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INTELIGENTNA ROZRYWKA 
Rozmowa  z muzykami  z „Grup y  Mocarta" 

Fil ipem  Jaślarem,  Michałem  Sikorskim, 
Pawłem  Kowalukiem  i Bolkiem  Błaszczykiem 

Musieliście  panowie  ochłonąć  po koncercie  i dopiero  teraz 
możemy  porozmawiać.  Czy  to znaczy, że gra na  skrzypcach, 
altówce,  wiolonczeli  to ciężka  praca? 
F.J.  Nie ma się co oszukiwać,  to jest  fizyczna praca. 
B.B.  Z tym wracaniem  do siebie,  to chyba chodziło o coś jesz
cze. Musieliśmy przejść z rzeczywistości  scenicznej do  realnego 
świata. Podczas koncertu gramy  na najwyższych obrotach,  więc 
potem potrzebujemy trochę czasu, żeby wrócić z kosmosu  i móc 
rozmawiać. 
M.S.  Pot leje się z nas nie tylko z powodu wysiłku, ale w związ
ku ze stresem i wielkimi  emocjami, jakie  towarzyszą  graniu. 
P.K. 1 jesteśmy  po przerwie świątecznej. 
Jak  oceniacie  panowie  dzisiejszy  koncert?  Proszę  mnie nie 
zbywać  mówiąc,  że było  wspaniale. 
P.K.  Było  wspaniale. 
B.B.  Graliśmy  l godzinę i 27 minut,  razem 6800  sekund. 
F.J.  Publiczność  była naprawdę w porządku, żywo  reagowała. 
Wymagała  jedynie  kilkunastu  minut  na rozkręcenie.  Też  macie 
takie  wrażenie? 
M.S.  Prawdę  mówiąc,  nie wiem,  bo  tak  czekałem na te niesa
mowite balony, które na koniec  leciały jak z nieba. Jeszcze nigdy 
na moim koncercie nie spadł deszcz balonów. Byłem  wzruszony. 
Balony  były  świetne,  publiczność,  wszystko... 
Balony ułatwił y panom zejście ze sceny, bo szykował się czwar
ty bis. Czy zdarza się, że Grupa  nie  bisuje? 
B. B.  Przyznajemy się z pokorą, że nie. 
M.S.  Ja dopowiem  skromnie,  że zazwyczaj są trzy. 
F.J.  Kiedyś była taka sytuacja, że zeszliśmy ze sceny i szykuje
my  się do trzeciego  wyjścia, a tu publiczność  przestaje  klaskać 
i wychodzi.  Ale przy drzwiach  zrobił  się korek, część  ludzi  sie
działa jeszcze miejscu, włączono zwykłe światła, na scenie ciem
no. Czuliśmy  się jeszcze nie dograni, więc wystąpiliśmy niepro
szeni  i zrobiliśmy  duże wrażenie.  Zagraliśmy  trzyminutowy bis 
dla  kompletnie  zdezorientowanej  publiczności. 
P.K.   Zachowaliśmy  się jak nowy  telefon  komórkowy,  który 
trzeba wyładować  do  końca. 
F.J.  Jak  niesformatowany kwartet  smyczkowy. 
Tak  właśnie  podejrzewałam,  że panowie  bardzo  dobrze się 
bawicie podczas  koncertów. 
Wszyscy  razem  Nie nudzimy  się. 
Czy koncerty Grupy Mocarta to starannie dopracowane spek
takle czy wielka  improwizacja? 
M.S.  Jest nas niestety czterech  i na tym polega problem. Trzeba 
wszystko domówić przynajmniej w tych minimalnych  zarysach. 
Zostawiamy  sobie wolność  mikromalną. 
F.J.  Bardzo  niewielki  marginesik  pozostaje na improwizację. 
Ale na estradzie jest  taka  zasada, że najlepsza  improwizacja to 
taka,  która  jest  bardzo  starannie  przemyślana  i  wypróbowana. 
My  też hołdujemy  tej  regule. 

(cd na  sir.  4) 

0  rozegranych na Czantorii dziecięcych Zawodach Narciarskich o Maskot
kę Ustronia piszemy na str. 15.  Fot. W. Suchta 

10.000  KAR T 
Wydano już 5000 kart rabatowych  wydrukowanych z inicjaty

wy  Urzędu  Miasta.  Karty  mogą  otrzymywać  wszyscy  goście 
Ustronia,  którzy  uiszczą  opłatę  miejscową  za więcej  niż  jeden 
dzień. Karty otrzymuje się w recepcji hotelu lub pensjonatu, oczy
wiście jeżeli  wcześniej pobrano je z Urzędu.  Karta  uprawnia do 
zniżek  w:  Biurze Turystycznym  „Watra"   10% wycieczki  jed
nodniowej, Chacie Zbójnickiej na Równicy   5% na zakupy  po
wyżej 20 zł, Muzeum   30% biletu  normalnego i 50% opłaty za 
przewodnika,  w kinie  „Zdrój"   2 zł od biletu  wstępu,  salonie 
„FigleMigle"   20% za pierwsza godzinę, na Poligonie  Painball 
  10 zł, w wypożyczalni  nart  przy  ul. 3 Maja   20% za serwis 
1  15%  za wypożyczen ie,  w L e ś n ym  Parku  N iespodz ianek    2 0% 
biletu, na Kolei  Linowej na Czantorię   20%  biletu w obie  stro
ny,  25%  biletu  ulgowego  w obie  strony, w szkole  snowboardu 
  15%, na wyciąg na Poniwcu   15% karnetu, na basenie kąpie
lowym DW Mazowsze   20%, 20% wszystkich  kursów z Ustro
nia i 20%  wszystkich  kursów do Ustronia autobusami  Wispolu. 

Jako  że 5000  kart  szybko  się rozeszło,  dodrukowano  kolej
nych 5000. Prowadzący hotele, domy wczasowe i pensjonaty od
bierać je mogą  w Urzędzie  Miasta.  (ms) 



INTELIGENTNA ROZRYWKA 
(dok.  ze  sir.  1) 

W jednym z utworów występuje jednak osoba z publiczności. 
To już  trudn o  przygotować. 
F.J.    To  prawda,  zdarzają  się  nieprawdopodobne  rzeczy.  Nie 
dalej jak  wczoraj pani została wyrzucona ze sceny, bo  zachowy
wała się skandalicznie. Mówię  to żartem  i wyrzuciłem ją  też żar
tobliwie,  ale dla  dobra  utworu.  Zupełnie  nie  umiała  się  znaleźć 
i przy  niej nie dałoby  się nic  zrobić. 
M.S.   Są  charaktery  estradowe  i takie,  które  się  poddają.  Nam 
odpowiadają  te drugie,  bo są  bardziej autentyczne.  Kiedy  prze
waża chęć  pokazania  się, wypada  to  sztucznie. 
Nie  boi  się  pan  o  swój   instrument,  kiedy  bierze  go  do  ręki 
laik? 
B.B.  Zaraz jak  pani  skończyła,  wyrwałeś'jej  skrzypce. 
F.J.  Boję się, jednak  na tyle mocno ją  układam, asekuruję, pod
trzymuję, że nie powinno się nic stać. Oczywiście,  teoretycznie, 
zdarzyć  się  może  wszystko.  Kiedy  widzę,  że  ktoś  nie  czuje  in
strumentu,  stoję  blisko,  ale  czasem  pozwalam  sobie  nawet  na 
pewne  oddalenie  od  moich  skrzypiec. 
M.S.    Moglibyśmy  zrobić  zabezpieczenie  dla  skrzypiec,  pod
wieszać je pod  sufitem  i pani  tylko by pod  nie  podchodziła. 
Może jest to pomysł na kolejny numer. Jak one się pojawiają, 
kt o jest  głównym  scenarzystą? 
P.K.    Pomysły  powstają  w  bardzo  różnych  momentach  i  oko
licznościach  i  pracujemy  nad  nimi  wspólnie.  Siadamy  sobie, 
o jak  teraz, w kółeczku  i  tworzymy. 
F.J.  Na przykład  samba z udziałem  słuchacza.  Mój syn, mając 
niecałe  3  lata,  kiedy  ćwiczyłem,  przychodził,  patrzył  i  koniecz
nie  chciał  grać.  Próbował  już  na  flecie  prostym,  pianinie,  ale 
strasznie  kręciły  go  skrzypce.  W  końcu  pomogłem  mu  ułożyć 
instrument,  ruszał  smyczkiem,  a ja  naciskałem  struny.  Był  bar
dzo szczęśliwy,  że gra melodię z Koziołka  Matołka. 
Mówiliśm y  o scenariuszu  koncertu.  Teraz chciałabym  zapy
tać,  czy  karier a  Grupy  też  przebiegała  według  starannego 
scenariusza,  wymyślonego  z przekonaniem,  że jest  to  przed

Show Grupy  Mocarta w Prażakówce.  Fot. MDK  Prażakówka 

sięwzięcie skazane na sukces? Sukces jest  niewątpliwy.  Chy
ba w całej  Polsce wypełniacie  sale  koncertowe? 
M.S.   To jest  szalenie miłe   odpowiadam  na drugą  część  pyta
nia,  bo  tylko  tą  pamiętam.  Jesteśmy  obdarzani  zaufaniem  przez 
ludzi,  bo  żeby  wejść na koncert  muszą  kupić  bilet  czyli  kupują 
kota w worku. Właściwie bilety powinny być kupowane po kon
cercie. 
Czy  byliście skazani  na  sukces? 
M.S.  Jeśli  tak, to na początku nie wiedzieliśmy  o tym. Zaczęło 
się  od  ogłoszenia  jednej  z  komercyjnych  stacji,  która  chciała 
pokazać  muzykę  poważną  inaczej. Nieżyjący już  Artur  Renion, 
współzałożyciel  Grupy, poszedł  na spotkanie z Filipem  i po nim 
wymyślili ,  że będzie  to kwartet  smyczkowy. Nagrywaliśmy  bez 
publiczności, do kamer. Z kamerzystami jest o tyle ciężko, że nie 
wiadomo, czy to co się robi, jest śmieszne. Są tak otrzaskani,  tyle 
już  widzieli,  że nic  nie dają  po sobie poznać.  Po prostu  pracują: 
gałeczka  w prawo,  gałeczka  w  lewo, jak  jest  przerwa zdejmują 
słuchawki  i natychmiast  wychodzą. 
P.K.  Była taka sytuacja, że wszyscy płakali ze śmiechu,  łącznie 
z  reżyserką  i kamerzystami.  Powagę  zachowałem  tylko ja.  Nie 
znaczy  to, że byłem jakoś szczególnie  obyty  z  telewizją. Wręcz 
przeciwnie,  byłem  tak poważny,  tak się przejąłem, że mówię  do 
kamery  i że kiedyś będzie to wyemitowane na małym ekranie, że 
wszystkich  rozbawiłem  do  łez. 
M.S.    Taka  niepewna  sytuacja  trwała  półtorej  roku  i  właściwie 
nie  wiedzieliśmy,  czy  „Grupa  Mocarta"  to  jest  dobry  pomysł. 
Oprócz  tego, że nas  to szalenie bawiło. Chrzest  bojowy  przeszli
śmy na Przeglądzie Kabaretów  „PaKa". Okazało się, że to działa. 
F.J.   To  fantastyczna  sprawa,  że  to  co  nas  bawi,  nam  sprawia 
przyjemność,  podoba  się  publiczności,  rozśmiesza  ją,  daje  ra
dość.  I może być naszą  pracą. 
Czy  trudnie j   jest  grać  i jednocześnie  rozśmieszać  ludzi  niż 
wykonywać  utwór  klasyczny  na  poważnie? 
M.S.    Na  pewno  inaczej.  Ostatnio  mieliśmy  okazję  grać  z  44
osobową  orkiestrą  żeńską  i okazało się, że odeszliśmy już  bardzo 
daleko  od  wykonywania  dzieła.  Nasze  mózgi  działają  na  scenie 
zupełnie  inaczej, musimy pracować na wyższych  obrotach. 
F.J.  To jest zupełnie  inna praca, jeśli chodzi  o to, co dostaje się 
od  widowni.  Kiedyś  trzeba  by  usiąść  na  przykład  z  kwartetem 
„Wilanów",  żeby  porozmawiać  o  tym,  co  oni  czują  w  trakcie 
koncertu. Czy grając 40minutowe dzieło, wiedzą, że mają przed 
sobą  fantastyczną  publiczność,  czy  tylko  się  tego  domyślają? 
A może melomani  są  znudzeni,  tylko nie dają  tego po sobie  po
znać? My, po kwadransie,  mamy  pewność. 
Czy koledzy  po fachu nie patrzą  trochę podejrzliwi e na  taką 
działalność? 
F.J.   Na pewno  są  takie przypadki,  ale do nas nie dotarły  głosy 
oburzenia. 
Czy Grupa  Mocarta  popularyzuje  muzykę  poważną? 
F.J.  „Traktujemy naszą  matkę muzykę z żartobliwą  ironią  i je
steśmy  pewni,  że się nie obrazi"   to część  motta  naszego  kwar
tetu,  które wymyślił  Artur  Renion. Nie chcemy  nikogo  obrażać, 
wyśmiewać,  kalać  gniazda,  z  którego  wyszliśmy.  Szanujemy 
muzykę klasyczną, ale naszym zadaniem nie jest jej  popularyzo
wanie. Chcemy  dawać  inteligentną  rozrywkę. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monik a  Niemiec 

Przed  10 laty Wielka Orkiestra 
Świątecznej  Pomocy  z  dużą 
mocą zagrała w regionie.  Mło
dzież  dokonywała  cudów,  by 
zebrać jak najwięcej złotówek. 
Oprócz pieniędzy  ludzie daro
wali  też  kolczyki,  pierścionki 
i dwa...  złote  zęby. 

W  Cieszynie  Błogocicach 
stoi  zabytkowy  krzyż  przy
drożny,  ufundowany  w  1910 
roku  przez  Pawła  Kubicę. 
Wykonany  został  z  brenień
skiego  piaskowca. 

Wielki  Stożek  jest  popularny 
wśród  narciarzyalpejczyków. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Na stoku  tej góry zimą  w każ
dy  weekend  rozgrywane  są 
zawody  slalomowe.  Miłośni
cy  narciarstwa  biegowego 
spotykają  się  dla  odmiany  na 
Kubalonce, gdzie znajdują się 
trasy  mające  homologację 
FIS. 

Od  kilkunastu  lat  w  drugiej 
połowie  stycznia  w  cieszyń
skim Teatrze im. A. Mickiewi
cza wystawiane są Jasełka Tra
dycyjne w wykonaniu  Zespo
łu Teatralnego Parafii św. Elż
biety. Na scenie występuje po
nad  stu  aktorówamatorów, 
w  tym  kilkupokoleniowe  ro

15 stycznia 2004 r. 

