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SOK OLN I CT WO
N A Z AWODZ I U
Rozmowa z Pawłem Machnowskim,
kierującym Leśnym Parkiem Niespodzianek
Prawdopodobnie dla wielu mieszkańców Ustronia Leśny Park
Niespodzianek, to ogrodzone pole i facet, który pobiera opła
ty za to, że pokazuje złapaną gdzieś sarnę. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nie do końca tak to wygląda. Spotykaliśmy się na początku
istnienia Parku z tego rodzaju zarzutami. Dla uspokojenia wszyst
kich czytelników Gazety Ustrońskiej powiem, że jesteśmy po
wnikliwych kontrolach. W ubiegłym roku kontrolowano nas sześć
razy, począwszy od powiatowego lekarza weterynarii, a skoń
czywszy na wojewódzkim wydziale środowiska. Nie istnieje
możliwość, aby na terenie otwartym dla wszystkich znajdowała
się zwierzyna pochodząca z natury. Mamy jedno zwierzę z natu
ry, ale z decyzją o dożywotnim przechowywaniu. Cała reszta
zwierząt jest pochodzenia hodowlanego, urodziła się w niewoli
i tylko dlatego mamy możliwość jej oglądania. Jest to zwierzy
na, która zna człowieka.
Jaki jest status Parku?
W myśl nowej ustawy o ochronie przyrody nasz status jest taki
sam, jak każdej innej placówki, która decyduje się przetrzymy
0 turnieju koszykówki Beton 2005 piszemy na str 15.
Fot. W. Suchta
wać zwierzynę występującą również w warunkach naturalnych.
Jesteśmy ogrodem zoologicznym. Nie istnieje żadna inna forma
przetrzymywania zwierząt dla celów ekspozycyjnych.
Dla mnie ogród zoologiczny to małe klatki i w nich zwierzęta
egzotyczne. Leśny Park jest nieco inny. Czy faktycznie speł
Zespół Szkół Policealnych w Ustroniu Zakładu Doskonale
niacie wszystkie normy ogrodu zoologicznego?
nia Zawodowego w Katowicach rozpoczyna z dniem 1 wrze
Jesteśmy ogrodem zoologicznym preferującym inną formę eks
śnia 2005 roku trzynasty rok swej działalności. W tym okresie
pozycji zwierząt. Staramy się stworzyć warunki zbliżone do na
mury szkoły opuściło 667 absolwentów, w tym 441 techników
turalnych. Zwierzyna znajdując się na ogromnych areałach wy
obsługi
turystycznej, 79 techników informatyków, 132 tech
biegów przekraczających znacznie normatywy, posiada opiekę
ników fizjoterapii i 15 dietetyków. Szkoła ustrońska łączy pra
weterynaryjną. Co pół roku ma miejsce odrobaczanie, stale pro
wie osiemdziesięcioletnią tradycją ZDZ z nowoczesnością.
wadzona jest profilaktyka zdrowotna. Mogę powiedzieć, że zwie
Zajęcia szkolne wspomagane są szeroko technologią informa
rzyna przebywa u nas jak w bardzo luksusowym pensjonacie.
cyjną. Wykorzystuje się między innymi rzutnik multimedial
Każda ekspozycja zwierzęcia dla celów publicznych musi być
ny, tablice interaktywne w dwóch pracowniach komputero
zaklasyfikowana jako ogród zoologiczny i musi posiadać kon
wych
z 25 stanowiskami, ze stałym dostępem do internetu.
cesję Ministra Ochrony Środowiska. Czy to są zwierzęta egzo
Atrakcyjność stosowanych metod i technik zauważalna jest w
tyczne? Wydaje mi się, że dla wielu osób tak. Weźmy naszą sta
sposobie pisania i prezentowania prac dyplomowych. Bardzo
cję ptaków drapieżnych. Nie zamykamy się w obrębie tylko fau
interesującym przykładem wykorzystania prezentacji multi
ny rodzimej. Niech przykładem będzie bielik amerykański, my
medialnych była praca Tomasza Cieślara obroniona w czerw
szołów rdzawosterny czy jastrzębie harrisa.
cu 2005 roku, pod tytułem „Wisła  perła Beskidu Śląskiego"
Ale z drugiej strony jest park ukierunkowany na zwierzynę
wykonana pod kierunkiem Bożeny Knobloch  nauczycielki
występującą na n a s z y m terenie.
geografii turystycznej.
Różnimy się zdecydowanie od wszystkich innych ogrodów zoo
W nowym roku szkolnym, obok powyższych tradycyjnie pro
logicznych, szczególnie tych, które znajdują się w obrębie miast.
wadzonych
kierunków nauczania przewiduje się otwarcie no
Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że gmina wręcz poleciła nam
wych
kierunków
takich jak: technik bezpieczeństwa i higieny
zagospodarowanie tego terenu na południowym stoku Równi
pracy,
technik
masażysta
i terapia zajęciowa.
cy, gdzie jesteśmy praktycznie oddaleni od cywilizacji. Jedynie
W
czerwcu
2005
roku
końcowe dyplomy uzyskało po raz
granicą południową stykamy się z hotelami i sanatoriami. zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
pierwszy w historii szkoły 15 absolwentów dietetyki, 29 techni
ko/:. na str. 4)
(dok. na str. 2)
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rzystało z możliwości rabatowej, którą oferujemy mieszkańcom
Ustronia zmniejszając wartość biletu o dwa złote. Trochę martwi
mnie to, że społeczność prawie że dwudziestotysięcznego mia
sta, nie obserwuje co robimy, jaki mamy program i jak ten Leśny
Park faktycznie wygląda. Warto tu nadmienić, że Leśny Park od
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
dwóch lat aktywnie bierze udział w edukacji biologicznej i zoo
(dok. ze str. 1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
logicznej naszej ustrońskiej młodzieży. Przy okazji tej rozmo
W kierunku wschodnim graniczymy tylko z dziką przyrodą. To
wy, jeszcze raz zaproszę wszystkie młode osoby do możliwości
wszystko pozwoliło nam stworzyć warunki tak idealnie odzwier
nauczenia się czegoś więcej w całej materii zwierzyny rodzimej,
cicdlaji{cc warunki naturalne. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
jak również zdobycia pierwszych szlifów w zakresie sokolnic
Kapryśny klimat Ustronia służy zwierzętom?
twa. A takich placówek, gdzie można uczyć się tej sztuki w Pol
Myślę, że tak. Jest to specyficzny klimat z ostrymi zimami, gorą
sce, jest bardzo niewiele.
cymi latami. Ale akceptacją jest ogromna ilość zwierząt, która
Tli mnie pan zaintrygował. W jaki sposób młody człowiek ma
się u nas rozmnaża. Powiem, że te zwierzęta nie zawsze chciały
się do was zgłosić? Przede wszystkim w jakim ma być wieku?
się rozmnażać w warunkach sztucznych. Na pewno trudnym zwie
Od jedenastego roku życia aż do pełnoletności.
rzęciem do rozmnażania jest jeleń sika, a u nas co roku od mo
Jak się zgłaszać?
mentu otwarcia ogrodu zoologicznego mamy przychówek
Osoba powinna zgłosić się w kasie i wówczas zostanie przyjęta.
w postaci jednego młodego cielaczka.
Potem trzeba się określić w jakich dniach interesuje ją pobyt na
Czy największy ruch to miesiące wiosenne, gdy przeważają
terenie naszego parku. Wtedy układamy dla niej program i przy
wycieczki szkolne?
pisanie jednego z ptaków jako podopiecznego. Wówczas kon
kretna osoba może u nas rozpocząć edukację, czyli zajmowanie
Jak najbardziej. Następuje wzmożony ruch i trwa do wakacji.
się daną zwierzyną.
Okres wakacji to już ruch ustabilizowany i tylko nieliczna grupa
Ilość miejsc jest ograniczona?
ludzi decyduje się na odwiedzenie Leśnego Parku.
Rozmawiamy na terenie parku w dzień powszedni w połowie
Będzie na pewno weryfikacja. W chwili obecnej na terenie na
lipca i jest pełno ludzi.
szego Parku pojawia się kilka osób i powiem szczerze, że nigdy
Może dzieje się tak dlatego, że w tym roku jesteśmy już parkiem
nie stanęliśmy przed dylematem, że komukolwiek musieliby
zauważalnym. A brak możliwości na Śląsku spędzenia wolnego
śmy odmówić. Jeżeli taki problem się pojawi, będziemy musieli
czasu inaczej, przy dość ubogim społeczeństwie, wymusza wy
obowiązki młodych osób rozdzielać, żeby nikt nie odszedł od
jazdy jednodniowe. Ustroń jest tym miastem, w którym te jedno
nas z kwitkiem.
dniowe wyjazdy są realizowane. Ta turystyka weekendowa, na
Czy Leśny Park Niespodzianek jest już w swoim ostatecznym
którą powinniśmy się nastawiać, odbija się pozytywnym echem
kształcie?
w naszym Parku.
Nie. Park rozwija się z roku na rok. Przybywa coraz więcej zwie
A miejscowi?
rząt. Od miesiąca posiadamy parę żubrów, jest nowa woliera dla
Jeżeli chodzi o społeczność miejscową wiele osób wie, że tego
tchórzofretek, dwa tygodnie temu została otwarta kontaktowa
rodzaju placówka znajduje się na ich terenie. Wiele też nie skozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
woliera z bażantami.
Chciałbym jeszcze powrócić do pytania o kształt ostateczny
Parku?
Nie bardzo chcę na ten temat mówić, bo staram się jak najmniej
myśleć o naszych kłopotach. Tu trzeba powiedzieć, że Leśny
Park znajduje się na 14,3 ha, niestety tylko 9,2 ha jest dzierżawą
od gminy. Reszta jest dzierżawiona od osób prywatnych i tylko
z nielicznymi udaje nam się realizować nasze umowy. Pod zna
kiem zapytania stoi przyszłość żubrów i jeleni szlachetnych.
Zagroda jest na terenie dzierżawionym od osoby prywatnej, któ
rej nie do końca zależy, by na tym terenie znajdowało się coś
takiego. Nie wiem jakimi pobudkami kierują się te osoby, bo my
spełniamy wszystkie najbardziej udziwnione wymagania. Dla
tego nasze plany, przynajmniej w tej części Leśnego Parku, nie
są konkretne. Poza tym nasz ogród zoologiczny to co roku nowa
zwierzyna, nowe ekspozycje. W tym roku możemy również mó
wić w sposób prawie stuprocentowy o sprowadzeniu orła przed
niego. Tak więc największy przedstawiciel orłów europejskich
znajdzie się u nas. Może postaramy się również o ptactwo, będą
ce przedstawicielem fauny obcej.
P. Machnowski i jego podopieczni.
Fot. W. Suchta
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
jące nadolziański gród. Mia
sto posługuje się nim od pię
ciu lat.
•

Na terenie powiatu cieszyń
skiego jest ponad 120 pomni
ków przyrody. To najczęściej
bardzo stare drzewa. Imponu
jąca jest aleja dębowa w Chy
biu przy której rośnie ponad
200 drzew.
•

•

•

„Ciesz się Cieszynem"  tak
brzmi oficjalne hasło promu
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•

•

Św. Melchior Grodziecki pa
tronuje kościołowi w Brennej
Lachach. Mieszkańcy tego
górskiego przysiółka mają
swoją świątynię
•
• od• 13 lat.
Jerzy Szarzeć z przysiółka
Noclegi w Wiśle Czarnem zaj
mował się wykonywaniem
trombit pasterskich. Pierwszą
zrobił w 1944 r. i nie była zbyt
udana, bo  jak wspomina 
„za bardzo luftowała na boki".
W sumie wykonał on kilka
dziesiąt tych nietypowych in

strumentów. Zapłatą było zwy
kle... 10 kg bryndzy.
•
•
•
Minęło 210 lat od wybudowa
nia kościoła katolickiego
w Istebnej Centrum. Nim sta
nęła murowana świątynia, gó
ralom służył drewniany ko
ściółek wzniesiony dzięki sta
raniom jezuity, ks. Tempesa.
•
•
•
Zespół Szkół Budowlanych
nad Olzą nosi imię gen. Grota
Roweckiego. Upamiętnia ten
fakt tablica odsłonięta 1,5 roku
temu na frontonie
szkoły.
•
•
•
Historia Zespołu Szkół Eko
nomicznoGastronomicznych

w Cieszynie ma już ponad 85
lat. Zapisy uczniów pierwsze
go rocznika
prowadzone
były... na korytarzu Domu Na
rodowego. Szkołę założoną
przez Macierz Szkolną dla
Księstwa Cieszyńskiego, opu
ściło dotąd ponad 15 tys. ab
solwentów: młynarzy, kucha
rzy, kelnerów, handlowców, fi
nansistów.
•

•

•

Stowarzyszenie Lokalne Salos
„Radość" działa od kilkunastu
lat w Chybiu. To organizacja
sportowowychowawcza, zaj
mująca się dziećmi i młodzie
żą zagrożonymi tzw. patologią
społeczną.
(nik)
21 lipca 2005 r.

