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CHCĄ SIĘ POKAZAĆ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

 Ledwie  przyjechałam  z Torunia, jeszcze  tego samego  dnia  wie
czorem  był  telefon, że mieszkańcy  Ustronia  są  podzieleni  w  oce
nie  tego,  że  wystąpiliśmy  na  czternastoleciu  Radia  Maryja.  Nie 
wytłumaczono  o  co  chodzi,  ale  było  mi  przykro    mówi  Renata 
Ciszewska  prowadząca  Dziecięcą  Estradę  Regionalną  „Równi
ca".  Zespół  ten  wystąpił  w  Toruniu  podczas  uroczystości  zwią
zanych  z  czternastoleciem  Radia  Maryja  i  telewizji  Trwam. 

Renata  Ciszewska  nie  ukrywa,  że  do  Torunia  jechali  z  pew
nym  nastawieniem.  Znali  Radio  Maryja  i telewizję Trwam  z  ga
zet  i  innych  telewizji. 
 Zdecydowałam  się  na  ten  występ,  bo  stwierdziłam,  że  nasz  ze
spól  zasłużył  na  to,  by  po  dziesięciu  latach  pokazać  się  szerszej 
widowni,  w  telewizji, a nie  tylko  na okazjonalnych  koncertach  
mówi  R. Cieszwska.    Chciałabym,  aby  nas  nie  upolityczniano. 
Jesteśmy  amatorami,  ale  artystami.  Jeżeli  takie  zespoły  jak 
„Śląsk",  „Mazowsze",  renomowani  śpiewacy  i  artyści  tam  wy
stępują,  to  dlaczego  nie  my?  A  przecież  występowaliśmy  dla 
pary  prezydenckiej  w  Rybniku,  gdzie  pani  Kwaśniewska  zapra
szała  nas  do  pałacu  prezydenckiego,  co  nigdy  nie  doszło  do 
skutku,  występujemy  dla  PSL  na  Święcie  Ludowym,  występo
waliśmy  dla  SLD,  gdy  się nam  scena  załamała.  Wszędzie  wystę
pujemy  gdzie  nas  zapraszają. 

O  występie  i  pobycie  w  Toruniu  chętnie  mówią  dziewczęta 
z  „Równicy": 

Paulina:    Gdy  jechaliśmy  do  Torunia,  każdy  coś  o  Radiu 
Maryja wiedział.  Okazało  się,  że  to  nieprawda.  Ja czytając  gaze
ty  o  tym  radiu  myślałam,  że  główną  rolę  odgrywają  tam  tylko 
pieniądze.  Na  miejscu  poznaliśmy  serdecznych  ludzi.  Czytałam 
wcześniej  o  tym  imperium,  a  to  nieprawda. 

Kasia:   Zostaliśmy  bardzo  mile  przyjęci. Zakwaterowano  nas 
w  akademiku,  w  którym  mieszkają  studenci  ze  szkoły  medial
nej.  Niesamowita  młodzież  z  wysoką  kulturą  osobistą.  Przyjęli 
nas  serdecznie,  bez  pychy.  Nie  było  osoby,  która  przechodząc 
nie  pozdrowiłaby  nas,  nie  zapytała  czy  czegoś  potrzebujemy. 
Moglibyśmy  zostać  tam  jeszcze  jeden  dzień. 

Sylwia:    Mi  się  podobało.  Fajne  pokoje.  Myślę,  że  wszyscy 
w  zespole  są  zadowoleni  z  wyjazdu. 

Kasia:    Często  spotykamy  się  z  tym,  że  nasi  rówieśnicy  sły
sząc,  że  to  zespół  regionalny,  mówią  o  nas  wieśniaki,  a  tam  nic 
takiego.  Nic  im  nie  przeszkadzało,  przychodzili  na  nasze  próby. 

Ania:   Studenci  byli  na próbie,  popatrzyli,  klaskali,  próbowa
li  też  tańczyć. 

Magda:   Trzeciego  dnia  pobytu  w Toruniu  ojciec  Piotr  zapro
wadził  nas do  studia  Radia  Maryja. Tam  zaśpiewaliśmy  na  żywo 
jedną  piosenkę,  ksiądz  przeprowadził  wywiad  z  panią  Renią. 
Pytano  o  zespół,  nasze  stroje.  My  pozdrawialiśmy  swoich  bli
skich.  Wszystko  było  niespodziewane,  ale  fajne  przeżycie. 

Ania:   Pani  Renia  mówiła  też,  że  na  Śląsku  Cieszyńskim  żyją 
ewangelicy  i katolicy,  że  w  zespole  też  są  katolicy  i  ewangelicy, 
ale nie ma w związku z tym żadnych  konfliktów. Mówił a o  wspól
nych  wigilijkach  raz  w  kościele  katolickim,  raz  w  ewangelic
kim,  występach  w  kościołach  katolickich  i  ewangelickich. 

Magda:    Gdy  przed  występem  już  byliśmy  przebrani,  wchozywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
(dok.  na  str.  2) 

Ostatnie dni kalendarzowej  jesieni.  Fot. W. Suchta 

GAZETA  Z  PŁYTĄ 
W  świątecznym  numerze  Gazety  Ustrońskiej  czytelnicy  znaj

dą  płytę  z  kolęndami  w  wykonaniu  Dziecięcej  Estrady  Regio
nalnej  „Równica".  Cena  gazety  bez  zmian    l ,70  zł. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Świąteczny, kolorowy numer Gazety Ustrońskiej 
razem z płytą  ukaże się 22 grudnia.  Kolejny  bę
dzie można  kupić  29 grudnia, a pierwszy  w No
wym  2006  Roku  znajdzie  się  w kioskach  i  skle
pach 5 stycznia. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

S  P  AR  ® 
USTROŃ POLANA ul.  Baranowa  13A 
Tel.  0 33  /  8 51  3 9  6 3  .  s 

^ k u p y r ó w n i ez  n a j e l e * »1  s 

U Ż  O T W A R T I 

N O I TPO
¿ T O P 

2 2 2 



CHCĄ SIĘ  POKAZAĆ  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

(dok.  ze  str.  1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
dziliśmy  po  dwie  osoby  kolejno do  pokoju  gdzie  były  wizażyst
ki  i nas  malowały. 

Sylwia:    Były  tam  kosmetyki  do  każdej  cery,  cienie  do  oczu. 
Gdy  te panie  nas  malowały,  przyszedł  ojciec  Rydzyk,  miło  przy
witał  się  z  nami,  a  my  trochę  opowiadaliśmy  o  zespole,  on  nas 
pytał,  jak  nam  jest  w  Toruniu,  chwalił  nas.  Był  serdeczny. 

Paulina:    Miałam  wrażenie,  że  ojciec  Rydzyk  to  miły  czło
wiek,  serdeczny,  ciepły.  To  była  wielka  impreza,  a  on  znalazł 
czas  i  do  nas  przyszedł  przed  koncertem.  Nie  okazywał  nam 
sztucznego  zainteresowania,  z  czym  się  często  spotykamy.  Po
tem  po  występie  już  na  scenie  nam  dziękował. 

Kasia:   Scena  była  ogromna  i byłaby  fantastyczna,  gdyby  nie 
jeden  mankament.  Był  mróz,  namiot  nad  sceną  pękł  na  górze 
i  zaczęło  padać  na  scenę.  Było  takie  miejsce,  że  jakby  tam  sta
nąć,  to człowiek  by  tonął. Pokonaliśmy  i to,  a widzowie  niczego 
nie  zauważyli.  Na  scenie  były  też  dwa  duże  telebimy.  Gdy  sta
łam  na  koronie,  widziałam  jak  obserwują  wszystko  ci  z  naszego 
zespołu,  którzy  akurat  byli  tyłem  do  publiczności.  Ubolewałam, 
że ja  nie  stoję  tyłem. 

Magda:    Po  powrocie  koledzy  mówili  tylko,  że  widzieli  nas 
w  telewizji  i  fajnie wypadliśmy.  Nie  było  złośliwości. 

Kasia:    Nie  ważne  jakie  kto  ma  przekonania  polityczne,  nie 
ważne  kto jest  za Radiem  Maryja a kto przeciw, ale my  mieliśmy 
okazję  pokazać  się  Polonii  w  Ameryce,  Australii.  Myślę,  że  kie
dy  nas  oglądali,  to  byli  wzruszeni.  To  daje  nam  poczucie,  że 
robimy  coś  dobrego.  Poza  tym  poszerzyliśmy  krąg  osób,  które 
poznały  i  polubiły  nasz  zespół. 

Opiekunka  dzieci  z  „Równicy"  pani  Maria  też  twierdzi,  że 
w Toruniu  spotkali  się  z  wielką  życzliwością.  Dzieci  miały  oka
zję  zobaczyć  studio  od  wewnątrz,  pozdrowić  na  falach  radio
wych  swych  najbliższych. 

Koncerty koncertami, ale lekcje trzeba odrobić.  Fot. W. Suchta 

Dzieci  zobaczyły  też,  że  są  tam  akademiki  dla  ubogiej  mło
dzieży,  mogły  porozmawiać  i dowiedzieć  się, że akademik  kosz
tuje  170  zł  miesięcznie,  twierdzi  opiekunka  pani  Lidia.  Zoba
czyły,  że  pokoje  są  przestrzenne,  kuchenki,  łazienki.  Z  drugiej 
strony  ludzie  wypytywali  o  zespół.  Było  duże  zainteresowanie 
kasetami. 

O  tym jak  trafiła do  telewizji  Trwam  R. Ciszewska  mówi: 
 Gdy  wyprodukowaliśmy  kasetę  „A  hańdownych  czasów  żodyn 
już  nie  wróci   pieśniczki  spod  Równicy"  wielu  osobom  się  bar
dzo  spodobała,  pojawiły  się  też  głosy,  by ją  wysłać  do  telewizji. 
Długo  nie  mogłam  się  zdecydować,  ale  wysłałam  m.in.  do  Pro
gramu  2  TVP,  TVP  3  w  Katowicach.  Namawiano  mnie  również 
bym  wysłała  kasetę  do  telewizji  Trwam,  której  wtedy  nie  zna
łam.  Myślałam,  że  w  naszym  programie  pojawiają  się  frywolne 
teksty,  więc  mogą  one  tam  nie  pasować.  Skoro jednak  mnie  na
mawiano,  to  wysłałam.  Długo  panowała  cisza  i  w  końcu  zapo
mniałam,  że  te  kasety  wysłałam.  Po  czasie  dzwonią  z  telewizji 
Trwam  i mówią,  że  bardzo  się  kaseta  podoba  i chcą  ją  wykorzy
stać.  Wyraziłam  zgodę  na emisję. Telewizja  publiczna  natomiast 
w  ogóle  nie  odpowiedziała.  Sama  wtedy  telewizji  Trwam  nie 
miałam,  więc  dopytywałam  się  czy  program  się  ukazał.  Wysła
łam  też  naszą  płytę  do  Radia  Maryja.  Kiedyś  po  północy  coś 
mnie  tknęło  i puściłam  Radio  Maryja  i  słyszę  jak  leci  nasz  „Li 
powski  Gron".  Strasznie  się  wzruszyłam,  bo  pierwszy  raz  usły
szałam  mój  zespół  na  antenie.  Po  „Równicy"  leciał  „Śląsk" 
i „Mazowsze", więc towarzystwo doskonałe, a potem znowu  sześć 
naszych  pieśni.  Jako,  że  do  tego  radia  można  zadzwonić,  posta
nowiłam  to  zrobić.  Wszyscy  przedstawiali  się  tylko  z  imienia, 
więc  i ja  mówiłam  jako  Renata  z  Ustronia.  Ojciec  prowadzący 
audycję  pyta,  czy  znam  zespół  „Równica"  z Ustronia.  Odpowie
działam,  że  to  właśnie  ja  prowadzę  ten  zespół,  więc  mi  gratulo
wano,  a już  poza  antena  ojciec  prowadzący  audycję  zapropono
wał  nawiązanie  kontaktu.  Z  powodu  przedstawienia  się  na  ante
nie,  do  piątej rano  odbierałam  telefony, bo  ludzie  uznali,  że  sko
ro  zadzwoniłam  to  nie  śpię  i  można  dzwonić  z  gratulacjami. 
Potem  puszczono  w  telewizji  Trwam  naszą  kasetę.  W  sumie  15 
razy.  Przeraziłam  się,  bo  przecież  najpiękniejsza  pieśń  się  znu
dzi.  Zadzwoniłam  i  mówię,  że  chyba  za  często  nas  puszczają 
i  może  się  to  znudzić.  Usłyszałam  w  odpowiedzi,  że  dzieje  się 
tak  na  prośbę  ludzi  z  różnych  krajów.  Potem  jeszcze  puszczono 
nas w Sylwestra, a po nas występował  „Śląsk", więc znowu  dobre 
towarzystwo.  Wiosną  zadzwonił  ojciec  Piotr  i poinformował,  że 
powstają  reportaże  do programu  „Sól  ziemi" w  telewizji  Trwam. 
Były  to  programy  o  regionach,  zwyczajach,  kulturze  miejsco
wej.  Dalej  mówi,  że  ze  względu  na  „Równicę"  chcą  zrobić  pro
gram  o  ziemi  cieszyńskiej  i  czy  mogę  pomóc.  Poprosiłam  więc 
prof.  Daniela  Kadłubca,  zaprosiłam  Ślązaka  roku  Tadeusza  Fi
lipczyka  z  Zaolzia,  panią  znającą  dania  regionalne,  rzeźbiarza 
Jana  Misiorza.  Ja  miałam  mówić  o  „Równicy".  Gdy  przyjechali 
kręcić,  atmosfera  była  cudowna,  reżyser  bardzo  serdeczny,  nie 
tak  jak  np.  podczas  kręcenia  turnieju  Cieszyn    Puck  gdzie  mu
sieliśmy  niejedno  znieść  i  czekać  godzinami.  Efekt  końcowy 
programu  „Sól  ziemi"  bardzo  dobry,  ludziom  się  podobało.  Po
tem  zaproponowałam,  by  telewizja  Trwam  przyjechała  na  nasz 
jubileusz.  Oczywiście  przyjechali,  a  na jubileuszu  zaproponowa
no nam  udział  w  14. rocznicy  Radia  Maryja.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Wojsław  Suchta 

W Polsce są cztery  miejscowo
ści  o  nazwie  Cieszyn.  Można 
też  odnaleźć  na  mapie  Ciesz
ki,  Cieszonko  czy  Cieszyniec. •  •  •  

Zabytkowy,  120letni  welocy
ped jest w posiadaniu  Muzeum 
Śląska  Cieszyńskiego.  Wiel
gachny  dwukołowiec  został 
poddany  całkowitej  renowacji 
w  warsztacie  rzemieślniczym 

Jerzego  Wałgi.  Jednoślad  nie 
tylko  odmłodniał,  ale  też  zno
wu  nadaje  się  do  jazdy. 

•  •  •  
Na  cyplu  nad  rzeką  Olzą 
w  Gródku  zachowały  się  wały 
obronne po zamczysku z XVII I 
wieku.  W  Mostach  można 
obejrzeć  pozostałości  wałów 
(szańców),  które  onegdaj  bro
niły mieszkańców  przed najaz
dami  Tatarów  i Turków. 

