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Dlaczego pozbył się pan konia?
Ze względów ekonomicznych. Nie opłacało się go trzymać.
Oprócz tego przy dzisiejszym ruchu na drogach w mieście,
niemożliwa jest jazda wozem. Ztychdwóch powodów musiałem
pozbyć się konia. Jak jeszcze pracowałem w MPGK, to miałem
parę koni i woziłem pogrzeby. Musiałem także jeździć z rachun
kami do Cieszyna, do byłego kierownika wydziału komunikacji
Kamińskiego. Kiedyś podpisał mi rachunki i mówi: „Panie
Bukowczan, wspomni kiedyś pan na moje słowa. Po Ustroniu
koniem będzie już niemożliwością jeździć i poczciwe koniki
zostaną zlikwidowane". Niestety, już do tego doszło, że można
na palcach policzyć konie w Ustroniu.
W takim razie czym pan teraz jeździ?
Posiadam dwa ciągniki — Ursus i jeden taki mniejszy niemiecki,
którego używam do ziemniaków, buraków czyli do lżejszych
prac. Ursus zaś służy mi do cięższych prac związanych z produk
cją rolną.
Czy ma pan problemy, gdy wyjeżdża pan traktorem na główną
ulicę miasta?
Jest to napewno bardzo kłopotliwe. W mieście jest taki ruch, że
czasem trzeba czekać nawet 15 minut, nim się człowiek dostanie
na główną drogę.
Jakim sprzętem oprócz traktorów jeszcze pan dysponuje?
Jest maszyna do zbierania siana, maszyna taśmowa do jego
obracania czyli tzw. taśmówka, siewnik, pług, brony, kul
tywator. Wszystkie maszyny są dostosowane do ciągnika, gdyż
te co kiedyś były konne zostały przerobione na ciągnikowe.
Część z tych maszyn dostosowałem sam, a częściowo dawało się
je do ślusarza i spawacza, gdyż niestety nie posiadam spawarki.
Jaka jest wielkość pańskiego gospodarstwa i co pan głównie
uprawia?
Gospodarstwo ma 7 hektarów, z czego 3 dzierżawię na zielonki.
Pola znajdują się na Jelenicy oraz za stacją benzynową pod
brzegiem. Uprawiam ziemniaki dla własnych potrzeb, buraki
pastewne, sieję też zboże, lecz tylko po to, aby wystarczyło dla
kurek. Reszta gospodarstwa jest przeznaczona na zielonki czyli
na siano.
He osób pracuje w gospodarstwie?
W tej chwili trzy. Ja, żona i najstarszy syn.
Jak dawniej wyglądało rolnictwo w Ustroniu?
Pracowało się konikami, prymitywnie. Zbocza takie jak Zawo
dzie, które w tej chwili nie są uprawiane, kiedyś były. I nawet
muszę przyznać, iż były one urodzajne m. in. dlatego, że
pracowano końmi. W tej chwili są ciągniki, więc nie da się rady
uprawiać tych terenów i gospodarka rolna trochę podupadła.
Także maszyny były bardzo prymitywne, jednak bardzo dobrze
się nimi pracowało. Co prawda za końmi trzeba się było
nachodzić, a na ciągnik się siądzie i za chwilę wszystko jest
zbronowane, jednak konie tak ziemi nie ubiły jak traktor.
Kiedyś była ona dużo pulchniejsza. Obecnie ziemia jest niesa
(dokończenie na str. 2)
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24 lutego odbyła się 9 sesja
Rady Miejskiej. Obrady pro
wadził przewodniczący RM
Franciszek Korcz.
Wyjątkowo nikt z mieszka
ńców nie skorzystał z moż
liwości zapytania władz mias
ta o aktualne problemy. Sytu
acja taka wydarzyła się po raz
drugi w historii ustrońskiego
samorządu po 1992 roku, czy
li od czasu wprowadzenia na
sesjach punktu „zapytania
mieszkańców".
F. Korcz poinformował ra
dnych, że wpłynęła już jedna

interpelacja radnego Henryka
Hojdysza w sprawie remontu
ulicy Choinkowej oraz pod
łączenia stacji transformato
rowej wykonanej przy udziale
mieszkańców. Burmistrz Ka
zimierz Hanus w swej odpo
wiedzi stwierdził, że w budże
cie nie przewidziano pieniędzy
na remont ul. Choinkowej
i dlatego w tym roku możliwe
są jedynie bieżące naprawy.
Podłączenie stacji transforma
torowej jest w gestii Zakładu
Energetycznego.
(dokończenie na str. 4)

Salon Mody dla Pań
zaprasza codziennie w godz. 10.00—20.00
oferując swoim klientom:
— stroje wieczorawowizytowe
— elegancką konfekcję
— wytworną bieliznę
— obuwie z najszlachetniejszych skór

Ustroń, ul. Daszyńskiego 70a
obok „Winters Restaurant"
^

(dokończenie ze str. 1)
mówicie ubita przez ciągniki. U nas, w terenach górzystych jest
bardzo ciężka gleba, która bardzo łatwo się ubija. Zyskuje się na
czasie, ale traci na urodzajach.
Czy zauważył pan jakieś zmiany w opłacalności produkcji po 89
roku?
Zmiany są bardzo duże. Jeśli chodzi o produkcję rolną, to w takim
gospodarstwie jak moje, nie kalkuluje się przestawienie na jeden
kierunek. Jest to w mieście, a zawsze jest smród od zwierząt.
Hodowałem już świnki, kury, kaczki, lecz od wszystkiego jest
smród wychodzący na miasto. Z tego powodu są skargi. W tej
chwili przestawiłem się na krówki mleczne. Jest to częściowo
opłacalne, gdyż jest zbyt na mleko, ale za parę lat krówki nie będą
się u nas kalkulowały. Powód jest taki, że Ustroń jest miastem
uzdrowiskowym, a uzdrowisko wypiera gospodarstwa.
Jaki pan posiada inwentarz zwierzęcy?
Mam 7 krówek, ponad 50 kurek, hoduję także świnki „wietnams
kie". Te ostatnie są bardzo popularne i myślę je trochę rozszerzyć
i hodować na sprzedaż. To wszystko, gdyż jeżeli prowadzę jeden
kierunek mleczności, to nie można przestawiać się na jakiś inny
kierunek produkcji.
Czy zwierzęta różnią się między sobą charakterem?
Tak. Na przykład świnki wietnamskie na głos mojej żony od razu
do niej przychodzą. Także każda krówka ma swoje imię na które
reaguje. Niektóre zwierzęta są bardzo złośliwe, a dotyczy to
szczególnie krówek. Bodą, nie chcą się doić. Takie się z gospodars
twa eliminuje.
Z takimi trudnościami się pan boryka?
To jest bardzo trudne pytanie, gdyż trudności jest bardzo wiele. Są
one związane z finansami. Podatki i wszystkie opłaty pochłaniają
tak wiele pieniędzy, że brakuje ich na jakieś większe dofinan
sowanie produkcji. Chciałoby się jeszcze mieć to czy tamto,
ulepszyć co nieco, jednak ze względu na rozbudowę miasta jako
uzdrowiska nie jest to możliwe. Po za tym nie pozwala mi na to
wiek. Innym problemem są zwierzęta. Kiedyś jak były jeszcze
gospodarstwa na Zawodziu, to rolnicy sadzili ziemniaki, buraki,
fasolę, więc zwierzyna leśna miało co pod Równicą jeść. Aktualnie
znajdują się tam domy wczasowe i ta zwierzyna zaczyna schodzić
w dół jak najbliżej zagród ludzkich. Ja nie sadzę już fasoli, gdyż
wszystko zostałoby splądrowane przez jelenie i sarny. Posadziłem
w zeszłym roku kapustę to cała została ścięta i skradziona przez
złodziei. Potem dla własnych zwierząt musiałem kupować ją na
targu. Kolejnym problemem jest zwózka, ponieważ trzeba jechać
przez całe miasto. Wszystko trzeba zabezpieczyć — światła
w ciągniku, fura z sianem musi być ładnie ograbiona, aby nie
zaśmiecać, trzeba uważać, by koła od ciągnika nie były za bardzo
zabrudzone itd.
Czy zarabia pan w jakiś sposób na turystyce?
Raczej nie. W1969 roku, gdy spalił się stary budynek, wybudowa
łem nowy. Wszystkie pieniądze na to poszły. Kiedyś nawet
myślałem o agroturyźmie, co nie wyszło właśnie z powodów
finansowych. Trzeba by bardzo dużo władować, żeby uruchomić
jakąś pijalnię lub jadłodajnię z potrawami regionalnymi. Na