15.07.2005 r.
O godz. 1.45, na ul. 3 Maja zatrzy
mano jadącego fiatem 126p miesz
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
12.07.2005 r.
kańca Bytomia  1,67 mg/l.
15.07.2005 r.
Na ul. Daszyńskiego VW golf pro
wadzony przez mieszkańca Ustro
Na ul. Szpitalnej pod samochód
nia najechał na tył jadącego przed
scoda fabia wtargnął 6  letni chło
nim opla corsy kierowanego rów
piec, który w wypadku na szczę
nież przez ustroniaka.
ście poważnie nie ucierpiał. Skoń
12/13.07.2005 r.
czyło się na otarciach.
16.07.2005 r.
Zgłoszono włamanie do kawiarni
W sklepie przy ul. 3 Maja miesz
„Fontana".
kance Zabrza skradziono z torebki
12/13.07.2005 r.
portfel.
W Sanatorium „Równica" z nieza
16.07.2005 r.
bezpieczonych pokoi dokonano
kradzieży na szkodę kuracjuszy.
O godz. 10.45, na ul. Skoczow
13.07.2005 r.
skiej prowadząca peugeot 106
Na ul. Szpitalnej, o godz. 1.50, za
mieszkanka Sosnowca podczas
trzymano mieszkankę naszego
manewru cofania uderzyła w sa
miasta, która kierowała VW gol
mochód renault.
fem w stanie nietrzeźwym. Bada
17.07.2005 r.
nie wykazało 0,75 mg/l.
Na ul. Partyzantów skradziono ro
14.07.2005 r.
wer należący do mieszkańca Ustro
nia.
O godz. 11.45, na ul. Katowickiej
kierujący fordem mondeo miesz
17.07.2005 r.
W ostatnią niedzielę na rynku koncertowała orkiestra dęta Kościoła Adwen
kaniec Orzesza najechał na tył po
Na ul. Ogrodowej zatrzymano
tystów Dnia Siódmego. Przy okazji koncertu rozdawano broszury propagu
przedzającego go BMW, prowa
mieszkańca Chorzowa, który jechał
jące walkę z rakiem.
Fot. W. Suchta
dzonego przez mieszkańca Nie
rowerem w stanie nietrzeźwym 
•
•
•
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
miec. zywutsrponmlkjihgfedcbaTSROMKJEA
0,63 mg/l.
Z pierwszego miejsca na liście Sojuszu Lewicy D e m o k r a t y c z 
15.07.2005 r.
nej wystartuje w naszym okręgu w y b o r c z y m Jan S z w a r c z Ustro
Kontrola gospodarki wodnoście
nia. J. Szwarc p o raz pierwszy wszedł d o s e j m u cztery lata temu,
kowej na prywatnych posesjach
wtedy j e d n a k startował z d z i e w i ą t e g o miejsca na liście.
11.07.2005 r.
przy ul. Bażantów.
•
•
•
Kontrola śluz i przepustów wod
1617.07.2005 r.
E w a BocekOrzyszek, dyrygent K a m e r a l n e g o Zespołu Wokal
nych w Ustroniu w związku z du
Kontrola terenów zielonych pod
nego „Ustroń", otrzymała od Marszałka W o j e w ó d z t w a Śląskie
żymi opadami atmosferycznymi.
kątem przestrzegania zakazu par
g o Nagrodę Imienia Stanisława Moniuszki „za wybitne zasługi
11.07.2005 r.
kowania na terenach zielonych.
dla społecznego ruchu m u z y c z n e g o w kształtowaniu kultury mu
Nakazano usunięcie z elewacji jed
1617.07.2005 r.
zycznej i trwałych wartości etycznych p ł y n ą c y c h z u p o w s z e c h 
nego z budynków antysemickich
Pilnowanie porządku podczas im
napisów.
niania piękna pieśni i m u z y k o w a n i a na Śląsku" .zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ag)
rez sportowych i kulturalnych od
12.07.2005 r.
•
•
•
bywających się w Ustroniu w so
Kontrole porządkowe oraz gospo
botę i niedzielę.
(ag)
ytredZYWTRPONMLKI
darki wodnościekowej na prywat
Ci którzy od n a s odeszli:
nych posesjach przy ul. Laskowej.
Kr e dyt y
M a r i a Pietrzak
lat 6 3
ul. D a s z y ń s k i e g o 4 3
12.07.2005 r.
Pieniqdze prosto i szybko ywtsronlkjiedcaKG
Interweniowano w PSS w sprawie
konieczności wykoszenia trawy na
Kr e d y t G o t ó w k o w y
terenie należącym do PSS.
13.07.2005 r.
 w ysokie Kwoty bez zabezpieczeń
Sprawdzano czy plakaty i reklamy
 decyzj a kr edyt ow a zywuonjigdca
na terenie Ustronia są rozwieszone
 już w ciągu 1 godziny
w miejscach do tego przeznaczo
Pamiątka Założenia i Poświęcenia kościoła
nych. Sprawdzano stan techniczny
 dogodna f orm a wypł at y kredyt u
ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.
znaków drogowych.
 już w ciągu 1 dnia
14.07.2005 r.
Wspólnie z pracownikami Wydzia
Kr e d y t Ko n so l i d a c y j n y
łu Ochrony Środowiska i Rolnic
 jedna, niższa rat a  zamiast wielu
C z w a r t e k 21 lipca
godz. 18.00
twa Urzędu Miasta przeporwadzo
 dodat kow a got ów ka
no kontrolę gospodarki wodno
Koncert Ewangelickiego Chóru z Wisły
ściekowej na prywatnych pose
 dyrygent M . Sliż
sjach w Nierodzimiu przy ul. Bład
Krwłi* wutsronmljeaUMC
nickiej.
wUm wtnigeSA
Piątek 2 2 lipca
godz. 18.00
14.07.2005 r.
Koncert Ewangelickiego Chóru „Lutheran C h o r u s " z T r z y ń c a
Kontrola aktualności szczepień
 dyrygent J. Podola
psów należących do właścicieli
„ Si e ć A g e n t ó w
posesji znajdujących się przy ul.
Źródlanej.
Sobota 2 3 lipca
g o d z . 18.00
^ CH RO BRY
14.07.2005 r.
Koncert instrumentalny
Wywieziono bezdomnego psa do
Ustroń, ui. Daszyńskiego 7
W y k o n a w c y : A. Stanieczek, M. Berek, K. Folwarczny
schroniska dla zwierząt w Cie
t e l . 854*5303
szynie.

KR P N I K4 MIEJSKA

KRONIKA POLICYJNA

STRAŻ MiEJSKA

I FESTIW AL
E KU M E N IC Z N Y

XXII Dni J a k u b o w e

Pamiątka Założenia i Poświęcenia kościoła

Niedziela 2 4 lipca

godz. 8.30

Poranek muzyki i pieśni
W y s t ą p i ą : E w a n g e l i c k i C h ó r „ G l o r i a " ze S k o c z o w a  d y r y 
gent Bolesław Noga
Ewangelicki C h ó r kościelny z Ustronia  dyr. A. Stanieczek
godz. 10.00
Uroczyste n a b o ż e ń s t w o i kazanie na placu kościelnym
K a z a n i a w y g ł o s z ą : ks. A d a m P o d ż o r s k i ze S k o c z o w a o r a z
ks. Marcin Markuzel z W ę g r o w a Podlaskiego
21 lipca 2005 r.

S
Ustroń
tel. 854

PAR
 Centrum,
41

67

®

ul. 3 Maja

44

©

zywutsrponmlkjiedbaZWTONMIEDA

Zakupy rów nież nazywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
t e le fon!
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wotnim niewolnikiem i będzie napiętnowany literą S na czole
lub na policzkach. A jeśli ucieknie po raz drugi i zostanie to
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
udowodnione za pomocą 2 wiarygodnych świadków, będzie
(dok. ze str. 1) zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uznany za notorycznego przestępcę i stracony."
•
•
•
ków fizjoterapii, 13 techników informatyki oraz 20 techników
Na początku XVIII w. Holender J. Imprym w swojej książce
obsługi turystycznej.
o księgowości zalecał, aby dziennik wypływów handlowych za
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
czynał się od modlitwy: „Oby Bóg nasz miłosierny Zbawiciel
i Sportu wstrzymującym nabór na kierunek technik fizjoterapii
udzielił mi łaski, bym osiągnął zysk i oby uchronił mnie od
wprowadza się, w związku z potrzebami naszego rekreacyjno 
wszelkich niepowodzeń."
u z d r o w i s k o w e g o regionu o r a z m a j ą c na u w a d z e r e h a b i l i t a c j ę
•
•
•
i opiekę nad ludźmi starszymi, nowe kierunki: technik masaży
Karol Marks w „Zarysie krytyki ekonomii politycznej" napi
sta i terapeuta zajęciowy.
sał, że wszystkie towary są przemijającym pieniądzem, a pie
Od marca 2005 roku szkoła pracuje pod kierownictwem no
niądz jest nieprzemijającym towarem.
wej dyrektor Ewy Leftwich, która zastąpiła na tym stanowisku
•
•
•
założyciela szkoły i jej dotychczasowego dyrektora dra Pawła
Przezorny kupiec stara się mieć w swoim magazynie bodaj
Brodę.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Henryk Słaby zwutsrponlicaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
jedną piękną sklepową, spodziewając się, że przy nabywaniu jej
cnoty, mężczyźni kupią coś z jego towarów.

DYKTERYJKI O RYNKU

•

•

•

Sztuka kupiecka jest skomplikowana a jedną z ważniejszych
jej trosk jest umiejętne uwodzenie konsumenta. Toteż kupcy
wcześnie doszli do wniosku, że najprostszym sposobem zjed
nania nabywców jest pojawienie się z towarami w tłumie pąt
ników albo wiernych. Zaczęli więc wykorzystywać dla wła
snych celów odpusty i uroczystości religijne. Obok kościo
łów stawiano namioty i stragany. W ten sposób powstawały
pierwsze wielkie targi, które przez tysiące lat stanowiły głów
ne ośrodki handlu.

