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Rozmowa  z  Jolantą  Brzozowską,  autorką  konser
wacji  obrazukurtyn y  Ludwik a  Konarzewskiego. 

J.  Brzozowska  ukończyła  Wydział  Konserwacji  Malarstwa 
na  Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Krakowie.  Pracowała  m.in. 
przy konserwacji  malowideł  w kościele Mariacki m  w  Krako 
wie, bazylice ojców  karmelitów  w Krakowie.  Obecnie  miesz
ka w Krakowie. 

W jaki m  stanie  był obraz  Ludwik a  Konarzewskiego,  gdy  go 
pani  otrzymała?  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Fatalnym.  Gdyby  jeszcze  kilka  lat  poleżał  w  takich  warunkach, 
zniszczałby  doszczętnie.  Został  odratowany  w  ostatniej  chwili. 
Obraz był zaatakowany  bardzo mocno przez pleśń  i grzyby, czy
li  płótno  podobrazia  niszczało,  parciało.  Płótno  zwinięte  było 
w ciasny  rulonik  i to warstwą  malarską  do środka, a tak  obrazów 
nie  powinno  się  przechowywać.  Jeśli  już  trzeba  zwijać,  to  war
stwą malarską na zewnątrz. Było mnóstwo ubytków warstwy ma
larskiej, zaprawy, sporo zagięć płótna. Przede wszystkim  było  to 
płótno  czarne,  brudne,  w  niektórych  miejscach  nie  było  widać 
co na nim jest. 
Nie obawiała  się pani  przystępować  do  pracy? 
Obawiałam  się też ze względu  na rozmiar obrazu. To determino
wało sposób  postępowania  konserwatorskiego.  Wymiary  to 4,60 
na  3,70  m.  Olbrzymi  obraz  i z każdym  zabiegiem  konserwator
skim  był kłopot. Trzeba  się było zastanowić,  czy  tak  zniszczony 
obraz  trzeba  dublować,  to  znaczy  podklejać  na  nowe  płótno. 
Ten  zabieg  okazał  się  niezbędny,  bo  stare  płótno  było  na  tyle 
zniszczone,  że trzeba było je  wzmocnić.  Można było  wzmacniać 
przesączając masą  woskową,  ale przy  tej wielkości  byłby  to  do
dany  ciężar  około  dwudziestu  kilogramów.  Trzeba  więc  było 
zdublować  na  inną  masę,  czyli  podkleić  stare  płótno  płótnem 
świeżym,  by  malowidło  miało  się  na  czym  trzymać.  Poza  tym 
warstwa  malarska była przesączona  i jeszcze kruszała   odrywa
ła się od płótna  i zsypywała.  Przed  zabiegiem  dublowania  trzeba 
było  zabezpieczyć  obraz  bibułką  japońską.  Nakleja  się  ją  na 
warstwę malarską,  żeby się przy  kolejnych  zabiegach  nie  zsypa
ła.  A  trzeba  przed  dublowaniem  oczyścić  odwrocie  obrazu.  Po 
tych  wszystkich  zabiegach  można  był  oczyścić  malowidło  od 
lica,  uzupełnić  warstwę  malarską  i naciągnąć obraz  na  krosno. 
Co sprawiało najwięcej   kłopotu? 
Wielkim  utrudnieniem  była  wielkość.  Cały  czas  wracam  do  du
blażu,  bo  był  to  kluczowy  moment  konserwacji.  Obraz  trzeba 
było  kilkanaście  razy  położyć  na  stół  dublażowy,  gdzie  wywo
łując  podciśnienie  dokonuje  się  sprasowania.  Było  sporo  pro
blemów  choćby  z  tym,  że obraz  nie mieścił  się w  pracowniach. 
Obraz był wykonywany jako kurtyna . W jakiej   technice? 
Obraz  olejny  na  płótnie,  na  zaprawie.  Technika  wykonania  już 
skazywała  go  na  zniszczenie  przy  zastosowaniu  jako  kurtyna. 
Każdy  obraz  olejny  jest  naciągnięty  na  krosno  malarskie,  co  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

(dok.  na str. 2) 

Dni świąteczn e był y pracowit e dla ustrońskic h zespołów .  Fot . W. Sucht a 

ZAGRA  KSIĄŻ E 
FORTEPIAN U 

Już  tradycyjnie  na  zakoń
czenie  Ustrońskiej  Jesieni 
Muzycznej  czeka  nas  wielka 
muzyczna  uczta.  20  listopada 
 j u ż  po raz siódmy  wirtuozer
sko zagra na fortepianie Adam 
Makowicz.  Jego  silna  osobo
wość  przejawiająca się  praco
witością  i wytrwałością  w  dą
żeniu  do  celu  owocuje  sukce
sami  na miarę wydarzeń  świa
towych.  Ten  wielki  sercem  i 
duchem  człowiek,  przyjaciel 
naszego  miasta  dochód  z  kon
certu przekaże jak zawsze dzie
ciom  sprawnym  inaczej  z 
Ośrodka  Rehabil itacyjno
Wychowawczego  w  Nierodzi
miu. A koncert Mistrza to praw
dziwy  rarytas  muzyczny  stąd 
obecność  na  nim  słuchaczy  z 

całego  kraju. Jego  improwiza
cje jazzowe  są jedyne  w  swo
im  rodzaju.  Pianista  o  ogrom
nych  osiągnięciach  technicz
nych  grający  z  wielkim  uczu
ciem, czaruje słuchaczy nie tyl
ko niepowtarzalnym stylem gry 
ale  i  wyjątkową  osobowością, 
łącząc skromność  z poczuciem 
humoru  i fantazją. Ale  to prze
cież  „książę  fortepianu"... 

Zapraszam  bardzo  serdecz
nie  na  koncert,  w  którym  wy
stąpi  również  skrzypek  rodem 
z Lipowca   Marcin  Hałat,  od
kryty  dla  ustroniaków  przez 
Adama Makowicza. Wierzę, że 
duchowo  nas  wzbogaci  i  po
może  przetrwać  długie,  zimo
we wieczory.  DyrektorMD K 

Barbara NawrotekŻmijewska 



CZYSZCZENIE 
MALOWIDŁA  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

(dok.  ze  str.  1) zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
zabezpiecza  płótno.  Tu  płótno  luźno  wisiało  i było  narażone  na 
zniszczenia.  Technika  więc  nie  najszczęśliwsza,  ale  artyście  na
leżą  się  słowa  uznania,  bo  to obraz  wielki,  bardzo  dobrze  nama
lowany,  bardzo  sprawnie  i ma  bezwzględną  wartość  artystyczną, 
nie  tylko  historyczną.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
To  chwalebne,  że  ten  obraz  zachowano,  że  nie  został  nieod
wracalnie  stracony.  Generalnie  jednak  w  Polsce  wiele  zabyt
ków,  dzieł  sztuki  jest  niestety  zaniedbanych.  Co  pani o tym 
sądzi? 
Jest  bardzo  różnie.  Przede  wszystkim  chodzi  o pieniądze,  ale  też 
o  pasję,  którą  ludzie  mają  lub  nie.  Albo  ludzie  chcą  zachować  to 
co  mają  cennego,  albo  nie  zwracają  na  to  uwagi.  Może  teraz 
więcej uwagi  poświęca  się zabytkom,  nie  tylko  tym  najstarszym. 
Zaczynamy  doceniać  to,  co  nie  tylko  zostało  zrobione  pięćset 
lat  temu,  ale  także  pięćdziesiąt  lat  temu.  Wiemy,  że  to  kiedyś 
będzie  obiektem  zabytkowym.  Głównie  jednak  finanse  są  prze
szkodą  w  ratowaniu  zabytków. 
Czy  to pierwsza  pani  praca  w  Ustroniu? 
Jestem  związana z tym  regionem  o tyle,  że  wykonałam  tu  już 
kilk a  prac.  Przykładowo  konserwację  ołtarza  w  kościele  w  Li 
powcu, ołtarza w Nierodzimiu. Ten rejon jest prężny,  ludzie  zwra
cają  uwagę  na zabytki,  na okolicę.  Widać,  że  tu się  ludziom  chce 
coś robić.  Na  Śląsku  Cieszyńskim  to jest  dostrzegalne  i nie  tylko 
mając  na  uwadze  zabytki,  ale  wystarczy  zobaczyć  obejścia  go
spodarskie.  To  też o czymś  świadczy.  Ludziom  się  chce  praco
wać  i dbać  o  to  co  mają. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Jolant a Brzozowska .  Fot . W. Sucht a 

Na  Sesji  Rady  Powiatu  Cieszyńskiego,  która  odbyła  się  24 
października  wicestarostą  wybrany  został  Janusz  Król ,  dotąd 
wiceprzewodniczący  RP.  Za  wyborem  głosowało  16  radnych, 
przeciw  było  11.  Podjęto  też  uchwałę  w  sprawie  wygaśnięcia 
mandatu  posła  Tadeusza  Kopcia.  Zastąpi  go  Ryszard  Macura.  zwutsronmlkjifecaWPKA
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UCHWAŁ A  Nr XX X VII/328/2005 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  27  października  2005  r. 
w  sprawie  stawek  opłaty  targowej   narok  2006 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  8,  art. 40,  ust.  1, art. 41,  ust. 1 
ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym 
(tekst jednolity  z 2001  r. Dz. U. Nr  142 poz.  1591  z późn.  zmia
nami  ) oraz  art.  15 i 19 pkt  1,  lit .  a ustawy z dnia  12  stycznia 
1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tekst  jednolity 
z 2002  r. Dz.  U. Nr 9 poz.  84 z późn.  zmianami). 

R A D A  M I A S T A  U S T R O Ń 
u c h w a l a 

§ 1 
Dzienną  stawkę  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych,  osób 

prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  oso
bowości  prawnej  dokonujących  sprzedaży  na  targowisku 

w  dni  targowe 
1) z zadaszonego  straganu 
2) z wydzielonych  i oznakowanych  ław i pól 
o  powierzchni  pow. 3 m2 

od  1   3  m2 

do  1 m2 

do  0,5  m2 

3) od wszystkich  przedmiotów  (towarów) wystawionych  poza 
wyznaczone  granice  straganu,  ławy,  pola  w  zależności  od  zaj
mowanej  powierzchni  za  każde  0,5  m2    3,50  zł 

4)  handel z przyczepy    23,00  zł 
5)  z  terenu  znajdującego się  poza  placem  targowym  (wyłącz

nie  w  dni  targowe)    15,00  zł 
poza  dniami  targowymi 
6)  z zadaszonego  straganu,  ławy,  pola  pow.  3  m2 

7)  z pól  o pow.  od  1  3  m2 

do  1 m2 

do 0,5  m2 

§  2 
Poboru  opłaty  targowej  dokonuje  upoważniony  pracownik 

Urzędu  Miasta  Ustroń. 
§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta. 
§ 4 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Wo
jewództwa  Śląskiego i wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od 
ogłoszenia z mocą  obowiązującą  od  01.01.2006  roku  oraz  po
przez  wywieszenie  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie  Miasta i 
publikację  w „   Gazecie  Ustrońskiej " . 

25,00  zł 

23,00  zł 
18,00  zł 
7,00  zł 
3,50  zł 

12,00  zł 
 9,00  zł 
 4,00  zł 
  2,00  zł 

NOWY WICESTAROSTA 

to i  owo 

Widać  postęp  robót  na  budo
wie skoczni  narciarskiej w  Wi
śle  Malince.  Ostatnio  zamon
towane  zostały  cztery  maszty 
oświetleniowe  o wysokości  38 
 42 metry. Do tej operacji  uży
to  śmigłowca.  Obiekt  K120 
ma być gotowy  pod koniec  lata 
przyszłego  roku. 

•  •  •  

W  Muzeum  Śląska  Cieszyń
skiego  znajduje  się  niezwykle 

Gazeta  Ustrońska  2 

cenny  zbiorów  dagerotypów. 
Była  to  technika  wykorzystu
jąca  jako  materiał  światłoczu
ły jodek  srebra.  Fotografie  po
wstawały  na  powierzchni 
srebrnej  płytki. 

•  •  •  

Teatr  im.  A.  Mickiewicza 
w  Cieszynie  nazywany  jest 
"bombonierką".  Wzniesiono 
go  w  1910  r.  według  projektu 
wiedeńskich  architektów. 
Obiekt ma zatem 95  lat.  Pierw
szą  polską  sztuką  tu  wystawio
ną,  była  "Zemsta"  w  wykona
niu  aktorów z Krakowa. 

•  •  •  
6  ha  ma  rezerwat  "Zadni  Gaj" 
znajdujący  się  na  terenie  Ci

sownicy. Rosną  tu rzadkie  oka
zy  cisa  królewskiego.  Najstar
szy  liczy  250  lat.  Drzewa te 
kwitną  tu  i wydają  nasiona, 
dzięki  czemu  gatunek  udaje 
się  zachować. 

•  •  •  

Jednym  z najstarszych  doku
mentów  w  zbiorach  Książnicy 
Cieszyńskiej  jest  spisana  na 
pergaminie  umowa,  dotycząca 
sprzedaży  wsi  Boguszowice 
przez  księcia  cieszyńskiego 
Przemysława.  Dokument  ten 
pochodzi z 1388 r. 

