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TRENERZY ADAMA
Rozmowa z Janem» Szturcem
Konkurs skoków na Olimpiadzie oglądał pan w studiu olim
pijskim telewizji. Czy można tam się skupić na skokach.
Jestem zadowolony, że tam wystąpiłem, przede wszystkim dlate
go, że tak dobrze spisali się moi podopieczni. Dla Wisły, dla pol
skiego narciarstwa jest to ogromny sukces, a moim zdaniem na
następne nie będziemy musieli długo czekać.
Dorastają następcy Małysza?
Idzie cała fala młodych skoczków. Być może za czteiy lata do
dwójki reprezentahntów z naszego klubu ktoś dołączy. Marzy mi
się, by w przyszłości czwórka chłopców z naszego klubu wystą
piła w drużynie narodowej. Liczę, że w przyszłym sezonie Tonio
Tajner zagości na stałe wśród najlepszych skoczków i będzie
wchodził do najlepszej trzydziestki Pucharu Świata. Grzegorz
Śliwka, który też jest członkiem kadry, po kłopotach zdrowot
nych odnajduje formę. Z młodszych wyróżnia się Piotrek Żyła
obecnie mieszkający w Ustroniu. Jeżeli będzie nadal czynił takie
postępy, to może w przyszłości osiągać wyniki, nawet na skalę
Adama Małysza. Jest to realne.
Jest jeszcze młody skoczek z Ustronia Polany Artur Broda?
Pierwszy rok startował jako młodzik i razem z Jarkiem Polocz
kiem z Wisły są najlepsi w tym roczniku w kraju. Startowali
z chłopcami o rok starszymi i j u ż z nimi wygrywali. Za rok po
winni zdecydowanie dyktować warunki w grupie młodzików. Artur
to skoczek utalentowany i wiążemy z nim nadzieje, że w przy
szłości będzie walczył o miejsce w reprezentacji.
Mówi się, że jest Pan najlepszym fachowcem szkolącym mło
dych skoczków. Kiedy, Pana zdaniem, można powiedzieć
0 młodym człowieku, że będzie to dobry skoczek?
Trudno to określić w wieku młodzika. Trzeba pamiętać, że ludzie
różnie się rozwijają, że podrastając zmieniają się wszystkie para
metry i nie wszyscy potrafią się odnaleźć, wypracować prawidło
wą technikę. Kategorią, w której już mniej więcej można powie
dzieć, czy z danego zawodnika będzie w przyszłości bardzo do
bry skoczek, jest drugi rocznik juniora młodszego i pierwszy rocz
nik juniorów, więc w wieku 1617 lat.
A kiedy dostrzegł Pan talent w Adamie Małyszu?
Adam nie wykazywał się w młodszym wieku wynikami, ale ja
widziałem w nim wspaniałą wolę walki i to nie tylko na skoczni,
ale też na trasach biegowych. Startował w kombinacji norweskiej
1 przegrywał z rówieśnikami, ale to tylko dlatego, że ci rówieśni
cy byli o dwie głowy wyżsi, a na mniejszych skoczniach decydu
je siła odbicia a nie areodynamika. Natomiast w wieku 1415 lat
Adam zaczął już pokazywać swoje umiejętności i zauważyłem
t k w i ą c e w n i m duże m o ż l i w o ś c i , m i m o że nadal p r z e g r y w a ł .

(cci. na sir. 2)

Serdecznie z a p r a s z a m y do
supermarketów S P A R
w U s t r o n i u H e r m a n i c a c h przy ul. S k o c z o w s k i e j
od poniedziałku do soboty
od 6.30 do 21.00.
w U s t r o n i u przy ul. 3 Maja 44
od poniedziałku do soboty
od 7.00 do 22.00
niedziela
od 10.00 do 22.00
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Tegoroczne Spotkania zapo
wiadają się interesująco.
21 marca wystąpi Andrze j Gra
bowski. 24 marca w „Wieczo
rze w Teatrze Wielkim" zoba
czymy Annę Seniuk, 25 marca
w spektaklu „Brassens i Oku
dżawa" wystąpi Piotr Machali
ca. Bilety w kasie MDK „Pra
żakówka".

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla DOROSŁYCH
w systemie eksternistycznym
Ustroń  (ZS Technicznych)
każdy wtorek 13.0015.00,
Cieszyn  (ZSO im. M. Kopernika)
każdy wtorek I6.00I8.00
Możliwość wyboru: 1,5 roku lub 2 lata
SUPER PROMOCJA! ZADZWOŃ!!!
0  6 0 4 493 153, 0604 273 920,
8145444,8166565

z siedzibą w Ustroniu przy ulicy Partyzantów 21
zaprasza na bezpłatne konsultacje lekarskie w dniach
8 marca do 22 marca 2002 r. w godzinach 12.0021.00.
Leczymy następujące schorzenia: REUMATYCZNE  reumatyzm,
gościec przewlekły, UKŁADU MOCZOWEGO  kamica, prostata,
UKŁADU POKARMOWEGO  kamica pęcherzyka żółciowego,
c h o r o b a w r z o d o w a , zaparcia, hemoroidy, U K Ł A D U K O S T N E G O 

osteoporoza, urazy, kontuzje, stany bólowe, pozawalowe, poudarowe,
miażdżyca, SKÓRY  łuszczyca, grzybica, alergie, NOWO
TWOROWE, KOBIECE  nadżerki, zaburzenia hormonalne, zmiany
gruczołu piersiowego, nieregularne miesiączki, klimakterium,
A TAKŻE  cukrzyca, anemia, migrena, nerwice, astma, choroby
tarczycy. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczną rejestrację pod
nr telefonu 8545783 lub 8541734 z podaniem hasła „zaproszenie".

ZAPRASZAMY!

TRENERZY A D A M A
(cd. ze sir. 1)
Nie zniechęcał się przegranymi?
Chętnie skakał. Jego nie trzeba było namawiać, ani do skoków,
ani do biegów. Uczęszczał na treningi. Zresztą uprawiał nie tylko
narciarstwo. Grał w piłkę nożną, występował w drużynie mło
dzieżowej OSP. Naprawdę chciał uprawiać sport. Dziś zaczynają
owocować lata pracy, a dostał się dodatkowo w ręce bardzo do
brego szkoleniowca Apoloniusza Tąjnera.
1 zawszeAdam Małysz był taki spokojny?
Zawsze opanowany, wyważony, koleżeński. Naprawdę bardzo
przyjemnie z nim się pracowało.
Czy nadal mu pan doradza?
Gdy Adam przebywa w Wiśle jesteśmy w bliskim kontakcie.
I słucha pana rad?
Tak. Sam pyta. W Zakopanem po każdym konkursie, po poszcze
gólnych skokach podchodził, pytał, słuchał uwag. Widać, że ma
zaufanie do trenera klubowego. Mam nadzieję, że dalej tak bę
dzie, a srebrny medal to nie koniec. Za cztery lata Turyn i tam na
Adama czeka złoto.

Rozmowa z Apoloniuszem Taj nerem
Czy wie Pan, że po zdobyciu drugiego medalu przez Adama
Małysza także w Ustroniu strzelały petardy.
Nie wiem, bo właściwie nie miałem jeszcze okazji o tym z nikim
rozmawiać.
Medalistów na Olimpiadzie jest wielu. Czy tam w Stanach
czuliście, że te dwa medale to taki sukces?
Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Codziennie nasza misja prze
kazywała nam artykuły na nasz temat. Generalnie wiedzieliśmy
jaka jest atmosfera w kraju, co się pisze, co się mówi.
Przed startem też docierały do was sygnały z kraju?
Nie w pierwszym tygodniu pobytu w Ameryce. Ukryliśmy się
w trzydziestotysięcznym miasteczku Sidar City, trzy i pół godzi
ny jazdy od Salt Lake City, licząc jazdę 75 mil na godzinę, bo
prędzej nie wolno, a nie wiadomo dlaczego, gdy się jedzie prę
dzej to zawsze złapią. W tym miasteczku przez pierwsze dwa dni
mieliśmy zupełny spokój, potem odkryli nas miejscowi. Już w

Jan Szturc i Apoloniusz Tąjner.

Fot. W. Suchta
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Ponad sto lat ma pamiątkowy
krzyż, który stoi obok starej
piekarni przy ul. Frysztackiej
w Cieszynie. Ufundował go
pierwszy właściciel zakładu
piekarniczego, Arnold Eisner.

