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Rozmowa z radnym Bolesławem Krokerem
Od kiedy zasiada pan w ustrońskiej Radzie Miasta?
Radnym zostałem w wyborach uzupełniających w 2000 r. w okrę
gu wyborczym nr 5 obejmującym Zawodzie Dolne i Ustroń Dol
ny jako kandydat Unii Pracy. Po wejściu do Rady zaproponowa
no mi pracę w Komisji Układu Przestrzennego, Architektury
i Inwestycji oraz wybrano mnie do Komisji Rewizyjnej.
Został pan radnym gdy trwała już kadencja. Jaka jest pana
ocena działań samorządu?
Po stosunkowo krótkim zasiadaniu w Radzie mogę stwierdzić, że
jest to zespół, w którym nie ma podziałów politycznych mogą
cych rzutować na głosowania. Tematem dyskusji i uchwał jest
troska o miasto i mieszkańców w tym trudnym okresie, gdy naj
bardziej widać stagnację w budownictwie, wzrost bezrobocia.
Uchwala się budżety ambitne, możliwie zabezpieczające środki
na utrzymanie szkół, przedszkoli, opieki społecznej, budownic
twa socjalnego, a przede wszystkim znajdują się środki na inwe
stycję związaną z oczyszczalnią ścieków.
Nasze miasto to też trudne nieraz problemy. Jakie dostrzega
pan w swojej dzielnicy?
Na Zawodziu są to pewne pozostałości np. po barakach Budopo
lu czy zdewastowana piramida „Maciejka". Niedaleko urodzi
łem się 60 lat temu. Tereny te miały być po modernizacji polskim
Las Vegas. Obecnie ruiny szpecą otoczenie i nie wywołują za
chwytu u spacerujących kuracjuszy i wczasowiczów. Szkoda, że
w czasie gdy baraki były w dobiym stanie, a właścicielem była
gmina, nie stały się mieszkaniami socjalnymi, a piramida „Ma
ciejka" domem spokojnej starości. Obecnie pozostało nam tylko
gdybanie, gdyż ruiny są własnością prywatną ze wzrastającym
zadłużeniem w stosunku do gminy.
Jakie inne problemy dostrzega pan w swojej dzielnicy?
Jako radny z Ustronia Dolnego gdzie leży Kuźnia Ustroń martwi
mnie stan tego zakładu pracy, a właściwie to powolna likwidacja.
Pracowałem tam na początku lat 60. i widziałem rozwój kuźnic
twa jako bazy powstającego przemysłu motoryzacyjnego. Takie
go kuźnictwa uczył nas Bolesław Kiecoń. Obecnie zamiast eks
portu naszych odkuwek importuje się gotowe elementy i powięk
sza bezrobocie.
Co w dzielnicy należy przede wszystkim zrobić?
Chciałbym, aby do roku 2003 wszystkie budynki zostały skanali
zowane, mieszkańcy nie oponowali przeciw budowie ul. Źródla
nej, ponieważ powstaje tam małe osiedle i wszystkim trzeba za
bezpieczyć dojazd i wyjazd z posesji.
Zazwyczaj mieszkańcy upominają się o budowę czy moder
nizację drogi. Na Zawodziu zaprotestowano, gdy w budżecie
miasta miała się znaleźć budowa nowej ul. Źródlanej. Czy
mógłby pan to wyjaśnić?
Chyba chodzi o to, że protestujący mają tam domy bądź wykupili
już parcele i chcą mieszkać w spokoju. Zawodzie jako centrum
uzdrowiskowe powinno być spokojne, ale perspektywa budowy
coraz większej ilości budynków wymusza budowę dróg na przy
szłe lata. Obecnie to są dróżki dla rowerzystów. Potrzebne są drogi
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Tak jak w latach ubiegłych Ekumeniczne Wieczory Kolęd zdomi
nowały życie kulturalne Ustronia na przełomie starego i nowego
roku. Odbyły się już koncerty w MDK „Prażakówka", w kościele
ewangelickim ap. Jakuba i w kościele katolickim pw. św. Klemen
sa. 13 stycznia o godz. 17.30 czeka nas koncert w parafii katolickiej
pw. Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie.
Fot. W. Suchta
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W ostatnich czasach wszelkiej
maści oszuści i złodzieje upodo
bali sobie telefony komórkowe.
Gdyby je kupowali, to pół bie
dy. Niestety kradną je. 13 grud
nia pisaliśmy o wyłudzeniu
dwóch telefonów komórkowych.
28 grudnia z mniejszą finezją, ale
też skutecznie napadnięto na
sklep przy ul. Ogrodowej. Sklep
jest czynny do 17, a tuż po tej

godzinie do środka wpadli rabu
sie w kominiarkach na głowach
i po skrępowaniu sprzedawcy
skradli telefony komórkowe i go
tówkę. Po dwudziestu minutach
poinformowano policję o napa
dzie, niestety bandyci dawno już
zbiegli.
(ws)
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr I w Ustroniu i Rada Rodziców
zapraszają na tradycyjny

Komputerowy
M E G A HIT!!!
Zestawy k o m p u t e r o w e j u ż
od

gotówkowe (od I 10 tys zl)
• hipoteczne (budowa, remont, wykończenie)

POŻYCZKI HIPOTECZNE
na
(pawilon nad potokiem  obok Rynku)

S

który rozpocznie się 19.01.2002 r.
o godz. 19.00 w DW „Ziemowit"

KREDYTY
na zakup komputerów

w Ustroniu Zawodziu.
Bilety w cenie 160 zł od pary
(wraz z konsumpcją) sprzedaje
sekretariat Szkoły nr 1.
Gwarantujemy, jak co roku, wspa
niałą orkiestrę, wyśmienitą kuchnię,
dużo atrakcji.
Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do

SPAR

w U s t r o n i u H e r m a n i c a c h przy ul. S k o c z o w s k i e j

(dok. na sir. 2)

76,

czynnego od poniedziałku do soboty od 6.30 do 21.00.

(dok. ze sir. 1)
szerokie, a przecież ul. Źródlana jest wąska, ma tylko 3 m szero
kości. Trudno się na niej minąć dwóm samochodom, a w zimie
jazda często w ogóle jest niemożliwa. O budowę tej ulicy miesz
kańcy Zawodzia walczą j u ż dziesięć lat. Ważne,aby na wiosnę
drogi, którymi prowadzono kolektory zostały wyremontowane.
Z jednej strony walczą, a z drugiej protestują.
Protestem jestem zdziwiony, tak jak większość mieszkańców.
Pana zdaniem większość jest za budową tej ulicy?
Zdecydowanie tak. Oponuje znikomy procent. Ale skoro j u ż za
protestowano, zaproponowałem, by przeznaczyć te pieniądze na
połączenie ul. Źródlanej z ul. Szpitalną, abyśmy jako dzielnica
nie stracili tych pieniędzy.
A poza budową ulicy, co jeszcze należy zrobić na Zawodziu?
Oświetlenie ciemnego odcinka drogi łączącej ulice Źródlaną,
Leśną i Kamieniec, wyremontowanie chodników przy ul. Gra
żyńskiego po lewej stronie, regulacja potoków wylewających pod
czas obfitych opadów. Ogólnie jednak mówiąc, patrząc na per
spektywiczny rozwój Ustronia widzę dobiy kierunek prowadzo
nych inwestycji. Wymienić tu trzeba plany dotyczące moderniza
cji Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka", przebudowę rynku
i połączenie rondem ulic Grażyńskiego i Brody, zadaszenie amfi
teatru oraz przystosowanie parku wokół amfiteatru jako miejsca
spotkań ustroniaków i ludzi przyjezdnych, organizacja tam za
baw, festynów, występów, gdyż coraz więcej gości omija nasz
kurort i jedzie do Wisły gdzie pozostawia pieniądze. Atrakcyj
ność naszego miasta podniesie też budowa kiytego basenu wraz
z halą sportową na terenie obecnego basenu otwartego. Ciągle
brak rozwiązania komunikacyjnego dotyczącego wyjazdu na Rów
nicę. Myślę, że w perspektywie przewidzieć należy kolej gondo
lową z Żawodzia na Równicę. Wszystkie te inwestycje kultural
nowypoczynkowe powinny uatrakcyjnić Ustroń i dać nowe miej
sca pracy.
Po tym jak nie wybrano zarządu osiedla w centrum, zaanga
żował się pan w utworzenie zarządu osiedla Zawodzie. Dla
czego?
Interesuje nas jako mieszkańców to co ma w tej dzielnicy powstać.
Chcemy mieć na to wpływ. Obecnie Zarząd osiedla pracuje, oczy

B. Kroker. Z tyłu ruiny baraków.
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W Wiśle d z i a ł a j ą a g e n d y
trzech banków: Banku Śląskie
go, Banku PKO i ustrońskiego
Banku Spółdzielczego.
W latach 30. działała w Cie
szynie filia Konserwatorium
Muzycznego w Katowicach.
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Fot. W. Suchta
Szkoła M u z y c z n a została
otwarta w 1934 r. Kształcili się
w niej m.in. późniejsi znani
dyrygenci i kompozytorzy Sta
nisław Hadyna, Karol Stryja,
Jan Sztwiertnia.
Stadnina Koni w Pruchnej
była przez wiele lat krajowym
potentatem w hodowli ogierów
rasy angloarabskiej. Założona
w 1952 r., zatrudniała wówczas
ponad 350 osób. Od dziesięciu
lat stadnina jest w likwidacji.
Hodowlę przejęły Ochaby.

