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ZAPRASZAM NA SESJĘ 
Rozmowa z Iloną Winter ,  radną 

Dlaczego  zdecydowała  się  Pani  kandydować  do  Rady  Miasta? 
Wynikało  to  z  chęci  zrobienia  czegoś  dla  miasta,  a  tę  potrzebę 
działania  na  rzecz  Ustronia  odziedziczyłam  po  dziadkach  i  rodzi
cach.  Ojciec mój   Karol  Blaszczyk   pochodził  z Hermanie.  Oże
nił  się  z  Ireną  Gaidą  z  Katowic  i przez  ten  związek  połączyły  się 
tradycje  Górnego  Śląska  i Śląska  Cieszyńskiego.  Przez jak iś  czas 
mieszkaliśmy  w  Pszczynie,  gdzie  ojciec  pełnił  funkcję  radnego, 
a j a  zorientowałam  się  na  czym  ta  praca  polega.  Z  miastem  łączy 
mnie  także  jego  historia.  Wujek  mój    Józef  Błasczyk  został  roz
strzelany  9  l istopada  1944  roku  w  Hermanicach  przy  ogrodzeniu 
spichlerza  zbożowego.  Już  prawie  23  lat  mieszkam  w  Ustroniu, 
w  miejscu  specyf icznym    na  osiedlu  Manhatan    gdzie,  jak  to 
zwykle  bywa  w  dużym  skupisku  ludzi,  występuje  wiele  proble
mów.  Chciałam  pomóc  w  ich  rozwiązywaniu. 
Jak  mogłaby  Pani  scharak te ryzować  swój   okręg  wyborczy? 
To  s ą j a k by dwa  zupełnie  odmienne  tereny.  Z j ednej  strony  osie
dle  Manhatan    b lokowisko,  gdzie  mieszkają  ludzie  starsi,  sa
motni,  rodziny,  młode  małżeństwa,  jest  dużo  dzieci  i  młodzieży. 
Z  drugiej    Go je    budownic two  jednorodz inne,  zamieszk iwane 
przez starszych  ludzi,  samotnych  rodziców,  których  dzieci  kształ
cą  się  lub  pracują  poza  Ustroniem.  Powyżej  ulicy  Katowickie j, 
w  rejonie  ulic  Cieszyńskiej  i  Pasiecznej  zna jdu ją  się  gospodar
stwa  rolne  i w  przeciwieństwie  do  osiedla  Manhatan,  występują 
tam  problemy  z  podstawowymi  mediami. 
Proszę  powiedzieć,  o  tych  na jpoważnie jszych  problemach, 
dotykających  Pani  wyborców. 

Jak j uż  mówiłam  na Gojach  mieszka  wielu  starszych  ludzi.  Dzieci, 
o  które  całe  życie  się  troszczyl i,  poszły  w  świat  za  ch lebem,  ale 
zwróćmy  uwagę,  że  jeśli  chciałyby  zostać  na  o jcowiźnie,  nie 
mogłyby  wybudować  domu,  bo  są  to  tereny  rolnicze  bez  prawa 
zabudowy.  Stąd  moja  troska  o  przekwal i f ikowanie  i  umożl iwie
nie  ludziom  uzyskania  zgody  na  budowę.  Bardzo  poważną  spra
wą  jest  brak  wody,  zwłaszcza  w  okresach  suszy.  Zaczęl iśmy  j uż 
działać  na  rzecz  budowy  wodoc iągu,  ale  z  góiy  uprzedzam,  że 
trzeba  będzie  poczekać.  Na  razie  dwaj  zaangażowani  panowie: 
Pan  Raszka  i Pan  Procner  zbierali  in formacje  od  mieszkańców, 
żeby  zor ientować  się  il e osób  jest  zainteresowanych.  Pozwoli  to 
obl iczyć  koszty  całego  przedsięwzięcia  i  wysokość  wkładu  in
dywidualnego.  Oczywiśc ie  g łównym  problemem  są  p ieniądze, 
ale  myślę,  że  dzięki  współpracy  władz  z  mieszkańcami,  może 
pozyskaniu  środków  z  innych  źródeł,  uda  się  tą  sprawę  sf inal i
zować.  Podobnie  jak  pod łączen ie  do  kanal izacj i.  Celem  ustale
nia  zakresu  działań  zapraszam  wszystkich  zainteresowanych  do 
Urzędu  Miasta  w  środę,  6  czerwca  2001  r.  na  godz.  17.00.  Do 
wypełnienia  będą  przygotowane  deklarac je  o  przystąpieniu  do 
partycypacji  w  kosztach  budowy  wodoc iągu. 
Problemów  nie  brakuj e  też  na  osiedlu  Manhatan. 
Problem  wynikają z tego,  że  w  dużej  grupie  ludzi  występuje  kon
flik t  interesów:  starszym  przeszkadza ją  bawiące  się  dzieci,  pie
szym  kierowcy,  jeszcze  innym  młodzież.  Na  pewno  braku je  na 
osiedlu  drzew.  Są  ławeczki,  ale  latem  siedzenie  na  nich  w  peł
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Festyn  Rodzinny  w  Lipowcu.  Fot.  W.  Suchta 

JUBILEUSZ ODLEWNIKOW 
50  lat swej działalności  obchodzi  Odlewnicza  Spółdzielnia  Pra

cy  Metali  Nieżelaznych  w  Ustroniu.  19  ma ja  w  siedzibie  Spół
dzielni  wN ie rodz im iu  przy  ul.  Harbutowickiej  odbyła  się  jubi le
uszowa  uroczystość,  w której  uczestniczyli:  przewodnicząca  Rady 

(cd. na sir. 4) 

NAGRODZONY BIAŁY MIŚ 
Po  raz  drugi  ustrońska  firma  „Mokate"  otrzymała  godło  „Teraz 

Polska".  To  bardzo  prestiżowe  wyróżnienie  upoważnia  zakład,  by 
na  swych  produktach  umieszczał  charakterystyczny  białoczerwo
ny znaczek.  O  godło  „Teraz  Polska" ubiegają się naj lepsze firmy  w 
naszym  kraju przedstawiając swe  naj lepsze produkty. Celem  nada
wania  godła  „Teraz  Polska" jest  promocja  naj lepszych  produktów 
nie tylko na  rynek  krajowy. W  tym  roku  godło otrzymało 27  produ
centów,  ze  Śląska  zaś  tylko  „Mokate". 

Wielka  gala  odbyła  się  18 maja  w  Teatrze  Wielkim  w  Warsza
wie,  a  godło  „Teraz  Polska"  odbierała  dyrektor  generalny  „Mo 
kate"  Teresa  Mokrysz ,  którą  wraz  z  innymi  laureatami  podej
mował  w  Pałacu  Prezydenckim  Aleksander  Kwaśniewski.  Po  ka
wach  cappuccino  znaczek  „Teraz  Polska"  będziemy  mogli  zoba
czyć  na  opakowaniach  kakao  „Biał y  Miś" ,  bo  właśnie  za  ten  pro
dukt  wyróżniono  „Mokate".  (ws) 

URZĄD  INFORMUJE 
Urząd  Miasta  Ustroń  informuje,  że  został  wywieszony  na  ta

blicy  ogłoszeń  na  okres  21  dni  wykaz  zbywanych  nieruchomości 
w  drodze  bezprzetargowej. 

9  czerwca  (sobota)  o godz.  9.00  będą  prowadzone  badania  oste
oporozy  w  Ośrodku  Zdrowia  przy  ul.  Mick iewicza  1.  Prosimy 
o  rejestrowanie  się w  w/w  Ośrodku  tel.  8541512.  Cena  badania 
25  zł  (słownie:  dwadzieścia  pięć  złotych). 



ZAPRASZAM NA SESJĘ 
(dok. ze sir. 1) 

nym  słońcu  to  męczarnia.  Poza  tym  drzewa  poprawia ją  j akość 
powietrza,  co  jest  n iebagatelną  sprawą  przy  c iągłym  wzroście 
liczby  samochodów  (nie  mówiąc  j uż  o  tych,  które  zaczęły  prze
jeżdżać  przez  osiedle  po  uruchomieniu  obwodnicy).  Ciąg le  też 
czynione  są  starania,  żeby  rozwiązać  problem  kierunku  ruchu 
samochodów  i  mie jsc  do  parkowania.  Na  razie  nie  udało  się 
wszystkich  usatysfakc jonować. 
Czy  sprawa  doda tkowych  zabezp ieczeń  przed  hałasem ¿ o b -
wodnicy jest  j u ż  p rzegrana? 
Podczas  mo jej  działalności  w  Radzie  przekonałam  się,  co  zna
czą  wielkie  przedsiębiorstwa,  dz ia ła jące w  oparc iu  o  budżet  wo
jewódzki,  czy  krajowy.  Na j lep iej  widać  to  na  przykładzie  ob
wodnicy.  My j ako  samorząd  właściwie  nic  nie  mogl iśmy  zrobić. 
Po  wielu  protestach,  udało  się  uruchomić  światła  na  skrzyżowa
niu  Cieszyńskiej  z  Katowicką,  ale  do  wymiany  okien  w  najb l iż
szych  drodze  blokach,  posadzenia  drzew  t łumiących  hałas  i  po
chłaniających  spaliny,  nie  potraf i l iśmy  ich  zmusić.  Al e  sytuację 
mieszkańców  naszego  osiedla  pogarszają  sami  kierowcy.  Są  znaki 
ogranicza jące  prędkość  i tonaż  prze jeżdża jących  pojazdów,  ale 
często  są  ignorowane.  Podobnie  „n iemoż l iwe"  do  załatwienia 
sprawy  występują  na  granicach  dwóch  miast  czy  gmin.  Tak  jest 
na  przykład  z  oświet leniem  wjazdu  na  wiadukt,  a  następnie  dro
gę  Cieszyn    Bielsko.  Jeśli  ktoś  nie  zna  tego  miejsca, może  łatwo 
wjazd  przeoczyć.  Wielu  mieszkańców  Ustronia  jeździ  tamtędy 
i dlatego  stale  apelu ję  o  jej  należyte  oznakowanie  i  oświet lenie. 
Jak  kontaktuj ą  się  z  Panią  wyborcy? 
Wiedzą  gdzie  mieszkam,  mogą  przy jść  albo  zate le fonować,  bo 
nie  mam  zast rzeżonego  numeru.  Pon ieważ  pracu ję  do  późna 
i wracam  do  Ustronia  około  godziny  17,  18,  przede  wszystkim 
spotykamy  się  w  soboty,  niedziele.  Na  Gojach  mamy  działkę 
i odwiedzają  nas  mieszkańcy  tej dzielnicy. Zawsze jestem  otwaita 
na  kontakty  z  wyborcami.  Niestety  ostatnio  coraz  częściej  za
uważam  dużą  f rustrac ję,  a  nawet  agresję  ludzi.  Słyszę,  że  źle 
działamy,  że  można  coś  zrobić  inaczej.  Staram  się  t łumaczyć, 
wyjaśniać,  bo  nie  w  każdym  przypadku  rozwiązania  są  proste. 
Bywa,  że  udaje  mi  się  przekonać  rozmówcę,  ale  czasem  chodzi 
tylk o  o  to,  żeby  cz łowiek  mógł  się  wygadać  i przelać  swoje  żale 

Ilona  Winter.  Fot.  W.  Suchta 

na  kogoś,  na  przykład  radnego.  Zawsze  powtarzam,  że  sesje  są 
otwarte,  każdy  może  przy jść  i  p rzekonać  się  jak  pracu jemy. 
Wszystk ich  serdecznie  zapraszam,  ale  nie  przypominam  sobie, 
żeby  ktoś  z  moich  wyborców  przyszedł. 
Czego  spodziewała  się  Pani  rozpoczynając  pracę  w  Komisj i 
Ochrony  Środowiska,  Zdrowi a  i Lecznictwa  Uzdrowiskowego? 
Mój  ojciec  był  lekarzem,  a j a  z  wykształcenia  jestem  farmaceutą 
i  anal i tykiem  kl inicznym,  a  cale  zawodowe  życie  pracowałam 
w  szpitalach,  również  ustrońskich.  Oprócz  szeroko  pojętej  ochro
ny  zdrowia,  na  sercu  leży  mi  też  ochrona  środowiska,  stąd  moja 
decyzja.  Na  spotkaniach  komisji  i  podczas  sesji  za jmujemy  się 
sprawami  z  naszej  dziedziny,  anal izujemy  problemy,  opiniujemy 
uchwały,  sprawdzamy,  czy  dane  przedsięwzięcie  nie  odbi je  się 
niekorzystnie  na  stanie  przyrody,  ale  prawdę  mówiąc  czuję  niedo
syt,  bo  brak  mi  wymiernych  wyników  naszych  działań.  Inne  komi
sje  sprawdzają,  czy  budżet jest  prawid łowo  skonstruowany,  biorą 
udział  w  planach  inwestycyjnych  i ich  praca  daje konkretne  wyni
ki .  Myślę,  że  na  uwagę  zasługuje  rozpoczęta  współpraca  Komisji 
ze szkołami,  specjalistami,  parafiami, policją, mająca na celu  zdia
gnozowanie  i zapobieganie  narkomanii  wśród  młodzieży  naszego 
miasta.  Jednak  to  też  są  działania  d ługofalowe,  których  efekty 
będzie  można  obserwować  dopiero  za jak iś  czas.  Mam  nadzieję, 
że  zajmiemy  się  interesującą, ale  też  trudną  sprawą  ciepłych  wód 
geotermalnych,  które  znajdują  się  pod  miastem. 
Jak  ocenia  Pani  opiekę  zdrowotną  w  Ustroniu? 
Myślę,  że jeśli  chodzi  o  kontakt  z  lekarzem  podstawowej  opieki 
zdrowotnej,  to  jest  dobrze.  Po  re formie  nie  z l ikwidowano  ani 
jednej  przychodni,  a  nawet  powstały  dwa  nowe  ośrodki.  Nasza 
Komisja  brała  udział  w  rozmowach  w  sprawie  ośrodka  w  Ja
szowcu  i Nierodzimiu,  które  toczyły  się  z  cieszyńskim  ZOZem. 
Żału ję,  że  nie  mamy  w  Ustroniu  pogotowia.  Zda ję  sobie  sprawę, 
że  żadnej  z  przychodni  nic  stać  na  jego  stworzenie,  ałe  przy  ta
kiej  l iczbie  szpital i, j ak ie  funkc jonu ją na  Zawodziu,  chyba  dało 
by  się  zorganizować  pomoc  doraźną.  Cały  czas  mam  także  wra
żenie,  że  całe  zaplecze  służby  zdrowia  po łożone  w  stref ie  uzdro
wiskowej  jest  jakby  nie  dla  nas.  Ustroniacy  pod  żadnym  wzglę
dem  nie  są  pacjentami  uprzywi le jowanymi,  a  chyba  opłacałoby 
się  niektórym  p lacówkom  obniżyć  t rochę  ceny,  zorganizować 
prze jazdy  dla  tego  stałego  kl ienta,  którego  ma  się  na  miejscu. 
Czy  Pani  wyobrażenia  o sposobie  funkc jonowani a  Rady  oka
zały  się  t ra fne? 

Każdy  z  radnych  podkreśla,  że j ego  troską  jest  dobro  miasta  i  ja 
nie  mam  podstaw,  żeby  to  kwest ionować,  ale  czasem  mam  takie 
uczucie,  że  nie  wszystko jest  zrozumiałe,  nie  w  każdym  przypad
ku  potrafią  pod jąć jednoznaczną  decyzję.  Kiedy  obserwuję  udział 
poszczególnych  radnych  w  sesji,  to  wydaje  mi  się,  że  Komisja 
Zdrowia,  jest  na  pierwszym  miejscu,  jeśli  chodzi  o  aktywność. 
Jedną  z przyczyn jest  to, że  cz łonkowie  naszej  komisji  są  radnymi 
po  raz  pierwszy  i działają  tylko  w  tej  j ednej  komisji.  Pracujemy 
wobec  lego  własnym  stylem,  nie  op iera jąc  się  ani  na  wcześniej
szych  doświadczeniach,  ani  też  na  pracy  innych  komisji.  Zapo
znajemy  się  z  materiałami  przygotowanymi  przed  sesją,  ale  nie 
jesteśmy  w  stanie  dotrzeć  do  spraw,  którymi  za jmują  się  inne  ko
misje.  Dlatego  pytamy,  dociekamy,  chcemy  wypracować  sobie  od
powiedni  pogląd  na  daną  kwestię.  Kiedy  zadaję  kolejne  pytanie, 
słyszę,  że  materiały  były  dostępne  i można  się  było  z  nimi  zapo
znać.  Uważam,  że  radny  to nie  jest  maszynka  do  podnoszenia  ręki 
i musi  się  dobrze  or ientować  zanim  zagłosuje  za  lub  przeciw. 
Dziękuj ę  za  rozmowę.  Rozmawia ła:  Monik a  Niemiec 
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K 0  L  I 
W  sąsiedniej gminie  Goleszów 
nie  ża łu ją  grosza  na  rozwój 
kultury.  Aktywnie  działa  GOK 
(niedawno  był  organizatorem 
kolejnego  przeglądu  dorobku 
a r tys tycznego  T ON  ' 2 0 0 1 ), 
któiy  prowadzi  kilk a  zespołów, 
kółka  zainteresowań  oraz  wła

sną  kostiumerię.  Do  aktywnych 
należy  bibl ioteka. 

