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Już  kiedy  dochodzi l iśmy  do kościoła  ewangel icko    augs
burskiego, 4 stycznia  przed  godziną  18, ogarn ia ły  nas wą t
pliwości,  czy zna jdz iemy  miejsce.  Rzeczywiście  miłośnicy 
śpiewu  chóra lnego  wypełni li  świątynię po brzegi. Ponad  1000 
osób  chciało  wysłuchać  galowego  koncertu  kolęd  w  wykona
niu  Zespołu  Pieśni i Tańca  „Śląsk". 

Gospodarz  wieczoru  ksiądz dr Henryk  Czembor  przywitał  dy
rektora  Zespołu  Adama  Pastucha,  dyrektora  artystycznego Je
rzego Wójcika, dyrygenta  Krzysztofa  Dziewięckiego,  gawędzia
rza Piotra  Hankusa  i wszystkich  artystów, także publiczność  i za
proszonych  gości. 
  (...) A Słowo  ciałem  się stało  i zamieszkało  wśród  nas. A zaraz 
potem  zabrzmiała  pierwsza  kolęda,  którą  zaśpiewali  aniołowie 
„Chwała  na wysokości  Bogu".  Tę samą  radosną  wieść,  dziś, za
miast chóru anielskiego zaśpiewa zespół  „Śląsk"  mówił H. Czem
bor  i dodawał  Ja wiem,  że kiedy  powiedziałem,  że będę  mówił 
krótko  państwo  się uśmiechnęli.  I o to chodzi,  żebyście  się pań
stwo uśmiechali. Zwykle  niechętnie  oddaję głos, ale dzisiaj  zrobię 
to z największą przyjemnością, przynajmniej do końca  koncertu. 

Z  ostatnich  rzędów  niewiele  można  było  zobaczyć,  zwłaszcza, 
że zimową  porą  panie noszą okazałe  nakrycia głowy. Ale kto  póź
no przychodzi,  sam sobie szkodzi.  Poza  tym nie o widok  chodziło. 
Wystarczyło  się trochę pokręcić,  żeby popodziwiać  barwne  stroje, 
a potem  wystarczyło  słuchać. 

(cd na sir. 2) 

Wszystkic h wita ł  ks . H. Czembor .  Fot . W.  Sucht a 
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WIELKA ORKIESTRA 
ZAGRA JUŻ 12. RAZ 

12  stycznia  od 8.00  rano ru
sza  Wielka Orkiestra  Świątecz
nej Pomocy w całej Polsce  oraz 
oczywiście w Ustroniu.  Pienią
dze  będzie  zbierać w naszym 
mieście ok. 250.  wolontariuszy, 
dla  których  przygotowano 130 
legitymacji (po jednej  legityma
cji przypisanej do każdej  orkie
strowej  puszki).  Na  terenie 
Ustronia  zbiórka  pieniędzy na 
zakup  sprzętu  medycznego dla 
oddziałów  niemowlęcych 
i  dziecięcych  w polskich  szpi
talach potrwa do  16.30.  Wolon
tariuszami  mogą  zostać jedynie 
te spośród osób  niepełnoletnich, 
których  rodzice  wyrażą  wcze
śniej na to zgodę na piśmie. 

Cała  akcja będzie  prowadzo
na w porozumieniu  z  policją 
i strażą miejską. Ustroński  sztab 
Wielkiej  Orkiestry  będzie się 
mieścił  tradycyjnie w sali sesyj
nej  Urzędu  Miasta. 

O  godz.  18.00 w MDK  „Pra
żakówka" odbędzie się  koncert 
hiphopowy, w którym wystąpią 

zespoły:  US,  KREATYWNI , 
CEZEZ, ASB, P.U.P.,  SONDA, 
GALIMATIAS ,  SOUTH  BRE
AKERS  (pokaz  breakdance). 
Za  konsoletą  DJ  D  MEL. Za
powiada  się naprawdę  niezła 
impreza    obowiązkowa  dla 
wszystkich  fanów  hiphopu. 

Tak  jak w zeszłym  roku od 
7  do 17 stycznia  potrwa  w In
ternecie  Aukcja.  Licytować 
może każdy wysyłając maila  na 
adres:  umkultura@ustron.pl. 
Szczegóły  na  stronie: 
www.ustron.pl  (ag) 

FPH.U. ALMEr 
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Publicznoś ć dopisała .  Fot . W.  Sucht a 

(dok. ze sir. 1) 
Śpiewali  pięknie  kolędy  należące  do  świątecznego  kanonu  i  te 

mniej  znane,  ludowe,  patriotyczne,  wykonywane  od  lat  i  współ
czesne.  „Bóg  się  rodzi"  i „Bracia  patrzcie jeno"  niemal  grzmiały, 
„Wśród  nocnej  ciszy"  i „Bóg  się  rodzi"  z głosami  prowadzonymi 
wielopłaszczyznowo  miały  bardzo  złożoną  konstrukcję,  „ W  żło
bie  leży"  i „Jezus malusieńki" przedstawiono w ciekawej,  odmien
nej od  tradycyjnej aranżacji.  Duże  wrażenie  zrobiły  wariacje  wo
kalne  na  temat  „I n  excelsis  deo"  do  „Zimy "  z  czterech  pór  roku 
Vivaldiego.  Było  radośnie,  podniośle,  lirycznie.  Także  dowcipnie 
i na  ludowo,  kiedy  snuła  się  gawęda  o  dzieciach  czekających  na 
Jezusa,  czy o żłóbku  przeniesionym  z  Betlejem  na  Równicę. 

Po  półtorej  godzinie  zasłuchania  H.  Czembor  odniósł  zwycię
stwo  w rozmowach  z dyrygentem  i na  bis  „Śląsk"  zaśpiewał  jesz
cze dwie kolędy, a potem jeszcze jedną.  Były gorące  podziękowa
nia,  kwiaty  i życzenia  wszystkiego  co  najlepsze w Nowym  Roku, 
które artystom  i publiczności  złożyła dyrektor MDK  Barbara  Na
wrotek    Żmijewska. 

W jednym  z utworów padło zdanie: „Jeszcze  Polska nie  zginęła, 
gdy  kolęda  rodzi  łzy".  W  sobotni  wieczór,  nie  brakło  wzruszeń, 
a  koncertu  wysłuchało  ponad  tysiąc osób w każdym  wieku.  I śpie
wamy  przy wigilijny m stole,  często na wiele niezbyt  czystych  gło
sów.  W  niektórych  domach  ten jeden jedyny  raz w  roku. 

Po koncercie poprosiłam  dyrygenta  Krzysztofa  Dziewięckiego 
o krótką rozmowę. 
Jak  śpiewało  się zespołowi  w  naszym  mieście? 
Byliśmy  urzeczeni  ogromem  i  pięknem  świątyni,  a  jeszcze  bar
dziej  jej  akustyką.  Zawsze  z  wielką  przyjemnością  i  satysfakcją 
występujemy w kościołach ewangelickich,  a ten przekroczył  nasze 
najśmielsze oczekiwania. Śpiewało się pięknie, a świadomość  obec
ności  tysiąca  ludzi  działała  z  j ednej  strony  mobi l izu jąco, 

a  z  drugiej,  była  niemal  niezauważalna.  Warunki  do  koncertowa
nia  doskonałe.  I było  ciepło,  co  nie  zawsze  się  zdarza  o  tej  porze 
roku. 
Akustyka  doskonała,  więc  czy  potrzebne  są  mikrofony? 
Są dwie szkoły. Niektórzy  uważają  że w świątyni zespół  powinien 
śpiewać  bez  nagłośnienia.  Inni  mówią,  że  daleko  od  ołtarza  i  w 
bocznych  ławkach słuchacze mogą mieć gorszy odbiór. Zespół jest 
mniej  słyszalny.  My  staramy  się  lekko  nagłaśniać.  Może  się  zda
rzyć,  że  osobie  siedzącej  bezpośrednio  przy  głośniku,  mikrofon 
będzie  przeszkadzał.  Wzmacniamy,  ale  mam  nadzieje,  że  nie  jest 
to  nieładne. 
Czym  kierujecie się Państwo  przy  wyborze  kolęd? 
Staramy się promować  utwory  opracowane  przez naszego  nieoce
nionego profesora Hadynę. To jest jakby  trzon  naszego  repertuaru, 
klasyka,  którą wykonujemy zarówno  na koncertach  ludowych,  jak 
i pasyjnych,  maryjnych, kolędowych.  Jednak  dyrektor  Wójcik  ma 
wciąż nowe  pomysły,  zamawia  opracowania  u różnych  kompozy
torów.  Mnie  też zdarza  się  czasem  popełnić jakiś  utwór.  Wybiera
my  kolejne utwory,  żeby  wprowadzić jakiś  nowy  element,  coś,  co 
jest  aktualnie  popularne,  modne. 
Wadą  koncertów  kolęd  jest  to,  że  nie  można  pośpiewać.  Czy 
zdarza  się, że słuchacze  jednak  nie  wy t rzymują? 
Oczywiście  nie  jest  to  zabronione.  Częściej  jednak  słychać 
murmurando,  bo  nasze  opracowania  kolęd  są  tak  ambitne,  że 
trudno  osobie  bez  przygotowania  muzycznego,  śpiewać  ra
zem  z  zespołem.  Zawsze  jednak  staramy  się jeden  bis  zaśpie
wać  w  normalnym  rytmie  i  wtedy  często  wtóruje  nam  cała 
publ iczność. 
Czy  możemy  liczyć  na  kolejne  wizyty  „Śląska"? 
Z  ogromną  przyjemnością  odwiedziłem  Ustroń,  bo  tutaj  jeszcze 
nie muzykowałem.  Byliśmy w  Wiśle, Brennej, okolica jest mi  bar
dzo  dobrze  znana. Zresztą  niedaleko  mam  rodzinę.  Natomiast  tak 
uroczystego koncertu, z taką publicznością  i w takiej świątynijesz
cze  na  Śląsku  Cieszyńskim  nie  mieliśmy.  Można  powiedzieć,  że 
Ustroń  się wyróżnił  i myślę,  że jeszcze  nie  raz tu  przyjedziemy. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

Dyryguj e K. Dziewięcki .  Fot . W. Sucht a 

Na  istebniańskim  Buczniku  stoi 
kapliczka  wykonana  przez  Lu
dwika Konarzewskiego  seniora. 
Mistrz  dłuta  wybudował  ją  80 
lat  temu  jako  wotum  wdzięcz
ności za swój szczęśliwy  powrót 
z  zesłania  na  Syberii. 

Podczas wizyty na skoczowskiej 
Kaplicówce  w  maju  1995  r. pa
pież  Jan  Paweł  II  of iarował 
i  poświęcił  130kilogramowy 
dzwon. Był to dar dla kaplicy  na 
cmentarzu pomordowanych  Po
laków w Katyniu. W czerwcu ub. 
r.  dzwon  zadzwonił  w  Katyniu 

2  Gazeta  Ustrońska 

i... wrócił do Polski, bo  budowa 
kaplicy nawet  nie  drgnęła. 

W Brennej Hołcynie rośnie dru
ga  pod  względem  grubości  jo
dła  w  Polsce.  Ustępuje jedynie 
okazowi  z  Gór  Świętokrzy
skich.  Jej  obwód  wynosi  415 
cm,  wysokość  44  metry,  wiek 
ponad  200  lat. 

Biała  i  Czarna  Wisełka,  Cza
deczka  i Krężelka,  Olza,  Bren
nica  i Leśnica  to górskie  poto
ki  i rzeki  płynące w naszym  re
gionie.Stoki  górskie  Beskidu 

9  stycznia  2003  r. 

TO I OWO 
Ou  z  rY 

K 0  L  I 
Rozpoczął  w  naszym  powiecie 
działalność  Regionalny  Klub 
Morsów  Ziemi  Cieszyńskiej. 
Premierowa  kąpiel  odbyła  się 
w potoku Leśnica w  listopadzie. 
Morsy  narzekały,  że  woda 
o  temperaturze  6  0 C  była  dla 
nich  za  ciepła.  Teraz już  chyba 
nie powinni  narzekać. 

Śląskiego  pokrywają  głównie 
świerczyny,  w mniejszym  stop
niu buczyny.  W domieszce  wy
stępują jodły, modrzewie, jawo
ry, brzozy,  jarzębiny. 

Pozostałością  po  wydobywa
niu  wapienia  są  kamienioło
my.  Największe  znajdują  się 
na Jasieniowej  Górze,  Buczy
nie,  Chełmie  oraz  w  Lesznej 
Górnej.  Wyrobiska  są  ostoją 
ciepłolubnej  roślinności,  m.in. 
szałwi  okręgowej,  dzwonka 
skupionego,  rumianu  żółtego 
i kłosownicy.  (nik) 



KRONIKAMIEJSK A 
W  piątek  10 stycznia  w  godz.  11.00    11.55  Polskie  Radio  Bis, 

o  zasięgu  na  cały  kraj, cykliczną  audycję  „Krajobrazy"  poświęci 
w  całości  Ustroniowi.  O  naszym  mieście  w  studiu  w  Warszawie 
mówić  będzie  przewodnik  And rzej  Walenc iak.  W  trakcie  audy
cji  przewidziano  rozmowy  na  żywo  ze  znanymi  mieszkańcami 
Ustronia.  Radio  Bis  nadaje  na  częstotl iwości  104,5  MHz. 

Gdy  na  chodnikac h  pojawi a  si ę  śnie g  lub  lód ,  do  akcj i  przy 
stępuj ą służb y  miejskie .  Fot . W.  Sucht a 

KRONIK A  POLICYJN A 

30.12.2002  r. 
W godz. od  12 do  14 na  parkingu 
na  Równicy  włamano  się do  fiata 
punto  i fiata uno. 
30.12.2002  r. 
O godz.  14 kierujący  fiatem  I2óp 
mieszkaniec  Ustronia  wymuszał 
pierwszeństwo na rondzie  i dopro
wadzi! do  kolizji  z  innym  „malu
chem" należącym  do  ustrońiaka. 
30.12.2002  r. 
O  godz.  21  na  skrzyżowaniu  ul. 
Katowickiej i Brody kierujący sko
dą  obywatel  Czech  wymuszał 
pierwszeństwo  i zderzył się z V W 
golfem mieszkańca  Koniakowa. 
30.12.2002  r. 
0  godz. 23.35  w rejonie  skrzyżo
wania ulicy 3 Maja z Rynkiem kie
rujący  fiatem  126p  mieszkaniec 
Ustronia nie zachował  ostrożności 
1 uderzył  w znak  drogowy. 
30/31.12.2002  r. 
Po  wyważeniu  drzwi  nieznani 
sprawcy włamali się do domku  let
niskowego  przy ul.  Lipowskiej. 
31.12.2002  r. 
O  godz.  9.30  na  ul.  Partyzantów 
kolizja  z  powodu  wymuszania 
pierwszeństwa  przejazdu  przez 
mieszkańca  Ustronia jadącego  re
naultem  laguną.  Ucierpiał  samo
chód  daewoo  tico. 
31/1.01.2003  r. 
W  noc  sylwestrową  dokonano 
włamania  do 2 pokoi  w  jednym  z 
domów wczasowych na Jaszowcu. 
31/1.01.2003  r. 
Ukradziono  fiata 126p zaparkowa
nego  na osiedlu  Centrum.  Samo
chód  odnalazł  się  na  drugi  dzień 
na terenie  Ustronia. 