Jeden z najładniejszych base
nów znajduje się w Wiśle. Pod
czas sezonu w weekendy szuka
tu ochłody 23 tys. osób. Atrak
cją są trzy wieże do skoków
i zjeżdżalnie dla dzieci i doros
łych. Od 26 lat szefuje tu ratow
nikszachista Józef Kujawa, któ
ry zna swój fach jak mało kto.
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W Cieszynie funkcjonuje 6
banków. Największy jest Bank
Śląski, a najstarszy Bank Spół
dzielczy, który powstał ponad
120 lat temu. Oprócz typowej
działalności BS zajmuje się wy
płacaniem zasiłków dla bezro
botnych na zlecenie Rejonowe
go Biura Pracy.
20 zespołów złożonych z bli
sko 600 śpiewaków, wystą
piło na VIII Festiwalu Chó
rów Polonijnych w Koszalinie.
Udane koncerty miał Polski
Zespół Śpiewaczy „Hutnik"

pewno byłby w tym jakiś interes, jednak nie ma za co go rozkręcić.
Może kiedyś moi synowie czymś takim się zainteresują i zajmą.
Reprezentuje pan jedną ze starszych rodzin w Ustroniu. Co mógłby
pan o niej powiedzieć?
Dawniej był tu niejaki Korzonek. Właśnie on wybudował ten
stary budynek, który się spalił. Po nim kupił to mój dziadek.
Następnie gospodarował ojciec, a teraz ja. Dawniej było duże
gospodarstwo, z biegiem lat zostało jednak podzielone pomiędzy
dzieci i bardzo rozdrobnione.
A co mógłby pan powiedzieć o sobie?
Skończyłem 7 klas szkoły podstawowej. Posiadam dyplom mist
rza rolnictwa, prawo jazdy, trzeci stopień sanitariusza, gdyż
pracowałem w pogotowiu, prowadziłem inseminacje czyli sztucz
ne unasienianie krówek przez 12 lat. Jednocześnie pracowałem
w zakładach i prowadziłem gospodarstwo. Mam w sumie przep
racowane w Polsce 28 lat, a obecnie rentę inwalidzką II grupy
i wyłącznie zajmuję się rolnictwem.
Czy pan może wie, skąd pochodzi nazwisko Bukowczan?
Niestety nie. Wiem, że kiedyś to było bardzo popularne nazwisko.
Gdy nie było jeszcze ulic, to gdy ktoś przyjeżdżał do ojca, nie
dowiedział się gdzie on mieszka, dopóki nie powiedział, że jedzie
do „Francka na Zopłoć". Było znacznie więcej takich nazw. Na
przykład tu niedaleko to było do Gluzy na Knoblochowice,
Cichego za kamieniołomem nazywali Cichym za Krzywonkiem.
Listonosz czy goniec z urzędu miejskiego miał napisane „koło
Cichego za Krzywonek", nawet wtedy gdy szedł do kogoś innego.
Wiedział on już, że to jest gdzieś w tamtej dzielnicy. Jeszcze mam
takie pisma, na których jest napisane tylko imię mojego ojca,
dzielnica i numer domu.
Tyle się teraz mówi o zdrowej żywności. Jakich nawozów pan
używa?
Gospodaruję bez kilograma sztucznych nawozów, a tylko na
gnoju i gnojowicy. W obecnym okresie dużą sztuką jest gos
podarować bez nawozów sztucznych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Łukasz Matuszka

.Jagoda" i „ M a l i n a " w pełnej krasie.

z Trzyńca, prowadzony przez
wiślanina Cezarego Drzewiec
kiego.
Na terenie Górnośląskiego
Parku Etnograficznego można
znaleźć wiele obiektów z regio
nu cieszyńskiego. Stoi tam stara
chałupa z Bażanowic, drewnia
ny piętrowy spichlerz z Simora
dza, cała zagroda z Brennej oraz
chaty z Trój wsi.
*
*
Uczniowie i absolwenci czes
kocieszyńskiego
Gimnazjum
Polskiego tworzą Zespół Pieśni

F o t . W. Suchta

i Tańca „Olza", który dał się
poznać również w naszym re
gionie. Występował kilkakrot
nie na wiślańskim TKB oraz
w Cieszynie. Grupa słynie z per
fekcyjnie opracowanego pro
gramu pieśni i tańców ludo
wych.
Blisko 2 mld zł wydano w ub.
r. w gminie Istebna na budowę
wodociągów. Funkcjonują już
w Istebnej i Koniakowie, a na
swoją sieć czeka Jaworzynka.
Roboty ruszą w br.
(nik)

25.02.1995 r.
O godz. 14.00 na ul. Lipowej
zatrzymano nietrzeźwego miesz
kańca Ustronia kierującego sa
mochodem żuk. Wynik badania
alkometrem — 0,62 prom.
25.02.1995 r.
O godz. 16.40 na ul. Daszyń

skiego zatrzymano nietrzeźwego
mieszkańca Bażanowic kierujące
go fiatem 126p. Wynik badania
alkometrem — 0,65 prom.
28.02./01.03.1995 r.
W nocy na ul. Daszyńskiego
zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę fiata uno, którym okazał się
mieszkaniec naszego miasta. Wy
nik badania alkometrem — 1,4
prom.
27.02. — Nakazano
zaprowa
dzenie porządków wzdłuż pawilo
nów przy ul. 9 Listopada.