Fili a  w  Cieszynie  jest  jednym 
z  ki lkunastu  wydz ia łów  Uni
wersytetu  Śląskiego  w  Katowi
cach.  Z o s t a ła  u t w o r z o na  w 
1971  r. 

W  ostatnich  latach  nowe  sale 
g imnastyczne  zostały  wybudo
wane  przy  podstawówkach  w 
Pruchnej,  Cisownicy,  (z  base
nem),  Dzięgiełowie  i  Pogwiz
dowie.  Zmodern izowana  i  wy

remontowana  została  duża  sala 
przy  SP  w  WiśleJaworniku. 

Ponad  wiek  temu  w  c ieszyń
skim  regionie  zaczęto  prowa
dz ić  roboty  d renarsk ie:  na j
pierw  w  Puńcowie.  Na  począt
ku  min ionego  wieku  istniało 
ok.  30  spółek.  Obecnie  ich  rolę 
prze ję ły  w  pewnym  zakres ie 
spółki  wodne. 

Najstarszy  browar  mieszczań
ski  is tn iał  w  C i e s z y n ie  j u ż 
w  XI V  w.  Obiekty  znajdowały 

się  na  Starym  Targu.  Tradycje 
k o n t y n u u je  B racki  B r o w ar 
Zamkowy,  który  w  br.  obcho
dzi  swoje  155łecie. 

Do  Szkoły  Podstawowej  nr  7 
w  Cieszynie  uczęszczają  dzie
ci  z  Krasnej  (dzielnica  miasta) 
i Gumnej  (gmina  Dębowiec). 

Gospodarstwo  Rybackie  w  Po
górzu  „produkuje" nie tylko  kar
pia,  lecz  także  amury,  tołpygi, 
liny, karasie, płocie, sumy,  szczu
paki,  okonie  i sandacze,  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska 



KRONIK A  MIEJSK A 
Najlepsze  życzenia  dla  jubi la tów : 

Małgorzat a  Klaj a  lat  80  ul.  Chabrów  12/4 
Janina  Gawlas  lat  98  ul.  Kręta  12 
Erwi n  Niemiec  lat  92  os.  Manhatan  5/19 
Waleri a  Woźniak  lat  90  ul.  Pana  Tadeusza  13 
Anna  Wisełka  lat  92  pl.  Ks.  Kotschego  4 

Ośrodek  Rekreacyjny  Kolej  Linowa  na Czantorię  z okazji  Dnia 
Dziecka  zaprasza  do  siebie  wszystkich  milusińskich.  lego  dnia 
czekać  będzie  na  nich  wiele  atrakcji:  wyjazd  kolejką  linową  na 
polanę  Stokłosica  w cenie  2 zł  (w obie  strony),  na polanie  Stoklo
sica bezpłatne korzystanie  z dmuchanych  zabawek,  bezpłatne  lody 
i napoje  chłodzące  (do  wyczerpania  zapasów).  Propozycja  aktu
alna  tylko  1 czerwca  2001  w  godz.  od  8.30  do  17.30. 

Dobrze  spisali  się  reprezentanci  Gimnazjum  nr 2  na  lekkoatle
tycznych  zawodach  powiatowych.  W  rzucie  dyskiem  Anit a  Gaj 
dacz  uzyskała  18,6  m  co  dało j ej  trzecie  miejsce.  Martyn a  To
miczek  pchnęła  kulą  8,25  m    trzecie  miejsce,  podobnie  Mate
usz  Malin a  pchnął  kulą  10,64  m  i też  zajął  trzecie  miejsce. 

Z  okazji  75lecia,  Zakład  Doskonalenia  Zawodowego  organi
zuje 2  czerwca  2001  r. od  8.00  do  15.00  w  Ustroniu  przy  ul.  Sta
wowej  3  „Dzień  Otwarty".  Można  będzie  uzyskać  szczegółowe 
informacje o  kursach  i szkołach  ZDZ,  skorzystać  bezpłatnie  z: 

  jazdy  samochodem  szkoleniowym  (ukończone  16  lat), 
  serfowania  w  internecie, 
  komputerowego  egzaminu  z  prawa  jazdy. 

25  maja  z  okazji  Dnia  Matki  w  Przedszkolu  na  os.  Manhatan 
odbył się  festyn przygotowany  przez pracowników  przedszkola  przy 
pomocy  rodziców. Całość  rozpoczął  występ dzieci,  które  w  pierw
szej części  zaprezentowały  pieśni  i tańce  naszego  regionu.  Zazna
czyć  trzeba,  że  młodzi  wykonawcy  wystąpili  w  strojach  regional
nych.  W  części  drugiej  występu  dzieci  przedstawiły  program  spe
cjalnie  przygotowany  na  Dzień  Matki.  Występy  artystyczne  za
kończyły  życzenia  składane  mamom,  każde  dziecko  miało  też  dla 
swej  mamy  własnoręcznie  wykonany  upominek.  Później  ju ż  się 
bawiono.  Były  konkursy  dla  dzieci  i rodziców  ze  słodkimi  nagro
dami, chętnie  kupowano  losy  loterii  fantowej, mamy  zaś  przygoto
wały  ciasta.  Główną  nagrodą  festynu  był  tort.  W  przygotowaniu 
festynu  pomógł  też  Zdzisław  Szlaur   posiadający własną  wytwór
nię  ciast.  Jak  twierdzi  dyrektor  Przedszkola  Helena  Mrowie ć  fe
styny  z okazji  Dnia  Matki  przygotowywane  są  dla  całego  osiedla. 
Chętnie  uczestniczą  w  nim  dzieci  z  rodzicami  i to nie  tylko  przed
szkolaki.  Przychodzą  też ci, których  pociechy przedszkole już  skoń
czyły. Na  festynie bawiono  się  kilk a  godzin.  Pot.  W.  Suchta 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Heleną  Cieślar   lat  61  ul.  Źródlana  126 
Józef  Sliż  lat  76  ul.  Gałczyńskiego  45 
Helena  Szlauer   lat  80  ul.  Partyzantów  7 

KRONIKA  POLICYJNA 

23.05.2001  r. 
O godz.  11 na ul. Katowickiej kie
rujący daewoo  nexią  mieszkaniec 
Warszawy  najechał  na  tył  forda 
kierowanego  przez  mieszkańca 
BielskaBiałej. 
23.05.2001  r.' 
O  godz.  12 na  skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  i Myśliwskiej  kieru
jący  skodą  obywatel  Czech  naje
chał  na  tył alfa romeo  kierowane
go przez obywatela Włoch. W wy
niku  uderzenia  alfa  romeo  wpadł 
na  slup  energetyczny,  a jego  kie
rowca doznał  obrażeń  ciała. 
25.05.2001  r. 
O godz.  1.55 funkcjonariusze Sek
cji  Ruchu  Drogowego  Komendy 
Powiatowej zatrzymali  na ul.  Ko
nopnickiej mieszkańca  Goleszowa 
kierującego  fiatem  126  w  stanie 
nietrzeźwym. Wynik badania  1.37 
prom. 
25.05.2001  r. 
O godz. 2.50 funkcjonariusze Stra
ży Granicznej zatrzymali  trzy  nie
letnie dziewczęta    15,  16 i  17 lat. 
których  zaginięcie  wcześniej  po
licj i zgłosili  rodzice. 
25.05^200 1  r. 
O  godz.  8  na  skrzyżowaniu  ulic 
Grażyńskiego  i Daszyńskiego  kie

STRAŻ  MIEJSKA 

21.05.2001  r. 
Przeprowadzono  szczegółową 
kontrolę lunaparku w Polanie. Wy
dano  jedno  zalecenie. 
23.05.2001  r. 
Interweniowano  w sprawie  zanie
czyszczenia  potoku  przy  ul.  Bro
dy.  Ustalono,  źc  przyczyną  jest 
wyciek z kolektora.  Poinformowa
no  WOŚ  UM  i Wodociągi  Ziemi 
Cieszyńskiej. Awarię  usunięto. 
23.05.2001  r. 
Wspólnie z pracownikiem  Urzędu 
Miasta  i Sanepidu  kontrolowano 
lokale na Poniwcu. Nałożono  kil 
ka mandatów za nieprzestrzeganie 
przepisów  sanitarnych  i bałagan. 
24  i 25.05.2001  r. 
Kontynuowano  kontrole  lokali 
w  Polanic,  Lipowcu  i  Nicrodzi
miu. Nie obyło się bez mandatów. 
25.05.2001  r. 
W  godzinach  rannych  zabezpie
czono  miejsce kolizji na  skrzyżo
waniu ulic Grażyńskiego  i Daszyń
skiego. Kierowano ruchem do cza
su  usunięcia  pojazdów. 
26.05.2001  r. 
Interweniowano  na  ul.  Drozdów, 
gdzie doszło  do  pogryzienia  oso
by przez psa. Właściciela  zwierzę
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rująca skodą mieszkanka  Ustronia 
nieprawidłowo  skręcała  i  dopro
wadziła  do  kolizji  z fordem fiesta 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Goleszowa. 
25.05.2001  r. 
0  godz. 8.30 na skrzyżowaniu  ulic 
3 Maja i Katowickiej kierujący fia
tem uno mieszkaniec Tychów wy
musił  pierwszeństwo  przejazdu 
1 zderzył  się  z  VW  goiłem  kiero
wanym przez mieszkańca Istebnej. 
Obrażeń ciała doznali  pasażerowie 
golfa. 
26.05.2001  r. 
O  godz. 1  policjanci  zatrzymali 
mieszkańca  Ustronia  kierującego 
fiatem  126.  Kierowca  odmówił 
poddania  się  badaniu  na  alkoma
cie.  Pobrano krew do  badania. 
26.05.2001  r. 
O godz. 9.25 na skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  i Dominikańskiej  ja
dący  motorowerem  romet  miesz
kaniec  Górek  Małych  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i dopro
wadził  do  kolizji  z  VW  golfem 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Mysłowic. 
27.05.2001  r. 
O godz.  10.25 zatrzymano  miesz
kańca  Jastrzębia  Zdroju  kierują
cego  daewoo  tico  w  stanic  nie
trzeźwym.  Wynik  badania    1.05 
prom.  (ws) 

cia  ukarano  mandatem  za  brak 
opieki  nad  psem. 
26.05.2001  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano  przy  ul.  Błaszczyka 
w sprawie  nielegalnego  odprowa
dzania  ścieków. 
26.05.2001  r. 
Kilk u kierowców ukarano  manda
tami  za  parkowanie  na  terenach 
zielonych,  głównie  nad  Wisłą. 
27.05.200  I r . 
W czasie kontroli  terenów nad rze
ką i leśnych za nieprawidłowe par
kowanie ukarano  5  kierowców. 
27.05.2001  r. 
Interweniowano  w  Nierodzimiu, 
gdzie  na dwupasmówce  potrącono 
psa. Osoba przenosząca ranne zwie
rzę na pobocze, została pogryziona. 
Pies jest pod  obserwacją  (mn) 
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Dawne  lata  wspominał  Z. Gamrot.  Fot.  W.  Suchta 

JUBILEUSZ ODLEWNIKÓW 
Miasta  Emili a  Czembor,  burmistrz  Jan  Szwarc,  poprzedni  pre
zes  Jan  Kocu  oraz  założyciele  Spółdzielni  Zbigniew  Gamrot 
i Franciszek  Gawlas.  Wszystkich  witał  obecny  prezes  Jacek  Pic
tor ,  któiy  przedstawił  historię  Spółdzielni: 
 T o j u ż 5 0 1 at  minęło  od  pamiętnej  daty  15.04.1951  r. kiedy  to  17 
entuzjastów  spotkało  się  na  zebraniu  założycielskim  i  powołało 
do  istnienia  naszą  Spółdzielnię.  W  pierwszych  latach  swego  ist
nienia  Spółdzielnia  funkc jonowała j ako  Spółdzielnia  Inwal idów 
i  zatrudniała  106  pracowników  w  sześciu  zakładach  produkcyj
nych  i  usługowych  w  trzech  branżach.  W  1955  r.  Spółdzielnia 
zatrudniała j uż  255  osób,  a  wartość  j ej  produkcji  i usług  wzrosła 
czterokrotnie.  Prowadzi ła  15  i  więcej  zakładów  różnych  branż 
tak  różnorodnych  jak  odlewnictwo,  dziewiarstwo,  kołodziejstwo, 
tapicerstwo,  szklarstwo,  blacharstwo,  szewstwo,  kuźnictwo,  sto
larstwo,  a  nawet  gastronomię  i chałupnictwo.  W  1958  r.  podjęto 
uchwałę,  na  mocy  której  dotychczasowa  Spółdzielnia  Inwal idów 
przekształci ła  się  w  Spółdzielnię  Pracy.  W  latach  195560  miało 
miejsce  przekazywanie  przez  Spółdz ie ln ię  małych  zak ładów 
w  wyniku  czego  pozostano  przy  branżach  odlewniczej  i  drzew
nej.  W  pierwszych  latach  działalności  k ierownictwo  zmieniało 
się  prawie  co  roku.  Stabi l izacja  składu  osobowego  Zarządu  na
stąpiła,  kiedy  prezesem  został  Zbigniew  Grochota,  a jego  zastęp
cami  Karol  Spialek  i Florian  Duława. Zarząd w tym  składzie  utrzy
mał  się przez ki lkanaście  lat.  Po odejściu  Z. Grochoty  przez  dłuż
szy  czas  prezesował  Jerzy  Plisz,  potem  funkc ję  prezesa  sprawo
wali  Jan  Kłoda  i  następnie  Jan  Kocur.  Obecnie  prezesem  jest 
J.  Pietor,  a  członkami  Zarządu:  główna  księgowa  Bożena  Bar
czyk  i zarządzający  pionem  technicznym  Andrzej  Cholewa. 

Dyplomy  uznania  za  długoletnie  zaangażowanie  i  znaczący 
wkład  pracy  w  działalność  i  rozwój  Spółdzielni  otrzymali:  Ma
ri a  Brzozowska,  Ju l ianna  Fusek,  Jan  Drobisz  i Jan  Polok. 

Obecnie  najd łuższym  stażem  pracy  w  Spółdzielni  może  się  po
chwalić  J.  Polok.  Ostatnio  obchodził  jubileusz  45lecia  pracy. 
Podczas  spotkania  wspominał  czasy  gdy  pracowano  przez  sześć 

J.  Szwarc  wręcza  J.  Pietorowi  list  gratulacyjny.  Fot.  W.  Suchta 

dni  w  tygodniu  na  trzy  zmiany.  Sam  w  Spółdzielni  był  już  na 
kilk u  stanowiskach,  był  też  przewodniczącym  Rady  Spółdzielni. 
  Właściwie  to  nie  byłem  jeszcze  prezesem    żartował  J.  Polok.  
Jako  jedna  z  niewielu  spółdzielni  możemy  się  pochwal ić,  że  ro
bil iśmy  tłoki  do  kutrów  rybackich.  To nie  było  tak  jak  teraz.  Przy
wieźli  ci  wszystko,  jak  to  się  mówi,  na  toczkach,  wysuli  i rób  se 
teraz.  No  to  fachowcy  myśleli. 

Swymi  wspomnieniami  dzielił  s ięzzebranymi  Z. Gamrot.  Przy
pomniał,  że  pierwotnie  Spółdzielnia  nosiła  nazwę  „ IMa ja " . 
  15 kwietnia  mieliśmy  założycielskie  zgromadzenie,  a prace  Spół
dzielnia  rozpoczęła  1 maja  1951  r.  mówił  Z. Gamrot.    Pierwsze 
zakłady  miel iśmy  w  Ustroniu  i  Brennej.  Następnie  w  1952  r.  od 
GS  w  Wiśle  przejęl iśmy  dwa  tartaki,  dwie  stolarnie,  w  Istebnej 
duży  tartak  i  tartak  w  Jaworzynce.  Wtedy  to  zatrudnienie  osią
gnęło  250  pracowników.  Działał  klub  PT  TK,  nasza  grupa  brała 
udział  w  rajdach  w  Bieszczadach,  Tatrach  i zazwyczaj  zdobywa
ła  pierwsze  miejsce.  Była  też  prowadzona  działalność  na  odcin
ku  pomocy  socjalnej.  Co  roku  obowiązkowo  wycieczka.  Raz  na 
Dzień  Odlewnika  Spółdzielnia  zamówi ła  samolot  i wszyscy  po
lecieli  z  Katowic  do  Gdańska.  Z  powrotem  wynajęl iśmy  cały  wa
gon  kusztekowy  do  Katowic.  Pracowałem  do  1983  r.  i w  Spół
dzielni  nie było  żadnego  nadużycia,  kradzieży.  Były  drobne  spra
wy,  ale  nigdy  afery.  Pamiętam,  że  gdy  trzeba  było  nadrabiać  plan, 
to  wszyscy  pracowali  w  niedzielę.  Umysłowi  szli  do  odlewni,  na 
tartak.  Zawsze  było  koleżeństwo  i j akoś  to  szło. 

