 
pojawiającymi się w jego życiu, ma problemy z kontaktami  między
ludzkimi, powinien  zwrócić się po poradę do psychologa. Z  chwi
lą gdy pojawią się dolegliwości,  które chcemy  leczyć,  wyelimino
wać, zgłaszamy  się do  lekarza  psychiatry. 
—  Czy zachodzą jakieś zmiany w formach leczenia, pomocy  psy
chiatrycznej? 
—  Powstanie poradni  zdrowia psychicznego  w Ustroniu,  minio  iż 
pracuje w niewielkim  wymiarze godzin, jest jednym  z  elementów 
zmiany koncepcji, modelu  leczenia w psychiatrii. Poprzedni  model 
opierał  się  na  nielicznych  poradniach  i nielicznych,  dużych  od
działach  psychiatrycznych  obsługujących  duży  teren,  a  pacjent 
zmuszony  był  leczyć się daleko od własnego środowiska.  Zmiany 
idą w kierunku psychiatrii  środowiskowej, gdzie  leczenie  odbywa 
się w ścisłym związku ze środowiskiem, w którym przebywa, mieszka 
pacjent.  To zjawisko  można  zaobserwować  także  na  terenie  cie
szyńskiego.  Jego  elementem  jest  tworzenie  takich  miejsc,  gdzie 
pacjent z dolegliwościami  psychicznymi  może  się leczyć jak  naj
bliżej swojego miejsca  zamieszkania. 
—  Czy łączy się to ze zmianą  mentalności,  stosunku do  psychia
trii , czy wynik a ze zmian  legislacyjnych, z nowej   ustawy o zdro
wiu  psychicznym? 
— Raczej ze zmianą spojrzenia na  leczenie psychiatryczne.  Chodzi 
tu o nie skupianie  się tylko  na  leczeniu  medycznym    farmakolo
gicznym,  ale przyznanie  dużej  roli  rehabilitacji, pewnym  działa
niom  społecznym,  rozwijaniu  tak  zwanych  form  pośrednich 
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Fot.  W.  Suchta 

WSTRZYMANE ODSZKODOWANIE 
27  marca  odbyła  się  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady  prowadził 

przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz. 
Sesję rozpoczęto wręczeniem  medali  „Za zasługi w  zwalczaniu 

powodzi" przyznanych  przez  Ministra Ochrony  Środowiska,  któ
re za ubiegłoroczną akcję przeciwpowodziową otrzymali: Jan Chwa
stek, Czesław Gluza, Jerzy Górniok , Władysław Hławiczka, Piotr 
Hudzieczek,  Jerzy Janik,  Piotr  Janota, Tadeusz  Krysta ,  Piotr 
Łukosz, Józef  Paszek,  Bronisław  Puzio, Józef  Śliwka. 

Jednym z pierwszych  punktów obrad  były zapytania  mieszkań
ców.  Elżbieta  Sikora  pytała  o wjazd  do  parku  Lazarów,  gdyż  są 
tam  normalne  budynki  mieszkalne.  Burmistrz  Kazimier z  Hanus 
odpowiadał, że faktycznie zakaz wjazdu nie dotyczy  mieszkańców. 
Wjazd  zostanie  poprawiony,  gdy  tylko  będą  prowadzone  prace 
drogowe w tym rejonie. Roman  Siwiec pytał o możliwość  zainsta
lowania  na  Poniwcu  budki  telefonicznej  i  skrzynki  pocztowej. 
K.  Hanus  stwierdził  na  to,  że  po  każdym  sygnale  mieszkańców 
kieruje wnioski  do Telekomunikacji  S.A., ale jest  to często  niesku
teczne  i dobrze byłoby gdyby wystąpienia władz miejskich  popar
te były odpowiednimi  wnioskami  mieszkańców.  Henryk  Gabzdył 
poinformował  o  zawiązaniu  się  w  Polanie  przy  parafii  Dobrego 
Pasterza  Towarzystwa  Anonimowych  Alkoholików.  Na  zebrania 
przychodzi  dużo  osób.  Konieczne  są porady  psychologa  i tu  by
łaby wskazana  pomoc miasta.  Mieszkaniec  sugerował,  że  można 
by psychologa  opłacać  z  funduszu Komisji  Rozwiązywania  Pro
blemów  Alkoholowych.  H. Gabzdyl  pytał też o możliwość  zorga
nizowania kursów mikrobusów na terenie Dobki, Jaszowca,  Polany. 
W imieniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Emi
li a  Czembor   stwierdziła,  że  cieszy  się  z  takich  inicjatyw  oddol
nych  j ak  ta  na  pa ra f ii  w  Po lan ie,  lep iej  b y ł o by  j e d n ak  dz ia łać 
wspólnie.  Poprosiła  o  skontaktowanie  się  organizatorów  klubu 
A A  z  komisją.  K.  Hanus  natomiast  odniósł  się  do  komunikacji 
mikrobusowej, która jest jednak  nieopłacalna  i trudno jest  znaleźć 
osobę chcącą takie przewozy  prowadzić. 

F. Korcz odczytał odpowiedź  na  interpelację radnego  Rudolfa 
Krużołk a  w sprawie  niszczejącego centrum  Jaszowca.  (Publiko
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W  KRĘGU  PSYCHOZ 
(cd. ze sir. 1) 

leczenia,  które  obejmują  terapią  pacjenta  pomiędzy  szpitalem, 
a przychodnią,  na przykład  na oddziałach  dziennych. 
—  Il u ustroniaków  korzysta z  przychodni? 
—  Obecnie  zarejestrowanych jest 220 osób. Zwiększanie  dostęp
ności  do  leczenia,  także psychiatrii,  zwiększa  liczbę osób  objętych 
tym  leczeniem.  Doskonalsza  opieka  sprawia,  że  przynajmniej 
w początkowym okresie, pacjentów przybywa. Nie znaczy  to oczy
wiście, że z powodu  otwarcia poradni  ludzie zaczynają  chorować. 
Chodzi  o to, że część  z nich  nie podjęłaby  leczenia. 
—  Czy w tej  chwili  te cztery godziny w tygodniu  wystarczają? 
—  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  liczba  godzin  zwiększy  się  do 
ośmiu. 
—  Czy można jakoś scharakteryzować  grupę osób  korzystają
cych z  poradni? 
—  Jest kilka takich okresów w życiu człowieka, które  predysponu
ją  do wystąpienia pewnych  dolegliwości  psychicznych.  Pierwszy 
z nich występuje w czasie wchodzenia  w dorosłość,  mniej więcej 

od  18 do  25  roku  życia.  W  tym  wieku  rozpoczynają  się  niektóre 
psychozy  endogenne,  a  także  mają  miejsce  reakcje  adaptacyjne. 
Inny rodzaj problemów  pojawia się około 40  50 roku życia  i wte
dy częściej pojawiają się stany depresyjne. Ponadto  u kobiet  okres 
klimakterium  może zwiększyć prawdopodobieństwo  wystąpienia 
tych  dolegliwości.  Pewną  grupą  pacjentów  są  również  osoby 
w  wieku  starszym,  które  zgłaszają  się z problemami  charaktery
stycznymi  dla procesu  starzenia. 
—  Czy mógłby pan wymienić najczęstsze problemy, któr e wystę
pują u pacjentów  poradni? 
—  Przekrój  schorzeń  czy dolegliwości  z jakimi  zgłaszają  się  do 
nas  ludzie  jest  dość  duży.  Część  schorzeń  zaliczana  kiedyś  do 
grupy  zaburzeń  czynnościowych  czy  nerwicowych,  nie  była  le
czona  przez  psychiatrów.  Możliwość  większego  dostępu  do  psy
chiatry  jest  w  tym  przypadku  korzystna,  bo  pozwala  na  lepsze 

zdiagnozowanie  chorych,  specjalistyczną  pomoc,  lepszy  kon
takt  terapeutyczny,  a  co  za  tym  idzie  skuteczniejsze  leczenie. 
Drugą  grupą  są  choroby  z  kręgu  psychoz  i  tutaj  skala  proble
mów jest  całkiem  inna. Chorzy  cierpiący  na tego  typu  schorzenia 
niewątpliwie wymagają  specjalistycznego  leczenia  i to  leczenie 
nie może  ograniczać  się tylko  do pomocy  poradni.  Pewną  grupę 
chorych  stanowią  też pacjenci  z problemem  uzależnienia.  Trzeba 
sobie jednak  powiedzieć,  że uzależnienia  nie są  leczone w  porad
ni  zdrowia  psychicznego,  choć  często jest  to  miejsce,  do  które
go  człowiek  uzależniony  trafia najpierw. Uzależnienie  niesie  za 
sobą  szereg  następstw  zc  strony  psychiki  i w  nich,  a  nie  w  uza
leżnieniu  widzi  pacjent swój problem.  Odpowiednie  nakierowa
nie,  wytłumaczenie  też  może  być jakimś  wstępem  do  dalszego 
leczenia  ukierunkowanego  już  na problem  uzależnienia.  Można 
by jeszcze  wyróżnić  czwartą  grupę,  tak  zwanych  reakcji  sytu
acyjnych, z którymi  zgłaszają się osoby,  które w wyniku  jakiegoś 
nagłego  wydarzenia  w  życiu,  nieumiejętności  radzenia  sobie, 
zgłaszają  się  po  pomoc  do  psychologa. 
—  Czy skala  lub rodzaj  problemów zmieniły się po  przekształce
niach politycznych  i ekonomicznych  w naszym  kraju ? 
—  Taką opinię słyszy  się dość często,  ale należałoby  do niej  pod
chodzić z ostrożnością. Niewątpliwie jeśli  chodzi  o choroby z krę
gu  psychoz  endogennych,  takich  jak  schizofrenia,  depresja, 
choroba afektywna czyli  uwarunkowanych  głównie  genetycznie, 
trudno  podejrzewać,  by  zmiany  w  kraju miały  na  to jakiś  wpływ. 
Natomiast  część stanów  reaktywnych  może wiązać się z  pewnymi 
trudnościami jakie pojawiły się w ostatnim  czasie. Moim  zdaniem 
zmiany  społeczne,  które mają miejsce w kraju sprzyjają poprawie 
jakości  zdrowia  psychicznego  społeczeństwa.  Nie  tylko  z  powo
du  rozwoju psychiatrii,  ale także dlatego, że obecne warunki  dają 
większe możliwości  rozwoju  i samorealizacji jednostki. W tym kon
tekście  nie  należy  się  obawiać,  że  obecna  sytuacja  będzie  przy
czyną nasilenia  schorzeń  psychicznych. Niewątpliwie  pojawienie 
się przed  pewną  grupą  osób  dużych  wymagań  zawodowych,  ży
cie w ciągłym napięciu emocjonalnym, może być dla nich  przyczy
ną  wystąpienia  pewnych  dolegliwości,  zaburzeń  psychicznych, 
z którymi  nie mieliśmy  do czynienia  wcześniej. Musimy  nauczyć 
się rozpoznawać  te przypadki  i stworzyć  dla  tej grupy  odpowied
nią ofertę terapeutyczną.  Sądzę jednak,  że jest  to znikomy  procent 
osób zgłaszających się do poradni  zdrowia psychicznego,  zwłasz
cza w małych  miastach. 

— Jest pan członkiem Miejskiej  Komisj i do spraw  Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych. Jaka jest pana  rola? 
—  W  poradni  zdrowia  psychicznego  stykałem  się z  problemami 
ludzi  uzależnionych,  widziałem  potrzebę stworzenia oferty  pomo
cy tym  osobom.  Gdy  nowelizacja ustawy  pozwoliła  na  przekaza
nie  gminnych  środków  finansowych  na  tego  rodzaju  działania, 
zgodziłem  się bez wahania  na udział w komisji. Z wyliczeń  staty
stycznych  wynika,  że jeden  uzależniony  ma  w swym  kręgu  funk
cjonowania kilka osób, na  które  nałóg wywiera  określone  piętno. 
Pojawiają  się  u  nich  problemy,  dolegliwości  i właśnie  te  osoby 
najczęściej szukają pomocy  u  specjalistów. 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

K O i J C 

KS Wisła obchodzi  w br. 45le
cie  istnienia.  Klub  prowadzi 
cztery sekcje: narciarską,  kolar
stwa  górskiego,  piłki  nożnej 
i  szachową.  W  sumie  trenuje 
ponad  150  zawodników.  Naj
więcej medali zdobywają skocz
kowie  i biegacze  narciarscy. 

Przed dwoma  laty, w lutym  1996 
r., zlikwidowano przepustki  gra
niczne. Do przekroczenia  grani
cy polskoczeskiej  w  tzw.  ma
łym  ruchu  granicznym  wystar
cza  dowód  osobisty. 