wiście zawsze początki są trudne, ale są aktywni, biorą udział w
zebraniach, interesują się inwestycjami gminy w dzielnicy.
Jest pan członkiem Komisji Architektury. Co pan sądzi o kon
cepcji zagospodarowania rynku?
Jest to koncepcja słuszna. Rynek w Ustroniu jest konieczny. Prace
przebiegać będą etapami. Najpierw wyprowadzenie autobusów,
potem budowa ronda i rozwiązanie problemów komunikacyjnych,
a na zakończenie sam rynek. Najlepiej było widać w Sylwestra, jak
ludzie szukają miejsca wspólnych spotkań, centralnego punktu
w mieście. Moim zdaniem powinna w Ustroniu powstać komisja
zajmująca się perspektywicznym rozwojem, tak by ten rozwój ukie
runkować. Każdy mieszkaniec powinien mieć prawo wyrazić swe
zdanie właśnie na posiedzeniu tej komisji, każdy powinien mieć
możliwość zaproponowania swojego rozwiązania danego proble
mu. Wszystko powinno zmierzać w kierunku uatrakcyjnienia mia
sta, tak by wczasowicze i kuracjusze mieli się czym zająć. Powin
niśmy im zabezpieczać pobyt i rozrywkę.
Przeciwko tym kolejnym atrakcjom protestować mogą zwo
lennicy ochrony środowiska. Przykładem plany budowy let
niego toru saneczkowego na Równicy.
Trudno wszystkich zadowolić. Ale gdy na Równicę powstanie
kolej gondolowa, gdy zlikwidujemy prawie ruch samochodowy,
to ekolodzy powinni być zadowoleni. Moim zdaniem na Równi
cy powinny powstać trasy biegowe, których w Ustroniu nie mamy.
Niech Czantoria służy sportom alpejskim, natomiast Równica
sportom biegowym.i rekreacji.
A co pan sądzi o zagospodarowaniu Czantorii?
Dawniej czasami Czantoria była zaniedbana. Od czasu gdy po
wstała spółka pod dyrekcją Rudolfa Krużołka, widać postęp
w zagospodarowaniu. Teraz trzeba pomyśleć o naśnieżaniu tej
pięknej trasy, a w przyszłości zamienić kolej krzesełkową na gon
dolową. Uważam, że kolej linowa powinna rozejrzeć się za stra
tegicznym inwestorem. Ta góra to wejście w Beskidy. Każdy nar
ciarz widzący, że na Czantorii są świetne warunki nie będzie je
chał dalej. Gdy będzie można jeździć na Czantorii, biegać na Rów
nicy, turyści wypełnią nasze domy wczasowe i hotele. Na tym
wejściu w Beskidy musimy zatrzymać większość turystów.
Jest pan członkiem Unii Pracy, partii, której lokalne koło kie
ruje dość kategoryczne pisma pod adresem władz miasta. Jest
sprzeczność w pana wypowiedziach i stanowisku Pana partii.
Ostatnie pismo dotyczące budżetu miasta nie było z nami konsul
towane. Uwagi radnych Unii Pracy zostały uwzględnione w bu
dżecie miasta, wprowadzono korekty. Może autorzy pisma po
winni j e przedstawić swym radnym, a wtedy byśmy parę rzeczy
wytłumaczyli.
Były też wcześniejsze pisma, np. dotyczące Gazety Ustroń
skiej czy pomocy społecznej. Są to pisma zazwyczaj dość ostro
sformułowane.
W statucie Unii Pracy zapisano troskę o ludzi biednych i jako
partia staramy się ten zapis realizować. Po prostu staramy się sfe
rę biedy zmniejszyć.
A jak pan ocenia pracę Urzędu Miasta?
Nie spotkałem się z opiniami negatywnymi. Będąc radnym by
wam w Urzędzie Miasta dość często i dostrzegam uprzejmość
urzędników w stosunku do petentów. Marzy nam sie, by w Urzę
dzie w Ustroniu można było załatwić wszystkie sprawy związane
z budową domu, by był tu wydział komunikacji, tak żeby nie mu
sieli mieszkańcy jeździć załatwiać swoje sprawy do Cieszyna.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Początek dał warsztat gar
barski przy ul. Bielskiej zało
żony przez Dawida Spitzera.
Z czasem rozrósł się i przybrał
postać Zakładów Garbarskich
Skotan. Liczą j u ż one przeszło
140 lat. Ostatnia modernizacja
uczyniła spółkę nieuciążliwą
dla środowiska, co poświadcza
stosowny certyfikat.
Ponad 30 lat temu, we wrze
śniu 1971 r. po raz pierwszy za
brzmiał w Cieszynie „Gaude
amus Igitur", inaugurując zaję

cia w Studium Nauczycielskim.
Te tradycje kęntynuuje Filia
Uniwersytetu Śląskiego utwo
rzona w 1973 r. Wiodącymi są
kierunki pedagogicznoarty
styczne. Popularne są studia za
oczne.
Ulica Przykopa zwana też
Cieszyńską Wenecją, stanowi
ła przez kilka stuleci osadę rze
mieślniczą. Pozostałością jest
młyn. W z d ł u ż
Młynówki
mieszkali krawcy, szewcy, ślu
sarze i urabarze.
(nik)

KRONIKA POLICYJNA

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW
p o d a t k u od ś r o d k ó w t r a n s p o r t o w y c h
W związku ze zmianą od 1 stycznia 2002 roku klasyfikacji
środków transportowych, Urząd Miasta Ustroń Wydział
Finansowy informuje, że nowe druki formularzy „Wykaz
środków transportowych" można odebrać w Urzędzie
Miasta  pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.
Wypełnione druki podatnicy z o b o w i ą z a n i są składać
w terminie do 14 stycznia.
Naczelnik Wydziału Finansowego
W grudniu odbyły się gimnazjalne zawody w tenisie stołowym.
Klasyfikacja dziewcząt: 1. Dominika Brenza  G 1,2. Sylwia
Mynarska  G 1, Mirosława Kędzierska  G 2, Weronika Go
mola  G l . Chłopcy: I. Szymon Świerkosz  2. Tomek Legier
ski  G 1,3. Łukasz Sztwiertnia  G 1,4. Mateusz Duraj  G I.

POLICJA

Przy znaczącym wsparciu ustrońskiego samorządu zakupiono dla
policji w naszym mieście nowy samochód operacyjny. Jest to sko
da octavia specjalnie przystosowana do pracy w policji. Siedzenia
z przodu są ściśle odgrodzone od miejsc z tyłu. Zresztą miejsca z
tyłu nie wyglądają zachęcająco, ale za to są praktyczne przy czysz
czeniu po przewożeniu delikwentów do izby wytrzeźwień. Cały tył
to po prostu kabina plastikowa bez klamek. O przeznaczeniu 45.000
zł na ten samochód zdecydowała Rada Miasta. W przekazaniu klu
czyków komendantowi komisariatu w Ustroniu Januszowi Basz
czyńskiemu i jego zastępcy Waldemarowi Kudzi uczestniczyli:
zastępca komendanta wojewódzkiego policji Andrzej Woźniak,
komendant powiatowy Mirosław Wija, poseł Jan Szwarc, bur
mistrz Ireneusz Szarzeć, naczelnik Wydziału Spraw Obywatel
skich UM Czesław Gluza.
Fot. W. Suchta

Ci, którzy od nas odeszli:
Franciszek Górniok
lat 83
Anna Jamroz
lat 86
Agnieszka Trojek
lat 90

ul. Wąska 10
ul. Mickiewicza 15
ul. Konopnickiej 32

S e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i a za w y r a z y w s p ó ł c z u c i a ,
złożone wieńce i kwiaty oraz udział w ceremonii
pogrzebowej

śp. Mieczysława Zwardonia
ks. J a c k o w i W ó j c i k o w i , r o d z i n i e , s ą s i a d o m , k o l e ż a n 
kom i kolegom z SLD, przyjaciołom, kolegom,
wszystkim delegacjom uczestniczącym w pogrzebie
składa żona z rodziną

24.12.2001 r.
W godzinach 2.00  6.40 ze skła
du przy ul. 3 Maja skradziono 11
butli gazowych.. Złodzieje dostali
się do środka zrywając kłódki.
24.12.2001 r.
O godz. 10.30 na ul. Daszyńskie
go cofający mazdą mieszkaniec
Ustronia najechał na forda należą
cego do obywatela Niemiec.
25/26.12.2001 r.
W nocy włamano się do forda za
parkowanego na os. Cieszyńskim.
Skradziono radioodtwarzacz.
28.12.2001 r.
O godz. 13.25 na ul. Cieszyńskiej
kierujący fiatem seicento mieszka
niec Brennej doprowadził do ko
lizji z V W polo kierowanym przez
mieszkańca Ustronia.
28.12.2001 r.
O godz. 13.40 na ul. Wislańskiej
kierujący oplem astra mieszkaniec
Bytomia doprowadził do kolizji z
VW golfem kierowanym przez
obywatela Niemiec.
29 A 2.2001 r.
O godz. 20 na skrzyżowaniu ulic
Katowickiej i Akacjowej kierują
cy polonezem mieszkaniec ustro
nia wymusił pierwszeństwo prze

Ż
29.12.2001 r.
Pomoc policji w rozładowaniu ru
chu przy dużym wyciągu na Pale
nicę i przy wyciągu na Zawodziu.
2930.12.2001 r.
Patrolowanie okolic wyciągów
narciarskich i parkingów przy
nich. Próba rozładowania korków
na ul. Wczasowej i na Zawodziu.
W kilku przypadkach skierowano
służby odpowiedzialne za odśnie
żanie w miejsca nieprzejezdne w
celu ich odśnieżenia.
31.12.2001 r.
Kontrola punktów handlowych
sprzedających fajerwerki pod ką
tem przestrzegania przepisów do
tyczących sprzedaży osobom nie
letnim.
31.12.2001 r.
Kontrola placówek handlowych
przy ul. Daszyńskiego  sprawdza
no posiadanie aktualnych umów
na wvwóz śmieci.
31.12.2001 r.
Zabezpieczenie nocnej imprezy
sylwestrowej na rynku.
1.01.2002 r.
Interwencja w związku ze złośli
wą zmianą znaków drogowych
przez nieznanego sprawcę przy ul.
Katowickiej.
W kilku przypadkach nakazano
służbom odpowiedzialnym za od
śnieżanie odśnieżenie i odkopanie
znaków.
2.01.2002 r.
Ukarano mandatem w wys. 100 zł
właściciela dwóch rotweilerów,
który wypuszczał psy poza pose
sję bez kagańca.
2.01.2002 r.
Kontrola odśnieżania na terenie
całego miasta. Uwagi dotyczące

