Najlepsze życzenia dla
wszystkich mieszkańców
oraz gości Ustronia
z okazji
A
Świąt Wielkanocnych
w imieniu władz miasta
życzą:
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Rudolf Krużołek
Burmistrz Miasta
J a n Szwarc

Wiem, że uczył się pan malarstwa od Jaworskiego. J a k doszło do
poznania się z nim?
Zainteresowałem się jego pracami i sam chciałem dojść do takiej
wprawy jak on. Nie miałem okazji go podglądać, gdyż nigdy przy
mnie nie malował. Czasami spotykałem go pod Skalicą, gdzie miał
swe ulubione miejsce, taką bazę do malowania. Tam codziennie cho
dził po mleko kozie. Był człowiekiem, który bardzo lubił mówić o swo
ich przygodach. Podczas I wojny światowej pływał na statku, a gdy
statek zatonął, udało mu się uratować. Wtedy stracił swe wszystkie
prace, które powstały w odległych krajach.
J a k wyglądały te bezpośrednie kontakty z Jaworskim?
Na zasadzie coś za coś. Czasami przynosiłem jabłka. Zresztą był
dość ciężki we współżyciu z innymi ludźmi. Tych, których nie akcep
tował, po prostu wypędzał z pracowni. Nie z każdym chciał rozma
wiać, nie znosił krytyki swoich obrazów. W tamtych czasach, a był
to koniec lat pięćdziesiątych, otrzymywał farby akwarelowe z zagra

Czy był wtedy artystą znanym w Ustroniu?
Przede wszystkim wśród elity. Był malarzem dość drogim, poza tym
niechętnie sprzedawał swoje prace. Tych odłożonych prac miał cały
tapczan. Dopiero po jego śmierci rodzina zaczęła to sprzedawać. Nie
lubił żadnych oficjalnych uroczystości, żył bardzo skromnie, był
takim typowym odiudkiem. Poza nim w tamtych latach nie było pla
styków w Ustroniu. Dopiero później pojawił się Karol Kubala.
Czym charakteryzowało się jego malarstwo?
Zawsze intrygowało mnie u niego słońce w obrazach. Umiał je wpusz
czać tam gdzie chciał. Widać było, że to słoneczko tam świeci. Stara
łem się rozgryźć jak on to słońce robi. Podchodziłem bliżej do obrazu,
to były same mazy, dalej odchodzę, świeci słońce. Bardzo chętnie
malował wzburzoną Wisłę, gdy woda kolorem przypomina kawę z mle
kiem.
A stara architektura?
Malował ulubione chatki z Zawodzia, które obtańcował ze wszyst
kich stron. Nie wypuszczał się malować gdzieś do Istebnej. Miał tu
swoje ulubione miejsca, gdzie ludzie go znali, wiedzieli, że jak maluje,
to nie wolno podchodzić. Tu się czuł pewnie i malował. Pod koniec
życia zaczynał używać coraz ciemniejszych kolorów.

nicy. M a l o w a ł n o r m a l n i e na brystolu, bo w t e d y nie b y ł o i n n e g o

C z e g o pan się od niego nauczył?

papieru. Po namoczeniu ten brystol wałkował się, trudno było na
nim malować. Czasami odwiedzał nasz dom. Wtedy kazał sobie robić
bardzo mocną herbatę  piórek to było pół szklanki. Miał bardzo
dobre kontakty z lekarzem Łysogórskim, który kupował od niego
prace i pomagał mu finansowo. Był starym kawalerem i widać to było
po sposobie ubierania się. W swoim pokoiku w zimie siedział w
płaszczu, tak tam było zimno. Później z Janem Nowakiem staraliśmy
się organizować mu wystawy, choć jego ciężki charakter nie ułatwiał
zadania. Nowak załatwiał mu też węgiel na zimę.

Bardzo dużo. Jaworski zawsze mówił: „Trzy minuty patrzeć, minutę
malować". Nawet gdy nie malował, to zawsze pod kątem malarskim
wszystko obserwował. Jego obserwacje czasami były cenniejsze niż
samo przenoszenie na papier.
Gdyby Jaworski malował farbami olejnymi, to Heczko dzisiaj też
byłby znany ze swych obrazów olejnych?
Znaczy, że niby byłbym się zaraził. Próbowałem malarstwa olejnego,
ale nie dawało mi tyle satysfakcji co malarstwo akwarelowe.

Rozmowa z Bogusławem Heczko, malarzem

(Dokończenie na sir. 4)

Ks. H e n r y k C z e m b o r

Tłoczno było pod krzyżem Jezusowym. Zebrał się tłum cie
kawskich. Dla nich umieranie na krzyżu było widowiskiem. Tym
bardziej, że do krzyża przybity został znany powszechnie Na
uczyciel z Nazaretu. Ten, który zaskakiwał i budził podziw swoim
nauczaniem i swoimi niezwykłymi, cudownymi czynami. Jak
zachowa się teraz. Czy zejdzie z krzyża, czy dokona j a k i e g o ś
cudu, aby ratować siebie?
Na wzgórze Golgoty przyszli i ci, których ogarnęła zawiść
i nienawiść do Jezusa. Oni widzieli w nim zagrożenie, niebez
pieczeństwo dla całego ludu, ale przede wszystkim dla siebie.
Chcieli być pewni, że On nie będzie ich j u ż krytykował i ośmie
szał, nie będzie podważał ich autorytetu, nie postawi pod zna
kiem zapytania wartości ich mądrości i pobożności, przestanie
zagrażać ich pozycji. Chcieli mieć pewność, że Jego życie skoń
czy się na krzyżu w potępieniu i hańbie...
Znaleźli się też pod krzyżem Jezusa ci, którzy dochowali Mu
wierności do końca. Niewielu ich było...
Z owych licznych rzesz, j e s z c z e tak niedawno chodzących
za Jezusem i pełnych uwielbienia dla Niego, pozostała tylko
garstka. Nawet Jego wybrani uczniowie, ogarnięci przeraże
niem i strachem, opuścili swego Nauczyciela. I tylko j e d e n ,
najwierniejszy z apostołów  Jan, towarzyszył Mu do końca.
A obok Jana, matka Jezusa  Maria, wierna i k o c h a j ą c a swego
Syna bez względu na to j a k został on potraktowany przez in
nych. A wraz z nimi jeszcze tylko dwie niewiasty: siostra matki
Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena...
W złowrogim tłumie zgubieni, zrozpaczeni, wierni do końca
Jezusowi i s w o j e j miłości do Niego. Przerażeni, zdruzgotani
ludzką niesprawiedliwością, bezsilni wobec ludzkiej złości nie
nawiści. Zrozpaczeni tym, że nie mogą ratować Tego, którego
całym sercem umiłowali, ani nawet nie mogą ulżyć j e g o cier
Ukrzyżowany z miłością
i współczuciem myśli o swo
ich najwierniejszych. Wska
z u j e im, że w swoim cierpie
niu są sobie w z a j e m n i e po
trzebni. Ta sama miłość, to
samo cierpienie, ta sama roz
pacz łączą ludzi, czynią z nich
jedną rodzinę. I to bez wzglę
du na to, czy łączą ich więzy
krwi czy nie. Ukrzyżowany
chce, aby Jego najbliżsi czuli
się ze sobą związani na za
wsze, na dobre i złe, aby byli
jedną rodziną. Chce, aby wza
j e m n i e u siebie z n a j d o w a l i
zrozumienie i oparcie. On od
chodzi, ale ci, którzy pozosta
ją mają zapełnić sobie wza
jemnie ową serdeczną pust
kę, która powstaje przez Jego
odejście.
Dlatego mówi do matki swo
jej, w s k a z u j ą c j e j na swego
umiłowanego, najwierniejsze
go ucznia: „ N i e w i a s t o , oto
syn t w ó j ! "
A uczniowi mówi, wskazu
jąc na matkę swoją: „Oto mat
ka twoja!"
To p o d k r z y ż e m J e z u s a ,
z woli U k r z y ż o w a n e g o po
wstaje nowa rodzina. Ci, któ
rzy G O miłują i są Mu wierni
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do końca, bez względu na to j a k świat ocenia Ukrzyżowanego,
należą do siebie, są sobie wzajemnie potrzebni. Związki wyni
k a j ą c e z urodzenia schodzą na dalszy plan, wobec pierwszeń
stwa związków wynikających z miłości i wiary. Ów związek ser
deczny, rodzinny, który ma z woli Chrystusa łączyć Jego mat
kę i ucznia, ma też łączyć między sobą wszystkich Jego wy
znawców. W tragicznym czasie swego umierania na krzyżu,
Syn Boży, przyznaje się do tych, którzy Go miłują. Tam na
krzyżu Golgoty wypełnia do końca to, co sam Bóg zapowie
dział w swoim Słowie o zbawieniu ludzkości. A gdy swoimi
zaleceniami stwarza rodzinne więzy łączące Jego Matkę z Jego
uczniem, wtedy pośrednio przypomina inne swoje słowa, znacz
nie wcześniej wypowiedziane: „Matką moją i braćmi moimi są
ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają j e " .
A więc to rodzinne pokrewieństwo w Chrystusie o b e j m u j e
nie tylko Matkę i Ucznia, ale razem z nimi i przez nich, tych
wszystkich, którzy z miłości do Chrystusa i w wierze w Niego
słuchają Słowa Bożego i wypełniają j e . Rodzina Boża, rodzina
Chrystusa powstaje pod krzyżem Chrystusowym, z woli i usta
nowienia Ukrzyżowanego Zbawiciela. Jeśli więc miłość do
U k r z y ż o w a n e g o zaprowadziła cię pod krzyż Chrystusowy,
wiedz, że i ciebie dotyczą Jego słowa: „Oto matka twoja!",
„Oto syn twój!". Ci, którzy jak Matka Jezusa i j e g o umiłowany
Uczeń, miłują Zbawiciela, stanowią jedną rodzinę. Z woli Zba
wiciela są dla siebie i rodzicami i dziećmi, siostrami i braćmi.

(Fragment książki ks. H. Czembor a „Siedem Słów")
Ks. H. C z e m b o r

To stało się jak w koszmarnym śnie:
Widziałem ucznia pocałunkiem
zdradzającego
Nauczyciela,
Widziałem ślepotą sędziów
skazujących Sprawie dl iw ego,
Widziałem krwiożerczość tłumu
domagającego się śmierci
Niewinnego,
Widziałem fachowość katów
przybijających do krzyża Syna Bożego.
Widziałem jak życie uchodzi z Ukrzyżowanego,
Widziałem jak skłonił głowę swoją i skonał...
Niestety, to nie był koszmarny sen.
Tak stało się naprawdę: Pan zmarł prawdziwie.
Potwierdziła to włócznia, którą przebito Jego bok.
Uznał to urzędowo namiestnik rzymski 
Poncjusz Piłat.
Znał tę prawdę i Józef z Ary maté i
składając Jezusa do grobu.
Tę prawdę przypieczętowano
ogromnym głazem,
zamykającym wejście do grobu
Ukrzyżowanego.
Jednak to, co miało być końcem wcale nim nie było.
Trzeciego dnia odrzucony został głaz i opustoszał
grób:
Pan zmartwychwstał, Pan wstał prawdziwie!
Ukazał się zdumionym uczniom.
Rozwiał wątpliwości największych
niedowiarków,
Ogłosił: „ Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków
1 mam klucze śmierci i pieklą. "
On złamał moc śmierci, stal się i jej Panem.
Pan zmarł prawdziwie, ale i zmartwychwstał
prawdziwie.
I to nie jest sen, to jest najprawdziwsza z prawd:
Z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym
Zbawicielem
idę przez życie, wejdę w ciemność śmierci
i z nim powstanę do życia wiecznego.
Przeto padam u stóp
Zmartwychwstałego,
aby Mu wyznać: Pan mój i Bóg mój!

Misterium Paschalne i radość płynąca ze zmartwychwstania
Chrystusa mają szczególny wymiar w Roku Jubileuszowym.
Zachęcają nas do głębszego zanurzenia się w tajemnice wiary
oraz odnowy duchowej przez praktyki pokutne i Sakrament
Pojednania, a przede wszystkim do miłości i wdzięczności
wobec naszego Zbawiciela za dar życia wiecznego. Bóg nie
chce śmierci grzesznika, ale chce, by się nawrócił i miał życie.
Ażeby żyć, człowiek musi zwrócić się ku niemu, musi porzucić
drogi, które poniżają j e g o godność i powrócić do domu Ojca;
oto j e s t sens jubileuszu, który w tym okresie wkroczył w bar
dziej intensywną fazę. Oto ciemność śmierci została pokonana
przez światło zmartwychwstania. Czas Wielkiej Nocy to przede
wszystkim czas zmartwychwstania, czas który uzmysławia czło
wiekowi tajemnicę j e g o zbawienia, która przyszła przez krzyż,
ale ukazuje j ą w radosnym poranku Wielkanocy, Wielkanoc
nego Zmartwychwstania, które jest nadzieją dla każdego czło
wieka wierzącego, który p r z y j ą ł Chrystusa razem z krzyżem.
Weselcie się i radujcie, którzy się smuciliście! Ta radość ma
swoje źródło w świadomości tajemnicy miłości, która rozbrzmie
wa w słowach: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jedy
nego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne." (J 3, 1421)
Zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło po męce i śmierci.
Chrystus powiedział, że przyszedł na tę godzinę, to znaczy
przyszedł na godzinę swojej męki i swojej śmierci. Przez mękę
i śmierć dokonało się zbawienie świata. Fakt zmartwychwsta
nia jest nieodłącznie związany ze śmiercią i męką Chrystusa.
Gdyby nie było zmartwychwstania męka i śmierć nie miałyby
sensu. Dlatego dla nas zmartwychwstanie j e s t rękojmią chry
stusowego zbawienia, a j e d n o c z e ś n i e ukazaniem drogi życia
człowieka. To nadzieja zmartwychwstania każdego człowieka.
Człowiek, który przyjął Chrystusa razem z krzyżem, razem z nim
zmartwychwstanie. Człowiek, który odrzucił krzyż, nie może
przejść przez zmartwychwstanie  utracił nadzieję. N a d z i e j a
człowieka wierzącego jest w krzyżu, krzyżu Chrystusa, ale tak
że w krzyżu swoich obowiązków, swoich zahamowań, czasem
nawet swoich upadków, bo to wszystko co jest ludzką egzy
stencją, jest krzyżem człowieka. W zależności od tego jak nie
siemy ten krzyż takie nastąpi dla nas zbawienie, taka nastąpi
dla nas rezurekcja czyli zmartwychwstanie.
Jasność światła, które kojarzy nam się ze zmartwychwsta
niem, to odwrotna sytuacja do ciemności. Pismo Święte po

