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Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców  „Społem"  w  Ustroniu 
ma  już  za  sobą  osiemdziesięcioletnia  historię.  Jubileusz  obcho
dzono jeszcze  w grudniu  w  restauracji  Beskid.  Prezes  Stanisław 
Ernst  witał  gości:  starostę  Andrzej a  Georga,  zastępcę  przewod
niczącej  Rady  Miasta  Stanisława  Malinę,  zastępcę  burmistrza 
Ireneusza  Szarca,  przedstawiciela Związku  Krajowego PSS  Jana 
Dopieralskiego,  przedstawicielkę  cieszyńskiego  PSS  „Konsum 
Robotniczy"  Czesławę  Szewczyk,  przewodniczącego  Rady  Nad
zorczej  Leopolda  Fąfarę,  przedstawicielkę  związków  zawodo
wych  Krystyn ę  Malinowską,  znanego  przedsiębiorcę  wywodzą
cego  się  z  PSS  Henryk a  Kanię. 

Historię  PSS  w  Ustroniu  przedstawił  Mirosła w  Brzozowski. 
(Fragment  publ ikujemy  poniżej).  Na  ścisłe  związki  PSS  z  mia
stem  zwrócił  uwagę  I.  Szarzeć,  który  powiedział: 

  Bardzo  miłym  akcentem  potwierdzającym  symbiozę  i  dosko
nałą  współpracę  pomiędzy  miastem  i  spółdzielnią  są  ostatnio 
wspólnie  podjęte  działania  mające  na  celu  ochronę  zabytku  ja
kim jest  obraz  „Wesele  góralskie"  Ludwika  Konarzewskiego.  Ob
raz  ten  był  własnością  spółdzielni,  przeszedł  różne  koleje  losu, 
ostatni  znajdował  się  w  restauracji  Wrzos,  a  był  w  stanie  tech
nicznym  wymagającym  naprawy.  W  tej  sprawie  udało  się  nam 
porozumieć  z  Zarządem  Spółdzielni,  obraz  został  przekazany 
miastu,  które  udostępni  go  w  Muzeum  Hutnistwa  i Kużnictwa  po 
dokonanej  wcześniej  renowacji. 

Następnie  I. Szarzeć  złożył  na  ręce  prezesa  PSS  list  gratulacyj
ny  od  władz  miasta 

 Jak  niektórzy  na  tej  sali  w iedzą jes tem  z  Ustroniem  związany 
półtorarocznym  epizodem.  Natomiast  w  tej  przedwojennej  spół
dzielni  zapewne  dokonywał  zakupów  mój  ojciec,  który  pracował 
w  latach  30.  w  Kuźni  Ustroń    mówił  składając  życzenia  J.  Do
pieralski.  Odczytał  też  list  gratulacyjny  Związku. 

Starosta  A.  Georg  natomiast  powiedział: 
  Wszyscy  pamiętamy,  że  ta  spółdzielnia  swoją  działalnością 

obejmowała  dużą  część  powiatu,  od  Istebnej aż po  Skoczów.  Nie 
ma  takiej  organizacji  handlowej  w  naszym  mieście,  która  mogła
by  dorównać  PSS  „Społem".  W  życiu  codziennym  mieszkańcy 
Ustronia  spotykają  się  z  Państwa  działalnością,  a nowe  placówki 
handlowe,  piekarnie,  to  wszystko  ułatwiało  nam  życie.  Dzisiaj 
patrzymy  z  troską  i sympatią  na  Państwa  starania,  aby  dorównać 
konkurencji,  utrzymać  się  na  rynku  i  się  rozwijać.  Nie  tylko  na 
życie  gospodarcze  wywarl iście  wpływ,  bo  chciałbym  także  przy
pomnieć  wspaniałych  ludzi  związanych  z  PSS,  którzy  tak  wiele 
zrobili  dla  miasta  w  innych  dziedzinach.  Mam  tu  przede  wszyst
kim  na myśli  Józefa  Pilcha.  Jego  historia spółdzielczości  jest  sze
roko  znana,  ale  także  inne  publikacje  historyczne,  zainicjowanie 
wydawania  Pamiętnika  Ustrońskiego.  Osobiście  czuję  się  zwią
zany  z  PSS  nic  tylko  jako  mieszkaniec  Ustronia,  ale  także  po
przez  moją  małżonkę,  która  tu  wiele  lat  pracowała  jako  radca 
prawny. 

Zarząd  Powiatu  wyróżnił  listami  gratulacyjnymi  Mari ę  Bujas, 
Helenę  Pilch  i Karol a  Łukosza.  Wyróżnionym  listy wręczył  sta
rosta. 

(cd. na sir. 4) 

Narciarska  Czantoria.  Fot.  W.  Suchta 

ŚPIEW Z  LUHACOVIC 
 Chór,  któr y  tak  wspaniale  nam  dzisiaj   kolęduje,  zaprosili 

członkowie  Stowarzyszenia  Paraf ialny  Chór   „Ave "     mówił 
podczas  koncertu  proboszcz  ksiądz  Anton i  Sapota.    Stowarzy
szenie  to  nie  tylk o  chór,  ale  także  Schola  Mary ja ,  działalność 
charytatywn a  oraz  działalność  na  polu  rozszerzania  wiedzy  i 
kultur y  śpiewaczej.  Dzisiejszy  koncert  jest  częścią  cyklu  spo
tkań ,  któr e  będziemy  organizować. 

(cd. na sir. 2) 

W związku  z  informacją  uzy
skaną  z  Urzędu  Skarbowego  w 
Cieszynie.  Urząd  Miasta  Ustroń 
zawiadamia,  że w tym  roku  dru
ki rozliczeniowe P ff  będądostę
ne tylko w Urzędzie  Skarbowym 
w  Cieszynie.  Zaistniałą  sytuację 
Urząd  Skarbowy  tłumaczy  fak
tem  zmniejszenia  ilości  druków. 
O  ewentualnej  zmianie  decyzji 
Urzędu  Skarbowego  poinformu
jemy  mieszkańców  Ustronia  na 
łaniach  „Gazety  Ustrońskiej". 
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ŚPIEW Z  LUHACOVIC 
(dok. ze  sir.  / ) 

14 stycznia  kościół  św. Klemensa  rozbrzmiewał  kolędami  śpie
wanymi  w  języku  czeskim.  Większość  licznie  zgromadzonych 
mieszkańców  Ustronia,  wczasowiczów  i  kuracjuszy  prawdopo
dobnie  po  raz  pierwszy  słuchała  pieśni  bożonarodzeniowych  w 
tym języku,  ale  wrażenia  wyniosła jak  najlepsze.  Bez  trudu  moż
na  było  zrozumieć  słowa  w  utworach  lirycznych,  uroczystych, 
radosnych.  Słuchano  czeskiej  wersji  „Dzisiaj  w  Betlejem",  ale 
również  „Av e  Maria"  i pieśń  galerników  z opery  „Nabucco"  Ver
diego.  Mimo,  iż w chórze  z Luhaćovic  przeważają  kobiety,  wspa
niale  rozchodził  się  w  świątyni  głęboki  bas  jednego  z  solistów. 
Kolędę  w jego  wykonaniu  wielu  uznało  za  najpiękniejszą.  Z  za
ciekawieniem  obserwowano  również  prowadzącego  chór,  który 
ton  pieśni  podawał,  nie jak  to  zwykle  bywa  za  pomocą  kamerto
nu  i głosu,  ale  ciekawego  przyrządu,  przypominającego  z  daleka 
harmonijkę  ustną,  a  z  bliska  budzik  do  nastawiania  dźwięków. 

  Dziękujemy  chórowi  z  Luhaćovic  za  wspaniałe  pieśni,  a 
przede  wszystkim  za  serce,  któr e  nasze  serca  rozgrzało    po
wiedział  na koniec ksiądz A. Sapota.   Również  tym, którz y  przy
czynili  się  do  zorganizowania  tego  koncertu  oraz  wszystkim 
licznie  przybyły m  słuchaczom. 

Kontakty  rozpoczęły  się  kilk a  miesięcy  temu,  kiedy  na  zapro
szenie  luhaćovickiej  parafii  członkowie  ustrońskiego  Stowarzy
szenia  „Ave"  wyjechali  na  tamtejsze  Święto  Plonów  i  uświetnili 
swoim  występem  uroczyste  msze  święte  w  dwóch  kościołach. 
Pobyt  był  bardzo  udany,  przywieziono  do  Ustronia  mile  wspo
mnienia  i małe  chleby,  które  zgodnie  z  tradycją,  z  okazji  Święta 
Plonów,  otrzymuje  każda  rodzina.  Właśnie  podczas  tego  pobytu 
ustrońscy  chórzyści  poznali  i zaprosili  w  Beskidy  śpiewaków  z 
miejskiego  chóru,  działającego  w  partnerskim  mieście. 

Przyjechali  w  niedzielę  przed  południem,  w  dzień  koncertu. 
Podczas  spaceru  podziwiali  mroźny  Ustroń,  a  po  nim,  jeszcze 
przed  występem,  gospodarze  podejmowali  gości  kawą  i  słodko
ściami.  Wieczorem  odbył  się  uroczysty  obiad  w  „Mazowszu"  na 
Jaszowcu,  podczas  którego  chórzyści  polscy  i czescy  mieli  oka
zję  do  bliższego  poznania  się. 

Chór  z  Luhaöovic.  Fot.  W.  Suchta 

Koncertowano  w kościele  św.  Klemensa.  Fot.  W.  Suchta 

  Był  to dopiero  pierwszy  krok do nawiązania  przyjaźni , ale  zro
biliśmy  go  w  bardzo  sympatycznej,  życzliwej   atmosferze    mówi 
Anna  Pietrzak,  skarbnik  Stowarzyszenia  Parafialny  Chór  „Ave" .  
Nie  mieliśmy  żadnych  problemów  z  komunikowaniem  się,  wielu 
naszych  gości  z powodzeniem  używało  języka  polskiego. 

Na  koniec  międzynarodowej  biesiady, jak  na  chórzystów  przy
stało,  wspólnie  śpiewano.  Czesi  wykazali  się  znajomością  pol
skich  pieśni,  specjalnie  dla  swoich  nowych  przyjaciół  zaśpiewali 
„Góralu,  czy  ci  nie  żal".  ( m n ) 
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Jedynym  w  górach  schron i
skiem  młodzieżowym jest  „Za
olzianka"  w  Istebnej  Zaolziu. 
Stąd  prowadzi  szlak  do  źródeł 
Olzy,  biorących  swój  początek 
na  Gańczorce.  Schronisko  cie
szy  się  dużym  zainteresowa
niem  praktycznie  przez  cały 
rok. 

2  Gazeta  Ustrońska 

W  1909  r.  powstało  Towarzy
stwo  Sportowe  „Piast",  które
go  tradycje  kontynuował  KS 
Piast. Ten  zasłużony  klub  znik
nął jednak  ze  sportowej  mapy 
regionu.  Znane  były jego  tara
paty  f inansowe.  Teraz  działa 
T o w a r z y s t wo  S p o r t o we 
„MieszkoPiast". 

Państwowa  Akademia  Nauk 
ma  swój  oś rodek  d o ś w i a d
czalny  w  Gołyszu,  gdzie  pro
wadzona  jest  hodow la  róż
nych  g a t u n k ów  ryb.  S tawy 
za jmu ją  powierzchnię  ponad 

800  ha.  P ływają  w  nich  nie 
t y l k o  ka rp ie,  lecz  r ó w n i eż 
amury,  tołpygi  i sumy  afrykań
skie. 

W  ubiegłym  roku  zakończo
no  remont  zbiornika  wodnego 
w  Wiś le  C z a r n e m.  R o b o ty 
trwały  od  1996  r.  i  obe jmowa
ły  uszczelnianie  dna  oraz  ko
rony  akwenu. 

W  gminie Goleszów  najstarsza 
Ochotnicza  Straż Pożarna  dzia
ła w  Puńcowie.  Ma  prawie  108 
lat.  Setka  stuknęła  w  ubiegłym 

roku  Ochotniczej Straży  Pożar
nej  w  Lesznej  Górnej  i  Gole
szowie. 

W  naszym  regionie  Skoczów  i 
Cieszyn  (nadolziański  gród  był 
pierwszy)  należą  do  Stowarzy
szenia  Zdrowych  Miast  Pol
skich. 