jazdu i doprowadził do kolizji z
oplem astra kierowanym przez
mieszkańca Górek Wielkich.
29.12.2001 r.
O godz. 22.20 na parkingu na os.
Manhatan cofający fordem miesz
kaniec Ustronia najechał na fiata
należącego do mieszkańca War
szawy.
30.12.2001 r.
O godz. 13.15 na ul. Polańskiej
kierujący fiatem 126 mieszkaniec
Ustronia wymuszał pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do koli
zji z citroenem kierowanym przez
mieszkańca Częstochowy.
30.12.2001 r.
O godz. 17.20 na ul. Turystycznej
kierujący VW passatem mieszka
niec Ustronia podczas cofania na
jechał na zaparkowane renault na
leżące do mieszkańca Warszawy.
Sprawca kolizji był nietrzeźwy.
Wynik badania  2,62 i 2,69 prom.
1.01.2002 r.
O godz. 15.50 na ul. Lipowskiej
samochód wjechał w przydrozny
płot. Kierowca szybko odjechał z
miejsca zdarzenia.
3.0i.2002 r.
O godz. 14.30 na ul. Grażyńskiego
cofający fiatem mieszkaniec Ustro
nia najechał na nissana należącego
do inieszkańca Ustronia.
(ws)
odśnieżania dróg i ich przejezdno
ści były na bieżąco kierowane do
służb za to odpowiedzialnych.
3.01.2002 r.
Schwytano bezpańskiego psa wa
łęsającego się po os. Manhatan.
Przewieziono go do osoby, która
zobowiązała się do opieki nad
nim.
3.01.2002 r.
Kilkunastu kierowcom udzielono
pomocy w wyciąganiu z zasp i
odkopywaniu samochodów zasy
panych śniegiem.
4.01.2002 r.
W kilku przypadkach nakazano
służbom odpowiedzialnym usu
nięcie sopli z okapów budynków.
5.01.2001 r.
Wspólnie z pracownikami Wydz.
Ochrony Środowiska UM prze
prowadzono kontrolę gospodar
ki wodnościekowej na Poniwcu.
5.01.2002 r.
Przekazano straży pożarnej infor
mację o łabędziu przymarzniętym
na Wiśle do lodu.
56.01.2002 r.
Przeprowadzano kontrolę wokół
wyciągów narciarskich, dotyczącą
przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz blokowania do
jazdu do wyciągów.
(agw)
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Umowa z Śląską Kasą Chorych
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Jeszcze w ubiegłym roku w filiale parafii ewangelickoaugs
burskiej w Ustroniu Polanie odbyło się nabożeństwo rozpoczy
nające dekadę „Przeciwko przemocy" ogłoszoną na lata 2001 
2010 przez Światową Radę Kościołów. Przed nabożeństwem
Kornelia Pilch z Polskiej Rady Ekumenicznej poinformowała
o wynikach ogłoszonego wiosną ubiegłego roku przez PRE kon
kursu plastycznego „Młodzież przeciwko przemocy".
 Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że przemoc dochodzi do
głosu nie tylko tam gdzie rzucane są kamienie  mówiła K. Pilch.
 Gdy dokładnie się przyjrzymy, to odkryjemy j e j przejawy także
w naszym codziennym życiu. Często milczenie, spoglądanie
w inną stronę, odwracanie głowy może na przemoc zezwalać,
a nawet ją wywoływać. Dlatego tak ważna jest nasza wrażliwość
na sytuacje, w któiych ktoś staje się ofiarą przemocy. Chcąc uwraż
liwić naszą młodzież PRE ogłosiła konkurs skierowany do ludzi
młodych, do ich twórczego zaangażowania na rzecz działań prze
ciwko przemocy, gdziekolwiek ona występuje.
Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac. Nagrodzono 7 nie przy
znając pierwszej nagrody. Drugie miejsca i nagrody w wysokości
600 zł otrzymali: Natalia Wantuok oraz Paweł Fober. Trzecie
miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł otrzymała Magdalena
Krzemińska, Specjalne wyróżnienie otrzymały wspólnie przy
gotowujące konkursową pracę Dorota Kominek i Anna Błachut,
natomiast wyróżnienia otrzymali Marta Chraścina i Aleksan
der Szarzeć. Nagrody wręczył bp Jan Szarek.

Kazanie wygłosił ks. bp J. Szarek.

Fot. W. Suchta

Podczas nabożeństwa solidaryzowano się z deklaracją ŚRK:

Razem z ekumeniczną wspólnotą Kościołów zrzeszonych
w Światowej Radzie Kościołów zobowiązujemy się występować
przeciwko wszelkim przejawom przemocy, żyć i działać na rzecz
kułtury wolnej od przemocy Wspólnie żyjemy wizją Kościołajako
Bożego ludu, który dąży do zaniechania podziałów ze względu
na rasą, płeć, wiek czy kulturą, który dąży do sprawiedliwości,
pokoju i zachowania stworzenia. Tąsknimy za dniem, w którym
spełnią sią słowa proroka Micheasza: „ I przekują miecze na le
miesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie
miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie hądą sią już uczyć
sztuki wojennej".
Kazanie wygłosił bp Jan Szarek mówiąc m.in.:
Jest możliwość odwrócenia tego co złe w nas i nie ma człowie
ka, któiy może powiedzieć: Mnie to j u ż nie pomoże, bo j a jestem
takim grzesznikiem, albo taki się urodziłem. Nie. Jeżeli będziesz
obcował z Chrystusem, słuchał Jego słowa, Jego przykazania, to
Jego miłość przekształci cię w nowego człowieka. Wszyscy cier
pimy z powodu romantycznego podejścia do słowa miłość. Od
czasów romantyzmu miłość jest najczęściej opisywana jako jed
nostronne uczucie szczęścia, zadowolenia i radości. Tymczasem
jest to powodem, że często następują rozczarowania w małżeń
stwie, w życiu społecznym, parafialnym i w różnych innych sytu
acjach. Wielu z nas myśli, że nasze stosunki rodzinne i parafialne
muszą być oparte na uczuciu szczęścia i wzajemnej sympatii. Tak
może być, ale nie musi. Dar miłości Chrystusa to nie tylko szczę
ście. To coś więcej. To oznacza, że przykłady życia Jego poma
gają nam w przezwyciężaniu naszych napięć, umożliwiają nam
wzajemne porozumienie i przebaczenie.
(ws)
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Życzenia składa burmistrz I. Szarzeć.

Fot. W. Suchta

NOWOROCZNE ZYCZENIA
29 grudnia w hotelu „Orlik" na Zawodziu odbyło się spotkanie
noworoczne władz miasta z przedsiębiorcami, działaczami spo
łecznymi, osobami znaczącymi w naszym mieście. Spotkania ta
kie mają j u ż swoją kilkuletnią historię. Zawsze odbywają się
w ostatnich dniach mijającego roku. Wszystkich gości witała,
a w szczególności posła Jana Szwarca, przewodnicząca Rady
Miasta Emilia Czembor mówiąc m.in:
 Ten dzisiejszy wieczór nastraja do refleksji, do wspomnień.
Przede wszystkim chcemy Państwu serdecznie podziękować,
a jest za co. Gdyby nie sponsorowanie naszych imprez kultural
nych i sportowych nie bylibyśmy w stanie sfinalizować całego,
tak bogatego, kalendarza imprez. Dziękujemy także za pracę spo
łeczną na rzecz naszego miasta i j e g o mieszkańców. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Ustronia.
Do życzeń przyłączył się burmistrz Ireneusz Szarzeć, któiy
podzielił się z zebranymi refleksją wynikającą ze spotkań z wła
dzami samorządowymi okolicznych miast. Wszędzie dziwią się,
że takie spotkanie jak w „Orliku" jest w ogóle możliwe, że uczest
niczą w nim ludzie różnych opcji, że dochodzi do integracji. Bur
mistrz opowiedział też anegdotę o tym, jak to na jednym ze spo
tkań, kiytyk Jędrusiński wznosił toast na cześć Tuwima o takiej
mniej więcej treści: Nie byłoby Polski bez literatury. Nie byłoby
polskiej literatury bez Mickiewicza. Nie byłoby Mickiewicza bez
„Pana Tadeusza". Nie byłoby „Pana Tadeusza" bez Jankiela. Niech
żyje Tuwim! Na to znakomity poeta odwzajemni! sie toastem na
cześć Jędrusińskiego: Nie byłoby Polski bez literatury. Nie było
by polskiej literatury bez Mickiewicza. Nie byłoby Mickiewicza
bez „Pana Tadeusza". Nie byłoby „Pana Tadeusza" bez Jankiela.
Nie byłoby Jankiela bez cymbałów. Niech żyje Jędrusiński. Para
frazując tę anegdotę I Szarzeć mówił:
 Nie byłoby Ustronia bez pracy. Nie byłoby tej pracy bez was.
Niech żyją wszyscy obecni  kończył burmistrz toastem. Niestety
nikt z obecnych nie zdecydował się na cięty kontrtoast.
(ws)

Noworoczne spotkania to okazja do wielu nieformalnych rozmów.
Na zdjęciu E. Czembor i dyr. K. Grzybowski.
Fot. W. Suchta

WALCZYC O SZCZĘSCIE
20 grudnia spotkali się na Wigilijce członkowie Stowarzyszenia
„Rodzina". Sala na ul. Słonecznej świątecznie przystrojona z tru
dem mogła pomieścić wszystkich gości. Tym bardziej, że przyszły
całe rodziny. Wspaniale zastawiony stół kusił domowymi świątecz
nymi potrawami z ryb, sałatkami, ciastami i owocami.
Najpierw jednak obecna na uroczystej kolacji młodzież zainsce
nizowała scenę z betlejemskiej stajenki. Stanęli przed nami Matka
Boska z Dzieciątkiem, Anioł i pasterze. Pięknie przystrojona cho
inka i kolędy, a za oknem wspaniała śnieżna zima, z którą w Polsce
zawsze kojarzy się Boże Narodzenie. Prawdziwie świąteczny na
strój. Zaczynamy łamać się opłatkiem, składamy sobie życzenia.
Każdy chce przełamać się z każdym, dlatego trwa to dość długo,
ale czuje się, jak wiele serca wszyscy wkładają w te życzenia. Nikt
tu nie klepie wyświechtanych, gotowych formułek. Nawet dzieci,
składają głęboko przemyślane życzenia, płynące zgłębi serca, peł
ne wiary, nadziei i miłości. Przyznam, że nie zdarzyło mi się dotąd
zostać obdarowaną przez tyle osób tak szczerymi, mądrymi i nie
szablonowymi życzeniami.
Zanim zasiedliśmy wokół świątecznie zastawionego stołu, od
mówiliśmy w kręgu „Modlitwę o pogodę ducha". Ponieważ mo