Przy Domu Narodowym  w Cie
szynie działa ponad  20  klubów 
i kół zainteresowań.  Głównymi 
imprezami,  które  organizuje 
COK  jest  Festiwal  Teatralny 
„N a Granicy"  i Święto  Trzech 
Braci. 

Od  kilkunastu  lat  rozwija  się 
współpraca  między  Akademią 
Sztuk  Pięknych  w  belgijskim 
Genk a cieszyńską  Filią UŚ.  Or
ganizowane  są  wystawy  prac 
plastycznych  i  spotkania  z  ar
tystami.  W  p lanie  są  także 

wspólne  plenery. 
*  *  * 

Jedną  z atrakcji  Święta  Trzech 
Braci jest  wybór  Miss.  Trwają 
już  przygotowania  do  kolejne
go  konkursu.  Jak  co  roku  na 
„wybiegu" pokażą się  urodziwe 
dziewczęta z Polski  i Czech. 

Do  najstarszych  gazet  lokal
nych należy  „Formacja"  wyda
wana od  lipca  1989 r. w  Chybiu. 
Od  1992  roku  ukazuje się  jako 
„Now a  Formacja".  Wychodzi 
co  dwa  tygodnie,  obejmując 
swym  zasięgiem  gminę  Chybie 
oraz miasto  i gminę  Strumień. 

Na  początku  1996 r. w  Istebnej 
zlikwidowano  ostatnią  centralę 
telefoniczną „na korbkę".  Abo
nenci zostali podłączeni do cen
trali automatycznej.  (nik) 

J. Niwiński.  Fot.  W.  Suchta 
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20  marca  1998  r. w  MD K  „Prażakówka"  w  Ustroniu  odbył  się  Miej
ski  Zjazd  PSL.  Obradom  przewodniczył  Jan  Drózd,  a  referat  sprawoz
d a w c z o  p r o g r a m o wy  wyg łos ił  p rezes  Jan  Kub ień.  W  z jeźdz ie 
uczestniczyło  ponad  40  członków.  Na  zakończenie  zjazdu  podjęto 
uchwalą,  którą  publ ikujemy  na  str.  9. 

  ^ 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
21  marca  1998 r. 

Ann a  Podraża   Tarnów  i Artu r   Pawłowski    Ustroń 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów : 
Mari a  Gazda,  lat  85,  ul.  Strażacka  2 
Jerzy  Szturc,  lat  93,  ul.  Oś.  Cieszyńskie  2/47 
Alojz y  Waszek.  lat  93,  ul.  9  Listopada  8 

Ośrodek  Rekreacyjny  „Kole j  Linowa  na  Czantorię"  informuje,  że  do 
12.04.98  Kolej  Linowa  na  Czantorię  będzie  nieczynna  ze  względu  na 
konieczność  przeprowadzenia  wiosennego  przeglądu  i konserwacji  urzą
dzeń  mechanicznych  i elektrycznych.  Wznowienie  ruchu  pasażerskiego 
jest  przewidywane  w  dniu  13.04.1998.  W  połowic  kwietnia  na  Czanto
ri i  zapewne  pojawią  się  znowu  lotniarze.  p o t  Such ta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Józef  Płonka,  lat  60,  ul.  Kręta  23 
Zofi a  Łata,  lat  85,  Oś.  Manhatan  9/2 
Ryszard  Kukuczka,  lat  36,  ul.  Harbutowicka  29 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

19.03.98  r. 
O  godz. 23.00 na ul. 3 Maja kie
rująca cinquecento  mieszkanka 
Wisły  doprowadziła  do  kolizj i 
z autosanem.  Sprawczynię  ko
lizj i  ukarano  mandatem  w  wy
sokości  50 zł. 
20.03.98  r. 
O godz.  12.45 na  skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego z Cieszyńską 
kierujący VWjettą  mieszkaniec 
Górek Wielkich wymusił  pierw
szeństwo przejazdu  i doprowa
dził  do  kolizj i  z  mieszkańcem 
Żywca jadący m toyotą.  Spraw
cą  kolizj i  ukarano  mandatem 
w wysokości  100 zł. 
20.03.98  r. 
O  godz.  17.15  na  ul.  Jelenica, 
kierujący polonezem  mieszka
niec  Ustronia  nie  dostosował 
prędkości  jazdy  do  panu ją
cych  warunków  drogowych  i 
doprowadził  do kolizji z  miesz
kanką  Ustronia,  jadącą  skodą 
felicją. Sprawca  zbiegł  z miej
sca  zdarzenia.  Po  pod ję tym 
pościgu  został  zat rzymany. 
Wynik  badania  alkometrem  
1,32 prom. 
20.03.98  r. 

O godz. 20.20 na ul. Daszyńskie
go kierujący oplem kadetem  nie 
dostosował  prędkości jazdy  do 
panujących warunków  i dopro
wadził do kolizji z mieszkańcem 
Ustronia  jadącym  fordem  fie
stą.  Sprawca  zbiegł  z  miejsca 
zdarzenia. 
21.03.98  r. 
O godz.  16.00 Komisariat  Poli
cji w Ustroniu otrzymał zgłosze
nie  o włamaniu  do piwnicy  na 
os.  Cieszyńskim.  Skradziono 
rower górski  wartości  800 zł. 

21.03.98  r. 
O  godz.  17.10 otrzymano  zgło
szenie  o  włamaniu  do  piwnicy 
na os. Cieszyńskim. Łupem  pa
dły dwa rowery wartości  1200 zł. 
22.03.98  r. 
O godz. 9.00 na terenie  parkin
gu przy  DW  „Narcyz"  kierują
cy  V W  gol fem  mieszkaniec 
Goleszowa  najechał  na  opla 
astrę  należącego  do  warszaw
skiej firmy ABCO. 
22.03.98  r. 
O godz.  10.30 na terenie  tartaku 
w  Ustroniu  Nierodzimiu,  nale
żącego do mieszkanki  Ustronia 
wybuchł pożar. Spaleniu  uległy: 
część konstrukcji  dachu,  insta
lacja elektryczna,  pomieszcze
nia  szatni,  biura,  część  hali 
produkcyjnej. Straty  oszacowa
no na około 60.000 zł. 
23.03.98  r. 
O  godz. 23.55 na ul.  Skoczow
skiej zatrzymano znajdującego 
się w stanie nietrzeźwym  miesz
kańca  Cisownicy  kierującego 
fiatem  126p. Wynik badania  al
kometrem  2,01 prom.  Kierow
ca  nie  posiadał  uprawnień  do 
kierowania  pojazdami. 
23.03.98  r. 
Pracownicy  Banku  Śląskiego 
w Ustroniu ujawnili fałszywy bank
not o nominale  100  zł.  Kolejną fał
szywą„setkę" ujawniono 25.03. 
25.03.98  r. 
O godz. 23.00 w Goleszowie  na 
ul.  Cieszyńskiej,  ustroński  pa
trol policji próbował  zatrzymać 
do kontroli  drogowej  kierowcę 
fiata  126p.  W  wyniku  podjęte
go pościgu  zatrzymano  ucieka
jącego „wężykiem"  mieszkańca 
Cisownicy.  Wynik  badania  al
kometrem   2,54 prom.  Zatrzy
mano  prawo jazdy,  skierowano 
wniosek  do kolegium.  (mp) 

Jeden z budynków  Kuźni „Albrechta", która działała w tym  miejscu 
od  1820 roku do początku XX wieku. W okresie powojennym odbu
dowano piętro  i przystosowano  obiekt na mieszkania  zakładowe. 

19.03.  —  Podczas  spaceru  po 
mieście zagubiła się jedna z nie
widomych  wczasowiczek  prze
bywaj ących  w  „Kosie".  Funk
cjonariusze  SM  odwieźli  ją  na 
miejsce. 
—  Przeprowadzono  rekontrolę 
porządkową  na  ul.  J.  Wantuły 
i Reja. W związku z niewykona
niem  zaleceń  SM  skierowane 
zostaną wnioski  na  kolegium. 
— Pod Zakładem  Przyrodolecz
niczym czterem kierowcom  na
łożono mandaty na łączną  sumę 
150 zł, za wjazd w ulicę, na któ
rej obowiązuje zakaz wjazdu. 
20.03. —  Mieszkańca  Bielska
Białej  ukarano  mandatem,  za 
nielegalny handel na  Zawodziu. 
21  i  22.3.  —  Kontro lowano 
stan  przejezdności  dróg  i  na 

bieżąco  in formowano  odpo
wiednie  służby. 
—  W  związku  z  parkowaniem 
na  terenach  leśnych,  w  okoli
cach wyciągów, sześciu  kierow
ców wezwano na komendę  SM. 
23.3. —  Przeprowadzono  kon
trolę  wśród  obcokra jowców 
handlujących  na  targowisku. 
Sprawdzano  głównie  posiada
ne karty  stałego pobytu  i wizy 
pracowniczej.  Jeden  obywatel 
Rumunii nie posiadał  kompletu 
dokumentów. 
24.3. —  Osobom  odpowiedzial
nym  za  rozwieszenie  ogłoszeń 
w  niedozwolonych  miejscach 
wysłano  wezwania  na  komen
dę  SM. 
25.3. —  Kolejny raz funkcjona
riusze  SM  ukarali  mandatem 
w wys.  50 zł kierowcę blokują
cego skrzyżowanie ulic Lipowej 
i Drozdów.  (mn) 
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WSTRZYMANE ODSZKODOWANIE 
(cd.  ze  str.  1) 

waliśmy  stanowisko  R.  Krużołka  w  tej  sprawie  w  artykule 
pt.,,Wstyd". Odpowiedź  władz miasta na  interpelację  zamieścimy 
w jednym  z najbliższych numerów  GU). 

Punktem,  który  radnym  na sesji zajął najwięcej czasu  były  za
pytania  radnych.  Najdłużej dyskutowano  nad  głośną  sprawą  od
szkodowania  dla przedsiębiorcy  z Hermanie. F. Korcz odczytał  list 
w  tej sprawie  Krzysztofa Mrózka,  stwierdził  też, że o wyciąganiu 
konsekwencji  wobec  winnych  będzie  można  mówić  dopiero  po 
definitywnym zakończeniu  sprawy. Obecnie stan jest taki, że wpły
nęły  dwa  pisma  od  wojewody:  jedno  zwiększające  wypłatę  od
szkodowania  i drugie  wznawiające  postępowanie  w  tej  sprawie 
w związku z nowymi  okolicznościami.  Alojzy Sikora odczytał  sta
nowisko  Komisji  Rewizyjnej (publikujemy je poniżej).  Następnie 
radni  zastanawiali  się jak  odnieść  się do  uchwały  podjętej na  po
przedniej sesji, na podstawie  której w budżecie  utworzono  odpo
wiedni  paragraf,  z  którego  można  by  odszkodowanie  zapłacić. 
Władysław  Zieliński  zaproponował,  by podjąć uchwałę o  zamro
żeniu  pieniędzy,  tak, by nie zostały wydane na  inne kary  i odszko
dowania.  K.  Hanus  zwrócił  uwagę,  że  na  poprzedniej  sesji  radni 
podjęli  uchwałę  o  zabezpieczeniu  pieniędzy  na  wypłatę  a  nie 
o samej wypłacie. Anna  Borowiecka  zaproponowała,  by  uchwałę 
anulować  do  ostatecznego  rozstrzygnięcia  wojewody,  gdyż  pie
niądze mogą  zostać  wydane  na  inne  kary  bez wiedzy  Rady. 
—  Czuję  się  tak, jakb y  budżet  miasta  należało  chronić  przed 
Zarządem. A czy kiedykolwiek wydano poważne kwoty bez zgody 
Rady  pytała  E. Czembor,  która jest członkiem  Zarządu  Miasta. 
R. Krużołek  apelował  o powstrzymanie  emocji  i pozostawienie  na 
razie  odpowiedniego  paragrafu  w  budżecie  miasta,  tak  jak  to 
uchwalono  na  poprzedniej  sesji. 
—  Szukamy słów by sprawę zamazać. To  jest matactwo   mówił 
podniesionym  głosem  Jan  Szwarc,  który  stwierdził  również,  że 
ma pretensje do Zarządu,  iż decyzję wojewody z dnia  12 stycznia 
rozpatrywano  na sesji dopiero 27  lutego. O nadwyżce  budżetowej 
radny  dowiaduje  się  natomiast  na  mieście.  J.  Szwarc  dodał,  że 
wojewoda nie miał prawa wznowić postępowania.  Odniósł się tak
że do artykułu w „Super Expressie" napisanego jego zdaniem  bar
dzo  rzetelnie. 
—  Uchwała  musi  być uchylona,  bo nas kompromituj e    kończył 
swe wystąpienie J.  Szwarc. 
K. Hanus  odpowiadał  J. Szwarcowi,  że  skoro występuje  przeciw 
matactwu,  sam  nie powinien  tego czynić. O sprawie  nie  mówiono 
dopiero  na  sesji  w  lutym,  ale  także  na  sesji  w  styczniu,  gdzie  to 
właśnie  Rada  zdecydowała  by  z uchwałą  w  tej sprawie  poczekać 
jeszcze miesiąc. Dziwnym jest, że radny o nadwyżce  budżetowej 
dowiaduje się na mieście, skoro odpowiednie dokumenty  przesła
no Radzie  Miejskiej, natomiast, by podjąć uchwałę, najpierw nale
ży ją  wprowadzić  do porządku  obrad. 