W starożytnym Rzymie niebezpiecznie było zostać niewypła
calnym dłużnikiem. Według Prawa XII Tablic, jeśli dłużnik za
prowadzony przed sąd nie uiści należności, nikt nie da za niego
rękojmi, wierzyciel może dłużnika zabrać ze sobą, zakuć w kaj
dany, których ciężar musiał wynosić nie mniej niż 15 fundów.
W trzecim dniu targowym dłużnik mógł poprosić zgromadzo
nych ludzi o ewentualną spłatę jego długu. Jeśli nie znalazł chęt
nych, wierzyciel mógł go sprzedać w niewolę lub nawet poćwiar
•
•
•
tować. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
W stanie Wirginia na przełomie XVII i XVIII w. tytoń spełniał
•
•
•
funkcję pieniądza obiegowego. Istniały banki emitujące bank
Według tego samego prawa sprzedawca odpowiadał za wady
noty, mające pokrycie w składowanym w nich tytoniu.
i braki sprzedanej rzeczy, ale tylko wtedy, gdy gwarantował na
•
•
•
bywcy, że przedmiot sprzedaży jest wolny od wad. Jeśli wady
Instrumentalne traktowanie cen w Polsce Ludowej wynikało
miały miejsce, sprzedawca obowiązany był zapłacić nabywcy,
nie tylko z tradycji funkcjonowania systemu nakazowo  roz
jako karę, podwójną wartość poniesionej szkody. Rzymskie Pra
dzielczego, ale także z powszechnego poparcia społecznego dla
wo XII Tablic przewidywało szczególnie surowe kary za lichwę,
działań władzy zmierzających do kontrolowania cen środkami
tj. pobieranie wyższego procentu niż 3/4 % rocznie. Lichwiarz
administracyjnymi. W praktyce zwyciężyła nie koncepcja ceny
zobowiązany był wtedy zwrócić poczwórną wartość nadmiernie
obiektywnej wyznaczonej przez rynek, lecz tzw. ceny „słusz
pobranego procentu.
nej" lub ceny „sprawiedliwej". Autorem ceny sprawiedliwej (in
•
•
•
stum
pretium) był w średniowieczu św. Tomasz. Postulował on
Już w starożytnym Rzymie największą popularność zyskiwał
takie ceny, które zapewniają zwrot poniesionych kosztów oraz
rząd prowadzący prokonsumencką politykę gospodarczą, zapew
godziwe warunki wynagrodzenia za pracę wytwórcy, odpowied
niającą tani chleb i atrakcyjne igrzyska.
nio do godności wykonywanego zawodu. Taka cena nie prowa
•
•
•
dzi
jego zdaniem ani do wyzysku konsumenta, ani do wyzysku
Powstanie kapitalistycznego systemu produkcji wiązało się
wytwórcy. Jest to jednak podejście typowo normatywne a nie
często z pozarynkowym przymusem pracy najemnej, często
ekonomiczne. Trafia łatwo do świadomości potocznej i szybko
okrutnym. Panujący w Anglii król Edward VI wydał akt, w któ
staje się składnikiem mądrości obiegowej, która nie rozumie
rym pisze: „Ktokolwiek będąc zdolny do pracy, wzdraga się pra
obiektywnych
praw rynku i skłonna jest preferować w cenie
cować i żył próżniaczo przez 3 dni, zostanie napiętnowany roz
aspekty osłony socjalnej nad wszelkimi aspektami przymusu
żarzonym żelazem na piersiach literą V i skazany na dwuletnią
ekonomicznego. Tymczasem ceny powinny pełnić swoistą funk
niewolę u osoby, która zadenuncjowała takiego próżniaka (...).
cję „receptora bólu", reagującego odpowiednim wzrostem cen
Jeżeli oddali się od swego pana na 14 dni, stanie się jego doży
na każde zetknięcie się gospodarki z barierami wzrostu gospo
darczego.
•

•

•

W latach trzydziestych XX wieku wielkie przedsiębiorstwa
handlu detalicznego we Francji prowadziły swoistą, elastyczną
politykę kadrową. Zwalniały w początkach lutego, tj. na począt
ku pierwszego sezonu martwego część pracowników, dochodzą
cą czasem do 1/10 całego personelu, a na początku lipca, często
jedną czwartą pozostałego personelu. Chodziło im o to aby nie
płacić poborów bezużytecznym pracownikom w czasie martwe
go sezonu. Lepsi pracownicy spośród zwalnianych pozostawali
nadal w ewidencji firmy i byli powoływani ponownie w miarę
potrzeby.
•

•

•

Ekonomia bywa uważana za uogólnioną teorię wyboru. Zło
żoność wyboru wynika z trudności kryteriów i preferencji traco
nych, bądź pozyskiwanych wartości. Jeden z pastorów, ekono
mistów XIX w. posłużył się obrazową ilustracją zasady teorii
wartości. Przedstawił sytuację wyboru wysokości urwiska, z ja
kiego jest się gotowym skoczyć aby ratować teściową, a także
wybór stopnia skrócenia rodzinnej modlitwy aby zdążyć wypra
wić na pociąg odjeżdżającego gościa.
Wyboru ze starych ksiąg dokonał: Henryk Słaby
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Reminiscencje z okazji Jubileuszu Gazety Ustrońskiej zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Jestem długoletnim czytelnikiem
naszej lokalnej
Gazety
Ustrońskiej, która, jak by nie było, przypisana jest do Rady Mia
sta. Nie jest gazetą, lecz raczej gazetką, gdyż przemawia za tym
jej skromna objętość i małe wymiary stron. Niemniej znajdują
się w niej nie tylko artykuły o Radzie Miasta, czy Urzędzie Miej
skim, lecz także są zamieszczane artykuły o szerszej tematyce. Są
to zwłaszcza ciekawe wiadomości związane z. naszym środowi
skiem i przejawami życia tutejszego społeczeństwa. Nie obce są
tematy dotyczące naszych dzielnic i Ośrodków leczniczowypo
czynkowych na Zawodziu i w Jaszowcu. Sporadycznie ukazują
się w niej także wybiórcze tematy z całego regionu cieszyńskie
go. Zatem, ściśle biorąc, Ustrońska wykracza poza tematykę lo
kalną i za to jej chwała. Dość rzadko, ale jednak, zamieszczane
są w niej także krytyczne uwagi o zaszłościowych czy aktual
nych, negatywnych zjawiskach naszego życia.
Z okazji obchodzonych Jubileuszy zwykle składa się życzenia
solenizantom. Pozwólcie więc Drodzy Współczytelnicy, że złożę
je także naszym zacnym Twórcom Tejże, to jesf
Naczelnemu
i Redaktorom, by mogła się Ona w dalszym ciągu ukazywać,
wzbogacając swoją szatę graficzną, swoją objętość i doskona
lić się pod względem jakościowym. Chcieć by się chciało, lecz
według grobli staw  określony jest dla niej zakres działania
i fundusze.
Władysław Majętny
Czytelnik z Polany zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
•

•

•

Dziękujemy za wyrazy uznania, choć zdajemy sobie sprawę,
że może jest trochę w nich przesady.
Redakcja

Zdarzają się też słoneczne dni.

Fot. W. Suchta

Skory, gdy dwóch członków zespołu wybierało się do odbycia
zasadniczej służby wojskowej, co spowodowało zaprzestanie
działalności muzycznej. Na fotografii znajdują się od lewej: Jan
zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Krzywoń, Jan Chmiel, Franciszek Krysta, Ludwik Heller, Stani
sław Sztwiertnia, z tyłu przy perkusji Alojzy Krejza.
Działający przez kilka lat zespół muzyczny obsługiwał wiele
ustrońskich imprez, m. in. dożynki, bal myśliwski w „Oazie",
grał też podczas przedstawień teatralnych urządzanych przez
ustrońskie stowarzyszenia, zaś w sezonie letnim przygrywał go
Na fotografii z 1951 r. widoczny jest ustroński zespół muzycz
ściom w wiślańskim „Piaście".zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Lidia Szkaradnik zywutsrponmlkjihgedcbaWUSRPMJH
ny, który wykonał sobie to pamiątkowe zdjęcie w atelier Józefa

W dawnym
U ST RON I U
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BOROWIKI
Live Music Club „Angel's" powstał na
miejscu Cafe Europa w Prażakówce. Otwo
rzono go miesiąc temu i już zaczyna zdo
bywać szeroką klientelę.
 Pomysł na lokal jest dość dawny. To nie
ma być miejsce typowo komercyjne, bo
być może wtedy lepiej byłoby na przy
kład otworzyć produkcję frytek, albo ho
dowlę tuczników  mówi manager „An
gel's" Rafał Walczak.  Chcielibyśmy,
żeby za kilka lat był to lokal kultowy, do
którego ludzie będą przyjeżdżać posłu
chać dobrej muzyki. Jeśli Ustroń i okoli
ca na to pozwolą, to te marzenia będzie
można spełnić. Żeby młodzi ludzie mo
gli tu grać, mogli się spotykać nie tylko
między sobą, ale także ze starszymi mu
zykami, którzy podzielą się z nimi do
świadczeniem, wskazówkami, żeby się
działo to, co się dzieje przez ten pierwszy
miesiąc. Chcemy tu stworzyć dobry kli
mat, fajną atmosferę, miłe miejsce do de
lektowania się życiem, dobrą kuchnią
i muzyką.
Niewątpliwie jedną z największych
atrakcji lokalu nie są borowiki w koszycz
kach z ciasta francuskiego, choć zapewne
im też trudno się oprzeć, ale koncerty, któ
re regularnie się w pubie odbywają. Ofer
ta artystyczna „Angel's" jest bardzo sze
roka. Na otwarcie grał Maciej Sikała, zna
ny saksofonista, później w pubie wystę

Koncert w klubie Angel's.
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się kontaktujemy. Chodzi o to, żeby stale
powali m. in.: Beata Przybytek, młoda,
ze sobą współpracować  podkreśla
utalentowana wokalistka z zespołem Pe
R. Walczak.
arl Session; Dorota Wróbel, również wo
W zeszłą sobotę koncertowała w „An
kalistka; grał Łukasz Adamczyk ze swoją
gel's" Karolina Andrzejewska, aktualnie
grupą. Można było przyjść na koncert zna
współpracująca z ustroniakiem  Danie
komitego austriackiego saksofonisty for
lem Nitsche, który wspomaga ją swoim
matu europejskiego, Harry'ego Sokal'a;
doświadczeniem artystycznym. Razem
była Laurie Antonioli, wokalistka ze Sta
pracują nad debiutanckim materiałem K.
nów Zjednoczonych.
Andrzejewskiej, a w tym wspomagają ich
 Są to nazwiska znane w środowisku 
właśnie właściciele „Angel's".
mówi R. Walczak.  Naszym miłym go
 Pomagamy jej przy nagrywaniu pierw
ściem zarówno na koncertach, jak i od
szego singla, będzie lansowana w kato
wiedzającym nas, jest bardzo utalentowa
wickim Nowym Jazz Radio. Mam nadzie
ny i dobrze grający ustroniak Zbyszek
ję, że to pomoże jej zaistnieć w środowi
Bałdys. Jest on kulturalnym, młodym czło
sku. Nie liczymy na to, że kiedyś grając
wiekiem, który ma dużą wiedzę muzycz
np. w Sopocie będzie mówiła, że pierw
ną. Tacy ludzie są nam jako klienci nie
szy koncert miała w Ustroniu. Ale chce
zwykle mili. Podczas koncertów w lokalu
my jej pomóc, bo jest tego warta.  opo
jest komplet, choć nie zdarza się, by lu
wiada R. Walczak
dzie stali na zewnątrz czekając na miej
sca. Jest grupa klientów, którzy przycho
Nie jest to przypadek, że prowadzący
dzą posłuchać muzyki, są klienci, którzy
„Angel's" zdecydowali się otworzyć Live
na koncert trafiają przez przypadek, ale
Music Club. Od dziecka interesują i zaj
zostają.
mują się muzyką, towarzyszy im ona na
co dzień. Ale nie jest to tylko muzyka jaz
Stałym gościem^ lokalu od strony mu
zowa i w pubie nie będą się odbywać wy
zycznej jest Dodo Śosoka, znakomity bęb
łącznie jazzowe koncerty. W ten sposób
niarz, grający na całym świecie. Ma kon
właściciele chcą uniknąć zaszufladkowa
takty z miastem partnerskim Ustronia 
nia, a także otworzyć się na klientów
Piestanami i tak zaczęła się współpraca.
0 innych upodobaniach muzycznych.
 To typowy przykład, gdzie partnerstwo
miast łączy się naturalnie, nie tylko nota
Lokal jest otwarty od godziny 12, choć
ble jeżdżą podpisywać umowy, ale i my zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
zdarza się, że goście zaglądają wcześniej.
Zamykany jest teoretycznie o 2, ale jeżeli
są klienci, otwarty jest dłużej.
Prowadzący „Angel's" mają nadzieje, że
lokal się przyjmie. Jeśli jednak pubu nie
będą odwiedzać ustroniacy, może się oka
zać, że rzeczywiście nie jest on Ustronio
wi potrzebny. A tego byłoby chyba szko
da. Jednak na pewno w naszym mieście
znajdzie się grono ludzi, którzy chcą spę
dzić miło czas słuchając przy tym dobrej
muzyki.
 Odpowiedź na pytanie, co możemy dać
ustroniakowi, czego inne lokale dać mu
nie mogą jest bardzo trudna  zaznacza
R. Walczak.  Rzeczą, która jest widoczna
jest to, że chcemy prowadzić tu działal
ność kulturalną. To jest oczywiste, acz
kolwiek nie chcemy zostać ograniczeni,
jako miejsce czysto muzyczne. Mamy
smakowitą kuchnię, dobrze podawaną i
mamy nadzieje, że to nam pozwoli zaro
bić na zapraszanie muzyków. Właściciel
ka, pani Angelika, jest dobrym aniołem
stróżem, wymagającym od personelu za
równo wyczucia smaku dobrej kuchni jak
1 ducha artystycznego.
Wszystko to w bardzo przyjemnym kli
macie londyńskiego pubu, drewna, powie
szonych na ścianach instrumentów, skó
rzanych kanap. Więcej informacji o sa
mym lokalu, jego ofercie gastronomicz
nej, koncertach znajdziemy na stronie
www.angelspub.pl. Można tam również
obejrzeć zdjęcia z koncertów w „Angel's",
a także zapisać się do tajemniczo brzmią
cego serwisu Tylko Dla Club'owiczów.
Jakie atrakcje czekają na po zalogowaniu?
Zapewne porównywalne do tych, jakie
jeszcze zaserwuje nam Live Music Club
„Angel's".
Agnieszka Próchniak
Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
21 lipca 2005 r.