MUSIMY SIĘ ROZWIJAĆ
3 grudnia 2001 r. w prestiżowym francuskim dzienniku „Le
Figaro" ukazał się artykuł, prezentujący sylwetki kilku polskich
przedsiębiorców. W artykule pod tytułem „Polska, nowa ziemia
przedsiębiorców" najwięcej miejsca poświęcono Teresie Mo
krysz i firmie „Mokate". „Teresa Mokrysz przekonuje Polaków
do kawy. A ci domagają się więcej. Założycielka i prezes spółki
„Mokate", z której zrobiła pierwszego polskiego producenta roz
puszczalnej kawy cappuccino, czterdziestoletnia góralka z Ustro
nia (blisko granicy z Republiką Czeską) używa tego napoju bez
kompleksów i z powodzeniem, j a k o oręża w walce przeciwko
wielkim międzynarodowym producentom żywności funkcjonu
jącym w Polsce.(...)"
Pod zdjęciem tekst: „Teresa Mokrysz, założycielka i prezes spół
ki „Mokate", stała się sztandarową postacią nowej generacji pol
skich przedsiębiorców, którym powiodło się po wprowadzeniu
gospodarki rynkowej w 1989 r.". Pod śródtytułem „Znak firmo
wy znany przez 93 % Polaków" czytamy m.in.:
(...) „Dzisiaj w Polsce j e j znak firmowy w cappuccino rozpusz
czalnym stał się tym, czym jest BIC w długopisach. Mokate trzy
ma dzisiaj w ręku 70 % tego rynku, pozostawiając daleko z tyłu
Nescafe, Maxwell i inne firmy międzynarodowe. „Powszechna
znajomość naszego znaku firmowego osiąga 93 %, chwali się
Teresa Mokrysz, i mamy 92 % klientów wiernych naszej fir
mie."(...) Mokate jest rzadkim przykładem spółki o tradycjach
rzemieślniczych, która umiała wykorzystać warunki stworzone
po upadku reżimu komunistycznego i wprowadzeniu gospodarki
rynkowej na początku lat 90., zauważa Krzysztof Jasiecki, dok
tor socjologii z Polskiej Akademii Nauk. Umiała się ona dosto
sować do nowych m e c h a n i z m ó w i z a j ą ć miejsce na rynku.
W przeciwieństwie do wielu innych polskich spółek, nie roztrwo
niła swojego kapitału w luksusową konsumpcję, ale zainwesto
wała w swój rozwój.(...)
Już teraz spółka realizuje blisko 20% swoich obrotów za grani
cą i jest obecna w 20 krajach, głównie w Europie Środkowej ale
także w Stanach Zjednoczonych i Hong Kongu.
Producent kawy rozpuszczalnej zainwestował również około
30 milionów dolarów (33 miliony Euro) w supernowoczesne urzą
dzenia do produkcji mleka w proszku. Pozwolą one uniezależnić
się od importu z Holandii i samemu siać się producentem i eks
porterem półproduktu mleczarskiego".
„Jeżeli nie chcemy zostać połknięci przez wielonarodowe kon
cerny, musimy się rozwijać. Jeżeli pozostaniemy tylko lokalnym
graczem rynkowym, to w dłuższym przedziale czasu skończy się
utratą naszej rentowności  dorzuca jeszcze Marek Tarnowski,
prezes zarządu „Mokate".

dlitwa ta zawiera prośby o dary potrzebne wszystkim  nie tylko
w Nowym Roku  przytoczę ją;

,, Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżnia/ jedno od drugiego ".
Podczas uroczystej kolacji wiele rozmawialiśmy. W pewnym
momencie wszyscy też zostaliśmy poproszeni o opowiedzenie jaki
był dla każdego z nas mijający rok i czego oczekujemy od nadcho
dzącego Nowego 2002 Roku.
To była bardzo ciekawa i poruszająca część wieczoru. Wspania
łe jest to, że członkowie Stowarzyszenia, dzięki terapii, mityngom,
rozmowom, potrafią spojrzeć na siebie, swoje życie mniej powierz
chownie niżczyni to większość z nas. Oni wiedzą co jest naprawdę
w życiu ważne, ponieważ o mało tego nie utracili. Najbardziej ce
nią miłość swoich najbliższych, swoje rodziny, przyjaźń i wiedzą,
że nic nie jest możliwe bez trzeźwości. Dlatego każdy kolejny trzeź
wy rok jest dla nich powodem do radości, którą chętnie dzielą się
z przyjaciółmi. Przy okazji ci, którzy dopiero rozpoczynają walkę
z nałogiem widzą, że można być trzeźwym alkoholikiem, człowie
kiem szczęśliwym i spełnionym.
Wielu z nas podejmuje noworoczne zobowiązania. Na pewno
należy stawiać przed sobą cele  byle potrzebne, mądre i... realne.
W przeciwnym razie za rok będziemy jeszcze bardziej nieszczęśli
wi i sfrustrowani, gdy obiektywnie rzecz biorąc, wcale nie jest nam
najgorzej. Wiedzą o tym członkowie Stowarzyszenia „Rodzina",
którzy umieją się cieszyć każdą chwilą, bo wiedzą, że nic nie jest
dane na zawsze, a o szczęście trzeba walczyć. Anna Gadomska

W dawnym
V

V

Prezentujemy fotografię z lat 30. XX w. dawnego budynku szkol
nego w Ustroniu Polanie. Szkoła mieściła się w nim w latach 1863
 1969, a potem funkcjonowało tam przedszkole. Szkoła posiada
kronikę, prowadzoną od początku j e j działalności. Przykładowo,
na temat uroczystości 70. lecia tej instytucji, zanotowano:
„W niedzielę 28 maja 1933 r. obchodziła szkoła 70 lecie swe
go istnienia. Jubileusz ten obchodzono nader uroczyście. Już
w sobotę wieczorem koił do snu mieszkańców Polany, Jaszowca
i Równicy hejnał z wieży szkolnej, a nazajutrz rankiem pieśniami
„Ocuć się serce, śpiewaj", „Kiedy ranne wstają zorze" budził ich
ze snu. W niedzielę po południu zebrała się dziatwa szkolna
i spora liczba gości przed szkółką. Po odśpiewaniu pieśni „Kto
da swym dziatkom" wygłosił przemówienie prezbiter p. Golec P.
jako jeden z pierwszych uczniów nowej szkoły. Wspominał on,
że będąc uczniem stał przed tą szkołą j a k o dziecię przed dziec
kiem, a obecnie stoi jako staruszek przed staruszkiem. Podniósł
zasługi śp. przew. ks. Janika około założenia tej szkoły i wspomi
nał prace pierwszych nauczycieli. Po przemówieniu odśpiewały
dzieci 5 zwrotkę pieśni „Kto się w opiekę", po czym udano się
pochodem do hotelu „Czantoria". Tam popisywała się dziatwa
szkolna swoimi występami. (...) Pod koniec zdał kierownik szko
ły historyczny rozwój tejże, a hymnem „Boże coś Polskę" zakoń
czono piękną uroczystość".
Lidia Szkaradnik

Tłumaczenie z „Le Figaro  Entreprises"
Marian Szymaniak
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„Jakie to dziwne  w dziurawej szopie
W noc betlejemską pod dachem gwiazd
Bóg się narodził, jak każdy z nas.
Jakie to dziwne, że Bóg był dzieckiem
Ipłakał... i było mu zimno.

Połączone siły zjednoczonych chórów zaśpiewały w ten praw
dziwie zimowy wieczór większość znanych nam dobrze kolęd i
pieśni, m.in. Przybieżeli do Betlejem, Nad Betlejem w cichą noc,
Wśród nocnej ciszy, Cicho śpi Jezus mój, Cicha noc, Dziecino
słodka, Hola, pasterze z pola, Magnum Nomen Domini, Kołysze
Józef, Bo już pora, Dziś nadzieja rodzi się, Pójdźmy do Betlejem,
Ach ęieszmy się, radujmy się, Promiennym blaskiem.
J. Śliwka wykonał współczesne pieśni Idzie kolęda i Gwiazdo

świeć, kolędo leć oraz Dzisiaj w Betlejem we własnej aranżacji.
Nastąpiła kulminacja koncertu. Podczas pieśni Przekażcie so
bie znak pokoju widzowie wstali i podali sobie dłonie. Przestali
śmy być tylko widzami  staliśmy się uczestnikami, wspólnotą.
Był to bardzo wzruszający moment. Potem dziewczęta z Czanto
rii łamały się z widzami opłatkiem.
Podczas kolędy Gdy się Chrystus rodzi zapłonęły świece.
Na zakończenie wieczoru wszyscy uczestnicy koncertu po obu
stronach rampy zaśpiewali trzecią zwrotkę kolędy Bóg się rodzi.
Po koncercie publiczność rozchodziła się powoli. Wszyscy mieli
jeszcze pełne uszy i serca kolęd  słów i muzyki, którymi co roku
próbujemy odnowić Boże Narodzenie w nas.
Anna Gadomska