Stanisław Malin a stwierdził, że dla niego osobiście jest  upoka
rzające, gdy  dowiaduje  się,  że pan  Krzysztof  Mrózek  stał  się  su
mieniem  miasta. Jest  to chyba jakieś  nieporozumienie. 

Lesław  Werpachowski  argumentował,  że na poprzedniej sesji 
stworzono jedynie  tytuł budżetowy,  konkretny paragraf w  budże
cie na kwotę  69 tys. zł. Obecnie Zarząd  te pieniądze może  wypła
cić, ale tylko na własną  odpowiedzialność.  Sprawa się toczy  i dziś 
trudno orzec jakiej wysokości  odszkodowanie  przyjdzie  zapłacić, 

Medale za akcję powodziową  wręczali  F. Korcz  i K.  Hanus. 
Fot.  W.  Suchta 

czy  w  ogóle  trzeba  będzie  płacić.  Oczywiście  jeżeli  uchwałę  się 
uchyli,  równocześnie  trzeba  powiedzieć  na  co  te pieniądze  prze
znaczyć.  Gdy  np.  okaże  się,  że jednak  miasto  musi  zapłacić  od
szkodowanie,  ponownie  trzeba  będzie  wziąć  pieniądze  z  którejś 
pozycji w budżecie.  Dlatego anulowanie  uchwały jest  przedwcze
sne  i nierozważne. 

Większością głosów radni zdecydowali, że nie należy do porząd
ku obrad wprowadzać nowego punktu o anulowaniu uchwały  two
rzącej w budżecie paragraf pozwalający wypłacić  odszkodowanie. 

W zapytaniach  radnych Michał Jurczok  chciał się  dowiedzieć, 
jaka jest możliwość zwrotu  pobranych  od mieszkańców opłat adia
cenckich.  K. Hanus wyjaśnił, że zapytana  w tej sprawie  Regional
na  Izba Obrachunkowa  odpowiedziała,  że opłaty  zostały  pobrane 
prawidłowo  i nie ma  podstaw  prawnych  do  ich  uchylenia.  Jest  to 
więc  sprawa,  z którą  przyjdzie się zmagać  samorządowi  i podjąć 
w tej materii jakąś decyzję. F. Korcz stwierdził na to, że mieszkańcy 
liczą  na  zwrot  wniesionych  opłat  adiacenckich.  Dlatego  jest  tu 
konieczna  męska  decyzja zmieniająca budżet  i umożliwiająca do
konanie  zwrotu  pieniędzy.  L.  Werpachowski  poinformował,  że 
Komisja  Budżetowa  RM  skierowała  do Zarządu  Miasta  wniosek 
o  taką  właśnie  zmianę  tegorocznego  budżetu.  .  .  _ 

®  Wojsław  Suchta 

STANOWISKO  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RM 
Komisja  Rewizyjna w  dniu  23 marca  1998  roku zapoznała  się 

z  postanowieniem  Wojewody  w  sprawie  p.  Kieconia.  Pierwsze 
postanowienie z dnia  18.03.98r. znak GPBII404/7357/23/97  doty
czyło wznowienia postępowania  oraz drugie postanowienie z dnia 
19.03.98r. znak GPBII404/7357/23/97  dotyczyło wstrzymania wy
konania decyzji Wojewody z dnia  12.01,98r. znak  GPBII404/7357/ 
23/97. Oba te postanowienia  podjął Wojewoda w związku z otrzy
maniem  dodatkowych  dokumentów  dotyczących  sprawy  odszko
dowania  oraz ujawnienia nowych  okoliczności  w  tej  sprawie. 

Komisja Rewizyjna badając całokształt  sprawy p. Kieconia  nie 
otrzymała wszystkich  dokumentów  w związku z czym  stwierdza, 
że podjęcie Uchwały  RM  nr XLVI/328/98  w sprawie zmian w  bu
dżecie  i utworzenie paragrafu do wypłaty  kar  i odszkodowań  było 
przedwczesne.  Wnioskuje więc o uchylenie  tej uchwały a  równo
cześnie  o ukaranie  winnych  wprowadzenia  RM  w  błąd  co do  ko
nieczności  niezwłocznego  uregulowania  roszczeń. 

Ponadto  KR podtrzymuje wnioski  zawarte  w  protokole  z  dnia 
23.02.98r. a przegłosowane  na sesji w dniu  27.02.98r. 

Przewodniczący: Alojz y  Sikora 
Członek:  Jolanta  Chwastek 
Członek:  Włodzimier z  Chmielewski 

W  ,, SuperExpressie  " ukazał  się  artykuł  pt.  „  Śmierdząca  decy
zja  ".  Do  redakcji  skierowałem  pismo  z  prośbą  o  sprostowanie 
oczywistych  przekłamań  nie podejmując  polemiki  z  wypowiedzia
mi  Państwa  Cymor  i Kiecoń.  Nie  często  się  zdarza,  że  strona  nie
zadowolona  z decyzji  administracyjnej  występuje  o  odszkodowanie. 
Wynika  to z faktu,  że  odszkodowanie  należy  się  za  szkodę  rzeczy
wistą  wywołaną  błędną  decyzją.  Dlatego  mogła  zaszokować  żą
dana  kwota  odszkodowania,  jednak  nie jest  ona  skutkiem  decyzji. 
Wyjaśniam,  że  nigdy  nie  wydano  decyzji  na  rozbudowę  budynku 
gospodarczego  Panu  Kieconiowi,  a koszt  rozbudowy  nie jest  szko
dą  rzeczywistą.  Postępowanie  nie jest  zakończone,  a  w jego  trak
cie  zostaną  wzięte  pod  uwagę  wszystkie  okoliczności,  które 
spowodowały  wysunięcie  nieuzasadnionych  roszczeń. 

Zapewniam  Państwa,  że  Zarząd  Miasta  wnikliwie  analizuje 
każdy  wydatek,  nie  naraził  dotąd  budżetu  na  nieuzasadnione  wy
datki.  Mam  także  nadzieję,  że  tocząca  się  sprawa  odszkodowania 
zostanie  zakończona  bez  konieczności  angażowania  środków  bu
dżetowych.  Pozostawiam  ocenie  Państwa  stanowisko  tych  rad
nych,  dla  których  każdy  protest  jest  dobry  aby  siać  niepokój. 
Wynika  to jasno  z przebiegu  sesji.  Rada  Miejska  Ustronia  wyko
nuje  swoje  uprawnienia  kontrolne  sumiennie,  a  mądrość  zbioro
wa radnych  zawsze  weźmie  górę  nad  indywidualnymi  rozgrywkami. 

Burmistrz  Miasta 
Kazimier z  Hanus 
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D r o d z y  m i e s z k a ń cy  Us t ron ia! 

Towarzystwo  Mi łośników  Ustronia  zain ic jowało  zbiórką  pieniędzy 
na  od res tau rowan ie  oraz  dos tosowan ie  do  wspó łczesnych  po t rzeb 
i wymogów  Mie jsk iego  Domu  Kultury  „Prażakówka". 
Jest  to  znana  w  Ustroniu  p lacówka  kulturalna  z  bogatą  tradycją  w  prze
szłości.  Ten  piękny  obiekt  odegrał już  historyczną  rolę w  naszym  środo
wisku  i zawsze  stanowił  centrum  kul turalnego  życia  Ustronia  i  okolicy. 
Posiadał  scenę  teatralną,  kawiarnię  z zapleczem,  bibliotekę,  salę  semina
ry jnowystawową, a przed  wojną  także  bank  i kino  „Apol lo" . 
Obiekt  przywraca  się  z  t rudem  do  życia.  Pragniemy  więc  rozpocząć 
nową  inwestyc ję   rozbudować  stary  budynek  „Prażakówk i"  i  zrobić 
z  niego  w  całym  regionie  ośrodek  kultury,  który  poprzez  swoją  działal
ność  sprosta  ambic jom  współpracy  regionalnej,  ogó lnokra jowej  i mię
dzynarodowej.  Ustroń jest już  bowiem  dzisiaj mie jscem  licznych  spotkań 
m i ę d z y n a r o d o w y ch  i par tnersk ich  (Neuk i r chen   Vluy n    N i e m cy 
i  Ha jdunanas   Węgry)  oraz  coraz  bardz iej  znanym  uzdrow isk iem 
o  ponad  100letnicj  tradycj i. 

Chcemy  więc  ożywić  starą  „Prażakówkę"  i tchnąć  w  nią  ducha  nowo
czesności  łącząc  j ej  szacowną  t radycję z nowymi  czasami   stworzyć 
nowoczesną  szkolę  edukacji  europejskie j,  wymianę  myśli  oraz  spraw
dzoną  w  Europie  Zachodniej  p lacówkę  edukacji  ustawicznej  tzw.  Uni
wersytet  Trzeciego  Wieku. 

Mamy  nadzieję,  że  Towarzystwo  Mi łośn ików  Ustronia  znane  jest  tu
te jszemu  środowisku.  Od  zarania  w  swej  działalności  skupiało  w  swych 
szeregach  burmist rzów  Ustronia  i radnych,  którym  umi łowanie  Ustro
nia  dawało  impuls  do  rozwoju  miejscowości. 

Towarzys two  Mi łośn ików  Ustron ia  jest  na js ta rszym,  bo  od  r.  1888 
Towarzystwem  na  Śląsku  Cieszyńskim,  dz ia ła jącym  z przerwami na 
czas  obu  wojen  i stabil izacji  państwa. 

Dzis iaj  o twiera ją  się  możl iwości  nawiązan ia  korzystnej  wspó łpracy 
z  innymi  p lacówkami  i instytucjami o zbieżnych  z nami  celami  statuto
wymi .  Do  nich  należy  Dom  Europejski.  Jest  on  najwcześniej  zarejestro
waną  placówką  kulturalną  w  Europie  Środkowo   Wschodnie j.  Działa 
poprzez  wyspec ja l izowaną  p lacówkę  z  własnym  zapleczem  f inanso
w y m  tzw.  F U D E U.  czyli  Fundac ję  Wspierania  Badań  Naukowych.  Za
rząd  Fundacji  stanowią  m.in.  znani  przedstawiciele  nauki  polskiej ze 
Śląska:  prof.  dr  Jan  Szczepański,  prof.  dr  Grażyna  Szewczyk,  prof.dr 
Kazimierz  Starzyk  i dr Joachim  Liszka   prezydent  Domu  Europejskiego. 
Zda jemy  sobie  sprawę,  że  wielu  z nas  boryka  się z  problemami  f inanso
wymi ,  toteż  l iczymy  nawet  na  sumy  niewielkie,  lecz  składane  mogą  być 
w  sposób  sukcesywny  na  zasadzie  „z iarnko  do  ziarnka,  aż  zbierze  się 
miarka".  Do  przedsiębiorców  zwracamy  się z  apelem  o nieskąpienie  gro
sza  na  ten  cel,  bo  sprawa  zwróci  się  w  przyszłości  z nawiązką.  Informu
jemy  także, że w  najbl iższym czasie  rozprowadzać  będziemy  tzw.  cegiełki, 
przy  współpracy z Domem  Europejskim  i jego  Fundacją.  Prosimy  o  po
parcie  naszej  inicjatywy, a of iarodawcy  staną  się  współudziałowcami  ta
kiego  ośrodka  kultury, jak im  będzie  zasłużona  „Prażakówka". 

