
USTROŃ  GÓRNY 

C A  Z E T A = 

u s t r o n s k A 

MYSZOŁOWY 
NA WOLNOŚĆ 

HOTEL 
RÓWNICA 

Nr 41  (632)  9 październik a  2003  r.  1,70 zł  (w tym 0% Vat)  nakład:  1500  egzemplarzy  ISSN 12319651 

GRA C  Z  FLEK A 
Rozmowa  z  Kazimierzem  Urbasiem, 

twórcą  i  l iderem  kapeli  „Torka " 

Jak  powstała  wasza  płyta? 
Nasz manager, jak go złośliwie nazywamy, usłyszał nas w karcz
mie i spytał czy gramy Beskid. Kiedyś był wydawcą  i teraz szuka 
płyty  z Beskidów.  Czy  byśmy  czegoś  nie nagrali.  Wiadomo  jak 
trudno nas sklecić do kupy, ale w końcu zjechaliśmy do radia  do 
Katowic  i tam  redaktor Stanisław Jarecki,  słynny krzewiciel  na
szego  Beskidu,  miłośnik  folkloru  górali  śląskich,  autor  audycji 
„Na południe od Czantorii", udostępnił nam to, co kiedyś dla nie
go  nagraliśmy.  Jakościowo  było  to  nagranie  bardzo  dobre.  Tak 
powstała płyta, a jest to raczej dokument niż muzyka do zabawy. 
Taką biesiadną płytę mamy dopiero w planie. Chcemy nagrać trzy
cztery płyty z góralską muzyką biesiadną, żeby w karczmach  nie 
musieli puszczać wkoło tylko Golców. Zdała by się płyta z nasze
go  regionu. 
Kiedy zostało zarejestrowane  nagranie  na wydanej   płycie? 
W latach  19981999, jeszcze z Lubą na cymbałach, w takim  mło
dzieżowym składzie, który nadal się pojawia na naszych  różnych 
koncertach.  Ponieważ  jakość  była  dobra,  szkoda  to  było  psuć. 
Wydanie płyty trwało trzy  tygodnie. 
To stara beskidzka  muzyka? 
Zahaczyliśmy też o słowackie Tatry. Cała pierwsza część to Trój
wieś. Stara muzyka z gajdami, okaryną. Sposób grania  i śpiewa
nia  też jak  dawniej. 
Skąd  bierzecie  tematy  muzyczne? 
Ze starych przekazów, od Kawuloka, od Józka  Brody. Dawniej ro
dzice śpiewali dzieciom, to zostało  i to gramy. Nasze są aranżacje. 
Pierwsza tradycyjna kapela to były gajdy i dwoje skrzypiec.  Istebna 
to kultywuje i nawet ostatnio dostali wyróżnienie na międzynarodo
wym festiwalu za autentyczność, kroki taneczne  i właśnie za gajdy 
i dwoje skrzypiec. Ponieważ ta kapela się rozleciała, przy odbiorze 
nagród musiałem wystąpić, bo nie miał kto zagrać. Bardzo chętnie 
to zrobiłem, bo był to powrót do korzeni. 
A płyta  sprzedaje  się? 
Kupowana jest  raczej przez koneserów.  Obawiamy  się, że  może 
leżeć na półkach zbieraczy. Ale inni też się interesują, mamy dużo 
telefonów z pytaniami. W Ustroniu tą płytę można kupić w Karcz
mie Góralskiej  za  Wisłą.  Kupowali  też  Polonusi.  Na  podstawie 
tej płyty mamy już nawet zaproszenie z koncertami kolęd do Bel
gii, gdzie dawniej graliśmy. Nie zawsze  ta gra była dobrej jako
ści, bo jechało się czterysta kilometrów  i trzeba było z fleku grać. 
Jak  teraz  usłyszeli  płytę,  to  mówią:  „Poszliście  dalej".  Trochę 
wziął Związek  Młodzieży  Wiejskiej. To,  podobno  dobry  mate
riał szkoleniowy. 
Wydani e płyt y kosztuje . 
Kruca fuks, wydaliśmy  to prawie za darmo, bo znaleźli  się spon
sorzy. Dlatego też kasety  i płyty są takie tanie. Trochę  kosztowa
ła oprawa, bo jest tam oryginalna deska z wytłoczoną nazwą „Tor
ka",  a  to  po  to,  żeby  nie  opłacało  się  podrabiać.  Kolega  zrobił 
plastykę  w  ciągu  trzech  dni  i stąd  pomyłki  w  numerach  telefo
nów. Nawet nie wiedziałem, że na okładce jest  wkomponowany 

(cd na str. 2) 

220LECIE PARAFII 
EWANGELICKIE J 
W  ramach  obchodów  220lecia  parafii  ewangelickoaugsbur

skiej  w  Ustroniu  12  października  br.  o  godz.  8.30  w  kos'ciele 
Apostoła Jakuba odbędzie się uroczystos'ć odsłonięcia tablicy pa
miątkowej dla uczczenia dotychczasowych  proboszczów  Parafii 
oraz jubileusz  40lecia  ordynacji  ks. dr. Henryka  Czembora. 

W uroczystości  weźmie udział  Biskup Kos'cioła  Ewangelicko
Augsburskiego  w Polsce ks. Janusz  Jagucki. 

CENTRUM TRENINGOWE  PAMIĘCI 
I KONCENTRACJ I UWAGI 

O G Ł A S Z A  Z A P I S Y  N A  K U R S 
D L A  D Z I E C I  I  D O R O S Ł Y C H 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
t r e n e r  m g r  E w a  N o w i ń s k a 
tel . 8577270  (w godz .  wieczornych ) 

0604975455 



A L U P L A S T M 

LU NAJTANIEJ  > 
S  Ustroń  Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 

' (obok kolektury Lotto) U 

t e l . / f a x :  854  53  98  m 
7J 

D E C E U N I C K 

i y i e t a l    R ł o t 
wykonuje  i montuje 

BRAMY PRZESUWNE KUTE 
i  skrzydłowe,  kraty,  balustrady, 

p rzemys łowe  (automatyka).' 
OGRODZENIA SIATKOWE 

OGRODZENIA Z ELEMENTÓW/ PRĘTOWYCH 
CYNKOWANE, POWLEKANE PCV 

DOWÓZ GRATIS 
Marek Cieślar, tel.  8545106, 

tel.  kom.  0601516854. 
Ustroń,  ul.  Dominikańska  24 a 

GRAĆ Z  FLEK A 
(dok.  ze  str.  I) 

mój  mały  Jasiu.  A  Jasiu  mi  się  na  razie  udał.  No  ...,  zobaczymy 
jak  przyjdą  ułamki  w  szkole,  bo  też  każde  cudowne  dziecko  się 
kończy jak  przychodzą  ułamki. 
A  gracie  z  młodzieżą,  któr a  nie  ma  kłopotów  z  ułamkami? 
W sierpniu byliśmy  na warsztatach  muzycznych,  które  organizu
j e w swojej Drewutni  Jano Kamiński  z Wisły. On  to sam  finansu
je.  Siedzą  dwie  kapele  i grają, a  słuchają  dzieci  z  okolicznych 
wiosek.  Potem  przez  cztery  godziny  są  zajęcia,  a  wieczorem 
wspólne  muzykowanie  z  dziećmi,  tak  żeby  z  porządną  kapelą 
zagrały  i obyły  się z muzykowaniem.  Coś  niesamowitego. 
Skąd  się  biorą  dzieci  grające  taką  muzykę? 
Są to dzieci  z gór, bez szkół muzycznych.  Fachowcy  pokazują  im 
technikę  grania  na  skrzypcach,  prawidłowe  trzymanie  smyczka. 
To  fajna praca, jak  te dzieciska  chłoną  wszystko  co  im  powiesz. 
Siedzą  i widać  tylko  duże  oczy  wpatrzone  w  ciebie.  Wszystko 
robimy  za  darmo.  Janka  to  trochę  kosztuje,  bo  daje  dzieciom 
wyżywienie,  a my po warsztatach  trochę piwa  wypijemy. 
Patrząc kilkanaście  łat wstecz, kapel było zdecydowanie  mniej. 
Czy  obecne  kapele  grają  na  zadowalającym  poziomie? 
Od tego są te warsztaty, żeby dzieci  grę szlifowały. Daje to  im  też 
większą odwagę.  Bo jak  ma sam ćwiczyć w chałpie, to on to smo
li ,  a  w  kapeli  musi  się  starać.  Ja  zawsze  tak  robię,  że  młodych 
adeptów  stawiam  na scenie  i niech  się bronią.  Wtedy  się  koncen
trują  i nagle  przypominają  się  im wszystkie  uwagi  i nawet  fajnie 
grają. 
Czy jest  kłopot  z dobrymi  instrumentami? 

Jest  trochę  instrumentów,  trochę  lutników.  Nawet  Zbyszek  Wa
łach produkuje. Nie każdego jednak  stać na kupienie.  Instrumen
ty  też  przechowuje się w  rodach.  Nawet jak  rodzice  nie grają,  to 
przechowują  instrument dziadka, bo może wnuki będą grały.  Bar
dzo  dużo  jest  takich  przypadków.  Jak  dziecko  nie  ma  na  czym 
grać,  to się mu wypożycza.  Golce zrobili  w Milówce  taką  szkołę 
folkloru  i uczą  grać  na  heligonkach.  Romek  Capek  ze  Słowacji 
przywiózł  ich na warsztaty  i oni  też  tam  grali. 
W  latach  70.  i 80.  młodemu  człowiekowi  chyba  było  trochę 
wstyd  grać  w  kapeli  ludowej? 
Bo  to były  sztucznie  tworzone  zespoły,  ubrane  pod  sznurek.  Te
raz  liczy  się  indywidualność.  Przecież  kobiety  też  się  ubierają 
niby  tak  samo,  a  każda  znajdzie jakiś  dodatek,  albo  cosi,  i jest 
różnorodność.  Jest  w  kapciach  ludowy  strój,  ale  już  to  chustka 
inna,  to  jakaś  zapaska  z  innym  wzorem.  Nie  ma  już  sztampy. 
Wychodzą  też w graniu  indywidualne  cechy. 
Kapele  między  sobą  konkurują ,  ale  też  widzi  się,  że  grają 
w  różnych  składach. 
1 to jest dobre. Są warsztaty dla starych kapel. Wymienia się opra
cowania  repertuaru.  Jeżeli  ktoś  ci  zachoruje  czy  rękę  złamie,  to 
dzwonisz do  innej kapeli  i mówisz  kogo potrzebujesz. Taki  przy
chodzi  i gro z fleka. Na próby już dziś nie ma czasu.  U nas kto  ma 
czas  to  przyjeżdża. 
Kiedy  można  spodziewać  się  kolejnej   płyty? 
Chcemy  przed  Świętami  zdążyć z kolędami, a potem coś  takiego, 
co  tylko  nam  ślina  na język  przyniesie  i z  tego będziemy  wybie
rać  i segregować.  Chcę  nagrać  coś  nowego.  Człowiek  musi  się 
spieszyć,  bo  coraz  starszy  i coś  po  sobie  musi  zostawić.  I  cieszę 
się, że  mogę  to  robić. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

to  I  OWO 

W  góralskich  chatach  nie  było 
dawniej  kominów,  bo...  płaciło 
się od  nich  duże  podatki.  Stra
wę  gotowano  w  rynnikach  na 
otwartym ogniu, a dym snuł  się 
po  ścianach.  Przykładem,  wy
budowana  w  1863  r.  i  świetnie 
zachowana  do dziś,  drewniana 
chata  Kawuloków  w  Istebnej. 

Budynek  ma akurat  140 lat, bę
dąc  wyjątkowym  zabytkiem 
w naszym  regionie. 

Kończycach  Małych jest  sporo 
stawów,  na  których  chętnie 
„goszczą"  bociany  i  łabędzie. 
Pojawia  się  też  czapla  siwa. 
Dworski  park  obf i tuje  nato
miast  w  piękne  okazy  dębów, 
akacji  i  lip. 

W  Zebrzydowicach  przy  ul. 
Chabrowej  stoją  świetnie  za
chowane  4  słupy  graniczne 
dawnego  zaboru  pruskiego. 
Pochodzą  z  1870  roku. 

W  okresie  międzywojennym 
istniała  w  Cieszynie  fabryka 
zegarów ściennych  i budzików. 
Rocznie produkowano około  16 
tys. czasomierzy. Teraz jest  rap
tem  kilk a  punktów  zegarmi
strzowskich. 

2,5 metra średnicy miała serwe
ta  wykonana  przez  koniakow
skie  koronczarki  dla  papieża 
Jana Pawła  II . Jeszcze  większą, 
bo o wymiarach  3 x3  m, zrobi
ły one na zamówienie dla indyj
skiej księżniczki. Obecnie  mod
ne  są  koronkowe...  stringi,  bu
dzące sporo  emocji. 

W  naszym  regionie  występują 
okazy  jedlicy  zielonej,  daglezji 
  drzewa  pochodzącego  z  kon
tynentu  północnoamerykańskie
go.  Rosną  m.  in.  na  cmentarzu 
komunalnym  w  Cieszynie,  na 
Starym  Groniu  w  Brennej  oraz 
w dolinie Czarnej Wisełki. •  •  • 

Macierz  Ziemi  Cieszyńskiej 
działa  od  1885  r. Została  zało
żona  przez  Pawła  Stalmacha 
i  grupę  działaczy  narodowych 
pod nazwą  Macierz Szkolna dla 
Księstwa  Cieszyńskiego.  Za
rząd  Główny  ma  siedzibę 
w Cieszynie.  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska  9  października  2003  r. 



KRlNIK A  miejsk a 
Miejska  Biblioteka  Publiczna   Oddział  dla  Dzieci  i Młodzie

ży zaprasza na „Godzinę z bajką" w każdy poniedziałek  od  15.00 
do  16.00  (głośne  czytanie  bajek). 

22  października  o  godz.  10.00  w  sali  klubowej  Miejskiego 
Domu  Kultury  „Prażakówka"  odbędzie  się Zebranie  Sprawoz
dawczoWyborcze  Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej Za
rząd  Miejski w Ustroniu. 

Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 
Joanna  Sikora  z Ustronia  i Artu r   Gruszka  z Rudzicy 

15 sierpnia  br., w dniu  Święta  Wojska  Polskiego,  na wniosek 
Zarządu  Koła ZKRPiBWP w Ustroniu, Zarząd Główny  Związku 
Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych  nadał  burmi
strzowi  Miasta  Ustronia  Ireneuszowi  Szarcowi  Odznakę „Za 
Zasługi  Dla  Związku  Kombatantów  Rzeczypospolitej  i  Byłych 
Więźniów  Politycznych".  Z  upoważnienia  prezesa  Zarządu 
Głównego   generała  Szklarskiego,  dekoracji   w dniu  15 sierp
nia 2003 r.   dokonał  prezes Zarządu  Koła ZKRPiBWP w  Ustro
niu  płk Ludwik  Gembarzewski. 

12 października  br. o godz.  13.00  przy  Pomniku  Pamięci Na
rodowej w Ustroniu  odbędzie  się uroczystość  z okazji  60.  rocz
nicy  Bitwy  pod  Lenino  i powstania  I Dywizj i  im. T.  Kościuszki. 
O godz.  12.00 w katolickim  kościele p.w. św. Klemensa w Ustro
niu  odprawiona  zostanie  msza  święta w intencji  poległych  w bi
twie  i oficerów  WP pomordowanych  w  1940  r. w Katyniu. 