STRA Ż  MIEJSK A 
31.12.2002  r. 
Zabezpieczenie  imprezy  sylwe
strowej  na  rynku.  Po  imprezie 
kontrola  centrum  miasta  i osiedli 
mieszkaniowych,  ze  zwróceniem 
uwagi  na  porządek  i  zachowanie 
młodzieży  wracającej  z  imprez 
sylwestrowych. 
2.01.2003  r. 
Kontrola  terenów  przy  wyciągach 
narciarskich  pod  kątem  prawidło
wości parkowania samochodów lub 
ewentualnego utrudniania komuni
kacji  innym użytkownikom  dróg. 
3.01.2003  r. 
Kontrola stanu technicznego  zna
ków drogowych  i tablic  reklamo

2.01.2003  r. 
O godz.  12.30 zatrzymano kierow
cę,  który  prowadził  samochód  po 
odebraniu mu przez sąd uprawnień. 
Policja  przypomina,  że  w  takim 
przypadku  popełniane  jest  prze
stępstwo  (p. 244  §1 Kodeksu  Kar
nego),  bo  nie  dotrzymuje  się  po
stanowień  sądu.  Jednocześnie  od
powiadamy  za  wykroczenie  (p. 94 
§1 Przepisów  Ruchu  Drogowego), 
ponieważ  prowadziliśmy  pojazd 
na drodze publicznej  nie mając  do 
tego  uprawnień. 
2/3.01.2003  r. 
Podczas  patrolu  wykryto  włama
nie  do  kawiarenki  internetowej 
przy  ul.  Daszyńskiego.  Złodzieje 
dostali  się do  środka  po  wyważe
niu  drzwi  wejściowych.  Ukradli 
bilon  i programy  komputerowe. 
2/3.01.2003  r. 
Włamano się do garażu na  terenie 
prywatnej  posesji  przy  ul.  Kato
wickiej. 
24.01.2003  r. 
W  tych  dniach  dokonano  włama
nia  do  niewykończonego  budyn
ku  mieszkalnego  przy  ul. 3 Maja. 
Złodzieje ukradli  piec gazowy. 
3/4.01.2003  r. 
Nieznani  sprawcy  włamali  się 
w  nocy  do  sklepu  jubilerskiego 
przy  ul.  Daszyńskiego. 
5.01.2003  r. 
O godz.  17.15 na ul. Sanatoryjnej 
doszło do kolizji fiata seicento pro
wadzonego przez mieszkańca Ka
towic z VW passatem  mieszkańca 
Grabowej. 
46.01.2003  r. 
W  ten  weekend  włamano  się  do 
sklepu  kosmetycznego  przy  ul. 
Katowickiej. Skradziono rajstopy, 
odzież, zabawki.  (mn) 

wych na terenie miasta. O wszyst
kich  nieprawidłowościach  infor
mowano  odpowiedzialne  służby. 
4.01.2003  r. 
Przeprowadzono  rozmowę z wła
ścicielem  samochodu  ciężarowe
go  robur.  od  kilku  miesięcy  za
parkowanego  przy  targowisku 
miejskim.  Samochód  nie  posia
dał  aktualnych  badań  technicz
nych  i nie nadawał  się do  eksplo
atacji,  nakazano  więc  usunięcie 
go  i  wywiezienie  na  złom  do 
6.01.2002  r. 

Komenda  St raży  Mie jsk iej 
w  Ustroniu  mieści  się obecnie  w 
budynku  byłego liceum przy  ryn
ku  (Rynek  4),  na  parterze,  wej
ście od  ul. A. Brody.  (ag) 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia, 
złożone  wieńce  i kwiaty  oraz  liczny  udział  w  pogrzebie 

dla  ks.  kanonika  Antoniego  Sapoty  z  parafii  św.  Klemensa 
w  Ustroniu,  o.  dominikanina  Józefa  Bakalarza  z  parafii  NM P 
Królowej Polski w Hennanicach, chórowi „Ave" , krewnym,  zna
jomym,  sąsiadom,  kolegom,  koleżankom,  delegacji  SP2,  ro
dzinie bliższej  i dalszej oraz pozostałym  uczestnikom  pogrzebu 

składają 
córki,  wnuki,  zięć 
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BAL E  I WIECZORKI 

Zabaw a  na  rynk u w  Sylwestr a 

ka",  Krzysztof  Bujwid.   Sto
sowaliśmy  rabaty    nawet  10
20 %  w przypadku  12  dniowe
go  pobytu  z  Sylwestrem.  Na
szych  gości  zaprosil iśmy  na 
polską  wigili ę  z  wizytą  Miko
łaja. Na  okres  świąt  sprzedali
śmy  80%  a  na  pobyty  sylwe
strowe  100  %  miejsc.  W  cenę 
pobytów  wkalku lowal iśmy 
90%  imprez  przygotowanych 
z  myślą  o  gościach.  W  tym 
roku było szczególnie  duże  za
in teresowanie  Sylwestrem, 
czego  po  zeszłym  roku  trudno 
się  było  spodziewać.  Postano
wiliśmy tegoroczny  bal  skalku
lować  nieco  taniej  niż  w  ubie
głym  roku,  ale  dzięki  stupro
centowej  sprzedaży  i  obniżo
nym  kosztom  organizacji,  uda
ł o  nam  się  na  nim  mimo 
wszystko  zarobić.  Program 
balu  wypadł  bardzo  atrakcyj
nie,  gdyż  imprezę  prowadziły 
dwie  ekipy.  Tenorzy  z  Teatru 
Rozrywki  w  Chorzowie,  któ
rzy śpiewali  przeboje operetko

Fot . W. Sucht a 

we,  bardzo  się  spodobali  na
szym gościom. Odchodzący  rok 
goście pożegnali słuchając zna
nego przeboju  Andrei  Bocelle
go  „Tim e  To  Say  Goodbye" 
w wykonaniu prowadzących bal 
śpiewaków.  Grała  5osobowa 
orkiestra  na  co  dzień  występu
jąca z kabaretem  „Rak".  Mieli 
śmy też rewię taneczną.  Ogrom
ne  wrażenie  zrobił  pokaz  ogni 
sztucznych  z  podkładem  mu
zycznym  w wykonaniu  zespołu 
„Gregorian".  Z  ankiety,  którą 
rozprowadziliśmy  pośród  gości 
wynika,  że  tegoroczny  Sylwe
ster  rzeczywiście  się  udał. 

Napawa optymizmem  fakt, że 
w  Ustroniu  można  już  znaleźć 
różne  formy  zorganizowanego 
wypoczynku  świątecznonowo
rocznego. Widać też jak  prowa
dzący  placówki  hotelowe, 
domy  wczasowe  i  pensjonaty 
muszą się  „nagimnastykować", 
aby  dotrzeć  do  klienta  ze  swo
ją  ofertą.  A  klient  dzięki  temu 
ma  w czym  wybierać.  (ag) 

Tak  jak  w  latac h  ubiegłyc h  z  ustrońskim i  przedsiębiorcami , 
szefam i  fir m  i działaczam i  społecznym i  spotkał y  się  władz e 
miasta . Gośc i witał a przewodnicząc a Rady Miast a Emili a Czem
bor  i  burmistr z  Ireneus z  Szarzeć .  Pose ł  Jan  Szwarc  mówi ł 
o wysiłk u wiel u przedsiębiorcó w oraz o szansac h związanyc h 
z przystąpienie m  do Uni i Europejskiej . Spotkani e miał o miej 
sce w hotel u  „Orlik "   na Zawodziu .  Fot . W. Sucht a 

westrowej. Natomiast  w  czasie 
świąt,  podobnie  jak  w  latach 
ubiegłych, pensjonat był wypeł
niony  w  30.%. 
  Ludzie  wolą  spędzać  te  świę
ta w gronie  rodziny   stwierdzi
ła  kierowniczka  pensjonatu 
Wanda  Pietrzak.   W tym  cza
sie  gościliśmy  głównie  osoby 
samotne,  którym  staraliśmy  się 
stworzyć  rodzinną,  przytulną 
atmosferę. 

W  Centrum  Wypoczynko
wym  „Chemik"  w  Jaszowcu 
okres  świąteczny  wypadł  tym 
razem  słabo,  natomiast  Sylwe
ster  bardzo  dobrze.  Nowy  Rok 
postanowiło  tu  przywitać  19 
rodzin,  które  też  zorganizowa
ły  sobie  na  terenie  obiektu  bal 
we  własnym  zakresie.  Obsługa 
obiektu  zauważa jednak,  że  zła 
ogólna  sytuacja  gospodarcza 
kraju  przekłada  się  niestety  na 
nie  najlepszą  kondycję  obiek
tów  wypoczynkowych. 

Sanatorium  „Elektron", 
w którym  na komercyjnych  po
bytach  leczniczych  przebywają 
goście  przez  cały  rok,  również 
w  okresie  świątecznonowo
rocznym  był  wypełniony.  Zor
ganizowano  tu bal  sylwestrowy, 
na  którym  bawili  się  zarówno 
kuracjusze  jak  i  osoby 
z  zewnątrz.  Wszyscy  byli  bar
dzo  zadowoleni  z  imprezy, 
mimo,  a może  właśnie  dlatego, 
że koszt udziału w balu był dość 
niski  w  porównaniu  z  innymi 
balami. 

W  Przedsiębiorstwie  Uzdro
wiskowym „Ustroń"  zorganizo
wano  tradycyjną  wigil i ę  we 
wszystkich  sanatoriach. 
  W  sanatorium  i  szpitalu 
„Równica"  w  wigili i  uczestni
czyło  ponad  500.  kuracjuszy 
 poinformował prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa dr n. med.  Ka
rol Grzybowski.   Już w czasie 
świąt  dojechali  do  nas  kolejni 
kuracjusze na krótkie świątecz
ne pobyty. W „Narcyzie" gości
liśmy  ok.  130140  osób, 
a w „Kosie"  ok.  120. Nie  było 
bali,  bo  to  przecież  obiekty  sa
natoryjne, ale pacjenci  spotykali 
się na wieczorkach w  kawiaren
kach. Do wielu naszych  pacjen
tów  przyjechały  też  rodziny, 
które  się  do  nich  przyłączyły. 
Nowy  Rok  był  dniem  wolnym, 
a od 2. stycznia zaczęły się  nor
malne  zajęcia  rehabilitacyjne 
dla  kuracjuszy. 

 Pobyty świąteczne i sylwestro
we  sp rzedawa l i śmy  w  tym 
roku  w  pak ie tach,  k tórych 
cena  była  proporcjonalna  do 
długości  pobytu    poinformo
wał  dyrektor  hotelu  „Jaskół

Za  nami  okres  świąteczno
noworoczny.  Dla  Ustronia  po
winien  to być  czas  przysłowio
wych  złotych  żniw. Czy  jednak 
było  tak  w  tym  roku? 

Ciągle  nie  naj lepsza  sytu
ac ja  gospodarcza  w  całym 
kra ju  (n iek tó rzy  używa ją 
wręcz  ok reś len ia  reces ja, 
żeby  podkreś l ić  nie  ty lk o 
pewną  ciągłość  tej  sytuacj i, 
ale  też  głębię  z jawiska)  ma 
niestety  wpływ  również  na  to, 
jak  Polacy  spędza ją  okres 
świąteczny.  Powinno  to  tak
że  dotyczyć  hoteli  i  domów 
wczasowych,  okazuje się  jed
nak,  że  nie  wszystkich.  Wie
le  zależy  od  tego,  co  się  go
ściom  proponuje. 

W  „Muflonie" na  Zawodziu 
przez  cały  okres  świąteczno
noworoczny  cieszono się z  peł
nego  obłożenia  obiektu.  Rów
nież na balu sylwestrowym  był 
komplet. 

W  pensjonacie  „Anna" 
w centrum w okresie  sylwestro
wym dom był wypełniony w stu 
procentach,  mimo,  że  nie  zor
ganizowano  tam  imprezy  syl

Obserwowan o  sztuczn e 
ognie .  Fot . W.  Sucht a 
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BUDŻET 2003 
O  krótkie  przybl iżenie  s t ruk tu ry  uchwalonego  przez  Radę 

Miasta  budżetu  poprosi l iśmy  burmis t rza  Ireneusza  Szarca, 
który  powiedział: 

DOCHODY 
Budżet  naszego  miasta na 2003  rok  został  dość  optymistycznie 

skonstruowany.  Problemy  mogą  się  pojawić  po  stronie  docho
dów,  szczególnie  w  części  będącej  pochodną  dochodów  skarbu 
państwa. Te dochody zdecydowanie  spadły  i nie wiemy czym  jest 
to  spowodowane,  zwłaszcza  w  sytuacji,  gdy  największe  zakłady 
pracy  w  Ustroniu  rozwijają  się  lub  stanęły  na  nogi.  Wydaje  się 
także,  że  ruch  turystyczny  w drugiej połowie  roku  zdecydowanie 
się  polepszył,  więc  nasz  udział  w podatku  od  osób  fizycznych 
powinien  być  wyższy,  gdy  tymczasem  prognozy  Ministerstwa 
Finansów  są  bardzo  pesymistyczne.  Także  podatek  od  nierucho
mości  od zakładów opieki  zdrowotnej  został ustawowo  obniżony 
o  połowę,  a do  takich  podmiotów  gospodarczych  klasyfikuje się 
w większości  Zawodzie.  Będzie  więc  spadek  w dochodach  miej
skich  z tego  tytułu.  Dochody  można  ratować  sprzedażą  mienia 
komunalnego,  lecz  za  bardzo  nie  ma już  czego  sprzedawać.  Po
zostało  trochę  mieszkań,  ale  tu  prawda  wygląda  tak,  że  ci  którzy 
chcieli,  mieszkania  komunalne  już  wykupili .  Wszystko  to  spra
wia,  że  mieliśmy  spory  kłopot  ze  skonstruowaniem  budżetu  po 
stronie dochodowej. Generalnie  kłopoty te spowodowane są  zmia
nami  niezależnymi  bezpośrednio  od  samorządu. 

Podatki  bezpośrednio  ściągane przez gminę  w naszym  mieście 
w  większości  utrzymano  na poziomie  dotychczasowym. 

WYDATK I 
Pochodną  dochodów  są  wydatki  związane z bieżącym  funk

cjonowaniem  miasta.  Wiele  zadań  utrzymano  na  dotychczaso
wym  poziomie,  natomiast jeżeli  chodzi o  inwestycje  to  kontynu
owana  będzie  budowa  zadaszenia  amfiteatru,  rozpoczęliśmy  bu
dowę  kanalizacji  w  Lipowcu,  prowadzone  też  będą  prace  zwią
zane  z  nowym  zagospodarowaniem  rynku.  Planujemy  także  ter
momodernizację  Szkoły  Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum  nr  2, 
przy czym jest szansa na bezzwrotną  dotację z Ekofunduszu na  tę 
inwestycję.  Oczywiście  dalej  będą  modernizowane  drogi  w  za
kresie,  na jaki  pozwolą  posiadane  środki,  budowane  będą  chod
niki  w  centrum.  Chcemy  by  bieżące  utrzymanie  dróg  było  takie 
jak  w  roku  ubiegłym. 

I N W E S T Y C JE 
Generalnie w  budżecie sporo środków przeznaczono na  inwesty

cje. Nie będzie to może kwota ponad  30% budżetu, ale do tych  30% 
będzie  się  zbliżać,  tym  bardziej,  że  w  trakcie  roku  przewidujemy 
dochody  pozwalające zwiększyć  wydatki  na  inwestycje,  chociażby 
wspomniana  dotacja z Ekofunduszu. Zakładam,  że  w  trakcie  roku 
będziemy  przeznaczać  środki  z rezerwy  budżetowej  i z dodatko

PROTESTUJĄ 
W  Jednostce  Ratowniczo  Gaśniczej  Państwowej  Straży  Po

żarnej  w  Polanie  prowadzona  jest  akcja  protestacyjna.  Oflago
wane  są  również  pozostałe jednostki  naszego  powiatu  cieszyń
ska  i skoczowska.  Oprócz  wywieszenia  flag, strażacy  nie  uczest
niczą w szkoleniach  i nie wykonują prac  innych niż  bezpośrednio 
związanych z interwencjami. 
  Mieszkańcy  mogą  czuć  się  bezpiecznie,  strażacy  nie  mogą 
sobie  pozwolić  na  s t ra jk   powiedział  Edward  Heczko,  szef 
powiatowego  porozumienia  związkowego, organizatora  protestu. 

Strażackie  związki  zawodowe  głównie  „Solidarność"  i  „Flo
rian"  zgodnie  działają  na  terenie  całego  kraju,  domagając  się 
zrównania  średniej  pensji  strażaka  i policjanta.  Dla  przeciętnego 
pracownika  PSP  oznacza  to 250  300  zł  podwyżki. 
  Domagamy  się również ścisłego określenia  liczby godzin  pra
cy  stwierdza  E.  Heczko.  Kodeks  pracy  mówi o 172  godzi
nach  miesięcznie,  my  p racu jemy  od  216  do  240  i nie  jest  to 
t rak towane  jako  nadgodziny. 

Rozmowy z rządem  nie przyniosły  rezultatu.  Protest  trwa.  (mn) 

wych  dochodów  głównie  na  inwestycje  i zakupy  inwestycyjne.  Co 
prawda rozpoczyna  się spłata kredytu pobranego na budowę  oczysz
czalni  ścieków,  jednak  część  tych  kredytów  może  podlegać  umo
rzeniu,  przy  czym  umorzoną  kwotę  trzeba  przeznaczyć  na  uzyska
nie  konkretnych  efektów  ekologicznych. 