Konto  bankowe  Towarzystwa  Mi łośn ików  Ustronia 
PKO  O/Cieszyn  7618104001132 
Konto  bankowe  Fundacji  Wspierania  Badań  Naukowych  FUDEU 
Bank  Śląski  S.A.  O/Ustroń  105  10961052  18291 

Zarząd  T M U 
Dom  Europejski 

F o t.  W.'  S u c h ta 

—  X V I I / X V I I I   k a r c z ma  na  tzw.  „ C h o l e w ó w c e"  p od  nr  23  w  Ust ro

n iu,  d a ta  j ej  w y b u d o w a n ia  j e st  n i e z n a n a, 

—  1751  r.  P a w eł  C h o l e wa  s p r z e d a je  k a r c z mę  za  40  t a l a r ów  ś lą

sk ich  s y n o wi  J e r z e m u;  k a r c z mę  d z i e d z i c zy  Jan  C h o l e w a,  k tó ry  od

s p r z e d a je j ą  s y n o wi  P a w ł o wi  za  2 78  f l o r e n ó w, 

—  1867  r.  w  w y n i k u  s p r z e d a ży  k a r c z ma  p r z e c h o d zi  na  w ł a s n o ść 

s y na  J e r z e go  w r az  z  p r z y l e g ł y mi  p a r c e l a mi  za  2 0 00  f l o renów, 

—  1885  r.  n i e r u c h o m o ść  s p r z e d ał  n a u c z y c i el  J e r zy  C h o l e wa 

z  M i s t r z o w ie  na  Z a o l z iu   j a ko  os ta tni z C h o l e w ów  na  tej  w ł o ś ci 

J e r z e mu  P r a ż a k o wi  za  3 0 00  f l o renów, 

1895  r.  p i e r w s ze  d y s k u s je  na  p o s i e d z e n i a ch  p r e z b i t e r s t wa 

k o ś c i o ła  e w a n g e l i c k i e go  o p o t r z e b ie  b u d o wy  D o mu  Z b o r o w e g o, 

!  — 1900  r.  a k c e p t a c ja  b u d o wy  d o mu  p r z ez  w ł a d ze  g m i n n e, 

1919  r.  Je rzy  P rażak  p rzekazał  k a r c z mę  Z b o r o wi  Ewange l i ck ie

mu  w  U s t r o n iu w z a m i an  za  d o ż y w o t ne  u ż y t k o w a n i e,  w a r t o ść  da

r o w i z ny  w y n o s i ła  5 0 00  florenów, 

—  1922  r.  Je rzy  P rażak  um ie ra, 

—  1 9 28  r.  p o ł o ż e n ie  k a m i e n ia  w ę g i e l n e go  p od  b u d o wę  n o w e go 

o b i e k tu z p r z e z n a c z e n i em  na  D om  M ł o d z i e ż y,  i n i c j a t o r em  z a m i e

r zen ia  był  ks.  s e n i or  P a w eł  N i k o d e m, 

—  1929  r.  o b i e kt  w y p r o w a d z o no  p od  d a c h, 

—  1934  r.  o t w a r c ie  o b i e k tu z u ż y c z o ną  od  n a z w i s ka  J e r z e go  Pra

ż a ka  n a z wą  „ P r a ż a k ó w k a ", 

—  1939  45  r.  s ł u ży  „ N u r  f u r  D e u t s c h e ", 

—  1945  r.   p i e r w s ze  d o ż y n ki  po  w o j n i e  z u d z i a ł em  śp.  H e l e ny 

B u k o w c z an  ( tej  od  „ p o l e ś n i k ó w ")  i p o c z ą t ek  w i e lu  w s p a n i a ł y ch 

i m p r ez  s ł u ż ą c y ch  m i e s z k a ń c om  U s t r o n i a, 

—  1966  r.  „ P r a ż a k ó w k ę"  k u p u je  od  kośc io ła  e w a n g e l i c k i e go  K u ź

n ia  „ U s t r o ń ",  z m i e n ia  s ię  też  n a z wa  o b i e k tu  na  „ K u ź n i k " , 

—  1960  76  r.  lata  o w o c n e go  d y r e k t o r o w a n ia  J a na  N o w a k a, 

—  1997  r.  dz ięki  s t a r a n i om  R a dy  M i e j s k i ej  „ P r a ż a k ó w k a"  p r z e

c h o d zi  na  w ł a s n o ść  m i a s t a. 

O p r a c o w a ł a: 

r a d na  H a l i n a  D z i e r ż e w i cz 

Hurtownia 
RI SI PI  RSP  "Jelenica" 

UstrońHermanice,  ul. Skoczowska  76, 
  tel./fax 543201,  547630 Artykuł y spożywcze,  piwa, wina,  napoje,  soki,  papierosy 

/oferta obejmuje ponad  3 tys.  towarów/ 

POLECANY: 
  napo je  i wody  "Ustronianka"  w  cenach  p roducen ta 
 piwo  Tyskie  w  kegach 
 produkty  IIORTEX,  TYMBARK,  MOKATE,  TCHIBO, 

AMIN, JACOBS,  CADBURY,  MASTER  FOODS, 
PAZER,  WEDEL,  MENTOS,  i wiele  innych 
produktów  renomowanych  firm 

Towar dowozimy własnym trnsportem, poprzez zamówienia 
składane telefonicznie  lub u naszych  akwizytorów. 

Zapraszamy od pon. do sob. w godz,  7.00 19.00 

ar;.««*' 
I  'i;' 

Fot.  W.  S u c h ta 
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Przemówienie z okazji odsłonięcia  tablicy  pamiątkowej 
ku  czci  J.  Pilcha 

W książce: Sylwetki twórców i popularyzatorów kultur y i sztuki 
województwa  bielskiego, wydanej w  1987 roku, można  przeczytać 
następujący  biogram: 

„Pilch  Józef, publicysta, działacz społecznokulturalny,  biblio
fil.  ur. 2.03.1913 w Goleszowie. Długoletni pracownik  księgowości 
(1945 1978). Od  1930 działacz Robotniczego Stowarzyszenia  „Siła", 
od  1942 uczestnik  beskidzkiego  ruchu  oporu.  Po wojnie związany 
z Organizacją  Młodzieżowego  Towarzystwa  Uniwersytetu  Robot
niczego, organizował biblioteki  i amatorski  ruch artystyczny.  Działa 
w Towarzystwie  Miłośników  Ustronia, cieszyńskim  Oddziale  Pol
skiego Towarzystwa  Historycznego,  samorządzie Spółdzielni  Spo
żywców  „Społem".  Opublikował  w  prasie  ponad  100  artykułów, 
poświęconych  kulturze, folklorowi, historii, pamiętnikarstwu,  spół
dzielczości  (...) Wydał:  Przyczynek  do dziejów  Ustronia  1939
1945,  Ustroń  1971;  Sprawozdanie  z  działalności  Spółdzielni 
Spożywców  w Ustroniu  i Skoczowie, Ustroń  1976; Ustroń  1939
1945, Ustroń  1978; Zasłużeni  ludzie Ustronia, Ustroń  1983  (współ
autor)." 

Poza tym, że przeczytany życiorys trzeba uzupełnić o kilka  waż
nych  informacji,  np.  że  Józef  Pilch  od  1988  roku  aż  do  śmierci 
przygotowywał  do druku  osiem  roczników  „Pamiętnika  Ustroń
skiego", ogłosił poza wymienionymi  też książkę: Polskie  pierwo
druk i  cieszyńskie  (1990)  i aktywnie  współpracował  z  wieloma 
pismami, m.in. z „Gazetą Ustrońską" i „Głosem Ziemi  Cieszyńskiej" 
i  in. to przede wszystkim  trzeba powiedzieć,  że był  człowiekiem, 
który przez długie  lata dorosłego życia zyskiwał  stale  powiększa
jący  się  autorytet  i  to  nie  tylko  w  rodzinnym  środowisku  gole
szowskoustrońskim,ale  w szerokich  kręgach mieszkańców  ziemi 
cieszyńskiej  i całego Śląska. Józefa Pilcha cenili  tacy znawcy  dzie
jów  regionu,  jak  np.  Jan  Broda,  Ludwik  Brożek,  Robert  Danel, 
prof. Jan Szczepański  i dr Alojzy Targ, pisarze Wilhelm  Szewczyk 
i Jan  Wiktor  i inni  i w  tym  kontekście  rodzi  się pytanie:  co  trzeba 
zrobić,  aby  osiągnąć  taki  autorytet? 

W  krótkiej  wypowiedzi  nie  sposób  obszernie  i wyczerpująco 
odpowiedzieć  na to pytanie,  trzeba jednak  zwrócić uwagę na  kilka 
cech  osobowych  Józefa Pilcha,  które stanowiły  grunt,  na  którym 
zbudował  on  w  Ustroniu  i w  bliższej  lub  dalszej  okolicy  gmach 
życzliwości,  zaufania, szacunku  i trwałej pamięci  dla siebie,  zacho
wując  przy  tym  postawę  człowieka  wyjątkowo  skromnego,  nie 
zabiegającego  o  żadne  zaszczyty  i nie  poddającego  się  żadnym 
formom serwilizmu. 

Jak wielu mieszkańców  tej ziemi był człowiekiem pracy.  Praco
wać  nauczył  się  w  domu  rodzicielskim,  sens  pracy  zrozumiał 
w  latach  aktywności  zawodowej,  w  pewnym  momencie  doszedł 
do przekonania, że przez pracę można zrealizować  samego  siebie, 
można  co  najmniej  częściowo  odnaleźć  treść  życia.  Józef  Pilch 
pracował więc solidnie jako  księgowy, ale dodatkowo nakładał  na 
siebie też pracę społeczną, dla drugich, a także pracę, która  umoż

Józef  Pilch  pozostanie  w  naszej  pamięci  jako  życzliwy  i  pełen 
ciepła człowiek.  Fot.  W.  Suchta 
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liwiał a mu poznać świat, a przede wszystkim  najbliższe otoczenie 
zatem wykonać  zadanie zbieracza  książek  i archiwaliów:  groma
dzić je, poznawać  i opracować. 

W tym zakresie był samoukiem, ale dzięki wrodzonej  solidności 
i dokładności  osiągnął coraz wyższe szczeble naukowego  wtajem
niczenia  i w wielu zakresach  stawał  się profesjonalistą. W  kontek
ście  działań,  zmierzających  do  wydania  Słownika  gwarowego 
Śląska  Cieszyńskiego,  pracownica  PAN  dr Jadwiga  Wronicz  na
pisała po śmierci  Pilcha:  „ W  ciągu  lat naszej wspólnej pracy  mia
łam  okazję wiele  nauczyć  się  od  Pana  Józefa.  Podziwiałam  jego 
staranność  i systematyczność  (...) Pan Józef umiał jasno  formuło
wać  s w o je  s tanow isko,  a le  też  z  u w a gą  p r z y j m o w ał  a r g u m e n ty 
innych".  Posiadał  cechy  charakteru,  potrzebne  w wielu  przedsię
wzięciach  badawczych. 

Do tych wyróżniających się przymiotów  osobistych  trzeba  do
dać umiłowanie  najbliższego otoczenia:  rodziny,  kręgu  przyjaciół 
i sąsiadów,  ludzi zbliżonych  ideowo  i powiązanych  rodzimą  trady
cją kulturalną. Z nimi wszystkimi  czuł się emocjonalnie  związany 
i przez nich  kochał  rodzinną  ziemię,  beskidzką  krainę,  Śląsk  Cie
szyński  po obu brzegach  Olzy, ale też nad  Białką. 

Dzieje tej ziemi w wielorakim  kształcie wydarzeń  politycznych, 
oświatowych,  kulturalnych, wyznaniowych  i in. utrwalał  w  swych 
artykułach, szkicach, wspomnieniach  i innych publikacjach  i przez 
nie upowszechniał  wiedzę,  niezbędną  dla wszystkich,  którzy  sta
wiają  pytania  o swoje  korzenie,  szukają  źródeł  swej  tożsamości, 
przynależności  do  takiej  lub  innej grupy  społecznej  lub  regional
nej. Przy  tym  był  człowiekiem  otwartym  i doceniał  ludzi  inaczej 
myślących,  przynależnych  do  odmiennej  kultury.  Interesując  się 
np.  rolą  Żydów  w  Ustroniu  dał  dowody,  że  rozumiał  pogranicz
ność  tej ziemi  i to w szerokim znaczeniu  tego  słowa. 

W ujawnianiu swej miłości do małej ojczyzny, do tej wielonaro
dowej,  wielowyznaniowęj,  wielokulturowej  ziemi  cieszyńskiej 
a zwłaszcza  do Ustronia, nawiązywał  do wielu  wybitnych  synów 
tej  ziemi.  Dla  niektórych  był  człowiekiem  przywiązanym  przede 
wszystkim do przeszłości  i nieco przez to staroświeckim, dla  innych 
jednak  reprezentantem  odradzającego się od  lat  regionalizmu. 

Szukając odpowiedzi  na postawione  na wstępie pytanie  trzeba 
powiedzieć: Józef Pilch był strażnikiem  rodzinnej tradycji, był pro
pagatorem  wiedzy  o ziemi  ustrońskiej,  beskidzkiej,  śląskiej,  był 
szperaczem  i regionalnym  badaczem.  Swoje obowiązki wobec  tej 
ziemi pojmował bardzo poważnie, pracował dla niej ze  wszystkich 
sił,  najlepiej jak  potrafił.  Położył  znaczne  zasługi  jako  historyk, 
bibliofil , działacz kulturalny  i społeczny, ale też człowiek  spolegli
wy  i prawy. 