Angloaraby  ze  Stadniny  Koni 
w  Ochabach  cieszą  się  zasłu
żonym  uznaniem  u  polskich 
i  zagran icznych  hodowców. 
Stadninę  czeka  wkrótce  pry
watyzacja.  (nik ) 



Według danych  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  które  podała  nam 
zastępca  kierownika  Urszula  Kidoń,  31  grudnia  2000  roku  w po
wiecie  cieszyńskim  zarejestrowanych  było  8.442  bezrobotnych, 
w  tym 4.746  kobiet.  W Ustroniu  bez pracy  pozostaje  323 męż
czyzn  i 329  kobiet.  Prawo do pobierania  zasiłku  posiadają  jedy
nie  103 osoby, w tym 42 kobiety.  Nie znalazło  również  zatrudnie
nia  58  ubiegłorocznych  absolwentów,  w tym 31  dz iewcząt. 
W  ewidencji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  znajduje  się  również 
128 mieszkańców  Ustronia,  którzy choć  nie mają pracy, nie  miesz
czą  się w pojęciu  „bezrobotni".  Osoby  te osiągnęły już  stosowny 
wiek,  przepracowały  odpowiednią  liczbę  lat i zostały  zwolnione 
z  winy  zakładu  pracy.  Obecnie  pobierają  świadczenia  i  zasiłki 
przedemerytalne. 

W  Przedszkolu  Nr 7 na osiedlu  Manhatan  przez  cały  grudzień 
cztero,  pięcio  i sześciolatki  przygotowywały  „Jasełka  Polskie1' 
według  Lucjana  Rydla. Nad  całością  czuwały  panie:  Lidi a  Czele
biew,  Katarzyna  Gawlas  i Marzena  Popek,  ale nie udałoby  się 
zrealizować  tak ambitnego  przedsięwzięcia,  gdyby  nie  zaanga
żowanie  pracowników  całej  placówki  oraz  rodziców.  Przedszko
laki  świetnie  poradziły  sobie z trudną  mową  staropolską, a prze
konali  się o tym widzowie,  którzy  podziękowali  za ich wysiłek 
gromkimi  oklaskami.  Przedstawień  było kilka. Obejrzeli j e  ucznio
wie  I i II klas  Szkół  Podstawowych  Nr  1  i 2, dzieci z Przedszkola 
Nr  1 i 2, pracownicy  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  przedsta
wiciele  władz  miasta,  urzędnicy,  rodzice,  babcie  i  dziadkowie, 
mieszkańcy  Miejskiego  Domu  Opieki  Społecznej.  Pracę  przed
szkolaków  i wychowawczyń  wysoko  oceniała  wizytator z kura
torium  oświaty,  która  szczególną  zwróciła  uwagę  na integrację i 

współpracę  ze środowiskiem.  Fot.  W.  Suchta 

Ci ,  którzy od nas  odeszli: 
Mari a  Zoń  lat 85  ul. Daszyńskiego 
Jan  Macur a  lat 67  ul. A. Brody 18 
Stefania  Powada  lat 93  ul. Kręta 17 

S e r d e c z ne  p o d z i ę k o w a n ia  t y m, k tó rzy  t o w a r z y s z y li 
w  o s t a t n i ej  d r o d ze  n a s z e go  k o c h a n e go  m ę ż a,  o j ca 
i  dz iadka 

śp. Andrzeja  Kłósko 

ks.  p r o b o s z c z o wi  T a d e u s z o wi  S e r w o t c e,  ks.  p r o b o s z
czowi  A l o j z e mu  W e n e e p l o w i,  ks. R a f a ł o w i,  d y r e k c ji 
i  p r a c o w n i k om  D W E lek t ron,  p r a c o w n i k om  oddz ia łu 
V  Ś l ą s k i e go  Szp i ta la  R e u m a t o l o g i c z n e g o,  w s z y s t k im 
s ą s i a d o m,  b l i ż szym  i d a l s z ym  z n a j o m ym 

sk łada  p o g r ą ż o na w s m u t ku  ż o na  z  rodz iną 

KRONIKA  POLICYJNA 

13.01.2001 r. 
O  godz.  20.05  w Nierodzimiu na 
ul.  Katowickiej  kierujący  peuge
otem  mieszkaniec  Ustronia  wpadł 
w poślizg i uderzył  w drzewo.  Za
płacił  za to mandat 250 zł. 
15.01.2001 r. 
O godz. 14.30 na ul.  Cieszyńskiej kie
aijący mazdą626 mieszkaniec Ustro
nia podczas zakręcania doprowadził 
do kolizji z oplem astrą kierowanym 
przez mieszkańca Ustronia. Winnego 
ukarano mandatem 200 zł. 
16.01.2001 r. 
O godz.  14.15 na skrzyżowaniu ulic 
Mickiewicza  i Słonecznej kierująca 
(latem  126 mieszkanka  Ustronia 
spowodowała  kolizję z innym (la
tem  126 kierowanym  przez  miesz
kańca Ustronia.  Mandat  250zł. 
17.01.2001 r. 
O godz. 8.55  na ul. Strażackiej kie
rujący  (latem  126  mieszkaniec 
Ustronia  doprowadził  do kolizji z 
fiatem 170 kierowanym przez miesz
kańca  Ustronia.  Mandat 250 zł. 

17.01.2001 r. 
O godz.  15.30 na skrzyżowaniu ulic 
Katowickiej i Cieszyńskiej kierują
cy VW  jettą  mieszkaniec  Ustronia 
najechał na tył hundaya kierowane
go przez mieszkańca Rudy Śląskiej. 
Mandat 250 zł. 
18.01.2001 r. 
O godz.  19.30 na ul. Skoczowskiej 
w Nierodzimiu  zatrzymano  miesz
kańca  Ustronia  kierującego fiatem 
126 w stanie  nietrzeźwym.  Wynik 
badania   1,69 prom. 
19.01.2001 r. 
O  godz.  0.45  na ul. Cieszyńskiej 
zatrzymano  mieszkańca  Ustronia 
kierującego rowerem w stanie nie
trzeźwym.  Wynik  badania  2.74 i 
2.72  prom.  Sprawa  trali  do sądu. 
gdyż kierowanie  pojazdami w sta
nie  nietrzeźwym,  w tym  także ro
werem,  traktowane  jest  jak  prze
stępstwo. 
20.01.2001 r. 
O godz.  14.30 na ul.  Akacjowej kie
rujący  UAZem  mieszkaniec 
Ustronia  doprowadził  do kolizji 
drogowej z V W T4. Winnego uka
rano mandatem  250 zł.  (ws) 

STRAŻ  MIEJSK A 
16.01.2001 r. 
Interweniowano  w sprawie  zwa
lonego drzewa na Alei  Legionów. 
Poinformowano  pracowników 
Wydziału  Ochrony  Środowiska. 
16.01.2001 r. 
W  trakcie  kontroli  dojazdu  do 
wyciągu na Poniwcu  mandatem w 
wysokości  100 zł ukarano  obywa
tela  Niemiec  za wjazd  na  tereny 
zielone. 
16.01.2001 r. 
Osobom  obsługującym  parking 
przy  wyciągu  na Poniwcu  naka
zano zlikwidowanie  zatoru  lodo
wego w potoku  płynącym  wzdłuż 
parkingu.  W czasie  roztopów 
woda zalewała  ulicę  Akacjową. 
17.01.2001 r. 
O godz. 9.10 zabezpieczono miej
sce kolicji  (lata  126 p i cinąueeen

to  na ul.  Strażackiej  do  czasu 
przybycia  policji. 
18.0L2001 r. 
Przeprowadzono  rekontrolę 
wcześniej  wydanych  poleceń  do
tyczących  podpisania  umów na 
wywóz  śmieci  w jednym z punk
tów usługowych  przy ul.  Daszyń
skiego.  Właściciel  podpisał sto
sowną  umowę. 
18.01.2001 r. 
Przeprowadzono kontrolę porząd
kową  na  jednej z posesji  przy ul. 
Skoczowskiej  sprawdzając, czy 
został  zlikwidowany  nieszczelny 
osadnik  na ścieki.  Zalecenia  wy
konano. 
18.01.2001 r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano przy ul. Lipowskiej, gdzie 
właścicielom  trzech posesji udzie
lono upomnienia  i zabroniono wy
sypawania popiołu na drogę,  (mn) 

/ B i u r o  Usług  Turystyczno^\ 
t  Transportowych  \ 

Zamówienia  przyjmujemy 
pod numerem  telefonu: 
033/8527049, 
0603250256 

PZU  WARTA  POLONIA 
E N E R G O A S E K U R A C J A I  INNE 
p o ś r e d n i k  Mar ia  Nowak 

ul.  Dominikańska 26 
854 32  04 

codziennie  po 16 
soboty  913 

Filia LO 
Ryne k 

wtorek  91 5.30 
środa 915 
(tylko nieparzyste 
dni mca) 
piątek 813 UBEZPIECZENIA 

MAJĄTKOW E 
KOMUNIKACYJN E 
ZIELONA  KART A 

NOWO  OTWARTY  PUNKT  UstrońJelenica 12 

prowadzi, oferując  niskie ceny: 
SPRZEDAŻ  OPON, 
WULKANIZACJĘ ,  8542198 
MYJNIĘ. 

C z y n n e  c o d z i e n n i e 
o d  8 .00  d o  18 .00 . 

Z a p r a s z a m y . 
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Gości  witał prezes.  Fot.  W.  Suchta 

PSS  MA  80  LA T 
(dok. ze sir. 1) 

L.  Fąfara  mówił  o  ostrej  weryfikacji  rynku.  Jest  to  wyzwanie, 
które  spółdzielnia  musi  podjąć  aby  przetrfac  nawet  w  trudnych 
okresach. 

Honorowe  dyplomy  uznania  wręczono  zasłuzonym  spółdziel
com:  Bronisławie  Danel,  Pawłowi  Gogólce,  Władysławowi 
Hladkiemu,  Karolow i  Kojmi e  i Oldrzychowi  Sikorze,  (ws) 

HISTORI A  SPÓŁDZIELN I 
(.Fragmenty wystąpienia  M.  Brzozowskiego) 

Dokładnie  80  lat  temu,  12  grudnia  1920  roku,  z  inicjatywy 
ówczesnego  Sekretarza  Gminnego  Jerzego  Lazara,  przy  pomocy 
Przewodniczącego  Związku  Zawodowego  Metalowców,  w  tym 
lokalu, w restauracji  „Beskid",  odbyło  się zebranie  mieszkańców 
Ustronia,  w  którym  uczestniczyło  około  300  osób.  Tematem  ze
brania  było  powołanie  organizacji  spółdzielczej,  która  zabezpie
czałaby  potrzeby  jej  potencjalnych  członków  w  zakresie  zaku
pów  tanich  towarów  konsumpcyjnych.  Po  wysłuchaniu  przemó
wień  dr. Daniela  Grosa  z  Bielska  oraz  Jerzego  Lazara,  inicjatora 
powstania spółdzielni,  założono Ogólne  Stowarzyszenie  Spożyw
cze  i Oszczędnościowe  w  Ustroniu.  Powołano  Radę  Nadzorczą, 
składającą się z siedmiu  członków,  a ta z kolei  powołała  trzyoso
bowy  Zarząd.  Taki  był  początek  osiemdziesięcioletniej  historii 
„Społem"  Powszechnej Spółdzielni  Spożywców  w Ustroniu.  Trze
ba  przyznać,  że  niewiele  organizacji  społeczno    gospodarczych 
Ustronia  może  się  poszczycić  tak  długą,  nieprzerwaną  tradycją. 
Z  liczącej  80  lat  historii  Spółdzielni  19  lat  przypada  na  okres 
międzywojenny,  około  6  lat  na  okupację  niemiecką,  wreszcie  55 
lat na działalność  powojenną. 

Działalność  gospodarczą  zapoczątkowało  otwarcie  w  dniu  I 
lutego  1921  roku  pierwszego  sklepu  w  lokalu  byłego  Konsumu 
Werkowego  w „Kuźni  Ustroń".  W wyniku  prężnego  rozwoju  już 
w  1925  roku  Ogólne  Stowarzyszenie  Spółdzielczo    Oszczędno
ściowe  w  Ustroniu  należało  do  najlepiej gospodarujących  Spół
dzielni  robotniczych  w  kraju.  Świadczy  o  tym  notatka  prasowa 

Zasłużeni  spółdzielcy.  Fot.  W.  Sucłita 

zamieszczona  w czasopiśmie „Spółdzielnia" z nr 5 z dnia 5  kwiet
nia  1925  roku. 

W  oparciu  o  plan  inwestycyjny  sporządzony  przez  Zarząd  i 
Radę  Nadzorczą,  za  sumę  190.000  zł wybudowano  przy  ul.  Par
tyzantów  w  Ustroniu  dom  handlowy,  oddany  do  użytku  w  czerw
cu  1931  roku,  zaś  w  1936  roku  oddano  do  użytku  sklep  z  miesz
kaniem  w  Goleszowie. 