24.02. — Na targowisku zatrzy
mano osobę, która dopuściła się
kradzieży. Skradziony towar zo
stał oddany właścicielowi.

Rocznicę 82 urodzin obchodził 2 marca znany historyk Józef Pilch.
Z tej okazji jubilatowi życzenia złożył burmistrz Tadeusz Duda,
naczelnik Wydziału Kultury UM Danuta Koenig, dyrektor Muzeum
Hutnictwa i Kużnictwa Lidia Szkaradnik.
r
*
Na ślubnym kobiercu stanęli:
25 lutego 1995 r.
Jolanta Jaszowska, Ustroń i Jarosław Gruszczyk, Ustroń
Ewa Cieślar, Ustroń i Jan Błahut, Pruchna
Bożena Gontarz, Ustroń i Tomasz Holona, Ustroń
Maria Martuś, Ciężkowice i Zenon Sikora, Ustroń
Jolanta Sidzina , Ustroń i Edward Stec, Ustroń

ir
24 i 25 II Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
zorganizował w Ustroniu X Ogólną Konferencję „Warsztat Pracy
Projektanta Konstrukcji". Wzięło udział około 250 projektantów z całej
Polski, w tym najwybitniejsi profesorowie — praktycy, tacy jak Maciej
Gryczmański, Andrzej Cholewicki, Krzysztof Dyduch, Kazimierz Fla
ga, Bohdan Lewicki czy Włodzimierz Starosolski. Obrady plenarne
odbywały się w auli filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zaś
spotkania dyskusje i prelekcje w DW Malwa w Ustroniu — Za wódziu.
Wszyscy uczestnicy konferencji zostali zakwaterowani w ustrońskich
domach wczasowych.
(mat)
Ci, którzy od nas odeszli:
Maria Hanzel, 73 lata, ul. Leśna 63
Mieczysław Jarmoc, 63 lata, ul. Kamieniec 3
Maria Milerska, 68 lat, ul. 3 Maja 35
Zbigniew Mikos, 44 lata, ul. Błaszczyka 11
Jan Bujok, 66 lat, ul. Cieszyńska VI/12

We wtorek, ostatniego dnia lutego pochowaliśmy naszego
kolegę, rzeźbiarza Mieczysława Jarmoca. Urodzony w 1931 roku
w białostockim większość życia spędził w Ustroniu. Wykształcenie
posiadał średnie, medyczne, ale dzięki swoim złotym rękom mógł
się imać i innych zawodów. Z potrzeby życiowej był murarzem,
cieślą, hydraulikiem, stolarzem. Jednak prawdziwą jego pasją było
rzeźbienie w drewnie i praca w ogrodzie. Był członkiem Stowarzy
szenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Hodował tulipany
i lilie, ale gdy wziął do rąki klocek lipowy, to był w swoim żywiole.
Stworzył wiele postaci: kapele ludowe, stajenki, kapliczki, krzyże.
Częstym motywem jego rzeźby był Chrystus Frasobliwy. Płasko
rzeźby przedstawiające scenki rodzajowe miały często wymowę
społeczną o zabarwieniu satyrycznym, bo należy wspomnieć (o
czym wiedzą tylko najbliżsi), że pisał też drobne utwory literackie,
przeważnie rymowane.
Odszedł od nas człowiek, który w skali naszej małej ojczyzny jaką
jest Ziemia Cieszyńska mógł przez swoją wszechstronność ucho
dzić za człowieka renesansowego.
Pogrążonej w smutku rodzinie składamy najserdeczniejsze wyra
zy współczucia.
Koledzy i Koleżanki
z grupy ustrońskich
twórców „Brzimy".

24.02. — Ukarano osobę roz
wieszającą plakaty w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
24/25.02. — Przeprowadzono
kontrolę wokół dyskoteki „Mira
ge". Zakładano blokady na koła
niewłaściwie zaparkowanym sa
mochodom.Ukarano ośmiu kie
rowców.
25/26.02 — Ponowna kontrola
okolic dyskoteki
„Mirage".
Ośmiu kierowców ukarano za nie
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego.

Bal

27.02. — Nakazano
zaprowa
dzenie porządków przy ul. Słone
cznej.
27.02. — Kontrola porządkowa
dzielnicy Jaszowiec.
27.02 — Ukarano jedną osobę
zapalenie śmieci w Ustroniu Pola
nie.
28.02. — Kontrola porządkowa
dzielnicy Dobka.
01.03. — Wystosowano zalece
nia porządkowe przy ul. Krzywej.
W trakcie kontroli stwierdzono
palenie śmieci. Osobę za to od
powiedzialną wezwano na kome
ndę

Miejski

Tradycyjnie już jednym z ostatnich w karnawale jest w Ustroniu Bal
Miejski. W tym roku odbył się on w dwóch turach w hotelu Tulipan.
Gości witał burmistrz Kazimierz Hanus, śpiewała i bal prowadziła Ewa
Wach. Wśród 120 bawiących się do białego rana znalazły się też dwie
finalistki konkursu Miss Podbeskidzia.

ZAWIADOMIENIE
Urząd Miejski Wydział Finansowy w Ustroniu zawiadamia, że I rata
podatku od nieruchomości, rolnego i od wywozu odpadów komunal
nych jest płatna do 15 marca 1995 r. Decyzje wymiarowe są do odbioru
w Urzędzie Miejskim w pok. 6,7 i 20. Natomiast mieszkańcy dzielnic
Lipowca i Nierodzimia i Polany u inkasentów.

Ze zbiorów Muzeum
Widok na źródło żelaziste
w dolinie Gościradowca i je
go otoczenie. Jest to foto
grafia sprzed 20 lat, którą
wykonał Leon Stępowski.
Źródło zostało odkryte
w 1883 roku przez Jana Ku
bisza, który był oficjalistą
arcyksięcia. Źródło wytrys
ka z dawnej sztolni. Ówczes
ny lekarz L. Gross pisał, że
są to „szczawy żelaziste, za
wierające obok bezwodnika

węglowego sole żelazne.
Nadają się do picia, zawiera
ją wprawdzie żelazo w zni
komych ilościach, mimo to
jednak wystarczają do prze
prowadzenia kuracji żelazo
wej, jeżeli woda taka pita jest
przy źródle".

