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ZAWSZE FASCYNOWAŁ 
MNIE JAZZ 

Rozmowa  z Januszem  Śliwką,  muzykiem  (część  II ) 

Jaki e  były  twoj e  związki  z  Prażakówką? 
Zaczęły  się  na  początku  lat  70.,  gdy  kierownikiem  był  Jan  No
wak.  Grałem  w  Kuźniku  i równocześnie  działałem  w  Domu  Kul
tury.  Odbywały  się spotkania  z aktorami,  artystami  operetki,  a  j a 
im parokrotnie  akompaniowałem.  Wtedy  zresztą  dużo  się  działo. 
Po śmierci  Jana Nowaka  kierownikiem  został  Jasiu  Koenig.  Wte
dy  swój  zespół  baletowy  prowadziła  w  Prażakówce  Renata  Ci
szewska, j a   zespół  muzyczny  i wspólnie  zrobil iśmy  widowisko 
odbywające  się  na  dwóch  estradach.  Zbudowano  podest  łączący 
estrady  i wszystko  rozgrywało  się  raz  na  jednej,  raz  na  drugiej 
scenie,  a  także  na  podeście  w  środku.  Było  to jak  na  owe  czasy 
dość  duże przedsięwzięcie,  bardzo  dobrze  zaaranżowane,  ze  spe
cjalnymi  światłami,  bez  przestojów.  Uważam,  że  to jedno  z  bar
dziej  udanych  widowisk. 

Czy  dzisiaj   Prażakówka  ma  szansę  się  odrodzić? 
Bardzo  bym  tego  chciał  i  liczę  na  to.  Gdy  podczas  ostatniego 
Wieczoru  Kolęd  wszedłem  na dużą  salę, zobaczyłem jak jest  zde
wastowana.  Ta  wszechobecna  czerń  stwarza  tak  ponury  klimat, 
że  wszelka  zmiana  będzie j uż  krokiem  do  przodu.  Przydałby  się 
jak iś  remont.  Zresztą  na  zakończenie  Wieczorów  Kolęd  zapo
wiadano,  że  w  Prażakówce  spotkamy  się  za  rok.  Dobrze,  gdyby 
odby ło  się  to  w  innej  scener i i.  Odres taurowana  duża  sala  sta
łaby  się  mie jscem,  gdzie  wreszcie  mógłby  się  pokazywać  chór 
„Czantor ia ". 
Mogłyb y  się  też  odbywać  i  inne  imprezy. 
W  latach  70.  nie  było  znanego  polskiego  zespołu,  który  by  nie 
występował  w  Prażakówce,  poza  Skaldami,  którzy  na pewno  wte
dy  w  Ustroniu  nie  grali.  Byłem  na  wszystkich  koncertach  i  mo
głem  słuchać  Czerwonych  Gitar,  Niebiesko    Czarnych,  Breko
utów,  Czerwono   Czarnych  i  ABC. 
Dałeś  się  ostatnio  poznać  jak o  prowadzący  dziecięcy  zespół 
„Gwiazdk i  i  Promyczki" .  Jak  do  tego  doszło?  Czy  to  twoj e 
nowe  zainteresowania? 
Wszystko  zaczęło  się  dość  przypadkowo.  Może  sprostuję,  że  to 
nie j a  ten  zespół  prowadzę.  Robi  to  Urszula  Śliwka,  skądinąd  ze 
mną  nie  spokrewniona.  Zespół  powstał  przy  parafii  ewangelic
kiej,  występował  w  kościele,  w  salkach  parafialnych,  a  śpiewał 
przy  akompaniamencie  pianina.  Pojawiał się  kłopot,  gdy  pianina 
w  danej  sali  nie  było.  Przy  okazji jednego  z  występów  zapropo
nowałem,  że zrobię  dla  zespołu  podkład  muzyczny.  Obecnie  zaj
muję  się  wykonywaniem  podkładów  muzycznych  na  zamówie
nie,  więc  współpracę  z  „Gwiazdkami  i  Promyczkami"  traktuję 
jako  dokształcanie  w  tej dziedzinie.  Z czasem  współpraca  stawa
ła  się  coraz  bliższa.  Przez  panią  Urszulę  zostałem  poproszony  o 
następne  podkłady  i  tak  się  z  zespołem  związałem.  Gdy  próbo
wali  w  BielskuBiałej  nagrać  własną  kasetę,  a  nagran ia  wysz ły 
bardzo  s łabo,  zobowiąza łem  się,  że  sp róbu ję  ich  nagrać  przy 
pomocy  mo jego  sprzętu  nag łaśn ia jącego.  Wszys tko  odby ło 

(cd. na str. 2) 

Powróciła  zima.  Fot.  W.  Suchta 

V SESJA RADY MIEJSKIEJ 

„Aqu a park"  w Ustroniu ? 
<  >  '  i ,  < >  i  >>  1 'i   v < 

28  stycznia  na  swej  piątej  sesji  zebrała  się  Rada  Miejska.  Ob
rady  prowadził  przewodniczący  RM  Emil  Fober. 

Pierwsza  uchwała  rozpatrywana  na sesji dotyczyła  zmiany  regu
laminu organizacyjnego Urzędu  Miejskiego. BurmistrzJan  Śzwarc 
poinformował,  że  proponuje  się połączenie  Wydziału  Techniczno
Inwestycyjnego  i Wydziału  Architektury  w jeden  Wydział  Archi
tektury  i Gospodarki  Gruntami.  Drugą  istotną zmianą jest  powoła
nie Wydziału Organizacyjnego, którego zadaniem będzie  współpraca 
ze  wszystkimi  wydziałami  UM.  Nowy  wydział  będzie  prowadził 
sprawy  kadrowe,  obsługę  sekretariatu,  obsługę  Rady  Miejskiej, 
obsługę organizacyjnoprawną. Są to dwie zasadnicze zmiany,  reszta 
pozostaje  prawie  bez  zmian.  Nowy  regulamin  organizacyjny  spo
woduje też zmniejszenie zatrudnienia. Tomasz Szkaradnik  wska
zał  na  uchybienia  w  regulaminie  i  wnioskował,  by  dokonać  nie
zbędnych  poprawek.  Dlatego  powinno  się głosowanie  nad  regula
minem  przenieść  na  następną  sesję.  E.  Fober  zaproponował,  by 
ponownie  nadzór  budowlany  funkcjonował  w  UM.  Bronisław 
Brandys  odniósł  się  do  propozycji  T.  Szkaradnika  i stwierdził,  że 
należy jedynie wprowadzić  mało  istotne poprawki, a można  to  zro
bić jeszcze  na tej sesji. Nie należy  odwlekać  zmian  w  UM,  na  które 
czekają  mieszkańcy.  Radni  postanowili,  że  radczyni  prawna  doko
na  poprawek  i w  dalszej  części  sesji  odbędzie  się  głosowanie  nad 
poprawionym  regulaminem.  Faktycznie w dalszej części sesji  przed
stawiono tekst z naniesionymi  poprawkami  i radni większością  gło
sów  przyjęli  nowy  regulamin  organizacyjny  UM  (w jednym  z  naj
bliższych  wydań  GU  przedstawimy  nowy schemat  organizacyjny). 

(cd. na str.  4) 

7.  inicjatywy  Jerzego  Gniewkowskiego,  aktora  Teatru  Nowego  w 
Zabrzu, "Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa wraz z w Wydziałem  Kultu
ry Urzędu Miejskiego w Ustroniu organizują od  15 do 19 lutego 1999 r. 
Ustrońskie  Spotkania  Teatralne  „USTa  W .  Spektakle  odbywać 
się będą  w Muzeum  oraz kościele ewangelicko   augsburskim,  a wy
stąpią w nich  znakomici  aktorzy scen polskich: Jerzy  Gniewkowski, 
Katarzyn a Gniewskowska Kępka, Barbara Guzińska,  Irena Jim, 
Olgierd  Łukaszewicz,  Wiesław Sławik  i Jerzy  Zelnik . 

Szczegóły  i program  na str.  11. 
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się u mnie w domu  i tak  powstała  kaseta  Gwiazdek  i Promyków  z 
kolędami. 
Zaangażowałeś  się  również  w  przygotowanie  i wykonanie  te
gorocznego  Wieczoru  Kolęd.  W  pewnym  momencie  zabrakło 
Marian a  Żyły . 
Rozmowy  zaczęły  się jeszcze  w  lecie.  Spotykałem  się  z  Maria
nem  Żyłą, rozmawialiśmy  na  temat  kolęd, o tym, jak  on j e  widzi. 
Był zdecydowany,  żeby  ponownie  połączyć  trzy  chóry,  czyli  Es
tradę  Ludową  „Czantoria",  Chór  Katolicki  „Ave"  i Chór  Ewan
gelicki.  Ponownie  z  Marianem  spotkałem  się  w  listopadzie.  Już 
wtedy  chorował,  ale  był  bardzo  podekscytowany,  cieszył  się  na 
tegoroczny  Wieczór  Kolęd.  Scenariusz  był  przygotowany  punkt 
po  punkcie,  wszystko  szczegółowo  rozpisane.  Nigdy  nie  dosta
łem  tak  dokładnie  przygotowanego  przez  Mariana  scenariusza. 
Rozmawialiśmy  wtedy około półtorej godziny  i mieliśmy  się  spo
tkać  następnego  dnia  na  próbie.  Nie  doszło  do  tego,  a  później 
wypadki  potoczyły  się bardzo  szybko.  Marian  znalazł się w  szpi
talu,  a  my  siłą  rzeczy  musieliśmy  zrezygnować  z  kilku  punktów 
programu  zaplanowanych  przez  niego.  Były  to  rzeczy  wymaga
jące  ćwiczenia  z chórem,  zresztą  bardzo  ładne,  ciekawie  zaaran
żowane  mozaiki  kolęd. 
Może  uda  się  j e  przygotować  za  rok ? 
Nie wiem.  Marian  Żyła nie żyje. W „Czantorii" pojawia się  nowy 
dyrygent,  który  chyba  zmieni  chór. 
Może  nie  zostać  zaakceptowany  przez  zespół? 
Na  pewno  na początku  nie wszystkim  będą  się zmiany  podobały. 
Może  to być jednak  korzystne  dla  chóru.  Każdy  dyrygent  to  inna 
osobowość  i trzeba  się będzie  przyzwyczaić  do odmiennych  me
tod pracy,  innego stylu dyrygowania,  wprowadzania  nowych  ele
mentów,  może  nowocześniejszego  brzmienia.  Nie  wiem  jak  to 
wypadnie  w  zestawieniu  z  naszą  kulturą  ludową,  ale  myślę,  że 
generalnie  powinno  być  dobrze. 
Przygotowałeś  też  na  Wieczór   Kolęd  występy  solowe.  Jak  do 
tego  doszło? 

J  Śliwka.  Fot.  W.  Suchta 

Wiadomo,  że z „Czantorii" odeszły  takie solistki jak  Ewa  Kornas 
czy  Magdalena  Hudzieczek.  Marian  zastanawiał  się co z tym  zro
bić, jak  ten  brak  zastąpić. Zaproponował,  bym  spróbował  z  Hali
ną  Szarowską  i Ewą  Sztwiertnią.  Ja  z  kolei  wpadłem  na  pomysł, 
by wykorzystać  młode  dziewczyny  z „Czantorii".  Spotkałem  się 
z  Izą  Zwias,  Agnieszką  Gerlic,  Joanną  Szcześniewską  i  okazało 
się,  że  z  chęcią  próbują.  Dziewczyny  na  pierwszej  próbie  były 
trzy  godziny  i od  razu  dopominały  się  o  następne.  Przychodziły 
bardzo  punktualnie,  widać,  że  im  się  to  spodobało.  Moim  zda
niem  na  koncertach  razem  stanęliśmy  na wysokości  zadania. 
Czy  twoj e  plany  na  przyszłość  związane  są  z  Ustroniem? 
Chciałbym  kontynuować  to  co  robię.  Każdy  spontaniczny  wy
stęp,  czy  to  z  „Czantorią",  czy  „Równicą"  daje  mi  energię  do 
dalszej  pracy  i to  nie  tylko  w  muzyce.  Taki  występ  „ z  doskoku" 
to  stres,  który jest  mi  potrzebny,  pobudza  mnie  do  dalszej  pracy. 
Dlatego  chciałbym  móc  tu  i ówdzie  na  takich  zasadach  występo
wać,  gdyż  teraz  trudno  mi  określić,  czy  mógłbym  się  gdzieś  za
angażować  na  innych  warunkach.  Sporo  czasu  zabierają  mi  wy
jazdy,  podczas  których  gram  zarobkowo.  Jest  jednak  coraz  le
piej,  bo  ostatnio  zaczynam  dłużej  przebywać  na  miejscu  niż  na 
wyjazdach,  co  dawniej  się  nie  zdarzało.  Oczywiście  tu  muszę 
zapewnić  sobie  środki  do  życia. 

