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Dar miłości Bożej
„O błogosławiony, radością natchniony, pełen łaski godowy
czas..."  śpiewamy na różne sposoby w czasie świąt Narodzenia
Pańskiego. Są to bowiem święta naznaczone szczególną rado
ścią i wyraźnym Bożym błogosławieństwem. Te dni świąteczne
dają nam bardziej niż inne dni w roku to. czego szczególnie po
trzebujemy; radość, szczęście i miłość. Szczególne miejsce w ob
chodach świątecznych zajmuje wieczerza wigilijna. Związane są
z nią różne obyczaje; stół przykryty białym obrusem, tradycyjne
potrawy, specyficzny sposób i pora zasiadania do tej wieczerzy.
Ale przecież nie stół i potrawy stanowią o szczególnym uroku
i wartości tej wigilijnej wieczerzy. Stanowi o tym rodzinna at
mosfera, serca bijące jednym rytmem, miłość ogarniająca wszyst
kich. Możemy zrobić wszystko zgodnie z tradycją, ale gdy za
braknie wzajemnej życzliwości, dobroci i miłości, wtedy wie
czerza wigilijna będzie nieudana. Stąd najsmutniejsze są święta
Bożego Narodzenia spędzone w skłóconej rodzinie lub samot
nie. Wtedy najbardziej człowiekowi brakuje rodzinnego szczę
ścia, miłości, brakuje drugiego, życzliwego człowieka.
Przy tym ta radość, szczęście i miłość, które goszczą w na
szych domach w te święta mają swe źródło w objawieniu Bożej
dobroci, miłosierdzia i miłości, które miało miejsce przed wie
kami w Betlejem Okazując sobie wzajemnie dobroć i miłość
podobni jesteśmy do księżyca. Bóg jest naszym słońcem, wysy
łającym życiodajne promienie miłości. A my przyjmujemy część
tych promieni, a część odbijamy, darząc nimi innych. Miłość Boga
jest pierwotna, a nasza jest wtórna. Stąd zapomnienie o Bogu,
odwracanie się od Niego pozbawia te święta ich najistotniejsze
go sensu i znaczenia. Stąd nie wystarczy, nie może i nie powinno
wystarczyć nam pielęgnowanie owych tradycji świątecznych
dotyczących wieczerzy wigilijnej, ale trzeba nam przede wszyst
kim pielęgnować te tradycje, które prowadzą nas do Tego, który
nam te święta naprawdę sprawił. Stąd naszym najważniejszym
obyczajem związanym z tymi świętami są nasze świąteczne na
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. (...)
Była światłość
prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego 
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
1 oglądaliśmy Jego chwałę,
chwalę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. /./ 1, 114]

bożeństwa, wspólna wędrówka do Betlejem, wspólne cieszenie
się z tego. że narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan w mieście Dawidowym.
To tam i wtedy narodził się Zbawiciel. Ale to znaczy także, że tu
i teraz rodzi się dla nas. że i my razem z pasterzami, mędrcami ze
Wschodu. Symeonem i Anną i wszystkimi pokoleniami wierzą
cych wyznawców Chrystusa, cieszymy się z narodzenia Zbawi
ciela każdego z nas. Rzeczywiście w Dzieciątku Betlejemskim Bóg
w szczególny sposób objawił swą dobroć, miłosierdzie
i miłość do nas. Dał nam Jezusa  Zbawiciela, który jest naszym
Immanuelem, czyli Bogiem, który jest z nami. Bóg w nim dokonał
naszego zbawienia. Stąd ten fakt przyjścia na świat Jezusa Chry
stusa ma dla ludzkości znaczenie szczególne, jest faktem epoko
wym, najważniejszym. Dlatego też od niego liczymy nasz czas,
naszą erę. Jest bowiem rzeczywiście tak, że z narodzeniem Jezusa,
ludzkość niejako rodzi się na nowo. Jako, że przez Niego i dla
Niego stajemy się dziećmi Bożymi, dziedzicami żywota wieczne
go. To On uczy, że Bóg jest naszym miłującym Ojcem,
a my jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Każdy z nas otrzymał
w te święta najcenniejszy i najświętszy prezent: Dzieciątko Betle
jemskie. W nim objawiła się dobroć, miłosierdzie i miłość Boga.
Kiedy otrzymujemy wspaniały prezent pytamy nieraz zdumie
ni: czym zasłużyliśmy sobie na laki dar, czym zasłużyliśmy so
bie na taką wielką miłość? Chcielibyśmy dostrzec u siebie jakieś
szczególne zalety i zasługi, coś co wynosi nas wysoko ponad
przeciętną, coś co dawałoby nam prawo czuć się lepszymi od
innych. Ale dar to nie potwierdzenie osiągnięć i zasług obdaro
wanego. ale wyraz miłości tego. który daje. A więc i przy tym
darze otrzymanym w te szczególne święta nie chodzi o ukorono
wanie i docenienie naszych zasług, ale o miłość, którą Bóg oka
zuje każdemu człowiekowi. A więc radujmy się i weselmy się
„albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo
nego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny". (J. 3,16)
ks. H e n r y k C / e m b o r
(Fragment najnowszej książki ks. H. Czembora „ Chwała Bogu
na wysokościach ")
skiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka nie
bieskiego. I wreszcie w liście do Efezjan znajdujemy tę samą
myśl ujętą w innych słowach: A Bóg, będąc bogary w miłosier
dzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umar
łych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do
życia. Łaską bowiem jesteśmy .bawieni.
Chrystus przez tajemnicę Wcielenia połączył nasz los z wła
snym losem. W Jezusie Chrystusie odnaleźliśmy dziecięctwo
Boże, bezpieczeństwo i prawo do wyrażania Bogu prawdziwie
synowskiej miłości.
Zachwycająca prawda o Wcieleniu wyznacza nam praktyczne
obowiązki, polegające na spełnianiu tej samej misji, jaką spełnił
Jezus Chrystus: wyjście na świat do ludzi i powrót do Ojca
w Niebie. Te dwa konkretne zadania odpowiadają praktycznym
nastawieniom naszej epoki, ale musimy dobrze rozumieć tajem
nicę Wcielenia Syna Bożego, aby wspomniane zadanie wyko
nać prawidłowo i właściwie.
Niech rozważanie tajemnicy Wcielenia Syna Bożego pozwoli
nam nie tylko na takie przemyślenia, ale równocześnie na zaan
gażowanie się w pełnienie misji w świecie.
Wszystkim Mieszkańcom i Gościom  życzę wiele radości pły
nącej z faktu Bożego Narodzenia oraz wiele nadziei na przyszło
ści opartej o zbawcze dzieło Chrystusa.
ks. Antoni Sapota

Liturgia okresu Bożego Narodzenia, wszystkie radośnie śpie
wane przez nas kolędy podkreślają fakt, że Bóg stał się człowie
kiem. Ale musimy sobie w tym okresie przecież uświadomić, że
misja Chrystusa nie skończyła się na przyjęciu natury ludzkiej
i naszego człowieczego losu. Chrystus będąc równocześnie Bo
giem porwał nas całkowicie w sferę rzeczywistości Bożej. Kiedy
Chrystus oświadczył później: Wyszedłem od Ojca i przyszedłem
na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca  chciał podkre
ślić, że nie wraca sam, ale porywa z sobą całą odkupioną ludz
kość, która znalazła w Nim Brata i odzyskała utracone przez
grzech synostwo Boże.
Jeżeli pokonał śmierć, to zwyciężył ją nie tylko dla siebie, ale
i dla nas, jak naucza święty Paweł: Chrystus jako pierwszy spo
śród tych, co pomarli. Jak w Adamie w.y^y.sry umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. A jak nosiliśmy obraz ziem
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Urząd Miasta Ustroń, SMKL „Czantoria" oraz MDK „Praża
kówka" zapraszają na Ekumeniczne Wieczory Kolęd „Okruchy
po kolędzie" z udziałem Estrady Ludowej „Czantoria", Chóru
Ewangelickiego, Chóru „Ave" oraz Janusza Śliwki. Koncerty od
będą się: we wtorek 6 stycznia 2004 r. o godz. 18.00 w MDK
„Prażakówka", w niedzielę 11 stycznia o godz. 18.00 w kościele
ewangelickim Ap. Jakuba Starszego oraz w niedzielę 18 stycz
nia o godz. 19.00 w kościele katolickim p.w. św. Klemensa. Na
wszystkie koncerty wstęp wolny!

15.12.2003 r.
Między godz. IX a 22 na terenie
osiedla Manhatan skradzione zo
stały kołpaki z kół trzech samo
chodów.
17.12.2003 r.
O godz. 10.40 na ul. Wantuły do
szło do kolizji, której sprawcą byl
mieszkaniec Ustronia, jadący se
icento. Ucierpiał vw polo, którym
kierował mieszkaniec Cieszyna.

18.12.2003 r.
Po południu na ul. 3 Maja ustro
niak, który kierował renault, nie
zachował ostrożności na sliskiej
jezdni i doprowadził do zderzenia
z mercedesem, którego prowadził
mieszkaniec Sosnowca.
Na/iły atak zimy doprowadził do
wielu kolizji, jednak na terenie
naszego miasta, kierowcy jeździli
bezpiecznie, stąd niewielka liczbo
stłuczek. Dużo więcej pracy mieli
ustrońscy policjanci na terenie
gminy Goleszów.
(mnj

STRAŻ MIEJSKA

ruch był utrudniony przez ok. 3
godziny.
(ag)

Podczas wzmożonych opadów
śniegu strażnicy miejscy patrolo
wali miasto sprawdzając prawidło
wość ośnieżania dróg i chodników.
Sprawdzano także odśnieżanie
i posypywanie okolic wejść do
sklepów oraz zbijanie nawisów lo
dowych.

DO WYNAJĘCIA

15 grudnia w godzinach popołu
dniowych. z powodu bardzo obfi
tych opadów śniegu oraz oblodze
nia nawierzchni, na ul. Cieszyń
skiej w rejonie skrzyżowania z ul.
Katowicką doszło do częściowe
go zablokowania ulicy przez TIR
a. Konieczne było kierowanie ru
chem na wspomnianej ulicy. We
zwano dźwig z firmy „Inżbud",
dzięki któremu samochód został
wyciągnięty i ustawiony na jezd
ni. Nikomu nic się nie stało, ale

możliwość w y n a j ę c i a
pomieszczeń
o łącznej pow. 160 m

Jeszcze 10 lat temu w istebniań
skich groniach było niespełna
200 telefonów. Łączenie mię
dzy sąsiadami i ze światem na
stępowało przez ręczną centra
lę na korbkę. Teraz królują te
lefony komórkowe.

W Muzeum Beskidzkim otwarta
została wystawa (czynna do lute
go), zaś w kinie ..Marzenie" wrę
czono okolicznościowe medale
działaczom.
sportowcom
i sponsorom. Wydano też pierw
szą w historii klubu monografię.

dzić ile pieniędzy remont po
chłonie.

75lecie obchodzi Chór Parafii
E w a n g e l i c ko A u g s b u rsk i ej
w Wiśle Centrum. Jubileusz
uczczono uroczystym nabożeń
stwem i koncertem.

Zameczek na Zadnim Groniu
w Wiśle Czarnem, wybudowa
ny na początku lat 30 ub. wieku
dla prezydenta Ignacego Mo
ścickiego, będzie znowu pełnił
reprezentacyjną funkcję. Trwa
remont obiektu, który jest wy
jątkowo pilnie strzeżony. Kan
celaria prezydenta nie chce zdra

29 października 2003 r. w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
odbyły się warsztaty plastyczne uczniów klas: 2a, 2b, 2c i 3c ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Warsztaty prowadzili, udzie
lając swych rad i wskazówek, ustrońscy artyści: B. Heczko,
S. Sikora i I. DzierżewiczWikarek. W czasie zajęć uczniowie ma
lowali krajobraz naszej okolicy. Dzieci z wielkim zapałem i prze
jęciem wykonywały swoje prace. Najciekawsze z nich zostały wy
różnione i nagrodzone. Podobne zajęcia odbyły się 7 listopada
w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa dla klas la i 3b. Prowadzili je
B. Heczko i G. Szołomiak. Organizatorki imprezy, nauczycielki
klas uczestniczących w warsztatach: Marta Paździora. Jolanta Mo
skała. Aleksandra Szczurek i Wiesława Herman, serdecznie dzię
kują artystom za współpracę.

każde o pow. 72 m

CENTRUM MIASTA

z przeznaczeniem na

Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń" wystąpił już tradycyjnie
z kolędami dla pensjonariuszy Miejskiego Domu Spokojnej Sta
rości. W ten cichy i spokojny wieczór 9 grudnia, mieszkańcy Domu
przyjęli chórzystów ustrońskich jako sprawdzonych i oczekiwa
nych gości, przynoszących dobrą wiadomość o narodzeniu Pań
skim. W pieśniach i kolędach „Bóg się rodzi", „Gdy się Chrystus
rodzi", „Lulajże Jezuniu", „Mędrcy świata" i 15 innych zamknęło
się w historię narodu i regionu. Trafne komentarze wygłaszała pro
wadząca zespół, długoletnia i zasłużona dla kultury ziemi cieszyń
skiej Ewa BocekOrzyszek. Pięknie brzmiące kolędy uzupełnił
ciepłymi życzeniami, znany w tutejszym środowisku chórzysta,
a zarazem ksiądz Sławomir Dorda. Kolędy i życzenia świąteczne
i noworoczne wzruszyły do łez obecnych na koncercie pensjona
riuszy MDSS, a kameraliści określili swój kolejny występ jako
świąteczny dar serca.
(SN)

Cisy  drzewa o czerwonej ko
rze i gęstych gałązkach szpilko
wych nic występują w cieszyń
skim regionie w nadmiarze.
Sporo rośnie ich w Cisownicy,
gdzie od kilku lat trwa akcja
sadzenia tych drzew. Nadleśnic
two Wisła wdrożyło program
odnowy tego gatunku.
22 grudnia 2003 r.

Jubileusz 50lecia obchodził KS
Wisła Ustronianka. Uroczystości
odbyły się na początku grudnia.

Zamek w D/.ięgielowie został
zbudowany pod koniec XV wie
ku. Miał kilku właścicieli. Po
pożarze odbudowano go w dru
giej połowie XIX w. Obecnie
znajduje się w prywatnych rę
kach i nie można go zwiedzać.
Ulica Przykopa, tzw. cieszyńska
Wenecja, należy do najbardziej
malowniczych zakątków nadol
ziańskiego grodu. Kiedyś była to
dzielnica tkaczy, sukienników,
kowali i białoskórników. (nik)
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Rozmowa z posłem J a n e m Szwarcem
Był pan na sesji Rady Miasta, gdzie mówiono, że obecna wła
dza nie s p r z y j a s a m o r z ą d o m . Zwiększa się kompetencje nie
d a j ą c na to środków. Pan wywodzi się z s a m o r z ą d u , więc jak
pan na takie zarzuty odpowie?
Z pewnością gminy odczuwają brak pieniędzy, ale to zostało spo
wodowane obniżeniem dochodów z tytułu podatków od nieru
chomości  modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
W Ustroniu zmniejszyły się dochody z podatku od osób fizycz
nych. W tym przypadku nie jest to spowodowane decyzją admi
nistracyjną, a decyzją osoby, która przeniosła swoją działalność
gospodarczą poza Ustroń. Utracone dochody z tytułu zakładów
pracy chronionej zostały zrekompensowane gminom przez Mi
nisterstwo Finansów. Nadal obowiązuje subwencja wyrównaw
cza i dlatego miasto Ustroń musi odprowadzić dość znaczące
środki do budżetu państwa. Zostaną one przekazane gminom
uboższym.
Wszyscy obawiają się, że gdy opieka społeczna znajdzie się
w kompetencjach gminy, środki na ten cel znowu nie będą
wystarczające.
Według informacji przekazywanych przez premiera Hausnera
gminy na tym nie ucierpią. Pieniądze pójdą do gmin i tam zosta
ną zagospodarowane. Przecież to w gminie najlepiej wiadomo
komu pomóc.
Nikt nie kwestionu je f a k t u , że gmina wie lepiej j a k te pienią
dze zagospodarować, ale powstaje o b a w a czy w ogóle te pie
niądze gmina dostanie?
To tylko obawy.
Tymczasem są j u ż pewne doświadczenia. G d y p r z e k a z a n o
g m i n o m szkoły p o d s t a w o w e , o k a z a ł o się, że s u b w e n c j a
w Ustroniu z a s p o k a j a niewiele ponad 5 0 % potrzeb.
Zależy od tego jak na to spojrzeć. Tu w Ustroniu szczególnie
wspieraliśmy szkolnictwo. Ale przecież w innych gminach nie
było tylu kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. Też byłem
dyrektorem szkoły podlegającej kuratorium i musiałem się zmie
ścić w środkach przeznaczonych wyłącznie przez kuratora. Na
pomoce naukowe nie dostawałem żadnych pieniędzy. Tymcza
sem wiem, że szkoły podstawowe w Ustroniu otrzymywały ich
sporo. Wiele zależy od tego. jak się gospodaruje, jakie są ambi
cje gminy. Tak się kraje jak materii staje. Jeżeli jest bieda, nie ma
pieniędzy w budżecie, trzeba się dostosować do sytuacji. Pod
stawową sprawą jest ruszenie gospodarki. Jeżeli ruszy, to i bu
dżet się poprawi. Wiem, że wiele jest obaw. Ale jeżeli chodzi
o oświatę, to na przyszły rok subwencja wcale nie jest mniejsza.
Skoro jednak jest w ustrońskich szkołach o 200 dzieci mniej, to
o tyle niższa będzie według algorytmu subwencja.
Chyba przyzna pan, że aby dobrze kształcić polską młodzież,
państwo nie oferuje wystarczających środków na szkolnictwo?
Można zadać pytanie: Czego brakuje w szkołach w Ustroniu?
No bo miasto dopłaca. Tymczasem aby kolegom załatwić pracę
utrzymu je się niewydolne, nikomu niepotrzebne agencje i fun
dusze opłacane z budżetu państwa, tworzy się coraz to nowe
(cci na sir. 5)
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f STYCZEŃ 2003 1
I.1  O godz. 0.00 w gronie kilkuset osób witano Nowy 2003
Rok na ustrońskim Rynku. Życzenia składał burmistrz, był po
kaz sztucznych ogni.
3.1  Z młodzieżą spotkał się w „Prażakówce" poseł Jan Szwarc.
Przekonywał do Unii Europejskiej.
4.1  W ..Malwie" Bal Rodzicielski Szkoły Podstawowej Nr 2.
4.1  Galowy Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tań
ca „Śląsk" odbył się w kościele Apostoła Jakuba.
10.1  Przed południem nadano godzinną audycję w RadioBis
opowiadającą o Ustroniu. „Krajobrazów" o naszym mieście
można było słuchać w całym kraju.
II.1 Z powodu śliskich nawierzchni rekordowa liczba stłuczek.
7.11  Nietrzeźwi złodzieje chcieli ukraść kurtki za kilka tysięcy
złotych. Wpadli.
11.1  II Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia „Ustronia
czek 2003". Obok wyciągu PolankaCzantoria wystartowało 46
dzieci.
12.1  Po raz 12. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W Ustroniu 250 wolontariuszy przeprowadzało zbiórkę pienię
dzy. W „Prażakówce" odbył się koncert hiphopowy.
16.1  Wyróżnienie dla Iwony Ryś. prezes ustrońskiego Koła
Polskiego Klubu Ekologicznego od prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16.1  Koncert kolęd uczniów Ogniska Muzycznego.
19.1  Walne zebranie Koła Ustroń Kuźnia Polskiego Związku
Wędkarskiego. Radzono nad przyszłością, obecnie dzierżawio
nego, ośrodka wędkarskiego.
19.1  Pamiętny monolog Włodzimierza Szaranowicza podczas
relacji z konkursu skoków narciarskich o Puchar Świata w Zako
panem. Komentator mówił o konflikcie między burmistrzem
Wisły a sponsorem skoczków Michałem Bożkiem, właścicielem
„Ustronianki".
23.1  Koncert dla Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci uczęsz
czających na zajęcia do MDK „Prażakówka".
24.1  Zebranie sprawozdawczowyborcze Koła SLD w Ustro
niu. Szefową została Katarzyna Brandys.
25.1  Turniej samorządowców w piłce nożnej na hali w Bren
nej. Ustroniacy nie przeszli eliminacji.
22 grudnia 2003 r.
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1.2  Walne zebranie OSP w Polanie.
1.2  Koncert kolęd chóru prawosławnego pod dyrekcją ks. Je
rzego Szurbaka w kościele Apostola Jakuba.
1.2  W Muzeum wernisaż wystawy Renaty Kubok.
3.2  Straż miejska wspólnie z policją interweniowała na Czan
torii, gdzie trzech mieszkańców Katowic próbowało zeskoczyć
z krzesełek wyciągu.
3.2  Grał i śpiewał w „Prażakówce" zespół „Turnioki".
4.2  W Oddziale Muzeum Czesław Schindler pokazywał ..Rok
2002 w obiektywie".
7.2  Gliwicki Teatr Muzyczny z ..Wesołą wdówką" w „Praża
kówce".
7.2  Rozpoczęcie Dni Polskich w Nynshamn. obchodzonych
w ramach Roku Polskiego w Szwecji.
8.2  Otwarcie dwudniowego, dziewiątego już Turnieju o Pu
char Miasta Ustronia w tenisie stołowym uczniów i seniorów.
8.2  Walne zebranie sprawozdawczowyborcze OSP Nierodzim.
12.2  Szkolna Spartakiada Zimowa SP3.
13.2  W Szkole Podstawowej Nr 2 obchody 75. rocznicy śmier
ci patrona Jerzego Michejdy.
14.2  Szkolna Spartakiada Zimowa SP1.
15.2  Bal Koła Gospodyń Wiejskich Centrum.
15.2  Wielkie Gotowanie z Programem 1 Polskiego Radia. Ugo
towanych zostało 5.000 litrów grochówki.
17.2  Święto Szkoły Podstawowej Nr 1 z okazji 40lecia bu
dynku.
19.2  11 Spotkanie z Gwarą Cieszyńską w SP3.
2 5 . 2  Konkurs recytatorski uczniów szkół podstawowych i gim
nazjów w „Prażakówce".
22.2  Trzeci już Dzień Regionalny w Szkole Podstawowej Nr 3
w Polanie.
22.2  Ustroński Bal Sportu w „Kolejarzu" z udziałem Agaty
Wróbel i Łukasza Sztuki.
27.2  Podczas sesji wyróżnienie „Za zasługi dla Miasta Ustro
nia" przyznano Towarzystwu Opieki nad Niepełnosprawnymi.
27.2  Ukazał się 600. numer „Gazety Ustrońskiej".