Dana jest Mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata.
(Mt 28, 1820)
wiada: „A nastała wielka ciemność"  gdy opisuje scenę ukrzy
żowania, także gdy opisuje scenę zdrady św. Jan powiada, że
nastała ciemność. Ciemność w znaczeniu biblijnym oznacza
odrzucenie, oznacza grzech, oznacza to co daleko od Boga.
Światło oznacza radość, oznacza nadzieję. Dlatego też w wigi
lię Zmartwychwstania Pańskiego poświęcamy światło. W uro
czysty sposób wnosimy do kościoła paschał, który jest zna
kiem Chrystusa Zmartwychwstałego, który ma rozświetlić ciem
ności, w tym dosłownym znaczeniu j a k o światło, ale także ciem
ności życia ludzkiego, ciemności egzystencji ludzkiej, ciemno
ści j e g o bytowania po to, aby idąc za Chrystusem mógł dojść
do zmartwychwstania.
Chrześcijanin j a k o j e d n o s t k a i j a k o Lud Boży z n a j d u j e się
w c i ą ż w drodze. W drodze do Ojca. W tym pielgrzymowaniu
jubileuszowym niech prowadzi nas Najświętsza Maryja i do
d a j e nam odwagi j a k o Matka czuła i miłosierna. Uczmy się od
Niej spieszyć w drodze ku Chrystusowi, którego kontempluje
my w czasie Wielkanocy j a k o umarłego i zmartwychwstałego
dla nas. W n a j b a r d z i e j trudnych momentach naszego życia
strzeżmy w nas wspomnienia Bożego zaproszenia: „ R a d u j c i e
się! Pan jest z wami." Niech Przenajświętsza Dziewica, przy
czyna naszej radości, wyprosi nam łaskę postępowania wier
nie za Chrystusem, abyśmy otrzymali pełnię daru Jego pas
chalnej radości.
Człowiek wierzący widzi w zmartwychwstaniu nadzieję. Dla
tego wszystkim, nie tylko wierzącym, życzę, aby ta nadzieja
opromieniała nie tylko przeżywanie Świąt Wielkanocnych, ale
aby opromieniała każdy dzień całego życia, abyśmy w tej na
dziei, nadziei Chrystusa Zmartwychwstałego mogli dojść do
radości, którą Chrystus Zmartwychwstały daje.
Chrystus Zmartwychwstał  prawdziwie Zmartwychwstał.
Alleluja.
Ks. Antoni Sapota

A szło za Nim mnóstwo
ludu, także kobiet, które
zawodziły i płakały nad
Nim. Lecz Jezus zwrócił
się do nich i rzekł: „Córki
jerozolimskie, nie płacz
cie nade Mną; płaczcie
raczej nad sobą i nad
waszymi dziećmi! Oto
b o w i e m p r z y j d ą dni,
kiedy m ó w i ć b ę d ą :
„Szczęśliwe niepłodne
łona, które nie rodziły,
i piersi, które nie kar
m i ł y . " Wtedy zaczną
wołać do gór: Padnijcie
na nas; a do pagórków:
Przykryjcie
nas! Bo
jeśli z zielonym drzewem
tak czynią, cóż się stanie
z suchym?"
(Łk 23, 2731)
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(Dokończenie ze str. 1)
Po kilku latach nauki pan prowadził z kolei zajęcia plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
Kilka osób z tych dzieci maluje do dziś. Byli tam Sikorowie, później
szy konserwator zabytków Karol Gruszczyk. Miałem też przez jakiś
czas zajęcia w technikum. Starałem się uczyć ich malowania w plene
rze, podstaw warsztatu.
Kiedy zaczął pan samodzielnie malować?
Najpierw było to typowe malowanie niedzielne. Po pracy w Kuźni
wychodziłem w plener. Nie umiałem znaleźć miejsca, zawsze wyda
wało mi się, że z pagórka obok będzie lepiej, a może jeszcze gdzie
indziej. Nie było jednak nic lepiej. A to polega na tym, że w każdym
miejscu jest coś urokliwego. Wtedy to była frajda. Zresztą do dzisiaj
jest to frajda życia, choć teraz już rzadziej wypuszczam się w plener.
Trudno jednak byłoby mi powiedzieć, kiedy konkretnie wyrobiłem
sobie własne spojrzenie na przyrodę.
A ile namalował pan w sumie obrazów?
0 Boże! Ani proszę nie pisać. Współpracowałem przez kilka lat z Ce
pelią. W sumie chyba do samej Cepelii dałem kilka tysięcy miniatu
rek. Co miesiąc jeździłem z nimi do głównego magazynu w Czechowi
cachDziedzicach. Tam też prace opiniowała komisja artystyczna.
Dla mnie były to bardzo dobre ćwiczenia. Nigdy jednak nie malowa
łem taśmowo. Wszystkie obrazki są inne i to pozwalało mieć zado
wolenie z tego co się robi.
Od kiedy utrzymuje się pan ze sprzedanych obrazów?
Stało się to z konieczności.
Czy chodzi o słynną sprawę, gdy to domalował pan Stalinowi na
wielkim portrecie czerwone wąsy, za co odpokutował pan więzie
niem.
Nie. Stalin to sprawa z początku lat 50. Po powrocie z wiezienia,
a właściwie z ciężkich robót w kamieniołomie, znowu pracowałem
w Kuźni. Pod koniec lat 60. pracowałem tam już jako dekorator, czyli
wykonywaliśmy hasła propagandowe nie tylko w zakładzie ale i na
ulicach w Ustroniu. Najważniejsze były trzy święta: 1 Maja, 22 Lipca
1 Rewolucja Październikowa. Już miesiąc przed nimi trwały przygoto
wania. Kiedyś przed 1 Maja wieszałem hasła w Ustroniu. Dostałem
do pomocy ledwie trzymającego się na nogach palacza. On miał mi
trzymać drabinę, a właściwie to się o nią opierał. Do tego wiał pa
skudny wiatr. Ja wieszałem hasło pod Kuźnią, a ktoś idący z góry
mówi: „Boguś, tam ci już te hasła wiatr pozrzucał." Myślę sobie, że
przy takim wietrze faktycznie nie ma sensu wieszać, bo wszystko
pospada. Mówię o tym sekretarzowi partii. On żeby wieszać. W koń
cu ciepnąłem tym wszystkim i idę. Na to on, że mnie zwalnia. No to
zwalniaj. Następnego dnia zwolniłem się z pracy. Było to w 1971 r.
Wtedy zacząłem od pięciu sztuk obrazków dla Cepelii.
Później mieszkał pan w Wiśle i jest pan jednym z założycieli grupy
plastycznej „Brzimy". J a k do tego doszło?
Nie jest chyba najważniejsze gdzie powstała, ale to, że uznaliśmy ze
Zbyszkiem Niemcem i Witkiem Bąkoszem, że coś takiego dobrze
byłoby powołać. Początkowo nie było to coś wielkiego, później do
szli rzeźbiarze, dostaliśmy swoje pomieszczenie, a wszystko działo
się pod egidą Towarzystwa Miłośników Wisły. Było po jakimś cza
sie około dwudziestu twórców w „Bramach" Wspólnie wystawiali
śmy, szczególnie podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Bogusław Heczko.
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Fot. W. Suchta

Grafika B. Heczko
A kiedy miał pan swoją pierwszą indywidualna wystawę?
Jeszcze podczas pracy w Kuźni, na Prażakówce. Były to wielkie ner
wy, ale niektórym się podobało. Wtedy pomógł mi bardzo Jan No
wak. Później miałem wystawę w Jaszowcu.
Kiedy pan sprzedał pierwszy obraz?
Nie pamiętam. Wiele z nich ofiarowałem. Kiedyś nie patrzyło się na
wszystko pod kątem pieniędzy. Wiele robiło się bezinteresownie.
J a k to się stało, że „Brzimy" są obecnie w Ustroniu?
Część z nas zamieszkała w Ustroniu. Niektórzy uważali za błąd prze
niesienie „Brzimów" do Ustronia, ale po latach można powiedzieć, że
dla kultury regionu ma to doby skutek. Obecnie działa grupa w Wi
śle jako „Wiślanie" i w Ustroniu jako „Brzimy". Było nas dwudzie
stu, a dziś w dwóch grupach jest ponad sześćdziesiąt osób. Mamy
kontakty, staramy się współpracować mimo tylu różnych form twór
czości.
W 1987 roku powstaje pierwsza prywatna galeria w województwie
bielskim. J a k wyglądały początki tego przedsięwzięcia?
Otwarliśmy ją wraz z synem Kazimierzem, a początki były dość skom
plikowane, bo zezwolenie wydawało Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Przez 14 lat działalności udało się nam zdobyć grono stałych miło
śników sztuki. Myślę, że galeria stała się także istotnym miejscem na
mapie kulturalnej Ustronia, miejscem gdzie odbywa się wiele spo
tkań z dziećmi i młodzieżą oraz z twórcami kultury. Od 5 lat prowadzi
my także działalność wydawniczą, głównie związaną z wydawnic
twami regionalnymi.
Patrząc na pana prace widzimy przede wszystkim stare chałupy,
beskidzkie pejzaże.
To nawrót do młodych lat. Ale myślę też o malowaniu nowego Ustro
nia, ale jest to bardzo trudne. Miasto ciągle się zmienia. Kiedyś trud
no było zaakceptować piramidy na Zawodziu, one drażniły, ale w koń
cu przyzwyczaiłem się, one jakoś wrosły w krajobraz.
A co pan sądzi o estetyce Ustronia, np. o takiej ilości plansz rekla
mowych?
Karol Kubala myślał o tym, żeby te reklamy ująć w jakieś ramy. Na
pewno nie upiększają miasta. Każda reklama chce krzyczeć i przy
takim natłoku wygląda to tak jak wygląda.
Bardzo udany był pana ostatni rok?
Tak. Wystawa w Prudniku, w Budapeszcie. Wiele przyjemnych chwil,
z tym, że nie na granicach, gdzie było wiele kłopotów z przewiezie
niem obrazów. Jednak zawsze wystawa to dość duży stres. Człowiek
to przeżywa.
Co pan obecnie najchętniej maluje?
Z racji tego, że nogi już mnie tak nie noszą jak dawniej, częściej
maluję ze szkiców z tamtych lat. W głowie odtwarzam ten film, który
zarejestrowałem przed laty i próbuję to malować. W sumie takich
szkiców mam około dwóch tysięcy. Robię też grafiki. Muszę stale
coś robić, bo patrzenie w telewizor nic mi nie daje. Trzeba się bronić
i nie dać się ogłupić mediom, które coraz silniej atakują. Człowiek
powinien mieć swoją filozofię. Ostatnio robię cykl grafik Istebna,
Koniaków, Jaworzynka, który mimo że liczy już 140 prac jeszcze nie
jest gotowy. W nim grafiki budynków, których już nie ma. Teraz
nasza galeria chce wydać album grafik „Cieszyn".
Z ilu swoich obrazów jest pan w pełni zadowolony?
Ciągle czekam na taką akwarelę, która mi się uda w stu procentach.
Niektóre moje prace są chyba przegadane, lecz wpływ na to mają
także ich odbiorcy. Chcą bym do końca powiedział wszystko, a tu
trzeba artystycznych skrótów, małych niedopowiedzeń.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Oddział Cieszyński Polskiego Komitetu Zwalczania Raka od pię
ciu lat organizuje w kwietniu „Dni Walki z Rakiem". W ramach tego
rocznych obchodów w dniu 28 kwietnia 2000 r. w Urzędzie Miejskim
w Ustroniu, pok. nr 24 (sala sesyjna) członkowie Cieszyńskiego Ko
mitetu wraz z prezesem  dr Haliną MolakOlczak pełnić będą dyżuiy
wgodz. od 12.00 do 17.00.
Można uzyskać fachową informację w zakresie profilaktyki i prze
ciwdziałania nowotworom: sutka, szyjki macicy, jelita grubego, płuc,
gruczołu krokowego oraz skóry. Będzie też można zaopatrzyć się
w broszurki, ulotki a także zmierzyć ciśnienie tętnicze. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemem!

6.04.2000 r.
O godz. 8.15 zgłoszono kradzież
samochodu cinąuecento z ul. Kasz
tanowej na szkodę mieszkańca
Ustronia.
9.04.2000 r.
O godz. 22.50 na ul. Sikorskiego
zatrzymano mieszkańca Ustronia
kierującego oplem w stanic nietrzeź
wym. Wynik badania  1,57 i 1,56
prom.
10.04.2000 r.
O północy na ul. Grażyńskiego za
trzymano mieszkańca Ustronia kie
rującego VW passat w stanie nie

Ż

16 kwietnia członkowie ustrońskiego koła Unii Wolności czyścili
tablicę z flagą europejską na skwerku przy Rynku, którą co jakiś czas
zamalowuje, przekreśla nieznanych personaliów eurosceptyk. Czysz
czenie rozpoczął Andrzej Georg, dokończył Zdzisław Kaczorowski.
Następnie udano się do Prażakówki, gdzie miała miejsce Debata Euro
pejska, o której napiszemy w jednym z najbliższych numerów GU.

Serdeczne podziękowania za współczucie i pomoc
w związku z pogrzebem
śp. J a n a Pyry
p. Świeczce, właścicielowi Zajazdu „PodGroniami"
składa
rodzina

Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, wieńce
i kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej
śp. J a n a Pyry
ks. kan. Antoniemu Sapocie, ks. Zygmuntowi
Siemianowskiemu, ks. Jachowi Wójcikowi, rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, pracownikom firmy
„Tomar", delegacji Koła PTTK „Kuźnia Ustroń" oraz
wszystkim uczestnikom pogrzebu składa
żona z rodziną
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Bogatą tradycję w cieszyńskim
regionie ma Turniej Bezpieczeń
stwa Ruchu Drogowego. Biorą
w nim udział uczniowie szkół
podstawowych. Każdego roku
w szranki staje kilkaset chłop
ców, najlepsze drużyny rywali

zują o zwycięstwo w turnieju po
wiatowym. Od lat triumfuje eki
pa z Drogomyśla. Ostatnio szy
ki psuje drogomyślanom ustroń
ska młodzież.

7.04.2000 r.
Przy współpracy z mieszkańcami
udało się ustalić osobę odpowie
dzialną za podrzucenie gruzu przy
Alei Legionów. Teren został uprząt
nięty przez winnego jeszcze tego
samego dnia.
8.04.2000 r.
O godz. 16 otrzymano zgłoszenie
o zanieczyszczeniu ul. Jelenica bło
tem pochodzącym z pobliskiej bu
dowy. Ustalono sprawcę, jezdnia
została szybko uprzątnięta.
8.04.2000 r.
Z os. Cieszyńskiego zabrano star
szego mężczyzn, który zasłabł na
chodniku i przewieziono go do
domu.

S P

trzeźwym. Wynik badania  1,46
i 1.44 prom.
11.04.2000 r.
O godz. 9.40 zgłoszono włamanie
do Piwniczki pod Bocianem przy
ul. Daszyńskiego. Złodzieje wywa
żyli drzwi od zaplecza, a będąc już
wewnątrz lokalu włamali się do au
tomatów zręcznościowych skąd
skradli bilon. Ich łupem padła rów
nież wieża stereofoniczna.
11.04.2000 r.
O godz. 23 4 0 na ul. Katowickiej II
zatrzymano mieszkańca Czecho
wicDziedzic kierującego seicento
w stanie nietrzeźwym. Wynik ba
dania  1,70 i 0 , 9 8 /
(ws)

9.04.2000 r.
Jeden z mieszkańców ul. Konop
nickiej zgłosił, że na jego posesję
podrzucono śmieci z pobliskiego
sklepu. W dniu następnym prze
prowadzono kontrolę w sklepie,
a właściciela wezwano na komendę
SM, gdzie został ukarany manda
tem w wys. 90 zł.
9.04.2000 r.
Na wniosek mieszkańców interwe
niowano przy ul. Lipowskiej
w sprawie zajęcia pasa drogowego
bez odpowiedniego zezwolenia.
Ustalono osobę odpowiedzialną
i termin uprzątnięcia jezdni.
11.04.2000 r.
W trakcie kontroli Nierodzimia na
kazano zaprowadzenie porządku
wokół jednej z prywatnych posesji
przy ul. Bładnickiej.
(mn)

E

We wstępie do wywiadu na temat służby zdrowia w naszym mie
ście (GU 13/2000) podałam nieścisłą informację o funkcjonowaniu
ośrodka zdrowia w Nierodzimiu. Placówka ta funkcjonowała oczy
wiście bez przerw od momentu wprowadzenia reformy, najpierw pro
wadzona przez ZOZ, a potem od lipca 1999 roku przez Rodzinną
Praktykę Lekarską doktor Marzanny KunkelKorczago i doktora
Tadeusza Recmana.
Monika Niemiec

W piątek, 5 maja, w sali
SM „Cieszynianka" przy ul.
Hajduka 17 w Cieszynie
rozpocznie się o 18.00 spo
tkanie z burmistrzem Ustro
nia J a n e m S z w a r c e m . O r 

ganizatorami są twórcy
Klubu Propozycji, którzy
serdecznie zapraszają ustro
niaków.
jeden miejski potentat. Goleszo
wianie zdobyli blisko 180 medali
w mistrzostwach Polski, głównie
w narciarstwie klasycznym.
O klanie Tajnerów było głośno
w kraju i za granicą.