W  Brennej najwięcej jest  osób 
noszących  nazwisko  Greń,  w 
Chybiu  dominują  Krzempko
wie, w Cisownicy    Sikorowie, 
w  Koniakowie  natomiast  Le

gierscy. Tak wynika z  lektury... 
książki  telefonicznej. •  •  •  

Strzechą  nazywa  się  w  Cie
szyńskim  fragment  dachu  wy
stającego  poza  ściany  domu. 
Ongiś  układano  pod  nią  drew
no  na  opał.  Dziś  takie  obrazki 
można jeszcze zobaczyć w nie
licznych  drewnianych  chatach 
na  terenie  gminy  Istebna. •  •  •  

Sporo  pomników  ma  św.  Jan 
Nepomucen,  którego  kult  był 
szczególnie duży w XVII I  wie
ku.  W  Cieszynie  są  dwa  po
mniki, w Skoczowie  i Ustroniu 
po jednym.  Kolejne  dwa  znaj

dują  się  na  Zaolziu  w  Żuko
wie  i  Stanisławicach. 

•  •  •  
W  regionie  cieszyńskim  po

pularne  jest  nazwisko  Pilch. 
Do  najbardziej  znanych  nale
ży  pisarz  Jerzy  Pilch  z  Wisły 
i  bibliofi l  z  Gojów,  nieżyjący 
już  Józef  Pilch. 

•  •  •  

Ulica  Solna  w  Cieszynie  to 
pamiątka  przypominająca  cza
sy,  kiedy  nadolziański  gród 
leżał  na  szlaku,  którym  z  Wie
liczki  wożono  sól  w  głąb  Eu
ropy.  Przy  Solnej  znajdowały 
się  magazyny  z  tym  słonym 
towarem.  (nik ) 

Gazeta  Ustrońska  2  15 grudnia 2005 r. 
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I w tym  roku  podobnie,  jak  w latach  ubiegłych  Mikołaj 
zaprosił  wszystkie  dzieci  z ustrońskich  przedszkoli  do  „praża
kówki"  na  zimową  bajkę  „Królowa  Śniegu".  Dzwoniąc  wielkim 
dzwonkiem  witał  ich  w drzwiach  razem  ze swą  pomocnicą  Śnie
żynką.  Przedszkolaki  żywo  reagowały  na  bajkową  opowieść, 
wesoło  bawiły  się  przy  skocznej  muzyce  i obserwowały  cieka
wie  zdarzenia  na  scenie.  Potem  wszystkie  grupy  robiły  sobie 
zdjęcia  przy  pięknej,  białej  choince a na  koniec  Mikołaj  obda
rował  je  słodkościami.  Mógł  to  zrobić  dzięki  hojności  Leszka 
Kubienia z Ustronia, któremu  serdecznie dziękujemy.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA (bnż) •  •  •  

Urząd  Miasta  Ustroń  informuje, że na 21  dni  został  wywieszo
ny  na  tablicy  ogłoszeń  wykaz  zbywanych  nieruchomości  poło
żonych  w  Ustroniu  Hermanicach  przy  ul.  Uroczej  w drodze  bez
przetargowej. 

Szanowni  jubilaci : 
Elżbieta  Dryja k  lat  85 
Mari a  Kostka  lat  91 
Andrzej  Rzyman  lat  80 
Edward  Hojdysz  lat  90 
Emili a  Cieślar   lat  91 
Mirosła w  Sadlik  lat  80 
Karo l  Bogocz  lat  90 

ul.  Wiśniowa 3 
ul.  Wiklinowa 6 
ul.  Sucha  14 
ul.  Katowicka  11 
ul.  Długa 8 
ul.  Źródlana  34 
ul.  Jelenica  105 

Po opadach  mokrego śniegu wiele drzew  i gałęzi nie wytrzymało  obciąże
nia. Służby  miejskie  i strażacy  mieli pełne ręce roboty.  Fot. W. Suchta 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 
Wanda  Wiercigroch  lat  68 
Mirosła w  Wolny  lat  45 

ul.  Skoczowska  77 
ul.  Świerkowa  2 

Serdeczne  podziękowania  za  okazane  współczucie,  modli
twę,  złożone  wieńce  i kwiaty  oraz  liczny  udział  w  uroczy
stości  pogrzebowej 

ś.p. Oskara  Ogrodzkiego 

Ks.  Proboszczowi  z parafii  Dobrego  Pasterza  w  Ustroniu 
Polanie,  rodzinie,  znajomym,  sąsiadom,  delegacjom:  Uni
wersytetu  Śląskiego,  Wydziału  Etnologii  i Nauk o Edukacji 
w  Cieszynie,  ING  Banku  Śląskiego  w  Ustroniu  oraz  Zakła
dowi  Pogrzebowemu  Leszka  Kubienia 

składa  Rodzina  ZYWTRPONLKJIEDCA

KRONIKA  POLICYJNA 

07.12.2005  r. 
Około  godz. 8  na  ul.  Lipowskiej 
kierujący  audi  A4  mieszkaniec 
Ustronia wymuszał pierwszeństwo 
przejazdu  i spowodował  kolizję 
z  autosanem,  którego  prowadził 
mieszkaniec Cisownicy. 
08.12.2005  r. 
Ok. godz. 12.30 policjanci z Ustro
nia zatrzymali mieszkańca naszego 
miasta, który posiadał  narkotyki. 
09.12.2005  r. 
Ok.  godz.  21  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano  kierującego  fordem 
mieszkańca  Soli.  Był  nietrzeźwy, 
a badanie wykazało  1,8 prom. 

10.12.2005  r. 
Ok.  godz.  12 na  ul.  Katowickiej 
pod peugeota 206,  prowadzonego 
przez ustroniaka wtargnęła sarna. 
10.12. 2005  r. 
Ok.  godz.  14  na  ul.  Lipowskiej 
doszło  do  czołowego  zderzenia 
volkswagena  transportera  i volks
wagena golfa. Żaden z kierowców 
 mieszkańców  Ustronia nie przy
znaje się do winy. Ranna został pa
sażerka golfa. 
10.12.2005  r. 
O godz. 13.20 na ul. Zdrojowej, na 
parkingu  przed  hotelem  Narcyz 
mieszkaniec Dopiewa nieostrożnie 
wyjeżdżał swoim ciquecento  i na
jechał na vw golfa należące do in
nego wczasowicza.  (mn) 

S T R A Ż  M I E J S K A 
05.12.2005  r. 
Kontrola na prywatnych posesjach 
przy  ul.  Kluczyków.  Jednemu 
z właścicieli, który nie mieszka na 
stałe w Ustroniu, przesłano wezwa
nie na komendę. Na miejscu dowie 
się, że musi posprzątać swoją nie
ruchomość. 
06.12.2005  r. 
Wspólnie z pracownikiem Wydzia
łu  Inwestycji  i Gospodarki  Grun
tami  Urzędu  Miasta  sprawdzano, 
czy  prowadzący  roboty  drogowe 
na ul. Cieszyńskiej mają zezwole
nie  na  zajęcie  pasa  drogowego. 
Uzgodnień  i zezwolenia  nie było, 
więc właściciel został ukarany man
datem  w wys. 200 zł. 
07.12.2005  r. 
Kontrolowano sposób odśnieżania 
dróg i chodników na trenie miasta. ytsrpomkgeaYWSPOLKGEDCBA

SKLEP CAŁODOBOWY zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
OGÓLNI OS POŻYW CZY 

i  MONOPOLOWY 

Wszelkie  niedociągnięcia  i uwagi 
mieszkańców przekazywano odpo
wiedzialnej za odśnieżanie firmie. 
07.12.2005  r. 
Do schroniska  w Cieszynie  straż
nicy  przewieźli  bezdomnego  psa, 
którego ustroniacy zauważyli na ul. 
Błaszczyka. 
07.12.2005  r. 
Strażnicy miejscy patrolowali mia
sto  i kilkakrotnie  informowali Te
lekomunikację o uszkodzonych 
słupach  i zerwanych  liniach. 
08.12.2005  r. 
Przeprowadzono kontrolę porząd
kową  przy  ul. Skoczowskiej. 
W  jednym  przypadku  nakazano 
zgaszenie ogniska, w którym pali
ły się mokre liście i papier. 
10.12.2005  r. 
Strażnicy zabrali małą sarnę z miej
sca  wypadku.  Zwierzę  potrącone 
przez samochód odwiezione zosta
ło do schroniska w Cieszynie. 
10.12.2005  r. 
Do czasu przyjazdu policji strażni
cy zabezpieczali miejsce wypadku 
na ul. Lipowskiej.  (mn) 

L 

USTROŃ  HERMANICE 
obok  "Blaszaka"  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

ul. Jaśminowa 1 

ZATRUDNIĘ 
FRYZJERKĘ zywutsrponlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

z  pra k t yk ą 
n a pe łn y  e ta t  

Korzystne 
warunki  zatrudnienia. 

Szkolenia  w  studio  Weila. 

STUDIO URODY  TREND 
TEL.  8541425 ytronmlkjigecbaZYTSPONECBA

ˇEleganckie  torebki!; 
•  Na każdą  okazję! ! 
! Na każdą  kieszeń!! 
l i  USTROŃ, UL  9 Listopada  3  j ! 
' l  (pawilony nad rzeczką}  i ' 
ˇ[CZYNNE: 917, SOBOTA 913 j\ 

'  P o l e c a my  lakże:  1 

I  TOREBKI  WIZYTOWE,  \ 
.  SYLWESTROWE  . 
"   TECZKI  MĘSKIE  « 
\  PORTFELE  ZE  SKÓRY  [ 
,  I ZE  SKÓRY  EKOLOGICZ., 
•  PLECAKI,  PASKI  " 
'    TORBY  TURYSTYCZNE 
sromlkiecaSJI 'J 

KOMBATANCI  DZIĘKUJĄ 
Zarząd  Koła  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej 

w  Ustroniu  składa  podziękowanie  prezesowi  Żarządu  Kolei  Li 
nowej  „Czantoria"  Czesławowi  Matuszyńskiemu  za  oczyszcze
nie  i zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  pamiątkowej  tablicy 
oddziału  AK  „Czantoria"  oraz  stałą  opiekę  i dekorację  kwiatami 
tablicy  w  czasie  świąt  państwowych. 
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RUCH NA OSIEDLU  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

16 listopada odbyło się w MDK  „Prażakówka" zebranie  miesz
kańców  osiedla  Ustroń  Dolny.  Prowadząca  zebranie  przewodni
cząca  zarządu  Osiedla  Krystyna  Kukla  witała  wszystkich  zebra
nych,  a  było  ponad  50  mieszkańców,  oraz  gości:  przewodniczą
cą  Rady  Miasta  Emilię  Czembor  i burmistrza  Ireneusza  Szarca. 
Następnie  odniosła  się  do  poprzedniego  zebrania  i  wyszczegól
niła  postulaty  wówczas  zgłaszane  i  sposób  ich  załatwienia. 

Główną  część  zebrania  zajęła  dyskusja  nad  aktualnymi  pro
blemami  dzielnicy  i  miasta.  Większą  część  czasu  poświęcono 
organizacji  ruchu  na  os.  Cieszyńskim.  Zebrani  postulowali  róż
ne rozwiązania. Proponowano zlikwidowanie parkingu przy  PKO, 
gdyż  stojące  na  nim  samochody  uniemożliwiają  swobodne  po
ruszanie  się,  a  w  niektórych  wypadkach  są  niebezpieczne  dla 
pieszych. 
 To  masowa  inwazja  intruzów    mówił  inny  mieszkaniec  w  ten 
sposób  określając  wjeżdżających  samochodami  na  osiedle. 
Szczególnie  dotyczy  to  rodziców  odwożących  dzieci  do  szkoły. 
Stoją  znaki,  ale  nikt  ich  nie  przestrzega.  To  nagminne  łamanie 
prawa  dzieje  się  często  w  obecności  dzieci.  Niedługo  mieszkań
cy  będą  musieli  prosić  kierowców,  by  mogli  spokojnie  wyjść 
z  bloku. 

Ktoś  inny  postulował,  by  wyrwać  słupki  ograniczające  wjazd 
przed  szkołą,  a  wtedy  zobaczymy  jak  rodzice  jeżdżący  samo
chodami  będą  uważać  na  dzieci.  Mówiono,  że  problemem  jest 
brak  parkingu  przy  szkole.  Przypomniano,  że  parking  był  zapla
nowany,  ale  obecnie  stoją  na  nim  garaże  mieszkańców  os.  Cie
szyńskiego,  należy  więc  garaże  zlikwidować.  Tu  zaprotestowali 
mieszkańcy  osiedla.  Narzekano  na  spaliny  i postulowano  częst
szą  obecność  patroli  straży  miejskiej  i policji  oraz  karanie  man
datami  intruzów  wjeżdżających  na  osiedle.  Obecny  na  zebraniu 
prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zacisze"  mówił  o  koniecz
ności  powstania  parkingu  przy  szkole,  stwierdził  też,  że  będą 
postulować  likwidację  parkingu  przy  PKO.  Dowożenie  dzieci 
do  szkoły  samochodami  przez  rodziców  i  związane  z  tym  pro
blemy  mieszkańców  osiedla  powinno  rozwiązać  miasto.  Gene
ralnie  narzekano  na  chaos  komunikacyjny  na  osiedlu,  a  postula
ty  związane  z  ruchem  samochodów  zgłaszane  przez  mieszkań
ców  różnych  bloków  wykluczały  się.  Każdy  chciał,  by  pod  jego 
oknami nie jeżdżono. Burmistrz  I. Szarzeć przypomniał, że wszyst
kie  zmiany  organizacji  ruchu  na  osiedlu  wprowadzono  na  ży
czenie  mieszkańców. Oczywiście  pojawią  się patrole  straży  miej
skiej,  ale  wtedy  będą  karać  wszystkich,  którzy  będą  jeździć  po 
osiedlu  niezgodnie  z  oznakowaniem,  bez  różnicy  czy  to  rodzic 
dowożący  dziecko  do  szkoły  czy  mieszkaniec  osiedla.  Nie 
wszystkim  spodobało  się  takie  postawienie  sprawy.  Wszak  wie

lu  mieszkańców  jeździ  wbrew  znakom,  ale  jeździli  tak  zawsze. 
Tu  zaczęto  się  skłaniać  ku  rozwiązaniu  polegającym  na  powro
cie  do  stanu  pierwotnego,  czyli  zlikwidowaniu  wszelkich  słup
ków,  ograniczeń,  gazonów  utrudniających  wjazd  i  przywróce
niu  normalnego  ruchu  na  osiedlu. 

Podczas  zebrania  sygnalizowano  także  inne  sprawy  do  zała
twienia  w  dzielnicy.  Obok  osiedla  Cieszyńskiego  znajdują  się 
dwa  przystanki  i  bar.  Czekający  na  przystankach  i  goście  baru 
załatwiają  swe  potrzeby  fizjologiczne w  krzakach.  Trzeba  posta
wić  WC.  Burmistrz  odpowiadał,  że oczywiście  można  postawić, 
tylko  gdzie?  Niech  mieszkańcy  wskażą  miejsce.  Trzeba  pamię
tać,  że  taki  przybytek  w  tym  miejscu  zawsze  będzie  pod  jakimś 
blokiem,  domem,  sklepem. 