W dawnym
Zachowało się niewiele fotografii, na których utrwalono świą
teczną dekorację dawnych ustrońskich mieszkań i wieczerzę wi
gilijną. Prezentujemy jedną z nich, z wigilią u rodziny Lupin
ków. która miała miejsce podczas II wojny światowej. Przedsta
wione na zdjęciu mieszkanie zlokalizowane było pod Jelenicą.
Za udostępnienie zdjęcia dziękujemy pani Danucie Czerwińskiej
 Niemczyk.
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stanowiska w administracji państwowej. Tylko w programach
wyborczych m o ż n a usłyszeć o likwidacji zbędnych instytucji.
W tej sytuacji mówienie, że nie m a pieniędzy na oświatę jest
trochę dziwne.
Tak nie można mówić. Przecież pieniądze na oświatę są. Podsta
wowa działalność jest zapewniona. Poza tym ministerstwo zaku
piło mnóstwo urządzeń, komputerów, przede wszystkim dla gim
nazjów. Mam materiały mówiące o tym ile komputerów przekaza
no szkolnictwu. Coś się dzieje i ministerstwo dużo robi, aby szan
se młodzieży wyrównać. Chodzi głównie o gminy biedne, gdzie
wiadomo, że samorządy nie dopłacą. Z drugiej strony nie można
do problemu podchodzić w ten sposób, że samorząd nie może do
płacić. To, że tyle pieniędzy idzie na różne agencje, fundusze jest
patologią i coś z tym trzeba zrobić. Obiecywał to najpierw premier
Belka, potem Kołodko. teraz zapowiada Hausner. Chodzi o to żeby
pieniądze właściwie zagospodarować, żeby nie dowiadywać się
z prasy, kto z tych pieniędzy nieuczciwie korzysta.
Minęła połowa kadencji. Szedł pan na pewno z określonymi
nadziejami do Warszawy. Czy obecnie nie czuje się pan nieco
rozczarowany?
Nawet bardzo rozczarowany. Obecnie największa batalia to wal
ka polityczna. Brak w ugrupowaniach politycznych idei, że pra
cować należy dla społeczeństwa, dla narodu, dla tego kraju. Roz
wiązuje się swoje problemy partyjne, chodzi o pokazanie swojej
partii, zdobycie elektoratu, co często godzi w interesy narodu.
Ale to t a k t y k a stosowana przez S L D w czasach r z ą d ó w AWS.
Nieważny był interes państwa tylko sondaże.
Nie ulega wątpliwości, że tak było i teraz historia się powtarza.
Parlament jest od tworzenia dobrego prawa. Dlatego powinni się
tam znajdować ludzie rzetelni, uczciwi, którzy nie będą uwikła
ni w sprawy budzące wątpliwości. Działanie parlamentarzysty
przy budowaniu prawa nic powinno wzbudzać jakiegokolwiek
podejrzenia, czy dyskusji, że ktoś coś zaproponował. To nie tak.
Ale też pamiętajmy o tym, że ten parlament ktoś wybierał.
T r u d n o , aby wyborcy wiedzieli o k a n d y d a t a c h na posłów
wszystko. To partie decydują o tym, kto się znajdzie na li
stach. Poteni SLD broni do upadłego swoich członków, choć
by zarzucało się im łamanie p r a w a .
To nie jest tak. bo przecież na każdego kandydata trzeba naj
pierw zebrać ileś tam podpisów, później kandydat na posła przed
wyborami spotyka się z wyborcami, głosi swój program i pro
gram partii. Społeczeństwo ma szansę poznać człowieka, na któ
rego będzie głosować. A co do tego, że to SLD broni skorumpo
wanych członków, to nieprawda. Wręcz przeciwnie, wobec osób,
co do których były zarzuty, stanowisko SLD było zdecydowane.
To prawda, że były zjawiska korupcji, że są obecnie, to też praw
da, ale musimy wszyscy zrobić coś, aby ich na przyszłość nie
było. Stąd też m.in. weryfikacja członków SLD.
To, że takie dyskusje się toczą, jest chyba zawstydzające?
Absolutnie się z tym zgadzam. Takich dyskusji w Sejmie nie
powinno być. Komisja Śledcza, która nadal pracuje, to już re
wia. prezentacja poszczególnych członków.
Ale też przyszedł Rywin do Michnika, zaproponował łapów
kę w imieniu t r z y m a j ą c y c h władzę i o tym cała Polska prze
czytała.
Komisja śledcza pracuje nad tym. ale myślę, że najlepiej oceni to
prokuratura i sąd.
Wszystkie te a f e r y są dość d o b r z e znane. Chciałbym zapytać
o coś innego: J a k a jest a t m o s f e r a w Sejmie? Te wszystkie afe
ry r z u t u j ą na cały p a r l a m e n t . Teraz k a ż d e m u posłowi można
przypiąć łatkę.
Tak, to prawda. Sejm RP nie jest postrzegany przez naród najle
piej. Co do atmosfery to trudno ją zdefiniować jednoznacznie.
Sejm jest po to. aby uchwalać ustawy, a przy okazji rozgrywają
się przeróżne polityczne spektakle, rzucane są oskarżenia, nie
kiedy feruje się już wyroki co do istnienia partii w następnych
kadencjach sejmu. Wiele rzeczy można usłyszeć w Sejmie szo
kujących, bulwersujących. Z tym trzeba się pogodzić i może,
taka jego uroda. Myślę jednak, że często media koloryzują pew
(cd na sir. 6)
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ne sprawy, próbują szukać sensacji, a to nie jest dobre, bo prze
cież przeciętny obywatel naszego kraju informacje przekazywa
ne przez telewizję, radio, prasę uważa za prawdziwe i to jest czę
sto jedyna wiedza, na podstawie której człowiek buduje swój
pogląd na sprawy gospodarcze, polityczne, społeczne. Czy każ
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1.3  Zebranie walne strażaków z OSP Centrum.
I.3  W „Prażakówce" I Otwarty Turniej Brydża Sportowego
o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej
w Ustroniu.
4.3  73 uczniów startowało w VI Mistrzostwach Ustronia Szkół

demu posłowi można przypiąć łatkę? Nie zgadzam się z tym.

Podstawowych i G i m n a z j ó w w slalomie gigancie na Stokłosicy.

Sam osobiście, jak na razie, nie zawiodłem swojego elektoratu
i na pewno tak dotrwam do końca kadencji.
Jestem zwolennikiem większościowych wyborów w okręgach
j e d n o m a n d a t o w y c h . Wtedy t r u d n o zarzucić, że wybiera się
k a n d y d a t a nieznanego. W powiecie cieszyńskim byłyby dwa
okręgi wyborcze i np. z Istebnej, Wisły, Ustronia i B r e n n e j
byłby j e d e n poseł, którego poczynania mogliby śledzić wy
borcy. Na to nie zgodzą się partie, gdyż tracą podstawę swe
go istnienia  nie będą mogły u k ł a d a ć list kandydatów.
Są pewne mechanizmy funkcjonowania partii i trudno z nimi
polemizować. Na pewno taki poseł bardziej by się identyfikował
ze swoją małą ojczyzną, ale przecież my wybieramy Sejm Rze
czypospolitej Polskiej, gdzie cała praca podporządkowana jest
państwu. Ja bym jednak namawiał, aby społeczeństwo wybory
traktowało bardzo poważnie, skrupulatnie poznawało kandyda
tów, głosowało na tych. którzy według ich uznania są najlepszy
mi kandydatami na posłów. W jaki sposób i kto wygra następne
wybory, zależy od narodu. Jeżeli wygra prawica, będzie musiała
tworzyć koalicję z partii PO, PiS, LPR. Będą musieli się doga
dać, a to bardzo trudna sprawa, bo przecież w obecnej koalicji
UPSLD też dochodzi do różnicy zdań.

5.3  Trzecie miejsce dziewcząt z SP3 na zawodach w tenisie
stołowym, rozgrywanych w Chybiu pomiędzy drużynami powiatu
cieszyńskiego i pszczyńskiego.
7.3  Nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy w para
fii ewąngelickoaugsburskiej.
8.3  Świętowanie Dnia Kobiet i walne zebranie Koła Gospodyń
Wiejskich w Nierodzimiu.
I I . 3  Panie z KG W Ustroń Centrum świętowały Dzień Kobiet
w swojej nowej siedzibie  remizie OSP Centrum.
14.3  Oficjalne otwarcie Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowa
rzyszenia „Można Inaczej".
14.3  Duża awaria sieci wodociągowej na os. Manhatan.
14.3  Zebranie mieszkańców Hermanie.
15.3  Podczas walnego zebrania Katarzyna Brandys została
wiceprzewodniczącą Zarządu Powiatowego SLD. Ireneusz Sta
niek  członkiem Zarządu.
18.3  Na zebraniu mieszkańców nie wybrano Zarządu Osiedla
Ustroń Centrum.
21.3  Europejski Dzień Wiosny w Szkole Ponadgimnazjalnej.
22.3  Uczniowie Gimnazjum Nr 2 zajęli pierwsze miejsce
w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
22.3  Na otwarcie Ustrońskich Spotkań Teatralnych USTA"2003,
wiersze ks. Twardowskiego recytowała w „Prażakówce" Anna
Dymna.
24.3  Poetyckomuzyczne wspomnienie pt.: „Kalina". Edward
LindeLubaszenko i Beata Paluch w ramach „UST".
25.3  Napad na kantor przy ul. 3 Maja.
26.3  Jerzy Trela  „Jam ci do głębi serce swe otworzył"  ostat
ni spektakl spotkań teatralnych.
27.3  W tym dniu redakcja „Gazety Ustrońskiej" rozpoczęła
pracę w budynku byłej filii liceum.
28.3  Wernisaż miejscowych artystów z okazji 10lecia Stowa
rzyszenia Twórczego „Brzimy" w Ustroniu.
29.3  Policjanci skontrolowali busa stojącego na poboczu ul.
Sportowej. Znaleźli w nim 550 butelek wódki z Czech.
29.3  Koncert charytatywny w „Prażakówce", zorganizowany
przez Fundację św. Antoniego na rzecz Polaków mieszkających
za wschodnią granicą.

Nie wspominając o bardzo krótkim romansie koalicyjnym z PSL.
Okazało się, że dwie doświadczone partie też nie mogą się doga
dać. Co będzie, gdy koalicje będą musiały tworzyć partie świe
że, o małym stażu i dużych ambicjach? Już w tej chwili pojawia
ją się kandydaci na premiera, co budzi kontrowersje.
Upartyjnienie państwa, to zasługa SLD. G d y było w opozycji
liczył się tylko interes partii. Negowano reformy.
To nie ma nic wspólnego. Negowano reformy, bo nie były do
brze przygotowane, czego doświadczamy w dniu dzisiejszym.
Nie mówię, że krytyka wszystkiego była dobra, ale taka też jest
rola opozycji.
Z niektórych wypowiedzi liderów SLD można nadal wnio
skować, że ważniejsze jest to, j a k p a r t i a wygląda w sonda
żach niż interes państwa.
Są politycy, którzy wiedzą, że w przyszłej kadencji też znajdą się
w Sejmie. Być może w opozycji, ale w Sejmie. Przecież jeżeli
ktoś jest liderem w województwie to wiadomo, że na liście znaj
dzie się na pierwszym miejscu i raczej do parlamentu wejdzie.
To rodzi brak odpowiedzialności. Wypowiedź polityka o tym. że
on na pewno w Sejmie się znajdzie, niezależnie od wszystkiego,
świadczy o kompletnym braku odpowiedzialności. To dowodzi,
że nad dobro wspólne, przedkłada interes własny, może partii,
ale nie państwa.
Oczyszczeniem S L D miała być weryfikacja, a okazało się, że
przy okazji ludzie sami się z SLD rozstali.
Bo też wiele osób wstąpiło do SLD, gdy było wiadomo, że zwy
cięstwo w wyborach jest nieuniknione, że SLD przejmie władzę
i wielu spodziewało się osobistych korzyści z tego powodu. Za
wiedli się. bo inaczej być nie mogło. Sporo też osób jest nieusta
bilizowanych politycznie, uważają, że może należy poszukać
szczęścia u innych, którym ostatnio notowania wzrosły.
Przejdźmy do służby zdrowia. T r u d n o zaprzeczyć, szczegól
nie w Ustroniu, że kasy chorych lepiej funkcjonowały niż Na
rodowy F u n d u s z Zdrowia.
Żadna ekipa w ciągu dwóch lat nie rozwiąże problemów ochro
ny zdrowia. Wyłożył się na tym rząd AWS, może się to stać
z rządem SLD. Ci, którzy twierdzą, że ten problem można zała
twić, mówią nieprawdę. Pieniędzy w ochronie zdrowia jest wię
cej, gdyż podniesiono składkę. To w czym problem? Pieniądze
są rozdzielane równo na cały kraj. Wcześniej nie było ochrony
zdrowia na granicy wschodniej, tam gdzie nie było pracy, bo tam
nie było składek. Pieniądze były na Śląsku, w Warszawie i tam