•  •  •  

Trzykrotnie  prezentowane  jest 
w  tym  tygodniu  przedstawie
nie  „Gość  oczekiwany",  opar

te  na  sztuce  Zofii  Kossak.  Na 
scenie  cieszyńskiego  Teatru 
występuje  blisko  stuosobowy 
Zespół  Teatralny  Parafii  św. 
Elżbiety.  Reżyseruje  siostra 
Jadwiga  Wyrozumska.  Spek
takl  przyciąga  tysiące  widzów 
z  Polski  i z sąsiednich  Czech. •  •  •  

Działający  w nadolziańskim 
grodzie Cieszyński  Klub  Hob
bystów,  kontynuuje  bogate 
tradycje  kolekcjonerskie,  któ
re  zapoczątkował  ks.  Leopold 
Szersznik,  założyciel Mu
zeum.  W  pierwszą  niedzielę 
listopada  w Domu  Narodo
wym  odbyły  się  tradycyjne 
Jesienne  Targi  Starci  (nik ) 

17 listopada 2005 r. 



KRONIK A  MIEJSK A  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

M u z e um  Ustrońsk ie  zaprasza  na  p romoc ję  Kalendarza  Ustroń
sk iego  na  2006  rok,  która  odbędz ie  się  24.11.05  o godz.  17.00  zywutsrponmlkjigfedcbaZYWVTSRONMKJIHGECBA

•  •  •  

W  kron ice  straży  mie jsk iej  bardzo  często  p iszemy  o  zagin io
nych,  wa łęsa jących  się  p ieskach.  Przeważn ie  i n fo rmowana  jest 
o  tym  przez  m ieszkańców  straż  mie jska  i musi  wtedy  in terwenio
wać.  Bezdomnego  pieska  odwozi  się  do  schron iska  dla  zwierząt 
w  Cieszynie.  By  tego  un iknąć  komendant  straży  mie jsk iej  Ja
cek  Tarnawiecki  prosi,  by  w przypadku  zaginięcia  naszego  psa 
od  razu  dzwon ić  i  i n fo rmować  o tym  straż.  To  na jprostsze  roz
w iązan ie  dla  właścic ie la,  a przede  wszys tk im  dla  pieska.  onmlifeaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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Trudn o upora ć się z liśćmi .  Fot. W. Sucht a 

Urząd  Miasta  Ustroń  in fo rmuje, że  został  wywieszony  na  okres 
21  dni  na  tabl icy  ogłoszeń  wykaz  zbywanej  n ieruchomości  po
łożonej w Ustroniu  przy  ul. 3 Ma ja w drodze  bezprzetargowej. 

Ci ,  k tórz y  od  nas  odeszl i: 
Emi l i a  Kocyan  lat  80  ul.  Fo lwarczna 17 

UROCZYSTA SESJA 
18  l is topada  o  godz.  16.00 

w  sali  w i d o w i s k o w ej  M D K 
„P rażakówka"  rozpoczn ie  się 
u roczys ta  ses ja  Rady  M ias ta 
z  okaz ji  7 0 0  l e c ia  U s t r o n i a. 
Wprawdz ie  wszystk ie  obrady 
RM  są o twar te  i  m ieszkańcy 
Ustronia  mogą  w nich  uczest
n iczyć,  ale  tym  razem  okaz ja 
jest  szczegó lna,  gdyż  obcho
dzony  w  tym  roku  j u b i l e u sz 
jest  świętem  wszystk ich  ustro
n iaków.  W p r o g r a m ie  m. in .: 
wys tąp ien ie  p r zewodn i czącej 
Rady  Miasta,  przedstawic ie la 
M ł o d z i e ż o w ej  Rady  M ias ta, 
prezentac ja  przez  prof.  Idzie

go  Panica  I  tomu  Monogra f ii 
U s t r o n i a,  w r ę c z e n ie  w y r ó ż
nień  i odnaczeń,  koncert  Mar
c ina  Hałata  (skrzypce)  i  Anny 
Jab łońsk iej  ( for tepian),  (mn) 

OKNA 
N A J T A N I E J ! ! ! ywutsronmlkiedaZYWUTSRPONMLJIHGFECBA

F . H . " B E S T A "  zywutsrponmlkjihgedcaZYWUSRPONLKJIHGEDCBA
Ustroń Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 

te l . / fax :  854  53  98  ZYSRPMA

ZAPRASZAM Y zwutsronmlkjifecaWPKA

m ® © wutsrponmljeaUMC

Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44 

tel. 854 41 67 

r ^ k u p ^ r o w n i e ż n a t e i g f o "   l 

© 

KRONIKA  POLICYJNA 

08.11.2005  r. 
Na  ul.  Daszyńskiego  zatrzymano 
nietrzeźwego  rowerzystę   miesz
kańca Ustronia. Badanie  wykazało 
0,75  i 0,76  mg/l. 
08.11.2005 r. 
0  godz. 7.35 zgłoszono policji  kra
dzież z włamaniem do ciągnika sio
dłowego Scania, który  zaparkowa
ny  był  w  Nierodzimiu,  w rejonie 
ulicy Zabytkowej. Złodzieje  ukra
dli  ok.  2(X) 1 oleju  napędowego. 
08.11.2005  r. 
Ok. godz.  11.50 na  ul. 3 Maja  kie
rujący citroenem mieszkaniec  Rudy 
Śląskiej wymuszał  pierwszeństwo 
1 „stuknął" mercedesa, którego pro
wadził mieszkaniec  BielskaBiałej. 
08.11.2005  r. 
O  godz.  10.15  na  ul.  Cieszyńskiej 
policjanci zatrzymali kierowcę, któ
ry w stanie nietrzeźwym (0,86i 0,85 
mg/l) chciał  wsiąść do hondy.  Pro
wadzenie samochodu  uniemożliwi
li mieszkańcowi  Katowic  ustronia
cy, którzy zorientowali  się w  jakim 
jest stanie  mężczyzna. 
08.11.2005  r. 
Ok. godz. 21 policja została  powia
domiona  o  kradzieży  telefonu  ko
mórkowego w rejonie ul. Cieszyń
skiej.  Do  trzech  nieletnich  ustro
niaków  podeszło  dwóch  pełnolet

nich mieszkańców  naszego  miasta, 
chcieli  pieniądzy  lub  papierosów, 
a  na  koniec  zażądali  pokazania 
wszystkich  przedmiotów,  które 
chłopcy  mieli  przy  sobie.  Odeszli 
z „komórką'. Policjanci  namierzy
li złodziei  i odzyskali  telefon. 
10.11.2005  r. 
Ok. godz.  11.30 na ul. Jaśminowej 
policjanci zatrzymali  nietrzeźwego 
rowerzystę   mieszkańca  Ustronia. 
Wynik  badania   0,87  i 0,83  mg/l. 
10.11.2005  r. 
Pracownica  jednej z  firm  przy  ul. 
Sportowej  zgłosiła  policji,  że  kie
dy  wyszła  na  chwilę  z biura  zło
dzieje ukradli jej pieniądze  i doku
menty. 
11.11.2005  r. 
Trzeci  w tym  tygodniu  nietrzeźwy 
rowerzysta. Został  zatrzymany  ok. 
godz.  15  na  ul.  Sportowej.  Oby
dwa badania  wykazały 0,61  mg al
koholu  na  lit r  krwi. 
12.11.2005  r. 
Ok.  godz.  15  w  rejonie  ul.  Hutni
czej kolizję spowodował  kierowca 
daewoo  lanosa  mieszkaniec  Ryb
nika, który nieostrożnie cofał i ude
rzył w audi mieszkańca  Skoczowa. 
13.11.2005  r. 
Kuracjusze  powiadomili,  że  trzy 
dni  wcześniej w jednym  z hoteli 
złodzieje włamali  się do  ich  poko
ju, ukradli biżuterię, aparat  fotogra
ficzny  i telefony.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSK A 
8.11.2005  r. 
Z  pracownikiem  Urzędu  Miasta 
przeprowadzono  wizję lokalną  po
wstającego  parkingu  na  Równicy. 
Prawidłowość  powadzonych  ro
bót  zostanie  stwierdzona  po  kon
sultacji  z nadzorem  budowlanym 
Starostwa  Powiatoweęo. 
9.11.2005  r. 
Na  ul.  Szpitalnej  interweniowano 
na posesji, z której pozbywano  się 
liści, przerzucając je na posesje są
siednie. Po  interwencji  strażników 
liście  spakowano  do  worków.  Po
lecono  je  przewieźć  do  kompo
stowni. 
9.11.2005  r. 
Wspólnie  z policją  interweniowa
no w Miejskim  Domu  Spokojnej 
Starości,  gdzie  zakłócał  porządek 

nietrzeźwy  pensjonariusz.  Awan
turnikiem zaopiekowała się policja. 
12.11.2005  r. 
Nietrzeźwego  mężczyznę  zakłóca
jącego  porządek  na  ul.  Tartacznej 
oddano  w  ręce  rodziny. 
13.11.2005  r. 
Bezpańskiego psa  husky  przewie
ziono  do  schroniska  w  Cieszynie. 
13.11.2005  r. 
Po  telefonach  od  mieszkańców 
skarżących  się  na  uciążliwy  dym, 
dwukrotnie  interweniowano  w  Li 
powcu  na  posesjach  gdzie  palono 
liście. 
13.11.2005  r. 
Pouczono  młodych  ludzi  bawią
cych  się petardami  na placu  zabaw 
na os.  Manhatan.  (ws)  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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W  WOLNYM  KRAJU  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

11  listopada  odbyło  się  ekumeniczne  nabożeństwo  w  koście
le  ewangelickoaugsburskim.  Służbę  liturgiczną  pełnili  księża 
ewangeliccy,  a  kazanie  wygłosił  proboszcz  parafii  rzymskoka
tolickiej  św.  Klemensa  ks.  kan.zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Antoni  Sapota.  Ekumeniczne 
nabożeństwa  i msze święte  za ojczyznę są już  tradycją  w  naszym 
mieście.  Mówił  o  tym  na  wstępie  proboszcz  parafii  ewangelic
koaugsburskiej  w  Ustroniu  ks.  dr  Henryk  Czenibor: 
  W  tym  roku  przy  różnych  okazjach  wspominamy,  że  mija 7(X) 
lat  od  czasu,  gdy  Ustroń  po  raz  pierwszy  zostaje  wymieniony. 
Obchodzimy  700  lat  istnienia  naszego  miasta,  700  lat  wspólne
go  losu  mieszkańców,  ukochanego  przez  nas skrawka  ziemi.  700 
lat,  które  łączy  te  dawne,  minione  pokolenia  i  to  pokolenie  dzi
siejsze,  a  pewnie  i także  te  pokolenia,  które  przyjdą  po  nas.  700 
lat  to  tworzenie  rozmaitych  tradycji.  Dzisiaj,  11  listopada  przy
pominamy  sobie  także  tym,  że  długą  tradycję  mają  też  obchody 
świąt  państwowych  i  narodowych.  W  rozmaity  sposób  były  te 
święta  obchodzone.  Był  też  okres,  kiedy  przy  obchodach,  zupeł
nie  pomijano  religijny  charakter  tych  świąt. Zapominano  o  tym, 
że  istnienie  zarówno  pojedyńczych  ludzi jak  i społeczności,  grup 
ludzkich  i  całych  narodów,  krajów  i  państw  zależy  od  Bożej 
Łaski  od  Bożej  Woli. 