W piątek 28 grudnia odbył się Ekumeniczny Wieczór Kolęd
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka".
Przy dźwiękach kolędy Bóg się rodzi chórzyści i goście weszli
do sali. Choinka, świąteczne dekoracje, nastrojowe oświetlenie
stworzyły klimat, do którego tak tęsknimy przez cały rok  świą
tecznej podniosłej radości i spokoju.
Koncert prowadziła, opracowała jego scenariusz, wyreżysero
wała oraz przygotowała recytatorów Danuta Koenig. Swoim cie
płym „radiowym" głosem przybliżała słuchającej, choć lepiej by
łoby powiedzieć  uczestniczącej w koncercie bardzo licznie wi
downi, poszczególne punkty programu. Uczestniczącej, ponieważ
w kilku miejscach widzowie przestawali być jedynie publiczno
ścią i stawali się uczestnikami czegoś, co było jedynym w swoim
rodzaju spotkaniem: pasterką, nabożeństwem, Wigilią...
W koncercie wzięli udział chórzyści połączonych chórów: ewan
gelickiego, pod dyr. Marii Cieślar, katolickiego „AVE" pod dyr.
Alicji Adamczyk oraz chóru Estrady Ludowej „Czantoria" pod
dyr. Władysława Wilczaka. Oprawą muzyczną koncertu zajął się
Janusz Śliwka, któiy był również akompaniatorem oraz solistą.
Akompaniowali również Krystyna Gala, Piotr Śliwka, Jerzy
Cholewa i Piotr Misiuga.
Jako soliści wystąpili: Halina Szarowska, Lidia Tomiczek, Ja
nina Buczek, Józef Paszek, Adam Szcześniewski, Andrzej Si
kora, Piotr Zwias, Paulina Hławiczka, Magdalena Szturc, Aga
ta Szczotka, Anna Pietrzyk, Katarzyna Siwiec, Agnieszka Ger
lic, Joanna Szcześniewska, Ewa Krysta, Iza Zwias, Mirosła
wa Kędzierska.
Wiersze recytowali: Joanna Szcześniewska, Katarzyna Siwiec,
Magdalena Kołoczek i Aleksandra Sikora.
Nad nagłośnieniem i oświetleniem czuwał Ryszard Szymkie
wicz. Nad organizacją koncertu zajęła się Barbara Nawrotek
Żmijewska.

Śpiewa Iza Zwias.

Na zlecenie Urzędu Miasta Ustroń wydano pod koniec ubie
głego roku prezentację multimedialną „Ustroń  nowe Millen
nium" na płycie CD.
Po zainicjowaniu płyty ukazuje się naszym oczom przepiękna
panorama Ustronia z lotu ptaka, na j e j tle znaki firmowe sponso
rów prezentacji: Ustronianki, Mokate, Przeds. Uzdrowiskowego
Ustroń S.A. oraz Kolei Linowej „Czantoria". Możemy wybrać
któreś logo i obejrzeć prezentację
sponsora lub wybrać prezentację
miasta Ustronia. Możemy też wy
brać angielską lub niemiecką wer
sję językową prezentacji.
Jeśli zdecydujemy się na „prezen
tację miasta U s t r o n i a " naszym
oczom ukaże się zaproszenie burmi
strza Ireneusza Szarca i posła Jana
Szwarca do obejrzenia całej płyty
CD oraz do zainteresowania się mia
stem a także do p r z y j a z d u „ d o
Ustronia, do miasta przyjaznego,
pełnego słońca i życzliwości".
Prezentacja Ustronia o b e j m u j e
podstawowe zagadnienia, a to: samo
rząd, nasze miasto (tutaj: uzdrowi
sko, turystyka i sport, kultura, edu
kacja, historia i dzieje, zabytki), dane

ogólne, przewodnik dla inwestora, kontakt i galerię, a w niej zdję
cia z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ustroniu. Podczas
tego multimedialnego zwiedzania możemy też obejrzeć koncert
„Równicy", „Czantorii",a nawet przejechać się torem saneczko
wym na Czantorii.
Całość bogata w materiały zdjęciowe i filmowe ma ciekawą
oprawę graficzną i dźwiękową. W sumiejest to wydawnictwo nie
tylko interesujące i potrzebne, ale również przygotowane profe
sjonalnie. Byle tylko dotrzeć z tą publikacją do potencjalnych
inwestorów, a kto wie... Ustroń został przedstawiony bardzo
wszechstronnie, a przy tym od strony wizualnej  bardzo zachę
cająco. Myślę, że trzeba zrobić wszystko, aby płyta miała szansę
znaleźć się wszędzie, gdzie dojrzeć ją będą mogli przedsiębior
cy, właściciele dużych biur podróży
i turystycznych i inni których warto
zainteresować Ustroniem. Kuracju
sze, wczasowicze i turyści powinni
oczywiście również mieć dostęp do
tej publikacji ze względu na j e j wa
lory informacyjne. Jest to wydawnic
two promocyjne nie przeznaczone
do sprzedaży. Można j e obejrzeć
nieodpłatnie, korzystając z kompu
tera d o s t ę p n e g o dla wszystkich
w Miejskiej Informacji Turystycznej
na rynku.
D o b r z e też, że p r z y g o t o w a n o
dwie wersje opakowania płyty: bar
dziej reprezentacyjne pudełko pla
stikowe ze zdjęciem Ustronia z lotu
ptaka i skromniejszą kopertę karto
nową.
(agw)
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Fot. W. Suchta
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Za oknem prawdziwa zima, może nawet zbyt „zimowa"?
W chwili kiedy to piszę jest kilkunastostopniowy mróz, świeci
słońce i... pada śnieg. A jest go tyle, że przestał to już być raj dla
narciarzy a zaczął się prawdziwy dopust boży. Dojazdy są utrud
nione, a telewizja i radio informują, że miejscami nawet nie
możliwe. Tak spojrzy na to umiarkowany pesymista (prawdziwy
 postanowi przespać zimę i obudzić się dopiero na wiosnę). Opty
mista zatrze ręce, rozejrzy się wokoło, stwierdzi, że jest pięknie
i postara się aby inni też to dostrzegli.
Według mojego rozeznania większość dyrektorów, kierowni
ków i gospodarzy ośrodków w Ustroniu tak właśnie patrzy na
otaczającą nas rzeczywistość  i całe szczęście!
Lwia część (czyli prawie wszyscy...) decydujący się na wy
jazd w góry w zimie uważa obecność śniegu za warunek udane
go wypoczynku. Pod tym względem zima w tym roku dopisała.
Jeśli chodzi zaś o wczasowiczów, którzy postanowili spędzić
okres świątecznonoworoczny, to wyglądało to różnie: przeważ
nie w czasie świąt były jeszcze jakieś wolne miejsca, natomiast
na turnusach sylwestrowych  komplet gości.
W Domu Wczasowym „Mazowsze" w okresie świąteczno
noworocznym, w którym zorganizowano osobno turnus świątecz
ny i sylwestrowy wszystkie pokoje były zajęte. Obecnie zajęte
jest ok. 30 % miejsc. Prowadzący ośrodek liczą na lepsze week
endy, o ile dopisze pogoda i drogi będą przejezdne. Na okres
ferii, które dla Warszawy zaczynają się już 19 stycznia, aż do 16
lutego (koniec ferii na południu Polski) „Mazowsze" jest zare
zerwowane w stu procentach.
W „Hotelu Narcyz" w okresie świątecznonoworocznym wszyst
kie miejsca były zajęte. Gośćmi byli przeważnie cudzoziemcy, któ
rzy przyjechali na jedno i dwutygodniowy wypoczynek. Często
są to osoby, które już od lat kojarzą „Narcyza" z dobrą obsługą i
sylwestrową zabawą, dlatego są stałymi gośćmi.
W czasie świąt Hotel „Magnolia" był tylko częściowo zajęty 
gościło tu ok. 30. osób. W okresie sylwestrowym wszystkie miej
sca były zajęte. Miało to na pewno związek z organizowanym
przez hotel, szeroko reklamowanym balem. Obecnie w hotelu
przebywa 14 osób i nie wiadomo jeszcze ile rezerwacji spłynie
w związku ze zbliżającymi się feriami.
 Mimo że mamy za sobą wyjątkowo słaby rok, w święta mie
liśmy gości więcej niż w latach ubiegłych  informuje mnie
gospodarz pensjonatu „Anna" Marian Pietrzak.  Na 34 miej
sca, jakimi dysponujemy, zajętych było 27. Na Sylwestra mie
liśmy komplet, mimo że nie organizowaliśmy balu. Zapotrze
bowanie na noclegi było o wiele większe niż nasze możliwo
ści. Wiele osób dzwoniło niemal do ostatniej chwili, pytając
o miejsce. Na warszawskie ferie zimowe mamy na razie za
rezerwowane dwa pokoje, na śląskie  żadnego.
Znakomita większość wczasowiczów i turystów korzysta
z wyciągów narciarskich. Dużą popularnością cieszy się wyciąg
krzesełkowy na Czantorię.

O

E

Wszystkie dzieci uczęszczające na spotkania klubu „Wyspa Ra
dości"  działającego przy Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Mi
sja" w Ustroniu  oraz ich rodziców z przykrością informujemy, że
od dnia 1 stycznia 2002r. zajęcia klubu odbywać się będą tylko
w poniedziałki w godz. 15.0017.00. Za zmianę bardzo przepra
szamy. Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji z powodu
nie przyznania dotacji na działalność KlubuŚwietlicy na rok 2002.
Bardzo zależy nam na powrocie do dotychczasowego wymiaru
funkcjonowania Klubu, gdyż cieszył się powodzeniem wśród sta
łych bywalców. W związku z tym zwracamy się do osób, którym
zależy na dobru ustrońskich dzieci, o pomoc w znalezieniu finan
sowego wsparcia dla klubu.
W przypadku znalezienia dodatkowych potrzebnych funduszy
przywrócone zostaną spotkania także w środy i piątki, o czym
Państwa poinformujemy na łamach Gazety Ustrońskiej.
Zarząd Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja" w Ustroniu,
ul. 3 Maja 14, teł. 8544 522.

Zima nie odstraszyła wczasowiczów.