Ośberdeczności ludzi,
codziennych radości,
dobrych myśli na
(58oże æNarodzenie.
ĆHadziei, optymizmu,
zdrowia i wszelkiej pomyślności
w ćKowym 200^ (cźoku
życzą członkowie
OStowarzyszenia
twórczego
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C Z A R N A ŁANIA
Leśny Park Niespodzianek na Zawodziu wzbogacił się ostat
nio o łanię daniela czarnego. Łania przyjechała do Ustronia
z Czech, odbyła miesięczną kwarantannę.
 Zwierzę jest po wszystkich p r o c e d u r a c h celnych, b a d a n i u
krwi, odrobaczeniu i po wszystkich niezbędnych zabiegach 
mówi szef Parku Paweł Machnowski.  Jest to pierwszy czar
ny daniel w ustrońskim ogrodzie zoologicznym. W tej chwili
w naszym p a r k u z n a j d u j ą się j u ż wszystkie odmiany b a r w n e
danieli  n a j b a r d z i e j p o p u l a r n y daniel płowy, biały i teraz
czarny u z n a w a n y za najszlachetniejszego.
Daniel czarny nie występuje w Beskidach. Najbliżej można go
spotkać w Puszczy Pszczyńskiej. Występuje rzadko, stąd zrozu
miała satysfakcja prowadzących Park, że pozyskano tak cenny
okaz. Zwierzę jest na razie bardzo płochliwe, ale że łania jest
jeszcze młoda, można przypuszczać, że szybko się w Leśnym
Parku zaaklimatyzuje.
 Daniel czarny ma w sobie dużo melaniny i jego sierść jest
koloru c i e m n o b r u n a t n e g o  mówi pracownik Parku Aleksan
d e r Skrzydłowski.  Jest to zwierzę ruchliwe i stąd jelenie,
dziki, a nawet sarny nie lubią jego towarzystwa.
Obecnie w Leśnym Parku Niespodzianek jest 18 danieli,
w tym 4 byki, 10 łań i 4 cielaki. Ponadto jedna para muflonów, 9
dzików, 6 jeleni szlachetnych. 4 jelenie sika.
(ws)
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kasy funkcjonowały. Skoro na endoprotezę u nas czekało się trzy
miesiące, a w Rzeszowie trzy lata, to o czyś świadczy. Aby wszy
scy w kraju mieli taką samą ochronę zdrowia pieniądze musiały
być równomiernie rozdzielone.
Takie dzielenie po równo k a ż d e m u przerabialiśmy przez 50
lat i nic dobrego to nie przyniosło.
To człowiek z podlaskiej wsi ma być gorzej leczony, mieć ogra
niczony dostęp do świadczeń zdrowotnych.
Niedawno rozmawiałem z lekarzami i ono twierdzą, że to co
d a w n i e j załatwiało się na telefon w kasie chorych, teraz trwa
pól roku. Po pierwsze trzeba pisać do Katowic, potem Kato
wice piszą do Warszawy, W a r s z a w a myśli, r o z p a t r u j e i po
czasie odpowiada Katowicom.
Podstawą są ilości pieniędzy przyznane poszczególnym wojewódz
twom. W Katowicach jest tych pieniędzy obecnie mniej i stąd pro
blem, rozgoryczenie zakładów opieki zdrowotnej. Jedynym roz
wiązaniem jest wyższa stawka. Niemcy płacą 13% opłaty zdro
wotnej i też mają problemy. Moim zdaniem trzeba się zastanowić,
jak ochrona zdrowia ma funkcjonować. Normy zachodnie prze
widują dla miasta wielkości Ustronia trzech lekarzy rodzinnych,
a proszę policzyć ilu jest faktycznie. Nic mówiąc o ilości szpitali
i łóżek. Dyrektorzy szpitali najbardziej zadłużonych śmieją się
z tych. którzy długów nie mają. Te długi to zakup nowego sprzętu,
z przekonaniem, że państwo będzie musiało to kiedyś umorzyć.
To dzieje się kosztem nas wszystkich. Rozmawiałem z posłami
poprzedniej kadencji, którzy byli na konsultacjach w Niemczech
i tam im powiedziano wprost: „Nie wprowadzajcie reformy zdro
wia, bo się na tym wyłożycie. Ten wasz system jest bardzo dobry
i zachowajcie go". Niestety nie przekonali ani premiera, ani ów
czesnego rządu i wprowadzono reformę, która przy tych pienią
dzach jest nie do przeprowadzenia. Przy trzech milionach bezro
botnych. takiej ilości rencistów, kto ma opłacić składki. Reforma
opieki zdrowotnej to zabieg, który jeszcze niejeden rząd będzie
kosztował utratę popularności. Reforma to proces długi, powolny,
na który potrzeba zgody społeczeństwa. Tych problemów jest wię
cej. Coś trzeba zrobić z górnictwem. Na 43 kopalnie mamy sto
spółek handlujących węglem. Jak to może funkcjonować?
Ale to nie są kopalnie p r y w a t n e . Widocznie obecna władza
godzi się na taki stan rzeczy.
Funkcjonują spółki a w nich ludzie ze związków. Kto wystąpi
przeciw nim. Dyrektor? To go na taczkach wywiozą. To cały sze
reg uwarunkowań. Ale to nie rząd decyduje o tym, czy przy związ
kach zawodowych powstaje spółka handlująca węglem. Przy
każdej kopalni f u n k c j o n u j e 1213 związków zawodowych.
Związkowców na etatach, według ustawy, powinno pracować
93, a jest ich 198 ze średnią płacą 6000 zł.
A r z ą d p a t r z ą c co się zyskuje a co traci r a d y k a l n y m i pocią
gnięciami, zazwyczaj woli pozostać przy stanie obecnym. Gdy
S L D obejmowało rządy, mówiono, że nauczeni przykładem
AWS j u ż takich błędów nie popełnią. O k a z u j e się, że sprawo
wanie władzy nie jest takie proste.
Każdy kto podejmuje się takiego wyzwania jak kierowanie pań
stwem, tworzenie rządu powinien wykazać się dużą pokorą
i odpowiedzialnością, o czym już wspominałem. Ta zbytnia pew
ność siebie była zbędna i nie zyskała aprobaty społecznej. Jeżeli
ktoś jest tak pewny siebie, a potem coś nie wychodzi, to naraża
się na ataki. Role się odwróciły i teraz nasi członkowie SLD na
wołują, by opozycja podchodziła rozsądnie do spraw, które roz
wiązuje parlament i rząd. Najbardziej boli brak odpowiedzialno
ści zbiorowej, za swoją małą i wielką ojczyznę. Takiego poczu
cia w naszym narodzie brak. Może to uwarunkowania historycz
ne. Tak długo byliśmy w niewoli i może przez to został wykształ
cony taki sposób myślenia. Brak nam spójności. Opozycja jest
po to, żeby się różnić, bo nie ma monopolu na władzę. Muszą
być ludzie krytykujący, patrzący władzy na ręce. lecz niech to
będzie rozmowa merytoryczna. Na tym polega demokracja i do
tego musimy dążyć. To proces wieloletni i współczesnej demo
kracji będziemy się jeszcze długo uczyć. Obecnie, zjawiska zwią
zane ze słabościami ludzkimi niestety ciągle występują po obu
stronach sceny politycznej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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MALOWANIE ZIMĄ
 Zima szczególnie mnie zaskakuje. Ma swój
urok, ale nie ma reguł. Sam bardziej wolę
malować zimę niż inne pory roku
 mówi znany ustroński malarz Bogusław
Heczko. Wiele obrazów zimowych nama
lował też Jan Sikora. Obaj twórcy z grupy
„Brzimy" nie ukrywają, że o zimę na obra
zach pytają kupujący, co w obecnej sytuacji
nie jest bez znaczenia. B. Heczko upodobał
sobie malowanie akwarelą, J. Sikora znany
jest ze swych obrazów olejnych.
 Bardzo dobrze sprzedają się obrazy
z przykrytymi śniegiem góralskimi chata
mi  mówi J. Sikora.  Po prostu rynek zmu
sza nas do malowania pewnych tematów.
Są motywy zimowe, o których wiem, że
szybko zostaną sprzedane. Trzeba jednak
wiedzieć, jak góralskie chatki są budowa
ne. Z bratem Stanisławem jeździliśmy po
Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce i zrobi
liśmy serie zdjęć tradycyjnych chat góral
skich. Teraz z tego korzystamy.
 Najbardziej podobają się chaty w górach
z soplami lodu  twierdzi B. Heczko.
Często bywa tak, że ktoś kupuje jako
pierwszy obraz właśnie zimę, by po czasie
zainteresować się jesienią, latem.
 Obrazy kupuje się często w prezencie na
uroczystości rodzinne, wesela. Zdarza się,
że kilka osób wspólnie kupuje taki prezent.
Również osoby z różnych regionów kraju
przebywające w Beskidach i chcące mieć
pamiątkę. Kupują też ustroniacy, którzy wy
emigrowali  twierdzi B. Heczko.
W wielu ustrońskich mieszkaniach wiszą
obrazy Sikorów, Heczki i innych miejsco
wych artystów. Ich twórczość to dla wielu
wspomnienie minionych lat. dzieciństwa.
A przecież góry najchętniej kojarzymy
z zimą. Tymczasem malowanie w zimie jest
dość skomplikowane.
 Nie maluje się akwarel zimą w plenerze,
bo przecież woda zamarza  twierdzi nieco
żartobliwie B. Heczko, ale też zdradza nie
które problemy techniczne.  Najtrudniej
sze do uchwycenia zimą są dalsze plany.
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Przy malowaniu akwarelą trzeba uchwycić
dany moment, nastrój. Jeżeli człowiek sku
pia się na szczegółach, brakuje mu mocy
na całość. Dlatego w plenerze nie robię
dużych akwarel, bo nie starcza sił na do
prowadzenie całości do końca.
 Technicznie problem jest tego rodzaju, że
zimy nie da się namalować szybko  mówi
J. Sikora.  Używa się różnych kolorów,
brązów, fioletów i białego. Trzeba jednak
odczekać, aż płótno wciągnie np. farbę brą
zową i dopiero wtedy nakładać farbę białą.
Po prostu zimy nie da się namalować za
jednym razem. To podobny kłopot jak
z malowaniem brzóz na tle ciemnego lasu.
Obaj malarze wiele szkicują zimą w ple
nerze, by potem malować już w domu. Ple
nery zimowe to wyjątek. Jak twierdzi J.
Sikora dość trudno maluje się w rękawi

cach. Poza tym ile można wytrzymać przy
sztalugach na mrozie.
 Kiedyś z Jurkiem Chmielem z Wisły jeź
dziliśmy zimą „maluchem" i siedząc
w środku malowaliśmy  wspomina jeden
z nietypowych plenerów J. Sikora.  Był
mróz i co chwilę musieliśmy uruchamiać
silnik, aby nie zamarznąć. Wewnątrz samo
chodu było dość ciasno, więc mogliśmy
malować obrazy raczej w bardzo małych
formatach. Innym razem malowałem zimą
na Salmopolu i była to przyjemność. Przy
grzewało słoneczko, można było stać
w samej koszuli.
Coraz częściej plener zastępują szkice
sprzed lat. B. Heczko ma ich bardzo dużo.
 Zawsze na miejscu rejestruję widok, zo
staje on zapisany w pamięci, by potem, gdy
siądę do malowania odtworzyć go. Nic daje
to jednak takiego efektu jak malowanie
bezpośrednio w plenerze  mówi
B. Heczko.
 Karol Kubala mówi, że najpierw człowiek
się uczy, uczy, uczy, potem maluje to. cze
go się nauczył. Część rzeczy pozostaje
w pamięci  twierdzi J. Sikora.
 Dziś powstało tyle nowych budynków.
Wszędzie coś się buduje, ludzie grodzą
działki i nie da się tak chodzić i malować
jak dawniej  mówi B. Heczko.
Malowanie, plenery to także ulubione
miejsca. Każdy malarz je ma. B. Heczko
w Wiśle upodobał sobie Bukową. Chodził
tam często, pozostało wiele akwarel, szki
ców buków w różnych porach roku. Dziś
można do nich wracać. A niektóre widoki
pamięta się bardzo długo. Po drugiej stro
nie góry jest ulubiona przez ustroniaków
Dobka, która jednak zdaniem B. Heczki jest
jednak za ciasna. Dopiero gdy wychodzi się
wyżej można zobaczyć więcej.
 Są miejsca przychylne, gdzie lubię prze
bywać. gdzie dobrze się czuję  mówi
B. Heczko. Tam też powstają najlepsze ob
razy. A co do kupujących, to też mają swo
je miejsca, gdzie bardzo dobrze się czują,
gdzie lubią przebywać i najczęściej są to
Wojsław Suchta
strony rodzinne.
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Możliwość zapisów na telefon
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życzą
właściciele i pracownicy
Zajazdu Pod Groniami

SPRZEDAZ JABŁEK
odmian ekologicznych
CENY HURTOWE

również
przy zakupach detalicznych
Gospodarstwo Ogrodnicze Lazar
Ustroń Lipowiec, ul. Lipowska 53

Na Wilię, na Święta , Na Rok Nowy
Życzenia szczęścia znów nad
światem
mkną
Niech moc truchleje , a nadziei
płomyk
Niechaj Was ogrzeje ciepłem swym

Najserdeczniejsze życzenia
miłych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Dosiego Roku 2004

od Zarządu ^
Świąt radosnych i zdrowych
a w Nowym Roku pomyślnych dni

pracowników
Pracownicy i Zarząd Firmy

r ł

Teletechnika

I  a r b e r i
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Sklepu Całodobowego
w Ustroniu, ul. Daszyńskiego

oraz pracowników

r

supermarketu
Hermes
w Ustroniu Nierodzimiu
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KWIECIEŃ 2003 J
4.4  Spotkanie ustroniaków z posłem Janem Szwarcem.
5.4  W nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu.
6.4  Uroczyste nabożeństwo z okazji 5lecia Ewangelickiego
Stowarzyszenia „Maria i Marta" odbyło się w kościele w Polanie
z udziałem bp. Jana Szarka.
7.4  Swoje podwoje w nowej siedzibie otworzyła Miejska Bi
blioteka Publiczna im. J. Wantuły.
8.4  Tak jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Parafii Do
brego Pasterza w Polanie odbyło się spotkanie bezrobotnych.
Obecni byli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, starosta cie
szyński. powiatowi i ustrońscy radni.
9.4  W Muzeum prezentacja pisanek ze słowackiej Czadcy.
9.4  Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ustronia. Preze
sem Bożena Kubień.
10.4  Konkurs Pięknego Czytania w „Prażakówce".
10.4  W „Leśniku" promocja książki „Rezerwaty przyrody Ślą
ska Cieszyńskiego", wydanej przez ustrońskie Koło Polskiego
Klubu Ekologicznego.
10.4  Spotkanie mieszkańców Ustronia z przedstawicielami
władz wojewódzkich w sprawie budowania dalszego odcinka
dwupasmówki.
12.4  W SP2 I Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych
i Samorządu Ustronia o Puchar Burmistrza Miasta. Wygrali sa
morządowcy.
24.4  Koncert Wiosenny uczniów Ogniska Muzycznego.
25.4  Miejskie Zawody Latawcowe na stadionie, zorganizowa
ne przez kółko modelarskie domu kultury.
25.4  Tradycyjne sadzenie drzewek przez członków i sympaty
ków ustrońskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Do
bce.
26.4  Po raz dziewiąty odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatko
wej. Tym razem grano w SP2 i w Dzięgielowie.
29.4  Miejski konkurs ortograficzny.
29.4  Beskidzkie zabawki ludowe w Muzeum.