3 Gazeta Ustrońska

(dokończenie ze str. 1 )
Następnym punktem obrad by
ły zapytania radnych i tu, jako
pierwsza, Jolanta Chwastek poru
szyła sprawę kosztów ponoszo
nych przez PSS za podłączenie
„Delicji" do kanalizacji. Zdaniem
radnej są one zbyt wysokie i winny
być rozłożone na wszystkich, któ
rzy z tego podłączenia skorzys
tają. Ponadto radna zauważyła, iż
PSS w formie podatków odpro
wadza do kasy miejskiej sporo
pieniędzy i dlatego można obni
żyć tej firmie koszty podłączenia.
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Mie
jski występuje tu jedynie jako ko
ordynator, gdyż zainteresowani
nie mogli dojść do porozumienia.
Udział poszczególnych użytkow
ników obliczono na podstawie
ilości zużywanej wody. Henryk
Hojdysz pytał o stan prac nad
rozbudową sieci telekomunikacy
jnej w Ustroniu.
— Nie zaryzykuję podania jakich
kolwiek terminów gdyż już kilkak
rotnie Telekomunikacja nie do
trzymała wcześniejszych ustaleń
— odpowiadał burmistrz K. Ha
nus. Dodał również, że jest obiet
nica 400 nowych numerów w kró
tkim okresie czasu.— Na te 400
numerów jest już dwa lata poślizgu
— stwierdził F. Korcz. Anna Bo
rowiecka pytała o możliwość po
niesienia przez miasto części kosz
tów budowy drogi osiedlowej na
os. Cieszyńskim. Miasto powinno
ponieść jakieś koszty. Z dróg osie
dla Cieszyńskiego korzystają
wszyscy mieszkańcy Ustronia,
przekonywała radna. K. Hanus
odpowiedział, że z pieniędzy miej
skich wykonano już wjazd na to
osiedle od strony Savii, Zarząd
Miasta pozytywnie ustosunkował
się do partycypowania finansowe
go w budowie parkingów, nato
miast nie ma pieniędzy w kasie
miejskiej na choćby częściowe po
krycie kosztów remontów ulic na
os. Cieszyńskim. Bronisław Bran
dys chciał się dowiedzieć, kiedy
Biblioteka Miejska przeprowadzi

się do pomieszczeń budynku cent
rali telefonicznej przy ul. Grażyń
skiego. Burmistrz stwierdził, że na
razie uzyskał ustne zapewnienie
Telekomunikacji o takim zlokali
zowaniu biblioteki. Jeżeli dojdzie
do spisania odpowiedniej umowy,
to trzeba będzie jeszcze d o d a t k o 

wo zaadaptować otrzymane po
mieszczenia. B. Brandys pytał też
0 dyskotekę „Mirage 2000".
— Jest to sprawa o której kilkak
rotnie już dyskutowaliśmy — za
czął swą odpowiedź burmistrz.
Stwierdzono, że hałas nie został
całkowicie wyciszony, naganne
jest też zachowanie młodzieży
z dyskoteki. Radni muszą podjąć
decyzję czy ograniczyć czas trwa
nia dyskoteki do godz. 22. Decy
zję o zamknięciu lokalu wydała po
swej kontroli Państwowa Straż
Pożarna, jednak decyzja ta ulega
zawieszeniu w przypadku odwo
łania się od niej prowadzącego
lokal. F. Korcz przypomniał, że
czas trwania dyskoteki do godz.
6 rano wprowadzono po to, by
sprawdzić, czy młodzież w niej
uczestnicząca nie będzie hałaso
wać w nocy, a dopiery rano, gdy
zacznie się rozchodzić. Efekt tego
jest taki, że obecnie mieszkańcy
okolic dyskoteki nie śpią całą noc.
Należy pilnie doprowadzić do
spotkania wszystkich zaintereso
wanych.
— Sprawa wlecze się już drugą
kadencję. Może ponownie zapro
ponować Kuźni rozmowy na temat
przejęcia przez miasto Prażakówki
— proponowała Halina Dzierże
wicz.
Zdaniem radnego Michała Jur
czoka budynek przy kościele ka
tolickim przypomina 45 rok. Tu
burmistrz
poinformował, że
obiekt zakupiła prywatna osoba
1 prawdopodobnie znajdować się
tam będzie zakład pogrzebowy.
Plany są takie, by budynek wybu
rzyć i budować od fundamentów.
Nie godzi się na to wojewódzki
konserwator zabytków i dlatego

rozbiórkę wstrzymano. O drogę
przy targowisku i możliwości jej
remontu pytał Lesław Werpacho
wski. Zdaniem burmistrza tej dro
gi nie da się wyremontować, a ta
kie próby już czyniono. Jedynym
rozwiązaniem jest budowa jej od
podstaw. Jan Drózd zapropono
wał, by w dni targowe droga przy
targowisku była jednokierunko
wa. Burmistrz stwierdził, że wy
starczy by samochody parkowały
tylko po jednej stronie, a droga
będzie przejezdna. Egzekwować
takie parkowanie powinna Straż
Miejska.
Z punktu obrad „Zapytana ra
dnych" skorzystał Jan Szwarc
i podzielił się swymi przemyślenia
mi na temat roli radnego.
— Gdzie mam się umiejscowić?
— pytał radny dodając, że często
ma wrażenie, iż pracownicy UM
niewiele sobie robią z decyzji
i ustaleń czynionych przez rad
nych, a zdarza się nawet obsztor
cowywanie radnych przez urzęd
ników. Radny podkreślił, że nie
chodzi mu o rozgrywki personal
ne, a jedynie o możliwość pełnienia
swej roli. Nie jest to możliwe bez
rzetelnej współpracy UM i RM.
Często UM stosuje metodę, wedle
której najlepszą obroną jest atak.
Tak było np. w przypadku listu
otwartego Towarzystwa Rozwoju
Turystyki. J. Szwarc powiedział
także, iż nie zawsze petenci w UM
są należycie traktowani.