OŚWIATA 
Subwencja  oświatowa  została  podniesiona  praktycznie  tylko 

o  200.000  zł,  tymczasem  skutki  podwyżki  płac  nauczycieli  tylko 
w  IV  kwartale  roku  ubiegłego  pochłonęły  100.000  zł.  Wynika 
z  tego,  że  tak jak  w  latach  ubiegłych  miasto  nie otrzyma  subwen
cji na  utrzymanie  szkół  w zadowalającej wysokości.  Tymczasem 
budżety  szkół  są o kilka  procent  wyższe  niż  w  roku  ubiegłym. 
Różnicę pokrywa miasto.  Po dość mocnym  inwestowaniu  w szkoły 
w poprzednich  czterech  latach, czekają nas jedynie  poważniejsze 
wydatki  inwestycyjne  na  Szkołę  Podstawową  nr  1.  Generalnie 
szkoły  w  Ustroniu  utrzymywane  są  w  sposób,  co  do  którego  ro
dzice nie powinni  mieć zastrzeżeń. Zresztą  sami  dyrektorzy  szkół 
byli  zadowoleni  z  budżetu.  Mogą  w  trakcie  roku  wyłonić  się  do
datkowe  wydatki  związane z nieprzewidzianymi  sytuacjami,  ale 
wtedy  uruchamia  się  inne  procedury,  więc o  bieżące  funkcjono
wanie  szkół  możemy  być  spokojni. 

REALISTYCZNY  BUDŻET 
Budżet  na 2003  r. jest  realistyczny  i trudno  było  wymyślić  coś 

nowego.  Można  przestawiać  wydatki  z jednego  działu  do  drugie
go,  ale  zawsze  będzie  to  kosztem  czegoś.  W  programie  wybor
czym  założyliśmy,  że  nie  będziemy  robić  niczego  kosztem  stan
dardów,  które już  osiągnęliśmy.  Trzeba  więc  utrzymać  to  co  już 
dobrze  funkcjonuje, natomiast  pozostałe  środki jak  najlepiej wy
korzystać  inwestycyjnie.  Notował:  ws 

W  dawnym 

Co  prawda jubileuszowy  rok  Kuźni już minął, jednak  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa  posiada  jeszcze  nie  wykorzystane  w  tej 
rubryce  spore  zasoby  zdjęć,  które  warto  przypomnieć.  Przykła
dem  jest  fotografia  uczestników  szkolenia  BHP  przy  Kuźni 
Ustroń  w  latach  50.  Siedzą  od  lewej:  NN,  Henryk  Łupinek,  Ru
dolf  Turoń,  Zygmunt  Łysogórski,  Alojzy  Waszek,  Jan  Wiesner, 
NN,  Józef  Kochański,  NN,  Jan  Kozieł,  Piotr  Wasiunyk.  Stoją, 
pierwszy  rząd  od  lewej:  1.  Paweł  Małysz,  2.  Małysz,  3.  Stefan 
Sanecki, 5. Huski, 9. Józef  Bukowczan.  Drugi  rząd: Hladky,  NN, 
Jan  Kłapsia,  Karol Cieślar,  Wilhelm  Krysta, Jan  Mider, NN,  NN, 
Leon  Matloch,  Wiktor  Wantuła,  Sztwiertnia.  Trzeci  rząd: 4.  Ka
rol  Kluz,  8.  Karol  Lipus,  11.  Józef  Mojeścik.  Czwarty  rząd:  4. 
Ludwik  Lipowczan,  6. Karol  Łamacz,  8.  Ludwik  Rycko,  11. 
Mirosław  Sikora. 

Przy  tej okazji przypominamy,  że w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuź
nictwa  oraz  w  Dziale  Kadr  Zakładów  Kuźniczych  można  nabyć 
książkę  „Wspomnienia  pracowników  Kuźni  w  Ustroniu"  w  ce
nie  15 zł.  Publikacja  ta zawiera  teksty  103 autorów   pracowni
ków  i emerytów  tego  najstarszego  ustrońskiego  zakładu  oraz 
wiele  fotografii.  Lidi a  Szkaradn ik 
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LIST DO REDAKCJ I WIGILIA W  MDSS 
W  tym  wyjątkowym,  nastrojowym  dniu  Wigili i  Bożego  Naro

dzenia, tradycyjnym zwyczajem do wspólnego  stołu zasiedli  miesz
kańcy  Miejskiego Domu  Spokojnej Starości  wraz z władzami  mia
sta  reprezentowanymi  przez  burmistrza  Ireneusza  Szarca  i  prze
wodniczącą  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Zdrowia,  Rolnictwa 
i  Leśnictwa  Rady  Miasta  Ma rzennę  Szczotkę.  Gościem  honoro
wym  był  poseł  na  Sejm  RP  J an  Szwarc.  Słowem  bożym  i  modli
twą  służyli  księża:  Henryk  C z e m b or  i Wiesław  Fir lej. 

W  prawdziwie  świątecznej,  rodzinnej  atmosferze  rozbrzmie
wały  piękne  kolędy,  łamano się opłatkiem  składając sobie  najser
deczniejsze  życzenia. 

Po  spożyciu  wigil i jnyc h  potraw,  jak  w  latach  ubiegłych  poseł 
J.  Szwarc  obdarował  mieszkańców  Domu  czekoladami,  manda
rynkami, a także poczęstował  smaczną  miodonką.  Burmistrz  I.Sza
rzeć  z  radną  M.Szczotką  pozostawili  poczęstunek  dla  mieszkań
ców  na  ostatni  dzień  mi ja jącego  roku. 

Wigil i jn e  spotkanie  mieszkańców  Domu  z  władzami  miasta 
należy już  do  wspaniałej  tradycji  i ma  szczególne  znaczenie.  Jest 
dla seniorów  wielkim  przeżyciem, jednocześnie  potwierdzeniem, 
że o nich  się nie zapomina,  wręcz  stanowią  ważną  grupę  społecz
ną  w  naszym  mieście. 

Jest  wielu  ludzi  dobrej  woli ,  którzy  swoimi  występami,  kolędo
waniem,  życzeniami  i  upominkami  przyczynili  się  do  umilenia 
pobytu  mieszkańcom  MDSS  w okresie  świąt  Bożego  Narodzenia. 

Do  nich  należą:  Dyrekcja  Teatru  A.  Mickiewicza  w  Cieszynie, 
Zespół  Regionalny  z  Goleszowa  pod  kierunkiem  Anny  Stanie
czek,  Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń"  pod  dyrekcją  Ewy 
BocekOrzyszek,  dzieci  i nauczyciele  z  Przedszkola  nr  6  w  Nie
rodzimiu,  klasa  II I  b  wraz  z  wychowawczynią  ze  Sz.  P.  Nr  1 
w  Ustroniu  oraz  młodzież  Kościoła  ewangelickoaugsburskiego 
w  Ustroniu.  Te wszystkie  gesty  życzliwości  są najlepszym  dowo
dem  na  to,  iż młodszym  pokoleniom  nie  obce  są  uczucia  wrażli
wości  i szacunku  dla  osób  starszych,  często  samotnych,  potrze
bujących  ciepła,  troski,  bliskości,  szczególnie  w  okresie  Świąt 
Bożego  Narodzenia. 

Przy  tej  okazji  pragnę  dodać,  że  dzieci  wraz  z  nauczycielami 
z wszystkich  ustrońskich  przedszkoli,  szkół  i g imnazjów oraz  róż
ne  zespoły  spoza  naszego  miasta  często  przychodzą  do  naszego 
Domu  z występami  i śpiewem,  aby  umilić  czas  mieszkańcom  nie 
tylko  w  okresach  świątecznych. 

Dlatego  też  za  przychylność,  poświęcony  czas  i okazane  serce 
w  imieniu  mieszkańców  i własnym,  kieruję  słowa  wdzięczności 
do  wszystkich,  również  do  tych,  których  nie  wymieniłam  oraz 
składam  serdeczne  podziękowanie. 

Z  okazji Nowego  Roku 2003  życzę  wszystkim  odwiedzającym 
nasz Dom  oraz czytelnikom  „Gazety  Ustrońskiej" zdrowia,  szczę
ścia  i wszelkiej  pomyślności. 

Zof i a  Fer fecka 
Kierownik  Miejskiego  Domu  Spokojnej  Starości 

Mim o  huczne j  zabawy ,  lejąceg o  si ę  strumieniam i  szampan a 
na  rynk u  ni e odnotowan o  zakłóceni a  porządk u  publicznego . 
Policja , stra ż miejska , stra ż graniczn a dbając e o porządek ,  nie 
musiał y  interweniować .  Fot . W.  Sucht a 

N i e  t a ka  z n o wu  p r o w i n c ja 

14 grudnia  tego roku  iv warszawskim  klubie  Remont  odbył  się 
coroczny  Konkurs  Gitarzystów  Jazzowych.  Jest  to jeden  z  naj
bardziej  prestiżowych,  jeśli  nie  najbardziej  prestiżowy  konkurs 
tego  rodzaju.  Rangi  konkursu  nie  umniejsza  nawet fakt,  że  to 
konkurs  dla  amatorów,  ponieważ  poziom  tego  przedsięwzięcia 
jest  zawsze  bardzo  wysoki.  Tak było  i w  tym  roku.  Jakim  więc 
musi być zaskoczeniem,  że wśród  trzynastki  uczestników  pocho
dzących  przeważnie  z  Warszawy  i innych  dużych  miast,  znalazł 
się  Zbigniew  Bałdys,  mieszkaniec  Ustronia.  Warunkiem  uczest
nictwa  w konkursie  było nadesłanie  kasety  demo,  która  ocenia
na  była przez  znakomitych  i uznanych  muzyków jazzowych.  Po 
dokonaniu  selekcji  do  Warszawy zostało  zaproszonych  trzyna
stu  uczestników.  Wśród  nich  właśnie  znalazł  się gitarzysta  po
chodzący  z  Ustronia,  obecnie  studiujący  na  wydziale  jazzu 
w  Katowicach. 

To, co dziwi najbardziej  to brak zainteresowania  młodymi  ta
lentami  na  naszym  terenie.  Dziwi podwójnie,  bo poza  oczywi
stym  faktem,  jakim  jest  promowanie  młodych,  równie  ważne 
wydaje  się  być promowanie  samego  Ustronia,  który  nie  byłby 
tak anonimowy,  gdyby  tylko doceniano  to, co ma do  zaoferowa
nia.  Może nie jest  to priorytetem  Urzędu  Miasta,  ani nawet  sa
mych  mieszkańców  Ustronia,  ale  skoro jest  taka  możliwość,  to 
czemu  by jej  nie wykorzystać?  Widocznie są jednak  takie  powo
dy, dla  których  nie  warto  inwestować  w młodzież.  Przykładem 
jest  choćby  brak  zainteresowania  dosyć  dużymi  osiągnięciami 
Karoliny  Kidoń,  która  zajęła  drugie  miejsce  w  Zielonogórskim 
Konkursie  Jazzowym,  uważanym  za jeden  z  najważniejszych. 

Narzeka  się nieraz  na to, że młodzież  nic nie  robi, że  zamiast 
pracować  „  włóczy się po mieście  ", że nie ma zdolnej  młodzieży, 
Ud. Może jednak  to nie  w młodzieży  tkwi problem,  ale w  braku 
zainteresowania  nią.  Takich przykładów,  jak  powyższe jest  dużo 
więcej,  dlatego  nie dziwi  mnie fakt  szukania  przez  młodzież  in
nych  możliwości.  Smutne  natomiast  jest  to, że  nikt  tych  starań 
nie docenia.  Zbigniew  Daldys, Karolina  Kidoń  i zespól,  do  któ
rego  należą  od  roku,  szukają  już  sponsora  na  swoje  pierwsze 
demo, które dałoby  im szansę  na rozwój.  Mają gotowy  materiał, 
nad  którym pracowali  wystarczająco  intensywnie,  aby  móc  coś 
osiągnąć.  Brakuje  tylko kogoś,  kto chciałby  zainwestować  w ich 
pracę.  Mało  możliwości  oferuje  również  ustrońskie  społeczeń
stwo,  które  nie jest  zainteresowane  tym,  co młodzi  ludzie  mogą 
mu  zaoferować.  Nie  ma propozycji  koncertów,  chociaż  są  lu
dzie, którzy chętnie  by się na nie wybrali,  nie ma nawet  zaintere
sowania  działalnością  zespołu. 

Ustroń to dla  ludzi z dużych  miast prowincja,  a jego  położenie 
na  mapie  lokalizują  oni  tylko  dzięki  Adamowi  Małyszowi  i są
siedztwu  z  Wisłą. Są oczywiście  i tacy, którzy przyjeżdżają  tu na 
wczasy, ale to tylko nieliczne  wyjątki. Czasami  wyprowadza  mnie 
z równowagi  ignorancja  mieszkańców  dużych  miast,  ale z  dru
giej strony  nie ma się  im co dziwić.  Ustroń chyba sam już  uważa 
się za prowincję,  skoro zamiast  zainwestować  w przyszłość,  czy
li  młodych  ludzi,  prowadzi  na  łamach  prasy  i poza  nią  kłótnie 
o  rację,  która  i tak jest  po  stronie  młodych.  Może  lepiej  byłoby 
przyznać  się do błędu  i chociaż  nie przeszkadzać?  No tak, ale do 
tego trzeba  dorosnąć,  a jak  widać nie wszyscy  dorośli są na  tyle 
dojrzali.  Odchodząc  od kłótni  warto  docenić fakt,  iż Ustroń nie 
dla wszystkich jest  prowincją  i nadal  czują się jego  mieszkańca
mi, chociaż  wcale  nie muszą.  Ucieszyło  mnie,  że Zbigniew  Bał
dys  przedstawiając  się  powiedział,  że  przyjechał  z  Beskidów, 
z miasta Ustronia, bo przynajmniej  dla kilkudziesięciu  osób obec
nych  w Remoncie  słowo  to nie jest  już  anonimowe.  Na razie  są 
jeszcze młodzi  ludzie nie wstydzący się tego, że pochodzą  z Ustro
nia,  małego  miasta  w górach,  które jednak  nie docenia  swoich 
mieszkańców....a  szkoda,  bo nie wiadomo,  na jak  długo  młodym 
wystarczy  cierpliwości.  Może  następnym  razem  powiedzą,  że 
pochodzą  po prostu  z  Katowic  lub  Cieszyna. 

Anna  Palowicz 
studentka  drugiego  roku 

na  wydziale  Dziennikarstwa  i Nauk  Politycznych 
Uniwersytetu  Warszawskiego 
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BLIŻEJ  NATURY 
Już za nami święta  Bożego Narodzenia   okres, w którym  szcze

gólną  rolę  w  naszym  życiu  odgrywa  tradycja.  Dekorujemy  nasze 
domy  i stoły  tak  samo jak  robili  to  nasi  przodkowie, jak  wynieśli
śmy to z rodzinnych  domów,  używamy  przeróżnych  przedmiotów, 
które mają dla nas znaczenie  symboliczne  i bez których  święta  nie 
byłyby  po  prostu  świętami  (świadomie  pomijam  wymiar  religijny 
świąt, mając na  myśli  wyłącznie  związane  z  nimi  obrzędy  i  zwy
czaje).  Jednak  presja  telewizji  i  innych  mediów  jest  ogromna  
przybliżają  one  świat,  innych  ludzi  i  ich  zwyczaje,  z których  nie
które  świadomie  lub  nieświadomie  zapożyczamy  i włączamy  do 
naszych.  Znawcy  tradycji  i obyczajów  potrafią  wskazać  od  kiedy 
Boże Narodzenie  kojarzy  się wszystkim  ze  strojną  choinką  i skąd 
przyszedł  do  nas  zwyczaj  strojenia  drzewka.  Podobnie  można  by 
prześledzić  od  kiedy  to prezenty  pod  choinkę przynosi  Święty  Mi 
kołaj, a nie Aniołek  wlatujący w wiadomy  dzień  przez okno  uchy
lone  życzliwą  ręką  rodziców.  Zapewne  można  także  dowieść  od 
kiedy  w  naszych  domach  obok  świerkowych  lub jodłowych  stro
ików zaczęła  pojawiać  się  jemioła. 