Ponad 20 lat działa Sekcja na
uczyciel iLiteratów przy Oddzia
le Związku Nauczycieli Polskich
w Cieszynie. Skupia kilkunastu
członków, a w zasadzie członkiń,
bo przeważają panie.

Muzeum Beskidzkie w Wiśle
urządza nie tylko wystawy. Zna
ne są koncerty z udziałem Wi
ślańskich Muzykantów i śpie
waków.

Olimpia Goleszów jest małym
wiejskim klubem, lecz sukcesów
odniesionych w minionych 50
latach może jej pozazdrościć nie

Pierwszy cmentarz w Cieszy
nie powstał prawdopodobnie
w XIII wieku, jeżeli wierzyć za
chowanym zapiskom. Znajdo

SKLEP WIELOBRANŻOWY
EIRMY „MAX"
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23
oferuje:
* artykuły ogrodnicze, ziemia,
nawozy, odżywki
* proszki i art. chemiczne
* szkło, plastik, narzędzia różne
* art. PCV. wodkan, C O
* szeroki asortyment śrub i wkrętów
ZAPRASZAMY
codziennie od 8.00 do 17.00
soboty od 8.00 do 14.00
tel. 8544710

wał się na miejscu dzisiejszego
Placu Teatralnego w sąsiedztwie
kościoła parafialnego. Świątynia
spłonęła w 1720 r. Cmentarz zo
stał zdewastowany.
Ludowy Klub Jeździecki
w Ochabach liczy kilkudziesięciu
zawodników. Są seniorzy ˇ junio
rzy. Na terenie Ośrodka Sportów
Konnych przy Stadninie w Ocha
bach rokrocznie odbywają się
zawody o mistrzostwo Polski
Południowej, a co parę lat star
tuje tu czołówka, walcząc o lau
ry najlepszych w kraju.
(mark)
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 Witam serdecznie na bar
dzo miłej uroczystości pięcio
lecia „Naszych I n s p i r a c j i " 
przywitał gości dr Henryk Wie
ją, prezes Chrześcijańskiej Fun
dacji „Życie i Misja", rozpoczy
nając 8 kwietnia oficjalną część
jubileuszowego bankietu pod
hasłem „Moc pisanego słowa
we współczesnym świecie" i po
prosił o powstanie wszystkich,
którzy kiedykolwiek „popełnili"
artykuł dla czasopisma. Auto
rów nagrodzono gromkimi bra
wami. Podziękował także kilku
nastu tysiącom czytelników
w cał>m kraju, którzy „Nasze In
spiracje" dostają do ręki za po
średnictwem kilku tysięcy pre
numeratorów.
Następnie H. Wieją prześledził
cały cykl wydawniczy gazety
i przedstawił osoby pracujące na
gotowy do czytania produkt,
wśród nich pierwszego grafika
przygotowującego inauguracyj
ny numer J o a n n ę Mach, grafi
ków Krzysztofa i J o a n n ę Rost
ków oraz Dorotę Piekarz, autor
kę ostatniego numeru, Adama
Wanię z firmy „ScanGraf', zaj
mującego się naświetlaniem,
J e r z e g o Małysza właściciela
drukarni akcydensowej, w któ
rej pismo jest drukowane, Jerze
go Kłodę, Blankę Skibę, Ewę
i Witolda Nieciów, zajmujących
się marketingiem, Mariolę i Ro
mana Fengerów, Jacka Głusza
ka, Dorotę i Piotra Żądłów zaj
mujących się dystrybucją. Wy
razy wdzięczności przekazano
także osobom zaprzyjaźnionym,
związanym z różnego rodzaju
stowarzyszeniami i instytucjami:
Ewie i Mirosławowi Pieszce
z Chrześcijańskiego Stowarzy
szenia Akademickiego, Henry
kowi Królowi dyrektorowi Sto
warzyszenia Deo Recordning,
Bogdanowi Widawce z Radia
CCM, Leszkowi Tokarskiemu
redaktorowi naczelnemu Radia
CCM, Andrzejowi Bajońskiemu
pastorowi Chrześcijańskiej Spo
łeczności w Warszawie, pasto
rom okolicznych zborów oraz
wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania i redagowania ga
zety, a także firmom  reklamo
dawcom z regionu cieszyńskie
go, którzy wsparli ją finansowo.
Szczególnie serdecznie przy
witano gości: Sharon M u m p e r
reprezentującą Eastern Europe
an Magazine Training Institute
z siedzibą w Wiedniu (instytut
szkolenia pisarzy czasopism)
i J o h n a Mausta z USA, prezy
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denta Media Associates Inter
national (organizacja szkoląca pi
sarzy, redaktorów, wydawców),
których fachowa wiedza i do
świadczenie pomogło zaistnieć
„Naszym Inspiracjom".
S. Mumper jest misjonarką,
konsultantem wydawniczym,
wykładowcą. Seminaria prowa
dziła w Stanach Zjednoczonych

_____

_____

bra j a k o ś ć druku i papieru.
W podtytule czytamy, że jest to
kwartalnik na temat zdrowia fi
zycznego, emocjonalnego i du
chowego oraz relacji międzyludz
kich. W artykułach propagowa
na jest idea traktowania człowie
ka jako całość. Redaktorzy pod
kreślają, że sztuczne oddzielanie
spraw ciała, emocji i intelektu od
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Redaktor naczelny Alina Wieją.
oraz w wielu krajach Europy
i Azji, była redaktorem naczel
nym kilku gazet i czasopism.
Obecnie mieszka w Wiedniu
i pracuje dla potrzeb chrześcijań
skiego rynku wydawniczego Eu
ropy Wschodniej. J. Maust jest
konsultantem wydawniczym
i wykładowcą, przez wiele lat
przebywał w Peru, gdzie wykła
dał na temat chrześcijańskiego
pisarstwa i prowadził warsztaty
szkoleniowe dla redaktorów i pi
sarzy, napisał trzy książki na te
mat kościoła ewangelicznego
w Ameryce Łacińskiej.
 Inspiracje to, j a k widzicie,
nasze wspólne przedsięwzięcie
 kończył H. Wieją,  jest to re
alizacja pewnej wizji przez fa
scynatów, pasjonatów, przyja
ciół, którzy siebie n a w z a j e m
mobilizują, chcą inspirować
i wspierać czytelników.
Pierwszy numer pisma ukazał
się w marcu 1995 roku i od tego
czasu dociera do czytelników
w całym kraju. „Nasze Inspira
cje" powstają w Wydawnictwie
„Koinonia" działającym w ra
mach Fundacji „Życie i Misja"
w nakładzie 4.000 egzemplarzy,
a rozprowadzane są poprzez pre
numeratę, która kosztuje 16 zł
rocznie. Zawierają 60 koloro
wych stron, uwagę zwraca do
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Fot. M. Niemiec
ducha, nie pozwala osiągnąć
szczęścia i harmonii. W numerze
jubileuszowym  Wiosna 2000 
wydrukowana została ankieta,
poprzez którą czytelnicy mogą
się wypowiedzieć na temat pi
sma. Przedstawiony jest też ze
spół redakcyjny pracujący regu
larnie nad każdym numerem, któ
ry tworzą: Alina Wieją, redak
tor naczelny, G r a ż y n a Kożusz
nik, Henryk Wieją, Leszek Ko
żusznik, Katarzyna Duchniak,
Anna Kohut, Danuta Pustówka.
 „Nasze Inspiracje" to było
marzenie, które nosiliśmy
w sercu. Najpierw dzieliliśmy
się nim z mężem, a potem zara
żaliśmy inne osoby  wspomina
ła A. Wieją.  Długo zastanawia
liśmy się, czy jest możliwe w
naszym kraju wydawanie takiej
gazety, zapisywanie istotnych
dla nas treści i posyłanie ich
dalej. Gdy dowiedzieliśmy się, że
szkolenia dla ludzi piszących
prowadzą w Polsce, zgłosiliśmy
się, mimo, iż warunkiem uczest
nictwa było przywiezienie pism
już wydawanych. Nie mieliśmy
gazety, ale tłumaczyliśmy, że
mamy marzenia i wtedy obecni
tu dziś Sharon i John zaakcep
towali nas. Dzięki zajęciom z ni
mi zdobyliśmy praktyczna wie
dzę, pozwalającą konkretnie

myśleć o naszym przedsięwzię
ciu.
Redaktor naczelna przypo
mniała także, że celem gazety,
którą kieruje, jest inspirowanie
ludzi do dobrych wyborów, do
życia twórczego. Mówiła, że ży
cie człowieka jest zbyt cenne, by
je marnować. I nie chodzi tylko
o to, żeby nie zejść na drogę pa
tologii społecznej, ale żeby u kre
su życia nie powiedzieć: „Nie
byłem szczęśliwy", „Nie udało
mi się".
Wystąpienia gospodarzy wie
czoru i zaproszonych gości prze
platane były piosenkami w wy
konaniu J o a n n y Rzyczniok,
a na koniec głos zabrali goście
ze Stanów Zjednoczonych, któ
rzy przez dwa poprzednie dni
prowadzili warsztaty dla dzien
nikarzy „Naszych Inspiracji".
Sharon zastanawiała się nad
mocą słowa we współczesnym
świecie, a jako dowód na to, że
odgrywa ono niebagatelną rolę,
przytoczyła przykłady prześla
dowania dziennikarzy i literatów,
zamykania tytułów, atakach na
redakcje, restrykcjach, które
mają miejsce w wielu krajach na
świecie. Przytoczyła słowa fran
cuskiego polityka o tym, że trzy
gazety mają większą siłę niż sto
tysięcy bagnetów, a następnie
stworzyła militarną metaforę po
równując słowo pisane do rakie
ty. Jej skuteczność zależy m. in.
od energii, czyli pasji, motywa
cji, zaangażowania autora oraz
systemu nawigacyjnego, czyli
świadomości celu, dla którego
się pisze i dyscypliny dzienni
karza.
John przyznał, że mimo iż nie
czyta po polsku, zawsze z przy
jemnością bierze „Nasze Inspi
racje" do ręki. Podzielił się reflek
sjami z codziennych obserwacji
ludzi dojeżdżających do pracy,
którzy na peronie kupują kawę,
potem gazetę, a kiedy czytają,
nigdy się nie uśmiechają. Na
główki informujące o wojnie
w Afryce, prześladowaniach po
litycznych w Chinach, kolejnym
błędzie Clintona nie nastrajają
optymistycznie. Nawiązując do
koniecznej w mediach równowa
gi, opowiedział, że gdy po raz
pierwszy udał się nad ocean po
dziwiać zachód słońca, zauwa
żył nagle u stóp wzgórza wysy
pisko śmieci, w którym buszo
wały szczury. Przeraziło go to i za
smuciło. O mało nie przegapił
zachodu słońca...
Monika Niemiec

11 kwietnia w Biurze Promocji Wystaw Artystycznych w Ryn
ku było dość tłoczno, a to za sprawą studentów drugiego roku
Animacji SpołecznoKulturalnej Filii Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. Wraz z prowadzącymi zajęcia, Tadeuszem Kanią i Ma
rianem Żyromskim, przyglądali się nie tylko wiszącym na ścia
nach obrazom, ale także funkcjonowaniu galerii. Wizyta odbyła
się w ramach zajęć na uczelni, a ustrońską specyfikę przybliżała
studentom również absolwentka tego wydziału, obecnie pracują
ca w Biurze Promocji Wystaw Bożena Kubień. Dzięki takim zaję
ciom 25 studentów lepiej poznało placówki kulturalne Ustronia,
bo odwiedzili również Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
 Jest to typowa wycieczka naukowodydaktyczna  mówi T. Ka
nia.  Studenci w przyszłości będą p r a c o w a ć w różnych miej
scach. J u ż dziś dziesiątki naszych absolwentów p r a c u j e w tym
regionie, bo przecież nasz kierunek skończyło prawie 3000
osób. Przypadkowo razem z nami placówki kultury poznają Po
lacy z K a z a c h s t a n u , którzy osiedlili się w Cieszynie. Świetnie
mówią po polsku, a my chcemy im pokazać region.
Wyjazd dydaktyczny w teren poprzedzają zajęcia teoretyczne.
Już na miejscu w Ustroniu studenci interesowali się kolekcją
wystawianą w galerii, j e j dostępnością przez zwiedzających.
Wpisywano się nawet do Księgi Pamiątkowej. Wszystko jednak
(ws)
pod czujnym okiem swych opiekunów naukowych.

^ Parafia EwangelickoAugsburska
w Ustroniu pragnie obchodzić
Jubileusz Konfirmacji, s z c z e g ó l n i e
konfirmantów z lat 1960, 1 9 5 0
i wcześniejszych.
Uroczyste n a b o ż e ń s t w o w k o ś c i e l e
ap. Jakuba o d b ę d z i e się
1 maja 2 0 0 0 r. o godz. 9 . 0 0
Serdecznie zapraszamy
„Jj

ZAKŁAD OPTYCZNY
Bogumiła Winter
ul. Daszyńskiego 27, tel. 8543320
czynny od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 17.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU
poniedziałki i środy od 15 do 17

Wszystkim Klientom i Pacjentom
życzymy Wesołych Świąt

O P O N Y
N O W E
I U Ż Y W A N E
Ustroń  Hermanice
ul. Wiśniowa 2
tel. 033/ 854 50 66
J
V
0602 79 44 34
^

<

wykonuje
BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe,
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady
MONTAŻ GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24 a, tel. 8545106
tel. kom. 0601516854
i
POŚREDNICTWO!
: PASZPORTOWE J

Wpisano się do księgi.