Podczas  nabożeństwa  śpiewały  ewangelickie  chóry  z  Centrum 
i  z  Polany,  a  w  kazaniu  ks.  kanonik  A.  Sapota  powiedział  m.in.: 
  Ludzie  wierzący,  którzy  mają  świadomość  tego,  że  wszystko: 
kim  są,  co  mogą,  pochodzi  od  Boga.  Dlatego  jako  wierzący  lu
dzie  przyszliśmy  dzisiaj  do  tej  świątyni,  żeby  podziękować  za 
tamtą  chwilę.  87.  rocznica  uzyskania  przez  Polskę  niepodległo
ści,  87.  rocznica  radowania  się  z  tego,  że oto  po długich  czasach 
zaborów  nastała  wolna  ojczyzna.  I można  byłoby  zapytać  i  wte
dy,  i  także  można  zapytać  teraz,  co  to  znaczy  wolna,  co  znaczy 
słowo  wolność.  Do  tego  trzeba  jednak  pewnego  wewnętrznego 
przygotowania,  do  tego  by  zrozumieć,  czym  jest  wolność.  Wie
my  także  o  tym,  ksiądz  doktor  o  tym  wspomniał,  że  trwają  ob
chody  700lecia  naszej  miejscowości.  [...]  Nie  chcemy  zatracić 
charakteru  własnego,  nie  chcemy  zatracić  naszych  osobowości, 
tradycji, ale chcemy  razem  się modlić, chcemy  ciągle  powtarzać, 
że  wierzę  w  jednego  Boga,  co  przed  chwilą  wspólnie  wyznali
śmy.  I  tu  na  tym  miejscu  wypada  nam  może  nie  rozdzierać  ran, 
nie wspominać  w detalach,  ale  wypada  nam  wspomnieć,  że  były 
takie  czasy,  że  przez  reformację,  a  potem  przez  kontrreformację 
obywatele  Ustronia  ucierpieli.  Dlatego  i  dzisiaj  powtarzam,  że 
trzeba  powiedzieć  Panu  Bogu,  nie  sobie  wzajemnie,  ale  Panu 
Bogu,  przepraszamy  za  tamte  czasy,  nie  chcemy  oceniać  tam
tych  czasów,  ale chcemy  powiedzieć,  że  my  we  wspólnej  modli
twie  chcemy  iść dalej. Chcemy,  aby  nasze  kroki,  następne  kroki, 
były  coraz  lepsze.  One  nigdy  nie  będą  idealne,  one  nigdy  nie 
będą  na  tyle  dobre,  żeby  lepsze  być  nie  mogły.  Bo  jesteśmy 
ludźmi,  małymi  stworzeniami,  które  są  niestety  słabe,  które  są 
niestety  skażone  grzechem  pierworodnym  i ciągle  w  swojej  sła
bości  szukają  swojego  wyniesienia,  szukają  jakichś  wielkości. 
I  dlatego  dzisiaj  mamy  prawo  wspominać  to  co  było,  ale  mamy 
obowiązek  patrzeć  na  przyszłość  i modlić  się  do jednego  Boga, 
żeby  ta  przyszłość  była  coraz  lepsza.  Możemy  wspomnieć  to  co 
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W uroczystościac h  patriotycznyc h  brał a udzia ł młodzież .  Fot. W. Sucht a 

było  w  dalekiej  i  bliższej  przyszłości,  bo  przecież  czym  byłby 
Ustroń,  bez  tego,  że  nazywamy  go  zdrój.  W  1882  roku  został 
zaliczony  do  uzdrowisk  austriackich.  Czym  byłby  dzisiaj  Ustroń 
bez  ratusza,  gdzie  mieści  się  władza,  a wiemy,  że  Urząd  Gminny 
dopiero  w  najnowszej  historii  powstał,  w  1861  roku  powstała 
gmina  Ustroń.  I  tak  moglibyśmy  wymieniać  różnego  rodzaju 
daty  związane  z  rzeczywistością  miejscową  aż  do  nadania  praw 
miejskich, czy może nawet do powołania do życia Gazety  Ustroń
skiej.  To  także  historia  naszego  miejsca.  I  tych  elementów  mo
glibyśmy  wywoływać  w  tej naszej małej ojczyźnie bardzo  wiele. 
Dzisiaj  ta  87.  rocznica  uzyskania  przez  Polskę  niepodległości, 
niech  będzie  okazją  do  tego,  żeby  niekoniecznie  wspominać 
tamte  dzieje  dalsze  i bliższe,  ale  żeby  radując  się  wolnością  oj
czyzny  i  swoją,  rozważyć  czym  jest  ta  wolność,  czym  być  po
winna, w sensie narodowym  i w sensie osobistym.  Można  mówić 
o  politycznej  wolności,  można  mówić  o  wolności  osobistej. 
Można  być  w  niewoli  politycznej,  a  być  wolnym  człowiekiem, 
ale  można  także  żyć  w  wolności  politycznej  i być  człowiekiem 
zniewolonym.  Człowiekiem  zmanipulowanym,  któremu  się  tyl
ko  wydaje, jest  wolny,  człowiekiem,  który  przez  swoją  samowo
lę  niszczy  siebie,  a  w  ten  sposób  także  niszczy  społeczeństwo. 
Bo  społeczeństwo  ma  taki  wyraz  jaki  wyraz  mają jednostki.  Bo 
na  społeczeństwo  składają  się  jednostki.  Dlatego  każdy  z  nas 
musi  pamiętać,  że  w swojej świadomości  mam  być  człowiekiem 
wolnym  po  to,  aby  społeczeństwo  było  wolne,  po  to,  aby  doko
nywać  wolnych  wyborów,  decyzji,  po  to,  aby  przede  wszystkim 
być  w  zgodzie  z  własnym  sumieniem. 

Po  nabożeństwie  wszyscy  udali  się  pochodem  z  orkiestrą  pod 
Pominik  Pamięci  przy  rynku.  Po  drodze  zatrzymano  się  przy 
pomniku  Jana  Cholewy.  Władze  miasta  i  kombatanci  złożyli 
kwiaty.  Pod  Pomnikiem  Pamięci  odśpiewano  hymn  narodowy, 
zaś burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  mówił  m.in.: 

  Ostatnie  15  lat  to  budowa  samorządności,  tak  ważnej  dla 
społeczności  lokalnych.  Samorządność  wymaga  osobistego  za
angażowania  każdego  z nas.  I takie  zaangażowanie  jest  patrioty
zmem  naszych  czasów.  Dlatego  dziś,  tutaj,  wspominając  pol
skich  patriotów  rozważmy,  jaki  jest  nasz  udział  w  budowaniu 
niepodległej,  samorządnej  Polski?  Potrzebna  nam  jest  zgoda 
narodowa,  potrzebne  są  nam  dobre  rządy, spokój  i mądrość,  aby
śmy  odróżniali  dobro  od  zła  i  mogli  godnie  żyć  na  polskiej  zie
mi.  Niech  dziś  złożone  kwiaty  świadczą  o  naszym  szacunku  dla 
tych  co  walczyli,  składali  swoje  życie  za  wolność  i  niepodle
głość  ojczyzny,  pracowali  dla  niej  oraz  przyczynili  się  do  tego, 
że żyjemy  w wolnym  kraju  i sami  możemy  decydować  o  swoich 
losach. 

Następnie  złożono  kwiaty  pod  pomnikiem.  Uczyniły  to  dele
gacje  władz  miasta,  duchowieństwa,  partii  politycznych,  rze
mieślników,  stowarzyszeń,  zakładów  pracy,  młodzieży  szkolnej, 
mieszkańców.  W  uroczystościach  uczestniczyły  poczty  sztan
darowe:  Cechu  Rzemiosł  Różnych  z Cieszyna,  Koroporacji  Ko
miniarskiej z BielskaBiałej, Światowego Związku Żołnierzy  AK , 
PSL,  NSZZ Solidarność  Kuźni Ustroń, OSP Centrum, OSP  Pola
na, OSP  Kuźni  Ustroń,  OSP  Nierodzim,  OSP  Lipowiec,  Szpitala 
Reumatologicznego,  Szkoły  Podstawowej nr 2.  (wsm) 
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KWESTA  NA  TONN  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Od  1989  r. na ustrońskich  cmentarzach  1 listopada  przeprowa
dza  się  kwesty  na  cele  charytatywne.  Pierwsza  kwesta  przepro
wadzona  przez  Komitet  Obywatelski  przerosła oczekiwania.  Pie
niądze zbierano  na dofinansowanie obiadów  dla dzieci  w  ustroń
skich  szkołach.  Gdy  powstało  Towarzystwo  Opieki  nad  Niepeł
nosprawnymi,  to właśnie  na jego  cele  statutowe  zbierano  pienią
dze,  przede  wszystkim  na  dofinansowanie  działania  Ośrodka  w 
Nierodzimiu.  W  tym  roku  przeprowadzono  kwestę  po  raz  17. 
a pieniądze na TONN  zbierano  tradycyjnie przed  bramami  cmen
tarzy:  komunalnego,  ewangelickiego  i  katolickiego.  Tradycją 
jest  też,  że  w  kwestach  uczestniczy  młodzież  z  ustrońskich  gim
nazjów. W  tym  roku  pod  cmentarnymi  bramami  kwestowali:  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Bernadeta  Błanik ,  Gertrud a  Malorny ,  Nina  Kuś,  Ireneusz 
Szarzeć,  Helena  Odehnal,  Marzena  Szczotka,  Tomasz  Dyrda, 
Andrzej  Georg, Jakub  Paździora,  Michał  Kohut ,  Ewa  Śmiga, 
Elżbieta Gigiewicz, Antoni Dyrda, Anna HanusDyrda,  Pauli
na Prottung, Dorota Twardzik , Klaudi a  Kamieniarz,  Agniesz
ka  Bujok ,  Eliza  Gancarczyk,  Beata  Puczek,  Marzena  Mar 
szałek,  Katarzyn a  Karasiewicz,  Laur a  Misztal ,  Patrycj a 
Karch ,  Karolin a Cieślar,  Monik a  Rybak, Agnieszka  Jończyk, 
Anna  Kozub,  Natalia Jankowska,  Sławomir   Krzok ,  Marzena 
Roman,  Agnieszka  Madzia,  Marci n  Mędryla ,  Jakub  Gazda, 
Wiktori a  Czanerle,  Wiolett a  Biłko ,  Piotr   Stanek,  Radosław 
Niwiński ,  Monik a  Goryczka,  Karolin a Jaworska,  Marci n  Na
wrocki ,  Grzegorz  Matuszny,  Dominik a  Czembor,  Łukasz 
Czembor, Jolanta KrajewskaGojny ,  Dorota Kohut ,  Stanisław 
Malina ,  Magda  Macura,  Karin a  Kocur ,  Urszula  Rakowska,  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Z  dorosłym i  kwestuj e  młodzież .  Fot . W. Sucht a 

Iwona  Brudna,  Krystyn a  Firla , Bartosz Pietruszka.  Krzysztof 
Ciemała,  Dorota  Matejko ,  Anna  Cieślar,  Sylwester   Kluz , 
Krzysztof  Waluś,  Marci n  Drozd,  Olgierd  Kotowicz,  Patrycja 
Karch ,  Joanna  Tesarczyk,  Karolin a  Janik,  Estera  Holeksa, 
Natalia  Cieślar,  Dawid  Molek,  Fili p  Stalmach. 

Do  puszek  kwestujących  wrzucano  banknoty  i  bilon,  każdy 
w  zależności  od  swych  możliwości.  W  sumie  na  trzech  cmenta
rzach  zebrano  5.420  zł.  Pieniądze  te zostaną  wykorzystane  przez 
TONN,  a potrzeb jest  wiele.  (ws) 

W  dawnym  ywutsronmlkiedaZYWUTSRPONMLJIHGFECBA

USTRONIU 
Przypominamy  rodzinę Matulów  Joannę  i Pawła wraz z dzieć

mi  Heleną  i Stanisławem  oraz  Ewę  Michejdę  z  synem  Zbignie

wem.  Paweł  Matula  był  wieloletnim  nauczycielem  Szkoły  Po
wszechnej  nr  2, gdzie  pracował  wiatach  18921932.  Fotogra
fi ę  z  lat  dwudziestych  ubiegłego  wieku  wypożyczyła  Maria 
Gogółka. 

Wiele  dawnych  zdjęć  związanych  z  Ustroniem  znajduje się  w 
pierwszym  tomie  monografii  pt.  „Ustroń  1305    1945",  który  od 
najbliższej  soboty  można  zakupić  w  Muzeum  Ustrońskim.Pro
mocja  wydawnictwa  odbędzie  się  podczas  uroczystej  sesji  Rady 
Miasta  18  listopada  w  Prażakówce.  Lidi a  Śzkaradnik 

i :  .!•.  , 
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PAMIĘCI  OFIAR  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  rocznicę  tragicznego  9  listopada  1944  r.  pod  pomnikiem 
upamiętniającym  zabitych  przez  Niemców  ustroniaków  odbyła 
się  patriotyczna  uroczystość.  Otwierając ją  dyrektor  Gimnazjum 
nr  1 Leszk Szczypka  mówił  m.in.:   Dobrze się stało, że stoi  tutaj, 
wokół  tego  pomnika,  tylu  młodych  ludzi.  Pamięć  o  przeszłości 
jest  tym  co  buduje  kulturę  społeczeństwa.  Pamięć  o  przeszłości 
jest  tym,  co stanowi  o  naszej  tożsamości.  Każdy  ustroniak  powi
nien  wiedzieć,  co  wydarzyło  się  9  listopada  1944  r.,  kiedy  w 

zasadzie  wojna  była  już  przez  Niemcy  hitlerowskie  przegrana. 
Ich  barbarzyństwo  uwidoczniło  się  tego  dnia  w  sposób  szcze
gólny.  Proszę  popatrzeć  na  te  tablice.  Mówię  do  młodych.  To 
byli  ludzie  w wielu  przypadkach  tylko  niewiele  starsi  od  was. To 
byli  ludzie,  którzy  mieli  w  tym  dniu  wyjść  do  pracy.  Spotkały 
ich  hitlerowskie  kule.  Czasem  nawet  rodziny  nie  wiedziały  co 
się stało, gdzie są  ciała  pomordowanych,  które Niemcy  wywieźli 
w  nieznanym  kierunku.  Chciałbym,  żeby  pod  tym  pomnikiem, 
co  roku  odbywała  się  ta  lekcja  wychowania  obywatelskiego. 