— Coraz częściej słyszę, że jesteś
my bezradni. Każdy z nas decydu
jąc się na kandydowanie miał wizje
tego miasta. Musimy zabrać się do
pracy i korzystać ze swych kom
petencji. Stwórzmy programy
przyszłościowe, zostawmy coś po
sobie, by mieć poczucie spełnione
go obowiązku — kończył swe wy
stąpienie J. Szwarc.
— W swej karierze radnej coraz
częściej mam podobne wrażenia
jak J. Szwarc. Coś tu jest po
stawione do góry nogami—stwier
dziła Maria Tomiczek. Powie
działa też, że UM powinien słu
żyć mieszkańcom, a nie zawsze
się tak dzieje. — Trzeba zauwa
żyć, że coś się zmieniło. Mamy
władze samorządowe i to trzeba
zrozumieć — kierowała swe uwagi
pod adresem UM radna M.Tomi
czek.
Radni zaakceptowali przedsta
wione przez F. Korcza tematy
wiodące sesji RM w 1995 roku.
Podjęto także uchwały dotyczące
między innymi zasad i trybu za
spokajania potrzeb mieszkanio
wych członków wspólnoty samo
rządowej, zasad zbycia nierucho
mości, zatwierdzenia zestawienia
przychodów i wydatków Miejs
kiego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej.
Henryk Hojdysz poinformował
radnych o ostatnim posiedzeniu
Sejmiku Samorządowego.
(ws)

F o t . Ł. M a t u s z k a

OTWARTE OKNO

Te szalety postawiono niedawno nad Wisłą. O spełnianie wymogów
ochrony środowiska pytał na sesji radny M. Jurczok. Fot. W. Suchta
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1 marca w Domu Narodowym w Cieszynie otwarto wystawę
plastyczną „Otwarte okno". Wszystkie prace wykonane zostały przez
dzieci z Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego, który mieści się
w Ustroniu Nierodzimiu. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Towa
rzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi Andrzej Georg w obecności
przedstawicieli Urzędu Miasta Danuty Koenig, psychologa Ośrodka
Beaty Choromańskiej oraz dyrektora Domu Narodowego Jerzego
Hermy. Oprócz autorów prac i ich rodziców, na wystawę pojechały
także dzieci z SP2 pod opieką pedagoga Iwony Werpachowskiej. Jak
podkreśliła B. Choromańska trzy i pół roku temu większość dzieci nie
wiedziała do czego służą farby, kredki czy pędzel. Teraz zaś jest to nie
tylko doskonała terapia, ale także swego rodzaju sztuka. Warto
podkreślić, że prace dzieci z Ośrodka sprzedawano na licytacji podczas
Balu Charytatywnego. Ceny niektórych osiągły nawet 10 milionów
starych złotych.
(mat)

Tradycje pieczarkarstwa w Ustroniu sięgają 1959 roku, kiedy
to Władysław Burczyński zakłada uprawę o powierzchni około
100m2. Była to pierwsza hodowla pieczarek w południowej
Polsce poczynając od Krosna, przez Gorlice, Kraków, Nowy
Sącz, a kończąc n a Wrocławiu. Początki były trudne, ponieważ
wszystko robiono prostymi i prymitywnymi metodami. Dzięki
pożyczkom udzielanym przez Związek Ogrodnictwa w Katowi
cach, do którego należeli ustrońscy ogrodnicy, udało się stwo
rzyć wzorcową hodowlę. W tamtym czasie były problemy ze
zbytem pieczarek, ponieważ ludzie jeszcze się d o nich nie
przyzwyczaili. Aby nie gniły zaczęto je marynować. Z czasem
sprzedażą grzybów zajął się Związek Ogrodnictwa. Zaczęto
kontraktować uprawy, które odbierały hurtownie.
— T o był najlepszy okres. M o ż n a było się zajmować tylko
hodowlą, cena była bardzo korzystna. Nie było problemu, by
remontować stare hale, stawiać nowe i spokojnie jeszcze coś
odłożyć — mówi Bogusław Burczyński.
Uprawę pieczarek uważano za bardzo elitarną, gdyż niewiele
osób się nią zajmowało. Dopiero z czasem zaczęło przybywać
coraz więcej pieczarkarni, a okres największego „ b o o m u "
rozpoczął się około 15 lat temu. Obecnie największe zagłębie
pieczarkarskie w naszym rejonie znajduje się w okolicach
Pszczyny. Problemy z opłacalnością zaczęły się pod koniec lat
osiemdziesiątych. Wszystkie związki pieczarkarskie upadły.
W tej chwili każdy jest zdany tylko n a siebie. W 1994 roku
Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Europie pod
względem wielkości produkcji, co jest dosyć dziwne, zważywszy,
że pod względem jakości infrastruktury pieczarskiej zajmujemy
jedno z ostatnich miejsc.
— Goście z zachodu odwiedzający Polskę dziwią się, jak nam ta
pieczarka rośnie — stwierdza Bogusław Burczyński — uprawia
się ją właściwie „na n o s " . Wieczorem zagląda się d o hali,
sprawdza zapach rozwijającej się grzybni, czuje wilgoć i tem
peraturę. W innych państwach wszystko jest skomputeryzowa
ne i zmechanizowane. Dzięki temu w Holandii jest 5, a nawet
6 cykli uprawowych, a u nas tradycyjnie 2. Jeżeli pieczarki
uprawia się już na gotowym podłożu — wcześniej wyproduko
wanym, przefermentyzowanym i spasteryzowanym, z grzybnią
w formie kostek, to ewentualnie można uzyskać do 4 cykli.
Mimo, iż jesteśmy największym producentem pieczarek w Euro
pie, to nie mamy własnej grzybni. W hodowli musimy ba
zować na francuskiej, holenderskiej, irlandzkiej i amerykańs
kiej. Z powodów technicznych nikt w Polsce nie jest w stanie
panować dokładnie nad temperaturą, wilgotnością i stężeniem
C 0 2 , dlatego u nas zbiera się od 13 do 20 kg z m 2 . N a Za
chodzie przy skomputeryzowanej produkcji wyniki są o 10,
15 kg lepsze. Specjalistyczne urządzenie d o badania i regu
lowania C 0 2 kosztuje około 30tys. marek, nikogo więc na to
nie stać. Proces technologiczny jest bardzo skomplikowany
i praca przy uprawie pochłania bardzo dużo czasu. Prze
szkadzają także liczne choroby, a chorą hodowlę trzeba p o
prostu wyrzucić.
— Kiedyś grzybnie były robione pod nas, a charakteryzowała
ją mniejsza wrażliwość na czynniki termiczne. Dzięki temu
kiedyś zbierałem ponad 25 kg z metra. Moje rekordowe
osiągnięcie to 43 kg z m 2 . Dzisiaj, przy nowych rasach grzybni
mam problem uzbierać 18 kg z m 2 . Nazywam ją hubą, gdyż
bardzo ładnie się prezentuje, jest duża, biała ale nie smakuje tak
jak drobna pieczarka. T e naprawdę smaczne idą do przetwórst
wa, gdyż rynek nie jest nimi zainteresowany — skarży się
hodowca.
Tradycyjnie największe problemy pieczarkarze mają ze zby
tem. Nie ma wcześniejszych kontraktów. Handluje się głównie
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„na własną rękę". Coraz trudniej znaleźć pieniądze na nowe
inwestycje. Dane statystyczne mówią, że najkorzystniejszy był
okres 19851986 roku. Aby wyjść na czysto, wystarczyło
sprzedać 5 kg pieczarek z lm 2 . Wszystko, co zebrano powyżej
należało d o zysków. Dzisiaj koszty własne pochłaniają 15,5 kg
z m 2 . W związku z tym istnieje w tej chwili tendencja d o
powiększania pieczarkarni.
— Trzeba mieć około lOOOm2 uprawy, aby spokojnie wyjść na
swoje. Nasza pieczarkarnia m a tylko 420m z powierzchni, lecz
brakuje pieniędzy, aby ją powiększyć i zmodernizować.
Cena pieczarki na giełdzie kształtuje się w granicach 24 tys. zł,
a w sklepie dochodzi nawet d o 40tys. zł. T a różnica ceny uderza
w producenta, w klienta, ale także i w samego sprzedawcę, który
sprzedałby znacznie więcej, gdyby nie stosowano tak wysokich
marż.
Łukasz Matuszka