Wyróżnieni  spółdzielcy.  Fot.  W.  Suchta 

Podczas  spotkania  okazało  się,  że  pracownikiem  Spółdzielni 
był  też  burmistrz  J.  Szwarc,  który  mówił: 
  Może  to  zaskoczenie,  ale jes tem  jednym  z  was.  Przed  Ol impia
dą  w  Meksyku  spor towców  upychano  po  zakładach  pracy.  Dłu
go  jednak  tu  nie  zabawi łem,  gdyż  j akoś  było  mi  niezręcznie  i 
przykro  przychodzić,  podpisywać  się.  Po  paru  miesiącach  zre
zygnowałem  z  tego  przywi le ju  i poszedłem  pracować  do  oświa
ty.  W  tej  Spółdzielni  pracowało  mnóstwo  ustroniaków,  miedzy 
innymi  sporo  lat  przepracował  mój  brat.  Wasz  zakład  wkompo
nował  się  przez  50  lat  w  środowisko  Ustronia,  to  też  historia 
naszego  miasta.  Nie  tylko  tu  pracowal iście,  ale  też  spędzal iście 
godnie  wolny  czas  o  czym  mówił  pan  Zbigniew  Gamrot.  Dzi
siejsze  czasy  sa  t rudniejsze,  ale  mus imy  mieć  pewność  i  nadzie
ję,  że  to  się  musi  zmienić,  że  nie  możemy  tkwić  w  sytuacj i,  gdy 
coraz  więcej  ludzi  traci  pracę. 

J.  Szwarc  życząc  spółdzie lcom  pomyślności  wręczył  prezeso
wi  J.  Pietorowi  list  gratulacyjny  z  okazji  jubi leuszu. 

Na  zakończenie  wszyscy  razem  odśpiewali  specjanie  na  jub i
leusz  przygotowane  piosenki.  Pierwszą  napisała  kadrowa  Spół
dzielni  Jul ianna  Fusek  na  melodię  „Szumi  j awor  szumi". 

Z początku  Spółdzielnia  moc zakładów  miała 
i przeróżne  rzeczy  w nich  produkowała, 
byli szewcy, szklarze,  byli  tapicerzy, 
zapytajcie  starszych, jak  nam  kto nie  wierzy. 

Więc weźmy się w kupę  i róbmy  co  trzeba, 
by pomimo  wszystko  trudnościom  się nie  dać, 
by za  lat pięćdziesiąt  znów  my się  spotkali, 
setny jubileusz  razem  świętowali. 

Wojsław  Suchta 
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ŚWIĘTO  LUDOW E 
Święto  Ludowe zostało  ustanowione  w  1904  rok u  dla  uczcze

nia  rocznicy  insurekcj i  kościuszkowskiej   i upamiętnienia  czy
nu  zbrojnego  polskich  ch łopów  pod  hasłem  „Żywi ą  i  bronią" . 
Początkowo  obchodzono  j e  4  kw ietnia,  w  rocznicę  bitw y  pod 
Racławicami.  Od  75  lat  obchodz imy  j e  w  Zielone  Świątki , 
razem  z  kościelnym  świętem  Zesłania  Ducha  Świętego. 

Święto  Ludowe  2001  jest  p ierwsze  w  nowym  stuleciu  i  no
wym  tysiącleciu.  Nadajemy  mu  szczególnie  uroczysty  charak
ter.  Również  dlatego,  że  w  tym  rok u  obchodzimy  ważne  dla 
nas  rocznice:  100lecie  urodzin  Stanisława  Mikołajczyk a  i  70
lecie  z jednoczenia  ruchu  ludowego. 

Centra lne  uroczystości  Święta  Ludowego  2001  odbędą  się 
w  Poznaniu    stolicy  Wielkopolski,  bo  właśnie  na  tej  ziemi  wy
chował  się  i  dorastał  Stanisław  Mikoła jczyk  i  stąd  wyruszył  na 
trudną  drogę  działalności  publ icznej.  Ma jąc niespełna  18  lat  wal
czył  w  szeregach  powstańców  wielkopolskich,  a  rok  później,  na 
apel  Witosa,  uczestniczył  j ako  ochotnik  w  wojnie  1920  roku. 
W  okresie  międzywojennym  wstąpił  w  szeregi  ruchu  ludowego. 
Działał  w Związku  M łodzieży  Wiejskiej, w  PSL  „Piast"  i w  Stron
nictwie  Ludowym,  pełniąc wiele  odpowiedzialnych  funkcj i.  Dzia
łał  również  w  organizacjach  społecznogospodarczych:  kółkach 
rolniczych,  w  Wielkopolskiej  Izbie  Rolniczej,  w  sejmiku  samo
rządowym.  Był  posłem  na  Sejm.  Po  klęsce  kampanii  wrześnio
wej,  w  której  uczestniczył j a ko  szeregowy  żołnierz,  udał  się  Sta
nisław  Mikołajczyk  na emigrację,  gdzie  stanął  na czele  Komitetu 
Zagranicznego  SL. Z j ego  ramienia  wszedł  w  skład  Rządu  RP  na 
uchodźstwie  jako  wicepremier,  a  następnie  premier. 

W  1945  roku  wrócił  do  kraju,  aby  w  Tymczasowym  Rządzie 
Jedności  Narodowej  ob jąć  tekę  wicepremiera  i  ministra  rolnic
twa.  Jednocześnie  był  prezesem  PSL  i  posłem.  Pełniąc  te  funk
cje,  chciał  na  drodze  pol i tycznej  przeciwstawić  się  wprowadze
niu  w  Polsce  systemu  sowieckiego  i doprowadzić  do  przywróce
nia  demokracj i.  Kiedy  się  to  nie  powiodło,  przeszedł  do  opozy
cji , a następnie   zagrożony  aresztowaniem   w  październiku  1947 
r.  opuścił  kraj.  Osiedlił  się  na  stałe  w  USA  i  prowadził  działal
ność  polityczną  wśród  Polonii,  a  także  pełnił  funkc ję  przewodni
czącego  Międzynarodowej  Unii  Chłopskiej.  Zmarł  w  1966  roku 
w  Waszyngtonie,  a w  roku  ubiegłym jego  prochy  zostały  sprowa
dzone  do  Polski  i spoczęły  w  Poznaniu. 

Rok  bieżący  jest  rokiem  wyborów  do  Sejmu  i Senatu.  Na  kon
ferencji  prasowej  4  kwietnia  br.  PSL  ogłosi ło  program  społecz
nogospodarczy,  z którym  pójdzie do  wyborów.  W  pierwszej  czę
ści  programu  omówiona  została  aktualna  sytuacja w  kraju po  czte
rech  latach  rządów  koalicji  AWSUW.  Zwraca  się  tu  uwagę  na 
negatywne  tendencje  w  gospodarce,  takie  jak:  znaczny  wzrost 
bezrobocia,  wzrost  biedy,  spadek  dynamiki  rozwoju  gospodar
czego,  dramatyczna  sytuacja  na  wsi,  pogorszenie  sytuacji  mate
rialnej  emerytów  i  rencistów. 

PSL  opowiada  się  za:  tworzeniem  nowych  miejsc  pracy  po
przez  budowę  nowych  zak ładów,  s tworzeniem  sprzy ja jących 
warunków  dla  rozwoju  krajowych  podmiotów  gospodarczych, 
uznaniem,  że  przezwyciężenie  zapaści  w  rolnictwie  jest  intere
sem  ogólnonarodowym,  integracją  z  Unią  Europejską,  zmianą 
systemu  podatkowego,  rozwiązaniem  trudnego  problemu  bezro
bocia  wśród  ludności  zamieszkałej  na terenach  po  PGRowskich. 

To  tylko  niektóre  tematy  poruszone  w  programie  wyborczym 
PSL,  który  nosi  nazwę  „Czas  na  zmianę". 

Obchody  Święta  Ludowego  to czas na refleksję nad  przeszłością 
i przyszłością.  To  również  czas  spotkań  i wspólnych  zabaw. Z  oka
zji  Święta  Ludowego  serdecznie  pozdrawiamy  rolników  i  tych 
mieszkańców,  którzy  wspomagają  rolników  w  ich  trudnej  pracy. 
Pozdrawiamy  mieszkańców  miasta,  członków  kółek  rolniczych, 
związków branżowych,  członkinie  kół gospodyń,  samorządowców, 
związkowców,  strażaków,  spółdzielców,  nauczycieli  i uczniów,  le
karzy  i pielęgniarki,  działaczy  kultury  i twórców  ludowych. 

Zarząd  Miejski  PSL  w  Ustroniu  zaprasza  na  t radycyjne  obcho
dy  Święta  Ludowego,  które  odbędą  się  na  polu  b iwakowym  w 
Ustroniu  Dobce  2  czerwca  2001  r.  (sobota)  o  godz.  17.00. 

W  programie:  występ  Zespo łu  Śp iewaczego  „Czern ian ie" 
z  WislyCzarne  i  festyn  ludowy. 

Prezes  ZM  PSL  w  Ustroniu 
Jan  Kubień 

Jedna  z  klas śpiewała  piosenkę  Golców.  Fot.  W.  Suchta 

EUROPA W GIMNAZJUM 
9  maja  to  data,  która  na  stale  weszła  do  kalendarza  imprez  na

szej szkoły.  Właśnie  wtedy  obchodzimy  w Gimnazjum  Nr  1 Dzień 
Europy  i  podsumowujemy  całoroczną  pracę  w  ramach  ścieżki 
„edukacja  europejska  w  szkole".  Nasi  uczniowie  muszą  się  wy
kazać  wiedzą  o  UE,  a  także  zaprezentować  w  dowolnej  formie 
wy losowane  wcześniej  państwo  uni jne,  bądź  kandydu jące  do 
członkostwa  w  UE. 

W  konkursie  wiedzy  poszczególne  klasy  były  reprezentowane 
przez  trzech  zawodników.  Zmagania  wygrała  drużyna  klasy  I b  w 
składzie:  Paulina  Waleczek,  Jakub  Wdówka,  Piotr  Cieślar.  Po
zostali  uczestnicy  konkursu  to:  z  klasy  1 a   Robert  Miczko ,  Mo
nik a  Domalik ,  Maciej   Wróbel ,  z  klasy  I  c    Tomasz  Uchroń
ski,  Joanna  Kania ,  Samuel  Dziadek,  z  klasy  Id    Aleksandra 
Sikora,  Katarzyn a  Gamrot ,  Or ian a  Kiszka,  z  klasy  1  e   Alek
sandra  Rączek,  Grzegorz  Zwołak ,  Monik a  Erdmann . 

Natomiast  w  klasyf ikacji  za  wykonane  prace  w  ciągu  roku 
(paszport  obywatela  Europy, gazetki  informacyjne, pajęczyna  eu
ropejska  czyli  o  powiązaniach  gospodarczych,  kulturowych  mię
dzy  krajami,  prezentacja  podczas  dnia  europejsk iego)  zwycię
żyła  klasa  le,  która  otrzymała  500  zl  dof inansowania  do  wy
cieczki.  Nagrodę  ufundowała  Rada  Rodziców  przy  G imnaz jum 
Nr  1. 

Młodzież  spotkała  się  także  z prezesem  dzia ła jącego w  naszym 
mieście Towarzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  Andrzejem  Pie
chockim,  który  przedstawił  kontakty  i współpracę  Ustronia  z  mia
stami  partnerskimi.  Zachęcał  również  uczniów  do  korzystania 
z  programów  młodzieżowych  finansowanych  przez  UE. 

Przystąpienie  Polski  do  Unii  ma  swoich  zwolenników  i  prze
ciwników.  Na  zajęciach  z młodzieżą  staramy  się  przekazywać  rze
telną  wiedzę  o  strukturach  i  funkc jonowaniu  UE.  Chcemy,  aby 
w  przyszłości  nasi  uczniowie  potrafili świadomie  decydować,  wy
korzystując  zdobytą  wiedzę. 

realizatorki  ścieżki:  Mar i a  De rew ni u k, 
Olga  Buczak,  Małgorzata  WragaŻdan 
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K.  Szkaradnik  i K.  Sikora.  Fot.  W.  Suchta 

ORTOGRAFIA I POLITYKA 
Uczennica  Gimnaz jum  nr  2  Katarzyn a  Sikora  dostała  się  do 

Sejmu  Dzieci  i Młodzieży,  który  obraduje  w  Warszawie  w  gma
chu  Sejmu  przy  ul.  Wiejskiej.  Młodych  par lamentarzystów  jest 
tylu  ilu  dorosłych,  czyli  460.  Ki lkudziesięciu  naj lepszym  zapro
ponowano  prace  w  komisjach.  Wśród  nich  znalazła  się  K.  Siko
ra,  która  mówi: 
  Na  razie  miel iśmy  posiedzenia  w komisjach,  a  j a  dostałam 
się  do  komisj i  za jmującej   się  samorządnością  w  szkole.  Przy
gotowal iśmy  uchwalę,  a  także  pytania,  któr e  będziemy  zada
wać  podczas  obrad  Se jmu  1  czerwca. 

Młodzieżą  opiekowali  się  pracownicy  Sejmu  przede  wszyst
kim  pomagali  p rowadz ić  obrady.  Podczas  przerw  zwiedzano 
gmach  Sejmu, a że jest  tam  wiele  zakamarków,  niektórzy  młodzi 
parlamentarzyści  po  prostu  się  zgubil i.  Województwo  śląskie  re
prezentowane  było  przez  siedem  osób.  Najważnie jsze  było  jed
nak  spotkanie z  rówieśnikami. 
  Picwszy  raz widziałam  takich  ludzi.  Wszyscy  genialni,  wybit 
ni  mówi  K.  Sikora.  Czwartoklasista  Micha ł z Olsztyna  jest 
marszałkiem  wojewódzkiego  sejmiku  młodzieży.  Gdy  usłysza
łam  co  oni  tam  robi ą  stwierdzi łam,  że  my  też  musimy  spróbo
wać.  Może  na  początek  war t o zorganizować  młodzieżową  radę 
powiatu. 

Istnieje  natomiast  Młodzieżowa  Rada  Ustronia,  w  której  dzia
ła K.  Sikora  wraz ze swą  koleżanka  Katarzyn a  Szkaradnik,  która 
z kolei  startowała  w ósmej  edycji  Ogólnopolsk iego  Konkursu  Or
tograf icznego.  K.  Szkaradnik  zaję ła  s iódme  miejsce  w  kategorii 
g imnazjów.  W  sumie  było  1300  uczestników  z g imnaz jów  i szkól 
podstawowych.  Do  ścisłego  finału  zakwal i f ikowało  się  pięćdzie
sięciu  naj lepszych  z g imnaz jów  i szkól  podstawowych. 
  Pisal iśmy  w  Pałacu  Młodzieży  w  Katowicach,  gdzie  równo
cześnie  odbywały  się  inne  konkursy ,  np. z fizyki ,  więc  był  tam 
spory  ruch  i można  się  było  pogubić   mówi  K.  Szkaradnik. 
Ogólnopolskie  dyktanda  słynęły  z wyrazów  rzadkich,  któryc h 
się  nic  używa  na  co  dzień.  W  tym  rok u  było  inaczej,  choć  za
wsze  są  s łowa,  co  do  któryc h  t rzeba  się  zastanawiać.  Ja  mia
łam  problem  z napisaniem  „ z  powrotem" .  „Spod"   pisze  się 
przez  „s"   i j a  niestety  napisałam  „spowrotem" .  To  było w 
pierwszym  etapie.  W  drugi m  miałam  problemy  z  wyrazem 
„otchłań" .  Poprawiana  jest  też  interpunkcja ,  a j a  mam  ten
dencje  do  stawiania  zbyt  wielu  przecinków.  W  ogóle  to  nie 
jestem  jaką ś  pasjonatką  ortograf i i . 

Obie  Kasie  działają  w  Młodzieżowej  Radzie  Ustronia.  Najbl iż
sze plany  to koncert  DzieciDzieciom,  Dzieci  Rodzicom  2  czerw
ca  w  amfi teatrze. 
  Po  rozmowie  z przewodniczącą  RM  Emili ą  Czembor   włą
czyl iśmy  się  w  tę  imprezę   mówi  K.  Sikora.  Chcemy  popro
wadzić  stoiska,  na  któryc h  będzie  malowanie  koszulek,  twa
rzy,  farbowanie  włosów.  Poza  tym  chcemy  przygotować  cos 
specjalnie  dla  dzieci  n iepełnosprawnych,  może  też  konkursy 
dla  dzieci  sprawnych  i niepełnosprawnych.  Planujemy  posta
wić  dużą  planszę,  na  której   dzieci  będą  obrysowywały  swoje 
rączki . 

Kasie  należą  do  Komisji  Kultury  MRU.  19  czerwca  ma  się 
odbyć  sesja. Ta  działalność  pochłania  czas,  nie  zawsze  też  wszy
scy  pracują z równym  zaangażowaniem,  nie  wszystkie  pomysły 
udaje  się  zreal izować. 

Przy  tym  wszystkim  K.  Szkaradnik  jest  finalistką  wojewódz
kiego  konkursu  z biologii.  Obie  Kasie  natomiast  zdobyły  wyróż
nienia  na  Ogólnopolsk im  Konkursie  Prac  Literackich. 
 Właśc iwie  to obydwie  pisałyśmy  na  ten  sam  temat:  „Ni c  dwa 
razy  się  nie  zdarza   czy  s łowa  W.  Szymborsk iej   raduj ą  czy 
smucą  człowieka"    mówią  Kasie.   l iył y  to  w  większym  stop
niu  rozmyślania  na  dany  temat. 