Zwracano  uwagę  na  niebezpieczny  wyjazd  z  ul.  Stawowej  na 
ul.  Daszyńskiego.  Dodatkowo  jest  tam  ścieżka  rowerowa  i  o 
wypadek  nietrudno.  Podobnie  niebezpieczny  jest  wyjazd  z  no
wego  parkingu  przy  poczcie. 

Mówiono  także  o  koniecznym  remoncie  mostku  na  Młynów
ce  przy  remizie. Zwracano  uwagę  na  wysokie  drzewa  zasłaniają
ce okna.  Powstają  nowe chodniki, jednak  nie zawsze  pamięta  się 
0  podjazdach  dla  niepełnosprawnych.  Położono  asfalt  na  dro
dze  do  cmentarza  komunalnego,  ale  o  przejeździe  przez  tory  już 
nie  pomyślano.  Tu  burmistrz  wyjaśniał,  że  jest  to  teren  PKP 
1 miasto  nie  może  nic  tam  robić. 

Pytano  się,  dlaczego  na  rynku  dalej  parkują  taksówki.  Bur
mistrz  wyjaśniał,  że  na  razie  nie  przeszkadzają,  a  gdy  rynek  zo
stanie  zagospodarowany,  na  pewno  znikną. 

Miano  też  zastrzeżenia  do  niewłaściwego  czyszczenia  rowów 
na  łąkach  między  ulicami  Cieszyńską  i  Stawową. 

Niezałatwona  jest  sprawa  piesków,  a  raczej  tego  co  pieski  po
zostawiają  na  zieleńcach.  W  związku  z  tym  jeden  z  mieszkań
ców  zaproponował,  by  pieski  załatwiały  się  na  wyznaczonym 
terenie gdzieś przy  ul. Stawowej. Tu  z kolei  mocno  zprotestowa
li mieszkańcy  tej ulicy.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Wojsław  Suchta 

/4vans  UstrońzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  tel. 854 20 92 
ul.  Daszyńskiego  12 

Życzymy wszystkim stałym  i przyszłym  Klientom 
pogodnych  Świćft Bożego  Narodzenia 
oraz by Nowy  Rok 2006  był  rokiem 
spełnienia wszystkich  marzeń 
w  życiu  prywatnym  i  zawodowym, 

Z A P R A S Z A M Y  d o  naszych  sk lepów 
Wisła, ul.  1 Maja  53,  obok targowiska)  te  855 20 92 
Skoczów, ul. Mennicza  2,  tel.  853 37 41 

^Skoczów,  ul. Rynek  4,  tel.  858 49  2 3 / 
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REXMAL 
rexmal@rexmal.ig.pl 
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BUDUJ  I  REMONTUJ  Z  NAMI  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
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ZAKŁAD OPTYCZNY ytsrpomkgeaYWSPOLKGEDCBA
mgr optyk optometrystautsrponkhecbaZYWTSRPONKJIFECBA  Jacek Fuchs 

Ustroń,  ul.  M.  Konopnickiej  15c  zywutsrponlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

BEZPŁATN E 
KOMPUTEROWE  BADANI E WZROK U  CODZIENNIE 

W GODZINACH  OTWARCIA  ZAKŁADU *  

GABINE T  OKULISTYCZN Y  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Lek.  med. Władysława  Broda  specjalista chorób  oczu 

pon.,  śr.  15.30  17.00 

POLECAMY USŁUGI OPTYCZNE W PEŁNYM ZAKRESIE 
REALIZACJ A RECEPT NFZ 

A T R A K C Y J E  C E N Y 

GODZINY  OTWARCIA : 
pon.   pt.  9.00  17.00  Sobota  9.00  13.00 

T e l.0 3 3  /  8 5 4 1 3 9 0 
*Przy  zakupie  okularów 
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W  daw nym  zywutsrponlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

U S T R O N I U  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Wiele  unikalnych  zdjęć  dotychczas  nie  publikowanych  przy
niosła  do  Muzeum  Ustrońskiego  pani  Janina  Hazuka,  emeryto
wana  nauczycielka  z  Lipowca,  od  kilku  lat  współpracująca  z  tą 
instytucją.  Jedną  z  fotografii, wykonaną  w  1949  r. dziś  ukazuje
my.  Przedstawia  ona  uczniów  z  Nierodzimia,  Bładnic  Dolnych  i 

Górnych,  którzy  uczęszczali  do  Publicznej  Szkoły  Powszechnej 
w  Bładnicach  Dolnych  wraz  z opiekunem  klasy  siódmej  Pawłem 
Białoniem.  Niektóre  uczennice  są  w  strojach  krakowskich  i  cie
szyńskich.  Na  zakończenie  roku  szkolnego  odbył  się  festyn  w 
„Olszynce"  w  Nierodzimiu,  na  którym  zaprezentowano  występy 
artystyczne  młodzieży  ze starszych  klas  i wówczas  wykonano  to 
pamiątkowe  zdjęcie.  Stoją  od  lewej:  Lidia  Czyż  (zamężna  Nie
miec),  Irena  Szlauer,  Zofia  Janota,  Anna  Czyż  (Sikora),  Irena 
Balcar, Janina Pająk, Helena  Krzyś, Anna Górniok  (Puzoń),  Fran
ciszka  Kolarczyk  (Sołtysik),  Zuzanna  Knieżyk  (Kubica)  i  opie
kun  Paweł  Białoń.  Z  przodu  siedzą  uczniowie:  NN,  NN,  Juliusz 
Pindór.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Lidi a  Szkaradnik  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

UCZCILI  PAMIĘĆ 
30  listopada  w  62.  rocznicę  bohaterskiej  śmierci  sześciu  par

tyzantów  na  Czantorii  pod  tablicą  upamiętniającą  te  tragedię 
złożono  wiązanki  kwiatów.  Tablica  znajduje się  przed  dolną  sta
cją  Kolei  Linowej  Czantoria  i  tam  odbyła  się  skromna  uroczy
stość,  w  której  uczestniczyli  kombatanci,  rodziny  poległych 
partyzantów,  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć.  Po  walce  z  Niemcami 
30 listopada  1943 r. na Czantorii  zginął dowódca oddziału  „Czan
toria" Klemens Starzyk pseudonim  „Szpak" oraz partyzanci:  Aloj 
zy  Badura  pseudonim  „Tobiasz",  Jan  Bujok pseudonim  „Jawor", 
Jan  Pytel  pseudonim  „Góra",  Jan  Polok  pseudonim  „Lis" ,  Paweł 
Śliż  pseudonim  „Czarny".  Krótko  historię  oddziału  partyzanc
kiego  „Czantoria"  przybliżył  prezes  ustrońskiego  koła  Świato
wego Związku Żołnierzy  Armii  Krajowej Bolesław  Szczepaniuk, 
mówiąc  m.in.: 
  Oddział  AK  „Czantoria"  powstał  w  maju  1941  r. Został  zorga
nizowany  jako  oddział  partyzancki  przez  powstańca  śląskiego 
Karola  Schreibera  pseudonim  „Jastrząb".  Był  to  oddział  złożo
ny  z  uciekinierów  ukrywających  się  przed  reżimem  hitlerow
skiego  okupanta.  W  roku  1942  został  wcielony,  w  akcji  scalania 
organizacji  podziemnych,  do  oddziału  partyzanckiego  „Wędro
wiec"  AK ,  który  był  w  nomenklaturze  inspektoratu  rybnickiego 
AK  nazwany  plutonem  „Ustroń".  Do oddziału  AK  „Wędrowiec" 
należał  również  pluton  w  Brennej.  Ci, którzy  zgłosili  się do  tego 
oddziału  10  maja  1941  r.  składali  przysięgę  mówiąc:  „M y  żoł
nierze  armii  podziemnej",  a  w  następnych  słowach  stwierdzali, 
że  są  żołnierzami  apolitycznymi  bez  względu  na  wyznanie  i  po
glądy  polityczne.  Ich  powinnością  była  walka  z  wrogiem. 

Przemawia  B. Szczepaniuk.  Fot. W. Suchta 

B.  Szczepaniuk  zwrócił  też  uwagę  na  inne  obchody  związane 
z 62.  rocznicą  śmierci  partyzantów.  W  tym  roku  22  października 
odbyła  się  uroczystość  przekazania  odnowionego  pomnika  par
tyzantów  znajdującego się  w  miejscu  ich  bunkra.  Żorganizowa
no  też  I  Międzynarodowy  Turystyczny  Marsz  Pamięci  do  tego 
pomnika.  Ten  marsz  ma  odbywać  się  corocznie.  10  listopada 
został  poświęcony  i  odsłonięty  pomnik  oddziału  AK  „Wędro
wiec"  w  Brennej. 
  To  wszystko  zrobiono  dla  uczczenia  pamięci  tych,  którzy  wal
czyli  i zginęli    mówił  B. Szczepaniuk.  Wojsław  Suchta 
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PRZECIW  OBELGOM 

Brylantowa  para wznosi toast.  Fot. W. Suchta 

ZŁOTE  I  BRYLANTOWE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Dźwiękami  hejnału ustrońskiego  powitano  w Prażakówce  pary 
małżeńskie  obchodzące  złote  i  brylantowe  gody,  czyli  małżeń
stwa,  które  przeżyły  ze  sobą  50  i 60  lat. 
  Przed  pół  wiekiem  składaliście  sobie  przyrzeczenie,  że  uczyni
cie  wszystko,  aby  wasze  małżeństwa  były  zgodne,  szczęśliwe 
i  trwałe.  Wasza  tutaj obecność jest  dowodem  na  to,  że  dochowa
liście  przysięgi,  że przez  całe  wspólne  życie  kroczyliście  po  róż
nych  ścieżkach  waszego  losu    stwierdziła  kierowniczka  ustroń
skiego  Urzędu  Stanu  CywilnegozyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Beata  Chlebek. 
 Przez  50  lat jesteście  ze  sobą    mówił  burmistrz  Ireneusz  Sza
rzeć.   Przez 50  lat obserwowaliście jak  zmienia się świat,  wasze 
otoczenie.  Życzę  zdrowia,  szczęścia  i  tego  wszystkiego,  co  po
zwoliło  wam  wytrwać  50  lat. 

Specjalne  życzenie  skierowano  do  Wandy  i Bolesława  Mide
rów  obchodzących  60lecie  pożycia  małżeńskiego  czyli  bry
lantowe  gody.  Dla  nich  specjalnie  wygłosiła  wiersz  Magdalena 
Kołoczek. 

Medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  wręczał  burmistrz 
I. Szarzeć  i przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czenibor.  Me
dale  nadał  prezydent  RP Aleksander  Kwaśniewski.  50  lat w  mał
żeństwie  przeżyły  pary:  Anna  i Leon  Balcarkowie,  Stanisława 
i Klemens Błahutowie, Helena  i Gustaw Chwastkowie,  Krysty 
na  i Jerzy  Cibowie,  Mari a  i Karo l  Czapkowie,  Emili a  i Julian 
Czyżowie,  Anna  i  Jerzy  Drozdowie,  Zuzanna  i  Władysław 
Fabianowie,  Helena  i  Edmund  Gielowie,  Helena  i  Gustaw 
Gomolowie,  Stefania  i  Leopold  Haczkowie,  Jadwiga  i  Jan 
Juraszkowie,  Helena  i  Paweł  Jurzykowscy,  Helena  i  Karo l 
Koziełowie,  Katarzyna  i  Henryk  Krzysztofczykowie,  Emili a 
i  Adam  Lancowie,  Ewa  i  Adam  Macurowie,  Halin a  i  Jan 
Pszczółkowie, Gertrud a  i Mirosła w Sadlikowie, Jadwiga  i Pa
weł  Szarcowie,  Hermin a  i Adolf  Szczotkowie,  Janina  i  Jerzy 
Szczukowie,  Bronisława  i  Rudolf  Tomiczkowie,  Mart a  i  Jan 
Urbankowie,  Zofi a  i Mieczysław  Walczykowie,  Teresa  i Józef 
Wojtasowie. 

Po  ceremonii  dekoracji  wzniesiono  wspólnie  toast,  a  w  dru
giej  części  uroczystości  wystąpiła  Dziecięca  Estrada  Regional
na „Równica".  Wojsław  Suchta 

PŁYTA  I  KASETA 
W  Wydziale  Kultury  można  zamówić  kasetę  video  (20  zł)  lub 

DVD  (10 zł) z koncertu  jubileuszowego  „Co Ustroniakom  w  du
szy  gra". Zamówienia  przyjmowane  będą  do  23 grudnia  w  Urzę
dzie  Miasta,  w  pokoju  16. 
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W  1995  r. w  listopadzie  w związku  z peregrynacją  figury  Mat
ki  Boskiej  Fatimskiej  w  parafii  św.  Klemensa  odbyła  się  proce
sja,  podczas  której  wierni  z  figurą  przeszli  ulicami  Daszyńskie
go,  Brody,  Kojzara  i  Konopnickiej.  Później  pielgrzymka  para
fialna  udała  się  do  Fatimy  skąd  przywieziono  figurę  Matki  Bo
skiej  Fatimskiej.  Od  1996  r.  od  maja  do  października  każdego 
trzynastego  dnia  miesiąca  odbywają  się  czuwania  fatimskie. 

3  grudnia  lego  roku,  w  pierwszą  sobotę  miesiąca,  odbyła  się 
procesja  z  figurą  Matki  Boskiej  Fatimskiej  z  kościoła  św.  Brata 
Alberta  na Zawodziu  do  kościoła  św.  Klemensa  w centrum  i  na
stępnie  do  kościoła  Najświętszej  Marii  Panny  Królowej  Polski 
w  Hermanicach.  Procesja  ta  nie  jest  prostą  kontynuacją  wcze
śniejszych związków  Matki  Boskiej Fatimskiej z parafią św.  Kle
mensa,  ale jak  podkreśla  ks.  Antoni  Sapota,  wpisuje się  w  jeden 
ciąg  zdarzeń.  Procesja  odbyła  się  z  inicjatywy  osób  świeckich 
w  odpowiedzi  na  orędzie  z  Fatimy.  Osoby  te  chcą  mocniej  roz
propagować  pierwsze  soboty  miesiąca. 
  Matka  Boża  w  objawieniu  Łucji  10  grudnia  1925  r.  prosiła 
o  pierwszosobotnie  nabożeństwa    mówi  ks.  Antoni  Sapota.  
W  tym  roku  w naszej diecezji  pierwsze  takie nabożeństwo  odby
ło  się  w  październiku  w  BielskuBiałej,  gdzie  procesja  przeszła 
z  katedry  do  kościoła  Serca  Jezusowego.  W  listopadzie  procesja 
odbyła  się w Cieszynie,  a w grudniu  w Ustroniu.  Kolejne  odbędą 
się  w  Skoczowie  i Żywcu.  Zawsze  w  pierwszą  sobotę  miesiąca. 