Są to wystarczające przesłanki, aby pamięć o Nim utrwalić  przez 
specjalną  tablicę pamiątkową. Niech  życie  tego skromnego  czło
wieka będzie wzorem dla wielu.  Edmund Rozner 

WYROSŁA  Z  „CZANTORII" 
W  piątek, 20 marca,  podczas  uroczystości  odsłonięcia  tablicy 

pamiątkowej poświęconej Józefowi Pilchowi, wystąpiła  Magdale
na  IiudzieczekCieślar,  śpiewaczka  rodem z Ustronia.  W  salach 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  wysłuchano pieśni  Bacha,  Haen
dla, Rachmaninowa,  Dworzaka,  Moniuszki  i Karłowicza. 

M. HudzieczekCieślar  śpiewała od najmłodszych  lat. Najpierw 
w  chórze  parafialnym,  z  którym  nagrała  płytę  i  koncertowała 
w wielu miastach w kraju, później jako  solistka w ustrońskim  Chó
rze Ewangelickim  i w „Czantorii".  W  1992 roku  rozpoczęła  studia 
na Wydziale WokalnoAktorskim  Akademii Muzycznej w  Katowi
cach, gdzie w czasie pierwszego  roku studiów otrzymała  propozy
cję kontynuowania  nauki  we  Freiburgu.Od  tego momentu  często 
koncertowała za granicą, między  innymi  w Niemczech  z  orkiestrą 
kameralną  i śpiewakami  opery z Lipska. Uczestniczyła  także w or
ganizowanym przez Lions Club kursie muzycznym w Austrii.  Mimo 
wielu zajęć nie odmawia udziału w  imprezach  charytatywnych.  Na 
przykład w  1996 roku, podczas koncertu  Wielkiej Orkiestry  Świą
tecznej  Pomocy,  wystąpiła w  Tomaszowie  Mazowieckim  razem 
z Bogusławem  Mecem  i zespołem  VOX. Zaproszenie do  prezenta
cji swego głosu w ustrońskim  Muzeum  przyjęła z wielkąprzyjem
nościąi wzruszeniem, ponieważ, jak się wyraziła, Ziemię Cieszyńską 
umiłowała nade wszystko  i zawsze chętnie wraca w  rodzinne  stro
ny.  (mn) 



„Od  Nowego  Jorku  po  Los  Angeles",  to  tytuł  kolejnego  pod
różniczego  spotkania  w  Klubie  Propozycji.  Frekwencja  na  tego 
rodzaju prelekcjach jest zawsze duża, z czego można  wnioskować, 
że ustroniacy  lubią podróżować.  Jeśli jednak  z różnych  wzglądów 
nie mogą  sobie pozwolić na zagraniczne wojaże, z wielką przyjem
nością przenoszą  się w egzotyczne kraje przy pomocy  mapy, zdjęć, 
f i lmów  video  i  interesujących  opowieści.  23  marca  do  Oddziału 
Muzeum  „Zbiory Marii Skalickiej" przyszło szczególnie dużo osób, 
głównie dlatego, że sporym gronem przyjaciół pochwalić się może 
Anna  Robosz   główna  bohaterka spotkania na Brzegach.  Rozpo
częła dowcipnym  stwierdzeniem, że słyszała,  iż ostatnio dobrze jej 
się  powodzi,  bo  może  sobie  pozwolić  na  wyjazdy  do  Ameryki. 
Zaraz  też  wyjaśniła,  że  jej  sytuacja  materialna  nie  zmieniła  się 
i w dalszym ciągu określiłaby j ą j ako średnią. Jednak żyjąc skrom
nie  na  co  dzień  i jak  powiedziała,  nie  dbając  czy  buty  pasują  do 
torebki,  wydaje dużo na  podróże. 

Po raz pierwszy  do  Stanów  Zjednoczonych  wyjechała  wiosną 
ubiegłego  roku z niesolidnym  biurem  podróży z Pragi, które  mię
dzy  innymi  zorganizowało  noclegi  w  dwuosobowych  pokojach 
dla czterech  osób na zasadzie całkowitego  przypadku,  nie  zapew
niło przewodnika,  przejazdów  i właściwie  pozostawiło  turystów 
samych  sobie. Podczas  tej wycieczki  A. Robosz zobaczyła  Nowy 
Jork,  Waszyngton,  Buffalo  i  przereklamowany,  jak  go  określiła 
wodospad  Niagara, nad  którym  zawsze  wieje wiatr  i pada  deszcz. 
Najwięcej dowiedzieliśmy  się  na  temat  Nowego  Jorku    miasta, 
w  którym  wielkim  problemem  jest  znalezienie  skrzynki  na  listy 
i ławki,  odpoczywając  korzystać  trzeba  z hydrantów.  Nie  należy 
też  do  czystych  miast,  zamieszkują  go  ludzie  chyba  wszystkich 
narodowości  świata,  a  wśród  nich  często  spotyka  się  narkoma
nów  i żebraków.  A.  Robosz  nie  miała  okazji  podziwiać  Nowego 
Jorku  ze szczytu  Statuy  Wolności,  bo winda  była  akurat  zepsuta. 
Zdarzyło  się jej za  to błądzić m.  in. w wielkim  domu  towarowym 
„Manhatan".  A.  Robosz  zgodziła  się  z autorami  przewodników, 
którzy piszą, że Nowy Jork jest miastem schizofrenicznym, ale za
raz  dodała,  że  być  może  jest  to  kwestia  źle  przygotowanej  wy
cieczki, zwłaszcza, że po powrocie do kraju otrzymała  pozdrowienia 
od Andrzeja Seweryna, który pisał, że wraz z czwartąjuż żoną,  tym 
razem  Libijk ą są Nowym Jorkiem zafascynowani. Zupełnie  inaczej 
w  ocenie pani  Anny  wypadł  Waszyngton,  a wizyta  na  cmentarzu 
Arlington  przy  grobie  Jacqueline  i Johna  Kennedych  zrobiła  na 
niej duże wrażenie.  Stolicę USA  opisała jako  miasto  europejskie, 
czyste, w każdym razie było gdzie usiąść i wrzucić list, choć  skrzyn
ka pod Białym  Domem  przypominała  kosz na  śmieci. 

Globtroterka  z Ustronia  zasmakowała  w Ameryce,  ale co to za 
Ameryka  bez  Kalifornii ,  Los  Angeles,  Hollywood.  Trzeba  było 
jechać drugi  raz. Tym razem wycieczka która odbyła się latem  1997 
roku,  zorganizowana  była  bardzo  dobrze.  Jakość  gwarantowała 
niemiecka  firma i niemiecka  solidność.  Niestety  towarzysze  pod
róży też zachowywali  się po niemiecku:  żadnych  przypadkowych 
znajomości, rozmów, kontaktów,  itp. Znalazł się tylko jeden  gada
tliw y  sąsiad  zza Odry   pan  Schmug  podróżujący z panią  Schlug, 
który  zjadał  pasztetową, popijał piwem  i cały  czas  mówił.  Mimo 

Fot.  W.  Suchta 
świetnej organizacji  pani Anna  nie ustrzegła  się przed  przykrymi 
niespodziankami.  Pierwsza  to ośmiogodzinne  opóźnienie  samolo
tu z Dusseldorfu do Los Angeles,  druga zakupy  w chińskiej  dziel
nicy,  podczas  których  z wielką  wprawą  została  oszukana  na  100 
dolarów, a trzecia uznanie jej karty kredytowej za nieważną. To był 
największy  cios dla  A. Robosz.  Ostatni  dzień  podróży,  a  tu  z  po
wodu  niewypłacalności,  miłośniczka  teatru  i fi lm u musiałaby  zre
zygnować z wizyty w hollywoodzkim  studiu „Universal".  Zawzięła 
się jednak  i dzięki  uporowi  oraz pomocy pracowników  konsulatu 
zwiedziła najsłynniejsze studio  filmowe. Oceniła je dużo  lepiej niż 
Disneyland,  w którym  przez przypadek  przeżyła  kosmiczną  pod
róż, choć od dziecka nie znosi  karuzeli. Nerwowo  odpinając pasy 
po tym wstrząsającym przeżyciu,  bała się tylko, że jeśli  w porę się 
z nich nie uwolni,  „poleci" jeszcze  raz. 

Podróżując  po  zachodnim  wybrzeżu  Stanów  Zjednoczonych 
turyści ocierają się o wielki  świat. A. Robosz widziała  rezydencje 
wielu sławnych  ludzi, oglądała miejsce, gdzie kręcone były  mrożą
ce krew w żyłach sceny z „Ptaków" Alfreda Hitchcocka,  podziwia
ła  wylegujące  się  na  plaży  słonie  morskie.  W  San  Francisco 
przejechała przez słynny most  Golden  Gate  i niedaleko  więzienia 
Alcatraz,  czasowej „rezydencji" Al Capone.  Jednak  dzięki  swoje
mu niepowtarzalnemu  klimatowi  największe wrażenie  zrobiło  na 
niej San  Diego położone nad morzem, niedaleko granicy z Meksy
kiem. Jak powiedziała jest  to jedno z trzech miast, obok  Warszawy 
i Paryża, w którym chciałaby  zamieszkać. 

Anna  Robosz  opowiadała  o  swoich  podróżach  z  dużym  dy
stansem, jakby  nieprzewidziane  okoliczności,  utrudniające bądź 
co  bądź  delektowanie  się Ameryką, jej  nie  dotyczyły.  Opowieść 
była bardzo ciekawa  i bardzo szczegółowa.  Odnosiło się wrażenie, 
że o zwyczajach, niebezpieczeństwach  i cenach  wiemy  wszystko. 
Liczne dygresje nie przeszkodziły  w odbiorze  i rozumieniu  relacji, 
nadały jej  za  to bardzo  osobisty  ton  i urok.  Aby  słowo  uzupełnić 
obrazem, A. Robosz przygotowała  fil m video,  który  miał być  wy
świetlany  na  koniec.  Niestety,  jak  to  się  często  zdarza  na  Brze
gach, pojawiły się trudności  ze sprzętem  elektronicznym.  Po kilku 
próbach  włączenia  filmu,  I. DzierżewiczWikarek  stwierdziła,  że 
kaseta nie pasuje (?!) do magnetowidu.  Monik a  Niemiec 

Fot.  W.  Suchta 

Zarząd Miejskiego Koła Polskiego Związku Filatelistycznego w  Ustro
niu,  serdecznie  zaprasza  zrzeszonych  i  niezrzeszonych  filatelistów  na 
spotkanie  wymienne    mini  giełdą  walorów  fi latelistycznych,  która  od
będzie  się w  sobotę,  4  kwietnia  o  godz.  15.00  w  lokalu  Koła  na  osiedlu 
Centrum  nr  7. 

Podobne  spotkania  organizujemy  w  każdą  pierwszą  sobotą  miesiąca. 
A  A 

4  kwietnia  w  Ogrodzie  Z imowym  GCR  „Repty"  odbądzie  sią  kon
cert  z cyklu  „Muzyka  dla  serca"  w  którym  wystąpią  studenci  Akademii 
Muzycznej  w  Katowicach. 

E 
Serdeczne  podziękowanie  dla  właścicieli  f i rmy  „KOSTA" ,  panów 

Konrada  Owczarka  i  Krzysztofa  Stankiewicza  za  pomoc  w  renowacji 
i  wyposażeniu  gabinetów  lekarskich  Przychodni  Rejonowej  w  Ustro
n i u '  składa  Kierownik  i  personel 

Przychodni  Rejonowej  w  Ustroniu 
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Hańdowni  dziecka  nie dostowały  tak moc piniyndzy  jako  dzi
sio  i jak  kiery  chcioł  cosik  kupić,  to  musioł  dłógo  szporować 
a  nikiedy  chodzić  kansik  do  gazdów  przirobić  jakisik  grosz. 

Jura  łod  Berka  mioł  starszego  brata  i dwie  młodsze  siostry, 
tóż  w chałupie  sie  nie przelywało.  Chłapiec  pore  roków  łodkło
doł  grosz  do  grosza,  coby  kiedysi  kupić  se  rower,  nale fort  mu 
moc  chybiało.  Każdy  pinióndz  wkłodoł  do  taki  drzewianej  cha
łupki  co jóm  dostoł  łodpotki  na miano.  Przi  chałupie  trzeja  było 
z  łojcami  moc  robić,  dyć  mieli  dwa  hektary  pola,  a  u  starzików 
pod  grapom  roz po  roz pumogali.  Starszy  brat  Jyndrys  fórt  sie 
wymigowoł  łod  roboty  i jyno  łogłóndoł  za frełkami,  a Jura  mu
sioł  dycki  gnój  z  chływa  wychybować  za  niego,  krowy  paś,  abo 
deliny  drzić  w  kuchyni. 