Jemiołę w naturze najłatwiej zobaczyć jesienią  i zimą, kiedy  nie
które drzewa  po zrzuceniu  liści nadal  okazują się być zielone, a  to 
za  przyczyną  kulistych  kęp  przyczepionych  do  gałęzi  i  konarów. 
Najczęściej  znajdziemy  „przystrojone" jemiołą  lipy,  topole  i  klo
ny;  odrębne  gatunki  (lub  jak  twierdzą  niektórzy  podgatunki)  je
mioły  wyrastają  również  na jodłach  i sosnach.  Jemioła  to  oliwko
wozielony,  dorastający nawet  do  1 m wysokości  krzew  o  widlasto 
rozgałęzionych  pędach,  skórzastych,  lancetowatych  liściach  i bia
łych  lub  żółtawych,  kulistych  owocach.  Zamiast  korzeni  jemioła 
wytwarza  ssawki  wrastające  pod  korę  drzeważywiciela,  którymi 
„kradnie" wodę  i sole mineralne, czyli  to, co  inne rośliny  pobierają 
korzeniami  z gleby.  Jemioła jest  jednak  tzw.  półpasożytem,  gdyż 
korzystając  „ z  kradzionego"  i  z  energii  słonecznej  samodzielnie 
wytwarza  niezbędne  do  życia  substancje,  czyli  asymiluje  dwutle
nek węgla. Zapewne nietypowe  cechy jemioły  sprawiły,  że  wiąże 
się  z tą  rośliną  szczególnie  wiele  obrzędów  i przesądów.  Jednak 
  co  dla  naszej  kultury  raczej  nietypowe    symboliczne  znacze
nie jemioły  było  prawie  zupełnie  nieznane  starożytnym  Grekom 
i Rzymianom.  Jemiołę, jako  roślinę  magiczną  „odkryli "  druidzi. 
Dawni  Gallowie  i Brytowie  czcili  święte gaje dębowe,  z  których 
szóstego  dnia  po  nowiu  księżyca,  odziani  w  białe  szaty  kapłani, 
złotymi  sierpami  ścinali  jemiołę  czyli    jak  uważali    dar  nie
bios.  Co  jednak  ciekawe,  niektóre  podręczniki  twierdzą,  że  je
mioły  na dębach  rosną  niezmiernie  rzadko,  a udało  mi  się  nawet 

MIEJSKI E  BRD 
W  grudniu  odbyły  się  mistrzostwa  Ustronia  szkół  podstawo

wych  i gimnazjów  w  Turnieju  Bezpieczeństwa  w  Ruchu  Drogo
wym  polegające na wykazaniu  się  poprawnąjazdą na  rowerze  na 
torze  przeszkód  i rozwiązaniem  testu  o  przepisach  ruchu  drogo
wego.  Niestety  na  start  zdecydowały  się  jedynie  SP2  i  SP5 
z  Lipowca  oraz  G2.  Tak  więc  z  góry  bez  walki  gimnazjaliści 
z „dwójki " zapewnili  sobie awans do zawodów  rejonowych.  Wy
stępowali  w  składzie:  Piotr  Misiuga,  Paweł  Ferfecki  i  Maciej 
Wasilewski,  czyli są to byli reprezentanci  SP2 w turniejach  BRD, 
a przecież  szkoła  ta odnosiła  w  tych  rozgrywkach  spore  sukcesy. 
Opiekunem  drużyny  w  G2 jest  S ławomir  Krakowczyk. 

Nic  więc  dziwnego,  że  reprezentanci  SP2  nie  dali  szans  dru
żynie  z  Lipowca.  Wygrali  zdecydowanie  zdobywając  149  pkt. 
Drugie  miejsce zajęła druga  drużyna  SP2  z zdobytymi  137  pkt., 
natomiast  trzecie  SP5  z  dorobkiem    3  pkt.  Pierwsza  drużyna 
SP2  wystąpiła  w  składzie:  Krzysztof  Kalisz,  Paweł  Waszek, 
A r tu r  Podżorski.  Opiekunka  drużyny  Ewa  Gruszczyk  stara  się 
zbudować  nową  drużynę,  by  nawiązać  do  sukcesów  z  lat  ubie
głych.  Jak  sama  twierdzi  ma  obecnie  sześciu  chłopców  rokują
cych  spore  nadzieje,  jednak  wszystko  będzie  zależało  od  syste
matyczności  treningów.  Obecnie  zwycięskie  drużyny  z SP2  i G
2  przygotowują  się do  turniejów  rejonowych.  (ws) 
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Jemioł a  na tl e Równicy .  Fot . W. Sucht a 

wyczytać  w  jednej  z  botanicznych  encyklopedii,  że  w  naszym 
kraju  nie  odnaleziono  jemioły  rosnącej  na  dębie  rodzimego  ga
tunku.  Jako  roślina  pozbawiona  korzeni  i zielona  nawet  wtedy, 
kiedy  „zamieszkałe"  przez  nią  drzewo  traci  liście, jemioła  stała 
się  symbolem  nieśmiertelności.  Uważana  jest  także  za  symbol 
życia  i  odrodzenia,  cudowny  lek  na  wszystkie  choroby  i  tali
zman  odpędzający  złe  duchy,  chroniący  przed  czarami  i  czarną 
magią.  Więdnąc jemioła  żółknie,  a  że  blisko  temu  kolorowi  do 
barwy  złota, wierzono  dawniej,  iż gałązka jemioły jest  pomocna 
w odnajdywaniu  ukrytych  skarbów.  Ziele jemioły  (lub  wyciągi  z 
tej rośliny) stosuje się w  leczeniu  wysokiego  ciśnienia  i miażdży
cy, a substancje  zawarte  głównie  w jej  owocach  mają  właściwo
ści  narkotyczne  i trujące. 

Z  krajów  nordyckich  przywędrował  do  nas  staiy  zwyczaj  wie
szania na Boże Narodzenie jemioły  pod sufitem, co odpędzać  mia
ło od  domu  wszelkie  uroki  i demony.  Pod  takąjemiołą  można  się 
ponoć bezkarnie całować, zrywając za każdym  pocałunkiem  jeden 
owoc.  Nie  do  końca jest  jasna  „bezkarność"  owych  pocałunków, 
tym  bardziej  że  jemioła  to  także  symbol  płodności,  co  powinni 
mieć  na uwadze  wszyscy  zainteresowania  taką  formą  nawiązywa
nia  kontaktów  z  płcią  przeciwną.  Kulisty  owoc  jemioły  zawiera 
lepki, kleisty miąższ  i jest  przysmakiem  ptaków, które  przyczynia
ją  się  do  rozsiewania  jemioły.  Robią  to  na  dwa  sposoby    albo 
ocierając o gałąź dziób, do  którego  przykleiło  się nasionko,  albo... 
cóż,  nasiona  nie  są  trawione  przez  ptaki,  więc  po  przejściu  przez 
cały  układ  pokarmowy,  wydalane  są wraz z odchodami  i przykle
jają się do gałęzi,  aby  „wpi ć  się" ssawką  w drzewożywiciela.  Po
zostaje mi tylko na zakończenie  życzyć wszystkim  słodkich  buzia
ków  pod jemiołą!  Aleksander  Dorda 

Spor o  kolędnikó w  pojawił o  się  w  ty m  rok u  w  Ustroniu .  Nie
którz y  przyjeżdżal i  z  okolicznyc h  miast .  Jak  sami  twierdzą , 
kolędowani e to sposó b na popraw ę swojeg o  losu . Trzeba się 
jedna k  odpowiedni o  przygotować ,  a wted y w godzin ę  możn a 
zarobi ć  nawet 50 zł. Wszystk o zależy jedna k  od tego , czy ko
lędni k  potraf i wzbudzi ć  sympatię .  Fot . W. Sucht a 
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Przejażdżk a zaprzęgie m  Mikołaj a  by ł nie  lada  atrakcją . 

MIKOŁA J W  HERMANICACH 
Grudzień jest miesiącem  najbardziej lubianym przez dzieci. Cały 

rok  czekają  na  odwiedziny  starszego,  brodatego  Jegomościa  oraz 
„aniołka" przynoszących prezenty.  Dla dzieci z przedszkola w  Her
manicach  grudzień  również  był  pełen  niespodzianek.  Już  na  po

DZIEŃ GÓRNIKA W SP6 
2 grudnia  odbyła  się uroczysta  akademia  z udziałem  zaproszo

nych górników:  Leona  Adamczyka,  Romana  Kuczery,  Edwar
da  Rusią  z  KWK  Jankowice,  którzy  przybyli  w  galowych  mun
durach.  Występy  uczniów  były  przeplatane  opowieściami  o  cięż
kiej  pracy  w  kopalni,  maszynach  górniczych  i historii  górnictwa 
na  Śląsku.  Goście  omówili  swoje  mundury  i akcesoria  górnicze 
oraz  rozdali  dzieciom  słodycze. 

18 stycznia  2003  r. o  godz.  19.00 
w  sali OSP  Ustroniu  Polanie odbędzie  się 

II I   B A L  S Z K O L N Y 
Gimnazjum  Nr  1 w  Ustroniu 

Bilety  w  cenie  50  zł  są do  nabycia w  sekretariacie
gimnazjum  w  godz.  7.3015.00.   t  f 

Bilety  można zamówić  także  1  /  J k r 

telefonicznie  pod  numerem

czątku  miesiąca  dzieci  zostały  zaproszone  do  MDK  „Prażaków
ka"  na  przedstawienie  pt.  „Królow a  Śniegu"  i poczęstowane  sło
dyczami.  Kolejną  niespodzianką  była wizyta  górnika,  dziadka  na
szych  przedszkolaków,  który ciekawie opowiadał  dzieciom  o swo
jej pracy. Pokazał mundur galowy, sprzęt  i ubranie robocze.  Dzieci 
złożyły mu życzenia z okazji Dnia Górnika  i wręczyły  własnoręcz
nie wykonaną  laurkę. 

Kolejnym  gościem,  który  odwiedził  przedszkolaków  był  poli
cjant z psem  Aresem. Objaśniał on dzieciom, jak należy się  zacho
wać podczas  spotkania  z obcym  psem. Jednak  najbardziej  oczeki
wany  przez dzieci  był  Mikołaj.  Przyjechał  on  do  przedszkola  wo
zem  zaprzężonym  w  konie  i  obdarował  dzieci  wspaniałymi  pre
zentami.  W  podziękowaniu  za  przybycie  przedszkolaki  zaprezen
towały swoje umiejętności:  recytowały  wiersze, śpiewały  piosenki 
i tańczyły. Mikołajowi bardzo spodobał  się występ Oli, która  grała 
na  skrzypcach.  W  zamian  za  występy  Mikołaj  woził  swoim  za
przęgiem  wokół  przedszkola. 

Na  zakończenie  roku  2002  nauczycielki  zorganizowały  spo
tkanie  wigilijne.  W  miłej atmosferze  dzieci  miały  okazję  poznać 
tradycje  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Składano  sobie  wzajemnie 
życzenia, był słodki poczęstunek  i tradycyjny opłatek oraz wspólne 
kolędowanie.  A  w  Nowym  Roku  2003  czekają  na  dzieci  nowe 
atrakcje.  Marzena  Szlajss 

JASEŁK A W  JEDYNCE 
„Jest taki dzień" śpiewały niegdyś Czerwone Gitary. O tym  dniu, 

dniu  Bożego Narodzenia opowiadajątradycyjne jasełka.  W  Szkole 
Podstawowej  nr  1 zorganizowano  j e  w  tym  roku  20  grudnia. 

W świątecznie przystrojonej auli odświętnie  ubrana  młodzież
przedsmak  nadchodzących  Świąt.  Zabrzmiały  kolędy  w  trady
cyjnym  opracowaniu  lecz  też w  aranżacji  bardziej  nowoczesnej. 
Całość  przygotowała  siostra  Aneta  Folkert  oraz  Kar ina  Wow
ry.  Do  pracy  włączyło  się  wiele  osób:  w  przygotowaniu  sceno
grafii pomagali  zarówno nauczyciele,  przede wszystkim  Dariusz 
Gięrdal  i A leksandra  Przeźmińska,  jak  i  uczniowie. 

Śpiew młodzieży  i akompaniament  przygotowała  wraz z s. Ane
tą  Mario la  Dyka.  W  przedstawieniu  wykorzystano jasełka  przy
gotowane,  zaśpiewane  i zagrane  przez  klasę  trzecią  pod  kierun
kiem  Ewy  Lankocz. 

Wiele znanych  nam  z  innych  wykonań  utworów  zyskało w  tym 
dniu  nowe, bardziej aktualne  i mające szkolne odniesienia  teksty. 
Ich autorkąjest siostra Aneta.  Wiele osób  wykonało  detale  deko
racji,  przyczyniając się  do  końcowego,  znakomitego  efektu. 
  Cieszę  się  z  tej  współpracy,  z  tego,  że  tak  wiele  dzieci  włą
czyło  się  w  przygotowania    stwierdziła  s.  Aneta.    Czasem 
były  to  drobiazgi.  To  wszystko  j ednak  składa  się  na  całość. 

Trzeba  dodać    bardzo  dobrą  całość.  Prostymi  środkami  udało 
się  bowiem  znakomicie  skomponować  prawdziwą    nie  bójmy 
się  tego  słowa   scenografię  i spójny  spektakl.  Młodzież  ze  swa
dą  wcielała  się w swoje  role,  a przecież  były  bardzo  trudne    nie
zależnie  od  lekkiej, jasełkowej  formy  przedstawienia. 

Poza  tym  udział  wielu  osób  na  pewno  przyczynił  się  do  stwo
rzenia  prawdziwie  świątecznej,  rodzinnej  atmosfery  podczas 
przedstawienia  i po jego  zakończeniu,  kiedy  składano  sobie  ży
czenia.  Pewnie  trudno  było  potem  wrócić  do  klasy, gdyż  umysły 
wszystkich  musiały  być  zaprzątnięte  myślą  o  Świętach.  (ag) 

Każda scen a był a piękni e skomponowana .  Fot . A. Gadomsk a 
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Tak  to  pamiętam 
Józef  Szymaniak,  au tor  poniższych  wspomnień,  przez  wie

le  lat  związany  był  z  ustrońską  Kuźnią. 

Zobligowany  przez czytelników,  czy  ta „Niczego  sobie"  zosta
ła zaakceptowana  przez narzędziowców,  odpowiadam:  na  nowym 
stanowisku   ślusarza  „Niczego  sobie"  przyuczał  do zawodu  pra
cownik  o nazwisku  Ewald  Busek,  były  kelner pracujący już  kilka 
lat  w  nowym  zawodzie.  Pod  względem  budowy  miał  tylko  dwa 
wymiary  porównywalne  z  uczennicą:  w  talii  i numerze  butów,  w 
pozostałych  dominowała  ona.  Mówiąc  obrazowo  przypominał 
Charlie  Chaplina,  a  w  terminologii  bokserskiej  zaliczyłbym  go 
do  wagi  koguciej  (tych  kogutów  odmiany  japońskiej).  On  sam, 
po  zmianie  zawodu  dość  szybko  osiągnął  wysoki  poziom  kwa
lifikacji . Był człowiekiem  ambitnym,  ale  również  bardzo  czułym 
i podejrzliwym  na  punkcie  swojego  image'u.  Oczywiście,  jak  to 
w  życiu  bywa,  zawsze  znajdą  się  jacyś  kawalarze,  którzy  tylko 
czyhają  na  okazję,  aby  zrobić  kogoś  w  „balona".  W  tym  czasie 
nieopodal  stanowiska  pracy  mistrza  i  uczennicy  było  stawisko 
ślusarzy produkujących okrojniki. Na  najbliższym sąsiednim  sta
nowisku  pracował  jeden  z  najlepszych  w  tej  branży  fachowiec  
Sikora „ z Wiseł" (z Wisły). Otóż ten  Sikora był jakby  urodzonym 
autorem  i aktorem  komedii.  Podejrzewam, że gdyby  mistrz  Dzie
woński  znał Sikorę,  to ten  miałby  zapewnione  występy w  kabare
cie  „Dudek".  Na  czym  polegała  „gra"  Sikory?  Otóż  podchodził 
on do „Niczego  sobie" pod  nieobecność  Ewalda  i w poufale  kon
fidencjonalnym tonie udzielał  rad, żeby pracowała wydajnie, gdyż 
jest  pod  ścisłą  obserwacją  kierownika,  a  z  nim  nie  ma  żartów. 
Dziewczyna  pracowała  więc  bardzo  rzetelnie  i wkrótce  osiągnę
ła  wydajność  10 do  11.  matryc  na  dniówkę  przy  niepisanej  nor
mie  9  1 0.  Teraz  wkraczał  do  akcji  Sikora  i  pod  nieobecność 
„Niczego  sobie"  w  równie  konfidencjonalnym  tonie,  przy  rów
noczesnym  poklepywaniu  po  plecach  Ewalda  Buska  informował 
go,  że  jest  niedobrze,  bo  kierownik  śledząc  bacznie  wydajność 
doszedł  do  wniosku,  iż  „Ona"  jest  lepsza  od  ciebie,  Ewaldku 
i być  może...  no,  wiesz,  różnie  może  być... 