Procesja  przeszła z Zawodzia  do Centrum.  Fot. W. Suchta 
Ideą  nabożeństw  w  następujących  po  sobie  pięciu  pierwszych 

sobotach  miesiąca  jest  nawiązanie  do  objawienia  siostry  Lucji. 
Nabożeństwa  i  procesja  odbywają  się  przeciw  pięciu  obelgom 
i  zniewagom  Niepokalanego  Serca  Maryi.  Są  to: 

1.  obelgi  przeciw  niepokalanemu  poczęciu, 
2.  przeciw  Jej  dziewictwu, 
3.  przeciw  Jej  bożemu  macierzyństwu, 
4.  obelgi,  przez  które  usiłuje  się  wpoić  w  serca  dzieci  obojęt

ność,  wzgardę,  a  nawet  nienawiść  wobec  nieskalanej  Matki, 
5. bluźnierstwa,  które  znieważają  Maryję w Jej świętych  wize

runkach. 
  Procesja  przeszła  prawie  przez  cały  Ustroń,  odmawialiśmy 
wszystkie  cztery  części  różańca    mówi  ks.  A.  Sapota.    Zaleca
ne  nabożeństwo  to  spowiedź,  a  w  sobotę  komunia  święta.  Jest 
też  odmawianie  jednej  części  różańca  i  piętnastominutowe  roz
myślanie  nad  piętnastoma  tajemnicami  różańcowymi. 

Procesja  rozpoczęła  się  w  kaplicy  św.  Brata  Alberta  na  Zawo
dziu.  Proboszcz  ks.  Tadeusz  Serwotka  witał  wszystkich  i  wyja
śniał  sens nabożeństw  w pierwsze  soboty  miesiąca.  Po  odmówie
niu  Koronki  do  Miłosierdzia  Bożego  wierni  odmawiając  róża
niec  przeszli  procesją  do  kościoła  św.  Klemensa,  gdzie  odczyta
no  rozmyślanie,  w  tle  zaś  rozbrzmiewała  muzyka  maryjna.  Na
stępnie  procesja  ruszyła  do  Hermanie,  gdzie  w  kościele  odbyła 
się  msza  święta,  kazanie  zaś  wygłosił  o.  Robert  Reguła,  poświę
cając  je  trzeciej  sobocie.  W  procesji  z  Zawodzia  do  Hermanie 
uczestniczyła  orkiestra.  Figurę  Matki  Boskiej  Fatimskiej  niosła 
młodzież.  Wojsław  Suchta 
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Dyrekcja  Gimnazjum  nr I 
w Ustroniu  uprzejmie informu
je, że żaden nasz pracownik  nie 
brał  udziału  w  pozyskiwaniu 
sTodków  od  sponsorów  na  po
moce dydaktyczne.  Akcję  taką zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

NIE ZBIERALI 
prowadziła  firma M.  K.  Thema 
z Olkusza. Jednak  w związku  z 
tym, że nie zostaliśmy  poinfor
mowani o sposobie  pozyskiwa
nia środków  oraz sposobie  roz
liczenia  pozyskanej  kwoty  zre
zygnowaliśmy  z  usług  tej  fir 
my. 

W  piśmie  z  dnia  12  grudnia 
2005  r.  poprosil iśmy  f i rmę 
M.K . Thema o zwrot  pieniędzy 
do  firm, które  przekazały je  na 
pomoce  dla  naszej  szkoły.  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Leszek  Szczypka 
Dyrektor  Gimnazjum  nr 1 

W  2005  roku  Młodzieżowy 
Dom  Kultury  w  Częstochowie 
organizował  IX  Wojewódzki 

NA WYSTAWIE 
Konkurs  Plastyczny  „ W  kra
inie  mrozu  i śniegu".  Na  Kon
kurs przysłano  1172 prace z 51 
miejscowości  województwa 
śląskiego  w  tym  z  Ustronia. 
Komisja  zakwalifikowała  153 
prace  do  wystawy  pokonkur
sowej,  spośród  nich  30  nagro
dzono. Z  MDK  „Prażakówka" 
zostały  zakwalifikowane  pra
ce Katarzyny  Miz i  i  Domini
ki  Wapiennik  uczęszczają
cych  na  zajęcia  plastyczne. 
Otwarcie  wystawy  odbyło  się 
14 grudnia  w Galerii  Twórczo
ści  Plastycznej  Dzieci i Mło
dzieży  „Panopt icum"  MDK 
w Częstochowie.  (amk) 

ZAPRZĘG NA PARKINGU 
Policjanci  prowadzący  tę  sprawę  muszą  się  zastanowić  jak  ją 

sklasyfikować.  Mieszkaniec  Ustronia  może  odpowiadać  za  nie
odpowiednią  opiekę  nad  zwierzętami  i  za  dopuszczenie  do  za
grożenia  w ruchu drogowym.  A wszystko dlatego, że na ul.  Rów
nica  pozostawił  sanie  zaprzężone  w  dwa  konie.  A  konie  poszły 
po  betonie  aż  na  parking  przed  schroniskiem.  Tam  wykonując 
manewr  zawracania  uszkodziły  dwa  samochody.  Kosztowne  sa
mochody   nissana  primerę  i mercedesa,  a za  zaprzęg  OC  się  nie 
płaci.  (mn) 

O K N A zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

N A J T A N I E J ! ! ! 
F . H . " B E S T A " 

Ustroń Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 

tel . / fax:  854  53  98 
ZAPRASZAMY 

SALON  MAGDALENA 
KOSMETYCZNY  ^ZUTSONLIHEBA SZUBA 
USTROŃ,  UL.OGRODOWA  5  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

TEL.501  190  350 

# PRZEDŁUŻANIE  PAZNOKCI 
NAJNOWSZYMI  METODAMI 

#  PIELĘGNACJĘ  TWARZY 
U MANICURE  I PEDICURE 
#  DEPILACJĘ 
#  PRZEKŁUWANIE  USZU  utsrponkhecbaZYWTSRPONKJIFECBA

NAJWYŻSZA  JAKOŚĆ 
ZA  PRZYSTĘPNĄ  CENĘ  ! 

Pozostałości jesieni. 
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Fot. W. Suchta 

Błogosławili  i święcili  księża z  Polany.  Fot. W. Suchta 

K O L E J N Y  S P A R 
Otwarto  nowy  sklep  typu  Spar  w  Ustroniu.  Mieści  się  on 

w  dawnej stacji obsługi  przy  motelu  w  Polanie.  Ma  to być  kolej
ny  sklep  całodobowy  w  naszym  mieście.  Nowy  Spar,  tak  jak i 
dwa  inne  sklepy  tej  sieci  w  Ustroniu,  należy  do  Rolniczej  Spół
dzielni  Produkcyjnej  „Jelenica".  W  uroczystym  otwarciu  wzięli 
udział  przedstawiciele  samorządu  z  przewodniczącą  Rady  Mia
sta Emilią  Czembor  i burmistrzem  Ireneuszem  Szarcem  na  czele. 

Prezes Jelenicy  Andrzej Gluza  wyraził  nadzieję, ze nowy  sklep 
będzie  dobrze  zaopatrzony,  z  miłą.  profesjonalną  obsługą,  życz
liw y  dla  klienta. 

To  ważne  wydarzenie  w  pięćdziesięcioletniej  historii  naszej 
spółdzielni,  która  od  początku  lat  90.  prowadzi  transformację 
i przystosowuje się do  twardych  reguł  nowoczesnego  rynku.  Pra
gnę  podkreślić,  że  właścicielem  obiektu  jest  rodzimy  podmiot 
gospodarczy  czyli  RSP  „Jelenica",  nie  bez  znaczenie  jest  też 
fakt,  że  spółdzielnia  rolnicza  utworzyła  trzydzieści  nowych 
miejsc pracy  mówił  A.  Gluza. 

Następnie  księża  z  Polany  ks.  Piotr  Wowry  i ks.  Alojzy  We
ncepel  dokonali  pos'więcenia  i  pobłogosławienie  nowej  placów
ki.  Podczas  otwarcia  mówiono,  że  sklep  wypełnia  pustkę,  która 
powstała  po pawilonie  PSS,  który  stał  w  miejscu  biegnącej  teraz 
przez  Polanę  obwodnicy.  Pawilon  PSS  zniknął,  gdy  rozpoczęto 
budowę drogi. Nowy Spar to 49 sklep tej sieci w Polsce.  (ws) 

LIST DO REDAKCJI wutsrpomkjifeaZYXWUTSRPONMLKJIHEDCBA

Jak  to  jest... zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Bardzo  proszę  o  wyjaśnienie  jakie  kryteria  obowiązują  w  po

dziale  rejonów,  które  utrzymywane  są  na  biało  lub  sypane  pia
skiem  czy  też  żwirem  a  dokładnie,  dlaczego  miejsca  takie  jak 
droga  Doliny  Dobki  posypywana  jest  piaskiem  (gdzie  nie  ma  ani 
wzniesień  ani  niebezpiecznych  zakrętów)  tak jak  w sobotę  około 
10.00  a  ulice  osiedla  Manhatan  i osiedla  domków  jednorodzin
nych  przy  ul.  Wantuły  i Pięknej  w  tym  samym  dniu  w  godzinach 
, popołudniowych  sypane  były  żwirem.  Tym  bardziej,  że  na  osie
dlach  tych  nie  wszędzie  są  chodniki  dla  pieszych.  Wobec  tego 
mieszkańcy  zmuszeni  są  do  chodzenia  po  tym  grubym  żwirze  co 
potwornie  niszczy  obuwie.  Nie  mniej  niszczone  są  opony  samo
chodów,  które  po  jednym  sezonie  będą  kwalifikowały  się  do 
wyrzucenia  (a  cena  niebagatelna).  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że 
przepisy  unijne  w  ogóle  zabraniają  używania  odpadów  kokso
chemicznych  proszę  o  wyjaśnienie  tej  kwestii.  Pytałam  już  o  to  u 
koordynatora  akcji  zimowej  jednakże  odpowiedź  była  niejed
noznaczna  a  wyjaśnienia,  że  piasek  jest  za  drogi  (dla  Ustronia) 
nie  satysfakcjonują  mnie. 

Mieszkanka  osiedla  przy  ul.  Wantuły 
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9  grudnia  w  Miejskim  Domu  Kultury 
„Prażakówka"  uroczyście  obchodzono  ju
bileusz  85lecia  Powszechnej  Spółdziel
ni  Spożywców  „Społem"  w  Ustroniu. 
Z  tej okazji do Prażakówki  przybyli:  prze
wodnicząca  Rady  MiastazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Emili a  Czeni
bor,  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  naczel
nik Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Urzę
du  Miasta  Czesław  Gluza,  proboszcz  pa
rafii ewangelickoaugsburskiej  ks. dr Hen
ryk  Czembor,  proboszcz  katolickiej  pa
rafii  św.  Klemensa  ks.  Antoni  Sapota, 
przedstawiciel  Krajowego Związku  Rewi
zyjnego  Spółdzielczości  Andrzej   Za
widzki ,  przedstawiciel  Krajowej  Rady 
Spółdzielczości Józef Gawlik , prezes  PSS 
Hermes  ze  Skoczowa  Jan  Ferdyn,  prezes 
PSS  z  Wisły  Karo l  Nogowczyk,  prezes 
spółdzielni  „Kłos"  z  Wisły  Danuta  Sto
szek.  Przedstawiając gości  przewodniczą
ca Rady  Nadzorczej  PSS  „Społem"  Cecy
li a  Albrewczyńska  podkreślała,  że  np. 
tacy  znani  przedsiębiorcy  jak  Michał  Bo
żek,  Franciszek  Juroszek  i Henryk  Ka
nia  to  byli  kierownicy  pracujący  w  PSS 
w Ustroniu. Wspomniała  tez  pracowników 
najbardziej  zasłużonych  dla  Spółdzielni 
takich jak  Wikto r  Wantuła    obcenie naj
starszy  członek,  a  także  Bronisława  Da
nek  Eugenia  Maciejczyk,  Paweł  Gogół
ka,  Oldrzych  Sikora,  Władysław  Hlad
ky.  Witano  byłą  pracownicę  Helenę  Za
wada,  żonę  zmarłego  Franciszka  Zawa
dy pierwszego po wojnie prezesa, byłą  pra
cownicę  Helenę  Pilch  żonę  zmarłego  Jó
zefa  Pilcha,  długoletniego  księgowego 
Spółdzielni.  Najdłuższym  stażem  w  Spół
dzielni  legitymuje się Karo l  Łukosz,  któ
ry  przepracował  ponad  50  lat  oraz  Mari a 
Bujas,  księgowa  pracująca  ponad  30  lat. 
  Rok  bieżący,  to  rok  szczególny    mówi
ła  w  swym  wystąpieniu  C.  Albrewczyń

ska.    Dni  pełne  rocznic  i  uroczystości. 
Obchodzimy  700lecie  naszego  miasta. 
Wielkim  wydarzeniem  w  ubiegłym  mie
siącu  było  otwarcie  i poświęcenie  Czytel
ni  Katolickiej  i odsłonięcie  odrestaurowa
nej  zabytkowej  kurtyny  namalowanej 
przez  Ludwika  Konarzewskiego.  Kolej
nym znaczącym wydarzeniem był  wieczór 
wspomnień  zorganizowany  przez  Towa
rzystwo  Miłośników  Ustronia  i  Muzeum 
Ustrońskie  z  okazji  10.  rocznicy  śmierci 
śp.  Józefa  Pilcha,  długoletniego  pracow
nika  Powszechnej  Spółdzielni  Spożyw
ców, działacza ruchu spółdzielczego,  wiel
kiego  ustroniaka.  Nie  sposób  podać 
wszystkie  wydarzenia,  które  miały  i  będą 
mieć  miejsce,  aby  uczcić  ten  jubileusz. 
Postarajmy się jednak zachować w pamięci 
te  wyjątkowe  chwile.  Niechaj  dzisiejsza 
rocznica  85lecia  istnienia  naszej  spół
dzielni  będzie  wielkim  świętem  spółdziel
ców  z  Ustronia  i  pozostanie  na  zawsze 
w  naszej  pamięci. 

C.  Albrewczyńska  przypomniała,  że 
w  latach  swej  świetności  PSS  „Społem" 
w  Ustroniu  zatrudniała  700  pracowników, 
posiadała  42  sklepy  i  10  zakładów  pro
dukcyjnych,  zrzeszała  4200  członków. 
Działał  chór  spółdzielców  pod  dyrekcją 
Jana  Lasoty,  zespół  teatralny  prowadzili 
Józef  Pilch  i  Jan  Nowak,  była  świetlica 
z  biblioteką,  organizowano  kursy,  poka
zy,  różnorodne  imprezy. 

Wspominano  byłych  prezesów:  Jerzego 
Lazara,  Józefa  Sztwiertnię,  Pawła  Czudka, 
Franciszka  Zawadę,  Jerzego  Chlebowczy
ka, Henryka Kałużę, Jana Kamińskiego, Sta
nisława  Ernsta, Jana  Rymorza,  Władysława 
Szarka, Jana  Króla,  Rudolfa  Krużołka. 