Towarzystwo  Miłośników 
Ogrodnictwa nowy rok  rozpo
czyna  tradycyjnie  od  cyklu 
szkoleń,  które  odbywają  się 
zimą. Tematy  są  przygotowy
wane  według  sugestii  człon
ków Towarzystwa.  W  spotka
niach mogą uczestniczyć  rów
nież  miłośnicy  ogrodnictwa 
spoza  TMO. 

dżiny.  W  tym  roku  jasełka 
będą grane przez 9 wieczorów. 

10 lat temu w Wiśle  rozpoczę
ło działalność Zrzeszenie  Pol
skich  Hoteli  Turystycznych. 
Do  organizacji  przystąpiło 
wówczas  30  hotelarzy,  a  sze
fową  oddziału  wybrano  Annę 
PilchSzatanik. 

Miriam,  Noemi,  Jemina, 
Astrid,  Anna,  Katarzyna, 
Mateusz,  Artur    takie  imio
na  nadawali  rodzice  swoim 
pociechom,  urodozonym 
przed  10 laty  w  cieszyńskim 
regionie.  (mark) 



SRONIKA  MIEJSKSA 
g  igt  ''Smki,  Xmm  $wg  u 

N a  s t ron ie  i n t e r n e t o w ej  m ias ta  Us t roń:  w w w . u s t r o n . pl  do 
29 .01 .2004  po t rwa  aukc ja  f an tów  na  rzecz  Wie lk iej  Ork ies t ry 
Św ią tecznej  Pomocy.  Do kup ien ia  są fanty:  koszulk i,  kubek, ka
lenda rz,  f o t o a l b u m.  P od  m ł o t ek  m o gą  p ó j ść  k o l e j n e,  k t ó re 
w  miarę  dostarczan ia  do sztabu  w  Ust ron iu  zamieszczane  będą 
na  stronie.  L i cy tować  m o że  każdy  za in te resowany  p rzesy ła jąc 
email  na adres  webmaster@ust ron .pl  z danymi  osobowymi  ( imię 
i  nazwisko,  adres,  te lefon  kon tak towy)  oraz  p ropozyc ją  cenową 
dotyczącą  fantu  o  d a n ym  numerze.  Podczas  aukcji  zamieszcza
ne w serwis ie  będą  dane  osoby  l i cy tu jącej ( imię,  nazw isko  i  mia
sto zamieszkan ia)  zgodn ie z wolą  l i cy tu jącego (prośby o  zamiesz
czen ie  ty lko  imienia  lub  pseudon imu  rozpat rzone  będą  pozy t yw
nie).  Wy l i cy towane  fanty  przes łane  zostaną  na adres  osoby  o fe
ru jącej  na jwyższą  cenę,  a pozyskane  kwo ty  prze lane  zostaną  na 
Konto  Fundac ji  WOŚP. 

Podczas Zawodów o Maskotkę Ustronia burmistrz  Ireneusz Szarzeć wrę
czał  nagrody  wszystkim  dzieciom.  Przed  rokiem  burmistrz  na Czantorii 
pojawił się na klasycznych polsportach, w tym, na nartach niczym nie wy
różniających się wśród narciarskiej  braci.  Fot. W. Suchta 

W  lutym  odbędą  się szko len ia  d la ro ln ików  na  temat  wype ł
n iania  wn iosków  o  wp is  do ewidenc ji  p roducen tów  i o  przyzna
nie  p łatności  obsza rowych  na rok gospodarczy  2004 /2005.  Or
gan iza torem  szkoleń  w  Ust ron iu  jest  B iu ro  Pow ia towe  Agenc ji 
Rest rukturyzac ji  i Modern izac ji  Ro ln ic twa,  a  ich terminy  poda
j e my  poniże j. 

6  lu tego  godz. 16.00 C e n t r u m 
N ie rodz im 
H e r m a n i c e 
L ipow ie c 
Po lana 

7  lu tego  godz. 10.00 

20  lu tego  godz. 16.00 
21  lu tego  godz. 10.00 

sala  sesy jna 

O SP  N ie rodz im 

O SP  L ipow iec 
O SP  Po lana 

Ci ,  k tó rz y  od nas  odesz l i: 
A n n a  C ieś lar   lat 82 
Ju l ia n  Raszyk  lat 82 

ul.  3 M a ja 6/1 
ul.  W c z a s o wa  28 a/2 

APEL O POMOC 
Z w r a c a my  się do Was  z ape lem  o p o m oc  zw ie rzę tom  w  czas ie 

zb l i ża jącej się z imy.  N a s z ym  o b o w i ą z k i em  jest  p o m óc  p takom, 
ko tom,  zw ie rzę tom  leśnym.  Szczegó ln ie  p ros imy  o  do łożen ie 
wsze lk ich  starań,  aby przed  nade jśc iem  z imy  zabezp ieczyć  wła
śc iwe  warunki  by towan ia  p s om    s t różom  Waszych  d o m ó w. N i e 
wo lno  zapomn ieć  o  uszcze ln ien iu  ps ich  bud,  wy łożen iu  ich sło
mą  i podawan iu  w ieczo rem  t łustej  i p o ż y w n ej  karmy,  k tóra  uła
twi  psom  przet rwan ie  mroźnych  nocy. 

Pamię ta jmy!  „Miar ą  cz łow ieczeńs twa  i  human i ta r yzmu  każ
dego  narodu  jest  j e go  s tosunek  do  zw ie rzą t ". 

S towarzyszen ie  Przy jac iół  Zw ie rząt  „ A S "  w  Ust ron iu 

KRONIKA POLICYJNA 

6.1.2004 r. 
O  godz.  14.40 na ul. Sanatoryjnej, 
kierująca toyotą  yaris  mieszkanka 
Ustronia,  podczas cofania  stuknę
ła  fiata  seicento,  ustroniaka. 
6.1.2004 r. 
O  godz.  19.45    trudne  warunki 
jazdy,  śnieg  na jezdni. Na ul. Da
szyńskiego,  jadący  BM W  miesz
kaniec  Ustronia  doprowadza  do 
kolizji .  Nieostrożność  była  przy
czyną  najechania na tył audi A3, 
k ie rowanego  przez  obywate la 
Niemiec. 
7.1.2004 r. 
O  godz.  13.50 na ul.  Katowickiej 
II ,  kierujący  fiatem  126p  miesz
kaniec Jaworzynki  najechał na  tył 
audi  80,  którego  prowadził  ustro
niak.  Przyczyną  złe warunki  jaz
dy  i  nieostrożność. 
7.1.2004 r. 
0  godz.  21.45  na ul. Wiślańskiej 
ford  focus,  k ierowany  przez 
mieszkankę  Bażanowic  wpadł 
w  poślizg  na oblodzonej  drodze 
1  uderzył  w  nad jeżdża jącego  z 
przeciwka  mercedesa,  którym  je
chał  mieszkaniec  BielskaBiałej. 
Nikomu  nic się nie  stało. 
8.1.2004 r. 
O  godz.  19 na ul. 3 Maja  kierują

cy  autosanem  mieszkaniec  Stru
mienia niefortunnie wymijał  auto
bus  Ikarus, który prowadził  miesz
kaniec  Strumienia. 
9.1.2004 r. 
O  godz. 9.45  na skrzyżowaniu ul. 
3 Maja i Katowickiej II mieszkan
ka Ustronia,  która prowadziła fia
ta  126p zajechała  drogę  miesz
kańcowi  Chorzowa,  j adącemu 
polonezem. 
9.1.2004 r. 
O  godz.  12.30 na ul. Wantuły  kie
ru jący  seicento  ustroniak,  nie
uważnie  cofał  i uderzył  w toyotę, 
należącą  również  do  mieszkańca 
naszego  miasta. 
9.1.2004 r. 
0  godz.  15.30  w sklepie  przy ul. 
Daszyńskiego złodzieje  wykorzy
stali  n ieuwagę  sprzedawców 
1 ukradli  monitor  do  komputera. 
9.1.2004 r. 
0  godz.  19.20  policjanci  z Sekcji 
Ruchu  Drogowego  w  Cieszynie 
zatrzymali  samochód,  którym je
chał  mieszkaniec  Rudy  Śląskiej. 
Kierowca  był  nietrzeźwy: 0,94 
1  0,91  mg (prawie  1,9  prom.). 
9.1.2004"  r. 
Policjanci z ustrońskiego  komisa
riatu  zatrzymali  n ie t rzeźwego 
ustroniaka,  który  jechał  f iatem 
126p.  Badanie  wykazało: 0,89 
i 0,91  mg  (ok.  1,9 prom.),  (mn ) 

STRAŻ  MIEJSKA 

6  i 7 stycznia  2004  r., po otrzy
maniu  zgłoszenia,  strażnicy  miej
scy  interweniowali w sprawie  bez
pańskich  psów na ul. Jelenica  i na 
rynku.  Wezwano  pracownika 
schroniska dla zwierząt w Cieszy
nie,  dokąd  psy zabrano. 
7 stycznia  interweniowano  na jed
nej  z  posesji  przy  ul.  Szerokiej 
w sprawie braku  właściwej  opieki 
nad psem. Dzień wcześniej  ustroń
ska  Straż  Miejska  została  powia
domiona  przez  SM  w Wiśle o za
trzymaniu  tam dwóch  psów  rasy 
husky  pochodzących  z  Ustronia. 
Ustalono  właściciela  i  skierowa
no go do Straży  Miejskiej w  Wi
śle. 

8 stycznia  po otrzymaniu  zgłosze
nia z Komisariatu  Policji w Ustro
niu  zabezpieczano  miejsce  kolizj i 
dwóch  autobusów,  do której do
szło na ul. 3 Maja. Strażnicy  udali 
się  również  na miejsce  wypadku 
na  ul. Dominikańską,  w  którym 
doszło  do  potrącenia  p ieszego 
przez samochód.  Interweniowano 
na  ul. Kuźniczej,  gdzie  przy  dro
dze  leżał  mężczyzna.  Przewiezio
no go do domu. 

9 stycznia  po otrzymaniu  zgłosze
nia  interweniowano  przy  ul.  Ka
towickiej,  gdzie  podczas  prowa
dzenia samochodu  zasłabł  kierow
ca.  Wezwano  pogotowie  ratunko
we,  które  zabrało  kierowcę. 
W  tym dniu  strażnicy  pomagali 
również  policji  przy  zabezpiecza
niu  miejsca  kolizj i na skrzyżowa
niu  ulic 3 Maja z  Katowicką. 

11 stycznia  Straż Miejska w czyn
ny sposób uczestniczyła w spraw
nym przeprowadzeniu  akcji  Wiel
kiej Orkiestry  Świątecznej  Pomo
cy. Od  wczesnych  godzin  rannych 
strażnicy  rozwozili  młodzież  kwe
stującą na miejsca  zbiórki  pienię
dzy oraz zabezpieczali  pod  wzglę
dem  porządkowym  teren  całego 
miasta.  (ag) 

SŁOWACJAVelka  Raca 
Jednodniowe  wyjazdy na narty 

96  z ł /os .,  dz ieci  80 zł 

WIELK A  PROMOCJA 
„ITAKI " 

I „Rainbow  Tours" 
B.U.T.  „Ustronianka" 

t e ł .  8 5 4  3 2  8 8 

S P A R 
SKLEP  2 
USTROŃ, ul. 3 Maja 44 

pon. sob. 722 
niedz. 1022 

® 
SKLEP  1 
USTROŃ  Hermanice, ul. Skoczowska 76, 

pon. sob. 721 

R e a l i z u j e m y  z a m ó w i e n i a ^ 
H * ^ .  n a  t e l e f o n 

 minimalna wartość zamówienia   40 zł 
^  ^   w granicach 4 km od Supermarketu dojazd  grat is^ 

l l  »«» 
k a w * 
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KULINARN A TRZYDNIOWKA 

W Leśnym Parku nie gotowano  dziczyzny. 

 Czantoria  jedna z moich  ulubionych 
gór. Tyle wspomnień.  Tti jeździłem  gdy 
miałem  dwadzieścia  lat   mówi  Robert 
Makłowicz,  gdy właśnie  pod Czantorią 
pytam  go o  wizyty  w Ustroniu.  Wraz 
z ekipą  przebywał w naszym  mieście  trzy 
dni od 7 do 9 stycznia nagrywając kolejne 
dwa odcinki  znanego programu  „Podróże 
kulinarne Roberta Makłowicza."  To faj 
na góra. W tym kraj u tak naprawdę nie 
ma  gdzie jeździć na nartach.  A  jeszcze 
parę lat temu Czantoria to była  rozpacz. 
Było to państwowe, a teraz ktoś wziął w 
ajencje i od  razu  widać. 

Gdy  nieśmiało prostuję, że nadal jest to 
własność  gminy, a konkretnie  spółka na
leżąca do gminy,  odpowiada: 
 No to miasto się za to zabrało, a przed
tem  wszystko  leżało odłogiem.  Parę lat 
temu tu się kompletnie nie dało jeździć. 
Byłem tu mnóstwo  razy. Z programem 
drugi raz. Robiliśmy już program o Ślą
sku  Cieszyńskim  i zawadziliśmy  o Wi
słę. Teraz będzie program  górski  i nar
ciarski ,  bo  robim y  tu dwa odcinki . 
Pierwszy o Ustroniu  i lokalnej   kuchni, 
połączony z  atrakcjami zimowych spor
tów, drugi o grilliowani u w zimie. W za
pasie  mamy  programy  z Jamajki , ale 
skoro  napadało  tyle  śniegu,  głupio by
łoby  pokazywać  rastafarian.  Nasze 
pierwsze  skojarzenie  było  takie,  że je
dziemy  właśnie  tu. Nie do  Zakopanego, 
bo  Zakopane  reklamy  nie potrzebuje 
i wszyscy  wiedzą, co tam jest. Poza  tym 
uważam, że kuchnia  tutejsza jest  mimo 
wszystko  bogatsza  niż  podhalańska 

Rzeczjasna R. Makłowicz przyjechał do 
Ustronia  pracować  i to bez względu na 
warunki. A zjawił  się tu dzięki  zaprosze
niu  znanego  ustrońskiego  przedsiębiorcy 
Romana Kubali, producenta również dość 
oryginalnych  grilli . 

Fot. W. Suchta 

 Te przedziwne grill e wyglądają jak  lo
komotywa i nadają  się także do  używa
nia  w zimie.  Chcemy  więc  przełamać 
konwencję,  że grill a  używa  się  tylk o w 
lecie i użyjemy go w zimie   mówi R. Ma
kłowicz. 