OZ N AK OWAN E
POK OJ E
Na wiosnę tego roku Urząd Miasta w Ustroniu przeprowadził
ankietę, która miała pomóc zebrać dane niezbędne na targi tury
styczne.
 Chcieliśmy dowiedzieć się, ile jest wynajmowanych pokoi
w kwaterach prywatnych w naszym mieście, jak są wyposażone,
jakie standardy spełniają  poinformowała Grażyna Winiarska
z Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki UM.  Ponieważ
w mieście od czasu do czasu pojawiają się nowe tabliczki infor
mujące o wynajmie pokoi i nie zawsze są to miejsca wpisane do
naszej ewidencji, powstał pomysł zrobienia jednolitego ozna
kowania dla wszystkich legalnie działających kwater prywat
nych. Takie tablice są sygnałem zarówno dla wczasowiczów jak
i strażników miejskich, czy w danym miejscu pokoje wynajmuje
się legalnie i czy spełniają one podstawowe standardy.
Tabliczki o wymiarach 38 x 16,5 cm z wyraźnym nadrukiem
„pokoje gościnne", kolorowym herbem Ustronia oraz wytłoczo
Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu Janusza Baszczyńskiego do
nym, wypukłym numerem ewidencyjnym oznaczającym kolej
stopnia nadkomisarza awansuje zastępca komendanta wojewódzkiego Mi
ność wpisu do ewidencji Burmistrza Miasta i rok wpisu są odbla
rosław Cygan.
Fot. K. Marciniuk zwutsrponlicaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
skowe, będą więc widoczne również w nocy.
Z ustawy o usługach turystycznych, traktującej również o usłu
gach hotelarskich, wynika obowiązek wpisu do ewidencji obiek
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tów hotelarskich (takich jak: hotele, motele, pensjonaty, kem
15 lipca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
policjanci z naszego regionu zebrali się na uroczystości z okazji
Święta Policji, które przypada na 24 lipca. Uczestniczył w niej
zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Mi
rosław Cygan. Podczas akademii na wyższe stopnie służbowe
awansowano również policjantów z Komisariatu Policji w Ustro
niu. W korpusie oficerskim na stopień nadkomisarza awansował
komendant Janusz Baszczyński, na stopień aspiranta sztabowe
go dyżurny Mirosław Głowa, na starszego aspiranta detektyw
www.ustron.pl TRPONKJIGECBA
Krystyna Jopek i Barbara Cypcer na aspiranta. Dzielnicowy Ze
non Hazuka otrzymał stopień starszego aspiranta, na stopień aspi
ranta mianowano dzielnicowego Andrzeja Słotwińskiego, na
pierwszy stopień podoficerski sierżanta mianowano detektywa
pingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżo
Jacka Firuzeka, starszym sierżantem został Robert Mruk. Nomi
we, pola biwakowe). Obiekty mające kategoryzację podlegają
nację na starszego posterunkowego uzyskał Władysław Cieślar.
wojewodzie.
 Awanse to nagroda za dobre wyniki w pracy, a także za wyni
Ewidencję innych obiektów, w tym również tak popularnych
ki z całego półrocza w Komisariacie, które są powyżej średnich
w Ustroniu kwater prywatnych, prowadzi Burmistrz Miasta. Każ
w województwie  mówi komendant KP w Ustroniu J. Baszczyń
dy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności jest zobo
ski.  Zagrożenie przestępczością w porównaniu z rokiem ubie
wiązany zgłosić wpis do powyższej ewidencji. Jego podstawą
głym w naszym mieście było mniejsze. Przy czym w większości
jest posiadanie numeru Regon oraz wpisu do ewidencji działal
kategorii przestępstw wzrosła wykrywalność sprawców. Organi
ności gospodarczej lub odpisu z KRS.
zowane imprezy w naszym mieście mają spokojny przebieg, nie
Każdy obiekt dostaje kartę ewidencyjną, zawierającą podsta
ma u nas poważniejszych zakłóceń życia publicznego.
wowe informacje o nim. Jeśli ktoś przestaje prowadzić działal
Policjantom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ap)
ność gospodarczą, powinien zgłosić się w Urzędzie Miasta, aby
obiekt mógł zostać wykreślony z ewidencji działalności gospo
darczej i ewidencji Burmistrza.
75% właścicieli kwater prywatnych w Ustroniu już odebrało
tabliczki ewidencyjne.
(ag)

AWANSE ZA WYNIKI

POKOJE
GOŚCINNE

01/99

Stowarzyszenie „Ustrońskie Dożynki" w Ustroniu
informuje, że osoby zainteresowane prowadzeniem
handlu w Parku Kuracyjnym w dniu 21 sierpnia
w czasie Dożynek, proszone są do składania podań
w Urzędzie Miasta w Ustroniu w pok. 25 w terminie
do 10 sierpnia 2005 roku.


Nowy parking pod bankomatem?
21 lipca 2005 r.

najsmaczniej!
 najtaniej!
 najszybciej! zywutsrponmlkjiedbaZWTONMIEDA
Dw udaniow e obiady abonamentow e"
już za 10 zł NAWET Z DOWOZEM
„Karczma Rzym" ul. Daszyńskiego 16
CATERING dania na zamówienie tel. 854 15 63
tel. kom. 0 508 387 120
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Śpiewa katolicki chór Ave.

jedna prasa drukarska mogła zadrukować
obustronnie w ciągu dnia ryzę papieru
czyli 480 arkuszy. Był to proces skompli
kowany i czasochłonny. Na podstawie
dzieła Mikołaja Kopernika możemy po
wiedzieć, że książka ta była drukowana
około ośmiu miesięcy. Nakład został okre
ślony na około 1000 egzemplarzy. Proces
druku wyglądał w ten sposób, że jeden
pracownik nakładał farbę tamponami na
przygotowaną matrycę, drugi nakładał na
matryce arkusz papieru i zaciskał prasę.
Aby druk odbił się w sposób dokładny
papier moczono  około 250 arkuszy jed
norazowo. Arkusze drukowano z dwóch
stron. Aby tusz się nie rozmazywał, do
południa zadrukowywano jedna stronę,
po czym po lekkim wyschnięciu stronę
drugą. W przypadku dzieła Kopernika na
jednym arkuszu były cztery strony.
Zgromadzone książki są ciekawe ze
względu na to, że były używane przez
ustroniaków. Na wielu są interesujące
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wpisy. W poszczególnych gablotach zgro
madzono książki bardzo stare i te młod
sze, nawet z XX wieku. Książki pochodzą
z różnych miast, różnych drukarń nie tyl
ko w Polsce. Dużo jest jednak książek dru
roku. Inkunabuł zaś dotyczy książek wy
kowanych w Cieszynie, dlatego są dla
danych od momentu wynalezienia prasy
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego
drukarskiej przez Gutenberga do roku
szczególnie cenne.
1500 włącznie. Na wystawie są książki
wychodzące poza te ramy czasowe, więc
L. Szkaradnik przedstawiła też wysta
sam tytuł nie jest precyzyjny. Zbiory sta
wiającego swe fotografie w Muzeum W.
rodruków w Ustroniu są znacznie więk
Zyszkowskiego. Z zawodu jest fizykiem,
sze, lecz najcenniejszych książek ze
długoletnim pracownikiem naukowym
względów bezpieczeństwa nie wystawio
Instytutu Energetyki Jądrowej w Świerku,
no. W Muzeum jest zbyt dużo światła,
obecnie konsultantem Międzynarodowej
które mogłoby tym starym książkom za
Agencji Energii Atomowej ONZ w Wied
szkodzić. Zaprezentowano starodruki
niu. Jest mieszkańcem Ustronia. Działa
przy czym najstarsza książkę wydano
ramach fotoklubu ONZ w Wiedniu. Brał
w 1712 r.
udział w wielu wystawach zbiorowych,
przede wszystkim w Austrii, w Ustroniu
 Wynalezienie druku nie było jednostko
ma swą pierwszą wystawę autorską. Zdję
wym przebłyskiem  mówił P. Korcz.
cia robił przy okazji swych podróży na
 Składało się na to wiele elementów, m.in.
Bliski Wschód w ramach misji ONZ. Jak
wynaleziona przez rzymian prasa do wy
sam mówi początkowo nawet nie zabierał
ciskania wina, sztanca złotnicza oraz wy
aparatu fotograficznego, z czasem zaczął
nalezienie sposobu produkcji odpowied
robić zdjęcia dokumentacyjne, dopiero
niego papieru. Zakłada się, że w XVI w. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

WERNISAŻ I KONCERT

Trwa I Festiwal Ekumeniczny w Ustro
niu zorganizowany przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne. Odbywa
się w dwóch parafiach: katolickiej św. Kle
mensa i ewangelickiej Apostoła Jakuba
Starszego. Festiwal rozpoczął się w koście
le św. Klemensa koncertem zespołu Da
bar. W minionym tygodniu odbyły się
dwie imprezy Festiwalu poza kościołami.
Jedną z nich był wernisaż wystawy „...Gło
ście Ewangelię..." w Muzeum Ustrońskim.
Wernisaż wystawy miał miejsce w pią
tek 15 lipca. Zaprezentowano starodruki
i książki o tematyce religijnej zę zbiorów
ustroniaków, fotografie Wiktora Zyszkow
skiego „Śladami apostołów  migawki z
Bliskiego Wschodu" oraz rzeźby religij
ne Jana Misiorza i Jana Herdy. O samym
stowarzyszeniu mówił prezes Andrzej
Georg:
Naszym celem jest wybudowanie krzy
ża jedności podkreślającego jedność
chrześcijan tego terenu. Jeśli uzyskamy
aprobatę mieszkańców naszego miasta,
chcemy by ten krzyż został wzniesiony
na wygonie Małej Czantorii. Nasze sto
warzyszenie podejmuje też działania ta
kie jak wystawy, koncerty, wydawanie
czasopisma „U Stóp Krzyża", które nie
bawem się ukaże. Dzisiaj jesteście pań
stwo na wernisażu wystawy. Wszystko to
odbywa się w ramach I Festiwalu Ekume
nicznego.
O starych książkach religijnych mówił
w Muzeum Przemysław Korcz, znany ze
swych publikacji o tematyce historycznej.
W przyszłym miesiącu planuje się wyda
nie jego książki poświeconej ustrońskim
cmentarzom, o czym zebranych na werni
sażu poinformowała dyrektor Muzeum
Lidia Szkaradnik.
P. Korcz odniósł się do tytułu wystawy
poświeconej książce „Starodruki religij
ne ze zbiorów ustrońskich". Poinformo
wał, że nazwa starodruk odnosi się do ksią
żek wydawanych od połowy XVI w. do
roku 1800 włącznie. Wiąże się to ze zmia
ną technologii produkcji papieru w 1800 zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Wystawa starych książek religijnych budziła zainteresowanie.
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Fot. W. Suchta
21 lipca 2005 r.