Uczniowie  recytowali  wiersze  natomiast  członkowie  rodzin 
pomordowanych,  delegacje  władz  miasta,  kombatantów,  SLD, 
ustrońskich  szkól  podstawowych  i  gimnazjalnych  złożyły  pod 
pomnikiem  kwiaty.zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  (ws)  onmlifeaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

LIST DO REDAKCJI zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Zwracam  się  z  zapytaniem  komu  mają  służyć  mylne  in
formacje  w  Gazecie  Ustrońskiej  i kto  odpowiada  za  mylne  infor
macje.  Podaję  ostatnio  zauważone: 

1/ Gazeta  Ustrońska  nr  39  z 29.09.05  na  stronie  15 jest  poda
ny  wynik  meczu  Nierodzim:Błyskawica  Drogomyśl  a z  treści  wy
nika,  że  artykuł  dotyczył  meczu  Istebna:Nierodzim. 

2/  Gazeta  Ustrońska  nr  42  z 20.10.05  na  stronie  14 są  podane 
dyżury  aptek  z nast.  datami:  79.10;  1012.10;  1315.10.  Powin
no  być  po  20.10.05.  Uważam,  że  za popełnione  błędy  ktoś  powi
nien  ponieść  karę.  Zaznaczam,  że już  poprzednio  były  popełnia
ne podobne  błędy.zwutsronmlkjifecaWPKA Pacuła Karol,  Ustroń,  ul. Sosnowa  8 

Błędy,  które  wytknął  nam  czytelnik  są  tak  ewidentne,  że  nie 
pozostaje nic  innego jak  tylko przeprosić.  Redakcja 

Referat y ptrzedstawił y uczennic e G1.  Fot. W. Sucht a 

Z A B Y T K I  I  U E 
10  listopada  w  Gimnazjum  nr  1 odbyła  się  sesja  związana 

z  700leciem  Ustronia.  Przybyłych  gości  witał  dyrektor  G1  Le
szek  Szczypka.  Znaleźli  się  wśród  nich:  naczelnik  Wydziału 
Kultury  Urzędu  Miasta Danuta  Koenig,  zastępca dyrektora  Gim
nazjum  nr  2  Iwona  Werpachowska,  przewodnicząca  Rady  Ro
dziców  G1  Izabela  Markiewicz ,  dyrektor  Zespołu  Szkól  Po
nadgimnazjalnych  Henryk  Bujok ,  działacz  społeczny  z  Polany 
Władysław  Majętny . 

Sesja  odbywała  się  w  przeddzień  Święta  Niepodległości, 
a  wykład  poświęcony  odzyskaniu  niepodległości  w  1918  r.  wy
głosił  dr  Krzysztof  Nowak  z  Uniwersytetu  Śląskiego.  Wykła
dowca  swe  wystąpienie zatytułował  "Niepodległość  nad  Wisłą", 
a  miało  to  młodzieży  uświadomić  jak  odzyskanie  niepodległo
ści  przez  Polskę  związane  było  ze  Śląskiem  Cieszyńskim,  jak 
wojna  obejmująca całą  Europę  wpływała  na  to  co  się  działo  nad 
Wisła,  a w  szczególności  nad jej górnym  biegiem.  Co  właściwie 

wydarzyło  się jesienią  1918  r. na  Śląsku  Cieszyńskim,  dlaczego 
później  został  podzielony. 

Z  referatami  wystąpiły  uczennice  G1. Agata  Werpachowska 
mówiła  o  siedemsetletniej  historii  Ustronia,  a  Patrycj a  Pilch 
i  Anna  Suchodolska  zaprosiły  do  zwiedzania  zabytków  nasze
go  miasta.  Sabina  Erdman  i  Klaudi a  Grygierek  przedstawiły 
sylwetki  sławnych  ustroniaków:  Karola  Kotschego,  Jana  Wantu
ły, Jana  Sztwiertni,  Jana  Cholewy,  Józefa  Pilcha, Jana  Szczepań
skiego.  O  turystyce  i walorach  uzdrowiskowych  naszego  miasta 
mówiły  Magdalena  Menes  i  Dominik a  Kozik ,  a  o  Ustroniu 
w  Unii  Europejskiej  Małgorzata  Bożek  i  Mari a  Kulis .  Młode 
prelegentki  włożyły  sporo  pracy  w  swe  wystąpienia,  co  było 
zapewne  z  korzyścią  dla  koleżanek  i  kolegów  na  widowni. 

Podczas  sesji  występował  chór  szkolny  pod  dyrekcją  Barba
ry Kuszel.  Sesję prowadzili  uczniowie  Marcela Palowska  i Szy
mon  Nowak. 

Nad  całością  przygotowania  sesji  przez  młodzież  czuwały 
nauczycielki  Olga  Buczak  i Bogusława  Rożnowicz  przy  pomo
cy  Mari i  Derewniuk,  Jolanty  Kamińskiej ,  Rafała  Niemczyka 
i Mark a  Walicy.  Wojsław  Suchta 

Śpiew a  chó r szkoln y G1.  Fot. W. Sucht a 

Pod  pomnikie m  przemawi a  L.  Szczypka .  Fot . W.  Sucht a 
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WRĘCZONO  CIESZYNIANKI  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  Święto  Niepodległości  11  listopada 
w Teatrze  im. Adama  Mickiewicza  w  Cie
szynie odbyła  się uroczysta  sesja rad  gmin 
ziemi cieszyńskiej pod  patronatem  Związ
ku  Komunalnego  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Uroczyste  sesje  w  dniu  11  listopada  od
bywają  się  od  1996  r.,  natomiast  od  1997 
r. przyznawane  są  Laury  Srebrnych  i Zło
tych  Cieszynianek.  Nadają je  poszczegól
ne  samorządy  osobom  szczególnie  zasłu
żonym  dla  swych  społeczności. 

11  listopada  widownia  teatru  wypełni
ła  się  samorządowcami  powiatu  cieszyń
skiego, a sesję otworzył  prezes ZKZC  bur
mistrz  CieszynazywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Bogdan  Ficek.  Następ
nie  odbył  się  koncert,  który  prowadziła 
Małgorzat a  Kiereś.  Prezentowali  się 
ustrońscy  wykonawcy.  Rozpoczęła  Estra
da Ludowa  "Czantoria"  wraz  z  Januszem 
Śliwką  akompaniującym, ale  także  wyko
nującym  solowe  utwory.  Towarzyszył  mu 
na  klarnecie  Marek  Walica,  zaś  wokal
nie Basia Kaczmarzyk  i Gosia Greń.  Na
stępnie dwa  utwory  Gershwina  na  skrzyp
cach  wykonał  Marci n  Hałat,  a  towarzy
szyła  mu  na  fortepianie  Aleksandra  Ja
błońska.  Późnej  z  programem  zawierają
cym  pieśni  regionów  łuku karpackiego  za
prezentowała się Dziecięca Estrada  Regio
nalna  "Równica".  W  finale  wszyscy  wy
konawcy  pojawili  się na scenie, by  wspól
nie  zaśpiewać  pieśń  "U  stóp  Czantorii". 
Wszystko  było  perfekcyjnie  przygotowa
ne  po  okiem  Danuty  Koenig,  nic  więc 
dziwnego,  że  cały  występ  publiczność 
przyjęła  owacyjnie. 

Drugą  część  sesji  rozpoczęto  uhonoro
waniem  Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej.  Wy
różnienie  szczebla  wojewódzkiego  dla 
gazety  obchodzącej w  tym  roku  jubileusz 
50lecia  z  rąk  radnego  wojewódzkiego 
Alfred a  Brudnego  odbierał  naczelny 
Głosu  Paweł  Czupryna.  Następnie  wrę
czano  laury  cieszynianek.  Rada  Miasta 
Ustronia  laur  przyznała  Karolow i  Grzy
bowskiemu,  prezesowi  zarządu  Przedsię

biorstwa  Uzdrowiskowego  „Ustroń"  S.A. 
Laur  wręczała  przewodnicząca  RM  Emi
li a  Czembor   i  burmistrz  Ireneusz  Sza
rzeć.  Podobnie  inne  samorządy  reprezen
towali  przewodniczący  rad  oraz  wójtowie 
i burmistrzowie.  A w  innych  gminach  lau
ry przyznano:  w Brennej Janowi  Nowacz
kowi   pedagogowi  i wychowawcy,  człon
kowi  zespołów  regionalnych,  w  Chybiu 
Janini e  Czerwińskiej     nauczycielce, 
która  reaktywowała  zespół  "Chybie",  w 
Cieszynie  Robertowi  Danelowi    dzien
nikarzowi  Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej,  au
torowi  podejmującemu  w  swych  publika
cjach,  także  książkowych,  wątki  histo
ryczne,  w  Dębowcu  Joannie  Czendlik  
dyrektorce  biblioteki,  założycielce  dzie
cięcego  zespołu  "Dębowiec",  w  Goleszo
wie  Edwardowi  Gruszczykowi    znane
mu trenerowi siatkówki Olimpii  Goleszów, 
w  Haźlachu  Emili i  Borowian    długolet
niej  członkini  KGW  w  Pogwizdowie,  w 
Istebnej  Pawłowi  Gorzołce    sportowco
wi  LK S  Istebna,  nauczycielowi,  obecnie 
biegaczowi  TRS  "Siła"  Ustroń,  w  Jawo
rzu  Janowi  Knieżykowi    sekretarzowi 
Społecznej  Rady  Ochrony  Zabytków  Ja
worza, w Skoczowie ks. Andrzejowi  Czy
żowi    emerytowanemu  proboszczowi 
parafii  ewangelickoaugsburskiej  w  Sko
czowie, w Strumieniu Anastazji Żur    na
uczycielce, założycielce hufca ZHP w Stru
mieniu,  w  Wiśle  Witoldow i  Szoździe  
ekologowi,  nadleśniczemu  Wisły,  w  Ze
brzydowicach  Bogusławowi  Walicy  
działaczowi  "Solidarności"  oraz  Polskie
go  Związku  Piłki  Nożnej. 

Honorowy  Laur  Złotej  Cieszynianki  w 
tym  roku  przyznano  Tadeuszowi  Kubo
kowi  dyrektorowi  Brackiego  Browaru 
Zamkowego  w  Cieszynie  za  wspomaga
nie  instytucji  kulturalnych,  szkół,  klubów, 
imprez  społecznokulturalnych  oraz 
przedsięwzięć  charytatywnych  na  Śląsku 
Cieszyńskim.  Przed  kilku  laty  T.  Kubok 
był  mieszkańcem  Ustronia.  (ws)  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„Równica "  podbił a serc a cieszyńskie j  publiczności .  Fot . W. Sucht a 
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Karo l Grzybowski .  Fot . W. Sucht a zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Karol  Grzybowski  jest  doktorem  nauk 
medycznych.  Urodził  się  11  listopada 
1928  r. w Chorzowie.  Wiatach  19471953 
studiował  w Akademii  Medycznej  we  Wro
cławiu  na  Wydziale  Lekarskim  pełniąc 
jednocześnie  w  latachunkf  ˇ9501952  funk
cję  asystenta.  Od  roku  1953  odbywał  służ
bę  wojskową  jako  lekarz  w  szpitalach 
wojskowych  w  Żarach  i  Gliwicach. 

W  roku  1964  uzyskał  tytuł  doktora  nauk 
medycznych  Śląskiej  Akademii  Medycznej 
w  Katowicach.  W  latach  19641981  kie
rował  Wojewódzką  Stacją  SanitarnoEpi
demiologiczną  w  Katowicach.  Od  roku 
1981  do  1986  jako  Główny  Lekarz  Woje
wódzki  był  jednocześnie  dyrektorem  Wy
działu  Zdrowia  i Opieki  Społecznej  Urzę
du  Wojewódzkiego  w  Katowicach.  W  la
tach  19871988  kierował  Wojewódzkim 
Zespołem  Metodyczno    Organizacyjnym 
Opieki  Zdrowotnej  i  Pomocy  w  Katowi
cach.  W  1988  roku  został  dyrektorem 
Przedsiębiorstwa  „Uzdrowisko  Ustroń  
Jastrzębie",  a  w  roku  1992  dyrektorem 
Przedsiębiorstwa  „  Uzdrowisko  Ustroń  ". 
W  tym  okresie  otwarto  pierwsze  działy 
Uzdrowiskowego  Zakładu  Przyrodolecz
niczego  (1992),  uruchomiono  kopalnię 
torfu  leczniczego  (1993),  uruchomiono 
Kopalnie  Solanek  Ustroń  z  odwiertami 
U3  i  U3A,  rozpoczęto  zatłaczanie  solanek 
pokąpielowych  (1994),  uruchomiono  II 
Dział  Hydroterapii  z  basenami  rehabili
tacyjnymi  (1995)  oraz  uruchomiono  Przy
chodnię  Uzdrowiskową.  W roku  1994  po
wołany  został  na  stanowisko  Naczelnego 
Lekarza  Uzdrowiska  a  w  roku  1999  na 
prezesa  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Uzdro
wiskowego  „  Ustroń  " S.A.  W ostatnich  la
tach  oddano  do  użytku  pozostałe  fragmen
ty  Uzdrowiskowego  Zakładu  Przyrodo
leczniczego  (2000),  przejęto  i  uruchomio
no  Sanatoria  ..Kos",  ..Narcvz"  i  ..Roso
mak"  (20012002).  W  roku  2003  Uzdro
wisko  osiągnęło  łącznie  1360  miejsc. 
W skład  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowe
go  „Ustroń"  S.A.  wchodzą:  Uzdrowisko
wy  Zakład  Przyrodoleczniczy,  Sanatorium 
i Szpital  Uzdrowiskowy  „  Równica  "  oraz 
Sanatoria  „Kos",  „Narcyz",  „Rosomak" 
i  Przychodnia  Uzdrowiskowa. 