Przed  Kasiami  kolejne  konkursy,  kolejne  pomysły,  kolejne  dzia
łania  w  Młodzieżowej  Radzie  Ustronia.  Na  razie  same  cieszą  się 
z  tego  co  robią,  cieszą  też  tym  swe  otoczenie. 

Wojsław  Suchta 

PTASIA MAMA 
  Wszystko  zaczęło  się  od  tego,  że Puszek  znalazł  ns  ziemi 
małego  ptaszka.  Puszek  to  nasz  pies.  Potem  zobaczyl iśmy  dru 
giego.  Ich  rodzice  cały  czas  krążyl i  nam  nad  g łowami  i mieli 
śmy  nadzieję,  że  j e  wezmą   opowiada  Zuzia  Budzyńska,  która 
przez  kilk a  tygodni  zastępowała  pisklętom  mamę. 

Dorosłe  szpaki  nie umiały  sobie  jednak  z tym  poradzić,  a  poszu
kiwania  miejsca,  gdzie  mają  gniazdo,  nie  przyniosły  rezultatu.  Na 
noc  pisklęta  trzeba  było  wziąć  do  domu.  Rodzina  Budzyńskich 
podeszła  do  problemu  profesjonalnie  i udali  się  do  weterytnarza. 
  Chciel iśmy  się  dowiedzieć,  co  jedzą  i jak  w  ogóle z nimi  po
stępować   kontynuuje  Zuzia.  Wiedziel iśmy,  że  raczej z nami 
zostaną.  Mam a  wykombinowa ła,  że  mogą  mieszkać  w  starej 
klatc e  po  król ikac h  i tam  zrobi l iśmy  im  dom.  Dostal iśmy  też 
s t rzykawk ę  do  podawania  wody,  bo  były  zbyt  malutkie ,  żeby 
pić z miseczki. 

Weterynarz  udzielił  informacji  co  do  jadłospisu,  częstot l iwo
ści  karmienia,  ilości  wody.  Od  tej  pory  o dłuższych  wyjściach 
z  domu  nie  było  mowy,  bo  przecież  trzeba  nakarmić  młode.  A  te 
bardzo  chętnie  połykały  małe  kawałki  surowej  wołowiny,  wątrób
ki . Dość szybko  przyzwyczaiły  się do  ludzkiej  ręki, choć  nie  można 
powiedzieć,  żeby  były  oswojone.  Tymczasowym  opiekunom  wła
śnie o to  chodzi ło.  Chciel i,  żeby  mogły  wrócić  do  naturalnego 
środowiska,  kiedy  będą  w  odpowienim  wieku. 
  Najc iekawsze  było  to,  że  kiedyś  Zuzia  jak  tylk o  zobaczyła 
dżdżownicę  na  chodniku,  przechodzi ła  na  drugą  stronę  jezd
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ni  śmieje  się  mama  Małgorzata  Budzyńska.   Dla  ptaszków 
była  w  stanie  sama  j e  wykopywać,  ale  podawała  pencetką. 

Jednak  nie  tylko  Zuzia z bratem  Wackiem  podawała  pisklętom 
dżdżownice.  Zauważyl i,  że  również  dorosłe  szpaki  podrzucają 
im  co  t łuściejsze  sztuki.  Widać  nie  do  końca  ufały  zdolnościom 
człowieka.  Jednak  ptaszki  rosły  szybko,  miały  coraz  więcej  piór 
i  powoli  t rzeba  j e  było  uczyc  latać.  Zuzia  razem  z  koleżanką 
Agnieszką  wyciągały  szpaki  z klatki  i delikatnie  podrzucały.  Pew
nego  dnia jeden  z nich  odf runął  i j uż  nie wróci ł.  Drugi  nie  był  taki 
pewny  siebie  i jeszcze  kilk a  dni  pozostał  pod  opieką  dzieci,  (mn) 

Szpaki jadły  Zuzi z ręki.  Fot.  M.  Niemiec 



Strażacki  pokaz.  Fot.  W.  Suchta 

stycznych  zabawach  i  konkursach  sportowych  organizowanych 
przez  nauczycielki.  Do  zabawy  przygrywał  wspaniały  duet  mu
zyczny.  Dochód  z  imprezy  zostanie  przeznaczony  na  zorganizo
wanie  wyjazdu  dzieci  na  zielony  kulig,  wyjazd  do  Mc  Donalda, 
a  może  coś  jeszcze  zostanie  na  zakupienie  pomocy  dydaktycz
nych  dla  Przedszkola. 

Dziękuję wszystkim  uczestnikom  Festynu  Rodzinnego  za  udział 
i pomoc  w  organizacj i.  Dyrektor  Przedszkola  nr  5 

Zof i a  Chrapek 

„ W 5 Z Y 5 T  K O 

¿ L A  D Z I E C I " 
skle p  prz y  Kuźn i 

k / t o r ó w  k o l e j o w y c h 

Informujemy, że od 4.06.2001  r. 
sklep  zostanie  przeniesiony 

na  ul.  Cieszyńską  k/PKO 

Komite t  rodzicielski  i  dy
rekto r   Szkoły  Pods tawo
wej   nr   5  w  Ustroniu  Li 
powcu  zaprasza  mieszkań
ców  na  doroczny  Festyn 
Szko łny,  k tór y  odbędz ie 
się  w  sobo tę,  2  cze rwca 
2001  rok u  o godz.  16.00  na 
boisku  szkolnym.  Przewi
dz iano  wiele  atrakcj i  dła 
dzieci  i  dorosłych. 

PIĘKNI E  CZYTAJ Ą 
23  maja  przed  południem  do  „Prażakówki"  przybyli  najmłodsi 

uczniowie  ustrońskich  szkół  podstawowych,  żeby  pochwal ić  się 
umiejętnością  pięknego  czytania.  Okazało  się  jednak,  że  wielu 
uczniów  klas  od  pierwszej  do  trzeciej  posiadło  j uż  tę  umiejęt
ność  i przed  miejskim  konkursem  trzeba  było  przeprowadzić  eli
minacje  w  poszczególnych  szkołach.  Dzieci  były  wyraźnie  pod
ekscytowane  i bardzo  przeżywały  to  wydarzenie.  Nic  dziwnego, 
skoro  wcześniej  bardzo  sumiennie  przygotowywały  teksty  i  pra
cowały  nad  nimi  ze  swoimi  nauczycielkami.  Uczestników  kon
kursu  oceniało  jury  w  składzie:  przewodnicząca    Danuta  Ko
enig,  naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki 
UM ,  Barbar a  NawrotekŻmi jewsk a    dyrektor  MDK ,  Anna 
Michaj luk . 

Konkurs  Pięknego  Czytania  to  nie  tylko  możl iwość  prezenta
cji ,  ale  również  nauka  kultury  i zachowania  się  na  scenie.  Każdy 
uczeń  przed  czytaniem  kłaniał  się,  podawał  swoje  imię  i  nazwi
sko  oraz  tytuł  i  autora  wybranego  tekstu.  Wszyscy  potrafi li  się 
ładnie  zachować,  część  występujących  ubrana  była  elegancko, 
inni  kolorowo,  adekwatnie  do  rodzaju  literatury.  Tego  typu  kon
kursy  odbywały  się  w  naszym  mieście j uż  wcześniej,  a  ich  gorąca 
zwo lenn iczką jes tD.  Koenig.  Podczas  lutowego  Miejskiego  Kon
kursu  Recytatorskiego  podkreślała,  że dzięki  ich  organizacji  moż
na  wcześniej  odkryć,  a  następnie  odpowiednio  prowadzić  dzieci 
zdradzające  predyspozycje  aktorskie.  Nie  bez  znaczenia  jest  też 
popularyzacja  czytania  wśród  wszystkich  dzieci. 

Po  pełnym  emocji  konkursie,  kiedy  to  dzieci  potrafi ły  zacho
wać  ciszę  i nie  przeszkadzać  swoim  kolegom,  nastąpi ła  przerwa 
na obrady jury.  W  tym  czasie  uczestnicy  częstowali  się  s łodycza
mi,  popijali  soczki  i odreagowywali  napięcie  psocąc  i  nawiązu
jąc  nowe  znajomości.  Jednak  im  więcej  czasu  mijało,  tym  bar
dziej  we  znaki  dawało  się  zdenerwowanie  przez  ogłoszeniem 

werdyktu.  Jury  podsumowując  konkurs  doceni ło  różnorodność 
lektur, wybór jednego  tekstu  gwarowego  i oczywiście  sztukę  pięk
nego  czytania.  W  nagrodę  dzieci  otrzymały  dyplomy  podpisane 
przez  burmistrza  miasta  oraz  książki  i  upominki. 

A  oto  laureaci:  klasa  pierwsza    1.  Żaneta  Najmuł a  (SP2), 
2.  Micha ł  Kłod a  (SP5),  3.  Fili p  Karolonek  (SP1),  klasa  druga 
  I .  Mateusz  Tomiczek  (SP6),  2.  Dominik a  Rydzewska  (SP
5),  3.  Paulina  Pl iszczyńska  (SP1) ,  klasy  trzecie    1.  Karo l  Ku 
giejk o  (SP2),  2.  Ola  Mar ianek  (SP6),  Grzegorz  Pindor   (SP
5).  Wyróżnieni  zostali:  Mar tyn a  Pokorska  (SP2),  Natalia  Le
śniak  (SP3),  Ani a  Goszyc  (SP1),  Zuzia  Pustelnik  (SP3),  Mal 
win a  Górniok  (SP6)  oraz  występujący  poza  konkursem:  Doro
ta  Twardzik ,  Ani a  Mańczyk.  Micha ł  Kubok .  (mn) 

Za  piękne  czytanie  dyplomy  i książki.  Fot.  M.  Niemiec 
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PRZEDSZKOLNE FESTYNY 
Do  zorganizowania  Festynu  Rodzinnego  z  okazji  Dnia  Matki, 

który  odbył  się  w  Przedszkolu  nr  5  w  Lipowcu  26  maja,  włączy! 
się  cały  personel  Przedszkola  wraz  z  dziećmi,  rodzice  i  sponso
rzy   f i rmy: „Kania",  „Mokate",  „Del ikatesy  Lipowiec".  Nauczy
cielki  przygotowały  z dziećmi  godzinny  program  artystyczny  za
dedykowany  mamusiom.  Każde  dziecko  swoją naj ładniejszą  pracę 
przeznaczyło  do  zorganizowania  galerii  obrazów,  którą  można 
było  oglądać  podczas  festynu,  a  rodzice  mogli  kupić  wybrany 
obrazek.  Dzieci  przygotowały  również  dla  rodziców  upominki, 
brały  udział  w  przygotowaniu  ogrodu  przedszkolnego  do  festy
nu.  Rodzice  dobrowoln ie  zgłosili  chęć  pomocy  przy  pracach  or
ganizacyjnych  i nie  zawiedli.  Przynieśli  fanty  loterii,  napoje,  cia
sta,  kiełbasę,  nagrody  dla  dzicci.  Personel  Przedszkola  częstował 
wszystkich  gości  usmażonymi  przez  siebie  pączkami,  kawą  oraz 
napojami  chłodzącymi.  Był  słodki  bufet,  kiełbaski  z gril la,  moż
na  było  odbyć  przejażdżkę  na  koniu,  odwiedzić  salon  fryzjerski, 
wygrać  los  na  loterii,  og lądać  popis  st rażaków  z  OSP  Lipowiec. 
Rodzice,  dziadkowie  i  dzieci  wspólnie  brali  udział  w  humory

Nie  brakowało  chętnych  na  konną  przejażdżkę.  Fot.  W.  Suchta 

kiwi 



DIALO G  to  nowoczesne,  cyfrowe  linie  telefonicz
ne. Aktualnie z usług telekomunikacyjnych  DIALOGu 
korzysta  ponad  180  tysięcy  abonentów,  (z  czego 
8  342  w  regionie  BielskoBiała).  Właścicielem  firmy 
jest  KGHM  Polska  Miedź  S.A.  Kapitał  akcyjny  DIA
LOGu wynosi  500  milionów złotych.  DIALOG  buduje 
swoją  sieć  światłowodową  w  oparciu  o  najnowocze
śniejszą  technologię.  W  miej
scach  w  których  z  rozmaitych 
przyczyn nie jest  możliwe  poło
żenie  światłowodów  telefony 
DIALOGu  podłączane  są  za 
pomocą  radiodostępu. 

*  Radiodostę p  to  system  te
lekomunikacyjny  oparty  na  transmisj i  radiowej. 
W  skrócie  jest  to  przesyłanie  fal  radiowych  od  stacji 
bazowej  do  odbiornika  zamontowanego  na  budynku 
abonenta.  Klient  ma  takie  same  usługi  (z  wyjątkiem 
Internetu)  i taki sam abonament jak w przypadku  kla
sycznego  sposobu  podłączania  telefonu. 

*  W  Regionie  BielskoBiała  jest  zainstalowanych 
5 systemó w  radiodostępowych : w Żywcu ,  Bystrej , 

dw a w  Bielsku   Białe j ora z w  Skoczowie .  Telefony 
są instalowane w miejscowościach oddalonych od na
dajnika,  nawet w  odległości  12  kilometrów. 

*  Przed  zainstalowaniem  telefonu  w  mieszkaniu 
abonenta  nieodzowne jest  dokonani e  pomiaru .  Nie 
z  każdego  miejsca  możliwe jest  odbierania  fal  nada
wanych przez stację bazową. W  terenach  górzystych 

bywa to na tyle zróżnicowane,  że 
sygna ł  może  być  odbierany 
w  danym  domu  idealnie  a  w  in
nym,  położonym  tuż  obok    sy
gnał  zanika.  W  związku  z  tym 
miejscowości  położone  wokół 
nada jn ika  za ins ta lowanego 

w  Skoczowie  odwiedzają  reprezentanci  DIALOGu 
i w każdym domu dokonują  pomiarów.  Jest to  niezo
bowiązująca wizyta   firmie zależy na tym, aby  miesz
kańcy tych  miejscowości wiedzieli  czy mogą  skorzy
stać z usług  DIALOGu,  czy też  nie.  Stwarza  to  moż
liwość  wyboru. 

*  Wszystki e  zainteresowan e  osob y  prosim y 
o  kontak t z  p.  Edyt ą  Jakubiec ,  tel .  496  77  65. 

Od  1 maja abonenci  DIALOGu  mają większy  wybór 
taryf oraz możliwość  ustalenia najbardziej  korzystne
go dla siebie sposobu  rozliczeń.  Nowe propozycje dla 
abonentów firmy to trzy plany taryfowe  i cztery  taryfy: 

I.  „Rachune k  w  normie "    taryfy  PROFIT  i  PIO
NIER. 

Jest to plan  podstawowy,  w którym  abonament  wy
nosi 27 złotych  netto. 
1  maja  wszyscy  abonenci  DIA
LOGu  automatycznie  przeszli 
na  ten  sposób  rozliczania.  W 
tym  planie  taryfowym  opłaty  za 
korzystanie  z  usług  sieci  lokal
nej,  międzynarodowej  i  komór
kowej  pozostają  na  dotychcza
sowym  poziomie. Ceny za połączenia  międzymiasto
we zostały obniżone do takiego  samego  poziomu jak 
w  Telekomunikacji  Polskiej  S.A.  Propozycja  ta  skie
rowana  jest  do  klientów  płacących  rachunki  średniej 
wysokości   bez abonamentu  ok. 23173 złote  netto 
(28211  złotych  brutto),  a  także  osób  chcących  ko
rzystać  po atrakcyjnej  cenie  z  Internetu  (we  wszyst
kich  możliwych  opcjach). 

II. „Rozmow y w dobre j cenie "   taryfa EFEKT. Abo
nament w tym  planie jest  najwyższy   35 złotych  netto, 
za to zdecydowanie niższe są opłaty za rozmowy. Połą
czenia lokalne, w konsekwencji wydłużenia czasu tary
fikacji, taniej ą tu o 33 procent .  Każde połączenie  mię
dzymiastowe  lub z  siecią  komórkową jest w  EFEKCIE 
tańsze od „Rachunku w normie"  od 1 do 6 groszy . 

„Rozmow y w dobre j cenie "  to plan taryfowy  prze
znaczony dla osób,  które często dzwonią  i długo  roz
mawiają.  EFEKT  jest  idealnym  rozwiązaniem  dla 
klientów,  którzy wykorzystując  telefon do pracy,  chcą 

jednocześnie oszczędzać na kosztach połączeń.  Jest 
to oferta dla osób, których rachunki wynoszą (bez abo
namentu) powyżej  173 złotych netto (211 złotych  brut
to). Taryfa jest szczególnie  korzystna dla  internautów, 
zarówno  tych,  którzy  wybrali  dostęp  wdzwaniany 
(mają  w  tej  taryfie  najtańsze  połączenie),  jak  i  tych, 
korzystających  z oferty  ryczałtowej. 

III.  „Abonamen t  w  dobre j  cenie "     taryfa  ATUT. 
Abonament  wynosi  17  zł  netto. 
Jest  to  idealne  rozwiązanie  dla 
osób mało korzystających z usług 
telekomunikacyjnych.  Podwyż
szone  zostały  tu  opłaty  za  połą
czenia  lokalne   80 procent,  mię
dzymiastowe  1 0 0  procent  i z sie

ciami  komórkowymi   43  procent. 
„Abonamen t  w  dobre j  cenie "   jest  przeznaczony 

dla  osób,  które  mało  dzwonią,  nie  korzystają z  Inter
netu  lub  użytkują  go  sporadycznie  (w  tym  planie  nie 
wszystkie usługi internetowe sądostępne). Sąto  klien
ci,  których  rachunki  za  rozmowy  (bez  abonamentu) 
wynoszą  do 23 złotych  netto  (28 złotych  brutto). 