Fot. W. Suchta

 W okresie świątecznonoworocznym frekwencja była niespo
tykana, ze względu na świetne warunki narciarskie  informu
je Rudolf Krużołek, prezes Zarządu Spółki Kolej Linowa „Czan
toria".  Po Nowym Roku sporo osób wyjechało i nie ma już
kolejek. Są też pewnie tacy, którzy boją się wyjazdu w góry,
ponieważ w wielu regionach kraju drogi są nieprzejezdne.
U nas na szczęście nie jest tak źle. Drogi są przejezdne, a nasz
parking jest dobrze przygotowany. Ponadto część narciarzy
przyjeżdża pociągami. Dzisiaj (3.01.) na górnej stacji kolejki
zanotowano minus 17°C, a amatorów białego szaleństwa nie
brakuje  dodaje R. Krużołek.  Po okresie świątecznym liczy
my na większy ruch podczas weekendów, chociaż to będzie
oczywiście zależało od pogody i przejezdności dróg. W każ
dym razie my zapraszamy: mamy sprawne urządzenia i, co
istotne, stare ceny. Bilety będą droższe dopiero w połowie roku.
Na wyciągu krzesełkowym na Palenicę też duży ruch. Amato
rów białego szaleństwa nie odstraszyły nawet trudne warunki dro
gowe. W okresie świątecznym wyciąg chodził niemal na okrą
gło, bo nieraz i do 4 rano. Teraz ludzi jest trochę mniej, ale i tak
wyciąg funkcjonuje codziennie do 21.00.
Anna Gadomska

lek. m e d . Marek Wantulok
specjalista urolog
przyjmuje
wtorek, środa 16.00  17.00

Rok zalożorla 1689

43450 USTROŃ
ul. Ogrodowa 9A
teUfat (033) 854 3640
tel.kom.
0603745592

KSEROKOPIARKI
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYNAJEM
TONERY do wszystkich typów kopiarek
Tusze, Cartridge do drukarek
KSERO A4A0 , KOLOR laser
AUTORYZOWANY DEALER i SERWIS NAJHUATEC

Uprzejmie informuję, że od
dnia 24 grudnia 2001 r.
Przychodnia Weterynaryjna
w Ustroniu, ul. Grażyńskiego 5
jest czynna codziennie
w godzinach 8 . 0 0  1 1 . 0 0
ˇ 1 7 . 0 0  18.00,
soboty 8.00 10.00.
Telefon Przychodni 8 5 4  3 4  9 3

dr n.wet. Zbigniew Blimke
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JEDENASTY
PAMIĘTNIK

T
19 grudnia odbyło się walne zebranie Towarzystwa Rekreacyj
noSportowego „Siła". Obrady prowadził prezes Andrzej Georg,
zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Grażyna Winiarska.
Najważniejszą imprezą organizowaną przez Towarzystwo były
Mistrzostwa Świata Weteranów w Biegach Górskich, a ponadto
poszczególne sekcje zorganizowały turnieje siatkówki, tenisa sto

Towarzystwo Miłośników
Ustronia, wspólnie z Urzędem
Miasta, od kilkunastu lat jest
w y d a w c ą cennej rodzimej pu

blikacji pod nazwą „Pamięt
nik Ustroński". Inicjatorem
wydawnictwa był przewodni
czący Komisji Historycznej
TMU  śp. Józef Pilch, znany
b i b l i o f i l , mądry, s k r o m n y
i wspaniały człowiek.
Pamiętnik ma na celu gro
madzenie wiadomości o histo
rii i teraźniejszości naszego
miasta, każdy kolejny numer
traktuje o wydarzeniach i lu
dziach, którzy te dzieje two
rzyli i tworzą. Jest prestiżo
wym wydawnictwem adreso
wanym nie tylko do mieszkań
ców Ustronia, lecz jest rów
nież świetną lekturą dla stu
dentów i badaczy historii Zie
mi Cieszyńskiej stanowiącą
materiał naukowy do wielu
różnych opracowań.
Pierwsze roczniki Pamiętni
ka są j u ż dawno sprzedane,
a te numery, które pozostały,
chcemy
polecić
przede
wszystkim uczniom naszych
szkół, bo dla nich jest to teraz
źródło wiedzy, natomiast póź
niej nie tylko pamiątka, lecz
dzieło przekazywane potom
nym, mające wartości nie do
czesne, tylko wieczne.
Te kilkadziesiąt ostatnich
egzemplarzy od numeru 6 do
10 można nabyć w Galerii
Biura Promocji i Wystaw Ar
tystycznych w Rynku, w Od
dziale Muzeum „Zbiory Ma
rii Skalickiej" na Brzegach
oraz w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Niedawno ukazał się 11 nu
mer Pamiętnika Ustrońskiego

łowego, koszykówki,

numer 11

Ttnmftkff

M.IW1 30ĆM r

Okładka Pamiętnika.
poświęcony głównie ustroń
skiej architekturze. Urozma
iceniem są tematy z dziedziny
kultury, artykuły g w a r o w e
i trafnie dobrany materiał zdję
ciowy. Nowościąjest zmienio
na szata graficzna okładki we
dług projektu artystyplastyka
Karola Kubali oraz fachowe,
estetyczne opracowanie cało
ści przez zespół redakcyjny.
Przy tej okazji rekomendu
jemy także książkę autorstwa
dziennikarki Krystyny Winec
kiej, o b e c n i e m i e s z k a j ą c e j
z mężem Ottonem w dalekiej
Australii, pt. „Od Stanisławo
wa do A u s t r a l i i " . K s i ą ż k a
opowiada o życiu Pani Kry
styny, w którym z n a c z ą c e
m i e j s c e ma także rodzinny
Ustroń Państwa Wineckich
Windholz. Jest napisana tak
ciekawie, że z chwilą rozpo
częcia czytania, nie można się
od niej oderwać. Promocja
książki odbyła się dwa lata
temu w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa. Pozostałe eg
z e m p l a r z e są w s p r z e d a ż y
w Galerii BPiWA w Rynku
oraz u P. KrużołekLipowczan
przy ul. Grażyńskiego 15.
W imieniu TMU
Elżbieta Sikora

biegi i marszobiegi. W i e l e z tyeli imprez

otrzymało wsparcie finansowe z Urzędu Miasta. Obecnie „Siła"
liczy 65 członków, przynajmniej tyle jest deklaracji członkow
skich, bo w treningach i zajęciach uczestniczy wiele więcej osób.
Wszystkim brakuje pieniędzy, ale są sekcje jak np. piłki nożnej,
obywające się bez dotacji z zewnątrz. Prężnie rozwija się sekcja
siatkówki prowadząca drużyny juniorów i juniorek.
A. Georg przypomniał, że w 1990 r. odbyło sie spotkanie ustroń
skich działaczy i trenerów sportowych, na którym powstał po
mysł powołania towarzystwa sportowego. Zebranie założyciel
skie TRS „Siła" odbyło się 14 stycznia 1992 r., natomiast reje
stracji dokonano 30 lipca 1992 r. W 2002 r. będzie więc jubileusz
dziesięciolecia istnienia Towarzystwa. Powołany zostanie komi
tet obchodów jubileuszu, można też pomyśleć o wspólnych im
prezach z Klubem Sportowym Kuźnia Inżbud Ustroń, który rów
nież w 2002 r. obchodzi jubileusz 80lecia swego istnienia.
Podczas zebrania sporo dyskutowano nad aktualnymi proble
mami TRS „Siła". Zastanawiano się też w jakiej wysokości przy
znane zostaną dotacje z budżetu miasta i budżetu powiatu. Bez
tych pieniędzy bardzo trudno będzie przeprowadzić te wszystkie
imprezy, które „Siła" zaplanowała na 2002 r.
(ws)

Chociaż TRS „Siła" nie miała poważnych kłopotów finansowych,
a nawet zorganizowano mistrzostwa świata, to prezesowi nie brak
powodów do zmartwień.
Fot. W. Suchta
Uprzejmie informuję, że od
dnia 24 grudnia 2001 r.
Przychodnia Weterynaryjna
w Ustroniu, ul. Grażyńskiego 5
jest czynna codziennie w go
dzinach 8.00  11.00 i 1 7 . 0 0 
18.00, soboty 8 . 0 0  10.00.
Telefon Przychodni 8 5 4  3 4  9 3
dr n.wet. Zbigniew Blimke
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43450 USTROŃ
ul. Ogrodowa 9A
telJfax (033) 854 36 40
tel.kom.
0603745592

KSEROKOPIARKI
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYNAJEM
TONERY do wszystkich typów kopiarek
Tusze, Cartridge do drukarek
KSERO A4A0 ,
KOLOR laser
AUTORYZOWANY DEALER I SERWIS NASHUATEC

Dyrekcja i Szkolna Rada Rodziców
w Ustroniu zapraszają na

Gimnazjum

nr 1

Bal Szkolny,

Po raz pierwszy Pamiętnik nr 11 zaprezentowano na dorocznym
zebraniu TMU.
Fot. W. Suchta
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który odbędzie
się 12 stycznia 2002 r.
(sobota)
o godz. 19.00 w sali remizy OSP w
UstroniuPolanie.
Bilety w cenie 60 zł (wraz z konsumpcją)
od osoby
do nabycia w sekretariacie Gimmizjum nr 1 w Ustroniu
od poniedziałku
do piątku w godz. od 8 do 15.00.

U C H W A Ł A NR XXXVI 11/388/2001
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 28 listopada 2001 r.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

Na podstawie art. 21 ust I pkt I ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
„O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego" (Dz.U. Nr 71 poz. 739) oraz art. 18
ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
RADA MIASTA USTROŃ
uc hw a I a

§ 2

§ 3
I .Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowią
zującą od dnia 1 stycznia 2002 r.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/396/2001
Rady Miasta Ustroń
z dnia 12 grudnia 2001 r.

§ 1
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od
01.01.2002 roku do 31.12.2006 roku stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2

Przychody i wydatki
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta, w internetowym serwisie Miasta
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2002 roku.

U C H W A Ł A NR XXXVI11/387/2001
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Na podstawie art. 21 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
„O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego" (Dz. U. Nr 71 poz. 739) oraz art.
18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
RADA MIASTA USTROŃ
uchwala
§ 1
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio
wego zasobu gminy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.

Wyszczególnienie

Pozycja

1

Plan

2

3

I. Stan środków na początku roku

01

20.000

II. Przychody:
Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska.

02

73.000
73.000

III Środki dyspozycyjne (01 + 02)

03

93.000

IV. Wydatki ogółem (od 05 do 09)

04

92.000

W tym na:
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie
działań proekologicznych

05

13.500

2. realizowanie zadań modernizacyjnych
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.