Studenci z cieszyńskiej Filii UŚ
przygotowują kolejne „Cieszy
nalia". W tym roku żacy, co
zdarza się po raz pierwszy, nie
otrzymają wsparcia finansowe
go z budżetu miasta. Muszą
sobie jakoś radzić sami, liczyć
na hojność sponsorów.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego ma bogate trady
cje w cieszyńskim regionie.
Organizowany jest od ponad
20 lat. Każdego roku do szkol
nych eliminacji przystępuje
kilka tysięcy dziewcząt i chłop
ców. Najlepsze drużyny wal

2 Gazeta Ustrońska

drugim dniu na obiedzie zjawił się szeryf, który przywiózł upo
minki, plakietki policyjne. Na kolejnym obiedzie gościliśmy sze
fa straży pożarnej. W restauracji gdzie się stołowaliśmy zjawił
się burmistrz i zaprosił nas do wzięcia udziału w uroczystości
przeniesienia płomienia olimpijskiego przez Sidar City. Była to
spora uroczystość, uczestniczyło ponad trzydzieści tysięcy ludzi.
Zjechali z całej okolicy. Sztafeta z płomieniem wbiegła na tam
tejszy stadion uniwersytecki. Wzięliśmy udział w paradzie w na
szych olimpijskich strojach. Byli bardzo szczęśliwi, że mają olim
pijczyków w czasie gdy sztafeta z płomieniem przebiegała przez
to miasteczko. Udostępniono nam wszystkie obiekty uniwersy
teckie. Rozpoznawano nas wszędzie, w części restauracji w ogó
le nie przyjmowano od nas zapłaty. Było bardzo miło. Jeden dzień
przeznaczyliśmy na zwiedzanie będącego w okolicy kanionu.
W czasie pierwszego tygodnia, gdy spekulowano w kraju, co my
w tej Ameryce robimy, myśmy trenowali, ale nie skacząc.
Czy pozostałą część sezonu potraktujecie ulgowo?
Raczej nie. Dwa razy odbędą się loty narciarskie, a skoków na
mamucich skoczniach nie można traktować ulgowo. Są to skoki
niebezpieczne, zwłaszcza w Harachowie, gdzie skocznia jest
wietrzna i ma opinię najniebezpieczniejszego mamuta na świe
cie. Są to Mistrzostwa Świata i nie możemy z nich zrezygnować.
Adam Małysz ma tytuły mistrza Polski, ale nie z okresu gdy
jest najlepszym zawodnikiem na świecie?
Może się tak zdarzyć, że będzie dwukrotnie zdobywcą Pucharu
Świata nie mając w tym czasie tytułu mistrza kraju. Może dojść
do takiej sytuacji gdyż mistrzostwa Polski w tym roku przewi
dziano na 1920 marca.
Trener Jan Szturc nie wyklucza możliwości, że za cztery lata
czterech zawodników z Wisły stworzy drużynę olimpijską.
Znam tych chłopców, od lat ich obserwuję. Rzeczywiście jest kil
ku chłopaków, którzy za cztery lata mając około 20 lat, będą mogli
walczyć o wyjazd na Olimpiadę. Ważne, że ta grupa młodych
skoczków jest dobrze wyszkolona technicznie, a to jest najważ
niejsze. Piotr Żyła, Przemek Stebel, Wojtek Cieślar mają predys
pozycje do zostania dobrymi skoczkami. Cały trening jest w Wi
śle prowadzony bardzo mądrze, chłopcy nie są nadmiernie eks
ploatowani, co niestety często się zdarza. Otrzymując takich za
wodników jest możliwość dalszej pracy.
Jest więc szansa na silną drużynę z jednego klubu.
Na razie w karze jest trzech zawodników  Adam Małysz, Tonio
Tąjner, Grzegorz Śliwka  i oni w kadrze nadal pozostaną.
W Pucharze Świata pojawiają się zawodnicy nawet szesna
stoletni. Czy Pana zdaniem dobrze byłoby młodych chłop
ców z Wisły puścić na szerokie wody jeszcze przed skończe
niem osiemnastu lat?
Jest kilka dróg dochodzenia do wysokiego poziomu. Goldberger
w wieku szesnastu lat pokazał się i j u ż tyle lat startuje. Natomiast
Martin Schmit zaczął wygrywać dopiero po skończeniu dwudzie
stu lat. Co do młodych, to jeżeli trener oceni, że jego poziom na
to pozwala, można spróbować. Trzeba jednak zdawać sobie spra
wę z tego, że podczas Pucharu Świata rozbieg jest maksymalnie
obniżony, a przy małej prędkości taki miody zawodnik może so
bie nie poradzić. Jeżeli jest na tyle dobry, to oczywiście trzeba
próbować pamiętając, że wpuszczając go między najlepszych,
można młodemu człowiekowi zrobić krzywdę. Dajmy na to nie
przeskoczy buli, to mu się utrwali w świadomości i skończy ze
skokami. Dlatego trzeba uważać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
czą w finale. Niedługo turniej
powiatowy w ustrońskiej
„dwójce".
Sekcja Nauczyciel ˇLiteratów
„Nadolzie" działa w nadolziań
skim grodzie od ponad 20 lat.
Skupia kilkanaście osób, głów
nie kobiet. Do tradycji należą
comiesięczne spotkania.
Najpierw byli Wańcy, a później
Tkocze, Czernianie i Gronie.
Mowa o męskich grupach śpie
waczych z Wisły. Ostatnio naj

a k t y w n i e j s i są „ G r ó n i o r z e "
z Glębiec, którzy wyśpiewują
pieśniczki na cześć mistrza
Adama Małysza. Nagrali nawet
kasetę z takimi utworami.
Muzeum Beskidzkie w Wiśle
odwiedziło w ub. roku ponad 20
tys. osób. Większość stanowiła
młodzież. Placówka organizuje,
obok wystaw, także koncerty,
sesje, finały konkursów, warsz
taty i lekcje muzealne. Obecnie
można oglądać rzeźby Ueniy
ka Gluzy.
(nik)
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Nie odbył się przetarg na wiosenne remonty dróg. Nie złożono
dwóch ważnych ofert i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz
nych przetarg odwołano. Następny, zgodnie z procedurą, odbedzie
sie 22 marca, później trzeba czekać 7 dni na ewentualne odwoła
nia, więc remonty dróg w Ustroniu rozpoczną się najwcześniej
z początkiem kwietnia. Co prawda można do pewnej kwoty pro
wadzić roboty bez przetargu. Część robót, właśnie z tego limitu,
wykonano już w lutym, łatając największe dziury w drogach. Nie
stety kwota ta została już w całości wykorzystana.
(ws)
Najlepsze życzenia dla
Rudolf Cymor
Maria Kopytko
Helena Kostka
Walenty Kukulski
Kazimierz Machalski
Helena Zabielna
Stanisław Zięba

jubilatów:
80 lat
ul.
94 lata
ul.
ul.
80 lat
ul.
96 lat
97 lat
ul.
80 lat
os
ul.
80 lat

Skoczowska 36
Kościelna 10/10
Jelenica 91
3 Maja 136
Nadrzeczna 45
Centrum 1/28
Drozdów 49

rzeniem pasażerka forda poczuła
bóle kręgów szyjnych. Kobietę
przewieziono do szpitala.
2.03.2002 r.
O godz. 12.40 na skrzyżowaniu
ulic Akacjowej i Katowickiej kie
rując renaultem mieszkaniec
Ustronia wymusił pierwszeństwo
przejazdu na oplu kierowanym
przez mieszkańca Pszczyny i do
prowadził do kolizji drogowej.
2.03.2002 r.
O godz. 20.10 na ul. Cieszyńskiej
kierujący peugotem mieszkaniec
Cieszyna na zakręcie wpadł w po
ślizg i uderzył w znak drogowy.
Ukarano go mandatem.
3.03.2002 r.
O godz. 17.15 mieszkaniec Ustro
nia zgłasza kradzież dwóch okien
z budynku przy ul. Gałczyńskie
go. Złodzieje w nocy z 2 na 3 mar
ca wycięli okna z pianki uszczel
niającej.
3.03.2002 r.
O godz. 21.30 zatrzymano dowód
rejestracyjny opla kierowanego
przez mieszkankę Goleszowa. Sa
mochód nie posiadał aktualnych
badań technicznych.
(ws)