Ważnymi  wydarzeniami  w życiu  Spółdzielni  było  przejmowa
nie  innych  spółdzielni,  i  tak  w  1923  roku  spółdzielni  w  Wiśle 
Czarnym  oraz  w  1938  roku  zagrożonej  upadłością  spółdzielni 
pod  nazwą  „Spółka  Ludowa"  w  Wiśle.  Majątek Spółdzielni  stale 
się  powiększał  i  tak  w  1938  roku  Ogólne  Stowarzyszenie  Spół
dzielczo  Oszczędnościowe  prowadziło  łącznie 9 sklepów, w tym 
trzy w  Wiśle, dwa  w Goleszowie, jeden  w Cisownicy  oraz  trzy  w 
Ustroniu.  W  latach  1940  1945 spółdzielnie  zostały  zlikwidowa
ne a majątek upaństwowiony.  Ostatecznej  likwidacji dokonano  w 
dniu  30  czerwca  1940  roku.  W pierwszych  dniach  czerwca  1945 
roku  uruchomiono 2 sklepy  w  Ustroniu,  a do końca sierpnia  1945 
roku  w  Wiśle,  Goleszowie,  Cisownicy  i  Ustroniu.  Zatrudniono 
wówczas  16 pracowników.  W  1948  roku  wydzierżawiono  masar
nię  i sklep  od  Roberta  Grunkrauta,  a po  długich  staraniach  Spół
dzielnia  w  1949  roku  otrzymała  piekarnię  poniemiecką.  W  1953 
roku  przy  spółdzielni  powstał  chór  spółdzielczy,  w którego  skład 
wchodziło  40  pracowników.  W  1956  roku  wybudowano  pawilon 
handlowy  w  Ustroniu  Polanie.  Ważnym  momentem  w  działalno
ści  Spółdzielni  była  budowa  w  latach  1960  0  1962  pod  górą  Je
lenica  Wytwórni  Wód  Gazowanych,  którą  nazwano  „Czantoria". 
Wytwórnia  czerpała  wodę  ze  źródła  „Budzi  Głód",  a  nazywano 
ją  „głodną  wodą".  Wartość  tej  inwestycji  zamknęła  się  kwotą 
5.000.000  zł.  Wytwórnia  ruszyła  w  1963  roku. 

Po  roku  1950  zaczęto  Spółdzielnię  pozbawiać  samorządności 
w  sprawach  najistotniejszych, jakimi  były  sprawy  gospodarcze  i 
personalne.  Rada  Nadzorcza  dostawała  polecenia  zdjęcia ze  sta
nowisk  członków  zarządu,  którzy  bronili  interesów  Spółdzielni, 
ich  miejsca  obsadzono  innymi.  W  1963  roku  w wyniku  pewnych 
trudności  w Spółdzielni  Spożywców  w  Skoczowie  doszło  do  po
łączenia  Spółdzielni  ustrońskiej  ze  skoczowską  i  powstała  po
wszechna  Spółdzielnia  Spożywców  „Skoczów   Ustroń".  W  1958 
roku  zgodnie  z  uchwałą  3  Zjazdu  „Społem"  zostały  utworzone 
tzw.  Wojewódzkie  Spółdzielnie  Spożywców.  Z dniem  1 kwietnia 
1968  roku  ustrońska  Spółdzielnia  stała  się  Oddziałem  WSS  w 
Katowicach,  przez  co  pozbawiona  została  osobowości  prawnej. 
Ważne  dla  Spółdzielni  decyzje  zapadały  na  szczeblu  wojewódz
kim,  często  wbrew  woli  Oddziału.  Tak  stało  się  w  przypadku 
W WG  „Czantoria",  kiedy  to w czerwcu  1975  roku  zadecydowa
no  w  Katowicach  o  przekazaniu  WWG  do  Centrali  „Społem"  w 
Warszawie.  W tym okresie decyzją władz administracji  państwo
wej oraz  uchwałą  WSS  Bielsko    Biała  dokonano  podziału  Spół
dzielni  „Skoczów    Ustroń"  wydzielając  z  niej  oddział  w  Sko
czowie.  W tym samym  czasie w wyniku  reformy w handlu  ustroń
skiej PSS przekazano odpłatnie działalność gastronomiczną.  Spół
dzielnia  przejęła 69  punktów  gastronomicznych  (restauracje,  ka
wiarnie,  bary,  kioski  i stołówki).  W  1981  roku  po  długich  stara
niach zwrócono  Spółdzielni,  przejętą bezprawnie  Wytwórnię  Wód 
Gazowanych  „Czantoria".  12 grudnia  1981  roku, w wyniku  uchwał 
41  Zjazdu „Społem" CZSS,  Spółdzielnia  ukonstytuowała  się jako 
samodzielna,  samorządna,  pierwsza  w województwie  i dziewiąta 
w kraju jednostka, przyjmując nazwę „Społem"  Powszechna  Spół
dzielnia  Spożywców  w  Ustroniu.  Mimo  różnych  poglądów  na 
usamodzielnienie  się  Spółdzielni, już  za  1982  rok  wykazano  po
kaźny  zysk  w  wysokości  75.943  zł.  W  1984  roku,  po  45  latach 
starań,  Spółdzielnia  otrzymała  zezwolenie  na  budowę  piekarni 
na  osiedlu  XXXleci a  PRL.  W  roku  1988  Spółdzielnia  prowa
dziła działalność w 43  placówkach  handlowych,  6 zakładach  pro
dukcyjnych oraz69  punktach gastronomicznych.  W wyniku  zmian 
ustrojowych  w kraju Spółdzielnia  musiała  zredukować  liczbę jed
nostek  gospodarczych,  bądź  przez  oddanie  właścicielom,  bądź  z 
powodu  nierentowności.  W  chwili  obecnej  działalność  prowa
dzona jest  w  10 placówkach  detalicznych,  w  dwóch  piekarniach 
oraz w stołówce  przyzakładowej  w Zakładach  Kuźniczych.  Spół
dzielnia  wydzierżawia  innym  podmiotom  4  lokale  gastronomicz
ne  oraz  pomieszczenia  przy  ul.  Partyzantów  i  w  Hermanicach. 
Mimo  silnej konkurencji  i bardzo  trudnego  okresu  dla  Spółdziel
ni  w  ostatnich  latach,  dzięki  uporowi  członków,  pracowników, 
Rady  Nadzorczej  i Zarządu,  Spółdzielnia  poprawia  wyniki. 
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Ustronerstrasse.  Fot. A.  Piechocki 

NIEMIECKA 
USTROŃSKA 

Kiedy  w kwietniu  1999  roku  w  partnerskim  mieście  Neukir
chen   Vluyn w Niemczech  wieszano  przy jednej z ulic  tablicę z 
nazwą  „Ustronerstrasse",  jej  mieszkańcy  dopiero  budowali  swo
je  domy.  Wówczas  to  burmistrz  Jan Szwarc  w  towarzystwie 
przedstawiciceli  władz  obu miast  zasadził  drzewko  przyjaźni, 
obok  stanął  pamiątkowy  kamień.  Uroczystość  tę fotografowano 
jeszcze na tle niemalże  księżycowego  krajobrazu. Wiele się  zmie
niło od tamtego  czasu,  o czym  przekonali  się  członkowie  Towa
rzystwa  Kontaktów  Zagranicznych,  podczas  ubiegłorocznego 
roboczego  spotkania,  które  odbyło  się u niemieckich  partnerów. 

Przy  ulicy  Ustrońskiej  obecnie  mieszka już  21  niemieckich ro
dzin  i 3 polskie.  Do  każdej z nich  przed  świętami  Bożego  Naro
dzenia  dotarła  kartka  z życzeniami  od władz  i mieszkańców na
szego  miasta.  Prezes  TKZ  Andrzej   Piechocki  kreśli  plany na
wiązania ściślejszych kontaktów z mieszkańcami  ulicy, która  mia
łaby polegać na promocji  Ustronia, jego walorów  krajobrazowych, 
turystycznych,  uzdrowiskowych  oraz  bazy  hotelowej. 
 Jeśli  do  współpracy  włączą  się kierując y  hotelami,  obiekta
mi wczasowymi,  będzie można zaproponować  Niemcom  zniżki 
na  pobyt w naszym  mieście  mówi  A.  Piechocki.  Koszt  takiej 
promocj i  nie byłby  wysoki,  to tylk o 24 rodziny, w  porówna
niu ze skutecznością  reklamy,  jak ą  zrobią  Ustroniowi  wśród 
znajomych.  Chcemy,  żeby  mieszkańcy  ulicy  Ustrońskiej   stali 
się  ambasadorami  Ustronia. 

W maju  tego  roku,  podczas  obchodów  dziesięciolecia  partner
stwa, na ulicy  Ustrońskiej  ma odbyć się festyn, podczas  którego 
zaprezentują  się  nasi  artyści,  będzie  czas  na osobiste  kontakty i 
zawieranie  znajomości. Do każdego z domów  trafią materiały  pro
mocyjne,  reklamówki,  foldery,  mające dać pełniejszy  obraz na
szego  miasta. 

Nasza, jeśli  można  mówić w ten  sposób,  ulica w Neukirchen  
Vluyn  wyróżnia  się architekturą.  Niemiecka  zabudowa  najczę
ściej kojarzy nam się ze schludnymi,  zadbanymi  domami,  ale  bu
dowanymi  dość schematycznie  i „pod  sznurek". Tym  bardziej  nie
szablonowy,  interesujący styl  większości  budynków,  nasuwa  po
dejrzenie, że mieszkańcy  Ustrońskiej  mają  swój  charakter. 
 Na tej   ulicy  zezwolono  na dość  dużą  swobodę   opowiada A. 
Piechocki.   Nie  ma  regularnej   zabudowy,  prawi e  każdy  dom 
ma  jaki ś  rys indywidualny ,  charakterystyczną  kolorystykę, 
jednak  razem  tworzą  harmonijn ą  całość. 
Teren, na którym  oprócz  Ustronerstrasse jest  także  ulica  związa
na z innym  partnerskim  miastem   francuskim  Mouvo, jest  uzbro
jony  i w pełni  wyposażony  w media.  Ciekawie  rozwiązano  kwe
stię odprowadzania  wody deszczowej, a bardzo eleganckie  rynsz
toki  porośnięte są trawą.  Deszczówka  spływa  nimi,  przechodząc 
jednocześnie  przez kilka  filtró w  i może być wykorzystywana  jako 
woda  gospodarcza.  Większość  rozwiązań  zastosowanych  w do
mach  przy  Ustrońskiej  ma na celu  ochronę  środowiska,  tym  sa
mym  cała  ulica jest  bardzo  ekologiczna.  Zimą  systemy  grzewcze 
nie  powodują  smogu,  częstym  widowiekm  na Ustrońskiej są ba
terie  słoneczne.  (mn) 

WYSTAWA  SZOPEK 
Muzeum  Hutnictwa  i Kużnictwa  zaprasza  na  międzynarodową 

wystawę  szopek  bożonarodzeniowych  zorganizowaną  przez Re
gionalny  Ośrodek  Kultury w Bielsku   Białej. Jest to wystawa  po
konkursowa, w której oprócz artystów z Polski,  biorą  udział  twór
cy ze Słowacji  i Czech.  Prezentują około  30 efektownych,  dużych 
szopek  oraz  kilkanaście  malunków na szkle o tej  samej  tematyce. 
Ekspozycję można oglądać do  końca  lutego. Niewątpliwą  atrakcją 
wernisażu, który odbędzie się 8 lutego o godz.  17.00 będzie  zespół 
„Mal i  grójcowianie" z Wieprza,  występujący z braćmi  Golcami. 

NIECHCIANY PIES 
W sobotę, 20 stycznia strażnicy miejscy wzywali pracownika  schro
niska  dla  zwierząt. O interwencję  prosili  mieszkańcy  ul.  Folwarcz
nej.  którzy  poprzedniego  dnia  zajęli się porzuconym  psem.  Raso
wy, zadbany  zwierzak  został  zabrany do Cieszyna.  Według  właści
ciela posesji, na której zwierzak  spędził  noc, pies został  wyrzucony 
z  przejeżdżającego samochodu.  Niestety  nie  udało  się  zapamiętać 
numerów  rejestracyjnych  pojazdu.  Strażnicy  apelują,  żeby  infor
mować o podobnych  sytuacjach.  Jeśli  ktoś  będzie  świadkiem po
zbywania  się psa w ten okrutny  sposób,  wystarczy,  że  zapamięta 
numery  samochodu  i zgłosi  fakt na  komendę. 