Gazeta  Ustrońska  7 



Koncer t Gorol a z Jabłonkow a zmusza ł do  refleksj i  nad naszą historią .  Fot . W. Sucht a 

OTO NASZA  HISTORIA  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

10  listopada  odbyło  się  poświęcenie 
budynku  Czytelni  Katolickiej  usytuowa
nej  na  podwórzu  kościoła  św.  Klemensa. 
Łącznie z poświęceniem  dokonano  odsło
nięcia  odrestaurowanej  kurtyny  wykona
nej przez  Ludwika  Konarzewskiego  i wy
stawieniem  jej  już  jako  obrazu  wiszące
go  wewnątrz  czytelni.  Kurtyna  była  wy
konana  w  1924  r. przez  L.  Konarzewskie
go  dla  ustrońskiej  Czytelni  Katolickiej 
mieszczącej  się  w  nieistniejącym  budyn
ku, który  znajdował  się naprzeciw  kościo
ła  katolickiego.  W  budynku  tym  mieściło 
się  kino  Uciecha. 

Proboszcz  parafii  św. Klemensa  ks.zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  An
toni Sapota witał przybyłych, a wśród  nich 
ordynariusza  diecezji  bielskożywieckie
go  ks.  bp.  Tadeusza  Rakoczego,  władze 
miasta  w  osobach  przewodniczącej  RM 
Emili i  Czembor   i  burmistrza  Ireneusza 
Szarca,  proboszcza  parafii  ewangelicko
augsburskiej  ks. dr.  Henryk a  Czembora, 
ks.  Jana  Waliczka.  Ks.  A.  Sapota  gorąco 
dziękował  tym  wszystkim,  którzy  przy
czynili  się  do  powstania  i  kształtu  nowej 

Czytelni  Katolickiej.  Na  wstępie  ks.  A. 
Sapota  mówił: 
 Najstarsi parafianie pamiętają, że w miej
scu,  w  którym  się  znajdujemy,  stała  sto
doła.  Później  zaadaptowano  ją  do  innych 
celów,  znajdowała  się  tu  kaplica  przedpo
grzebowa,  w  części  biblioteka,  a  u  góry 
sypialnia  dla  oazowiczów.  Budynek  był 
zmieniany,  rozbudowywany  w  różnych 
okol icznościach,  w  różnych  czasach 
i okazało  się po  latach,  że nadaje się  tylko 
do rozbiórki. Po remontach  sierocińca  trze
ba było zadecydować,  co tu zrobić.  Chcia
łem  budynek  ratować,  ale  eksperci  doszli 
do  wniosku,  że  koszty  byłyby  tak  wiel
kie, że taniej wybudować coś nowego,  bar
dziej  funkcjonalnego. W  2000  r.  odsłania
no w muzeum odrestaurowany  obraz  „We
sele" Ludwika Konarzewskiego.  Wówczas 
to  Jan  Krop  przypomniał,  że  jest  coś  ta
kiego,  jak  kurtyna  z  Czytelni  Katolickiej. 
Wtedy  zaczęto  analizować,  co  z  nią  zro
bić.  Po  naradach  na wysokich  szczeblach, 
bo  uczestniczyła  w  nich  dyrektor  Mu
zeum  Ustrońskiego  i  naczelnik  Wydziału 

Prawnukowi e  L. Konarzewskieg o  odsłaniaj ą  obraz .  Fot . W. Sucht a 
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Kultury,  zadecydowano,  aby  zaintereso
wać  parafię.  Kurtyna  leżała  wówczas  na 
strychu  w  Muzeum  Ustrońskim  i  czekała 
na  lepsze czasy. Gdyby  te czasy  nie  nastą
piły,  jedynym  wyjściem  byłoby  spalenie 
tego  co  pozostało.  Wspólnie  zdecydowa
liśmy,  że  jedynym  miejscem,  gdzie  moż
na  kurtynę  eksponować,  jest  parafia  kato
licka,  do  której  kiedyś  kurtyna  należała. 
Kiedyś  zażartowałem,  że  mamy  kurtynę 
i  trzeba  do  niej  wybudować  ścianę.  Jedni 
rozumieli  to dosłownie,  inni jako  pretekst 
do czegoś większego.  W  związku  z  kurty
na  zacząłem  interesować  się  Czytelnią 
Katolicką  i  zauważyłem,  że  gdy  działała 
była bardzo prężną organizacją. Czymś po
trzebnym  na  dzisiejsze  czasy.  Wyraziłem 
więc  nadzieję,  że  to  co  stworzymy  tu, 
w  pewnym  sensie  pozwoli  na  przeniesie
nie  tego  ducha,  który  tam  panował,  który 
pomagał  działaniu  i  tu  pomoże. 

Odsłonięcia  kurtyny,  a  właściwie  teraz 
już  obrazu  L.  Konarzewskiego  dokonali 
prawnukowie  autora    Antoni  i  Dominik 
Konarzewscy.  Następnie  ks.  bp T.  Rako
czy  poświęcił  budynek  i  obraz. 

Referat  o  dawnej  Czytelni  Katolickiej 
wygłosił  ks.  A.  Sapota  kończąc  słowami: 
  Jest  wiele  spraw,  które  zanikły,  ucichły. 
Były  czasy,  w  których  nie  wspominano 
pewnych  rzeczy  z  różnych  przyczyn. 
A jest  jeszcze  wiele  pamiątek  i dobrze  by 
było, gdyby  ujrzały światło dzienne.  Cho
ciażby  pokazać,  sfotografować,  zeskano
wać.  Bardzo  byśmy  się  cieszyli  gdyby 
w  ten  sposób  ożyła  Czytelnia  takimi  pa
miątkami. Mamy dwa sztandary  z  tamtych 
czasów  i one  zostaną  także  tu  umieszczo
ne.  Myślę,  że  nowa  Czytelnia  Katolicka 
będzie starała się kultywować chlubne  tra
dycji  swej  poprzedniczki  poprzez  organi
zowanie odczytów,  wystaw,  innych  przed
sięwzięć,  zaś  jak  te  zamierzenia  zostaną 
zrealizowane,  pokaże  życie.  Wszystkich 
zapraszam do współpracy, abyśmy  ożywili 
Czytelnię,  napełnili  życiem,  aby  służyła 
każdemu  z  nas. 

O malarstwie L. Konarzewskiego  mówił 
jego  wnuk  Łukasz  Konarzewski,  stwier
dzając  m.in.: 
  O  jego  preferencji  na  rzecz  tradycji, 
świadczy  czysto  plastyczna  strona  jego 
dzieł.  Mimo,  że  uosabiał  nową  jakość  ar
tystyczną,  w  ten  tylko dla  niego  charakte
rystyczny  sposób  elementy  sztuki  młodo
polskiej,  pozostał  do  końca  życia  wierny 
formom  sztuki  tradycyjnej.  Wyznawał 
prostą, ale jak  się wydaje odwieczną  zasa
dę,  że  sztuka  łączy  w  sobie  formę  i  treść, 
która  winna  nadto  zostać  opisana  w  spo
sób  plastycznie  czytelny.  Z  dosyć  rzadko 
spotykaną  w XX w. swobodą, będąc w peł
ni  świadomym  twórcą,  zupełnie  nie  oba
wiał  się  posądzeń  o  konserwatyzm,  do
słowność,  schematyzm,  czy  zaścianko
wość. 

O  historii  Czytelni  Katolickiej  możemy 
przeczytać  artykuł  ks.  A.  Sapoty,  a o  ma
larstwie  L.  Konarzewskiego  artykuł  Ł. 
Konarzewskiego  w wydawnictwie  zatytu
łowanym  "Czytelnia  Katolicka",  które 
ukazało  się  w  związku  z  poświęceniem 
budynku  nowej  czytelni. 

W  swym  wystąpieniu  burmistrz  I.  Sza
rzeć  podkreślił,  że  rok  2005  to  rok  szcze
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gólny  dla  Ustronia,  rok  jubileuszu  700
lecia.  Mówił  też  m.in.: 
 To co jest ważne w tradycji, w życiu  każ
dego  narodu,  każdej  społeczności,  więc 
i dla mieszkańców  Ustronia, jest  kultywo
wane.  Poprzez  odnowienie  i  umieszcze
nie  w  Ustroniu  tego  dzieła  pamiętamy 
0 historii, jeszcze  podobnej, choć  w obec
nej  sytuacji  nie  sprawiającej  już  chyba 
tyle  smutku  co  na  tym  pięknym  obrazie. 
Po  30  latach  kurtyna  wraca  do  Ustronia. 
Cieszymy się z tego, że możemy się szczy
cić  w  naszym  małym  mieście  takim  dzie
łem.  Chcemy,  by  było  to  dzieło  dostępne 
dla  potomności,  by  było  podziwiane. 
Chciałbym  zachęcić  byśmy  wszyscy 
w  naszej  małej  społeczności  lokalnej  bu
dowali  swą  tożsamość. 

Na  zakończenie  wystąpił  zespół  Gorol 
z  Jabłonkowa.  Jednak  nie  był  to  koniec 
wieczoru  w  czytelni  Katolickiej.  Kurtyna 
L.  Konarzewskiego  przedstawia  podział 
Śląska Cieszyńskiego.  Po stronie  polskiej 
tańczące  góralki,  nad  brzegiem  Olzy  gó
ralka  płacze. Na wzgórzu  stoi  góral  z pro
porcem  Matki  Boskiej  Częstochowskiej. 
Poniżej dwaj górale z instrumentami  przy
grywają do  tańca. W głębi  części  radosnej 
kościół  św.  Klemensa  i widok  na  Czanto
rię,  po  stronie  czeskiej  pożoga.  Gorol 
z  Jabłonkowa,  kurtyna  Konarzewskiego, 
to  zmuszało  do  refleksji. 

Przed  wystepem  zespołu,  jeden  z  jego 
członków  mówił: 
  Tak  wiele  nas  łączy    język,  zwyczaje, 
miłość  do  wspólnej  ojczyzny,  a  pomimo 
tego  nasze  kontakty  są  mocno  ograniczo
ne.  Pieśni,  które  zaśpiewa  Gorol,  są  po
zdrowieniem  z  naszej  zaolziańskiej  zie
mi.  Przecież  nasza  rzeka  Olza  ma  źródła 
u  was.  W  tych  pieśniach  zamknięta  jest 
miłość,  dobroć,  smutek,  żal,  wszystko  to 
co  życie  wkomponowało  w  nasz  życio
rys. Przyjmijcie te pieśni jako  pozdrowie
nia  z  naszej, jabłonkowskiej  ziemi. 

Po  kilku  pieśniach  inny  członek  Goro
la  mówił: 
  U  nas  w  katolickiej  czytelni  była  kurty
na namalowana przez Ludwika  Konarzew
skiego. W  1939 r., gdy wkroczyli  Niemcy, 
najpierw  dokonali  aresztowań  według 
gotowych  spisów  piątej  kolumny,  a  na
stępnie  przystąpili  do  likwidacji  tego  co 
było  polskie.  Najpierw  wkroczyli  do  czy
telni,  spalili  kurtynę,  wszystkie  książki 
1 czasopisma.  Mam  kopię  i trochę  pamię
tam  ten  obraz.  Była  to alegorią  twórczo
ści  ludowej.  W  środku  stała  Ślązaczka, 
trzymała  znicz,  po  lewej  stronie  kobieta 
w pasterskim  stroju  trzymała  lirę,  po  pra
wej pasterka  trzymała książkę. W  prawym 
rogu  autoportret  Ludwika  Konarzewskie
go  patrzącego  na  ścieżkę,  którą  kroczył 
góral  z  węzełkiem,  czyli  odpowiedź  na 
piosenkę,  "Góralu,  czy  ci  nie  żal".  Po  le
wej stronie  nasza Olza. Tyle mogę  powie
dzieć.  Pozostała  jedna  fotografia,  którą 
możemy się w naszych kronikach  pochwa
lić.  Jest  jeszcze  jedno  dzieło  Ludwika 
Konarzewskiego    główny  ołtarz  w  ko
ściele  filialnym  w  Bukowcu.  Tego  Niem
cy  nie  zniszczyli  i  po  dzień  dzisiejszy 
możemy  go  oglądać. 