06

32.000

3. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich

07

10.000

08

36.500

5. Inne cele służące ochronie środowiska
w gminie ustalone przez Radę Miasta

09

0

V. Stan środków na koniec roku (0304)

10

1.000

4. realizacja przedsięwzięć związanych
z gospodarką odpadami.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta, w internetowym serwisie Miasta oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz
twa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji
z mocą obowiązującą od 01.01.2002 roku.

UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2001
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów
i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
N a p o d s t a w i e art. I 8 ust. 2 p k t . 15 u s t a w y z d n i a 8 m a r c a 1990

r. o samorządzie gminnym (ˇ.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z
późn. zm.) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r Prawo ochro
ny środowiska (Dz. U. z 2 0 0 I r Nr.62 poz. 627 z późn. zm)
RADA MIASTA USTROŃ
uchwala
§ I
Zatwierdzić zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego

5 stycznia odbył się bal Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr
2 w „Malwie" na Zawodziu. W balu uczestniczyło wielu znanych
mieszkańców Ustronia, radni, burmistrz, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, a także poseł Jan Szwarc, którego witali wice
przewodniczący Rady Miasta, a także organizatorzy balu Józef Wa
szek i Stanisław Malina.
Fot. W. Suchta
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www.ustron-kultura.enter.net.pl
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stale:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Ilcczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Muzeum czynne:
we wtorki 9  17, od środy do piątku V  14,
w soboty, niedziele 9  13.
Wystawy czasowe:
— Wystawa twórczości Karola Kubali  od 10.01. do 15.02.

Pozycja zjazdowa.

Fot. W. Suchta

OGŁOSZENIA DROBNE

Poszukuję M2 lub M3 do wynajęcia.
Tel. 0600388163

Vidcofllmovvanie.
Tel. 8543827, 0603580651.

Biuro korporacji Lider w Ustroniu po
szukuje dystrybutorów. Dobre zarob
ki. Tel. 8544131. godz. od 1419.

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27. tel.
8544997. Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia. Zapraszamy.
Wideorcjcstracja cyfrowo.
Tel. 8544357
Do wynajęcia umeblowany pokój pani
lub studentce. Tel. 8547137
Biuro rachunkowe  pełny zakres
usług. 8544720
Ustroń  centrum do wynajęcia 43m\
Tel. 8543424
Profesjonalny serwis RTVSAT, Sony,
Panasonic, Philips, Grundig, Pioneer,
Samsung, LG, Sharp, telefony. faxy,
CBRadia, monitory, Play Station, roz
kodowywanie radioodbiorników.
Ustroń, Daszyńskiego 26.
Tel. 06053115487

Wideorcjcstracja. Teł. 0608154014
Dom Wczasowy „Relaks" w Ustroniu,
tel. 8542671 przyjmie pracowników
na stanowiska: recepcjonistka i kclncr
barman. Wymagania: wiek do 30 lat,
zna jomość języka obcego, wykształce
nie kierunkowe.



ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stale:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka
Oddział czynny:
we wtorki 9  1 7 , środy 9  1 4 ,
w piątki i soboty 913.
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.
Muzeum czynne:
od 9  17.
— Stała wystawa etnograficzna i czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. G a l e r i a czynna cały czas.
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  13.
Rynek 3A, tel. 8545458, cmail bpiwa@polbox.com
Wystawy stale:
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
„Wesele", „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy" i inne.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo współczesne: promocja i sprzedaż (Evgcni Afanassiev, Iwona
Konarzewska, Karol Kubala, Jan Szmek i inni).
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

wykonuje

BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe,
kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
ogrodzenia, kraty, balustrady
MONTAŻ I DOWÓZ GRATIS
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi
nikańska 24a, tel. 8545106
tel. kom. 0601516854

DYŻURY APTEK
10 stycznia apteka Na Zawodziu, ul. Sanatoryjna 7, tel. 8544658.
Od 11 do 13 stycznia apteka na os. Manhatan, 8, tel. 8542605.
Od 14 do 16 stycznia apteka Elba, ul. Cieszyńska 2, tel. 8542102.
17 stycznia apteka Myśliwska, ul. Skoczowska 111, tel. 8542489.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00 rano.
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Rynek I
— Malarstwo Kobiety Szolomiak i twórców beskidzkich,
— Rękodzieło ludowe
Salon czynny:
codziennie od 9.30 do 17.00, soboty od 9.30 do 13.00.
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i gimnazjum),
— poniedziałki:
godz. f.5.00 do 17.00:
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
— piątki:
godz. 15.3017.00.
 Ustroń, ul. Słoneczna 7
17.00  20.00
 Ustroń, Słoneczna 7
— grupa AA czwartek
17.30  19.30
— grupa dla współuzależnionych wtorek
17.30  19.30
poniedziałki, środy, piątki

KULTURA
11.01.

godz. 17.00

12.01.

godz. 19.00

12.01.

godz. 19.00

13.01.

godz. 9.00

13.01.

godz. 17.30

13.01.

godz. 18.30

15.01.

godz. 17.00

18.01.

godz. 17.30

Wernisaż wystawy twórczości Karola Kubali w 65
rocznicę urodzin  Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
Koncert kolęd wyk. chóru „ L a u d a m u s " z Pieszczan
(Słowacja)  kościół katolicki p.w. i»'. Klemensa
Koncert noworoczny  najpiękniejsze arie z oper i ope
retek  MDK,. Prażakówka "
Koncert chóru „ L a u d a m u s " wczasie mszy św.  ko
ściół katolicki p.w. św. Klemensa
Ekumeniczny wieczór kolęd  kościół katolicki p.w.
Dobrego Pasterza  Ustroń Polana
Koncert z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po
mocy  zagrają zespoły Kashmir i Pytki Doś  MDK
Prażakówka "
Spotkanie z Tadeuszem Kanią  socjologiem, pracow
nikiem UŚ, n.t. „Wiek XXI wiekiem patologii i dewia
cji"  MHiK „Zbiory Marii Skalickiej
Koncert kolęd w wyk. uczniów Towarzystwa Kształ
cenia Artystycznego  MDK „Prażakówka"

KINO „ZDRÓJ",
10.01.

godz.
godz.
1116.01 godz.
godz.
17.01
godz.
godz.

17.00
20.15
18.45
20.30
17.00
18.45

ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640

Straszny film 2 komedia  parodia filmów grozy ( 15 1.)
Obietnica  thriller psychologiczny ( 18 I.)
American Pie 2  komedia ( 15 I.)
Braterstwo wilków  horror historyczny (15 1.)
American Pie 2  komedia ( 15 I.)
Braterstwo wilków  horror historyczny (15 1.)

Kino p r e m i e r
Radość po ukończeniu zawodów.
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Fot. W. Suchta

10.01.
17.01.

godz. 18.30
godz. 21.15

Inni  horror ( 18 1.)
Cześć Tereska  obyczajowy ( 15 1.)

Y
W sobotę 5 stycznia pod Czantorią odbyły się zawody narciar
skie dla najmłodszych „O Maskotkę Ustronia". Na stoku obok
wyciągu „PolankaCzantoria" ustawiono kilka bramek, a dzieci
w wieku od czterech lat wyjątkowo dobrze radziły sobie ze slalo
mem. Najmłodsi czasem z pomocą rodziców. Upadków było sto
sunkowo mało. Część młodych narciarzy popisywało się spory
mi już umiejętnościami. Najlepiej radziły sobie ośmioletnie dziew
czynki uzyskując najlepsze czasy. Najszybsza ze wszystkich star
tujaących okazała się Justyna Kania uzyskując czas 17,02 se
kundy, wyprzedzając Annę Bożek (17,07) i Aleksandrę Bożek
(17,20). Wśród chłopców najszybszy był Kewin Urbanek
(17,35). Na mecie wszyscy startujący otrzymywali słodycze. Kil
kanaście minut po zakończeniu zawodów odbyła się dekoracja
zwycięzców. Nagrody wręczał znany ustroński przedsiębiorca
Henryk Kania. Wszyscy otrzymali maskotki Ustroniaczka.
Wyniki dziewczynek: wiek 5 lat: I. Katarzyna Wąsek  Ustroń,
2. Magda Cholewa  Ustroń, 6 lat: Dominika Holyńska  Ustroń,

Po zawodach z Ustroniaczkami.

Fot. W. Suchta

Przez trzy dni na przełomie roku beskidzkie szczyty pokony
wał Andrzej Georg z Ustronia. W eskapadzie towarzyszyli mu
Krzysztof Gandor ze Strumienia i Robert Noszka ze Skoczo
wa. Przed rokiem, wówczas starosta, A. Georg biegł w Sylwestra
i Nowy Rok dookoła powiatu cieszyńskiego. Rok 2002 ogłoszo
ny przez UNICEF „Międzynarodowym Rokiem Gór" postano
wił przywitać zdobyciem jak największej ilości szczytów Beski
du Śląskiego.
Biegacze na nartach śladowych wyruszyli 30 grudnia spod zam
ku Sułkowskich w Bielsku Białej przez Dębowiec, Szyndzielnię,
Klimczok, Trzy Kopce, Stołów, Błatnią, Wielki i Mały Cisowy,
Czupel, Lazek, Zebrzydkę, następnie 31 grudnia przez Równice,
Beskidek, Orlową, Świniorkę, Zakrzosek, Trzy Kopce Wiślańskie,
Gościejów, Czupel i 1 stycznia przez Stożek, Cieślar, Soszów,
Wielką i Małą Czantorię, Tuł, Kożdoniowe do Cieszyna gdzie na
Wzgórzu Zamkowym znaleźli się w Nowy Rok wieczorem.
Warunki biegu po górach były bardzo ciężkie. Większość szla
ków nieprzetartych, a na dodatek cały czas sypał śnieg przy ujem
nych temperaturach. Słońce wyjrzało jedynie na godzinę 1 stycz
nia rano. Przy grubości pokrywy śniegowej od jednego do trzech
metrów narciarze pokonywać musieli zaspy, powalone drzewa
i kilkumertowe nawisy śnieżne. Jedna trzecią trasy przemierzyli po
zmierzchu w świetle latarek czołowych. Nie licząc turystów w schro
niskach i narciarzy na wyciągach spotkali na trasie trzech narciarzy
na „turach", dwóch funkcjonariuszy straży granicznej, a na Małej
Czantorii studenta i studentkę, którzy spędzili tam Sylwestra w na
miocie. O tym jak trudne były warunki niech świadczy, że para ta
z Goleszowa na Małą Czantorię maszerowała 8 godzin.
W schroniskach trzech narciarzy przyjmowano serdecznie, cza
sem z niedowierzaniem, zdarzało się także, że chciano ich za
trzymać, gdy wybierali się w dalszą drogę po zmroku. W sumie
obyło się bez kontuzji, sprzęt spisał się dobrze, tak że uniknięto
odmrożeń, nawet nie przemoczono nóg.