ZIMA  BEZDOMNYCH 
Nie  wysypiają  się  do południa,  bo pracy jest  wiele.  Trzeba od

śnieżyć  dojazd,  chodniki,  przygotować  śniadanie,  obiad,  posprzą
tać.  Ponad  50 mężczyzn  nie mających  własnego  kąta,  przebywa 
obecnie w Domu  Ludzi  Bezdomnych  przy  parafii  Dobrego  Paste
rza w Polanie. Zima to dla nich najgorszy czas. Żeby znaleźć jakieś 
miejsce  do  spania  trzeba  się  dobrze  nachodzić.  Jeden 
z  bezdomnych  przyszedł  do Ustronia  z  Gdańska.  Mówi,  że we 
wszystkich  przytułkach, schroniskach,  które odwiedził,  było  pełno. 
Na  parafii w Polanie na sypialnię zaadaptowano już  kolejną  salę. 
 Koszty utrzymania  Domu są bardzo duże  mówi proboszcz Aloj 
zy  Wencepel.   Od rana  włączony  jest  piec,  garnki .  Za energię 
elektryczną płacimy ponad 2.000 zł, do tego dochodzą koszty ogrze
wania  i inne opłaty.  Potrzebna  jest żywność,  cieple  ubrania. 

W  kuchni  stoi  ogromna  miska  z  mielonym  mięsem,  jeden 
z  mężczyzn  kroi  wielkie  poicie  słoniny.  A. Wencepel  pokazuje 
nam  kilkadziesiąt  recept,  których  nie ma za co wykupić. 
  Kiedy  trafiaj ą do nas po kilk u  tygodniach  tułaczki,  podczas 
które j   zmagają  się z zimnem,  głodem,  po prostu się rozkleja
j ą   tłumaczy  ksiądz  Alek.   Wtedy  daje  znać o sobie  niedoży
wienie,  wyczerpanie,  osłabienie.  Zaczynają  chorować. 

Sami  radzą  sobie  bezdomni  zamieszkujący barak na Zawodziu. 
Mimo  wcześniejszych  zapowiedzi  nie  zostali  eksmitowani,  na ra
zie też nie przysparzają stróżom  prawa poważniejszych  problemów. 
Ostatnio na wniosek  funkcjonariuszy straży  miejskiej  sporządzili 
spis przebywających tam osób. Do zorganizowanych  ośrodków  nie 
chcą  się przenieść.  Tam  najczęściej trzeba  pomagać w utrzymaniu 
placówki,  pracować.  Nie  można  też pić  alkoholu.  (mn) 

W tym  roku główne  ulice posypywane są solą. Po sporych  opadach 
i przy  ujemnych  temperaturach  drogi są czarne.  Fot.  W.  Suchta 
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GIMNAZJALIŚC I W HAJDUNANA S 
W  grudni u  ubiegłego  roku  grupa  młodzieży  z  Gimnazjum 

Nr  1 odwiedziła  węgierskie  miasto  partnerski e  Hajdunanas. 
Z zasłyszanych  relacji  wynika, że był  to pobyt  bardzo  udany, 
najlepiej   jednak  opowiedzą  o tym  sami  uczniowie. 

9  grudni a 
O  godzinie  siódmej  wyjechaliśmy  z  Ustronia  do  Hajdunanas. 

Przyjechaliśmy na miejsce około godziny  dziewiętnastej. Na pla
cu  (gdzie  zaparkował  autobus)  czekali  już nasi  nowi  węgierscy 
koledzy.  Od razu  zostaliśmy  przydzieleni  wiekowo  do  rodzin. 
U  nich  właśnie  zjedliśmy  kolację  i spędziliśmy  noc. 

10  grudni a 
O godzinie dziewiątej rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta.  Weszli

śmy  też do kościoła,  gdzie  nasza  pani  przewodnik  opowiedziała 
ciekawostki  na temat  tego  zabytku.  Po południu  udaliśmy  się  na 
fermę  strusią.  Hodowcy  odpowiadali  na pytania  zadawane  przez 
uczniów, pod  koniec w prezencie dostaliśmy  wszyscy strusie  pióra. 

11  grudnia 
Rano pojechaliśmy na baseny termalne, usytuowane w  budynku 

znajdującym się w przepięknym,  nawet  o tej  porze  roku,  parku. 
Potem  byliśmy w saunie. Po trzydziestu  minutach  tej „przyjemno
ści" wszyscy  mieliśmy  dosyć.  Obiad  zjedliśmy u rodzin.  Węgier
ska  kuchnia  trochę  nas zaskoczyła.  Wiele  osób na pierwsze  danie 
miała zupę owocową.  Nie wyglądała znakomicie, ale pozory  mylą. 
Na  drugie  danie  dostaliśmy  prawdziwy  węgierski  gulasz, o czym 
świadczyła  liczba  wypitych  przez  nas szklanek  wody.  Po  połu
dniu  rozegraliśmy  turniej  sportowy  ze szkołą,  do której  uczęsz
czają nasi  gospodarze. Z wielką  radością  stwierdzam, że wygrali
śmy  zawody  i  turniej  koszy
kówki. 

12  grudni a 
Dzisiaj wstaliśmy  wcześniej 

i  udaliśmy  się do Nyiregyha
za.  Po godzinnej  jeździe do
tarliśmy do zoo. Największym 
zainteresowaniem  cieszył się 
metrowy rekinek. Zachwyt  bu
dziły też pawiany. Po  południu 
braliśmy  udział  w  konkursie 
europejskim.  Drużyny  były 
mieszane (tj .  węgierskopol
skie).  Pokonaliśmy  trudności 
z  porozumiewaniem.  Moja 
drużyna zajęła pierwsze miejsce. Następnie wysłuchaliśmy  cieka
wego  wykładu  na temat  Unii  Europejskiej.  Wieczorem,  po  zje
dzeniu  uroczystej kolacji, głos zabrał nasz pan  dyrektor,  który  po
dziękował  za  gościnę  rodzicom  naszych  gospodarzy.  Potem 
przemawiał  burmistrz  Ustronia,  który  przekazał  pozdrowienia od 
mieszkańców  naszego  miasta.  Później jeszcze  rozpoczęła  się  dys
koteka.  Mimo  ogromnego  zmęczenia  znaleźliśmy  w sobie  dość 
siły, by szaleć na parkiecie. 

13  grudni a 
O  godzinie  dziewiątej  wszyscy  spotkaliśmy  się przed  czekają

cym  autobusem.  Pożegnaniom  nie było  końca.  Wielu  osobom za
kręciła  się łza w oku.  Bardzo  serdecznie  dziękuję  mojej  węgier
skiej  koleżance  Julii  i jej rodzinie  za  miłe  i  gorące  przyjęcie. 
Z  niecierpliwościąjuż oczekuję maja, kiedy  to ona  przyjedzie do 
mnie.  Orian a  Kiszka 

W  pamięci  utkwił  mi bardzo  wyraźnie  wieczór  pożegnalny  z 
uroczystą  kolacją  w jednej z tamtejszych  szkół,  połączony z kon
kursem  wiedzy  na temat  Unii  Europejskiej.  Każdy  z nas będzie 
chyba  powracał  pamięcią  do  pobytu  w Hajdunanas,  który  był dla 
nas wyjątkowo udany.  Mam  także  nadzieję, że zawarte  tam  przy
jaźnie  przetrwają  próbę  czasu, a powracając kiedyś w tamte  stro
ny  przedstawię  się:  vagyok  Piotr  Maciążek. 

Piotr   Maciążek,  klasa 2b 

Wczoraj  w końcu  dotarłam  do „mojej"  rodziny.  Mają  bardzo 
duży  dom,  dwa  białe  kotki.  Mama  Julia  i tata  lmre nie  znają  an
gielskiego. Za to syn  Im i i córka  Renata dosyć dobrze  sobie  radzą. 
Jakoś  udało  mi się z nimi  porozumieć.  To było  nawet  zabawne. 

Ojciec chodził z taką angielsko   węgierską  książką. Kiedy  chciał 
mnie o coś zapytać, szukał  tego pytania po węgiersku  i pokazywał 
mi j e po angielsku. Ja mu odpowiadałam,  a syn  lub  córka  tłuma
czyli  na węgierski.  I tak w kółko... Odjazd. Pada. Śmiejemy się, że 
Węgry  płaczą za Polakami. Tak naprawdę,  to wszystkim jest  smut
no. Al e  nie  płaczemy.  Dosyć  wody na dworze.  Ostatnie  pożegna
nia, uściski, wymiana adresów. Ruszamy.  Po drodze do  Polski  każ
dy stara się  ukryć żal  po wyjeździe.  Przypominamy  sobie  śmiesz
ne wydarzenia...  To było  najlepsze pięć  dni  mojego  życia.  Z nie
cierpliwością  będę  czekać  na Węgrów  w przyszłym  roku.  Już  te
raz zastanawiam  się:  „Czy  będzie  ładna  pogoda?",  „Czy  będą  za
dowoleni?"  Odpowiedzi  na te pytania już za kilka  miesięcy. Wę
grzy to naprawdę  świetni  ludzie!!! 

Ewa  Sikora,  klasa 2c 

Smutno,  że muszę  opuścić  to miejsce...  Ostatnie  uściski  i odje
chaliśmy w błyskach  fleszów.  Wtedy  właśnie  przyrzekłam  sobie, 
że  kiedyś  tu wrócę.  Na pewno!  Ten czas,  który  spędziliśmy ra
zem,  będę  pamiętać do końca  życia. 

Sara  Heczko,  klasa 2d 

Po  przyjeździe  rozdzielono  nas do węgierskich  rodzin.  Miszi, u 
którego mnie zakwaterowano, okazał się bardzo sympatycznym  chło
pakiem.  Po krótkim odpoczynku  poszedłem z nowymi  węgierskimi 
kolegami na miasto. Po drodze wpadliśmy po niektórych  znajomych. 
Uroczymi,  małymi  uliczkami  przeszliśmy do dyskoteki,  gdzie do
brze wspólnie się bawiliśmy.  Humory  nam  dopisywały, mimo  wza

jemnych  kłopotów  z  porozu
miewaniem  się. 

Tego dnia poszliśmy na miej
scowe  baseny.  Ciepła,  zdrowa 
woda,  sauna  i wspaniali  przy
jaciele.  Po południu  zawody 
sportowe   wygraliśmy...  Czas 
powrotu  do domu,  obowiąz
ków.  A tak było  beztrosko! 
Będę kontynuował moją znajo
mość z Miszirn. To  fajny kole
ga.  Kósónóm  dla wychowaw
ców  i wszystkich  sponsorów. 
Maciej   Derewniuk,  klasa  2a 

Jadąc na Węgiy  każdy był niepewny swego „losu".  Zastanawiali
śmy się, czy nie będziemy się nudzić, u jakich  rodzin  zamieszkamy. 
Do  Hajdunanas dotarliśmy  wieczorem.  Węgrzy  czekali już  na  nas. 
Ja  wraz z koleżanką  zamieszkałyśmy  u państwa  Nagy. To bardzo 
mili ,  gościnni  ludzie  i pomimo  bariery językowej,  czułyśmy  się u 
nich wspaniale.  Ich córka  Lilia , nasza  rówieśniczka  okazała się do
brą, miłą  koleżanką.  W drugim  dniu  pobytu,  zwiedziliśmy  miasto. 
Następnym  celem  była  ferma strusi. Dowiedziałam  się wielu  cieka
wych  informacji o tych zwierzętach. Zaproszono nas do cukierni, w 
której jedliśmy  typowe  węgierskie  ciastka.  Odwiedziliśmy  kościół 
grecko   katolicki.  Dzięki  uprzejmości  tamtejszego  duchownego, 
który  opowiadał  nam o  zwyczajach  i  różnicach  wyznaniowych, 
wzbogaciliśmy  swoją  wiedzę.  Wieczorem  wzięliśmy  udział w ob
chodach  święta miasta  Hajdunanas. W drugim  dniu  pobytu, po po
łudniu  odbyły  się rozgrywki  sportowe,  wszyscy  na nie czekali  
Węgty  kontra  Polska. Wynikwygraliśmy!  Później odbył się mecz 
koszykówki    znowu  byliśmy  lepsi.  Następnego  dnia  zaproszono 
nas do pewnej szkoły, w której czekało na nas wiele  niespodzianek. 
Przygotowano  konkurs  o  Unii  Europejskiej.  Wraz  z  węgierskimi 
kolegami  zmagaliśmy  się z trudnymi  pytaniami.  Zajęliśmy  druży
nowo  pierwsze,  trzecie  i piąte  miejsce.  Potem  uroczysta  kolacja. 
Przemawiał burmistrz Hajdunanas   po polsku: „Polak,  Węgier dwa 
bratanki..."  a my dopowiedzieliśmy:  „...i  do szabli  i do szklanki". 
Pan  burmistrz  Jan  Szwarc  i pan  dyrektor  Leszek  Szczypka  podzię
kowali węgierskim gospodarzom  za gorące przyjęcie. Nie było miej
sca  na nudę,  każda  chwila  była  w pełni  wykorzystana.  Nigdy nie 
zapomnę  tego  wyjazdu! 