Gdy  Gorol  zakończył  koncert,  głos  za
brał  ks.  bp T.  Rakoczy: 
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Kurtyn a z dawne j Czyteln i Katolickie j  to  obecni e 

  Jestem  ogromnie  wzruszony.  Toż  to  oni 
są  wszyscy  stela  i  mogą  o  tym  mówić, 
mogą  o  tym  śpiewać,  mogą  z tym  przyje
chać do nas  i być  razem,  mogą  to przeka
zywać  młodemu  pokoleniu    bogactwo 
wyrażone  w  pieśni,  pieśni  patriotycznej 
wyrażającej  miłość  do  małej  i  wielkiej 
ojczyzny.  Cieszę  się,  że  tutaj jestem  dzi
siaj z wami  i że takie chwile mogłem  prze
żyć. Olza,  ta sama Olza,  ta sama  woda,  te 
same  źródła,  z  których  płynie,  a  jakżeż 
inna  jest  dziś,  niż jeszcze  kilkanaście  lat 
temu.  Pamiętam,  że  kiedy  w  Watykanie 
do  Ojca  Świętego  przychodziły  od  was, 
od  waszych  bliskich,  listy  Polaków  z  ów
czesnej  Czechosłowacji  z  prośbą  o  inter
wencję,  byście  mogli  żyć  oficjalnie  pol
ską  kulturą,  byście  mogli  posługiwać  się 

raz odrestaurowan y  przez Jolant ę  Brzozowską . 

oficjalnie  polskim  językiem  i  ubogacać 
tym  wasze  dzieci  i waszych  wnuków,  Oj
ciec  Święty  podejmował  rozmowy,  ale 
były  one  bezskuteczne.  Ileż  razy  opowia
dali  mi  mieszkańcy  Cieszyna,  może  nie
którzy  z  was  mieli  podobne  doświadcze
nie, że kiedy ktoś z bliskich po tamtej stro
nie  umierał,  nie  można  było  uczestniczyć 
w  pogrzebie.  Często  stawali  na  brzegu 
Olzy  i rzucali  kwiaty  albo wieńce  na znak 
łączności.  (...)  Gratuluję  proboszczowi 
tego  pomysłu,  tego  wykonania  i  tego,  że 
twórczo  wspominamy  naszą  przeszłość. 
Twórczo  także  w  ten  sposób,  że  ta  czytel
nia  jest  kontynuacją  a  będzie  spełniać 
nową  rolę.  Wyrazem  tego  ten  wspaniały 
w  swej  kompozycji  i treści  obraz.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Wojsław Suchta 

Na zakończeni e  swym i  refleksjam i  dzieli ł się  ks. bp T. Rakoczy .  Fot . W. Sucht a 
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W  ubiegłym  roku  po  pierwszych  mrozach  ustawiły  się  kolejki 
przed  warsztatami  samochodowymi.  Okazało  się,  że  ustroniacy 
na  ostatnią  chwilę  zmieniają  opony  na  zimowe.  A  że  należy  to 
zrobić  nikt  już  chyba  nie  ma  wątpliwości. 

Wicekomendant  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu  Marek  Le
gierski  wyjaśnia,  że  Kodeks  Drogowy  nie  nakazuje  jeżdżenia 
z  oponami  zimowymi,  ale jako  policjant  i kierowca  nie  ma  wąt
pliwości,  że  taka  wymiana jest  konieczna.  Trzeba jednak  pamię
tać,  że  przepisy  nakazują, by  bieżnik  w oponach  zimowych  miał 
minimum  2 milimetry,  przy  letnich  jest  to  1,5  milimetra.  M.  Le
gierski  podkreślił jednak,  że w bardzo  trudno przejezdnych  miej
scach  ustawia  się  znak  nakazu  jeżdżenia  tylko  z  łańcuchami. 
W  Ustroniu  taki znak  ustawiony jest zimą  przy wjeździe na  Rów
nicę.  Nie  cały  czas jednak.  Znaki  tego  typu  są  składane  i,  kiedy 
nie  ma  śniegu  na  jezdni,  tarcza  zostaje  opuszczona.  Przy  białej 
nawierzchni  na  Równicę  trzeba  wjechać  w  łańcuchach,  ale  nie 
wolno  jeździć  z  łańcuchami  po  asfalcie.  Jest  to  wykroczenie  i 
grozi  mandatem. 

O  oponach  zimowych  wypowiada  się  również  wieloletni  in
struktor  prawa jazdy  Jan  Bobkiewicz,  który  nie  wyobraża  sobie, 
żeby  kierowcy jeździli  zimą  na  letnich  oponach. Zima jest  szcze
gólnie  trudnym  okresem  dla  kierowców.  Ciężko  jeździ  się  na 
jezdni  oblodzonej,  zaśnieżonej,  mokrej.  Na  użytkowników  dróg 
czeka  cała  gama  bardzo  różnych  warunków,  a  jedne  gorsze  od 
drugich.  Opony  zimowe  są  wykonane  z  nieco  innego  materiału 
i  inaczej  są  też  bieżnikowane.  Ich  używanie  znacznie  zwiększa 
bezpieczeństwo.  Jak  jednak  dodaje J.  Bobkiewicz  najlepsze  na
wet  opony  nas  nie  uratują, gdy  będziemy  jeździć  za  szybko,  nie 
zdejmiemy  nogi  z  gazu  w  szczególnie  trudnych  warunkach,  bę
dziemy  nieodpowiedzialnie  wyprzedzać,  szarżować,  wymuszać 
pierwszeństwo.  To najczęściej popełniane  grzechy  przez  kierow
ców.  Nie  tylko  zimą. 

W  ubiegłym  roku  największe  kolejki,  takie,  w  których  czeka
ło się nawet  po  trzy  godziny,  były  u Leszka  Goszyka  na  Jelenicy 
oraz  w pobliskim  Mondial  Polu.  W  tym  roku  nie  trzeba  czekać  u 
L. Goszyka,  ale  nie  dlatego,  że  brakło  chętnych  na  zimowe  opo
ny.  Właściciel  wpadł  na  pomysł,  żeby  wręczać  klientom  numer
ki  i umawiać  ich  na konkretną  godzinę.  Dzięki  temu  na  wymianę 
czekało  jednorazowo  tylko  kilka  samochodów.  We  wtorek  ci, 
którzy  pojawili  się  na  Jelenicy  około  południa,  ponownie  przy
jeżdżali  między godz.  14 a  15.zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Monik a  Niemiec zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  poszukiwani u  opon .  Fot . M.  Niemie c 
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Synoptyc y zapowiadaj ą ostateczn e pożegnani e jesieni .  Fot. H. Cieśla r 

BĘDZIE PADAŁ ŚNIEG 
Jesienna  pogoda  rozpieszczała  nas  w  tym  roku,  ale  koniec  z 

ulgowym  traktowaniem.  Meteorolodzy  zapowiadają  opady  śnie
gu już  w czwartek,  czyli  w dniu,  gdy  ten  numer  trafi do  kiosków. 
17  listopada  będzie  to jeszcze  śnieg  z  deszczem,  ale  od  piątku 
już  bez  dodatków.  Ma  go  spaść  w  Ustroniu    w  piątek  0,8  mm 
przy  temperaturze  od  2°C  do  +2,  w  sobotę:  2,2  mm,  przy  temp. 
od  2  do + 1"C, w niedzielę:  1,6 mm  przy  temp. od 5  do +1"C, w 
poniedziałek:  2  mm  przy  temp.  od   4  do  +1°C. 

10 lat  temu  zima zaatakowała  4  listopada  i w śniegu  rozgrywa
no  Bieg  Legionów.  W  2002  roku  śnieg  sypał  od  początku  grud
nia,  z  czego  cieszyli  się  narciarze.  Drogowcy  dawali  sobie  radę 
do  czasu,  gdy  zaczął  wiać  wiatr.  N aj dramatyczniej sza  sytuacja 
była  w  Lipowcu.  Pługi  i ciągniki  okazały  się bezradne.  Do  akcji 
ruszyły  koparki.  Drogę  z  Ustronia  do  Brennej  odśnieżano  od  25 
do  27  grudnia. 

W  2003  roku,  15  grudnia  pogoda  oszalała.  Tak  pisaliśmy  w 
GU:  „Naprzemian  świeciło  słońce  albo  niebo  zasnuwały  czarne 
chmury.  W  pewnym  momencie  nieśmiało  zaczął sypać  śnieg,  ale 
wydawało  się  że  za  chwilę  znowu  zrobi  się  pogodnie.  Jednak 
śnieg  padał  coraz  gęściej  i wystarczyła  godzina  żeby  zrobiło  się 
biało."  Śniegu  napadało  kilkanaście  centymetrów  i  za  nim  do 
akcji  ruszyli  drogowcy,  ruch  był  bardzo  utrudniony.  Święta  były 
białe,  ale  nie  aż  tak,  żeby  można  było jeździć  na  nartach.  Sezon 
zaczął  się  wraz  z  Nowym  Rokiem 

W  ubiegłym  roku  po  raz  pierwszy  biało  zrobiło  się  20  listopa
da.  Śnieg  utrzymał  się  krótko,  ale  przez  kilka  dni  można  było 
podziwiać  prawdziwie  zimowe  krajobrazy.  I  na  tym  koniec.  W 
Sylwestra  2004/2005  nie  było  ani  śladu  śniegu,  a  na  początku 
stycznia  śmialiśmy  się,  że  piękną  mamy  wiosnę  tej  zimy.  Praw
dziwa  zima  zaczęła  się  w  połowie  stycznia  i trwała  dłużej  niż  na 
to wskazywał  kalendarz.  Monik a  Niemiec 

RESTAURACJA ZYWRONMKJIGEDCA

MAGICZNY WIECZÓR ANDRZEJKOWY zywutsrponmlkjigfedcbaZYWVTSRONMKJIHGECBA
Bogate menu, wiele atrakcji i doskonała zabawa. 

26 listopada od godz, 19.00. Cena 35 zł/za osobę. 
Ustroń ,  ul .  3  Maj a  39a,  tel .  (33)  854  14  41 
Z a p r a s z a m y  n a  Sy lwes t r a  2 0 0 5 / 2 0 0 6 
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Andrze j  Sikor a  wspólni e  z  „Czantorią "   dwa  razy  śpiewa ł  „Dzi ś  są twoj e  urodziny" .  Fot . M.  Niemie c  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W  sobotę,  12  listopada  w  Miejskim 
Domu  Kultury  „Prażakówka"  odbył  się 
koncert  z  okazji  700lecia  Ustronia  zaty
tułowany  „Co  Ustroniakom  w duszy  gra". 
Był  to prezent od naszych  utalentowanych 
muzyków,  instrumentalistów,  wokalistów, 
tancerzy  dla  wszystkich  mieszkańców 
miasta. 

A  ustroniakom  gra  w  duszy,  że  hej! 
W  trakcie  koncertu  napięcia  nie  wytrzy
mała  jedna  faza,  ale  profesjonalni  wyko
nawcy  łatwo  poradzili  sobie  bez  jednego 
mikrofonu.  Gdyby  nie  oficjalny  komuni
kat  być  może  nikt  by  tego  nie  zauważył. 
Również  dlatego,  że  artyści  skutecznie 
przyciągali  uwagę  publiczności  przez  pra
wie  trzy  godziny.  Widzów  było  tylu,  że 
stali  w  przejściu,  w drzwiach,  w  holu  i na 
balkonach. 

Rozpoczęto  hejnałem  Ustronia,  który 
odegrali  trębacze  z  Cieszyna  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Jan  Gru 
chel  i Piotr  Szczurek,  a za Estradą  Ludo
wą  „Czantoria",  która  stała  na  stopniach  z 
tyłu  sceny  „wstawało  słońce".  Wiersz  re
cytowały  Magda  Kołoczek  i Basia  Kacz
marzyk,  a członkowie  Estrady  zaśpiewa
li „Tam gdzie Czantoria się wznosi"  i „Cu
downa  Boża  Laska".  Kiedy  przebrzmiał 
już koniec wiersza: Janusz Śliwka  zaśpie
wał  „W szczerym  polu  biały  krzyż".  Pieśń 
ta dedykowana  była  nieżyjącym  ustronia
kom.  Zrobiło  się  bardzo  sentymentalnie  i 
podniośle  i w tym nastroju utrzymana  była 
jeszcze  melodia  „Płyniesz  Olzo",  którą 
wygrała  na  flecie Agnieszka  Białek,  a  do 
jej  akompaniamentu  „Rodzinna  ziymio" 
mówiła  M .  Michalik .  Atmosferę  zmienił 
zespół  TKZMusic,  który  wykonał  znany 
przebój  „Dzi ś  prawdziwych  Cyganów  już 
nie  ma".  Iza Zwias  swingowała  na  sakso
fonie,  a  piosenkę  „Tolerancja"  wykonał 
zespół  Gama  2.  Bisować  musiał  Andrzej 
Sikora, którego cudowna chrypka  brzmia
ła jeszcze  lepiej od  pierwszego  wykonaw
cy  utworu  „Dzi ś  są  twoje  urodziny"  Ry
szarda  Rynkowskiego.  Słowa  do  nowej 
wersji  utworu,  w  którym  miłość  między 
kobietą  i mężczyzną  zmieniono  na  miłość 
do  rodzinnego  miasta,  napisała  Lidi a 
Szkaradnik.  A.  Sikorze  towarzyszyła 
oczywiście  „Czantoria".  Widowni  nie  wy
starczyło  jedno  wykonanie. 