Jednego  razu  Jyndrys  prawi  do Jury:  ciotka  Jewka  mo  moc 
roboty  kole  chałupy,  tóż  idź ku  ni. Jak  sie  bydziesz  dobrze  spra
wowoł,  tóż może  do ci jaki  grosz.  Chłapiec  wczas  stanył  ipodyr
doł  do  ciotki,  co  miyszkała  za  potokym.  Łujec  sie  pominył 
łóńskiego  roku  i niełza  ji   było  samej  wszystko  kole  gospodarki 
sporządzić  jak  sie  patrzi.  Ciotka  nejpiyrw  kozala  synkowi  na
ciupać  karkoszek  pod  blachę,  a  była  tego  szumno  kupa  isto  na 
półdrugo  metra,  tóż  Jura  sie  porzóndnie  sfuczoł.  Potym  gnój 
wychybowoł  Krasułi  i  łod  gabucia  z  córka.  Kole  połednia  na 
polu  robił  sie  coroz  wiynkszy  hyc,  tóż  nie  dziwota  że  chłapiec 
był  mokszutki  przi  tej  robocie.  Nale  pocieszol  sie jak  móg,  dyć 

ciotka  mo  wielkóm  pyndzyj  po  łujcu  i przeca  cosik  mu  do  na 
łepszóm.  Zakil  tak  rozmyśłoł  prziszmatłała  sie  ciotka  i  przinió
sła skibę  chleba  z masłym  i pełny  gorczek  kiszki.  Chłapiec  wypił 
to  duszkym,  łoprził  sie  ło  krziwy  stróm  w  zagródce 
i jod  ze szmakym  grubóm  skibkę.  Ciotka  podziwała  sie  na  niego 
i pogłoskała  po  głowie  litościwie.  Jura  kapkę  spocznył  i  tak  jak 
mu  ciotka  kozala  poszeł  zwożać  na  toczkach  skołi,  co  go  łóń
skiego  roku  z  pola  lukludzili  na  jednóm  kupe.  Na  śćmiywku 
prziszeł  do  kuchyni  a  ciotka  kozala  mu  siednóć  se  za  stolym. 
Dała  mu  kastrołek  z jelitami  i gorczek  herbaty  z  zielin.  Synek 
hónym  spucowoł  wszystko  i czako  aż  co  dostanie.  A  ciotka  sie
dzi  na  ławie,  schybuje  stare  charboły  i prawi  coby  zaś  na  drugi 
dziyń prziszeł,  bo Jyndrys  jego  starszy  brat,  wypytoł  łod  ni  teła 
piniyndzy,  że  to  trzeja  aspóń  tydziyń  łodrobiać. 

Dziepro  jak  to Jura  usłyszoł,  tóż poczuł  jaki  je  utropióny  i sie 
mu zdało  że  nie  dosmyczy  sie  do swoji  chałupy.  Całym  chodni
kym  dudroł  zły  na Jyndrysa.  „Beskuryja  jedna.  Wypytoł  pinión
dze  łod ciotki  a mie  kozoł  robić.  " Jak jyny  stanył  we  dwiyrzach, 
tóż sie  zdało  że skoczy  do  brata.  Nale  Jyndrys  prawi,  że  przeca 
wczora  było  apryła,  tóż go posłoł  do ciotki,  bo jak  kiery je  fujara 
to  cały  rok  chodzi  z  aprylym.  Nale  na  drugi  dziyń już  sóm  Jyn
drys  szeł  łodrobić  pinióndze  do ciotki,  Jura  zaś  dłógo  nie  do  sie 
nabrać. 

Lidia  Szkaradnik 

W  poniedziałek,  23  marca, 
w  Oddziale  Muzeum  „Zbiory 
Marii Skalickiej" odbył się wer
nisaż  premierowej  wystawy 
Andrzeja  Daszka.  Urodzony 
w  Tychach  artysta,  w  Ustro
niu  prezentu je  swoją  twór
czość  po  raz  pierwszy,  być 
może jednak częściej  będziemy 
oglądać  jego  prace,  gdyż  rok 
temu  osiadł  na  stałe  w  sąsied
niej  Wiśle.  A.  Daszek  od  naj
młodszych  lat brał udział w róż
nego  rodza ju  amato rsk i ch 
przedsięwzięciach  artystycz
nych,  uczęszczał  na  zajęcia 
kółka  p las tycznego  w  Ty
chach,  a potem  w Pałacu  Mło
dzieży w Katowicach.  Następ
nie  ukończył  Wydział  Archi
tektury Politechniki  Gliwickiej 
i pewnie dlatego, zgodnie z za
interesowaniami,  w jego grafi
kach  często  pojawiają się  mo
tywy architektoniczne. Jak  wy
jaśnił  podczas  wernisażu,  ry

sując kościoły,  zabytkowe  bu
dynki,  f ragmenty  zabudowy 
miejskiej korzysta  z  własnych 
fotografii  wykonanych  pod
czas  podróży  po  Polsce  i  Eu
ropie.  Inspiruje go również kra
jobraz beskidzki  i zanikająca ar
chitektura góralskich  chat,  któ
rych rysunki  tworzy z pamięci. 
Jednak  zainteresowania  arty
sty  idą  głównie  w  kierunku 
abstrakcji.  Iwona  Dzierżewicz
Wikarek przedstawiając wysta
wę  zapoznała  obecnych  z  en
cyklopedyczną  definicją  abs
trakcji,  a  w  wydanej  z  okazji 
wernisażu  ulotce  napisała,  że 
przez  nią  autor  wyraża  swoje 
uczucia.  Dalej  czytamy  rów
nież: „ W jego pracach  dominu
ją  płynne,  niemal  secesyjne  li 
nie,  w  których  można  się  do

Fot.  W.  Suchta 

szukać związku z przyrodą.  Dla 
artysty  także  kolor  odgrywa 
ważną  rolę.  Tak jak  świat  jest 
pełen  kontrastów,  tak  również 
j e go  abs t rakc je  boga te  są 

w kontrastowe zestawienia  ko
lorów.  Trudno  oceniać  świat 
abstrakcji,  gdyż  jest  on  wyra
żeniem  duszy  i odczuć  twórcy. 
Każdy  ocenia  go  inaczej,  inne 
spojrzenia  przychodzą  mu  na 
myśl.  Różnie  jest  odbierany 
przez  oglądających.  Dlatego 
należy  każdemu  pozwolić  na 
własną  interpretację  i  odbiór 
podziwianego  dzieła."  Własna 
interpretacja  i  odbiór  swoją 
drogą,  szkoda  jednak,  że  nie 
pozwolono  autorowi  prac  na 
przybliżenie  własnej  twórczo
ści.  Kilk a  słów  o  sobie,  na  te
mat  techniki,  upodobań,  inspi
racji pozwoliłoby  na lepsze po
znanie  artysty,  który  w  Ustro
niu  prezentuje  swój  dorobek 
po  raz  pierwszy.  Większość 
prac  zdobiących  ściany  Mu
zeum  na  Brzegach  jest  do  ku
pienia,  a oglądać  można  je  do 
30 kwietnia.  (mn) 

E 
Do  notatki  „Kółk a  i języki"   Gazeta  Ustrońską  nr  6 z  dn.  12 

lutego  br. 
W  informacji  podano  mylnie  ilość  dzieci  uczestniczących 

w zajęciach OPP w roku szkolnym 96/97. Podano 360, a faktycznie 
uczestniczyło  619. 

Iren a  Wińczyk 

Skoro zajmująca prawie dwie strony Gazety Ustrońskiej  rozmo
wa z Ireną Wińczyk w jej mniemaniu zasługuje zaledwie na miano 
notatki,  to chcielibyśmy  się dowiedzieć jakie  to gazety  zamiesz
czają  normalne  obszerne  artykuły,  w  których  Pani  Dyrektor  ma 
szansę  się  wypowiedzieć.  Liczbę  360  dzieci  podaliśmy  zgodnie 
z tym co przekazała  nam  I. Wińczyk.  Dodajmy, że  zamieszczona 
w GU rozmowa była  autoryzowana. 

Redakcja 
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U c h w a ła 
Miejskiego Zjazdu PSL w Ustroniu z dnia 20.03.1998 r. 

1.  Z jazd  opowiada  się  zdecydowanie  za  rozwo jem  i umacnian iem  sa

morządności  loka lnej  j a ko  pods tawy  us t ro ju  demok ra t ycznego 

w  Polsce  wg  dwuszczeb lowego  podziału  adminis t racy jnego  kraju 

tj. : silna  samorządowa  gmina  i samorządowe  województwo. 

2.  W  przypadku  przyjęcia  t ró jszczeblowego  podziału  administ racyj

nego  kraju  Z jazd  opowiada  się  za  przynależnością  przyszłego  po

wiatu  c ieszyńskiego  zgodnie  z  historią  i t radycją  do  woj.  śląskiego. 

3.  Z jazd  apelu je  do  Klubu  Par lamentarnego  PSL  o  przeciwstawienie 

się  pro jektowanej  ustawie  przez  rząd  o  reprywatyzacji  i  rekompen

satach,  która  zakłada  zwrot  lasów  byłym  właścic ie lom  z iemskim 

oraz  rekompensatę  lasami  znac jonal izowanego  i  „zabużańsk iego" 

mienia,  co  oznacza,  że  z  6,8  min  ha  lasów  państwowych  rozdawnic

two  obe jmie  ponad  4  min  ha. 

4.  Z jazd  popiera  integrację  z  Unią  Europejską  na  zasadach  wza jem

nych  korzyści,  poszanowania  narodowej  odrębności  oraz  wspomo

ż e n ia  p r z ez  UE  p r o g r a m ów  s t r u k t u r a l n y ch  z w i ą z a n y ch 

z  przebudową  polskiej  gospodarki  i  rolnictwa. 

5.  Z jazd  postulu je wprowadzen ie  ulgi  do  cen  na  pal iwa  dla  c iągników  i 

maszyn  rolniczych  w  formie obniżenia  podatku  lub dotacji w  związku 

z  w łączen iem  podatku  drogowego  do  cen  pal iwa. 

6.  Z jazd  upoważn ia  Prezydium  Zarządu  Mie jsk iego  i  radnych  PSL 

w  Ustroniu  do  udziału  w  porozumieniu  samorządowym  przed  zbli

ża jącymi  się wyborami  samorządowymi  i wsparciu  organizacy jnym 

jego  działalności. 

7.  Zjazd  oczekuje energicznych  i skutecznych  działań  władz  miejskich 

w  celu  oddania  do  użytku  obwodn icy  w  terminie  do  30  czerwca 

1998  r.  tj .  przed  szczytem  sezonu  letniego. 

NOWO OTWARTY 

SKLEP MEBLOWY 

poleca  szeroki  wybór 
M E B L I 

ponad  100  modeli 
L f i M P 

z

Wis ła  C e n t r u m,  ul.  1  Maja  43 

o b ok  l o d z i a r ni  „Magdz ia" 

Tel.  0 601 52 37 27 

ZAPRASZAMY NA 
ZAKUPYm 

<Sklcp  z  o d z i e ży  s p o r t o wą 

czynny: 

od  poniedziałku  do  piątku 

od  1 0 . 00  do  17.00 

sobo ty  od  1 0 . 00  do  13.00 

Ustroń,  ul. Daszyńskiego  41a 

POLECAMY PLECAKI TURYSTYCZNE!!! 

Jeśli  chcesz,  aby  twój  ogród  był 
piękny  wiosną,  latem  i jesienią  

zadzwoń  do  nas. 
P r o j e k t o w a n ie  ogrodów 

i  t e r e n ów  z ie lonych 
mgr  inż.  Alicj a  Szczepańska 

Wykonawstwo  Zakład  Urządze
nia  i  Utrzymania  Zieleńców 

Marek  Szczepański 
Ustroń,  ul.  Drozdów,  tcl.  Ustroń 

545132,  Jaworze  172321. 
Wiosna tuż, tuż, czas o  tym pomyśleć. 

HALOWY  TOR  KART/NGOWY 

INDOOR  KARTING" f f 1 

\j   , I  « t t | 

UL,  K R A S Z E W S K I E GO  9  ¿ k / f /  1  ( 

C O D Z I E N N IE  1 1 , 00 

CIESZYN 

<PHCEIX  Centrum  Handlowe 
R1S1P1 P " Jelenica" 

Ustroń,  ul. 3 Maja 44,  tel.  544167 
  n a p r z e c iw  k o m i s a r i a t u  Pol ic j i 

  s k l e pu  d e l i k a t e s o w e go   o feru jemy  największy  wybór 
wódek,  szampanów,  win,  piwa,  słodyczy 

  sk lepu  m i ę s n e go   pod  p a t r o n a t em  Zak ładów  Mięsnych 
w  Żywcu  inż.  Dobiji  / boga ty  aso r t ymen t,  na jwyższa 
j a k o ść  wyrobów;  v 
przy  zakupach  powyżej  300 ,  zł  7  %  upus tu  ^  J r 

  s k l e pu  o g ó l n o s p o ż y w c z e go  ^  j n  1 

  s k l e pu  w a r z y w no    o w o c o w e go  tel.  544687 
  s k l e pu  c h e m i c z n e go  "ARTCHEM "     ¿iv 
  kw iac ia rn i  "Róża"   tel.  544455  & ^ 

Zap raszamy  o d  p o n .  d o  sob,  w  g o d z .  7,00    21,00 

Del ikatesy  c z y n n e  równ ież  w  n iedz ie lę  w  g o d z .  10.00   1 9 , 0 0 

W
Em 

zaprasza  2RZESZENE W3AJCMC EWKCW SPÓtOZELCZYOH 
B A N K  S P Ó Ł D Z I E L C Z Y 

w okresie przedświątecznym do korzystania z kredytów 
konsumpcyjnych, na potrzeby bieżące 

 do  w y s o k o ś ci  2 . 0 0 0 , 00  zł, 

 bez  poręczeń, 
  o  s ta łej  s top ie  p r o c e n t o w ej  w y n o s z ą c e j: 

8 , 3%  od  kap i ta łu    d la  k r e d y t ów  ze  sp ła tą  do  6  mies ięcy. 