Fot. W. Suchta

Ustronni. Myśliwska 16
tel. 8542252
HURTOWNIA
Sklep kosmetyczny
Ustroń, ul. 3 Maja 44
Wyłączny importer duńskiej firmy NOPA
ż y c z y
c o s z y s / ^ / j m

sa>o/łZ2

J ć f f & n / o m

tel. 033/ 857 72 70
033/ 857 72 71
fax 033/ 857 72 72
h f a l a ^ n i s o w a W
oferuje na letni sezon od 1 mąja:
Szkoła tenisowa:
dzieci10 zł,
dorośli12,50 zł
za godzinę z trenerem.
Karnety: 10 gier 150200 zł
Abonament 20 gier 250300 zł
o 5 zł/h).
Informacje w kawiarni lub 8545646

| z A P R A S Z A M y j

|~AHU b M A R K  P O L B !
Ustror"), ul. Okólna 9.
|
tel/fax (033) 8544325.
: 0606 395 252. 0603 832 596
V
j
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,
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j
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Pomiar gratis.
. z

z

Termin realizacji 14 dni.
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W lutym w Chile przebywał znany szkółkarz i sadownik
z Lipowca Jan Lazar, który zgodził się podzielić z GU
swoimi wrażeniami.
Wyjazd zorganizowała Akademia Rolnicza w Lublinie wespół z To
warzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, którego jestem założycie
lem i członkiem zarządu, natomiast z AR w Lublinie współpracuję.
Nad całością czuwał prof. Eberhard Makosz.
Powstaje pytanie dlaczego akurat Chile? Jest to największy eks
porter jabłek na świecie, o czym mało kto wie. Produkują bardzo
dużo, a że jest ich niewielu, prawie wszystko eksportują. Niekorzyst
ne jest jedynie to, że jabłka trzeba bardzo daleko transportować.
W Ameryce Południowej nie ma ich komu sprzedać, więc ich rynka
mi są Stany Zjednoczone, Azja i Europa. Do Polski zresztą też te
jabłka docierają. To zakrawa na paradoks, ale te jabłka z Chile po
przewiezieniu z drugiej półkuli nie szokują ceną. Po prostu wynika to
z bardzo niskich kosztów produkcji. W Chile nie znają zimy, przy
mrozków, gradu, praktycznie poza szkodnikami nic jabłkom nie grozi.
Choć tam prawie deszcz nie pada nie narzekają na brak wody, którą
czerpią z jezior i górskich rzek. W ogóle jest to kraj gorący o zimnej
wodzie  na plaży nie da się ustać boso, a woda w morzu lodowata.
Pierwszego dnia pobytu w Chile przyjął nas ambasador Daniel
Passent. Ze statystyk wynika, że Chile ma większy dochód narodo
wy niż Polska, ale poza paroma miastami to raczej tego nie widać,
reszta porównywalna z tym co było u nas pięćdziesiąt lat temu.
Sady mają piękne. Jeżeli chodzi o wysokość plonów, to średnio
osiągają 50 ton jabłka handlowego z hektara, gdy u nas przeciętnie
jest to 20 ton. Powoduje to doskonały klimat. Nie ma żadnych klima
tycznych przeszkód ograniczających owocowanie. U nich wypro
dukowanie kilograma jabłek kosztuje 12 centów. Siła robocza bardzo
tania, zarobki w przeliczeniu wahają się w granicach 300 złotych.
Ziemia też bardzo tania, nie ma ograniczeń w nabywaniu jej przez
obcokrajowców.
Owoce bardzo tanie więc je jedzą, poza tym ryby i wołowina.
Wieprzowiny prawie nie ma. Gdy chłopom polskim zachciało się
golonka, to dopiero w ostatnim dniu trafiliśmy na restaurację Bawa
ria, gdzie udało się zamówić cztery golonka. Gdyby chcieli dla nas
wszystkich podać, to chyba musieliby wybić świnie w całym Chile.
Stosunki prawie feudalne. Tam nie ma takich gospodarzy jak w Li
powcu Lazar czy gazda Janik. Tam są gospodarstwa po 500, 1000 ha.
Byliśmy u człowieka któiy miał 10.000 ha, u którego ludzie pracują
tak jak kiedyś u nas fornale na folwarkach, chociaż nie wyglądają na
specjalnie nieszczęśliwych. Są też małe gospodarstwa, ale nie pro
wadzone na zasadach towarowych, bardziej samowystarczalne. Coś
zasieją, kozę wypasą na półpustynnych terenach i z tego żyją. Pro
dukcja towarowa składająca się na eksport to bardzo wielcy posia
dacze.
Udało się nam prześledzić drogę jabłka chilijskiego od sadu,
poprzez sortownie, nawet byliśmy na statku podczas załadunku ja
błek. Statek płynie 12 dni do Filadelfii, 18 dni do Liverpoolu.
Szczególne wrażenie robi hurtowniasortownia. Czegoś takiego nie
ma w całej Europie, którą pod tym kątem dość dobrze znam. Naj
śmieszniejsze jest to, że jej właścicielami są Arabowie, którzy tam
nigdy nie byli. Prowadzą ją wykształceni Chilijczycy. Sama hala mia
ła 480 metrów długości i 180 szerokości. Wewnątrz wszędzie taśmy
na których komputerowo sortuje się jabłka pod względem koloru.
Do tego 500 kobiet na trzy zmiany.
Wyjazd szkoleniowy pod tym względem, że udało się nam prze
śledzić dystrybucję jabłek, natomiast jeżeli chodzi o samą technolo
gię produkcji jabłek polski sadownik niewiele się tam nauczy. U nas
od kilkudziesięciu lat wprowadza się drzewa karłowe z małą koroną,
by jak najwięcej słońca docierało do owoców. W Chile drzewa duże,
gdyż słońce tak operuje, że każde jabłko wyglądające spoza liści jest
parzone.
Odmiany jabłek stosują takie jak u nas, z tym że uprawiają tylko
dwie odmiany, gdy u nas jest ich kilkadziesiąt. Jedną z tam uprawia
nych jest starking, u nas nie stosowana, gdyż jest za zimno, drugą
gala, u nas odmiana mało znana, choć ostatnio wchodzi szerokim
frontem. Ja osobiście przygotowuję tysiące drzewek tej odmiany
i sadownicy je kupują. Te dwie odmiany preferowane są w Chile,
gdyż do obrotu międzynarodowego i długotrwałego transportu jabłko
musi być wytrzymałe, mieć odpowiednia barwę i twardą skórkę. Upra
wiane u nas jonagoldy czy chainpiony to wspaniałe jabłka, ale trze
ba je szybko spożywać. W wielkim obrocie, w sortowniach odgnia
tają się i psują.
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J. Lazar w stacji narciarskiej.
Co mi się rzuciło w oczy to kompletny brak dbania o ekologię
w Chile. U nas powstał system Integrowanej Produkcji Owoców,
a polega on na tym, by używać jak najmniej chemii. Jest to słuszne,
gdyż chemii z naszego życia całkowicie nie wyeliminujemy, więc tam
gdzie ją można usunąć, należy to robić. U nas od lat się nie stosuje
środków zwalczania szkodników o wysokiej toksyczności typu me
tasystox, nawet nie ma możliwości zakupu, natomiast tam podobny
mi środkami piyskają na okrągło. Amerykanie prowadzą w porcie
w Valparaiso placówkę fitosanitarną, ale oglądają jabłka tylko pod
jednym kątem  czy nie ma na nich pozostałości żerowania szkodni
ka. Jeżeli taki szkodnik znalazł by się, to cała partia, nawet 20.000 ton,
idzie na śmietnik. Nie prowadzą jednak żadnych badań na pozosta
łość pestycydów, czy jabłka są zatrute, czym je spryskiwano. Skoro
jest taka sytuacja to sadownicy chilijscy opiyskują jabłka do ostat
niego dnia przed zbiorami. Najbardziej nękają ich mszyce, więc py
tam czym je zwalczają, na co dźwięcznym hiszpańskim uzyskuję od
powiedź: „Metasystox". Okazuje się, że tak Amerykanie jak i Europa
Zachodnia takie jabłka kupują, nawet szkodliwe. Nas czepiają się
o drobnostki. Tam stosuje się nawet środki wyeliminowane u nas ze
względu na zagrożenie chorobami nowotworowymi. Szczęśliwie
Polska niewiele importuje tych jabłek, w granicach paru tysięcy ton.
Tu wypada też powiedzieć, że polski rynek nie jest w żaden sposób
chroniony przed szkodliwymi produktami. Nikt nie wie w jakim sta
nie przychodzi sałata z Holandii, ponieważ nikt jej nie bada. Oczywi
ście na naszych granicach też są placówki fitosanitarne, ale one
wyłącznie badają czy nie ma choroby i szkodników groźnych dla
roślin w Polsce. Nikt natomiast nie przejmuje się tym, czy coś zaszko
dzi ludziom. Dopóki nie ma rozgrywek natury ekonomicznej pomię
dzy stronami, wszystko jest w porządku. Jeżeli natomiast dochodzi
do konkurencji od razu dowiadujemy się, że coś zostało nie tak opry
skane. Jest to po prostu hipokryzja, co dobrze widać na przykładzie
tych chilijskich jabłek.
Jako szkółkarz praktycznie niewiele tam skorzystałem. Technolo
gia wytwarzania drzewek u nas jest chyba na wyższym poziomie.
Produkcji jabłek też. Należy więc zadać sobie pytanie dlaczego ła
twiej Chilijczykom sprzedawać jabłka do Anglii, choć to jest na dru
gim końcu świata? Nasze sadownictwo opiera się na niewielkich
gospodarstwach. Aby być partnerem firmy handlującej owocami
trzeba zaoferować przynajmniej kilka tysięcy ton jednolitego, wyka
librowanego pod każdym względem owocu. U nas natomiast jest
kłopot żeby przygotować na eksport tira z 25 tonami jednolitych
jabłek. W Chile jak ktoś ma 100 ha po 50 ton z hektara, to proste
obliczenie wskazuje, że może zaoferować 50 tys. ton jednolitych
jabłek, mówiąc po naszemu  wyrośniętych u jednego gazdy.
Jeżeli chodzi o spostrzeżenia pozaogrodnicze, to w Chile widać
wielkie inwestowanie w drogi. Powstają przekopy i tunele w An
dach, drogi się poszerza, kuje dosłownie w skale, by wprowadzić
trzeci pas jezdni. Poza tym szerokim frontem wchodzi do nich elek
tronika.
Zwróciłem też uwagę na to, że powstaje tam potężna baza spor
tów zimowych, przede wszystkim narciarska. Zresztą o ile pamiętam,
to już przed laty w Chile były rozgrywane mistrzostwa świata w nar
ciarstwie alpejskim. Wokół baz narciarskich dziesiątki wyciągów, a bu
duje to np. firma azjatycka. Liczą chyba na turystę ze Stanów Zjed
noczonych. Zresztą podczas naszego pobytu nie widziałem ani jed
nego auta z rejestracją inną niż chilijska. Tam nie ma turystyki takiej
jak w Europie, gdzie podróżuje się na narty samochodem.
Notował: (ws)

Wiele s e r d e c z n o ś c i z okazji Świąt Wielkanocnych
ż y c z ą w ł a ś c i c i e l e i p r a c o w n i c y l o k a l u "U MARUSIA"
Zapraszamy na bankiety, przyjęcia, wyśmienitą,
domową kuchnię i do sali kominkowej.
^feisJ
Ustroń, ul. Grażyńskiego 27

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Bank Spółdzielczy w USTRONIU
składa wszystkim swoim Klientom
i Członkom najserdeczniejsze życzenia

24 marca piękne święto obchodził współtwórca i długoletni
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu Alojzy Waszek.
W tym roku zasłużony ustroniak skończył 95 lat i z tej okazji
życzenia składali mu najbliżsi oraz współpracownicy, absolwenci
drogiej mu szkoły i przedstawiciele władz miasta. Na zdjęciu od
lewej widzimy zastępcę dyrektora ZST Marię Lehrich, jubilata,
burmistrza Jana Szwarca, dyrektora ZST Romana Tomicę, Józefa
Nowaka, Pawła Gogółkę, Oldrzicha Sikorę, Ludwika Lipowczana.

Miłych Pogodnych
Świąt
Wielkanocnych
życzy wszystkim
Klientom, Sąsiadom
Sklep Spożywczy
„Wanda"

i zaprasza d o korzystania ze swoich usług
w placówkach:
 w USTRONIU, ul. Partyzantów 5
codziennie w godzinach od 730 d o 1630
w soboty od 730 d o 1130
 w W i ś l e , ul. I Maja 4 9
codziennie w godzinach od 730 d o 1730
w s o b o t y o d 7 3 0 d o 1130
Również zapraszamy w okresie przedświątecznym
d o korzystania z k r e d y t ó w g o t ó w k o w y c h „ w i o s e n n y c h '
na p o t r z e b y b i e ż ą c e
 d o w y s o k o ś c i 2 . 5 0 0 , 0 0 zł, b e z p o r ę c z e ń ,
 o k r e s s p ł a t y d o 12 m i e s i ę c y ,
 o zmiennym oprocentowaniu,
w y n o s z ą c y m o b e c n i e 21 % w s t o s u n k u r o c z n y m .
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE
spółka z o o.

Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 54
43450 Ustroń, ul. Lipowa 1, tel. 033/ 857 72 70

Życzenia świąteczne składa
6iuckoland
ul Grażyńskiego 5

Komputery ADAX, DEC,HP
Drukarki EPSON, HP, CANNON, OKI
Oprogramowanie Microsoft, Novell
Oprogramowanie użytkowe firm
handlowych, usługowych, turystycznych
Materiały eksploatacyjne
Serwis komputerowy

Zapraszamy na tanie, nowe obuwie i francuska odzież używaną

PN

PT 9.00  16.00

realizacja recept ZOZ
i międzynarodowych
soczewki okularowe
najwyższej Jakości
oprawy okularowe
renomowanych firm
szybka realizacja
sprzedaż wysyłkowa
komputerowy dobór szkieł
domowe stacje METEO
już od 350 zl

MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
R y n e k 2, tel. 0  3 3 / 8 5 4 2 6 5 3
przewozy do Niemiec
informacja turystyczna
kantor wymiany walut
ksero
UWAGA: UBEZPIECZENIA!
R y n e k 2, tel. 0  3 3 / 8 5 4 2 6 5 3

4 3  4 5 0 U s t r o ń , ul. S a n a t o r y j n a 7, tel. 0048 33 8 5 4 4 7 66

Klientom składamy
zapraszamy codziennie
od.ll.OO do 21.00
s o b o t y , niedziele i ś w i ę t a
Dowóz na terenie
Ustronia gratis!
tel. 8543860

Prowadzimy również działalność ubezpieczeniową
w zakresie:
kompleksowy program zabezpieczenia
rodziny i domu  polisa ALFA
ubezpieczenie majątkowe
ubezpieczenie komunikacyjne
ubezpieczenie na życie
fundusze emerytalne
Mieszkańcom Ustronia
Wesołych

życzymy

Świąt
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Każdy dziennikarz ogólnopolskiej, czy lokalnej gazety ma pra
wo do relacjonowania tego, co on uważa za ważne i stosowne.
Asekuracją w odniesieniu do powyższego stwierdzenia jest sfor
mułowanie zawarte w stopce redakcyjnej każdego czasopisma,
m. in. „Gazety Ustrońskiej", które mówi: ..Zastrzegamy sobie pra
wo przeredagowywania..."
itd. Uważam jednak, że to co zostaje
powiedziane na żywo na spotkaniu z .... jeśli się potem na lamach
gazety o tym w ogóle pisze, należy przytoczyć w oryginale, aby
przy okazji, niezamierzenie nie zrobić z osób, czy to pytanej, czy
pytającej tzw. półinteligenta.
Mam na myśli moje pytanie skierowane po zakończeniu spekta
klu pt. „Goła baba" do Joanny Szczepkowskiej. Pytanie brzmia
ło: „ Czy Pani do końca wierzy w to, co powiedziała Pani przed
kamerami TV przed ponad dziesięciu laty i czy z perspektywy cza
su  dziś  powtórzyłaby Pani to samo ". Pani Szczepkowska, pomi
mo zmęczenia, z refleksem wybrnęła z sytuacji i odpowiedziała,
lecz tylko na pierwszą część pytania, cyt. „ Gdyby to nie była praw
da, nie mogłaby pani teraz zadać tego pytania, mam dobrą pa
mięć ".
Z całym szacunkiem do Pani  Pani Redaktor, bo uważam, że
dobrze Pani sprawdza się w swojej roli, do publicznej wiadomości
pytanie należało podać w całości.
Elżbieta Sikora
•