Ziarno  niepokoju  zostało  zasiane,  padając  na  podatny  grunt. 
Od  tej chwili  Busek zaczął patrzeć „bykiem" na swoją  podopiecz
ną. „Niczego  sobie", widząc  i czując jawną  wręcz  agresywnąnie
chęć nauczyciela  do swojej osoby   udała  się do Sikory  o  pomoc, 
prosząc  o  radę, jak  ma  dalej  postępować  i zarazem  pytając,  czy 
nie  wie  on  przypadkiem  o  przyczynach  jego  niechęci  do  niej. 
W  tym  miejscu  muszę  wyjaśnić,  że  Sikora  wyglądem  przypomi
nał  co  najmniej  świętego.  Wzrost  ponad  180  cm,  kręcone  blond 
włosy, okrągła o bardzo  regularnych  rysach  rumiana twarz,  z  któ
rej  patrzyły  duże,  niebieskie  oczy  jakby  zdziwionego  dziecka. 
Usta  ozdabiały  rzędy  ładnych  zębów,  które  mogłyby  być  ozdobą 
niejednej  „misski".  To  wszystko  razem  wzięte  plus  umiejętność 
modulowania  głosu  podczas  swoich  „podpuchów"    łącznie 
z doskonałą  mimiką twarzy dawało gwarancję, że jego ofiary trak
towały  go  jak  swojego  najbliższego  przyjaciela  i  spowiednika. 
Otóż  na zadane  przez „Niczego  sobie"  pytanie,  Sikora  ze  współ
czującą miną wyjaśnił, że wcale się nie dziwi, że Ewald  się na  nią 
boczy.  „Widzom  sami, jak  się  Ewald  ni mo  boczyć,  kiedy  mówią 
do niego  Busek,  a on  się nazywa  Bucek   a  po drugi,  on  mo  skle
roza,  a nikt  mu  nie  współczuje". 

„Niczego  sobie", jak  to  kobieta,  „ z mety"  zadziałała,  podeszła 
do  Ewalda  i rozpoczęła  tymi  słowy:  „Jo  wiem,  panie  Bucek  (w 
tym  momencie  Buskowi  ciśnienie  podskoczyło  chyba  do  więźby 
dachowej matrycowni),  że pan mo sklerozę  i nikt panu  nie  współ
czuje"  i dalej ciągnęła: , j o  wiem,  to jest  przykro choroba,  bo  mój 
tata  też  ma  sklerozę,  bierze  zioła  i jakby  pan  chciał,  to  mogłaby 
tych  ziół  panu  przynieść". 

To,  że  „ona"  mogła  tyle  tych  słów  wypowiedzieć  należy  za
wdzięczać  tylko  temu,  że  Ewaldowi  już  po  słowie  „Bucek"  po
ciemniało w oczach,  a po stwierdzeniu,  że ma sklerozę,  po  prostu 
go  „zapowietrzyło".  Jak  przyszedł  do  siebie  po  słowach  o  zio
łach,  to jak  nie  chlusnął  potokiem  wiązanek, w  których  córa  Ko
ryntu  (przełożona  na język  Polski...)  było jednym  z  najaksamit
niejszych  określeń  pod  adresem  „Niczego  sobie".  Ewald  się  drze 
i  dziwnie  podskakuje,  „Niczego  sobie"  z  wystraszonymi  oczy
ma,  nie wiedząc,  o  co  chodzi    rzewnie  płacze,  a  Sikora  tymcza
sem,  stojąc  z  boku  z  twarzą  wyrośniętego  cherubinka,  patrzy 
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z  niby  to  zdziwioną  miną  na  rozgiywającą  się  scenę,  udając,  że 
nie  wie,  o co  chodzi... 

Oczywiście,  o  tym  wszystkim  dowiedziałem  się  po  fakcie. 
Zgodnie  ze  swoim  zwyczajem,  że  należy  w  takich  sytuacjach 
rozwiązywać  sprawy  personalne  przy  otwartej  kurtynie,  zwoła
łem wszystkich  zainteresowanych,  wyjaśniając im, że miał  to  być 
„ubaw"  a  nie  zamiar  wyrządzenia  przykrości  którejś  ze  stron. 
Sprawa  była  o  tyle  ciekawa,  żc  był  to  pierwszy  przypadek  za
trudnienia  kobiety w zawodzie  do  tej poiy  zarezerwowanym  wy
łącznie  dla  mężczyzn.  Tak  więc  „Niczego  sobie"  i Ewald  przy
czynili  się do otwarcia drzwi  tego zawodu  dla kobiet.  I to  byłoby 
szczęśliwe  zakończenie  historii  z  „Niczego  sobie"... 

Al e  dalej  pozostała  pamięć  „prozy"  z  minionych  lat. 
Koniec  lat  40.  i początek  50.  to  okres  szczytowego  nasilenia 

ideologicznego  „zamordyzmu",  czyli  bezpardonowego  rozpra
wiania  się  z  ludźmi  na  wysokich  stanowiskach  kierowniczych 
pochodzenia  nierobotniczego, jeżeli  nie byli  posłusznymi  człon
kami  rządzącej wszechwładnie  PZPR. Na co dzień  odbywało  się 
to  w ten  sposób,  że  zdejmowano  tychże  „nieprawomyślnych"  ze 
stanowisk,  obsadzając  ich  miejsca  ludźmi  zaufanymi,  bezkry
tycznie  wykonującymi  odgórne  polecenia,  przy  czym  kwalifika
cje  zawodowe  nie  odgrywały  tutaj  dominującej  roli. 

Wszystkie  takie  zmiany  personalne  były  dokonywane  w  opar
ciu  o  perfidnie  opracowaną  doktrynę,  która  polegała  w  zasadzie 
na  dwóch  założeniach: 

1. Dyrektorem  naczelnym  ma być „swój", czyli może być  mier
ny, ale  musi  być  wiemy  i bezgranicznie  posłuszny. 

2. Zastępcą  musi być najlepszy fachowiec, nawet z  odstępstwem 
od  warunków  stawianych  dyrektorowi  naczelnemu  ale  tylko  do 
czasu  wyszkolenia    przyuczenia  pracownika  „ideologicznie  po
prawnego". 

I  w  tym  miejscu  opisane  stosunki  pasują jak  ulał  do  sytuacji, 
kiedy  to  w  1950  r.  po  zwolnieniu  się  stanowiska  dyrektora  na
czelnego  (dotychczasowy  dyrektor  inż.  Kossowski  przeszedł  do 
nowopowstałego  Zjednoczenia  Przemysłu  Motoryzacyjnego 
w  Warszawie)  mianowano  na  to  miejsce  Jana  Wiesnera  znanego 
jeszcze  sprzed  wojny  działacza  związkowego.  Jak  z  kartoteki 
osobowej wynika,  w rubryce  wykształcenie  miał on  wpisane  (cy
tuję):  „ 8  klas  szkoły  ludowowydziałowej".  Był  on  dyrektorem 
naczelnym  od  I  czerwca  1950  r.  do  śmierci,  czyli  do  5  lutego 
1952  r. 

Ceremonia  pogrzebowa  (zmarłego  dyrektora)  była  pierwszą 
świecką  w  dziejach  Kuźni  Ustroń,  a  mowę  mistrza  ceremonii 
zlecono  Władysławowi  Richertowi.  Z  tego  niewątpliwie  smut
nego  obrzędu  wypada  wspomnieć  o  zabawnym  akcencie,  kie
dy  to jeden  z  działaczy  partyjnych  swoje  przemówienie  poże
gnalne  zakończył  słowami  „Bądź  zdrów  towazysu"  (mówca 
seplenił). 

Opisane  na  wstępie  założenie  (drugie),  że  zastępcą  dyrektora 
musi  być  najlepszy  fachowiec    moim  zdaniem  wcale  nie  było 
takie głupie.  Rozpatrując zagadnienie  na przykładzie  nietuzinko
wego  zakładu, jakim  była  Kuźnia  Ustroń,  zastosowanie  tej  dok
tryny  nie  spowodowało  zakłóceń  w  ekonomicznotechnicznym 
rozwoju  Zakładu.  Najlepszy  fachowiec,  inż.  Jan  Jarocki  dalej 
w  branży  był dyrygentem  z ogromnym  autorytetem.  Jak  na  auto
rytet  przystało,  wygrał  swój  program  rozwoju  zakładu  z  wszyst
kimi  ideologicznymi  „suflerami"  i  „inspicjentami"  (oczywiście 
kosztem  zdrowia).  Z  perspektywy  czasu  wydaje mi  się, że  gdyby 
kolejne  rządy, przed  i po  transformacji  ustrojowej,  przestrzegały 
przynajmniej tej zasady,  że ekonomia  i postęp  techniczny  to  jak
by  partytura,  której  autorami  powinni  być  nie  ideolodzy  a  kom
pozytorzy,  a  zespołem  wykonawców  winni  kierować  dyrygenci 
a nie prelegenci,  to być może  nie musielibyśmy  płacić  frycowego 
za efekty pracy „zasłużonych  i chcących  się sprawdzić",  za  decy
zje personalne  trudne  do  logicznego  uzasadnienia. 

W  końcu  to od  umiejętności  kierowcy  a  nie  właściciela  zależy 
jak  długo  pojazd  będzie  sprawny  i  czy  pasażerowie  dojadą  do 
celu  cali  i  zdrowi. 

W  tamtych  czasach  rola  właściciela  polegała  na  planowaniu, 
aby  pojazd  poruszał  się  tylko  po  drogach  krajowych  i aby  radio
odbiornik  nie  „łapał" Głosu  Ameryki,  BBC  i Radia  Wolna  Euro
pa.  Obowiązujący  wtedy  kompas  miał  wskazówkę  pokazującą 
tylko wschód. Na  nasze szczęście  dzisiaj ten  kierunek już nie jest 
obowiązkowy.  Józef  Szymaniak 
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Końcem  roku  członkowie  Koła  Ustroń   Wisła  Polskiego 
Związku  Wędkarskiego  podsumowali  swoją  działalność w 
2002  r.  To  był  udany  rok   wędkarze  złowili  taaaakie  ryby, 
zorganizowali  ciekawe  zawody,  zarybiali  i pilnowali  Wisły 
oraz  potoków. 

Na  zebraniu  sprawozdawczym  dyskutowano  też  o  proble
mach. Zdaniem  naszych  wędkarzy  nieodpowiednio  rozdziela
ne  są  pieniądze z okręgu,  nie  wszystkie  posunięcia  bielskiego 
zarządu  korzystnie  wpływają  na  stan  zarybienia,  gospodarz 
rzeki  i jej dopływów  prowadzi  prace  remontowe  ze szkodą  dla 
środowiska. 

Wędkarze zebrali się w jednej z sal MDK „Prażakówka", a wśród 
nich  byli  zaproszeni  goście:  Leszek  Polakowski,  prezes  Zarządu 
Okręgu  BielskoBiała  PZW,  Krzysztof  Gawlik,  prezes  do  spraw 
zatybiania  bielskiego  okręgu  oraz  gospodarz  prezes  ustrońsko
wiślańskiego  Koła  PZW  Władysław  Sanecki.  Przewodniczącym 
zebrania został Jan Gogółka, sekretarzem Henryk  Karasek. W skła
dzie komisji  mandatowej znaleźli  się  Rudolf  Polok,  Marek  Suro
wiec, a członkami komisji uchwał i wniosków został i: Karol  Drózd, 
Bronisław  Żmijewski, Andrzej  Kubok. 

H. Karasek  w  imieniu  kapitana  sportowego  Koła odczytał  spra
wozdanie  z przeprowadzonych  imprez,  w  których  łącznie  brało 
udział  151 wędkarzy.  W zawodacli  spławikowych   o  mistrzostwo 
Koła wygrali:  Andrzej  Jaszowski,  Jan  Goliszewski,  w  towarzy
skich:  Jan  Szturc,  Władysław  Chraśc ina,  Dawid  Andrzej, 
w  zawodach  muchowych  o  mistrzostwo  Koła:  Henryk  Dworak, 
H. Karasek,  Marek  Surowiec, w towarzyskich: Stanisław  Jurzy
kowski,  K.  Surowiec,  H.  Karasek.  W  sprawozdaniu  napisano,  że 
coraz większym  zainteresowaniem  cieszą się zawody  na  Dunajcu, 
gdzie S. Jurzykowski  złowił  liczącą  112 cm  i ważącą  13 kggłowa
cicę  największą rybę złowioną  przez członka  Koła.  Ustroniacy i 
wiślanie godnie  reprezentują swój teren  na zawodach  okręgowych 
i krajowych. 

Prężnie działał  klub  mucho wy  Koła.  W  pracę  zaangażowanych 
jest  12 osób, które spędziły  171 godzin na zarybianiu  i odłowach  w 
potoku  Dziechcinka,  Jawornik  i na  rzece  Wiśle.  Zorganizowano 
dwie wycieczki  i wyjazd na zawody  na Dunajcu. Pracę  podsumo
wano przy pieczonym  baranie. 

Wędkarze walczą  też z kłusownictwem.  W  Kole aktywnie  dzia
ła  13 strażników, którzy przeprowadzili  34 kontrole  przestrzegania 
ustawy o rybactwie śródlądowym.  Skontrolowano  77 osób,  odno
towano  19 przypadków  nielegalnego  łowienia.  10 razy  patrolowa
no potoki  i rzekę z policją. W 2003 roku strażnicy z Koła  chcieliby 
wyeliminować  ze  swoich  szeregów  osoby  nieaktywne,  zacieśnić 
współpracę  z policją, nawiązać ze strażą  miejską. 

Następnie głos zabrał prezes  W. Sanecki,  który mówił o zmniej
szającej się  liczbie  członków,  obecnie  do  Koła  należy  98  wędka

JUBILEUSZOW E 
SPOTKANIE W SP1 

1 marca o godz.  10.00  odbę
dzie  się  uroczyste  spotkanie 
byłych uczniów Szkoły  Podsta
wowej nr 1 z okazji  40Iecia 
budynku  szkoły. Z tej  okazji 
dyrekcja  i grono  pedagogiczne 
SP1  zwracają  się  do  absol
wentów, którzy w swojej karie
rze  szkolnej  byli  świadkami 
przeniesienia  szkoły z budyn
ku  na  rynku  do  nowego  przy 
ulicy  Partyzantów.  Ci  spośród 
absolwentów,  którzy  chcieliby 
spotkać się w swoim  klasowym 
gronie  proszeni  są  o kontakt 
z dyrekcją  szkoły. 

16 stycznia  Ustrońskie  Koło 
Polskiego Klubu  Ekologiczne
go  zaprasza  na  prelekcję  mgr 
K. Romańczykze  Śląskiej Ligi 
Walki z Rakiem  pt.  „Przyczy

j ¿¡, , 

EKOLODZY 
ZAPRASZAJ Ą 

ny powstawania  i zapobieganie 
chorobom  nowotworowym  na 
podstawie badań w wojewódz
twie  śląskim".  Spotkanie  roz
pocznie  się  o  godz.  16.30 
w  Ośrodku  Edukacji  Ekolo
gicznej  „Leśnik" w Ustroniu 
Jaszowcu. 
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Zawod y wędkarski e w Ustroniu .  Fot. W. Sucht a 

rzy,  i braku  zainteresowania  ze  strony  młodzieży.  Stwierdził,  że 
jest  to  niepokojące,  ale  nie  odbiega  od  standardów  krajowych. 
W kolejnym roku nacisk zostanie położony właśnie na pracę z mło
dzieżą.  Przyjęto sprawozdanie  z działalności  Zarządu oraz  budżet 
na  rok 2003,  który  zreferowała jedyna  kobieta  należąca do Koła 
skarbnik  Elżbieta  Tyrna. 