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
tel.542576
Zakład Pollgraflczno  Handlowy
Pawilon " nad potoczkiem" 43450 USTROŃ ul. 9Ustopada 3c

PIECZĄTKI,WIZYTÓWKI
Wykonanie

L

DRUKI i ART. BIUROWE
papier ksero i komputerowy

W każdy poniedziałek
„Kuźnik".

ustrońscy

brydżyści

s p o t y k a j ą się w Z D K
Fot. W. Suchta

JpBK

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

PROFESPOL"

z siedzibą w Katowicach Al. W. Korfantego 193
tel./fax 583467, tel. kom. 090308702
oferuje usługi w zakresie:

konwojowania, ochrony imprez,
ochrony osób.
Szczególnie polecamy ochronę
obiektów czasowo nieczynnych
(domów wczasowych).
Kontakt po numerem tel. j.w. lub na parkingu
strzeżonym w UstroniuPolanie pod stacją kole
jki na Czantorię.
urn n mm
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam obornik z dowozem.
Wiadomość: Ustroń tel. 542351.
Sprzedam Cinquecento 900,1994.
Tel. 542864 Ustroń.

Od 4 marca dyżur pełni ap
teka „Elba" przy ul. Cie
szyńskiej. 11 lutego rano dy
żur przejmuje apteka „Pod
Najadą" przy ul. 3 Maja.

UCHWAŁA NR IX/71/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 24 lutego 1995 r.

w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Miejskiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
oraz art. 88 h, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochro
nie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994.)
RADA NIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — stano
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
Ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w Gazecie Ustrońs
kiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 1995 ROK
I. Przychody
1. Stan środków na 01.01.1995 r.
2. Kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
3. Opłata za przyjmowanie segregacji
II. Rozchody
w tym:
1. Miejski Konkurs Ekologiczny
2. Dolomityzacja potoków — Gościradowiec
3. Zagospodarowanie terenu wokół źródła
Karola
4. Dofinansowanie regulacji Bładniczki
5. Konserwacja drzew
6. Rekultywacja trawników (Hermanice)
RAZEM

30.776 —
22.176,—
7.000,—
1.600,—
30.776,—

Podwórkowa ochrona mienia.

CO

Z

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 542996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych.
— Wystawa malarstwa na szkle twórców woj. bielskobialskiego.
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00. W niedzielę po
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, teł. 542996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
— wystawa malarstwa ANNY MARCO L.
Oprócz tego stała prezentacja prac Grupy Ustrońskich Twórców
„BRZIMY" w Centralnej Informacji i Recepcji.

6.000,—
5.000,—
5.000,—
1.500,—
5.676,—
7.600,—
30.776 —

S

F o t . W. Suchta

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

CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA
udziela informacji turystycznokulturalnych
czynna: 8.15—17.00 w soboty 8.15—15.00
Ustroń, Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie, fotografika, koło teatralne i szachowe.

Wystawa
10.3.1995 r.
piątek
godz. 17.00

NA SZKLE MALOWANE
Otwarcie wystawy malarstwa na szkle twórców naszego
województwa — Koncert kapeli góralskiej „WAŁASI"
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa

Sport
11.3.1995 r.
sobota
godz. 10.00

Niektórym radnym ten budynek przypomina lata wojny.
Fot. W. Suchta

TURNIEJ BRYDŻA S P O R T O W E G O
o PUCHAR GAZETY USTROŃSKIEJ
W Schronisku Młodzieżowym „WIECHA" — Ustroń
Jaszowiec — Zapisy w dniu turnieju od godz. 9.00.

UWAGA! Domy wczasowe, hotele itp.: afisze — programy
imprez odbierać można bezpłatnie w Centralnej Informacji
i Recepcji — Rynek 7

Nieco na uboczu wsi, nad brze
giem Młynówki, otoczony ka
miennym murem i rozłożystymi
lipami stoi drewniany kościółek.
Stoi już kilka wieków i nieodmien
nie, przez cały ten czas zachwyca
ludzi swoją architekturą, malow
niczym położeniem i pięknym wy
strojem wnętrza.
Nie znamy daty powstania pier
wotnej świątyni, pierwsza potwie
rdzona data to XVI wiek, okres,
kiedy istniejącą kaplicę przejmują
protestanci. Po zakończeniu woj
ny trzydziestoletniej, dokładnie
18 kwietnia 1654 roku kościół
należy do katolików, nieprzerwa
nie do dnia dzisiejszego. Właś
ciwie ów stary kościół — również
drewniany z konieczności został
rozebrany. O jego niezbyt dobrej
kondycji pisze wizytator kościel
ny w notatce datowanej: Anno
Domini 1679....,,W Nierodzimiu
jest kościół filialny pod wezwa
niem św. Anny, drewniany z wie
życzką w środku mieszczącą jeden
dzwon. Ołtarz jeden, celebruje się
raz w roku w święto św. Anny.
Wszystkie potrzebne do odpra
wiania rzeczy bierze się z kościoła
parafialnego. Ławki w niedobrym
stanie, ambona nędzna, Ojciec
kościoła jeden niewiadomo czy
zaprzysiężony. Cmentarz odpo
wiedni dobrze zamknięty, bez
krzyża. Dzieci nieochrzczone
grzebie się na miejscu odłączonym
od poświęconego. Mary są trzy.
Dachy na kościele dobre. Docho
dy z dzwonienia i jałmużny. Pro
boszczem skoczowski był wów
czas Jerzy Vitemcius, rodem
z Żor"
Z roku 1740 pochodzą rachu
nki za materiały i usługi wykona
ne przy budowie nowego kościo
ła. ówczesny właściciel Hermanie
— Antoni Goczałkowski — był
jednym z fundatorów i kolatorów
świątyni, darował... „całe potrze
bne drewno dębowe do progów,
futryn okien i drzwi, i gdzie tylko
znalazło zastosowanie."
Rodzina Goczałkowskich po
siadała w kościele lożę kolators
ką, a także we wnętrzu groby