Ci,  którzy od nas  odeszli: 
Anna  Cieślar   lat 70 
Helena  Goryczka  lat 72 
Teresa  Halina  Budzisz  lat 79 

os.  Manhatan  7/11 
ul. Akacjowa 106 
os.  Manhatan  3/45 

USTR0NSKA JESIEŃ MUZYCZNA 2003 
25.10.2003  r. godz.  18.00   „Najpiękniejsze  melodie  świata" 

  koncert  przy  świecach.  Wykonawcy:  Ewa  Jaślar   harfa  i  Ka
meralny  Kwartet  Muzyczny  „Libero" z Cieszyna.  Wstęp  wolny. 

8 . 1 1 . 2 0 03  r . g o d z.  1 8 . 00  —  „ K s i ę ż n i c z ka  C z a r d a s z a"  — o p e r e t
ka E. Kalmana w wykonaniu  artystów  scen  śląskich. Cena  biletu 
15 zł. 

15.11.2003  r. godz.  18.00    Jubileuszowy  Koncert  Estrady 
Ludowej „Czantoria"   15lecie  istnienia Zespołu. Wstęp  wolny. 

22.11.2003  r. godz.  18.00   Recital  fortepianowy  Adama  Ma
kowicza    koncert  charytatywny.  Cena  biletu  20 zł. Wszystkie 
koncerty  odbędą  się w  „Prażakówce". 

KRONIKA  POLICYJNA 

30.09.2003  r. 
0  godz.  14.25 m ieszkanka  Ty
c h ów  n ieos t rożn ie  w y j e ż d ż a ła 
z  parkingu  przy  sanator ium„Kos" 
1 stuknęła  opla  vectrę,  k ierowane
go  przez  mieszkańca  Skierniewic. 
1.10.2003  r. 
0  godz.  6 .40 na ul.  Wiś łańskiej 
k ieru jący  „ma luchem"  mieszka
niec  Leśnej  wymuszał  p ierwszeń
stwo  przejazdu  i  doprowadził  do 
kolizj i z drugim  „maluchem",  któ
rym  jechał  wiślanin. 
28.092 .10 .2003  r . 
Złodzieje włamali  się do kiosku  przy 
ul.  Grażyńskiego.  Ukradli  kurtki 
1 kamizelki  skórzane. 
3.10.2003  r. 
O  godz. 2 próba  włamania  do  skle
pu  „ Idei "  przy  ul. 3  Maja. 

3.10.2003  r. 
Na  ul. Źródlanej  kol izja.  Kierują
cy  peugeotem  mieszkaniec  Ustro
nia  nie  zachował  ostrożności  przy 
wyprzedzaniu.  Ucierpiał  vw golf, 
którym jechała  mieszkanka  nasze
go  miasta. 
3.10.2003  r. 
Około  godz.  22  przy  ul.  L ipow
skiej  wybuchł  pożar  stodoły. 
4.10.2003  r. 
O  godz.  18.25 na ul.  Daszyńsk ie
go  kol iz ja,  w  której  uczestniczył 
opel  kadet  i  nissan  micra. Oby
dwa  samochody  prowadzi li  ustro
niacy. 
5.10.2003  r. 
O  godz.  11.20  na ul.  Katowickiej 
kierujący f iatem  125p  mieszkaniec 
Wisły  podczas  skręcania  w  lewo 
zajechał  drogę  prawid łowo  jadą
cemu  volvo,  którym  jechał  miesz
kaniec  Sosnowca.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSKA 
29  września  po otrzymaniu  zgło
szenia  Straż  Miejska  interwenio
wała  przy  ul. Sanatory jnej,  gdzie 
ze  skarpy  do rowu  został  zrzuco
ny  piesek.  Przy pomocy  mieszkań
ców  psa udało  się  wydobyć.  Po 
niezbędnych  badaniach  i obserwa
cji  we te rynary jnej  p iesk iem  za
opiekował  się jeden  z  mieszkań
ców  Ustronia. 

11  października  strażnicy  wspól
nie  z pracownikami  Urzędu Mia
sta  uczestniczyli  w  wizj i  lokalnej 
przy  ul.  Po lańsk iej  w  z w i ą z ku 
z  k o n i e c z n y mi  u z g o d n i e n i a mi 
wodnoprawnymi. 

Strażnicy  Miejscy  wspólnie z pra
cownikami  Wydziału  Środowiska 

i  Rolnictwa  Urzędu  Miasta kon
trolowali  gospodarkę  wodnoście
kową  na posesjach  przy  ul. Trau
gutta. 

3  października  podczas  kontroli 
na  targowisku  mie jsk im  zwraca
no  uwagę  na przestrzeganie  prze
pisów  sanitarnych.  Nie  stwierdzo
no  żadnych  uchybień.  (ag) 

El PIWNICA POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego  1 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  6,50  zł, p roponu jemy 
równ ież  3  rodzaje  p ierogów 
d o m o w y ch  na  k i l o g r a m y 
w  cenie:  p ierogi  z  mięsem 
15  zl /kg  p ierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / k g 

pierogi  ruski e    10 zł/kg 

SUPERMARKETY  SPAR 
SKLEP 2 SKLEP 1 
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HOTEL RÓWNICA 
Swoim  wyglądem  hotel  „Równica"  straszy już  długo.  Dodat

kowo  odsłonięty  został  z  chwilą  wycięcia  magnolii  od  strony 
rynku.  Plac  budowy  w  centrum  miasta  nie  podoba  się  miesz
kańcom  i dziwi  turystów.  Z  problemem  próbują  się  uporać  sa
morządowcy. 
 Pracownicy  Urzędu  Miasta  w Ustroniu  są  bardzo  życzliwie 
nastawieni  do  całej   tej   inwestycji.  Nie  napotykam  na  żadne 
trudności  z  ich  strony    mówi  Dariusz  Tatarczyk,  właściciel 
hotelu. 
 Dobry  klima t  wokół  „Równicy "  ju ż  się skończył    stwierdza 
naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami  Andrzej 
Siemiński. 

Hotel  zmienił  właściciela  w  1997  roku.  Kupił  go  szef  firmy 
„Darex",  w  ramach  której m.  in. działa  sieć sklepów  AGDRTV. 
W kompleksie  budynków, położonych  w bezpośrednim  sąsiedz
twi e  rynku,  wyodrębnione  były  dwie  n ieruchomości. 
D. Tatarczyk  kupił  tylko  hotel  bez  części,  gdzie  wówczas  znaj
dował  się  sklep  spożywczy  PSS  i sklep  zielarskokosmetyczny. 
 Konserwator   zabytków  nie zatwierdził  projektu ,  któr y  mu 
przedstawiliśmy,  z  uwagą,  że  teren  trzeba  uzupełnić  o  część 
od strony  kościoła. Zatwierdzenie  konserwatora jest  koniecz
ne przy  wszelkich  pracach,  ponieważ  jest  to obiekt  zabytko
wy.  Właścicielem  brakującego  fragmentu  zostałem  w  maju 
2002  r.   mówi  właściciel  hotelu. 
 Pan  Tatarczyk  zwrócił  się  do  nas  z wnioskiem  o kupno  bez 
przetargu   wyjaśnił A. Siemiński.   Działka  spełniała  warun
ki  określone  w  przepisach  i  miasto  mogło  zbyć  j ą  właśnie 
w  taki  sposób.  Stosowną  uchwałę  podjęła  Rada  Miasta.  Nie 
ma  powodu,  żebyśmy  ciągle szli  na  rękę panu  Tatarczykowi, 
kiedy  on  nie  stara  się  wyjść  naprzeciw  naszym  prośbom  o 
estetyczne  utrzymani e  budowy. 

Dyskusja na temat  modernizacji  „Równicy"  trwa.  Padają  mię
dzy  innymi  pytania, dlaczego w umowie  sprzedaży  nie ma  zapi
su  o  terminie  zakończenia  prac.  Nie  ma,  bo  w  praktyce,  zda
niem  prawników,  wyegzekwowanie  takiego punktu  umowy,  by
łoby  niemożliwe. Terminy  stosuje się przy dzierżawach  wieczy
stych,  a  nie  kiedy  mamy  do  czynienia  z  kupnem  na  własność. 

O  tym  co  aktualnie  dzieje  się  w  hotelu  mówi  właściciel: 
  Z  przyczyn  formalnych  nie  mamy  jeszcze  projekt u  tech
nicznego  dla całości  kompleksu  hotelowego.  Pierwotna  kon
cepcja okazała się niezgodna  z nowym  prawem  budowlanym 
i  staramy  się  rozwiązać  problem.  W  tej   chwil i  pracujemy 
w oparciu  o decyzję  z maja  2003  r., zatwierdzającą  wymianę 
stropów.  W  środku  możemy  więc  pracować  i  właśnie  taki e 
prace  są  teraz  wykonywane.  Zaczęliśmy  od  najniższej   kon
dygnacji  i powoli  podchodzimy  do góry. Al e co zrobimy,  gdy 
trzeba  będzie  kłaść  dach?  Musi  być  zaprojektowany  i  poło
żony  od  razu  na  całości  budynku.  Do  dzisiaj   trw a  załatwia
nie  formalności,  związanych  z  projektem.  Sprawa  utknęła 
w  starostwie. 

Według  A.  Siemińskiego  najprostszym  rozwiązaniem  byłaby 
zmiana  koncepcji,  zwłaszcza,  że  nie  został  jeszcze  wykonany 
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projekt techniczny. Wystarczyłoby  zamówić projekt, który  zmie
niłby  wprawdzie  pierwotną  koncepcję,  ale  uwzględniałby  pra
wo  budowlane. 
  Sprawy  formaln e  się  ciągną,  ale  to  właściwie  nie  hamuje 
prac,  bo  w środku  cały  czas  coś  się  dzieje.  W  tym  roku  koń
czymy  wymianę  stropu  na  parterze,  budujemy  klatk ę  scho
dową,  w  przyszłym  zamierzamy  rozpocząć  prace  przy  dru 
giej   kondygnacji    tłumaczy  D.  Tatarczyk. 

W  czasie  wakacji  „Równica"  raziła  szczególnie.  Piękna  po
goda,  widoki,  turyści,  a  tu  na  dzień  dobry  panorama  z  placem 
b u d o w y.  O d b y ły  s ię  d wa  s p o t k a n ia  z  w łaśc i c i e l em  f i rm y  „ D a
rex".  Pierwszy  raz  rozmawiano  z burmistrzem,  drugi  raz  z  rad
nymi  z Komisji  Architektury,  Inwestycji, Gospodarki  Komunal
nej  i  Mieszkaniowej.  Gospodarze  miasta  zwracali  uwagę,  wła
ściciel  zapewniał,  że  się  stara.  Konkretów  jak  nie  było,  tak  nie 
ma. 
 Nie ma  możliwości  wyremontowania  budynku  najpier w  na 
zewnątrz    mówi  właściciel  D. Tatarczyk.    Byłaby  to  syzyfo
wa  praca.  Remont  tego  hotelu  jest  bardzo  skomplikowany, 
czasochłonny  i  kosztowny.  Wykonujemy  właściwie  podwój
ną  robotę.  Gdyby  to  nie  był  zabytek,  myślę,  że  hotel  ju ż  by 
funkcjonował ,  bo  łatwiej   byłoby  go  wybudować  od  zera  niż 
remontować.  Ze  starej   „Równicy "   pozostaną  tyłk o  ściany, 
brył a zewnętrzna.  Wszystkie  podłogi, schody, muszą  być  wy
mienione,  a  to  oznacza  najpier w  burzenie  i wywożenie  gru
zu, a dopiero  potem  tworzenie  czegoś nowego.  Mni e  też  zale
ży na  tym, żeby jak  najszybcie j doprowadzić  obiekt do  stanu 
używalności,  bo  wtedy  zacznie  zarabiać,  a nie jak  dotąd  po
chłaniać  pieniądze. 
 Na  terenie  budowy  muszą  być  zachowane  nie  tylk o  zasady 
bezpieczeństwa,  ale także estetyki   wyjaśnia naczelnik  A.  Sie
miński.   Określa  to art . 66 prawa  budowlanego,  gdzie  czyta
my:  „ W  przypadku  stwierdzenia,  że  obiekt  budowlany:  [...] 
3. powoduje  swym  wyglądem  oszpecenie  otoczenia  właściwy 
organ  nakazuje,  w  drodze  decyzji,  usunięcie  stwierdzonych 
nieprawidłowości,  określając  termin wykonania  obowiązku" . 
Właściwym  organem  jest  nadzór   budowlany  Starostwa  Po
wiatowego  w  Cieszynie.  I  tam  skierujemy  sprawę  remontu 
„Równicy" ,  jeśli  wygląd  terenu  budowy  się  nie  zmieni. 

Po zmianie  właściciela jeszcze  przez jakiś czas  funkcjonował 
hotel  „Równica".  Nie  miał  najlepszej  opinii. 
  Musiałem  zamknąć  obiekt  ze  względów  bezpieczeństwa  
wspomina  D.  Tatarczyk.    W  pewnym  momencie  istniało  za
grożenie,  że spadnie  się  przez  dziur ę  w podłodze.  Przecieka
ły  rur y  kanalizacyjne  i w  tych  miejscach  elementy  drewnia
ne  i stropy  po  prostu  gniły. 

To już  przeszłość,  bo  przy  ul.  Daszyńskiego  1 powstanie  ho
tel  trzygwiazdkowy  dla około 200 gości. Swe podwoje  otwierać 
będzie  etapami.  Najpierw  ruszy  restauracja  na  parterze,  potem 
kolejne piętra. Niestety  jest  to kwestia  bliżej nieokreślonej  przy
szłości.  Na  razie  w piwnicach,  w cieniu  stylowych  łuków,  funk
cjonuje  lokal  pod  nazwą  „Piwnica  pod  Równicą".  Jego  urucho
mienie  możliwe  było  m.in.  po wywiezieniu  200  ton  gruzu,  zbu
dowaniu  od  podstaw  fundamentów  i po  kapitalnym  remoncie. 

Monik a  Niemiec 
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USTROŃ GÓRNY 
30  września  w  świetlicy  Szkoły  Podstawowej  nr  I  odbyło  się 

pierwsze  zebranie  mieszkańców  osiedla  Ustroń  Górny.  Głów
nym  celem  zebrania  był  wybór Zarządu  Osiedla  i jego  przewod
niczącego.  W  Zebraniu  uczestniczyło  17  mieszkańców. 

Zebranie  otworzyła  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a 
Czembor.  Urząd  Miasta  reprezentowali:  radczyni  prawna  Hele
na  Sikora  i naczelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Czesław 
Gluza. Najpierw przeprowadzono wybory przewodniczącego Za
rządu  Osiedla,  którym  został  Arkadius z  Gawlik ,  prowadzący 
firmę telekomunikacyjną  Carben. Następnie przystąpiono do  wy
borów  członków  Zarządu  Osiedla. Zgłaszano  kandydatury,  przy 
czym  Elżbieta  Sikora  odmówiła  kandydowania,  tłumacząc  ze
branym,  że nie  uchyla  się od  obowiązków,  lecz  działając w  sto
warzyszeniach  zajmujących  się  kulturą  jest  bardziej  przydatna. 
Wybrano,  poza  przewodniczącym,  czterech  członków  Zarządu: 
Marcin a  Kłapsię,  Romana Siedloka,  Kazimierza  Słotwińskie
go,  Bogumiła  Suchego. 