KRONIKA POLICYJNA
27.02.2002 r.
0 godz. 15 właściciel lokalu ga
stronomicznego na Zawodzili in
formuje policję o kradzieży głośni
ka wystawionego na zewnątrz.
27.02.2002 r.
Pracownik Banku Śląskiego po
wiadamia o dwóch fałszywych
banknotach 10 i 20 zł oraz o fał
szywej monecie 5 zł. Co ciekawe
pieniądze trafiły do banku z trzech
źródeł  ze Skoczowa, Wisły
1 Ustronia.
27.02.2002 r.
O godz. 17 zgłoszono włamanie do
straganu handlowego typu ^szczę
ki" przy ul. Grażyńskiego. Skra
dziono kolumnę głośnikową na
szkodę mieszkańca Ustronia.
1.03.2002 r.
O godz. 15.15 na ul. Grażyńskie
go kierujący mitsubishi mieszka
niec Ustronia najechał na tyl for
da kierowanego przez mieszkań
ca Ustronia. Sprawcę ukarano
mandatem. W trakcie wykonywa
nia czynności związanych ze zde

ZAPROSZENIE
fclM»»,

okazji N o w e g o Roku Chińskiego,
kuchni WEI KANG zaprasza
na darmową degustację potraw chińskich.
Zaproszenie aktualne od 8 d o 15 marca,
w godzinach od 18.00 d o 23.00.

Restauracja Chińska
ul. Partyzantów 21
4 3  4 5 0 Ustroń

1

tel. 8 5 4 57 8 3
Wiało zaledwie kilka minut. 27 lutego tuż przed godziną pięt
nastą zerwała się wichura z gradobiciem. Trochę grzmiało co jak
na luty jest dość dziwnym zjawiskiem. Podmuchy były tak silne,
ze z jednego z domów przy ul. Polańskiej wiatr zerwał dacii. Nie
siony wiatrem przeleciał kilkanaście metrów zahaczając po dro
dze o druty elektryczne. W budynku popękały szyby. Już następ
nego dnia na budynku był nowy dach, co widać na zdjęciu. Usu
wanie wszystkich zniszczeń potrwa dłużej.
Fot. W. Suchta

Ci, którzy od nas odeszli:
Anna Bijok
78 lat
Czesław Buczek
57 lat
Andrzej Lisztwan
88 lat

ul. Lipowska 132
ul. Jaśminowa 5
ul. Cieszyńska 47

Najserdeczniejsze podziękowania za udział w pożegnaniu

śp. Andrzeja LISZTWANA
zmarłego 27 lutego br. w wieku 88 lat
naszego ukochanego MęZa, Ojca, Dziadka, Brata, Wujka, Szwagra,
Biskupom, licznie zebranym księżom, delegacji Diakonatu Eben
Ezer, drogiemu i oddanemu lekarzowi p. Tadeuszowi Recmanowi,
chórom i solistom, sąsiadom, przyjaciołom i towarzyszom w służ
bie ku Bożej chwale, delegacjom Spółdzielni Mleczarskiej w Sko
czowie, Związku Kombatantów i Rady Miejskiej i wielu innym prze
żywającym z nami pożegnanie naszego Drogiego.
Żona z dziećmi i wnukami
oraz brat z żoną

STRAŻ MIEJSKA
25.02.2002 r.
Wspólnie z policją przeprowadzo
no kontrolę porządkową na targo
wisku. Sprawdzano przestrzeganie
regulaminu targowiska.
26.02.2002 r.
Straż Miejska kontrolowała wyko
nanie zaleceń związanych z wysta
wianiem ruchomych reklam. Za
lecenia zostały wykonane.
26.02.2002 r.
Nałożono mandat 50 zł na kierow
cę. który utrudniał ruch przy ul.
Traugutta.
26.02.2002 r.
Wydano nakaz porządkowy na
jednej z posesji przy ul. Zabyt
kowej, gdzie panował duży ba
łagan.
27.02.2002 r.
Interweniowano przy ul. Daszyń
skiego w sprawie prowadzenia ro
bót w pasie drogowym bez wy
maganego zezwolenia. Nakazano
n aty c h m i asto we wy j aśn i en ie
sprawy w odpowiedznim wydzia
le Urzędu Miejskiego, co zostało
wykonane.
27.02.2002 r.
Od 8 do 10.30 zabezpieczano te
ren na os. Manhatan, gdzie wyci
nano duże drzewo.

1.03.2002 r.
Przeprowadzono kontrolę porząd
kową przy ul. Obrzeżnej. W jed
nym przypadku wydano nakaz za
prowadzenia porządku na posesji.
1.03.2002 r.
Wspólnie z policją interweniowa
no na os. Manhatan w bloku nr 7
w odpowiedzi na zgłoszenie o wy
dobywającym się dymie z windy.
Na miejscu prowadziła już dzia
łania jednostka ratowniczogaśni
cza z Ustronia Polany. Okazało
się, że przyczyną było zwarcie
instalacji elektrycznej w silniku
windy.
1.03.2002 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzędu
Miejskiego i policją przeprowadzo
no w 14 lokalach kontrolę dotyczą
cą sprzedaży alkoholu.
(agw)

Ustroń, ul. Partyzantów 1

DYŻURY
POPOŁUDNIOWE:
środy 15.3017.00

tel. 8 5 4

23

82

Bezpłatne porady specjali
stów z różnych dziedzin

3 Gazeta Ustrońska

DZIAŁKA NA PARKING
27 lutego odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadziła
przewodnicząca RM Emilia Czembor.
Podczas sesji przedstawiono informację naczelnika Wydziału
Mieszkaniowego Ewy Sowy o działaniach w 2001 r. Z informa
cji można się dowiedzieć, że na gospodarkę mieszkaniową wy
dano 920.525 zł, na cmentarz komunalny 22.337 zł. Najwięcej
pieniędzy, bo 430.255 zł pochłonęły usługi remontowe. 63.464
zł kosztowało pokrycie dachu na budynku przy ul. Cieszyńskiej
5. Przyłączenie trzech budynków przy ul. Papiernia do kanaliza
cji kosztowało 58.474 zł, kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna
budynku przy ul. Daszyńskiego 52 kosztowała 41.344 zł, zaś re
mont elewacji budynku przy ul. 3 Maja 8 kosztował 28.133 zł.
Ponadto w budynkach komunalnych wymieniono 48 okien za
69.190 zł, 23 drzwi wejściowych za 14.902 zł, wykonano 9 pie
ców kaflowych za 17.764 zł. Wykonano też wiele innych remon
tów jak malowanie, modernizowanie instalacji elektrycznej, mon
towanie wkładów kominowych. Powiększono powierzchnię tar
gowiska miejskiego o 145 m 2 . W 2001 r. odzyskano 4 lokale miesz
kalne, z których trzy zasiedlono z listy oczekujących, natomiast
jeden przeznaczony został na mieszkanie socjalne. W zakończe
niu informacji czytamy: Podsumowując rok 2001 należy stwier
dzić, że pomimo corocznych dużych nakładów na poprawę stanu
technicznego budynków mieszkalnych pozostają jeszcze ogrom
ne potrzeby remontowe, które będą realizowane sukcesywnie w
zależności od posiadanych środków
finansowych.
W dyskusj i nad przedstawioną informacją JózefWaszek stwier
dził w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, że przedstawiono
rzetelny, dobrze przygotowany materiał. Tomasz Szkaradnik
przypomniał, że wnioskował już, by w pierwszej kolejności re
montować budynki w eksponowanych częściach miasta, tani gdzie
widzą je przyjeżdżający do nas goście. Jako radny z Polany za
proponował, by wyremontować elewację budynku przy ul. Pa
piernia, gdzie przechodzi jednego dnia setki turystów. Przewod
niczący Zarządu Osiedla Polana Władysław Majętny wniosko
wał w związku z tym o umieszczenie na budynku Papierni tablicy
informującej o historii tego obiektu. E. Sowa wyjaśniała, że spo
śród trzech, tylko jeden z budynków zabudowań Papierni należy
do miasta.
Bolesław Kroker zapytał o parking przy Savii, którym zarzą
dza Wydział Mieszkaniowy. Radny chciał się dowiedzieć czy par
king ten nie przynosi przypadkiem strat. E. Sowa odpowiadała,
że od I stycznia zatrudnione są na parkingu dwie osoby i przyno
si on niewielki zysk. O remonty Wielkich Domów przy ul. 3 Maja