•

•

Zawodzie jakie jest, każdy widzi
Należę do tych Ustroniaków, którzy pamiętają dziewicze, nieza
gospodarowane Zawodzie, gdzie jedynym wyróżnikiem był Pała
cyk i ruda jesienna buczyna...
Można się spierać o to, czy ten przeładny stok Równicy można
było lepiej, inaczej zagospodarować, czy zrealizowana koncepcja
jest najwłaściwsza, dlaczego Generał nie rozpisał konkursu, bo
wówczas byłaby alternatywna
propozycja...
A tak na marginesie.... charakterystyczna ostrosłupowa bryła
domów wczasowych nie jest niczym nowym, takie obiekty dużo
wcześniej powstały np. na wybrzeżu czarnomorskim w Bułgarii
czy w Alpach.
Dwadzieścia kilka lat temu uczestniczyłem na Prażakówce w spo
tkaniu z projektantami Zawodzia. Autorzy prześcigali się w za
chwytach nad nowatorstwem koncepcji, a na wszystkie zarzuty
i pytania mieli gotową odpowiedź, np.:
 Surowy, tępy prostopadłościan Sanatorium nie przystaje ,vu'o
ją formą do "piramid".
 Aaa, bo to było świadome, bo to jest niby kształt wioski góral
skiej, gdzie dominuje jeden wysoki element  kościół  sanatorium?!
(bez komentarza).
 Dlaczego zeszpecono Ustroń wybudowaniem na stoku Jeleni
cy Manhatanu? Przecież można go było zlokalizować w Hermani
cach?
 Aaa, bo to było świadome utworzenie osi Zawodzie  Manha
tan przez Rynek i z lotu ptaka się to ładnie komponuje! (bez ko
mentarza).
Usłyszeliśmy wtedy jeszcze kilka innych bzdur na temat zago
spodarowania przestrzennego Ustronia, ale musi, wyglądaliśmy
na takich, którym można to mówić bez żenady...

Coś rośnie nad piramidami.
Osobiście spoglądam na Zawodzie mocno krytycznie, sądzę, że
urbanistycznie jest niedopracowane, ...bo ciągi komunikacyjne,
bo zaplecze usługowe, bo tzw. infrastruktura...
Można gdybać...
Ale Zawodzie już istnieje, wrosło w nasz krajobraz, jest wizytów
ką Ustronia. Ponadto (co cieszy) umiało się znaleźć w rzeczywi
stości rządzonej przez wszechwładną mamonę. Zarabia na siebie.
Informacje dotyczące udziwnionego gmaszyska, które ma sta
nąć na Zawodziu, wielce mnie niepokoją.
Nie dlatego, że p. Henryk Buszko uważa, iż jest to naruszenie ich
praw autorskich. To jest ich problem, problem ichniego środowi
ska architektów, wewnętrznej etyki i solidarności zawodowej. To,
że młoda, przebojowa projektantka nie szanuje swoich kolegów
i za odpowiednią kwotę jest gotowa sprzeniewierzyć godność za
wodu, to nie moje a ich zmartwienie.
Martwi mnie coś innego,
to. że zanieczyszczenie krajobrazu jest po wielokroć gorsze niż
tony śmieci, gorsze niż dziury w drodze, nieczynny basen itp.
Zanieczyszczenie krajobrazu skutkuje tym. że patrząc z Czanto
rii. Królowa czy Jelenicy na panoramę Zawodzia, będę widział od
teraz do zawsze jakiś wrzód nijak nie pasujący do pozostałych
obiektów.
Będę miał tzw. dyskomfort estetyczny a tego chciałbym, choćby
z miłości dla Ustronia, uniknąć.
Również dlatego, żeby nie rumienić się, jak wnuki zapytają: „co
ście to dziadku wymyślili za szkaradziejstwo?. należy póki czas,
a czas jeszcze jest, przeciwdziałać.
Decyzja niedouczonego pracownika Starostwa, zezwalająca na
oszpecenie Ustronia, jest, w świetle prawa, decyzją administracyj
ną, więc Kodeks Postępowania Administracyjnego
przewiduje
możliwość zaskarżenia jej do Naczelnego Sądu Administracyjne
go. Dwieście kilka paragrafów KPA pozwala średnio rozgarnięte
mu prawnikowi podważyć zasadność decyzji.
Jeżeli władze naszego miasta dopuszczą do powstania tego cu
dactwa, to będzie to niewybaczalny grzech zaniedbania. I nie po
mogą  w podsumowaniu kadencji  żadne kolektory, chodniki,
drogi, przedszkola... będziemy zawsze pamiętać, że za czasów TYCH
Ojców Miasta zeszpecono Zawodzie.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
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Ubiegłej jesieni w ustrońskim Muzeum pokazano jako wysta
wę czasową suknie cieszyńskie pozyskane przez tą instytucję od
mieszkańców Ustronia i okolic. Kilkanaście dostojnych sukni,
które pamiętają jeszcze czasy cesarza Franciszka Józefa, zdobiło
sfatygowane częstymi zmianami wystaw ściany. Prezentowały
one swą urodę nie po raz pierwszy w tych murach, bo też suknie
cieszyńskie mają niepospolity urok i zawsze cieszą się niesłabną
cym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających ten historycz
ny obiekt.
Zdaje się, że wyjątkowa uroda żywotków oparła się sile czasu
i przemijania. Są one nadal piękne i kolorowe, niczym wiosenna
łąka i niepowtarzalne. Te haftowane na aksamicie dzieła sztuki
były bodaj największą ozdobą całego stroju cieszyńskiego i no
szącej go kobiety. Piękne kwiaty, których misterne wzory podpa
trzono w naturze lub podpowiedziała je wyobraźnia, wyhaftowa
ła najczęściej sama właścicielka ubioru. Tego życiowego dzieła
na pewno nie wykonywała z przymusu, jak wiele codziennych
zajęć gospodarskich, które musiały być na czas zakończone. Ha
ftowanie żywotka, który stanowił o jej talencie i wyobraźni, a
także o możliwościach manualnych spracowanych rąk, to było
zadanie artystyczne, które należało przemyśleć. Być może, pomy
sły te powstawały podczas żmudnych i nie kończących się prac
rolnych, a może w jakże krótkie chwile wolnego czasu, w niedziel
ne popołudnie.
Potem ta wiejska artystka wizję swą realizowała w zimowe wie
czory przy lampie naftowej. W zgrabnych palcach igła ze złotą
czy kolorową nicią, posłuszna jej woli, przemierzała szybko tylko
jej znaną drogę, by wreszcie zwoje nici zamienić w przepiękne
bukiety kwiatów, jakby skradzione matce naturze. Nie sposób
dokładnie obliczyć ile czasu trzeba było, aby żywotek został za
kończony. Przecież jedynie w przerwie pomiędzy koniecznymi
zajęciami w oborze i domu kolejne kwiaty nabierały realnego kształ
tu i aksamit wypełniał się zgodnie z planem. Gdy wszystkie wy
marzone wzory znalazły już tam swoje miejsce wówczas jego twór
czyni zapewne odetchnęła z ulgą i z dumą spojrzała na swe dzieło
lub może raczej z niedosytem i pewnym niespełnieniem, które
często towarzyszy artystom i może być impulsem do dalszych
twórczych poszukiwań. A przecież żywotek jest tylko jednym z
elementów sukni cieszyńskiej, może najefektowniejszym, lecz nie
jest to koniec całego dzieła. Należy jeszcze połączyć go ze spód
nicą, uszytą z uroczystej czerni, którą ożywiała chabrowa lemka.
Połączenie spódnicy z żywotkiem  to drobne, efektowne marsz
czenie też stanowiło nie lada sztukę. Pozostał jeszcze śnieżnobia
ły kabotek, bluzka haftowana tylko białą nicią, której misterny
ornament dorównywał często fantazji mrozu malującego nasze
zimowe okna. Czerń spódnicy kontrastowała z wielobarwnym far
tuchem i szatką w ten sam deseń. Urody pannie dodawał długi
warkocz z wplecioną maszką związaną na kistkę. Mężatki nosiły
na czoło nasunięte czepce, wykonane z cienkich nici, mogące
świeżością i swym delikatnym deseniem konkurować z płatkami
śniegu. Cały strój piękny i jakże uroczysty był ozdobą każdej
kobiety. Srebrny pas podkreślał figurę i status materialny właści
cielki, lecz nieczęsto można go było dostrzec w tłumie wiejskich
elegantek wybierających się do kościoła. Większość kobiet z ko
nieczności zastępowała ten atrybut zamożności jedwabną wstąż
ką, zwaną przeposką zawiązaną z przodu na maszkę. Ta urodziwa
suknia cieszyńska nie była przecież świadkiem znojnych prac w
polu czy w obejściu. Nie towarzyszyła kobietom przy codzien
nym dojeniu krów, ani zwózce siana, czy kopaniu ziemniaków.
Widziała natomiast niejedno wesele, chrzciny, ale też pogrzeb. A
w niedzielnej drodze do kościoła wiernie podążała przez wiele lat
zarówno z rozmarzoną panną, pełną nadziei na wielką miłość, jak
i ze stateczną gaździnką, której nie opuszczały codzienne proble
my nawet w tym świątecznym dniu. Każda z tych sukien, będąca
niemym świadkiem wielu życiowych sytuacji i tych szczęśliwych,
i tych smutnych, mogłaby opowiedzieć niejedną ludzką historię.
Lecz one dyskretnie milczą, a więc niepowtarzalne życiorysy ich
właścicielek pozostaną dla nas na zawsze tajemnicą.
Lidia Szkaradnik

W niedzielę w Prażakówce odbyła się wielka gala dziecięcego
zespołu „Równica".
Fot. W. Suchta
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2 maja
godz. 18.00 Koncert majowy pt. „Pieśni patriotyczne i ludowe"
w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego „Ustroń" w MDK
„Prażakówka". Po koncercie złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana
Cholewy.
3 maja
godz. 8.30 Nabożeństwo w Kościele EwangelickoAugsburskim,
godz. 9.00 Msza Święta w Kościele pw. Św. Klemensa,
godz. 9.45 Koncert orkiestry dętej pod kierownictwem Janusza
Śmietany.
godz. 10.00 Uroczystość Patriotyczna z okazji Świąt Majowych 
Pomnik Pamięci Narodowej w Rynku.
Imprezy towarzyszące
1 maja
godz. 10.00 Zjazd rowerów górskich z Czantorii  zawody z
cyklu pucharowych imprez rowerowych „Puchar Bike Action"
w Zjeździe.
2 maja
godz. 17.00 Otwarcie wystawy „Katyń  prawda i pamięć" 
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" (wystawa czynna od
2.05 do 21.05).
godz. 17.00 Wystawa fotograficzna Marka Śniegonia pt. „Przy
roda ziemi cieszyńskiej"  MDK „Prażakówka".
3 maja
godz. 11.00 Zawody o Puchar Ustronia w skoku o tyczce pod
patronatem Burmistrza Miasta  SP 5 Ustroń Lipowiec.

z
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Jak koza urodzi cztery koźlęta, to jest to wydarzenie, które warto
odnotować. Pojechałem więc na Polanę, do gospodarstwa Śliwków
Pod Grapą, by się czegoś o tych małych kózkach dowiedzieć. Pod
Grapą na końcu drogi mieszkają Jan i Helena Śliwkowie. Obecnie nie
prowadzą już takiego gospodarstwa jak dawniej . Kilka owiec, dwie
kozy, krowa. Był nawet czas po oddaniu gospodarstwa dzieciom, że
nic nie hodowali. Trudno jednak było tak żyć.
 Szwagier żony mieszka w liarbutowicach i na urodziny przywiózł
jej jedną kózkę  objaśnia J. Śliwka.  A była to kózka od kozy, którą
my kiedyś mu podarowaliśmy. Podhodowaliśmy ją, potem syn ją
zawiózł do kawalera. Trzeba panu wiedzieć, że nie od każdej kozy
mleko jest dobre. Czasami jest cierpkie, nieładnie pachnie. Dlate
go my staramy się nasze kozy krzyżować tylko ze znanymi kozła
mi. Czwórka koźląt przyszła na świat, w niedzielę w marcu, bez
kłopotu. Mnie nawet nie było w domu. Kozy dobrze odżywiane bar
dzo dobrze się rodzą. Z owcami są problemy. Jagnięta też są od
małych kóz bardziej wrażliwe.
Szybko zaczynamy ręzmawiać o gospodarstwie, przeszłości, polity
ce. Okazuje się, że J. Śliwka kontaktował się z miejscową partyzantką,
pod koniec wojny Niemcy wywożą go aż za Pragę do kopania oko
pów. Po wojnie wraca do Ustronia, zostaje tu nawet radnym. Zawsze
pozostaje rolnikiem, gazdą spod Czantorii.
 Dawniej był tu żłób drewniany, do którego woda płynęła ze źródła,
nad którym był kamień ze trzy metry długi i szeroki na półtora
metra, z datą 1663. Od tego roku jest to gospodarstwo. J a k się
budowałem w 1950, pojechałem po materiaty, a te chromy co budo
wały, go rozbiły. Szkoda. Z dziada pradziada jest tu Śliwka. Pierwsi
Śliwkowi przyszli ze Słowacczyzny do Koniakowa, potem Śliwki
rozeszły się po dolinach. Są w Wiśle, na Obłaźcu, w Dobce.
Zawsze było to duże i zasobne gospodarstwo. Hodowali około 50
owiec, kilka kóz i cztery krowy. Konia mieli dopiero w 1939 r. tuż przed
wojną. Zatrudniali dziewczynę do krów, chłopa do owiec. W latach
70. owiec było już około 200.
 Dopóki prowadziłem gospodarstwo, dwóchtrzech ludzi zawsze
pracowało u nas.

Fot. W. Suchta
Jesienią odbywały się w pobliżu polowania, a myśliwi chętnie bie
siadowali później przy posiłkąch sporządzonych przez kobiety
z gospodarstwa. Zresztą Adam Śliwka, ojciec Jana Śliwki był chłop
skim gajowym.
 U nas przed wojną wszystko się sprzedawało w domu. Serki, bryn
dza, chętnie to wszyscy kupowali. Po wojnie, gdy przejąłem gospo
darkę po ojcu, zrobiliśmy nowoczesne gospodarstwo. Za pożyczkę
na jeden procent z Izby Rolniczej, zbudowałem oborę z paszarnią
na górze.
Gdy powstał Związek Hodowców Owiec wpisuje się do niego. Po
czątkowo działa na szczeblu powiatowym, później wojewódzkim, w
końcu w Centralnym Związku Hodowców Owiec w Warszawie.
Współpracował z Instytutem w Grodźcu, skąd dostawał po parę
sztuk owiec, tryka.
 Najpierw były krzyżówki fryzyjskie, po nich nastała duża owca
angielska z grubą wełną. Posyłali te owce do wielu gospodarzy, do
Brennej, do nas, do Cieślara, do Jonka na Kępę, do Bujoka, Ciche
go. Najlepszą jednak odmianą była owca angielska kent. Jej krzy
żówki do dzisiaj się hoduje. Nie są tłuste tak jak owce górskie,
które mają sporo łoju i niewiele niesmacznego mięsa. Te kenty się
nie tłuściły, miały dużo wełny i dobrze się u nas w górach trzymały.
Współpraca polegała również na tym, że dla hodowców przeprowa
dzano kursy. J. Śliwka odbywa ich kilka, niektóre dość długie. „ Ty
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Helena Śliwkowie.