Zebranie  było  też  okazją  do  dyskusji  nad  aktualnymi  proble
mami  miasta.  Zebrani  poruszali  problemy  związane  z  wycina
niem  starych  drzew  i sadzeniem  nowych,  oświetlenia  przystan
ku  i  niektórych  ulic,  remontami  dróg,  stawem  kajakowym,  no
wym  mostkiem  przy  Rynku,  zagospodarowaniem  centrum.  Mó
wiąc o drzewach  M.  Kłapsia  stwierdził,  że  mieszkańcy  są  zado
woleni  z ostatnich  nasadzeń, ale pytał dlaczego stare drzewa  wy
cięto  dopiero  po  zbiorowej  interwencji  mieszkańców.  Przecież 
drzewa  te podczas  halnych  wiatrów  były  zagrożeniem  dla  prze
chodniów. 

K. Słotwiński  poruszył  problem ciężkich  samochodów  jeżdżą
cych  do  nowego  zakładu  Wytwórni  Naturalnych  Wód  Mineral
nych  „Ustronianka".  Mieszkaniec  dziwił  się, że zmieniono  zapi
sy  w  planie  zagospodarowania  i grunty  rolne  przekwalifikowa
no na przemysłowe. Tymczasem  pod protestem  przeciw  takiemu 
przemianowaniu  podpisało się 90%  mieszkających przy  ul. Jele
nica.  Dlaczego  nie  brano  tego  pod  uwagę.  Tymczasem  korzyści 
z zakładu  są dla miasta niewielkie, gdyż pracę  tam znajdzie zale
dwie  sześciu  rencistów.  Wypowiedź  prostowała  E.  Czembor, 
mówiąc,  że  „Ustronianka"  jest  znaczącym  pracodawcą  w  mie
ście. Pozostaje do  rozwiązania sprawa  wyjazdu  z nowego  zakła
du  na  obwodnicę.  To  kwestia  otwarta  kto  powinien  za  to  zapła
cić:  miasto,  starostwo  powiatowe  czy  właściciele  zakładu.  Być 
może  rozwiązaniem  będzie  podjęcie działań  wspólnych. 

Nowo  wybranym  członkom  Zarządu  Osiedla  gratulował  wy
boru  Jan  Kubień,  który  również  stwierdził,  że  osiedle  Ustroń 
Górny  to  równocześnie  centrum  urbanistyczne  miasta.  Dlatego 
nowy  Zarząd  Osiedla  powinien  mieć  na  uwadze  również  takie 

sprawy jak dokończenie  modernizacji  amfiteatru, przede  wszyst
kim  widowni.  Straszy  gości  staw  kajakowy, a była  to kiedyś  wi
zytówka  naszego miasta. Stan obecny  to cofanie się w XIX  wiek. 

E. Sikora postulowała  lepsze oświetlenie Alei  Lazarów. Po pro
stu  miejsce  przy  nieczynnej  fontannie  w  parku  wykorzystywa
nie jest jako  miejsce alkoholowych  biesiad.  Robi  się tam  niebez
piecznie.  Inni  zebrani  dodawali,  że nie  tylko alkoholowych,  ale i 
narkotykowych. 

O  konieczności  wypracowania  programu  działania  na  cztero
letnią  kadencję  Zarządu  Osiedla  mówił  Roman  Grudzień.  Po 
wyprowadzeniu  autobusów  z rynku  Ustroń  stał  się wioską  prze
jazdową. Teraz  trzeba określić co to jest centrum  i gdzie się znaj
duje   czy  są  to okolice  stadionu  Kuźni,  rynku,  czy  może  amfi
teatru. 

Do  poruszanych  spraw  ustosunkowała  się  E.  Czmbor,  która 
przyznała,  że  takie  prowadzenie  stawu  kajakowego  jak  w  tym 
roku jest  faktycznie skandalem.  Dzierżawca  nic nie zrobił  i  trze
ba się z nim pożegnać.  Być może prowadzeniem  stawu  zaintere
suje się  Kolej  Linowa  na Czantorię.  Centrum  miasta  stale  czeka 
na  zagospodarowanie.  Dążeniem  jest,  by  rynek  stał  się  częścią 
miasta  uzdrowiskowego,  jednak  na  to  trzeba  sporych  nakładów. 
Większość  zgłaszanych  przez  mieszkańców  postulatów  jest  jak 
najbardziej słuszna,  ale  nie wszystko  można  od  razu  realizować. 

Podczas  zebrania  padały  też  oskarżenia  ciężkiego  kalibru.  Je
den z mieszkańców  stwierdził, że droga przez centrum jest z roku 
na rok źle  łatana, a to tylko po to, by  remont  wykonywać  ponow
nie  po jakimś  czasie.  Czy  aby  ktoś  nie  bierze  za  to  łapówek?  E. 
Czembor  odpowiadała,  że  właścicielem  drogi  jest  powiat,  a  jak 
wiadomo  starostwo  nie  ma  pieniędzy. 

Po  zebraniu  ukonstytuował  się  Zarząd  Osiedla  Ustroń  Górny. 
Członkowie  Zarządu  podjęli  uchwałę  o  podaniu  do  publicznej 
wiadomości  swych  numerów  telefonów.  Zarząd  będzie  działał 
w  składzie: 

przewodniczący   Arkadiusz  Gawlik,  8545474, 
zastępca  przewodniczącego    Roman  Siedlok,  8544490, 
zastępca  przewodniczącego    Bogumił  Suchy,  8544721, 
sekretarz    Marcin  Kłapsia,  693882579, 
skarbnik   Kazimierz  Słotwiński,  8545475.  (ws) 

W  dawnym 

Obecnie  nikogo  nie  dziwi,  że  po  miesiącu,  czy  dwóch  sklep 
zmienia  branżę  lub  bankrutuje,  w  przeszłości  lokale  handlowe 
były  bardziej stabilne. Ale, że pamięć  ludzka jakże jest  zawodna, 
przypominamy  księgarnię,  funkcjonującą w latach  powojennych 
w kamienicy  do dziś  istniejącej naprzeciw  cmentarza  katolickie
go. Zgodnie  z widocznym  szyldem  była  to Księgarnia  Spółdziel
cza  „Ognisko",  zaś  w  witrynie  sklepowej  widoczne  są  godziny 
jej otwarcia:  812,  1519. Na pierwszym  planie od  lewej znajdu
j e  się  Helena  Szczepańska  z  domu  Greń,  a  obok  Ewa  Czerwiń
ska z domu  Łupinek,  której córka  Danuta  CzerwińskaNiemczyk 
udostępniła  to  zdjęcie, za  co  serdecznie  dziękujemy. 

Lidi a  Szkaradnik 
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SPOD LENINO 
I MONTE CASSINO 

Skąd  przyszli  żołnierze  z  białoczerwonym  sztandarem  pod 
LENINO  i MONTE  CASSINO? 

Wszystko zaczęło się o świcie  1939 roku, u zachodnich  i północnych 
granic Polski  rozpaliła się wojna. Poprzez  granice  runęło  na  Polskę 
:ponad 40 dywizji niemieckich  wspartych ogniem  10 tysięcy  dział 
2,5  tys.  czołgów  i lotnictwa,  niosąc  narodowi  polskiemu  śmierć 
i  zniszczenie. 

Nie  można  nie  wspomnieć,  że  w  tej wojnie   zwanej  obronną 
  żołnierz polski  stoczył  bohaterską  bitwę w obronie  Westerplat
te,  nad  Bzurą,  a  samodzielna  Grupa  Operacyjna  „Polesie"  pod 
dowództwem  legendarnego generała Franciszka  Kleberga,  bitwę 
pod  Kockiem. Stały się one najważniejszymi wydarzeniami  Woj
ny  Obronnej  1939  r. 

A wcześniej   bo w nocy  z 23 na 24 sierpnia  1939 r. podpisany 
został w Moskwie  radzieckoniemiecki  układ o nieagresji  zwany 
paktem  Ribentrop  Mołotow.  Na  mocy  tego  paktu,  17  września 
1939 r., do Polski  wkracza  Armia Czerwona,  która  zajmuje 51 % 
terytorium  naszego  kraju  tj.  powierzchnię  201  tys.  km2  gdzie 
zamieszkiwało  14 milionów  obywateli  polskich.  W  następstwie 
tych  wydarzeń  NKWD  w  latach  1940    do  czerwca  1941  roku 
przeprowadziło  4 akcje deportacyjne obywateli  polskich  nazwa
nych  „antysowieckim  elementem".  W  sumie  w  tym  okresie  de
portowano  około  2  miliony  osób,  a  w  Kampanii  Wrześniowej 
wzięto  do  niewoli  230  tys.  żołnierzy. 

Ludzi  tych  rozmieszczono  w  łagrach  regionu  Kołymy  i  Czu
kotki  w syberyjskich  tajgach, w  Kazachstanie,  na północy  Rosji, 
na Uralu, w  republikach  Kaukazkich.  Natomiast  żołnierzy    jeń
ców  w obozach  w  Kozielsku,  Ostaszkowie  i  Starobielsku. 

30  lipca  1941  r. rząd  londyński,  na  czele  którego  stał  Generał 
Władysław  Sikorski zawarł układ ze Związkiem Radzieckim,  któ
ry przewidywał  m. in. utworzenie Armii Polskiej na terenie  ZSRR. 
Rozpoczęto  jej  formowanie  i  19  sierpnia  1942  r.  armia  ta  pod 
dowództwem  Generała  Andersa  w sile  100 tys. żołnierzy  została 
ewakuowana  do  Iranu. 

Nie  wszyscy  jednak  zdążyli.  Dla  pozostających  Polaków  po
wstał  poważny  dylemat,  bo  po  wyjeździe generała  Andersa  ota
czała  ich  powszechna  nieufność. 

Naprzód  grupa  działaczy  skupionych  wokół  pisma  „Nowe 
Widnokręgi",  a  potem  Związek  Patriotów  Polskich  rozpoczyna 
prace  nad  skupieniem  rozproszonej  na  terenie  Rosji  ludności 
polskiej. Ostatecznie  8 maja  1943  r. zostaje ogłoszony  Komuni
kat  rządu Związku  Radzieckiego  o ponownej  zgodzie  na  formo
wanie  polskiej jednostki  wojskowej. 

14 maja  powołany  na stanowisko  dowódcy  formującej się  dy
wizj i płk. Zygmunt  Berling  wydaje pierwszy  rozkaz ogłaszający 
pobór. Ze  wszystkich  stron  do  miejscowości  Sielce  nad Oką  cią

gną  dorośli,  chłopcy  i dziewczęta.  Przyszli  żołnierze  uciekali  z 
obozów  pracy,  szli  i  jechali  na  gapę  tysiące  kilometrów,  ale 
wszystkich  nurtowała  nieufność, czy  faktycznie jest  to  organizo
wanie wojska polskiego, bo doznane krzywdy  przez okres  trzech 
lat  zesłania  robiło  swoje.  Biegło  intensywne  szkolenie,  rano  na 
apelu  ze  łzami  w  oczach  śpiewano  Rotę,  a  porwany  przez  pol
skich  partyzantów  w  kraju  i przywieziony  do  Sielc  ksiądz  Wil 
helm  Kubsz  odprawiał  niedzielne  msze  święte. 

W  rocznicę  zwycięstwa  pod  Grunwaldem  15  lipca  1943  r. 
1. Dywizja zwana  imieniem  bohatera narodowego Tadeusza  Ko
ściuszki składała przysięgę. Trwa  intensywne szkolenie. 23 wrze
śnia  1943  roku  rozpoczął  się przemarsz  1. Dywizji  Piechoty  im. 
T.  Kościuszki  z  rejonu  Wiaźmy  do  rejonu  Lenino.  Przemarsz 
odbywał  się w warunkach  niezwykle  trudnych.  Naloty  lotnictwa 
niemieckiego  i  obfite  opady  deszczu  zamieniły  drogi  w  rwące 
strumienie.  Zatarasowane,  rozmokłe  drogi  spowodowały,  że 
w  niektórych  miejscach  działa  artyleryjskie  przenoszono  na  rę
kach.  Żołnierze  padali  ze  zmęczenia  i  zasypiali  w  marszu.  Po 
kilkudniowym  postoju  10 października  1943  r.  dywizja  na  trzy
kilometrowym  odcinku  frontu z Niemcami  luzuje oddział  radziec
ki  i  wychodzi  na  linię  natarcia.  Okopy  nieprzyjacielskie  widać 
już  gołym  okiem.  12 października  1943  r., po godzinnym  natar
ciu artyleryjskim, o godzinie 6.00  rano, w gęstej mgle jak  mleko, 
żołnierze  1.  batalionu  1. pułku  ruszają  do  ataku.  Lawina  ognia 
z  pozycji  wroga  dziesiątkuje  tyralierę  nacierających.  Są  pierw
sze  ofiary,  pada  prowadzący  natarcie  dowódca  batalionu  i  jego 
zastępca.  Ale żołnierze  brną  przez  rzekę  Miereję  i po dwóch  go
dzinach  krwawej,  zaciętej  walki,  kłując  się  bagnetami  w  star
ciach  wręcz,  zdobyto  miejscowość  Połzuchy  i  Trigubowo. 
W dwudniowym  boju  1. Dywizja Piechoty  im. T. Kościuszki  prze
chodząc  swój  chrzest  bojowy  straciła  2941  żołnierzy,  z  tego: 
502  zabitych,  1776  rannych,  663  zaginionych,  co  stanowi  25% 
stanu  osobowego  dywizji . 

Dziś    w  60.  rocznicę  opisanej  przeze  mnie  bitwy  żołnierza 
polskiego  pod  Lenino   nie możemy  zapomnieć  o dołach  śmier
ci  w  Miednojc,  w  Katyniu  i Charkowie,  gdzie  spoczywa  14552 
zamordowanych  wiosną  1940  r. polskich  oficerów. 

Są  jeszcze  wśród  nas  żołnierze  formujących  się  jednostek 
w  Sielcach  nad  Oką,  na  poligonach  pod  Orenburgiem,  a  potem 
w  Uzbekistanie. 

Jedni  przeszli  swój  chrzest  bojowy  12  października  1943  r. 
pod  Lenino,  drudzy  18 maja  1944  r. pod  Monte  Cassino. 

Będąc  wśród  żywych  schylamy  czoła  przed  wielkimi  ofiarami 
i  składamy  hołd  dostojeństwa  śmierci,  poległym  na  wszystkich 
frontach  II  wojny  światowej,  pomordowanym  w  obozach  kon
centracyjnych,  straconym  w  łagrach. 

Niech  ta chwila  ciszy  będzie  żarliwym  wspomnieniem  o  nich 
i najpiękniejszą  wiązanką  kwiatów  na  ich  mogiłach. 

Pamiętajmy  o  nich. 
Wersem  Adama  Mickiewicza  zakończę: 
„  JEŻELI  ZAPOMNĘ  O  NICH 
TY. BOŻE  NA  NIEBIE  ZAPOMNIJ  O  MNIE" 

Prezes Zarządu  Koła  ZKRPIBWP 
płk  w st.  spocz.  Ludwi k  Gembarzewski 

NOWE  CHODNIKI 
Podczas ostatniego  spotkania 

mieszkańców  Ustronia  Górne
go  okazało  się,  że  chodniki, 
a przede wszystkim  ich stan,  to 
temat  ważki,  interesujący 
mieszkańców.  W tym roku  wy
budowano  w  mieście  niemało 
chodników,  by  chociażby 
wspomnieć  o od  dawna  postu
lowanej  budowie  chodnika 
w  Nierodzimiu. 