Co  najbardziej   lubisz  w  muzyce?  Czy  masz  ulubionych  wy
konawców,  zespoły,  rodzaj   muzyki? 
Zawsze  fascynował  mnie  jazz.  Brak  edukacji  muzycznej  unie
możliwił  mi  uprawianie  tego  rodzaju  muzyki.  Przypuszczam,  że 
gdyby  moje  losy  inaczej się potoczyły,  gdybym  zdobył  gruntow
niejsze wykształcenie  muzyczne,  poszedłbym  w stronę jazzu.  W 
tego  rodzaju  muzyce  pasjonuje  mnie  harmonia,  niekonwencjo
nalne  traktowanie  muzyki.  Lubię słuchać wokalistów  jazzowych, 
bardziej  podnieca  mnie jednak  instrumentalna  część.  Trudno  te
raz wymieniać  nazwiska,  bo  byłaby  to  cała  plejada.  Niestety  nie 
udało  mi  się  zbliżyć  do  tego  gatunku  muzyki.  Połowę  życia  po
święciłem  zarobkowemu  graniu. 
Al e chyba  jesteś z  tego zadowolony,  że  na życie zarabiasz  tym 
co  lubisz? 
Oczywiście.  Robię  to  co  chciałem,  co  umiem  robić  najlepiej  i co 
mi sprawia największą  przyjemność. Skończyłem  przecież  Tech
nikum  Hotelarskie w  Wiśle, a w tym  zawodzie  nie pracowałem  w 
życiu  ani  minuty.  W  moim  przypadku  to  technikum  było  pomy
łką. Z drugiej strony  tak byłem  związany z muzyką  że w  żadnym 
wypadku  nie  chciałem  iść  do  ustrońskiego  technikum.  Kojarzy
łem j e  z  pracą  przy  młotach,  a  to  dość  daleko  od  muzyki. 
Czy  dzisiaj   utrzymujesz  kontakt y  z  ludźmi  dawniej   grający
mi  w  ustrońskich  zespołach? 
Dawniej  było  tak,  że  prawie  wszyscy  grali  w  moim  domu.  Ta 
tradycja  pozostała  do  dziś.  Co jakiś  czas  spotykamy  się  u  mnie, 
zapraszamy  ludzi  zajmujących  się  muzyką  na  naszym  terenie  i 
razem  gramy.  Jednorazowo  jest  to  zazwyczaj  kilkunastu  muzy
ków, gramy  wtedy  całą  noc.  Mieliśmy  nawet  plany  zagospodaro
wania  jakiegoś  obiektu  na  terenie  Ustronia,  stworzenia  takiego 
stałego  punktu.  W domu  spotkania  są dość  kłopotliwe.  Myślę,  że 
takie  miejsce  w  Ustroniu  bardzo  by  się  przydało.  Na  razie  robi
my  to  dla  siebie,  żeby  się  spotkać,  może  z  czasem  wyjdziemy  z 
tym  graniem  na  zewnątrz. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

W  Pogórzu  jest  ok.  300  do
mostw.  Wieś  zamieszkuje  ok. 
1700  osób.  Znane  są  przysió
łki : Zamek,  Wądolec,  Gorusz
ki, Zalesie, Stawy, Dębina,  Lęg, 
Bajerki,  Kępki  i  Dziedzina. 

W  1949 r. przy Oddziale  PTTK 

w Cieszynie rozpoczęła  działal
ność  Sekcja Kajakowa. Jej  tra
dyc je  kontynuu je  Klub  Że
glarski  „Sternik"  założony  w 
1966  r. 

Chybie  jest  ewenementem  na 
skalę kraju pod względem  ama
torskiej  twórczości  f i lmowej. 
Od  1968  r.  członkowie  AK F 
„Klaps"  rejestrują  każde  waż
n ie jsze  wydarzenie.  N a w et 
miasta  nie  mogą  się  pochwa
li ć  takim  f i lmowym  zapisem 
dziejów. 

„Wałasi"  są  najbardziej  znaną 
kapelą  z  Podbeskidzia.  Grają 
t radycy jną  muzykę  ludową 
Beskidu  Śląskiego, a także  pie
śni  i melodie  całego  łuku  kar
packiego.  Mają na koncie  wie
le znaczących  nagród oraz  sze
reg koncertów  zagranicznych. 

Stefania  Bojda  z Cieszyna  na
malowała  ponad  300  obrazów. 
Wpływ  na jej  twórczość  mają 
urokliwe  beskidzkie  zakątki. 
Swoje przeżycia  wyraża  malu
jąc  na  płótnie  i jedwabiu. 

Myśliwi  z Koła Łowieckiego  w 
Dębowcu  mają w opiece  ponad 
3000  ha,  w  tym  lasy  zajmują 
blisko  400  ha.  W  obwodzie 
żyją bażanty, sarny, zające, ku
ropatwy  i  lisy. 

Od  1993  r.  funkc jonuje  Od
dział  Psychiatryczny  w  Szpita
lu Śląskim  w Cieszynie.  Jesie
nią  1996 r. znalazł  stałą  siedzi
bę  w  Pawilonie  VII ,  który  zo
stał wyremontowany  i zmoder
nizowany. 

(nik ) 
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Nowożeńcy: 
Aneta  Tomkiel ,  Dzięgielów  i Witol d  Czawa,  Lesko 

Powiatowy  lekarz  weterynarii  wydał  zarządzenie,  zgodnie  z 
którym  w  Ustroniu  wyznaczono  dwóch  lekarzy  weterynarii  do 
urzędowego  badania  zwierząt rzeźnych  i mięsa.  W centrum,  Her
manicach  i Lipowcu  obowiązki  te pełnić  będzie Mirosła w  Kost
ka,  w  Polanie,  Nierodzimiu  i Dobce  Zbigniew  Blimke. 

Fot.  W.  Suchta 
No  i znowu  mamy  prawdziwą  zimę.  Z grubej warstwy  białego 

puchu  najbardziej  cieszą  się  dzieci,  wczasowicze  i  narciarze. 
Znowu  można  było  wyciągnąć  wszelkiego  rodzaju  sprzęt  do 
zjeżdżania, zaludniły  się ośle  łączki, wyciągi  i trasy.  Mniej  zado
woleni  są  oczywiście  kierowcy  i osoby  dojeżdżające.  Odpowie
dzialne  za  odśnieżanie  służby  poinformowały,  że  poważniejsze 
interwencje nie były konieczne,  odśnieżanie  odbywało się na  bie
żąco  zgodnie  z  harmonogramem.  Kontrole  przeprowadza  znów 
straż miejska. Jeśli właściciele  i administratorzy posesji chcą  unik
nąć  konsekwencji,  muszą  pamiętać  o  obowiązku  odśnieżania  i 
posypywania  chodników  przed  posesjami  oraz o obowiązku  zbi
jania  sopli  lodowych. 

Ci,  którz y  od  nas  odeszli: 
Helena  Sikora,  lat  87,  ul.  Jelenica  22 
Anna  Gogółka,  lat  85,  ul. Ogrodowa  28 
Juli a  Rycko,  lat  82,  ul.  Katowicka  165 

Wyrazy serdecznego  współczucia 
Pani  Krystynie  Firla 

z powodu  śmierci  Matki 
składa 

Towarzystwo  Opieki  Nad  Niepełnosprawnymi 

Wyrazy  serdecznego  współczucia 
koledze  Prezesowi  Zarządu  Miejskiego  PSL 

Janowi  Kubieniowi 
Z powodu  śmierci  Matki 

składa 
Zarząd  Miejski  PSL  w  Ustroniu 

W  tej bolesnej  chwili  łączymy  się  w  żalu  i  współczuciu 

z  Rodziną 

śp. Maryl i  Bocek   Dordowej 
długoletniej   chórzystki  KZ W  „Ustroń " 

Koleżanki  i  Koledzy 

KRONIKA POLICYJNA 

21.01.99  r. 
O godz. 6.40 na ul. 3 Maja  kie
ru jący  żukiem  mieszkan iec 
Łodygowic  zajechał drogę  pra
widłowo  jadącej  fiatem  125p 
mieszkance  Ustronia,  w  wyni
ku  czego  pasażerowie  dużego 
fiata doznali  obrażeń  ciała. 
22.01.99  r. 
0  godz.  14.45  na  ul.  Lipow
skiej  po l ic janci  zat rzymali 
znajdującego się  w  stanie  nie
trzeźwym  mieszkańca  Ustronia 
kierującego fiatem  126p.  Bada
nia  alkomatem  wykazały  2,33 
1 2,59  prom. 
23.01.99  r. 
O godz.  19.40 na ul.  Lipowcza
na  k i e ru j ący  f ia tem  126p 

STRAŻ  MIEJSK A 
21.01.99  r. 
Po  informacji  te lefonicznej, 
sprzed  sklepu  spożywczego 
na  Poniwcu  odwiez iono  do 
domu  komple tn ie  p i janego 
siedemnastolatka.  Następne
go  dnia  na  komendz ie  SM 
zjawi l i  się  rodzice,  których 
ukarano  mandatem  w  wyso
kości  50  zł. 
21.01.99  r. 
W  Nierodzimiu  pracownicy 
„Caritasu" złapali  rannego, błą
ka jącego  się  psa.  Strażnicy 
przewieźli  psa do  weterynarza, 
który  opat rzył  zwierzę,  po 
czym  psa  p rzewiez iono  do 
schroniska  w  Cieszynie. 
23.01.99  r. 
Na  Zawodziu  kontro lowano 
znane  już  strażnikom  obywa
telki  Słowacji  podej rzane  o 
handel  alkoholem. Niczego  nie 
zdołano  udowodnić. 

mieszkaniec  Ustronia,  znajdu
jący  się  w  stanie  nietrzeźwym 
(3,37  i  3,54  prom.)  doprowa
dził  do  kolizj i  z  kierowcą  dru
giego  „malucha". 
26/27.01.99  r. 
W  nocy  z  niestrzeżonego  par
kingu w Ustroniu  Polanie  skra
dziono  BMW. 
27.01.99  r . 
O  godz.  6.50  na  ul.  Sanatoryj
nej kierujący fiatem  cinquecen
to  mieszkaniec  Wisły  wpadł  w 
poślizg, uderzył w drzewo i wje
chał do przydrożnego rowu.  Pa
sażerka doznała  obrażeń  ciała. 
27/28.01.99  r. 
W nocy dokonano włamania  do 
baru „Beskid". Tradycyjnie już 
łupem  padły  pieniądze  z  gry 
zręcznościowej.  (MP) 

25.01.99  r. 
Dwukrotnie  interweniowano  na 
os.  Manhatan  w sprawie  samo
chodów  blokujących  dojazd 
śmieciarce do zsypów.  Kierow
ców  niewłaściwie  zaparkowa
nych  aut  upomniano. 
25.01.99  r. 
Wydano  dwa  nakazy  uporząd
kowania posesji przy ul. 3 Maja. 
25.01.99  r. 
Powiadomiono  schronisko  dla 
zwierząt w Cieszynie, że na os. 
Manhatan  błąka  się  wilczur. 
Pracownicy  schroniska  schwy
tali  psa,  a  po  dwóch  dniach  do 
SM  zgłosił  się właściciel  pyta
jąc  czy  przypadkiem  nie  wi
dziano  wilczura.  Skierowano 
go do schroniska, gdzie  właści
ciel  musiał  uiścić  opłatę  za 
dwudniowy  pobyt  swego  psa. 
26.01.99  r. 
Wydano  nakazy  porządkowe 
właśc ic ie lom  posesji  w  są
siedztwie  poczty.  (ws) 

Serdeczne  podziękowania  za  okazane  współczucie,  wieńce  i 

kwiaty jak  również udział w pogrzebie naszej kochanej  Mamy 

śp. Anny  Gogółka 

ks. S. Fonfarze, krewnym, przyjaciołom, znajomym,  sąsiadom, 

współpracownikom  oraz delegacjom  Poczty  i ZBOWiDu 

składają  Dzieci  z  Rodzinami 

Fot.  W.  Suchta Podczas  kontroli  na  Manhatanie. 
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(cd. ze sir. 1) 
Podjęto  cztery  uchwały,  na  podstawie  których  przedszkola  z 

zakładów  budżetowych  przekształcone  zostały  w  jednostki  bu
dżetowe.  Wiąże się to ze zmianą  ustawy o finansach  publicznych, 
według której dotacja do zakładu  budżetowego  nie powinna  prze
kraczać 50% jego globalnych  kosztów. Zmiana dotyczy  także  żłob
ka  miejskiego. 