C.  Albrewczyńska  wspominając  tamte 
lata zacytował  słowa  znanej piosenki:  „To 
były  piękne  dni.  naprawdę  piękne  dni,  nie 

Odznaczono zasłużonych  spółdzielców.  Fot. W. Suchta 
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zna  już  dziś  kalendarz  takich  dat",  a  na
stępnie  mówiła:    Przemiany,  które  zosta
ły  zapoczątkowane  w  końcu  lat  80.,  wej
ście  na  polski  rynek  zachodniego  kapita
łu,  a  nade  wszystko  powstanie  i  rozwój 
sieci  hipermarketów  nie  wróżyły  i  nadal 
nie  wróżą  dla  polskiej  spółdzielczości  ni
czego  dobrego.  Rosnąca  konkurencja  co
raz  bardziej  utrudnia  rozwój,  czy  nawet 
dalszą  egzystencję  mniejszym  spółdziel
niom.  Tymczasem  przykład  PSS  w  Ustro
niu  pokazuje,  że  wcale  nie  musi  tak  być. 
Rada  Nadzorcza  i Zarząd  udowodniły,  ze 
przy  odpowiednim  zarządzaniu  można 
obronić  swoją  pozycję  na  rynku  i  prze
trwać  ten  trudny  okres.  Wymagało  to 
zmian  poprzedzonych  trudnymi  decyzja
mi.  Musieliśmy  oddać  część  nierentow
nych  obiektów  w  dzierżawę,  sprzedać 
majątek  i  drastycznie  zmniejszyć  zatrud
nienie. Dużą zasługę w tym, by nasza Spół
dzielnia  przetrwała  i  rozwijała  się  prawi
dłowo  ma  obecny  prezes  Jan  Stoszek. 
Musimy  mu  jednak  w  tym  wszyscy  po
móc  odwiedzając  nasze  sklepy  i  dokonu
jąc  w  nich  zakupów. 

Zasłużonym  spółdzielcom  wręczono 
wyróżnienia.  Rada  Miasta  nadała  wyróż
nienie  „Za  zasługi  dla  miasta  Ustronia" 
całej  Spółdzielni.  Z  rąk  E.  Czembor  i  I. 
Szarca  wyróżnienie  odebrał  prezes  Jan 
Stoszek.  Podobne  wyróżnienie  nadano 
spółdzielcom:  Anni e  Buławie,  Jadwidze 
Gogółce,  Eugenii  Maciejczyk,  Marci e 
Maciejczyk,  Danucie  Madzi ,  Helenie 
Pilch,  Alicj i  Pomper,  Ireni e Sadlik,  An
nie Sikorze,  Krystyni e  Sikorze. 

Odznakę  „Zasłużony  Działacz  Ruchu 
Spółdzielczego"  otrzymali:  Barbar a 
Hubczyk,  Helena  Kurzok ,  Mirosław a 
Lorek ,  Zofi a Maculewicz,  Anna  Pinkas, 
Jadwiga  Wantulok ,  Wanda  Zajdel. 

Odznaki  „Zasłużony dla Społem"  otrzy
mali:  Mart a  Biegoń,  Anna  Cieślar,  Kry 
styna  Kohut ,  Aniela  Kowalik ,  Jan  Ku
kla,  Alin a  Majtczak ,  Anna  Podżorska, 
Władysław  Rozmus,  Irena  Tadra,  Ma
ri a Wantulok ,  Anna  Wisełka. 

Życzenia  z  okazji  jubileuszu  składali 
zaproszeni  goście.  Wręczano  też  okolicz
nościowe  prezenty.  List  gratulacyjny  na
desłał  starosta  Witold  Dzierżawski. 
  Mimo  transformacji  spółdzielnia  stoi  na 
nogach  i osiąga  wyniki  pozytywne    mó
wi ł  składając  życzenia  A.  Zawidzki.  By 
nie  wpadać  w czarnowidztwo  zaprezento
wał  przykłady,  gdzie  spółdzielnie  są 
w  ofensywie.  Mówił  m.in.:    W  rankingu 
przedsiębiorstw  i firm w Polsce  spółdziel
nie  plasują  się  na  wysokich  miejscach, 
m.in.  PSS  „Społem"  w  Białymstoku,  po
tężne  przedsiębiorstwo,  które  jest  naj
większym  pracodawcą,  zatrudniając  w 
Białymstoku  dwa  tysiące  osób.  W  tej 
chwili  tworzy  się  potężny  holding  spół
dzielni  społemowskich  w  województwie 
mazurskowarmińskim,  gdzie  dominuje 
pięć  spółdzielni  zgrupowanych  w  jedną 
całość  i żaden  obcy  kapitał  nie ma na  tam
tym  terenie  szans. 

Wiersz  o  spółdzielcach  wygłosiła  Ka
rolin a Francuz, Janusz Śliwka   też były 
pracownik  PSS    zaśpiewał  hymn  spół
dzielców,  a ze swym  programem  wystąpił 
zespół  „Równica".  Wojsław  Suchta 
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Władze  koła  stanowią:  prezes  H.  Cho
waniok,  łowczy  Edward  Podżorski,  skarb
nik  Władysław  Pilch,  sekretarz  Joanna 
KalinowskaDyrda. 

W  wydanym  specjalnie  z  okazji  jubile
uszu  folderze  wyszczególniono  również 
ilości  odstrzelonych  zwierząt  w  ostatnich 
dziesięciu  latach.  Było  to  260  jeleni,  517 
saren,  107  dzików,  202  lisy,  129  zajęcy, 
7  bażantów,  28  borsuków.  Podano  także 
inwentaryzacje  zwierzyny  w  lasach  dzier
żawionych  przez  koło.  Znajdowały  się 
w  nich  następujące  ilości  dzikich  zwie
rząt w 2005  r. (w  nawiasach  ilości  w  1995 
r.):  jelenie    107  (50),  sarny  219  (235), 
dziki    39  (27),  lisy    65  (31),  zające   69 
(79),  bażanty  67  (27),  borsuki  29  (16). 

W  folderze  czytamy  także:  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
Hodowla  zwierząt  polega  przede 

wszystkim  na  tworzeniu  warunków  do  jej 
bytowania  poprzez  tworzenie  poletek  ło
wieckich,  sieci  paśników  oraz  wykłada
nie  karmy  i soli  mineralnych.  Ochrona  po
lega  na  obserwacji:  stanów  liczebnych 
zwierzyny,  jej  kondycji  zdrowotnej,  zagro
żeń  ze strony  drapieżnikó  synantropijnych 
oraz  zwalczaniu  kłusownictwa.  Ocena 
stanu  zdrowotnego  populacji  dzikich 
zwierząt  dokonywana  jest  przy  współpra
cy  ze  służbami  weterynaryjnymi.  W  okre
sie  od  1995  do  2005  roku  Koło  Łowieckie 
wybudowało  wiele  urządzeń  łowieckich, 
takich  jak:  paśniki  dla  zwierzyny  płowej, 
podsypy  dla  bażantów,  lizawki  i  ambony. 
Na  uwagę  zasługuje  budowa  15  dużych 
paśników    magazynów  dla  jeleni,  które 
w  tej  chwili  są postawione  we  wszystkich 
potrzebnych  miejscach  na  łowisku.  /.../ 
W  chwili  obecnej  Koło  dokarmia  zwierzy
nę  leśną  korzystając  z:  44  paśników  dla 
saren  i jeleni  i  15 podsypów  dla  bażan
tów.  Corocznie  myśliwi  wykłądają  w  nich 
ok.  10  ton  karmy  objętościowej  suchej,  3
7  ton  karmy  soczystej,  ok.  810  ton  karmy 
treściwej  oraz  ok.  1  tonę  soli.  Sól  wykła
dana  jest  w  120  lizawkach.  Myśliwi  upra
wiają  także  poletka  łowieckie,  stanowią
ce  żer  dla  zwierzyny  na  pniu,  na  po
wierzchni  6,17  ha  oraz  zagospodarowu
ją  łąki  śródleśne  i przy leśne  na  pow.  0,20 
ha.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Wojsław  Suchta 

odznaczeń  łowieckich  w Warszawie  nada
ła  Kołu  Łowieckiemu  „Jelenica"  Złoty 
Medal  Zasługi  Łowieckiej.  Sztandar  koła 
udekorował  medalem  T.  Bierlak. 

Kapituła  nadała  również  brązowe  me
dale  „Zasługi  Łowieckiej",  a  otrzymali  je 
Kazimier z  Dutka  i Stanisław  Piela.  Be
skidzka  Okręgowa  Rada  Łowiecka  nada
ła odznaczenia  „Za  zasługi  dla  łowiectwa 
beskidzkiego",  które  otrzymali:  złote 
medale L. Mijał , Mirosła w  Kulis ,  srebrne 
medale  Tadeusz  Cholewa,  Edward  Po
dżorski,  Jan  Sikora. 
  Mamy  jeszcze  w  pamięci  obchody  pięć
dziesięciolecia  naszego  koła,  a minęło  już 
dziesięć  lat — mówił  prezes  H.  Chowaniok. 
  W  okresie  dziesięciu  lat  były  chwile 
wesołe  i smutne. Odeszli  od nas na  zawsze 
do  krainy  wiecznych  łowów  nasi  drodzy 
koledzy  myśliwi: Feliks Mrzyk, Jan  Krzy
woń,  Franciszek  Czekaj,  Tadeusz  Młot
kowski,  Wiktor  Zdan. 

Pamięć  zmarłych  myśliwych  uczczono 
minutą  ciszy.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Sygnał myśliwski zakończył część oficjalną jubileuszu.  Fot. W. Suchta 

Poczet sztandarowy koła „Jelenica".  Fot. W. Suchta 

GOSPODARZE  ŁOWISKA 
10 grudnia ustrońscy  myśliwi  obchodzi

li  jubileusz  60lecia  istnienia  Koła  Ło
wieckiego  „Jelenica".  Uroczystość  odby
ła się w ośrodku  „Leśnik" w Jaszowcu. Pre
zes  Henryk  Chowaniok  witał  gości:  po
sła  Jana  Szwarca,  burmistrza  Ireneusza 
Szarca,  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miasta  Stanisława  Malinę,  członka  Na
czelnej  Rady  Łowieckiej,  zastępcę  preze
sa  Beskidzkiej  Okręgowej  Rady  Łowiec
kiej  Tadeusza  Bierlak ,  przewodniczące
go Zarządu Okręgowego  Polskiego Związ
ku  Łowieckiego  w  BielskuBiałej  Micha
ła  Jordana.  nadleśniczego  Nadleśnictwa 
Ustroń  Leona Mijała , komendanta  ustroń
skiej  policji  Janusza  Baszczyńskiego, 
komendanta  placówki  Straży  Granicznej 
w  Ustroniu  Witold a  Doniagałę,  członka 
Beskidzkiej  Okręgowej  Rady  Łowieckiej 
Karol a Folwarcznego,  przedstawicieli  są
siednich kół łowieckich   „Sokół" w  Bren
nej,  „Hubertus"  w  Goleszowie,  „Bażant" 
w  Dzięgielowie,  „Diana"  w  Skoczowie. 
Serdecznie  witano  małżonki  myśliwych. 

Z  okazji  60lecia  powstania  kapituła 

Koło obecnie  skupia  37 członków  i jed
nego  kandydata.  Gospodaruje  na  obsza
rze 5.771  ha w  Ustroniu  i Brennej. Na  za
gospodarowanie  łowiska  koło  wydaje 
rocznie  60.000  zł.  Prace  i  darowizny 
świadczone  przez  myśliwych  rocznie  sza
cuje  się  na  20.000  zł. 
  Pozyskanie  zwierzyny  poprzedzone  jest 
rokrocznie  inwentaryzacją  dokonywaną 
wspólnie  z  leśnikami    mówił  H.  Chowa
niok.   Na  tej podstawie  planuje się  pozy
skanie  zwierzyny,  która  utrzymuje  się  na 
mniej  więcej  stałym  poziomie  od  kilku 
lat,  z  tendencją  wzrostową  wśród  jeleni, 
natomiast malejącą wśród saren. Mam  oso
bistą  satysfakcję,  że  mogłem  przewodni
czyć  kołu  w  obchodach  50lecia,  podczas 
ufundowania  sztandaru. 

Poseł  J.  Szwarc  wręczył  prezesowi  list 
gratulacyjny  z  okazji  jubileuszu.  W  imie
niu  władz  samorządowych  I.  Szarzeć  i  S. 
Malina  wręczyli  list  z  wyrazami  uznania. 
Życzenia  samych  celnych  strzałów  skła
dali przedstawiciele  sąsiednich  kół,  zapro
szeni  goście. 
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LAUREATKA  LIPY  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Gdyby  patrzeć  na Darię Jaworską,  z Gimnazjum  Nr 2 w  Ustro
niu,  jako  przedstawicielkę  młodego  pokolenia,  nie  musieliby
śmy  się  obawiać o przyszłość.  Mówi,  że  w  szkole  idzie  jej  „ra
czej  dobrze", a gdy  pytam o średnią  na  ostatnim  świadectwie, 
odpowiada:  5,4. Nie ma problemów  z matematyką, w szkole  pod
stawowej  brała  udział  w  „Kangurze".  Jest  uzdolniona  plastycz
nie,  rysuje,  fotografuje. Najlepsze  oceny  zbiera  jednak z przed
miotów  humanistycznych.  Dobrze się uczy, dużo czyta, jest  wraż
liwa. Ta mieszanka sprawiła, że zaczęła pisać. W  tym roku  nagro
dzono  ją  w  IX  Ogólnopolskim  i XXII I  Wojewódzkim  Przeglą
dzie  Dziecięcej  i Młodzieżowej  Twórczości  Literackiej  „Lipa" 
pod  patronatem  Prezydenta  Miasta  BielskaBiałej. 

1600  prac  nadesłało  402  autorów  191  uczniów  podstawówek 
przesłało  530  utworów,  123  gimnazjalistów  zaprezentowało  450 
prac, a 88  uczniów  szkół  średnich  nadesłało  620  tekstów.  Z  tego 
grona jurorzy:  Tomasz  Jastrun,  Jan  Picheta  i Juliusz  Wątroba  wy
brali  100  laureatów  tegorocznej  Lipy  28  uczniów  szkół  podsta
wowych,  32  gimnazjalistów  oraz  40  uczniów  szkół  średnich. 
W  wydawnictwie  pokonkursowym  zamieszczone  zostały  teksty 
wszystkich  laureatów. Z  twórczości  Darii  wybrano  wiersz  „Czas": zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Beztroskie  wskazówki  suną  naprzód./  Patrzę  na  światło  za
chodu/  załamujące  się  na  czerwonych  dachach.../  patrzę  i  nie 
wiem  jak  co  dnia./  Nie  sięgam  Jutra/  jest  gdzieś  Tam/  tam  gdzie 
zaszło  Dzisiaj/  i skończyło  się  słońce./  gdzieś  bardzo  daleko./ 
A  bezlitosne  wskazówki  krążą  w  kółko/  w  tym  teraźniejszości./ 
Gaszę  lampę/  pełna  planów  na  jutro./  Dobranoc,  mój  Aniele.../ 
... jutrzejsze  wczoraj  lunęło  deszczem. 