Powstają  też  nowe  chodniki 
w  centrum.  Firma  FamexBis 
z  Cieszyna  robi  nam  estetycz
ne  i wygodne  deptaki  przy  ul. 
3  Maja.  Z  lewej  strony  od  ul. 
Słonecznej  do  parkingu  przed 
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Beskidem,  z prawej od  ul.  Gał
czyńskiego  do  ul.  9  Listopada. 
Na remont nawierzchni  wydamy 
z budżetu miasta 83.365,40 zł, a 
roboty mają się zakończyć 28 li
stopada.  W  tym  samym  termi
nie pracę zakończy  firma Piotra 
Szuby  z  Ustronia,  która  wyko
nuje kolorowe chodniki przy  ul. 
Daszyńskiego.  Wygodniej  cho
dzić  się  będzie  od  MDK  „Pra
żakówka" do sali gimnastycznej 
i  od  ul.  Ogrodowej  do  apteki 
oraz od wjazdu na ul. 9  Listopa
da  do  włączenia  z  chodnikami 
przy  rondzie.  Koszt  tych  robót 
wyniesie 76.519,12 zł.  (mn) 
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CIAŁA 
I DLA DUCHA 
Jadłodajnia  prowadzona  przez  ustrońską  Fundację  św.  Anto

niego  rozwija  się. 
 Początkowo  na nasze obiady  przychodziło  od 20 do 30  osób 
  poinformował  prezes  Fundacji  Tadeusz  Browiński .    Teraz 
jest  to ju ż  ok. 60 osób.  Wielu  ustroniaków,  widząc, jak  funk 
cjonuj e nasza stołówka  proponuj e  pomoc  finansową  lub  rze
czową. 

Odkąd  Fundacja  dysponuje  pomieszczeniami  po  ustrońskim 
tartaku,  osoby  potrzebujące pomocy  materialnej czy  choćby  tyl
ko ciepłego posiłku, wiedzą  dokąd się udać  i coraz chętniej  przy
chodzą  do budynku  przy  ul. Kościelnej.  Znaleźli  się też chętni 
do dbania o porządek  wokół  posesji 
  Dzisiaj   od rana  kilk a  osób  korzystających  z  naszej   jadło
dajni  sprzątało  ulice  Dworcową  i  Kościelną    powiedział T. 
Browiński.   Rano  dostali  pożywne  śniadanie,  żeby  lepiej  im 
się pracowało. Dostaną  również po parze bardzo  porządnych, 
nowych  butów  i oprócz  codziennego  obiadu jedzenie  na wie
czorny  posiłek.  Chciałbym,  żeby  sprzątanie  najbliższej   oko
licy  naszej  stołówki  było stałym  zwyczajem. 

T.  Browiński  zamierza  uruchomić  świetlicę,  w której  będzie 
można  pooglądać  telewizję, zagrać w szachy  i przeczytać  cieka
wą książkę lub gazetę. Jest już  sporo książek, z czasem  na  pewno 
ich  przybędzie.  To dobry  pomysł  zważywszy,  że przed  nami ta 
zimniejsza  i  trudniejsza  do przetrwania  część  roku.  kiedy cza
sem  nie  wiadomo  dokąd  pójść. 

Sprawdził  się nie  tylko  sam  pomysł.  Znakomita  również  oka
zała  się  lokalizacja  stołówki. To miejsce  nie za daleko  i niezbyt 
blisko centrum,  gdzie  można  przyjść bez  skrępowania.  Jedzenie 
jest  pyszne,  pożywne,  a  podający  je  (i  gotujący)  pan  Marcin 
uśmiechnięty,  sympatyczny  i  nienagannie  ubrany  w  kucharski 
uniform  i wspaniałą  czapę  jak  z  reklamy. 

Mil e widziani są kolejni  sponsorzy,  którzy  wesprą  dalszą  dzia
łalność  Fundacji.  Jej twórcy  już myślą  o  przygotowaniu  świą
tecznych  prezentów a także wigilijk i  dla dzieci  i osób  odwiedza
jących  stołówkę.  (ag) 

4 października  2003 r. na cmentarzu  katolickim w Ustroniu po
żegnaliśmy dr  Teresę Halinę  Budzisz,  lekarza  pediatrę. Przez  kil 
kanaście  lat była  ona  jedynym  pediatrą  w Ustroniu  wraz  z jego 
dzielnicami  Jaszowcem  i Lipowcem. 

W Poradni  Rejonowej w Ustroniu  pracowała od  lipca  1955 r. do 
października  1994  r. Leczyła  trzy  pokolenia 
ustrońskich  dzieci.  Nigdy  nie odmawiała po
mocy chorym,  bez względu  na porę dnia i porę 
roku. Była kompetentnym  lekarzem, osobą, ko
leżeńską  i chętną  do współpracy  z  lekarzami 
innych  specjalności.  Cieszyła  się szacunkiem 
i  poważaniem  całego  personelu  medycznego 
Ustronia. 

Dr Halina Budzisz była osobą  skromną.  Mia
ła wielkie serce dla chorych  dzieci. Na  zawsze 
pozostanie  w  życzl iwej  pamięci  rodziny, 
współpracowników  oraz  wielu  mieszkańców 
Ustronia. 

lek. med. Józef  Nowak 

Coraz  częściej  przychodzi  nam wspomi
nać  osoby  znajome,  które  odegrały  w na
szym  życiu  ważną  rolę.  Do nich  niewątpli
wie  należała  lekarz  pediatra  śp.  Teresa Ha
lin a  Budz isz  (19242003),  lecząca  j uż 
w  latach  pięćdziesiątych  swoich  małych, 
ustrońskich  pacjentów.  W Przychodni  przy 
ul.  1 Maja  (ob. 3 Maja), razem z siostrą  Stefą 
Opoń,  a później  również  siostrą  Anią  Białoń,  codziennie po
magała  wielu  dzieciom  w walce  z  przypadłościami  stosow
nymi  do ich wieku.  Z jej  dobrych,  fachowych  porad  korzy
stali  nierzadko  także  dorośli  ustroniacy.  Ryła  naszą  bardzo 
lubianą  Panią  Doktor.  Często  odwiedzała  swoich  podopiecz
nych  na wezwanie  w domach.  Pamiętam  do dziś,  jak  tragicz
nie  bałam  się zastrzyków.  Pani  Doktor  z uśmiechem  i  miłym 
podejściem  zgadzała  się na leki  zastępcze  w tabletkach,  cho
ciaż  takie  leczenie  było  powolniejsze.  Dla niej  ważniejsze 
było,  aby  chore  dziecko  nie  bało  się  i aby  zapamiętało ją  jako 
przyjaciela,  który  chce  pomóc. 

W swoich  „Wspomnieniach  Ustroniaków"  Anna  Białoń  pisze, 
cyt.:  „Lekarz  pediatra  Halina  Budzisz  pracowała  w Poradni w 
godzinach  dopołudniowych,  a  popołudnia  wykorzystywała  na 
wizyty  domowe.  Do  dyspozycji  na parę  godzin  miała  służbowy 
samochód,  resztę  wizyt  wykonywała  piechotą,  czasami  do póź

nych  godzin". 
Pani  Doktor Halina  Budzisz, bo tak ją zapa

miętaliśmy,  początkowo  zamieszkiwała  przy 
ul.  Krzywej,  natomiast w latach  późniejszych 
na  Manhatanie.  Niestety,  pomimo  łagodnego, 
skromnego  usposobienia,  miała  swoje  kłopo
ty, które niosło ze sobą  życie. Nie udało jej się 
do  końca stworzyć domu  rodzinnego,  chociaż 
takie  próby  podejmowała.  Jej wierni,  spraw
dzeni przyjaciele, szczególnie w bloku na Man
hatanie,  bardzo ją cenili  i traktowali  z  należ
nym  szacunkiem. 

Dożyła, można rzec, sędziwego wieku 79 lat, 
lecz  z  ludzkiego  punktu  widzenia  to jeszcze 
nie  pora  na  odejście.  30  września  br. 
w  godzinach  wieczornych  zmarła  w Szpitalu 
Śląskim w Cieszynie. 

W  ceremonii  pogrzebowej  4  października 
wzięło udział wielu znajomych, dalszych  krew
nych, współpracowników, a przede  wszystkim 
rodziców  nas małych  pacjentów   dziś  doro
słych  ludzi. 

Z wdzięcznością, za długie lata niesienia po
mocy,  stanęliśmy  nad jej otwartą  mogiłą  na miejscowym  cmenta
rzu  katolickim.  Byliśmy jedynie zdziwieni  i zaskoczeni  faktem, iż 
podczas  pogrzebu  nie padło  ani jedno  słowo,  kim była  zmarła 
i  jakie miała zasługi  dla  środowiska, jak  to zwyczajowo się  czyni. 

Droga  nam  wszystkim,  Pani  Doktor! 
Zawsze  będziemy  pamiętać,  kim  Pani dla nas była  i jak  dzielnie 

nam  Pani  pomagała.  Jest  Pani  wzorem  i przykładem  lekarza  god
nym  naśladowania,  który  swoje zawodowe życie poświęcił  sztuce 
leczenia, w zgodzie z zasadami  Przysięgi  Hipokratesa.  Pozostanie 
Pani we wdzięcznej pamięci swoich pacjentów oraz licznych miesz
kańców  naszego miasta.  Elżbieta  Sikora 
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CHARAKTE R  KRUK A 
Dwa  myszołowy  po  leczeniu  w  ustroń

skim  Leśnym  Parku  Niespodzianek  wy
puszczono  na  wolność.  Odleciały  z  parku 
w  południe  w  piątek  3  października.  Nie 
były  to  pierwsze  ptaki  opuszczające  Park 
po leczeniu. Łącznie z dwoma  myszołowa
mi Park opuściło już dziewięć  wyleczonych 
ptaków  drapieżnych,  na  kuracji  pozostaje 
jeden.  Nie do końca jest  to  informacja ści
sła,  gdyż jeden  wyleczony  kruk  Parku  nic 
chce opuścić. Po prostu się zadomowił  i jest 
teraz z nim sporo kłopotu. Oswojony z ludź
mi  ciągnie zwiedzających  Park  za  sznuro
wadła,  potrafi  wyrwać  kanapkę.  Na  miej
sce kąpieli wybrał sobie oczko wodne przed 
hotelem  Belweder.  Kłopot  w  tym,  że 
w oczku  pływają  kolorowe  karpie po 50 zł 
sztuka  i dyrekcja hotelu obawia się, czy aby 
kruk  nie  wyciągnie  z  wody  jakiejś  dorod
nej  rybki.  Dlatego  podczas  leczenia  kruka 
trzymano  w zamknięciu,  choć  karpiom  na 
pewno  krzywdy  nie  robił. 

 Wypuszczamy  go systematycznie,  a  on 
równi e  systematycznie  wraca.  Jeżeli  go 
tu  nie  ma  to  na  pewno  straszy  ludzi 
w barach   twierdzą  sokolnicy. Ostatni  raz 
wypuścili  go 2  października. 
 Trzeba jednak  przyznać,  że  to  bezczel
ny ptak   dodaje szef Parku  Paweł  Mach
nowski. 

Innym  kuracjuszem  był  krogulec,  który 
chciał  posilić  się  mięsem  w  psiej  budzie. 
Nieszczęśliwie  gospodarz  był  w  środku. 
Doszło do walki  o strawę, w której pies był 
górą. Krogulec trafił do Parku poszarpany, z 
otarciami,  z  wyraźnym  brakiem  piór 
i bardzo wystraszony.  Leczenie  trwało  mie
siąc  i wrócił  bez przeszkód  do  natury.  Inny 
krogulec  wleciał  za  wróblem  do  szklarni 
i tam się rozbił. Wybił sobie przy tym  skrzy
dło i pozostaje obecnie w Parku na  leczeniu. 

Po  wylądowaniu  na  przewodzie  elek
trycznym  w Wiśle  Malince  przez  pustułkę 
przeszło  5000 V. 
  Po  raz  pierwszy  widziałem  pustułkę 
z tak nastroszonymi piórami , a było to ju ż 
następnego  dnia    mówi  P.  Machnowski. 

Był  w  Parku  leczony  trzmielojad  przy
wieziony z Zamościa. Ciekawy  ptak,  nieco 
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większy  od  wrony,  którego  ulubionym  po
żywieniem  są  larwy  trzmieli  i os.  Rozgrze
buje gniazda  os  i trzmieli,  wyjada  larwy  i 
poczwarki.  Zjada  też  atakujące go  owady 
łapiąc  je  w  locie.  Zdobyczy  wypatruje  w 
locie  lub  chodząc. 

O  leczonym  przez  pracowników  Parku 
łabędziu  już pisaliśmy. Młody  łabędź  przy
leciał do Ustronia z Bratysławy  wycieńczo
ny. Najczęstszymi  pacjentami  są  myszoło
wy,  gdyż  występują  w  Polsce  najliczniej. 
Ptaki  te  łatwo się oswajają, a podstawą  ich 
pożywienia  są  gryzonie.  Gdy  w jakimś  re
jonie  l icznie  wys tępu ją  myszy,  żywi  się  wy
łącznie nimi.  Wieśniacy  znający  myszoło
wa  jako  pogromcę  gryzoni,  pośród  pól 
uprawnych  stawiali  słupki  z  poprzeczkami 
na górze na „czatowanie" dla  myszołowów. 
Obecnie  na  wszelkie  urazy  narażone  są 
szczególnie  młode  w  okresie  lęgowym 
wypadające z gniazd. Czasem  gniazdo  zo
staje uszkodzone podczas wyrębu.  Do Par
ku  ranne  ptaki  przynoszą  ludzie znajdują
cy  je  w  różnych  miejscach.  Wówczas  pa
cjenta  zanosi  się do  weterynarza.  Po  oglę
dzinach  i przepisaniu  odpowiedniej  kura
cji  ptak  jest  leczony.  Opiekę  weterynaryj

ną  nad  Parkiem  sprawuje  dr  Zbigniew 
Blimke. 
 Ogromna  wiedza  i ogromne  zaangażo
wanie    ocenia  współpracę  z  ustrońskim 
weterynarzem  P.  Machnowski. 

Oba  myszołowy  wypuszczone  w  ostatni 
piątek  wydawały  się  znajdować  w  dobrej 
formie do  wylotu. 

Pierwszy odbył roczną kurację po tym jak 
zaatakował  go pasożyt  zwany  piórojadem. 
Podgryza on  ptakom  pióra,  klóre  łamią  się 
podczas  lotu.  To  dość  częsta  choroba,  za
zwyczaj po kontakcie  z chorą  kurą  lub go
łębiem.  Myszołowa  znaleziono  na  Jeleni
cy  i przyniesiono do Parku. Leczenie  pole
gało  na  sztukowaniu  piór, czyli  na  wkleja
niu w złamane pióra końcówek  piór  innych 
ptaków,  w  tym  wypadku  kani  i  jastrzębia 
harrisa.  Chodziło  o  to,  by  ptak  cały  czas 
był  zdolny  do  lotu.  W  chwili  wypuszcza
nia na wolność,  myszołów  miał jeszcze do
klejoną jedną  lotkę  i jedną  złamaną.  Odle
ciał  bez  przeszkód,  najpierw  na  najbliższa 
klatkę.  Drugi  myszołów  do  Parku  trafił  po 
zderzeniu  z  linią  wysokiego  napięcia 
w  okolicach  Brennej.  Doznał  szoku,  a  co 
za tym  idzie zaburzeń  w układzie  krążenia. 
Zderzenia z liniami energetycznymi  to bar
dzo  częsty  wypadek  podczas  jesiennych 
przelotów  myszołowów.  Leczenie  trwało 
zaledwie  miesiąc,  więc  nie  było  obaw,  że 
ptak się zadomowi  i nie będzie chciał  odle
cieć. Zaraz  po  uwolnieniu  wybrał  najwyż
sze  drzewo,  siadł  prawie  na  szczycie,  jak
by zastanawiał  się, w którą  stronę polecieć. 