Dłużej dyskutowano  nad  uchwałą  o  likwidacji  z dniem  31  mar
ca Zakładu  Usług  Komunalnych.  J.  Szwarc  informował, że  ZUK 
zostanie  przekształcony  w  spółkę.  Będzie ona wykonywać  robo
ty zlecone na rzecz miasta. Dotychczas przyznawano co roku  ZUK 
dotację, po zmianie,  spółka będzie otrzymywać  pieniądze za  kon
kretne prace. Zdaniem  burmistrza sytuacja taka jest bardziej przej
rzysta. Rudolf  Krużołek  w  imieniu  Komisji  Budżetowej  poparł 
przekształcenia  ZUK  jako  działanie  konieczne  i  pożądane.  Ja
cek  Kamiński  chciał  się  dowiedzieć,  czy  miasto  będzie  mogło 
kontrolować  spółkę. J. Szwarc odpowiadał,  że będzie  to spółka  z 
udziałem  miasta,  mająca swą  radę  nadzorczą,  a  UM  będzie  się  z 
nią rozliczać jak  z każdym  innym  przedsiębiorstwem.  Kazimier z 
Stolarczyk natomiast  pytał,  co się stanie  z majątkiem ZUK,  któ
ry jest  obecnie  własnością  miasta.  Burmistrz  odpowiedział,  że 
będzie  go użytkować  spółka  płacąc amortyzację. Stanisław  Ma
lin a mówił,  że już  raz miasto zawiązało spółkę zajmującą się  wy
wozem  śmieci  i okazało  się  to w efekcie dość  kosztowne.  Radny 
chciał wiedzieć  również co będzie  z mieszkaniami  komunalnymi 
dotychczas  administrowanymi  przez  ZUK. 

— Jeżeli  będą  drodzy,  nie  będziemy  korzystać  z  ich  usług — 
odpowiadał  burmistrz  i  dodał,  że  szereg  wątpliwości  budzi  go
spodarka  mieszkaniowa  i może  trzeba ją  będzie wyłączyć ze  spó
łki .  Helena  Wierzbanowska  pytała,  czy miasto planuje  rezerwy 
finansowe  na  nagłe  wypadki  jak  np.  usuwanie  szkód  po  wichu
rze. Burmistrz jeszcze  raz powiedział,  ze miasto  będzie  płacić  za 
konkretne  prace.  Mari a  Tomiczek  miała  wątpliwości  czy  wy
wóz  śmieci  będzie  sprawnie  przebiegał.  J. Szwarc  powiedział  na 
to,  że  spółka  musi  podpisać  umowy  z mieszkańcami.  Jeżeli  tego 
nie  zrobi  zajmie  się  tym  konkurencja.  Radni  mieli  wiele  pytań 
dotyczących  głównie cen  ustalanych  przez spółkę J. Szwac  uspo
kajał,  że  miasto  będzie  udziałowcem  spółki  i  do  sytuacji,  gdy 
ceny  będą  zawyżane  na  pewno  nie  dojdzie. Zastępca  burmistrza 
Ireneusz  Szarzeć  dodał,  że  wszystkie  mechanizmy  reguluje  ko
deks handlowy. Zadaniem  spółki jest  zarabiać, a miasta  kontrolo
wać.  Tym  sam>m  zostanie  oddzielona  administracja  od  komer
cji . E.  Fober  stwierdził,  że jeżeli jakiś  inny  zakład  zaoferuje  tań
sze usługi,  to miasto  skorzysta  z takiej  oferty. Podatnik  nie  może 
dopłacać  tylko dlatego,  że zakład jest  miejski. Do tej pory  miasto 
było organizatorem  i wykonawcą  usług, co nie jest  najwłaściwsze. 

— Niech  zakładami  rządzą  menedżerowie  a  nie  urzędnicy 
— mówił  E.  Fober. 

Tomasz  Dyrd a  zapytał  o status stacji  przeładunkowej,  kto jest 
i kto będzie jej  właścicielem. 

—  Na  pewno  gmina.  O  tym,  czy  stacja  wejdzie  do  spółki 
zdecyduje  Rada  — odpowiadał  I.  Szarzeć. 

Do  końca  sceptycznie  na  przekształcenie  patrzył  Jan  Drózd. 
Jego  zdaniem już  raz  „przerabialiśmy  temat  śmieci".  Radny  wy

Fot.  W.  Suchta 
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raził  obawę,  by nie doszło  do  sytuacji, gdy  mieszkańcy  Ustronia 
zapłacą  za  śmieci,  które  spółka  będzie  przywozić  z  okolicznych 
gmin,  gdzie  zapewne  będzie  chciała  wykonywać  takie  usługi,  a 
uczestnicząc  w przetargach,  może  zaniżać  cenę  usług,  pokrywa
jąc  różnicę  kosztem  mieszkańców  naszego  miasta. 

J.  Szwarc  nie zgodził  się z  radnym.  Jest  to pożądany  kierunek, 
gdy spółka  będzie się starła jak  najwięcej zarobić. Zadaniem  mia
sta jest  ścisła  kontrola. 

W  głosowaniu  radni,  przy  pięciu  głosach  wstrzymujących  się, 
opowiedzieli  się za przekształceniem  ZUK  w  spółkę. 

Dyskusje  wywołała  też  uchwała  o  przystąpieniu  Ustronia  do 
Funduszu  Górnośląskiego.  J. Szwarc  informował, że miasto  jako 
swój  udział  w  Funduszu  przekaże  w  aport  basen  kąpielowy  i 
amfiteatr. Podejmując uchwałę Rada umożliwia  Funduszowi  prze
jęcie  basenu  i amfiteatru  i zainwestowanie  w te dwa obiekty.  Gdy 
to  się  stanie  w  Ustroniu  powstanie  „aqua  park",  inwestycja  sza
cowana  na  50.000.000  zł. Amfiteatr zostanie  natomiast  zadaszo
ny. Burmistrz dowodził, że jest  to jedyna  szansa, by te dwa  obiekty 
stały  się  wizytówką  miasta.  Radni  nie  kwestionowali  tego  roz
wiązania, pytali jednak  o gwarancje.  Burmistrz  stwierdził,  że  je
żeli  Fundusz  Górnośląski  przejmie  te  dwa  obiekt,  to  będzie  mu
siał w nie zainwestować.  Ponadto  zostanie  spisana  umowa,  okre
ślająca,  na jakich  zasadach  będą  w  przyszłości  funkcjonować  te 
dwa  obiekty. 

Z  satysfakcją  stwierdzam,  że  realizujemy  hasła  z  kam
panii  wyborczej   —  mówił  E.  Fober,  który  dodał,  że jest  jeszcze 
możliwość  powstania  w  Ustroniu  parku  leśnego,  a być może  ko
lejki  gondolowej  na  Równicę.  Wszystko  to  sprawi,  że  staniemy 
się  miastem  atrakcyjnym.  E.  Fober  zaproponował  też  powołanie 
zespołu  fachowców,  który  wspomoże  działania  Rady  w  dziedzi
nie  turystyki. 

Przy  dwóch  głosach  wstrzymujących  się,  radni  opowiedzieli 
się za  przystąpieniem  do  Funduszu  Górnośląskiego  i wniesieniu 
w  aport  basenu  kąpielowego  i amfiteatru. 

Podczas  sesji  podjęto jeszcze  uchwałę  o  upoważnieniu  do  pe
łnienia  obowiązków  skarbnika  miasta  naczelnika  Wydziały  Fi
nansów  UM  Mari ę  Komadowską  w  związku  z  odwołaniem 
skarbnika  miasta  Teresy  Pol    Błachut. 

Przedstawiono również propozycje tematów sesji RM w tym roku. 
Informacje  o  rozbudowie  Szkoły  Podstawowej  nr  1 przedsta

wi ł  naczelnik  Andrzej   Siemiński.  Ogółem  wydatki  wyniosły  do 
tej  pory  2.500.000  zł, z czego  miasto  pokryło  1.660.000  zł,  resz
tę  Kuratorium  Oświaty.  Obecnie  nowe  skrzydło jest  w  stanie  su
rowym  zamkniętym.  Wykonane  są  instalacje  bez  osprzętu.  Ko
nieczne  nakłady  na  dokończenie  inwestycji  to  1.600.000  zł.  W 
tym  roku  planuje się  oddanie  obiektu  do  eksploatacji. 

Naczelnik  Danuta  Koenig  mówiła  o  przygotowaniach  do  re
formy  szkolnictwa.  Zadaniem  miasta  jest  uruchomienie  gimna
zjów.  Nie  mogą  one  być  łączone  ze  szkołami  podstawowymi. 
Muszą  mieć  odrębne  wejścia, własne  kierownictwo.  Powinny  li 
czyć  minimum  150  uczniów.  Mając  to  na  względzie  proponuje 
się  utworzyć  dwa gimnazja   w nowym  skrzydle  SP1  i  w  części 
SP2.  Do  pierwszego  uczęszczać  będą  uczniowie  z  SP1,  SP3  i 
SP6,  do  drugiego  z  SP2  i SP5.  W  pierwszym  roku  w  gimna
zjum  w  SP1  utworzy  się  5  klas  (125  uczniów),  docelowo    345 
uczniów,  w  gimnazjum  w  SP2  w  pierwszym  roku  powstaną  4 
klasy  (108  uczniów) docelowo  324  uczniów.  Kontrowersje  budzi 
dojazd  do  gimnazjów.  Z  odległości  ponad  4  km  uczniowie  będą 
dowożeni  bezpłatnie. 

Przedstawiono  na  sesji  propozycje  reorganizacji  gospodarki 
śmieciami  i surowcami  wtórnymi  w mieście.  Propozycję  przed
stawił  radnym  Jan  Sztefek.  E.  Fober  p o r u s ł̂  problem  surow
ców  wtórnych.  Twierdził  on,  że  sytuacja  stanie  się normalna  do
piero wtedy, gdy  pojawi  się zainteresowanie  przemysłu  ich  prze
robem.  Postulował  też przeprowadzanie  okresowych  zbiórek  zło
mu,  papieru,  substancji  szkodliwych  ekologicznie.  M.  Tomiczek 
wyraziła  zaniepokojenie,  że  gdy  pojawią  się  nowe  przedsiębior
stwa wywożące śmieci, mieszkańcy  przestaną  otrzymywać  worki 
na  segregację  u źródeł.  J.  Szwarc  na  to  mówił,  że  obecnie  segre
gacja u źródeł  funkcjonuje dobrze, jeżeli jednak  pojawią się  nowi 
przedsiębiorcy,  miasto będzie z nimi  rozmawiać na ten temat. Bur
mistrz  ponadto  stwierdzi ł,  że  f irmy  wywożące  śmieci  nasta
wiają  się  raczej  na  przedsiębiorstwa  i  t rudno  przypuszczać, 
by  chciały  konkurować  przy  wywozie  śmieci  od  poszczegól
nych  mieszkańców. 

Wojsław  Suchta 



21  stycznia  w  MDK  „Prażakówka"  odbył  się  Koncert  Nowo
roczny  w  wykonaniu  uczniów  Ogniska  Muzycznego  prowadzo
nego  przez  Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego.  Było  bar
dzo  uroczyście,  a  uczniowie  popisywali  się  swymi  muzycznymi 
umiejętnościami  przed  rodzicami.  Koncert  otworzył  prezes  TKA 
Mieczysław  Błachut.  Młodzi  artyści, w większości  wyraźnie  stre
mowani,  kolejno  wychodzili  na  scenę  by  wykonywać  przygoto
wane  utwory.  Egzaminy  odbyły  się wcześniej, jednak  występ  pu
bliczny,  to jest dopiero  prawdziwy  egzamin  dla każdego  muzyka. 
Wszyscy  w  Prażakówce  zdali  ten  egzamin  bardzo  dobrze,  co 
szczególnie  widać  było  widać  na twarzach jeszcze  bardziej  zde
nerwowanych  rodziców,  gdy  po  występie  swych  pociech  oddy
chali  z  ulgą.  W  programie  znalazły  się  utwory  o  bardzo  różnym 
stopniu  trudności,  w  zależności  od  zaawansowania  ucznia.  Od 
najprostszych  wykonywanych  przez  początkujących po  kompo
zycje Chopina,  Bacha,  Ogińskiego. 