Fot. W. Suchta

familijne — obecnie jednak nie
znamy ich lokalizacji.
Budowę nowego Kościoła uko
ńczono w 1769 roku i w tymże
konsekrowano, poświęcenia świą
tyni dokonał skoczowski pro
boszcz Józef Nepomucen Walder.
Wezwanie pozostało to samo
— patronką była i jest św. Anna.
Jednakże nie udało się wykoń
czyć całego wnętrza — brakowało
podłóg i ławek. Dopiero w 1789
roku, dzięki ofiarności Alberta,
księcia saskocieszyńskiego koś
ciół otrzymał pełne wyposażenie.
W roku 1782 parafia liczyła 185
katolików, którzy wraz z „patro
nem" ponosili koszty utrzymania
świątyni. W skład parafii wcho
dziły: Bładnice Dolne, Bładnice
Górne, Harbutowice i Nierodzim.
Po nadbudowaniu wieży w ro
ku 1938 i ganku przed kościołem,
w latach 70 kościół uzyskał obec
ny wygląd. Odnawiano go w 1948,
1957, w latach 196566 przepro
wadzono remont kapitalny. W la
tach 80 wymieniono podstawę ko
ścioła — spróchniałe belki zastą
piono kamienną ławą. Konserwa

Fot. W. Suchta

cja drewna odbywa się okresowo.
W ostatnim
dwudziestoleciu
zmieniło się także otoczenie koś
cioła — powiększony został cme
ntarz, powstała murowana kap
liczka ku czci Marii, zbudowany
został Dom Katechetyczny.
Okoliczni mieszkańcy mówią:
„W Nierodzimiu kościół z jedli"
— i chyba nic więcej nie trzeba
wyjaśniać. Potężne belki w kon
strukcji zrębowej, tworzące bryłę
kościoła i dach otulone zostały od
zewnątrz gontem. Wieża i szczyt
oraz fasada wschodnia szalowane
są deskami. Sylwetka zewnętrzna
sugeruje, jakoby kościół był bu
dowlą jednoprzestrzenną. To tyl
ko złudzenie. Wnętrze swoim roz
wiązaniem nawiązuje do bardzo
odległej, bo średniowiecznej tra
dycji budownictwa sakralnego.
A zachodnie zorientowanie, do
datkowo łączy kościół z tą trady
cją.
Nawa łączy się z węższym, za
mkniętym trójbocznie prezbite
rium do którego symetrycznie
z obu stron — północnej i połu
dniowej — przylegają pomiesz
czenia tzw. pastoforia (protezis
i diakonikon). Oba pomieszczenia
są dwupoziomowe, na piętrze ot
warte do prezbiterium szerokimi
półkoliście zamkniętymi oknami.
W pastoforium od północy znaj
duje się kaplica, a na piętrze,
niegdyś loża kolatorska—to tutaj
rodzina fundatora Goczałkows
kiego lub innych — miała zajmo
wać miejsca i w odosobnieniu od
pozostałych wiernych uczestni
czyć w liturgii. Obecnie pomiesz
czenie służy jako magazyn sprzę
tów kościelnych i liturgicznych.
Nawa główna zamknięta jest stro
pem deskowym, w prezbiterium
pozorna kolebka, również desko
wa stanowi zamknięcie a jedno
cześnie miejsce późniejszych ma
lowideł.
Empora muzyczna — chór,

znajdująca się nad wejściem na
wschodniej ścianie, mieści XVIII
wieczne organy.
Kościół oświetlony jest bezpośre
dnio przez okna umieszczone
w nawie i w prezbiterium. Są to
okna trójdzielne, zamknięte pół
kolistym
łukiem,
podzielone
szczeblinkami na mniejsze kwate
ry. W prezbiterium okna zacho
wały kolorowe szkło i dekoracyj
ną snycerską oprawę.
Późniejsza wieża — mieszcząca
dzwon — posiada charakterysty
czny cebulasty, gontem kryty
hełm i ośmioboczną, ażurową la
tarnię. I właśnie w rozwiązaniu
zwieńczenia wieży, pokrycia całej
budowli opaską z gontu — koś
ciół w Nierodzimiu nawiązuje
do innych drewnianych budowli
sakralnych z tego terenu, a po
wstałych w podobnym okresie
czasu.
Dzięki hojnym darom wyznaw
ców i kolatorów kościół w Niero
dzimiu posiada piękny wystrój
— pełen obrazów, rzeźb pocho
dzących z czasu powstania nowej
świątyni, a także późniejszych.
Różnorodność stylistyczna i klasa
tych dzieł tworzą swoisty niepo
wtarzalny klimat drewnianej
świątyni.
Ołtarz główny i jedyny w kościele
tworzą: tabernakulum, nad nim
rzeźbiona gloria z figurami dwóch
aniołków, po obu stronach rzeźby
św. Józefa i Jakuba. I choć już
kilkakrotnie zmieniał się układ,
nadal te same dzieła tworzą ozdo
bę najważniejszego miejsca w pre
zbiterium. Nad ołtarzem wisi ob
raz św. Anny Samotrzeć — które
go obecność tutaj, a dawniej w ce
ntrum ołtarza — potwierdza oso
bę Anny, Matki — Matki Jezusa,
a także wskazuje na wezwanie
kościoła. Uzupełnieniem historii
św. Anny są późniejsze malowidła
na ścianach nawy: Joachim, mąż
Anny z Aniołem oraz św. Annę
z Marią. Wracając do obrazu z oł
tarza — mamy tutaj nie tylko św.
Annę z Marią i Dzieciątkiem
— ale także przedstawienie Trójcy
Świętej. Połączenie obu tych dog
matów jest bardzo interesujące
w ikonografii chrześcijańskiej.
Obraz ofiarował kościołowi And
rzej Łukasz ze Skoczowa w 1704
roku, o czym mówi inskrypcja na
obrazie.
Wspomniana na początku „nę
dzna ambona" z pierwotnego ko
ścioła zastąpiona została nową,
rokokową, pełną rzeźb i orname
ntów amboną, na baldachimie
której przysiadły personifikacje
trzech cnót chrześcijańskich Wia
ry, Nadziei i Miłości, każda z od
powiednimi symbolami.
Jest jeszcze wiele innych pięk
nych obrazów, rzeźb, są chorąg
wie i wszystko to można zobaczyć
w środku kościoła, gdzie każdego
wchodzącego mile wita kamienny
„żegnaczek".
Małgorzata Figiel
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Roztomili ustróniocy!
27 lutego w galerii Marii
Skalickiej odbyło się spotka
nie z Andrzejem Lisztwanem.
Ponad 70 osób wysłuchało ga
wędy „Jak to hańdownij by
wało w U s t r o n i u " .