Fot. W. Suchta
Na zakończenie wszyscy wykonawcy koncertu weszli na scenę. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

później te, które możemy oglądać w Mu
zeum. A tych kilkadziesiąt fotografii ro
bił w przeciągu kilkunastu lat. W. Zysz
kowski zastrzega, że może być w zbiorze
zdjęć pewna przypadkowość, lecz robio
ne były przy okazji wyjazdów służbo
wych, a nie wyjazdów poświęconych fo
tografowaniu.
 Wszyscy wiemy, że apostoł Paweł jest
zwany Apostołem Narodów. Jego podró
że były głównie skierowane na zachód.
Byli inni apostołowie, którzy wyruszyli
na wschód. Apostoł Andrzej dotarł do Gru
zji, apostołowie Bartłomiej i Tadeusz do
Armenii, Tomasz do dalekiego Malabaru
na południu Indii. Jeśli się jest na Bliskim
Wschodzie zauważa się olbrzymią różno
rodność kościołów wschodnich. Różnią
się rytem, tradycją. Niektóre mają korze
nie przedchalcedońskie tzn. nie uznały
wyników synodu w Chalcedonie. Jedna
rzecz charakteryzuje wszystkie kościoły
Wschodu  wielka duchowość. Niektóre
są w łączności z Rzymem, niektóre odwo
łują się do apostołów, są więc apostolskie
jak np. armeński czy gruziński.
Samo zdjęcie nie mówi wszystkiego.
Dlatego W. Zyszkowski opatrzył swe fo
tografie opisem wskazującym na miejsce
wykonania zdjęcia. Miejsca te wiążą się
też z różnymi okolicznościami historycz
nymi, anegdotami i to również znajduje
się w opisach zdjęć. Przy wejściu autor
umieścił zdjęcie Damaszku, miasta szcze
gólnie kojarzonego z Bliskim Wschodem,
miasta wielu kościołów i meczetów.
 W Damaszku obecnie jest bardzo liczna
społeczność chrześcijan. Są Ormianie, są
Arabowie. Jest tam skromny dom, gdzie
od lat 80. mają miejsce objawienia uzna
ne przez Kościół. Jest tam też wielkie wo
łanie o jedność chrześcijan. To jest miej
sce ekumeniczne, które łączy chrześcijan
Bliskiego Wschodu, by np. ujednolicili
datę Wielkiej Nocy.
Na wystawie znalazły się też rzeźby o
tematyce sakralnej J. Misiorza i J. Herdy.
Obaj znani artyści nie pierwszy raz pre
zentują swe rzeźby w Muzeum Ustroń
skim. Zresztą jak poinformowała L. Szka
21 lipca 2005 r.

radnik J. Misiorz będzie miał niedługo,
bo we wrześniu, w muzeum wystawę jubi
leuszową. Dlatego na obecnej wystawie
zaprezentowano niewielką ilość jego
rzeźb. J. Herda zaprezentował więcej
swych prac. Jest też autorem ołtarza głów
nego w Pogórzu, drogi krzyżowej w ko
ściele w Wiślicy, krzyża w kościele na
Zawodziu.
Wystawa w Muzeum Ustrońskim będzie
czynna do 14 sierpnia.
•

•

•

W ramach I Festiwalu Ekumenicznego
zorganizowanego przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu
w sobotę 16 lipca w amfiteatrze odbył się
koncert zatytułowany „Śpiewajcie Panu".
Koncert prowadzili Magdalena Kołoczek
i ks. dr Henryk Czembor, który przywitał
wszystkich w imieniu stowarzyszenia.
 To było niedawno, 14 grudnia 2004 r.,
kiedy 26 mieszkańców naszego miasta
postanowiło utworzyć Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Ekumeniczne. Mamy
świadomość, ze nie zaczynamy współpra
cy ekumenicznej poprzez założenie tego
stowarzyszenia, ale chcemy tę działalność
rozszerzyć i pogłębić. Temu służy ten
I Festiwal Ekumeniczny rozpoczęty w ko
ściele katolickim. Teraz przyszedł czas na
imprezy ekumeniczne. Wczoraj byliśmy
w Muzeum Ustrońskim na otwarciu wy
stawy. Ci, którzy nie byli, są serdecznie
zaproszeni. Naprawdę warto. Teraz jeste
ście, to posłuchajcie. Nasz koncert nosi
tytuł „Śpiewajcie Panu", jest wezwaniem
do tego, abyśmy wszyscy śpiewali na
cześć Pana. To wezwanie dotyczy nas
wszystkich  mówił ks. H. Czembor, pro
boszcz parafii ewngelickiej Apostoła Ja
kuba Starszego. Ks. Czembor w trakcie
koncertu czytał także swoje wiersze.
A jako pierwszy wystąpił Chór Ewange
licki.
 Kiedy mówimy o tym chórze cofnąć nam
się trzeba do XIX w.  mówił ks. H. Czem
bor.  W pierwszą niedzielę Adwentu 1898
r. odbyło się pierwsze zebranie, na któ
rym utworzono Związek Młodzieży
Ewangelickiej w Ustroniu. W ramach tego

związku śpiewał chór. Zawsze śpiewali
młodzi, a jak kończyli szkoły i zawierali
związki małżeńskie, to chór opuszczali.
Ostatnio to się zmieniło, chór dorósł i te
raz już nie odchodzą ale śpiewają przez
wiele lat. Od 1983 r. chórem dyrygowała
Maria Cieślar, która skończyła swoją pra
cę 30 czerwca tego roku. Dzisiaj chór po
prowadzi Anna Stanieczek
Na zakończenie swego koncertu chór
ewangelicki wspólnie z publicznością od
śpiewał dwie pierwsze zwrotki „Barki".
Następnie wystąpił Andrzej Sikora reko
mendowany przez ks. H. Czembora jako
ustroński Rynkowski. A. Sikora pracował
jako muzyk w Niemczech, Holandii,
Szwajcarii, Bułgarii. Obecnie współpra
cuje z Estradą Ludową „Czantoria" i ka
tolickim chórem „Ave". Właśnie chór
„Ave" wystąpił jako następny. Dyrygo
wała Alicja Adamczyk. Chór katolicki
„Ave" znowu zaprezentował się ze swej
najlepszej strony, szczególnie oklaskiwa
no solowe popisy chórzystów. Tu warto
zauważyć, że chórzyści z obu parafii
uczestniczą we wspólnych koncertach
kolęd, które w styczniu odbywają się
w obu kościołach i w MDK Prażakówka.
Na początku koncertu nie było zbyt
wiele publiczności. Tego dnia była ładna
pogoda, więc wiele osób spacerowało na
bulwarach nad Wisłą. Część wstępowała
do amfiteatru, niektórzy zostawali na dłu
żej. Na zakończenie wystąpił zespól Sun
rise z Grzegorzem Hryniewiczem. Był to
debiut na deskach ustrońskiego amfite
atru. Wcześniej zespołu tego mogliśmy
słuchać na debacie burmistrzów w Praża
kówce.
Po popisach poszczególnych zespołów
i solistów wszyscy występujący pojawili
się na scenie, by wraz z publicznością od

śpiewać „Ojcowski dom".
 Myślę, że ten pierwszy Festiwal nie bę
dzie ostatnim i już dzisiaj zapraszam na
trzecią sobotę lipca przyszłego roku, kie
dy to śpiewać będą kolejne ustrońskie
zespoły  mówił ks. H. Czembor.
Na zakończenie wspólnie odmówiono
„Ojcze nasz".zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDC
Wojsław Suchta
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K OM BAT AN CI
W LON DY N I E