Daria  bardzo  lubi  język  polski,  dużo  czyta.  To  wystarczające, 
żeby  poruszać  się  swobodnie  w  prozie. 
 Tam  idzie mi  łatwiej. Piszę  i od  razu  wychodzi. Z poezją  nie jest 
tak  dobrze.  Nie zawsze  wychodzi  rym.  Mnie  wychodzą  brzydkie 
rymy  i dlatego  wole  pisać  białym. 

Jeśli  chodzi  o czytanie,  to  Daria  nie  widzi  problemu  w  swoim 
środowisku. 
  Wielu  moich  znajomych  czyta  książki.  Często  są  to  powieści 
młodzieżowe,  w których  znajdują  odniesienia  do  swojego  ży
cia.  Czytane  są  bestsellery.  Książki o których  się  mówi,  pisze, 

Moment wręczenia odznaki turystce z Ustronia.  Fot. K.  Marciniuk 

ZASŁUZ0NA  ODZNAKA 
Miłośnicy  turystyki  świętowali  w  sobotę,  3 grudnia,  jubileusz 

95lecia  działalności  Oddziału  PTTK  „Beskid  Śląski" w  Cieszy
nie.  Uroczyste  spotkanie  odbyło  się  w  sali  widowiskowej  Domu 
Narodowego.  Nie  zabrakło  przy  tej okazji  wyróżnień  dla  najbar
dziej  zasłużonych  członków  i działaczy.  W  gronie  tym  znalazła 
się m. in.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA Lidi a Troszok,  prezes Koła Miejskiego PTTK w  Ustro
niu,  która  otrzymała  odznakę  honorową  Za  Zasługi  dla  Turysty
ki.  Odznakę  wręczył  Rudolf  Galocz,  przedstawiciel  marszałka 
województwa  śląskiego.  (nik ) 

Daria bierze udział w wielu konkursach i zdobywa nagrody.  Fot. M. Niemiec 

które  powinno  się  przeczytać.  Ja  tam  wole  poczekać  aż  fala  po
pularności  przeminie.  Lubię  książki  biograficzne,  przygodowe, 
historyczne. 

Z  opowieści  Darii  wynika,  że  ma  szczęście  obracać  się  środo
wisku  podobnych  otwartych,  światłych  młodych  ludzi,  którzy 
znajdują  czas  na  książkę,  sztukę,  dyskusję.  Ale  bywają  też  takie 
sytuacje,  kiedy  w szkole  podejrzliwie  patrzą  na biorących  udział 
w  konkursach  poetyckich.  Raczej  drwiąco  gratulują  Darii  kolej
nej nagrody,  a ona  odpowiada  im  na  to,  że  próbuje  i dzięki  temu 
wygrywa.  Oni  pozbawiają  się  tej szansy.  Monik a  Niemiec zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

'SZAMPAŃSKA  ZABAWA 
'BOGATE  MENU 
'GRAĆ  DLA  PAŃSTWA 

BEDZIE  DJ  Gromi 
terazzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA tylko za 400  zł  od  pary 
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JEST PŁYTA SUNRISE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Zespół  Sunrise  nagrał  płytę, a zaprezentował  ją  4 grudnia  pod
czas  nabożeństwa  w  kościele  ewangelickoaugsburskim  Apo
stoła  Jakuba.  Producentem  krążka  jest  parafia  ewangelicka,  na
granie  zrealizował  Krzysztof  Gawlas.  Autorami  aranżacji  są:  Ja
nusz  Śliwka,  Krzysztof  Gawlas,  Wojciech  Bajer, Grzegorz  Hry
niewicz. Na  krążku  znalazły  się utwory,  które zespół  wykonywał 
na  wielu  koncertach  w  Ustroniu  i  nie  tylko.  Pamiętamy  debiu
tancki  występ  Sunrise  12  grudnia  2004  roku,  a  potem  podczas 
„Talk  show  burmistrzów  na  700  lecie",  imprezy  „Każdy  As  jest 
nasz", koncert dla nauczycieli  seniorów. Zespól występował  także 
na  Ekumenicznym  Festiwalu  Piosenki  Chrześcijańskiej  w  Lu
denscheid  w Niemczech  oraz w  Bładnicach,  BielskuBiałej,  Sko
czowie,  Wiśle,  Cisownicy,  Warszawie.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Sunrise  znaczy  świt.  Swit  od  wieków  uważany  był  za  symbol 
nadziei.  Swit  jest  więc  nadzieją  na  nowy  dzień,  nową  szansę,  na 
budującą  relację  z Bogiem  i bliźnimi   wyjaśnia  Urszula  Śliwka 
kierownik  i  manager  zespołu. 

Jest  absolwentką  Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej 
w  Warszawie,  plastykiem,  redaktorem  dwutygodnika  dla  dzieci 
„Przyjaciel  dzieci",  autorką  książki  dla  dzieci  „Z  Biblią  na  co 
dzień  dla  ciebie",  założycielką  dziecięcego  zespołu  wokalnego 
„Gwiazdki  i Promyki"  oraz  „Sunrise". 

W  skład  tego  ostatniego  zespołu  wchodzą  młodzi  ludzie 
z  Ustronia,  którzy  na  okładce  płyty  piszą,  czym  jest  dla  nich 
śpiewanie.  Maria  Górniok,  uczennica  I  LO  w  Cieszynie:  Pan 
Bóg  pozwolił  mi  śpiewać,  więc  śpiewam  dla  jego  chwały,  Aron 
Hławiczka,  uczeń  LO  w  Skoczowie:  Cieszę  się  każdą  chwilą, 
którą  jest  mi  dane  przeżyć,  Joanna  Korczago,  uczennica  Gimna
zjum  Towarzystwa  Ewangelickiego  oraz  Państwowej  Szkoły 
Muzycznej  I stopnia  w  Cieszynie:  Muzyka  i śpiew  jest  radością 
mojego  życia,  sprawia,  że jestem  uśmiechnięta  nawet  wtedy,  gdy 
wokół  szaro  i smutno,  Ewa  Kozok,  uczennica  III  LO  w  Bielsku
Białej,  laureatka  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  Francu
skiej  Lubienie  2005,  laureatka  ogólnopolskiego  festiwalu  „Wy
graj  sukces"  Tarnobrzeg  2005:  Nie  jest  ważne,  co  świat  może 
ofiarować  Tobie,  ale  co  ty  możesz  dać  światu,  Sławomir  Kuś, 

Prezentująci  płytę śpiewno już świąteczne utwory.  Fot. M.  Niemiec 

Na pierwszym planie G. Hryniewicz, z lewej J. Zahar, którzy są współtwór
cami płyty Sunrise.  Fot.  M. Niemiec 

uczeń  LO  w Ustroniu:  Każdy  śpiewać  może,  lepiej  lub  gorzej...  a 
ja  z  całego  serca  śpiewam  dla  Ciebie  Boże,  Paweł  Lazar:  Śpie
wając  dziękuję  Panu  Bogu  za  talent,  którym  mnie  obdarzył,  Aneta 
Szarzeć,  uczennica  LO  w  Wiśle,  absolwentka  Studium  Muzyki 
Rozrywkowej  w  Cieszynie:  Z  Chrystusem  przez  schody  życia  
nikt  nie  wymyślił  lepszego  sposobu,  Daria  Zawada,  uczennica 
LO  w  Ustroniu:  Dziękuję  Panu,  że  muzyką,  którą  wypełnił  moje 
serce,  mogę  Go  chwalić,  Magda  Zborek,  uczennica  LO  w  Wiśle: 
Bóg  Stwórca  obdarował  nas  wieloma  talentami,  z  których  do 
najcenniejszych,  czyniących  człowieka  lepszym  i  łagodniejszym, 
należą  zdolności  wokalnomuzyczne.  Przed  nagraniem  płyty  do 
zespołu  dołączył  Jan  Zahar,  dwukrotny  laureat  „Szansy  na  suk
ces",  licencjat  sztuki  Uniwersytetu  Śląskiego  Filia  w  Cieszynie. 

Płyta  jest  ładnie  wydana,  a  na  okładce  umieszczono  wiele  in
formacji  o  zespole,  zdjęć,  podziękowań.  Między  innymi  dla  Ja
nusza  Śliwki  „za  wieloletnią  bezinteresowną  współpracę"  oraz 
dla  Grzegorza  Hryniewicza,  który  wzbogacił  brzmienie  płyty 
śpiewem.  To utalentowany  muzyk,  wokalista,  absolwent  PSM  w 
Zielonej  Górze,  śpiewał  w  musicalu  „A  to  Osiecka"  w  Teatrze 
Lubuskim oraz w Metro w teatrze Buffo w Warszawie.  Współpra
cuje z kompozytorką  Katarzyną  Gaertner,  a od  marca  2005  roku 
z  zespołem  „Sunrise".  Mówi  o  sobie:  „Jestem  człowiekiem,  któ
ry  ma  mnóstwo  siły  i energii  muzycznej  pomagającej  mi  żyć  w 
tym  szarym  świecie,  muzyka  wypełnia  moje  życie".  O  zespole 
„Sunrise"  mówi:  To  powiązanie  młodych,  sympatycznych  oso
bowości,  które  wniosły  wiele  w  moje  życie." 

Podczas  niedzielnego  nabożeństwa  zespół  zaśpiewał  kilka 
piosenek,  także  tych,  które  w  jednej  chwili  przenoszą  w  świat 
świąt  Bożego  Narodzenia.  Potem  młodzi  wokaliści  dziękowali 
U.  Śliwce,  G.  Hryniewiczowi,  parafii,  wszystkim,  którzy  przy
czynili  się do  wydania  płyty.  Im  z kolei  za występ  podziękowały 
dzieci  z  „Gwiazdek  i Promyczków"  wręczając każdemu  wokali
ście  białą  różę.  O  prący  i odwadze  kierowniczki  Sunrise  mówiła 
Elżbieta  Sikora.  U.  Śliwce  wzruszenie  wycisnęło  łzy  z  oczu. 

W  stworzenie  płyty  włożone  zostało  wiele  pracy  i serca,  dobra 
energia  płynie  z  piosenek,  które  na  płycie  się  znalazły.  Te  odro
binę  ciepła  można  podarować  bliskim  z  okazji  zbliżających  się 
świąt.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Monik a  Niemiec  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

INFORMUJEMY  SZANOWNYCH  KLIENTÓW,ZE  PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA  NA 

ŚWIĄTECZNEGO 
SPRZEDAŻ  BĘDZIE PROWADZONA W WYZNACZONYCH zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
SKLEPACH  OD  21  GRUDNIA. 

PRZYJMUJEMY  RÓWNIEŻ ZAMÓWIENIA  NA REALIZACJĘ  BONOW 
I PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA  FIRM I INSTYTUCJI wutsrpomkjifeaZYXWUTSRPONMLKJIHEDCBA
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WESOŁE SMYCZKI 
 POWRÓT MOCARTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

„Jesteśmy  na  przekór  dostojnej  powadze  sal  koncertowych, 
na  przekór  nużącej  codzienności  życia  muzyków,  na  przekór 
zaprzysięgłym  melomanom  i  na  przekór  fanom  rocka,  rapu  czy 
muzyki  pop.  którzy  boją  się  klasyki  jak  ognia.  Traktujemy  na
szą  matkę  muzykę  z  żartobliwą  ironią  i jesteśmy  pewni,  że  się 
nie  obrazi."    oto  motto  gwiazdy,  która  rozpocznie  Nowy  Rok 
imprez  kulturalnych  w  MDK  „Prażakówka" 

Dwa  lata  temu  zabrakło  biletów  na  Koncert  Noworoczny 
w  wykonaniu  Grupy  MoCarta.  Zapraszam  zatem  Państwa  po
nownie  na  występ  tego  świetnego  zespołu,  który  w  marcu  tego 
roku  obchodził  10  lecie  pracy  artystycznej.  Aby  tak  swobodnie 
bawić  się  klasycznym  i  rozrywkowym  repertuarem,  jak  czyni  to 
Grupa  MoCarta,  trzeba  mieć  solidne  wykształcenie  i jeszcze  so
lidniejsze  poczucie  humoru.  Ten  zabawny  kwartet  smyczkowy 
tworzą  czterej  absolwenci  szkół  muzycznych  w  Warszawie 
i  Lodzi:  Fili p  Jaślar,  Michał  Sikorski,  Paweł  Kawulok  i  Bolek 
Błaszczyk.  Sympatyczni  panowie  we  frakach  proponują  Pań
stwu  muzykę  klasyczną  podaną  w  nietypowy  sposób    niezwy
kle  delikatny,  wysublimowany  żart  muzyczny,  elegancka  scena 
kabaretowa    to  ich  domena. 

Popularni  i cenieni  w  kręgach  artystycznych  występują  na  sce
nach  filharmonii,  zapraszani  są  na  prestiżowe  imprezy  możnych 
tego  świata,  wzięli  udział  w  nagraniu  koncertu  Enrique  Iglessia
sa,  wystąpili  w  filmi e  „Chłopaki  nie  płaczą". 

Drodzy  Państwo!  Zacznijmy  ten  Nowy  Rok  z klasą  i na  weso
ło.  Niechaj  obfituje  w  optymizm  a  życzliwość  i  uśmiech  będą 
naszymi  codziennymi  partnerami    czego  serdecznie  Państwu 
życzy  zapraszając na koncert.zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Barbara  NawrotekZmijewska 

dyrektor   MD K   „Prażakówka" •  •  •   zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Grupa  MoCarta  wystąpi  w  MDK  „Prażakówka"  6  stycznia 
2006  r. w piątek  o godz. 19.00.  Bilety  w cenie  25  zł  można  nabyć 
w  sekretariacie  MDK  oraz  w  Informacji  Turystycznej  na  tynku. 

Pozowanie  do zdjęcia z Mikołąjem.  Fot. M.  Niemiec 

PRZEMOKLI 
Mikołaj  w  Ustroniu  nie  był 

zbyt  udany,  ale  nie  z  winy  or
ganizatorów,  a pogody. 6  grud
nia  lało  jak  z  cebra.  Żeby  to 
jeszcze  biały  puch  sypał  się  z 
nieba,  ale  nie    strugi  deszczu. 
Mikołaj  Zdzisław  Brachaczek 
z  Wydziału  Oświaty,  Kultury, 
Sportu  i Turystyki  Urzędu  Mia
sta  pełnił  rolę  Mikołaja,  a  w 

stroje diabłów, aniołów  i Ustro
niaczków  przebrali  się  ucznio
wie Gimnazjum Nr 2: Adam Ja
worski,  Mateusz  Siemienik, 
Larysa  Badura,  Laura  Misztal., 
Sara  Słowik,  Paulina  Kisiała. 
Wolontariusze  przechadzali  się 
ulicami  miasta  od  południa  do 
końca  koncertu,  który  na  ryn
ku  rozpoczął  się  o  godz.  15. 