Grill a  z ekipą  i całym  sprzętem  prze
transportowano  wyciągiem po czym  przy 
górnej  stacji  rozpoczęło  się grillowanie 
placków z wyrzoskami.  Było dość zimno, 
wiał wiatr.  Jako pierwszych, pogoda znie
chęca do pracy  dziennikarzy,  do tej  pory 
bacznie obserwujących poczynania R. Ma

kłowicza.  Narciarze z kolei  dopytują  się, 
kiedy będzie można skosztować wyrobów 
znanego  kucharza.  Poniżej  lotniarze  pró
bują  do kamery  wznieść  swe paralotnie 
z umiarkowanym  powodzeniem. Obok  te
lewizyjnego  grillowania  przejeżdżają 
wcześn iej  zamówieni  narciarze.  Wieczo
rem  rozpoczyna  się natomiast  pieczenie 
placków  ziemniaczanych z rybami  na po
lanie przy dolnej stacji. 
 Macie tu zagłębie słodkowodnych  ryb 
  twierdzi  R. Makłowicz.   Jadąc  drogą 
z Bielska do Cieszyna co krok są sklepy 
ze świeżymi  rybami , rzecz w Polsce nie
spotykana. Ludzie nie zdają sobie z tego 
sprawy. Pierwszy raz w życiu widziałem 
sklep gdzie pływały  węgorze,  sandacze. 
T\i  jest  takie  zaopatrzenie  w ryby, że 
opłaca się wsiąść w auto i przyjechać na 
zakupy z Krakowa. 

Następnego dnia gotowano na  Równicy 
przy Czarcim  Kopycie gulasz z podrobów 
sarnich. Właśnie w Czarcim Kopycie a nie 
w Leśnym  Parku  Niespodzianek,  bo było
by to zdaniem prowadzącego nie w porząd
ku wobec przechadzających się tam saren. 
Trzeciego dnia zjawiono się w Leśnym Par
ku Niespodzianek, gdzie z kolei  gotowano 
zupy   chudą jewę i kapuśniak. 
 Gdybym  mógł,  robiłby m  bez  przerwy 
programy  na Śląsku  Cieszyńskiem  
mówi  R. Makłowicz.   Szukam  miejsc 
gdzie ludzie mieszkają od pokoleń, gdzie 
uchowała się regionalna kuchnia, a poza 
tym jesteśmy w Galicji , a dla  mnie  jest 
ważne, by ludzie w tym kraj u  wiedzieli, 
że Śląsk nie do jednego worka się wrzu
ca. Są różne śląskie tradycje. Jest też Ga
licja . Poczuwam się do łączności z tą zie
mią, bo jestem z Krakowa. 

Programy nagrane w Ustroniu  najpraw
dopodobniej obejrzymy w lutym.  (ws) 

Fotoreporterzy  śledzili każdy krok i gest R. Makłowicza.  Fot. W. Suchta 
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„  Jesteśmy  na przekór  dostoj
nej powadze  sal  koncertowych, 
na przekór  nużącej  codzienno
ści życia  muzyków,  na  przekór 
zaprzysięgłym  melomanom 
i na przekór  fanom  rocka,  rapu 
czy muzyki  pop,  którzy  boją  się 
klasyki  jak ognia.  Traktujemy 
naszą matkę  muzykę  z  żartobli
wą  ironią  i jesteśmy  pewni,  że 
się nie obrazi  To motto Gru
py  Mocarta,  która  wystąpiła 
w sobotę,  10 stycznia  w Miej
skim  Domu  Kultury  „Praża
kówka".  Podczas  Koncertu 

podczas Warsaw Summer Jazz 
Days. 

Fanom  Grupy  można  pole
cić  rozbudowaną  i  starannie 
aktualizowaną  stronę  interne
tową  zespołu:  www.grupamo
carta.art.pl, na której  przeczy
taliśmy  między  innymi  notki 
biograficzne  niezwykle  sym
patycznych,  inteligentnych, 
dowcipnych  muzyków. 

Fili p Jaślar  „Magister Sztu
ki  specjalność skrzypce". Ty
tuł  ten  uzyskał po ukończeniu 
studiów w Akademii  Muzycz

GRUPA TRZYMAJĄCA 
SMYCZK I 

Noworocznego  sala  była wy
pełniona do ostatniego miejsca. 
Bilety  zostały  wykupione w 
bardzo krótkim czasie. Pracow
nikom MDK pozostało jedynie 
informowanie  zawiedzionych 
mieszkańców  nie tylko  Ustro
nia,  ale całego  powiatu. Za 
przyjemność  wysłuchania 
kwartetu  smyczkowego  o am
bicjach  kabaretu  muzycznego 
trzeba  było  zapłacić  20 zł.  To 
niezbyt  wygórowana  cena za 
półtorej godziny śmiechoterapii 
i muzykoterapii  w jednym. 

Zespół  utworzyło  czterech 
absolwentów  Akademii Mu
zycznej w Warszawie  i Łodzi. 
Fili p Jaślar, Michał Sikorski, 
Paweł  Kowałuk  i Artu r  Re
nion. Wspólną działalność roz
poczęli  w  1995.  Początkowo 
współpracowali  z komercyjną 
telewizją prezentując krótkie 2
3  minutowe  żarty  muzyczne. 
Zespół po raz pierwszy  wystą
pił przed publicznością  na XIII 
Przeglądzie  Kabaretów  PaKa 
97.  Od tego  roku  Grupa pro
wadzi  aktywną  działalność 
koncertową,  a w  lutym 1998 
ukazała  się pierwsza  płyta  ze
społu.  Grupa  Mocarta  wielo
krotnie pojawiała się w telewi
zji. W grudniu  2000  roku tra
gicznie  zmarłego  Artura Re
niona  zastąpił  BolekBłasz
czyk.  Kwartet  jest  laureatem 
wielu  nagród  kabaretowych, 
występuje  z repertuarem kla
sycznym,  a także  zajmuje  się 
muzyką  rozrywkową  (współ
pracował  m.in.  z Marylą Ro
dowicz,  Natalią  Kukulską, 
Marianem  Opanią,  Włodzi
mierzem Korczem. Często jest 
zapraszany  do sal  filharmo
nicznych  w całej Polsce,  kon
certował w Niemczech,  Szwe
cji, na Słowacji i Litwie. W lip
cu  2002  kwartet  wziął  udział 
w  koncercie  znanego  artysty 
jazzowego  Bobby  McFerrina 

nej  im.  Fryderyka  Chopina w 
Warszawie. Po studiach współ
pracował  z orkiestrą  kameral
ną  Chopin  Akademia  Orche
stra  pod  kierunkiem  Jana  Sta
niendy  oraz  orkiestrą  baroko
wą Concerto Avenna. Przez ty
dzień  był skrzypkiem  Filhar
monii  Narodowej  i przez  dwa 
tygodnie  studentem  Konser
watorium  im. Piotra Czajkow
skiego w Moskwie. Wiele osób 
zauważa jego podobieństwo do 
Toma Hanksa, nikt nie chce za
uważyć  podobieństwa  do Le
onarda  Di  Caprio... 

Michał Sikorski  Absolwent 
łódzkiej Akademii Muzycznej. 
Wzrastał wśród wirtuozów gry 
skrzypcowej.  Postanowił być 
inny.  Dlatego  gra  drugie 
skrzypce.  Siedemnaście  lat 
uczył się gry na tym  instrumen
cie.  Teraz  stara  się o  odszko
dowanie! Choleryk. Z zamiło
wania detalista  (3 dioptrie). 

Paweł Kowałuk  Absolwent 
Warszawskiej  Akademii Mu
zycznej. Zdecydowanie najlep
szy  altowiolista  w  Grupie. 
Szybki  i  niezawodny.  Pewną 
ręką  zarządza majątkiem Gru
py. Jego kamienna twarz potra
fi rozbawić każdą  publiczność. 
W czasie wolnym pasjonuje się 
piłką  nożną  i baletem  (zwłasz
cza  rosyjskim).  Obdarzony 
przepięknym  głosem. 

Bolek  Błaszczyk    Absol
went  Warszawskiej  Akademii 
Muzycznej.  Koncertował  z 
SchleswigHolsteinPhilhar
monie,  Philharmonia  of the 
Nations, a nawet z Polską  Or
kiestrą  Radiową.  Laureat 
Grand  Prix  Międzynarodowe
go  Konkursu  Muzyki  Kame
ralnej  w Fontainbleau  (Fran
cja). Błyskotliwą  karierę prze
rwało  mu wstąpienie do Gru
py  Mocarta.  Na szczęście ma 
jedną  żonę,  dwa  fakultety 
i trójkę dzieci.  (mn) 

W Leśnym  Parku  Niespodzianek  ciekawskie  zwierzęta  podbiegały  zoba
czyć co też gotuje R. Makłowicz.  Fot. W. Suchta 

Zapraszamy w godzinach  od 7.00 do  19.00 w dni  powszednie 
od  13.00  19.00 w niedzielę. 

Rozpoczęcie  seansu o każdej pełnej  godzinie. 
Czas pobytu w grocie 45  min. 

Zachęcamy  do pobytu w niepowtarzalnej scenerii  i życzymy 
poprawy zdrowia  i samopoczucia. 

Uzdrowiskow y Zakła d  Przyrodolecznicz y 
Ustroń ,  ul . Sana to ry jn a  7 tel .  33/  4 7 9  05  55 

(wejście  od strony  kina) 

W  dawnym 

Dziś  prezentujemy  fotografię z wnętrza  Zakładowego  Domu 
Kultury  „Kuźnik" ,  którym  w  latach  19601976  kierował Jan 
Nowak  (19321979). W dniu  21  stycznia  tego  roku  mija ćwierć 
wieku  od jego  nagłej  śmierci. 

Jan  Nowak  systematycznie  organizował  spektakle  teatralne, 
recitale,  spotkania  autorskie  oraz  wernisaże  wystaw.  W ZDK 
znalazły  opiekę  zespoły  i liczne  koła  zainteresowań.  Czasy ak
tywnej  działalności  tej placówki  kulturalnej  nazwano  „złotymi 
latami".  Fotografia  została  wykonana  w  latach  siedemdziesią
tych w sali  widowiskowej.  Pierwsza od lewej stoi  Zofia  Broda, 
długoletnia  kierowniczka  kawiarni,  działającej w tym  budynku, 
a obok Jan Nowak.  Lidi a  Szkaradnik 
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Zespół z SP1 zaśpiewał  kolędy.  Fot. A. Gadomska 

ARCHANIOŁ  NA SZKLE 
W  sobotę  10 stycznia  w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  od

był  się  wernisaż  interesującej wystawy  malarstwa  na  szkle  pt. 
„Michał  Archanioł".  Ekspozycja  ta jest  plonem  konkursu  „Św. 
Michał  na  szkle  malowany",  zorganizowanego  przez  Regional
ny Ośrodek  Kultury  w BielskuBiałej. Zarówno  temat jak  sama 
technika    trudna  lecz  bardzo  efektowna    przyciągnęły  wiele 
zainteresowanych  osób  również  spoza  terenu,  na  którym  działa 
Ośrodek. Udział w konkursie wzięli dorośli m.in. z: Żywca, Wil 
kowic, Mesznej, Paszyna, Myślenic,  Istebnej a nawet z Nowego 
Sącza  i Zakopanego. Wśród  laureatów konkursu znalazły się rów
nież prace dzieci z: Żywca, Wilkowic, Sopotni Wielkiej i Szczaw
nicy. Niestety  z Ustronia  w konkursie  nikt  nie  startował. 

Zebranych,  niezbyt  licznie,  gości  noworocznym  Winszem 
przywitała gospodyni  spotkania  Lidi a Szkaradnik.  Tego dnia 
w  Ustroniu  odbywało  się  pięć  różnych  imprez  i  to  z  pewno
ścią  było  przyczyną  słabej  frekwencji  podczas  muzealnego 
wernisażu. 

Na początku tego pierwszego w nowym roku spotkania w Mu
zeum, z kolędami  i pastorałkami  wystąpił zespół ze Szkoły  Pod
stawowej  nr  1 w  Ustroniu,  prowadzony  przez  Mariol ę  Dykę. 
Dzieci  ze swadą  i radością  wykonały  najbardziej popularne  tra
dycyjne  kolędy  oraz  te  całkiem  współczesne.  Prowadząca  ze
spół M. Dyka, jest  również autorką  świetnych, napisanych  z du
żym  talentem  aranżacji  i  opracowań  muzycznych,  w  których 
utwory  zostały  wykonane.  Dobre  nagłośnienie  i współpraca  na
głaśniającego koncert Jerzego Nowaka z akompaniującą  zespo
łowi  na keyboardzie M. Dyką, wykorzystującą  również  częścio
wo nagrane  przez  siebie podkłady,  dały  bardzo dobry  efekt. 
 Zespół  prowadzę  w Szkole  Podstawowej   nr   1 od  trzech  lat 
  poinformowała M. Dyka.  W  tym składzie, w który m dzisiaj 
wystąpiliśmy,  działamy  od września.  Przede  wszystkim  mło
dzież  śpiewa  podczas  uroczystości  i  imprez  szkolnych.  Pró
bujemy  jednak  również  wychodzić  na  zewnątrz.  Ostatnio 
wystąpiliśmy  na  przykład  z jasełkami  dla  przedszkolaków. 
Chcielibyśmy wziąć udział w przeglądzie, któr y ma się odbyć 
w „Prażakówce"  na wiosnę. W  najbliższym czasie  zamierza
my  też  wystąpić  z  kolejnymi  koncertami  dla  przedszkoli. 

Ustroń  RESTAURACJA^ 
czynna  od  12.00 

Zaprasza  do  biesiady 
w  niezwykle  nastrojowym  wnętrzu  z wyborną  kuchnią 

i dobrą  zabawą. 
Organizujemy wspaniale przyjęcia weselne,  komunijne, 

konfirmacyjne , urodzinowe, 
bankiety, zabawa walentynkowa, bale karnawałowe 

piątki, soboty  disco   dancing  WSTĘP WOLNY 
yjJstroń, ul. 3 Maja 39a, tel. (33) 854  14 41J 

Włączyliśmy  się  również  w  przygotowanie  spektaklu  szkol
nego „Królow a  śniegu". 

Po  koncercie  przyszedł  czas  na  obejrzenie  wystawy.  Postać 
Michała  Archanioła,  namalowana  przeważnie  zgodnie  z  kano
nem,  według  którego  archanioł  powinien  być  przedstawiony 
w określony  sposób,  to bardzo wdzięczny  temat dla twórcy. Jed
nak nie jest  to proste zadanie wziąwszy pod uwagę zarówno zło
żoność  techniki, jak  i konieczność  trzymania  się pewnych  zasad 
również po to, by malarstwo mogło zostać  uznane za  autentycz
ną  sztukę  ludową. 
 Z Regionalnym Ośrodkiem  w BielskuBiałej   współpracuje
my  od  lat  15    wspomniała  L.  Szkaradnik.    W  naszym  Mu
zeum  wielokrotni e  eksponowaliśmy  malarstwo  na szkle,  po
nieważ próbujemy zachęcić naszych ustrońskich  twórców do 
zainteresowania  się tą  techniką. 