Andrzej Lisztwan ma 82 la
ta, a jego rodzina od kilku
pokoleń mieszka w Ustroniu.
W muzeum mówił o wojnie
polskoczeskiej, plebiscycie.
Były to jego pierwsze wspo
mnienia z dzieciństwa. Przy
wołał też okres międzywojen
ny i ówczesny wygląd Ustro
nia. Wtedy to dziadek A. Lisz
twana podarował Janowi Wa
ntule „Pamiętnik Jury Gajdzi
cy z Małej Cisownicy", który

POD
OCHRONĄ
Tereny leśne należące do ustro
ńskiego nadleśnictwa od jesieni
ubiegłego roku tworzą wraz
r

Wantuła opracował i spopula
ryzował.
Za sprawą córki A. Liszt
wana na spotkaniu pojawili
się także plastycy. Działająca
w ustrońskiej grupie „Brzi
my" Anna Marcol, ma w Mu
zeum wystawę swoich prac
w różnych technikach. Ry
suje zarówno piórkiem, ołów
kiem, a także maluje akwa
rele i obrazy olejne. Charak
terystyczna jest różnorodna
tematyka, dominują jednak
pejzaże, portrety i martwe na
tury. Po spotkaniu z A. Liszt
wanem podziwiano prace ar
tystki.
(mat)
z nadleśnictwem w Wiśle, Bielsku
i Węgierskiej Górce kompleks be
skidzki otoczony specjalną ochro
ną. Cały kompleks ma powierzch
nię około 40 tys. hektarów,
a w Polsce jest ich tylko 7.
(mat)

GABINET
AKUPUNKTURY
dr n. med. Irina Wiecha

Leczy: zespoły bólowe kręgosłupa
i kończyn, alergię, astmę oskrzelo
wą, nadciśnienie tętnicze, nerwicę,
nadwagę i inne schorzenia.
Zapraszam na leczenie akupunktu
rą, elektrostymulacją, laserem, mo
xą i innymi chińskimi metodami
leczenia tradycyjnego.
Leczenie również w domu chorego.
Ustroń, hotel Tulipan, ul. Szpitalna 21,
td. 543780 domowy 542956
V
pn. śr. pt 1617.
/

lek. med. Barbara Sawaryn
— badanie ostrości wzroku
— dobieranie okularów
— badanie dna o k a

— mierzenie ciśnienia
śródgałkowego
HOTEL „TULIPAN"
UstrońZawodzic ul. Szpitalna 21
Cel. 543780

PON. 18.00—19.00
DLA RENCISTÓW I EMERY
,
TÓW ZNIŻKA 10%
.

POZIOMO: 1) znak zodiaku 4) wartości społeczne 6) kręcąca
się zabawka 8) miejska oaza 9) uroczysty koncert 10) biblijna
rzeka 11) udaje człowieka 12) spijany prze owady 13) kąpielo
we stanowiska 14) skrzat, duszek 15) wyspa w pobliżu Wenezu
eli 16) wciąż dymi 17) ryba, kuzynka siei 18) Cyganka z „Chaty
za wsią" 19) koczownik turecki 20) antylopa
PIONOWO: 1) mały wagon 2) zbiór gwiazd 3) trwa tydzień lub
7 dni 4) przyrząd gimnastyczny 5) lubi błyskotki 6) kometka 7)
reflektuje na stanowisko 11) słodki owoc z działki 13) chłop
dawniej 14) fajtłapa
Rozwiązanie (hasło) powstanie po uszeregowaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 25 bm.

Ciekawe, czy też mie jeszcze, ludeczkowie złoci, pamiyntocie?
Nó, bo po prowdzie do „Ustróńskij" żech napisol jyny roz i to
przeszło dwa roki tymu. Ale jak roz za kiedy Hanka z Manhatanu
o mie spómni we swoim drzistaniu, tóż myślym, żeście calkiym
o mnie nie zapomnieli. Wiycie, dlógo żech rozmyślol, czy brać
filfedre do gorści i pisać, ale w końcu żech se uznol, że przeca nie
uchodzi, żeby na Babski Świynto żodyn ustróński feszok winszu
naszym paniczkóm nie napisol. Dyć by my, chłopi, dostali
w gańbie.
Tóż Wóm, roztomile dzieluszki, paniczki i starki, pieknie
winszujymy wszyckigo, co najlepsze, a myślym, że najlepsze dlo
każdej paniczki je, jak mo szykownego panoczka. By dymy sie
starać coby być szykowni jyny wy też byjcie szykowne i nie
wadźcie sie z nami. Dyć przeca nima człowieka bez chyby.
Winszujymy też paniczkóm, coby jejich panoczkowie pieknie
zarobiali, tak, coby każdego było stać na Babski Świynto kupić
kwiotek, jakom bómbónierke i może jeszcze co wiyncyj. Dejmy na
to może to być calkiym łobyczajny klucz, jyny coby nim szło
łodewrzić jakóm szumnóm wile abo mercedesa czy chocioż
poloneza.
Jak sie tak słyszy, to H> robocie może być z Babskim Świyntym
ciynko, bo państwowe firmy nimajóm pinindzy, a w prywatnych
firmach prawióm, że taki świyntowani w robocie to było jyny za
starych porzondków. Ale na walyntynkowe świynto we wszyckich
firmach paniczki dostowajóm kwiotki i bómbóniery, a w Hamery
ce, to aji pón prezidynt posyło kwiotki i bómbóniery paniczkóm,
kiere robióm u niego w biurach. U nas na walyntynki dotychczas
w robocie paniczki nic nie dostowały, jyny na Babski Świynto, to
niech już tak bydzie dalij, a jak kiery mo chęć i pinióndze, to może
dować dwa razy, bo trzeja przeca wykorzistać każdóm przileży
tość, coby drugimu zrobić radość.
Chocioż nikierzi prawióm, że Babski Świynto patrzi ku starym
porzóndkóm, myślym, że nie bydym mioł skyrs tego winszowanio
łostudy, że chcym stare porzóndki prziwracać. Po prowdzie, to
jyny za starych porzondków móg se człowiek narobić łostudy, jak
kansikej powiedził abo napisoł nie tak, jako trzeja. Teraz mómy
demokracyje, tóż myślym, że żodyn do mie żgoł nie bydzie. A jak
mie kiery uwidzi w Babski Świynto, że niesym czyrwónóm róże dlo
swojij paniczki, to też isto mie żodyn nie obmelduje, że móm za
moc rod czyrwóne. Jak demokracyja, to demokracyja—prowda?
Kareł spod Malej Czantoryje

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

15

Rozwiązanie Krzyżówki nr 6
LUTY Z M R O Z E M

Nagrodę 100.000 zł (starych) otrzymuje w drodze losowania
STANISŁAWA NAWRAT z Ustronia, ul. Tartaczna 17.
Zapraszamy do redakcji.
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