Paulina  Waleczek,  klasa  l b 
Zebrała  i opracowała:  Bogusława  Rożnowicz 
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ZAPROSIŁA M JANDĘ 
Jeszcze  wrócę  do  Brunszwiku.  W  GU  z  30  listopada  2000  r. 

ukazał  się  mój  artykuł  „Polski  Brunszwik".  W  związku  z  tym 
otrzymałam  anonim  na  temat  Polaków,  którzy  opuścili  kraj  i za
mieszkali  w Niemczech.  Gdyby  autor miał  odwagę  podpisać  swój 
list,  podjęłabym  dyskusję. 

16  listopada  2000  r.  byłam  w  Warszawie  na  promocji  książki 
Zofi i  Turowskiej  i  Barbary  Hollender  „Zespół  Tor".  W  teatrze 
w  Łazienkach  zgromadził  się  cały  świat  filmowy.  Na  początku 
był fil m dokumentalny na temat zespołu  filmowego, któremu  obec
nie  przewodzi  Krzysztof  Zanussi.  W  „prezydium"  zasiadły  oso
by  zasłużone  dla  zespołu  wraz  z  poprzednim  szefem  Stanisła
wem  Różewiczem,  no  i oczywiście  autorki.  Imprezę  prowadzili 
Grażyna Torbicka  i Roman  Orłoś.  Kiedy udzielono głosu  publicz
ności  zabrałam  głos,  który  został  oceniony  następująco:  „Gratu
lując  miłej  wypowiedzi  na  tej  sentymentalnej  uroczystości  po
zdrawiam  serdecznie    Elżbieta  Grocholska   Zanussi".  To  wpis 
do  podarowanej  mi  książki  przez  wydawnictwo  „Prószyński  i S
ka".  Natomiast  Krzysztof  Zanussi,  który  kilka  razy  był  w  Ustro
niu  na  imprezach  Gaudę  Fest  wpisał  się:  „ Z  myślami  o  Bielsku  
Białej  i  Ustroniu". 

A  propos  Bielska  Białej.  22  marca  1979  roku  udało  mi  się 
sprowadzić  Krzysztofa Zanussiego  do  ówczesnej  Wojewódzkiej 
Biblioteki  Publicznej.  Natomiast  w  tym  roku,  9  grudnia,  zosta
łam  zaproszona  na wykład  profesora  Zanussiego  „Życi e  cierpie
nie tworzenie". Organizatorem  tego spotkania  było Liceum  i Gim
nazjum  o profilu  artystycznym  imienia  Stanisława  Wyspiańskie
go w BielskuBiałej.  Wykład odbył się w sali muzealnej na Zamku 
Sułkowskich.  Na  wykładzie  były  także  osoby  dorosłe,  zaintere
sowane  gościem.  Marzą  mi  się  kontakty  tego  prężnego  liceum  ze 
szkołami  Cieszyna.  Myślę  także  o  włączeniu  do  imprez  liceum 
bielskiego  młodzieży  z  Ustronia.  Nie  muszę  chyba  pisać,  że  wy
kład  w  Bielsku    Białej  był  bardzo  interesujący.  Moje  zastrzeże
nia  budziły  głosy  z  góry  przygotowanych  dyskutantów,  ale  „D e 
gustibus..." 

Sobotę 2 grudnia  także spędziłam  na wędrówkach  kulturalnych. 
Byłam  we  Wrocławiu  na  Targach  Książki.  Na  spotkanie  autor
skie zaprosiła mnie autorka książki „Agnieszki.  Pejzaże z Agniesz
kąOsiecką"  Zoila  T urowska.  Była znakomita  publiczność   oso
by zainteresowane  twórczością  nieodżałowanej  Agnieszki  Osiec

Progra m dni a 
regionalneg o 
w  Szkole  Podstawowej   nr   3 

Ustroń    27  s tyczn ia  2001  (sobota) 

I   8.15   Otwarci e  Dnia  Regionalnego 
  Występy  młodzieży  szkolnej    pieśni,  wiersze, 
  Prezentacja  własnych  utworów  pisanych  przez  uczniów 

gwarą, 
  Konkurs  gwary, 
  Przedstawienie  obrzędów  dorocznych, 
 Życzenia  dla  Stareczek  i Starzyków  z  okazji  Dnia  Babci 

i  Dziadka 

II   9 .30 10 .00 
  Wystawa  prac  ustrońskiego artysty   plastyka  Rudolfa  Piwko, 
  Prezentacja  prac  plastycznych  dzieci, 
  Ekspozycja  „Nasze  korzenie"   zbiór  starych  sprzętów  i na

rzędzi  zebranych  przez  uczniów, 
  Degustacja  ciast  regionalnych  oraz  swojskiego  chleba. 

II I   10 .0012.00 
  Gawęda  o  chlebie    p.  Władysław  Majętny 
  Występ  zespołu  Pieśni  i Tańca  Ziemi  Cieszyńskiej, 
  Tańce  regionalne  w  wykonaniu  uczniów  klas  IIII , 
  Wspólne  śpiewanie  pieśni  regionalnych. 

Zapraszamy! 

kiej.  Był  twórca  słynnego  teatrzyku  studenckiego  „Kalambur" 
Bogusław  Litwiniec.  Autorka  odkryła  we  Wrocławiu  ...  Liceum 
im.  Agnieszki  Osieckiej,  po  prostu  dyrektor  szkoły  przyszedł  na 
kiermasz  książki.  Uwaga!  Do  spotkania  autorskiego  w  Ustroniu 
tylko  kilka  miesięcy. 

Czuję, że czytelnicy  zadają sobie  pytanie, dlaczego  nie  napisa
łam  ani  słowa  o  Katarzynie  Gaertner? 

17  grudnia  spędziłam  w  Teatrze  im.  Adama  Mickiewicza 
w  Częstochowie  na  premierze  śpiewogry  Ernesta  Bryll a  i  Kata
rzyny  Gaertner  „N a  szkle  malowane"  w  reżyserii  Krystyny  Jan
dy.  Katarzyna  Gaertner  nie mogła  być obecna  na premierze  z  po
wodu  prób  w  Warszawie  do  programu  „Przy  polskim  stole". 

Koncert  kolęd  i pastorałek  w  wykonaniu  Mazowsza  i  zespołu 
KG Bandu  Katarzyny  Gaertner  emitowała  telewizja  w  programie 
II o godz.  17.05  w dniach  20  i 22  grudnia.  Chociaż  konferansjer
kę  prowadzili  Emilia  Krakowska  i  Janusz  Zakrzeński  w  audy
cjach  telewizyjnych  nie  przedstawiono  młodych  artystów.  Te 
uwagi  nie dotyczą oczywiście  zespołu  „Mazowsze".  Co na to  Pani 
Dyrektor  Programu  II  TV  Nina  Terentiew? 

Al e  miało  być  o spektaklu  „N a  szkle  malowane".  W  latach  70. 
oglądałam słynny spektakl  w Teatrze  Polskim  w Warszawie.  Trud
no  to  opisać,  to  trzeba  zobaczyć!!!  Gdyby  tak  teatr  z  Częstocho
wy zaprosić  z okazji Ustrońskiego  Lata  Kulturalnego?  Widzę  ten 
występ  w  amfiteatrze  w  Ustroniu.  Narratorem  jest  Janosik  nad 
Janosikami   Marek  Perepeczko,  aktualny  dyrektor  teatru  w  Czę
stochowie.  Publiczność  i prasa ocenili  spektakl jako  kolejny  suk
ces  znanej  spółki  autorskiej. 

Przyznam  szczerze,  że  „zastępstwem"  znakomitej  kompozy
torki  byłam  mocno  zestresowana.  Jeżeli  spektaklu  nie  uda  się 
obejrzeć  w  Ustroniu,  to jeszcze  raz jadę  do  Częstochowy. 

Wielkim  zwolennikiem  twórczości  Krystyny  Jandy jest  dyrek
tor Teatru  im. Adama  Mickiewicza  w Cieszynie  Andrzej  Łyżbic
ki.  A  może  do  Ustronia  dołączyłby  Cieszyn? 

Jeszcze  kilka  słów  na  temat  „Artyści  i  Ustroń".  Spotkałam 
Andrzeja  Wajdę  na  promocji  książki  w  Warszawie.  Protegowa
łam  Ustroń,  ale  bez  rezultatu.  W  Częstochowie  prosiłam  Krysty
nę  Jandę,  żeby  przyjechała  na  „Prażakówkę"  ze  słynną  „Shirley 
Valentine".  Ernesta  Bryll a  spotkałam  po  raz  drugi  i  ponowiłam 
zaproszenie  na  ziemię  cieszyńska,  którą  jest  bardzo  zaintereso
wany. 

Co  wyjdzie z  tych  moich  zaproszeń  pokaże  czas. Życzę  czytel
nikom  Szczęśliwego  Nowego  Roku.  Anna  Robosz 

Zima  śniegiem  nie  rozpieszcza,  ale  nie  zrażeni  tym  inwestorzy 
wyraźnie  podnoszą  poziom  infrastruktury  służącej  narciarzom. 
W  ubiegłym  numerze GU  pisaliśmy  o dopiero  co  otwartej  kolej
ce  krzesełkowej  na  Palenicę,  ale  wcześniej jeszcze  ruszył  nowy 
wyciąg  orczykowy  na  dolnej  części  stoku  Czantorii.  Prowadzi 
go  znana  ustrońska  alpejka  Mariola  Kaczmarek,  która  jeszcze 
pod  panieńskim  nazwiskiem  Michalska  na  przełomie  łat  1975/ 
76  zajmowała  miejsca  w  pierwszej  piętnastce  Pucharu  Świata  i 
w  pierwszej  szóstce  Pucharu  Europy.  Jak  przystało  na  doświad
czoną  zawodniczkę  M.  Kaczmarek  chce  zapewnić  swoim  klien
tom jak  najlepsze warunki  dojazdy.  Oświetlona  wieczorami,  ła
godna  trasa  świetnie  służy  mniej  doświadczonym  i  młodszym 
amatorom  białego  szaleństwa.  Działa  przy  niej  wypożyczalnia 
sprzętu,  w  której  można  zaopatrzyć  się  w  dobrej  jakości  narty, 
kijki ,  buty  w  różnych  rozmiarach.  Fot.  W.  Suchta 
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Przy piłce  Eugeniusz  Greń.  Fot.  W. Suchta 

WALCZYL I W GRUPIE 
20 stycznia w Brennej  rozegrano Turniej Samorządowy w Halo
wej Piłce Nożnej.  Początkowo walczono w grupach.  Ustroń  jako 
grupowych  przeciwników  wylosował  drużyny  Wisły,  Hażlacha 
oraz  Starostwa  Powiatowego w Cieszynie.  Na  początek  wygrali 
ze Starostwem,  niestety  pechowo  ulegli  Haźlachowi.  W  decydu
jącym o awansie  spotkaniu  z Wisłą  nie  mógł wystąpić  kontuzjo
wany bramkarz naszej drużyny,  którego zastąpił zawodnik z pola. 
Do  tego  doszła  przypadkowa  bramka  w pierwszych  minutach 
spotkania  i przegrywamy z Wisłą, a tym samym  nie  wychodzimy 
z grupy.  W turnieju  zwyciężyli  samorządowcy z Chybia,  drugie 
miejsce  zajęła  Wisła.  (ws) 

SZTAB  PRACUJE 
Od 5 stycznia  2001  roku  działa  w Polanie  Sztab  Kryzysowy 

dla  Bezrobotnych.  Powstał  przy  parafii  rzymsko    katolickiej 
Dobrego  Pasterza, a ludzie zaangażowani  w jego działalność  pró
bują  przeciwdziałać  rosnącemu  na naszym  terenie  bezrobociu. 
Biuro czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki  i piątki od  godz. 
8 do 15. Można  również zadzwonić  pod  numery  telefonów:  854
3680  i 8545524.  W sztabie  udzielane są między  innymi  pora
dy prawne. Pracują w nim osoby poszukujące zatrudnienia.  Wszy
scy,  którzy  chcieliby  się włączyć w pracę  biura są mile  widziani. 

Muzeum Hutnictw a  i Kuź
nictwa  posiada  w sprze
daży  publikacj ę  zawiera
jącą  referaty z sesji,  któr a 
odbyła  się w tej   instytucj i 
w  dniu  5  października 
2000  r. pod tytułem „Z e 
studiów  nad  społeczeń
stwem  Ustronia" . 
Cena jednego  egzemplarza 
wynosi 5 zł. 