Aby  goście  wernisażu  mogli  jeszcze  pozostać  przez  chwilę 
w świątecznym nastroju, jaki zapanował po koncercie kolęd, mło
da  etnografka  Alicj a  Kubień  opowiedziała  o  kilku  ciekawych 
i  zabawnych  obyczajach  związanych  z  witaniem  nowego  roku 
na ziemi cieszyńskiej. Obrzędowość  związana ze Świętami  oraz 
początkiem nowego roku odchodzi niestety bezpowrotnie w prze
szłość,  dlatego przypomnienie  niektórych  zwyczajów  i anegdot 
z nimi  związanych  było z pewnością  interesujące. 

Miejmy nadzieję, że wielu jeszcze ustroniaków  i goszczących 
w  naszym  mieście  kuracjuszy  oraz  turystów,  zdecyduje  się  na 
odwiedzenie otwartej w sobotę wystawy  w Muzeum.  Naprawdę 
warto.  Anna  Gadomska 

Piękny tryptyk z Zakopanego.  Fot. A. Gadomska 

Opłata  targowa  nie  zmieniła  się  w  Ustroniu  od  stycznia  2001 
roku.  Końcem  roku 2002, 34 sprzedawców  zwróciło  się z prośbą 
0  zmniejszenie  stawek,  tłumacząc,  że  społeczeństwo  ubożeje 
1 ludzie mniej kupują. Do obniżki nie doszło, ale Rada Miasta utrzy
mała  opłaty  na  dotychczasowym  poziomie  w  roku  2003,  a  pod
czas  grudniowej  sesji  taką  sama  decyzję  podjęto  na  rok  2004. 
W  dni  targowe  handlujący  muszą  zapłacić  23  zł  za  sprzedaż 
z zadaszonego straganu, a z oznakowanych  ław i pól, w zależności 
od  powierzchni    21,  6  i  3  zł.  Inną  kwotę  płacą  osoby,  które 
w poniedziałki  i piątki oferują towary  poza  terenem  targowiska  
12 zł.  Ci,  którzy  chcą  zajmować  konkretny  stragan  lub  miejsce 
zawierają w Urzędzie Miasta umowę o dzierżawę  i za rezerwację 
dodatkowo płacą. Generalnie poza dniami  targowymi obowiązują 
mniejsze stawki. Na ustrońskim  targowisku  stoi 75 straganów, 42 
są  własnością  miasta,  a 33 prywatne.  Z  25  ław,  8 należy  miasta. 
W roku 2003 dochody z targowiska miały wynieść  180.000 zł. Do 
17 listopada wpływy wyniosły  177.960 zł. W budżecie na rok 2004 
zaplanowano takie same dochody z opłaty  targowej.  (mn) 
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SPECJALN E  KARTY 
W grudniu  2003 r. odbyło się w MDK  Prażakówka  walne  ze

branie  koła  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  Ustroń  Wisła. 
Obrady  prowadził  Jan  Gogółka.  Przedstawiono  sprawozdania 
z działalnos'ci  koła w roku  ubiegłym. Prezes Władysław  Sanec
ki poinformował, że przyjęto trzech nowych członków  i obecnie 
koło liczy  101 członków. Wędkarze prowadzili  prace głównie na 
stawie w Polanie. Wykonano tam oświetlenie, utwardzono  teren, 
przeprowadzono  remont  budynku,  rozpoczęto  budowę  nasypu 
w głąb stawu, usunięto przecieki  grobli,  regularnie  koszono  tra
wę. W sumie przepracowano na rzecz koła 2042 godz., przy czym 
prawie  połowę  tych  godzin  przepracowało  czterech  członków: 
Jan Gołiszewski, Ryszard Szymkiewicz, Paweł Podżorski,  Ru
dolf Polok. Zarybiono staw  w Polanie wpuszczając 460 kg  kar
pi,  nieodpłatnie  200  kg  karasi,  ponadto  amury,  liny  uratowane, 
gdy spuszczono wodę ze stawu kajakowego. Coraz większe stra
ty czynią  wydry,  które  zadomowiły  się  w Ustroniu.  Przewiduje 
się również zmniejszenie  ilości pstrągów w Wiśle na skutek  pla
nowanego  remontu.  Prezes W. Sanecki  mówił: 
 Nas wędkarzy niepokoi  przede wszystkim  to, iż  remontując 
z takim rozmachem koryt o rzeki, nik t nie pomyślał, aby przy
najmniej  na  tych  kilk u  wysokich  progach  wybudować  prze
pławki . Ktoś to projektował ,  ktoś wydał decyzję  zezwalającą 
na remont  i nie sądzę, aby odbywało się to bez  porozumienia 
z urzędnikami zajmującymi się ochroną środowiska, gdyż na 
pewno taką decyzję opiniowali. Należy również zapytać, co w 
tej  sprawie zrobił Zarząd Okręgu  PZW zatrudniający  etato
wych  pracowników,  którzy  na pewno o  remoncie  odpowied
nio wcześnie  wiedzieli. 

Sprawozdania przedstawili  także: skarbnik Elżbieta Tyrna, ka
pitan  sportowy  Stanisław  Jurzykowski,  w  imieniu  klubu  mu
chowego  Bogdan  Kozyra,  w  imieniu  straży  rybackiej  Andrzej 
Cieślar,  w  imieniu  sądu koleżeńskiego Juliusz  Pustówka. 

Podczas dyskusji powrócono do sprawy regulacji Wisły. Preten
sje  kierowano  przecie  wszystkim  pod  adresem  Zarządu  Okręgu 
PZW, który półtora  roku  temu został o remoncie  poinformowany, 
lecz nie przekazał  tej informacji zainteresowanym  kołom, sam też 
nic nie zrobił. Można było wykonać przepławki dla ryb,  lecz sko
ro  nikt  tego  nie  wnioskował,  w  ogóle  takich  rzeczy  nie  ujęto w 
projekcie. Trzeba  zadać  pytanie,  kto odpowiada  za  taki  stan  rze
czy,  bo  następny  remont  będzie  zapewne  przeprowadzony  nie 
wcześniej niż za trzydzieści  lat. Należy  to dokładnie  sprawdzić. 

Pytano  także,  kto doprowadził  do  wytrucia  pstrągów  w  Mły
nówce. J. Gołiszewski  zwrócił  uwagę na karygodne  spuszczenie 
wody  ze  stawu  kajakowego.  Część  ryb  odratowano,  ale  do  ta
kich  rzeczy  nie  powinno  dochodzić.  Tymczasem  stwierdzenie 
urzędnika miejskiego, że nie zauważył  padniętych  ryb jest  kom
promitujące. 

Zaproponowano  także  zarybienie  stawu  w  Polanie  pstrągiem 
tęczowym. Z  takim  pomysłem  nie zgadzał  się prezes W.  Sanec
ki.  Pieniądze  powinny  być  przeznaczane  na cele  koła  i  wszyst
kich wędkarzy, ponadto  istnieje niebezpieczeństwo,  że pstrąg tę
czowy  ze stawu  wypłynie. 

Prawdziwą  burzę  na  zebraniu  wywołała  propozycja  stworze
nia  regulaminu  korzystania  z kart  specjalnych  umożliwiających 
wędkowanie  na zaprzyjaźnionych  łowiskach.  W. Sanecki  wyja
śniał, że regulamin korzystania z kart specjalnych istnieje. Pierw
szeństwo  mają  ci  członkowie,  którzy  przepracowali  najwięcej 
godzin.  Nie  wpłacili  równowartości  przepracowanych  godzin, 
ale  faktycznie przepracowali.  Zresztą  zasady  te zostaną  wywie
szone. Z  takim  postawieniem  sprawy  nie wszyscy  się  godzili. 
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D E C E U N I C K 

Sprawozdanie  finansowe  przedstawiła  E. Tyrna.  Fot. W. Suchta 

 Każdy z nas jest potencjalnie wyróżniającym się wędkarzem, 
a  dotychczas  z  kar t  specjalnych  korzystali  tylk o  niektórzy. 
To czarna  magia    mówił jeden  z oponentów. 
 Koledzy! Nie twórzmy  mitów. Jest zeszyt  i tam wszyscy  ko
rzystający  się wpisują   mówił  prowadzący  zebranie  J. Gogół
ka.  Ktoś  inny  stwierdził,  że  cała  ta  dyskusja  jest  śmieszna,  bo 
gdy trzeba jechać  na zawody do zaprzyjaźnionych kół, chętnych 
jest  niewielu.  No, ale z zawodów  ryb się nie bierze do domu.  R. 
Szymkiewicz dodawał,  że najgłośniej przeciwko obecnemu  sys
temowi  wydawania  kart  specjalnych  protestują  ci,  którzy 
w ubiegłym  roku  nie przepracowali  ani godziny. J. Gogółka  do
dawał,  że  ideą  wędkowania  nie  jest  na  pewno  branie  jak  naj
większej  ilości  ryb do domu  z łowiska, a są  takie  wypadki. 

Wraz z rozwojem dyskusji  pojawiały  się coraz  to nowe  wnio
ski, często bardzo zaskakujące. 
 Każdy na zebraniu może se powiedzieć co chce   argumento
wał  jeden  z  członków,  gdy  ktoś  inny  zauważył,  że  w  obrady 
wkradł  się chaos. 

Komisja  uchwał  i wniosków  w  końcu  się  w  tym  wszystkim 
pogubiła,  więc  prezes  zaproponował,  by  ponownie  rozpocząć 
składanie wniosków,  tym razem jednak  na piśmie. Takie rozwią
zanie przyjęto większością  głosów. Zarządzono przerwę, po któ
rej złożono  wnioski  uchwał: 

 o wprowadzeniu  regulaminu  korzystania  z kart  specjalnych, 
 o wprowadzeniu  na stawie w Polanie  kart  połówkowych, 
 o wprowadzeniu  kar za przetrzymywanie  kart  specjalnych, 
 o wystąpieniu do Zarządu  Okręgu  PZW  z pytaniem,  dlacze

go zaniechano jakichkolwiek  działań  przy planach  regulacji Wi
sły  i kto za  to  odpowiada. 

Podczas zebrania  wręczono długoletniemu  członkowi  Rudol
fowi  Polokowi  srebrną  odznakę  PZW  „Za  zasługi  dla  wędkar
stwa polskiego".  Wojsław  Suchta 

H e n r yk  C i e ś l ar 
fotografi a  reklamowa 

plenerowa 
ślubna 

obsługa  imprez 
zamówienia  indywidualn e 

tel.  85411  40 
0601516865 

www.republika.pl/fotolegwana 
forolegwanafeposr.pl 

sklepu 
z odzieżą  używaną 

  SKR

Bimi?®  E t u c l u m k o w« 

Ustroń, ul. Wiślańska 63 
tel. 854 40 01, 857 96 68 

Poleca swoje usługi w zakresie 
prowadzenia 

k s i ąg 

kupon  nr  11 
DNI  PROMOCJI  ZDROWIA 

B a d a n ie  d r o ż n o ś ci  żył 
i  t ę t n ic 

Przychodni a  IMEDICA 
ul.  Drozdów  6,  Ustroń 

Koszt badania  108zł 
PROMOCJA 

z kuponem  tylko 68zł 
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NARTY,  MUZYK A  I  ORKIESTR A 
  Pomysł  zorganizowania  imprezy 

z okazji  XI I   Finału  Wielkiej   Orkiestr y 
Świątecznej   Pomocy  narodził  się  jesie
nią    mówi  Sławomir   Ziółkowski ,  wła
ściciel „Karczmy  Palenica".   Siedziałem 
z  muzykami,  którzy  grają  w  naszej 
karczmie na festynach  i zapytałem,  czy 
zagraliby za darmo. Nie ma co ukrywać, 
organizowanie  czegokolwiek  opiera  się 
na  pieniądzach.  Odpowiedzieli,  że  cze
mu  nie.  Wtedy  jeszcze  nie  wiedziałem, 
że miejskiego  finału nie będzie. Po pro
stu chciałem  coś zrobić. 

Pomógł  właściciel  wyciągu,  muzycy, 
główny  sponsor  Wytwórnia  Naturalnych 
Wód  Mineralnych  „Ustronianka"  i...  po
goda. W niedzielę,  11 stycznia do popołu
dnia  było  ciepło,  słonecznie  i  bezwietrz
nie.  Około  16  zaczął  wiać  wiatr,  który 
przerodził  się  w  wieczorny  halny.  Ale 
mieszkańcy  Ustronia  i wczasowicze  zdą
żyli  się pobawić  na  Palenicy. 
 Żeby  zorganizować  coś pod  auspicja
mi  Orkiestry ,  trzeba  wystąpić  do  fun
dacji prowadzonej  przez Jerzego Owsia
ka,  przesłać  swoje  dane,  program,  po
twierdzenie  Urzędu  Miasta  i  otrzymać 
autoryzację    wyjaśnia  S.  Ziółkowski.  
Samą  zbiórkę  pieniędzy  organizował 
Urząd Miasta, więc poprosiliśmy o „wy 
pożyczenie"  kilk u  wolontariuszy.  Rano 
dziewczyny  przywieźli,  a  około  16  od
wieźli  do  ratusza, strażnicy  miejscy. 

Wyciąg i karczma u stóp Palenicy, mimo 
iż trochę oddalone od drogi  i schowane za 
drzewami,  zachęcały  do odwiedzin,  bo  z 
głośników  słychać było  muzykę,  z ośnie
żonymi  drzewami  kontrastowały  olbrzy
mie, dmuchane  butelki  sponsora.  Narcia
rze cały czas korzystali  z dobrych  warun
ków  śniegowych,  kolejka  sięgała  nawet 
200  metrów. 

I  mali  i  duzi  chwalili  się  czerwonymi 
serduszkami  Orkiestry,  co  znaczyło,  że 
wsparli już akcję. Naklejali je gdzie  tylko 

się dało  na buty, narty, wszystkie  części 
garderoby, okulary przeciwsłoneczne, go
gle, czapki,  kaski,  a nawet  na czoło  i po
liczki.  Można  było  spocząć  u  stóp  góry, 
podziwiać  widoki,  posłuchać  muzyki  re
gionalnej, disco  lub Jurka Owsiaka,  który 
poprzez  radio  zachęcał  do  zabawy  i hoj
ności. 

Uśmiechnięte wolontariuszki   uczenni
ce  Gimnazjum  Nr  1   przechadzały  się 
wśród  turystów  i prosiły o datek. A  kiedy 
do mikrofonu podszedł Kazimierz  Urbaś 
z  zespołem  „Torka"  co  i rusz  wybuchały 
salwy śmiechu. Znany muzyk  i gawędziarz 
zastanawiał  się, jaki  sprzęt  w szpitalach  i 
klinikach  kupiła  służba  zdrowia. 
  Gdzie  byś  sie  nie  podziwoł,  wszyndzi 
te serduszka  naklejone   mówił. 