Łomoczący dach Prażakówki utrudniał odbiór koncertów, czasem
był obiektem kpin występujących artystów. Sytuacja powinna się
zmienić, gdyż trwają prace remontowe na dachu MDK „Prażaków
ka". Wymieniane jest pokrycie dachu na dachówkę bitumiczną po
krywaną miedzią. Również obróbki blacharskie wymieniane są na
miedziane. Ponadto zakres prac obejmuje wymianę rynien, niezbęd
ne naprawy więźby i deskowania, zabezpieczenie środkami grzy
bobójczymi i przeciwzapalnymi. Wykonana zostanie też nowa in
stalacja odgromowa. Koszt prac oblicza się na 290.000 zł. Roboty
wykonuje firma „Tegola1' z Lodzi.
Fot. W. Suchta
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pytała Joanna Kotarska. Problem niezbyt efektownego wyglą
du tych budynków trzeba rozwiązać, tym bardziej ostatnio, gdy
odsłoniono na sąsiednim budynku gimnazjum pomnik. E. Sowa
poinformowała, że wstępny koszt remontu szacuje się na milion
zł, więc wykonuje się jedynie remonty bieżące.
Na zakończenie dyskusji E. Czembor stwierdziła, że powoła
nie Wydziału Mieszkaniowego w strukturze Urzędu Miasta było
krokiem właściwym. Obecnie jego działalność przynosi lepsze
efekty niż w czasie, gdy znajdował się w Przedsiębiorstwie Ko
munalnym.
Sprawozdanie z działalności w 2001 r. Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Ustroniu przedstawił jego kierownik Zdzisław Dzien
dziel. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Spo
łecznej wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomo
cy społecznej nie przekracza: 447 zł na osobę samotnie gospoda
rującą, 406 zł na pierwszą osobę w rodzinie, 285 zł na drugą
i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat. Wysokość zasiłku sta
łego wynosi 406 zł, również wysokość renty socjalnej to 406 zł.
W 2001 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował budżetem
w wysokości 1.151.596 zł. W przedstawionym sprawozdaniu czy
tamy m.in.:
Ogółem pomocą objęto 815 rodzin, które liczą 2065 osób, co
oznacza, że 13 % mieszkańców naszego miasta skorzystało bez
pośrednio i pośrednio z różnych form naszej pomocy. Pomocą
finansową objęto 389 rodzin, które liczą 1128 osób tj. 7,13%
mieszkańców Ustronia. Przeprowadzono 873 wywiady. (...)
W ramach zadań własnych opłacono i zrealizowano
świadcze
nia na łączną kwotę 227.700 zł. Przyznano 717 różnego rodzaju
zasiłków celowych na łączną kwotę 154.412 z! z przeznaczeniem
na zakup żywności, lekarstw, opalu, odzieży, artykułów szkolnych,
pokrycia kosztów energii elektrycznej i gazu, remontu mieszka
nia oraz inne niezbędne potrzeby bytowe. Opłacono dożywianie
dla 148 uczniów szkól podstawowych
i gimnazjów na kwotę
49.350 zł (...) Daje to około 17.000 posiłków. W przedszkolach
dożywianiem objętych było 45 dzieci, a koszt wyniósł 15.000 zł
co daje 5.000 posiłków.
W ramach zadań zleconych opłacono i zrealizowano
świad
czenia na łączna kwotę 620.268 zł. Wypłacono 41 zasiłków sta
łych w kwocie 16.039 zl dla 5 matek rezygnujących z pracy na
rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
138 zasiłków sta
łych wyrównawczych na kwotę 42.501 zł dla 15 osób niepełno
sprawnych, 42 świadczenia na kwotę 16.005 zl w formie zasiłku
okresowego gwarantowanego
dla 5 matek wychowujących sa
motnie dziecko, 780 rent socjalnych na kwotę 284.961 zl dla 73
osób niepełnosprawnych,
91 świadczeń na kwotę 18.513 z tytułu
ochrony macierzyństwa dla 24 matek, 30 zasiłków rodzinnych na
kwotę 1.174 zl dla 9 rodzin, 241 zasiłków pielęgnacyjnych
na
kwotę 30.721 zl dla 26 osób. Opłacono 72 składki na ubezpie
czenie społeczne na kwotę 17.252 oraz opłacono 1001 składek
ubezpieczeniowych zdrowotnych na kwotę 29.679 zl.
Ponadto ze sprawozdania możemy się dowiedzieć, że na sku
tek działań MOPS 15 dzieci wyjechało na wypoczynek do Ustki,
co opłaciło Kuratorium Oświaty, inne skorzystały z kolonii orga
nizowanych przez Fundację św. Antoniego. Niektóre dzieci do
datkowo przed wyjazdem wyposażono w ubrania, niezbędne rze
czy. Dla 8 rodzin kombatantów udzielono pomocy na kwotę 2.200
zł. Kierownik MOPS wydal 1506 decyzji administracyjnych
w tym 16 odmownych. Radni przyjęli sprawozdanie przedsta
wione przez Z. Dziendziela.
Podjęto także uchwalę w sprawie zwrotu wydatków na doży
wianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Większością głosów zdecydowano się kupić od starostwa dział
kę przy szkole dentystycznej przy ul. Słonecznej. Burmistrz Ire
neusz Szarzeć przekonywał, że w centrum miasta należy działki
kupować, tym bardziej, że jest to możliwe w trybie bezprzetargo
wym. Propozycje w imieniu Komisji Architektury poparł Broni
sław Brandys, przy czym zaznaczył, że celowym byłoby w przy
szłości wykorzystanie tego terenu na parking. Uchwalono także
przystąpienie do sporządzania planu miejscowego w Hermani
cach w okolicy Młyna na Sypaniu. Chodzi o usankcjonowanie
istniejącego stanu rzeczy. Zabudowania powstały w latach 70.
i 80. Obecnie praktycznie nic tam nie można robić, gdyż zapis
w planie jest inny. Sporządzenie nowego planu nie pociągnie za
sobą wydatków z kasy miasta, gdyż do pokrycia kosztów zobo
wiązały się Zakłady Zbożowe.
Wojsław Suchta

bardzo cenna jest w tak trudnych czasach bezinteresowna spo
łeczna działalność druhów ochotników strażaków, za co serdecz
nie dziękował i zachęcał do dalszego działania. Stwierdził, że
działalność strażaków widać w mieście. Strażacy cieszą się uzna
niem mieszkańców miasta.
Głos zabrał również dh Andrzej Rożnowicz, nauczyciel SP6
w Nierodzimiu, zwracając uwagę na potrzebę zacieśnienia współ
pracy OSP z młodzieżą szkolną. Stwierdził on, że wprowadzana
reforma oświaty wpłynęła na rozluźnienie wcześniejszych kon
taktów szkoły ze strażakami i warto wrócić do form współpracy
sprzed reformy. Wniosek został przyjęty z aplauzem i określono
zasady współpracy z młodzieżą szkolną z SP6.
Uchwalono plan i budżet OSP Nierodzim na 2002 r.
(z)

W roku sprawozdawczym strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach.
Jedne z nich odbyły się na tartaku przy ul. J. Kreta. Uczestniczyli w
nich strażacy z Nierodzimia.
Fot. W. Suchta