Fot. W. Suchta

z państwowym instytutem współpracujesz to ci zaraz zabierom to
gospodarstwo"  mówili koledzy. Po czasie jednak korzystają z jego
rad, krzyżują owce.
 Kiedyś przywieźli tu dwa kaukaskie barany karakułowe. Jeden
poszedł do Brennej, drugi do nas. Były to dzikie barany i ten chrom
uciekł na Czantorię, ale tam go chycili wojocy i pilnowali coby co
Czech nie poszeł. Przyprowadziliśmy go do domu oddaliśmy owce
do krycia. Skórki karakułowe robi się tak, że po siedmiu dniach
trzeba jagnię zabić. Zrobiliśmy to tylko raz, ale owca tak płakała,
że ojciec był już temu przeciwny. Na drugi rok ten baran zachoro
wał, kulawkę miał. W Brennej baran zdechł w pierwszym roku,
a u mnie wydał jagnięta z owcą górską.
Zawsze było tak, że zimą zwierzęta były na gospodarstwie, latem
szły wypasać się na Czantorii. W zależności od tego, ile kto miał
gruntu na Czantorii, tyle mógł tam wypasać owiec i bydła. Co roku
w lecie na Czantorii pasło się około 20 krów, 50 kóz i 300 owiec. Przed
wypędzeniem owiec na Czantorię, gdzieś pod koniec marca, gnano
je do Cieszyna, gdzie świeża trawa pojawiała się wcześniej. Tam, na
terenach wojskowych na Gułdowach, ustrońscy gazdowie postawi
li szopę i paśli do maja swoje owce. Było tam 280 ha trawy.
 Jak wojocy mieli ćwiczenia, to my z owcami się usunęli. Ale oni
ćwiczyli tylko chwile do południa. Wojsku się płaciło grosze. Na
górze na Czantorii pasło się do Michała czyli do końca września.
Potem każdy brał zwierzęta do domu i przeprowadzał selekcję,
które do zabicia, które na dalszą hodowlę.
Chodziło się jeszcze jesienią na wypasy owiec do PGR w Próchnej,
Pawłowicach. Tam wypasano owce na łąkach, a gdy przyszedł śnieg
na roślinach ozimych.
 Wychodziliśmy wieczorem jednego dnia i na drugi dzień wieczo
rem byliśmy w Ochabach przy stadninie. Tam był odpoczynek. Na
stępnego dnia dochodziliśmy do PGR. Tam pasło się od początku
listopada, w grudniu, czasem w styczniu, a raz owce wróciły w mar
cu. To wtedy w marcu przynieśliśmy z owcami 45 jagniąt. Tam się
kociły. W PGR nas szanowali, a my zawsze dyrektorowi robiliśmy
korzuch.
Dzisiaj już nie ma owczarzy. Łąki zarosły krzakami, na łące Śliwki na
Czantorii zamontowano letnią rynnę saneczkową. Wyciąg orczyko
wy też na ich łące. Jest rynna, to już trawnika wiele nie ma.
 A niech tam se robią rynnę, owce jak mają mało trowy, to i tak
same tam zajdą, nawet tydzień tam się pasą.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta

'

1 '

I

Ł ' :„ s

J'

' i

J '

I.

.

W7 czwartek, 13 kwietnia, przed „Karczmą Góralską" nad Wi
słą zdziwieni przechodnie obserwowali spore zamieszanie. Dzieci
i dorośli w regionalnych strojach, instrumenty muzyczne, olbrzy
mie reflektory, kamery, uwijający się pracownicy ekipy telewizyj
nej to wszystkie potrzebne elementy do nakręcenia krótkich tele
dysków, które pojawią się w wielkanocnym programie „Szansa
na sukces" z grupą „Golec Orkiestra" w roli oceniających. Nas
tępnego dnia zdjęcia robiono w plenerze na Równicy i w „Zbój
nickiej Chacie". Nad całością czuwała autorka programu ELŻ
BIETA SKRĘTKOWSKA  ubrana na czarno, z krzyżem na piersi,
tak jak najczęściej pokazuje się w telewizji, surowa, wymagająca.
Kiedy przyszliśmy rozmawiała właśnie przez „komórkę" i poga
niała braci Golców, którzy spóźniali się na plan. Korzystając
z przerwy w pracy poprosiliśmy ją o rozmowę.
Czy program „Szansa na sukces" jest wzorowany na jakimś
programie zachodnim?
Autorski od początku do końca, nie jest ani licencją, ani żadnym
zapożyczeniem. Zadaje pani takie pytanie, bo w naszym kraju zdarza
się to rzadko, ale w tym przypadku ja jestem mózgiem programu.
Wiedziała pani, że będzie to strzał w dziesiątkę?
Nie. Wymyślając ten program nie wiedziałam, że tak się to poto
czy. Przede wszystkim musiałam uwierzyć sama w siebie, a potem
zdobyć zaufanie mojej szefowej Niny Terentiew, żeby przyjęła sce
nariusz. Właściwie od początku, po czterech, pięciu emisjach wie
działam^ że się uda, może nie w dziesiątkę, ale w ósemkę na pewno.
Jak na początku wykonawcy reagowali na zaproszenie?
Sama wybieram i zapraszam gwiazdy do programu. Na początku
była to i dla nich i dla mnie niewiadoma. Końcowego efektu nie
byłam pewna ani ja, ani pierwsza bohaterka programu Maryla Rodo
wicz. Cała masa wątpliwości mną targała. Ale tak jak już mówiłam, po
kilku pierwszych emisjach, okazało się, że to jest to, na co czekają
widzowie i nigdy nie miałam problemów z zaproszeniem któregoś
z wykonawców. Wszyscy zaakceptowali koncepcję „Szansy", rów
nież prowadzący Wojciech Mann. Wybrałam go na gospodarza,
a kiedy przedstawiłam mu scenariusz, przyjął go bez wahania.
Nie było takie momentu, że chciał zrezygnować?
Bardzo trudno byłoby go zastąpić, nie chciałabym tego robić i na
szczęście na razie nie muszę, bo uważam, że lepsze jest wrogiem
dobrego. Trudniejsze chwile, kryzysy zawsze się zdarzają w starych,
dobrych „małżeństwach", natomiast obecnie nasza współpraca prze
biega jak najlepiej i oby tak dalej.
Czy mimo wszystko jest wykonawca, który konsekwentnie od
mawia?
Jedyny kłopot mam z Ewą Demarczyk. Zależy mi bardzo, żeby
wystąpiła w programie, ale wciąż nie chce się zgodzić.
Ma pani zamiar wprowadzić jakieś innowacje?
Nie chciałabym zmieniać samej koncepcji, ale trzeba wprowadzić
nową czołówkę, bo ta się mocno zestarzała, i scenografię. To stanie
się w najbliższym czasie. Sama forma się sprawdza, więc nie widzę
potrzeby zmian. Dramaturgia tego programu polega na tym, że poja
wiają ciągle nowi ludzie, nie ma niczego stałego. I z jednej i z drugiej

Autorka programu E. Skrętkowska.

Fot. W. Suchta

Przed nagraniem.

Fot. W. Suchta

strony w każdej „Szansie" występują inni bohaterowie, są też pro
gramy świąteczne, nietypowe.
Czy trudno jest okiełznać tłum amatorów, którzy chcą wystąpić
w programie?
To jest problem, głównie z tego powodu, że nie mam możliwości
dokładnie przesłuchać każdego kandydata. Na pierwsze eliminacje
zgłosiło się sto osób, a ostatnio miałam ich już tysiąc. Boleję nad
tym, mówię to zupełnie szczerze, ale nie jestem w stanie poznać ich
wszystkich tak jak bym chciała. Nie ma możliwości w ciągu dwóch
dni przesłuchać kilkuset do tysiąca chętnych. Cieszę się jednak, że
młodzież się gamie do programu. Bez fałszywej skromności mogę
powiedzieć, że rozśpiewałam Polskę. Różnego rodzaju programy 
mutanty i to ogólnokrajowe „śpiewactwo" zaczęło się właśnie od
szansy.
Czy celowo pojawiają się w programie osoby, które nie potrafią
śpiewać?
Celowo. Program polega nie tylko na tym, żeby ktoś fantastycznie
zaśpiewał i pojechał do Opola na koncert debiutów, mający promo
wać utalentowanych ludzi i otwierać drzwi do kariery. Żeby program
miał swój charakter, chcę też pokazać ludzi, którzy mają osobowość,
coś do powiedzenia, może trochę gorzej wokalnie, ale są ,jacyś".
Poza tym spełniam marzenia tych ludzi. Jeżeli przyjeżdżają na prze
słuchania, rozmawiam z nimi i okazuje się, że największym ich marze
niem jest wystąpić, zaśpiewać w programie, w jakiś sposób zaist
nieć, to dlaczego nie.
Czasem pojawiają się w „Szansie" bardzo młodzi ludzie. Przy
prowadzają ich ambitni rodzice?
Nie zdarza się to często, ale są oczywiście takie przypadki. Czasem
zjawiają się można powiedzieć dzieci, ale jeśli są utalentowane, to
mają takie same szanse, jak ich starsi koledzy. Cieszę się, że w moim
programie mogła zaprezentować się choćby Georginia Tarasiuk, któ
ra wystąpiła z Natalią Kukulską, czy ostatnio Wiktoria Anderson.
Gdy dostrzegam dzieci obdarzone talentem, bo nie można tego ina
czej nazwać, kiedy jedenastoletnia dziewczynka śpiewa tak dobrze,
jak kształcony przez wiele lat artysta, to uważam, że jest to jakiś dar
od Boga i należy go pokazać.
Czy uczestnicy zgłaszają się do programu z konkretnym wyko
nawcą?
Nie. Podczas eliminacji robię „segregację" i wybieram grupę ludzi,
która zaśpiewa na przykład z Grażyną Łobaszewską, czy Edytą Gór
niak. Gdybym tego nie robiła, to musiałabym cały czas robić progra
my z Natalią Kukulską, zespołem Myslovitz, czy innym wykonawcą,
który jest akurat na topie. Nie mogłabym robić programów, tak jak
chcę, tylko zgodnie z modą.
Co pani robi w Ustroniu i jak się pani pracuje?
Na razie ciężko, w dość dużym bałaganie, ale mam nadzieję, że
zaraz to jakoś opanujemy. Nagrywamy materiał do specjalnego świą
tecznego programu „Szansy na sukces", w którym dziennikarze będą
prezentować przyśpiewki góralskie. Wystąpią: Grażyna Bukowska,
Bożena Targosz, Wojtek Jagielski, Maciek Orłoś, Marek Niedźwiecki
i Leszek Mazan. Byłam w tych stronach wcześniej na dokumentacji
i „Karczmę Góralską" wybrałam sama, bo jest tu dobry klimat, odpo
wiednia atmosfera. Jest trochę ciasno, ale mam nadzieję, że wprowa
dzi to ciekawy smaczek do programu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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We wtorek, 11 kwietnia w MDK „Prażakówka" odbyło się ze
branie sprawozdawczowyborcze Towarzystwa Opieki nad Nie
pełnosprawnymi, które w tym roku obchodzić będzie jubileusz
dziesięciolecia działalności. Na początku prezes Emilia Czembor
przedstawiła sprawozdanie za 1999 rok, w którym zwróciła uwagę
na to, iż w pracę Towarzystwa angażuje się niewielu spośród 26
członków. Przypomniała, że TONN ma pod swoją opieką 3 8 osób,
a zajmuje się głównie Ośrodkiem WychowawczoRehabilitacyj
nym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu, z którego ko
rzystają 23 osoby. Na ten cel przeznaczane są pieniądze uzyski
wane z koncertów „DzieciDzieciom, DziecˇRodzicom", aukcji ob
razów i dzieł sztuki organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem
Twórczym „Brzimy", kwesty przeprowadzanej przed cmentarzami
w dniu I listopada, ze składek członkowskich, dotacja z budżetu
miasta, darowizny od osób prywatnych i firm. Dodatkowe fundu
sze w 1999 roku uzyskano z koncertu Adama Makowicza i sprze
daży odzieży używanej, zorganizowanej przez Krystynę Firlę. W
ubiegłym roku przeprowadzono drobne remonty na terenie Ośrod
ka, jednak teraz należy wybudować podjazdy, zlikwidować progi
wewnątrz budynku, dostosować łazienki dla potrzeb osób nie
pełnosprawnych i zadaszyć taras. Modernizacja będzie wykona
na przy pomocy miasta i Wojewódzkiego Funduszu na Rzecz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Okazało się, że nie do końca jasny jest status Ośrodka, a to
utrudnia uzyskanie pieniędzy z powiatu. Prawdopodobnie powi
nien być traktowany tak jak szkoły społeczne i wtedy na każde
dziecko objęte obowiązkiem szkolnym będzie można otrzymać
dotację w wysokości 700 zł. W sumie dałoby to poważną kwotę
umożliwiającą lepsze funkcjonowanie placówki. Na razie w roku
2000 ze starostwa wpłynęło jedynie 8.000 zł i tylko dzięki dodat
niemu bilansowi za zeszły rok, TONN może normalnie prowadzić
działalność w Nierodzimiu.
Nie do końca rozwiązano kwestię dofinansowania przez samo

rząd dowożenia dzieci na zajęcia. Dla budżetu miasta jest to duża
kwota, z drugiej jednak strony obciążenie tym rodziców, byłoby
dla członków Towarzystwa trudną decyzją. Postanowiono, że
ewentualne zmiany wprowadzone będą we wrześniu.
Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi i również jed
nogłośnie na prezesa ponownie wybrano Emilię C z e m b o r . Wice
prezesem została Anna HanusDyrda, sekretarzem Krystyna Fir
la, skarbnikiem Lidia Mieszek, Zarząd tworzyć będą również
członkowie: Bernadeta Błanik i Helena Odehnal. W skład Komi
sji Rewizyjnej weszła Irena Wińczyk, Krystyna Szymala, Urszu
la R a k o w s k a .
(mn)

Fot. W. Suchta
W Ustroniu trwają wiosenne porządki. Obejmą również zaśmie
cony teren pomiędzy stacją Ustroń Zdrój, a pobliskimi zabudo
waniami. Ten pas zieleni nie należy do miasta, jednak prace wyko
nane zostaną z naszych środków, ponieważ uzyskanie ich od
starostwa zajęłoby zbyt wiele czasu.
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Uchwała Nr XVII/179/00
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt
Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwal
czaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mię
sa oraz o inspekcji weterynaryjnej (j.t. z 1999 r. Dz. U. Nr 66.
poz. 752)
Rada Miasta Ustroń
uchwala
Wysokość opłat za znakowanie zwierząt  bydła, owicc. kóz, swin
w kwocie:
1. w czasie akcji szczepień  do 3 zł od jednej sztuki,
2. poza akcją szczepień  do 7 zł od jednej sztuki.