Gdy  ptaki  się  leczy  i wypuszcza  na  wol
ność, można być niemile zaskoczonym, gdy 
w „Łowcu  Polskim" czyta się artykuł o nie
cnych praktykach w Leśnym Parku  Niespo
dzianek.  Przedstawiciel  Komitetu  Ochro
ny  Orłów  napisał  artykuł  opatrzony  zdję
ciami  sprzed  pół  wieku  z  rarogami,  praw
dopodobnie  z Azji . z zaszywanymi  powie
kami.  Obecnie  nikt  już  na  świecie  takich 
praktyk  nie stosuje. Ptaki  przed  przewoże
niem  się  kapturzy,  aby  się nie  płoszyły. 
  Nasze  ptaki  są  na  tyle  oswojone  i  spo
kojne,  że  pokazujemy  j e  w  Korowodzie 
Dożynkowym.  Po  obu  stronach  drogi 
przemarszu  stoi  kilk a  tysięcy  ludzi  
mówi  P.  Machnowski.    Ptaki  stoją,  co 
wszyscy widzieli, spokojnie na  rękawicy, 
żaden się nie zrywa.  Wojsław  Suchta 
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STOWARZYSZENI A 
Na ostatniej  sesji  Rady  Miasta  przed

stawiono  radnym  opracowanie  zatytu
łowane;  „Realizacja  niektórych  zadań 
gminy w zakresie oświaty, kultur y  i spor
tu przez organizacje pozarządowe  dzia
łające  w  mieście".  Poniżej   fragmenty 
tego opracowania.  W  wyborze  staramy 
się podać  przede  wszystkim  informacj e 
dotyczące  2003  r. opraz  wymieniamy  te 
stowarzyszenia,  któr e  w  2003  r.  korzy
stają  z  pomocy  finansowej  miasta. 

Organizacje pozarządowe działające na 
terenie miasta, w większości  zarejestrowa
ne po  roku  1990,  znalazły  już  swoje  stałe 
miejsce  w  życiu  społecznym  miasta. 
Wszystkie  stowarzyszenia  posiadają  oso
bowość  prawną,  są  zarejestrowane  w  są
dzie  i w większości  prowadzą  własną  księ
gowość. W szeregu  wypadkach  stowarzy
szenia  przejęły  na  swoje  barki  poważne 
przedsięwzięcia  realizując  tym  samym 
zadania  własne gminy  w zakresie  kultury, 
oświaty  i  sportu.  Od  kilku  lat  stowarzy
szenia  wspierane  są  finansowo  z  budżetu 
miasta w formie dotacji. Środki  przekazy
wane  są  na  podstawie  umowy  cywilno
prawnej a na koniec  roku  każde  stowarzy
szenie przedkłada stosowne  sprawozdanie 
z  wykorzystania  dotacji  i  realizowanych 
zadań. 

STOWARZYSZENI A 
SPOŁECZNOKULTURALN E 

Towarzystwo  Miłośnikó w  Ustronia 
Najstarsze stowarzyszenie działające na 

terenie  miasta,  zarejestrowane  ponad  114 
lat  temu.  Najważniejszą  inicjatywą  reali
zowaną  do dnia dzisiejszego jest  wydawa
nie  Pamiętników  Ustrońskich.  W  sumie 
wydanych  zostało  11  numerów.  TMU 
wydało  w 2003  roku  album  fotograficzny 
pod  tytułem  „Budowle  i  budynki  Ustro
nia"  i przygotowuje się do wydania  kolej
nego  numeru  Pamiętnika  Ustrońskiego. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w  2003  r.   6.000  zł. 

Towarzystwo  Opieki 
nad  Niepełnosprawnymi 

Towarzystwo prowadzi Ośrodek  Eduka
cyjno*  Rehabi li tacyj noWychowawczy 
w  Ustroniu  Nierodzimiu.  Opieką  otoczo
ne  są  zarówno  dzieci  przedszkolne  jak 
i młodzież oraz osoby dorosłe powyżej  25 
roku  życia  (łącznie  23  osoby).  Oprócz 
dotacji  z  budżetu  miasta  i  starostwa  po
wiatowego, Towarzystwo  pozyskuje  rów
nież  środki  od  sponsorów  oraz  poprzez 
organizowaną  kwestę i współudział w kon
certach  charytatywnych,  aukcjach. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w 2003 r.   119.000 zł plus 7.000 zł z Miej
skiego  Funduszu  Rozwiązywania  Proble
mów  Alkoholowych. 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego 

Towarzystwo powołane zostało  głównie 
do  p r o w a d z e n ia  w  m ieśc ie  O g n i s ka  M u
zycznego. Stowarzyszenie  prowadzi  dzia
łalność  w  MDK  Prażakówka  korzystając 
z użyczanych  dwóch  sal do zajęć  meryto
rycznych.  Obecnie  korzysta  także  z  po
mieszczeń  szkolnych  w  Lipowcu  gdzie 
prowadzi  swoją  filię . Ognisko  Muzyczne 
utrzymywane  jest  głównie  na  podstawie 
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opłat  za  naukę  (wynagrodzenie  dla  na
uczycieli),  dotacji  z  budżetu  miasta  oraz 
wspierane  przez  sponsorów.  Rok  szkolny 
2002/2003  ukończyło  90  uczniów. 

Towarzystwo  Kontaktó w 
Zagranicznych 

Zostało powołane do współpracy  z mia
stami partnerskimi.  Każdego roku  określo
ne  są  bardzo  konkretne  zadania  na  robo
czych  spotkaniach  z partnerami.  W  2003 
r. została zorganizowana  sesja  Młodzieżo
wej  Rady  Ustronia  z udziałem  młodzieży 
z miast  partnerskich  na temat ochrony  śro
dowiska,  w  której  uczestniczył  Minister 
Ochrony  Środowiska. Odbył  się także ple
ner  plastyczny  młodzieży. 

Środki  f inansowe  budżetu  miasta 
w 2003  r.   20.000  zł. 

Stowarzyszenie  Twórcze  „Brzimy " 
Najważniejsze  zadania  zrealizowane 

przez  stowarzyszenie:  wystawy,  wernisa
że  i wydawnictwa  prezentujące  twórczość 
członków  stowarzyszenia,  organizacja 
aukcji  charytatywnych,  warsztaty  arty
styczne,  plenery  i wystawy  poplenerowe. 
W 2003  r. Stowarzyszenie  obchodziło  ju
bileusz  dziesięciolecia  działalności,  co 
zostało udokumentowane  retrospektywną 
wystawą  i okolicznościowym  katalogiem. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w  2003  r.   5.000  zł. 
Stowarzyszenie  Kulturaln e  „Równica" 

Prowadzi  działalność  Dziecięcej  Estra
dy  Regionalnej  „Równica",  która  dała 
ponad  250  koncertów.  W  2003  r.  DER 
„Równica"  koncertowała  44  razy.  Nakrę
ciła  fil m  „A  hańdownych  czasów  żodyn 
już  nie  wróci...    pieśniczki  spod  Równi
cy" w nakładzie 400 szt. Nagrano  również 
płyty CD  w nakładzie  100 szt. oraz  kasety 
magnetofnowe  w  nakładzie  100  szt.  pod 
tym  samym  tytułem. 

Środki  z  budżetu  miasta  w  2003  r.  
55.000  zł  plus 5.000  zł  z  MFRPA. 

Stowarzyszenie  Miłośnikó w 
Kultur y  Ludowej   „Czantoria " 

W  2003  r.  do  31  sierpnia  dali  28  kon

certów.  Nagrano  dwie  płyty  CD.  Stowa
rzyszenie  aktywnie  wspiera  działalność 
patriotyczną  współpracując  ze  Stowarzy
szeniem  „Wspólnota  Polska" na rzecz  Po
laków  zamieszkałych  poza  granicami  na
szego  kraju  ze  szczególnym  uwzględnie
niem  Zaolzia.  EL  Czantoria  od  początku 
swojego  istnienia  dała  ponad  400  koncer
tów.  W  bieżącym  roku  obchodzić  będzie 
15lccie  działalności. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w  2003  r.   40.000  zł. 

Stowarzyszenie  „Ave " 
W  jego  ramach  działa  Parafialny  Chór 

„Ave" .  Fundusze  pochodzące  z  dotacji 
budżetu miasta przeznaczone są na wyjaz
dy  do  miast  partnerskich  oraz  koncerty 
promujące  miasto. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w  2003  r.   6.000  zł. 
Stowarzyszenie  „Ustroński e  Dożynki" 

Organizuje  w  Ustroniu  Dożynki  wraz 
z  imprezami  towarzyszącymi.  Otrzymane 
środki  finansowe przeznaczone są na:  wy
drukowanie  materiałów  informacyjnych 
(plakaty,  afisze,  zaproszenia),  wykonanie 
dekoracji  w amfiteatrze oraz  Parku  Kura
cyjnym,  zorganizowanie  korowodu  do
żynkowego,  w  który  bierze  udział  około 
500 osób,  a  także obrzędu  dożynkowego, 
festynu  i zabawy  podożynkowej. 

Środki  f inansowe  z  budżetu  miasta 
w  2003  r.   30.000  zł. 

Stowarzyszenię  Pomocy  Dzieciom 
i  Rodzinie  „Możn a  Inaczej" 

Powstało  w  2000  r.  i  realizuje  zadania 
z dziedziny  pomocy  społecznej  i profilak
tyki  wśród  dzieci  i  młodzieży  z  terenu 
miasta Ustronia. Prowadzi  świetlice socjo
terapeutyczną,  udziela  pomocy  psycholo
gicznej  i  pedagogicznej  rodzinom.  Poza 
podstawową  działalnością  opiekuńczą, 
w placówkach  prowadzone są zajęcia pro
filaktyczne, treningi  umiejętności  społecz
nych  i pomoc  w  nauce. 

Środki  finasowe  z  Komisji  Rozwiązy
wania  Problemów  Alkoholowych  w  2003 
r.   166.000  zł. 

(Za  tydzień  w  GU  pozostałe  stowarzy
szenia) 
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Ustroń  czeka  na  fest iwal 

Temat festiwalu  w  Ustroniu  z prawdziwego  zdarzenia  pojawia 
się  co jakiś  czas przy  różnych  okazjach,  m.in.  w dyskusjach  miesz
kańców,  członków  partii,  czy  w wywiadach  GU  (ostatnio  w nr 34  z 
21.08.03  Krzysztof Respondek  powiedział  na zakończenie,  cyt.  „Ży
czę  Ustroniowi  dorobienia  się poważnych  festiwali"). 

Z ust przedstawicieli  różnych  pokoleń  i środowisk,  z  perspekty
wy  czasu,  słyszę  bardzo  pozytywne  opinie  o nie  istniejącym  od  14 
lat  Festiwalu  Piosenki  Czeskiej  i Słowackiej  (Ustroń  przecież  po
ważny  festiwal  już  w swojej  historii  miał).  Wspomina  się jego  at
mosferę,  charakter,  styl  i klimat  imprezy,  namiastkę  tzw.  „  wielkie
go  świata  ". 

Niejednokrotnie  wracają  do  Ustronia  wykonawcy,  którzy  znają 
tą miejscowość  właśnie  z udziału  w festiwalach.  Podczas  tegorocz
nych  wakacji  odwiedziła  mnie  uczestniczka  ówczesnych  konkur
sów  piosenki  czeskiej  i słowackiej  o  „  Kryształową  Lirę "    Anna 
Miksa  z Łodzi,  dziś  zawodowo  pracująca  w branży  rozrywkowej. 
Myśląc,  że  znajdzie  mnie  na  „starych  śmieciach",  najpierw  swe 
kroki  skierowała  do  Urzędu  Miasta,  gdzie  w  Wydziale  Oświaty 
i Kultury  otrzymała  moje  namiary.  Konkretnie  interesowały  ją  kse
rokopie  artykułów  prasowych  dotyczących  festiwali.  Na  pytanie 
dlaczego  Ustroń  nie  kontynuował  tej fantastycznej,  o  niepowta
rzalnej  atmosferze,  z tradycjami  imprezy  usłyszała,  że festiwal  or
ganizowany  był  w  innej  sytuacji,  odbywał  się  w  innych  czasach, 
a  teraz  są zupełnie  inne.  Nie  rozumiem,  co mają  czasy  do  imprezy, 
kiedy  takie  duże  przedsięwzięcia  jak  Festiwal  w  Opolu,  Sopocie, 
czy  chociażby  Tydzień  Kultury  Beskidzkiej  nie  zniknęły  z  kalenda
rza  imprez  ogólnopolskich  z powodu  innych  czasów,  wręcz  obcho
dzą  swoje  jubileusze  40lecia  istnienia.  Komuś  na  nich  po  prostu 
zależało.  To,  co  zostało  przez  lata  wypracowane,  obroniono  dla 
dobra  miejscowych  kultur  i krajowego  prestiżu. 

Wydaje  mi  się,  że  Ustroniowi  zawsze  brakować  będzie  najważ
niejszego    sztandarowej  imprezy  o  formule  festiwalowej,  która 
się  tutaj  przyjęła,  była  oryginalna,  a  której  nigdy  nie  zastąpi  np. 
Gaudę  Fest,  Festyn  Miast  Partnerskich,  czy  Wybory  Miss  Wakacji. 
Spośród  różnorodnych  wydarzeń  kulturalnych  mających  miejsce 
w naszym  mieście,  nie można  wskazać  takiego,  które miałoby  szansę 
na  medialną  reklamę  ogólnopolską,  będącą  rzeczywiście  praw
dziwą  promocją  uzdrowiska  pod  Czantorią.  A  taką  renomę  Festi
wal  Piosenki  Czeskiej  i Słowackiej  wtedy  już  zaczynał  mieć.  Przy
znaję,  że festiwal  był  moim  „oczkiem  w  głowie".  Dziś  z  przyczyn 

4 października  uczniowie  Szkoły  Podstawowej Nr  1 „odrabia
li " poniedziałek  10 listopada.  I nie dość, że w następnym  miesią
cu będą  mieli 4 dni wolnego,  to jeszcze sobotnia wizyta  w  szkole 
była całkiem przyjemna. Dwie  lekcje, a potem  bardzo ważna,  ale 
i  sympatyczna  uroczystość  szkolna    ślubowanie  i  pasowanie 
pierwszoklasistów.  Na  ten  moment  aula  zamieniła  się  w  Króle
stwo  Wiedzy,  w  którym  para  królewska  witała  zaproszonych 
gości:  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili ę  Czembor,  naczel
nik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Danutę  Ko
enig,  wice  przewodniczącego  RM,  przewodniczącego  Komisji 
Oświaty  RM  Stanisława  Malinę,  prezesa Fundacji  św.  Antonie
go Tadeusza Browińskiego,  przewodniczącego  Rady  Rodziców 
Piotr a Juraszka  oraz  rodziców,  dyrekcję,  nauczycieli,  uczniów 
i  głównych  bohaterów  dnia.  Pierwszaki  ubrane  były  w  zbroje 
z  wypisanymi  imionami,  a  na głowach  miały  korony  i  diademy. 
Udowodniły,  że  nadają  się  do  szkoły,  bo  wiedzą,  że  nie  można 
podkładać  nóg,  rozmawiać  i jeść  podczas  lekcji, zjeżdżać po  po
ręczy  itd. Starsi koledzy, przygotowani  przez Mariol ę Dykę,  mó
wil i  i śpiewali,  że wystarczy  się uczyć  i zbytnio  nie  dokazywać, 
żeby  pobyt  w  szkole  był  przyjemny.  Przed  ślubowaniem  sied
miolatki  zrzuciły  zbroje,  bo już  niedługo  na  ich  miejsce  założą 
ufundowane przez  Radę Rodziców  służbowe  ubranka  „Jedynki" 
  kamizelki  z symbolem  szkoły    Sową  Mądrą  Głową.  Wycho
wawczynie    Ewa  Lankocz  i  Danuta  Cieślar     wyczytywały 
nazwiska swoich  uczniów, a pasowania dokonywały  dyrektor  Bo
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obiektywnych  nie pracuję  zawodowo,  jedynie  społecznie  i  właściwie 
powinno  mi zależeć, aby nigdy nie zaistniał.  Powinnam  mieć  ogromną 
satysfakcję,  że  odszedł  razem  ze  mną.  Kierując  się jednak  dobrem 
tego  miasta  uważam,  że należałoby  w tym  względzie  zadziałać  tym 
bardziej,  że mamy  wspaniale  zadaszony  am fiteatr,  okrzyknięty  jako 
jedyny  tego  typu  w Polsce.  Trzeba  tylko  chcieć... 