no z ambasadą polską w Londynie co do ewentualnego odwoła
nia zaplanowanych imprez w niedzielę tj. 10 lipca, na co otrzy
manoła odpowiedź jednoznaczną że wszystkie zaplanowane im
prezy, na które macie zaproszenia odbędą się zgodnie z progra
mem
uroczystości. Brytyjczycy nie dadzą się zastraszyć i nie
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pozwolą, aby ktoś inny nawet bandyta z bombą decydował o ich
Po raz pierwszy od sześćdziesięciu lat polscy kombatanci Pol
postępowaniu. Taki jest duch brytyjski, taki jest duch Londynu.
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie zostali zaproszeni na uroczy
Na rozesłane 20 zaproszeń na lotnisku Okęcie w niedzielę rano o
stości jakie odbyły się z okazji 60. rocznicy zakończenia IIej
godz. 8 zgłosiło się 17stu kombatantów, których witała Telewi
w o j n y ś w i a t o w e j w L o n d y n i e 10 lipca. Polacy zc względu na
zja Polska. Po wnikliwej odprawie odlecieliśmy do Londynu
stosunki polityczne jakie panowały pomiędzy Rosją a byłym
samolotem Boening 737 o godz. 10tej. W Londynie na lotnisku
rządem polskim na uchodźstwie, nie zostali zaproszeni i nie bra
oczekiwał nas Attaché Wojskowy Ambasady Brytyjskiej w War
li udziału w wielkiej paradzie zwycięstwa, która odbyła się
szawie p. pułk. Croft, który zaoferował nam przejażdżkę mikro
w Londynie w 1945, ani też w następnych paradach, pomimo, że
busem i zwiedzanie obiektów historycznych Londynu, na co
pod względem ilości żołnierzy polskich biorących udział w wal
mieliśmy 2,5 godz. od 12.00 do 14.30. Najpierw zatrzymaliśmy
ce z III Rzeszą na wszystkich frontach tamtej wojny, plasowali
się w Nordholt pod pomnikiem poległych lotników polskich w
się na 4. miejscu. W okresie powojennym władze brytyjskie rów
bitwie o Anglię i walk z III Rzeszą. Łącznie naliczyłem około 80
nież nie kwapiły się do nagłośnienia polskich osiągnięć np.
imiennych tablic, gdzie na każdej było 24 poległych lotników,
w ubiegłym tygodniu ukazał się w Wielkiej Brytanii obszerny
z czego wynika, że łącznie podczas ostatniej wojny zginęło około
raport historyczny o wojennej współpracy wywiadów polskiego
1900 lotników (patrz zdjęcie pomnika).
i brytyjskiego, o rozpracowaniu niemieckich szyfrów przez stro
Kolejno wjechaliśmy do centrum Londynu główną arterią ko
nę polską, co strona brytyjska przez 60 lat przypisywała wyłącz
munikacyjną zwana Piccadilly mijając kolejno Queen Park,
nie sobie.
Hyde Park, Katedrę Św. Marcina aż do Tamizy i dalej w kierun
ku pięknego parlamentu aż do Horse Guards Parade mieszczą
Nasze Stowarzyszenie PSZnZ otrzymało łącznie 20 miejsc,
cego się w James's Park przyległym do ogrodów i pałacu kró
które trzeba było podzielić na wszystkie rodzaje wojsk, tzn.: II
lewskiego w Buckingham, gdzie odbyły się o godz. 14.30 głów
Korpus, I Dyw. Pancerną, Lotnictwo i Marynarkę. Prezes główny
ne uroczystości. Na placu Defilad gwardii konnej rozpoczęły
naszego Stowarzyszenia PSZnZ w Warszawie Zygmunt Korwin
się koncertem orkiestr wojsk wszystkich rodzajów broni. O godz.
Sokołowski wyraził niezadowolenie w stosunku do ambasady
15.00 przybyła Królowa Elżbieta II z mężem Filipem karetą
brytyjskiej z powodu tak znikomej ilości przyznanych zapro
królewską w asyście szwadronu reprezentacyjnego gwardii kon
szeń na te uroczystości, odmawiając ich przyjęcia. Ponieważ Am
nych w pięknych strojach wprost z ogrodów królewskich Buc
basador Brytyjski w Warszawie nie mógł zwiększyć ilości zapro
kingham, gdzie w godz. przedpołudniowych było spotkanie z
szeń, w zamian zobowiązał się zorganizować dodatkowe spo
weteranami i gdzie również byli obecni polscy weterani, w ilo
tkanie z polskimi kombatantami w ogrodach ambasady brytyj
ści dwóch osób. Kolejno odegrano hymn brytyjski. W loży kró
skiej w Warszawie 28 lipca co na dzień dzisiejszy jest już przy
lewskiej siedziała rodzina królewska oraz Kawalerowie Orde
gotowywane w połowie zaproszeń.
rów „Victoria Cross" (odpowiednik polskiego VIRTUTI MILI
Ustrońskie Stowarzyszenie Kombatantów PSZnZ otrzymało 2
TARI). Następnie odbyły się występy czołowych aktorówśpie
miejsca na wyjazd do Londynu na mające odbyć się uroczysto
waków oraz tancerzy, którzy zaprezentowali dramat wspomnień,
ści rocznicowe, 10 lipca. Otrzymali je Adam Heczko i Franci
melodie i tańce jakie miały miejsce w okresie wojny. Pokazy te
szek Korcz.
były przeplatane wątkiem historycznym z przemówieniem so
Planowane uroczystości w Londynie na dzień 10 lipca zbie
bowtóra premiera lorda Chamberlaina z 1939 r., który powie
gły się niemal z bestialskim zamachem pirackim na Londyn jaki
dział, że w związku z napadem Niemiec na Polskę w 1939 r.
miał miejsce 7 lipca br., stąd też uważaliśmy, że tak wielka
Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. Przemówienia pre
i poważna impreza została odwołana i nasz wyjazd nie dojdzie
miera Churchila, że będą walczyć do pełnego zwycięstwa. Na
do skutku. Na drugi dzień po zamachach tj. w piątek rozmawiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
stępnie wprowadzono na estradę około 200 sztandarów Wetera
nów Wspólnoty Brytyjskiej w tym również 20 polskich. Potem
nastąpił moment oddania hołdu poległym przez 2min. ciszę
i oddano salwę wystrzeloną z okrętu wojennego zacumowane
go na Tamizie. Następnie trębacze gwardii odegrali sygnał, po
czym przemaszerowała Królowa. Następnie odprawiono krót
kie modlitwy ekumeniczne przez czterech księży głównych
wyznań. Po modlitwie przeleciały 3 samoloty myśliwskie i wy
puszczono setki białych gołębi.
Po krótkim spotkaniu Królowej z weteranami, która przeszła
w szpalerze ustawionych pocztów sztandarowych, para królew
ska odjechała do pałacu Buckingham. Główne uroczystości
w Horse Guards Parade trwały ponad 3,5 godz. O godz. 19 amba
sador RP Zbigniew Matuszewski przyjął nas gościnnie w Amba
sadzie Polskiej położonej przy ul. Portland Place, gdzie w pobli
żu znajduje się pomnik gen. Władysława Sikorskiego.
Gośćmi spotkania byli: prezydent Ryszard Kaczorowski z mał
żonką, Konsul Generalny RP, Attaché Wojskowy RP, kombatan
ci z londyńskiego Koła Kombatantów z ich prezesem i nasza
polska reprezentacja kombatantów. Łącznie około 40 osób. Spo
tkanie upłynęło w miłej atmosferze i trwało do godz. 21. Na
zakończenie Prezes naszego Stowarzyszenia kpt. mar. w st. spocz.
Zygmunt Korwin Sokołowski podziękował gospodarzowi spo
tkania za gościnność, z jaką spotkała się nasza polska grupa, po
czym zostaliśmy odwiezieni na nocleg do hotelu Novotel w po
bliżu lotniska.
W dniu następnym w godzinach rannych zostaliśmy przewie
zieni na lotnisko londyńskie, skąd znowu po wnikliwej kontroli
wróciliśmy samolotem Boeningiem 737 do Warszawy.
Franciszek Korcz
Uczestnik uroczystości rocznicowych w Londynie
Pod pomnikiem lotników. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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mów, uzupełnić skrótowo, w punktach, Twoją relacje z tego
Zebrania.
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
1. Jak na wstępie swojego artykułu słusznie wskazałeś, miały
miejsce „zawirowania" proceduralnoprawne.
Wybrany wolą
Walnego Zebrania  jego Przewodniczący, kierując się obiekty
Sprostowanie i odniesienie się do artykułu Redaktora Na
wizmem i literą prawa nikomu nie odmówił prawa wypowiedze
czelnego „GAZETY" Pana Wojsława Suchty, zatytułowanego:
nia się czy zadawania pytań oraz prawa do udzielenia wyczer
„LUDZIE HONORU", zamieszczonego na jej łamach w dniu
pującej odpowiedzi przez indagowanego Prezesa Klubu, a w
7 lipca 2005r., Nr 27 (717)  str. 15.
kilku przypadkach przez Burmistrza Miasta Ustroń.
Wnoszę o zamieszczenie w najbliższym wydaniu Tygodnika
2. Przewodniczący Zebrania nie dopuścił do podjęcia, zro
„ Gazeta Ustrońska " poniższego sprostowania,
zawierającego
dzonych w „gorącej atmosferze" Zebrania, projektów uchwał
także kilka uzupełnień do powyższego artykułu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
•
•
•
(w tym odwołanie Prezesa Klubu), z uwagi na ich niezgodność
ze Statutem Klubu.
Po zapoznaniu się z powyższym artykułem, pragnę na wstępie
3. Dopuścił natomiast zgodnie ze Statutem klubu do przegło
dokonać sprostowania zapisu zamieszczonego na str. 15, łam
sowania przez Walne Zebranie uchwały o przyjęciu sprawozda
drugi, w akapicie (zdanie drugie) o brzmieniu:
nia Zarządu Klubu, a wobec jego (sprawozdania) nie przyjęcia,
„Następnie przewodniczący zebrania zadawał pytania księ
do zobowiązania Zarządu Klubu do zwołania w najbliższym sta
gowej dotyczące pieniędzy poza ewidencją. Po chwili nie było
tutowo terminie Zebrania
SprawozdawczoWyborczego.
to pytanie ( ?  przyp. W.M.), a przesłuchanie (!  przyp. W.M.) na
oczach kilkudziesięciu
ludzi".
4. Z uwagi na wątpliwości natury organizacyjnoprawnej prze
„Drogi Redaktorze Dzidku, jedynie z szacunku do Ciebie, po jęcia przez KS „KUŹNIA " w Ustroniu, Klubu Sportowego „NIE
RODZIM", Przewodniczący Zebrania zaproponował w uchwa
zwalam sobie na te kilka poniższych uwag.
le, przyjętej przez Walne Zebranie, formułę
deklaratywnokon
Przesłuchanie, co jest rzeczą wiadomą na gruncie prawa, jest
stytutywną  przejęcie członków, zawodników i majątku KS „NIE
instytucją uregulowaną ustawowo. Instytucję tą mogą stoso
RODZIM " z dniem jego likwidacji".
Z poważaniem zywutsrponmlkjihgedcbaWUSRPMJ
wać określone ustawowo organy wobec osób tam wskazanych.
Dlatego też gremium, jakim jest Walne Zebranie Klubu i każdy
Waldemar Maryan
•
•
•
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
jego uczestnik, miało jedynie prawo  z czego korzystało  do
zadawania pytań (bez znaczenia była krotność ich zadawania).
Drogi Waldku!
Mam nadzieję, że podzielisz ten wywód, gdyż w innym przypad
Jedynie z szacunku do Ciebie pozwalam sobie na te kilka
ku musiałbyś uznać, że zwrócenie się (zadanie pytania) do zna
uwag. Oczywiście wiem jakie służby powołane są do przesłuchi
jomego „Jak się masz", „jak leci"  też jest formą przesłuchania.
wania ludzi i przypuszczam, że ciebie nie ma w tym gronie. Tym
bardziej zdumiałem się podczas zebrania, gdy jako prowadzący
Odnosząc się do meritum sprawy oświadczam (byliśmy cały
zacząłeś zadawać członkom klubu kłopotliwe pytania. Zawsze
czas na tym Zebraniu obaj), że po zakończenia udzielania odpo
jest tak, gdy pytamy kogoś o ocenę przełożonego, gdy ten prze
wiedzi przez Prezesa Klubu wyjaśniłem, iż cena sprzedaży pra
łożony siedzi tuż obok. Czy uważasz, że to stosowne? Jakby
wa użytkowania wieczystego jest tożsama z ceną sprzedaży pra
tego było, mało na sali siedziało kilkudziesięciu członków klu
wa własności  decyduje cena rynkowa. Następnie zapytałem
bu żądnych krwi i ofiar, więc nic dziwnego, że swym pytaniem
jedynie Panią Księgową o sprawy związane z tzw. ewidencją
wstrzeliłeś się precyzyjnie w panującą atmosferę. Dlatego tylko
poza księgową. Po otrzymanej odpowiedzi, zadałem li tylko py
pozwoliłem sobie na tę drobną złośliwość.
tanie uzupełniające : „Jak Pani, jako Księgowa, zapatruje się
na tego typu praktyki". Otrzymałem odpowiedź  „Jako księgo
Przyznaję, że nikomu nie odmówiłeś wypowiedzenia się, przy
wa takich praktyk oczywiście nie mogę akceptować".
czym spory zawód sprawiłeś przeciwnikom prezesa nie dopro
wadzając do jego natychmiastowego odwołania. Nie dość tego
To tyle odnośnie Twojej relacji, iż zaistniało zdarzenie: „prze
pozwoliłeś prezesowi się bronić. W oczach niektórych, to kary
słuchanie na oczach kilkudziesięciu ludzi", a swoją drogą po
godne niedopatrzenie.
winno być  na oczach członków i uczestników Walnego (otwar
tego) Zebrania. Moim zdaniem, istnieje w tych określeniach istot
Udało Ci się też nie dopuścić w ogólnym tumulcie do podję
na różnica, dla obserwatora z zewnątrz.
cia wadliwych uchwal.
Generalnie nie uważam, żeby prowadzenie zebrania bez kary
Na zakończenie, o czym, zapewne z przyczyn
redakcyjnych
godnych potknięć było rzeczą godną opisywania. To chyba nor
i ograniczonej objętości GAZETY nie poinformowałeś
czy
malne.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Wojsław Suchta
telników naszego Tygodnika pragnę, korzystając z jego ła
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KONICA MINOLTA
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Ustroń ul. Grażyńskiego 15
tel. 854 43 02, 854 70 36

Najnowsza cyfrowa maszyna fotograficzna
( rozdzielczość naświetlania 400 dpi,
format zdjęć do 25 * 38 cm ),
wykonujemy zdjęcia z filmów oraz z nośników
cyfrowych.
Zlecenia

wykonujemy

Dla stałych klientów

w 1

godz>

zniżki:

teraz film Konica Minolta 200/36  tylko 5,50 zl
ZAPRASZAMY
Czy Kuźnia podniesie się po obecnych kłopotach?
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Na suchych i ciepłych łąkach można spotkać inny gatunek
rozchodnika, a mianowicie rozchodnik wielki. Adekwatnie do
swej nazwy ros'lina ta nie „trzyma się" blisko powierzchni grun
tu, lecz dorasta do wysokos'ci 40, a nawet 80 centymetrów. Liście
rozchodnika wielkiego mają kształt owalny, są duże i mięsiste.
Rozchodnik zakwita w sierpniu i wrześniu, tworząc na szczy
tach łodyg kwiatostany drobnych, białoróżowych kwiatów, co
nadaje mu całkiem dekoracyj
ny wygląd. Podobnie jak roz
chodnik ostry, także i rozchod
nik wielki zawiera substancje
o własnościach leczniczych, z
których podstawowe znaczenie
ma glikozyd telefina. Dawniej
różne leki otrzymywane z ko
rzeni oraz ziela rozchodnika
wielkiego stosowano na obni
żanie zawartości cukru we krwi
oraz dla wzmocnienia układu
odpornościowego. Rozchod
nik wielki był także pomocny
w leczeniu chorób reumatycz
nych, a dokładniej w łagodze
niu bólów związanych z tymi
chorobami. Jednak sposób, w
jaki wykorzystywano własno
ści rozchodnika przy dolegli
wościach  poprzez zawiesze
nie korzenia na plecach, pomię
dzy łopatkami  każe z pew
nym powątpieniem traktować
wszelkie doniesienia o skutecz
ności takiej kuracji.
Z rozchodnikami spokrewnione są rojniki. Rośliny te „tulą
się" do gruntu, ich liście ułożone są w charakterystyczne różycz
ki, a łodygi rozwijają się jedynie w okresie kwitnienia. Liście
rojników są zielone, często czerwonawo podbiegnięte, płaskie i
mięsiste, podługowatojajowate, orzęsione jedynie na brzegach i
ostro zakończone. Różyczki rojników mogą dorastać nawet do
20 centymetrów średnicy. Ziemi rojniki trzymają się licznymi,
drobnymi i cienkim korzonkami, wyrastającymi z grubego i krót
kiego kłącza. Wyrwanie lub przesadzenia rojnika nie nastręcza
więc żadnych trudności.
W okresie kwitnienia, który trwa od lipca do września, ze środ
ka różyczki wystrzela w górę gruba i wzniesiona łodyga, na szczy
cie rozgałęziająca się i przyozdobiona ładnymi kwiatami. Płatki
kwiatów są różowe z ciemnoczerwonymi smugami, liczne pręci
ki mają czerwonawe nitki i pomarańczowe pylniki, a ustawione
naprzeciw każdego płatka słupki są żółtawe. Pomimo malowni
czości kwiatów, to jednak rozmnażanie wegetatywne decyduje
o ilości potomstwa każdego rojnika i jego tak zwanym sukcesie
rozrodczym. Rozmnażanie to odbywa się za pomocą różyczek
potomnych, czyli dokładnych kopii, miniaturek rośliny rodzi
cielskiej. Te drobne różyczki bardzo często pozostają w pobliżu
swego „rodzica". Tworzy się wówczas wspaniała, gęsta podu