W  trakcie  dyskusji  najdłużej rozmawiano  o niewłaściwym  zda
niem  naszych  wędkarzy,  rozdziale  pieniędzy  na  zarybianie.  Udo
wadniali,  że  wpuszcza  się  nieodpowiednie  gatunki  ryb,  do  tego 
w miejscach, w których nie mająszans przeżyć. Zbyt dużo  idzie na 
zarybianie  rejonów,  gdzie  nie  ma  zbyt  dużego  zainteresowania 
wędkarstwem  i opieką nad łowiskami. Rzeka na wiślańsko  ustroń
skim  odcinku,  traktowana jest  po  macoszemu, a  to  przecież  tutaj 
odbywa się najwięcej zawodów, organizowanych  przez koło, okręg, 
a  nawet  krajowych.  Swoje  rozgrywki  organizują  tu  również  węd
karze z  innych okręgów. Czasem  nielegalnie.  Bywa, że  miejscowi 
wędkarze  nie  mogą  przeprowadzić  zawodów.  Jak  na  tak  eksplo
atowany  odcinek, jest  u nas za mało  ryb. 

Ustalono, że terminy zawodów  organizowanych  przez  inne koła 
czy okręgi  PZW, uzgadniane  będą z miejscowym  klubem.  Władze 
okręgu  wezmą  pod  uwagę  wnioski  Koła  Ustroń  Wisła  na  temat 
bardziej  efektywnego  zarybiania.  Czuwać  będzie  nad  między  in
nymi  Jan  Goliszewski z Koła Ustroń  Wisła, członek  komisji  do 
spraw  zarybiania władz  okręgowych. 

Wędkarze  wyrazili  też  zaniepokojenie  sposobem  prowadzenia 
prac na Wiśle  i niektórych potokach. Po remontach  pozostają beto
nowe  cieki,  w  których  ryby  nie  mają  szans  przeżyć.  Przykładem 
może  być potok  Bładniczka w centrum  Ustronia. Niestety  gospo
darz wód  traktuje wędkarzy jak  intruzów, a powinien zasięgać opi
nii  i powiadamiać  o prowadzonych  pracach, żeby w razie  koniecz
ności można było wyłowić  i przenieść ryby. Zaproponowano,  żeby 
zacząć  współpracę z firmami,  które  te  remonty  przeprowadzają 
i z nimi  uzgadniać  terminy. 

Podczas  zebrania  dyskutowano  również  o zbyt  dużej  wysoko
ści niektórych opłat, wysłuchano  sprawozdania z działalności  Za
rządu  Okręgu  i pochwał  dla  miejscowych  strażników   najlep
szych  w okręgu,  rozmawiano  o planach  na najbliższy rok.  Mimo, 
iż w  zebraniu  uczestniczyło  niecałe  30%  członków  obrady  były 
owocne.  Monika  Niemiec 

M u s i e  B a r 

Każdy  piątek, 
sobota, niedziela  od  21.00 

tel .

USTROŃ, ul. Ogrodowa  9A 

tel./fax(033)85436 40 
Rok zalo2ema 1989  85138 69 

KSEROKOPIE:  A4   AO 
KSERO  LASER  KOLOR 

PIECZĄTKI,  WIZYTÓWKI 
AUT0RYfSDEALE R  nasliuat.ee 

10  Gazeta  Ustrońska  9  stycznia  2003 r. 



NIEKONIECZNI E 
RAZE M 

Rozmowa  z Tomaszem  Dyrdą,  lekarzem  pediatrą 

Po  przeczytaniu  ar tyku łu  „Razem  urodz imy  dziecko",  k tóry 
ukazał  się w świątecznym  numerze  Gazety  Ustrońskiej,  chciał
by  się  Pan  podzielić  uwagami  na  temat  porodów  rodz innych. 
Nie  popiera  Pan  obecności  męża  na  sali  po rodowe j? 
Jako  lekarz  pedjatra  przez  dwa  lata  pracowałem  na  oddziale  po
łożniczym  we  Wrocławiu.  Wzywano  mnie  do  każdego  porodu. 
Przez  ten  czas  zdobyłem  wiele  doświadczeń  i  byłem  świadkiem 
bardzo  różnych  reakcji.  Z  tej  perspektywy  twierdzę,  że  nie  każdy 
mężczyzna  jest  przygotowany  na  to,  żeby  asystować  żonie  przy 
porodzie. 
Czy  można  sprawdzić  wcześniej, kto  może, a  kto  nie  powin ien? 
Na  to  pytanie  muszą  sobie  odpowiedzieć  sami  małżonkowie.  Ro
zumiem, że kobieta chce, żeby  mąż był  przy niej. Ja  sam  asystowa
łem  przy  narodzinach  wszystkich  moich  dzieci  i żona  była  zado
wolona.  Mówiła,  że  pewniej  się  czuła.  Jednak  ja,  jako  lekarz,  je
stem  przyzwyczajony  do  pewnych  widoków  i sytuacji. 
Dlaczego  asystowanie  przy  narodz inach  dziecka  może  być  dla 
niektórych  zbyt  si lnym  przeżyciem? 
Ni e  czarujmy  się.  Sam,  proces  porodu,  dla  osób  patrzących 
z boku, jest  mało  estetyczny.  Czysta  fizjologia  krew,  specyficzne 
zapachy.  Pamiętajmy, że  mąż  i żona  to nie tylko matka  i ojciec,  ale 
kobieta  i mężczyzna,  których  wzajemne  relacje  wykraczają  poza 
rodzicielstwo.  Jeśli  mężczyźnie  poród  ma  się  źle  kojarzyć,  lepiej, 
żeby  w  nim  nie  uczestniczył. 
J ak  reagują  panowie  na  sali  po rodowe j? 
W  większości  przypadków  sprawdzają  się. Oni  podtrzymują  żonę 
na duchu, personel  powinien  tak wszystko zorganizować,  żeby  nie
przyjemne wrażenia  zminimalizować.  Dlatego też mąż stoi  zazwy
czaj  przy  głowie  żony.  Jeden  z  panów  mówił  mi  o  poczuciu  bez
radności,  o  tym,  że  nie  za  bardzo  wiedział,  co  ma  robić,  kiedy  wi

dział  żonę cierpiącą.  Inny  mężczyzna  uparcie  pozostawał  przy  żo
nie, mimo  że  raz  i drugi osunął  się na ziemię. Trzeba go było  cucić. 
Al e  żeby  chodzić  do  szkoły  rodzenia  nie  t rzeba  mocnych  ner
wów? 
Oczywiście.  Polecałbym  panom  uczestniczenie  w  zajęciach.  Po
ród  jest  tylko  jednym  z  wielu  poruszanych  tematów.  Można  się 
dowiedzieć, jak  opiekować  się  żoną  podczas  ciąży, co  trzeba  ku
pić  i jak  zajmować się noworodkiem.  Również jak  wspierać  mło
dą  mamę  przy  karmieniu  piersią. Zauważyłem,  że  kiedy  zaczyna
łem  pracę jako  lekarz  pediatra,  a  było  to  piętnaście  lat  temu,  ko
biety  najczęściej  karmiły  piersią  trzy  miesiące.  Dzisiaj  co  naj
mniej  pół  roku,  a większość  moich  pacjentek  przez  pierwszy  rok 
życia  dziecka.  Szkoły  rodzenia  dobrze  spełniają  swoją  rolę.  Kie
dy  pracowałem  na  oddziale  położniczym,  widziałem  różnicę 
w  zachowaniu  kobiet.  Te,  które  nie  były  przygotowane  i  rodziły 
pierwsze  dziecko,  często  reagowały  histerycznie.  Krzyki ,  szar
panina    sytuacje  wręcz  śmieszne  i  tragiczne  jednocześnie.  Za
chęcam  do  chodzenia  do  szkoły  rodzenia.  „Absolwentki"  są  zde
cydowanie  bardziej  opanowane. 

Co  by  Pan  powiedział  paniom,  k tóre  up iera ją  się  przy  poro
dzie  rodz innym? 
Kobietom,  które  chciałyby  wymóc  obecność  męża  w  porodówce, 
radziłbym  żeby  zrezygnowały.  Trzeba  porozmawiać,  zapropono
wać, ale  nie nalegać.  Panie  powinny  się zastanowić,  czy  rzeczywi
ście  kierują  się  rozsądkiem,  czy  może  modą.  Poród  rodzinny  to 
zbyt  poważna  sprawa, żeby  ulegać presji otoczenia,  czy  namowom 
koleżanki,  która  rodziła  z  mężem.  Jestem  tradycjonalistą  i  chciał
bym  zwrócić uwagę, że przez wieki  poród  był babską  sprawą.  Aku
szerki  zamykały  przed  mężczyznami  drzwi  i  nie  pozostawało  im 
nic  innego jak  tylko  czekać. 

IMoże  mężczyzna  stał  się  pot rzebny,  gdy  porody  przeniesiono 
z  domu  do  z imnych  szpi talnych  sal? 
To  prawda,  że  jeszcze  nie  we  wszystkich  szpitalach,  traktuje  się 
kobiety  tak jak  powinno.  I mąż może  towarzyszyć  żonie  w  szpita
lu, żeby  nie czuła się osamotniona,  bezradna.  Al e jeśli  nie czuje się 
na  siłach,  nie  musi  wchodzić  na  salę  porodową. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Mon ika  Niemiec 

LIST DO REDAKCJ I 
W Nowy Rok około godz. 23 szedłem  ulicą Partyzantów  i zoba

czyłem dwa kłębiące się ciała na boisku szkolnym.  Chwila zasta
nowienia,  co robić  i doszedłem  do wniosku, że nie będę  ryzyko
wał  i sprawdzał,  o  co  chodzi.  Kawałek  dalej  zadzwoniłem  na 
policję.  Opowiedziałem  o zdarzeniu  i zaznaczyłem,  że  dzwonię 
anonimowo.  Nie pytali  o nic, stwierdzili,  że już  jadą.  Myślę, że 
minęły jakieś  trzy minuty, kiedy, już  z daleka,  zauważyłem  pod
jeżdżający  samochód.  Przyznaję,  że  byłem zaskoczony:  szybka 
reakcja, żadnych pytań,  zero  formalności. 

Imię  i nazwisko  do wiadomości  redakcji 

O  komentarz  poprosi l iśmy  komendanta  Komisariatu  Policji 
w  Ustroniu  J a n u s za  Baszczyńskiego: 

  Nie  ma  się  czemu  dziwić.  Staramy  się  pracować  właśnie  w 
ten  sposób.  Nasze  patrole  nie  mogą  być wszędzie,  nie  są w  stanie 
pi lnować  każdego  domku  letniskowego,  kiosku,  sklepu.  O  to 
muszą  zadbać  właściciele,  wynajmując  firmy  ochroniarskie,  za
kładając  alarmy.  My  jesteśmy  po  to,  żeby  interweniować  tam, 
gdzie  coś  się  dzieje.  Podkreślam  po  raz  kolejny,  że  zapewniamy 
całkowitą  dyskrecję  i reagujemy nawet  na anonimowe  wezwania. 
W  tym  konkretnym  przypadku,  nic się akurat  nie działo,  ale  może 
nasz  przyjazd  zapobiegł jak iemuś  zdarzeniu.  (mn) 

S Y S T E M Y  A L A R M O W E  już  od  1,  złoteg o 
Promocj a  ograniczona ! 

Monitorin g  z  grup ą  interwencyjn ą 
ju ż  od  49,18  zł  nett o 

Szczegóły :  B iu r o  O c h r o n y  „ T i F O M " 
Cieszyn ,  ul .  Ustrońsk ą  22 

te i .  8512852,  0  501626820 

Komu ś  najwyraźnie j  przeszkadzał a  tablic a  informacyjn a  sto 
jąc a  dotą d  obo k  przystank u  na  ul .  3  Maja...  Nie  zanotowali 
śm y  wsza k  w  ostatnic h  dniac h  huraganowyc h  wiatrów .  Ten 
denerwując y poka z bezmyślne j niszczycielskie j sił y zwane j po 
prost u wandalizme m  ni e jes t  niestet y  odosobniony .  Jak  czę
st o jeszcz e będziem y stawal i bezradn i w oblicz u  efektówteg o 
typ u  „aktywności" ?  Fot . A.  Gadomsk a 
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POPIOŁ CZY PETARDA 
W  nocy z 30  na 31  grudnia,  o  czwartej  nad  ranem  wybuchł  pożar 

w  jednym  z  prywatnych  domów  w  Hermanicach.  W  środku  nocy 
ogień  wyrwał  ze snu  małżeństwo  z dwójką  małych  dzieci.  Schronili 
się  u  sąsiadów.  Na  miejscu  szybko  pojawiła  się  straż  pożarna 
i policja.  Przyczyny  powstania  pożaru  nie  są jeszcze  ustalone.  Do
chodzenie  prowadzi  ustroński  komisariat. Nasuwają się jednak  róż
ne przypuszczenia  na ten temat: bezmyślnie  rzucona petarda,  popiół 
wyniesiony  z kominka  poprzedniego  dnia,  a może  podpalenie? 

Mim o  zakazu  używania  fajerwerków przed  Sylwestrem,  już  od 
połowy  grudnia  dały  się  słyszeć  wybuchy.  Po  świętach  wystrzały 
się nasiliły  i nie pomogły  patrole  strażników  miejskich. Nie  pomo
gą, jeśli  sztuczne  ognie  będą  kupować  lub  dostawać  nieodpowie
dzialni młodzi  ludzie. A że brak  im wyobraźni,  przekonała  się  mię
dzy  innymi  mieszkająca przy  ul. 3  Maja  starsza  pani,  której  petar
da  wybuchła  prawie  pod  nogami.  W  tym  roku  szczęśliwie  nikt 
z  Ustronia  nie  trafił  na  pogotowie,  nie  było  rannych.  Były  jednak 
straty  materialne.  Również  w  Hermanicach  i  też  z  niewyjaśnio
nych  przyczyn  spaliła  się szopa, wcześniej  w pobliżu  słyszano  wy
strzały. Kilk u kierowców będzie musiało kłaść nowy  lakier na  uszko
dzenia po wybuchach  petard.  Komendant  JRG  Państwowej  Straży 
Pożarnej  w  Polanie  J an  Sztuka,  poinformował,  że  strażacy  nie 
wyjeżdżali  do  pożarów  wywołanych  przez  fajerwerki. Nie  można 
było  stwierdzić,  że  były  one  przyczyną. 
 Osoby,  k tóre  bawią  się w  ten  sposób,  nie  liczą  się z  możl iwymi 
konsekwencjami  takiej zabawy   mówi właścicielka domu, w  któ
rym wybuchł pożar.   U  nas  na  szczęście  n ikomu  nic się nie  stało, 
ale jeszcze długo  będziemy  pamię tać  tę ostatnią  noc 2002  roku. 
Młodszy  w n uk  nie  zdawał  sobie  sp rawy  z  grozy  sytuacj i,  ale 
starszy    sześcioletni,  przeżył  szok,  kiedy  wy rwany  ze  snu  nad 
ranem,  musiał  w  pośpiechu  ws tawać  z  łóżka  i uciekać  z  domu. 
To było dla  nas wszystkich  ws t rząsa jące przeżycie.  Dodam  jesz
cze, że następnego  dnia  po zdarzeniu  na  dróżce w  pobliżu  domu 
zauważy łam  liczne  ślady  użycia  pe ta rd. 

A  jeśli  zapalił  się  popiół  z  kominka?  Poprzedniego  dnia  rano 
zapakowany  został  do  fol iowego worka,  tak jak  nakazują  obowią
zujące w  Ustroniu  zasady  segregacji  odpadów.  Do  momentu  wy
buchu  pożaru  upłynęło jednak  20  godzin. 
  Nigdy  nie  możemy  być  pewni,  że  popiół  się  nie  zapali    mówi 
J.  Sztuka.   Zależy  to od  pieca,  mater ia łu:  k ró tko  tli się  d rewno, 
dłużej węgiel, jeszcze dłużej  koks. Nie można  ustalić, że po  upły
wie  tylu  i tylu  godzin,  jest  j uż  bezpiecznie.  N iezawodnym  spo
sobem  jest  tylko  zalanie  popiołu  wodą. 

Komendant  podkreśla,  że  nie  można  przechowywać  popiołu 
w  budynku  mieszkalnym,  ani  nawet  gospodarskim. 
 Wola łabym,  żeby  przyczyną  była  pe ta rda  lub  popiół    stwier
dza  poszkodowana.    Można  by  się  s ta rać  nie  dopuścić  d rugi 
raz  do  tak iej  sytuacj i.  Przypuszczenie,  że  ktoś  mógł  podpal ić 
dom,  wyda je się  na jmn iej  p rawdopodobne,  j e d n ak  sprawia,  iż 
nie czujemy się tu  bezpiecznie.  Mieliśmy wyłączony system  a lar
mowy,  bo  dzieci  boją  się jego  sygnału.  Teraz  j uż  na  pewno  bę
dzie  włączony,  za ins ta lu jemy  też  czujn iki  reagu jące  na  dym. 