1 6%  od  kap i ta łu    d ła  k r e d y t ów  ze  sp ła tą  do  ł  r oku, 

 odse tki  p ł a tne  w  m o m e n c ie  w y p ł a ty  k r e d y t u. 

Fo t.  W.  S u c h ta 

Fo t.  W.  S u c h ta 
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Ogłoszenia drobne 
Dywanoczyszczenie,  kosmety
ka wnętrza samochodu    KAR
CHER. Tel. 543839. 

RADIOTAX I Ustroń, tel. skró
cony 9623 lub 541333. 

Zat rudn ię  do  pracy  na  da
chach. Tel. 544355. 

Dezynfekcja, dezynsekcja,  de
ratyzacja. Piotr Maziec, tel.  55
1637. 

Sprzedaż sadzonek świerka. Tel. 
544072. 

Sprzedam fiata 125p (1987), stan 
bardzo dobry. Tel.  545244. 

Sprzedaż  i  montaż  tłumików; 
AUTOGAZ.  Goleszów,  ul. 

MD K  „Prażakówka"  zapra
sza  wszys tk ich  hobbys tów 
i  ko lekc jonerów  z  możl iwo
ścią  działalności  w  poszcze
gólnych  k lubach.  Warunki 
działania  do  uzgodnienia  na 
miejscu. 

Ustrońska  3,  teł.  528042,  tel. 
dom. 544318. 

Roboty  ogólnobudowlane,  de
karskie  i  instalacyjne.  Tel.  54
4498. 

Poszukuję  lokalu  w  centrum 
Ustronia, 2540 m2, tel. 542139 
po godz.  18. 

GI>ClNY  serwis  t łumien ia 

 -
Janusz Kubala oferuje: 

  opony  krajowe  i  zagraniczne 
  usługi  wulkanizacyjne 

Ustroń, ul. Lipowczana  12 
tel.542813 

czynne od 8 do 17. robot)' od 8 do 14 

Dzieci  i opiekunowie z Ośrodka 
Rehabil i tacyjnoWychowaw
czego w  UstroniuNierodzimiu, 
serdecznie dziękują firmie „KU 
BALA "  za  nieodpłatne  wyko
nanie  konstrukcji  do  ćwiczeń 
rehabilitacyjnych. 

SKLE P  fcOOLOGICfcNY 
WSZYSTKO DLA NASZYCH  ULUBIEŃCÓW 

 zwierzątka,  ryb y 
  pokarmy  f i rm :  BOSCH,  PURINA,  K I D D O ' 
  akwarystyka 

P R O M O C JA  ! ! ! 
ho p u s z ki K I T H < f i T  i CMAT>M   p r zy  z a k u p ie  d łuę&ph 

i m6Żf*w6Ść «¿trzymania  do ie§&  „ p i e s ka  p f u s z e w c ę c" 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 917 w  soboty nieczynne 

HOTEL JASKÓŁKA"  USTROŃ  ZAWODZIE 
UL. ZDROJOWA 10,  TEL 544840,,  541559 

Hotel „Jaskółka" sprzeda  po atrakcyjnych  cenach: 
—  meble  i wyposażenie  pokoi  (tapczany, wersalki,  stoliki, 

krzesła,  fotele,  kołdry,  koce,  itp.) 
— wyposażenie  kawiarni (lada bufetowa, eskpres do kawy, 

stolik,  pulpit  mikserski,  efekty  świetlne,  regały,  półki) 
—  inny  sprzęt 

Chlapanie zabronione...  Fot.  W.  Suchta 
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Energetyczna pajęczyna.  Fot.  W.  Suchta 

O  S Z E 
Wystawy 
Muzeum  Hutn ic twa  i Kuźn ic twa  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  &  K.  Hcczko 

  wystawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Wystawa  zdobnictwa  bibułowego  Ziemi  Żywieckiej  (od  26.02  do  15.04) 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
Oddz iał  Muzeum  „Zb io r y  Mar i i  Ska l i c k i c j" 
3  Ma ja  68,  tel.  542996, 
  Wystawa  ekslibrisów,  medale,  grafik  i  druków  bibliofilskich. 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej   dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów  Marii  Skalickicj) 
  Wystawa  twórczości  ANdrzcja  Daszka  (od  23.03.98). 
Oddział  czynny  we  wtorki  od  9.0018.00,  w  środy  i  czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki i soboty  od  godz.  9.0013.00 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  na  „Go jach"  B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  czas. 
Ga le r ia  Sz tuki  Wspó łczesnej  „ Z a w o d z i e ", 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  543534,  wcw.  488,  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 
od  9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  „aRRas",  ul.  Grażyńskiego  27,  tel.  544997 
w  Herbaciarni  „aRRas",  czynna  codziennie  w  godz.  1 1.0020.00. 
Biuro  Promoc ji  i Wys taw  Ar tys tycznych, 
ul.  9  Listopada  2,  tel.  545458 
Klu b  Młodzieżowy   Budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Życi e i Misja" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  544522. 

IMPREZY 
3.04.98  godz.  14.00  Z  harfą  przez  wieki.  Koncert  w  wykonaniu  Ewy 

JaślarWalickiej.  Wstąp  wolny. 
Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka". 

godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa. 
5.04.98  godz.  16.00  Wieczór  pieśni  i poezji  pasyjnej  w  wykonaniu  Chó

ru  Ewangelickiego  z  Ustronia. 
Kościół  EwangelickoAugsburski  w  Ustroniu. 

Kino  „Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel. 543609 lub 543534,  wew. 471 

TYDZIE Ń  FILM U  POLSKIEGO 
27.III2.IV.98  16.00  Anastazja 

18.45  TwinTown 
20.30  Kolekcjoner 

28.IV.98  18.45  Copland 
20.30  Adwokat  Diabła 

9.1 V.98  16.00  Copland 
18.45  Adwokat  Diabła 

NOCNE  KIN O  PREMIER  F ILMOWYCH : 
2.IV.98  22.30  Żołnierze  Kosmosu 
16.IV.98  22.30  Siedem  Lat  w  Tybecie 

Y
Do 4 kwietnia apteka „N a Zawodziu"  w Domu  Zdrojowym, 

ul. Sanatoryjna 7. 
Od 4 do  11 kwietnia apteka  „Manhatan "   na os.  Manhatan. 

Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00 

fetaoMMI 



PSIE I 
Spory  sukces  odniósł  w  tym  sezonie  Paweł  Krzywo ń  zdobywając 

Puchar  Polski  w  wyścigach  psich  zaprzęgów  startując w  klasie  Cl  czyli 
zaprzęgach  złożonych  z  czterech  psów  rasy  syberian  husky.  W  nieco 
trudniejszej klasie  B l ,  w  której  zaprzęg  składa  się  z  sześciu  psów  sybe
rian  husky  startował  inny  zawodnik  klubu  „Ustronia"  Janusz  Godycki 
odnotowując  także  znaczące  sukcesy. 

Przygotowania  rozpoczynają  się  wczesną  jesienią.  Należy  przede 
wszystkim  zadbać,  by  psy  były  szybkie  i wytrzymałe.  W  okresie  przy
gotowawczym  trenuje  się  nawet  pięć  razy  w  tygodniu.  Gdy  rozpoczyna 
się sezon  startowy  treningi  ogranicza  się do jednego  w  tygodniu.  Zawod
nicy  podkreślają, że jest  to jeden  z  droższych  sportów.  Dlatego  na  zawo
dach  zjawiają się  ci,  który  na  to  stać.  Ważną  rzeczą  jest  sprzęt,  który  też 
kosztuje,  a jego jakość  często  rzutuje na  wynik. 

Gdyby  nie  ograniczenia  finansowe,  na  zawody  zjeżdżali  by  wszy
scy  zaprzęgowcy  z  kraj u  —  twierdzi  prezes  klubu  „Ustronia"  Dorota 
KaniewskaGodycka.  —  W  Polsce  jest  jeszcze  tak,  że  kt o  się  zgłosi 
ten  startuje.  Inaczej   jest  ju ż  w  Czechach,  gdzie  trzeba  mieć  odpo
wiednią  do  rangi  zawodów  klasę  sportową. 

Sezon  rozpoczęto  obiecująco zawodami  w  Piasecznie.  Tam  po  pierw
szym  dniu  prowadził  J.  Godycki,  niestety  nic  udało  się  mu  tego  miejsca 
utrzymać  i  w  rezultacie  zajął  drugie  miejsce.  Odwrotnie  P.  Krzywoń 
w swej klasie po pierwszym  dniu był drugi, natomiast  całe zawody  wygrał 
w  swej klasie.  Był  to dla obu  zawodników  ważny  start,  który pozwolił  im 
nabrać  pewności  siebie,  zdobyć  przewagę  psychologiczną  nad  rywalami. 
Dla  P. Krzywonia  bardzo  ważne  były  też  zawody  w  Pustevnach  w  Cze
chach,  gdzie  wystartowali  najlepsi  Czesi  i Słowacy.  P. Krzywoń  był  tam 
czwarty,  a zawody  wygrał  mistrz  Europy  Vaclav Neonda.  Najważniejsze 
jednak,  że  nawiązano  równorzędną  walkę  z  zawodnikami  liczącymi  się 
w  Europie. 

Dzięki  temu  wynikowi  udało  się  zdobyć  klasę  umożliwiającą  mi 
start  w  najlepszych  zawodach  —  mówi  P.  Krzywoń.  —  Były  to  dla 
mnie  najcięższe  zawody  w  tym  sezonie.  Trasa  była  dość  słabo  na
śnieżona,  składała  się  z  wielu  podjazdów,  nieprzyjemnych  zakrętów 
i  trzeba  było  mieć  dobrze  wyszkolonego  w  zaprzęgu  lidera,  by  tam 
sobie  poradzić.  Osobiście  zaś  lubi ę  proste  trasy  z  minimaln ą  liczbą 
podbiegów,  dobrze  oznaczone  i  szerokie. 
—  Dla  mnie  najcięższa  w  tym  rok u  była  Zawoja —  twierdzi  J.  Godyc
ki.  —  Była  to  trasa  o  największym  stopniu  trudności.  Inn e  zawody 
rozegrano  na  tzw.  „prostkach" .  Mim o  wszystko  w  Zawoi  byłem  trze
ci. 

W  ustrońskim  klubie prowadzi  się klasyfikacje zawodników.  Aby  ktoś 
mógł  reprezentować  klub za granicą  musi  w  pięciu  wybranych  zawodach 
w  kraju  uzyskać  pewną  liczbę  punktów.  Taką  zasadę  zresztą  przejmują 
inne  polskie  kluby. 
—  Gdyby  klasyfikować  wszystkich  polskich  zawodników  na  podsta
wie  tego co zdobyli  w  tym  roku ,  to Paweł  Krzywo ń  jest  bezkonkuren
cyjny.  Zdobył  też  Puchar   Polski  —  mówi  D.  KaniewskaGodycka. 
W  ogóle  jesteśmy  jednym  z  prężniej   działających  polskich  klubów 
psich  zaprzęgów.  Wszyscy  nam  zazdroszczą,  że  tworzymy  ekipę,  że 
czasami  gdy  klu b  ma  pieniądze,  to  pokryw a  wyjazdy  zawodników. 
Przygotowujemy  legitymacje  klubowe  oraz  nasze  firmowe  koszulki 

P. Krzywoń  w  przyszłości  chce wystartować  w  „Pircnie"   najbardziej 
prestiżowych  zawodach  w  Europie  rozgrywanych  w  Pirenejach.  Jest  to 
wyścig  wieloetapowy,  liczący  ponad  400  km. 
—  Wyścig  ten  określany  jest  jak o  „śnieżny  ParyżDakar"   —  infor
muje  P. Krzywoń.  —  Myślę  o  starcie  w  „Pirenie "   za  cztery  lata.  Tam 

niestety  trzeba ju ż dysponować zaprzęgiem  z dwunastu  psów, a  przede 
wszystkim  odpowiednio  się  przygotować.  Mogą  tam  startować  za
przęgi  złożone  z  ośmiu  psów,  lecz  są  one  zdecydowanie  za  słabe. 