UNIA PRACY 
ZAPRASZA 

Koło Unii Pracy w Ustroniu in
formuje,  że w każdą  środę 
1.02.2001 .r. w godz.  17.0018.00 
w  lokalu  przy ul. 3 Maja 50 (bu
dynek  w podwórzu)  dyżurują 
członkowie  Unii  Pracy  Radni, 
(porady  prawne,  ekonomiczne i 
społeczne). Zapraszamy  wszyst
kich  zainteresowanych. 

Kawiarni a  „Złocień "    Ustroń, ul. Szpitalna 31 
organizuje  tradycyjny  f  ^ 

B A L  L E K A R S K I 
w  dniu  10.2.2001  r. tel.   w .

Nowo otwart y PUB 

a

tel . 854  24  37 
434SO , . o

CAFE  EUROPA 
Zakończony  zosta!  pierwszy  etap  remontu  „ z  prawdziwego 

zdarzenia"  kawiarni  Café  Europa,  stanowiącej  integralną  część 
Miejskiego  Domu  Kultury  „Prażakówka". 

Kawiarnia  funkcjonuje „na  rozruchu" od Świąt  Bożego  Naro
dzenia 2000 roku, natomiast oficjalne otwarcie przewidywane jest 
na  dzień  22 lutego  2001  r., tj. w tłusty  czwartek.  Dotychczaso
wym  darczyńcom  na rzecz  tego  obiektu  serdecznie  dziękujemy! 
Zbiórka  funduszy  na dalszy  remont  „Prażakówki"  trwa  nadal. 
Cegiełki  będziemy  rozprowadzać  przy  okazji  różnych  imprez 
kulturalnych,  spotkań,  czy  też  koncertów. 

Głównym  inicjatorem  i organizatorem  akcji  cegiełkowej  jest 
wice  prezes  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  mgr  inż.  arch. 
Halina  RakowskaDzierżewicz.  Całości  patronuje  Towarzystwo 
Miłośników  Ustronia  przy  współpracy z Domem  Europejskim 
Ustroń.  Wszystkie  pieniądze dotychczas  zebrane  zostały  mądrze 
zagospodarowane  w obiekt, a ich rozliczenie (na dzień  31.12.2000 
r,)  przedstawia  się w sposób  następujący: 

1).  Pani  Halina  RakowskaDzierżewicz  sprzedawała  cegiełki 
osobom  indywidualnym, w wyniku czego zebrała kwotę:  12.982,00 
zł,  która wpłynęła na fundusz odbudowy  „Prażakówki". 

2).  Na  listy  intencyjne  TMU  i DE odpowiedziało  kilkanaście 
fir m  (m.in.  „Mokate",  „Ustronianka",  biuro  notarialne  J. Grzyb
czyk,  KGW Lipowiec,  „Grevling",  firma  pp. Kowala,  firmy 
„Chmiel", „Kosta",  i „Inżbud"), w wyniku czego na  fundusz odbu
dowy  „Prażakówki" wpłynęła  kwota w wysokości  11.874,36 zł. 

3). Towarzystwo  Miłośników  Ustronia  zapłaciło część  rachun
ków  (m.in. za instalację c.o.,  okna  i drzwi  do kawiarni)  i wyasy
gnowało  na ten cel ze swojego  konta,  kwotę w wys.  3.947,89 zł. 

4).  Również  Towarzystwo  poniosło  koszty  związane z organi
zacją  całej  akcji  i wydaniem  cegiełek  na kwotę  1.907,26 zł. 

Należy  też wspomnieć,  że wiele  prac  na  rzecz  tego  obiektu 
zostało  wykonanych  społecznie,  czyli  nieodpłatnie.  Na  prośbę 
TMU  i DE zostało  opracowane  szacunkowe  zestawienie  kosz
tów  remontu  i rozbudowy  obiektu  „Prażakówki",  które  sporzą
dził za darmo  mgr  inż. Jerzy  Gaudy z PZiTB w Ustroniu.  Nieod
płatnie  został  także  wykonany  projekt  technologiczny  kawiarni 
dla Sanepidu  (opiewający na kwotę 3 tys. zł) przez państwa  Hali
nę  i Jerzego  Dzierżewiczów. 

Przez  cały  czas  trwania  akcji  nadzór  nad  pracami  remontowy
mi,  organizacyjnymi  i merytorycznymi  sprawowali  nieodpłatnie 
(wartość  tej  pracy  społecznej  oszacowano  na kwotę  ok.  35  tys. 
zł)  członkowie  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  Halina Ra
kowskaDzierżewicz  i artysta  plastyk  Karol  Kubala  przy  współ
pracy Anny Guznar, Stanisława Niemczyka,  Bożeny  Kubień  oraz 
Elżbiety  Sikory, a ze strony  Domu  Europejskiego  prezydenta 
DE  prof. dr hab. Joachima  Liszki. 

W  tym miejscu  pragniemy  również  podziękować  inwestorom 
strategicznym  „Cafe Europa"  państwu  Urszuli  i Janowi  Kando
rom z Piekar  Śląskich, od kilku  lat związanych  także  emocjonal
nie z Ustroniem.  Państwo  Kandorowie  ponieśli  największe na
kłady  finansowe  kwota  remontu  kawiarni w przybliżeniu  wyno
si ok.  300  tys. zł. 

Zachęcamy  do odwiedzenia  „Café Europa"!  Kawiarnia oferuje 
nie  tylko  kawę  i napoje,  ale również  wyśmienite  ciastka  i  wy
kwintne  dania  kuchni  regionalnej,  europejskiej oraz  orientalnej. 

Na  życzenie  klientów  kawiarnia  organizuje  także  wszelkiego 
rodzaju  bankiety,  przyjęcia okolicznościowe  oraz  dancingi. 

Żywimy  nadzieję,  iż „Prażakówka"  wróci  do swojej  dawnej 
świetności.  Atmosfera  lokalu  „Café Europa",  z jego  wiedeńskim 
wystrojem,  zintegrować  może  naszych  mieszkańców,  wczasowi
czów  i turystów, a  organizowane  tam  imprezy  przywrócą  wspo
mnienia z czasów  działalności  ustrońskiego  animatora  kultury b. 
kierownika  „Prażakówki"  Jana  Nowaka. 

Jesteśmy  przekonani,  że inicjatywa  powstania  „Café  Europa" 
pod  egidą  Domu  Europejskiego  Ustroń,  zrzeszonego  w Federa
cji DE„FIME", jest  potrzebnym  i wspaniałym  przedsięwzięciem, 
które  podnosi  rangę  nie  tylko  MDK  „Prażakówka",  ale stanowi 
także  dobry  początek  na drodze  wejścia  naszego  kraju  do Unii 
Europejskiej. 

W  imieniu  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia 
mgr  Bożena  Kubień   prezes  TMU 

Elżbieta  Sikora  członek  TMU 
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Przydałby  się przewodnik...  Fot.  W.  Suchta 

MAŁ E A  CIESZY 
W  grudniu  pojawiło  się w sprzedaży  II I  wydanie  Mini  Prze

wodnika  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń.  Kto z mieszkańców  nie ma 
jeszcze  tego  informatora,  zawierającego wiele  potrzebnych  wia
domości,  może  udać  się na Rynek do Miejskiej  Informacji  Tury
stycznej  i z pełnym  przekonaniem  wydać  1 zł na tę książeczkę. 

Mini  Przewodnik,  mieszczący  się w kieszeni  kurtki,  czy  mary
narki  może  też doskonale  pełnić  rolę  reklamówki.  Goście  odwie
dzający nasze  uzdrowisko  na pewno  będą  zadowoleni,  gdy  znaj
dą  na  stoliku w wynajętym  pokoju,  informator z kolorową  mapą 
miasta  wewnątrz.  Zwłaszcza,  że znajdą  w nim  adresy  i telefony 
instytucji,  przychodni,  aptek,  urzędów  pocztowych,  hoteli, re
stauracji,  placówek  kulturalnych,  obiektów  sportowych,  krótki 
opis  szlaków  turystycznych  i spacerowych,  a nawet  godziny  roz
poczęcia  mszy  świętej  i nabożeństw  w  kościołach.  Książeczka 
jest  dwukolorowa,  a dzięki  grafikom  Bogusława  Heczki,  ładnie 
się  prezentuje. 

Powstanie  Mini  Przewodnika  sfinansował Urząd  Miasta,  ale  nie 
może on zarabiać na sprzedaży swoich wydawnictw.  Dlatego  wszy
scy właściciele  i zarządzający obiektami  hotelowymi,  biurami  pod
róży,  restauracjami  mogą  kupić  informator  „po  kosztach  produk
cji" , za jedyne  80 groszy,  otrzymując oczywiście  fakturę VAT. 

Za rządzeń ie  n r  10/01 
Wojewody  Śląskiego 

z  dnia  11 stycznia  2001 r. 
w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających 

do  Rady  Miasta  Ustroń  w okręgu  wyborczym  nr  7 
Na  podstawie  art.  192 i art. 193 ust. 1 ustawy  z dnia  16 lipca 
1998  r.   Ordynacja  wyborcza  do rad gmin,  rad powiatów  i 
sejmików  województw  (Dz.  U. nr 95,  poz.  602  i Nr  160, poz. 
1060) w związku z uchwałą  nr XXV I  1/291/2000  Rady  Miasta 
Ustroń z dnia 28 grudnia 2000  r. w sprawie wygaśnięcia  mandatu 
radnego,  po  zasięgnięciu  opinii  Zastępcy  Wojewódzkiego 
Komisarza  Wyborczego  w Bielsku    Białej, 
zarządza  się, co następuje: 

Zarządza się wybory  uzupełniające do Rady  Miasta  Ustroń w 
okręgu wyborczym  nr 7, w którym  wybiera się jednego  radnego. 

§ 2 
Datę  wyborów  wyznacza  się na niedzielę  25  marca  2001 r. 

§ 3 
Dni,  w  których  up ływają  terminy  wykonania  czynności 
przewidzianych  w  Ordynacji  wyborczej  do  rad gmin,  rad 
powiatów  i sejmików województw określa  kalendarz  wyborczy, 
stanowiący  załącznik do zarządzenia. 

§ 4 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni od  dnia 
ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

Wojewoda  Śląski 
Wilibald  Winkler 

UZUPEŁNIAJĄC E 
WYBORY DO RAD' 

KALENDAR Z  WYBORCZ Y 
do  wyborów  uzupełniających  do Rady  Miasta  Ustroń 

Termin  wykonania 
czynności  wyborczej 

Treść  czynności 

do  19 stycznia 2001 r.   podanie do publicznej wiadomości  i ogło
szenie w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
twa  Śląskiego  zarządzenia  Wojewody  Ślą
skiego w sprawie przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do Rady Miasta  Ustroń 
w okręgu  wyborczym nr 7 

do 9 lutego 2001 r.   podanie do publicznej wiadomości, w for
mie  obwieszczenia,  informacji  o  okręgu 
wyborczym, jego granicach, numerze  i licz
bie radnych  wybieranych  w okręgu  wybor
czym  nr 7 oraz  o  wyznaczonej  siedzibie 
Miejskiej Komisji  Wyborczej 

do 8 lutego 2001 r.    powołanie  przez  Zastępcę  Wojewódzkie
go Komisarza  Wyborczego w Bielsku  Bia
łej Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu 

do 23  lutego 2001 r. 
do godz.  24.00 

zgłaszanieMiejskiej Komisji Wyborczej w 
Ustroniu  list  kandydatów  na  radnego, 
w okręgu  wyborczym nr 7 

do 4 marca 2001 r.   powołanie przez Zarząd Miasta Ustroń Ob
wodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Ustroniu 

 podanie do publicznej wiadomości, w for
mie obwieszczenia,  informacji o numerze i 
granicach obwodu głosowania oraz o wyzna 
czonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do  10 marca 2001 r.    rozplakatowanie  obwieszczenia  Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Ustroniu o zarejestro
wanych  listach  kandydatów  na radnego, w 
okręgu  wyborczym nr 7, zawierających nu
mery  list, dane o kandydatach  wraz z ewen
tualnymi oznaczeniami  kandydatów  i list 

do  11 marca 2001 r.   sporządzenie spisów wyborców,  dla okrę
gu wyborczego nr 7, w Urzędzie  Miejskim 
Ustroń 

24 marca 2001 r.   przekazanie Przewodniczącemu  Obwodo
we Komisji  Wyborczej nr 7 w Ustroniu  spi
su  wyborców 

25 marca 2001 r. 
godz. 6.00  20.00 

  głosowanie 

Zgłoszenia  kandydatów  do składu  Miejskiej  Wyborczej Wy
borczej w Ustroniu  przyjmowane są w siedzibie  Zastępcy  Woje
wódzkiego  Komisarza  Wyborczego  w Bielsku   Białej,  ul.  Pia
stowska  40, pokój  119  w  budynku  Śląskiego  Urzędu  Woje
wódzkiego  Placówki  Zamiejscowej w Bielsku   Białej,  tel.  (033) 
8136357,  fax (033) 8136267.  Termin  zgłaszania  komitetów  wy
borczych  do składu  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Ustronoiu 
rozpoczyna  się z  dniem  27 stycznia  2001  r. i upływa  w dniu  5 
lutego  2001  r.(poniedziałek)  o godzinie  12.00.  Obsługę  Zastęp
cy  Wojewódzkiego  Komisarza  Wyborczego  w Bielsku    Białej 
zapewnia  Delegatura  Wojewódzka Krajowego Biura  Wyborczego 
w  Bielsku    Białej,  ul. Piastowska  40, pokój  119   w  budynku 
Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Placówki  Zamiejscowej  w 
Bielsku    Białej,  tel/fax  (033)  8136374,  teł. (033)  8126039, 
fax (033)  8136267.  Delegatura  Wojewódzka w Bielsku   Białej 
pracuje od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7.30 do  15.30. 
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CO  NAS  CZEKA 

OGŁOSZENIA  DROBNE 
Videofilmowanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„MIS S  K"    jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70  a. 
Zapraszamy. 