LEŚNY PARK NIESPODZIANEK

3.5  Ekumeniczna msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św.
Klemensa z kazaniem ks. Adriana Korczago.
3.5  Puchar Polski w Zjeździe Nokia Cup na Czantorii.
3.5  Piknik Majowy na Rynku.
4.5  Puchar Polski w Dualu  Żywiec Dual Cup na Czantorii.
7.5  Rozstrzygnięcie trwającego kilka miesięcy miejskiego kon
kursu ekologicznego, w którym wzięło udział 1.893 uczniów.
Wygrała Polana.
8.5  Na sesji Rady Miasta powołano nowe osiedla. W miejsce
dotychczasowego Centrum powstały: Ustroń Górny. Dolny. Cen
trum.
10.5  Obchody Dnia Strażaka. Spod remizy ruszył pochód ze sztan
darem. W kościele św. Klemensa strażacy modlili się razem z ks.
Antonim Sapotą i ks. Henrykiem Czemborem.
10.5  Konferencja „Unia Europejska a Śląsk Cieszyński" w „Pra
żakówce", zorganizowana przez Koło „Młodych Demokratów".
11.5  Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce
na Rynku z udziałem Anny Rogowskiej i Adama Kolasy.
16.5  Święto szkoły w Lipowcu.
17.5  Młodzież z ustrońskich gimnazjów oraz z miast partner
skich radziła w „Leśniku" na konferencji „Młodzież i ekologia"
z udziałem ministra środowiska Czesława Śleziaka.
18.5  7. Rodzinny Rajd Rowerowy. Tym razem półmetek z gro
chówki} zaplanowano w SP5 w Lipowcu.
25.5  Wycieczka członków i sympatyków Koła w Ustroniu Pol
skiego Klubu Ekologicznego z Brennej Bukowej na Przełęcz Kar
koszonkę.
25.5  IX Marszobieg na Równicę.
26.5  Konferencja „Rola lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego
w ekorozwoju regionu" z udziałem ministra środowiska, szefa
Lasów Państwowych, senatorów, posłów, samorządowców, na
ukowców.
26.5  Rozpoczęto rozpościeranie powłoki na ustawionej już kon
strukcji zadaszenia amfiteatru.
27.5  Zebranie mieszkańców Polany.
28.5  Spotkanie ustroniaków z Janem Olbrychtem.
31.5  Festyn dla dzieci i dorosłych organizowany przez SP5
w Lipowcu.
Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich. Obradowano trzy dni. „Je
steście potrzebni"  mówił bp Zimniak.
31.5  Piknik Europejski na stadionie KS Kuźnia. W piłkę nożną
policjanci wygrali z samorządowcami 5:1.
31.5  Festiwal Nauki w G2 i referendum młodych. 62.4% uczniów
opowiedziało się za wejściem Polski do Unii.
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Pogodnych i spokojnych
Świat Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2004
życzą Państwu
właściciele i pracownicy
Leśnego Parku Niespodzianek
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 Na początku lat 50. założono szkółkę narciarską przy szkole 
mówi Jan Misiorz.  Wyróżniający się chłopcy wstąpili do klubu
..Star'. Startowaliśmy na zawodach na Czantorii, Stożku. Na
Skrzycznym miałem wypadek. Złamałem obojczyk i nos. Zwo
ziło mnie dwóch ratowników  Kuba Łaciak i Karol Laszczak.
Gdy zapytali mnie czy będę jeszcze jeździł, odpowiedziałem, że
tak, ale jako ratownik.
 Wszyscy mieliśmy zamiłowanie do nart i spotykaliśmy się na
stoku slalomowym pod Równicą  mówi Zdzisław Pokorny. 
Zdarzały się wypadki, złamania i trzeba było udzielać pomocy,
więc biegało się do państwa Brychów lub Steców, by pożyczyć
sanki i zwieźć delikwenta ze stoku. Wypadków było sporo i stwier
dziliśmy, że dobrze byłoby stworzyć grupę ratowników i mieć
na stoku tobogan. Skrzyknęliśmy się. złożyliśmy akces do GOPR
i wysłano nas na kurs.
40 lat temu w listopadzie 1963 r. odbył się kurs pierwszego
stopnia ratowników górskich na Turbaczu w Gorcach. W nim
uczestniczyło 7 ratowników z Ustronia: Henryk Kubok, Jan Mi
siorz. Zdzisław Pokorny, Henryk Czyż, Leon Drobczyński, Eu
geniusz Latanik, Józef Słodki. Kurs prowadzili doświadczeni
instruktorzy z Zakopanego. Szefem był Krzysztof Berbeka. Uczo
no się zakładania opatrunków, jazdy z toboganem, noszenia na
bambusie itp. Były zajęcia z udzielania pomocy środkami do
stępnymi w danym momencie jak przykładowo zwożenia na ga
łęzi świerka. Były też zajęcia teoretyczne np. z anatomii czło
wieka. Prowadzili te zajęcia zazwyczaj naukowcy alpiniści, jed
nym z wykładowców był późniejszy ambasador w Chile Zdzi
sław Ryn. Kurs trwa tydzień. Do dnia dzisiejszego spośród tej
siódemki nadal czynnymi członkami GOPR jest czterech ratow
ników: H. Kubok. J. Misiorz, H. Czyż. Z. Pokorny.
 Po kursie trzeba było uzupełniać swe kwalifikacje  mówi
J. Misorz.  Każdy z ratowników robił kursy: przewodnicki, in
struktorów narciarskich. Dodatkowo ukończyłem kurs taternic
ki pierwszego stopnia w Dolinie Pięciu Stawów. Pierwszy dyżur
miałem w 1963 r. w grudniu w schronisku na Kozińcach. Z no
wymi ratownikami dyżur pełnili zawsze ci bardziej doświadcze
ni. by po kilku latach pełnić dyżury samodzielnie. Wówczas wię
cej było chodzenia na nartach niż zjeżdżania.
 Złożyliśmy przysięgę i zostaliśmy ratownikami  mówi Z Po
korny.  Stacji ratunkowych na naszym terenie nie było zbyt wiele.
Dyżurowaliśmy na Stożku. Kozińcach, w Nowej Osadzie i na
Przyslopie pod Baranią Górą. Tak jak obecnie, były to dyżury
sobotnio  niedzielne. W soboty wszyscy pracowali i na dyżur
wychodziło się po południu. Gdy zaczynaliśmy, w sekcji cie
szyńskiej było kilkunastu ratowników, obecnie jest ponad czter
dziestu.
Pierwsze interwencje to zwożenia z gór najczęściej połama
nych narciarz do miejsc, gdzie mogła dojechać karetka pogoto
wia. Spod schroniska na Przysłupiu pod Baranią zwoziło się po
szkodowanych 7 kilometrów. Potem trzeba było wrócić do schro
niska, a po dyżurze ponownie zejść na dół. Dość częste były ak
cje poszukiwania zaginionych turystów. Studenta z Krakowa szu
kano 10 dni bez skutku. Ciało znaleziono dopiero wiosną.
Wyposażenie goprowców w latach 60. było dość prymitywne.
Własne drewniane narty, kijki bambusowe, buty skórzane. Nie
wszystkie dyżurki mieściły się przy schroniskach, więc poza nar
tami, apteczką, trzeba było na dyżur brać ze sobą odpowiednią
ilość jedzenia.
 Sprzęt był inny, ale tobogan pozostał w dalszym ciągu  mówi
Z. Pokorny.
 Teraz mamy dużo nowoczesnego sprzętu jak podobne służby
w Europie. Dyżury pełnione są przede wszystkim przy stokach nar
ciarskich. Bywa, że w ciągu dnia, na jednym stoku mamy kilka wy
padków. Kilkakrotnie, w rejonie Czantorii i Baraniej Góry. lądował
helikopter w bardzo ciężkich przypadkach złamania podstawy czasz
ki. złamania kręgosłupa. W takich przypadkach transport saniami,
toboganem czy akią mógłby spowodować większy uraz.
Każdy ratownik musiał przepracować społecznie 120 godzin.
Jednak gdy członków GOPR było niewielu to ilość godzin na
dyżurach wzrastała często do 300 a nawet 600 godzin. Jak obli
czył J. Misiorz w ciągu 40 lat w GOPR przepracował 8.000 go
dzin.
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 Pełniłem dyżur na Baraniej Górze w starym drewnianym schro
nisku  wspomina jedną z akcji J. Misorz.  W pewnym momen
cie wieczorem przychodzi bufetowa i mówi, że jakiś pan przy
niósł plecak turystki i prosi o pomoc GOPR. Byłem sam. Rów
nocześnie odbywał się tam kurs narciarski i jeden z jego uczest
ników powiedział, że jest kandydatem na ratownika i pomoże
mi. Turystkę znaleźliśmy poza Zielonym Kopcem w kierunku
Skrzycznego. Miała zwichniętą nogę. Po chwili okazało się, że
ta pani szła na remanient do schroniska, a była urzędniczką PTTK
w BielskuBiałej. Znieśliśmy ją na dół. Obliczyłem, że w ciągu
tej nocy podczas akcji przeszedłem około 50 km w śniegu.
 W Nowy Rok pełniłem dyżur na Stożku  wspomina Z. Pokor
ny.  Opady śniegu były obfite. Nie było jeszcze wówczas na
Stożku przecinki. Delikwent złamał nogę, zwieźliśmy go i tak
się akcja zakończyła. Po roku ten narciarz zgłosił akces do GOPR.
potem jednak zrezygnował. Generalnie, dla ludzi GOPR jest bar
dzo pociągający, bo widzą ratownika w pogodny dzień na stoku.
Jednak ratowników nie widać, gdy akcje odbywają się w nocy
w złych warunkach atmosferycznych. Zdarzyło się zgłoszenie
od rodziców, że ich syn wybrał się na nartach biegowych w rejon
Czantorii i nie powrócił. Było to wieczorem i zaproponowali
śmy, żeby jeszcze chwilę poczekać, bo może młody człowiek
nieco się spóźni i do domu jednak powróci. Bardzo często tak się
zdarza. Jednak nic powrócił i rozpoczęliśmy akcję. Zmobilizo
wano 20 ludzi i zaczęły się poszukiwania. Penetrowaliśmy zna
ne ścieżki. Jeżeli nie było śladów, wracaliśmy. Wówczas łącz
ność nie była najlepsza, tak że często widzieliśmy się, ale nie
słyszeli. Wszystko więc trzeba było dograć, wyznaczyć godziny
zbiórek w punktach zbornych. Grupy ratowników szły przez
Poniwiec. Małą Czantorię, wzdłuż wyciągu, znanymi ścieżkami.
O pierwszej w nocy spotkaliśmy się na szczycie. Był tam wopi
sta. który jednak nic widział nikogo przechodzącego na nartach.
Były to czasy gdy pas graniczny był zamiatany i faktycznie nie
było tam żadnych śladów. Udaliśmy się więc w stronę przełęczy
Beskidka. Tam też zobaczyliśmy ślady biegówek. Ktoś jechał
zakosami, wjeżdżał w las. a my te wszystkie ślady musieliśmy
sprawdzać. Tymczasem zorganizowano drugą grupę poszukiwaw
czą ze Szczyrku, która rozpoczęła poszukiwania od Stożka
w kierunku Czantorii. Gdy nasza grupa dotarła na Bcskidek, oka
zało się, że ślady wiodą i w górę i w dół. Minęliśmy stację tury
styczną „Światowid" i przeszliśmy do schroniska na Soszowie.
Zbudziliśmy gospodarzy, którzy jednak również nie widzieli żad
nego narciarza. Po czasie grupa ze Stożka też dotarła do Soszo
wa. Zrobiło się wcześnie rano. Ciągle jednak niepokoiły nas śla
dy biegówek, które widzieliśmy na szlaku. Postanowiliśmy zejść
do Jawornika, żeby się osuszyć, odpocząć i postanowić co robi
my dalej. Już w Jaworniku postanowiliśmy zorganizować jesz
cze jedna grupę. O godzinie dziesiątej rano otrzymujemy wiado
mość z WOP, że jegomość się odnalazł w stacji turystycznej na
Beskidku w towarzystwie dwóch koleżanek. Zwieziono go na
placówkę WOP do Poniwca. Gdy tam przyjechaliśmy, nie szczę
dziliśmy mu cierpkich uwag. Mówiliśmy, że kilkudziesięciu lu
dzi poszukuje go przez całą noc, a tymczasem on się zabawia,
a poszukiwany na to odpowiada: ..No i co."
Wojsław Suchta
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Cisownickie zapiski

NIEZDARNE NAZWY

CZERWIEC 2003
1.6  Zawody wędkarskie dla dzieci zorganizowane przez Koło
Ustroń Kuźnia Polskiego Związku Wędkarskiego.
1.6  „Ustroniaczek", zorganizowany przez Urząd Miasta oraz
stowarzyszenia ..Można Inaczej" i „Młodzi dla Ustronia".
1.6  Zawody wędkarskie dla dzieci zorganizowało na stawie
w Polanie Koło UstrońWisła Polskiego Związku Wędkarskiego.
2.6  Mini referendum w SP1.112 uczestników za, 27 przeciw.
7.6  Pierwszy dzień, trwającego dwa dni, referendum. Odpo
wiadaliśmy na pytanie: „Czy wyraża Pani, Pan zgodę na przystą
pienie Rzeczypospolitej Polskiej Do Unii Europejskiej", w Ustro
niu frekwencja 66,11 %, za  85%.
7.6  W Muzeum wernisaż wystawy Tomasza Targowskiego
i jego uczniów z Gimnazjum nr 2.
7.6  Po raz 25. impreza „DzieciDzieciom. DzieciRodzicom".
7.6  Podczas Dni Skoczowa reprezentacja G2 na pierwszym
miejscu zakończyła udział w turnieju BRD.
14.6  Tradycyjny festyn w Szkole Podstawowej nr 1.
14.6  XV Ogólnopolski Rajd Leśników Beskidy 2003 „U Źró
deł Wisły". Finał w amfiteatrze z Masztalskimi.
15.6  Tradycyjne Święto Ludowe w Dobce.
15.6  3. Ustroński Piknik Rodzinny  zabawa bezalkoholowa
zorganizowana przez stowarzyszenia „Rodzina" i „Można Inaczej".
17.6  Obchody 60. rocznicy śmierci gen. Sikorskiego w MDK.
17.6  Na polu biwakowym w Dobce prezentacja 2. zeszytu
„Przyrodnika Ustrońskiego", wydanego przez UM i PKE.
18.6  Miejskie zakończenie roku szkolnego w domu kultury.
Najlepszym uczniom nagrody wręczał burmistrz.
19.6  Akcja strażników miejskich, gdy agresywny wilczur ter
roryzował turystów przed budynkiem wyciągu na Czantorię.
20.6  Turniej trampkarzy w piłkę nożną o puchar prezesa KS
„KuźniaInżbud".
21.6  Muchowe zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Ustro
nia, zorganizowane przez Koło UstrońWisła PZW.
27.6  100 lat skończył Paweł Wiencek z Polany. Życzenia skła
dali m. in.: 91letni brat Józef, burmistrz, przewodnicząca Rady
Miasta.
27.6  Początek 4. Festynu Miast Partnerskich. Przez 3 dni 
wystawy, koncerty, spotkania władz i mieszkańców Neukirchen
Vluyn (Niemcy), Hajdunanas i Budapesztu (Węgry), Luhacovic
(Czechy) i Pieszczan (Słowacja).
28.6  Oficjalne otwarcie zadaszonego amfiteatru.
29.6  Na stadionie „Kuźni" tysiące ludzi konsumowało zupę
z białej fasoli i wołowinę w sosie pomidorowym podczas Letnie
go Gotowania, zorganizowanego przez Lato z Radiem.
29.6  W Warszawie początek krajowego Kongresu SLD. Poseł
Jan Szwarc i Katarzyna Brandys w Radzie Krajowej partii.
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Kiedy się dokładnie przypatrzyć nazwom toponomastycznym na
mapach powstałych w ostatnich latach, może nawet dziesięciole
ciach, uparcie nasuwa się myśl, że ich twórcy nie postępowali ra
cjonalnie, że bodaj na chybcika wymyślali nowe miana, aby tylko
uaktualnić warstwę informacyjne/ nowej karty geograficznej. Do
tyczy to głównie map turystycznych, najbardziej popularnych, po
wszechnych.
Niegdyś raziło mnie pewne nazewnictwo najnowszych map Ma
zur (skąd zresztą pochodzę), czy Dolnego Śląska (kędy długo miesz
kałem ), ale od pewnego czasu, często sięgam po mapę pt.: „ Beskid
Śląski i Żywiecki" (Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kar
tograficznych Warsz.awaWrocław, bez. roku wydania). Na tej ma
pie  zapewne z. ostatnich lat  znajduję Cisownicę podzieloną na
cztery części o następujących nazwach: na wschodzie  Cisownica
Równia, na zachodzie  Cisownica Hławiczka, trochę wyżej na
prawo  Cisownica Bloki, niżej Cisownica Gospoda.
Zainteresujmy się tymi mianami: Cisownica Równia  jakaż to
osobliwa i piękna nazwa, nawiązująca do równicy, płaszczyzny;
Cisownica Hławiczka  na pewno związana z. mieszkańcem wsi,
Z osobą lub rodziną o tym nazwisku (cz.es. hlavićka  główka, gła
weczka); pozostały nam do omówienia dwie nowsze nazwy, przy
powstaniu których, ich twórcy się nie popisali.
Podczas wymyślania nazwy: Cisownica Gospoda, jej autorzy
mieli przecie do wyboru: Cisownica Centrum, Cisownica Kościół
czy Cisownica Straż. Pożarna (OSP), jednak wybrano: Cisownica
Gospoda. W moim przekonaniu dobre miana geograficzne  oprócz,
wartości językowych i obok walorów informacyjnych,
powinny
posiadać walory wychowawcze, a tych ostatnich nazwa Cisowni
ca Gospoda jest pozbawiona. Nie mówiąc już o tym, iż jak wiemy
kościół od wieków, jest trwalszą instytucją od gospody, czego do
świadczyliśmy w samej Cisownicy.
Podobnie chybiona jest brzydka nazwa Cisownica Bloki. „Słow
nik wyrazów obcych" Wł. Kopalińskiego (1994 r.) w ogóle nie re
jestruje wyrazu blok. „Słownik wyrazów obcych " PlWu sądzi,
to „duża bryła kamienna " albo „zespół budynków mających wspól
ne przeznaczenie "; do niedawna to słowo łacniej nam się kojarzy
ło z. czekoladą niż dużym budynkiem (ostatnio modne stały się blo
kowiska, blokersi). A przecie autorzy nazwy mieli do wyboru: Ci
sownica Osiedle czy Cisownica Krzyżówka.
Aliści jak znam życie nazwa Cisownica Gospoda przetrwa dłu
gie, długie lata, bo tak jak pieniądz gorszy wypiera pieniądz, lepszy
(Mikołaj Kopernik), tak nazwa gorsza wypiera nazwę lepszą.
Ryszard Kincel
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 Pszczoły teraz śpią  odpowiedział na moje pytanie o zwyczaje
miodonośnych owadów Jerzy Penkala. prezes ustrońskiego Koła
Pszczelarzy.  Był to dla nich niezwykle pracowity rok.
Zgodnie z tym. co mówi ustroński pszczelarz, warto zaopatrzyć
się w Ustroniu w miód lipowy. Na przełomie czerwca
i lipca, kiedy kwitły te drzewa, słońce pięknie przygrzewało, nie
padały deszcze. Kwiaty były wyjątkowo bogate w nektar. Miód
tego typu udał się znakomicie, a teraz, w porze angin i przeziębień
polecany jest szczególnie, bo bardzo dobrze wpływa na stan gór
nych dróg oddechowych.
 Miody z Ustronia wyróżniają się niezwykłym bogactwem
składników  chwali lokalne produkty J. Penkala.  Na nizinach
pasieki specjalizują się na przykład w miodach rzepakowych,
gryczanych, mniszkowyeh. Siłą rzeczy jest w nich ograniczona
liczba składników, bo pszczoły pobierają miód tylko z jednego
rodzaju kwiatów. U nas z różnych roślin, stąd bogactwo sma
ku i minerałów.
Gdy pytam w jakim sklepie kupować miód, prezes Penkala od
powiada, że w żadnym.
M I Ó D spadziowy  ciemny o s m a k u lekko żywicznym,
polecany głównie przy schorzeniach d r ó g oddechowych.
M I Ó D gryczany  kolor c i e m n o b r u n a t n y o s m a k u kon
t r o w e r s y j n y m , polecany przy z r a s t a n i u się kości po zła
m a n i a c h i przy miażdżycy.
M I Ó D a k a c j o w y  kolor słomkowy, długo się nie krysta
lizuje, polecany przy schorzeniach u k ł a d u p o k a r m o w e g o .
M I Ó D lipowy  kolor zielonkawy, a r o m a t y c z n y , działa
u s p o k a j a j ą c o i aseptycznie, polecany w przeziębieniach.
M I Ó D rzepakowy  b a r d z o jasny, szybko się krystalizu
je, zapach i wygląd po skrystalizowaniu, m a ł o apetyczny,
jcdnnk najlepszy przy schorzeniach serca.

M I Ó D m n i s z k o w y  k o l o r słomkowożółty, p o l e c a n y
w schorzeniach serca, w ą t r o b y i ogólnym osłabieniu.
M I Ó D wrzosowy  kolor c z e r w o n o b r u n a t n y , konsysten
cja galaretowata, polecany w schorzeniach d r ó g moczo
wych i prostaty.
M I Ó I ) wielokwiatowy  kolory różne od jasnych do ciem
nych, polecany przy alergiach i k a t a r z e siennym.

22 grudnia 2003 r.