Po dwudziestominutowej przerwie,  pod
czas której dzielono się wrażeniami  z kon
certu, zabrzmiało  „Gaudę  Mater  Polonia", 
„Płyniesz  Olzo"  i  „Hanuliczko"  w  wyko
naniu  Czantorii,  wiersz  „Jakże  Cię  Pol
sko  kochać"  recytowała  M.  Kołoczek, 
a  pieśń  własnej  kompozycji  do  wiersza 
Emili i  Michalskiej  pt.:  „Moj a  droga  zie
mio" wykonał J. Śliwka. A potem  nastąpi
ło  przejście  od  ustrońskich  pieśniczek  do 
kompozycji  Gershwina,  które  wykonali 
Marci n  Hałat  na skrzypcach  i Agnieszka 
Jabłońska  na  fortepianie.  „Błękitna  rap
sodia"  została  tak  interesująco  „opowie
dziana",  że  słuchacze  nie  chcieli  wypu
ścić  muzyków  ze  sceny.  Duet  ten  zoba
czymy  jeszcze  podczas  uroczystej  sesji, 
która  odbędzie  się  w  „Prażakówce"  18  li 
stopada.  Kolejny  przeskok  z Nowego  Jor
ku  do  Ustronia,  mógłby  wywołać  szok, 
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gdyby  nie  porywający  od  samego  począt
ku  program  Dziecięcej  Estrady  Regional
nej  „Równica".  Młodzi  artyści  wystąpili 
w  nowych  góralskich  strojach  i  przedsta
wil i  adekwatny  do  wyglądu  program  pt.: 
Beskidzka  Biesiada  Góralska.  Patrząc  na 
ten  dziecięcy  zespół  niejeden  głowę  so
bie  łamie,  skąd  u  nich  tyle  energii,  zapa
łu.  Pot  leje się  z nich  ciurkiem,  występują 
z  programem,  który  ćwiczą  na  próbach, 
przedstawiają  na  koncertach,  a  mimo  to 
są  uśmiechnięci  nie  uśmiechem  scenicz
nym,  ale  świadczącym,  że  każdy  występ 
jest  dla  nich  przygodą  i  radością.  Na  ko
niec  wspaniale  uzupełniające  się  zespoły 
Ustronia  „Czantoria"  i „Równica"  zaśpie
wały  „U  stóp  Czantorii". 

Za  dar  przeżywania  wzruszenia  trzeba 
było  podziękować  wszystkim  wykonaw
com,  którzy  kolejno  proszeni  byli  na  sce
nę,  otrzymywali  dyplomy  uznania,  które 
wręczali  przewodnicząca  Rady  Miasta 
Emili a  Czembor   i  burmistrz  Ireneusz 
Szarzeć.  Mimo  obolałych  od  ciągłych 
owacji  dłoni,  publiczność  w  sposób  wła
ściwy  podziękowała  artystom,  szczegól
nie uhonorowano  Estradę  Ludową  „Czan
toria",  która  otrzymała  tytuł  reprezenta
cyjnego  zespołu  Ustronia.  Tytuł  odbierał 
prezes  Stowarzyszenia  Miłośników  Kul

tury  Ludowej  „Czantoria"  Jan  Albrew 
czyński,  gratulowano  kierownikowi  arty
stycznemu  zespołu  Władysławowi  Wil 
czakowi.  Najwyższe  wyróżnienie  jakie 
może  nadać  nasza  Rada  Miasta  to  dyplom 
Za  Zasługi  dla  Miasta  Ustronia.  Otrzymał 
go  Janusz  Śliwka,  za  krzewienie  kultury 
muzycznej  wśród  mieszkańców  naszego 
miasta,  szczególnie  wśród  młodzieży. 

Koncertu  nie  da  się  ocenić  inaczej  niż 
jako  wielkie  wydarzenie.  Poziom  emocji, 
który  wywołali  wykonawcy  w  sali  wido
wiskowej  jest  niezmierzalny.  A  pracowa
ło  na  efekt  wiele  osób.  Nie  można  zapo
mnieć  o  Karol u  Kubali ,  który  wykonał 
scenografie  do  wielu,  także  do  tego  kon
certu,  o  Wandzie  Mider   i L.  Szkaradnik, 
które  napisały  teksty  do  recytacji  i  piose
nek,  a  także  o  wszystkich  pracownikach 
MDK  Prażakówka.  Kapele  zespołów  wy
stąpiły  w  składzie    EL  „Czantoria":  Jo
anna Chraścina, Ewa Zachar, Piotr  Śliw
ka,  Piotr  Misiuga, Jurek  Cholewa;  DER 
„Równica":  Anna  Gazurek,  Władysław 
Grosz,  Gustaw  Morżoł .  Marci n  Cieślar, 
Tadeusz  Papierzyński,  Józef  Łupieżo
wiec.  Konferansjerkę  prowadziła  Danuta 
Koenig,  która  równocześnie  jest  autorką 
scenariusza  i  reżyserem  koncertu. 

Monik a  Niemiec 

Chłopc y z  „Równicy "   popisywal i  się  równie ż  sprawności ą  fizyczną .  Fot . M.  Niemie c 
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Jedn i już zdobyl i popularnoś ć  ...  Fot.  M. Niemiec zywutsrponmlkjihgedcaZYWUSRPONLKJIHGEDCBA

OGŁOSZENIA  DROBNE  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„ U Marusia", ul. Grażyńskiego  27, 
tel. 8544997.  Bankiety,  domowa 
kuchnia.  Zapraszamy 

Atrakcyjne  chwilówki  na  telefon. 
(032)  7876457. 

Hotel  „Ziemowit"  poszukuje  pra
cownika  na  stanowisko  kierowni
ka recepcji. Wymagania:  wykształ
cenie hotelarskie,  znajomość języ
ka niemieckiego.  Rozmowa  kwali
fikacyjna w  hotelu. 
Tel. 033  8543486. 

Korepetycje język  polski. 
Tel.  0663069136. 

Pokoje z łazienkami  do  wynajęcia 
na dłużej   ul.  Błaszczyka. 
Tel.  0600973913. 

Sprzedam  piecyk  olejowy. 
Tel.  8528112. 

Do wynajęcia  mieszkanie. 
Tel.  8528112. 

Sprzedam  nowy  kaloryfer  drabi
nowy  „Purmo"  180  x  75. 
Tel.  8544093. 

Do  wynajęcia  pokój. 
Tel.  8541435  po  17.00. 

Sprzedam  fiata  !26p,  stan  bardzo 
dobry. Tel.  8541790. 

Do wynajęcia mieszkanie dwupoko
jowe.  Tel.8547284,  692283924. 

Kupię stare monety, żetony,  mone
ty  zastępcze,  banknoty,  znaczki, 
pocztówki  z końmi    polskie  i  za
graniczne. 
Tel.  887025886. 

Kupię  dwupokojowe  mieszkanie 
do  50  n r.  tel.(032)  3893168, 
0507090451. 

Materac  140x200  Kronos,  nowy 
sprzedam.  Tel.  0505493973. 

...inn i dopier o sięgaj ą po sławę . zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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C O  "MAS  e m U A 
KULTUR A 

godz. 16.00 
piątek wutsrponmljeaUMC
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18.11 

18.11 

19.11 

20. 11 

godz. 20.30 
piątek 
godz. 15.00 
sobota 

godz. 18.00 
niedziela 

24.11  godz. 17.00 
czwartek 

SPORT 
24.11  godz.  18.00 

czwartek 

KIN O 
1824.11  godz. 19.00 
25.111.12 godz. 18.00 
25.111.12 godz. 20.00 

Uroczysta  sesja  Rady  Miasta  z  okazji 
700lecia  Ustronia  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Sala  widowiskowa  MDK  „Praiakówka". 
USTROŃSKA  JESIEŃ  MUZYCZN A 
Tress  Jazz.  Pub  AngePs.l^.W 
Wernisaż  wystawy  poplenerowej 
ST  „Brzimy "   z  plenerów  w  Grecji 
i  Ustroniu.  Muzeum  Ustrońskie 
USTROŃSKA  JESIEŃ  MUZYCZN A 
Recital  fortepianowy  Adama  Makowicza. 
koncert  chary ta tywny 
Cena  biletu  30  zł.  MDK  „Praiakówka". 
Promocja  Kalendarza  Ustrońskiego 
na  rok  2006.  Muzeum  Ustrońskie. 

TRS  Siła    MK S  BielskoBiała 
Mecz  siatkówki  o  mist rzostwo 
woj.  śląskiego  juniorek.  Sala  gimn.  SP2. 

Oliver  Twist  obyczajowy  Wlk. Bryt.Francja  (101.) 
MR .  &  MRS.SMIT H  komedia  USA  (151.) 
SMA K  ŻYCI A  2  kom.  romant.  Francja  (151.) 

DYŻURY  APTEK  zywutsrponmlkjigfedcbaZYWVTSRONMKJIHGECBA

1517.11   apteka  Pod Najadą,  ul. 3  Maja,  tel.854245 9 
1820.11   apteka  Na Zawodziu ,  ul. Sanatoryjna 7,  tel .  8544658 
2123.11  apteka  Elba,  ul. Cieszyńska2,  tel.854210 2 

l a n l o K S K i 

Marian  Kamiński,  kierownik  Zakładu  Usług  Komunalnych  na 
temat  protestów  mieszkańców  przeciw  stacji  benzynowej  przy 
ul.  Konopnickiej:  Zakład  wydzierżawia  wprawdzie  teren,  ale 
większych  korzyści  z  tego  nie  mamy    około  dwóch  milionów 
miesięcznie.  Zlikwidowanie  jej  nie  stanowiłoby  dla  nas  większe
go  problemu.  Zaspokaja  ona  jednak  potrzeby  mieszkańców 
Ustronia,  ponieważ  możliwość  zatankowania  w  centrum  jest 
dużym  udogodnieniem.. 

•  •  •  

Na temat  wyborów  prezydenckich  po  I turze: Porównując  pro
centową  różnicę  głosów  między  A.  Kwaśniewskim  a  L.  Wałęsą, 
to  Polana  głosowała  podobnie  jak  woj.,,  koszalińskie,  Ustroń 
Górny  jak  chełmskie,  Ustroń  Dolny  jak  płockie,  Hermanice  jak 
bydgoskie,  Nierodzim  jak  skierniewickie,  Centrum  jak  toruńskie, 
Manhatan  jak  elbląskie,  Lipowiec  jak  szczecińskie.  Biorąc  pod 
uwagę  sondaże  OBOP,  można  powiedzieć,  że  przeciętny  ustro
niak  głosował  tak  jak  kobieta  w  średnim  wieku  posiadająca 
średnie  wykształcenie. 

•  •  •  

Listopad  postraszył  zima  i  Bieg  legionów  rozegrano  w  śnież
nej  scenerii  przy  opadach  i  temperaturze  poniżej  zera.  Na  star
cie  stanęło  91 zawodniczek  i zawodników.  /.../  Odbył  się  też  bieg 
uczniów  ustrońskich  szkół  podstawowych.  Na  starcie  stanęły  43 
osoby. 

•  •  •  

Straszące  swoim  wyglądem  szklarnie  przy  ul.  Słonecznej  nie 
są  już  własnością  Zieleni  Miejskiej.  Połowa  została  sprzedana 
prywatnej  osobie  w wyniku  przetargu,  drugą  połową,  która  rów
nież.  prawdopodobnie  zostanie  sprzedana,  dysponuje  Urząd 
Miejski.  (mn) 

17 listopada 2005 r. 



Gola  dla  Kuźn i  zdobyw a Ł.  Tomala .  Fot . W. Sucht a 

S  WYGWIZDANI  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Kuźnia  Ustroń    LK S  Skałka  Żabnica  1:4  (0:0)  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Awansem  z rundy  wiosennej  Kuźnia  rozegrała  11  listopada  na 

własnym  boisku  mecz ze Skałką  Żabnica.  Pogoda dopisała.  Emo
cji  było  zaledwie  kilkanaście  minut  w  drugiej  połowie,  bo  też 
wtedy  rozstrzygnęło  się  to  spotkanie.  Podejmowano  lidera,  więc 
na  stadionie  zjawiło  się  więcej  kibiców  niż  zazwyczaj. 

Mecz  rozpoczął  się  lekką  przewagą  Kuźni,  która  utrzymywała 
się  przez  całą  pierwsza  połowę.  Niestety  nie  dochodziło  do  zbyt 
wielu dogodnych  sytuacji strzeleckich. Czasem zawodnicy  Kuźni 
zbyt  zwlekali  ze  strzałami,  częściej  skutecznie  interweniowali 
obrońcy  Skałki.  Dwa  razy  zdarzyło  się  bramkarzowi  Żabnicy 
wypuścić  piłkę  z  rąk,  na  co  niestety  zbyt  późno  zareagowali 
napastnicy  Kuźni.  Skałka  natomiast  ograniczała  się  do  spora
dycznych  ataków,  główną  uwagę  koncentrując na obronie.  Trze
ba też zaznaczyć, że dwukrotnie po zagraniu  ręką obrońców  Skał
ki ,  w  tym  raz  był  to  broniony  strzał  na  bramkę,  sędzia  Piotr 
Katana  nie  zareagował. 