W  pierwszej części  Koncertu  Noworocznego  w popisach  solo
wych  wystąpili: Małgorzata Gaduła, Dawid  Molek, Oriana  Kisz
ka,  Janina  Rąpel,  Estera  Cienciała,  Berenika  Kiszka,  Natalia 
Szklorz,  Ewa  Sikora,  Anna  Suchodolska,  Żaneta  Pszczółka, 
Aleksandra  Sikora,  Marci n  Stawiarz, Teresa  Mynosz,  Michał 
Śliwka,  Michalin a  Argalska,  BartoszOkseniuk,  Barbar a  Foj
cik ,  Monik a  Zygmuntowicz,  Katarzyn a  Hussar,  Patryk  So
bek,  Adam  Ciepliński ,  Aleksandra  Plinta,  Katarzyn a  Szka
radni k  i  Rafał  Klimczak ,  Anit a  Plinta,  Katarzyn a  Płonka, 
Robert  Wińczyk,  Agata  Tomiczek.  Na  zakończenie  młodzi 
wykonawcy  mieli  okazję  posłuchać  występu  swego  nauczyciela 
Arkadiusza  Wiecha,  gdyż wystąpiło  trio  „Eine  Kleine"  w  skła
dzie:  Leszek  Wiśniowski   flet, Robert  Grądzki   wiolonczela  i 
Arkadius z  Wiech   gitara.  Trio  wykonało  utwory  Vivaldiego  i 
Mozarta. 

W  koncercie  nie  mógł  uczestniczyć  kierujący Ogniskiem  Mu
zycznym  Adam  Smołucha.  Zastępował  go  A.  Wiech,  który  po
wiedział: 

—  Wiele  jest  dzieci,  któr e  same  lubią  muzykować,  ale  też  i 
takie,  który m  muszą  pomagać  rodzice.  Trudn o  jednak  wy
magać  od siedmiolatka,  by sam  regularni e  ćwiczył.  Osobiście 
bardzo  lubię  pracować,  gdy  widzę  efekty.  Koncert ,  którego 
mogliśmy  wysłuchać,  nie był popisem, gdzie wymienia  się  pro
wadzącego,  klasę, do  której   uczeń  uczęszcza.  Tń miało  to  tro 
chę  inny  charakter.  Organizacją  zajęło  się  TKA ,  a  my  jak o 
nauczyciele  przygotowaliśmy  występ  od  strony  muzycznej. 
Każdy  nauczyciel  przedstawiał  kilk u  uczniów.  Są  dwa  taki e 
koncerty  w ciągu  roku  i staramy  się, by  każde dziecko z  Ogni
ska  miało  możliwość  wystąpienia  w  jednym  z  nich.  Znamy 
możliwości  swoich  uczniów  i dobieramy  im  repertuar   na  pod
stawie  tego  co  prezentują  na  lekcjach.  Moi m  zdaniem  nasze 
Ognisko  powinno  się  bardziej   pokazywać  w  Ustroniu.  Było
by  to  na  pewno  zachętą  dla  dzieci,  któr e  mają  tu  bardzo  do
br e warunk i  do nauki. Sale  lekcyjne są wyciszone,  mamy  pod
ręczniki ,  instrumenty.  Najważniejsze,  by  dzieci  chciały  się 
uczyć.  Naprawdę,  to duża  satysfakcja,  gdy  dzieci  dobrze  gra
ją , gdy  na  lekcje przychodzą  przygotowane,  a największa,  gdy 
dobrze  wypadnie  taki jak  dziś  koncert.  Są  to chwile  prawdzi
wej   satysfakcji  z  tej   pracy. 

Fot.  W.  Suchta 
Uczniowie ustrońskiego Ogniska Muzycznego poza  lekcjami gry 

na  wybranym  instrumencie,  mogą  uczestniczyć  w  lekcjach  teorii. 
Jak  twierdzą  nauczyciele,  właśnie dzieci  regularnie  chodzące na  te 
dodatkowe  lekcje,  szybciej  się  uczą,  łatwiej  się  z nimi  pracuje.  W 
Ognisku  Muzycznym  mogą  się  uczyć  wszystkie  dzieci.  Edukację 
można rozpocząć nawet mając już kilkanaście lat. Zdarza się to często 
w przypadku  uczniów  szkół  średnich  chcących  nauczyć się gry  na 
gitarze. W sumie kilkudziesięciu  uczniów może pod okiem  nauczy
cieli uczyć się gry na  instrumencie.  Kiedyś w Ustroniu działała fili a 
szkoły  muzycznej,  było  też  ognisko  muzyczne.  Później  chcąc  się 
uczyć gty  na  instrumencie,  poza  lekcjami  prywatnymi,  trzeba  było 
dojeżdżać do okolicznych  miejscowości. Powstanie TKA  pozwoli
ło  znowu  kształcić  muzycznie  dzieci  z  Ustronia  na  miejscu.  Ogni
sko Muzyczne działa w Prażakówce. Zajęcia na  instrumentach  pro
wadzą:  Michalin a  Zwolińska    fortepian, Adam  Smołucha    for
tepian,  skrzypce,  A.  Wiech   gitara.  Wojsław  Suchta 

Fot.  W.  Suchta  Kościół  ewangelicko   augsburski  w  Kisielowie. Grafika,  piórko. 
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MUZYKA CERKIEWNA 
26 stycznia w kościele ewangelickoaugsburskim  pw. Apostoła  Jaku

ba odbył  się  Wieczór  Mu2yki  Cerkiewnej  w wykonaniu  Męskiego  Ze
społu  Muzyki  Cerkiewnej z Warszawy  pod  dyrekcją ks. Jerzego  Szur
baka.  Przed  rokiem  zespół  ks.  J.  Szurbaka  koncertował  w  Ustroniu  w 
kościele ewangelickim, a wszyscy, którzy wtedy w tym koncercie  uczest
niczyli,  wystawiali  chórowi  jak  najwyższe oceny.  Nic  więc  dziwnego, 
że gdy  chór  ponownie  pojawił  się w  Ustroniu,  kościół  wypełnił  się  do 
ostatniego  miejsca. 

— Cieszymy  się, że dzisiaj po  raz  drugi  możemy  ten  chór  gościć  w 
naszym  kościele— mówił otwierając koncert ks. dr Henryk Czembor. — 
U nas  na  Śląsku  Cieszyńskim  jest  tak, że najważniejsza jest  tradycja. 
To co tradycyjne jest święte. Jeżeli chór drugi  raz występuje, to jest  to 
już  tradycja, a jeżeli  tradycja  jest  święta,  to wszyscy  z daleka  i bliska 
na taki  koncert przychodzą. Dzisiaj zebrali się wszyscy, ci mniej ważni 
i ci  najważniejsi, ze starostą  powiatu  cieszyńskiego  na  czele.  Tak  się 
złożyło, że  ten  rok  zaczęliśmy  od  Ekumenicznych  Wieczorów  Kolęd. 
Przeżyliśmy  piękne,  wzruszające chwile,  ale  brakowało  nam  muzyki 
jednej  rodziny  kościelnej,  rodziny  prawosławnej.  Stwierdziliśmy,  że 
tak nie może być, że prawosławni  też muszą  być i muszą  zabrzmieć, że 
musi zabrzmieć muzyka  prawosławna. 

Pierwszą część koncertu wypełniła muzyka cerkiewna, następnie chór 
wykonał kilka kolęd białoruskich  i ukraińskich, ale także wszystkim znane 
„Bracia patrzciejeno" i „Do szopy hej pasterze". Trzecia część  koncertu 
ta ponownie  muzyka  cerkiewna.  Gdy już  ucichły  ostatnie  dźwięki  pu
bliczność zgotowała artystom owacje na stojąco. Dziękując za wspania
ły koncert, ks. H. Czembor stwierdził, że o popularności  chóru w Ustro
niu niech  świadczy  fakt, że nawet  kościelny  kupił  bilet na  koncert. 

— Koncertowałem  w  wielu  krajach  i wielu  kościołach,  ale  z  po
dobnym  wypadkiem  spotykam  się po raz pierwszy — konstatował  ks. 
J.  Szurbak. 

Nie  zabrakło  akcentów  cieszyńskich.  Okazało  się,  że jeden  z  chórzy
stów, Franciszek  Urbańczyk  to ewangelik  ze Śląska Cieszyńskiego.  W 
chórze śpiewa dyrygent „Mazowsza",  są też katolicy. 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

Przyjmę  każdego,  Żyda,  Chińczyka,  Murzyna,  jeżeli  tylko  bę
dzie dobrze śpiewał  na  chwałę  Pana — mówił  ks. J. Szurbak, który  na 
co dzień  pracuje w prawosławnej parafii Św. Jana Klimaka na  warszaw
skiej  Woli. 

Gdy  po  koncercie  poprosiłem  ks.  J.  Szurbaka  o  rozmowę,  pierwsze 
zapytałem  o Podlasie,  które  tak często  wspomina. 

— Dlatego, że pochodzę z rodzinnego Podlasia, z którego  wyniosłem 
się 40  lat temu — mówi ks. J. Szurbak. — Wracam  jednak  tam  gdzie są 
groby moich  rodziców, tam  prowadzę chór prawosławnego  duchowień
stwa diecezji warszawsko  bielskiej. Pracę z tym chórem zlecił mi ksiądz 
metropolita  Sawa. Mieliśmy koncerty kolędowe w Warszawie, Siemia
tyczach  i moim  Bielsku  Podlaskim. 

A chór, z którym  koncertował  dziś ksiądz w  Ustroniu? 
— To  nie  jest  chór,  a  męski  zespół  muzyki  cerkiewnej.  Nie jest  to 

zespół cerkiewny, a jedynie wykonujący muzykę cerkiewną.  Występo
waliśmy w wielu  krajach. W  ubiegłym  roku  daliśmy  70 koncertów  za 
granicą,  w  tym  41  we  Francji  i 29  w  Szwajcarii.  W  Polsce  poniżej 
dziesięciu.  Częściej  mogą  nas  ludzie  usłyszeć  we Francji  i Szwajcarii 
niż w kraju. Wynika to z prozy życia, a mianowicie z braku  sponsorów. 

— Tym bardziej cieszymy się, że mieliśmy okazje wysłuchać  zespołu 
w  Ustroniu. 

Jesteśmy  już  po  raz  wtóry  i moja  osobista  radość  i satysfakcja 
jest  wielka,  także  z tego względu,  że ks. Henryk  Czembor,  proboszcz 
tutejszej świątyni, jest  moim  kolegą  z Chrześcijańskiej Akademii  Teo
logicznej.  Spotykamy  się  po  trzydziestu  pięciu  latach  pełniąc  różne 
funkcje. Ksiądz  proboszcz  jest  tutaj  motorem  działania,  spiritus  mo
vens  całej parafii, a ja  skromnym  księdzem, skromnym  dyrygentem. 

— Czy  nie  obawia  się ksiądz  koncertować  w  regionie,  gdzie  prawo
sławie dla większości  znane jest  tylko z nazwy? 

Sam  pan  widział  ile było publiczności. Jest  więc  zapotrzebowa
nie  na  tego  rodzaju  muzykę.  Mimo  że  ludzie  nie  zawsze  rozumieją 
teksty  liturgicznych  pieśni  cerkiewnych,  ale  przyjmują  je  sercem, 
którymś  tam  zmysłem. Co nas ogromnie cieszy, ta muzyka  trafia  nie 
tylko do  percepcji  umysłowej, ale porusza  najczulsze struny  serc. A 
to  jest  przecież  najważniejsze  ma  przemawiać  i wzbudzać  u  ludzi 
uczucia  religijne. Jeżeli mamy  tego typu  potwierdzenia  na  koncercie 
to wychodzimy  w pełni  zadowoleni  i szczęśliwi.  (ws) 

PAMIĘĆ O OŚWIĘCIMIU 
27  stycznia  1945  r.  wojska  radzieckie  wyzwoliły  obóz  Auschwitz

Birkenau.  Jak  co  roku  obchody  rocznicowe  odbyły  się w  Oświęcimiu. 
Wieczorem  tego  samego  dnia,  w  schronisku  młodzieżowym  w  Dobce 
odbyła się wieczornica pod hasłem „Na mojej ziemi był Oświęcim"  zor
ganizowana  przez „Towarzystwo  Opieki  nad Oświęcimiem".  Wierszy i 
wspomnień  słuchała  młodzież  z  Poznania  przebywająca  w  Dobce  na 
zimowisku. Wystąpił chór „Harmonia" z Mysłowic, wiersze i wspomnie
nia więźniów czytała młodzież z koła TONO w Mysłowicach.  Fragmen
ty swej książki „Refren kolczastego drutu" czytał aktor August  Kowal
czyk  więzień  nr 6804  Oświęcimia. 