 Dlaczego ustroniacy mieliby kupować miód z daleko położo
nych pasiek, skoro mogą skorzystać z naszego dobrodziejstwa?
Ceny nie są wyższe niż w sklepie, a n a p r a w d ę m a m y się czym
pochwalić. Miodów z Czech bym nie polecał, ponieważ tak ni
ska cena, nie może zagwarantować d o b r e j jakości. Pow tarzam
jeszcze raz, jeżeli chcemy kupić miód bardzo d o b r e j jakości,
z pewnego źródła, u d a j m y się do któregoś z ustrońskich psz
czelarzy.
W naszym mieście jest kilkadziesiąt pasiek, a pszczelarze go
spodarują razem z pszczołami, na kilkuset ulach. Miód na tym
terenie zbiera się trzy razy w roku. W Ustroniu zbiory zaczynają
się w maju. po kwitnieniu drzew owocowych  jabłoni, śliw. gru
szy oraz mniszka lekarskiego. Bardzo miododajne są agresty. Jako
pierwszy gotowy jest miód wiosenny wielokwiatowy, zdaniem
naszego rozmówcy, od 40 lat zajmującego się hodowlą, najlepszy.
 Miód wielokwiatowy jest trochę niedoceniany, bo niektórzy
mogą myśleć, że j a k jest ze wszystkiego, to jest do niczego. Moim
zdaniem najlepszy, najbogatszy w składniki i warto go jeść
o każdej porze roku  tłumaczy J. Penkala.  Każdy człowiek
powinien dla zdrowia zjadać p r z y n a j m n i e j kilka kilogramów
miodu rocznie. Najkorzystniej spożywać miód z pieczywem,
23 łyżki dwa razy dziennie, dzieci 23 łyżeczki. Wśród pszcze
larzy jest wielu aktywnych panów w podeszłym wieku. To naj
lepszy dowód, że miód choć ciągle u nas niedoceniany, pomaga
utrzymać zdrowie i formę.
Warto zaznaczyć, że prawdziwy miód krystalizuje się już po
dwóch trzech miesiącach, więc jeśli kupujemy słoiki w sklepie,
sprawdźmy datę produkcji i potem konsystencję. Jeśli będzie to
miód z tegorocznych wakacji, powinien już być scukrzony. Gdy
taki nie jest. słuszne są nasze podejrzenia, że producent dodawał
cukru. Miód można ponownie doprowadzić do stanu płynnego bez
obawy, że straci wartość. Trzeba go podgrzewać, trzymając słoik
w wodzie, maksymalnie do temperatury 45 stopni.
Produkcja miodu nie należy ani do tanich, ani do łatwych. Trze
ba mieć duże doświadczenie, żeby nie zmęczyć owadów, a jedno
cześnie uzyskać jak najwięcej miodu. Trzeba odpowiednio pobie
rać produkt ich pracy, a w okresie jesiennozimowym dokarmiać.
Te, które wyszły z komórek od sierpnia do października muszą
przeżyć do połowy maja, żeby wydać na świat następne pokole
nie. Jeśli pszczelarz nie zadba o owady na przednówku, może tyl
ko pójść do ula i posprzątać.
Trzeba oszczędzać pszczoły. Największy ich rozwój następuje
w maju i czerwcu, jeśli ich będzie za dużo, to będą się roić czyli
tworzyć nowe rodziny i uciekać z pasieki. Doświadczony pszcze
larz nie pozwoli się pszczołom roić. Znajdzie swoim podopiecz
nym pracę  odbudowywanie ramek, zamykanie ich woskiem.
Konieczne są również lekarstwa, bo w latach 80. pszczoły zaczęły
chorować. Plaga przyszła do nas ze wschodu i w ciągu trzech lat
zdziesiątkowała pasieki. Ministerstwo Rolnictwa nie spieszyło się
z podejmowaniem odpowiednich kroków. Pszczelarze pozostawie
ni sami sobie, zanim doszli do tego. jaki pasożyt atakuje i jak go
zwalczać, nie ustrzegli się przed chwilowym zastosowaniem szko
dliwego dla pszczół lekarstwa. Teraz medykamenty wpisane są po
prostu w koszty i są stosowane na bieżąco.
Monika Niemiec
P Y Ł E K to bogate źródło makroelementów, witamin, ami
nokwasów i soli mineralnych. Polecany przy osłabieniach,
zawiera aminokwasy, jest koncentratem witamin A, B I , B6,
BI2, C, E , PP, K oraz zawiera potas, fosfor, wapń, magnez,
żelazo, srebro, złoto, kobalt, m a n g a n . Badania naukowe wy
kazują pozytywne działanie pyłku na funkcjonowanie or
ganizmu człowieka. Spożywając go otrzymujemy dobre wy
niki w leczeniu anemii, biegunek, chronicznych zaparć, cho
rób układu nerwowego. Powoduje również obniżenie ciśnie
nia, zawartości c u k r u we krwi oraz reguluje siły psychiczne
i fizyczne. N a j l e p i e j spożywać 1015 m g pyłku dziennie
w podzielonej dawce r a n o i wieczorem, zmieszany z mle
kiem albo innymi płynami. Jerzy Penkala podkreśla, że na
leży kupować pyłek nie w proszku, a w granulacie, bo jest to
jego n a t u r a l n a postać. J e d n a k w tej n a t u r a l n e j postaci nie
może być przyswojony przez ludzki żołądek, ponieważ naj
cenniejsze substancje otacza woskowa warstwa. Przed je
dzeniem, pyłek trzeba trochę utłuc w moździeżu lub lekko
zmielić w młynku do kawy.
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WYPIESCIC MEBEL
Rozmowa
z Dariuszem Brachaczkiem,
miłośnikiem i uzdrowicielem
antyków
Skąd u młodego człowieka zainteresowa
nie starociami?
Renowacją antyków zajmuję się od 15 lat,
ale ta przygoda zaczęła się od podpatrywa
nia ojca przy pracy. Zawsze mówił: „Wiesz,
te antyki to taka ciężka robota. Zawodzie
się rozwija, lepiej idź w kierunku rehabili
tacji". I tak się stało  jestem masażystą
w Szpitalu Reumatologicznym. Jednak już
kiedy byłem małym dzieckiem, wiedzia
łem. że antyki, to będzie moja życiowa pa
sja. Bardzo lubiłem obserwować tatę przy
pracy, poznawać tajniki odnawiania starych
mebli, odkrywać tajemnice mechanizmów
zegarowych.
Chyba nie wystarczy się interesować an
tykami, żeby j e uzdrawiać. Potrzebne są
choćby zdolności manualne.
Widocznie takie odziedziczyłem, bo nie
miałem z tym nigdy kłopotu. Zręczne ręce
każdemu przedmiotowi mogą przywrócić
dawną świetność, ale sztuka konserwacji to
0 wiele więcej. Myślę, że to moje dziedzic
two po ojcu, który w branży renowacji, na
Podbeskidziu nie miał równych. Byłem też
uczniem ustrońskiego Technikum Mecha
nicznego i tam wiele się nauczyłem. Kuź
nictwo było nam wbijane do głowy sku
tecznie i kiedy 15 lat temu poszerzyłem
swoją działalność o powozy konne, wiedza
1 umiejętności, nabyte w szkole średniej
bardzo się przydały.
Z z a a n g a ż o w a n i a , z jakim mówi p a n
o p o w o z a c h , wnoszę, że są o n e p a n a
oczkiem w głowie.
To rzeczywiście coś wyjątkowego w mo
ich zbiorach. Do tego stopnia, że tworzę pod
Czantorią powozownię, w której znajdą się
bardzo interesujące eksponaty. Na przykład
kareta z przełomu XVIII i XIX wieku. Moi
znajomi zauważyli ją w jednym z gospo
darstw. podczas wakacji na Mazurach. Zna
jąc moje zainteresowania, od razu mnie
powiadomili. Nie miała wprawdzie kół, ale
za to oryginalne kryształowe szyby, siedze
nia ze skórzaną tapicerką, a w schowku na
drzwiach znajdowały się srebrne monety.
A skąd pan „ściąga" stare powozy?
Skąd tylko się da. Najlepszy przykład tej
karety. Często przypadkowo otrzymuję in
formacje, że gdzieś w stodole rozsypuje się
bryczka. Bywa, że połowa części jest do
wyrzucenia. Kupuję ją i czasem dopiero po
roku żmudnej pracy doprowadzam do nor
malnego stanu.

Przyjaźni się pan z wybitnymi rzemieśl
nikami i tu od razu nasuwa się pytanie,
czy oni nie mają synów, wnuków, którym
chcieliby przekazać swój dorobek?
Nie zawsze udaje się wpoić dzieciom za
miłowanie do obcowania ze starymi przed
miotami. nie każdy ma do tego smykałkę.
Mnie ojciec nie namawiał do zawodu, jak
już mówiłem, wręcz odradzał, ale ja już się
taki urodziłem. Jednak większość fachow
ców. których znam, ma podstawowy pro
blem  brak następcy. Często schedę po
uznanych kolekcjonerach, rzemieślnikach
otrzymują laicy. Bezcenne przedmioty
sprzedawane są za grosze lub. co gorsza,
lądują na śmietniku.
O t r z y m u j e m y w s p a d k u po k r e w n y m
stare meble, obrazy, zastawę. Chcemy
dowiedzieć się, ile to jest warte.
Mogę powiedzieć tylko jedno. Jest w Ustro
niu taki Darek Brachaczek, który bezinte
resownie przyjedzie i określi wartość spad
ku. Nie jestem biegłym, więc nie zrobię
formalnej ekspertyzy, ale na pewno po
wiem, z jakiego okresu pochodzą dane
przedmioty, kto je wykonał, ile są warte.
Często odbieram takie telefony: „Panie
Darku, czy mógłby pan przyjechać, bo my
tu znaleźliśmy coś na strychu". Potem moż
na oddać mi do odnowienia meble, zegary,
powozy konne. Albo sprzedać stare meble,
które po pełnym remoncie znajdą inny dom.
Nigdy nie odmawiam, bo wartościowe, nie
tylko w sensie materialnym, przedmioty,
często znajduje się przypadkowo. Bardzo
często jeżdżę na przykład do Czech.
Dlaczego a k u r a t do Czech?
Zauważyłem, że Czesi są bardzo konser
watywni i przywiązani do tego, co posia
dają. Nie mówię o nowobogackich, tych.
których widzimy wracających z wikliną
z cieszyńskiego targu. Jest wiele rodzin, któ
re jeżdżą na przykład skodą 105 z 1972
roku, mimo że właściciel już dawno ma
pieniądze na nową felicję. W takich domach
znajduję bardzo ciekawe antyki. Obok sta
rego mebla może wisieć tandetny bukiet
sztucznych kwiatów, ale dajmy na to kre
dens, dalej jest używany. Do czasu aż

w końcu trzeba go wymienić albo odrestau
rować. Ten przepiękny kryształowy żyran
dol. który wisi przed nami. przywiozłem
z Republiki Czeskiej. To jest Maria Teresa,
wykonana przez mistrzów po I wojnie świa
towej. Polecam wszystkim miłośnikom sta
roci giełdy za naszą południową granicą.
A j a k się ma ją d o tego przepisy celne?
Nasze prawo zezwala na przywożenie an
tyków. nie można ich wywozić. Czeskie
przepisy są bardziej liberalne. Ważniejsze
od zachowania w kraju wartościowych
przedmiotów, są dla nich pieniądze, które
zostaną po sprzedaży antyków. Ze wzglę
du na moje czesko brzmiące nazwisko
i znajomość języka jestem zadomowiony
na tamtejszym rynku, mam wielu przyja
ciół z branży.
Interesuje się pan i uczy fachu od dziec
ka. Czy można na tym poprzestać?
Absolutnie nie. Żeby być dobrym, trzeba
się cały czas uczyć i to nie tylko z książek.
Wydawnictw tematycznych jest wiele, od
pozycji starych po nowoczesne, ilustrowa
ne przewodniki. W dzisiejszych czasach,
najważniejsze jest wiedzieć, czy dany
przedmiot, nie pochodzi z kradzieży. Uka
zuje się miesięcznik „Antykwariusz",
w którym na bieżąco znajduję informacje
0 skradzionych przedmiotach. Są tam rów
nież podane przykładowe ceny obrazów
1 wszystko to. co dobry antykwariusz po
winien wiedzieć.
K r ą g p a n a zainteresowań jest b a r d z o
szeroki: od powozów, przez meble, zega
ry p o o b r a z y . P o r o z m a w i a j m y t e r a z
o malarstwie. Czy ustroński antykwa
riusz ma szansę wejść w posiadanie prac
znanych malarzy?
Oczywiście. Poluję na perły malarstwa,
a na nie jest największy popyt. Mogę po
chwalić się pięknym obrazem Teodora Ak
sentowicza. który rozmiłowany był w gó
ralach huculskich. Mam przepiękny portret
góralki jego autorstwa, a także „Kokosz
kę" Kędzierskiego, dzieła Szermentowskie
go. W moich zbiorach znajdą się też cztery
Kossaki, a jako ciekawostkę powiem, że nie
tylko Wojciecha Kossaka, ale również jego
brata.
Pan  absolwent Technikum Mechanicz
nego, z zawodu masażysta, zna się lepiej

O k o w a l s t w i e wiele n a u c z y ł się p a n
w ustrońskini technikum. A o zegarach?
Jeśli chodzi o zegary, to miałem szczęście,
że moim znajomym jest znany zegarmistrz
pan Pieczonka. U niego wiele nauczyłem
się o mechanizmach. Teraz potrafię napra
wić prawie każdy zegar, a jeśli mam pro
blemy, zwracam się do zaprzyjaźnionych
wybitnych fachowców, często już starszych
ludzi. Prowadzimy handel wymienny  ja
służę masażami, a oni swoją wiedzą i do
świadczeniem.
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na sztuce niż niejeden humanista z wy
ższym wykształceniem.
To zawsze była moja pasja, a teraz jeszcze
spore doświadczenie. W lecie przychodzą
do mnie studenci historii sztuki z Torunia,
gdzie na Uniwersytecie Mikołajka Koper
nika kształci jedyny w Polsce wydział kon
serwatorski. Mówią: „Panie Darku, pro
szę nam pokazać, jak się polituruje, bo
znamy to z teorii, a chcielibyśmy zoba
czyć". Żeby w meblarstwie coś odnowić,
trzeba wszystko robić starymi, prymityw
nymi metodami. Uzupełnia się pieczoło
wicie każdy brakujący szczegół, stosuje się
stare metody z użyciem naturalnych środ
ków. Meble fornirowane poleruje się ręcz
nie szelakiem, te z litego drewna  psz
czelim woskiem. Nawet klej jest taki. jak
osiemdziesiąt lat temu.
Skąd pan bierze te materiały?
Trzeba jeździć na targi staroci, gdzie ku
puje się nie tylko antyki, ale też wszystko,
co jest potrzebne do ich konserwacji. A na
przykład szelak czyli żywicę figowca spro
wadzam z Wiednia. Politura to nic inne
go. jak szelak rozpuszczony w spirytusie.
Teraz jest o tyle łatwiej, że są już specjal
ne sklepy, w których kupują artyści, lu
dzie sztuki i tam również można się w nie
które materiały zaopatrzyć lub zamówić.
Najbliższy taki sklep jest w BielskuBia
łej. Kiedyś musiałem prosić o przysługę
kogoś, kto wybierał się za granicę. Nie
wszystko jednak można kupić. Często się
zdarza, że kiedy pracuję nad starym zega
rem, kilka miesięcy szukam potrzebnej
części u starych zegarmistrzów, na gieł
dach. Jeśli się uda, dokładny czas wska
zywać będzie zegar i stuletni. Dlaczego by
nie?
Mówimy o b a r d z o różnych przedmio
tach, wspólne dla nich jest tylko to, że są
stare. W p a n a profesji konieczna jest
chyba specjalizacja?
I to bardzo wąska. Robię różne rzeczy, ale
mogę powiedzieć, że s p e c j a l i z u j ę się
w zegarach i powozach. Mam przyjaciela,
który jest rewelacyjnym fachowcem, jeśli
chodzi o broń białą, znajomego mistrza
świata w dziedzinie malarstwa. Ale jeśli już
chodzi o obrazy, to konieczne jest jeżdże
nie na ekspertyzy do najlepszych placówek,
na przykład do Muzeum Narodowego
w Warszawie, w Krakowie. Ja mam urzą
dzenie do prześwietlenia falami U V i mogę
od razu sprawdzić, czy sygnowanie nie jest
podrobione.
Nie ma podbierania klientów, konkuren
cji wśród a n t y k w a r i u s z y ?
Oczywiście każdy szuka możliwości za
rabiania pieniędzy, ale w naszym fachu
pracują głównie pasjonaci. Przyjęło się,
że antyki to dziedzina, na której można
zrobić kokosy i duże domy aukcyjne na
pewno zarabiają poważne pieniądze. Dla
pojedynczego antykwariusza nie ma zna
czenia jeden klient, jeśli będzie ..pode
brany", źle obsłużony, na przykład z po
wodu braku czasu. Tu chodzi o renomę,
prestiż, dobre imię. Te pojęcia wśród
moich przyjaciół są bardzo szanowane.
W Ustroniu działa około 30 warsztatów
stolarskich. Żaden nie odnawia antyków.
Dlaczego? Bo to się nie opłaca. Jest to
tak pracochłonne zajęcie, że gdyby prze
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liczyć zarobek na godzinę pracy, wypa
da bardzo mizernie.
Czy p o m a g a p a n u p r a c a w uzdrowisku
i codzienny k o n t a k t z osobami z całej
Polski i zagranicy?
To jest specyfika tego miasta. Mieszkając
na prowincji można spotykać się z ludźmi
sztuki, aktorami filmowymi, teatralnymi,
profesorami, dziennikarzami, politykami,
osobami z pierwszych stron gazet. Pochwa
lę się. że na przykład pan Gajos jest moim
stałym klientem. Mimo że przyjeżdżają tyl
ko na krótki czas. żeby się podleczyć, dzi
siejsza technika daje możliwości stałego
kontaktu. Mam aparat cyfrowy i za pomo
cą internetu przesyłam zdjęcia, wiedząc, co
konkretnie interesuje danego człowieka.
Ale własnej strony internetowej nie mam.
bo niestety żyjemy w bardzo niebezpiecz
nych czasach i ogólnie dostępne informa
cje mogą być wykorzystywane nie tylko
przez miłośników sztuki, ale również przez
złodziei. Kontaktuję się bezpośrednio z
klientami i oni ze mną. Na przykład ostat
nio przedstawicielka dużej firmy zamawiała
większą liczbę mebli i ceramiki do wypo
sażenia siedziby. Szukam odpowiednich
przedmiotów w Czechach, na Słowacji,
ostatnio nawet na Łotwie i wysyłam zdję
cia. Bywa tak, że mieszkańcy aglomeracji,
mają antykwariaty po sąsiedzku, ale na co
dzień brakuje im czasu. Dopiero, kiedy
przyjadą na leczenie, pozwalają sobie na
zainteresowanie sztuką i wtedy trafiają do
mnie.
Czy p a n a ustrońscy klienci różnią się
gustami i podejściem do sztuki od osób
z dużych miast?
Nie, nie ma znaczenia miejsce zamiesz
kania. Przede wszystkim antyki nie są dla
wszystkich. Są dla ludzi, którzy czują du
szę takiego mebla. Ale dzisiaj jest wielu
klientów, którzy mają pieniądze i pod
chodzą do antyków snobistycznie. Na za
sadzie, że wypada mieć antyk. Chcą ume
blować mieszkanie w sposób modny,
dzwonią i mówią: „Panie Darku potrze
buję Kossaka, Wojciecha Kossaka". Nie
o pieniądze tu chodzi. Im wyższe wy
kształcenie, tym poważniejsze podejście

do sztuki. Na giełdach staroci można ku
pić wartościowe przedmioty za niewy
górowane ceny. Można znaleźć ciekawe
eksponaty w domach, na strychach. Tyl
ko trzeba to umieć docenić.
Kto należy do pana klientów?
Moje prace można oglądać w muzeach,
izbach regionalnych, w siedzibach firm,
lokalach, w prywatnych kolekcjach. Odwie
dzają mnie Austriacy, Niemcy, Czesi, oby
watele krajów byłego ZSRR. ludzie z całej
Polski, z tak wielu różnych miejsc, że trud
no je wymienić. Z Polski nie wolno wywo
zić antyków, ale można je przywieźć, od
dać mi do renowacji i zabrać z powrotem.
Jedyna możliwość wywozu antyków z na
szego kraju to forma mienia przesiedlenia
i w ten sposób pamiątki rodzinne wywozi
ła pani mieszkająca w Nowym Jorku. Naj
pierw jednak odnawiała je u mnie. więc
mogę się pochwalić, że moje dzieło można
spotkań za Oceanem Atlantyckim. Ale rów
nież w dalekiej Australii. Kiedyś zamożny
mieszkaniec Sieradza, będąc w Ustroniu na
kuracji, trafił do mojej pracowni. Odwie
dzał mnie potem przez dwa tygodnie, ob
serwował co robię i na koniec stwierdził,
że wszystko kupuje. Myślałem, że to żart.
Ale on stwierdził, że chce to wywieźć do
Sydney. Tłumaczyłem, że polskie przepisy
na to nie pozwalają. Okazało się, że pan
mieszkał na stałe w Australii, a teraz przy
jechał po syna. Zabierają meble rodowe, ale
chcą jeszcze dokupić antyki. Z Sieradza
przyjechał konserwator zabytków i wydał
wszystkie konieczne zezwolenia. Dostałem
potem pamiątkowe zdjęcie z umeblowane
już domu. Takie sytuacje się zdarzają, ale
muszę podkreślić, że jestem zdecydowa
nym przeciwnikiem wywożenia zabytko
wych przedmiotów z kraju.
J a k i e jest pana zdanie o bardzo popu
larnych teraz meblach znanej szwedzkiej