Wieczorem po opadach.  Fot. W. Suchta 

13 RAZY  MIESZKAM 
W  BESKIDACH 

Trwa  pierwszy  etap  XII I  edycji  Transgranicznego  Interdyscy
plinarnego  Konkursu  Plastycznego  „Mieszkam  w  Beskidach", 
którego organizatorem jest Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Swinnej. 
Do  końca  grudnia  można  nadsyłać  prace  plastyczne  o  dowolnej 
formie oraz  poezję  i prozę.  Konkurs  ma charakter  przeglądowy  i 
może  w  nim  uczestniczyć  każdy  bez  względu  na  wiek  i  rodzaj 
uprawianej twórczości.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  l  kwiet
nia  2006  roku. 

Pierwszą  edycję  konkursu  zorganizowano  w  1993  r.  Brało 
w  niej  wówczas  udział  688  uczniów  z  28  szkół  podstawowych. 
Z  roku  na  rok  konkurs,  dzięki  dużej  pomocy  ze  strony  nauczy
cieli  i opiekunów  rozszerzał  swój  zasięg  terytorialny.  Objął  całe 
byłe  województwo  bielskie  oraz  część  nowosądeckiego.  Poja
wił y  się  również  prace  ze  sąsiedniej  Słowacji  i  Czech.  O  nie
ustannym  wzroście jego  popularności  świadczy  fakt, że  w  1998 
roku  w  VI  edycji  konkursu  wzięło  udział  1761  młodych  arty
stów  z  131  placówek  szkolnych  i  kulturalnych.  Jubileuszowa  X 
edycja  konkursu  odbywająca  się  na  przełomie  2002/2003  roku 
zaowocowała  największą  ilością  nadesłanych  prac, było ich około 
trzech  tysięcy.  Wraz  ze  wzrostem  liczby  uczestników  rozszerza 
się  również  zakres  techniki  wykonywanych  prac  konkursowych. 
Obok  najczęściej  spotykanych  rysunków  kredką  czy  farbą  pla
katową  pojawiły  się  rzeźby,  płaskorzeźby,  prace  z  bibuły,  foto
grafie,  filmy  video,  makiety,  wyszywanki,  grafiki  w  tym  grafika 
komputerowa,  prezentacje  multimedialne.  Od  VI I  edycji  w  kon
kursie  zaczęli  uczestniczyć  młodzi  literaci.  Na  konkurs  nadesła
li  oni  nie  tylko  wiersze,  ale  również  opowiadania  o  Beskidach, 
relacje  z  wycieczek. 

Bieżąca  XII I  edycja  „Mieszkam  w  Beskidach"  otrzymała 
wsparcie  finansowe ze  środków  Zewnętrznej  Pomocy  Wspólnot 
Europejskich  PHARE,  dzięki  czemu  około  150  laureatów  tej 
edycji  weźmie  udział  w  warsztatach  plastycznych  doskonalą
cych  ich  umiejętności.  Po  raz  kolejny  rozszerzono  zakres  wieko
wy  uczestników  konkursu,  gdyż  mogą  w  nim  uczestniczyć  oso
by  dorosłe. 

Od  początku  istnienia  konkursu  informujemy  o  nim  na  la
mach  naszej gazety.  Prace  pod  hasłem  „Mieszkam  w  Beskidach" 
wysyła  wielu  młodych  ustroniaków,  często  z  powodzeniem. 
Wśród  naszych  uczniów  są  laureaci  i wyróżnieni  w  konkursie. 

Prace  należy  przesyłać  na  adres:  Gminny  Ośrodek  Kultury 
w  Świnnej,  34331  Świnna  350.  Więcej  informacji  pod  nume
rem  tel.  033  8638071  lub  na  stronie:  www.gokswinna.ig.pl; 
email  gok@gokswinna.ig.pl. 
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www,  ustroń.p!  zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
M I E J S K A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A  i m .  J .  W a n t u ł y  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
poniedziałek: 8.00    18.00: wtorek:  8.00    15.00; środa  12.00   18.00; 
czwartek:  — piątek: 8.00   18.00;  sobota  8.00   12.00. 
Czytelnia  ogólna oraz wypożyczalnia  dla dzieci  i młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00; wtorek:  8.00  15.00; środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —piątek: 8.00   18.00. 

M U Z E U M  U S T R O Ń S K I E  i m .  J .  J a r o c k i e g o 
ul . Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów  własnych  Muzeum 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
— Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
— Wystawa  poplenerowa  „Brzimów"  do  15 grudnia  br. 
— Wystawa stroików  i rękodzieła  z elementami  świątecznymi 

od  10 do  31  grudnia 
Muzeum  czynne:  w poniedziałki  9  14 

we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku  9  14 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

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 " 
ul. 3  Maj a 68,  teł.  8542996. 

Ekspozycja  prac  wybitnych  polskich  twórców:  P.  Stellera, 
J.  Wałacha,  S. Jaworskiego,  L.  Konarzewskiego,  M. Siary,  Z.  Jóźwika 
i  innych. 

Kolekcj a  medali:  poczet  królów  i  książąt  polskich,  dzieje  oręża 
polskiego, medale z dziedziny  kultury  i sztuki. 

Starodruki ,  kolekcja  3,5  tysiąca  exlibrisow,  druk i  bibliofilski e 
i  unikatowe.  Cenny  zbiór   książek    CieszynianazywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA  (możliwość 
korzystania  ze  zbiorów  przez  uczniów  i  studentów). 

Walka o niepodległość w czasie  II wojny światowej: Polskie  Państwo 
Podziemne, Polskie Siły Zbrojn e na Zachodzie, Żołnierze  Września 
1939 r., Wojsko  Polskie na  Wschodzie  i martyrologi a  mieszkańców 
Ustronia.  (Zapraszamy  nauczycieli  i uczniów  na ciekawe  lekcje  historii) 
Atrakcyjne wystawy  czasowe,  wernisaże  i koncerty. 
KLU B  PROPOZYCJI    klub tysiąca  inicjatyw  i spotkań  z ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  AKADEMI A  SZTUK     warsztaty  artystyczne 
dla dzieci  i młodzieży; OPOWIEŚCI  NIESŁYCHAN E   cykl  spotkań 
etnograficznych. 
Oddział  czynny: 
od środy do niedzieli  w godz.  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 Heczkowic  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,  teł. 8543534  wew.  488. 
Galeria czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16. w soboty 9    13. 

B I U R O  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 
Biur o i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od  I0.()0 do  17.(X). 

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  Maj a  14,  tel. 854 45 22,  fax 854  18  14 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K M )  Abstynenta  „R0D3NA".  Ustroń, ul. Rynek  4  (byłe  liceum  koło  ZUS) 
M I T Y N G  AA   czwartek  od  17.30  M I T Y N G  AlAnon.  wtorek  od  17.30 
Klub Abstynenta   w pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kontaktowy:  0 601  516  854. 

F U N D A C J A  ś w .  A N T O N I E G O . u l .  Kościelna  21,  tel. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależnień 

wtorek  9.0010.00 
 czwartek  16.0017.00 

Psycholog   każdy ostatni  piątek miesiąca 
Punkt  wydawania  odzieży   pon. śr. pt.  10.00  14.00 

W Y S T A W A  M O T O C Y K L I  Z A B Y T K O W Y C H 
—  R D Z A W E  D I A M E N T Y 
ul.  Partyzantów  1 
Od  wtorku  do niedzieli   godz.  10.00   18.00 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P R A Ż A K Ó W K A " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:  mdk@ustron.pl 

15 grudnia 2005  r. 

Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  teatralne  i recytatorskie,  modelarskie, 
akrobatyka   zajęcia  odbywają  się po  południu. 
kur s j . angielskiego dla dorosłych   czwartek godz.  17.00   sala nr 8 
aerobic  (gimnastyka  lecznicza)   poniedziałki  i czwartki 

godz. 19.0020.00,  sala nr 7 
T O W A R Z Y S T W O  K S Z T A Ł C E N I A  A R T Y S T Y C Z N E G O 
  nauka  gry  na:  fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze, 
klarnecie,  skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki, 
zajęcia  wokalne   zajęcia  odbywają  się po  południu. 
S T O W A R Z Y S Z E N I A  I  Z W I Ą Z K I : 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 

 poniedziałek  10.0012.00 sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I i III wtorek  miesiąca    10.0012.00 sala nr 2 
Związek  Inwalidów  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskich  Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych  
czwartek  10.0012.00  s.  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

środa  10.0012.00  sala  nr 2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek 2, teł. 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30   17.00 

 sobota 8.30   13.00 
ul. Sanatoryjna 7, 8542025   od poniedziałku do piątku 8.45   I6.(X) 

sobota  8.45   13.00 

K O M I S A R I A T  P O L I C J I  U S T R O Ń 
ul. 3  Maj a  21,  (teł. alarm.  997);  teł. 8542413;  8543413. 

S T R A Ż  M I E J S K A  U S T R O Ń 
ul. Rynek  4,  teł. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

Wiele  osób  przechodziło  we  wtorek  obok  pomnika  przy  ul.  Ogrodowej, 
postawionego  w  miejscu  spalonej  przez  hitlerowców  synagogi.  Jedna 
z  mieszkanek  zgłosiła  dewastację  w  naszej  redakcji.  Mimo  to,  gdy  rozma
wialiśmy  z  policjantami  po  południu,  nic  jeszcze  nie  wiedzieli.  Zapewnili, 
że zostanie  podjęte śledztwo.  Pomnik  został oblany  białą olejną farbą.  Pal
cem wysmarowano  nazistowskie  symbole.  Fot.  M.  Niemiec 

Gazeta  Ustrońska  13 

mailto:bpiwa@polbox.com
mailto:mdk@ustron.pl
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„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, 
tel.033 8544997.  Bankiety, do
mowa kuchnia. Zapraszamy 

Atrakcyjne chwilówki  na telefon. 
(032)  7876457. 

Dywanoczyszczenie. 
Tel. 0502742841. 

Sprzedam tanio gitarę. 
Tel. 0668395271. 

Sprzedaż choinek: ciętych, w do
nicach  sosna,  świerk,  jodła. 
Ustroń, ul. Polańska 32,  tel. 033
8543302. 

Sprzedam  garaż na osiedlu  Man
hatan. Tel. 0692337769. 

Do wynajęcia mieszkanie dwupo
kojowe.  Tel.  0338547284, 0
692283924. 

Sprzedam  suknię  ślubni}  (biała) 
rozmiar 36/38. tel. 0607483020. 

Oferuję mieszkanie  w zamian za 
opiekę. 033/8544591. 

Czeka „U Jacka" Ustroń, ul.3 Maja 
45A, tel.033/ 8543892. 

Bielenda Spa zatrudni recepcjonist
kę oraz kosmetyczkę. 
Wymagana znajomość języka an
gielskiego.  Ustroń, ul. Akacjowa 
107. 
Tel.  0338543210,  email:  biu
ro@poniwiec.pl 

Wyprzedaż  skór i kożuchów, ob
niżka cen do 60%. Ustroń, ul. Sło
neczna 11. 
Budynek Telekomunikacji. 

Sprzedaż  choinek:  sosna,  świerk. 
Śliwka Jerzy, ul. Sucha 3, Ustroń, 
tel. 0338542127. 

Pilnie wynajmę (lub kupię) miesz
kanie M3 na oś. Manhatan. 
Tel. 0511507059. 

Zatrudnię dyspozycyjnego barma
na z Ustronia lub okolic. 
Tel. 602679191. 

15 grudnia 2005 r. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Śniega nawaliło, koło nawaliło  no koniec świata.  Fot. W. Suchta 

ZAPRASZAMY NA TRADYCYJNY zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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KTÓRY ODBĘDZIE SiĘ 

w DW  "ZŁOCIEŃ" 
7  S T Y C Z N I A  2 0 0 6  R O K U 

POCZĄTEK  GODZ. 19.00 

G R A  Z E S P Ó Ł  J A N U S Z A  ŚLIWKI 

ZAPEWNIAMY  WYŚMIENITE  MENU 
I WIELE  ATRAKCJI 

CENA  BILETU Z  KONSUMPCJĄ 

100 ZŁ OD OSOBY 

R E Z E R W A C J A  I S P R Z E D A Z  B I L E T Ó W 
W  S E K R E T A R I A C I E  SP2 
TEL.  0 3 3 / 8 5 4  35 63 

D Y R E K C J A  I R A D Y  R O D Z I C O W 
S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  N R 2 
I  G I M N A Z J U M  N R 2 W  U S T R O N I U wutsrpomkjifeaZYXWUTSRPONMLKJIHEDCBA

www.  ustroń.p! 
KULTUR A 
15.12  godz. 9.00 

czwartek 

16 .12  godz.  20.30 
piątek 

17.12  godz. 15.00 
sobota 

KIN O 
915.12  godz.  18.15 
915.12  godz.  20.00 
1622.12  godz.  18.30 
1622.12  godz.  20.00 

„Minstrele"   audycja  muzyczna  Filhar 
monii  Śląskiej   dla uczniów SP2 
i  Gimnazjów  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA
MDK  „Prażakówka"sala  widowiskowa 
Ostatni  taki  wieczór  w tym  roku.  Koncert 
zespołu  „Synergy  Jazz".  Pub  AngePs. 
Spotkanie z cyklu  „Stąd są moje  korzenie" 
„Przy  familijnym  stole  Troszoków, 
Gluzów  i Szczepańskich"  Oddział  Muzeum 
Zbiory  Marii   Skalickiej 

BROKEN FLOWERS obyczaj.,  USA  (151.) 
SKAZANY NA BLUESA biograf., Polska (151.) 
KOMORNIK  obyczaj.,  Polska  (151.) 
NAGA PRAWDA O MIŁOŚCI  komedia  rom.. 
W.Bryt.  (151.) 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
1517.12   apteka  Pod Najadą,  ul. 3 Maja 13,  tel.  8542459 
1820.12   apteka  Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna 7,  tel.  8544658 
2123.12   apteka  Hba,  ul. Cieszyńska 2,  lei.  8542102 

U S T R O Ń 

O godz.  9.00 na ul. 3 Maja  kierujący  fiatem  ritmo  mieszkaniec 
Harbutowic  [...]   uderzył  w latarnię  przy  Technikum  Mechanicz
nym.  Dziesięć  minut  później  [...]   doszło  do kolejnej  kolizji. Kie
rujący  fiatem  126p wyjeżdżając  z ul. Partyzantów  wymusił  pierw
szeństwo  przejazdu  na fordzie  escorcie  jadącym  w kierunku  Wi
sły.  Kierowca  forda  chcąc  uniknąć  zderzenia  skręcił  w  lewo 
i  uderzył  w barierkę  ochronną  przy  Technikum. 

•  •  •  

Ekolodzy z Polski  Południowej  podczas  warsztatów  zaobser
wowali  niepokojące  zjawisko  ogrzewania  domów  byle  czym 
i zanieczyszczania  środowiska.  Okazuje  się, że kominy  w  naszym 
mieście  są bardziej  dotkliwe  niż drogi.  „Czy  w uzdrowisku  po 
dwóch  dniach  śnieg  powinien  być szary?   pytała  Hanna Mil
czyńska  z Ośrodka  Edukacji  Ekologicznej  w  BielskuBiałej. 