Jak  powiedziano  nam  w  straży  pożarnej,  podpalenie  da  się  udo
wodnić  bardzo  rzadko.  Właściwie  trzeba  by  przyłapać  piromana 
na  gorącym  uczynku.  Na  naszym  terenie  zdarzyło  się  kilk a  nie 
wyjaśnionych  pożarów. 

Nasza  rozmówczyni  nie  miała jeszcze  zainstalowanych  czujni
ków przeciwpożarowych,  ale na szczęście  tej nocy czujny był  pies 
sąsiadów z naprzeciwka.  Owczarek  niemiecki, półtoraroczna  sucz
ka  Carmen,  mimo  surowych  zakazów,  weszła  w  nocy  do  sypialni 
właścicieli. Zachowując konsekwencję w wychowywaniu  psa,  wła
ścicielka  stanowczo  wyrzuciła  go  za  drzwi.  Mimo  to  pies  wrócił 
i domagał  się  wyprowadzenia.  Zaspana  pani  domu  w  końcu  ule
gła.  Wyszła  do  ogrodu  i wtedy  zobaczyła  palący  się  fragment  bu
dynku.  Natychmiast  zadzwoniła  na  policję,  gdzie  bez  zbędnych 
pytań  przyjęto  zgłoszenie.  Cały  czas  była  przekonana,  że  w  pło
nącym  domu  nikogo  nie  ma.  Powiadomiła  zaprzyjaźnionych  są
siadów. Okazało  się, że w domu  są  ludzie.  Szybko  wyprowadzono 
rodzinę. 
  Gdyby  to  był  człowiek,  odznaczy łabym  go  medalem  za  upór 
i  de te rminac ję    mówi  właścicielka  domu,  w  którym  wybuchł 
pożar.   To  było  szczęście  w  nieszczęściu.  Pies  wyczuł,  że  dzieje 
się  coś złego  i ba rdzo  zdecydowanie  zareagował. 
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Bohatersk a  Carmen .  Fot .  M.  Niemie c 

Carmen  zyskała  uznanie  w  oczach  ocalonej  rodziny  oraz  sąsia
dów  i  wydaje  się  być  z  siebie  dumna,  kiedy  opowiada  się  o  jej 
mądrym  zachowaniu.  Nasza  rozmówczyni  wielkie  podziękowania 
chce  przekazać  również  właścicielce  psa  za  szybkie  i  skuteczne 
działanie,  a  także  strażakom  oraz  zaprzyjaźnionym  sąsiadom  za 
udzielenie  natychmiastowej  pomocy. 

Monika  Niemiec 
(uczestnicy zdarzenia pragną pozostać  anonimowi) 

Ustroń ,  ul . Daszyńskieg o 1. 
poleca  promocyjne  dwuda
niowe  obiady  na  miejscu  lub 
na  wynos  w  cenie  6,50  zl, 
proponujemy również 3 rodzaje 
pierogów  domowych  na  kilo
gramy  w cenie: 
pierogi  z mięsem    15 zł/kg 
pierogi  z  kapustą  i  grzybami 
  12 zł/kg 
pierogi  ruskie    10 zł/kg 

Uchwała  Nr   11/16/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  29  listopada  2002 
w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok 2003 opłaty 
administracyjnej za czynności  urzędowe wykonywane prze podległe jej 
organy  nie objęte przepisami  o opłacie  skarbowej. 

Na  podstawie  art. 18  ust.2  pkt  8.  art.  40  ust. 1  i  art.  41  ust.  1 
ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  2001  r. 
Dz.U.  nr  142  poz.  1591  z  późn.zm.)  oraz  art. 18  i  art.  19  pkt  1  lit.d 
ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o podatkach  o opłatach  lokalnych 
(tj z 2002  r. Dz.U  nr 9 poz. 84 z późn.zm.)  i art.29 ust.2 ustawy z dnia 7 
lipca  1994 r. o zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. z  1999 r. Dz.U. nr 
15 poz.  139 z  późn.zm.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
u c h w a la 

§ !   .  .  .  . 
Wprowadzić na obszarze miasta Ustronia pobór opłaty administracyjnej 
od następujących czynności nie objętych przepisami o opłacie skarbowej: 
1. za wypis z planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta   50 zł, 
2. za wyrys z planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta   50 zł. 

§2. 
Opłata administracyjna w wysokości określonej w § 1  uchwały wnoszona 
jest  gotówką  w  kasie  Urzędu  Miasta,  bezpośrednio  po  dokonaniu 
czynności. 

§3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§4. 
Traci moc uchwała nr XXXI/252/96  Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  20 grudnia  1996 r 

. . . . 
1.  Uchwała  wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłosze

nia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą 
obowiązującą od  I  stycznia 2003  r. 

2.  Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w Gazecie  Ustrońskiej  i w 
internetowym  serwisie  miasta. 
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OFERTA 
NARCIARSK A 
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B U T. „Ustronianka". 
tel .  8543288 



AUTO 
WIR 
ZIMĄ 

Po  raz drugi  rozegrano 
w  Ustroniu  zimowy  AutoWir. 
Tym razem rajdowcy  rywalizo
wali  na  rynku.  Niestety  pogo
da  nie  dopisała  i nie  był  to  do 
końca  z imowy  AutoWir. 
W  każdym  razie  w  sobotę  28 
grudnia  wieczorem  wystarto
wało  kilkunastu  rajdowców, 
zaś obserwowała  ich spora  gru
pa  publiczności. 
  Śnieg  nam  uciekł  ale  nie  do 
końca    mówi  organizator 
AutoWiru  Zygmunt  Molin . 
W  każdym  razie  było  ba r
dz iej  m o k ro  niż  śn ieżn ie. 
Szczęśliwie  udało  się  po  raz 
pierwszy  AutoWir  zorgani
zować  na  rynku,  ale  chyba 
był  to  pierwszy  i ostatni  raz, 
bo  przecież  rynek  zostan ie 

Star towano  parami, 
z a g o s p o d a r o w a ny  i  w tedy 
t r u d no  będzie  wp rowadz ić 
tam  imprezę  samochodową. 

Na  rynku wytyczono  dwa  ta
kie  same  tory  przejazdu.  Star
towano  parami  w  dwóch  prze
jazdach. Jeżeli wynik  rywaliza
cji  był  remisowy,  odbywała  się 
dogrywka,  w  której  tory  loso
wano.  Przegrywający  odpadał, 
zwycięzca przechodził do kolej
nego  etapu.  1  tak  aż do  finału. 
  System  K O  pozwala  unik
nąć  mierzenia  czasów  stope
rem,  co  nigdy  do  końca  nie 
jest  dokładne.  Poza  tym  cho
dziło  nam  o uat rakcy jn ien ie 
imprezy  twierdzi  Z.  Molin. 

Samochody  podzielono  na 
duże  i małe.  Do  kategorii  ma
łych  zaliczono  wszystkie  fiaty 
126,  do dużych  pozosta łe. 
Szczególnie  kibicowano  jedy

Za  kierownic ą sam organizato r AutoWir u  na  rynku . 

nej  dziewczynie  w  stawce  za
wodników  Dorocie  Januszew
sk ie j.  Star tu jąc  f iatem  126 
pierwszy  etap  wygrała, w na
stępnym  niestety  odpadła. 
Otrzymała  jednak  za  odwagę 
nagrodę pocieszenia.  Dwukrot
nie  zdarzyło  się,  że  samochód 
wjechał w zaspę  śnieżną, co 
również  wywołało  aplauz  pu
bliczności.  Był  też  pechowiec, 
któremu  samochód  stanął  kil 
kanaście  metrów  przed  metą. 

Fot.  W.  Suchta 

Okazało  się,  że  przyczyną  jest 
brak  paliwa. Z pomocą  kole
gów  maszynę  zepchnięto  poza 
rynek. 

W  kategorii  fiatów  126 w fi 
nale  Mar iusz  Smolik  pokonał 
A r t u r a  Poppka,  w walce o 
trzecie miejsce Grzegorz  Oto
liński  wygrał  z  Pawłem  Mi 
kulskim.  W  kategorii  samo
chodów  pozostałych  Leszek 
Ślebioda  pokonał w finale  Ro
be r ta  L i p o w c z a n a,  t rzecie 
miejsce  zajął Tomasz  Kiecoń 
wygrywając z  Michałem  Ryc
ko.  Dodatkowo  rozegrano 
wielki  finał o Puchar  Burmi
strza,  w którym  spotkali  się 
zwycięzcy  obu  kategorii    L. 
Ślebioda  wygrał  z M.  Smoli
kiem.  W  sumie  atrakcji  i  emo
cji  było  wiele.  Pytany o man
kamenty  Z.  Moli n  mówi: 

  Może  trochę  za  późno  zo
s ta ły  na  r y n ku  w łączone 
światła,  ale  to  j uż  inny  pro
b lem.  W  każdym  raz ie 
wszystko  ładniej by  wygląda
ło  przy  świecących  g i r lan
dach  i choince  Na  to  nałoży
ła  się  brzydka  pogoda.  Przy 
śniegu  byłoby jaśniej,  łatwiej 
można  by obserwować  zawo
dy.  Dob rze  że  nie  pada ło. 
W  niedzielę,  p rzy  deszczu 
p rawdopodobn ie  Au to Wir 
byłby  bez  publiczności,  nie
wiele  osób  też  zdecydowało
by się s tar tować.  B raku je  też 
t rochę  nam  oprawy,  tego  by 
ktoś  z  mik ro fonem  p rowa
dził,  in formował  co  się  ak tu
alnie  dzieje.  Au to Wir  roz
grywany  był zimą  i  brakowa
ło  jakiegoś  stoiska  z gorący
mi  napojami, skromnymi  po
si łkami  dla  publiczności.  Na
wet  przy  dodatn iej  tempera
turze  nie  każdy  jest  skłonny 
stać  na  zimnie  przez  całą  im
prezę.  Moim  zdaniem  przy 
tej  ilości widzów  takie  stoisko 
miałoby  p rawo  bytu.  T rudno 
jednak  takie  rzeczy  zapew
nić,  gdy  całość  przygotowu
ją  trzy  osoby. 

Tymi  organizatorami  są: 
Z.  Moli n  i jego  syn  Paweł  oraz 
Andrzej  Kiecoń.  Trzeba  do

Fot.  W.  Suchta 

dać,  że  AutoWir  odbywa  się 
bez  wpisowego,  więc  kto  się 
zjawi  może  startować  bez  ja
kichkolwiek  opłat.  Ponadto  są 
nagrody  dla  naj lepszych. 
W  tym  roku  sponsorami  byli: 
Azbud, Jerzy Rottermund,  Sto
warzyszenie  Poszkodowanych 
w  Wypadkach  Drogowych, 
Aral  Polska. 
  Robimy  to z czystego  skrzy
wienia  do sportu  samochodo
wego   mówi Z. Molin.   Chce
my co roku  o tym  samym  cza
sie  o r g a n i z o w ać  z imowy 
AutoWir.  Letni  już  od  kilk u 
lat  odbywa  się  pod  koniec 
sierpnia  w  ramach  Dni  Ustro
nia.  Jeżeli  nie  będzie  możli
wości  na rynku,  ponownie 
sko rzys tamy  z  gościnności 
prezesa  Andrze ja  Gluzy  i  tor 
wy tyczymy  p rzy  S p a r zę 
w  Hermanicach.  Jest  to  jed
nak  miejsce  trochę  oddalone 
od  cen t rum.  Powta rzam to 
po  każdym  AutoWirze:  Ko
nieczne  jest  stałe  zabezpie
czone  miejsce.  Przecież  po
przez  takie  jeżdżenie  między 
pachołkami  nabiera  się  pra
widłowych  odruchów  w sa
mochodzie.  Jest  to  więc  też 
działanie  na  rzecz  tego,  aby 
nasze  drogi  były  bezpiecz
niejsze.  Wojsław  Suchta 

Urok i jazdy  nocą .  Fot . W. Sucht a 
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Podcza s wypoczynk u w Ustroni u  możn a zabawi ć  się na  rynku.. . 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

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

„Warzywa  i Owoce",  ul.  Piękna 5 
(przy  Os.  Manhatan,  obok  prawa 
jazdy).  Zapraszamy  na  świątecz
na  zakupy,  oferujemy  świeży  to
war  i atrakcyjne ceny. 

Sprzedam  Ł>araż na  osiedlu  Cen
trum.  8543464. 

Golden  Retriever    sprzedam. 
Szczenięta z rodowodem  po wspa
niałych rodzicach. Odbiór w stycz
niu  2003, 
teł. +420  776704420  Cz. 

Biuro  rachunkowe,  licencja  MF. 
Tel.  8542792. 

i/vi/vi/v.  u s t r o n . p l 

MUZEUM  HUTNICTWA  I  KUŹNICTWA 
ul.  Hutnicza  3,  teł.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kużnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ileczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Fotografie  i pamiątki z wyprawy  A.  Kozika do  Papui  Nowej Gwinei   doi 5.1 
—  Stroiki  bożonarodzeniowe  wykonane  przez  uczniów  ustrońskich  szkół 
podstawowych    do  5.1 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14, 

w soboty,  niedziele  9   13. 
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ODDZIAŁ  MUZEUM  „Zbior y  Mari i  Skalickiej " 
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    14, 

w  piątki  i soboty  913. 

MUZEUM  REGIONALN E  „Star a  Zagroda " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

GALERI A SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „Na Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUKI  WSPÓŁCZESNEJ  „Zawodzie " 
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9    13. 

Protezy  dentystyczne,  naprawa, 
odnawianie. SerwisDent,  Ustroń, 
ul. Stawowa  2. 
Tel. 8543566,  0606820807. 

Zdjęcia  paszportowe,  dowodowe 
w  5 min.;  wideorejestracja cyfro
wa,  zdjęcia ślubne.  Fuji  Express, 
ul. Grażyńskiego  15 

Sprzedam  ptaki  ozdobne. 
Tel.  0505731252. 

Umeblowany pokój do wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Poszukuję pracy jako konserwator, 
dozorca,  magazynier. 
Tel.  505594592. 

Kredyty  gotówkowe,  hipoteczne, 
bez  poręczycieli.  Ustroń,  ul.  Par
tyzantów  1 (budynek  PSS), 
teł.  8542979. 

Malowanie,  kafelkowanie. 
Fel.  8541264. 

Przyjmę na pół etatu  samodzielną 
księgową. Tel.  8543631. 

DYŻURY  APTE K 
911.1   apteka  Myśliwska,  ul. Skoczowska  U l ,  tel.  8542489. 
1214.1   apteka  Centrum,  ul. Daszyńskiego  8,  tel.  8545776. 
1517.1   apteka  Pod  Najadą,  ul.  3 Maja  13, tel.  8542459. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się  z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

BIURO  PROMOCJI  I WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek  3A,  tel.  8545458.  email  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  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJ A  „Życi e  i  Misja " 
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.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
  piątki:  godz.  15.30  17.00. 

USTROŃSKI E  STOWARZYSZENI E  TRZEŹWOŚCI 
Klu b Abstynent a  „RODZINA " 
MITYNGI  ANONIMOWYCH  ALKOHOLIKÓ W 
Tymczasowa  siedziba  w  parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 

MIEJSK I  DOM  KULTUR Y  „Prażakówka " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

MIEJSK A  INFORMACJ A  TURYSTYCZNA 
Rynek  2,  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7,  8542025. 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
  sobota  8.30    13.00 

KULTUR A 
11.01  godz.  15.00  Stowarzyszenie  Hodowców  Gołębi  Pocztowych  Sek 

cja  Ustroń    zebranie   MDK  „  Prażakówka  ", sala  nr  7 
16.01  godz.  17.30  Koncert  Kolęd    występy  dzieci  z  Towarzystwa 

Kształcenia  Artystycznego    MDK  „Prażakówka" 
23.01  godz.  16.00  Koncert  „Dl a  Babci  i  Dziadka"    MDK  .,Prażakówka 

  występy dzieci z kół zainteresowali  MDK 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640 

9.1  godz.  17.00  Władcy  ogn iap rzygodowys . f. (12 1.) 
godz.  21.30  Droga  do zatracenia   gangsterski  (151.) 