Prowadząca  całość  Stefania  Kozioł  z  koła  TONO  w  Mysłowicach 
powiedziała  nam: 

— Recytowała  młodzież ze szkół w Mysłowicach,  w  których  uczy
łam.  Pomagają  mi,  emerytowanej  nauczycielce.  Dziś  prawie  pięć
dziesiąt spośród  nich  było w Oświęcimiu, a potem  przyjechaliśmy  do 
Dobki. Przeważnie  podobne wieczornice organizujemy w dniu  rocz
nicy wyzwolenia,  w  kwietniu,  gdy obchodzimy  Miesiąc  Pamięci  Na
rodowej, podsumowujemy konkursy, pamiętamy  też o rocznicy  pierw
szego transportu, która  przypada  14 czerwca. Przede wszystkim,  jako 
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emerytowana  nauczycielka, organizuję wieczornice dla szkół, dla  mło
dzieży.  Co  prawda  w  szkole  nie  uczyłam  historii  a  matematyki,  ale 
poprzez  losy  mojej rodziny,  czuje się zobowiązana  to  robić. 

Wojsław  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 



Po spotkaniu  z młodzieżą  w schronisku  młodzieżowym  w  Do
bce poprosiłem  Augusta  Kowalczyka  o rozmowę.  Mimo że  tego 
dnia uczestniczył  w obchodach  rocznicowych  w Oświęcimiu,  od
był konferencję  prasowa  i kilka  spotkań,  bez  wahania  godzi  się 
odpowiedzieć  na kilka  pytań. 

—  Znamy  pana  przede  wszystkim  jak o  aktora,  odtwórcę 
takich  ról jak  wójt a  w  serialu  „Chłopi" ,  esesmana  w  „Stawce 
większej   niż życie", wielu  ról w  teatrze  telewizji .  Jest  pan  by
łym  więźniem  K L  Auschwitz.  Aktywni e  działa  pan  w  Towa
rzystwie  Opieki  nad  Oświęcimiem. 

— Na  poważnie  prezentację  tego problemu  zacząłem  w  mono
dramie  w  oparciu  o  tekst  autorski,  konkretnie  jeden  rozdział  z 
mojej  książki.  To  się  nazywało  „6804  czyli  gawęda  osobista  z 
pamięci  Augusta  Kowalczyka  byłego  więźnia  KL  Auschwitz". 
Zacząłem  w  1981  roku  i  do  dnia  dzisiejszego  z  tym  monodra
mem  wystąpiłem sześć  tysięcy 
razy. Odwiedziłem  ponad  pięć 
tysięcy  szkół,  mam  na  swoim 
koncie półtora miliona  publicz
ności,  właśnie  takiej  jak  tu  w 
Dobce. 

— Ta publiczność  to  ludzie 
młodzi.  Czy  zawsze,  tak  jak 
dzisiaj,  potrafi ą  się  skupić, 
przyłożyć  właściwą  miar ę  do 
tego  co  słuchają? 

— Ta publiczność  znakomicie 
słucha  i znakomicie  reaguje. 

— Czy coś z tego jednak  zo
staje? 

— Wiele zdarzeń  to  potwier
dza,  jak  choćby  tak  prozaicz
ne,  gdy  to jechaliśmy  autobu
sem  i  trochę  się  spieszyliśmy. 
Zatrzymuje nas policjant.  Oka
zuje się, że jechaliśmy  za  szyb
ko.  Myślę  więc,  że  może  uda 
się  coś  załatwić,  więc  się  po

NIE WOLNO  ZAPOMNIEĆ 

A.  Kowalczyk  podczas  spotkania  w  Dobce.  Fot.  W.  Suchta 

kazuję, a on  mówi:  „Dzień  dobry,  pan  mnie  nie  pamięta,  ale  gdy 
chodziłem  do podstawówki,  to pan  był u nas z programem.  Gdzie 
pan jedzie?" Odpowiadam,  że się spieszę, więc on  tylko  poprosił 
kierowcę,  by  odwiózł  mnie  bezpiecznie  na  miejsce.  Skoro  pa
miętał mnie,  to na pewno coś w nim zostało z tego co mówiłem  w 
jego  szkole. 

— Jaka jest wiedza  o Oświęcimiu  młodzieży, z któr ą  się  pan 
spotyka? 

—  Moją  ambicją jest  spełnienie  podobnej  funkcji jak  teatr.  Je
żeli  oni  przeżyją  coś  podczas  programu,  jeżeli  będą  reagować 
tak  jak  j a  to  sobie  założyłem,  jeżeli  się  wzruszą,  a  gdy  trzeba 
uśmiechną, jeżeli jest problem, po której stronie się  opowiedzieć, 
to w miarę  swych  intelektualnych  możliwości  stać  ich  będzie  też 
na refleksję. Opowiadam  im przygodę  młodego  człowieka, w  tym 
wieku co oni, przygodę  trochę w cieniu  świata.  Dzieją się  poważ
ne  sprawy,  a tu  młody  człowiek  się plącze.  Kończy  się to  drama
tycznie,  bo  nie  docieram  do  wojska  polskiego  we  Francji,  tylko 
wpadam  w  łapy  słowackiej  żandarmerii,  która  wydaje  mnie  w 
ręce  Niemców.  Przez  pół  roku  transportują  mnie  od  granicy  do 
Oświęcimia  i w  KL Auschwitz  znajduję się 4 grudnia  1940  roku. 
Jestem  tam  cały  1941  rok  i w  czerwcu  1942  r. w  czasie  buntu  w 
karnej  kompanii  udaje mi  się zwiać  z obozu  w grupie  dziewięciu 
kolegów.  W  ucieczce  brało  udział  około  stu  osób. 

—  Bardzo często, gdy mówi się o panu, przypomina się dość czę
ste granie  przez  pana  ról  esesmanów.  Podkreśla  się  przy  tym,  że 
robi pan to tak dobrze, gdyż ich poczynania  poznał pan  osobiście. 

— To nie jest  zupełnie  tak, jak  niektórzy mówią,  że ja  to  widzia
łem  i wiem jak  to grać. Tu chodzi  o  inną sprawę.  Postacie z drugiej 
wojny światowej weszły do portfela ról aktorskich.  W sensie profe
sjonalnym traktuje się j e jak wszystkie  inne role. Przecież aktor gra 
i pijaka,  i złodzieja,  i generała,  i arcybiskupa.  Jest  to portfel  aktor
skich  ról. Często  spotykam  się  z  pytaniem  dlaczego,  mimo  osobi
stych  przeżyć, podejmuję się grania  takich  ról jak postacie  esesma
nów?  Co  chcę  przez  to  osiągnąć? Odpowiedź jest  taka,  że  pragnę 
środkami aktorskimi  przekazać widzowi  te emocje, które j a  przeży
wałem,  kiedy  ze  mną  robiono  różne  rzeczy.  Kiedyś  w  rozmowie 
usłyszałem:  „Panie, jak  moja żona  pana widzi, wyłącza telewizor  i 
mówi,  że  nie  będzie  tego  bandyty  oglądać"    mówił  mi.  Była  to 

najlepsza  recenzja jaką  słyszałem.  Właśnie  o  to  chodzi. 
—  Im  dalej   od  drugiej   wojny  światowej,  tym  częściej   to  co 

ze  sobą  niosła,  zostawia  się  historykom,  nie  wszyscy  są  prze
konani,  czy  trzeba  rozgrzebywać  stare  rany.  Chętniej   mówi 
się  o  pojednaniu  niż winie.  Jak  pan  to  odczuwa? 

Wybaczyć  to  jedna  sprawa,  ale  zapomnieć  nie  wolno.  Nie 
będę  oryginalny  przywołując powiedzenie  Marszałka,  że  naród, 
który  nie szanuje swojej historii,  nie jest  godny  aby  być  narodem 
wolnym.  Miał  dużo  racji. 

—  A  pamięć  o  tych  co  tam  zginęli.  Dla  wielu  są  to  tylk o 
anonimowe  milion y  pomordowanych. 

Pamiętamy  tych  ludzi.  Wielu  przetrwa  w  spisanych  wspo
mnieniach.  Nie  mógłbym  przecież  zapomnieć  o  Mietku  Kawec
kim  z  Mysłowic.  Razem  pracowaliśmy,  razem  byliśmy  w  karnej 
kompanii,  obaj mieliśmy  wyroki  śmierci. To on zawiadomił  mnie 

o  planowanej  ucieczce.  Nieste
ty  on  poległ  w  czasie  ucieczki, 
mnie się  udało. 

—  Wielu  ludzi  tragicznie 
doświadczonych,  nie chce  ju ż 
do  tego  tematu  wracać? 

— To indywidualne sprawy. Ja 
mam  wszystko  w  świadomości 
uporządkowane.  Obóz  traktuję 
jako rozdział mojego życiorysu. 
Urodziłem  się,  chodziłem  do 
szkoły, siedziałem w  więzieniu, 
siedziałem  w  obozie,  konspira
cja  w  Armii  Krajowej,  powrót, 
matura  itd. Jest to jeden z etapów 
w życiu  i staram się z tego nie ro
bić żadnego sztandaru,  ideologii. 

—  A  Oświęcim  często  jest 
wykorzystywany  ideologicz
nie. 

—  Przeżyliśmy  taki  okres,  że 
manipulowano  tym  tematem. 
Robili to Niemcy, ale i nasi. Nie

stety  to  się  nie  skończyło.  To co  się dzieje  obecnie  na  żwirowisku 
jest  czymś  okropnym  dla  nas  więźniów.  To  hańba,  żeby  z  krzyża 
robić element wywołujący takie ognisko nienawiści. Tam  powinna 
panować  cisza,  zaduma,  modlitwa,  a  nie  targowisko  nienawiści. 
Więźniowi Oświęcimia chyba nawet nie wypada tego  komentować. 

— O  obozie  w  Oświęcimiu  w  różnych  okresach  różnie  mó
wiono.  Inaczej   w  latach  sześćdziesiątych,  inaczej   teraz.  Róż
nią  się  też  relacje  więźniów,  a  prawda  o  obozie  jest  przecież 
jedna.  Jak  to  tłumaczyć? 

Il u  więźniów,  tyle obozów.  Proszę  też zwrócić  uwagę,  że  są 
pewne  etapy  w  historii  obozu.  Na  początku  wyglądał  zupełnie 
inaczej.  Do  1942  roku  byli  tam  przede  wszystkim  Polacy.  Od 
połowy  1942 r. zaczęła  się historia holocaustu  i ostatecznego  roz
wiązania  problemu  żydowskiego,  jak  to  elegancko  nazywali  hi
tlerowcy.  Wtedy się rozpoczął terror wewnątrz  obozu, który  miał 
odwrócić  uwagę  od  tego,  co  się  tam  dzieje.  Dwa  lata  temu  w 
Bojszowach,  tam gdzie  się ukrywałem  po ucieczce,  zajmowałem 
się  okresem  czerwca  1942  r.  Okazało  się,  że  w  czerwcu  1942  r. 
esesmani  pod  ścianą  straceń  na  dziedzińcu  bloku  XI  rozstrzelali 
tysiąc  osób.  Wszyscy  się  zgadzają, że  była  to  fabryka  śmierci. 

—  Te  fakt y  też  są  różnie  podawane  w  różnych  źródłach. 
Liczba  osób,  któr e  zginęły  w  Oświęcimiu,  podawana  w  róż
nych  okresach  i przez  różnych  autorów,  znacznie  się  różni. 

Moim  zdaniem,  ale  i zdaniem  wielu  moich  kolegów,  należy 
przyjąć  fakt,  że  życie  idzie  naprzód,  rozwija  się,  możliwy  jest 
dostęp  do  wielu  nowych  dokumentów.  Poza  tym  stale  pokutuje 
sprawa  manipulowania  przez  prokuratorów  radzieckich  liczbą 
osób, które  tam zginęły,  tendencyjnego zawyżania  tej  liczby.  Dziś 
już  nie jest  tak  ważne,  czy  to  było  półtora  miliona,  dwa  miliony, 
czy  cztery.  Pozostaje  fakt,  że  była  to  niewyobrażalna  fabryka 
śmierci,  kombinat  śmierci. 