Będę  oczekiwać  zatem  momentu,  kiedy  sygnał  festiwalu  skom
ponowany  przez  Ireneusza  Wikarka  np. piosenki  środkowej  Euro
py,  nie  tylko  czeskiej  i  słowackiej,  dźwięcznie  zabrzmi  po  latach 
w coraz piękniejszym  i nowocześniejszym  amfiteatrze,  któremu  war
to przywrócić  lata  dawno  minionej  świetności  festiwalowej. 

Elżbieta  Sikora 

PS.  Podejrzewam,  że jeśli  ktoś  z aktualnych  decydentów  podej
mie  się  polemiki  na  temat  festiwalu,  to  zawierać  ona  będzie  dez
aprobatę  mojej  sugestii  oraz  pochwałę  tego,  co dzieje  się  obecnie 
w ustrońskiej  kulturze,  tzn. dużo,  dobrze  i wystarczająco.  To  praw
da,  ale  nie  do  końca... 

Z  zainteresowaniem  przeczytałem  list  otwarty  radnego  Stefa
na Bałdysa.  Chciałbym  nawiązać  do jednego  z poruszonych  punk
tów  „  Ograniczenia  głośności  imprez  lokalnych  i  przestrzega
nia  godzin  ciszy  nocnej  ". 

Od  dłuższego  czasu  obserwuję  eskalację  głośnych,  nocnych 
imprez  w naszym  mieście,  toteż  Z niepokojem  czekałem  na  kolej
ne  „  ustrońskie  lato  2003  ".  To,  co  się  jednak  działo  w  tym  roku 
przerosło  moje  najśmielsze  oczekiwania,  niestety  w sensie  nega
tywnym.  „  Bohaterem  " został  bar  Utropek.  Imprezy  odbywały  się 
codziennie  przecz  cale  lato,  często  do  „białego  rana"  z  pokrzy
kującym  didżejem  zachęcającym  do  wspaniałej  zabawy.  Paro
krotnie  zawiadamiałem  policję.  Skutek  mizerny. 

21  września  (niedziela  godz.  22:45)  interweniowałem  osobi
ście.  Zaproponowano  mi  żebym,  cytuję:  „Stuknął  się  w  czoło, 
a jeżeli  mi  się  nie podoba,  to  w każdej  chwili  mogę  się  wyprowa
dzić  z  Ustronia".  Mile,  prawda? 

Podobny  problem  zaistniał  w ubiegłym  roku  w Szczyrku.  Upo
rano  się  z nim  błyskawicznie.  Powód?  Głośna  muzyka  przeszka
dzała  Wojewodzie  Śląskiemu  w  weekendowym  wypoczynku.  Ża
łować  jedynie  należy,  Że Wojewoda  nie ma swojego  domu  w  Ustro
niu.  A może  skoncentrować  lokalizac  ję  tego  typu  knajp  w  pobliżu 
posesji  członków  Zarządu  Miasta? 

Z  poważaniem 
Michał Gałaszek 

PS.  Chcę  być  dobrze  zrozumiany.  Cieszę  się,  że  Ustroń  „żyje", 
odbywają  się  imprezy,  ale  wszystko  to  musi  być  ubrane  w  jakieś 
cywilizowane  ramy. 

gumiła  CzyżTomiczek  i wicedyrektor  Józefa  Kubica.  Wspól
nie odśpiewano hymn  SP1. Uczniom  sukcesów, a rodzicom  stre
sów jak  najmniej, życzyła  E. Czembor  i P. Juraszek. Od  Fundacji 
św. Antoniego  i Biura  Usług Turystycznych  „Gazela" dzieci  do
stały  czekolady  i słodycze.  (mn) 
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BRĄZOWY MEDAL 
W sobotę 27 września  w Zcll  Hamersbach w Górach  Schwarz

waldu  w Niemczech  odbyły  się Mistrzostwa  Świata  Weteranów 
w  Biegach  Górskich.  Na starcie  stanęło  742  zawodników  i  za
wodniczek  reprezentjących  17 narodów. Wśród  czternastu  repre
zentantów  Polski  było  pięciu  zawodników  Towarzystwo  Rckre
acyjnoSportowego  „Siła" z Ustronia".  Dla  wszystkich  uczest
ników  Mistrzostw  wyznaczono  tą samą  trasę  liczącą  10.160 m 
przy  przewyższeniu  700 m. Wiodła  ona  drogą  leśną  z Zcll Ha
mersbach  na szczyt  Brandenkopfel. 

W grupie wiekowej powyżej lat 70 nasz trzykrotny mistrz  świata 
w  biegach  górskich  73letni  Bolesław  Mrozińsk i  z Ciśca, za
wodnik  TRS  „Siła",  tym  razem  zdobył  brązowy  medal. Na me
cie  wyprzedziło go dwóch  młodszych  biegaczy. W tej  kategorii 
wiekowej zwyciężył  70letni  Szkot  Bil l Gaud w czasie  1  godz. i 
54  sek.  B. Mroziński  stracił  do zwycięzcy  43 sekundy.  Wśród 
pokonanych  przez  B. Mrozińskiego  znalazło  się 27  biegaczy re
prezentujących 6 krajów. 

O  wielkim  pechu  może  mówić  nasza  reprezentantka  w grupie 
powyżej  lat 70.  Danuta  Kondziołk a z Ustronia,  także  reprezen
tująca TRS  „Siła".  Okazało  się, że jest  jedyną  zgłoszoną  w  tej 
grupie  zawodniczką.  Zgodnie z regulaminem  Federacji  Biegów 
Górskich  mistrzostwa są przeprowadzane  w danej grupie  wieko
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wej o ile wystartuje w niej  nie mniej niż 5 zawodników,  w prze
ciwnym  razie  zgłoszeni  zostają  automatycznie  przeniesieni do 
niższej grupy  wiekowej. Nasza mistrzyni  świata z 1999 r. musia
ła walczyć z dużo  młodszymi  zawodniczkami.  Ostatecznie  zaję
ła  szóste  miejsce w grupie  powyżej 65 lat.  Zwyciężyła  Niemka 
Annemarie  Stiegmann  w czasie  I  godz.  18 min. 33 sek. 

Pozostali  zawodnicy  TRS  „Siła" z Ustronia  zajęli  miejsca: w 
grupie  powyżej  65  lat: 39. Henryk  Biskupiak  z  Mikołowa 
(1.20,53),  w grupie powyżej 55 lat: 71. Andrzej  Georg  (1.31,58), 
w grupie powyżej 45  lat:  136.  Jan Kli ś z Łazów  (1.09.56).  Wszy
cy  powyżej  wymienieni  zawodnicy  „Siły "  przegrali  o kilka,  kil 
kanaście, a nawet dwadzieścia  minut z 73letnim  B.  Mrozińskim. 

Mistrzostwa  Świata  Weteranów  w Biegach  Górskich  rozgry
wane są dla  zawodniczek,  które  ukończyły  35 lat i dla  zawodni
ków,  którzy  ukończyli  40 lat. W poszczególnych  kategoriach 
wiekowych  zwyciężyli:  kobiety  powyżej  35 lat: Daniela  Gas
sniann   Szwajcaria  (48.18,10),  powyżej 40 lat:  kobiety:  Mari e 
HeiligDuventaster     Niemcy  (49.41,80),  mężczyźni:  Helmut 
Schniuck   Austria (42.42,20), powyżej 45  lat: kobiety: Odi  Bra
kebuschLeveque   Francja (52.36,50), mężczyźni: Charl y  Doli 
  Niemcy  (43.56.00),  powyżej 50 lat:  kobiety:  Lian ę  Muschler 
  Niemcy  (56.23,70),  mężczyźni:  Alber t  Rungger     Włochy 
(46.29,00), powyżej 55 lat: kobiety: Mariann e Spronik   Niemcy 
(57.59.40),  mężczyźni:  Omer  van Noten    Belgia  (48.06,90), 
powyżej 60 lat:  kobiety:  Emmi  Schneider     Niemcy  (1.05,05), 
mężczyźni:  Peter   Lessing   Niemcy  (50.20,20).  powyżej 65 lat: 
mężczyźni:  Hans  Weber    Austria  (53.46,60). 

Warto  przypomnieć,  że pierwsze  Mistrzostwa  Świata  Wetera
nów  w  Biegach  Górskich  pod auspicjami  WMRA  odbyły się 
w 2001  r. w Ustroniu. Wielu uczestników  tegorocznych  Mistrzostw 
mile  wspominało,  pobyt w naszym  mieście,  zwłaszcza  wspaniałą 
atmosferę panująca od otwarcia aż do ceremonii  zamknięcia.  Była 
to doskonała  promocja Ustronia. Jako że oficjalne Mistrzostwa  po 
raz pierwszy  odbyły  się w Ustroniu,  nazwa  naszego  miasta  prze
wij a się i będzie  się przewijać  przy  okazji  organizacji  kolejnych 
mistrzostw. Za rok  weterani  spotkają  się na mistrzostwach  w gó
rach  Piemontu  we Włoszech.  Andrzej   Georg 

25 września 2003  r. odbyła  się w naszej szkole po raz  pierwszy 
uroczystość  sadzenia  drzewa.  W ten sposób  podkreślono  poja
wienie się w naszym  50letnim  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjal
nych w Ustroniu  I klasy  Liceum  Ogólnokształcącego. 
Sadzenie drzewa to czynność symboliczna  i wieloznaczna.  Wspól
nym  mianownik iem  tej  wieloznaczności  jest  wzrastanie 
i wieczne  odradzanie.  Niechaj  więc  ten gest  symbolizuje  wzra
stanie  poziomu  naszej  wiedzy  i dojrzałości, a dla naszej  szkoły 
będzie pomyślnym  znakiem  wiecznego odradzania  w postaci  ko
lejnych  roczników  licealistów.  Aleksandra  Ku ś 
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Kolibry!  Widziałem  w Ustroniu  latające  kolibry!    czyż  taka 
informacja nie brzmi  intrygująco? Być może sporo osób  uśmiech
nie się pod  nosem  po przeczytaniu  tego zdania,  bo niejeden z nas 
mógłby  się pod  nim  podpisać.  W  istocie  to wcale  nie jest  aż  taką 
rzadkością  zobaczyć,  zwłaszcza  o  zmierzchu,  odwiedzające  na
sze  ogrodowe  lub  balkonowe  kwiaty  „kolibry" .  Cudzysłów  sta
wiam  świadomie,  bo  też   niestety   nie  spotkamy  w  Ustroniu 
tych przepięknie ubarwionych  ptaków  (porównanie do latających 
klejnotów jest  w  ich przypadku jak  najbardziej na miejscu),  zdu
miewających  umiejętnościami  zawisania  w  powietrzu  oraz  nie
zwykłymi  jak  na  ptaki  upodobaniami  kulinarnymi,  czyli  odży
wianiem  się nektarem  kwiatowym. Czyżby  więc sporo osób  ule
gało  jakieś  zbiorowej  halucynacji,  przewidzeniu?  Bynajmniej. 
W naszym klimacie występuje blisko 20 gatunków zwierząt, które 
zachowują  się  podobnie  jak 
kolibry, a są  nimi  owady,  kon
kretnie  motyle. 

Prawie każdy, komu dane jest 
zobaczyć  te  zadziwiające  mo
tyle po raz pierwszy, ze  zdumie
nia  przeciera  oczy.  Oto  nad 
kwiatem,  na  króciutką  chwilę 
zawisa  w  powietrzu  dość  duży 
owad, sięga błyskawicznie  dłu
gą  ssawką  po  kwiatowy  nektar, i po  chwili  już  go  nie  ma.  Wła
śnie w ten  sposób można  najkrócej opisać zachowanie  się  motyli 
zwanych  zawisakowatymi.  Jeśli  będzie  nam  dana  możliwość 
bardziej dokładnego  przyjrzenia  się  tym  niezwykłym  motylom, 
to bez wahania  zaliczymy je  do ciem.  W  większości  motyle  te są 
aktywne nocą  lub o zmierzchu  i mają dość masywne, gęsto  owło
sione ciało o mało  interesującej brunatnej, szarobrunatnej  lub sza
robrązowej  barwie.  Również  ubarwienie  przedniej  pary  skrzy
deł z reguły  dalekie  jest  od  kolorystyki  kojarzonej z barwnymi 
skrzydłami  motyli.  W  opisach  gatunków  powtarzają  się  sformu
łowania   „przednia  para  skrzydeł  szara  (jasnobrunatna,  brązo
wa,  ciemna  itp.)  z ciemnymi  plamami  lub  przepaskami".  Druga 
para  skrzydeł  jest  już  najczęściej bardziej  kolorowo  ubarwiona, 
choć  do  ferii  barw  motyli  dziennych  nadal  zawisakom  daleko. 

Wszystkie  zawisaki  należą  do  owadów  doskonale  latających. 
Motyle  te  prezentują  pełny  zestaw  lotniczych  umiejętności  
podobnie jak  kolibry  potrafią  się  błyskawicznie  zmieniać  kieru
nek  lotu,  lecąc z pełną  prędkością  nagle zatrzymać  się  i zawisnąć 
nad  kwiatem  wibrując  skrzydłami.  Podczas  lotu  te  ciężkawe 
i niezgrabne  zdawałoby  się  motyle  osiągają  nie  byle jakie  pręd
kości   fruczak  gołąbek  lata z prędkością  do  15  metrów  na  se
kundę i uderza skrzydłami  7285 razy na sekundę! Nic więc  dziw

KOM U  TARTA K 
25  lutego  2002  r. sąd  ogłosił  upadłość  Beskidzkich  Tartaków 

„Bestar"  S.A.  W  styczniu  2003  r. ten  sam  sąd  umorzył  postępo
wanie upadłościowe. W  lutym zarząd nad majątkiem firmy  prze
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nego,  że  śledzenie  lotu  takiego  motyla  jest  na  ogół  trudne  i w 
zasadzie  widzimy  go  tylko  przez  krótką  chwilę,  kiedy  zawisa 
nad  kwiatem.  Pobieranie  nektaru  bez  konieczności  przysiadania 
na  kwiatach  umożliwia  zawisakom  szczególnie  długa  ssawka. 
Na  przykład  u zawisaka  powojowca,  z upodobaniem  odwiedza
jącego białe, kielichowate kwiaty kielisznika zaroślowego,  ssawka 
taka  ma  nawet  do  8 cm  długości.  Gąsienice  wszystkich  zawisa
ków  są  nieowłosione,  gładkie  i mają  swego  rodzaju  kolec  lub 
róg  na  grzbiecie.  Zerując na  ulubionych  roślinach,  nadają  także 
nazwy  gatunkowe  motylom   gąsienice  tawulca  żerują  m.in.  na 
t awu łach,  nas t rosza  t o p o l o w ca  — na  topo lach, a z m r o c z n i ka  wi l 
czomleczka   na  wilczomleczach. 