§

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i publikacji w Gazecie Ustrońskiej.
§4
. .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkim swoim
Klientom Firma

życzy spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz dużo wiosennej energii.
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( f Wiele słońca w szarej codzienności^^
wielu uśmiechów
w zwyczajnych dniach,
wiary w siebie, pracy i dostatku
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
członkom
i klientom
życzy „Społem"
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców
w Ustroniu

okazji Świąt
^Wielkanocnych
wszystkim naszym
Klientom
składamy serdeczne zkycszenia
sszczzęścia, pomyślności,
smacznego jajka i mokrego śmigusa.
[Dyrekcja i Załoga WIOKJHTC
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Kuźnia Ustroń  Śrubiarnia Żywiec 2:0 (0:0)
Trenerzy obu zespołów zgodnie po meczu twierdzili, że w tym
spotkaniu drużyną lepszą była Kuźnia i to jej należało się zwycię
stwo. Wynik mógłby być wyższy gdyby zawodnicy z Ustronia po
pisali się lepszą skutecznością. Wiał silny wiatr, co na pewno było
korzystne dla Kuźni, bo chyba ludzie z Ustronia bardziej są przyzwy
czajeni do wiatru niż z Żywca. Po meczu zawodnicy Srubiarni ten
dość silny wiatr określali mianem huraganu. Zresztą w całym spo
tkaniu mieli spore kłopoty z prawidłowym rozegraniem piłki. W pew
nej mierze odnosi się to również do Kuźni. Wszyscy grający kiedyś
w piłkę w Ustroniu czy to w klubie, czy na podwórkach, musieli
sobie radzić wiosną i jesienią z silnymi wiatrami. Nic więc dziwnego,
że z trybun przez cały mecz radzono, by zawodnicy grali piłką po
ziemi. Na niewiele się to zdało. Co chwilę ktoś z jednej lub drugiej
drużyny wybijał piłkę wysoko, po czym unosił ją wiatr. Szczególnie
efektownie wyglądają takie wybicia pod wiatr  wszyscy stoją i za
stanawiają się gdzie też ta piłka spadnie.
Tak więc grano na wietrze i dużo było w tym przypadkowości. Jak już
napisałem, w tych warunkach lepiej radzili sobie ustroniacy. W pierw
szej połowie Kuźnia gra pod wiatr. W pierwszej minucie dogodnej
sytuacji nie wykorzystuje Dawid Szpak. Grając z wiatrem Śrubiarnia
zdobywa lekką przewagę, ale tylko optyczną. Nie potrafią rozegrać
piłki, która najczęściej lądu je za linią końcową boiska. Niewiele pracy
ma bramkarz Kuźni Bartłomiej Buchalik. Marnują kolejne dogodne

Centruje M. Adamus.
Fot. W. Suchta
można odmówić ambicji naszym zawodnikom, cóż z tego skoro zno
wu zawodziła skuteczność. Jeszcze w pierwszej połowie Mirosław
Adamus próbując przelobować bramkarza minimalnie przestrzel i wu
je. Następnie Dawid Szpak wychodząc na pozycję sam na sam z bram
karzem nie opanował dobrze piłki. W drugiej połowie Kuźnia stawia
wszystko na jedną kartę, atakuje i nadziewa się na kontrę tracąc w 70
min. drugą bramkę. Naszym zawodnikom nie udaje się nawet wyko
rzystać rzutu pośredniego z 7 metrów.
Od początku rundy wiosennej Kuźnia, niezależnie od wyników jakie
osiągała, zajmowała cały czas 11 miejsce w tabeli. Po przegranej
w Kalwarii spadła o jedno miejsce w dół. W środku tabeli jest jednak
duży tłok i każde zwycięstwo to możliwość przesunięcia się na lep
szą pozycję. Pamiętać przy tym trzeba, że każda następna porażka to
zbliżanie się do strefy spadkowej.

zapraszana


.
z
Fot. W. Suchta
sytuacje nasi zawodnicy. Mieczysław Sikora wchodzi w pole karne,
ale nie udaje się mu oddać skutecznego strzału. D. Szpak w końców
ce pierwszej połowy strzela, niestety niecelnie.
Nadzieje ustrońscy kibice wiązali z drugą polową, kiedy to Kuźnia
zagrała z wiatrem. Mecz jednak dalej toczył się głównie w środku
boiska. Kilkakrotnie błędy popełniali obrońcy z Żywca, napastnicy
Kuźni nie kwapili się by je wykorzystać. Dopiero w 56 min. D. Szpak
decyduje się bardziej zdecydowanie zaatakować obrońcę, ten traci
piłkę i napastnik Kuźni mając przed sobą tylko bramkarza pewnie
strzela po ziemi w róg bramki i jest 1:0. Po kolejnych siedmiu minu
tach jest 2:0. M. Sikora dokładnie dogiywa w pole karne do Romana
Płacy, a ten z pierwszej piłki pewnie strzela z kilku metrów. Im bliżej
końca spotkania, tym Kuźnia miała więcej sytuacji bramkowych.
Szczególnie gdy na boisko wszedł Janusz Szalbot. Ten doświadczo
ny zawodnik z łatwością odbierał obrońcom Śrubiarni piłkę tańczącą
na wietrze. Brakowało tylko precyzji przy strzałach na bramkę. Groź
nie strzela też M. Sikora, ale piłka po wybiciu przez bramkarza odbija
się od słupka, natomiast strzał z 30 m Mirosława Adamusa minimal
nie mija bramkę. W ostatnich minutach spotkania sędzia dyktuje
rzut karny przeciw Kuźni, a bardzo dobrze się ostatnio prezentujący
B. Buchalik broni plasowany strzał w dolny róg bramki.

1. Kalwaria
2. Oświęcim
3. Andrychów
4. Cieszyn
5. Porąbka
6. Koszarawa
7. Sucha B.
8. Chybie
9. Strumień
10. Kęty
11. Wadowice
12. Kuźnia
13. Jawiszowice
14. Wieprz
15. Śnibiamia
16. Klecza
17. Rajcza
18. Kończyce

46
43
43
40
39
33
32
31
31
29
28
28
25
24
24
19
18
17

41 17
54 25
27 13
44 32
38 30
36 29
33 28
36 31
29 38
32 39
26 25
33 37
27 39
38 42
32 39
18 33
27 51
26 47
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USTROŃ, ULS.TAWOWA 3,

W grudniu
na Zawodziu
znaleziono
dużego, żółtego,
owczarko
podobnego
psa.
Informacje:
tel. 8544120.

Kalwarianka Kalwaria Zeb.  Kuźnia Ustroń 2:0 (1:0)
Mało kto się spodziewał wygranej na boisku lidera tabeli. Mimo
to nasi piłkarze podjęli walkę lecz okazało się, że Kalwarianka z Kal
warii Zebrzydowskiej jest jednak drużyną lepszą. Akcje gospodarzy
były przeprowadzane spokojniej, z większym rozmysłem. W 20 min.
Kuźnia traci bramkę i od tego momentu stara się wyrównać. Nie
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Bramkę zdobywa D. Szpak.

Fot. W. Suchta

 Pierwsze słyszę  powiedział E r n e s t S c h u b e r t , właściciel
Ustrońskiej Hali Tenisowej  gdy dowiedział się, że pojawiły się
plotki o jego zamiarze sprzedania obiektu.  Na p o c z ą t k u obiekt
w y k o r z y s t y w a n y był w 20  2 5 % . T e r a z zbliżamy się do 4 0 %
i wreszcie nie mogę narzekać. Oczywiście chciałbym, żeby było
lepiej, żeby j a k najwięcej osób korzystało z krytych kortów, ale
od początku zdawałem sobie sprawę, że to nie jest „szybki" inte
res.
Najwięcej osób gra w tenisa pod dachem od godziny piątej do
ósmej, dziesiątej wieczorem. Chętni na kilka setów znajdują się
też rano. W ciągu dnia korty najczęściej są wolne, odwiedzają j e
wtedy wczasowicze, wczesnym popołudniem korzystają z nich
młodzieżowe szkoły tenisowe.
Od czasu, gdy uruchomiono halę odbyło się na niej kilka tur
niejów, organizowanych przede wszystkim przez ludzi z zewnątrz.
Swoje umiejętności sprawdzali między innymi strażacy z Gliwic.
Wśród tenisistów grających przy ul. Grażyńskiego są miesz
kańcy Ustronia, Skoczowa, Cieszyna, Brennej, Bielska  Białej,
Żywca, a przy okazji pobytów pod Czantorią, goście z Górnego
Śląska. Osoby korzystające z hali łączy z pewnością pewna pozy
cja finansowa, bo regularne granie pod dachem kosztuje. E. Schu
bert mówi jednak, że w porównaniu z innymi tego rodzaju obiek
tami w kraju, ceny są niskie.
 To wszystko nie jest jeszcze ustabilizowane, bo hala czynna
jest od niedawna  tłumaczy jej właściciel.  Dopiero czeka mnie
kalkulacja wszystkich kosztów, ale j u ż teraz spotkały mnie nie
spodzianki, związane z płatnościami, których wcześniej nie bra
łem pod uwagę.
Ustrońską Halę Tenisową otwarto wiosną ubiegłego roku. Na
uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta, prezes Klu
bu Sportowego „Kuźnia" i prezes Ustrońskiego Towarzystwa Te
nisowego. Wszyscy wyrażali nadzieję, że nowy obiekt przyczyni
się do popularyzacji tenisa i sportu w ogóle oraz promocji nasze
go miasta. Znaczenie tego rodzaju prywatnych inicjatyw docenił
samorząd uzdrowiska honorując Ernesta Schuberta dyplomem
„Za zasługi dla miasta Ustronia", który odebrał 16 stycznia pod
czas Ekumenicznego Wieczoru Kolęd w „Prażakówce".
 B a r d z o się cieszę z tego w y r ó ż n i e n i a , ale jeszcze więcej
radości s p r a w i a mi fakt, że na moich kortach ludzie się d o b r z e
bawią  mówi ustroński przedsiębiorca.  Wiedziałem na co się
d e c y d u j ę i n w e s t u j ą c pieniądze w halę. Z d a j ę sobie s p r a w ę , że
gdybym złożył je w banku, to procenty byłyby wyższe niż docho
dy j a k i e t e r a z m a m . Powoli rozchodzi się i n f o r m a c j a , że coś
takiego f u n k c j o n u j e w Ustroniu. Ludzie p r z y j e ż d ż a j ą , s p r a w 
dzają j a k się gra. Odwiedzają mnie nawet bardzo znaczące oso
by. Ostatnio zażarcie broniłem swojego zdania na temat tenisa,
a okazało się, że r o z m a w i a m ze znawcą tej dyscypliny s p o r t u ,
znanym działaczem.
(mn)

Mieszkańcy miasta i odwiedzający nas goście zwracają uwagę na uszkodzo
ny napis umieszczony na kamieniu nad Wisłą. W Wydziale Ochrony Środowi
ska UM powiedziano nam, że już niedługo zostanie naprawiony, trzeba tylko
zastanowić się. czy nie zastąpić go solidną tablicą. Wandalom będzie trudniej.

Od poniedziałku
do piątku
od 9.00 do 17.00
w soboty
od 9.00 do 13.00

ul. Daszyńskiego 11
(obok kościoła)
zapraszamy
na
przedświąteczne
zakupy.

WYTWÓRNIA NATURALNYCH
WÓD MINERALNYCH

SWOIM KLIENTOM
ORAZ
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
USTRONIA
SKŁADA NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA Z OKAZJI
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Fot. W. Suchta
Z hali tenisowej chętnie korzystają najmłodsi ustroniacy. Dzieci
zazwyczaj grają pod czujnym okiem rodziców lub uczą się pierw
szych tenisowych kroków od instruktorów tenisa. Mamy nadzieję,
że gdy tylko posiądą tajniki tenisowych umiejętności zorganizowa
ne zostaną I Dziecięce halowe mistrzostwa Ustronia w tenisie.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Żywienie optymalne według diety
doktora J. Kwaśniewskiego  usłu
i szkoleniowe. Tel. 8545149 
'stroń.

6

Program „Fakt" do kompleksowej
obsługi firmy  dystrybucja. Tel.
8547397, kom. 0604600413.

i piątki, godz. 12.00  15.00, Ośro
dek Medycyny Prewencyjnej,
Ustroń, ul. Ogrodowa 6. Tel. (Ó33)
8543733.
„U Marusia" Ustroń, ul. Grażyń
skiego 27. Bankiety, przyjęcia, sala
kominkowa, domowa kuchnia. Za
praszamy.
Sprzedam M3 w Ustroniu. Tel.
0603781419.

Organizacja ognisk, pieczenie pro
siaka, pieczenie barana. Zadzwoń!!!
033/8527318. Smacznie, tanio i so
lidnie!!!

Sprzedam Opel Kadett, 1.6 D,
1986, po remoncie.Tel. 060311 75
45.

Dywanoczyszczenie Karcher. Tel.
8543839,0604109883.

Sprzedaż sadzonek świerka, jodły,
sosny z gruntu. Tel. 8544072.

Centrum Chirurgii Estetycznej Na
czyniowej i Dermatologicznej „Var
Med", 43450 Ustroń, ul. Sanato
ryjna 7 (Uzdrowiskowy Zakład
Przyrodoleczniczy), tel. (033)
8542307 w. 461, godz. 13.00 

Doskonałe kopie, portrety, inne ob
razy na zamówienie. Tel. 8544388.

Nowo otwarty skup złomu. Ustroń,
ul. Sportowa (k/Inżbudu). Ceny
konkurencyjne.
Biuro Rachunkowe z licencją ofe
ruje kompleksowe usługi w zakre
sie ewidencji księgowej, rozliczeń
ZUS, kadr. Tel. 8544720.
Videofilmowanie. Teł. 8543827,
0603580651.
Gabinet Dermatologiczny. Lek.
med. Helena Górka, specjalista cho
rób skórnych, przyjmuje: wtorki

O

Przyjmę do nauki ucznia w zawo
dzie stolarz. Tel. 8543455 po 16.
126 p, 1982, sprzedam tanio. Tel.
8547047.
Sprzedam duży stabilny garaż bu
dowlany. Tel. 0603683919.
Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu z tkaninami i artykułami pa
smanteryjnymi od poniedziałku do
piątku od 9.0016.00, w soboty
9.0013.00 przy ulicy Daszyńskie
go 26 (budynek Ruchu).
Wykonuję roboty ziemne koparką
Atlas, spychaczem DT. Tel.0603
I17552.

Miłych i pogodnych chwil przy rodzinnym stole
oraz wszystkiego najlepszego z okazji ¿wiat Wielkiej Nocy
życzą panie

Fot. W. Suchta

w przedszkolach też.

S

WYSTAWY
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.