Przejści e  na wyższ y  plan  taryfow y  jes t  bezpłatne . 
Zmian a  plan u taryfoweg o  „ Z  rachunk u w normie "   na 
ATUT i z EFEKTU  na „Rachune k w normie "  wiąże się 
z jednorazow ą  opłat ą w  wysokośc i  20 złotyc h  netto . 
Każda zmian a  plan u  taryfoweg o  lub taryf y  skutkuj e 
od najbliższeg o  pełneg o  okres u  rozliczenioweg o 

Opłat a  instalacyjn a  wynos i  od  1 maja  260  złotyc h 
netto .  Zmian a operator a  i zainstalowani e drugie j  lini i 
w tym samy m lokal u kosztuj e symboliczn ą  złotówkę . 

0  800  42  45  48 
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Tera z  licz y  si ę 

Bohaterowie  większości  hollywoodzkich  produkcji, 
szczególnie  tych z dreszczykiem,  od  lat wyczyniali  ze 
swoimi telefonami najprzeróżniejsze sztuczki  jednym 
pstryknięciem palca przełączali się między dwoma  roz
mówcami,  odczytywali  wiadomości  ze  swoich  skrzy
nek głosowych, czasem nawet prowadzili dialog z dwo
ma rozmówcami  naraz. Wszystko  to zazwyczaj  pcha
ło  do  przodu,  czy  choćby  komplikowało  fabułę  filmu, 
a my, zdani na państwowe  linie telefoniczne  mogliśmy 
tylko  pomarzyć o takich  cudach  techniki. 

Okazuje się jednak, że w niektórych  regionach  Pol
ski,  w  tym  także  w  Bielsku  
Białej, Skoczowie,  Brennej..., 
mieszkają szczęśliwcy,  którzy 
z  najnowszych  osiągnięć  te
lekomunikacji  korzystają  ze 
zwykłego  telefonu  podłączo
nego  do gniazdka  w  ścianie. 
Za tym jawnym  brakiem  spo
łecznej  sprawiedliwości  (oni 
mają,  a  niektórzy  przecież 
nie!!!)  stoi znana w  południo
wozachodniej  Polsce  firma 
DIALOG ,  która  w  1998  roku 
śmiało  wkroczyła  na  rynek 
usług  telekomunikacyjnych, 
rozpoczynając  budowę  sieci 
telefonów  stacjonarnych. 

Przyglądając się działaniom  i inwestycjom  DIALO
Gu nietrudno zauważyć,  co przyciąga  ludzi do  korzy
stania  z  jego  oferty.  To  konkurencyjne  ceny  i  wspo
mniane już wyżej  usług i  dodatkowe .  Ulotki  DIALO
GU,  dotyczące  tychże  usług,  zawierają  kilkanaście 
pozycji,  a  duże  zdziwienie  budzi  fakt,  że  większość 
z  nich  można  uruchomić  bez żadnych  dopłat,  są  bo
wiem  od  razu  wliczone  w  cenę  abonamentu.  Mamy 
więc skrócon e wybieranie ,  które zwalnia nas z obo
wiązku  wstukiwania  całego  numeru    wystarczy  po 
prostu  podać  kod zaprogramowany  wcześniej  przez 
abonenta  i... już.  Istnieje  nawet  coś  takiego  jak  „go 
rąca  linia "   jeden,  dowolnie  ustalony  numer  telefo
nu,  którego  w  ogóle  nie  trzeba  wykręcać.  Abonent 
musi  tylko  podnieść  słuchawkę,  poczekać  sześć  se
kund  i  aparat  sam  wybierze  właściwy  numer.  Praw
dziwa gratka dla najbardziej ekstremalnych  leniuchów. 
Co  dalej?  Choćby  tzw.  „przekazywani e  wywołań" . 
Wciskając  krótką kombinację cyfr możemy  zaprogra
mować numer, na który automatycznie zostaną  prze
niesione wszystkie  telefony, jeśli  tylko sygnał jest  za
jęty,  abonenta  nie  ma w domu,  albo od  razu,  natych

miastowo,  niezależnie od sytuacji. To bardzo  pomoc
ne, szczególnie gdy czekamy  na pilny telefon od żony, 
a akurat  musimy wyjść do sąsiadki   wtedy  wstukuje
my jej  numer, wychodzimy  i żona  się  niczego  nie  do
myśli. 

A jeśli zastanawialiście  się, do czego służy  tajemni
czy  i do tej pory nie wykorzystywany  przycisk  FLAS H 
w  waszym  telefonie,  to  usług a  umożliwiając a  dia 
log z dwom a  rozmówcami ,  na pewno  pomoże wam 
w rozwiązaniu zagadki. Otóż dzięki temu  enigmatycz
nemu  guziczkowi  można  przeprowadzić  minikonfe
rencję,  gdzie  trzy  osoby  słyszą  się  wzajemnie,  albo 
prowadzić  rozmowę z jedną osobą,  by po chwili  prze
łączyć  się  na  drugą,  albo  kazać  jednej  z nich  pocze
kać, aż poprzednia  rozmowa  się skończy. Ważne  tyl
ko,  by  nie  pomylić  się,  który  rozmówca  (lub  rozmów
czyni) jest na której  linii, w Stanach, gdzie usługa  taka 
jest  bardzo popularna do niejednego  rozwodu  doszło 

przez  taką  pomyłkę.  A  jeśli, 
mimo wybrania  bardziej  eko
nomicznego  sposobu  rozli
czania  rozmów,  rachunki  na
dal  są  za  wysokie,  poprzez 
ograniczeni e  ruch u  wyj 
ścioweg o  (znów  łatwa  do 
zapamiętania  kombinacja 
klawiszy),  zablokować  moż
na  możliwość  telefonowania 
na  audiotele,  poza  miasto 
czy za granicę jak również na 
komórki.  A  to  ostatnie,  to 
przecież zmora  rodziców po
s iada jących  doras ta jące 
(albo  już  całkiem,  całkiem 
wyrośnięte  potomstwo). 

Żeby jednak  młodzi nie czuli się szykanowani   i nie 
nabrali  urazu dla  sieci  DIALOG  na  całe życie   z  my
ślą  o  nich  powstała  specjalna  oferta  poczt y  głoso 
wej DOM+.  Zwykły DOM, bez plusa, to system  poczty 
głosowej,  działający  tak  jak  dobra  automatyczna  se
kretarka,  tyle, że bez potrzeby  kupowania  tego  kosz
townego  urządzenia.  Wróćmy  jednak  do  usługi 
DOM+.  Za  drobną  opłatą  skrzynka  poczty  głosowej 
może  zostać  podzielona  pomiędzy  poszczególnych 
domowników  i  każdy  z  nich  będzie  mógł  odsłuchać 
wiadomości tylko wtedy, gdy poda unikatowy kod iden
tyfikacyjny.  Mamy  przestaną  w  końcu  podsłuchiwać 
jak  ich córki umawiają się na randki. Co może nie jest 
wcale  takie  dobre. 

Ci,  co  do  nas  dzwonią,  mogą  wiadomości  zosta
wiać,  my  zaś  możemy  je  odsłuchać    i  to  nie  tylko 
z  własnego  domu,  ale  także  z wakacj i ,  czy  z  budki  na 
mieście. 

Zresztą, co ja się będę rozpisywać.  Spróbujcie  sami 
zjeść tę dialogową  kremówkę  a zobaczycie,  że  świat 
od  razu stanie  się  lepszy,  bliski,  wasz. 
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Kameralny  Zespół  Woklany  „Ustroń"  podczas jednego  z koncertów  w  Muzeum. 

USTROŃSCY  KAMERALIŚC I 
19 maja o godz.  18  rozpoczął 

się  w  sali  w idowiskowej  „Pra
żakówki"  koncert  jubi leuszo
wy  Kameralnego  Zespołu  Wo
kalnego  „Ustroń".  Jego  dwu
dzieste  urodziny  przyszli  świę
tować  m ieszkańcy  n a s z e go 
miasta, wierni  słuchacze  kame
ral istów  i  cz łonkowie  innych 
grup  śpiewaczych.  Na  uroczy
stości  obecny  był  bu rmis t rz 
Jan  Szwarc,  honorowy  prezes 
Po lsk iego  Z w i ą z ku  C h ó r ów 
i  Ork ies tr  w  B ie l sku B ia ł ej 
Kazimier z  Fober   oraz  obec
ny  prezes  Piotr   Jakubiec.  Pu
b l i czność  pow i ta ła  Danu ta 
Koenig. 

  Od  samego  początku  istnie
nia zespołu, a w  kronikac h  za
pisano  datę  6  stycznia  1981 
roku , kierownikie m  artystycz
nym  i  dyrygentem  jest  pani 
Ewa  BocekOrzyszek    mówi
ła  D.  Koenig.    Zespół  w  na
szym  mieście  wkomponował 
się  ju ż  na  stałe  j ak o  zespół 
artystyczny,  któr y  uświetnia 
u roczys tości  pa t r i o t yczne, 
występuje w czasie  koncertów 
j ub i l euszowych.  M ie l i śm y 
okazję  słuchać  go  z  okazji  80. 
rocznicy  urodzin  profesora 
Jana  Szczepańskiego,  kompo
zytor a  Jana  Sztwiertni  i  wie
lu  innych. 

Koncert  rozpoczął się  pieśnią 
„Hasło  Echo"  hymnem  Kame
ralnego Zespołu  Wokalnego,  do 
którego  tekst  i  muzykę  napisał 
długoletni  organista  kościo ła 
jasnogórskiego  w  Częstochowie 
Eugeniusz  Brańka. 
 Zespół  miał  w swoim  zamie
rzeniu  śpiewać  pół  rok u    po

wiedziała  na  wstępie  E.  Bocek 
Orzyszek.    A l e  w idać  pół 
rok u  wys ta rczy ło,  żeby  s ię 
zżyć  i  z  pół  rok u  zrobi ł o  się 
20  lat. Tworzymy  jedną,  wiel
ką  rodz in ę  nie  d la tego,  że 
większość  z  nas jest  spokrew
niona,  ale  łatwiej   nam  dzie
li ć  w  takiej   zgodnej   rodzini e 
wszelkie  kłopoty. One  się  roz
dzielają  na  dwadzieścia  dwi e 
osoby,  a  radość  mnoży.  Ho 
ja k  c ieszy  się  d w u d z i e s tu 
dwóch  chórzystów,  to jest  na
prawd ę  szalenie  miło. 

Kierownik  artystyczny  KZ W 
„Ustroń"  nie  tylko  dyrygowała 
chórem,  ale  równ ież  bardzo 
dokładnie  przedstawiała  kolej
ne utwory  i prowadziła  koncert, 
opowiada jąc  o  historii  zespo
łu.  Widzowie  dowiedzieli  się 
między  innymi,  że  ma  on  w 
swoim  repertuarze  207  pieśni, 
które  podzie lone  są  na  trzy  za
sadnicze  działy:  pieśni  rel igi j 
ne    kolędy  i pastorałki,  pieśni 
patr io tyczne  i  pieśni  ludowe. 
Koncert  jubileuszowy  był  318 
spotkan iem  z  pub l i cznośc ią. 
Pięciokrotnie  prezentowano  się 
w  Niemczech  i  dwukrotnie  w 
Czechach.  „Us t roń"  nie  jest 
chórem  koncertowym  i nie  po
siada  na swoim  koncie  laurów  i 
nagród  z konkursów,  natomiast 
bardzo  chętnie  śpiewacy  biorą 
udział  we  wszystkich  festiwa
lach  chóralnych,  między  inny
mi w „Trojoku  Śląskim"  ˇ„Gau
dę  Cantes".  Obecnie  prezesem 
chóru  jest  S tan is ław  Niem
czyk,  nad  f inansami  czuwa 
Krystyn a  Podżorska.  E.  Bo
cek  Orzyszek  obok  funkcj i kie

rown ika  ar tys tycznego  pełni 
także  rolę  kronikarza,  a  ostatni 
tom  zap isu  dz ie jów  zespo łu 
można było obejrzeć po  koncer
cie.  O  kameralistach  z  „Ustro
nia" napisano dwie  prace  magi
sterskie obronione  na  Wydziale 
Wychowania  Muzycznego  cie
szyńsk iej  Fili i  Un iwersy te tu 
Ś ląsk iego,  w  ko le jnej  pracy 
znajduje  się  duży  rozdział  po
święcony  Zespołowi.  Po  jed
nym  z  koncertów,  któiy  odbył 
się  w  Oświęcimiu,  prof.  Józef 
Świder  napisał:  Pragną  ser
decznie pogratulować  występu. 
Wnieś/iście  Państwo  na  estra
dę  obok  ładnego  śpiewania, 
humor i uśmiech, elementy bar
dzo rzadko spotykane w chóral
nym śpiewie  (...). 

Za  p rzekazywan ie  radości 
słuchaczom,  pracę nad  kolejny
mi  utworami  i  ku l tywowanie 
tradycji  śpiewaczych  naszego 
regionu,  podczas  koncertu  ju
b i l e u s z o w e go  w y r ó ż n i o no 
cz łonków  Zespołu.  Z  rąk  bur
mistrza  J.  Szwarca  Dyplomy 
Gratulacyjne przyjęli: E.  Bocek 

Orzyszek.  S.  Niemczyk,  Da
nuta  Podżorska,  Emili a  Po
dżorska,  Krystyn a  Podżor
ska,  Hanna  Sztwiertnia. 
  Drodzy  Państwo,  szanowni 
Jub i l ac i  chc ia łbym  przede 
wszystkim  wyrazić  radość,  że 
po  raz  kolejny  mogę  uczestni
czyć  w  Waszym  jubi leuszu  
powiedział  K.  Fober.    Bardzo 
się  cieszę,  że  Zespół  „Ustroń " 
pracuje,  pracuj e  coraz  lepiej 
i  pisze  kolejny  rozdział  w  po
nad  100letniej   tradycj i  śpie
waczej   tego  miasta.  Gratulu 
j ę  Wam  serdecznie  osiągnięć, 
pracy  i życzę, aby  kolejne  lata 
dostarczały  Wam  wielu  satys
fakcji . Życzę Wam  dużo  zdro
wia ,  wy t rwa łości  i  radości 
z  pe łn ien ia  tej   sz lache tnej 
i pięknej  służby,  jaką jest  służ
ba  polskiej   pieśni. 

Prezes  K.  Fober  dodał,  że 
Zw iązek  nie  ma  możl iwości 
p r zyznan ia  nagród  f inanso
wych,  ale  utrzymała  się  piękna 
tradycja  odznaczania  ludzi  za
a n g a ż o w a n y ch  w  spo łeczny 
ruch  śpiewaczy  Honorowymi 
Odznakami  Polskiego  Związ
ku  Chórów  i  Orkiestr.  W  ten 
sposób  wyróżniono:  Stanisła
wa  Dordę,  Annę  Gluzę,  Ada
ma  Heczko,  Magdalenę  Kral , 
Józefa  Steca,  Jerzego  Kasz
kę,  Józefa  Sztwier tn ię.  Aby 
wyrazić  uznanie  za  dwudzie
s to le tn ią  p racę  z  zespo łem 
Ustroń  Złotą  Odznakę  Honoro
wą  Związku  otrzymał  S.  Niem
czyk  oraz  E.  BocekOrzyszek, 
obchodząca  również  30lecie 
społecznej  pracy  śpiewaczej. 

K ierownik  ar tystyczny  ze
społu  podziękowała  władzom 
miasta  i Związku  za  zaszczyt
ne  wyróżnienia,  podkreślając, 
że  żadne  pieniądze  nie  zastą
piłyby  radości,  którą  sprawiły 
i m  d o w o dy  uznan ia.  Al e  to 
jeszcze  nie  był  koniec  gratula
cji .  Życzenia  złożyła  również 
dy rek tor  m i e j s k i e go  Domu 
Kultury  „Prażakówka"  Barba
ra  NawrotekŻmi jewska  oraz 
p r e z es  Ha l in a  Fober   w raz 
z  d e l e g a c ją  S towarzyszen ia 
Mi łośników  Kultury  Ludowej 
„Czantor i i ".  (mn) 

zaprasza na bezpłatn e  konsultacje w zakresie 

w  sobot ę  2  czerwca ,  w  godz .  9 .30    15 .30 
w  Przychodni ,  prz y  ul .  Ogrodowe j  6. 

Badania prowadzić będa  lekarze specjaliści chorób płuc, specjaliści alergolodzy. 
W uzasadnionycn  przypadkach wykonywane  bęaą  testy skórne 

i baaania  spirometryczne. 

Infromacja i rejestracja telefoniczna: 8545665. 
Akcję  f inansu je  Przychodn ia  „ Z a w o d z i e " ,  B i o f a r m  i  Novart is . 
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Dawny  Zakład  Przyrodoleczniczy.  Fot.  W.  Suchta 

FRANCISZEK  ŚNIEGOŃ 
Dr  Franciszek  Śniegoń  nr.  3 .04 .1892  w  Suchej  Średniej  (Zaol

zie) j a ko  syn  k ierownika  Szkoły  Powszechne j.  Ukończył  G imna
z jum  Klasyczne  im.  A .  Osuchowsk iego,  maturę  zdał  w  1910  r. 
w  Cieszynie,  a  potem  ukończył  Wydział  Lekarski  w iedeńsk iego 
uniwersytetu. 