„U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27,  tel. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
dancingi,  domowa  kuchnia. 
Zapraszainy. 

Anglia    przetwórnie,  budowy,  kursy 
językowe. 
Tel. (033) 815840608,  0605043346. 

Biuro  rachunkowe z  licencją. 
Tel.  8544720. 

Nowo otwarty punkt   Ustroń   Jclenica 
12    prowadzi,  oferując niskie  ceny: 
sprzedaż  opon,  wulkanizację,  myjnię. 
Czynne codziennie od  800 do  18°°'. 
Tel. 8544759.85421 98. Zapraszamy. 

Wynajmę umeblowany  pokój  pani. 
Tel.  8547137  wieczorem. 

Kupię  dom  do  remontu    okolice  ul. 
Traugutta. Tel.  8541978 

Malowanie,  kafclkowanic,  ocieplanie 
budynków. 
Tel.  8545402,  0502619214. 

Poszukuję  pracowników  do  malej 
gastronomii.  Tel.  8545812. 

Centrum  Chirurgii  „VARmed"  
bezpłatne  zabiegi  operacyjne,  kontrakt 
z  Śląską  Kasą  Chorych.  10°°    14°°. 
Tel.  8542307.  wew.  461.  Zakład 
Przyrodoleczniczy kolo basenów p. 133. 

Zamienię M3 własnościowe. Manhatan  na 
M2 w Ustroniu. 43502 Czechowice 2. skr. 
poczt.  53. 

Zespół  muzyczny,  dwuosobowy. 
Tel.  8542517 

Pokój z  łazienką  do wynajęcia. 
Tel.  8545149. 

Cale  „Elba"   zapraszamy  w soboty  na 
  taneczne,  zapewniamy 

kameralną  atmosferę, ciekawy  wystrój, 
ponadto  organizujemy  kuligi. 
Tel. 8547332. Ustroń, ul. Lipowska 152. 

Sprzedam  Atlas do  ćwiczeń. 
Tel.  8530073. 

Agencja PZU 

 OC (wpłaty),  AC, NW. 
Zielona  Karta 

 budynki,  mieszkania,  firmy 
 polecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 

Zadzwoń    przyjedziemy 
tel. 0608  615  014,  8543627 
Biuro:  ul.  Sikorskiego  18,  Ustroń 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Stała  wystawa  etnograficzna. 
Muzeum  czynne:  od  917. 

GALERIA  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „Na  Go jach"  B&K  HECZKOWIE 
ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7,  teł.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16. w  soboty  9    13. 

B I U R O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś. 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Obrazy  Bvgeni  Afanassicva. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  niedzieli  10.0017.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od  9.00  do  17.00,  soboty  od  9.00  do  13.00. 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28.  tel.  8542906. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22.  fax  854  18  14 

 poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
p iątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  w  dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum). 
piątki  godz.  i6.00  do  17.30: 

—  Konwersaeyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
—  grupa  dla  współuzalcżnionych  wtorek  17.00    19.00 
—  grupa  AA  czwartek  17.00    19.00 

SKLEP  CAŁODOBOWĄ  g \  g  §  J * ' |  Zakupi)  na  telefon! 
spożi/u/czoprzetnys(ou?ijW  1   f  W CENTRUM  USTRONIA 
43450  Ustroń  _  .  ^ r r 0 r r f  0  7 7  *  DOWÓZ  GRATIS!!! 
ul.  3  Maja  28  Tel.  21)  ˇ1  OD ¿I'1)0' 10 Honorujemy karty kredytowe! ...piwosze  udali  się na narty.  Fot.  W.  Suchta 
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M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  I leczko 
Wystawy  czasowe: 
—  „Tajemnice  i skarby Ziemi  Cieszyńskiej"   geologia,  paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzisława  Jonszty  i  Kazimierza  Płacheckiego  oraz 
fotografia przyrodnicza  Marka  Śnicgonia  (6.01.  do  5.03.  2001  r.) 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9    14. 

w soboty  9    13,  niedziele  1 0  13. 

KINO , . Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fa\  8541640 

25.01.  godz.  16.30  Kosmiczni  kowboje    sensac.przygodowy 
godz.  18.45  Co  kryje  prawda    horror 

2631.01.  godz.  18.00  Tańcząc  w  ciemnościach    psychologiczny 
godz.  20.30  Gladiator    kostiumowy 

1.02.  godz.  16.00  Tańcząc  w  ciemnościach    psychologiczny 
godz.  18.30  Gladiator    kostiumowy 

Kino  premier 
25.01.  godz.  21.00  6ty  dzień    sensacyjny 
1.02.  godz.  21.00  Shaft    sensacyjny 

Bary  zasypało...  Fot.  W.  Suchta 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 
ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—"Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z  Nicrodzimia  (do  30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  we wtorki  9    18,  środy,  czwartki  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do 27 stycznia  apteka  „Elba"  ul. Cieszyńska  2. 
Od  27 stycznia  do 3  lutego  apteka  „Myśliwska"  ul.  Skoczowska  111 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

IMPREZ Y 
2628.01.  Konferencja otwarta pt. IzraelBoże  Wybranie 

Fundacja  „Życic  i Misja" 
29.01.  godz. 18.00  Spotkanie  z  dr.  Bobem  Evanscm  pt.  Pięć 

kluczy  do  szczęścia  w małżeństwie   Fundacja 
„Życi e  i Misja" 

9.02.  godz.  19.30  Karnawał  po góralsku  z zespołami  „Torka" i 
„Tumioki"   MDK  „Prażakówka" 



7  stycznia  w  MD K  „Praża
kówka"  odby ło  się  zebran ie 
s p r a w o z d a w c z o  w y b o r c ze 
koła  UstrońWisła  Polskiego 
Związku  Wędkarskiego.  Obra
dy prowadził  Jan  Gołiszewski. 

Sprawozdania  przedstawiły 
poszczegó lne  sekc je  ko ła, 
w  tym  działająca  od  niedawna 
straż  rybacka,  której  przewod
niczy  Andrzej   Cieślar.  Straż 
powołana  została  w  ubiegłym 
roku  uchwałą  Rady  Powiatu 
i na  razie jest  w  fazie  organiza
cyjnej. Do  tej pory  przeprowa
dzono  dwie akcje, nie udało  się 
jednak  u jąć  k łusown ików. 
Sprawozdanie  odczytała  skarb
nik  Elżbieta  Tyrn a    wydatki 
pochłonęły  w 2000  r.31.535  zł. 
Prezes  koła  Władys ław  Sa
necki  odczytał  sprawozdanie 
Zarządu.  Koło  liczyło  w  2000 
r.  160  członków,  obecnie  po 
wyodrębnieniu  się koła w  Kuź
ni  Ustroń  członków jest  mniej, 
niestety  nie  wiadomo  jeszcze 
którzy członkowie  zdecydowa
li się  przejść  do  Kuźni.  Niepo
kojący  jest  brak  młodzieży  w 
kole.  Rybacy  z  Ustronia  i  Wi
sły  w  ubiegłym  roku  przepra
cowali  1981  godz in.  Ko ł o 
u t rzymu je  s taw  w  Po lan ie. 
W  wyniku  interwencji  wędka
rzy  prokuratura  podejmowała 
dochodzenia  w  związku  z  za
nieczyszczaniem  wód. 

Po sprawozdaniach  dyskuto
wano  nad  aktualnymi  proble
mami  koła.  Wiele  kontrower
sji  budzi  powstanie  nowego 
koła  w  Kuźni  Ustroń,  które 
działa  od  23  listopada  2000  r. 
Tworzą  je byli  członkowie  sek
cji  Kuźni  Ustroń, przy czym  nie 
wiadomo  do końca kto.  Niektó
rzy  członkowie  z  Kuźni  przy
szli  na  zebranie  do  Prażaków
ki  tak jakby  nie  mogli  się  zde
cydować,  do którego  kola  chcą 
należeć. W dyskusji  podkreśla
no,  że  członkowie  muszą  się 
wyraźnie  opowiedz ieć  gdzie 
należą.  Mówiono  także, że  wła
dze  okręgu  PZW  powinny  wy
dzielić  odcinek  Wisły,  którym 
będz ie  się  op iekować  nowe 
kolo.  Teraz  bowiem  tylko  ło
wią,  nie  mając  żadnych  obo
wiązków.  Genera ln ie  j ednak 
deklarowano  wole  współpracy 
z  nowym  kołem  w  Kuźni 
Ustroń. 

Dyskutowano  także nad  licz
bą  godzin  do  przepracowania 
przez  członka  w  roku  na  rzecz 
koła.  Okazało  się,  że  przy  sta
wie  na  Polanie  przepracowano 
w  sumie  1600  godzin. 
 Tyl e  godzin,  to  my  tam  chy
ba  kopiemy  nowy  staw    dzi
wi ł  się jeden  z  wędkarzy. 

Prezes tłumaczył, że  mnóstwo 
czasu  pochłania  zarybianie,  po 

czym  przegłosowano  10 godzin 
jako  dalej  obowiązującą  ilość 
czasu  do  przepracowania. 

Padały  też  głosy,  że  składki 
są  zbyt  wysokie  przez  co  węd
karstwo  staje  się  sportem  eli
tarnym.  Pozostawiono  jednak 
składki  na  niezmienionym  po
ziomic. 

Dłużej  dyskutowano  nad  za
rybianiem  rzek  i  potoków.  W 
ubiegłym  roku  wypuszczono 
do  wód  około  200.000  naryb
ku  pstrąga  potokowego.  Obec
ny  na  zebraniu  przedstawiciel 
Zarządu Okręgu  Tomasz  Cwy
nar   mówił,  że  nadal  obowią
zuje zakaz zarybiania  wód  gór
skich  tęczakiem  czyli  pstrą
g iem  tęczowym.  Usun iec ie 

no  tam  całe  życie    mówiono. 
Ni e  dotyczy  to  zresztą  tylko 

Bładniczki.  W podobny  sposób 
do  regulacji  innych  potoków 
przymierza  się  Okręgowa  Dy
rekcja  Gospodarki  Wodnej. 
  W  końcu  kt o  jest  gospoda
rzem  tej   z i em i?  M y  czy 
O D G W ?    pytano. 

Na jbardz iej  bulwersowało, 
że  za  takie  nieodpowiedzialne 
regulacje  nikt  nie  odpowiada, 
choc iaż  nagminnie  łamie  się 
ustawę o ochronie  ryb. W  Bład
niczce  przed  regulacją  pływa
ły  pstrągi,  które  po  prostu  wy
bito.  Pewnego  dnia  wjechała 
koparka  i  nikt  się  nie  oglądał 
na  to,  że  tam  są  ryby.  A  prze
cież  ryby  w  potokach  to  pro

WPUŚCIĆ  TĘCZAK A 

Dyplom  honorowy  odbiera  E.  Tyrna.  Fot.  W.  Suchta 

tego  zakazu  byłoby  wyjściem 
z  obecnej  trudnej  sytuacji.  Na 
za ryb ian ie  brak  p ien iędzy, 
a  narybek  tęczaka jest  trzy  razy 
tańszy.  Innym  n iepoko jącym 
zjawiskiem  jest  podchodzenie 
coraz  wyżej  k lenia,  k tórego 
można  j uż  spotkać  w  Wiśle 
w  Nierodzimiu. 