cha, a raczej zielony, gruby roślinny dywan. Najciekawsze jest
jednak zachowanie się różyczek potomnych, które „chcą" się
znaleźć jak najdalej od rośliny macierzystej, bo to ułatwia start
w dorosłe i samodzielne życie (a mówiąc wprost  zmniejsza
konkurencję o wodę i składniki pokarmowe w glebie). I w tym
miejscu pozwolę sobie zacytować jedną z książek poświęco
nych roślinom, w której znalazłem jakże intrygujące stwierdze
nie
dotyczące
rojników:
zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRP
„chcąc się oddalić, różyczka
wykonuje energiczne
ruchy
p rzypom inające eh rząszcza,
który spadł na grzbiet". Jak
wynika z dalszego opisu, ruchy
te w przypadku różyczki leżą
cej na boku polegają na szyb
szym wzroście liści zacienio
nych, co na zasadzie dźwigni
wyprostowuje po czasie ró
życzkę. Jeśli natomiast różycz
ka leży „do góry nogami", to
za przywrócenie jej postawy
właściwej roślinom odpowia
dają korzenie. Wyrastają one
wówczas na taką długość, by
dosięgnąć gleby, zagłębiają się
w nią, a potem „ciągną" całą
roślinę, aż do jej przewrócenia
się. Gorzej, gdy kilka korzon
ków ciągnie w przeciwne stro
ny, bo w takim przeciąganiu się
nie ma zwycięzców, a różyczka
obumiera. Z moich ogrodo
wych obserwacji wynika, że
również zakwitnięcie oznacza kres życia rośliny, a właściwie
konkretnej różyczki rojnika.
Do dość pospolitych rojników należy, znany w naszym regio
nie przede wszystkim z ogrodów, rojnik murawowy. Roślinę tę
możemy spotkać w Europie Środkowej i w basenie Morza Śród
ziemnego na skałkach, zwłaszcza wapiennych oraz w niskich,
ciepłych murawach. Podobnie jak rozchodniki, również rojnik
murawowy zawiera liczne gorycze, garbniki i sole mineralne, co
czyni go rośliną leczniczą. I jak to często z roślinami leczniczy
mi bywa, imponujący jest zakres chorób, w leczeniu których
zastosowanie mają różne rojnikowe medykamenty. Odwarem z
suszonych liści można na przykład płukać jamę ustną przy sta
nach zapalnych, leczyć biegunki, półpaśca oraz żylaki odbytu.
Rozgniecionymi liśćmi lub wyciśniętym z nich sokiem można
obkładać lub obmywać wszelkie oparzenia, owrzodzenia lub stłu
czenia, co przypomina stosowane przez nasze babcie w podob
nych przypadkach zdaje się, że liście doniczkowego aloesu lub
agawy.
Ciekawostki kryją się w łacińskiej nazwie rojnika murawowe
go  Sempervivum tectorum. Łacińskie sempera oznacza stale,
zawsze, a vivus  żywy, a ich połączenie oznacza roślinę zieloną
przez cały rok. Natomiast tectum to łaciński dach. Rojnik dacho
wy? Jak najbardziej  dawniej bowiem sadzono rojniki na sło
mianych dachach, gdyż wierzono w ich moc ochrony domostwa
przed piorunami!
Dziś rojniki są ozdobą ogrodowych skalniaków i to chyba nie
tylko w okresie kwitnienia. Ja na przykład podziwiam spiralny
układ liści rojnika, który rosnąc w dużych ilościach tworzy nie
zwykłą i efektowną mozaikę. Tekst i zdjęcie:zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGF
Aleksander Dorda zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSR

BLI Ż EJ N AT U RY
Rozchodniki i rojniki (2)

FIRMA HANDLOWA
G E O D E Z JA TRPONKJIGECBA
JAROSŁAW WROŃSKI

T O BAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIGFEDCBA
Szymon Korzeń, Adam Jankowski
Kompleksowe usługi geodezyjne
Przyjmowanie zleceń telefonicznie

Peron w niedzielę wieczorem.
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43450 Ustroń zywutsrponmlkjihgfedcbaTSROMKJEA
ul. Orzechowa 10

Hermanice otok sklepu SPflfi

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tel./fax 033 584 40 99
emall: mwronskl@wp.pl
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M I E J S K I D O M K U LT U RY „P R A Ż A K Ó W K A "

Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
ustrońskiezywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ga le rie , muzea, ul.
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,
wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
placów ki zywutsrponmlkjihgfedcbaTSROMKJEA
kultury, funda c je , plastyczne,
towarzyski,
rękodzieło artystyczne, fotograficzne,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
stowarzyszenia, policja, straż miejska zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
kurs języka angielskiego  przerwa wakacyjna  wznowienie od

w w w . u s t r o n . p l

września
 przerwa wakacyjna  wznowienie od
M I EJ SK A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A im . J . W a n t u ł y zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
września
Rynek 4, tel. 8542340,
T OWARZ Y ST WO K SZ T AŁCEN I A ART Y ST Y CZ N EGO
Wypożyczalnia dla dorosłych zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 nauka gry na: fortepianie, keyboardzie, flecie, saksofonie, gitarze,
poniedziałek: 8.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
klarnecie, skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki,
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
zajęcia wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenia i związki:
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E im . J . J a r o c k i e g o
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
Wystawy stałe:
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
 Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
czwartek 10.0012.00 s. nr 2
 Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
 Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
 środa 10.0012.00 sala nr 2
 Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Wystawy czasowe:
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy".
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
M I EJ SK A I N FORM ACJ A T U RY ST Y CZ N A
w soboty, niedziele 9.30  13.
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30 18.00
 sobota 8.30  15.00
O D D Z I A Ł M U Z E U M „Z B I O R Y M A R I I S K A L I C K I E J "
niedziela 9.00 13.00
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
ul. Sanatoryjna 7,8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
Wystawy stałe:
 sobota 8.45  13.00
 Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera, J. Wałacha,
K OM I SARI AT POLI CJ I U ST ROŃ
S. Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z Juźwika i innych.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
 Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego,
medale z dziedziny kultury i sztuki.
ST RAŻ M I EJ SK A U ST ROŃ
 Starodruki, kolekcja 3.5 tvs. exlibrisow. druki bibliofilskie i unikatowe.
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986
 Cenny zbiór książek  cieszyniana (możliwość korzystania ze zbiorów
przez uczniów i studentów)
 „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej": Polskie Państwo
Podziemne; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Żołnierze września 1939
r. i Wojsko Polskie na Wschodzie; Martyrologia mieszkańców Ustronia;
Patriotyczne uroczystości w Kronice Koła ŚZŻ AK w Ustroniu w 1.
19902005. Zachęcamy nauczycieli, uczniów i studentów do korzystania
ze zbiorów i prezentowanych
ekspozycji.
Wystawy czasowe:
Wystawa „Góry i inne motywy"  Czesław Kazimierz Woś  pastele,
grafiki, ekslibris czynna do 15 sierpnia br.
Oddział czynny: środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 1116
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „N A G O J A C H "
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas.
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „Z A W O D Z I E "
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  1 3 .
gimnastyka lecznicza

BI U RO P R O M O C J I I W Y S T A W A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
M U Z E U M ST ARA Z A G R O D A
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543007.
Czynne:
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 16.00.
soboty od 10.00 do 13.00.
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „Ż Y C I E I M I S J A "
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST ROŃ SK I E ST OWARZ Y SZ EN I E T RZ EŹ WOŚCI
KM> Abstynenta „R0QZMA" Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum kolo ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30
KhfcAbstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FU N DACJ A Ś w . AN T ON I EGO,ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72
Spotkania

z instruktorem

terapii

uzależnień

i w spał

 wtorek
9.00 10.00
czwartek
16.0017.00
Lekarz rodzinny
 środa
12.00  13.00
Punkt wydawania odzieży
 pon. śr. pt.
10.00 14.00
WY ST AWA M OT OCY K LI Z A B Y T K O W Y C H • RDZ AWE
DI AM EN T Y
ul. Strażacka (za Prażakówką)
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00
21 lipca 2005 r.
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uzależnień

Beton 2005. Akcja pod koszem,

Fot. W. Suchta
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KULTURA
D o 24.07

23.07
24.07

30.07
31.07

E k u m e n i c z n y Festiwal w Ustroniu
gram na str. 3

pro

godz. 18.00 Wielka Gala Śląskiej Piosenki Biesiadnej
i Humoru  amfiteatr
godz. 18.00 Wieczór Muzyczny na Rynku. „Trio Mu
sie Dogs" i „Zresztą nieważne"  poezja śpie
wana  rynek
godz. 17.00 Koncert inaugurujący „Lato z Filharmo
nią"  amfiteatr
godz. 18.00 Wieczór Muzyczny na Rynku. „Zwyrtni" 
kapela góralska  rynek

KINO
21.07

Można się przepychać..

Fot. W. Suchta
Do wynajęcia pomieszczenia na

godz.
godz.
2228.07 godz.
godz.

17.20
18.45
17.45
20.00

Genesis
film twórców
Królestwo Niebieskie histor.
Gwiezdne wojny  cz. I I I
Siła strachu historyczny

Mikrokosmosu
15 1. USA
7 1. USA
18 1. USA

działalność gospodarczą w centrum
OGŁOSZENIA DROBNE zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2
Ustronia, 23 m .
Tel. 0600282968.

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.
Usługi koparką i spychaczem DT
75. Tel. 0603117552.

WYPRAWA
 ARKTYKA

Koszenie trawników.
0606656934.

(Spitzbergen)

Kupię stare monety, znaczki, pocz
tówki oraz inne starocie.
Tel.0887025886.

9 lipca 1995 r. o godz. 7.40 doszło do wypadku na srzyżowaniu

zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ul. Kreta i Katowickiej. Dwie starsze panie (64 i 77 lat) nie zacho
wując należytej ostrożności wtargnęły na jezdnię. Kierowca sa

WRZESIEŃ

mochodu marki renault, chcąc uniknąć potrącenia pieszych, zje
ywtsronlkjiedcaKG
chał
z drogi. Pojazd koziołkował i dachował. Zatrzymał się
2005 zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Biuro Podróży
..Ustronianka"
tel. 8 5 4  3 2  8 8

Sprzedam dwudrzwiową szafę z
przystawką  sosna.
Tel. 0693547660.

DYŻURY APTEK
2 1  2 3 .0 7

USTROftSK\

Pokój do wynajęcia.
0692741763. zwutsrponlicaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

 apteka Na Zaw odziu, ul. Sanatoryjna 7,

tel. 854 46 58

2 4  2 6 .0 7

aptekaEl b a ,

ul. Cieszyńska 2,

t el.8 5 4  2 1  0 2

2 7  2 9 .0 7

 apteka Myśliw ska,

ul. Skoczowska 111,

t el. 854 24 89

w pobliskim strumyku. Pasażerki doznały obrażeń ciała.
•

•

•

W piątek 7 lipca w biurze festiwalowym „Gaudę Fest" dzien
nikarze spotkali się z burmistrzem Kazimierzem Hanusem oraz
przedstawicielem organizatorów festiwalu  ks. Krzysztofem
Miarą. Na początku poruszono sprawy, które w zeszłym roku
wywołały liczne kontrowersje  warunków sanitarnych i bez
pieczeństwa
podczas trwania festiwalu.
zywutsrponmlkjiedbaZWTONMIEDA
•

•

•

W kinie i Szpitalu Reumatologicznym miłośnicy firnu mogli
spotkać się z tej klasy aktorami co Piotr Fronczewski, Roman
Kłosowski czy Małgorzata Włodarska. W sobotę wszyscy wielbi
ciele musicalu „Metro" mieli okazję poznać osobiście aktora
teatru „Buffo" w Warszawie, jednego z wykonawców „Metra" 
Piotra Hajduka. Teatr przy kościele to występy Centrum Sztuki
„Kontrast" z Bielska oraz Barbary Dziekan.
•

•

•

Według ustrońskiejpolicji tegoroczny „Gaudę Fest" znów miał
dwa oblicza  to z amfiteatru i to spod „ Utropka ". [...] General
nie jednak nie zanotowano znacznego wzrostu interwencji i zgło
szeń w czasie trwania festiwalu. W sobotę doszło jedynie do
krótkiej bijatyki pod „ Utropkiem " między punkami a skinami.
[...] Względny spokój w mieście możliwy był do utrzymania dzię
ki wzmożonej pracy policji ustrońskiej, znacznej pomocy poli
cjantów z Cieszyna i sił prewencyjnych z Bielska.
•