Na trasie slalomu.

Fot. W. Suchta

2. Monika Martynek  Ustroń, 7 lat: 1. Dorota Kłósko  Ustroń,
2. Justyna Warmuzińska  Ustroń, 8 lat: 1. Justyna Kania 
Ustroń, 2. Anna Bożek  Ustroń, 3. Aleksandra Bożek  Ustroń,
4. Aleksandra Nenca  Wisła, 9 lat: 1. Magdalena Pytel  Wi
sła, 2. Malwina Nenca  Wisła, 3. Paulina Prottung  Ustroń,
10 lat: 1. Agnieszka Bujok  Ustroń.
Wyniki chłopców: 4 lata: 1. Marcin Kozubowicz Wodzisław,
2. Jakub Sekta  Kobielica, 5 lat: I. Krzysztof Juraszek  Ustroń,
2. Maciej Sekta  Kobielice, 6 lat: 1. Dawid Gancarczyk  Ustroń,
2. Maciej Kamiński  Katowice, 3. Patryk Bujok  Ustroń, 7 lat:
I. Konrad Kania  Ustroń, 2. Chrystian Górniak  Goleszów, 3.
Adam Dączew  Ustroń, 4. Andrzej Juraszek  Ustroń, 5. Patryk
Broda  Ustroń, 8 lat: 1. Kewin Urbanek  Ustroń, Paweł Prot
tung  Ustroń, 3. Patryk Sawicki  Skoczów, 9 lat: 1. Jan Kacz
marek  Ustroń, 2. Jakub Stopyra  Ustroń, 3. Michał Braszak 
Ustroń, 4. Marcin Nawrocki  Ustroń, 10 lat: I. Dawid Madzia 
Wisła, 2. Bartłomiej Pilch  Ustroń, 3. Marcin Michalski  Ustroń,
4. Jakub Zieliński  Ustroń.
Zawody zorganizował Urząd Miasta przy pomocy właścicieli
wyciągu „PolankaCzantoria".
(ws)
 Obeszło się bez wypadków i zachorowań, aczkolwiek upadków
do miękkiego puchu było dużo  mówi A. Georg.  Na drodze
leżały powalone drzewa, często trzeba było przeczołgiwać się
pod gałęziami zwisającymi pod ciężarem śniegu. Najczęściej śnieg
z tych gałęzi spadał na głowę i za kołnierz. Mimo sylwestrowego
rozgardiaszu wszędzie przyjmowano nas życzliwie, jedynie sta
cja turystyczna na Soszowie zamknięta była w Nowy Rok o 8
rano. Najcięższy odcinek to zdecydowanie zjazd w ciemnościach
z Czupla do Wisły. Zagajniki były kompletnie zawiane, tak że
jechaliśmy praktycznie po szczytach drzewek, a gdy pod spodem
było powietrze, narciarz wpadał w taką dziurę. Było to trochę
niebezpieczne.
A. Georg zapowiada za rok kolejną sylwestrowonoworoczną
eskapadę przez Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy.
(ws)

Trzech narciarzy przebyło po górach 167 km, co zajęło im 56 go
dzin i 30 minut. W tym czasie zdobyto 30 szczytów Beskidu Ślą
skiego.
Fot. W. Suchta
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Jako sie mocie

Rajdowiec na śniegu.

Fot. M. Piechowiak

Z

M

30 stycznia na parkingu przed supermarketem Spar odbył się
AutoWir, czyli jazda zręcznościowa samochodem. Każdy kto
chciał mógł sprawdzić swe umiejętności jazdy na śniegu.
 Po raz pierwszy przeprowadziliśmy AutoWir na śniegu 
mówi organizator imprezy Zygmunt Molin.  Porozumieliśmy
się z prezesem RSP „Jelenica" Andrzejem Gluzą, który udo
stępnił plac. Jest to impreza towarzyska, bez wpisowego, star
tuje kto chce. Wystartowało ponad 40 aut, było ślisko, wiec
liczyły się umiejętności. Najlepszy dowód, że na wąskiej tra
sie wygrało auto większe od „malucha". Więcej takich im
prez i będzie bezpieczniej zimą na drogach.
Klasyfikowano kierowców w dwóch grupach  fiatów 126 i
samochodów większych. Odbyły się dwa przejazdy a o wyniku
decydował łączny czas.
Wyniki: fiaty 126: 1. Mirosław Macura (czas 2.00,40), 2. Ka
jetan K a j e t a n o w i c z (2.02,80), 3. Mirosław Maciejczek
(2.04,28), pozostałe samochody: 1. Robert Niwczyk (1.56,16),
2. Paweł Wisełka (2.00,50), 3. Bronisław Sztwiertnia (2.00,56).
Najlepsi kierowcy otrzymali nagrody ufundowane przez RSP
„Jelenica", Urząd Miasta i Z. Molina, któiy całą imprezę prze
prowadził wraz z synem Pawłem i Andrzejem Kieconiem. Oka
zuje sie, że trzy osoby potrafią zorganizować samochodową za *
bawę na śniegu dla kilkudziesięciu osób i sporej rzeszy kibiców
(ws)
obserwujących AutoWir.

Prziznóm sie Wóm, że móm szczworo wnuków w szkole iczynsto
mi ło swoji nauce łopowiadajóm. Czasym jak to wszycko slyszym
to aż mi głowa puchnie. Prowda, że robola nauczyciela przi tych
rozwydrzonych dzieckach moc nerwów kosztuje i że doprowdy ni
ma to łatwe zajynci, nale przeca móm pretynsje do tych
nauczycieli, co w szkole kurzom cygaretłe. Tóż jako to tak
poradzóm  dzieckóm kurzić zakazujóm, a sami sóm tacy gupcy i
kurzom. Ni mogym tego zrozumieć, tóż co sie dziwić dzieckóm,
jak człowiek dorosły, a z nalogym poradzić se nie umiy.
A bo łoto znóm takóm jednóm nauczycielkę w szkole lod mojigo
wnuka, co nosi krótsze spódnice niż niejedny uczennice. Zdo mi
sie, że to doista nie przistoji i nie dziwota, że coroz czyńści sie
prawi, że nauczyciele ni majóm już takigo autorytetujako hańdowni.
A /ostatnio wkurzila mie już do reszty jedna nauczycielka co
jóm pokazowa/i w telewizji jako prosi jednóm z tych frelek, co
była w tym programie „ Wielki brat" coby dzieckóm dala na
pamiónlke autografy. No czy to je wychowawcze ? Sami
powiydzcie. Dyć to dziywcze nic takigo nie zrobiło, a w tym
„ Wielkim braęie" też jyny kurzom a pijóm i tu bieróm lod taki
autografy, jak lodjaki gwiozdy.
Kóńczym już bochsie dzisio doś unarzykała, a dyć wiym przeca,
że to nic nie pumoże.
Helyitu

WIELKA ORKIESTRA GRA
Wchodząc na stronę internetowa www.ustron.pl bez trudu znaj
dziemy logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Korzysta
jąc z tego połączenia możemy obejrzeć przedmioty, które są licy
towane na Wielkiej Aukcji, ogłoszonej przez sztab Wielkiej Or
kiestry Świątecznej Pomocy w Ustroniu. Te przedmioty to: ze
gar, koszulka, poduszka  serduszko Orkistry, podkładka pod mysz
komputerową, kubek Orkiestry. Licytować można do 20 stycznia,
pisząc na adres internetowy:umkultura@Ustroń..pl, podając kon
taktowy numer telefonu, imię i nazwisko oraz proponowaną sumę
lub osobiście w pokoju nr 2 w Urzędzie Miasta.
Oczywiście po wejściu na stronę Wielkiej Aukcji zostaniemy
również zaproszeni na koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w ramach której 13 stycznia o godz. 18.30 w ustroń
skiej „Prażakówce" zagrają w tym roku zespoły „Kashmir" i „Pytki
Doś". Warto przyjść, posłuchać muzyki, a przede wszystkim wes
przeć Orkiestrę, która zagra w tym roku j u ż po raz dziesiąty,
a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie życia now
rodków.
(agw)

POZIOMO: 1) ona z wozu..., 4) stragan odpustowy,
6) ogon ma wspaniały, 8) sportowa gra lub koszulka, 9) wę
drowny muzykant i pieśniarz, 10) zatyczka przy drzwiach,
11) węzełkowe lub drukowane, 12) rzeczywistość, 13) ekstrakt
z kawy, 14) chronicznie chora rzeka, 15) zegarek sportowy,
16) antonim poziomu, 17) młodszy flisak, 18) Agata dla znajo
mych, 19) z jądrem i elektronami, 20) do udowodnienia.
PIONOWO: 1) świnia z Celebesu, 2) pieśń gondolierów,
3) cenny naszyjnik. 4) baza kosmiczna, 5) cel pielgrzymek,
6) miasto pod Łodzią, 7) duży dęciak blaszany, 11) przydatna
w laboratorium, 13) duży teren górski.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania hasła mija
18 stycznia.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 50
GODY PO LODZIE
Nagrodę 30 zł otrzymuje JULIANNA FUSEK z Ustronia,
os. Manhatan 3/38. Zapraszamy do redakcji.
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