Bardzo dużo pracy wkładamy  w szkolenie  psów  i w  to, by  ta  dyscy
plin a sportu  była widoczna —  mówi  D. KoniewskaGodycka.  —  Chce
my  by  nasi  członkowie  startowali  też za granicą,  żeby  się  pokazywali. 
Wszystko  to  nie  byłoby  możliwe  gdyby  nie  wyrozumiałość  naszych 
sąsiadów.  Czasem  w  nocy  nasze  psy  zaczynają  wyć,  jest  to  na  pewno 
uciążliwe,  a oni  mimo  to  nie  nasyłają  na  nas  straży  miejskiej.  Ważni 
w  działaniu  klub u  są  sponsorzy.  W  tym  sezonie  korzystal iśmy 
z  dof inansowania  firmy   Royal  Canin.  W  zamian  za  to  jeździmy 
w  ich  barwach.  Pan  Bogusław  Kowacz  dał  nam  na  wyposażenie  klu 
bu  maszynę  do  pisania  i  kserograf.  Są  to  rzeczy  dla  nas  bardzo 
przydatne. 

Zaraz  po  powstaniu  klubu  „Ustronia"  zaczęto  myśleć  o  sfederowaniu 
polskich  klubów.  Obecnie  trwają  przygotowania  do  powołania  federacji. 
Grupą  inicjatywną  są  działacze  z  Ustronia  i  można  mieć  nadzieję,  że 
siedzibą  związku  będzie  nasze  miasto.  (ws) 

Najlepsze  wyniki  osiągnięte  tej zimy  przez  zawodników  Klubu  Psich 
zaprzęgów  „Ustronia": 
1719.XI.97  r.  zawody  „ O  lut  szczęścia"    Piaseczno:  J.  Godycki    I i 
miejsce, P. Krzywoń   1  miejsce, 
30.IX.97  r.  Kwidzyń:  J.  Godycki    II  m,  P.  Krzywoń   1  m, 
67.XII.97  r.  Puchar  Polski  Psich  Zaprzęgów:  J.  Godycki    IV fon, P. 
Krzywoń   1  m, 
31.1   1.11.97 r. Niepołomnice:  D.  KaniewskaGodycka  w  klasie  C l  
IV m,  P. Krzywoń  1 m,  Michalina  Prochal  w  klasie C2  (cztery  mala
muty)    IV  m, 
28.11   1.111.97  r. Mistrzostwa  Polski  w  Jaworzu:  J.  Godycki    II  m,  P. 
Krzywoń   1  m. 
P.  Krzywoń  we  wszystkich  zawodach  startował  w  klasie  C1,  J.  Go
dycki  w  klasie  B l . 

Zatrudnim y 

w y s t k e* 

w y k w o f t { i k 6 w a H y c h 

k u c h a r z y « k e l n e r ów 

do hotelu  „Ustroń", 
ul. Hutnicza 3, tel.  542205 

SklepSmażalnia 

RYBKA 
zaprasza  na 

przedśw ią teczne  zakupy 

Św ieży  towar 

ul.  Daszyńsk iego  21 

W  niedzie lę,  5  kwietn ia 
0  godz.  16.00  rozpocznie  się 
w  kościele  ewangelickoaugs
burskim  Apostoła  Jakuba  wie
czór  muzyki,  pieśni  i  poezji 
pisanej.  Tego  popołudnia  wy
stąpią  ewangelickie  chóry  pa
rafialne z  Ustronia,  Cisownicy 
1 BrennejGórek oraz  gościnnie 
soliści: Mgdalena  Chudzieczek
Cieślar i Janusz  Śliwka. 

Chrześc i j ańska  Fundac ja 
„Życ i c  i  M i s j a"  zaprasza 
na  mies ięczne  spotkan ie 
dla młodzieży,  które  odbę
dzie  siq 4  kwietnia  o  godz. 
16.30.  Temat  spotkan ia: 
M e d ia  i  ich  w p ł y w  na 
młodych  ludzi. 

D. Godycka  podczas  wyścigu, 

J. Godycki  i P. Krzywoń, 
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W klubie KS  „Kuźnia  Ustroń"  trenuje, ćwiczy  i gra ok. 80  za
wodników.  Działalność  ta jest możliwa wyłącznie dzięki  osobom 
wspomagającym klub rzeczowo i finansowo. Władze klubu za na
szym pośrednictwem  pragną  podziękować  najhojniejszym spon
sorom:  Henrykowi  Kani    właścicielowi  Zakładów  Mięsnych, 
Urzędowi  Miasta w Ustroniu, Zakładom  Kuźniczym,  PSS  „Spo
łem" Ustroń oraz wielu  innym  darczyńcom. 

4  kwietnia  piłkarze  rozpoczynają  wiosenną  rundę  rozgrywek 
ligi okręgowej. Drużyna Kuźni  Ustroń przygotowania  rozpoczęła 
13 stycznia, początkowo w sali gimnastycznej  SP1.  Korzystano 
z basenu  i siłowni  Szpitala  Uzdrowiskowego.  Później  trenowano 
też na własnych obiektach.  Kadra  liczy 28 piłkarzy. Wszyscy  przy
gotowywali  się starannie  i z zaangażowaniem. Celem jest  utrzyma
nie się w  „okręgówce". 

Z zespołu  odeszli:  Paweł  Krupa  powrócił do Gwarka  Zabrze, 
Tomasz Januszewki   przebywa za granicą, Sławomir  Kamiński 
nie podjął treningów. Drużynę wzmocnili:  Mariusz Sałkiewicz  po 
zakończeniu  nauki  powrócił z Gwarka Zabrze,  Michał  Kotwica 
przeszedł z drużyny juniorów, Piotr Nowak   z KS „Piast" Cieszyn, 
Henryk Buchalik  z GKS  Krupiński  Suszec, ostatnio  występował 
w Kaczycach, Roman  Płaza  z GKS  Jastrzębie. 

W trakcie przygotowań  rozegrano siedem spotkań  kontrolnych, 
z czego wygrano zjuniorami Polonii  Warszawa (3:1),  dwukrotnie 
z KS Wisła (3:2,3:2), KS „Piast' Ił Cieszyn  (3:1), LKS Górki  (5:2), 
natomiast przegrano z trzecioligowcami  z GKS Lędziny (1:3) i „Be
skidu" Skoczów  (2:3). 

15 marca  rozpoczęły  się  rozgrywki  Pucharu  Polski w których 
Kuźnia kolejno wygrała z Rolnikiem Międzyrzecze (6:3), LKS Koń
czyce Małe (4:3) i Czarnymi Żywiec (4:2). Wszystkie mecze pucha
rowe grano na wyjeździe. 

Terminar z  rozgrywek Kuźni w rundzie  wiosennej: 
5 kwiecień   Jedność Wiepr z  Kuźnia (godz. 11) 
11 kwiecień   Kuźnia  Cukrowni k Chybie (godz.  15) 
18 kwiecień   Śrubiarni a Żywiec  Kuźnia (godz.  15) 
26 kwiecień   Wisła Strumień  Kuźni a  (godz.  16) 
l maja   Kuźnia  Cerained Komorowice (godz. 16) 
3 maja   Niwa Nowa Wieś  Kuźnia (godz.  16) 
9 maja   Kuźni a  Stanisławianka Stanisław (godz.  16) 
16 inaja   Koszarawa Żywiec  Kuźnia (godz. 17) 
23 maj    Kuźnia  Skawa Wadowice  (godz. 17) 
30 maj    Garbarz Zembrzyce  Kuźnia (godz. 17) 
6 czerwiec   Kuźnia  Beskid Andrychów (godz. 17) 
14 czerwiec   Babia Góra Sucha Beskidzka  Kuźnia (godz.  17) 
20 czerwiec   Kuźnia  Podhalanka Milówk a (godz. 17) 

Taki se  bajani 
Trziy roki bez mała już s  Wami Moji  Roztomili  Ustróniocy 

rozprawióm  w Gazecie  Ustróńskij. Jak zaczłach pisać,  toch my
ślała o tym, bycosi  Wóm powiedzieć  o moji rodzinie, o mie, o tym 
jaki  kiesi był Ustroń. Prziypómnieć  starszym, jaki  tyn Ustroń był 
(jaki jo pamiyntóm),  a młodsi, jesi  ich to ciekawi, żeby  wiedzieli, 
co na Ustroniu  było, jako  sie żyło.  Myśłałach  o tym,  by moji 
powiastki  były ciekawe  i jak  sie  do,  to śmiyszne.  Pisałach  i pi
szym jyny  to, co sie naprowde  w Ustroniu,  czy w moji  rodzinie 
trejiło. 

Tak sie jednako  skłodo,  że co  roz zaczynom  politykować, nó 
bo sami  wiycie, że ta polityka  wstyrko sie  do naszego życio  fort 
i wszyndzi,  w każdóm  dziurę. A że jo je  też  tako  noglo,  i jak  co 
usłyszym,  abo uwidzym,  to mie zaroz  ruszo,  to i s Wami muszym 
o  tym  porozprawiać. 

Toż fort  nóm wrażujóm  do czepanije,  że byli my kiesi  zoleżni 
łod  Rusków.  To prowda.  A teraz, powiydżcie  sami   czy  my sie 
rządzymy po naszymu? Dyć my sóm zoleżni łod Nimców, łod Fran
cuzów, łod Amerykanów, całej tej Unije, przed  kierom o małże nie 
kłynkómy  na kolana, a ci „przociele  " co roz cosi  nowego  wyn
towióm i cosi łod nas chcóm. A my, jak ty zaczadziałe  łowieczki, 
już  nic swojigo  nie widzymy.  Już nie idzie  sie dopytać  żymły 
z wórsztym, jyny jakisi  hoddogi  a pice a czipsy, czy co tam jesz
cze. Kaj sie poclzioły nasze pasty  do zymbów  Niweja  czy Polyna, 
nasze  szampony  z pokrziywy  czy  kamelków   za to mómy  colo
clynty a loreale  może i dobre,  ale za jaki  dobre pinióndze. Po
kazuje sie, że wszystko,  co było nasze dobre,  to już  sie nie godzi, 
jyny  to co ze Zachodu. Lyczyć sie też muszymy jyny  cudzymi łyka
mi, droższe,  ale czy lepsze, skoro je  tela  nimocnych? 

, Nastały jyny  salony, a szopy  i butiki, a jakisi  ...reksy, już  ni ma 
normalnego  fryzjera,  o zygarmistrza  sie nie dopytosz,  a jak  nasz 
pón Emil zamknie kram, to już  nie bydzie ani jak  u kogo krómfle
ka prziybić.  Kaj tu porychtować  parazol.  Wszystko sie  poprzew
racało. Nie powiym,  biermy prziykłod  z tego co je  dobre, ale czy 
muszymy  wszystko  brać bez  opamiyntanio? 

Abo powiydżcie,  taki nagrody, kiery  to widziol, żeby  taki bo
gocz  doi na konkurs  nagrodę,  isto  se  lodpisze  lod podatku  
zyskuje jyny  tyn co doł i tyn, co wygro   jesi. 

Tak se myśłym, że to je  tak jak  s tymi miyszeczkami  plastiko
wymi  wszystko je jednorazowe,  my też sóm jednorazowi.  Teraz 
już  żodnymu  na ludziach  nie zoleży,  bydóm  inksi,  jednorazowi. 

Hanka  łod Śliwko w 

POZIOMO :  1) bajkowa pszczółka, 4)  facet z raju, 6)  karciane 
wino,  8) zabójczy  dwutlenek,  9) przystań  statków,  10) drze
wo  liściaste,  11) dawna  władza  w  Rosji,  12) odmiana  faszy
zmu,  13) gruba  tektura,  14) wyspa  koralowa,  15)  wykazy, 
spisy,  16)  szczelina  (wspak),  17) w rodzinie  Fiata,  18)  Czarna 
Woda  (wspak),  19)  góry  we  Francji,  20) dla narciarzy. 
PIONOWO :  1) górna  część  garnituru, 2) stare  miasto w woj. 
kieleckim,  3) błotnisty  osad, 4) paprocie z okresu  karbonu, 5) 
imię  żeńskie,  6) czworokąt,  7) skrzacik,  11)  ważna  w  spado
chronie,  13)  pokrywa  metalowa. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  l iczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  odpo
wiedzi  mija 20  kwietnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr  10 

MARZE C 

Nagrodę 20 zł otrzymuje DANIE L  CZARECK I   z  Ustronia, 
os.  Manhatan  2/39.  Zapraszamy  do redakcji. 
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