Do pospolicie występujących w naszym  kraju zawisaków  zali
cza się fruczak gołąbek, motyl  latający przez cały dzień.  Fruczak 

ma  masywne,  szarobrązowe 
ciało, z pękiem  długich  szcze
cin  na  końcu  odwłoka.  Skrzy
dła  fruczaka  gołąbka  osiągają 
do 4,5 cm rozpiętości.  Przednia 
para  skrzydeł  jest  szara  z  czar
nymi niewyraźnymi  przepaska
mi, tylna  żółtobrązowa z czar
nymi  brzegami.  Fruczak  gołą
bek  chętnie  odwiedza  nasze 

ogrody,  gdzie  delektuje  się  nektarem  np.  lili i  złotogłów,  często 
można  go przyuważyć  także  na pospolitych  balkonowych  pelar
goniach,  czy  na ozdobnych  odmianach  tytoniu. 

Do zawisakowatych  zalicza się dość powszechnie znana  (przy
najmniej ze  słyszenia  lub z książkowych  ilustracji), choć  wystę
pująca w  Polsce  bardzo  rzadko,  zmierzchnica  trupia  główka.  Ta 
duża  „ćma",  o rozpiętości  skrzydeł  do  12  cm,  ma  charaktery
styczny  rysunek czaszki  na masywnym  tułowi. Zmierzchnica  tru
pia  główka  należy  do  wytrwałych  lotników    wystarczy  sobie 
uzmysłowić,  że jest  to  owad  występujący  przede  wszystkim  w 
basenie  Morza  Śródziemnego,  jednak  bez  większych  trudności 
potrafi  przelecieć z północnej  Afryk i  do  północnej  Europy,  po
konując przy  tym  dystans  od  2  do  4  tysięcy  kilometrów.  Trupia 
główka  zachowuje się czasem  niczym  złodziej  i zamiast  męczyć 
się  lataniem  od  kwiatu  do  kwiatu,  potrafi  wedrzeć  się  do  ula i 
podkraść  pszczołom  miodu. 

W  Polsce  za  pospolite  uchodzą  także  zawisaki  tawulce  o  tyl
nych  skrzydłach  różowych  z ciemnymi  przepaskami;  czasem 
uciążliwymi  szkodnikami  lasów  sosnowych  stają  się  gąsienice 
zawisaka  borowca,  którego  dorosłe  motyle  za  dnia  przesiadują 
na  korze  drzew,  zlewając się z korą  dzięki  ochronnym  barwom 
skrzydeł  i reszty  ciała.  Aleksander   Dorda 

jął  syndyk  masy  upadłościowej.  W  trosce o przejęte  nierucho
mości  znajdujące się  w:  Krzeszowicach,  Ustroniu,  Wiśle,  Ujso
łach  i Żywcu,  po to by  nie uległy  dewastacji,  zostały one  oddane 
w  dzierżawę  i wynajęte. 

Syndyk  oczekiwał  na uprawomocnienie  się wyroku  o  umorze
niu postępowania  upadłościowego.  Jednakże w czerwcu  zapadła 
decyzja  Sądu  Okręgowego  o  kontynuowaniu  upadłości.  Konse
kwencją  tego  jest  podjęcie  decyzji o sprzedaży  majątku  firmy 
w  całości. 
 Niepokój  społeczny został zażegnany dzięki spłaceniu  wszyst
kich  pracowników  „Bestaru"   stwierdził  syndyk Jan  Pietras. 
  W  myśl  decyzji  Sądu  Upadłościowego  należy  teraz  sprze
dać  całość  majątku .  Wpłynęły  trzy  listy  intencyjne  od  firm 
gotowych  do  negocjacji.  Jeżeli  którykolwie k  z oferentów  za
proponuj e  cenę oszacowania  (podaną  w przetargu),  majątek 
Bestaru  będzie  można  sprzedać. 

Sprzedaż  ta będzie oczywiście dotyczyła  również  należącej do 
tartaku  nieruchomości  w Ustroniu  o  łącznej powierzchni  26.559 
m  kw.  Część  budynku  w  obrębie  tej  nieruchomości  dzierżawi 
ustrońska  Fundacja św. Antoniego.  Oprócz  biura Fundacji  funk
cjonuje tam od  lata i rozwija się stołówka dla najuboższych  miesz
kańców  miasta.  Fundacja  poniosła  już  spore  koszty  adaptując 
budynek,  wiele osób  pracowało  przy  remontowaniu  i sprzątaniu 
pomieszczeń.  Stołówka  jest  ważnym  miejscem  dla  ponad  60. 
ustroniaków,  którzy  regularnie  przychodzą  tutaj na  ciepłe  posił
ki. Wypada  więc  mieć nadzieję, że nowy  właściciel  obiektu  pod
trzyma  możliwość dzierżawienia przez Fundację potrzebnych jej 
pomieszczeń.  Anna  Gadomska 
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PRZEDSTAWIENIE 
SPRZED  100  LA T 

ZABRAKŁ O SIŁ 
Wi lamowiczanka    Kuźni a  Inżbud  3:2  (1:1) 

W tym  roku  na  łamach  „Ga
zety  Ustrońskiej"  wielokrotnie 
publikowano dokumenty  z bo
gatej  spuścizny  Jana  Wantuły 
(18771953).  W  tece jego  ma
teriałów  znaleziono  też  wspo
mnienie o pierwszym  przedsta
wieniu  teatralnym  w  Ustroniu, 
a że miało ono miejsce dokład
nie przed wiekiem   4 paździer
nika  1903  r.,  więc  przypomi
namy  tą  ciekawą  historię,  ob
razującą  problemy  związane 
z  organizacją  przedstawienia 
i współpracą  międzywyznanio
wą  w  tej  sprawie. 

Było  to  w  czasach  wszech
władnie  panującego  Nordmar
ku.  Wszyscy  członkowie  „  Lut
ni " rekrutowali  się spośród  ro
botników,  tylko  pan  Zatloukal 
był  dozorcą  w hucie.  Musiano, 
więc  nadać  pracy  „  Lutni"  za
barwienie  nie wybitnie  narodo
we,  ale  ogólne.  Obok  polskich 
pieśni  musiano  ćwiczyć  pieśni 
niemieckie. 

Po pewnym  czasie  „Lutnia  " 
zaczęła  urządzać  wieczorki 
muzykalno    śpiewacze  z  pro
gramem  na  pół  niemieckim, 
później  coraz  bardziej  polskim, 
a ostatnie  występy  były  już.  zu
pełnie  polskie.  W  „Lutni"   wy
szkolił  się  cały  zastęp  amato
rów występujących  w  przedsta
wieniach  teatralnych  urządza
nych  przez  później  powstałe 
towarzystwa.  (...) 

13 września  (1903  r.)  oddział 
„Jedności"  w  Goleszowie 
urządził  pierwsze  polskie 
przedstawienie  tam  w  Goleszo
wie,  na  którym  odegrano  dra
mat  Korzeniowskiego  „Kar
paccy  górale".  Na  przedsta
wieniu  tym  przygrywała  kape
la  ustrońskiej  „Lutni",   którą 
zapraszano  do  występów  ku 
polskim  wieczorkom  i w  dalszej 
okolicy,  bo miała  sławę  najlep
szej  kapeli.  Na  przedstawienie 
do  Goleszowa  poszła  także 
grupa  ustroniaków.  Sztuka  ta 
tak  nam  się  spodobała,  że  po
prosiliśmy  amatorów  gole
szowskich,  by  także  i w  Ustro
niu  zagrali. 

Ponieważ  „Lutnia"   nie  mo
gła  odegrać  polskiego  przed
stawienia  ówczesny  prez.es 
Czytelni  Katolickiej  w  Ustroniu 
Jerzy  Nowak  chętnie  się  zgo
dził  urządzić  to  przedstawienie 
i gorliwie  się  zajął  zdobyciem 
potrzebnego  lokalu.  Poszliśmy 
z  Nowakiem  najprzód  do 
„Luby"   (obecnie  „Beskid"), 
choć  byliśmy  przygotowani  na 
odmowę,  bo  dwa  miesiące 

przedtem  dyr. Lubojacki  odmó
wił  sali  ówczesnemu  dyr.  szko
ły  J.  Michejdzie  na  przedsta
wienie  teatralne,  które  chciało 
urządzić  Polskie  Kółko  Peda
gogiczne.  (...)  Ale  Lubojacki, 
gdy  go  Nowak  poprosił  o  salę 
przyrzekł  nam  ją  dać  pod  sło
wem  honoru.  Myśmy  chcieli 
zrobić  pisemną  umowę,  a  on 
powiedział,  że  u  niego  „slovo 
vie plat i niż papir  ".  Uradowa
ni  czuliśmy  się jak  w  siódmym 
niebie.  Tymczasem  ku  naszemu 
rozczarowaniu,  na  trzeci  dzień 
po  umowie,  Lubojacki  powia
domił  nas,  że sali dać  nie  może, 
bo  Anderka,  ówczesny  arcy
książęcy  hutmistrz  i  burmistrz 
Ustronia  przypadł  na niego  jak 
„  vstekly  "  i groził  mu  Bóg  wie 
czym jak  nam  salę  da  Lubojac
ki.^.) 

Zdawało  się,  że  z  powodu 
braku  lokalu  z. naszego  planu 
musimy  zrezygnować.  Ale  my
śmy  się  uparli.  Przestawienie 
musi  być,  jak  nie  pójdzie  ina
czej,  to  urządzimy  go  choćby 
w  stodole!  Udaliśmy  się  do 
Ewy  Staszkowej,  a ta nas  chęt
nie  przyjęła  i choć  Niemcy  jej 
grozili,  nie  dała  się  zastraszyć. 

1 to pierwsze  przedstawienie 
odbyło  się 4 października  1903 
r. Anderka  do  ostatniej  chwili 
intrygował,  a starostwo  dopie
ro  w  ostatniej  chwili  wbrew 
jego  woli  udzieliło  pozwolenia 
na  przedstawienie.  Amatorzy 
wobec  szczupłego  lokalu  p. 
Staszkowej  zrezygnowali 
Z przedstawienia  „   Karpackich 
górali",  a wystawili  za to  świe
żo  wyćwiczoną  sztukę  Karola 
Miarki  „Kulturnik".   (...) 

W  „  Gwiazdce  Cieszyńskiej  " 
i  „Przeglądzie  Politycznym" 
ówczesnych  pismach  narodo
wych  Z dnia  10 X  1903  r.  znaj
dują  się  z  tego  wieczorku  ob
szerne  sprawozdania,  z  których 
pozwolę  sobie  przytoczyć  taki 
charakterystyczny  ustęp:  Było 
to  pierwsze  polskie  przedsta
wienie  w  Ustroniu.  Sala  była 
przepełniona,  dużo  ludzi  przy
glądało  się przez  otwarte  okna, 
bo nie sposób  było  w  szczupłym 
lokalu  Staszkowej  wszystkich 
pomieścić.  Przedstawieniu 
przyglądało  się  ponad  250 
osób,  z  których  większość  nie 
wiedziała  jak  przedstawienie 
teatralne  wygląda.  Teatr  się 
wszystkim  podobał,  tak  że 
ogólnym  życzeniem  jest  żeby 
zaś  w bliskim  czasie  przedsta
wienie  urządzić. 

Oprać.  L .  Szkaradnik 

v  iHm j 

Przez  całą  pierwszą  połowę 
spotkania padał deszcz.  Boisko 
było ciężkie  i trudno  było  roz
grywać  akcje.  Niewiele  się 
zmieniło  w  drugiej  połowie 
spotkania, gdy deszcz co  praw
da  już  ustal,  nie  zmieniły  się 
natomiast  warunki  do  grania. 
Mecz  dla  drużyny  Kuźni  roz
poczyna się wyśmienicie,  gdyż 
już  w 4  min.  udaje się  strzelić 
naszym  piłkarzom  bramkę.  Po 
faulu na Przemysławie  Pieka
rze  sędzia  dyktuje  rzut  wolny 
z 25  m od  bramki  Wilamowic. 
Celnym  uderzeniem  popisuje 
się  Marek  Jaromin  i  Kuźnia 
prowadzi.  Niestety  w  25  min. 
Wilamowiczance  udaje się  roz
prowadzić  naszą  obronę  i  wy
równać.  W drugiej połowic  na 
początku  Kuźnia  ponownie 
obejmuje  prowadzenie.  To
masz Kołder  wyprowadza  pił
kę  z  własnej  połowy  boiska, 
udaje mu  się przedostać  w  ob
ręb  pola  karnego  Wilamowic, 
tam  precyzyjn ie  podaje  do 
P.  Piekara,  a  ten  z  7  m  celnie 
strzela.  Tego  prowadzenia  nie 
udaje się utrzymać. W  końców
ce spotkania po błędach  naszej 
obrony  Kuźnia  traci  dwie 
bramki  i mecz przegrywa,  przy 
czym  obie  bramki  Wilamowi
ce  strzelają  po  stałych  frag
mentach gry  i celnych  strzałach 
głową.  Było  to  wyrównane 
spotkanie,  walczono  na  całym 
boisku, a że warunki  były  cięż
kie,  więc  i  fauli  nie  brakowa
ło. Obie drużyny  otrzymały  po 
trzy  żółte  kartki. 

Po meczu  trener  Kuźni  Zbi 
gniew  Janiszewski  powie
dział:    Szkoda,  że  przegrali
śmy  ten  mecz.  Prowadziliśmy 
1:0,  potem  2:1,  nie  graliśmy 
złej piłki  i niestety  w  końców
ce  przegrywamy.  Obie  bramki 
tracimy  po  rzutach  wolnych. 
Przegraliśmy jednak  po  walce. 
Można przegrać, gdy gra się do 
ostatniej  minuty,  wynik  jest 
otwarty do ostatniej minuty. Na 
mecz  pojechaliśmy  w  12  za
wodników.  Boisko  przy  pada
jącym  deszczu  było  bardzo 
ciężkie  i  trochę  zabrakło  sił. 
Przeciwnik  miał okazję  wyko
rzystać cztery zmiany  i uzupeł
nić  siły.  Zostało  dwunastu  za
wodników  i  trudno  wyroko
wać,  co  będzie  dalej.  Nie  wi
dać też młodych, obiecujących 
zawodników,  którzy  mogliby 
zasilić  pierwszą  drużynę,  (ws) 

1.  Zabrzeg  25  2628 
2.  Czaniec  22  2310 
3.  Skoczów  20  2210 
4.  Wilamowice  20  1610 
5.  Żabnica  16  1317 
6.  Gilowice  5  1614 
7.  Kaczyce  14  1212 
8.  Milówk a  13  1211 
9.  Kuźni a  13  1316 
1 O.Chybie  12  1417 
11 .Kobiernice  12  1417 
12.Hecznarowice  11  1517 
13. Porąbka  9  814 
14.Bestwina  9  916 
15.Puńców  7  1624 
16. Kozy  6  925 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przyję
c ia,  fes tyny,  d o m o wa  kuchn ia. 
Zapraszamy. 

Pokój  do  wynajęc ia. 
Tel.  8547137. 

Sklep  „Meb l i k "  zaprasza,  Wisła, 
ul.  3  Maja  43,  tel.  (033)  85518
60. Oferu jemy meble  na  każdą  kie
szeń,  szeroki  wybór  mebli  tapice
rowanych,  duży  wybór  kuchn i, 
sprzęt  A GD  do  zabudowy  i  wol
nostojący:  Amica,  Bosch,  Zanus
si  i  inne.  Przy  z a k u p ie  kuchni 
at rakcyjne  rabaty  na  sprzęt  AGD. 
Raty,  gwarancja,  dowóz. 