WSPARCIE MIASTA
23 lutego w Domu Strażaka w Ustroniu Nierodzimiu odbyło
się Walne Sprawozdawcze zebranie OSP Nierodzim, na którym
dokonano podsumowania działań w minionym 2001 roku.
Na obrady przybyli zaproszeni goście: burmistrz miasta Irene
usz Szarzeć, przedstawiciel KPPSP w Cieszynie kpt. Piotr Ka
rolak, Komendant Miejski OSP st. asp. Mirosław Melcer, Ko
mendant Straży Miejskiej Jacek Tarnawiecki, radny dzielnicy
Nierodzim Józef Kurowski, delegacje OSP z terenu Ustronia
i Bładnic, druhowie strażacy, młodzież strażacka OSP Nierodzim.
Zebraniu przewodniczył dh Tadeusz Duda. Sprawozdanie
z działalności jednostki przedstawił Prezes OSP dh Władysław
Zieliński. W swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na duże zaan
gażowanie ochotników strażaków w działaniach takich jak udział
w akcjach pożarniczych, powodziowych, zabezpieczaniu różnych
imprez na terenie miasta, w życiu kulturalnym dzielnicy, współ
pracy z młodzieżą. Udział w zawodach sportowopożarniczych,
konkursie wiedzy pożarniczej. W 2001 r. OSP Nierodzim obcho
dziła jubileusz 75lecia istnienia. Prezes W. Zieliński podzięko
wał wszystkim druhom za duże zaangażowanie w przygotowa
nie tej imprezy oraz w prace remontowe Domu Strażaka. Złożył
również podziękowanie burmistrzowi za wsparcie działań stra
żaków, a Komendantowi Miejskiemu za pomoc finansową oraz
przedstawicielowi KPPSP w Cieszynie za dobrą współpracę
i doradztwo fachowe.
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium
Zarządowi OSP za miniony rok, który przegłosowano jednogło
śnie. Wręczono świadectwa ukończenia kursu Naczelnika Jed
nostki OSP druhom Grzegorzowi Bodziuchowi i Grzegorzowi
Jaworskiemu.
W dyskusji głos zabrał Burmistrz Miasta, podkreślając duże
zaangażowanie OSP Nierodzim w działaniach strażackich i in
nych na terenie miasta. Zwrócił on uwagę na wzorowy wygląd
Domu Strażaka i sprzętu pożarniczego. Gratulował osiągnięć,
jednocześnie zapewniając, że strażacy w mieście mogą liczyć na
wsparcie ze strony Zarządu Miasta i burmistrza. Podkreślił, że

Kto jeszcze pamięta, gdzie znajdowała się przedstawiona tu na
fotografii stacja turystyczna „U Jónka na Kympie"? No cóż, za
pewne niewielu. Jest ona już nieczynna prawie ćwierć wieku. Je
sienią 2000 roku rozebrano zielony, drewniany budynek i tym
samym zniknął materialny dowód istnienia tej instytucji.
Jednak od lat trzydziestych do połowy lat siedemdziesiątych
było to popularne miejsce docelowe niedzielnych spacerów i spo
tkań rodzinnych oraz przyjacielskich. W latach dwudziestych Jan
Cieślar wybudował spory obiekt drewniany pod Małą Czantorią,
który w dziesięć lat później zaadaptował na gospodę. Ten cha
rakterystyczny, zielony budynek, o dosyć ciemnym wnętrzu, urzą
dzonym w stylu góralskim, był chętnie odwiedzany, zwłaszcza w
sobotnie i niedzielne popołudnia. Zbliżając się do tego miejsca
od strony Kopieńca lub Jelenicy można było j u ż z oddali zauwa
żyć grupy osób siedzące przed obiektem na drewnianych ław
kach przy kuflach beczkowego piwa, które roznosił sam gospo
darz lub jego siostra Zuzanna, mieszkająca wraz z nim i pomaga
jąca mu w prowadzeniu gastronomii. Gdy nie sprzyjała aura go
ście wchodzili od strony podwórka do obszernego wnętrza.
Pod koniec lat pięćdziesiątych Stację Turystyczną pod Małą
Czantorią wzięło pod swoją opiekę cieszyńskie PTTK. Na po
czątku lat sześćdziesiątych gospodarz ożenił się i odtąd pomaga
ła mu żona Hermina, która do dziś posiada w domu sporo doku
mentów z działalności tej instytucji. W 1963 r. Cieślarowie roz
poczęli budowę murowanego domu.
Od 1967 r. stacja była pod zarządem Miejskiego Ośrodka Spor
tu, Turystyki i Wypoczynku w Ustroniu, który zmienił wyposaże
nie obiektu. Przybywało wówczas sporo turystów, jednak w po
łowie lat siedemdziesiątych ustroński MOSTiW zrezygnował z
opieki nad „Stacją u Jónka", co spowodowało zmniejszenie licz
by gości. Właściciel zdecydował się wynająć obiekt na oazę dla
młodzieży, co funkcjonowało w sezonie letnim do 1984 r. Jednak
wcześniej w lutym 1979 r. zmarł nagle Jan Cieślar, pozostawia
jąc wdowę Herminę oraz jedyną córkę Zuzannę, które nadal miesz
kają w tym miejscu.
Więcej informacji na temat historii nieistniejącego już obiektu
można uzyskać w „Kalendarzu Ustrońskim" na 2002 r., który jest
jeszcze do nabycia w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa oraz
w Bibliotece Miejskiej.
Lidia Szkaradnik

W związku z pojawiającymi się na terenie Ustronia
telefonicznymi propozycjami świadczenia zabiegów
fizjoterapeutycznych bezpośrednio u pacjentów,
pod szyldem Śląskiego Centrum Rehabilitacji 

SP101 Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
z siedzibą w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 6,
informuje mieszkańców Ustronia, że powyższe propozycje nie
wynikają z profilu naszej działalności i szpital nasz nie bierze
odpowiedzialności za skutki takich zabiegów.
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KONCERT
CHARYTATYWNY
W sobotę 23 lutego po raz drugi mogliśmy się spotkać na kon
cercie charytatywnym zorganizowanym przez Fundację św. An
toniego. Z zaproszenia skorzystało wielu ustroniaków. Sala wi
dowiskowa Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka" była szczel
nie wypełniona.
Prowadząca koncert Danuta Koenig przywitała burmistrza XI
Dzielnicy Budapesztu Szóke Lasló, przewodniczącą Samorządu
Mniejszości Polskiej XI Dzielnicy Budapesztu Halinę Wesołck
Marianne, władze Ustronia z przewodniczącą Rady Miasta
Emilią Czembor, burmistrzem Ireneuszem Szarcem wiceprze
wodniczącymi RM Józefem Waszkiein i Stanisławem Maliną
oraz skarbnikiem Marią Komadowską. D. Koenig przywitała
również przybyłe na koncert osoby duchowne: proboszcza para
fii św. Brata Alberta na Zawodziu ks. Tadeusza Serwotkę, ks. dr
Henryka Czenibora i ks. kanonika Leopolda Zielaskę.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności dostrzegłam wielu
pracowników Urzędu Miasta. Obecni byli również dyrektorzy SP
1 i SP2 oraz Gimnazjów nr I i 2.
 Kto daje, staje się niezwykle bogatym  powiedziała D. Ko
enig rozpoczynając koncert.
Pierwszymi wykonawcami wieczoru była młodzież z XI Dziel
nicy Budapesztu, zaproszona przez D. Koenig w ramach partner
stwa miast. Wykonano m.in. utwory J. Straussa, C. Ph. E. Bacha,
R. Schumanna, F. Sora, L. van Beethovena. Interesująco zabrzmia
ły mało u nas znane utwory węgierskich kompozytorów Kodaly
Zoltana i Eugena Bozza. Bardzo spodobał się motyw H. Manci
niego „Różowa pantera" i został nagrodzony gromkimi brawami.

Młodzi wykonawcy z Węgier.

Fot. A. Gadomska

Młodzi ludzie grali na instrumentach dętych (puzon, fagot, wal
tornia, trąbka, tuba) i gitarze klasycznej. Utwory na trąbkę z towa
rzyszeniem fortepianu, a także popisy wokalne przy akompania
mencie fortepianu bardzo się ustrońskiej publiczności spodobały.
Zwracający uwagę był profesjonalizm młodych wykonawców.
W przerwie przeprowadzono licytację fantów przekazanych
specjalnie na ten cel. Licytację ze swadą prowadził i do podbija
nia ceny za wszelkie sposoby zachęcał S. Malina.
Największe emocje wzbudziła licytacja pięknej ikony, która przy
jechała na koncert aż z Białorusi. Licytowano również dwie Ma
trioszki z Białorusi, akwarelę autorstwa Bogusława Ileczki, wiel
kanocny stroik od Teresy Witoszek, właścicielki kantoru, obraz
olejny „Bukiet kwiatów" z Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych
w Nierodzimiu. Dzieci z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
„Feniks" przywiozły na licytację stroik świąteczny i kapelusz olim
pijski. Licytowano też trzy wspaniałe torty z cukierni „Delicja",
„Fontana", od p. Rozmusa oraz rzeźby Jana Herdy. Na licytacji
znalazł się też jeszcze jeden olimpijski kapelusz, wyprodukowany
w skoczowskim „Polkapie" i ofiarowany przez dyrekcję Firmy.
Licytacja przebiegała bardzo sprawnie, a dzięki żartobliwemu
prowadzeniu jej przez S. Malinę amatorzy licytowanych przed
miotów „bezboleśnie" podbijali cenę.
Po przerwie wystąpiła, jak zawsze z werwą i wspaniale przy
gotowana ER „Równica" pod kierunkiem Renaty Ciszewskiej.
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Licytacja. Prezes T. Browiński i S. Malina.