— O  co  najczęściej   pyta  pana  młodzież  podczas  spotkań? 
Dlaczego gram  esesmanów,  o  filmy,  w których  mnie  widzie

li , czyli, jak  to oni mówią, o Klossa. Zawsze jest  to kontakt  spon
taniczny. Gdy przychodzę, nie jestem  dla nich człowiekiem z książ
ki  telefonicznej, z którym  trzeba  nawiązywać  przez  pół  godziny 
kontakt.  Po  początkowych  krzykach,  podnieceniu,  z  czasem  są 
coraz  bardziej  ze  mną.  Wojsław  Suchta 
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OGNIEM 
I MIECZEM 

TRZY 
DNI 

PRZED 
PREMIERĄ 

Ogromne,  n ies łabnące do 

dnia  dzis ie jszego  zaintereso

wanie, jakie  dwa  lata temu  wy

wołał Jerzy  Hoffman  zamierza

jący  przenieść  na  ekran  ostat

nią część  „Trylogii "    „Ogniem 

i  mieczem"  na  podstawie  po

wieści  Henryka  Sienkiewicza 

oraz  wiążący  się  z  tym  faktem 

wzrost  popu la rności  dwóch 

wcześniejszych  adaptacji  f i l 

mowych  polskiego  reżysera z 

lat  60.  i 70.   „Pana  Wołody

jowsk iego"  i „Potopu",  zachę

ciło  Biuro  Promocji  i Wystaw 

Artystycznych  w Ustroniu  do 

stworzenia  niecodziennej  ko

lekcji   serii  obrazów  z cyklu 

„Postacie  i sceny  z  literatury 

polskiej". Ekspozycja  przedsta

wia  bohaterów  i sceny  pocho

dzące z  filmów  nakręconych  na 

podstawie  powieści  Henryka 

Sienkiewicza, Władysława  Rey

monta,  Bolesława  Prusa  oraz 

Elizy Orzeszkowej.  Kolekcja  li 

czy  60  obrazów,  których  auto

rem  jest  Waldemar  Kuźbiński. 

Szczególnie  upodobaliśmy  so

bie obrazy  z  „Trylogii" . 

Bohun. 

Ni c  nie  da  się  porównać z 

popularnością  „Trylogii" .  Od 

pierwszej  chwili ,  czyli  od  uka

zania  się jej  pierwszego  odcin

ka w warszawskim  „Słowie"  w 

1884  r.,  aż  do  dnia  dzisiejsze

go  za jmuje nieodmiennie  czo

łową pozycję na  liście  polskich 

bestsel lerów.  „Try log ia"  jest 

ciągle wznawiana,  czytana,  fil 

mowana,  a za  pośrednictwem 

galer ii  BP iWA  w  Ust ron iu, 

można  oglądać  obrazy   wier

ne  kop ie  postaci  s ienk iewi

czowskich  wykreowane  przez 

znanych  aktorów.  Na  trzy  dni 

przed  premierą  galeria  prezen

tuje  postacie  Bohuna  i Tuhaj 

Beja  w towarzystwie  wszyst

kich  boha te rów  „ P o t o p u"  i 

„Pana  Wołodyjowskiego".  Na 

oddzielnej  ścianie  asystują  im 

zazdrośnie  główne  postacie z 

„Faraona",  „Chłopów",  „Krzy 

żaków",  „Nad  N iemnem"  cze

kając na  swoje  kolekcje. 

Bożena  Kubień 

kierownik BPiWA w Ustroniu 

TuchajBej. 
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ZWIĄZEK MIAST 
1415 stycznia w Poznaniu odbyło się zgromadzenie generalne Związ

ku Miast Polskich. Uczestniczył  w nim burmistrz  Ustronia Jan  Szwarc, 
który  po powrocie powiedział  nam: 

— W zgromadzeniu  uczestniczyło około dwustu przedstawicieli  miast 
z całego  kraju. Dokonano  wyboru  nowych  władz,  a także  przedstawio
no  sprawozdanie  dotyczące działań  i dokonań  ZMP.  Działania ZMP  to 
przede wszystkim  interwencje i pomoc prawna, a także opiniowanie ustaw 
dotyczących samorządu gminnego. ZMP współpracuje też z miastami w 
innych  krajach  i z organizacjami o podobnym  charakterze.  W  marcu 
organizowany  jest  wyjazd do  Manchesteru,  gdzie  będzie  można  zapo
znać się z  funkcjonowaniem  instytucji  komunalnych  w Anglii  oraz wy
mienić  poglądy. 

Pierwszego  dnia  zgromadzenia  wysłuchano  sprawozdań,  a  drugiego 
dokonano  wyboru  nowych  władz.  Prezesem  Związku  został  prezydent 
Katowic  W.  Uszok.  Tak  więc  prezesa  ZMP  mamy  obecnie  na  Śląsku. 
Dotychczasowy prezes Szczęsny Kaczmarek z Poznania został  wicepre
zesem. Do zarządu weszli także  inni przedstawiciele naszego wojewódz
twa,  m.  in. przewodniczący  Rady  Miejskiej Bytomia.  Swe wystąpienia 
mieli  również zaproszeni  goście.  Dotyczyły one głównie reformy admi
nistracyjnej. Był prof. Michał Kulesza, był minister d/s  Mieszkalnictwa. 

Zgromadzenie  było  okazją  do  spotkania z przedstawicielami  władz 
samorządowych  innych miast. Nawiązałem sporo kontaktów,  poruszyli
śmy  w  czasie  rozmów  wiele  szczegółowych  tematów  dotyczących  ta
kich spraw jak: wodociągi, kanalizacja, drogi  czyli wszystko  to, z czym 
mamy do czynienia na co dzień.  Można  było skorzystać z doświadczeń 
innych.  Samym  zgromadzeniem  czuję się  trochę  rozczarowany.  Oczy
wiście  ZMP jest  potrzebny,  gdyż  może  wywierać  skuteczny  nacisk  na 
władze  centralne  w  sprawach  dotyczących  samorządów.  Jest  to  duży 
silny  związek,  więc  trzeba  się  z nim  liczyć.  Zauważyłem  jednak,  że w 
działania ZMP  wkracza  polityka  co mi się oczywiście nie  podoba. 

Notował: W.  Suchta 

LUDZIOM W POTRZEBIE 
Początki  działalności  „Fundacji  św.  Antoniego"  w Ustroniu 

wiążą  się  z przybyciem  do  Ustronia  dzieci z Białorusi,  z  terenów 
skażonych  wybuchem  w  Czarnobylu.  Fundacja  uzyskała  osobo
wość  prawną  25.10.1996  roku  jako  organizacja  świecka,  chary
tatywna.  W  ten  sposób  zaistniała  możl iwość  sprawniejszego  or
ganizowania  transportów  z żywnością  i odzieżą  na  Białoruś,  do
kąd j uż  od  1990  roku  wysyłano  corocznie  dwa  transporty.  W  na
szym  środowisku  Fundacja  świadczy  stałą  pomoc  osobom  star
szym,  samotnym,  tym,  którzy  nieraz  znajdują się  w  trudnej  sytu
acji  na  skutek  różnych  wypadków  losowych.  Świadczy  stałą  po
moc  dla  Domu  Spokojnej  Starości,  Domu  Pomocy  Społecznej  w 
Ustroniu  oraz  dla  Ośrodka  Rehabil i tacyjno    Wychowawczego 
dla  Dzieci  Niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu. 

Ostatni  transport  z darami  na  Białoruś,  który wyruszył  5  grudnia 
ub.  roku, dotarł do  Polaków  w Szkłowie,  Osipowiczu,  Mścisławiu, 
Bobrujsku; przywiózł świąteczne podarunki  dla domu  sierot w  Bor
sukach.  W  roku  1997  Fundacja udzieliła  pomocy  potrzebującym  w 
kraju  i zagranicą  na  sumę  95.929  zł,  zaś  w  roku  1998:98.121  zł. 

12 stycznia  1999  roku  o.  Kalikst  Salak,  franciszkanin  pracują
cy w  Kazachstanie,  zwrócił  się do  Fundacji  o pomoc  w  uzyskaniu 
lekarstw.  „Jest  to pierwsza  bolączka  na  tych  ziemiach"    czytamy 
w  liście.  Być  może,  że  i Rodakom  w  dalekim  Kazachstanie  bę
dziemy  mogli  pomagać. 

Liczy  się  każdy  dar,  dar  pieniężny  ludzi,  którzy  p o m a g a j ą, 
aby  wyciągnięte  ręce  nie  pozostały  bez  odpowiedzi.  J.T. 

Stosownie  do  art.  18 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia  7  lipca  1994  r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz uchwa
ły  Rady  Miejskiej Uzdrowiska Ustroń  nr  111/51/99 z dnia 30  grudnia 
1998  r.  zawiadamiam  o  przystąpieniu  do  sporządzania  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego,  obejmującego obszar parce
li  gruntowej  oznaczonej  nr  371,  położonej  w  Ustroniu  Nierodzimiu 
przy ul. Zabytkowej. Przedmiotem  planu jest zmiana przeznaczenia te
renów użytków rolnych na tereny o  iunkcji produkcyjno  usługowej. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego pla
nu w Urzędzie Miasta Ustroń, 43  450 Ustroń, Rynek  1, w terminie do 
24.02.1999  r.  Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę i 
adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nierucho
mości, której dotyczy. 

za Zarząd Przewodniczący Zarządu Jan  Szwarc 



Fot.  W.  Suchta 

SPOTKANIE  NAUCZYCIELI 
W  dniu  22  stycznia  br.  o  godz.  14.00  w  Szkole  Podstawowej 

Nr  I w  Ustroniu  odbyło  się  spotkanie  emerytów  członków  ZNP. 
Toczyło się w bardzo miłej atmosferze przy ciastku  i kawie.  Przy
byłych  na  spotkanie  emerytowanych  nauczycieli  oraz  zaproszo
nych  gości  powitał  przewodniczący  Sekcji  Emerytów  i  Renci
stów  ZNP  Zygmunt  Zwardoń,  witając szczególnie  miło  burmi
strza Miasta Ustronia Jana Szwarca, członka Zarządu  Wojewódz
kiej  Sekcji  Emerytów  w  Bielsku    Białej  Zofi ę  Brożek,  prezesa 
ZO  ZNP  w  Ustroniu  Agnieszkę  Woźniak,  dyrektorkę  Szkoły 
Podstawowej  Nr  1  Bogumiłę  Czyż  oraz  kierowniczkę  zespołu 
„Równica"  z SP  1 Renatę Ciszewską.  Dzieci  tańczyły,  śpiewały 
i  prezentowały  poezję  znanej  ustrońskiej  poetki  Wandy  Mider. 
Repertuar  występu  był  bardzo  starannie  dobrany  do  wielu  od
czuć  nauczycieli,  wzruszał,  chwytał  za  serce  i  prowokował  do 
wspólnego  śpiewania. 

Po  części  artystycznej  głos  zabrał  burmistrz.  W  swym  wystą
pieniu  szczegółowo  omówił  sprawy  oświaty  na  terenie  Ustronia 
oraz  potrzeby  i plany  miasta  na  rok  bieżący  i na  najbliższą  przy
szłość.  Wystąpienie J.  Szwarca  zostało  przyjęte przez  zebranych 
z  wielkim  zainteresowaniem  i zadowoleniem,  a pod  koniec  spo
tkania  toczyły  się  koleżeńskie  dyskusje. 

Następnie  możliwość  wypoczynku  emerytów  i  leczenia  sana
toryjnego szczegółowo  omówiła  Z.  Brożek,  która wysoko  oceni
ła  pracę  tutejszego Zarządu  Sekcji  Emerytów. 

A. Woźniak  zachęcała  emerytów  do częstszych  spotkań  w  Klu
bie  Nauczyciela    w  mniejszych  grupach    ze  względu  na  mały 
lokal.  Frekwencja  dopisała,  było  około  60  osób,  w  trakcie  spo
tkania  toczyły  się ciepłe,  koleżeńskie  rozmowy. 

Sekcja  Emerytów  i Rencistów  ZNP  w  Ustroniu  składa  szcze
gólnie  serdeczne  podziękowania  Renacie  Ciszewskiej  za  przy
gotowanie  występu  młodzieży,  dyrektorce  Bogumile  Czyż  dzię
kuje za udostępnienie  świetlicy  na spotkanie,  przygotowanie  po
częstunku  oraz wszelką  życzliwość. 