firmy?
Powtórzę za jednym z moich klientów, któ
ry mówi. że kupuje antyki, bo jest za bied
ny na to, żeby kupować meble, o których
pani wspomniała.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
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KOBIETA BIZNESU
Właścicielka Grupy „Mokate" otrzymała nagrodę za kreatyw
ność i tworzenie nowych miejsc pracy, przyznaną przez Polską
Radę Biznesu. Teresa Mokrysz została Businesswoman'2003.
 O d b i e r a m to wyróżnienie w imieniu tych wszystkich, któ
rzy od 11 lat ciężko p r a c u j ą na rynkową pozycję naszej firmy
i naszych m a r e k  powiedziała utytułowana szefowa ustrońskiej
firmy  Cieszę się, że nasze zaangażowanie dla gospodarczego
rozwoju naszego regionu, jest dostrzegane także przez kręgi
opiniotwórcze.
Polski Klub Biznesu, obchodzący w tym roku 14. rocznicę po
wstania. jest najstarszą w Polsce organizacją, skupiającą przed
siębiorców prywatnych. Co roku honoruje osoby z branży, ale
nie tylko członków PKB. W minionych latach laureaci potwier
dzili zdolność skutecznego działania, mocną pozycję w gospo
darce, czystość zasad i metod postępowania. Za działalność w
mijającym roku obok T. Mokrysz, utytułowano m. in.: prezesa
towarzystwa ubezpieczeniowego ..Warta", prezesa firmy „Cen
tertel" oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata
Coxa.
Dziś „Mokate" trzyma w ręku 70% krajowego rynku kaw cap
puccino, zostawiając daleko w tyle Nescafe, Maxwell i inne kon
cerny. Znajomość znaku firmowego sięga 93%, 92% klientów
jest wiernych marce. Oprócz swoich firmowych kaw. produkuje
śmietankę do kawy i różne rodzaje herbat. W Ustroniu działa
kompleks liczący 14.000 m 2 powierzchni. Niedawno powstał jesz
cze większy kombinat o powierzchni ponad 30.000 m2, w odda
lonych o 30 km Żorach, zlokalizowany w obrębie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Grupa „Mokate" obejmuje trzy
przedsiębiorstwa na terenie Polski oraz trzy w Czechach, na Sło
wacji i na Węgrzech. Zatrudnia 1000 osób.
(ch)
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2.8  Poezja śpiewana w amfiteatrze w wykonaniu ustroniaka
Szymona Marszałka i Daniela Pietrzyka.
4.8  Podpisano porozumienie między Ustroniem a Nydkiem
o wspólnym wykonaniu projektu zagospodarowania Czantorii.
Na ten cel, 10.000 euro dostaniemy z Unii.
7.8  Inauguracja Lata z Filcharmonią Śląską.
10.8  Wybory Miss Wakacji z Aldoną Orman („Klan"), Dariu
szem Michalczewskim, Izabelą Trojanowską, Andrzejem Gra
bowskim, zespołem Rampa. Najpiękniejsza  Sylvia Pogorzelski
z USA.
15.8  Obchody Dnia Wojska Polskiego, 83. rocznicy Bitwy War
szawskiej i 59. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
16.8  Kabaretowy Dobry Wieczór odbył się w amfiteatrze. Miesz
kańców Ustronia i gości bawił Maciej Stuhr, Andrzej Grabow
ski, Grzegorz Halama, Kabaret Moralnego Niepokoju, Rak, za
chwycał Jacek Wójcicki.
20.8  Z organizowanych przez Fundację św. Antoniego kolonii
w Soli koło Zwardonia wróciły ustrońskie dzieci.
22.8  Ustroński Torg rozpoczął obchody Dni Ustronia.
22.8  W Muzeum promocja książki Wandy Mider „Na ustróń
skóm nute" i Władysława Majętnego „Opowiadania gwarowe ze
Śląska Cieszyńskiego".
23.8  Pokaz umiejętności strażackich na ustrońskim rynku.
23.8  12. Bieg Romantyczny nad Wisłą.
24.8  O godz. 9.00 msza św. w kościele św. Klemensa otwiera
dzień Ustrońskich Dożynek. Do popołudnia na boisku przy Mu
zeum czynna była wystawa drobnego inwentarza, o godz. 14 ru
szył korowód, który obejrzała rekordowa liczba widzów, o godz.
15. obrzęd na deskach w amfiteatrze, do białego rana zabawa na
kręgu tanecznym.
29.8  Otwarcie Muchowych Mistrzostw Polski, organizowanych
przez bielski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.
29.8  Koncert Roberta Janowskiego i znanego z teleturnieju „Jaka
to melodia" zespołu „Akt". Przed koncertem wokalista podpisy
wał tomiki swoich wierszy w księgarni „Matras".
30.8  Młodzieżowy koncert charytatywny na rzecz rozbudowy
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
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1.9  O godz. 12 zawyła syrena przy Pomniku Pamięci Narodo
wej. Wspominano rok 1939.
I.9  Zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgim
nazjalnych. Na emeryturę przeszedł Roman Tomica, zastąpił go
Henryk Bujok.
6.9  Międzygminne zawody sportowopożarnicze OSP z Ustro
nia i Brennej. Super Puchar został w naszym mieście.
6.9  Otwarcie nowego zakładu „Ustronianki" na Jelenicy.
7.9  Jubileuszowy, 10. Marszobieg na Czantorię.
I I . 9  W „Leśniku" początek 103. zjazdu Polskiego Towarzy
stwa Leśnego.
16.9  Z rąk ministra rolnictwa, Kazimierz Wawrzyk, złotnik
z Ustronia, odebrał pierwszą nagrodę, zdobytą w Ogólnopolskim
Konkursie Sztuki Ludowej.
21.9  Nabożeństwo z okazji dwudziestej rocznicy poświęcenia
kościoła ewangelickoaugsburskiego Apostoła Mateusza w Po
lanie.
23.9  Powiatowe zawody sportowopożarnicze na stadionie
w Ustroniu. OSP Centrum  2. miejsce, OSP Polana  8.
23.9  Znane osobistości Śląska Cieszyńskiego czytały fragmen
ty książki „Korzeniami wrosłem w ziemię". Spotkanie odbyło
się z okazji 90. rocznicy urodzin prof. Jana Szczepańskiego
w „Prażakówce".
26.9  Pasowanie na pierwszoklasistów i festyn szkolny w Nie
rodzimiu.
27.9  Nowy Rok Żydowski  5764 wspólnota Drzewo Oliwne
obchodziła w budynku Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Mi
sja" przy ul. 3 Maja.
27.9  W Światowym Dniu Serca  bezpłatne badania na Zawo
dzili, organizatorem których była PolskoAmerykańska Klinika
Serca i Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe.
27.9  W „Tulipanie" początek dwudniowego kongresu Polskie
go Towarzystwa Akupunktury.
27.9  Brązowy medal dla Bolesława Mrozińskiego z TRS „Siły"
na Mistrzostwach Świata Weteranów w Biegach Górskich.
28.9  W Muzeum wernisaż twórczości artystów niepełnospraw
nych z okazji 5lecia istnienia Ewangelickiego Stowarzyszenia
„Maria Marta".
30.9  Zebranie mieszkańców osiedla Ustroń Górny. Wybrano
Zarząd, prezesem został Arkadiusz Gawlik.
30.9  Wieczornica w Muzeum z okazji 90. urodzin prof. Jana
Szczepańskiego.
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ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW
6 grudnia w MDK „Prażakówka" odbyło się uroczyste wrę
czenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie. W stanie małżeńskim wspólnie 50 lat prze
żyli: J a n i n a i J a n C h o j n a c c y , Emilia i J a n C i e ś l a r o w i e .
Agnieszka i Karol Cieślarowie, Stefania i Rudolf Dziadko
wie. Aniela i Czesław Koconiowie, E w a i E d w a r d Poloczko
wie. Helena i J a n Romanowie. A n n a i Rudolf Stecowie, Hali
na i Leon Stępowscy, Anna i J e r z y Sliwkowie, Helena i Karol
Szostokowie, W a n d a i Karol Szturcowie. Teresa i Józef Szy
malowie. Anna i Józef Wróblewscy. Odznaczenia wręczali: prze
wodnicząca Rady Miasta Emilia C z e m b o r i burmistrz Ireneusz
Szarzeć. Wzniesiono uroczysty toast.
 To szczególna uroczystość dla państwa, dla waszych rodzin,
ale również dla całego miasta  mówiła podczas uroczystości
E. Czembor.  Nasz wielki myśliciel Tadeusz Kotarbiński po
wiedział, że dobrze będzie n a m się działo wtedy, kiedy będą
współpracować młode ręce i stare głowy. To dobrze, że może
my liczyć n a państwa doświadczenie, na państwa pomoc, n a
państwa życiową m ą d r o ś ć .
 Z największym szacunkiem i radością witam p a ń s t w a na
dzisiejszej uroczystości w imieniu władz miasta, ale i nie tyl
ko miasta, bo dyplomy n a d a j ą władze państwowe  mówił I.
Szarzeć.  Pani przewodnicząca powołała się na profesora Ko
tarbińskiego, a j a chciałbym przytoczyć myśl profesora Szcze
pańskiego, który pisał o tym, j a k wszystko na Śląsku Cie
szyńskim się kształtowało. Chcielibyśmy być wierni tym tra
dycjom. Profesor pisał, że wszystko zaczynało się od chodni
ków, ścieżek, które wydeptywali ludzie. Chodniki były p o to,
żeby po nich chodzić. Potem robiły się z tego drogi, wielkie
cele. To właśnie państwo byliście realizatorami tego, co wy
myślił profesor Szczepański.
Na zakończenie ze swym programem wystąpiła Dziecięca Es
trada Ludowa „Równica".
(ws)

Ludeczkowie roztomili, cóż sie tak starocie
Przeca zas Boże Narodzyni do świyncynio mocie.
Toż choć żeście utropióni łod wszelijaki roboty,
machnijcie przeca rynkom na codziynne kłopoty.
Uśmiychnijcie sie roz za czas do siebie
wmówcie se. że Wóm dobrze jak w niebie.
Cosi na stół w ,, Biedronce " łacno se kupicie
jyny tam nie myście ło samym kwicie.
A dzieckóm pod goiczek sprowcie co na ucieche,
chociaż by to było kupione na kreche.
Życzym Wóm też Aniołka
bogatego
i jeszcze humoru wiesiołego.
Ą pawiym Wóm na pocieszyni,
Że za rok zaś bydzie Boże Narodzyni.
Tóż miyjcie sie fajnie ludeczkowie mili,
nie jyny we świynta. ale w każdej chwili.
Kolyndnik
22 grudnia 2003 r.

POWITAMY
ROK 2004
Święta Bożego Narodzenia
i zabawy sylwestrowe w gór
skiej, śnieżnej scenerii to dla
przyjeżdżających do Ustronia
osób, niezapomniane wrażenia.
Jednak nawet jeśli Czantorii
i Równicy nie pokryje gruba,
biała czapa, nie zabraknie go
ści. W kilku hotelach i domach
wczasowych użyto słowa „nad
komplet", żeby określić ilu za
wita turystów na Zawodzie i do
Jaszowca. Inna odmiana to „po
nadkompler jak informowano
nas w „Chemiku".
W tym roku, do „Ziemowi
ta" można było przyjechać na
turnus z balem sylwestrowym
i nie brakło chętnych na taką
ofertę. Wszystkie miejsca są
zajęte, a Nowy Rok imprezowi
eze witać będą z orkiestrą, pro
wadzącą cały wieczór. W „On
draszku" na przełomie roku za
mieszka prawie 100 osób. Do
rośli bawić się będą na balu, na
którym można wygrać siedmio
dniowy pobyt w Augustowie,
obejrzeć iluzjonistę i pokaz
sztucznych ogni. Dużym powo
dzeniem cieszył się też Sylwe
ster w „Tulipanie", bo teraz już
można przyjechać tylko na tur
nus świąteczny. Bal będzie
w stylu tropikalnym pod hasłem
„Trochę lata w środku zimy".
Gorące rytmy do tańca zapew
ni zespół muzyczny. Pięcio
gwiazdkowy hotel „Belweder"
zaprasza na Sylwestra za 777 zł
od osoby na bal przy muzyce
na żywo lub za 444 zł na dys
kotekę. Przyjadą mieszkańcy

głównie centralnej Polski i Ślą
ska, ale również Wybrzeża oraz
obywatele Niemiec. Austrii,
Włoch. Hiszpanii. Będzie oczy
wiście pokaz sztucznych ogni.
Z przeprowadzonych roz
mów wynika, że o godz. 0.00
w nocy z 31 grudnia 2003 roku
na I stycznia 2004 roku niebo
nad naszym miastem rozblyśnie
feerią barw. Do wszystkich po
kazów na Zawodzili i Jaszow
cu dojdą jeszcze fajerwerki
miejskie, które będzie można
oglądać choćby z ustrońskiego
rynku. Tam tradycyjnie zbiorą
się mieszkańcy i goście. Z gło
śników popłynie muzyka, ą o
północy strzelą szampany. Ży
czenia złożą ci, którzy Sylwe
stra spędzają w domu, w gro
nie rodziny, znajomych lub
w okolicznych lokalach. Bale.
przyjęcia, imprezy organizują
prawie wszystkie restauracje,
puby. Niektóre nie prowadzą
sprzedaży wejściówek, a jedy
nie rezerwację miejsc, (mn)

Kolejny numer
Gazety Ustrońskiej
ukaże się
już tradycyjnie,
w czwartek,
8 stycznia 2004 r.
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KOLĘDY GAMY 2
Od trzech lat w Gimnazjum nr 2 działa zespół wokalny prowa
dzony przez pana Janusza Śliwkę. Od czerwca br. nosi nazwę
„Gama 2". W latach poprzednich występował samodzielnie w mini
koncertach kolęd oraz wspólnie z „ Czantorią" i Chórem Ewange
lickim. Dorobek zespołu postanowiliśmy utrwalić na płycie kolęd
pt: „Idzie kolęda ... ", którą dedykujemy wszystkim naszym spon
s o r o m i d o b r o c z y ń c o m . Płyta d o s t ę p n a b ę d z i e w sekretariacie G  2

po Nowym Roku jako cegiełka na rozwój naszej szkoły.
Nagranie to powstało dzięki p. C z a p k o m , p. Kaniom,
p. J. Śliwce, p. A. Kędzierskiemu, p. Kowalom, p. Husarom, p.
A. Czudek . p. A. Gluzie , p. Kubalom i p. P. Śliwce (druk w K2)
za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dyrektor G2
Maria Kaczmarzyk

^ALFAPARF MILANO®
P i o t r H u s a r , U s t r o ń , ul. D a s z y ń s k i e g o
t e l _

O
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Zdrowych i Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym Roku
2004

PAZDZIERNIK 200
4.10  Zmarła dr Teresa Halina Budzisz.
4.10  Pasowanie uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawo
wej nr l.
8.10  Immatrykulacja roku akademickiego Wyższej Szkoły In
żynierii Dentystycznej w Ustroniu.
I I . 10  Wieczornica poświęcona Janowi Wantule z symbolicz
nym odsłonięciem pamiątkowej tablicy, która zawisła na budyn
ku Muzeum.
I I . 10  Koncert charytatywny Dziecięcej Estrady Regionalnej
„Równica".
12.10  Obchody 220lecia parafii ewangelickoaugsburskiej
i 40lecia ordynacji ks. dr. Henryka Czembora. W kościele od
słonięcie tablicy upamiętniającej ustrońskich proboszczów.
12.10  Przy Pomniku Pamięci Narodowej obchody 60. rocznicy
bitwy pod Lenino i powstania I Dywizji im. T. Kościuszki.
12.10  W kościele św. Klemensa msza św. w intencji pomordo
wanych w Katyniu.
12.10  Dożynki w Lipowcu.
13.10  Rozpoczęcie Europejskiej Konferencji Wspólnoty Ro
boczej dzieła im. Gustawa Adolfa i Ewangelickiej Diaspory
z udziałem zwierzchnika Kościoła ewangelicko  augsburskiego
bp. Janusza Jaguckiego. Referat wygłosił m. in. Jerzy Buzek.
18.10  Uroczystość w oddziale Muzeum w związku z pierwszą
rocznicą śmierci fundatorki Marii Skalickiej i dziesiątą otwarcia
placówki.
22.10  Rozwiązanie kola Polskiego Związku Pomocy Społecz
nej. Seniorzy pozostaną aktywni w Związku Emerytów Renci
stów i Inwalidów.
25.10  Koncert harfistki Ewy Jaślar zainaugurował Ustrońską
Jesień Muzyczną.
25.10  Pożar domu przy ul. 3 Maja.
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Zespół Gama występuje w składzie: Dariusz Górny. Patrycja
Francuz, Anna Michalak. Paulina Rąpel, Ewelina Mendrek, Ka
tarzyna Kosturek, Maria Pilch, Weronika Wisełka, Barbara Kacz
marzyk, Mirosława Kędzierska, Monika Kocoń, Ewelina Han
dzel, Aneta Podżorska, Maria Górniok, Katarzyna Tomiczek,
Adam Nawrocki. Michał Śliwka.

LISTOPAD 2003
1.11  Kwesta przed ustrońskimi cmentarzami na działalność
Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi.
1.11  Nabożeństwo Ekumeniczne pod krzyżem na cmentarzu
komunalnym.
I.11  Wichura złamała wiele drzew, tablic, wyrządziła szkody
materialne na prywatnych posesjach.
8.11  W 14. Biegu Legionów wzięło udział 570 uczniów na sta
dionie i kilkudziesięciu dorosłych na bulwarach.
9.11  „Księżniczkę Czardasza" obejrzał w „Prażakówce" kom
plet widzów.
9.11  Złożono kwiaty pod pomnikiem zamordowanych 9 listo
pada ustroniaków.
II.11  Ekumeniczne nabożeństwo w kościele ewangelickim
Apostoła Jakuba i uroczystość patriotyczna pod pomnikiem pa
mięci uświetniła obchody Dnia Niepodległości.
11.11  W teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie wręczono
Srebrne Cieszynianki. Naszą laureatka była Wanda Mider.
14.11  Promocja szóstego rocznika „Kalendarza Ustrońskiego"
oraz wręczenie dyplomów „Zasłużonym dla Miasta Ustronia"
Ryszardowi Kincelowi, Aleksandrowi Dordzie. Przemysławowi
Korczowi.
15.11  W „Prażakówce" odbył się Koncert Estrady Ludowej
„Czantoria" z okazji 15lecia istnienia zespołu.
16.11  Uroczysta suma odpustowa zakończyła trwające tydzień
Dni Kłemensowe, podczas których odbyło się 6 koncertów.
22.11  Na zakończenie Ustrońskiej Jesieni Muzycznej w MDK
zagrał Adam Makowicz.
18.11  Otwarcie Gminnego Centrum Informacji dla bezrobot
nych w parafii Dobrego Pasterza w Polanie.
18.11  Po południu napad z gazem w ręku na jeden ze sklepów
przy ul. Daszyńskiego.
18.11  W jednym z biur Urzędu Miasta odpadł spory kawałek
tynku z sufitu.
21.11  W strażnicy OSP spotkali się mieszkańcy Lipowca.
22 grudnia 2003 r.