Fot. A. Gadomska

Był to wieczór debiutu niektórych młodych wykonawców i pani
Renata żywiła pewne obawy przed występem, czy aby wszystko
pójdzie dobrze. Jak było do przewidzenia „Równica" wystąpiła
perfekcyjnie. Zdumiewa obycie sceniczne, postawa, swoboda,
z jaką „istnieją" na scenie młodzi artyści z tego zespołu. Słusznie
też publiczność nagrodziła ten występ owacją.
Prezes Fundacji św. Antoniego Tadeusz Browiński podzięko
wał prowadzącej koncert D. Koenig i wszystkim wykonawcom
za zorganizowanie i przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy,
wręczając bukiety kwiatów. Podziękował także publiczności za
liczne przybycie oraz hojność i serce, a dyrektor MDK „Praża
kówka" Barbarze NawrotekŻmijewskiej za bezpłatne udostęp
nienie i przygotowanie sali.
 Myślę, że nasza działalność jest postrzegana przez ustronia
ków j a k o pożyteczna  powiedział po koncercie T. Browiński.
 Ocenić właściwie mogłyby to jedynie osoby najbardziej po
trzebujące naszej pomocy. Pewnym miernikiem naszej przydat
ności jest fakt, że obecnie wydajemy najuboższym j u ż ok. 600
bochenków chleba miesięcznie. Do chleba zawsze się znajdzie
jakaś lepsza margaryna, masło albo ser. Na to trzeba uzbierać
całkiem sporo pieniędzy. Przygotowujemy też paczki na Święta
Wielkanocne dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka w Nie
rodzimiu i dla dzieci z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
„Feniks" w Skoczowie. Mamy zamiar rozdać około stu paczek
ż y w n o ś c i o w y c h wśród u b o ż s z y c h m i e s z k a ń c ó w Ustronia.
A w kwietniu j u ż kolejny wyjazd na Białoruś. Czyli znów trze
ba zorganizować kilka ton żywności i artykułów pierwszej po
trzeby. Mam nadzieję, że mieszkańcy Ustronia wesprą nas
w przygotowaniu transportu na Białoruś, gdzie wiele osób z utę
sknieniem czeka na nasze wsparcie.
W czasie koncertu zebraliśmy 4086 złotych 50 groszy, w tym
1926 zł 50 gr z dobrowolnych datków do puszek oraz 2160 zł
z licytacji fantów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszego
koncertu charytatywnego. Liczy się każdy, nawet najmniejszy,
gest. Wszystkie zebrane pieniądze będzie można wydać z pożyt
kiem dla najbardziej potrzebujących.
Anna Gadomska

„Równica" jak zwykle perfekcyjna.

Fot. A. Gadomska

REGIONALNE DNI
Przez dwa dni w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie królowa
ła gwara, miejscowe zwyczaje, pieśni, obrzędy, a nawet miejsco
wa kuchnia. Już po raz drugi zorganizowano w SP3 Dzień Re
gionalny. Przed rokiem była to impreza jednodniowa, w tym roku
Dzień Regionalny poprzedził Konkurs Gwarowy, w którym
uczestniczyli uczniowie ustrońskich szkól podstawowych. Całość
zorganizowały dwie nauczycielki z SP3: Jadwiga Konowol i
Aleksandra lYIajętny.
 Chcieliśmy poznać w jakim stopniu dzieci znają gwarę, czy
potrafili się nią posługiwać  mówi J. Konowoł.
Dlatego w pierwszej części uczniowie odpowiadali indywidu
alnie tłumacząc wyrazy gwarowe, tłumacząc zdania z języka lite
rackiego na gwarę oraz opisując przedmioty używanie dawniej
w naszym regionie. Wszystkiemu przysłuchiwała się znakomita
komisja sędziowska w składzie: Danuta Koenig, Lidia Szka
radnik, Jan Krop.
W konkursie gwarowym indywidualnie zwyciężyła Katarzy
na Tomiczek z SP5. Na drugim miejscu znalazły się uczennice
SP3 Klaudia Pietroszek i Elżbieta Sztwiertnia, natomiast na
trzecim miejscu sklasyfikowano Magdalenę Małysz z SP5
i Benedykta Wantuloka z SP3.
Następnie zadawano pytania całym drużynom, a dotyczyły one
zwyczajów, obrzędów, wyrecytować również trzeba było wiersz
gwarą. Po podliczeniu punktów uzyskanych w konkursie indywi

Z młodzieżą śpiewał i gral J. Broda.

Fot. W. Suchta

dualnym i odpowiedzi zespołowych, szkołą najlepiej znającą
gwarę i miejscowe zwyczaje okazała się SP3 z Polany, wyprze
dzając SP5 z Lipowca i SP1 z Centrum.
 Widać było, że niektóre dzieci posługują się gwarą na co
dzień  mówi J. Konowoł.  Przy obrzędach można było za
uważyć, że się przygotowywały. Dziewczynka z naszej szko
ły opowiadała o Andrzejkach, a my taki obrzęd co roku or
ganizujemy dla całej szkoły, więc nie musiała się tego uczyć,
znała to. Natomiast dzieci z SP1 bardzo ładnie prezento
wały wiersze. To chyba wpływ działania w tej szkole zespo
łu „Równica".
Konkurs pokazał, że prościej przychodzi posługiwać się gwarą
dzieciom z Lipowca i Polany. Czuć to było w sposobie wysławia
nia się, naturalnym akcencie.
Niestety nie wszystkie szkoły z naszego miasta zdecydowały
sie na udział w konkursie, chociaż odpowiednio wcześnie wszyst
kie powiadomiono. A szkoda, bo tego dnia dla wszystkich dzieci
wystąpił w SP3 Józef Broda prezentując różnorakie instrumen
ty, które samodzielnie bez trudu można wykonać, uczył dzieci
pieśniczek, wspólnie śpiewano, wszystko w atmosferze znako
mitej zabawy. Na zakończenia zwycięzcy otrzymali nagrody.
Następnego dnia, w sobotę, j u ż od rana w sali gimnastycznej
SP3 swoje programy prezentowały poszczególne klasy  od naj
młodszych do najstarszych. Sala wypełniła się publicznością, która
w przeważającej mierze stanowili rodzice i dziadkowie występu
jących. Władze miasta reprezentował wiceprzewodniczący Rady
Miasta Stanisław Malina. Był radny w Polany Jan Gluza, a tak
że, co ciekawe kierownicy niektórych domów wczasowych z Ja

Zespół Regionalny „Wisła".

Fot. W. Suchta

szowca. Strój regionalny zaprezentowała i opowiedziała o nim
Michalina Prus, zaś o okuciach stroju mówił znany ustroński
złotnik Kazimierz Wawrzyk. Obok sali na korytarzu można było
się posilić regionalnymi potrawami.
Na zakończenie wystąpił zespół regionalny „Wisła" Towarzy
stwa Kulturalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle. Zespól ten to
jeden z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Działa od 1950 r.,
występował na wielu scenach w kraju i zagranicą. W Polanie „Wi
sła" wystąpiła praktycznie za darmo  zażądano jedynie kosztów
zwrotu przejazdu. Występ oklaskiwano długo i rzęsiście, tym
bardziej, że na widowni znano wiele prezentowanych pieśni. Po
dobała się harmonia wykonania, tańca, a wszystko to w oryginal
nych wiślańskich strojach.
 Przygotowania trwały od jesieni, ale było warto, bo podob
no się podobało  mówi J. Konowol.  Pomogli sponsorzy, ro
dzice, każdy coś dołożył. W ostatnich dwóch dniach w przy
gotowania włączyli się wszyscy nauczyciele, cała szkoła. Pro
gram występów dzieci przygotowała Aleksandra Majętny.
Nasz Dzień Regionalny już przed rokiem bardzo się spodo
bał. Mówiono nawet, że coś takiego powinno odbywać się co
miesiąc. Oczywiście jest to nierealne, ale co roku można taki
dzień przygotować.
Uzupełnieniem programu było zwiedzanie izby regionalnej
mieszczącej się na piętrze szkoły. Jej zorganizowanie to zasługa
J. Konowoł, która tak o tym mówi:
 Skończyłam studia podyplomowe dziedzictwa kulturowego
w regionie. Po skończeniu postanowiłam zorganizować wła
śnie taką izbę. jest to stała ekspozycja, która rozrasta się w
miarę jak udaje sie zdobyć kolejne eksponaty. Bardzo dużo
pomagają rodzice. To dzięki nim mam tyle różnych sprzętów,
gabloty do prezentacji stroju regionalnego, piec. Być może
dzieci z naszej szkoły tak dobrze odpowiadały podczas kon
kursu gwarowego, do czego służą poszczególne przedmioty,
gdyż widzą je codziennie w swojej szkole.
(ws)

Regionalna izba w szkole.