Wędkarze  mówili  o  błędnej 
polityce  prowadzonej  przy  za
rybianiu.  Wpuszczanie  pstrąga 
do  Wisły  w  Skoczowie  powo
duje,  że  jedynie  żer  mają  pta
ki ,  a  ryby  nie  mają  szans  prze
żyć.  Dlatego  celowym  jest  za
ryb ian ie  górsk ich  po toków 
pstrągiem. Co do pstrąga  tęczo
wego,  to  postanowiono  zwró
cić  się  do  władz  PZW  o  uchy
lenie  zakazu  zarybiania  wód 
górskich  tęczakiem. 

Co do zarybiania  potoków,  to 
s tw ie rdzono,  że  n ied ługo 
w ogóle  nie będzie  to  możliwe, 
jeżeli  nadal  będzie  się j e  beto
nować. 

Regu lac ja  B ładn iczki 
w  Ust ron i u  to  ba rba rzyń 
stwo,  któr e wskazuje  na  brak 
kompetencji  tych,  którz y  do 
tego  doprowadzi l i .  Zniszczo

mocja miasta  uzdrowiskowego. 
Na  całym  świecie  dba  się  o 
ryby,  tylko  nie  u nas.  Podobna 
sytuacja miała  miejsce w  poto
ku Jawornik,  gdzie  przed  regu
lacją  było  mnóstwo  ryb,  obec
nie  zaś  jest  to  skanalizowany 
ciek. 

Omawiano  także  funkcjono
wanie  stawu  na  Polanie.  Usta
lono,  że  karnet  uprawniający 
do  łowienia  na  stawie  koszto
wać  będzie  170  zł  plus  cztery 
godziny  pracy  na  rzecz  koła. 

Stale jest nie załatwiona  spra
wa  możliwości  wędkowania  na 
zaporze  w Wiśle Czarnem.  Pre
zes  zapewniał,  że  prowadzone 
są  na  ten  temat  rozmowy. 

Inna drażliwa sprawa  to  węd
karze  z  innych  kół  łowiący  w 
Wiśle  i  Ustroniu.  W  niektóre 
weekendy jest  ich bardzo  dużo, 
a  ich macierzyste  koła nie  przy
czyniają  się do  np.  zarybiania. 
Powinny  mieć  to  na  uwadze 
władze  PZW. 

Prezes  W.  Sanecki  zapropo
nował  zmianę  regulaminu  po
przez  wprowadzen ie  punktu 
mówiącego,  że  łowienie  nie
zgodne  z  zasadami  jest  trakto

wane  tak samo jak  łowienie  bez 
ważnej  karty  i z  takimi  samy
mi  konsekwenc jami.  Prezes 
zaproponował  również  ścisłą 
wspó łpracę  z  nowym  kołem 
w  Kuźni  Us t roń,  p rzede 
wszys tk im  przy  zaryb ian iu 
Wisły.  Zaproponował  również 
skierowanie  do  władz  okręgu 
wniosku  w sprawie  takiego  za
rybiania,  by  nie  marnować  na
rybku 

Zebranie  było  okazją do  wy
różnienia  naj lepszych  człon
ków    w  wędkarstwie  spławi
kowyni  Andrzej a  Jaszowskie
go  i w wędkarstwie  muchowym 
Zb ign iewa  Wantu łę.  Koło 
w 2000  roku  przeprowadziło  5 
zawodów,  w  których  uczestni
czyło  130  wędkarzy.  W  spra
wozdaniu  z  działalności  klubu 
muchowego  w  kole  wyróżnio
no  Henryk a  Karaska,  Stani
sława  Jurzykowskiego  i Bog
dana  Kozyrę.  Największym 
sukcesem  sportowym  w  ubie
głym  roku  było zdobycie  przez 
drużynę  muchową  koła  PZW 
UstrońWisła  mistrzostwa  o
kręgu.  W  związku  z  wyróżnie
niami  S tan is ław  Błaszczyk 
pytał  kto  wywalczył  w  2000  r. 
Puchar  Przechodni  Prezesa. 
Okazało  się,  że  Puchar  wywal
czył  pytający S.  Błaszczyk,  po 
czym  przeproszono  go  za  po
minięcie  w  odczytywaniu  naj
lepszych  wędkarzy. 

W ładze  okręgu  PZW  nie 
przyznały  odznaczeń  wędka
rzom  z  Ustronia  i  Wisły  i  dla
tego  Zarząd  Koła  postanowił 
na jaktywnie jszych  cz łonków 
wyróżnić  dyplomami  honoro
wymi,  które otrzymali:  Elżbie
ta Tyrna , Jan  Gluza  i Jan  Po
lok.  Podczas  zebrania  odbyły 
się  wybory  władz  koła.  Preze
sem  ponownie  wybrano  Wła
dys ława  Saneck iego  zaś 
członkami  Zarządu  Koła  zosta
li :  Elżbieta  Tyrna ,  Jan  Gołi 
szewski,  Ryszard  Szymkie
wicz,  Stanisław  Jurzykowski , 
Henry k  Karasek,  Rudolf  Po
lok ,  Bogdan  Kozy ra ,  Jan 
Szturc,  Andrzej   Cieślar,  Je
rzy  Bujok .  Wybrano  też  dele
gata  na  zjazd  okręgu,  którym 
został  Jan  Gołiszewski. 

Wojsław  Suchta 

C e n t r u m  E d u k a c y j n e 

ul .  A . B r o d y  4 ,  U s t r o ń 

KURSY 
PRZEDMATURALNE 

J.POLSKI  J. ANGIELSKI 
MATEMATYKA  HISTORIA 

zapisy do 25 stycznia 
(pn.p t od 12.00 do 17.00) 

tel.  8545628,  tel.  kom.  0602651926 

w w w . l i b r a . e d u . pl 
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Podczas  treningu  na  lodowcu.  Fot.  W.  Suchta 

BUSTERSI W KADRZE 
Dobre  wyniki  odnotowują  snowboardziści  z  Ustrońskiego  Klu

bu  Sportowego  „Busters".  Trening  na  lodowcu  daje efekty  i choć 
bezpośrednio  przed  sezonem  brak  śniegu  uniemożliwi! treningi,  to 
zawodnicy  z Ustronia  zaczynają się  liczyć w kraju. Potwierdzili  to 
na  rozgrywanych  1011  stycznia  w  Szczyrku  Mistrzostwach  Pol
ski.  Wicemistrzynią  Polski  juniorek  w  slalomie  gigancie  została 
Katarzyn a  Wiejacha,  Marci n  Szeja  zajął 5 miejsce wśród  junio
rów, a  Krzysztof  Cimek  był 4  w  slalomie  specjalnym  seniorów. 

Dobre  wyniki  również  w  poprzednich  startach  sprawiły,  że  za
wodnicy  ustrońskiego  klubu  powołani  zostali  do  reprezentacji 
kraju.  K.  Wiejecha  reprezentować  nas  będzie  na  Mistrzostwach 
Świata juniorów  w Austrii,  natomiast  Katarzyn a  Lewieniec  i M. 
Szeja pojadą  na Olimpiadę  Młodzieży,  która odbędzie  sie w  mar
cu  w  Finlandii.  Po  tych  pierwszych  sukcesach  prowadzący  UKS 
„Busters"  Andrzej  Szeja  powiedział: 
  Miin o  braku  treningu  w  ostatnich  tygodniach  w  pierwszych 
zawodach  nasi  zawodnicy  wypadli  bardzo  dobrze.  Obecnie 
trudn o określić jak dalej   będzie wyglądał  nasz sezon  startowy, 
a  to ze względu  na  bardzo  trudn e  warunk i  śniegowe.  Zawody 
są  odwoływane,  termin y  się  zmieniają.  Jako  że  część  naszych 
zawodników  została  powołana  do  reprezentacji  przygotowu
jemy  nowy  cykl  startów,  tak  aby  mogli  również  startować  za 
granicą  i  tam  się  sprawdzić.  Chcemy  też,  by  nasi  zawodnicy 
zaczęli  zdobywać  punkt y  FIS.  Już  teraz  możemy  powiedzieć, 
że  zakwalifikowani e  trzech  osób  do  reprezentacji  kraj u  z  tak 
małego  klubu  jak  nasz,  to spore  osiągnięcie.  (ws) 

Taki  se  bajani... 
Fort  czegoś i  chladóm  w  tych  s woj ich papiórzyskach,  czytóm 

swój  ślahikorz,  w kierym  spisujym  to  moji  bajani.  W  papiórach 
natrefdach  na takóm pieśniczke,  co jóm  p. Szczurek  napisol: 

„  Obok  Czantorii  nad  rzeką  Wisłą 
dolina  słońca  rozlega  się. 
Tutaj wczasowicz  zmierza  z  walizką, 
Albo  samotnie,  albo  też  nie. 
Refren:  Potok Jaszowiec  samotnie  szumiał 
Gwarzył  z lasami  i  groniami 
Teraz tu gwarno,  stoją  tu  szwarno, 
Piękne pałace  z  gościńcami. 
Nauczyciele  byli  tu  pierwsi 
Stoją  nad rzeczką pod  jaworem. 
Relaks  na górze,  a Juhas  w dole. 
W Jaszowcu  wczasy  to  swawole. 
Refren:  Potok  Jaszowiec... 
U nas  wesoło gra  muzyczka 
Do tańca żwawo   śmiech  to  zdrowie 
Zrobimy  sobie  małe  kółeczko, 
Zanućmy  wszyscy  tę  melodię. 
Refren:  Potok  Jaszowiec..." 
Te pieśniczke  i wieła inkszych p. Szczurek śpiywoł  wszyńdzi  tam, 

kaj był pytany  do granio  i śpiywanio   Ustróniokóm,  leinikorzóm, 
gościom  proszonym  do  Ustrónio.  Tak też kiesi zaśpiywoł  i zagroł 
na pile  w „  Kubusiu ", kaj my gościli  Madziarów  s  Hajdunanasz. 

Kiery jeszcze  pamiynto  Dóm  Kultury  w Jaszowcu  i że  tam  p. 
Szczurek  był  kiyrownikym?  Już  mało  isto gdo, jeszcze  może  Ja
szowczanie.  W tym  Dómu  Kultury  był  też p.  Raszyk.  Mój  braci
szek okłudzoł  letnikorzy po Jaszowcu,  Ustroniu  i po naszych  gra
ni ach.  Po pole dniu zaś,  a bo  wieczorami  wszyscy  trzo  zabawiali 
gości  (bo i Ustróniocy  tam prziychodzili)  śpiywkami,  rozmaitymi 
wiecami  i godkami  nó  i gróm  na harmoniji  i pile. 

Kiesi pamiynlóm,  siedzieli  my se prziy  stole  we  Wilije.  Chcieli 
my se posłóchać  kolynd  i włączyli  my  telewizor.  Prowie  pokazo
wali, jak  to  ludzie  ze  Śląska  łodpoczywajóm  we świynta  w  na
szych  Beskidach.  Pokazujóm  Dóm Kultury  w Jaszowcu   pełniut
ko sala  ludzi   a prziy  gojiczku  stój i mój  braciszek  i śpiywo,  a p. 
Szczurek prziygrywo  na harmoniji.  Możecie  se przedstawić,  wie
la to było wrzasku w chałpie  i radości, jak  moji dziecka  uwidzialy 
luj ca w  telewizyji. 

Wszyscy trzo już  sie pominyli.  Spóminajóm  jich  isto jyny  bliscy. 
A Dóm  Kultury  w Jaszowcu?  Sypie  sie  i odchodzi  w  niepamięć. 
Zustanie  ślad  isto jyny  w papiyrach.  Mierzko. 

Hanka  lod  Śliwków 

POZIOMO:  1) fąjtłapa, niedorajda. 4) owoc  nielot, 6) marka 
ciężarówek, 8) kolor karciany, 9) państwo azjatyckie,  10) mieć 
własne, 11) chłop dawniej, 12) rodzaj zasłony,  13) pochodzenie 
czegoś.  14)  towarzyszenie  śpiewem,  15)  miasto  w  stanie 
Waszyngton.  16) ludzie doświadczeni,  17)  imię Szewińskiej, 
18) piłka za  linią boczną.  19) peruwiańskie góry, 20) brać się 
za coś (dawniej). 

PIONOWO:  1)  w  kosmosie,  2)  wielobok,  3)  dla  kanarka, 
4) odprowadzają  ścieki,  5) ze stolicą  Delhi,  6) styl  w sztuce, 
7)  antonim  pamięci,  II )  do  smarowania  masłem.  13)  kiść 
winogron.  17) sfera  osobowości. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  hasła mija  10 lutego  b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z numeru  1 

N O WY  ROK,  N O WY  W I EK 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  H E L E NA  G Ł A Ż E W S K A, 
Os.  Manhatan  3/32. 

Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł  3 0  z ł 
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