Związek  Nauczycielstwa  Polskiego 
Sekcja  Emeiytów  i Rencistów  w  Ustroniu 

Dla  nauczycieli  śpiewała  „Równica".  Fot.  W.  Suchta 

P O D Z I Ę K O W A N I A 
Koło Łowieckie „Jelenica" w Ustroniu dziękuje uczniom  Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Ustroniu  Polanie oraz pani Bogusławie  Mijał 

za zbiór  i przekazanie  karmy  na dokarmianie  zwierzyny  leśnej  w 

okresie  zimowym. 
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Zimowe  spacery.  Fot.   Suchta 

Tygodniow y  monitori n 
22   28  styczni a 

dwutlenek  siarki  25,4  p/m3 (stęż.  dop.  75  p/m3) 

dwutlenek  azotu  21  p/m3  (stęż.  dop.  50  p/m3) 

ozon  37,4  p/m3  (stęż.  dop.  20  p/m3) 

tlenek  węgla  423,5  p/m3  (stęż.  dop.  500  p/m3) 

pył zawieszony  36,5  p/m3  (stęż.  dop.  60  p/m3) 
temperatura  1,2 °C 
prędkość  wiatru  0,8  km/h 

wilgotność  77  % 
nasłonecznienie  50,4  W/m2 

ciśnienie  978  hP 

Nowe, już europejskie  i bardziej tolerancyjne, normy  dopuszczalnych 
stężeń  podamy  za  tydzień. 
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Ogłoszenia  drobn e 

Sprzedam  klatki  na  papugi  solidnie 
wykonane  oraz  przyczepkę  bagażową 
do  auta  osobowego  (sam).  Cena  do 
uzgodnienia  Tel. grzecznościowy  854
2213  wieczorem  do  godz.  21. 

Tynkowanie,  kafelkowanie. 
Tel.  8543786. 

Biuro  Rachunkowe z licencją  oferuje 
usługi księgowe  i rozliczenia  podatko
we  po  godz.  16. Tel.  8544720. 

Kafelkowanie z  długoletnia  praktyką. 
Tel.  8543979. 

Pilnie  sprzedam  golfa  II'89. 
Tel.  8543789. 

Dyplomowany  technik  fizjoterapii 
opieka  doraźna  nad  dzieckiem,  osobą 
starszą,  chorym.  Zabiegi  pielęgnacyj
ne,  masaż  leczniczy.  Tel.  8543349. 

Mieszkanie  M2  do  wynajęcia. 
Tel.  8542549. 

Bramy  i  ogrodzen ia  kute  STEIN 
MEAL .  8541769  tel.  grzecznościo
wy  0603376276. 

ANTYK I  meble,  wyroby  ze  srebra, 
brązu,  zegary,  porcelana,  monety, 
książki,  widokówki,  mapy  i  inne. 
Skup  Komis.  TOMAR,  Ustroń,  ul. 
9  Listopada  5,  tel.  8544521. 

Sprzedam  owczarka  niemieckiego. 
Wiadomość  w zakładzie  poligraficz
nym  M.  Pietrzak.  Tel.  8542544. 

Wideorejestracja  SVHS i VHS. 
Tel.  8544357. 

Śląska  Kasa  Chorv  h.  Gabinet  Gine
kologiczny.  Ustro:', ul. Lipowa 47,  tel. 
8544362. 

Malowanie,  kafelkowanie, gładź  szpa
chlowa, płyty rigips. G. Tomaszko,  tel. 
8545402.  ' 

Sprzedam  przeglądarkę  do  klisz.  Tel. 
8541370  po  18. 

Zdecydowanie  kupię niewielki  dom  w 
dobrym  stanie  w  Ustroniu. 
Tel.  0602184330. 

U s t r oń 
uL  T r a u g u t ta  4  ^TlS'n 
z a p r a s z a my  n o ci x I «  r i r i i «» 

orf  11 .OO  cło  21  OO 

Sprzedam  gitarę  klasyczną  ADMIR A 
ARTISTA.  Tel.  8543320. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Zmywarkę  Zanussi  ZW  414  oraz  zle
wozmywak  1 kom.  Nirosta,  stan  bar
dzo  dobry,  tanio  sprzedam. 
Tel.  8544614. 

Osoby znające fizjologię człowieka  lub 
pielęgniarki  mieszkające  w  centrum 
Cieszyna,  Ustronia,  Wisły,  Skoczowa 
oraz  w innych  miastach  powyżej 
10.000  osób,  posiadające  telefon,  za
trudnię.  Tel.  (032)  6232829;  623
7353. 

Usługi  ogólnobudowlane,  instalacyj
ne,  dekarskie.  Wycinka  drzew. 
Tel.  8544498. 

Wynajmę  pomieszczenie  40  nr  na  ci
chą  działalność.  Tel.  8542592. 

Zamienię mieszkanie M4, trzecie pię
tro  w  dzielnicy  Katowic  na  M3  do 
trzeciego piętra na os. Centrum  lub os. 
M.  Konopnickiej  w  Ustroniu. 
Tel.  (032)  7076167. 

Sprzedam  tanio:  glukometr,  dwa  krę
gi  betonowe,  pompę  głębinową. 
Tel.  8543968. 

Sprzedam  forda sierrę 2.0i  CLX,  1987 
rok,  stan  bardzo  dobry,  bezwypadko
wy,  bogate  wyposażenie. 
Tel.  8543333  po  godz.  20. 

Biuro  nieruchomości  zatrudni  emery
ta.  Tel.  8541759  w  godz.  915. 

Nieruchomości  „Universal"  przyjmie 
do szybkiej sprzedaży domy.  mieszka
nia,  działki  z  terenu  Ustronia  i  Wisły. 
Tel.  8544474,  8553940. 

Młody  fizjoterapeuta  (masaż),  samo
chód,  kat.  „B "  poszukuje  pracy,  rów
nież  za  granicą.  Tel.  grzecznościowy 
8541769  w  godz.  2022. 

Jak  tata  nie  może... 
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Fot.  W.  Suchta 

...  to  dziadek  pomoże.  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

— Wystawa  fotografii artystycznej  Pier  Paolo  Story  (Wiochy),  do  10.2 
—  Instrumenty  dęte  XX  wieku  z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki 9  17,  od  środy  do  piątku 9 14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10  13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996 

— Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej. 
Oddział  czynny: we wtorki 9    i8. w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty  9  1 3. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku 9  16. w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  I,  tel  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Czynne  codziennie  917. 

ĎMPREZ Y 
6.2  godz.  18.00  Koncert  Zespołu  Młodzieżowego  „The  Sir"  ze 

Skoczowa.  Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka". 

11.2.  godz.  19.00  Z cyklu  „Muzyka  dla  serca"  koncert  solistów 
Operetki  Gliwickiej.  Jan  Ballarin   tenor,  Anna 
Wilczyńska   sopran.  Raciborska  Orkiestra  Kam
eralna  pod  dyrekcją  Andrzeja  Rosota 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
4.2  16.00  Mulan 

18.45  Billboard 
20.30  Wróg  publiczny 

Nocne Kin o  Premier   Filmowych 
4.2  22.45  Blade wieczny łowca 
Uwaga! Domy wczasowe, hotele  itp.  afisze z miesięcznymi  programami 
imprez odebrać  można bezpłatnie w Centralnej  Informcji Turystycznej, 
Rynek  2,  tel.  8542653. 

DYŻURY APTEK 
Do  6  lutego  apteka  „Pod  Najadą"   przy  ul.  3  Maja. 
Od  6 do  13  lutego  apteka  „N a  Za wódziu"   przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 



y f f f g  USTRONSKIE SPOTKANIA TtA I  KALN t 
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„ID Ę Z DALEK A  NI E WIEM , Z PIEKŁA , CZYL I   Z  RAJU" 
Scenariusz  i wykonanie   Jerzy  Zelnik 
Inspiracją  dla  scenariusza  była  książka  „Adam  Mickiewicz  

studium  psychologiczne"  Jeana  Charlesa  Gill e  Marsaniego.  Jest 
to  montaż  fragmentów  „Pana  Tadeusza",  „Ballad  i  romansów", 
„Sonetów  Krymskich",  „Dz iadów"  (II I  i  IV  części),  kilk u  luź
nych  wierszy  i niezwykłej  relacji poetyckiej  „Śniła  się zima"  oraz 
korespondencji  A.  Mickiewicza  do  Jana  Czeczota  i  Joachima 
Lelewela.  Uzupełniają  go wspomnienia  J. Czeczota,  A. E.  Odyń
ca,  córki  poety,  brata  Aleksandra  i A.  Malczewskiego. 

Widowisku  towarzyszy  muzyka  Wojciecha  Konikiewicza. 

Jerzy  Zelnik  ukończył  warszawską  PWST  w  1968  roku.  Po 
studiach  został  zaangażowany  do  Starego  Teatru,  gdzie  pracował 
z  takimi  reżyserami  jak  Z.  Hubner,  J.  Jarocki,  K.  Swinarski.  Już 
po  pierwszym  roku  studiów  zagrał  rolę  Ramzesa  XI I  w  fi lmi e  J. 
Kawalerowicza  „Faraon"  nominowanym  potem  do  Oskara.  W 
1970  roku  wrócił  do  Warszawy,  gdzie  związał  się  na  pięć  sezo
nów  z Teatrem  Dramatycznym.  W  latach  następnych  występował 
gościnnie  na  scenach  Gniezna,  Szczecina  i Lodzi.  W  roku  1979 
znalazł  się w  zespole  Z.  Hubnera  Teatru  Powszechnego.  Tam  za
grał  między  innymi  w  „Spiskowcach"  wg Conrada,  „Medei"  Eu
rypidesa.  Współpracę  z  Teatrem  Studio  rozpoczął  rolą  Gustawa 
w  „Dziadach"  i Trigorina  w  „Czajce".  Zagrał  wiele  ról  w  seria
lach  telewizyjnych  m.  in.  „Doktor  Murek",  „Królow a  Bona".  W 
swoim  dorobku  ma  około  70  ról  f i lmowych  („Dzieje  grzechu", 

„Epitaf ium  dla  Barbary  Radziwi ł łówny",  „Szuler"). 

„ N A R K O M A N K A "    monodram BARBAR Y  GUZIŃSKIE J 
  aktorki  teatru  Polskiego  w  Bielsku    Białej. 

„Narkomanka"  to dramatyczne  wyznanie  dziewczyny  próbują
cej wydobyć  się z zabójczego  nałogu.  Bielska  aktorka  przefi l tro
wała  teksty  Barbary  Rosiek  („Pamiętnik  narkomanki"  z  posło
wiem  Marka  Kotańskiego,  „Kokaina",  „Oswajanie zwierza")  przez 
swoje  doświadczenia  życiowe  i  aktorskie.  W  okresie  szkolnym 
zetknęła  się z przemyskim  środowiskiem  narkomanów  szkół  śred

nich. Uczestniczyła w grupie oa
zowej  niosącej  pomoc  uzależ
nionym  i ich rodzinom.  „Narko
manka" to przejmujące świadec
two życia w nałogu  i dramatycz
nej walki  o przetrwanie.  Artyst
ce  towarzyszy  z  własnymi  pio
senkami  C e z a ry  Zyba l a  
Strzelecki,  muzyk  rockowy  z 
Helu.  Zgodnie  z odczuciem  ak
torki, narkomania  to upadek,  to
talne dno, dotknięcie  najgorsze
go,  mimo  to  w  tekście  Barbary 
Rosiek jest  iskierka  nadziei. 

15.2  godz.  19.00 
poniedziałek 

16.2  godz.  19.00 
wtorek 

17.2  godz.  19.00 
środa 

18.2  godz.  19.00 
czwartek 

19.2  godz.  19.00 
piątek 

„ O T O  CZŁOWIEK " 
Autorem  scenariusza  tego widowiska  poetyckiego jest  JERZ Y 

G N I E W K O W S K I    aktor  teatrów  w  Zabrzu,  Sosnowcu,  Teatru 
Polskiego  w  Bielsku    Białej,  Teatru  Śląskiego  w  Katowicach  i 
Sceny  Polskiej  Teatru  Dramatycznego  w  Czeskim  Cieszynie. 
Ważne  i znaczące  w  dorobku  artysty  to  rola  Albina  w  „Ślubach 
panieńskich"  A.  Fredry  (w  sezonie  1976/77),  Wacława  w  „Mężu 
i  żonie",  Cezarego  Baryki  w  „Przedwiośniu"  S.  Żeromskiego, 
Chlestakowa  w „Rewizorze"  M. Gogola,  cesarza w  „Amadeuszu" 
R.  Shaffera.  Występował  w  spektaklach  Teatru  Telewizji  Kato
wickiego  Ośrodka  TVP.  Występował  również  w  fi lmie,  m.  in.  w 
„Paciorkach  jednego  różańca"  (reż.  K.  Kuc). 