Po  studiach  zosta je  powołany  do  służby  w  wojsku  austr iackim, 
gdzie  pełnił  s łużbę  w  szpitalu  wo jskowym  w  Cieszynie.  Tu  poznał 
przyszłą  żonę  Mar ię  z Jab łonkowa,  z  którą  w  roku  1919  po  zakoń
czeniu  wojny  wzięli  ś lub  w  Jabłonkowie.  W  tym  samym  roku  prze
nieśli  się  do  Ustronia.  Pełnił  funkc ję  lekarza  re jonowego,  był  leka
rzem  Brackiej  Kasy  Ubezp ieczeń  przy  fabryce  B r e v i l l e r  Urban 
w  Ustroniu.  Będąc  lekarzem  Kasy  Chorych  uzyskał  zezwolenie  na 
otwarcie  prywatnej  praktyki,  przystąpił  też  do  spółki  i brał  udział 
w  otwarciu  Zakładu  Lecznictwa  Borowinowego.  Był  bardzo  czyn
ny  społecznie.  Chorym  nie  odmawiał  pomocy,  a  teren  obe jmował 
bardzo  duży  obszar  do  Wisły  i dalej.  Na  wizyty  chodził  p iechotą. 
Korzystał  z  fu rmanek  i jeźdz ił  konno. 

Był  inspiratorem  budowy  schron iska  w  Ustroniu  w  1923  roku, 
by  chorzy  z  Zak ładu  Przy rodo leczn iczego  mieli  gdz ie  iść  na  spa
cer.  W  miarę  rozwo ju  uzdrowiska  i wzrostu  l iczby  mieszkańców, 
przy  stałej  pracy  na  zasadz ie  pogo tow ia  był  bardzo  p rzec iążony 
pracą,  aż  do  p rzy j śc ia  do  Us t ron ia  d r u g i e go  lekarza.  Był  to 
dr  Władys ław  B ruck S tonawsk i. 

W  czasie  okupac ji  dr  Franc iszek  Śniegoń  normaln ie  pracował, 
pomagał  też  par tyzantom,  leczył  chorych,  zaopat rywał  ich  w  leki 
i mater ia ły  opa t runkowe.  Po  wyzwolen iu  Ustronia  był  nachodzo
ny  w  domu,  a j uż  5  m a ja  1945  roku  został  a resz towany  i  t ymcza
sowo  zat rzymany  w  ratuszu.  W  dniu  6  ma ja  rano  w  celi  zna lez io
no  go  mar twego.  Nie  w iadomo,  co  by ło  przyczyną  zgonu.  Mógł 
to  być  zawał  serca,  mog ło  to  być  nas tęps two  pobic ia    na  c ie le 
były  w idoczne  sińce,  a  mógł  się  też  ot ruć  nie  m o g ąc  zn ieść  takie
go  t raktowania.  Był  powszechn ie  szanowanym  lekarzem. 

Dr  Franciszek  Śniegoń  miał  dwóch  synów    starszy  Ernest  wy
brał  zawód  lekarza  i  p racował  na  Zaolz iu,  a  młodszy  Franciszek 
został  ekonomis tąp racu jąc w  handlu  na  terenie  Morawsk iej  Ostra
wy  w  Czechach. 

Jeżeli  ktoś  może  podać  datę  rozpoczęc ia  pracy  Franciszka  Śnie
gonia  w  Ustroniu  i datę  budowy  j e go  domu,  bardzo  proszę  o  in
fo rmac je  oraz  fo tograf ie.  Tadeusz  B rachaczek 

4 3  4 00  Cieszyn,  ul.  Menn icza  54 
tel.  8521133 

'v \ f  M E D I C A "   S.C. 
/  \  g a b i n et  lekarza 

l '  <'.  rodzinnego 
\  .  }   /  czynny  całodobowo 

w Ustroniu, ul. t)io£<IOw 6 

t e l . :  8 5 4  5 6  16 
pnpt  7.0021.00. 
sobota  7.0016.00. 

  gas t roentero log ia 
  g inekologia 
  chirurgia  krótkoterminowa 
  badania  USG 
Umowa  z  Śląską  Kasą  Chorych 

wiosenn a  promocyjn a 
s p r z e d a ż  r o w e r ó w 

teren b. Meprozet u 
Ustro ń Nierodzi m 

  .  8 5 4  7 3  6 5 

C C I .  8 5 4  7 3  5 7 
pn.pt .  8 . 0 0  1 6 . 0 0 
sob .  i niedz . 8.00    12.00 

UNIKALN Y  KRZE W 
Rośn ie  także  w  Ust ron iu.  Wed ług  m o j e go  szacunku  ma  z  pew

nością  ok.  100  lat.  Os iągnął  j u ż  wysokość  ok.  6 7  m.  N i e  zdra
dzę,  na  której  zna jdu je  się  posesj i,  gdyż  wyczy ta łam  w  Gazec ie 
Wyborcze j,  że  m ieszkańców  Radl ina  ogarnę ło  istne  szaleństwo, 
aby  mieć  ten  k rzew  w  og rodz ie.  P o d o b no  przynosi  szczęśc ie 
i  powodzen ie.  Nawet  Rada  Miasta  zadecydowa ła,  aby  go  posa
dzić  przy  urzędzie. 

Na j e go  temat  wypowiedzie li  się:  historyk  z  Uniwersytetu  Opol
sk iego,  soc jo log  z  US  oraz  dendro log. 

W  Radl in ie  zostały  ty lko  dwa  krzewy,  to  n ieco  za  ma ło  aby 
obdz ie l ić  szczepkami  wszystk ich  chętnych. 

Rośl ina  ta  jest  pod  ochroną.  Jej  poprawna  nazwa  to  k łokoczka 
po łudn iowa  (Staphy lca  Pinata).  Kwi tn i e  w  ma ju.  Jej  owoce  zna j
du ją  się  w  moszence  i  są  wie lkości  g rochu.  Służyły  do  wyrobu 
różańców  i  koral i,  a  z  wi tek  wyrab ia ło  się  pa lmy  w ie lkanocne  i 
krzyżyki. 

Pamię tam,  że  rósł  on  równ ież  w  naszym  starym  ogrodz ie.  Nie
stety,  przy  wytyczaniu  gran ic  został  wycięty,  a  nowe  odrosty  prze
sadzone  nie  przy ję ły  się  w  innym  mie jscu. 

Mo j a  starka  darzy ła  go  także  wie lk im  ku l tem.  Pamię tam  mó
wi ła,  że  z  tak iego  d rzewa  z rob iony  był  krzyż  d la  Chrystusa. 

Czterdz ieści  lat  temu,  gdy  na  lekcji  p rzy rody  mów i ł am,  że 
w  ogrodz ie  moich  rodz iców  rośn ie  taki  un ika lny  egzemplarz,  to 
jego  nazwy  nie  znała  nawet  nauczyc ie lka.  By łam  wtedy  z  tego 
dumna,  że  u  n ikogo  z  uczn iów  klasy  nie  by ło  tak iego  okazu. 

Mar i a  N o w ak 

Kłokoczka.  Fot.  W.  Suchta 

Z A R Z Ą D  M I A S T A  U S T R O Ń 

Stosown ie  do  art.  18  ust.  2  pkt  5  us tawy  z  dn ia  7  l ipca  1994 
r.  o  z a g o s p o d a r o w a n iu  p r zes t r zennym  ( tekst  j edno l i ty  Dz. 
U.  z  1999  r.  Nr  15,  poz.  139,  z  p ó ź n i e j s z y mi  z m i a n a m i) 
z a w i a d a m ia  się,  że  p ro jek t  m i e j s c o w e go  p lanu  z a g o s p o
d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e go  przy  ul.  R ó w n i ca  w  Us t ron iu, 
o b e j m u j ą cy  obszar  parcel  g r u n t o w y c h:  3 9 8 5 / 1 6,  3 9 8 5 / 1 7, 
3 9 8 5 / 1 8,  3 9 8 5 / 1 9,  3 9 8 5 / 4 4,  3 9 8 5 / 54  i  3 9 8 5 / 56  będz ie  wy
łożony  do  pub l i cznego  wg lądu  w  dniach  od  11 cze rwca  2001 
r .  do  2  l ipca  2001  r.  w  s iedz ib ie  U rzędu  M ias ta  Us t roń, 
w  pok.  31,  w g o d z.  8 . 0 0  15.00. 

Z g o d n ie  z  art.  23  us tawy  każdy,  k to  k w e s t i o n u je  us ta len ia 
p rzy ję te  w  p ro jekc ie  p lanu,  m o że  wn ieść  pro tes t. 
Z g o d n ie  z  art.  24  us tawy  każdy,  k t ó rego  in teres  p rawny  lub 
u p r a w n i e n ia  z o s t a ły  n a r u s z o ne  p r z ez  u s t a l e n ia  p r z y j ę te 
w  p ro jekc ie,  m o że  wn ieść  za rzu t. 
Za in te resowani  mogą  zg łaszać  p ro tes ty  i  za rzu ty  na  p iśmie 
do  Z a r z ą du  Mias ta  Us t roń,  z  p o d a n i em  o z n a c z e n ia  n ie ru
c h o m o ś ci  w  te rm in ie  nie  d ł uższym  n iż  14  dni  po  up ływ ie 
ok resu  wy łożen ia. 

Za  Za rząd 
P r z e w o d n i c z ą cy  Z a r z ą du  M ias ta  Ust roń 

m gr  Jan  Szwarc 

11  Gazeta  Ustrońska 



SKOCZNOŚĆI SZYBKOŚĆ 
Dziewczęta  z SP2  s tar tu jące w czwórbo ju  lekkoat le tycznym 

po  zwyc ięs twach  w zawodach  mie jsk ich,  powia towych  i re jono
wych  zakwal i f ikowały  się do pół f ianlu  wo jewódzk iego w  Sosnow
cu.  Na  zawodach  re jonowych  dz iewczę ta  uzyska ły  1093  pkt, 
a  powyżej  1000  pkt  l iczy  się wyniki  ba rdzo  dobre.  Dz iewczęta 
uzyskały  wynik i :  Ka ta rzyn a  Ku raczowska   300  pkt.,  Patryc j a 
Francuz   241,  M i r i a m  M a ń c z yk    188, Nata l i a  Żeb rowska 
185,  Barbar a  Szpak    179,  Nata l i a  Tomica  174.  Ponadto  w za
wodach  mie jsk ich  i powia towych  star towały  Ka ro l i na  Cieś lar 
i  Ann a Rus. 
  W tej  konkurenc j i  nie p r o w a d z i my  spec ja l i s tycznego  tre
ningu,  a w skład  czwórbo ju  wchodzi  rzu t  p i łeczką  pa lan to
wą,  bieg  na 60 m, skok  w z w yż  wzg lędn ie  skok  w dal,  bieg na 
600  m. Jest  w ięc  w y m a g a na  skoczność,  szybkość  i  wy t r zyma 
łość.  Star tu j ą  dz iewczyny  któr e  uczęszczają  regularn i e  na tre
ningi  s ia tkówki  i jest  taka  p raw id łowość,  że te dw i e  dyscyp l i
ny się uzupełn ia ją   kt o  jest  d o b r y m  lekkoat letą  może  być do
bry m  s ia tkarzem  i odwro tn ie.  W s ia tkówce  niestety  p rzegra
l iśmy  finał  p o w i a t o wy  ma łymi  punk tam i   mówi  op iekun  dru
żyny  Zb ign iew  Gruszczyk. 

W  czwórbo ju  lekkoat le tycznym  zawody  mie jsk ie  wygra ła  też 
drużyna  SP2,  w zawodach  powia towych  za ję ła  czwar te  mie jsce. 

Uzdrowiskowa  hippika.  Fot.  W. Suchta 

SZUKAJ Ą  NAUCZYCIEL A 
Szkoła  Pods tawowa  nr 5 w Ustroniu  zatrudni  od  I  wrześn ia 

2001  r.  nauczyc ie la  matematyk i.  Zg łoszen ia  pod numerem 854
2699  w sekretar iac ie  szkoły. 

POWALCZ Ą ZA  ROK 
Okręgowy  turnie  Bezp ieczeńs twa  w Ruchu  D rogowym  odbył 

się  w Bielsku  Białe j.  S tar towało  s iedem  d rużyn  ze szkól  podsta
wowych, a wśród  nich  drużyna z ust rońsk iej  SP2,  która w  klasy
f ikacj i  d rużynowej  za ję ła  d rug ie  mie jsce.  Zwyc ięży ły  Dankowi
ce,  zaś na t rzecim  mie jscu  up lasował  się Drogomyś l.  Indywidu
alnie  z SP2  Piotr  Mis iuga  za jął  t rzec ie  mie jsce,  Michał  Śl iwka 
piąte, a Paweł  Fer fecki  s iódme.  N ieco  zmien i ły  się zasady,  gdyż 
drużyny  liczą  po  t rzech  zawodn ików.  Dawniej  s tar towało  czte
rech,  ale k lasy f i kowano  t rzech  na j lepszych  w  drużynie. 
  S ta r towa l i śmy  na sali  gdz ie  był ba rdzo  śl iski  park ie t  i  przy 
pokonywan iu  tor u  p rzeszkód  ś l izga ły  się  rowery ,  do tyka l i 
przeszkód  i o t r zymywa l i  punk t y  karne.  Przegra l i śmy  za led
wi e  j edenas toma  punk tami .  Po turn ie j u  ch łopcy  byl i  ba rdzo 
zawiedzen i,  bo fak tyczn i e  przegra li  m in imaln ie .  Jak ob l iczy
łam  p rzep racowa l i śmy  60 godz in,  aby się p rzygo tować.  Do
d a t k o wo  spo tyka l i śmy  się na dużych  p rze rwach  co da j e ko
lejnych  28 godz in  p r z y g o t o w ań   mówi  op ieku jąca  się  d rużyną 
B RD  w SP2  E wa  Gruszczyk. 

Z  turnieju  ok ręgowego  do z a w o d ów  wo jewódzk i ch  kwal i f i ku 
j e się  tylko  jeden  zespól,  czyli  zespół  B RD z SP2  szansę  rewan
żu  będz ie  miał  za rok.  Jak twierdzi  E. Gruszczyk,  za rok nie bę
dzie  k łopotów  ze skomp le towan iem  drużyny,  tym bardz ie j,  że w 
młodszych  klasach  s ą j uż  następcy. 

MŁODZI 
DZIECIOM 

Już  po  raz  kolejny  Stowarzy
szenie  „Młodz i  dla  Us t ron ia" 
o rgan i zu je  imprezę  spo r tową 
dla  dzieci  i młodzieży  z okazji 
Dnia  Dziecka.  W tym  roku od
będzie  się w niedzielę, 3  czerw
ca.  Rozpoczęc ie  zap lanowano 
na  godzinę  14.30.  Tradycy jn ie 
dzięki  uprzejmości  prezesa K S 
Kuźn ia  Zb ign iewa  Ho łubowi
cza  mie jscem  zmagań  młodych 
spor towców  będzie  teren  wokół 
ustrońskiego  stadionu.  Organi
zatorzy,  przy  współpracy  pra
c o w n i k ów  Wydzia łu  Oświa ty 
Ku l tu ry ,  S p o r tu  i  Tu rys t yki 
U rzędu  Mias ta  p rzygo towa li 
wiele  atrakcji  dla  uczestn ików 
zabawy  i kibiców.  (GSz) 

Centrum  Edukacyjne 

ul. A.Brody 4, Ustroń 
tel./fax. 854 56 28 

PIERWSZA  NA  SLĄSKU CIESZYŃSKIM 
placówka  pod  patronatem 

O X F O R D 
U N 1 V  E R S 1 T Y  l ' R E S S 

O G Ł A S Z A  Z A P I S Y  N A 

K U R S Y 
J Ę Z Y K O W E 
ROK  SZKOLNY  2001/2002 

8 % 4% 
d o  02.06  ZNIŻKI  d0 29.06 
ZAPISY W SOBOTY  OD 9.00 DO  12.00 

Zapisz  się na kurs  językowy  i 

WYGRAJ  SEMESTR  NAUKI! 

W A K A C J E 
J Ę Z Y K O W E 

LIST DO REDAKCJ I 
Refleksje  rozżalonej  prezenterki 

Dzisiaj przeczytałam artykuł Moniki Niemiec„ Gaertnerz  Rów
nicą"  (GU nr 20 z 17 maja  2001  roku).  Po przeczytaniu  tego 
artykułu zrobiło mi się przykro.  Nigdy nie telefonuję do redakcji, 
do których przesyłam  moje artykuły.  Nie wytłumaczyłam  telefo
nicznie Pani Redaktor o co mi chodzi?  Po prostu o rzetelne  od
danie faktów. Doskonale  wiem, że próba eksponowania  siebie na 
spotkaniu  na tle Katarzyny  Gaertner  i Zofii  Turowskiej  byłaby 
chybiona. Sformułowanie,  że mnie zawdzięcza  się wizytę znako
mitych Pań jest  bardzo nieprecyzyjne. Zatelefonowałam  i....  obie 
Panie zgodziły się przyjechać?  Organizacja lego spotkania  i cały 
jego  scenariusz  to mój  pomysł.  Z wydawnictwa  „  Prószyński 
i Spółka " sprowadziłam  książki  „Agnieszki.  Pejzaże z Agnieszką 
Osiecka " po cenach promocyjnych.  Proszę mi wybaczyć, ale cy
towany fragment  „Agnieszek " nie wynagradza mi mojego rozża
lenia.  Książka  ukazała  się w marcu  2000  roku,  by/a  czytana 
w programie  I Polskiego Radia przez  Teresę BudziszKrzyżanow
ską. Przy każdej  innej okazji mógł być cytat z książki. 