Zaśpiewał  też  wesoło  „Sto  lat"  na  be
skidzką  nutę, kiedy dowiedział się, że jed
na  z  wolontariuszek    Kasia  Gaduła    11 
stycznia  obchodzi  urodziny. 

Niestety  nikt  nie  tańczył  w  rytm  gorą
cej, góralskiej muzyki. Słuchało za to wie
lu. Po koncercie  K. Urbaś  powiedział: 
 Właściciel  Karczmy się spytał, czy  nie 
zagram  dla  Orkiestry ,  a  czemu  nie? 
Lubi ę  to.  Za  chwilę  jadę  do  Skoczowa 
na  drugi  finał  i   tam  zagram  country 
z  tamtejszym  zespołem.  Nie  szkoda  mi 
ani czasu, ani pieniędzy na takie granie. 
Trochę  rodzina  na  tym  cierpi,  ale  jest 
wyrozumiała. 

Wśród  ośnieżonych  drzew  dobrze  było 
też  posłuchać  Dominiki  Gawędy  z  Biel
skaBiałej,  laureatki  „Drogi  do  gwiazd", 
która śpiewała znane przeboje i kolejnego 
zespołu folklorystycznego. Od godziny  16 
do  17,  każdy  turysta,  który  pozazdrościł 
narciarzom,  mógł  wjechać  i zjechać  wy
ciągiem  na Palenicę  bezpłatnie. 

Powoli zapadał zmrok, zerwał się wiatr, 
ale  na  Palenicy  bawiono  się,  w  trochę 
mniejszym  gronie  i  mniej  hucznie  aż  do 
godz.  22. 

Dziewczęta z Gimnazjum  Nr 1 z kwestowały  z prawdziwą  przyjemnością.  Fot. M. Niemiec 

MAGD A  BĄCZEK , KAROLIN A  ZĄ
BER, MART A KOHUT , EDYTA KAJ 
FOSZ, KASI A  GADUŁ A  zbierały  pod 
Palenicą  pieniądze  na  rzecz  Wielkiej 

Orkiestr y  Świątecznej   Pomocy,  mówi
ły o  tym, jak  przebiegała  ich  kwesta: 

 Zbiera  się dobrze,  bo jest  ładna  pogoda, 
nie ma dużego  mrozu. 
1  ludzie  są  hojni, można  powiedzieć,  że 
nawet  bardziej niż w zeszłym  roku. 
  Kwestujemy już  po  raz drugi,  organiza
cją wolontariuszy zajęła się szkoła, do któ
rej chodzimy  czyli Gimnazjum Nr  1. 
  To  bardzo  ciekawa  praca,  jeśli  można 
to tak nazwać, bo spotykamy  się z różny
mi  ludźmi,  różnymi  reakcjami.  Można 
porozmawiać,  dowiedzieć  się skąd  przy
jeżdżają. 
  Zauważyłyśmy,  że  ludzie,  którzy  wy
glądają  na  mniej  zamożnych  starają  się 
więcej  wrzucić  do  puszki.  To  są  bardzo 
miłe gesty  ze strony  tych państwa,  że nie 
mają  za  wiele,  a  umieją  się  z  Orkiestrą 
podzielić. 
 Największy banknot,  który  został  wrzu
cony dzisiaj to było 50 zł, w zeszłym  roku 
200  zł. 
 Spotykamy  bardzo dużo ludzi z zagrani
cy i wrzucają euro, w zeszłym roku to były 
jeszcze  marki. 
  Bardzo  nam  się  podoba,  że  są  jeszcze 
dobrzy  ludzi,  którzy  chcą  się  z  innymi 
podzielić  tym co mają. 
 Dzisiaj na szczęście nie miałyśmy  przy
krych  rozmów,  ale w zeszłym  roku  w  sa
natorium  był  pan,  który  nam  powiedział, 
że nie ma pewności,  że czegoś nie  ukrad
niemy w szpitalu  i że pieniądze ze zbiórki 
na pewno  nie  idą  na chore  dzieci. 
  Kwestowanie  w czasie  finału  Orkiestry 
daje nam  wielką  przyjemność  i satysfak
cję.  Cieszymy  się,  że jesteśmy  w  gronie 
tych  ludzi,  którzy  w całej Polsce  i zagra
nicą,  zbierają  pieniądze  dla  potrzebują
cych,  że na coś się przydajemy. 
 Czujemy jakiś związek  z tysiącami  wo
lontariuszy,  należymy  do  nich. 
  Pan  Owsiak  to jest  cudowny  człowiek, 
że  stać  go  na  pracę,  mimo  tych  wszyst
kich  ludzi niechętnych, źle  nastawionych, 
że ciągle jest. 

Jednym z 1.080 sztabów, pracujących w 
trakcie  XI I  Finału  Wielksiej  Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był sztab w Urzędzie 
Miasta  w  Ustroniu.  Powołany  zgodnie 
z  wszystkimi  wymogami  fundacji  Jerze
go Owsiaka,  zajął się następnie  organizo
waniem  sztabów  w szkołach, które  wyra
ziły chęć uczestniczenia w zbiórce pienię
dzy  na zakup sprzętu  medycznego dla  ra
towania  życia  niemowląt  i  dzieci  młod
szych.  W  naszym  mieście  były  to  szkoły 
podstawowe:  w  centrum    dwójka  oraz 
w Nierodzimiu  i w Lipowcu, a także oby
dwa  gimnazja. 
 W przybliżeniu ustaliliśmy rejony kwe
stowania,  tak  żeby  objąć  cały  Ustroń 
i nie powtarzać  zbiórek  w  tych  samych 
miejscach    mówi  Marek  Landowski 
z Urzędu  Miasta, koordynator  ustrońskie
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go  finału.    Uczniowie  z  SP5 
i SP6 działali w swoich dzielnicach, po
zostali wolontariusze znaleźli się w miej
scach, gdzie spodziewali się spotkać wie
lu ludzi  na Zawodziu, przy  wyciągach, 
w ścisłym  centrum. 

W  tym  roku  do  akcji  włączyła  się  re
kordowa  liczba  uczniów.  Wydano  120 
identyfikatorów,  a  każdy  z  nich  przypa
da  na  zespół  od  1 do  3 osób.  Można  po
wiedzieć, że pieniądze zbierało około 200 
młodych  ludzi. Na szczęście nie było du
żego  mrozu,  jak  to  się  zdarzało  podczas 
niejednego  finału  w  latach  poprzednich. 
Ośmiogodzinny  zimowy  spacer  mógłby 
jednak pokonać niejeden silny  organizm. 
Dlatego  na  wszystkich  wolontariuszy 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta czekała cie
pła  herbata  i  jak  zawsze  drożdżówki, 
ufundowane  przez  cukiernię  „Delicje". 
Przewożeniem  kwestujących  i  czuwa
niem  nad  ich bezpieczeństwem  zajęli  się 
strażnicy  miejscy. 
  Gorące  podziękowania  należą  się 
ustrońskiej  Straży Miejskiej   podkreśla 
M.  Landowski.    Wczesnym  rankiem 
rozwieźli  wszystkich  uczniów,  tak  żeby 
zbiórk a  mogła  się  rozpocząć  o godz.  8. 
Przewozili  ich  do  sztabu  w  Urzędzie, 
kiedy  trzeba  było się  skonsultować  lub 
po prostu ogrzać. O godz.  16 przywieźli 
wszystkich  do  ratusza  i przez cały  czas 
sprawdzali, czy jest bezpiecznie. W nie
dzielę,  11 stycznia,  na  terenie  Ustronia 
przejechali  500  km. 

Po południu policzono pieniądze. Poma
gali  w  tym  pracownicy  ustrońskiego  od
działu  ING Banku Śląskiego. Tradycyjnie 
bezpłatnie  przeliczyli,  a  w  tym  roku  za 
darmo również przesłali kwotę: 21.255,41 
zł na konto  Fundacji. 

Do organizacji  ustrońskiego  finału 
Wielkiej  Orkiestr y  Świątecznej   Pomo
cy włączył się właściciel  wyciągu  krze

sełkowego na Palenicę  WOJCIEC H 
KOS, którego poprosiliśmy  o  krótk ą 

rozmowę. 

Jakie dzisiaj  panują warunk i na stoku? 
Warunki są dobre, jak na nasze wysokości 
i temperatury, które panują w Ustroniu. Są 
tu ratownicy  z GOPR,  sprawdzają  na bie
żąco trasę  i nie mają  zastrzeżeń. 
Czy  to  jest  zasługa  pana,  czy  porząd
nych  opadów,  któr e  nam  zaserwowała 
w tym  roku  zima? 
Na  dzień  dzisiejszy  nawet  w  Alpach  na 
wysokości 2000 metrów już pracują armat
ki  śnieżne.  Wszędzie  są  systemy  naśnie
żające. W  Dolomitach,  gdzie  byłem  dwa 
lata  temu,  w  jednej  dolince  wyproduko
wano  1  milion  500 tys. m3  śniegu. 
Co  pan  konkretni e  robi ,  żeby  narcia
rzom dobrze się  jeździło? 
Cała  praca  wykonywana  jest  w  nocy. 
Przede  wszystkim  staramy  się  naćnieżać 
i jeszcze  raz naśnieżać.  Ratrakujemy, wy
równujemy, przesuwamy śnieg. Co może
my to robimy, choć oczywiście nie wszyst
ko  wychodzi  przy  tych  warunkach. 
W nocy z soboty na niedzielę było najwy
żej  jeden  stopień  poniżej  zera.  Dopiero 
kiedy  temperatura  spada  do  około  minus 
15 stopni,  przez  cały  dzień  są  doskonałe 
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Kazimierz  Urbaś  ze  swoim  zespołem  „Torka"  | 
Zaraz po występie w Ustroniu jechał na kolejny 

warunki.  Ludzie  nie  narzekają,  najlepiej 
świadczy  o  tym  liczba  korzystających. 
Jak  by pan ocenił  ten  sezon? 
W  zasadzie  dopiero  się  zaczął,  narciarze 
jeżdżą kilkanaście dni. Zaczęliśmy w okre
sie świątecznosylwestrowym,  mamy  na
dzieję, że w czasie ferii będzie wysoka fre
kwencja. Na tych wysokościach,  oceniam, 
że  sezon  narciarski  trwa  5070  dni.  Tyle 
da  się zimy  zrobić  przy  dużym  nakładzie 
pracy. Więcej nie można  oczekiwać. 
Czy  zatem  Ustroń  ma szanse  konkuro
wać na przykład z miejscowościami  au
striackimi ? 
Zawsze, gdy jeżdżę do krajów, w których 
turystyka  stoi  na  wysokim  poziomie,  lu
bię poznawać  tamtejsze sposoby  na przy
ciągnięcie i usatysfakcjonowanie klientów. 
Podpatrując najlepszych w tej dziedzinie, 
doszedłem do wniosku, że Ustroń ma bar
dzo silne podstawy  do tego,  żeby  stać  się 
potęgą  turystyczną.  Jest  baza  i  są  ludzie 
z  wyobraźnią.  Turyści  mają  gdzie  spać 
i warunki są coraz lepsze, mają też do dys
pozycji coraz więcej atrakcji. Chodzi o to, 
żeby powstało ich jeszcze więcej. Nie było 
nam  łatwo  w  momencie  uruchamiania 
wyciągu, bo nie wszyscy  rozumieli, że nie 
chcemy konkurować z Czantorią, chcemy 
ją  uzupełnić. 
Były głosy, że wystarczy  nam jedna  ko
lejka  krzesełkowa. 
Im będzie więcej wyciągów, tym lepiej dla 
Ustronia. W Alpach nikt by nie przyjechał 
do miejscowości, w której działa jeden wy
ciąg.  Nie  miałbym  nic  przeciwko  temu, 
żeby  powstawały  dalsze wyciągi  krzeseł
kowe. Dobrze byłoby, gdyby wszyscy wła
ściciele  mieli  ten  sam  system  karnetowy, 
biletowy.  Klient,  który  przyjedzie  tu  na 
narty, będzie zadowolony, wróci, przycią
gnie  kolejne osoby  i ja  na  tym  na  pewno 
skorzystam.  Także  właściciele  basenów, 
hali  tenisowej,  lokali  regionalnych,  ele
ganckich  restauracji,  prowadzący  stadni
ny  koni,  letnie  tory  saneczkowe,  nie  mó
wiąc już o hotelach, pensjonatach, prywat
nych  kwaterach,  sklepach... 

/jechał  do  Jaszowca  prosto  z  balu  w  Mostach, 
ał Orkiestry do Skoczowa.  Fot. M. Niemiec 

O zachowaniu  się na stoku  mówił 
dyżurujący  tego dnia  członek 

Górskiego  Ochotniczego  Pogotowia 
Ratunkowego Sekcji  Cieszyn 

RUDOLFBERE K 

Czy  narciarze  zachowują  się  dzisiaj 
grzecznie? 
Ogólnie tak, ale oczywiście jak  wszędzie, 
znajdują się kozacy, którzy chcą  pokazać, 
że umieją jeździć. Jeśli  tak jest  rzeczywi
ście, dłużej udaje się im i innym  użytkow
nikom  stoku,  uniknąć  niebezpiecznych 
sytuacji.  Bywa jednak  tak,  że  umiejętno
ści  są  prawie  żadne,  za  to  temperament 
gorący. To najgorszy przypadek  piractwa. 
Jakich  argumentów  pan  używa,  żeby 
uspokoić  taką  grupkę? 
Zawsze jest  tak,  że  się  upomina,  uspoka
ja,  prosi  o  spokojniejszą  jazdę.  To  przy
nosi  dobry  skutek  na  chwilę.  Wszelkie 
ekscesy  kończą  się, gdy jednemu  z  koza
ków  strzela  noga. 
Sezon  dopiero  się  zaczął,  czy  miał  pan 
ju ż jakąś poważną  interwencję? 
Na  szczęście  jeszcze  nie.  Jednak  na  wy
padki  w górach  nie ma  reguły.  Mogą  być 
dwa,  trzy, cztery dyżury  bez żadnego  wy
padku, a potem jeden dyżur, na którym są 
dwie,  trzy, cztery  zwózki. 
Jakie  błędy  najczęściej   popełniają  nar
ciarze? 
Najczęściej jest  to przypadek, ale też nar
ciarze  pomagają  losowi  i  zdarza  się,  że 
prowokują  przykre  zdarzenia.  Kiedy  są 
ciężkie stoki, oblodzone,  lodowisko na tra
sie  i ktoś zaczyna szarżować,  to wypadek 
jest  ewidentnie  jego  zasługą.  Ale  w  nor
malnych  warunkach,  przy  spokojnej jeź
dzie,  też  może  się  zdarzyć  uraz.  Bardzo 
ważną  rzeczą  jest  przygotowanie  organi
zmu do wysiłku. Nie polecam  takiej prak
tyki, że ktoś wstaje od biurka,  komputera, 
wysiada z samochodu  i rusza na stok. Trze
ba się przygotować  za każdym  razem. Na 
naszą  kondycję  dobrze  wpłynie  nawet 
krótki  ruch  i rozgrzanie  mięśni. 