1015.1  godz.  18.45  M r  Deeds   milioner  z  przypadku   komedia(  15 1.) 
godz.  20.30  Głośniej  od  bomb   obyczajowy  ( 15 1.) 

16.1  godz. 21.30  Głośniej  od  bomb   obyczajowy  (151.) 

Kin o premier 

... a w czasi e odwilż y przejś ć się z desk ą po mieście .  Fot. W. Sucht a 
9.1  godz.  18.45  Harry  Potter  i komnata  tajemnic   przygodowy  {11.) 

16.1  godz.  18.45  Harry  Potter  i komnata  tajemnic   przygodowy  (7 1.) 



PIERWSZY  TURNIEJ 
21  grudnia  w  hali  sportowej  w  Brennej  rozegrano  halowy  tur

niej  piłki  nożnej  o  puchar  ustrońskiej  f irmy  Kosta.  Wszystko  za
częło  się, gdy  do  prezesa  Kosty  K o n r a da  O w c z a r ka  zwrócił  się 
0  pomoc  Zbign iew  W u w e r. 
  Powiedział  mi,  że  jest  zespół  s t a r t u j ą cy  w  tu rn ie ju  dzik ich 
d rużyn,  k tó remu  w a r to  pomóc.  Zakup i l i śmy  s t ro je,  byłem  na 
pa ru  meczach,  a  po  czasie  zrodził  się  pomysł  zo rgan izowan ia 
tu rn ie ju.  Znalazł  się  wolny  te rm in  wyna jęc ia  hali  w  B rennej 
1 tak  doszło  do  tego  p ierwszego  tu rn ie ju  Kosty. Wcześn iej  by
liśmy  na  tu rn ie ju  H a j d u k ów  w  Chorzowie,  potem  na  tu rn ie
j u  Lentexu  w  Lub l ińcu.  Uznal iśmy,  że  w a r to  te  d rużyny  za
prosić  do  nas   mówi  K. Owczarek.   Chę tnych  do  udzia łu  było 
więcej,  niestety  w  powiększonej  obsadz ie  w  jeden  dzień  nie 
zdoła l ibyśmy  p rzep rowadz ić  t u rn i e j u. 

Wystartowały  więc  drużyny  z  Chorzowa,  Lublińca,  Gliwic , 
Krotoszowic,  Dobrodzienia,  Wisły  i Ustronia. Zespoły  podzielo
no  na  dwie  grupy  i rozegrano  eliminacje.  Zwycięsko  przebrnęły 
przez nie drużyny:  Galpex  Gliwice,  Hajduki  Chorzów,  Samorzą
dowcy  Wisła  i Kosta  Ustroń. 

W  półfinałach  Hajduki pokonały  Kostę  8:7  (w drugiej  serii  rzu
tów  karnych),  natomiast  Galpex  wygrał  z  Samorządowcami  5:0. 
W  finale  Galpex  pokonał  5:3  Hajduki  i  tym  samym  zdobył  pu
char  Kosty.  W  małym  finale  o  trzecie  miejsce  Kosta  wygrała 
z  Samorządowcami  4:1.  Drużyna  ustrońskiej  „Kosty"  wystąpiła 
w składzie:  Tomasz W u w e r,  Łukasz  Chwas tek,  Ja ros ław  Czyż, 
Ja ros ław  Wałęska,  M i ros ław  Wó jc i k,  Sebast ian  Sadl ik,  M a r
cin  Mar i anek.  Królem  strzelców  turnieju został  T. Wuwer  strze
lając  16  goli.  Turniej  miał  charakter  otwarty  więc  mogli  w  nim 
występować  również  zawodnicy  czynnie  grający w klubach,  stąd 
choćby  obecność  w  zespole  „Kosty"  T.  Sadlika  i M.  Marianka  z 
Kuźni  Ustroń. 

  Turn iej  wypadł  dobrze,  chyba  wszyscy  byli  zadowolen i.  Na 
zakończenie  każdy  uczestn ik  dostał  prezent,  n iezależnie  od 
wyniku   mówi  K. Owczarek.   Tu rn iej  pozwala  też spo tkać  się 
z  naszymi  kon t rahen tam i,  zacieśnić  wspó łpracę.  W  spor to
wej  a tmos fe rze  zawsze  ła tw iej  się  rozmawia,  a  to  może  owo
cować  w  kon tak tach  hand lowych.  T r u d no  j e d n ak  t r a k t o w ać 
taki  t u rn iej  j a ko  imprezę  rek lamową  firmy.  Bardz iej  chodzi 
tu  o  spor towe  spotkan ie.  Nie  było  protestów,  jak ichko lw iek 
n ieporozumień.  Sporo  czasu  poświeci l iśmy  na  op racowan ie 
regu laminu,  t ak  by  p rzed  Świę tami  nie  dochodzi ło  do  niepo
rozumień. 

Turniej  rozpoczął  się o godz.  9,  finał rozegrano  o  17.30.  Był  to 
więc  cały  dzień  spędzony  na  sportowo.  K.  Owczarek  zapytany  o 
kolejne  turnieje  odpowiada:    Jest  to  chyba  realne.  Teraz  j uż 
chciel ibyśmy  u t r zymać  ten  te rmin  przed  Świętami.  W  sumie 
pot rzeba  niewiele osób do  przygotowan ia.  Organ izacy jn ie  nie 
był  to  wielki  wysi łek. 

Być  może  to  ostatnie  stwierdzenie  K.  Owczarka  wypływa  ze 
skromności,  a  może  z  talentów  organizacyjnych.  W  każdym  ra

9  stycznia  2003  r. 

zie  każdą  taką  sportową  inicjatywę  trzeba  powitać  z  radością, 
tym  bardziej  gdy  organizator  zapewnia,  że  podobnych  turniejów 
będzie  na  pewno  więcej.  Wojs ław  Suchta 

O  tym, że była  to udana  impreza niech  świadczy  list, który  wpły
nął do  naszej  redakcji. Zamieszczamy  go  z niewielkimi  skrótami. 

Byłem  pod  budującym  wrażeniem  miłej  świątecznej  atmosfery 
turnieju  jak  i jego  organizacyjnego  i  sportowego  poziomu.  Je
stem  pod  mocnym  wrażeniem  inicjatywy,  poświęcenia  i serca  ja
kie  włożył  w  organizację  imprezy  właściciel  firmy  „  Kosta  "  Kon
rad  Owczarek,  wielki  miłośnik  sportu  w naszym  mieście.  Nie  ogra
niczył  się  tylko  do finansowania  turnieju,  ale  uczestniczył  w  nim 
czynnie  dodając  znaczenia  i splendoru  tej  przesympatycznej  im
prezie,  podczas  której  się  doskonale  bawił.  Nic  też  dziwnego,  że 
wszyscy  uczestnicy  zgotowali  mu  gorące  podziękowanie  i  owa
cję.  Profesjonalna  konferansjerka,  komputeryzacja,  oprawa  mu
zyczna,  a nawet  kulinarna,  spowodowała  nastrój  przyjaźni,  świą
tecznej  atmosfery  i sportowej  fety. 

Konferansjerkę  w  kapitalny  sposób,  na  poziomie  wyższym  od 
niektórych  sprawozdawców  sportowych,  prowadził  utalentowa
ny  działacz  sportowy  z  Wisły  Zbigniew  Wuwer,  któremu  trud,  my
ślę,  wynagrodził  kapitalnie  grający  młodziutki  zawodnik  z  Wisły 
  duży  talent  piłkarski,  jego  syn    Tomasz  Wuwer.  Przy  okazji  za
uważyłem,  że  młodych  utalentowanych  piłkarzy  w  Ustroniu  nie 
brakuje.  Tylko  od  nich  zależy  kiedy  i  w jakim  stopniu  osiągną 
sukcesy  sportowe,  przynajmniej  na  miarę  ich  młodego  kolegi, 
wychowanka  Kuźni  JJstroń  Adriana  Sikory,  który  od  nowego  se
zonu  grać  będzie  w  legendarnym  Górniku  Zabrze,  idąc  w  ślady 
naszego  sławnego  Jana  Go mol  i. 

Żywię  głęboką  nadzieję,  że  takich  turniejów  w  naszym  mieście 
będzie  więcej,  a  obserwując  jak  szczęśliwy  był  prezes  K.  Owcza
rek, jestem  tego  nieomal  pewien.  Zachęcam  wszystkich  zdolnych, 
wspaniałych  biznesmenów  z  naszego  miasta  do  kontynuowania 
takich  wzorów  jak  najczęściej. 

Gwoli  obiektywności  wiele  imprez  sportowych  w  naszym  mie
ście  w  ogóle  odbywa  się  dzięki  takim  ludziom,  których  radością 
jest  dać  coraz  więcej  innym.  I oby  ich  było  jak  najwięcej  ku  rado
ści  mieszkańców,  gości  naszego  miasta  i  ich  osobistej  satysfakcji. 

Przy  okazji  tegoż  turnieju  rozmarzyłem  się:  Jakież  byłoby  to 
piękne  gdybyśmy  w  naszym  mieście  dysponowali  halą  sportową. 

Ze  sportowym  pozdrowieniem 
Stefan  Bałdys 

członek  Komisji  Oświaty,  Kultury, 
Sportu  i  Turystyki  Rady  Miasta 

K O N K U R S 

Burmistrz  Miasta  Ustronia  ogłasza  konkurs  na  stanowiska  dy
rektorów 
 Szkoły  Podstawowej  nr  6 w  Ustroniu 
  Przedszkola  nr  2 w  Ustroniu 

1.  Kandydaci  powinni  spełniać  następujące  warunki: 
posiadać  wyższe  wykształcenie  magisterskie  z  przygotowaniem  pe
dagogicznym  i co  na jmniej  5  letni  staż  pracy  na  stanowisku  nauczy
ciela 
posiadać  ukończone  studia  podyp lomowe  lub  kurs  z  zakresu  zarzą
dzania  oświatą  legi tymować  się  co  na jmniej  dobrą  oceną  pracy  w 
okresie  ostatnich  5  lat  pracy  w  szkole 
posiadać potwierdzenie  aktualnym  świadectwem  lekarskim  dobry  stan 
zdrowia 
2.  Wymagane  dokumenty: 
potwierdzony  kwest ionar iusz  osobowy 
dokumenty  stwierdzające wykształcenie,  kwalif ikacje, staż pracy  kartę 
oceny  pracy  nauczyciela 
opis przebiegu  dotychczasowej  pracy  poświadczony  zaświadczeniem 
przez  zakład  pracy  lub  świadectwem  pracy 
zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia 
oświadczenie  treści  „wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych 
osobowych  dla  potrzeb  realizacji  konkursu" 
p isemną  ofertę  wraz  z  koncepcją  i programem  działania  placówki 
3.  Dokumenty  w  op isanych  koper tach  sk ładać  do  31 .01 .2003  r. 
w  sekretariacie  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu 
4.  Przystępujący  do  konkursu  mają  prawo  do  wglądu  w  podstawowe 
dokumenty  szkoły 
5.  O  terminie  posiedzenia  komisji  Konkursowej  kandydaci  zostaną 
powiadomieni  p isemnie 
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Gran o  na  hal i w  Brennej .  Fot . W.  Sucht a 



Przed rokie m wzawodac h  Ustroniaczk a wystartowal i  najmłod 
si adepc i jazd y  na nartach .  Fot . W.  Sucht a 

USTRONIACZEK  II 
W  sobotę  11 stycznia  na  stoku  narciarskim  obok  wyciągu  „Po

lankaCzantoria"  (z  lewej  strony  dolnej  stacji  kolei  l inowej  na 
Czantorię)  odbędą  się Zawody  Narciarskie  o Maskotkę  Ustronia. 

Organizatorem  imprezy jest  Wydział  Oświaty,  Kultury,  Sportu 
i  Turystyki  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu  we  współpracy  z właści
cielem  wyciągu  „PolankaCzantoria". 

Jak  sama  nazwa  zawodów  mówi  nagrodą  za  miejsca  13 w  każ
dej grupie wiekowej  będą  maskotki  Ustroniaczka,  a wszyscy  star
tujący dostaną  słodki  upominek. 

Trasa  slalomu  będzie  miała  100  m.  W  zawodach  mogą  uczest
niczyć  dzieci z roczników  19921998,  które  zostaną  podzielone 
na  stosowne  grupy  wiekowe. 

Zawodnicy  mogą  się zgłaszać w dniu  zawodów  od 9.30 do  11.00 
przy  dolnej  stacji  wyciągu.  Wtedy  też  należy  okazać  dokument 
stwierdzający  rok  urodzenia  startującego  dziecka. 

Przebieg  zawodów jest  uzależniony  od  warunków  śniegowych, 
a  w momencie  oddawania  Gazety  do  druku  wszystko  wskazywa
ło  na  to,  że  powinny  być  znakomite.

Hej  Jozefie! 
Jako  Ci  sie  powodzi  kamracie?  Nale  isto  fajniacko,  bo  przeca 

jako  hańdowni  wszyndzi  Cie  je  pełno.  Widzym,  że  panoszysz  sie 
też  w tej  naszej  gazecie.  Ledwo  skończyli  drukować  wspómniynia 
Jarockigo,  co  żech  se  rod  przeczytol,  a już  zaroziutko  Ty żeś  na 
jego  miejsce  wskoczył  i strasznucnie  rod  spóminosz  jako  to 
hańdowni  w Kuźni  bywało.  Prziznóm  sie,  że za kożdym  razym 
czytóm,  coś  tam  zaś  naszkryfoł.  Prowda,  tyś  dycki  mioł  godke 
i  nielza  było  przi  fobie  dóńś  do głosu,  nale  ty chłopie  isto 
zapómniołeś,  żeś  był  wiyncyj  za  granicom  niż  we  werku.  U  Arabów 
czy  inszych  ludów  zarobioleś  krocie,  tóż  nie  dziwota  żeś  chałupę 
wystawił  lak  szumnom,  wielucnóm  i loszklónóm  jako  baji  kościół. 
A  limuzynę  żeś  se sprawił,  że niejedyn  VIP  by ci zowiścił.  Nó 
dobre,  niech  tam  bydzie,  mie  nic  do  tego. 

Nale  muszym  ci  trónfnóć  chłopie,  że jo  też  niejedyn  rok  we  werku 
przerobił,  możne  aj i wiyncyj  niż  ty. Nie  wiym  jako  żeś  se  to  załatwił, 
że  redaktor  przijyl  twoji  wspómniynia,  alejo  sie  zawziyl  i już  2 
ty dnie  piszym  wieczorami  jako  to  wszycko  spóminóm,  cale  moji 
żywobyci  i zadziwisz  sie  Jozefie,  ale  jo  tam  Ciebie  leż  łopiszym. 
Nó  i wydóm  se  to jako  ksiónżke  jak  mi  piśnie  75  roków.  Tobie  też 
tak  radzym,  bo  umiysz  pisać  i ponikiedy  doista  sie  uśmiejym. 

Twój  kamrat 

Zim ą  łabędzi e  upodobał y  sobi e  Ustroń .  Chętni e  pływaj ą  po 
Wiśl e  przy mości e na ul . Grażyńskiego .  Spacerując y  kuracju 
sze częst o dokarmiaj ą ptaki . Wisł a ni e zamarzła , wię c  i kłopo 
tó w z łabędziam i  ni e miał a  stra ż  miejska .  Fot . W.  Sucht a 

POZIOMO:  1) łupliwy minerał. 4) kaustyczna, 6) srebrny  do 
sukni cieszyńskiej, 8) stop do lutowania, 9) ementalery,  edam
skie,  10) wydzielony  teren,  11) rachunek  bankowy,  12) gorą
cy  klimat,  13)  ryba  karpiowata,  14)  grecki  bóg  wojny, 
15)  duże  sito,  16)  choroba  zakaźna,  17)  drzewo  liściaste, 
18) Agata dla  bliskich,  19) drukarski  termin,  20)  usterka. 

PIONOWO:  1)  poobiedni  dodatek,  2)  biblioteczny  spis, 
3)  zapada  w  sądzie,  4)  miasto  w  Nowym  Meksyku  (USA), 
5)  ośrodek  na  Krymie,  6)  żal  do  kogoś,  7)  instrument  dęty, 
poprzednik oboju,  11) zsiadłe mleko (gwarowo),  13) w barsz
czu  czerwonym,  14)  wyspa  koralowa. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija 20  stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  50 
G W I A Z D K A  Z  N I E B A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  NATAL I A  K Ą K O L ,  Ustroń, 
ul.  Lipowska  6.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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