Publiczność  była wspaniała,  ale  to w artykule  nie zostało  od
notowane.  Gdybym była redaktorem miejscowej prasy  zapylała
bym kilka osób o zdanie. Jak tłumaczyć  wypowiedzi  publiczno
ści,  które zostały  mi przekazane  bezpośrednio  lub  telefonicznie 
np.  „Spotkanie  super",  „Spotkanie   rewelacja  sezonu",  „Spo
tkanie   wielka uczta duchowa"  itd. Autorka  może być  odmien
nego  zdania. 

Byli uczestnicy spotkania z Bielska  Białej, Brennej, Cieszyna, 
Goleszowa,  Krakowa,  Rybnika,  Wodzisławia  Śląskiego.  Zapo
mniałam o Bytomiu, Zaolziu  (Trzyniec) i Traunreut (Niemcy). 

Z tekstu jasno  nie wynika,  czy byłam  na estradzie,  czy na wi
downi? 

Na dolnym zdjęciu jestem  osobą anonimową.  Wymienienie tyl
ko jednej  osoby pod zdjęciem  spośród  czterech jest  uchybieniem 
redakcji.  Nie reagowałam  na wyeliminowanie  mojego  nazwiska 
i imienia z materiałów  reklamowych  (afisze  i zaproszenia). 

Inspiracją do zorganizowania  spotkania  były „Agnieszki"  Zo
fii   Turowskiej, ale autorki  w ogóle nie ma na  zdjęciach. 

Reasumując  moim zdaniem  i prawie całej publiczności  otwar
cie kawiarni  literackiej  w Café Europa by/o wydarzeniem  sezo
nu. Artykuł  nie oddal  tego  faktu. 

Ann  a  Robosz 

~1  t 
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KONCERT W MUZEUM 
Uczn iowie  z  us t rońsk iego  Ogn iska  Muzycznego  często kon

cer tu ją.  Dwa  koncer ty  w roku  odbywa ją  się  o stałych  porach. Na 
zakończen ie  p ie rwszego  semestru  jest  to  koncert  ko lęd,  a pod 
koniec  roku  koncert  z okaz ji  Dnia  Matk i. 
  Staram  się, by z okazji  Dnia  Matk i  był to koncert  monogra
ficzny  poświecony  j ednemu  kompozy to rowi   mówi  Michal in a 
Zwol ińsk a  p rowadząca  Ogn isko  Muzyczne.   Trz y  lata  temu był 
t o  koncert  z muzyką  Jana  Sebast iana  Bacha,  rok  temu  Piotr a 
Cza jkowsk iego,  a w  tym  rok u  Dymit r a  Kaba lewsk icgo,  które 
go  utwor y  są pewną  nowośc ią  w sposobie  brzmienia  dla  dzieci. 

W  muzeum  prezentowali  s ię pianiści  z  klasy  M .  Zwo l ińsk iej 
i wszyscy  grali  kompozyc je  D. Kaba lewsk icgo,  rosy jsk iego  kom
pozytora  ży jącego  w  latach  190487.  Wystąpi l i:  Mon ik a Bem, 
Adr iann a  Byrska,  Ma łgo rza t a  Gadu ła,  J a k ub  Gaźdz iak, Ma 
rzena  Hyrn ik ,  Berenika  K iszka,  Or ian a  Kiszka,  Nata l i a Ko 
larczyk ,  Ann a  Kozub,  K laudyn a  Piechocka,  Łukasz  P iwowar
ski,  A leksandra  S ikora,  Ewa  S ikora,  Ka ta rzyn a  Szka radn ik, 
Mar tyn a  Tarnawiecka,  Ann a  Waluś,  Krzysz tof  Was iak,  Mag
da  Zborck . 

Przygotowania  do koncertu  t rwały  dwa  mies iące,  bo j ak  twier
dzi  M. Zwol ińska  nie jest  dobrze,  gdy  uczniowie  g r a j ą j e d en  utwór 
zbyt  d ł ugo zaczyna ją  się  nudzić,  tracą  c iekawość.  Występ  zokaz ji 
Dnia  Matki  to  też muzyczna  wyw iadówka.  Rodz ice  m o gą  po
równać  postępy  s w o j e go  dz iecka  z  innymi.  Stopnie  tak  dobrze 
nie  p rzemawia ją  i  często  rodz icom  wyda je  się, że  właśn ie  ich 
dz iecko  powinno  mieć  ocenę  wyższą.  Poza  tym taki  koncert  to 
dodatkowa  mobi l i zac ja  d la dzieci. 

  Był  to p ierwszy  wys tęp  mojej   klasy  i w sumie  jestem  zadow  o
lona    mówi  M. Zwol ińska.    W iadomo,  że są  uczn iowie  lepsi  i 
gorsi,  ale  jest  j u ż  parę  osób,  k tór e  zaczyna ją  grać  swobodn ie. 

Koncert  uzupełn i ły  t rzy  dz iewczynki  z klasy  skrzypiec  Izabeli 
Szczerbowsk ie j:  B. Kiszka,  Ann a  Łączyńska  i Ka ta rzyn a  Tyr 
na,  które  grały  kompozyc je  Jeana  Bapt isty  Lul lyego,  Chr is topha 
Wil l ibald a  G lucka  i Rober ta  Schumanna. 
  Iza Szczerbowska  ma  taką  zasadę,  że nie bierze  zbyt  t rud 
nych  u tworó w   mówi  M . Zwol ińska.    Daje  u twor y  łatwiejsze, 
ale  za  to  wymaga  czystego  wykonan ia.  Uczennice  graj ą  ju ż 
bardzo czysto  i starannie. W ogóle  trzeba  pochwal ić  klasę  skrzy
piec,  gdyż  rozwinęła  się ja k  żadna  inna.  Właściw  ie to  keyboar
dy  chyba  wychodzi}  z  mody,  a  klasa  skrzypiec  liczy  dziś  dzie
sięciu  uczniów.  Dzieci  chwalą  sobie  nauczyc ie lkę,  efekty są sły
szalne,  mim o  że jest  to inst rument  naj t rudniejszy .  (ws) 

  w Ustroniu  tel. 8543288,8544636 

WWW.USTRQNIANKA.P L 
Z a p r a s z a  n a c i e k a w e  i  t a n i e  w c z a s y  o r a z  p o d r ó ż e : 
C H O R W A C J A  G R E C J A  H I S Z P A N I A   organizator  USTRONIANKA. 

Ponadto  s z e r e g  innych  p r o p o z y c j i ,  m . i n .  wyc ieczk i  o b j a z d o w e : 

PRAGA, WIEDEŃ, BUDAPESZT, PARYŻ, RZYM, WYSPY  BRYTYJSKIE, 
KRAJE ALPEJSKIE, SKANDYNAWIA, PÓŁWYSEP IBERYJSKI, ROSJA I KRAJE 
BAŁTYCKIE, WCZASY  KRAJOWE, OBOZY I KOLONIE, PARKI ROZRYWKI 

T U R C J A    „CLUB  POLSKA  SIDE  KARDELEN"    od  1 3 9 0 

Młodzi  wokaliści.  Fot.  W. Suchta 

WYSTĘPY  DLA  MAM 
25  ma ja  z okaz ji  Dnia  Matki  w  Prazakówce  odbył  się  koncert 

„D l a  mamy  i ta ty '\  Jak stwierdz i ła  p r zygo towu jąca  ca łość  Ann a 
M icha j lu k  m imo  Dnia  Matki  do tytułu  koncer tu  wp rowadzono 
też  tatusiów,  bo przec ież  i oni przyszli  podz iw iać  swe  poc iechy 
na  scenie.  Na począ tku  j e d n ak  życzenia  wszystk im  m a m om zło
żyła  Ba rbar a  N a w r o t e k  Ż m i j e w s k a,  późn iej  zaś  wys tępowały 
dzieci  i m łodz ież  z kół za in teresowań  dz ia ła jących w  Prażaków
cc.  Na jw ięcej  ok lasków,  ale i życz l iwego  uśmiechu,  zebrali na j
młodsi  tancerze  ze  swymi  par tnerkami,  na  co  dzień  p racu jący 
w  kole  tańca  towarzysk iego  p r o w a d z o n e go  przez  Barbar ę  Pa
szek.  Tańczyły  też dz iewczęta  z  koła  tańca  nowoczesnego pro
wadzonego  przez  Ka ta rzyn ę  R y m a n o w s k ą.  Swym  kunsztem 
popisywały  się dzieci  z  koła  woka lno ins t rumenta lnego  przygo
t owu jące się pod ok iem  A. Micha j luk.  Wystąp i ła  też Mała  Czan
toria  o raz  doskona lące  się u  W ł a d y s ł a wa  Wi lczak a  m łode wo
kalistki  ze  s tud ium  muzyki  roz rywkowej  w  Cieszyn ie.  Oczyw i
ście  wszystk ie  wys tępu jące  wokal is tki  były  z  Ustronia.  Koncert 
był  sporym  przeżyc iem  dla  rodz iców  i  m łodych  wykonawców, 
których  część po raz  p ierwszy  w życiu  wystąp i ła na scenie,  (ws) 

PIWNICA  DLA  SMAKOSZY 

F = ? d l ^ j r ^ l C  F =l  S u p e r  o f e r t a ! 

Od  dnia  1 czerwca  Restauracja  „Równica"  organizuje  sprzedaż  tanich  dań obiadowych  na  miejscu  lub na  wynos. 
Cena jednego obiadu wynosi 6,50 zł. 

Pomyśl  ile  zaoszczędzisz  czasu  jedząc  u nas,  nie  będziesz  musiała  martwić  się  co  ugotować  po  ciężkim  dniu 
w procy, u nas zjesz spokojnie  i z kulturą  o każdej  porze. Zaoszczędzisz  również  pieniądze nie zużywając  gazu ani prądu. eipi 

Z apraszamy! 

UWAGA

:

JOLMA L  SERVICE 
usługi  czystością  w o  p o r z g d ko  w e 

O  codzienne ,  kompleksow e  sprzątani e 
pomieszcze ń  prz y  zatrudnieni u  własnyc h 
wykwali f ikowanyc h  pracowników , 
firmom   oferuj e  przejęci e  zatrudnionyc h 
pracownikó w  wra z  z ic h  świadczeniam i 

sprzątani e  terenó w  zewnętrznyc h 
przez   okre s  całeg o  roku :  (utrzymani e  zieleni , 
koszenie ,  zamiatanie ,  odśnieżanie) . 

Zgłoszeni a  prosz ę  kierowa ć  po d  numery : 
  (w godz .  od 8.00  do 16.00) 

:   (całą  dobę) . 
Zapraszam y  do  współracy ! 

O 

O 

Uczennice  klasy  skrzypiec,  Fot.  W. Suchta 
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C O  N A S  C Z E K A  LonM  ̂   f> 
IfANiCfc«  SÄrVÜ 

WĘSĘ 
m m 

O s t a t n ie  c h w i l e  p r z ed  w y s t ę p e m.  F o t.  W.  S u c h ta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 
Video filmowanie. 
Tel.  8543827.  0603580651. 

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

Kominki,  płytki,  regipsy,  wykończenie 
kompleksowe  wnętrz. 
Tel.  0607803654. 

drukarstwo,  szybko,  solidnie. 
Tel.  0601750011. 

Skup  z łomu  i  metali  n ieżelaznych. 
Ceny  konkurencyjne, odbieramy  złom 
także własnym  transportem.  Ustroń,  ul. 
Sportowa  (na  stacji  przeładunkowej 
odpadów),  tel.  0605234634. 

Do  wynajęcia  lokal  40m:  w  Ustroniu 
na  działalność  gospodarczą. 
Tel.  8547011. 

Podłoga,  boazeria,  podbitka,  listwy. 
Produkcja,  sprzedaż.  0608194523. 

Sprzedaż,  montaż  stolarki  budowlanej 
(PCV,  drewno)  renomowanych  f i r m 
krajowych,  rabaty  do  15%.  „GAJA" 
UstrońNierodzim,  ul.  Graniczna  38, 
tel.  8547198,  0502577238. 

Biuro rachunkowe,  solidnie  i  fachowo. 
Tel.  8553473. 

Dieta  Cambridge,  atest. 
Tel.  8553473. 

Koszenie  trawników  i ogrodów,  wycin
ka  drzew.  Tel.  8542519. 

Sprzedam  patelnię  elektryczną  +  grill . 
Tel.  8541126. 

Do  wynajęcia  garaż  na  os.  Manhatan. 
Tel.  8543315  po  19°°. 

Will ę  w  centrum  Ustronia  sprzedam. 
Tel.  033/8543481. 

Sprzedam  126P,  1995.  lei.  8543265 
wieczorem. 

Wiercenie  studni  głębinowych. 
Tel.  032/4357614  po  20°°. 
0606412785. 

Profesjonalny serwis RTVSAT, Sony, Pa
nasonic, Philips, Grundig,  Pioneer,  Sam
sung,  LG,  Sharp,  telefony,  fa\y,  ĆBRa
d ia  monitory,  Play  Station,  rozkodowy
wanie  radioodbiorników.  Ustroń,  Da
szyńskiego  26.  Tel.  0605311548. 

Sprzedam  opla  omegę  combi,  92  r. 
lei.  8542519. 

Ustroń  centrum.  Do  wynajęcia  ładny 
lokal  handlowy.  Wszystkie media,  par
king.  Tel.  8543924  po  21.00. 

Poszukuję  do  wynajęcia  dwa  pokoje, 
kuchnia," łazienka. Tel.  0600388163. 
Pilne. 

Chałupnictwo,  bezpośrednio,  na  stałe. 
Tel.  0606853452 

Widcorejcstracja.  Tel.  8544357. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do  2  c z e r w ca  a p t e ka  E l b a,  ul.  C i e s z y ń s ka  2. 
Od  2  do  9  c z e r w ca  a p t e ka  M y ś l i w s k a,  ul.  S k o c z o w s ka  111. 
P rze jęc ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je  o  g o d z.  8 .00. 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3.  tel.  8542996. 
Wys tawy  sta le: 
—  Hutnictwo  i  kuźnictwo  Ustronia  zc  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ueczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  ( juniora)  „Wesele" 
Wys tawy  czasowe: 
—  Instrumenty  muzyczne  stare  i współczesne    do  30  sierpnia 
—  Prace  plastyczne  D.  Gierdala  i uczniów    od  1 do  20  czerwca 
Muzeum  e/.ynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14, 

w  soboty  9    13,  niedziele  1 0  13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 
ul.  3  Maja  68.  tel.  8542996. 
Wys tawy  sta le: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skal ickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamiel iny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  twórczości  artystycznej  S.  Stryczek  z  Ustronia    do  30  czerwca 
Oddz iał  czynny:  we  wtorki  9    18,  środy,  czwartki  9    14. 

w  piątki  i soboty  913. 
M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul.  Ogrodowa  1.  tel.  8543108. 
Muzeum  czynne:  od  9  1 7. 

—  Stała  wystawa  etnograf iczna  i czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „N a Gojach "   B&K  Heczkowi e 

ul.  Błaszczyka  19.  tel.  8541100.  Ga le r ia  czynna  cały  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7.  teł.  8543534  wcw.  488. 

Ga le r ia  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9    13. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia" ,  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Obrazy  Evgeni  Afanassieva. 

Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i  twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 

Salon  czynny:  codziennie  od  9.00  do  17.00,  soboty  od  9.00  do  13.00. 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

—  Stała  wystawa  prac  dziecięcych  w  sali  nr  I 5 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 

  poniedziałki  i  środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
 p i ą t ki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  w 2  grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
 p i ą t ki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K l u b  A b s t y n e n t a  „ R O D Z I N A "     Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00    20.00 
M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W  ( a d r es  j.w.) 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 
—  grupa  dla  wspóluzaieżnionych  wtorek  17.30    19.30 

I M P R E ZY  K U L T U R A L N E 
1.06. 

2 .06. 
10.06. 

godz.  9.30  Impreza  rozrywkowa  na  Dzień  Dziecka    amfiteatr 
lub  MDK  „Prażakówka" 

godz.  14.00  Wernisaż  wystawy  malarstwa  D.  Gierdala  i  jego 
uczniów   Muzeum  I lutnictwa i Kuźnictwa 

godz.  15.00  „Dzieci  dzieciom,  dzieci  rodzicom"    amfiteatr 
godz.  13.30  I Ustroński  Piknik  Rodzinny   Osiedle  Manhatan 

S P O RT 
2.06. 

3.06. 