Monik a  Niemiec 
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WIGILIA W  MDSS 
Grudzień  powitał  nas  szary  i nieprzyjemny, aż  trudno  byłoby 

uwierzyć,  że święta  tak  blisko  gdyby  nie odgrywane  w  naszym 
Domu  jasełka  przez  dzieci  z  ustrońskich  Szkół  Podstawowych 
nr  1 i nr  2 oraz  przepiękne  kolędy  w  wykonaniu  chóru  ustroń
skich Seniorów  i Bogdana Pieczyraka. To wspólne  kolędowanie 
pozwoliło wejść w atmosferę świąt tak, że już w wigilijn y  pora
nek  wszyscy  niecierpliwie  czekali,  na  rozpoczęcie  tego  szcze
gólnego  wigilijnego  posiłku.  Gdy  już  wszystko  było  przygoto
wane, przybyli  zaproszeni goście: zca burmistrza Jolanta  Kra 
jewskaGojny,  zca przewodniczącego  Rady  Miasta  Stanisław 
Malina , poseł na Sejm RP Jan Szwarc,  ks. Wiesław  Firle j   i ks. 
dr Henryk  Czembor.  Można było zasiąść do suto  zastawionych 
stołów. Zabrzmiały  kolędy, ks. Czembor wygłosił Słowo Boże, a 
ks.  Firlej  poświęcił  opłatki,  po  czym  wszyscy  chwycili  się  za 
ręce i jak jedna  rodzina zmawiali  modlitwę. Wzajemnym  życze
niom nie było końca, życzono sobie dobrego Nowego Roku 2004, 
przynajmniej tak dobrego jak  ten,  który  się  kończył. 

Składamy  najserdeczniejsze życzenia  na  Nowy  Rok  wszyst
kim  mieszkańcom  Ustronia oraz  tym,  którzy  przyczynili  się  do 
rozwoju Miejskiego Domu Spokojnej Starości, wspomagając nas 
darowiznami  rzeczowymi  oraz  wykonywanymi  nieodpłatnie 
usługami.  Magdalena  Tyrn a 

OGŁOSZENI E 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza  do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 

Oznakowanie  pionowe ulic na  terenie 
Miasta  Ustronia  w 2004 r. 

Formularze  zawierające informacje o warunkach  zamówienia 
można odebrać osobiście w Wydziale  Inwestycji  Architektury 
i  Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  33) 
w godzinach od 8°° do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym  (cena: 
20 zł.).  Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę,  należy  złożyć 
w  siedzibie  zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do 
23.01.2004r. do godz.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  Przetarg  
oznakowanie  pionowe. 
Uprawnionym  do  bezpośredniego  kontaktowania  się 
z oferentami jest: W sprawach technicznych mgr  inż. Andrzej 
Siemiński  (tel.  8579319).  W  sprawach  procedury 
przetargowej   inż.  Ireneusz Staniek  (tel.  8579320). 
Otwarci e  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego,  w  sali 
sesyjnej (pok.  nr 24), w dniu  23.01.2004r.  o godz.  11.30. 

W przetargu  mogą  wziąć udział  oferenci,  którzy: 
 nie zostali  wykluczeni  na podstawie  art.  19 i art. 22 ust. 7 ; 
  spełniają  wymagania  art.  22  ust.  2 Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 
Kryteria  i ocena ofert: 
Cena: 95 % 
Gwarancja: 5 % 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych. Miejsce realizacji: Miasto  Ustroń. 
Zamawiający  nie dopuszcza składania  oferty  wariantowej 

UCHWAŁ A  Nr  XIV/137/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  04  grudn ia  2003  r. 

w  sprawie  zatwierdzenia  zestawienia  przychodów  i  wydatków 
Miejskiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej 

na  2004  rok. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o  samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.U.  z  2001  r  nr. 142  poz.1591  z  późn. 
zm.)  i art.420 ustawy  z dnia 27 kwietnia2001  r Prawo ochrony  środowi
ska  (Dz.  U.  z 200 lr  Nr.62  poz.627  z późn  .zm) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
uchwala 

§1. 
Zatwierdzić  zestawienie  przychodów  i  wydatków  Miejskiego  Fundu
szu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  na  2004  r.  stanowiące 
załącznik  do  niniejszej  uchwały. 

§2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§3. 
1.  Uchwała  wchodzi  w  życie w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło

szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 
2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli

cach ogłoszeń  na terenie miasta, publikację w Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

Przychody  i  wydatki 
Miejskiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

I  Gospodarki  Wodnej  w  2004  r. 

Wyszczególnienie  Pozycja  Plan 

1  2  3 

I .  Stan  środków  na  początku  roku  01  25.000 

II .  Przychody:  02  160.000 
Wpływy  z opłat  za  gospodarcze  korzystanie 

160.000 ze  środowiska  160.000 

I I I .  Środki  dyspozycyjne  (01  +  02)  03  185.00 

IV . Wydatki  ogółem  (od  05  do  09)  04  184.00 

W  tym  na: 
1. edukację  ekologiczną  oraz  propagowanie 

05  21.000 działań  proekologicznych  05  21.000 
2.  realizowanie  zadań  modernizacyjnych 
i  inwestycyjnych  06  30.000 
służących  ochronie  środowiska  i  gospodarce 
wodnej. 

3.  urządzanie  i utrzymanie  terenów  zieleni, 
100.000 zadrzewień,zakrzewień  oraz  parków  miejskich  07  100.000 

4.  realizacja  przedsięwzięć  związanych 
08  33.000 z  gospodarką  odpadami.  08  33.000 

5.  Inne  cele  służące ochronie  środowiska 
w  gminie  ustalone  przez  Radę  Miasta  09  0 

V. Stan  środków  na  koniec  roku  (0304)  10  1.000 

i  i 
Wspólne  kolędowanie.  Fot. MDSS 

Po zawodach mały i duży Ustroniaczek zastanawiają się, czy wypada sko
rzystać z gospody.  Fot. W. Suchta 
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9  P A  P T A K I  A H A 
O r n i \  I n i M M U M 

POD  CZANTORIĄ 
Przy pięknej, zimowej pogo

dzie odbyła  się  7 stycznia  już 
kolejny raz Spartakiada  Zimo
wa uczniów Szkoły  Podstawo
wej Nr 3 w  Polanie. 

Najpierw odbył  się zjazd na 
„byl e  czym". 

Najbardziej podobał się ślizg 
w  „drewnianej,  góralskiej  ko
łysce" wymoszczonej  podusz
kami,  obwieszonej  pampersa
mi  i butelką  ze smoczkiem.  W 
środku  siedziały  dwa  wyro
śnięte „niemowlęta" z klasy III 
  Paulina Madzia oraz  Nata
lie Magnuszewska.  Potem  na 
„srebrnym  lisie" szusowała po 
II miejsce Kasia Szalbot  z kl. 
IV.  Na  saneczkach  ozdobio
nych  „papugą"  zajął  III  miej
sce  Mateusz  Kohut  z  kl.  I. 
Rekordy  szybkości  bił  na  sto
ku  Krzysztof  Cieślar   z  klasy 
II  na  specjalnie  przygotowa
nym  materacu  piankowym. 
Zajął  miejsce  IV.  V  miejsce 
wywalczyła  zjeżdżając  na 
ustrojonym  świątecznie  „ja
błuszku" Joanna  Kohut.  Pre
zentację  na  stoku  zakończył 
grupowy przejazd klasy pierw
szej na  narlosankach. 

Potem  cały  stok  Mariol i 
Kaczmarek  opanowała  mło
dzież szkolna. Zjeżdżali na sa
neczkach,  jabłuszkach,  wor

kach  i  ocieplaczach.  Wszyst
kim  dopisywały  dobre  humo
ry.  Narciarze,  po  kilku  prób
nych,  rozgrzewających  zjaz
dach  wystartowali  narciarze 
w slalomie  gigancie. 

Najlepsze miejsca zajęli: 
Klasy  I   III : 
chłopcy    1. Jakub  Pinkas, 

2. Wikto r   Macura,  3.Robert 
Szarzeć, 

dziewczęta    1.  Paulina 
Madzia,  2.  KlaudiaBrudny , 
3. Natalie  Magnuszewska. 

Klasy IV   VI:  1. Bartłomiej 
Pilch,  2.  Dawid  Madzia, 
3. Michał  Gomola. 

Na  nartach  startowało  38 
dzieci, co stanowi prawie 40% 
wszystkich  uczniów  szkoły. 
Najlepsi  otrzymali  medale, 
a reszta uczestników  dyplomy. 

Komitet Rodzicielski  wspól
nie  z  M.  Kaczmarek  ufundo
wali  narciarzom  przejazdy  na 
wyciągu. 

Wszyscy uczestnicy uraczyli 
się gorącą herbatą  i drożdżów
ką.  O  11 .30 wrócili  do  szkoły 
na  obiad. 

Dyrekcja  i młodzież  SP   3 
serdecznie  dziękują  Marioli 
Kaczmarek  za  udostępnienie 
stoku, wyciągu oraz  przygoto
wanie  trasy  slalomowej. 

Jadwiga  Konowoł 

Uroki zimy. 

15 stycznia  2004 r. 

Fot. W. Suchta 

Gości wita prezes A. Heczko.  Fot. W. Suchta 

PATENTY WETERANA 
Zarząd Ogólnokrajowego  Stowarzyszenia  Kombatantów  Pol

skich Sił Zbrojnych na Zachodzie zakończył  pięcioletnią  kaden
cję.  Zebranie  sprawozdawczowyborcze  odbyło  się  w  grudniu 
w  MDK  Prażakówka.  Uczestniczyli  w nim  członkowie  SPSZZ 
oraz goście: przewodnicząca Rady Miasta Emili a Czembor, de
legacja Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej z pre
zesem  Bronisławem  Firl ą  na czele. 

Życzenia  wszelkiej pomyślności  w  imieniu  władz  miasta  zło
żyła E.  Czembor. 

Wszyscy  członkowie  zwyczajni  otrzymali  Patenty  Weterana 
i mianowani  zostali przez Prezydenta RP na podporucznika Woj
ska  Polskiego. 

Wybrano  nowy  Zarząd  w  składzie:  prezes    Adam  Heczko, 
wiceprezes    Albi n  Kowala,  sekretarz    Franciszek  Korcz, 
skarbnik    Anna  Goszyk. 

Zebranie odbywało się w okresie przedświątecznym, był więc 
też  poczęstunek. 
 Nasi członkowie  to seniorzy    twierdzi  A. Heczko.   Średnia 
wieku to 80 lat. Najczęstsze niedomagania  to trudności z cho
dzeniem. W ciągu  10 lat zmarło 61 członków, w tym 5 wdów. 
Staramy się, by nasza działalność nadal była aktywna, a nasi 
członkowie uczestniczyli w swych środowiskach w uroczysto
ściach państwowych jak i rocznicach związanych z walką żoł
nierzy  polskich  na  Zachodzie.  W  ubiegłym  roku  przebywał 
w sanatorium na Zawodziu prezes Fundacji i Centrum II  Kor 
pusu w USA płk Bohdan Grodzki ,  któr y był naszym  gościem 
na  święcie  Wojska  Polskiego  w  Ustroniu.  Później   w  USA 
w  biuletynie  wydawanym  w języku  polskim  ukazała  się  no
tatka i zdjęcie z ustrońskich uroczystości.  (ws) 

Rada  Rodziców  oraz  Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej   nr  1 
w  Ustroniu  zaprasza  na 

Y

Y 
któr y  odbędzie  się  7  lutego  2004  roku  w  auli  szkolnej. 

W programie  szereg atrakcji: 
doborowa orkiestra  laureata „Szansy na sukces" 

*   Jana Zachara, konferansjerka najlepszego górala 
Polski  Południowej  i inne. 
Jak zwykle szef kuchni poleca wyśmienite dania. 
Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły w cenie 
120,00 zł od  pary. 

°  Serdecznie  zapraszamy! 
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Tak to się w życiu składa, że ledwo co przygotowywaliśmy  się 
pełni  radości  i oczekiwania  do  świąt  Bożego  Narodzenia,  a już 
nastał  smutny  okres  sprzątania  wszystkich  związanych  z  tymi 
świętami  „pozostałości". Czas rozebrać choinkę, pochować  bań
ki  i kolorowe  łańcuchy,  usunąć stroiki  zrobione z „żywych"  ga
łązek  i wieszane pod sufitem pęki jemioły  (o ile tylko ktoś przy
jął taką  tradycję), powyrzucać kartki  z świątecznymi  życzeniami 
i tak dalej. Zajęci  tymi  pracami,  błądzący myślami  już  przy  ko
lejnym  Bożym  Narodzeniu,  zważmy  raz  jeszcze,  że  prawie 
wszystkie  roślinne atrybuty  i symbole,  które obecnie  współtwo
rzą  nastrój  i atmosferę tych  świąt, przywędrowały  do nas z  kra
jów  zachodnich.  Pozwoliłem  już  sobie  zająć czas  Czytelników 
Ustrońskiej  choinką  i  jemiołą.  m 

Aby jednak  temat  roślin  związa
nych  z  Bożym  Narodzeniem 
uznać  (przynajmniej  w  sporej 
części) za „załatwiony"  i  „odfaj
kowany",  nie  sposób  nie  zwró
cić uwagi  na jeszcze jedną  rośli
nę,  coraz  częściej  kojarzoną 
z grudniowymi  świętami.  Głów
nie  na  świątecznych  kartkach 
i  ilustracjach,  a  czasem  w  stro
ikach (jako sztuczny,  plastikowy 
dodatek, bardzo rzadko w posta
ci  gałązek  uciętych  z  żywej  ro
śliny) można zobaczyć dość ory
ginalnie  wyglądające,  kolczasto 
„uzbrojone" liście z przybraniem 
z  czerwonych  kulek  owoców  
jest  to ostrokrzew  kolczasty. 

Ostrokrzew  kolczasty  jest  ro
śliną  typową  dla  wilgotnego 
i niezbyt zimnego klimatu  atlan
tyckiego.  W  naszym  kraju  zbyt 
surowe  i  mroźne  zimy  skutecz
nie  uniemożliwiają  powszechną 
uprawę  tej  interesującej i pięknej  rośliny,  a ostrokrzewy  spoty
kamy  bardzo  rzadko,  w  zasadzie  wyłącznie  w  ogrodach  bota
nicznych  lub arboretach,  nieliczne ostrokrzewy  rosną  w  przydo
mowych  ogrodach.  W swej ojczyźnie   zachodnia  i południowa 
Europa, północna Afryka   ostrokrzew jest  krzewem  lub niskim 
drzewem,  dorastającym  do  ok.  15  metrów  wysokości  (rzadko
ścią  są okazy  sięgające 25 metrów). Jest  to  typowa  roślina  two
rząca podszyt  (warstwę  krzewów)  lub najniższą  warstwę  drzew 
w różnogatunkowych  lasach. Obok  bukszpanu  ostrokrzew  nale
ży do najlepiej znoszących ocienienie krzewów liściastych. Ostro
krzewy  mają z reguły  stożkowatą  i regularną  koronę,  przy  czym 
dobrze  znoszą  strzyżenie  i formowanie,  toteż  na  podobieństwo 
doskonale nam znanego ligustru, dość powszechnie sadzi się kol
czaste, ostrokrzewowe  żywopłoty. 