Fot. W. Suchta
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URZĄD MIASTA
w Ustroniu i n f o r m u j e ,
że z o s t a ł w y w i e s z o n y
na tablicy ogłoszeń na
okres 21 dni w y k a z
zbywanych nierucho
m o ś c i w d r o d z e bez
przetargowej.

J V T e t a l 
F » ł o t
wykonuje i montuje

OGRODZENIA KLINGIEROWE
I SIATKOWE, BRAMY PRZESUWANE
i skrzydłowe, kute, ozdobne,
przemysłowe (automatyka),
kraty, balustrady.
Marek Cieślar, tel. 8545106,
tel. kom. 0601516854,
Ustroń, ul. Dominikańska 24 a

OGRODNICTWO
 hurtownia  R. J. Muszer
Ustroń Nierodzim, ul. Wiejska 19
Zakwitły przebiśniegi.

© 8 5 4  7 4  7 8
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* Pełną 5  letnią gwarancję
* Certyfikaty Jakościowe
* Fachowy i czysty montaż
* Bezpłatny pomiar i doradztwo techniczne
N O W O Ś Ć !!! D r z w i A N T Y W Ł A M A N I O W E
Ekspozycja i biuro handlowe:
Ustroń, Ul. Polańska 35 (za szkoląpodstawowąw Ustroniu Polanie)
tel.: 854 3000,
fax: 854 3040
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Fot. W. Suchta

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Miasta Ustroń o terminie wyłożenia do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
za gos pod a ro wa n i a p rzest rze n n ego
Stosownie do a r t . 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr I I I , poz. 1279, z 2 0 0 0 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz 1268 oraz z 2001 r. Nr
5, poz. 42, N R 14, poz. 124, N r 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229 i N r 154, p o z . 1 8 0 4 ) z a w i a d a m i a się, że p r o j e k t
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustroń, w rejonie ulic Topolowej i Bukowej
1 prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska,
będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 14 marca
2002 r. do 12 kwietnia 2002 r., w siedzibie Urzędu Miasta
Ustroń, 43450 Ustroń Rynek I, w godz. 8  1 5 .
Z g o d n i e z art. 2 3 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest, zgodnie z art
.24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu,
może wnieść zarzut, Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i
zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta z podaniem oznaczenia
nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie
okresu wyłożenia.
ZAWIADOMIENIE
Zarządu Miasta Ustroń o terminie wyłożenia do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na zdjęciu plac zabaw dla dzieci w Hermanicach zdewastowa
ny przez młodych ludzi. Grube bale drewniane łamano 26 lutego
po godz. 23. Pierwsze zgłoszenia mieszkańców mówiły o chłop
cach z Hermanie, którzy tego dnia świętowali osiemnaste urodzi
ny swego kolegi. Jak widać świętowali hucznie. Gdy następnego
dnia na miejsce przyjechali strażnicy miejscy okazało się nagle,
że zniszczeń prawdopodobnie dokonali jacyś przyjezdni. Zresz
tą nikt w okolicznych domach nie słyszał w nocy łamania gru
bych bali, czy w ogóle jakiegokolwiek zakłócenia ciszy. A prze
cież musiało nieźle trzeszczeć przy tych zabawach urodzinowych.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale wieść niesie, że wandalami oka
zali się bardzo porządni chłopcy, którym nie można po j e d n y m
takim wybryku robić krzywdy. Ciekawe co zrobią sąsiedzi, j a k
taki porządny zacznie im łamać drzewka i ławki w ogródkach, bo
akurat będzie obchodził imieniny.
(ws)
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Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, N r 41, poz. 412 i N r 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz 1268 oraz z 2001 r. Nr
5, poz. 42, NR 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, N r 115, poz.
1229 i N r 154, p o z . 1 8 0 4 ) z a w i a d a m i a się, że p r o j e k t
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ustroń, w rejonie ulic A. Brody i Pasiecznej i prognoza,
o której m o w a w przepisach o o c h r o n i e środowiska, będą
wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 14 marca 2002
r. do 12 kwietnia 2002 r., w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń,
43450 Ustroń Rynek 1, w godz. 8 15.
Z g o d n i e z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu, m o ż e wnieść protest, zgodnie z art
.24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu,
może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do
Zarządu Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomości,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

ZBIÓRKA ZŁOMU
Urząd Miasta w Ustroniu zawiadamia mieszkańców Ustronia,
że w marcu odbędzie się wiosenna zbiórka złomu.
1. Podajemy terminy zbiórki złomu:
14 marca (czwartek)
LIPOWIEC
15 marca (piątek)
NIERODZIM
16 marca (sobota)
HERMANICE
19 niarca (wtorek)
GOJE
20 marca (środa)
ZAWODZIE Dolne i G ó r n e
21 marca (czwartek)
CENTRUM
JELENICA, BRZEGI, PONIWIEC 22 marca (piątek)
POLANA, DOBKA, JASZOWIEC 23 marca (sobota)
2. Złom należy przygotować w pobliżu swojej posesji a następ
nie telefonicznie uzgodnić ˇego odbiór z Firmą ALMET Ustroń,
ul. Fabryczna 7, w godz. od 8.00 do 16.00 (tel. 8544037).
Telefoniczne zgłoszenie odbioru złomu należy wykonać w dniu
poprzedzającym zbiórkę.
3. Informacje i zapytania można kierować do Firmy „ALM ET",
ul. Fabryczna 7; teł. 8544037 w godz. od 8.0016.00.
Informuje się, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych (me
ble, lodówki, telewizory itp.) odbędzie się w mcu kwietniu.

U C H W A Ł A NR XLI/406/2002
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 stycznia 2002 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódz
twa Śląskiego dotyczącej likwidacji poradni wad postawy w Ślą
skim Szpitalu Reumatologicznym im.gen. Ziętka w Ustroniu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o
samorządzie województwa /Dz.U.91/98576 z późn .zm./ oraz
art. 36 w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o
zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.91/91/408 z późn. zm./

Rada Miasta Ustroń
uchwala:
§ 1
Opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego.

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta

Odzyskane łupy.

Fot. W. Suchta

METALOWIEC
To bardzo pracowity złodziej  można powiedzieć o 23letnim
mieszkańcu Ustronia. Ten młody człowiek, karany wcześniej za
kradzieże, postanowił się wyspecjalizować i zaczął kraść złom,
głównie metali kolorowych. To on wyniósł ze Szpitala Uzdrowi
skowego 40 m aluminiowego kątownika. On też wytaszczył
z boiska KuźniInżbudu bramkę piłkarską, zaniósł do domu, tam
pociął na kawałki i sprzedał złom. Trudno sobie wyobrazić, by
dokonał tego sam, a włożona robocizna została zrekompensowa
na należnością za złom.
Ostatnio 26 lutego dyrektor jednej z piramid powiadomił poli
cję o kolejnej kradzieży aluminium, tym razem były to 32 pokry
wy z lamp ulicznych na Zawodziu. Pokiywa taka kosztuje 100 zł,
złodziej otrzymuje za nią 4 zł w punkcie skupu. Tak więc młody
człowiek harował, głównie nocami, no i zarabiał. Kłuło to w oczy
rodzinę. Jemu tak się dobrze powodzi, a my co? Głodować mamy!
No i rodzina postanowiła sprzedać część aluminiowych łupów,
a że uczyniła to w skupie złomu w Ustroniu, nie było problemu
z dotarciem cło sprawcy ostatnich metalowych kradzieży. Przy
okazji wyszło jeszcze na jaw, że w lutym młodzieniec włamał się
do ustrońskiego amfiteatru skąd wyniósł odkurzacz. Mimo, że
część łupów odzyskano, elementy z metali kolorowych nie nada
ją się do ponownego użytku.
(ws)

§3
Uchwala podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
§4
43450 Ustroń, ul. Spółdzielcza 1
teł. 033/854 4 4 81 fax: 033/854 4 4 91
email:
zpmcymor@wp.p

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sklep przyzakładowy

„Ul

Griinkrauta"

zaprasza od poniedziałku
do soboty 7.00  1 7.00

PZU WARTA POLONIA
ENERGOASEKURACJA

oferuje:

pośrednik Maria Nowak
Filia LO. Rynek 4 . 8543378
wtorek 915.30, środa 915 (tylko
nieparzyste dni miesiąca), piątek 813.
ul. Dominikańska 26, 8543204
codziennie po 16, soboty 913

Jest ciepło i słonecznie.