Nakładem Zarządu Głównego PZKO ukazał się Kalendarz Ślą
ski na rok 2004 pod redakcją Kazimierza Gajdziey. Liczący 224
strony kalendarz, zawiera wiele ciekawych artykułów. Przeczy
tać w nim można rozważania prof. Jana Miodka „Mowa ludowa
 wartość kulturowa i stylistyczna we współczesnym świecie".
Prof. Daniel Kadłubiec zastanawia się nad fenomenem Adama
Małysza. Są i autorzy z Ustronia: Lidia Szkaradnik opisuje gwa
rą „Wilije u Jewki pod Grapom", zaś Katarzyna Marcol prezen
tuje artykuł o obrzędowości rodzinnej. Jest w kalendarzu sporo
historii. Kazimierz Jaworski pisze o parafiach Cieszyńskiego Wi
kariatu Generalnego i np. podaje, że w 1857 r. w Ustroniu. Her
manicach i Wiśle mieszkało wówczas: 6250 ewangelików. 2140
katolików i 44 żydów. Kalendarz od strony edytorskiej wydany
bardzo starannie, na niespotykanym w lokalnych publikacjach
poziomie. W Ustroniu Kalendarz Śląski można kupić w Miej
skiej Informacji Turystycznej „Haro" na Rynku w cenie 15 zł.

ecnym i przyszłym klientom składamy życzenia
wkojnyclt i pięknych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia
w Nowym Roku 2004

CENTRUM
UBEZPIECZENIU WE ffi
Ustroń, ul. Błaszczyka 22, tel. 8542892
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Zdrowych, Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
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Serdeczne życzenia zdrowia
i pomyślności
z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
oraz
Nowego Roku 2004
składa czytelnikom „Gazety Ustmńskiej"
Marok Cieślar, lei. 8545106,
tel. kom. 0601516854.
Ustroń, ul. Dominikańska 24 a
r

;
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atrakcyjna
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Z okazji Świąt
Bożego Narodzeniu
i nadchodzącego roku 2004
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ustroniu
składa wszystkim swoim Klientom

Życzymy wszystkim
stałym i przyszłym Klientom
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz by Nowy Rok 2004,
był rokiem spełnienia wszystkich marzeń
w życiu prywatnym i zawodowym.
1 ceny konkurencyjne 1 bezpłatny transport
Z a p r a s z a m y d o naszych s k l e p ó w AGD/RTV:
(oboktargowiska),
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i Członkom
najserdeczniejsze życzenia
i zaprasza do korzystania
ze swoich usfug
w naszych placówkach
w Ustroniu, w Wiśle
oraz w Istebnej
22 grudnia 2003 r.

GRUDZIEŃ 2003
4.12  14. sesja Rady Miasta  uchwalono podatki i opłaty na rok
następny. Dokonano zmian w budżecie. Gośćmi sesji byli: poseł
Jan Szwarc, radny powiatowy Bronisław Brandys.
4.12  Walne zebranie Towarzystwa RekreacyjnoSportowego
„Siła". Zostaje 10 sekcji i prezes Andrzej Georg.
4.12  Kolejny wykład zorganizowany przez Koło Polskiego
Klubu Ekologicznego. W „Leśniku" gościł dr inż. Wacław Zy
zak z wykładem „Ekologia społeczna w aspekcie historycznym".
5.12  Po kilku dniach wysokich temperatur na drzewach zaczy
nają rozwijać się pąki.
6.12  Miejskie spotkanie z Mikołajem i bajkami nie mogło się
odbyć na Rynku z powodu bardzo brzydkiej pogody. Dzieci
z rodzicami przeniosły się do „Prażakówki".
6.12  W SP2  Miejski Turniej Gier i Zabaw z okazji Mikołaja.
8.12  W Bibliotece wręczono nagrody uczniom wyróżnionym
w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater".
9.12  Mikołajkowy Turniej pingponga.
10.12  Po mszy koncelebrowanej w kościele p. w. św. Klemen
sa. ks. prałat Alojzy Zuber poświęcił kaplicę przedpogrzebową.
10.12  Siatkarki TRS „Siła" wygrywają 3:2 z MOSiR MOSM
Tychy i mają realną szansę na zakwalifikowanie się do finałów
wojewódzkich.
11.12  W reprezentacji Polskipiłki nożnej debiutuje wychowa
nek ustrońskich klubów piłkarskich Adrian Sikora. W meczu z
Maltą strzela bramkę w minutę po wejściu na boisko.
13.12  Wigilijka w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej.
13.12  W Muzeum wernisaż wystawy twórczości bożonarodze
niowej ustroniaków.
14.12  Walne zebranie Koła UstrońWisła Polskiego Związku
Wędkarskiego.
16.12  Zebranie sprawozdawczowyborcze Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
19.12  Wigilijka Fundacji św. Antoniego.
(mn)
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Ustroniu życzy wszystkim
swoim Klientom
i Partnerom w interesach
zdrowych, pogodnych
i spokojnych Świąt
oraz pomyślności
w Nowym Roku

BESKIDZKIK U S T R O N I E Sp. /. o.o.
I stroń, ul. M. Konopnickiej 11 A / 1

Radosnych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
szczęścia, wszelkiej pomyślności
i życzliwości w każdym dniu
Nowego 2004 Roku
życzą Szanownym Klientom:

PSSi

PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE

Spółka z o.o. w Ustroniu
ul. Konopnickiej 40, tel. 854 35 00

Zarząd

Przedsiębiorstwa
i pracownicy

Uzdrowiskowego

składają

najlepsze

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Nowego
mieszkańcom
wszystkim

oraz. zbliżającego

się

2004

miasta,

instytucjom,

i przedsiębiorcom
Z Przedsiębiorstwem

Roku

naszego

„ Ustroń " S.A
tyczenia

świadczy usługi w zakresie:
wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych
odbioru na stacji przeładunkowej odpadów komunalnych,
wielkogabary towych i niebezpiecznych np. azbest
odśnieżania dróg, chodników oni/, placów
kompleksowego utrzymania zieleni
zamiatania dróg i placów
handlu akcesoriami do wywozu odpadów

pacjentom,

Zdrowych i Spokojnych

dostawcom

Świąt

współpracującym

Uzdrowiskowym

„Ustroń"

S.A.

Hożego

Narodzenia

oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2004 Roku ,

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „ l stroń"S.A.
43450 Ustroń, ul.Sanatoryjna 1, Biuro Usług: tel/fax (033) 8542898
cmail : biurouslugw uzdrów iskoustron.pl

www.uzdrow iskoustron. pl

składa
wszystkim swoim
Rada Nadzorcza
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,

oraz Zarząd

klientom
Spółki
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„Gazeta Ustrońska" wraz z Wytwórnią Naturalnych Wód Mi
neralnych „Ustronianka" zaprasza do wzięcia udziału w konkur
sie na opowiadanie satyryczne dotyczące najzabawniejszych
wydarzeń ostatnich lat w Ustroniu. Liczymy na to. że opowiada
nia satyryczne dotyczyć będą naszego miasta i jego najbliższych
okolic. Opowiadania nie powinny przekraczać objętości 3 stron
znormalizowanego maszynopisu. Przewidziano cenne nagrody,
m. in. ekskluzywny szwajcarski zegarek marki Tissot, ufundo
wany przez właściciela „Ustronianki" Michała Bożka.
Opowiadania prosimy przesyłać lub przynosić do redakcji
„Gazety Ustrońskiej", 43450 Ustroń, Rynek 4, w terminie do 15
stycznia 2004 r.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystywania opowiadań w ca
łości lub ich fragmentów na łamach „Gazety Ustrońskiej".

(prax,

wáxaé/ciej^ f w m

íylvÁu

ys/noM'i

xyex/if

Ustronianka

æ15mnianka
TIT!T'M"i,ili'',l'l'ł

t ronrnl

((J\na

woda ^

Ustroniqnięa

Ir
22 Gazeta Ustrońska

22 grudnia 2003 r.

^ t taj i na Dónatówce, na prosto masorza Grinkrałta... dycki
^^ tam stoi. Starzik go też. pamiyntali i prawili mi, że jego
Starzik też go pamiyntali i że Król Sobieski go sadził. Ze
niby szel tyndy w tamtych rokach na Wiydyń i snoci go posa
dził... Cosi sie mi widzi, że Starzik fantazyrawoł, bo kaj by sie
polski król smyczył ku Ustroniu coby posadzić jakisi stróm? Pod
Wiydniym czakali na niego, ho sie tam jakisi
hołdamasz
Z Bezarabami szykował, a we Wilanowie zaś cza kała na niego
Maryśka ( mówili, że óna , francusko dziełucha, ciyńgiym cz.a
kała na jaki gosi „Jasia ", bojij raziutko trze ja była jakijsi chłop
skij
„pociechy")...
...to ón, tyn król, isto ni mioł głowy do tego, coby nie zapom
nieć, że jeszcze musi cosi kańsi posadzić... Ale tóż.jak my Ustra
niocy chcymy go, mianować „dómb Sobieskigo" to niech tak
bydzie. Kiejsi, downo tyrnu,
żech chodził, sóm, pieszo ku
przedszkolu
na
„trójkóncie"
Dolnigo Ustrónio i mijałimy
sie z dymbym dwa razy do dnia.
taki przeszumny se stoł, z. tóm
swojóm strzapatóm
korónóm,
nie za gynstóm, takóm w sóm
roz...nó, krasny....
Potym mie przegnało ku Gór
nymu Ustroniowi i porenoście
roków żech go nie widywoł.
Nó,... co zaś, to zaś, nie było
tak, cobych go wubec mioł nie
widzieć...
widywałech
tego
naszego dómbczoka dycki, jak
żech szeł ku Kuźni (bo tam
miyszkała moja potka), a jak
żech mijoł Danatówke, to my
sie dycki,
każdym
razym
dómbczokiym
pozdrowili.
Znaczy, jo go dycki pozdrowił
a cosi mi sie zdało, że łón mie
też. Nó, ale jednako my sie wi
dywali,
chocioż
ni
każdy
dziyń.
Ze strómami to je ciekawo
wiec, stojóm se, nic nie pra
wióm, dziwajóm sie na nas,
nic ocl nas nie chcóm,
jyny
coby my ich nie dopałowali,
nie przibijałi gwoździami ja
ki sich gupich tabliczek
(baji
a ży
łoto „szanujprzyrodę"),
jóm trzi abo piyńć razy dłóżyj
od nas. Jo to już downo pra
wił i by dym to dycki głosił, że
każdy miołby mieć swój stróm,
kańsi przi ceście abo w parku
abo w lesie... iś sie na niego
roz za jakisi czas
podziwać,
pogłaskać go po pniu, łoprzić
się o niego, parzańdzić ś nim,
pa cichu mu powiedzieć,
że
cera sómsiotki
je snoci w

rzik sie kopyrtnył (ba była ślisko) kole sklepu we wiłije,
w tym roku, jak Napalión sz.eł na Moskwę.
Możne, że sie na nas fart dziwajóm...
Nie była mie pore roków w Ustroniu, downach go, tego nasze
go dymba nie widział, ta żech uznał, że go tr~.eja pozdrowić.
W zeszłym tydniu żech se stanył autym kole Neniczki na Kram
nówce, tam kaj sie skrynco na waniełicki kierchaw i paszełech
se ku dymbu. Jak żech był kale fotografa Skóry, toch go uwi
dzioł... szumny, jak dycki, rozjarzysty, jyny jakisi dziwny... tyn
piyń jakisi przigrubawy, tyn post rządek jakisi inszy... na ja, to ni
ma tyn maj dómbczok, taje bluszcz, co go dusi i dosmyczył sie
już do korony! On go zadusi, ba listków już. je coroz miynij,
Tyn nasz ustróński dómb, to je dzisio kapkę taka udziwniono
karykatura stroma, to już ni ma tyn nasz stróm, co go pamiyntali
Pra starzik, Starzik, Tata i ja...
On je prziduszóny tym blusz.
czym i ni maże sie nijako bro
nić... a maże ón by chciał, coby
mu pumóc? Coby go ratować?
On nam tego nie powiy, ale czy
nie dałaby sie tymu poradzić?
Nie dałoby sie uratować tego
naszego Sobieskigo
stroma?
Kiesi mi taki, chrómsko man
dry, uczony w tych sprawach
powiedział, że sie nie znam, że
nie wiym nic o bluszczu, że tyn
bluszcz nie pije żodnych soków
tego stroma i mu nie szkodzi.
Tyn uczony ni ma jednako
wszystkich dóma. Nó, dobre,
bluszcz nie pije soków, ale prze
ca trzisztwierci korony dymbu
ni ma już listków, sam przikry
te bluszczym. A stróm dycha
listkami! i to każdy gibczok z
podstawówki
wiy. Tyn nasz
dómbczok ni ma już bardzo
czym dychać. 1 uschnie za pore
roków, za naszego
pokolynio.
Tełki roki se żył, tela roztomaj
tych wiecy sie naaglóndoł, na i
sie daczkoł, z. wali ludzkij gu
poty, taki go końca, na naszych
łączach uschnie. A potym by
ciom tacy roztomajci mónclro
cy wydziwiać... że tyn smród
telkownych
aut, że jakasi
dziura ozonowa w niebie, że
wszystko przez tego Balcerowi
cza, że sie niby klimat zmiynio.
By dam glyndzić,
kombino
wać... ale żadyn nie powiy 
„trzeja było łańskigo
raku
ucióńć tyn bluszcz, to by my go
uratowali". Majom Burmistrz
w Magistracie ludzi ad tego,
coby mieli takich wiecy pilno
wać. Lutujym, że isto nie zna
jóm naszej mowy, isto tego mojigo pisania nie przeczytajóm. Ale
jak lani cosi z tym nie zrobióm, ta jo kiesi, w nocy pujdym
z kamratym ku naszymu dómbkowi i poucinamy tyn bluszcz za
raz kole pnia. Coby go przestał dusić. Choćbych mioł za to od
siedzieć swoji.

DOMB NA
DÓNATÓWCE

ciónży, że chłapiec zaś dostał pałe z polski go... tak se ś nim
pogadać, wyżalić mu się  kole nas pusto, żywej duszy, żadyn
nas nie padgłando, nie podsłuchuje  ulży człowiekowi...
Snoci
uczyni profesorowie padłanczyłi kiesi do jakijsi paprotki, pry
mulki abo inszego kwiatka dróty  taki jak na EKG, potym do
jakisich liczników to popadłónczali i sie dziwali... jak tyn kwia
tek mioł wiyncyj wody, ta był rod, a jak go kapkę
podsuszyli,
to było to widać na tych zygórach, że mu ni ma dobrze. Ale ta
jeszcze nic... Potym sie dziwali na ty zygary i jak
powiedzieli,
że teraz tyn kwiatek palejóm warzónóm wadóm, to ty zygary
zaczły tak tańcować, jakby tyn kwiatek sie strasznie bał, cho
cioż łani go jeszcze nie polali, jyny mówili o połaci u! Taż. co?
Tyn kwiotek słyszoł, co ani mówili? Musi  słyszał ! Jo nie
wiym tak do końca, czy ty nasze stromy nas, po swajimu, nie
podglandajóm,
czy tyn nasz dómbczok, jak mie widzi, to czy
se nie spómnioł... " Ja, idzie tyn chłapiec, co to jego prasta
22 grudnia 2003 r.

A potym, za piyńć abo szejś raków, jak dożyjym, jak tyn
nasz ustróński dómb sie pozbiyro i zacznie puszczać nowe li
steczki, to se na chwile stanym blisko, kale niego i mu po
wiym: „Dziwołeś sie na mojigo Prastarzika, dziwołeś sie na
mnie, jak żech chodzowoł da przedszkola
i jak żech już był
tatóm, dziwej sie też na moji wnuki i prawnuki, a jak za sto
raków wybierym sie tu na chwilkę, z tego lepszego
świata,
chmurki, do Ustrónio, to mi opawiysz, jako tu u was je i czy
je lepij czy garzij".
Pumóżmy mu, ba ón sóm se z. bluszczym
nie poradzi.
Niechby stoł na Dónatówce po wsze cz.asy...
Francek
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N

im zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, nim podzielimy się
niańskiego powstał Bank Genów Świerka Istebniańskiego w Isteb
opłatkiem, a potem będziemy z uśmiechem patrzeć na dzie
nej Wyrch Czadeczce. Najdorodniejsze drzewostany świerków isteb
ci cieszące się pięknie przyozdobioną choinką i kryjącymi
niańskich chroni się jako drzewostany nasienne, a sadzonki i nasio
się w jej cieniu prezentami (ukrywając własną ciekawość i wzrusze
na wysyła na cały świat, aby i innym dać szanse podziwiania tych
nie z otrzymanych podarunków), choć chwilę uwagi poświęćmy
drzew i możliwość złożenia należnego im hołdu.
bożonarodzeniowemu drzewku, którym w większości przypadków
Trudno choćby w wielkim skrócie wymienić wszystkie pożytki
jest nasz swojski i rodzimy świerk pospolity.
płynące z tego drzewa. Świerki mają drewno trwałe, a przy tym
miękkie, lekkie i elastyczne, wysoko rezonansowe. O roli świerka,
Jeśli mam być szczery to świerk nie jest szczególnie lubianym
jego znaczeniu dla beskidzkich górali pięknie pisze pani Małgorza
przez mnie drzewem, choć trudno wskazać mi tego powody. Może
ta Kiereś w artykule ..Z istebniańskich nasion" (miesięcznik Śląsk.
przyczyną jest nieprzenikniony mrok świerkowych młodniaków
grudzień 2001 r.), do tego tekstu odsyłam więc wszystkich zaintere
i głęboki cień rzucany przez gęste igliwie starszych świerków? Może
sowanych. Wynotujemy tylko krótką wypowiedź wiślańskiego gó
to dziwny smutek i ponurość świerkowych „plantacji", bo jak ina
rala. który o świerkowy lesie tak oto opowiada: W lesie było najlepi,
czej nazwać sztucznie sadzone monokultury tego drzewa? Może to
jak se człowiek siednół przy sinyreku to tak jakobyć szie na nowo
kwestia zbytniego „panoszenia się" świerka w naszych beskidzkich
narodził. (...) przy smyrekach każdy dziyń inacyj śpiwały ptaszki
lasach, bo świerk stanowi ponad 90% drzewostanów Nadleśnictwa
(...) a tej woni u' lesiprzy smyrekach top nie zabedym, tej żywicy.
Wisła i ponad 60% drzewostanów Nadleśnictwa Ustroń (za co od
Zatrzymajmy się jednak na
powiada człowiek i jego niegdy
chwilę nad świerkiem, który prze
siejsza świerkomania)? A przecież
istoczył się w choinkę i na trwałe
świerk powinien budzić same po
wrósł w obyczaje i symbolikę
zytywne skojarzenia i emocje. Po
Świąt Bożego Narodzenia. Choć
pierwsze ze względu na swoją ca
Smreki
zabrzmi to niewiarygodnie, to cho
łoroczną zieleń, o różnych odcie
inka ze Świętami Bożego Naro
niach w różnych porach roku. Po
dzenia związała się całkiem nie
drugie ze względu na piękno i do
dawno. Jak donoszą uczone księ
stojność starych świerków w reszt
gi pierwsze świadectwa o ozdobie
kach pierwotnych lasów porastają
niu choinki na Boże Narodzenia
cych choćby zbocza Baraniej Góry.
pochodzą z 1419 r.. kiedy we Fry
Po trzecie  trudno nie podziwiać
burgu. w szpitalu św. Ducha, brac
strzelistości i dorodności świerków
two czeladników piekarskich
zwanych istebniańskimi. Wreszcie
przyozdobiło drzewko owocami,
to zazwyczaj pod okapem świerko
piernikami i papierowymi zabaw
wych gałęzi w wigilijny wieczór
kami. Z 1501 r. pochodzi pierw
czekają na grzeczne dzieci prezen
szy obraz (autorstwa Lucasa Cra
ty (a wszyscy przecież jesteśmy
nacha Starszego) z przystrojoną
dziećmi, czasem tylko niegrzecz
choinką. Zwyczaj strojenia cho
nymi).
inek tak naprawdę stał się po
Świerk należy do najwyższych
wszechny dopiero w XIX wieku
naszych rodzimych drzew, dorasta
w Niemczech, ale już w tym sa
jąc do 4050 m wysokości i osią
mym stuleciu trafił na ziemie pol
gając do 2 m średnicy pnia. Te naj
skie.
Dziś
pewnie
trudno
sobie
wyobrazić
Boże Narodzenie bez cho
piękniejsze, zdrowe świerki cieszą nasze oczy regularną, stożkowa
inki. bez jej ozdób i zapachu.
tą koroną, „ostro" zakończoną (bez „bocianiego gniazda'1, co jest