Ostrokrzew jest  rośliną  bardzo dekoracyjną. Ma  zimozielone, 
sztywne  i skórzaste  liście, z pofałdowanym  i zębatym  brzegiem, 
a  każdy  z  zębów  jest  zakończony  ostrym  kolcem  (u  starszych 

BLIŻEJ NATURY 

i dojrzałych roślin sporo liści jest jednak całobrzegich). Liście są 
z wierzchu  ciemnozielone  i błyszczące, od  spodu  nieco jaśniej
sze.  W  maju  i  czerwcu  ostrokrzewy  pokrywają  się  drobnymi, 
białymi kwiaty, rosnącymi pojedynczo lub zebranymi po kilka w 
kątach  liści. Ostrokrzew jest  rośliną  dwupienną, czy kwiaty  mę
skie  i żeńskie  zakwitają  na  różnych  osobnikach.  W sierpniu  za
czynają dojrzewać błyszczące  i czerwone,  kuliste owoce o śred
nicy dochodzącej do  1 cm. Na gałązkach mogą pozostawać przez 
całą  zimę,  aż do wiosny,  o  ile  nie połakomią  się na nie  niektóre 
ptaki śpiewające (rzadziej z tej  naturalnej spiżarni korzystają drob
ne ssaki). Dla  ludzi owoce ostrokrzewu  są  trujące, zawierają  bo
wiem  m.in.  toksyczne  alkaloidy.  Kto  jednak  połakomi  się 

i skosztuje tych mięsistych pest
kowców  (tak nazywa się ten  typ 
owoców),  może  w  najlepszym 
wypadku  spodziewać  się  róż
nych  zaburzeń  gastrycznych 
z wymiotami  i biegunką  włącz
nie,  jednak  zatrucia  owocami 
ostrokrzewu  mogą nawet  zagra
żać  życiu.  Wśród  znanych  oko
ło 400 gatunków  ostrokrzewów, 
są  i takie,  których  owoce,  liście 
i kora  stosowane  są  w  medycy
nie ludowej. Z liści  południowo
amerykańskiego  ostrokrzewu 
paragwajskiego,  zawierających 
kofeinę, taninę  i witaminy, już od 
czasów przedkolumbijskich spo
rządza  się  pobudzający  napój 
zwany  „maté". 

Zapewne dekoracyjność czer
wonych owoców utrzymujących 
się przez  całą  zimę  na  tle  ciem
nozielonych  liści,  spowodowa
ła, że ostrokrzew  stał  się w kra
jach anglosaskich atrybutem za

równo  świąt  Bożego  Narodzenia,  jak  i Nowego  Roku.  Powoli 
ostrokrzew staje się rośliną  bożonarodzeniową  także i u nas, jed
nak  w zasadzie  tylko  na  ilustracjach  lub jako  plastikowe  imita
cje. Do  tej pory  miałem  okazję spotkać zaledwie  kilka  pojedyn
czych ostrokrzewów kolczastych w różnych ogrodach, przy czym 
wśród  nich był  i liczący ponad  5 metrów  wzrostu, co jak  na  wa
runki klimatyczne  naszego regionu jest wynikiem godnym  uwa
gi  (niestety  to  „samiec",  więc  nie  ozdabia  się  zimą  owocami). 
Warto wiedzieć,  że  Anglicy  i Amerykanie  ostrokrzew  określają 
wdzięczną  nazwą  holly,  a nazwa  znanego  skądinąd miasta  Hol
lywood  pochodzi  właśnie od  lasów, w których  rośnie  amerykań
ski  gatunek  ostrokrzewu. 

Znanych  jest  wiele  odmian  uprawianych  ostrokrzewu,  należy 
mieć jedynie  nadzieję,  że  uda  się  kiedyś  wyhodować  także  od
mianę  odporną  na  mróz  i ta  ładna  i ozdobna  roślina  zagości  na 
stałe w naszych  parkach  i ogrodach. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

KOLĘDOWANIE W MDSS 
W sobotę  10 stycznia br. dla pensjonariuszy Miejskiego Domu 

Spokojnej Starości w Ustroniu wystąpił w nowym składzie Dzie
cięcy Chórek  „Gwiazdki  i Promyki", działający od ponad  12 lat 
przy  kościele  ewangelickoaugsburskim  ap.  Jakuba  Starszego 
w Ustroniu.  Chórek  prowadzony  jest  przez  katechetkę  Urszulę 
Śliwkę,  absolwentkę  Chrześcijańskiej  Akademii  teologicznej 
w  Warszawie. 

Repertuar zaprezentowany  mieszkańcom  MDSS przy ul. Sło
necznej  zawierał  najpiękniejsze polskie  kolędy,  takie jak  m.in. 
„Cicha noc", „Bóg się rodzi",  „Gdy się Chrystus rodzi", do któ
rych  podkład  muzyczny  opracował  ustroński  muzyk  Janusz 
Śliwka. 

Na zakończenie  koncertu  U. Śliwka,  w  imieniu  parafii  ewan
gelickoaugsburskiej,  złożyła  wszystkim  najserdeczniejsze  ży
czenia  noworoczne,  przede  wszystkim  Bożego  błogosławień
stwa  i długich  lat zdrowia oraz obdarowała  słuchaczy  skromny
mi słodyczami.  Elżbieta  Sikora 

Zabytkową  papiernię w Polanie przykrył  śnieg  i ten zakątek Ustronia wy
gląda od razu ładniej.  Fot. M. Niemiec 
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ust rońsk ie   muzea, 
  kultury,

stowarzyszenia,  straż miejska 
ivM/iv.  u s t r o ń .  p ! 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Motyle  z kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

  ul. Blaszczyka 19, tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe:   „Postacie  i sceny  literatury  polskiej,,, w seriach:  „Try
logia", „Pan Tadeusz",  „Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"i  inne. 
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul.  3 Maja  14, tel.  854 45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  (szk. podst.  i gimnazjum), 
poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:   godz.  15.30  17.00. 

 Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
 czwartek  od  17.30 
 wtorek  od  17.30 

   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kont.:  0 601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:mdk@ustron.pl 
Kola  zainteresowań  dla dzieci  i  młodzieży: 
komputerowe,szachowe,plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,taniec 
nowoczesny,taniectowarzyski,rękodzieło  artystyczne,fotograficzne, 
modelarskie.  Zajęcia odbywają  się  w godzinach  popołudniowych, 
kurs  języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr  2 
gimnastyka  lecznicza   pon.  i czw. 19.0020.00  sala  nr  7 

śr.  i pt.   9.0010.00  sala  nr  7 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego:  nauka  gry na:  fortepianie, 
keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie,  skrzypcach, 
akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia  wokalne. 
Zajęcia odbywają  się  w godzinach  popołudniowych 
Stowarzyszenia  i związki: 
Zw.  Kombatantów  RP  i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie 
I  i II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr 2 
Zw.  Inwalidów  Wojennych  i Byłych  Więźniów  Politycznych 
II  i  IV  wtorek  miesiąca  10.0012.00  sala  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidów  Wojennych   czwartek  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK   piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria 

  próby  wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń"   próby:  wtorek  18.0020.00 

Rynek  2,  tel.  8542653, 
 od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 .3013 .00 
ul. Sanatoryjna  7,  8542025 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
  sobota  8.45    13.00 

Ustroń,  ul. Wantuly  47  (sala  świetlicowa). 
  poniedziałki  :  Pomoc  w nauce  dla dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
13.30  16.30  zajęcia rozwijające  ruchowotaneczne, 

  wtorki:  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VVI  szkoły 
14.0017.00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
 środy:  12.30   14.30  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
14.30  16.00  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej), 

  piątki: 
13.00    14.30  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej) 
14.00    17.00  Pogotowie  naukowe  dla dzieci  klas  VVI  szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

ul. 3  Maja  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ul. Rynek 4, tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

Jacek  Fuchs 

j 
H 

>cwa >  rs 
^  \ 

/  korekcj a  wad  wzrok u 
/  dobierani e  okularó w 
/  soczewk i  kontaktow e 

/  kompleksow e  badani a 
okulistyczn e 

/  badani a  okresow e 
/  badani a  dla  kierowcó w 

Lek . med . Władysław a  Brod a 
specjalist a  choró b  ocz u 

pon., śr.  15.30 17.00 

Ustroń, 
ul. M. Konopnickiej  15c 

tel./fax : 8541390 
GODZINY  OTWARCIA: 
pon.  pt.  9.00 17.00 

sob.  9.0013.00 

/  korekcj a  wad  wzrok u 
/  dobierani e  okularó w 
/  soczewk i  kontaktow e 

/  kompleksow e  badani a 
okulistyczn e 

/  badani a  okresow e 
/  badani a  dla  kierowcó w 

Lek . med . Władysław a  Brod a 
specjalist a  choró b  ocz u 

pon., śr.  15.30 17.00 

/  pełny asortyment  soczewek 
korekcyjnych, 

/  duży wybór opraw okularowych 
Krajowych i z importu, 

/  soczewki  kontaktowe, 
/  akcesoria  do  pielęgnacji 
soczewek  kontaktowych 

/  okulary  przeciwsłoneczne 
/galanter ia  optyczna 

15 stycznia  2004  r. 

Cudem nie doszło do kolizji.  Fot. W. Suchta 

Gazeta  Ustrońska  13 

mailto:bpiwa@polbox.com
mailto:mdk@ustron.pl


Liczy się przede wszystkim wygoda.  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA DROBNE 

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

Biuro  rachunkowe    ewidencja 
i  rozliczenia  podatkowe. 
Tel.  8544720. 

SerwisDent;  protezy  dentystycz
ne  naprawa, odnawianie.  Ustroń, 
ul.  Stawowa  2. 
Tel.  8543566,  0606820807. 

Do  wynajęcia  pokój. 
Tel.  8541435. 

Zakopane    18.01.2004,  wolne 
miejsca  na  Puchar  Świata  w  sko
kach.  Koszt  p rze jazdu  30  zł. 
BUPT  „Cieszynianka". 
Tel.  8527448. 

Poszukuję do wynajęcia  mieszka
nia  lub pół domu  na dłuższy  okres 
  Wisła,  Ustroń.  Tel.  0606114
795,  0604759718. 

Kafelkowanie, gipsowanie,  tynko
wanie,  murowanie. 
Tel.  0507568269. 

Kupię pianino z metalową  płytą  za 
rozsądną  cenę.  Tel.  4791209 
wieczorem. 

fcvi/vi/v.  u s t r o n . p l 

KULTUR A 
18.01  godz.  19.00 

21.01 
23.01 

godz.  17.30 
godz.  16.30 

28.01  godz.  16.00 

Ekumeniczny wieczór  kolęd kościół  św. 
Klemensa 
Koncert  kolęd  T K A   MDK  „ Praiakówka  " 

Koncert dla  Babci  i Dziadka   występy 
dzieci z kół zainteresowań   MDK „Pra
iakówka" 
Jasełka  dla  rodziców  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej   nr   2  w  Ustroniu    MDK 
„Praiakówka" 

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

15.01  godz.  18.45  Daleko od nieba  melodramat  (\5\.)  USA 
godz.  20.30  Hero  film  hist, przygodowy  (151.) Chiny 

1622.01  godz.  18.30  Stara baśń  ekraniz. powieści ( 121.) Polska 
godz.  20.15  Equilibriu m   fdm  psych.  5/(15 1.) USA 

15.12  Na  Zawodziu,   te l .8544658. 
1819.12   Elba,   te l .8542102. 
2022.12  Myśliwska,  tel.  8542489. 

USTROIVSK4 
Nie  chcę  się  chwalić,  ale  często  mam  rację    stwierdziła 

w wywiadzie  radna Halina RakowskaDzierżewicz  i udowadniała: 
Wychodzi  to  po  czasie.  Tak  było  z  centralą  telefoniczną. 
Zmęiem  zrobiliśmy nawet projekt centrali w innym miejscu.  Jednak 
niektórzy  się  uparli  i  mamy  bunkier  na  pięknej  parceli 
w centrum. Zresztą często jest  tak, ie jednostka  ma rację, a nie tłum. 

Od  21  grudnia  1993  r. do  2  stycznia  1994  skradziono  cztery 
samochody   dwa  mercedesy,  audi  i BMW,  wszystkie  należały 
do obywateli  Niemiec. 

2  stycznia  po  raz  drugi  odbyła  się  ogólnopolska  zbiórka  pie
niędzy  na  rzecz  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  [...]   Jui 
w poniedziałek  zwieziono  do  biura  Orkiestry  w Dąbrowie  Gór
nieczej  50.645.050  zł,  79 DM,  3 dolary  i 165  koron. 

Przyzwyczailiśmy  się,  ie  na  targowisku  przy  ul.  Brody  moina 
tanio  kupić  u ukraińskich  i rosyjskich  handlarzy.  Przy  wyso
kim  popycie,  zgodnie  z prawami  rynku,  ceny  rosły.  Ostatnio  są 
one  w wielu  przypadkach  wyisze  nii  w sklepach.  Dla  przykładu 
(w pierwszej  pozycji  cena  na  targowisku,  w drugiej  w  sklepie): 
latarka  ręczna  3550  tys. zł  19,5 tys. zł,  taśma  klejąca  5 tys. zł 
36  tys. zł, pędzelki  szkolne  4 tys. zł   23  tys. zł, klej  biurowy  10
15 tys.  zł   4  tys.  zł, zaciski  „krokodylki"  15 tys.  zł   10 tys.  zł. 

Coraz  większy  ruch  ma  miejsce  w  rejonie  rynku.  Nietypowe 
skrzyżowanie  z ul Graiyńskiego  wymaga  przebudowy.  Kilka  lat 
temu  opracowany  został  projekt,  ale nikt  nie kwapi  się z  wyłoże
niem  pieniędzy   ani  Generalna  Dyrekcja  Dróg,  która  zarządza 
ul.  Daszyńskiego,  jako  drogą  krajową,  ani  Urząd  Wojewódzki 
będący  gestorem  ul.  Grażyńskiego.  Dopóki  miasto  nie  zostanie 
całkowicie  „zakorkowane",  zapewne  inwestycje  drogowe  nie 
ruszą  z  miejsca    pisał  przewodniczący  Rady  miasta  Zygmunt 
Białas w artykule  „Kilk a  uwag  na marginesie  rodzącego się bu
dżetu.  (mn) 

'   : 

''Äw 

ale gdy zabraknie taty.  Fot. W. Suchta 
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USTRONIACZEK  PO  RAZ  TRZECI 

Walka od startu do mety. 