•  •  •  

W  Ustroniu po raz kolejny  gościli  uczestnicy  „Randki  w ciem
no".  Na miejsce  andrzejkowej  zabawy,  organizatorzy  wybrali 
restaurację  „Równica".  Urszula  Ślęzak  i Paweł  Szymaniuk  przy
witani  zostali  kwiatami  i szampanem.  [...} Paweł  Szymaniuk  ZTLE

Z zamiłowania  jest  barmanem  i po udostępnieniu  mu baru, za
serwował  swojej  towarzyszce  trzy  rodzaje  drinków. 

•  •  •  

Ustronianka  Małgorzata  Lasota  z Kuźni  Ustroń  zdobyła mi
strzostwo  Polski  juniorek  młodszych  w Wyciskaniu  Sztangi Le
żąc. M. Lasota  mówiła  o sobie:  „Lubię  ćwiczyć.  Kiedyś  trenowa
łam  tenis  stołowy,  ale brat  namówił  mnie  do chodzenia  na  siłow
nię.  [...]   Zawsze  byłam  uważana  za silną  osobę jak  na  dziewczy
nę.  /...]  Uspokajała,  że nie ma co się obawiać  zniekształcenia 
figury:  „W  Polsce  ten sport  jest  trochę  zacofany.  /.../ Jeżeli się 
ćwiczy  pod okiem  instruktora,  to nie ma się czego  obawiać." 

•  •  •  

Ustroń,  do którego  zjeżdżają  zwolennicy  białego  szaleństwa 
może  się pochwalić  tylko jednym  sklepem  z nartami.  /.../  Narty 
w zależności  od firmy  kupujemy  z.a 160 zł  dziecięce,  400, 500 
dla  dorosłych  lub zazywonldca ˇ500  dla  wyczynowców.  /.../ Można  wydać 
mniej  kupując  sprzęt  używany.  Niektórzy  skorzystali  z  giełdy, 
zorganizowanej  przy parafii  św. Klemensa.  (mn) 

mailto:ro@poniwiec.pl


J. Gawlas ma więcej miejsca na Brzegach.  Fot.  M.  Niemiec 

WIĘCEJ  MIEJSCA  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Gdy  przy  ul.  Daszyńskiego  otwarto  piekarnię  Betlejem,  z  cie
kawością  zaglądali  tam ustroniacy  i wczasowicze,  mimo że  sklep 
znajdował  się  nieco  na  uboczu.  Teraz  piekarnia  stała  się już  ele
mentem  handlowego  Ustronia,  prezentuje  się  również  na  wielu 
ustrońskich jarmarkach,  imprezach  plenerowych.  Właściciele  też 
musieli  polubić  tutejszych  klientów,  gdyż  otworzyli  drugi  punkt 
przy  ul.  3  Maja, w  dawnej  siedzibie  dyrekcji  firmy  Ustronianka. 
Sklep  ze  świeżym  pieczywem  i wypiekami  dobrze  wkompono
wał  się  w  centrum  handlowe  RSP  Jelenica.  W  tym  samym  stylu 
wykonano  wystrój,  podobny  jest  sposób  prezentacji  wyrobów, 
ekspedientki  w  stylizowanych  na  ludowe  strojach.  Jedna z nich 
Joanna  Gawlas  mówi,  że  klienci  nie  mają  wątpliwości  co  do  au
tentyczności  Betlejem  na  Brzegach.  Ale jeszcze  nie jest  ich  tylu, 
ilu  w  pierwszym  sklepie.  Ten  przy  ul. 3 Maja  działa  jednak  od 
niedawna. J. Gawlas  mówi,  że pracując w nowym  miejscu  cieszy 
się przede wszystkim  z przestrzeni. Wygodnie obsługuje się klien
tów,  klientom  łatwiej  robi  się  zakupy.  Piekarnia  Betlejem  ma 
również  swój punkt  w Cieszynie  przy  ul. Głebokiej. ( m n ) 

U T R Z Y M A Ł A  SIĘ 
l O i l l  grudnia  w Łomży  odbył  się  II Ogólnopolski  Turniej  Kla

syfikacyjny Kadetek  i Kadetów  w  tenisie stołowym.  Dominice  Ko
zik  (MKS  Cieszko  Cieszyn),  mieszkance  Polany  udało  się  utrzy
mać  w  gronie  najlepszych,  choć  nie  bez  problemów.  Ustronianka 
zajęła  czwarte  miejsce  w  silniejszej  grupie  eliminacyjnej 
i by  wystąpić w  turnieju  głównym  musiała  walczyć  w  turnieju  do
datkowym. Gdyby  w eliminacjach  wygrała jeden  pojedynek  więcej 
znalazłaby  się  w  gronie  szesnastu  najlepszych  zawodniczek  OTK
u. Niestety już  w pierwszej rundzie pogrzebała  szansę  na występ  w 
turnieju  głównym  przegrywając z Pauliną  Okoń  (MRKS  Gdańsk). 
W  decydującym  pojedynku  podopieczna  Waldemara  Szczupaka 
pokonała  Sandrę Przywartę  (UKS Traper Złocieniec).  W  klasyfika
cji końcowej Dominika zajęła 22. miejsce.  ( m n ) 

PODIUM  DLA  BIELSKA 
Drużyna  Kuźni  zajęła  szóste,  przedostatnie  miejsce w Halo

wym  Turnieju  Piłki  Nożnej Juniorów  o  Puchar  Prezesa  KP Trój
wieś,  który  odbył  się  10 grudnia  w  hali  istebniańskiego  Gimna
zjum.  BTS  Rekord  BielskoBiała  został  zwycięzcą,  2.  miejsce 
zajął  SMS  BielskoBiała, 
3.  BKS  Stal  BielskoBiała, 
4.  TJ  Beskid  Bukovec,  5.  Na
dzieje Trójwsi, 7.  KP Trój wieś 
Istebna.  W  zawodach  wzięło 
udział  siedem  drużyn,  które 
grały  systemem  „każdy z każ
dym". W ekipie Nadziei  zagra
li  piłkarze,  którzy  mieszkają 
w Trójwsi, ale grają w  znanych 
ekipach  na  Śląsku,  m.in. 
w Gwarku  Zabrze. ( m n ) zywutsrpnmkiedcaZYWTSRPONMLKJIHGEDCBA

OGRODNICTWO RJ  Muszer  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Ustroń Nierodzim, ul. Wiejska 19 

tel./fax  033 /  8547478 
POLECAMY 

*  CHOINKI   SOSNA  CZARNA 
*  GWIAZDĘ  BETLEJEMSKĄ 

NOWO  OTWARTA 
C U K I E R N I A zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

1'feęng&si*?  m' ~ —  —   —  fil 
vi" zywutsrponlkjigfedcaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

w   Ust roni u 
Polani e   CZ Y N N A  CODZ I EN N I E  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Obok  restauracji TropikanazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  10.0020.00  r, 

PRZYJMUJEMY  ZAMÓWIENIA  NA  CIASTA  ytsrpomkgeaYWSPOLKGEDCBA

G&G ZYWTRPONLKJIEDCADORADZTWO  KREDYTOWE 
CIESZYN. UL. STAWOWA 71 

(BUDYNEK  ELEKTROMETALU) 
(33)857utsrponkhecbaZYWTSRPONKJIFECBA  SA 05 

607  448 667';  500  143 OS4  ZTLE
/ 

NOWA, NAJTANSZA  OFERTA: 

'  hipoteczne 
'  konsolidacyjne 
'  oddłużeniowe 
* gotówkowe 

ul.  Daszyńskiego sk lep 
rybny 
zaprasza  na  przedśw iąteczne  zakupy 

p o l e c a m y : 

szeroki wybór ryb świeżych  i mrożonych 

AŻ 
ŻYWEGO 

KARPIA 

NA  KTORY/W  NIE  ZABRAKNIE 

ZNAKOMITEJ ORKIESTRY 
WYŚMIENITEJ  KUCHNI 

MIHEJ  ATMOSFERY 

UL.HUTNICZA 7 
TEL. 033/854 27 03 

854 22 05 
854 32 23 

email: hotel.ustron@wp.pl 
www.hotelustron.pl ZUTSONLIHEBA

HOIELT \  ' 

L S I (ON 
.  • '    ; 
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Ze  zmiennym  szczęściem  grają  w  lidze  wojewódzkiej  siatkówki  juniorki 
TRS „Siła" Ustroń. Po gładkim zwycięstwie 3:0 nad AZS Gliwice, w następ
nym meczu uległy 0:3 drużynie BKS Stali BielskoBiała.  Fot. W. Suchta 

NAJLEPSZA  S IKORA  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
W  miniony  weekend  w  Gimnazjum  nr 2  w  Ustroniu  odbył  się 

Turniej  Siatkówki  Młodziczek  o  Puchar  Prezesa  TRS  „Siła" 
Ustroń.  W  dwudniowych  zawodach  wzięły  udział  trzy  drużyny: 
Gimnazjum  nr  2  w  Ustroniu,  Volley  Club  Victoria  Cieszyn  oraz 
Sportowe  Gimnazjum  Publiczne  nr 5  KędzierzynKoźle.  Turniej 
rozgrywany  był  systemem  2 x  „każdy  z każdym".  Po  pierwszym 
dniu  prowadziły  siatkarki  z  KędzierzynaKoźla,  które  wygrały 
oba  spotkania  w  stosunku  setów  2:1.  W  niedzielę  zdecydowanie 
najlepsze  były  zawodniczki  z  Cieszyna  dwukrotnie  pokonując 
rywalki  po  2:0,  co  wystarczyło  na  końcowe  zwycięstwo  w  tur
nieju. Trzeba  dodać,  że w pierwszym  dniu  grał  drugi  zespół  Cie
szyna.  W  drużynie  z  Ustronia  najlepszą  zawodniczką  była  kapi
tan  zespołuzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA  Katarzyna  Sikora.  (nin) 

CZAPKA  W  HOLANDlT 
Karolin a Czapka z Ustronia w parze z Robertem Lucasem  wzięła 

udział  w  drugiej  rundzie  wyścigów  samochodowych  Winter  En
durance  Kampioenschap,  który  odbył  się  w  miniony  weekend 
na  torze  Motopark  Oscherbleben  w  Holandii.  Ekipa  Kartex  Ka
rolina  Autosport  jadąca  żółtym  Renault  Clio  RS  ukończyła 
4godzinny  wyścig na  15. miejscu w klasyfikacji generalnej.(mn) sromlkiecaSJI

Jako sie mocie? ! zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Co  też  gaździnki  porobiocie  dwa  ty dnie  przed  godami?  Isto 
mocie  pełne  rynce  roboty,  bo  łorzechy  trzeja  wyłuskać  i  zemleć 
na  maszynce,  nó  i zrobić  jakisi  sprawunki,  coby  nie  chybiło  ma
sła,  wajec,  mónki,  cukru,  kakała  i wszelijakich  przipraw  do  pie
czynio  ciastek.  Jo  żech  sie  latoś  zawziyła  i już  zawczasu  zamówi
łach  se  u  gaździnej  w  Lipowcu  trzicet  wajec  i  szejś  sztwiertek 
domowego  masła.  To mi  isto  styknie  na  wypieki,  a jak  ni,  to  se 
dokupiym  pore  kostek  sklepowego,  bo  jo  na  margarinie  nigdy 
nie  piekym. 

Nale  dzisio  nic  ni  mogytn  robić  ryncami,  bo  żech  sie  urzazała 
piłkom  do  drzewa.  Wczora  żech  sie  dziepro  skapła,  że przeca  ni 
móm  budki  dło ptoszków,  a dyćjuż  mróz  dzierży,  że hej!  Chłop  sie 
fórt  wytnowioł,  że  nie  bydzie  latoś  kormił  ptoków,  bo przeca  jyno 
nóm  grypę  przistnyczótn  ku  chałupie.  Tóż naszłach  jakómsik  de
ske  na  gromadniczce  i jeszcze  jakisi  lajśniczki,  nó  i  całe  popo
łedni  żech  sie  z tym  mordowała,  alech  budkę  ptokóm  zbiła.  Prow
da,  że  i palec  na  tym  uciyrpioł,  nale  jeszcze  na  śćmiywku  po
sztrajchowałach  jóm  modróm  łolejkóm,  bo  mi ji   kapkę  zbyło  jak 
żech  w  lecie  dwiyrze  do  aportu  łodnowiała,  nó  i  budka  już  łod 
rana  je  za  łoknym  pełno  łobilo  i  inszych  dobroci.  Sikorki  klu
pióm  ło  szybę,  isto  by  sie  jim  szpyrki  chciało.  Dziepro  jutro  ku
piym  cosik  u masorza,  na  dzisio  to  musi  jim  styknóć.  Wieczór  mi 
sie  dłóży,  tóż jeszcze  wybigłujym  cyszki  na  zogłówki  i moji  gryfne 
szaty,  co  se  jyny  na  wielki  świynta  łoblykóm.  A  jutro  jesi  jyno 
mróz  popuści  bydym  łokna  pucować,  coby  szło  zozdrzić  na  piyr
szóm  gwiozdke  na  niebie  we  Wilije.leaZWSRONMLKJIHFECA Hela 

KIERMASZ W  MUZEUM 
Muzeum  Ustrońskie  zaprasza  na  kiermasz  przedświąteczny, 

na  którym  można  zakupić  rękodzieło  artystyczne  ustronianek 
o  tematyce  bożonarodzeniowej   ozdoby  choinkowe,  stroiki,  ser
wety,  haftowane  obrazy  oraz  książki  na  prezenty  pod  choinkę. 
Stoisko  czynne  do  24  grudnia  w  godzinach  pracy  muzeum. 

S T R Z E L A L I  B R A M K I 
W  Turnieju  o  Puchar  Preze

sa  Podokręgu  Skoczów,  który 
rozegrano  w  Pogwizdowie 
trampkarze  z  Ustronia  zajęli 
pierwsze  miejsce.  Bramki  dla 

Kuźni  strzelili  Michał  Czyż 
5  bramek,  po  dwie  Adam 
Szlauer, Wojciech  Kramarczyk, 
po  jednej:  Robert  Pilch,  Rafał 
Fober,  Jakub  Gumola. 

POZIOMO:  1) Baba..., 4) dwumasztowy  żaglowiec,  6)  pił
karski, 8) w ścianie, 9) kinowa lub balowa, 10) cisza, sielanka, 
11) przy  stole,  12)  lama  z Peru,  14)  trujący kuzyn  pietrusz
ki, 15)  rodzaj  kawy  zbożowej,  16)  miastom  w  Japonii, 
17) Don...,  podrywacz,  18) Olza  lub Wisła,  19)  Akademicki 
Zespół Sportowy, 20) stragan odpustowy, 21) obraduje w ratu
szu. 

PIONOWO:  1)  letnisko  na  Helu,  2)  wyspy  z  żółwiami, 
3)  osadowa,  nagmowa,  4)  doktryna  protestancka,  5)  stołek, 
taboret, 6) punkt  milionerów, 7) niania, opiekunka,  13)  łako
my...,  14) kuzynka baśni,  15) kawior. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na  rozwiązania ocze
kujemy do 23 grudnia br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z nr  48: 
BARBARA  PO  WODZI E 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  KRYSTYN A  DZIDA ,  Ustroń, 
ul. Długa 37. Zapraszamy do redakcji. 
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