•

•

Upodobali sobie Ustroń najsilniejsi w Polsce ludzie. Kolejne
zawody zorganizowane przez Sekcję Kulturystyki i Trójboju Si
łowego KS „Kuźnia" przyciągnęły znamienitych zawodników,
wśród których nie zabrakło mistrzów Polski.
•

•

•

11 lipca w ustrońskim amfiteatrze miłośnicy i fani telewizyj
nego programu dla dzieci „TikTak" mogli się spotkać z jego
bohaterami. Barwnie ubrani Ciotka Klotka i Krzyś przez półto
rej godziny zabawiali rzesze maluchów.
(ag)
...lub blokować rywala w bardziej wyrafinowany sposób. Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Logo tegorocznego turnieju

i Mirosław Jesionek. Drugie miejsce przy
padło tym razem Wątróbkom. Mecz o trze
cie miejsce wygrała drużyna YNO z Psz
czyny. Betonową trójkę zgarnął Tomasz
Stycz.
Turniej, jak co roku odbył się dzięki wiel
kiemu wsparciu, które zapewnili sponso
rzy, Urząd Miasta w Ustroniu i Stowarzy
szenie TRS Siła. Z tego miejsca jako orga
nizatorzy chcielibyśmy gorąco podzięko
wać następującym osobom: pani Grażynie
Winiarskiej, panu Andrzejowi Georgowi,
Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Walczono o każdą piłkę.
panu posłowi Janowi Szwarcowi oraz
przedsiębiorstwom i firmom: Ustronianka,
Kosta, Bielenda, Kolej Linowa Czantoria,
Leśny Park Niespodzianek, Chrom, Przed
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
siębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń" S.A.,
Poniżej zamieszczamy relację autorstwa organizatorów z tegorocznego T\irnieju
Delicje, Cukiernia „Na Blejchu", Live
Koszykówki na Asfalcie „Beton". Wypada tylko dodać, że zgodnie z tradycją pierw
Musie Club Angel's, Studio Foto Arte,
szy rzut turnieju do kosza wykonał prezes TRS „Siła" Andrzej Georg. Wypada też
Karczma Góralska, Restauracja Równica,
napisać, że po raz pierwszy w trzynastoletniej historii turnieju był to rzut celny. Już
Gospoda pod Czantorią, Bar „Chatka", Piz
druga generacja ustrońskiej młodzieży organizuje ten turniej. Jest to szkoła nie tylko
zeria Verona, Przemysław Chybiorz. W trak
organizacji, ale także współdziałania, operatywności. Podczas tegorocznego turnieju
cie turnieju i podczas jego przygotowania
obyło się bez nieprzyjemnych zgrzytów, za co cześć i chwała organizatorom. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pomagali nam również: Agnieszka Huty
ra, Sylwia Szlaur, Dagmara Pietrusiak, Mag
przez ulewny deszcz na ponad godzinę.
16 lipca na płycie ustrońskiego rynku
da Miśkiewicz, Marek Landowski i Jakub
Ostatecznie zwycięzcami tegorocznego
odbył się już po raz trzynasty turniej ko
Zborek.
Organizatorzy:
BETONU zostali Czarni Samuraje w skła
szykówki na asfalcie BETON 2005. Od
dzie: Robert Kozaczko, Mariusz Pepczyń
samego rana (a właściwie od wieczora
Tomasz Kwiczała, Wojciech
ski, Grzegorz Błotko, Krzysztof Micha
poprzedniego dnia) ekipa organizatorów
Jendrysik, Mateusz Peszyński
szalała, by przemienić rynek w boisko do
gry w koszykówkę. Na 9.00 rano wszyst
ko było już przygotowane i 18 drużyn
z całego Śląska rozpoczęło morderczą ry
walizację o prestiż i główną nagrodę, któ
ra notabene była niemała i wynosiła 1000
PLN! Po jakiejś godzinie gry w fazie gru
powej zza rzadkich już chmur wychyliło
się słońce. Temperatura na boiskach wzro
sła momentalnie, co przełożyło się pozy
tywnie na tempo gry. Rywalizacja już
wcześniej zacięta stała się teraz niezwy
kle zajadła. Korzystając z zeszłorocznych
doświadczeń organizatorzy postanowili
nie zwlekać z przeprowadzeniem konkur
su wsadów, który odbył się zaraz po fazie
grupowej turnieju. W szranki do walki
o dwuosobowy weekend w hotelu Bielen
da w Ustroniu stanęło pięciu zawodników,
którzy za każdym razem czarowali zebra
ną publiczność niebywałymi powietrzny
mi ewolucjami. Po serii kilkunastu wsa
dów sędziowie wyłonili zwycięzcę. Zo
stał nim Grzegorz Szybowicz. Tymczasem
zawodnicy wrócili już na boiska by kon
tynuować grę. Rozpoczęła się faza pucha
rowa. Niestety pechowa dla jedynej j u ż
pozostałej w grze drużyny z Ustronia. Żel
Beton odpadł! Do ćwierćfinału przeszły
drużyny: Leśni Ludzie, YNO, Czarni Sa
W Betonie wystąpiła też drużyna byłych organizatorów. Grali bez żadnych obciążeń i w wielu elemen
muraje i Wątróbki  zeszłoroczni zwycięz
tach koszykarskiego rzemiosła wyraźnie górowali nad swymi rywalami. Niestety kilka sekund nieuwa
cy. To właśnie Wątróbki z Wodzisławia
gi w pierwszym meczu grupowym i stare Betony przegrywają 18:10. Podobnie było w drugim spotka
Śląskiego i Czarni Samuraje z Bielska
niu, gdzie z kolei na drodze do zwycięstwa stanął wzrost rywali i lekkie braki kondycyjne. Jak zwykle
zmierzyli się w finale, który zgodnie
nienaganną techniką na boisku popisywali się: Rafał Chybiorz, Marek Guzowski, Bartek Wasilewski
z betonową tradycją został przerwany
i Mateusz Werpachowski. Za rok zapowiadają rewanż.
Fot. W. Suchta

BET ON OWE W S A D Y

21 lipca 2005 r.
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Jako

sie mocie

gaździnki

Czy żeście sóm też tak strasznucnie sfuczane jako jo, co lod
rana do śćmiywka zawarzujym rybiźle, trześnie i wiśnie? Jo je
doista zmordowano, nale jak kiery je gupi i hamoczy calutki dziyń,
a gor przi takim hycu, tóż nie dziwota, że po trzóch dniach robiy
nio zawarzelin ledwo sie dzierżym na nogach. A jeszcze żech sie
łoparzila, boch nielopaternie garniec z zawarzelinami wziyla z
łognia i gichło mi kapkę na szłape. Nale, jako to prawióm  jak sie
człowiek śpiycho, to diabeł jyny czy ho.
Tóż wszycko sie u mie krynci kole tych zawarzelin. Już łoto pore
dni tymu widziałach, że w zogródce sóm zdrzałe czyrwióne rybiź
le, a móm ich isto z szejś wielkich krzoków. Jak jyno nie padało to
brałach sztokerłe, bo też niełza mi sie tak całym ciyngiym zgibać,
siadałach kole krzoka i nejprzód łobiyrałach tóm czyrwiónóm, bo
je nejwczaśniejszo, a potym czornóm.
Wczora mój ślubny sie nady mnóm kapkę ulitowoł i pumóg mi
łobrać jedyn krzok, a potym wyloz na stróm i łobroł mi amper
wiśni, bo jo przeca na drabinę nie wylezym. Jo za tyn czas myła
twisty i wywarziłach dekliczki, coby aspóń ze dwacet słoji przi
rychtować, dyć w siyrpniu przijadóm wnuki, to bydóm kompoty
jakby znaloz. A trześnie móm jak co roku strasznucnie robaczywe,
tóż zawarziłach jyno szejś litrowych weków i wszycki sie dobrze
dzierżóm. Już zaniósłach jich do piwnice, a reszte niech se szpoki
Drużyna z Nierodzimia przed zawodami. ytredZYWTRPONMLKIHFEDCBA
sfutrujóm. Wiyncyj zawarzujym wiśni, bo wnuki majóm rade taki
domowy kompot do niedzielnego łobiadu. Tóż ani mojich ulubio
nych seriali ni móm bardzo czasu łobezdrzić w telewizorze, nale
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nie bydym wiyncyj narzykać, dy to zawarzowani póki co sie już
kończy• Muszym jeszcze nagnać chłopa, coby łosztrajchowoł na
18 czerwca na stadionie sportowym w Chybiu odbyły się za
szóm izbeczke dlo gości, bo je kapkę zapuszczóno, a za tydziyń
wody młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu cieszyń
przijyżdżajóm letnikorze. Ci sami co roku sie tu na dwa tydnie
skiego. W zawodach startowało 7 drużyn dziewczęcych i 14 dru
skludzajóm, nó a potym zaś bydóm wnuki, tóż roboty móm do
żyn chłopców oraz 1 drużyna mieszana. Z Ustronia udział wzię
prowdy doś.
ły 2 drużyny chłopców i jedna dziewcząt. 4 miejsce zajęłą dru
Ponikierzi prawióm, że w lecie je sezón łogórkowy  nó taki luz,
żyna dziewcząt z Nierodzimia, 5 miejsce  drużyna chłopców
ale doprowdy ni u mie.
Hela
z Lipowca, 7 miejsce  drużyna chłopców z Nierodzimia.
Komisja sędziowska pod kierownictwem kapitanazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
J. Walka
prawidłowo oceniała przebieg zawodów, które przeprowadzone
niał, kilku zawodników posta
zostały sprawnie. Posiłki dla uczestników ufundowane zostały
nowiło z Kuźni odejść. Nie
przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Cieszynie. W zawodach
będzie już grającego trenera
Zbliżające się zebranie spra
zwyciężyły drużyny dziewcząt i chłopców z Drogomyśla.
Grzegorza Wisełki, który od
wozdawczo wyborcze, zale
Zawody powiatowe poprzedzane są rywalizacją drużyn po
szedł z własnej woli, choć jesz
głości w wypłatach dla piłka
żarniczych na szczeblu miejskim. Odbywa się to zazwyczaj pod
cze miesiąc temu twierdził, że
rzy to dzień powszedni Kuźni.
czas miejskogminnych zawodów pożarniczych jednostek OSP
w klubie chce pracować nadal.
Nie wiedząc kto klubem bę
z Ustronia i Brennej. Chociaż to temat poruszany na zebraniach
Podobnie definitywnie z Kuź
dzie zarządzał, jak funkcjono
wszystkich ustrońskich jednostek, nie wszystkie jeszcze posia
nią zerwał bramkarz Paweł Ma
wać będzie drużyna seniorów
dają swe młodzieżowe drużyny.
(ag)
zywutsrponmlkjihgedcbaWUSRPMJHGDC
cura.
(ws)
i czy w ogóle klub będzie
ist

zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWU

ZAWODY POWIATOWE

ODCHODZĄ

POZIOMO: 1) szerokie u siłacza, 4) nadmorski deptak,
6) dodatek do munduru, 8) jesienny znak zodiaku, 9) leśne
skrzaty, 10) zasłużona sława, 11) konopie manilskie,
12) podpuszczka, 13) rezydencja burmistrza, 14) pieśni ope
rowe, 15) mieszka w Oslo, 16) patrzałki, 17) łobuz, łajdak,
18) jej nie wypada, 19) lipcowa solenizantka, 20) Gabriela
zdrobniale.

K RZ Y Z OWK A
K RZ Y Z OWK A
K RZ Y Z OWK A
3 0 zł 3 0 zł 3 0 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) owad w kropeczki, 2) przerabia ropę,
3) atrybut malarski, 4) bal przebierańców, 5) w greckim alfa
becie, 6) wytwarzanie, 7) z baraniny na ruszcie, 11) łapie sy
gnał telewizyjny, 13) półka pełna książek.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do końca lipca br.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 27:
LIPIEC LUBI P R Z Y P I E C
Nagrodę 30 zł otrzymuje PAWEŁ WIENCEK z Ustronia,
ul. Wiślańska 3 l a . Zapraszamy do redakcji. zywutsrponmlkjihgfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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