10  stycznia  na  wyciągu  Polanka  pod 
Czantorią  odbyły  się po  raz  trzeci  Zawo
dy  Narciarskie  o  Maskotkę  Ustronia  dla 
dzieci do  10 lat. Na starcie stanęło 59 dzie
ci,  najliczniej z  rocznika  1993.  Na  trasie 
slalomu giganta pięć bramek  ustawił  zna
ny  narciarz  Józef  Gomola.  Właścicielka 
wyciągu  Mariol a  Kaczmarek  użyczyła 
stoku  i  zafundowała  wszystkim  startują
cym  wyjazd  na  start.  A  na  starcie  działo 
się wiele ciekawych  rzeczy. O  ile  zawod
nicy zachowywali olimpijski spokój, to ro
dzice  udzielali  ostatnich  nerwowych  rad, 
żywiołowo też dopingowali  swe pociechy. 
Jeden  z  tatusiów  tak  długo  powtarzał  sy
nowi,  że  trzeba  jechać  między  dwoma 
czerwonymi  tyczkami, że ten będąc już na 
trasie  slalomu  z  niebywałą  precyzją  tra
fiał  między  dwie  żerdzie  tyczki  giganto
wej.  Wymagało  to  po  pierwsze  precyzji 
i  nie  lada  odwagi,  ale czegóż  się  nie  robi 
by  ukontentować  tatę.  Upadków  zaliczo
no niewiele, a nawet gdy ktoś już  leżał,  to 
ambitnie  się  podnosił  i  jechał  dalej.  Na 
mecie dwa Ustroniaczki, większy  i mniej
szy, biły brawo. Wszystko filmowała tele
wizja  oraz  kilku  innych  operatorów,  za
pewne  rodzinnie  związanych  ze startują
cymi. 

Właścicielka  wyciągu  Polanka  Mariola 
Kaczmarek  tak ocenia całą  imprezę: 
 Uwielbiam zawody, uwielbiam gdy dzie
ci  się  bawią.  Zawsze  będę  udostępniać 
stok na takie imprezy. Byłam szczęśliwa, 
gdy przyszła do mnie pani Grażyna  Wi
niarska z Urzędu Miasta i zaproponowa
ła zawody. Pomyślałam, że wreszcie ktoś 
zrozumiał, że ten stok jest przede wszyst
kim dla dzieci, dla początkujących. Niech 
dzieci się bawią. Przychodzimy o wpół do 
siódmej   rano,  ustawiamy  przejazd  i  to 
cieszy. Zawody odbyły się po raz trzeci i 
mam nadzieję, że nie ostatni. 

O  zawodach  bardzo  dobrze  wypowia
dali się też rodzice. Wszystko  przebiegało 
sprawnie, wyniki dość szybko  ogłoszono. 
A  fakt,  że  czas  odmierzała  autentyczna 
fotokomórka, dodawał  całej  imprezie  do
datkowego splendoru. Mali narciarze mo

Fot. W. Suchta 

gli  przez  chwilę  poczuć  się  jak  gwiazdy 
Pucharu  Świata.  Na podium  honorowano 
nie  tylko  najlepszych,  ale  wszystkich 
uczestników  zawodów.  Każdy  z  rąk  bur
mistrza  Ireneusza  Szarca  otrzymał  ma
skotkę  Ustroniaczka. 

Najlepszy  czas  zawodów  uzyskała  Ju
styna  Kania  wyprzedzając siostry  Alek
sandrę i Annę Bożkówny, wszystkie rocz
nik  1993. 

Wyniki:  (Wszędzie  tam gdzie nie poda
no nazwy miejscowości dziecko pochodzi
ło z Ustronia.) 

Rocznik  1999: 
dziewczynki:  1.  Beata  Szulc  (27,84), 

chłopcy:  1. Paweł  Wąsek  (18,40). 
Rocznik  1998: 
chłopcy:  1.  Dawid  Śliwka  (22,30),  2. 

Michał  Brachaczek  (38,34). 
Rocznik  1997: 
dziewczynki:  1.  Anna  Stępowska 

(19,98), chłopcy:  1. Marci n  Kozubowicz 
(Wodzisław  19,86), 2. Łukasz  Ruciński 
(Bytom   21,39), 3. Jakub  Gańczarczyk 
(18,90),  4. Jasiu  Wiecha  (35,20). 

Rocznik  1996: 

dziewczynki:  1.  Katarzyn a  Wąsek 
(13,55),  2.  Beata  Pawełska  (15,08), 
3. Magda Cholewa  (19,13), 4. Adriann a 
Broda  (20,39),  5.  Weronik a  Kóska 
(20,44),  chłopcy:  1.  Michał  Gomola 
(18,59),  2.  Krzysztof  Juraszek  (18,92), 
3.  Wojtek  Kaczmarczyk  (Pogwizdów  
23,38),  4.  Mateusz  Skorupa  (25,24), 
5. Tomek Niemiec (25,70), 6. Robert Tro
szok  (26,68),  7. Michał Troja n  (Cieszyn 
  27,96). 

Rocznik  1995: 
dziewczynki:  1.  Dominika  Laszczyk 

(18,78),  2.  Katarzyn a  Bukowczan 
(18,93),  3.  Monik a  Martynek  (20,56), 
4. Monik a  Paszek  (20,91), 

chłopcy:  1.  Dawid  Gańczarczyk 
(13.23), 2. Arie ł Podżorski (16,29), 3. Pa
try k  Bujok  (17,21),  4.  Mateusz  Szczot
ko  (19,58),  5.  Patryk  Pasterny  (Górki 
Wielkie    20,20),  6.  Kasper   Tochowicz 
(20.24), 7. Wojtek  Gruszka  (Katowice  
22,08). 

Rocznik  1994: 
dziewczynki:  1. Justyna  Warmuzińska 

(15,37), 2. Dorota Kóska  (16,41),  3. Do
minik a  Pilch  (17,37), 4.  Natalia  Jawor
ska  (20,77), 

chłopcy:  1.  Konrad  Kania  (13,54), 
2. Andrzej  Juroszek  (15,67), 3. Denis Po
dżorski  (15,90),  4.  Fili p  Tomiczek 
(17,64),  5.  Adam  Donczew  (18,35), 
6.  Patryk  Broda  (18,66),  7.  Piotr   Sy
gnowski  (19,35),  8.  Krzysztof  Kretsch
mann  (Cieszyn    19,93),  9.  Aleksander 
Uznański  (Rybnik   20,96),  10. Mateusz 
Banasik  (24,55). 

Rocznik  1993: 
dziewczynki:  1. Justyna Kania (12,47), 

2.  Aleksandra  Bożek  (12,85),  3.  Anna 
Bożek  (13,20),  4.  Magda  Baranowska 
(15,23), 5. Magdalena Zmełty  (Goleszów 
  18,20),  6.  Agnieszka  Pyka  (20,20),  7. 
Justyna  Śliwka  (21,39), 

chłopcy:  1. Karol Uznański  (Rybnik  
17,38),  2.  Marci n  Troja n  (Cieszyn  
17,44),  3. Jacek  Nieurzyła  (18,69). 

Grupa  nieznana    Karolin a  Manderla 
(Cisownica   20,55).  (ws) 

Pamiątkowe zdjęcie  na zakończenie.  Fot. W. Suchta 
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Odbiór  zagrywki.  Fot. W. Suchta 

DRUDZY W  GRUPIE 
Trwają rozgrywki o mistrzostwo Śląska młodzików w siatków

ce.  Startuje w nich  drużyna  chłopców  TRS  „Siła"  Ustroń.  Roz
grywki  to  cykl  turniejów.  Ostatni  w  grupie  „Siły "  odbył  się  w 
Ustroniu w sobotę  10 stycznia. W poszczególnych  meczach  Gli
wice wygrały z Jastrzębiem  2:0 (25:23, 25:20), Gliwice  wygrały 
z  „Siłą"  2:1  (14:25,  25:14,  15:11)  natomiast  „Siła"  wygrała  z 
Jastrzębiem  2:0 (25:14, 23:25,  15:13). Te wyniki  pozwoliły  siat
karzom „Siły " zająć drugie miejsce w grupie  i walczyć o miejsca 
1923 w  województwie. 

W  turnieju w Ustroniu  siatkarze TRS  „Siła" wystąpili w  skła
dzie:  Łukasz  Kolankowski,  Kami l  Kolankowski,  Mariusz 
Płaczkiewicz,  Wojciech  Haratyk ,  Adam  Gąsior,  Robert  Ha
ratyk , Wojciech Śliwka, Mateusz Odroniec, Tomasz Trzaska
lik , Jacek  Lasoń, Tomasz Czyż, Adam  Wiencławek. 

Po turnieju  trener  „Siły " Sławomir   Krakowczyk  powiedział: 
 Nie do końca jestem zadowolony. Po raz pierwszy  wygraliśmy 
seta z Gliwicami,  choć  tego dnia  byli  do ogrania.  Z  Jastrzębiem 
drugiego  seta grałem  rezerwową  szóstką.  Myślę,  że chłopcy  ro
bią  postępy, ale niestety jest  taka prawidłowość,  że grają gdy  im 
idzie, gdy  natomiast cokolwiek  nie wychodzi jest  raczej żle. Za
uważyć  można  postęp  w  porównaniu  z  pierwszymi  turniejami. 
Ten  sezon  przeznaczyłem  na  ogranie  się  drużyny,  natomiast  o 
lepszych  miejscach  pomyślimy  w przyszłym  sezonie.  (ws) 

Roztomili kamraci 
Siedzym  se  tak w kuchyni  kole piycka  i rozmyślóm,  że ni ma  to 

jak  wiosna  abo  lato.  Wyńdziesz  kansik  na  slóneczko,  a jak  sie 
utropisz  to nóńdziesz  przi  ceście jakóm  ławkę,  to sie ajijaki  znó
my  dosiednie,  a jak  mosz  wiyncyj  szczyńścio,  to aj i jako  łosim
nostka.  Tych  łogródków  piwnych  moc  sie  łóńskigo  roku  namno
żyło,  tóż  jak  jyny  mie  suszyło  w  ty  upały  toch  se  siednył  pod 
parazolym  i duszkym  piwo  wypił,  a dycki  kierysi  znómy  też  sie 
naszeł. 

Jak jyny  nastała  zima,  to ani  na  ceście  żodnego  kamrata  nie 
uświadczysz,  a jak  już  kiery  ponikiedy  sie napatoczy,  to ani  dłó
żyj nie przerzóndzi,  bo mróz  dokuczo  i każdy  śpiycho  sie ku  cha
łupie.  Łoto  baji  mój  sómsiad  i kamrat  szeł  po  ceście  a mioł  na 
głowie  jakómsik  szlafmyce,  tóż  ani  żech  go  nie poznoł.  Musioł 
sie piyrszy  do mie  łogusić.  Na gwiazdkę  sprawił  se szumne  bry
le,  coby  wyglóndać  na  takigo  sakramynckigo  móndroka.  Snoci 
sie wybiyro  do tego parlamyntu  europejskigo.  Mówił  Wóm też  ło 
tym? 

A  mie  to już  downo  było  podejrzane,  bo  ón  sporo  dni  przed 
świyntami  ustrojił  se chałupę  tóm flagom  łod uni i wszyckim  pra
wił,  że  niby  gwiozdki  na  świynta  pasujóm,  a  to  modre  tło  to  je 
niebo  skónd  aniołek  z paczkami  przileci.  Prawił  też,  Że jak  go 
wybieróm,  to se w chałupie,  kole  garażu,  kaj mo  teraz  wszelijaki 
capart,  biuro  szumne  sprawi,  dyć  snoci  forsy  na  to moc  mu  da
jóm.  Nó,  chłopa  ganc  ta mania  łogamyła,  na  aucie  też  mo  na
lepki  z.  unijnóm  flagom.  Łoto  byłech  u niego  laubzege  pojczać 
i dziwom  sie,  a jego  pies  też mo  zogłówek  niebieski  w  gwiozdki. 
To doista  zdo  mi  sie  kapkę  przesada,  nale  chłopu  już  sie  śnióm 
po  nocach  zarobione  pinióndze. 

Ale  ludeczkowie  nie starejcie  sie zawczasu,  gdo  tam  wiy, co  to 
jeszcze  z  tóm  unióm  bydzie.  A jo  Wóm  winszujym  wszelijakich 
dobroci  na  tyn Nowy  Roczek.  Jura 

WIECZÓR  KOLĘ D 
Urząd  Miasta,  Stowarzyszenie  Miłośników  Kultury  Ludowej 

„Czantoria" oraz MDK „Prażakówka" zapraszają na Ekumenicz
ny  Wieczór  Kolęd  „Okruchy  po  kolędzie"  w  wykonaniu  EL 
„Czantoria", Chóru Ewangelickiego,  Chóru  Katolickiego  „Ave" 
oraz Janusza  Śliwki,  który  odbędzie  się w niedzielę  18 stycznia 
o godz.  19.00 w kościele katolickim św. Klemensa. Po koncercie 
członkowie Młodzieżowej Rady Ustronia przeprowadzą  kwestę, 
na dożywianie  dzieci  w ustrońskich  szkołach. 

P O Z I O M O:  1)  porc ja,  dawka,  4)  lato  albo  z ima, 
6)  słoik  z grzybkami,  8) przychodzi  do woza,  9) najważniejszy 
wynalazek,  10)  st racony  na  rozkaz  Robesp ier re 'a, 
11) osnowa,  treść,  12) Andrzej dla Amerykanów,  13)  gotowany 
z owoców,  14) statek Noego,  15) wyspa  na Bałtyku,  16) biblijny 
brat  Abla,  17)  meksykański  indianin,  18)  dawny  żaglowiec, 
19)  lisie schronienie,  20) Osborn   gitarzysta  i wokalista. 

P I O N O W O:  1)  władza  absolutna,  2)  węgla  na  przyczepę, 
3)  sądowe  wezwanie,  4)  przeróbka  utworu,  5)  pisarz  brazy
lijski ,  6)  pracuje  w  hucie,  7)  imię  Gałczyńskiego,  11)  okre
ślony  czas,  13)  zeszyt,  14)  miara  powierzchni  gruntu,  17) 
mniej  niż  hektar. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  odpowiedzi  ocze
kujemy  do  22  stycznia. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr  51 

Ś W I Ę T A  B L I S K O 

Nagrodę  30 zł otrzymuje otrzymuje M A Ł G O R Z A T A  SŁO
NINA ,  Ustroń,  ul.  Urocza  63. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

GAZETA = 
U S T R O Ń 
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