Drugą  część  meczu  Kuźnia  rozpoczyna  od  ataków.  W  56  min. 
Łukasz  Tomala  popisuje  się  efektownym  rajdem,  przed  polem 
karnym  mija dwóch  obrońców,  wychodzi  na pozycję sam  na  sam 
z  bramkarzem  i  celnie  strzela  po  ziemi.  Kuźnia  prowadzi,  ale 
tylko  przez  dwie  minuty.  Wyrównanie  pada  po  strzale  zza  lini i 
pola  karnego  nad  naszym  bramkarzem.  Po  kolejnych  paru  minu
tach  powinien  być  rzut  karny  dla  Kuźni.  Przemysław  Piekar 
zostaje  ścięty  w  polu  karnym,  a  kopnięcie  obrońcy  Żebnicy  jest 
tak  efektowne,  że  słychać je  na  całym  boisku.  Wszyscy  widzieli 

Tego  sędzi a  nie  gwizdnął .  Fot. W.  Sucht a 
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i słyszeli  poza  sędzią.  Od  70  min.  spotkania  zaznacza  się  wyraź
na  przewaga  Skałki.  Piłkarzom  Kuźni  chyba  zaczyna  brakować 
sił,  a  na  efekty  nie  trzeba  długo  czekać.  Po  wyraźnych  błędach 
w  obronie  Kuźni  kolejne  bramki  Skałka  strzela  w  73,  82,  i  85 
minucie.  Praktycznie  w  końcówce  na  boisku  gra  tylko  jedna 
drużyna    Skałka  Żabnica. 

Prawdopodobnie,  gdyby  nawet  Kuźnia  prowadziła,  to w  ostat
nich  minutach  nie  byłaby  zdolna  obronić  korzystnego  rezulta
tu,  choć  trudno  o  tym  przesądzać.  Ale  ilość  błędów  w  obronie 
zastraszjąca.  Na  pewno  należy  pochwalić  Kuźnię  za  70  minut 
dobrej  gry.  Skałkę  za  końcówkę,  sędziego  zdyskwalifikować  za 
całe  spotkanie.  Po  prostu  wygwizdał  Kuźnię. 

Kuźnia  grała  w składzie:  Paweł  Zarzycki,  Mateusz  Żebrowski, 
Rafał Podżorski, Krzysztof Wisełka  (od 88 min. Kamil  Miedziak), 
Marcin  Cieślar,  Jacek  Juroszek,  Damian  Madzia,  Daniel  Cienia
ła,  Łukasz Tomala,  Przemysław  Piekar,  Michał  Nawrat. 

Po  meczu  powiedzieli: 
Trener  Skałki  Krzysztof  Szebielok:    W  pierwszej  połowie 

moja  drużyna  wystraszona.  Wiadomo  presja  Czańca,  który  sie
dzi  nam  na  ogonie.  Chłopcy  to  czują,  nie  mogą  się  przełamać 
i  pokazać  swych  umiejętności.  Tak  było  do  stracenia  bramki. 
Potem  zaczęli  nabierać  wigoru,  tym  bardziej,  że  Kuźnia  nieco 
osłabła.  Pod  względem  kondycyjnym  byliśmy  lepiej  przygoto
wani. Do 70 minuty  mecz był wyrównany,  nawet z lekką  przewa
gą  Kuźni.  Później  Kuźnia  stanęła,  a  my  pokazaliśmy  pełen  wa
chlarz  swych  umiejętności.  Idziemy  zdecydowanie  na  awans,  to 

Pod  bramk ą  Skałki .  Fot . W. Sucht a 

nasz  priorytet  i  to  tylko  nas  interesuje.  Walczymy  o  to  z  Czań
cem  i  Sokołem  Zabrzeg,  choć  każdy  przeciwnik  jest  groźny 
i  z  każdym  można  przegrać,  tak  jak  to  zresztą  pokazuje  liga. 

Trener  Kuźni  Zbigniew  Janiszewski:    Wynik  nieadekwatny 
do  tego co  działo  się  na  boisku.  Przy  remisie  1:1  sędzia  nie  dyk
tuje  ewidentnego  karnego.  A  to  by  zmieniło  całkowicie  obraz 
gry. Potem daliśmy sobie strze
li ć  bramki,  właściwie  zostały 
im  sprezentowane.  Uważam, 
że  nie  może  to  tak  wyglądać, 
że  bohaterem  meczu  jest  sę
dzia.  Mecz  taki, że jakby  Żab
nica  przegrała,  nie  mogłaby 
mieć pretensji. Na  zwycięstwo 
zasłużyli  tylko  ze  względu  na 
skuteczność.  Faktycznie,  co 
strzelili  to  bramka.  To  się  li 
czy. Na  tym  polega  piłka,  (ws) 

•  •  •   zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
W  sobotę  19  listopada 

o  godz.  13.00  ,  a  nie  jak  pla
nowano  w  niedzielę,  Kuźnia 
rozegra  wyjazdowy  mecz 
z  Morcinkiem  Kaczyce.  Wy
jazd  do  Kaczyc  spod  stadionu 
Kuźni  o  godz..  11.20. 
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I  Żabnica  41  46:15 
2  Czaniec  37  39:7 
3  Zabrzeg  35  35:15 
4  Porąbka  30  32:17 
5  Rekord  BB  23  25:20 
6  CzechowiceDz.  22  28:20 
7  Bestwina  21  22:23 
8  Kuźni a  21  24:28 
9  Kaczyce  21  19:27 
10  Podbeskidzie  11 17  12:18 
11  Simoradz  15  30:39 
12 Łękawica  15  13:26 
13  Koszarawa  II  14  14:28 
14  Wilamowice  14  20:36 
15  Kaniów  13  15:30 
16  Kobiernice  10  11:36 



Atakuj e Mari a Haratyk .  Fot . W.  Sucht a 

UMĘCZYŁY MECZ  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

8  listopada  na własnej sali  tylko  w  pierwszym  secie  z  MMK S 
Dąbrowa  Górnicza  siatkarki  TRS  Siły  toczyły  wyrównaną  wal
kę. Przegrały jednak do 24, a następne sety do  18 i  13 i cały  mecz 
0:3.  Trzeba  jednak  dodać,  że  siatkarki  z  Dąbrowy  Górniczej  to 
ubiegłoroczne  mistrzynie  Polski 

15  listopada  siatkarki  TRS  „Siła"  grały  spotkanie  na  własnej 
sali  z LKS  PTR  Pszczyna.  Pierwszego  seta przegrywają  (23:25), 
drugiego  wygrywają  (  25:19),  trzeciego  znowu  przegrywają 
(20:25).  Niecodzienny  przebieg  miał  set  czwarty.  Siatkarki  z 
Ustronia  przegrywają  w  setach  2:1.  Tymczasem  ze  stanu  12:12 
robi  się  szybko  20:14  dla  Pszczyny.  Siatkarki  „Siły "  chyba  się 
już  rozluźniły,  a  tym  bardziej  ich  przeciwniczki,  bo  po  kilku 
minutach  Siła prowadzi  21:20, by ostatecznie seta wygrać  25:21. 
Kolejne  nerwy  to set  piąty. Znowu  nasze  dziewczyny  zaczynają 
niespecjalnie  przegrywając  1:4.  Po  kilku  minutach  jest  już  jed
nak  14:4  dla  Siły  w  kńcu  15:5  i  3:2  w  całym  spotkaniu.  Kibice 
twierdzą,  że  takie  koleje  meczów  siatkówki  kobiecej  to  rzecz 
naturalna. Ale trzeba było widzieć  trenerów    ile ich  to kosztuje! zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
  Umęczyły  ten  mecz    mówi  trener  Zbigniew  Gruszczyk.  
Dopiero  w  czwartym  secie  zaskoczyły  i  grały  na  swoim  nor
malnym  poziomie.  Mam  jednak  dużo  pretensji.  Popełniły 
mnóstwo własnych błędów. Pierwszego seta przegrały na wła
sne życzenie. Nie wyróżniam  nikogo w tym meczu.  (ws)  zwutsronmlkjifecaWPKA

Witejcie ustrónioki 
i ustrónioczki! zywvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Czytóm,  że ponikiere  paniczki  narzykajóm  na  tyn jesiynny  czas, 
kiery  sie  jim  łokropecznie  dłóży•  I jowejczóm  skwóla  tego,  że 
tego już  wyposłóchać  nielza.  Na  dyć  tela  imprez  łorganizuje  sie 
w mieście,  że  doista  je  w czym  wybiyrać.  1 sóm  akurat  na  kapsę 
emeryta    czyli  darmowe,  a w muzeum  prócz  strawy  duchowej  je 
jeszcze  strawa  dlo  ciała,  tóż jako  tu  narzykać. 

Kiedysi  mie  też  było  gańba  tam  iś miyndzy  ludzi,  zdało  mi  sie, 
że  trzeja  mieć  zaproszyni,  abo jakóm  eleganckóm  łoblyczke.  Nale 
już  łod  pore  roków  chodzym  na  imprezy  świecki  i kościelne,  jak 
jyno  co  wyczytóm  w  „Ustróński",  abo  kaj  na  tablicy  uwidzym 
łogłoszyni.  Prowda,  nie  wybiyróm  sie  tam  w  gumowcach  łod 
bagna,  ani  w jakim  poficowanym  kabocie,  nale  dyć przeca  teraz 
w  tani  łodzieży  idzie  se  sprawić  fajnóm  łoblyczke  za  pore  zło
tych. 

A  łoto  baji  w tym  miesióncu  je  uroczystości  doprowdy  moc,  że 
ani  nielza  wszystkigo  zaliczyć.  Łoto  byłech  na  poświyncyniu 
Czytelni  Katolicki  i doprowdy  przeszumno  je  tam  ta  łodnowió
no  kurtyna,  co jóm  hańdowni  Konarzewski  namalowoł.  Prziszło 
moc  ludzi,  bo  też  było  to  piekne  spotkani.  W świynto  niepodle
głości  byłech  w  kościele  ewangelickim  na  nabożyństwie.  Jak, 
żech  sie  tak  podziwoł  na  tyn  prowie  pusty  kościół,  to  mie  aż 
gańba  zabyło,  że  tak  mało  ludzi  naszło  czas  na  to  ekumeniczne 
nabożyństwo.  Isto  musieli  mieć  jakisi  ważne  zajyncia,  choć  zdo 
mi  sie,  że niejedyn  sie  nudził  i szmatłoł  po  chałupie  wte  i  wewte. 

W  sobotę  byłech  na  kóncercie  na  „  Prażakówce  ".  Przepieknie 
śpiywali  ustróniocy  dlo  ustrónioków.  Jako  to  prawióm  muzyka 
łagodzi  łobyczaje  i je  doista  nejlepszym  lekarstwym  na  ty  jesiyn
ne  szarugi,  bo  człowiek  wiesielszy  i jakby  młodszy  wyszeł  z  tej 
imprezy.  A norodu  zebrało  sie doista  moc,  że nielza  sie było  wci
snóć  do  tej  wielucnej  sali.  Tóż nie  narzykejcie,  że  ni  mocie  żod
nych  atrakcji  na  stare  roki, jyno  czytejcie  afisze  i cosi  dlo  siebie 
nóńdziecie  przeca. Paweł onmlifeaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Z USTRONIA DO WIEDNIA 
Piotr  Łupieżowiec  z  Cisownicy,  który  w  tegorocznym  Biegu 

Legionów  zajął 3. miejsce wystartował  12 listopada  w  14. Biegu 
po  schodach  na  Dunajską  Wieżę  w Wiedniu.  W  stolicy  Austrii 
P.  Łupieżowiec  zajął  9.  miejsce.  Na  pokonanie  60  pięter  (779 
stopni)  potrzebował  4 min.  8 sek.  i 39  setnych  sekundy.  (mn) 

POZIOMO : 1)  ozdoba  drzewa,  4)  ptak    mądrości  symbol, 
6)  wąsata  ryba,  8)  kuzyn  atramentu,  9)  utwór  literacki, 
10) ogrodzenie,  11)  fragment dworca  PKP,  12) krajan,  rodak, 
13)  koguci  zew,  14)  wódz  tatarski, 15)  okrzyk  odkrywcy, 
16)  miasto  w  sieradzkiem,  17)  marka  ciężarówki,  18) 
niemiecka  agencja  prasowa,  19)  stolica  Włoch,  20)  mocna 
karta. 
PIONOWO :  1) otacza  kulę  ziemską,  2) jeden  z  herbów  szla
checkich,  3)  mieszkaniec  Ankary,  4)  skandynawska  stolica, 
5)  słynny  lutnik  włoski,  6)  świadek  honorowego  pojedynku, 
7)  w  żołnierskim  ekwipunku,  11)  koński  tor  przeszkód, 
13) drewniany  kloc. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  rozwiązania  ocze
kujemy do 25  listopada  br. 

Rozwiązanie krzyżówki z nr  44: 
BIE G  L E G I O N Ó W 

Nagrodę  30 zł  i napoje  „Ustronianki"  otrzymuje ANNA  PIE
TROSZEK ,  Ustroń,  ul.  Lipowczana  10. 
Zapraszamy do redakcji. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWVTSRONMKJIHGECBA

KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYZOWKA 
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