Biuro  Rachunkowe    zadzwoń, 
zapytaj    może  skorzystasz. 
Tel.  8544720. 

Matematyka,  fizyka,  elektrotech
nika,  chemia    każdy  zakres.  Tel. 
8542821,  0501152095. 

Sprzedam  gitarę  klasyczną  Hohncr 
H C  06  na  g w a r a n c j i,  c e na  do 
uzgodnienia.  0502034236. 

Drzewo  do  kominka. 
Tel.  8541558. 

Zdjęc ia  paszportowe,  dowodowe 
w  5  min.;  wideorejcstracja  cyf ro
wa,  zdjęcia  ślubne.  Fuji  Express, 
ul.  Grażyńsk iego  15. 
Tel.  8544302. 

Serwis  RTVSAT,  Play  Station  I i 
II , przeróbki    Riper;  Sony,  Pana
sonic,  Phil ips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG,  Sharp,  te le fony, 
faxy, CBRadia,  monitory.  Ustroń, 
Daszyńskiego  26,  tel.  8543465, 
0605311548. 

DYŻURY  APTEK 
911.10   Centrum ,   tel .  8545776. 
1214.10 Pod  Najadą ,   te l .8542459 . 
1517.10  Na Zawodziu ,   tel .  8544658. 
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ul,  Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 

Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9    14, 

w  soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  teł.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku 9    16, w  soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej,,, w  seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i  sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul.  3  Maja  14,  teł.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:  godz.  15.30    17.00. 

 Ustroń,  ul.  Rynek 4 (byłe  liceum  koło  siedziby  ZUS) 
    czwartek  od  17.30 

    wtorek  od  17.30 
   w  pozostałe  dni  od  17.00 

Telefon:  8541984,  tel.  kont.:  0 601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

Rynek  2,  tel.  8542653, 
—  od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 . 3 0  1 3 . 00 
ul.  Sanatoryjna  7,  8542025 
—  od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
— sobota  8.45    13.00 

KULTUR A 
11.10  godz.  16.00 

17.10  godz.  16.00 

25.10  godz.  18.00 

Koncert  charytatywny  DER  „Równica"  MDK  „Pra
żakówka  " 
Wernisaż  wystawy  „Hobby  ustrońskich  nauczycieli" 
 Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Koncert  inauguracyjny  „Ustrońskiej Jesieni  Muzycz
nej"    Ewa  Jaślar    harfa,  Kameralny  Kwartet  Mu
zyczny  „Libero"   MDK  „Prażakówka" 

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

9.10  godz.  20.15  Stara  baśń   ekranizacja  powieści  (12  I.)  polski 
1016.10  godz.  18.30  Bruce  wszechmogący  komedia  (121.)  USA 

godz.  20.15  Sekcja  8 sensacyjny  ( 15  1.) USA 
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Masa Ł  GRAJĄ MŁODZI 
Spójn ia  Górk i  Wielk i e    Moka t e  Nierodz im  0:2  (0:0) 

Drużyna  z  Górek  nie  prezentuje  się  w  tym  sezonie  najlepiej, 
niewiele  też  punktów  zdobyła.  Wystarczy  powiedzieć,  że  ostat
nie  trzy  mecze  przegrali.  Nierodzim  do  Górek  jechał  po  pewne 
zwycięstwo.  Tymczasem,  chyba  za  sprawą  ulewnego  deszczu 
padającego cały  czas,  wynik  nie  był  tak  oczywisty.  Okazało  się, 
że  w  strugach  deszczu  zawodnicy  z  Górek  są  równorzędnymi 
partnerami.  Zupełnie  zaskakująco  rozpoczyna  się druga  połowa 
meczu  szturmem  Górek  na  bramkę  Nierodzimia.  Stwarzają  na
wet  kilka dogodnych  sytuacji. Szczęśliwie  strzały  są  bardzo  nie
celne.  Z  czasem  Nierodzim  zaczyna  przeważać,  coraz  częściej 
przebywa  na połowie przeciwnika  i w końcu  dwie bramki  strzela 
Rafał Szonowski  umiejętnie zachowując się w polu karnym.  Przy 
drugiej bramce  wpycha  dosłownie  piłkę  do  siatki.  Końcówka  to 
rozpaczliwe  ataki  piłkarzy  z Górek,  którym  chyba jednak  zabra
kło sił. Mecz obserwowało  kilkudziesięciu  kibiców, a byli  to naj
wierniejsi  sympatycy  obu  drużyn.  Zacinający  deszcz  moczył 
dokładnie wszystkich. Ociekający wodą dopingowali jednak  swo
je drużyny,  ale też ostatni  gwizdek  sędziego wszyscy    i piłkarze 
i widzowie    przyjęli  z wyraźną  ulgą. 

Drużyna Nierodzimia  wystąpiła w składzie: Jarosław  Salach
na, Szymon  Holeksa,  Dariusz  Ihas, Arkadius z  Madusiok,  Mi 
chał  Borus,  Marek  Górniok ,  Jan  Kiszą,  Krzysztof  Konderl a 
(od  75  min.  Jarosław  Legierski),  Rafał  Dudela  (  od  46  min. 
Wojciech Duda), Jacek  Kwiczała,  Rafał Szonowski  (od 80 min. 
Bartłomie j   Skałka). 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Spójni  Tadeusz  Pilch:    Wydaje  mi  się,  że  mecz  był 

wyrównany.  Szkoda,  że  nie  wykorzystaliśmy  okazji  do  strzele
nia bramki.  Wtedy  mecz by  się  inaczej ułożył.  Wydaje mi  się,  że 
wynik spotkania wypaczył  sędzia. Nie odgwizdał  ewidentnej  ręki 
obrońcy  wyprowadzającego  akcje,  po  której  padła  bramka  na 

m 

M  BANK  SPÓŁDZIELCZY 
W  USTRONIU 

PROMOCYJNY  KREDYT  „ZŁOTA  JESIEŃ"!!! 
(od  1.10.2003  r. do  30.11.2003  r.) 

Martwisz się czym zapłacisz za opał, a może masz  inne jesienne  wydatki? 

P r z y j dź  d o  n a s ! !! 
Oferujemy promocyjny kredyt  "Złota jesień" do wysokości 3.000,00 złotych 

na bardzo korzystnych  warunkach. 

Okres spłaty do  12 miesięcy, niskie oprocentowanie, minimalna prowizja. 
Zapewniamy szybką  realizację kredytu, gwarantując miłą  obsługę. 

Zapraszamy  do naszych placówek  w Ustroniu, w Wiśle oraz w Istebnej. 

I:(). W  konsekwencji  w niedługim  czasie  tracimy  drugą  bramkę. 
Szkoda,  że sędziowie  tak  układają  mecze.  Mieliśmy  silną  druży
nę,  ale  odeszło  sześciu  podstawowych  zawodników.  Trudno  by 
ci  młodzi  od  razu  wkomponowali  się  w drużynę.  Średnią  wieku 
mamy  20  lat  i  trudno  wymagać  wysokiego  poziomu.  Potrzeba 
sezonu,  czy  nawet  dwóch,  by  ta drużyna  grała  to co  kiedyś.  Po
dobnie  Nierodzim  to  też  nie  ten  zespół,  który  walczył  o  awans. 
Jednak  dobry  zespół, ale  trochę brak  tych,  którzy  kreowali  grę w 
zeszłym  sezonie.  Ciągle jednak  ten  zespół  ma  swój  potencjał. 

Trener  Nierodzimia  Jan  Strządała:   Przed  meczem  zakłada
łem,  że  powinniśmy  zdobyć  trzy  punkty,  ale  różnie  w  sporcie 
bywa,  tym bardziej, że boisko w Górkach  nie jest najlepsze. Poza 
tym  przy  takiej  pogodzie  lepiej  się  bronić.  Zaczęliśmy  zbyt  ner
wowo.  Mieliśmy  optyczną  przewagę,  ale  tylko  do pola  karnego, 
potem  brakowało wykończenia  akcji. A przy padającym  deszczu 
trzeba  strzelać  z 20 m. Lepiej było w obronie.  Pewnym  punktem 
jest  bramkarz  Jarosław  Salachna.  Gdy  on  stoi  w  bramce  czuje 
się,  że  obrona jest  mocna.  Wprowadza  też  sporo  spokoju  i  tylko 
cieszyć  się  trzeba,  że  mamy  takiego zawodnika.  W drugiej  poło
wie  przy  stanic  0:0  rozstrzygnięcie  meczu  było  sprawą  otwartą. 
Grało  czterech  młodych  zawodników  w  drugiej  połowie  i  nie 
zawiedli  mnie. Można było się 
obawiać  jak  poradzą  sobie 
w pierwszej drużynie,  tymcza
sem  należy  ich  pochwal ić. 
Wierzę, że z nich będzie  pocie
cha,  ale  muszą  się  jeszcze 
ograć.  Przy  spokojnym  wpro
wadzaniu  ich do składu  powin
ni  sobie  radzić.  W  ogóle  to 
wydaje się, że graliśmy  trochę 
mądrzej  od  przeciwnika,  pro
stymi  środkami.  Cieszę  się  ze 
zwycięstwa,  bo  przy  takim 
deszczu  każdy  wynik  był  moż
liwy .  Obawiałem  się  też  kon
tuzji,  bo drużyna  z Górek  gra
ła bardzo ostro.  (ws) 

1.  Zebrzydowice  24  2411 
2.  Skoczów 11  21  3118 
3.  Istebna  20  2916 
4.  Kończyce  M.  19  258 
5.  Nierodzim  18  147 
6.  Ochaby  17  1811 
7.  Simoradz  17  2522 
8.  Pogórze  16  1720 
9.  Brenna  11  1419 
10. Pogwizdów  10  1524 
11. Wisła  8  910 
12. Strumień  7  928 
13.Górki  W.  7  528 
14.Zabłocie  2  819 

Z OKAZJI PIERWSZEGO ROKU ISTNIENIA SALONU 

WSZYSTKIE USŁUGI GRATIS!! ! 
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Kuźni a  Inżbud   TS  Mieszko  Piast  Cieszyn  2:3  (0:1) 

Mecz  drugiej  drużyny  Kuźni  rozpoczął  się  z  czterdziestomi
nutowym  opóźnieniem.  Władze  klubu  zaproponowały  grę  na 
bocznym  boisku,  na  co  po  dłuższych  negocjacjach  zgodził  się 
sędzia.  A  boczne  boisko  tego  deszczowego  dnia  nie  wyglądało 
najlepiej. Właściwie  było  to jedno  wielkie  bajoro. 

Na wstępie  tego dziwnego meczu  bramkę zdobywa Cieszyn.  Po
tem druga, przewagę  niweluje Andrzej  Bukowczan  ładnym  strza
łem  zza  pola  karnego,  potem  Cieszyn  strzela  trzeciego  gola,  przy 
czym  pomogą  mu wydatnie cała obrona  Kuźni. Kontaktową  bram
kę ponownie strzela A. Bukowczan.  Można było myśleć o  remisie, 
lecz piłkarzom  Kuźnie najwyraźniej co  innego chodziło po  głowie. 
To znaczy część próbowała odrobić straty, inni zaś uznali, że najlep
szą  metodą  na  odniesienie  zwycięstwa jest  korygowanie  orzeczeń 
sędziego. Nie podzielił tego punktu widzenia arbiter pokazując czer
wone kartki Maciejowi Szatanikowi  i Dawidowi Szpakowi. Zresztą 
M.  Szatanik  pokazał  co  myśli  o  tym,  wytrącając sędziemu  kartki 
z ręki.  W dziewiątkę trudno było marzyć o remisie.  (ws) 

POZIOMO :  1)  rzeka  graniczna,  4)  starsze  od  telewizj i, 
6)  poprzednik  straży  granicznej,  8)  wczesna  pora,  9)  święty 
ptak w  Egipcie,  10) kowboj  meksykański,  11) nowy  model  fia
ta,  12)  robak,  glizda,  13)  malarski  atrybut,  14)  stolica  Ghany, 
15)  starożytny  wodociąg,  16)  ciągle  upływa,  17)  na  zakupy, 
18) duża  papuga,  19)  inaczej  tatarak,  20)  biała  na  śniadanie. 

PIONOWO :  1)  za  rok  w  Atenach,  2)  rozpoznaje  wroga, 
3)  bu jane  wyrko,  4)  sprawdza  bilety,  5)  brak  pewności, 
6)  krajoznawczy  wypad,  7)  kraina  wc  Francji,  11)  ptak  łow
ny,  13)  strzelanina,  14)  kochanka  Nerona. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  ocze
kujemy  do  17  października. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr   38 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  JUSTYNA  BALON ,  Ustroń,  ul. 
A .  Brody  79. Kasetę  magnetofonową  z piosenkami  w  wyko
naniu  zespołu  „Torka"  otrzymuje  WERONIK A  KUBIEŃ , 
Ustroń,  ul.  Folwarczna  28.  Zapraszamy  do  redakcji. 

30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

Witej cie  gazdzinki 
Downo  żech  nie  pisała,  bo  mómfórt  moc  roboty,  dyć  jeszcze 

cosik  zawarzujym  na  zime,  abo  jabka,  abo  gruszki  szarówki, 
a jeszcze  do  tego  wszyckigo  kożdy  dziyń  chodzym  z mojóm  wnucz
kom  do  tego  łogródka  dlo  dziecek,  co  go  zrobili  kole  łosiedla 
„Zacisze".  Dziywcze  jeszcze  do  szkoły  nie  chodzi,  tóż. jakisi  za
jyńci  trzeja  mu  dycki  wymyślić.  A  nima  to  łatwe,  bo  taki  mały 
bajtel  też  mo przeca  swoji  widzimisie.  A  tam  w tym  łogródku  roz
maitych  atrakcyji  dlo  maluchów  zrobili,  te  sie  ji   nie  znudzi  po 
tym  skokać  a  wydziwiać.  Je  tam  dycki  pełno  dziecek,  tóż  nie  dzi
wota,  dyć  taki  łogródki  sóm  isto jyny  dwa  w Ustróniu.  Jedyn  kole 
muzeum,  tam już  ze dwa  roki  tymu  go postawili,  no  i latoś  zrobili 
kole  bloków  „Zacisze". 

Moja  kamratka  spod  Jelynice  jak  przidzie  ku mie  z wnukym,  to 
tyn  ani  nie  chce  iś do  mie  do  chałupy  jyny  nejprzód  żynie  do  tego 
łogródka,  coby  sie  pobawić.  Tóż.  jak  było  tak  pieknie 
i ciepło  w siyrpniu,  a potym  we  wrześniu  to ponikiedy  aji  calutki 
dziyń  żech  wachowała  tej  moji  wnuczki,  bo  tam  sóm  ławki,  na 
kierych  se możesz  spocznóć.  A myślicie  żech  tam  była  sama  staro 
baba?  Ale  każtam,  były  też  tam  sómsiadki  z wnukami,  a  muszym 
sie  wóm  prziznać,  że  chodzowoł  tam  z jakimsik  małym  bajtlym 
taki  szwarny  panoczek.  Niejedyn  roz  na  ławce  my  siedzieli  i  dłó
go  godali.  Tóż je  to  wdowiec,  tak jako  jo  wdowa  i możne  aji  sie 
pobierymy.  Tóż  cobyście  sie  nie  dziwili  jak  za jaki  czas  wymiy
nióm  nas  w  „  Ustróński"  jako  nowożyńców. 

Nó  i widzicie,  jaki  pożyteczne  sóm  ty  łogródki  kaj  bawióm  sie 
dziecka.  Mali  majóm  moc  radości,  a ponikiedy  i starzi  nóńdóm 
tam  szczyńści. Hela 
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