Wystawy stałe:
Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia.
Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej.
Wystawy czasowe:
Wystawa twórczości Eugeniusza Białasa
Wystawa malarstwa Wioletty Troszok (do 26.04.)
Wystawa instrumentów muzycznych z kolekcji Mariana Sieradzkiego.
Muzeum czynne: we wtorki 917, od środy do piątku 914, w soboty 913,
w niedziele od 1013.
Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickicj", ul. 3 Maja 68. tel. 8542996

Wystawy stałe:
Medale z kolekcji Marii Skalickicj.
Chrząszcze, motyle muszle i skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka.
Wystawy czasowe:
Malarstwo Ireny Hury,
Wystawa pamiątkowa poświęcona Józefie Jabczyńskiej.
Oddział czynny: we wtorki 918, w środy, czwartki 914, w piątki
i soboty 913.
Muzeum Regionalne „Stara Zagroda", ul. Ogrodowa I. teł. 8543108

Stała wystawa etnograficzna oraz czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
Czynne w godz. 9«'17"'.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach" B & K Heczkowie

ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100, czynna cały czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie", ul. Sanatoryjna 7,

tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna od poniedziałku do piątku od 9  16, w soboty od 9  13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych, Rynek 3 A, tel. 8545458.

Biuro i galeria czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10°"  17""
 Postacie i sceny z literatury polskiej: „Potop", „Trylogia", „Pan Tadeusz"
 „Stara Ruś"
 Pejzaż  Impresje.
Polecamy pierogi domowe
na wagę, na wynos.
Pierogi z serem, z mięsem
kapustą, z kapustą i grzybami.
Ceny konkurencyjne.

Miejski Dom Kijitury „Prażakówka". ul. Daszyńskiego, tel. 8542906
K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel./fax 8541640

20.04
2127.04

17<,

184
171

19"

Mickey Niebieskie Oko
Zagubione Serca
Toy Story II
Prawo O jca
Podziemny Krąg

Kino Premier Filmowych

20.04
21'
21™
27.04
SPORT
28.04
g. I I 

Cyrulik Syberyjski
Podwójne Zagrożenie

Zawody latawcowe na stadionie KS „Kuźnia"
 organizator MDK „Prażakówka"
29.04
g. 9*
Wojewódzki Turniej Szachowy  7 liga
szachowej ligi szkolnej
Liga Okręgowa stadion KS „KUŹNIA"
22.04 g. 16( Kuźnia Ustroń  Piast Cieszyn

Y
Do 22 kwietnia apteka „Elba" przy ul. Cieszyńskiej.
Od 22 do 29 kwietnia apteka „Pod Najadą" przy ul. 3 Maja.

Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00.

Na polach już wiosna.
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SKLEP CAŁODOBOWĄ
M k
Zakupy na telefon!
f
W CENTRUM
spożywczo przemysłowy # 1 ĘM
l>3  U50 Ustroń
, " TT '
STRONIA
Tel. 21) fi 85Ą't>8' 10 DOU/OZ GRATIS!!!
uf. 3 Maja 28

Taki se bajani
Tyn czas tak wartko leci. Już zaś mómy wiosnę i świynta Wielkij
Nocy. Radość z tego, że słoneczko dłóżyj świyci i zimowe zmory
minyły. Nadzieja, że nastanie dobry czas.
Wiela to roków minyło, jak galaniłach sie z mojim Jozefkym.
Prziyszeł czas, że Jozefek chcioł mie pokozać swojim lojcóm i ro
dzinie, a rodzinę miot wielkóm. Sztyry siostry, trziy już wydane,
dzieciate i trzech braci kawalerów, dwóch już z galankami. Ciotek
i łujców już nie zliczym.
Jozefek dostoł przepustke z wojska na cały tydziyń na świynta i
uznoł, że mie na świynta weźnie do swoji chałpy na Wielkanoc.
Trefiło isto w kwiytniu, bo było fajnie, ciepło. Kapkech sie kyrczy
la, boch nie wiedziała, jako mie też tam prziyjnóm. Roz to jednako
trzeja było zrobić, tóż dobre były świynta, by sie prziyszłym teściom
pokozać.
Jak se tak pomyślym, w jakim my ścisku calóm noc w pociągu
jechali, calóm noc po stojączku. Minyły ty czasy, teraz pociągi
jeżdżóm puste, a jeszcze kapkę i wcale nie bydóm jeździły, bo sie to
nie bydzie opłacać. Jechali my w takim ścisku aż do Skierniewic,
tam sie już kapkę rozprzestrzeniło, ale i tak fort było cisno.
Piyrsze Jozefek zakludzil mie do siostry  jużech jóm znała, bo
była u nas, jak do Jozefka do wojska prziyjechała. Kapkę żech sie
oswojila, po tym dziepro zakludzil mie do chałpy. Jego młodszo
siostra nejwiyncyj mie wygłóndała, bo se myślała, że prziykludzi
do chałpy gorolke w kyrpcach, abo slómannych łapciach i jakich
si lontach. A (u uwidziala dzielche łobleczónóm jako każdo ink
szo. Muszym Wóm powiedzieć, że wtedy mało kiery chodził w „re
gionalnej" oblyczce, bo to nie było „mile widziane". Wiela ludzi
sie tego wyrzyklo, bo to było gańba. Wtedy aji ludzie miyni rządzili
po naszymu.
Jednako, jakech cosi do Jozefka przerządzila po naszymu, to
synek lod siostry poslóchol z rozdziawiónóm gymbóm i fórt chcioł,
co bych po naszymu rządziła, tak mu sie naszo mowa spodobała 
do dzisio rod posłócho naszej mowy, jak sie spotkómy.
A prziyszłi teściowie prziyjyli mie serdecznie, tak żech sie wyzby
ła strachu i nieśmiałości.
Zadziwiło mie, że tam piece w kuchyni ni miały takij blachy jako
u nas i dwiyrek do prziyklodanio. Tam były taki piece s fajerkami
i przez ty fajerki sie sypało wóngieł. Jak chcieli, co by sie chónym
warziło, to ty fajerki ściągali i gornek z jodlym kładli prosto na
łogiyń. Nie podobało mi sie to, bo garce były zawsze zamaraszóne
łod sadzy i nie szło ich dodrzić do czysta. Za to mi sie podobało 
czego w naszym dómu niegdy nie było  że warziłi całóm zadnióm
kite (ani sie bardzo w gacu nie mieściła) i takóm wielkóm szynkę
kładli na stół. Każdy se ukrowoł ś ni wiela chcioł
Jak my prziyszłi do mamy tego dnia, (prosioka mieli zabitego)
prowie tata wyndzil mięso, a mama oprawiała szwarnego trusio
ka. We Wielkanoc, jak prawiym. na stole była cało tako wielko
szynka, ale był i domowy wórszt, boczki, moc wajec z chrzanym,
ćwikłom, na łobiod trusiok i inksze jeszcze jakisi mięsiwo. Nie było
za to murzina, bo tam tego nie znali i nie było kołocza ze syrym, czy
z makym, jyny tako zwykło buchta s posypkóm. Za to było taki
inksze ciasto, jakigo u nas sie nie piykło  prawili, że to mazurek.
Możecie se przedstawić, jak mie tak Jozefek zaczyl okludzać po
rodzinie  wszyńdzi nas gościli  roz, że to były świynta, a po drugi.

)

,
,

.
)

że to prziyjechoł Jozef z gałankóm  żech była nabónckano jako
nigdy. Nie łza było sie wymówić lod poczynstunku, bo bych jeszcze
kómu uchybiła.
Jedyn wieczór poszli my na muzykę. Tam Jozefek spotkol moc
swojich kolegów, tóż i taneczników miałach mocka, chocioż nie
każdy mi sie widzioł. Tam piyrszy roz (może jedyny) widziałach
harmónije na pedały.
Mój strach, czy sie spodobóm rodzinie minyl. Czulach, że mie
majóm radzi i że nic ni majóm na prociw, bych została Jozęfkowóm.
Takich miała jedny Świynta Wielkanocne  moc jedzynio, moc lu
dzi, mało spanio i straszno podróż. Za to moc serdeczności i rado
ści.
Jednako o tamtejszych zwyczajach nic nie wiym, boch ani nie
pomyślała, co by sie dopytać, a teraz, to już ani mój ślubny nie
pamiynto. A co do naszych zwyczajów, toch już cosi pisała. Sie mi
jednako zdo, że i ty nasze zwyczaje mijajóm, mało kiery już pamiyn
to. Przetrwoł jyny śmiergust, bo to też je nejwiynkszo uciecha dlo
dziecek i młodych.
Tela rozmańtych winszów każdego roku se ludzie życzóm, wiela
s tych winszów sie pełni...
Chciałach moji mili, by ty moji dlo Was nejlepsze winsze ziściły
sie choć w połowie, jak już nie wszystki. A życzym Wóm moc zdro
wio, mało kłopotów, uciechy s każdego przebytego dnia nó i takij
wiełucnej szynki na stole i kope wajec i jeszcze piyknie wypieczo
nego trusioka abo gąski.
Wesołych, zdrowych świąt!
Hanka łod Śliwków
sklep
smażalnia
ryb

Polecamy:
dania z ryb morskich, słodkowodnych smażone, gotowane, z grilla;
owoce morza; dania na wynos z bonifikatq.

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe.
Realizujemy specjalne zamówienia.
Gwarantujemy smaczną kuchnię, miłq atmosferę i obsługę
oraz przystępne ceny.

cmentarza

ZAPRASZA NA PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY
polecamy
szeroki wybór
ryb świeżych i mrożonych
potrawy z grilla

OPISYWANIE ZDJĘĆ
RENTGENOWSKICH
!ek. med. Urszula Brych
chirurg o r t o p e d a 
radiolog
43455 Ustroń
ul. Sanatoryjna 7
p. 124
godz. 1500  1600

¿.MN/4

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 9.00 do 22.00

ul. D a s z y ń s k i e g o ,

ORGANIZUJE
wycieczki k r a j o w e
i zagraniczne
własnymi autokarami
imprezy p l e n e r o w e :
kuligi, ogniska, w e s e l a
góralskie, pieczenie
prosiaka i i n n e
OFERUJE
usługi przewodnickie
w y n a j e m a u t o k a r ó w )(
(koncesje k r a j o w e
i zagraniczne)

4 3  4 5 0 Ustroń
ul. 3 Maja 2 6
tel./fax 0  3 3 8 5 4 2 3 5 4 ,
tel. kom. 0  6 0 1 4 6 8 4 1 3
internet:
www.gazela.com. pl,
email:
office@gazela.com.pl
Polecamy ciekawe w y j a z d y
d o Czech i n a Słowację.
Biuro j e s t członkiem
Beskidzkiej Izby Turystyki.
Z a p r a s z a m y d o współpracy.

Wszystkim naszym Gościom
życzymy Wesołych Świąt
i miłych chwil przy wielkanocnym stole.
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Witejcie ludeczkowie

Fot. W. Suchta

S
S
Pechowo rozpoczęli wiosenną rundę rozgrywek „Cklasy" piłka
rze z Nierodzim ia. Na wyjeździe w Rudniku już w pierwszej minucie
tracą bramkę. Prawdopodobnie przyczyną był brak właściwej kon
centracji od początku meczu. W 20 min. kontuzję odnosi bramkarz
Nierodzimia, zastępuje go rezerwowy, jednak po kilku minutach prze
puszcza piłkę do siatki. Jeszcze w pierwszej połowie spotkania Nie
rodzim osiąga przewagę w polu, jednak na niewiele się to zdaje.
Druga polowa meczu to już wyraźna przewaga naszych piłkarzy. Nie
stety, często zbyt chcą strzelić, chęć zdobycia szybko bramki bierze
górę nad rozwagą i niekorzystny wynik, mimo wielu sytuacji utrzy
muje się do końca spotkania. Debiutujący w ubiegłym roku klub
zajmował jesieniącały czas pierwsze miejsce w tabeli. Po przegranej
w Rudniku spadają na drugie miej
sce, gdyż LZS Landek wygrał z
Dębowcem 1:0 i obejmuje samo
1. Landek
25 2 1 : 5
dzielne przodownictwo w tabeli.
2. Nierodzim
22 2 9 : 8
Teraz z każdym straconym punk
3. Lipnik
18 38:21
tem maleć będą szanse Nierodzi
4. Goleszów
IB 2 8 : 1 4
mia na awans do klasy wyższej. Z
18 2 6 : 1 4
5. Rudnik
rozgrywek wycofała się drużyna
6. Mazańcowice 14 17:11
Ogrodzonej. Najbliższym przeciw
7. Wiślica
8
10:21
nikiem Nierodzimia będzie LKS
8. Wapienica
8
22:33
Wiślica. Mecz odbędzie się w wiel
9. Dębowiec
7
15:31
kanocny poniedziałek 24 kwietnia 10. M K S Bielsko 1
10:58
ogodz. 11 wNierodzimiu.
;*1
«ras "i"*, i !i • ,

Łoto tak siedzym i rachujym pinióndze coby mi starczyło do
wypłaty i nie wiym co tu robić, coby jako przirobić. Chłop już
półdrugo roku ni mo roboty i nigdzi go nie chcóm przijónć.
Cosik w lecie przirobi na budowie, abo ludziom zogródki kosi.
Taki psi grosz, nale zawsze cosik. Calom zime siedziol w chału
pie i dudroł, zmierzly jak sto dioblów. Tóż doista je żech rada, że
już je wiosna. Jo na miesiónc dostanym łoto kole łosim stówek
na rynkę i jako tu mo wyżyć z tego czworo ludzi. Dziecka coroz
wiynksze ifórt cosik do tej szkoły trzeja.
Gazet nie kupujymy, bo szkoda piniyndzy, jyny roz za czas
dziynnik z programym na niedziele. Łoto przeczytałach, że jed
na paniczka z Kanady wiy jako zarobić 15 tysiyncy złotych na
miesiónc. Przi tym robiła nejwyżyj 10 godzin na tydziyń. No
ludzie, uwierzicie w taki bojki ? Możesz to Warszawy wysłać
zgłoszyni i dostaniesz recepis jako sie stać miliónerym. Kapkę
żech je ciekawo, co też tam napiszóm, nale machnylach jyny
rynkom i dalach se z tym spokuj. Mie tak moc nie trzeja. Jak
bych miała aspóń 1500 zł na miesiónc, to by mi sie zdało że je
żech bogato.
A jak Wóm ni mo kiery łokna umyć, abo cychy pobiglować, to
za mały grosz mogym cosik na chałupie pumóc.
Zofija ze „starych dómów"

Miłych

i pogodnych

wszystkim

wielkiej

swoim klientom

"KARCZMA
ustroń,

Świąt

ul. Nadrzeczna

Nocy

życzy

GÓRALSKA"
7 .Tel

0603879873

C&wyŚMienite regionalne potrawy
CSmlła atmosfera
C%stylowe wnę

POZIOMO: I) potężne u atlety, 4) nadmorski deptak, 6)
wypiek na twarzy, 8) Równica lub Ochodzita, 9) leśne duszki,
10) zasłużona sława, 11) nogi zająca, 12) imię żeńskie, 13)
siedziba ustrońskiego burmistrza, 14) Irlandia inaczej, 15)
mieszkaniec Skandynawii, 16) patrzałki, 17) „zimny" łajdak,
18) też Agata, 19) pogoda, 20) czerwone w zbożu.
PIONOWO: 1) ma kropeczki, 2) przetwarza ropę. 3) mocny
alkohol, 4) bal maskowy, 5) siostra operetki, 6) wytwarzanie
czegoś, 7) smakowite z baraniny, 11) wyznaczony teren. 13)
książkowa półka.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań mija 4 maja br.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 13
KWIECIEŃPLECIEŃ
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Nagrodę 30 zł otrzymuje RENATA SZAFRANEK z Ustronia,
ul. Cieszyńska Yll/10. Zapraszamy do redakcji.
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