KATARZYN A  G N I E W K O W S K A    KĘPK A   aktorka  Sta
rego  Teatru  w  Krakowie  pochodzi  z aktorskiej  rodziny. Jej  ojcem 
jest  Jerzy  Gniewskowski,  a  siostra  ojca    Teresa  Gniewkowska 
jest  aktorka  Teatru  Ateneum.  Kończyła  krakowską  PWST  i  j uż 
na  czwartym  roku  studiów  zo
stała  zaangażowana  do  Teatru 
im.  J.  Słowackiego,  gdzie  za
grała  w  „Szkolnej  menażeri i" 
Wiliamsa  w reżyserii  Z.  Kaliń
skiej.  Wspólnie  przygotowały 
też  spektakl  na  podstawie  li 
stów  Abelarda  i Heloizy,  z  któ
rym  wyjechały  na  prestiżowy 
festiwal  teatralny  w  Edenbur
gu.  Przeds tawien ie  zdoby ło 
jedną  z  głównych  nagród.  W 
k ra ju  sukces  p rzeszedł  bez 
echa.  Przejście  do  Starego  Te
atru  zaowocowało  rolą  Gruszy 
w  „Braciach  Karamazow"  w 
reżyserii  K.  Lupy.  Znaczące 
role to  Donna  Elwira w „Don  Juanie",  Helena w „Wujaszku  Wani" 
w  reż.  R. Zioły.  U  K.  Lupy  zagrała jeszcze  Klarę w  „Histori i  opo
wiedzianej ciemności"  i Elizabeth  w „Lunatykach".  Do  1989  roku 
wystąpiła  również  w sześciu  f i lmach, z których  „Między  ustami  a 

brzegiem  pucharu"  cieszył  się  dużym  powodzeniem. 

IREN A  JUN   aktorka  Teatru  Studio  w  Warszawie.  Zobaczy
my  j ą  w  Ustroniu  po  raz  drugi,  gdyż  gościła  j uż  u  nas  w  1974 
roku  w  Domu  Kultury  „Kuźnik "  z  monodramem  „Czarownica". 
Zalążkiem  scenariusza  stał  się  zeszyt  z  autentycznymi  przepisa
mi  wróżbiarskimi,  znachorskimi,  z opisami  czarów,  guseł  i  zabo
bonów.  W  swoim  bogatym  dorobku  artystycznym  aktorka  zreali
zowała  następujace  monodramy:  „Sonatę  księżycową"    montaż 
współczesnej  poezji greckiej, „Pastorałki  polskie"   spektakl  opar
ty  na  poezji  J.  Harasymowicza,  „Śmierć  Ofel i i " wg  S.  Wyspiań
skiego,  „Bal  u  Salomona"  wg  K.  I.  Gałczyńskiego. 

IDĘ  Z  DALEKA ,  NIE  WIEM  Z  PIEKŁA,  CZYLI  Z  RAJU 
w wykonaniu  Jerzego  Zelnika,  aktora Teatru  Powszechnego  w  Warszawie 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

NARKOMANK A  wg  Barbary  Rosiek 
w wykonaniu  Barbary  Guzińskiej   aktorki  z Bielska   Białej 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

MONODRAM  oparty  na  tekstach  PANA  TADEUSZA  A.  MICKIEWICZ A 
w wykonaniu  Ireny  Jun   aktorki  Teatru  Studio w  Warszawie 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

A  KA Z TA  POLSKA,  A KA Z TA wg Stanisława  Wyspiańskiego 
w wykonaniu Olgierda  Łukaszewicza 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

OTO  CZŁOWIEK 
scenariusz Jerzego Gniewkowskiego  oparty  na tekstach Cz.  Miłosza  i C. K. Norwida  w 
wykonaniu:  Michała  Banasika   koncert  organowy,  recytacje:  Katarzyna  Gniewkow
ska   Kępka, Jerzy  Gniewkowski. Wiesław  Sławik, prowadzenie  Marian  Żyromski 
Kościół  Ewangelicko  Augsburski 

Ceny  biletów 
na spektakle w  Muzeum 
Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
15  zł 

Ceny  bi letów 
na  spektakl  w  kościele 
ewangelickoaugsburskim 
10  zł 
Przedsprzedaż  biletów 
od  1  lutego: 

Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa, 
— Centralna  Informacja 
Turystyczna, 

Parafia  ewangel icko 
  augsburska  (tylko  na 
spektakl  w  dniu  19.2). 
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Daria  zdobyła  dwa  medale. 
Fot.  K.  Marciniuk 

Małgosia  Bożek  na  podium. 

SUKCESY  ŚLIWKÓ W 
Już  po  raz  piąty  odbyła  się  w  Wiśle  Z imowa  Olimpiada  Mło

dzieży  Ewangelickiej. 22  stycznia w ewangelickim  Ośrodku  Mło
dzieżowym  w  Jaworniku  miało  miejsce  inauguracyjne  nabożeń
stwo młodzieżowe,  podczas  którego  kazanie  wygłosił  i  błogosła
wieństwa  udzielił  ks.  Tadeusz  Szurman    prezes  Synodu  Ko
ścioła  Ewangel ickoAugsburskiego.  Następnego  dnia  na  Stożku 
sportowego  otwarcia  imprezy  dokonał  przewodniczący  Luterań
skiej Organizacji  Sportowej  ks.  Roman  Pawlas.  Przez  dwa  dni, 
23  i 24  stycznia,  na  trasach  narciarskich  rywalizowało  ponad  300 
zawodników  i  zawodniczek  reprezentujących  gównie  paraf ie 
ewangelickie  Śląska Cieszyńskiego,  byli  tez zawodnicy  z  Karpa
cza,  BielskaBiałej,  Rybnika  i Wodzisławia  Śląskiego.  Olimpia
da miała charakter  międzynarodowy  za sprawą  udziału  zawodni
ków  z czeskiej  Bystrzycy  i s łowackiego  Ilanova.  Startowały  całe 
rodziny,  od  najmłodszych  do  najstarszych.  Na  starcie  stanął  li 
czący  70  lat  ol impijczyk  Jan  Raszka.  Najwięcej  chluby  Ustro
niowi  przyniosła  rodzina  Śl iwków  zdobywając  trzy  medale,  w 
tym  dwa  złote. 

W  slalomie  gigancie  rozgrywanym  na  Stożku  ustronianki  zdo
były  dwa  brązowe  medale:  Małgorzata  Bożek  (roczniki  1991  i 
młodsze)  i Dari a  Śliwka  (roczniki  198687).  Pozostali  reprezen
tanci  Ustronia  zajęli  w  slalomie  miejsca:  roczniki  198687    9. 
Monik a  Tuzlak,  11.  Mateusz  Lipowczan.  Roczniki  198485  
8.  Roman  Czerwiński,  14.  Piotr   Tuzlak,  15.  Łukasz  Goszyk, 
roczniki  1979*   i   5.  Piotr   Śliwka.  W  biegach  płaskich  trafią  do 
Ustronia  dwa  złote  medale.  Daria  Śliwka  zwyciężyła  w biegu  na 
1  km,  a jej  brat  Piotr  był  naj lepszy  na  5  km.  (ws) 

W i t e j c i e  U s t r ó n i o k i ! 

To jo,  staro Zuzka z Póniwca.  Chciałach  Wóm też rzeknóć  to, 
co mi jako  to prawióm  „leży na  wóntrobie". 

Ło  co mi sie rozchodzi?  Na przeca  ło  to, że  w zimie  ludziska 
fórt  sóm nimocni. Ponikierzi aj i rozza razym majom jakiś i boleści. 

W moji chałupie je  tak samo  abo chłapcy  lod cery krzipióm, 
abo  mój  stary  mo  ryme  i smarko  kaj popadnie,  bo przeca  lón 
dycki zabydzie  sznumtychle  dać do kapsy. Mie też ponikiedy  pi
cho kansik w norcie, a tak lokropecznie,  że ani nielza stanóć  na 
szłapie,  tóż z loskóm po  kuchyni sie  plyntym. 

Jakosi  dziwoko je  na tym świecie, dyć baji sóm łyki na wszycki 
boleści, a jak prz idzie co do czego, tóż fórt  sóm ludzie nimocni. U 
dochtora  łogónek  aż po  dwiyrze, jako  hańdowni  za  wórsztym, 
abo jakóm  chabaninóm.  Dochtór poslócho  jowejczynio  nimoc
nego, cos i zapisze na recepisie  i prawi,  coby zaś prz iś jak  ty łyki 
nie pumogóm.  W aptyce  też dycki kierysi pod  lokiynkym  wysta
wo. A jak  łuwidzisz wiela  trzej a płacić,  to dziepro  idzie sie  ganc 
roznimóc.  Dyć za dwie, abo trzi paczki  cetli weznóm aj i stówkę. 

Jo  łoto  zaczyła  krzipać,  ale żech  sie  zawziyla  i prawiym,  że 
przeca  sama sie wykurujym. Jadlach  dwa razy na dziyń chlyb ze 
szpyrkóm  i czoskym, namazalach  se piersi gynsim sadłym, a po
ty m szpyrytusym.  Pore dni żech sie tak kur owal a i choć sie zdało, 
że mie pokrynci piłach  wode przeważónóm  z cytrynom i miodym. 
Jakosi żech sie sama z tej nimocy  wykaraskała. 

Tóż łudeczkowie,  byjcie tacy dobrzi, a jak  wóm jakiś i domowy 
recepis pumóg  na krzipote,  na ryme abo jaki  boleści,  to napisz
cie, niech sie  insi też wylyczóm,  dyć przeca  zima jeszcze  dłógo i 
ponikiery  jeszcze  nie  roz bydzie  nimocny.  Miyjcie  sie fajnie,  a 
dzierżcie sie zdrowo.  Zuzka z Póniwca 

r NOWO 

OTWARTY 
czynny: 
poniedziałek,  środa,  czwartek 
w godz.  14.0018.00 

Ustroń,  ul. Kościelna  5 
tel.  8542693 
Wisła,  tel.8551136 

POZIOMO:  1)  zmienia  się  co  sezon,  4)  kuzynka  łasicy,  6) 
student  dawniej,  8) rakieta  świetlna,  9) sportowy  lub  osiedlo
wy,  10) sąsiad  Pawlaka.  11) marna  pogoda,  12) wieś na  Pod
halu,  13)  filozof japoński,  14)  amerykańskie  służby  śledcze, 
15) niemiecki  premier,  16) stolica Peru,  17) wrzątek,  18)  imię 
Zadory,  piosenkarki  włoskiej,  19) odmiana,  gatunek,  20)  na
rząd  wzroku. 
PIONOWO:  1) przyrząd optyczny, 2) produkuje książki  i ga
zety,  3) prymitywne  pługi, 4) zbiór pieśni  kościelnych,  5) ga
tunek  kaktusa,  6)  statek  na wiatr,  7)  rządy kolumn.  11)  rybka 
akwariowa,  13) ma źródło w Ustroniu,  15*) Lech. Czech  i.... 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania odpowiedzi  mija 
18  lutego. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  2 
STYCZEŃ 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  Dorota  Czyż  z Ustronia,  ul.  Polań
ska 41. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 

GAZETA   A 
ISTROVSKV 

Tygodnik  Rady  Miejskiej. Redaguje Zespół.  Redaktor  Naczelny Wojsław  Suchta.  Rada Programowa: Stanisław  Malina , 
Stanisław  Niemczyk,  Marzena  Szczotka,  Józef Twardzi k  Adres  redakcji: 43450  Ustroń,  Rynek  1 (Ratusz),  pok. 
nr   9,  parter .  Tel. 8543467.  Zastrzegamy  sobie prawo przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i zmiany  tytułów  w 
nadsyłanych  materiałach.  Tekstów nie zamówionych  redakcja nie zwraca.  Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie  redakcji, 
w  dni  powszednie,  w  godz.  14.0016.00.  Redakcja  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść  ogłoszeń  i  reklam.  Skład 
komputerowy:  „Mono",  Cieszyn,  ul. Macierzy  Szkolnej 3/25.  Druk:  „ INTERFON"  Sp. z o.o. Cieszyn, ul. Olszaka  5, tel. 
8510543,  fax 8511643.  Indeks nr 359912.  Numer  zamknięto  28.1.99  r. Termin  zamknięcia  kolejnego numeru  4.2.99  r. 