BLIŻEJ NATURY

cechą starszych jodeł). Igły świerka wyrastają na gałązkach spiral
nie. są ostro zakończone, kłujące, połyskujące i mają do 3,5 cm dłu
gości. Świerki mają płytki system korzeniowy, rozwijający się tuż
pod powierzchnią gleby, o czym łatwo przekonać się wędrując gór
skimi szlakami po „schodach" ze świerkowych korzeni lub napoty
kając tu i ówdzie świerki powalone przez wiatr. Lubią gleby świeże,
stanowiska chłodne, powietrze czyste i nie za suche. Są to drzewa
wrażliwe na kurz i zanieczyszczenia powietrza, toteż sadzenie świer
ków w dużych miastach, wzdłuż ruchliwych dróg. na suchych i piasz
czystych glebach nie ma większego sensu, bo narazi tylko te drzewa
na smętną wegetację. Wbrew utartym poglądom, świerki dość do
brze znoszą strzyżenie i nadają się na żywopłoty, które najlepiej ro
sną posadzone wzdłuż linii północpołudnie, w miejscach dobrze
nasłonecznionych. Regularne strzyżenie zapewnia im ładny wygląd,
bez dolnych gałęzi pozbawionych igliwia.
Za najpiękniejsze uchodzą świerki zwane istebniańskimi, bowiem
to w Istebnej i okolicach powstała ta rasa świerka. Świerki isteb
niańskie osiągają nawet ponad 50 m wysokości, są proste i strzeli
ste, po prostu szwante i hrube, i dają ogromne zasoby drewna na I
podczas gdy dla „normalnych" drze
ha lasu nawet ponad 1
wostanów wynik 300500 kubików drewna na hektarze uchodzi za
bardzo dobry. Drzewa te budzą podziw zarówno zwykłych miłośni
ków przyrody, jak i naukowców zajmujących się zawodowo pozna
waniem tajników drzew i lasu. Najlepszym tego przykładem niech
będzie dendrolog ze Szwecji, prof. Enar Anderson, który w 1953 r.
nisko pokłonił się pięknym świerkom w Istebnej Bukowcu, bowiem
inaczej swego podziwu dla istebniańskich świerków wyrazić nie
potrafił. Najdorodniejszy świerk w tymże lesie  mający ok. 150 lat,
53 m wysokości, średnicę pnia w pierśnicy 70 cm i masę 11 m ł 
nazwany został na pamiątkę tego wydarzenia imieniem prof. An
dersona. Mało kto natomiast wie, że świerki istebniańskie rosną rów
nież w ustrońskiej Dobce, i to nie byle jakie, bo cztery z nich należą
do najwyższych w Polsce. Dla ochrony i zachowania świerka isteb
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Świerk uchodził za drzewo magiczne, obdarzone tajemnymi mo
cami i związane z różnymi wierzeniami i bóstwami już od dawna.
Święte świerkowe gaje. poświęcone nieśmiertelnym bogom mieli
starożytni Grecy. Girlandy i wieńce z świerkowych gałęzi nosili po
gańscy uczestnicy korowodów, oddając cześć Światowidowi. W cie
niu świerka górale stawiali chałupy i szałasy wierząc, że to ochroni
ich domostwa przed chorobami i złymi duchami. Dla odpędzenia
pokus, złych i nieczystych myśli warto było niegdyś nosić przy so
bie choćby najmniejszą świerkową gałązkę. Ponoć jeszcze w poło
wie ubiegłego wieku bacowie pilnowali, aby owce nie weszły
w cień rzucany przez świerki, bo to sprowadzić miało na ich zwie
rzęta robaki. Taką wyliczankę można by ciągnąć jeszcze długo, za
kończmy ją jednak informacją, że w XIX wieku podziw dla magicz
nych czy boskich właściwości świerka zastąpiło uwielbienie tych
cech lego drzewa, które dało się przeliczyć na pieniądze. Kiedy oka
zało się, że lasy świerkowe rosną szybko i dają dużo cennego i po
szukiwanego drewna, habsburscy właściciele beskidzkich lasów
zaczęli masowo w miejsce wycinanych rodzimych drzewostanów
sadzić świerki, świerki i jeszcze raz świerki. Sadzono niestety głów
nie świerki z nasion przywiezionych nie wiadomo skąd przez cesar
skich leśniczych.
Na zakończenie tej smrekowej opowieści warto jeszcze wspomnieć
spór o wyższości choinki sztucznej nad żywą (i na odwrót) lub ży
wej ciętej nad żywą w doniczce (lub na odwrót). W zaufaniu po
wiem, że ja (w myśl znanego powiedzenia, którego przytaczanie
w tym kontekście jest zupełnie nie na miejscu  „Bogu świeczkę
i diabłu ogarek") stawiam w domu i plastikowe straszydło (,.Made
in China"), i małą jodełkę lub świerczka w doniczce, pilnując by nie
za długo drzewko to męczyło się w domowym cieple, bo wtedy jest
szansa na udane przesadzenie do ogrodu. Zupełnie nie rozstrzygniętą
pozostawiam odwieczną dyskusję o wyższości jodły (lub sosny) nad
świerkiem w roli bożonarodzeniowego drzewkachoinki (lub na
odwrót). Wesołych Świąt!
Aleksander Dorda
22 grudnia 2003 r.

ustrońskie

muzea,
kultury,

stowarzyszenia,

straż miejska

M/Łviv.

ustron.pl

ul. Hutnicza 3, tel. 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  13.
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stałe:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Motyle z kolekcji Henryka Brzeziny
Wystawy czasowe:
Oddział czynny: we wtorki 9  17, środy 9  14,
w piątki i soboty 913.

ul. Daszyńskiego 28. tel. 8542906. email:mdk@ustron.pl
Kola zainteresowań dla dzieci i młodzieży:
komputerowe,szachowe,plastyczne, wokal noinstrumentalne.taniec
nowoczesny.taniectowarzyski.rękodzieło artystyczne,fotograficzne,
modelarskie. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych,
kurs języka angielskiego  wtorki godz. 17.0018.00 sala nr 2
gimnastyka lecznicza
 pon. i czw. 19.0020.00 sala nr 7
 śr. i pt. 9.0010.00 sala nr 7
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego: nauka gry na: fortepianie,
keyboardzie, flecie, saksofonie, gitarze, klarnecie, skrzypcach,
akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki, zajęcia wokalne.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych
Stowarzyszenia i związki:
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
Zw. Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych
II i IV wtorek miesiąca 10.0012.00 sala nr 2
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
środa 10.0012.00 sala nr 2
Związek Inwalidów Wojennych  czwartek 10.0012.00 sala nr 2
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria
 próby wtorek 17.3020.00
Zespół Wokalny „ U s t r o ń "  próby: wtorek 18.0020.00

Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku
sobota
ul. Blaszczyka 19. tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas. ul. Sanatoryjna 7, 8542025
 od poniedziałku do piątku
ul. Sanatoryjna 7. tel. 8543534 wew. 488.
sobota
ul. Ogrodowa 1. tel. 8543108.

Galeria czynna:

8.30  16.00
8.3013.00
8.45  16.00
8.4513.00

od poniedziałku do piijiku 9  16. w soboty 9  13.

Rynek 3A. tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Wystawy stałe:  „Postacie i sceny literatury polskiej... w seriach: „Try
logia", „Pan Tadeusz", „Wesele". „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy"i inne.
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ul. 3 Maja 14. tel. 854 45 22, fax 854 18 14
— Klub Świetlica dla d/.ieci (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. Wantuły
 poniedziałki :
13.30  16.30
 wtorki:
14.00 17.00

47 (sala świetlicowa).
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
zajęcia rozwijające ruchowotancczne,
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
środy: 12.30  14.30 Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. MV)
14.30 16.00
Zajęcia grupy najmłodszej (stałej).
 piątki:
13.00  14.30
Zajęcia grupy najmłodszej (stałej)
14.00 17.00
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
przygotowanie do testów gimnazjalnych,

Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło ZUS)

 czwartek od 17.30
 wtorek od 17.30
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kont.: 0 601 516854.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
ul. Rynek 4. tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

Przed Wilijóm
Siodłach

se na łotomanie

bo piyc ciastka zaczyłach

tak chrómsko

Teraz ule kakałym pumału

utrzepujym.

Wiela móm roboty sami to
łorzechy

Ło kołaczach

widzicie,

do zemłecio

w dicie.

ze syrym nie powiym

bo pies bez łobiadu poszczekuje
Nale bydóm świynta,

radujmy

/ choć żech je doista chrómsko
dej Boże bych zaś jutro stanyła
Wilije

a Bożym Narodzynim

Wam

ludzie,

w budzie.
sie

byjmy se aspań w dni świanteczne

Dla całej rodziny

rano.

filujym,

a hiółka na bezy w kastrolu
A jeszcze

sfuczano,

dzisio juz wczas

wszyscy,
bliscy.

sfuczano,
wczas

rano.

przirychtujym,

też. sie

uradujym.

Staro ustrónioczka
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KULTURA
6.01
10.01

godz. 18.00
godz. 19.00

21.01
23.01

godz. 17.30
godz. 16.30

28.01

godz. 16.00

Ekumeniczny wieczór kolęd  MDK „Prażakówka "
K o n c e r t Noworoczny  „ G r u p a M o C a r t a "
MDK „ Prażakówka "
Koncert kolęd TKA  MDK.. Prażakówka "
Koncert dla Babci i Dziadka  występy
d z i e c i z kół z a i n t e r e s o w a ń  MDK ..Pra
żakówka "
J a s e ł k a d l a r o d z i c ó w dzieci ze S z k o ł y
P o d s t a w o w e j n r 2 w U s t r o n i u  MDK
„ Prażakówka "
*

K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna
2223.12 godz.
godz.
26.I2I.I godz.
godz.
2628.12 godz.
29.121.1 godz.

,.U Marusia", ul. Grażyńskiego 27.
tel. 8544997. Bankiety, sylwester;
domowa kuchnia. Zapraszamy.
Sklep „Wszystko od 4 zł". Zapra
sza na świąteczne zakupy. Ustroń,
ul. Konopnickiej I.3B.
Sprzedam nowe mieszkania 
wysoki standard, dobra lokaliza
cja.Tcl. 8541612.
Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu z odzieżą używaną „Ciu
szek". Ustroń Nierodzim, ul. Sko
czowska 74 (przy sklepie Spar).

(baseny), tel/fax 854164(1

M a t r i x  rewolucje  .v/ ( l 5 I.) USA
Kill Bill film sensacyjny (181.) USA
Gdzie jest Nemo  bajka animowana (b.o.) USA
Z r ó b m y sobie w n u k a  komedia (15 I.) Polska
M a t r i x  rewolucje  s / ( 1 5 1.) USA
R e k r u t  thriller (15 1.) USA

SerwisDent: protezy dentystycz
ne  naprawa, odnawianie. Ustroń.
Stawowa 2,
tel. 8543566. 0606820807.
„LegwanA" Cieślar Henryk  fo
tografia reklamowa, plenerowa,
ślubna; obsługa imprez. Zamówie
nia i n d y w i d u a l n e . 8 5 4  1 1  4 0 ,
0601516865,
www.repuhlika.pl/lbtolegwana
fotolegwana@post.pl

jednodniowe wyjazdy na narty

Dr/cwo do kominka. Tel. 8541558.
Zatrudnię nauczyciela nauczania
początkowego lub przedszkolne
go do opieki nad grupą dzieci
w wieczór sylwestrowy.
Tel. 0503037729.

18.00
20.15
16.45
18.30
20.00
20.00

B.U.T. „ U s t r o n i a n k a "

teł. 8543288

W świątecznym wydaniu „Gazety Ustrońskiej" nr 51/52 z 1993
roku znajdziemy wiele artykułów, związanych tematyką Bożego
Narodzenia, Sylwestrem, Nowym Rokiem. Za prawdziwą pereł
kę uznać można horoskop Jyndrysa, który gwarą (!) pisał, jak to
było ustroniakom w mijającym i co ich czeka w 1994 roku. Zo
diakalne ryby chwalił: Pięknie co czytacie Ustróńskóm. Jeżeście
móndrzejsi łod sómsiadów, kierzy jak sie chcóm cosik dowiedzieć
ło Ustroniu, to idom do gospody.
W cyklu „Jak minął rok?": Był to fatalny rok  zostałem w trze
ciej klasie  Mariusz 18 lat. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby nie
mogło być gorzej  policjant Jan Broda. Miałem okazję bardzo
tanio zwiedzić kawałek świata! Były to: Hiszpania, Monako,
Monte Carlo, Szwajcaria. Było cudownie!  zastępca burmistrza
Tadeusz Duda. Przeprowadziliśmy potężny remont domu. W ho
dowli natomiast udało mi się uzyskać piękny, unikalny egzem
plarz owczarka niemieckiego  Michał Jurczok, radny.
Czy nie niepokoi pana, że brak ludzi młodych, zainteresowa
nych ziemią, z. której pochodzą? Pytaliśmy Józefa Pilcha z okazji
wydania 6. numeru „Pamiętnika Ustrońskiego". Nie potrzebuję
się niepokoić, bo zespół składa się, oprócz mnie starego, z. ludzi
młodych, wykształconych, którzy po moim odejściu, dadzą sobie
radę i będą się starali kogoś dobrać  odpowiadał bibliofil
z Gojów.
Henryk Gaś pytał o losy projektu zorganizowania w Ustroniu
pogotowia ratunkowego. Burmistrz, odpowiadał, że sprawę odło
żono. gdyż nie było chętnych do wspomożenia miasta w tym pro
jekcie. Pogotowie to około 30 etatów, wyposażenie i miasto samo
takiego ciężaru nie udźwignie  mówiono 7 grudnia podczas 50.
sesji Rady Miasta.
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KRZYZOWKA

ŚWIĄTECZNA

i*

£

i*

r

ł*
t*>

i*

ł*
ł*

POZIOMO:
4) w niej się myjesz, 9) instrument gliniany, 10)
męski loczek, 11) przeciwieństwo komedii, 12)
cieszy wędkarza, 13) owcza wełna, 14) z Wo
łodyjowskim i Zagłobą, 15) nogą zamiata, 18)
sztuczka, 22) drzewo z jedwabnikami, 24) mia
sto nad Sołą, 26) w stogu siana. 27) tysiąc kilo,
28) z maleństwem w torbie, 30) kurzy produkt,
32) błękitne nad głową, 34) boisko tenisowe,
36) symbol, chem. sodu, 39) nutka. 40) stopień
mistrzowski w judo, 41) popularne melodie, 42)
na umywalce, 43) nutka, 44) wartość wytwo
rzenia produktu, 45) studiują w szkole wojsko
wej. 47) przystań statków, 49) miara powierzch
ni gruntu, 51) napój orzeźwiający, 52) hazar
dowa gra karciana. 53) prezent. 55) stan przy
gnębienia, 58) ze stolicą w Waszyngtonie, 59)
kolorowy z odpustu, 62) nagość na płótnie, 63)
lubi narzekać. 64) proso afrykańskie, 65) pil
nuje zagrody

PIONOWO:

ł*

æSC

ł*>

£
£

4*

t t
ł*

£

c
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&
#

£

ł*
i*
f 
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f
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u)

ær7^

1) do kręcenia, 2) leżanka, wersalka, 3) choro
ba górników, 4) szachowy ruch, 5) w gospo
darce kapitalistycznej, 6) nagabywanie, wypy ł*
c
tywanie. 7) do fotografowania, 8) dzierżawią
i*
punkty handlowe, 14) radziecki odrzutowiec,
æSC
16) kuzynka kaczki, 17) plemię Indian z Ala
i*
ł*æSC
ski, 19) bałtycka wyspa, 20) metalowe wieko,
æSC
.æSC
21) obstawa, 23) składnik benzyny. 25) miele
æSC
zboże, 29) czeskie „tak", 30) mierzy promie
niowanie, 31) biadolenie, lament, 33) osioł azjatycki, 34) nazwa margaryny, 35) urządzenie rentgenowskie, 37) imię żeńskie, 38)
przełożony klasztoru, 40) praca naukowa, 46) duża papuga, 48) nutka, 50) belgijski kurort, 53) za linotypem, 54) jądrowa maszyne
ria, 55) słynny pisarz brazylijski. 56) rynek grecki. 57) wyspa hiszpańska. 60) bukowy na Równicy, 61) jej nie wypada

£

£

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter w rzędach poziomych z pól oznaczonych kropkami. Na rozwiązania ocze
kujemy do 5 1.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49
BARBARA PO WODZIE

Nagrodę 30 zł otrzymuje A D R I A N N A P I O T R O W I C Z , Ustroń, ul. S a n a t o r y j n a 1/4. Zapraszamy do redakcji.
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życz/ wszystkim czytelnikom Gazet/ Ustrońskiej
radosnych świąt Bożego Narodzenia
a także zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym Doku 2004