3.06. 

godz.  10.00  Turniej Tenisa Z iemnego  z  okazji  Dnia  Dziecka  
korty  tenisowe  w  Parku  Kościuszki 

godz.  11.00  Mccz  K S  M o k a te  N ie rodz im    KS  O l i m p ia 
Goleszów    stadion  KS  Mokate  Nierodzim 

godz.  13.30  „Us t r on i aczck"    gry  i  zabawy  rek reacy jno
sportowe  z okazji  Dnia  Dziecka   stadion  KS 
„Kuźnia" 

KINO  „ZDRÓJ", ul.  S a n a t o r y j na  7  ( b a s e n y ),  t e l / f ax  8 5 4  1 6  40 

31.05.  godz.  17.00 
godz.  19.00 

K i n o  p r e m i er 
31.05.  godz.  20.30 

W  pustyni  i w  puszczy    przygodowy 
Zakręcony    komedia 

Kruk  3:  Zbawien ie    horror 

. na  k t ó ty  j u ż  o c z e k u je  p u b l i c z n o ś ć.  F o t.  W.  S u c h ta 

SKLEP  CALODOBOU/y  g \  É  ś  J  ™  1«  Zakupy  na  telefon! 

spożyu>czoprzemys(ou)yM  1  MM  i  W  CENTRUM  USTRONIA 

1*31*50  Ustroń  « f T o r f f o  T T  »OWÓZ  GRATIS!!! 

ul.  3  Maja  28  Tel.  21}  h  ODąąO'  W  Honorujemy  karty  kredytowe! 
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POKONANI W RUDNIKU 
LK S  Rudnik    KS  Mokat e  Nierodzim  2:1  (1:0) 

W  polu  karnym  M.  Sikora.  Fot.  W.  Suchta 

CZOŁÓWKA PRZEGRYWA 
Podhalanka  Milówk a    Kuźnia  Ustroń  2:1  (0:0) 

Kuźnia  przegrała  swój  wy
jazdowy  mecz  w  Mi lówce  w 
rozgrywkach  ligi  ok ręgowe j. 
Jedyne  pocieszenie  to  przegra
na  Koszarawy  Żywiec  w  Za
brzegu  z  tamtejszym  Sokołem 
3:1.  W  tabeli  nadal  Koszarawa 
wyprzedza  o  punkt  Kuźn ię, 
a  była  szansa,  by  Kuźnia  wy
sunęła  się na pierwsze  miejsce, 
tym  bardz ie j,  że  Koszarawa 
grała  wcześniej  i  nasi  zawod
nicy  znali  w  przerwie  wynik 
spotkania  w  Zabrzegu. 

Pierwsza  bezbramkowa  po
łowa  meczu  w  Mi lówce  była 
raczej wyrównana,  jednak  wię
cej groźnych  sytuacji  stworzy
li zawodnicy  Kuźni.  W  naj lep
szej  Robert  H ara tyk  zagrał 
dok ładnie  do  Marc in a  Ma 
rianka ,  a  ten  nie  wykorzystał 
sytuacji  sam  na  sam  z  bramka
rzem.  W  p ie rwszej  po łow ie 
Kuźnia  strzelała sześć  razy,  Mi 
lówka  tylko  raz.  Niewiele  to 
dało,  nasi  strzelali  niecelnie. 

Druga  część  spotkania  prze
b iega  p o d o b n i e,  p rzy  czym 
w  końcu  Kuźnia  dokumentu je 
swą  przewagę,  gdy  Mar ius z 
Sałkiewicz  podaje do  Mieczy
s ława  S i ko ry ,  k tóry  m i j a 
obrońcę  wchodzi  w  pole  kar
ne,  oddaje  silny  strzał  i  zdoby
wa  bramkę  w  63  min.  Teraz 
wystarczyło  utrzymać  wynik, 
ale  się  to  nie  udało.  Już  po  pię
ciu  minutach  Podhalanka  wy

równuje z rzutu  wolnego.  Wła
ściwie  to  bramka  ta  padła  w 
dość  nietypowy  sposób.  Nasz 
bramkarz  ustawiał  mur,  sędzia 
ten  mur  przesuwał  w  kierunku 
bramki,  w  tym  momencie  za
wodnik  Milówk i  strzelił,  a  sę
dzia  uznał  gola.  Kuźnia  zaczy
na  grać  nerwowo,  a  Mi lówk a 
to  wykorzystuje.  Po  kolejnych 
dziesięciu  minutach  Podhalan
ka wyprowadza  piłkę z  własnej 
po łowy,  a  zakończen iem  tej 
akcji  jest  j ej  napastnik  w  sytu
acji  sam  na  sam,  który  bez  tru
du  zdobywa  zwycięska  bram
kę.  M im o  wysiłków.  Kuźni  nic 
udaje  się  zremisować. 

2  c z e r w ca  Kuźn ia  gra  na 
wy jeźdz ie  w  Zebrzydowicach, 
Koszarawa  pode jmu je na  wła
snym  boisku  drużynę  z  Koń
czyc  Małych.  (ws) 
..........  .  .„„ 
1.  Koszarawa  62  5121 
2.  Kuźnia  61  6324 
3.  Zabrzeg  54  4625 
4.  Kończyce  49  4332 
5.  Czechowice  48  5649 
6.  Bestwina  39  4734 
7.  Chybie  39  3641 
8.  Zebrzydowice  38  5639 
9.  Milówka  38  4341 
10.  Porąbka  36  4045 
11.  Kobiernice  30  3547 
12.  Śrubiamia  27  3445 
13.  Wieprz  26  4071 
14.  Kozy  23  2137 
15.  Kaniów  22  3863 
16.  Strumień  21  2560 

Pierwszy  mecz  przegrali  w 
tym  sezonie  pi łkarze  Nierodzi
mia  w  rozgrywkach  o  mistrzo
stwo  klasy  „B" .  Na  wyjeźdz ie 
ulegli  wiceliderowi,  a całe  spo
tkanie  zaczęło  się  bardzo  pe
chowo  dla naszych  piłkarzy.  Po 
kwadrans ie  spotkania  Niero
dzim  traci  p ierwszą  bramkę, 
gdy  obrońca  za słabo  podaje  do 
brakarza,  a  ten  wkopu je  piłkę 
tak  pechowo,  że  odbi ja  się  ona 
od  napastnika  Rudnika  i  wpa
da  do  bramki.  Następnie  spo
tkanie  wyrównuje  się,  oba  ze
społy  tworzą  sytuacje  bramko
we.  Są  okresy  gry,  gdy  to  Nie
rodzim  zyskuje  przewagę,  nie 
potrafi  jednak  tego  wykorzy
stać.  Dopiero  w  75  min.  Jaro
s ław  S t rach  w y r ó w n u je  po 
bardzo  ładnym  strzale  z  rzutu 
wolnego.  Gdy  wszystko  wska
zywało  na  to,  że  mecz  zakoń
czy  się  remisem,  na  dwie  mi
nuty  przed  końcem  sędzia  dyk
tu je  rzut  wolny  z  od leg łości 
40  m  do  bramki  Nierodzimia. 
Gra jący pod  słońce  nasz  bram
karz  źle  obl iczył  wy jśc ie  do 

piłki ,  która  przelatuje  nad  nim 
i wpada do siatki. Tak więc  dwie 
dość przypadkowe  bramki  Rud
nika sprawiły, że przewaga  Nie
rodziinia  stopniała  do  4  pkt. 

Piłkarze  i działacze  N ierodzi
mia  twierdzą, że w swej  dotych
czasowej  karierze  nie  spotkali 
się z takim chamstwem  kibiców, 
jak  to  miało  miejsce  w  Rudni
ku. Temu spoitowemu  wydarze
niu, jakim  był  mecz na  szczycie 
„Bklasy",  towarzyszyły  przez 
90  minut  najgorsze  przekleń
stwa  i  ki lkupiętrowe  wulgary
zmy  w  wykonaniu  nastoletnich 
chłopców. Czyżby  byli  to junio
rzy  tamtejszej  drużyny?  (ws) 

I .  Nierodzim  49  6113 
2.  Rudnik  45  4920 
3.  Haźlach  33  4530 
4.  Goleszów  28  4736 
5.  Bąków  25  4534 
6.  Zebrzydowice 11  25  3121 
7.  Pierściec  24  3443 
8.  Zamarski  21  3044 
9.  Chybie II  19  2248 
10.  Ochaby  14  2139 
II .  Wiślica  13  2953 
12.  Dębowiec  9  J 245 

Przy  piłce  A.  Madusiok.  Fot.  W.  Suchta 

MINI  S IATKÓWK A 
Znaczące sukcesy odniosła drużyna  mimi  siatkówki  Szkoły  Pod

stawowej  nr  2.  Rozpoczęła  od  zwycięstw  w  zawodach  miejskich 
3:0  z  SP3  z  Polany  i 2:1  z  SP5  z  Lipowca,  a  następnie  po  wy
graniu  3:0  z Goleszowem  zakwal i f ikowała  się  do  turnieju  powia
towego.  Po  zwycięstwach  2:1  nad  SP6  z  Cieszyna  i 2:1  z  SP1 
ze  Skoczowa  siatkarze  z  SP2  pokonali  w  turnieju  re jonowym 
drużynę  z  SP  Kryry  2:1.  W  decydu jącym  secie  nasi  młodzi  siat
karze  przegrywali  19:10,  później  21:12,  a  mimo  to  zwyciężyli 
25:22,  czyli  zdobyli  13  punktów  t racąc  tylko  jeden.Tym  samym 
awansowali  do  półf inału  wo jewódzk iego  w  Mysłowicach.  Trzon 
drużyny  tworzą:  Łukasz  Chlebek,  Maciej   Duda,  Jakub  Szturc, 
Mateusz  Pawłowski,  Mar ius z  Porębski,  Arkadius z  Matuszyń
ski,  Micha ł  Kiecoń  i Andrzej   Muszyński. 
  Trenujemy  raz  w  tygodniu,  poza  tym  pracujemy  na  lekcjach 
wychowania  f izycznego    mówi  opiekujący  się  młodymi  siatka
rzami  Sławomir  Krakowczyk.    Star tować  będziemy  w  turnie 
jach  siatkówki  plażowej,  by  dalej   się  doskonal ić.  (ws) 

  w i z o w a n ie  paszpo r t ów  do  pracy  w  N iemczech 

 sprzedaż miejsc na przewozy autokarowe   Europa 
  Informacj a  „ H a r o "   Ustroń ,  Ryne k 

  każda  sobota  10.00    12.00 
  „Biuro    Bis"  Wisła,  ul.  1  Maja 

 codziennie  9.00    16.00, tel.  8552649. 
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Skacze  mistrzyni  Śląska  U.  I lałat.  Fot.  W.  Suchta 

MISTRZYNIE SLĄSKA 
2627  maja  odbyły  się  Mistrzostwa  Śląska  w  Lekkiej  Atletyce 

Juniorów,  które  były jednocześnie  eliminacją  do  Mistrzostw  Pol
ski  Juniorów  7  lipca  w Zielonej  Górze.  Bardzo  dobrze  spisały  się 
tyczkarki  z  Lipowca  startujące  w  barwach  Sprintu  BielskoBiała. 
Ustrońskie  tyczkarki  zajęły  trzy  pierwsze  miejsca    wygrała  Ur 
szula  Hałat  pokonując  poprzeczkę  na  wysokości  300  cm,  druga 
była  Magdalena  Konowoł  skacząc też 300 cm, mając jednak  wię
cej  zrzutek,  trzecie  miejsce  zajęła  Joanna  Morkis z    280  cm. 
U.  Hałat  i M.  Konowoł  uzyskały  tym  samym  minimum  kwalifika
cyjne do  Mistrzostw  Polski.  Trener  Marek  Konowoł  twierdzi,  że 
min imum  uzyska  J.  Morkisz  j uż  na  najbl iższych  zawodach, 
a  wszystkie  dziewczęta  stać  na  wyniki  w  granicach  350  cm.  (ws) 

SAUNA, 
DO WŁOSOW 
Wiosenna  promocja 

w  Studiu  Fryz jersk i m 

T R E N D Y 

ZAPRASZAMY 

USTROŃ,  3 MAJ A  12g 
t e l .  8 5 4  1 7  98 

Egj|  Mediso n 
BEZPŁATN E 

BADANI E  SŁUCHU 
APARAT Y  SŁUCHOWE 

Cieszyn,  ul.  Mennicza  10 
(obok  Rynku) 

od poniedziałku  do piątku  9.0017.00 
tel.  8512477 

Taki se  bajani 
By/o to już  pore piyknych  roków  tym u. Kies i prziyszel  do  nas 

W Zadek,  mój kuzyn. Łón sie kapkę zająkuje.  Wtedy już  miyszkol 
sóm. Ciotka umrzi/a, bracia jego  sie pożyni/i, a siostra sie wydala. 
Tak opowiadamy, jak  mu sie żyje, jako  my  o wszystkim po kapce. 
Aż prawi,  co mu sie niedawno  prziytrejilo: 

Jego  znómy  s  Harbutowic  sie  stawiol.  Trzeja mu  było  robić 
deke  i  napytol  pore  chłopów  i  Władka  też,  co  by  ku  tej  dece 
prziyszli. Władek prawi, że zedrziło im sie do późnego popołednia. 
Zanim  sie  kapkę  pomyli,  paniczka  znómego  dala  im  jeszcze 
wieczerze  i po  półce.  Tak sie  zeszło  do  ćmy.  Władek prawi,  że 
prowie jak  wyszli s  chalpy,  to  im mignył  autobud  do  Ustrónio. 
Drugi mieli dziepro jakosi  za godzinę.  A że  Władek i jedyn  jego 
kamrat byli s Hermanie, zdało sie im, że pryndzyj bydóm pieszkym. 
Doszli już  „  Pod Lipki", jak  zacz/o ich suszyć. Uznali se, że jeszcze 
ni ma tak późno  i że se wypiojóm po  piwie. 

Na piwie sie nie skończyło.  Wypili jeszcze dwie, może trziy półki 
 jak  Władek prawił.  Ale było ciepło,  byli strasznie stropióni  po 
robocie, jeszcze  ta gorzałka  i piwo i prawi, że sie im kapkę kurzi/o 
z głów,  a  kolana  mieli  doć  miąki.  Autobus,  co  mio! jechać  za 
godzinę,  jak  byli u* Harbutowicach,  istojuż  do w no przejechoł. 

Wziyli sie jednako  i idóm pieszkym.  Co chwilke spoziyrajóm  za 
siebie, że może jakiś i auto pojedzie,  to sie prziybieróm.  Naroz sie 
dziwajóm,  lod  Skoczowa  jedzie  taksówka,  tak  se  myśleli,  bo 
uwidzieli  światełko  na  wyrchu  auta.  Stanyłi  i  te  „taksówkę" 
zastawiajóm. 

Auto stanylo, a jak  Władek prawi, zaroziutko wytrzeźwieli. Była 
to  milicyja    też ze  świateZkym na dachu.  Milicjanci  wysiedli  i 
pytajóm sie, jako  im pomóc,  czego chcóm.  Władek  mało, że sie 
zająkuje,  to już  calkym stracił mowe. Tyn drugi rządzi, że myśleli, 
że to taksówka  i tymu auto zastawiali.  Prawióm obo, że  byliprziy 
budowie,  i że sie im tak dlógo zeszło.  Milicjanci do nich piyknie  
skoro już  ich zastawili,  a jadom  do  Ustrónio,  to  ich do  chalpy 
zawiezóm.  Wypytali o adresy, nazwiska,  ale  Władek rządził,  że 
nic nie widzioZ, co by cos i pisali.  Piyrszego /odstawili kamrata, a 
po tym  W Zadka.  Prziywiyźli  pod  same  dwiyrze,  poczka/i,  aż 
łotworziy  i wlezie do chalpy. Potym dziepro  pojechali. 

Władek prawi,  że te/a strachu,  to sie downo nie najod. A/e na 
tym  sie  nie  skończyło.  Nie  miny!o  dwa  ty dnie  i  Władek  dostol 
papiyr, że mo zapłacić  mandat za  „zakłócanie spokoju ". 

„  Drogo mie ta taksówka kosztowała  "  śmioł sie  „  Dobrze, że 
nie kolegium ". 

Hanka  lod  Sliwków 

POZIOMO:  1) część  obiadu.  4)  potrawa żydowska,  6)  nie
mieckie  „dobrze",  8)  natchnienie  twórcze.  9)  ptak  morski, 
10) słowna obraza,  U)  plażowy  atrybut.  12)  konkrety,  fakty, 
13)  ojczyzna.  14)  koniec  czegoś,  15)  moneta  darowana  on
giś  władcy,  16)  imię  germańskie,  17)  wzorzec, 
18)  koreańskie  auto,  19)  szpara,  szczelina,  20)  czerwone 
w  zbożu. 

PIONOWO:  1) upierzony  zjadacz, ryb.  2)  chmielowy  lokal. 
3)  polski  producent  kosmetyków.  4)  bal  przebierańców. 
5) wydzielina  kaszalota,  6) z nóżek  przysmak,  7) włoski  tre
ner piłkarski,  11) zloty pieniądz hiszpański,  13) kundel,  psina 
14) odgłos z  chlewa. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. 
Termin  nadsyłania  hasła  mija  12 czerwca  b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  numeru  19 

W I E L K A  C Z A N T O R I A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  MARCI N  KOSSAKOWSK I 
z  Ustronia,  ul.  Fabryczna  22.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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