Fot. W. Suchta

UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE
KOMUNIKACYJNE

, ilko

tel. 854 SO 93 0 501 307 093
Przyjmujemy

do komisu
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CO NAS CZEKA
w w w .

Coraz trudniej...

Fot. W. Suchta

Vidcofilmowanie.
Tel. 8543827, 0603580651.

Piwnica pod Równicą, Ustroń, ul. Da
szyńskiego I. Zaprasza na promocyj
ne dwudaniowc obiady w ccnie 6,50.
Organizujemy imprezy okolicznościo
we (urodziny, komunie, wesela, stypy).

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

Sprzedam namiot wystawowy, biało
niebieskie pasy, nieużywany; 4,5m x
3m. wys. 2,5m. Tel. 8543219

Biuro rachunkowe  pełny zakres
usług. 8544720.

APR Motor Sport Tuning  poprawa
ekonomiki spalania, naprawa samo
chodów Łada i inne. Ustroń, ul. Brody
53. Tel. 8543219.

OGŁOSZENIA DROBNE

Dywanoczyszczcn ic.
8543839, 0602704384.
Protezy dentystyczne, naprawa, odna
wianie. SERWISDENT. Ustroń, ul.
Stawowa 2. Tel. 8543566.

Wydzierżawię lokal sklepowy oraz te
ren z przeznaczeniem na parking w
centrum miasta.
Tel. 8543508 wieczorem.

Widcorcjcstracja cyfrowa, zdjęcia.
8544357.

Technik dietetyk z długoletnim stażem
poszukuje pracy. Tel. 8541075

Spodnie  sprzedaż, szycie na miarę,
przeróbki; damskie, męskie; ekspreso
wo. Ustroń, 9 Listopada 3.
Tel. 8544768. 8542188

Przyjmę osobę z praktyką do pracy w
sklepie mięsnowędliniarskim. Kon
takt po 18.00, 8544483.

Umeblowany pokój wynajmę pani na
dłuższy okres. Tel. 033/8547137.

Pilnie poszukujemy dwu  lub trzypo
kojowego mieszkania  Ustroń, Wisła,
okolica. 8556376 po 19.00.

Malowanie, kafel kowanie, panele.
Tel. 8541264.

125 p na części sprzedam.
Tel. 8544872.

Praca w ubezpieczeniach  wysoka
prowizja.
Tel. 0502258795, 033/8573782.

Zatrudnię osobę do prowadzenia biura
w Ustroniu na 1/2 etatu.
Teł. 0 504 200 592.

DYŻURY APTEK
Od 7 do 8 marca apteka os. Manhatan, tel. 8542605.
Od 9 do 11 marca apteka Elba, ul. Cieszyńska 2, tel.8542102.
Od 12 do 14 marca apteka Myśliwska, ul. Skoczowska 111, tel. 8542489.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00 rano.
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

u s t r o ń . p !

MUZEUM HUTNICTWA I KUZNICTWA
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Wystawy stale:
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
— Galeria Sztuki Współczesnej B K. Ileczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (.juniora) „Wesele"
Wystawy czasowe:
— Instrumenty muzyczne stare i współczesne  do 30.03.
— Wystawa grupy twórczej „Strumień"  do 14.03.
Muzeum czynne:
we wtorki 9  1 7 , od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty, niedziele 9  1 3 .
ODDZIAŁ M U Z E U M „Zbiory Marii S k a l i c k i e j "
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
Wystawy stale:
— Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii Skalickiej.
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji Tomasza Gazurka
Wystawy czasowe:
— Wystawa malarstwa M. Imiolczyk pt. „Kwiaty"  do 30.04.
Oddział czynny:
we wtorki 9  17, środy 9  1 4 ,
w piątki i soboty 913.
M U Z E U M REGIONALNE „ 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 etnograficzna i czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego.
GALERIA S Z T U K I WSPÓŁCZESNEJ „Na Gojach" B&K Heczkowie
ul. Blaszczyka 19. tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.
GALERIA 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, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  13.
BIURO P R O M O C J I I WYSTAW A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, teł. 8545458, cmail bpiwa@polbox.com
Wystawy stale:
— „Postacie i sceny literatury polskiej", w seriach: „Trylogia", „Pan Tadeusz",
„Wesele", „Chłopi", „Faraon", „Krzyżacy" i inne.
Wystawy czasowe:
— Malarstwo współczesne: promocja i sprzedaż (Evgeni Afanassiev, Iwona
Konarzewska. Karol Kubala, Jan Szmck i inni).
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
SALON WYSTAWOWY
Rynek I.
— Malarstwo Elżbiety Szoloiniak i twórców beskidzkich,
— Rękodzieło ludowe
Salon czynny:
codziennie od 9.30 do 17.00. soboty od 9.30 do 13.00.
M I E J S K I DOM KULTURY „ P r a ż a k ó w k a '
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A FUNDACJA „ Ż y c i e i Misja"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
— Klub Świetlica dla dzicci w 2 grupach wiekowych (szk. podst. i gimnazjum),
— poniedziałki:
godz. 15.00 do 17.00;
— Konwersacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
piątki:
"
godz. 15.3017.00.
USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI
Klub 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 ALKOHOLIKÓW Ustroń, Słoneczna 7
— grupa AA czwartek
17.30  19.30
— grupa dla wspóluzalcżnionych wtorek
17.30  19.30

KULTURA
16.03.
USTA
21.03.
24.03.
25.03.

godz. 16.00 Wernisaż wystawy W. Pastcrncgo z Lipowca (malar
stwo, rzeźba, poezja)  Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwo
2 0 0 2  MDK .. PRAŻAKÓWKA "
godz. 19.00  Andrzej Grabowski
godz. 19.00  Anna Seniuk, „Wieczór w Teatrze Wielkim"
godz. 19.00  Piotr Machalica, „Brassens i Okudżawa"

SPORT
Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów
narciarskie Kuba/onki

1617.03.

trasv

KINO „ZDRÓJ", ul. S a n a t o r y j n a
7.03

godz. 18.45
godz. 20.45
813.03 godz. 18.45
godz. 20.30
14.03
godz. 18.00
godz. 22.00

7 (baseny), tel/fax 8541640
Cześć Tereska obyczajowy (15 I.)
Memento  sensacyjny (15 1.)
Wyścig  thriller (15 I .)
Amores Perrosobyczajowy (18 I.)
Wyścig  thriller (15 I.)
Amores Perrosobyczajowy (18 1.)

Kino premier
... utrzymać równowagę.
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Fot. W. Suchta

14.03.

godz. 19.45

Chopin, pragnienie miłości biografia, romans ( 15 I.)

DWAJ PREZESI
 Prezesura w Kuźni nie miała najmniejszego wpływu na mój
wynik w wyborach do Sejmu  mówi Andrzej Georg, gdy suge
rują, po jego zrezygnowaniu z funkcji prezesa KS KuźniaInżbud,
że prezesem dobrze było być w trakcie kampanii wyborczej.  Pra
gnę zaznaczyć, że nie żegnam się z klubem gdyż nadal pozostaję
członkiem Zarządu
KuiniInżbudu
A. Georg zrezygnował na posiedzeniu Zarządu Klubu 26 lute
go. Rezygnację przyjęto, a nowym prezesem wybrano dotychcza
sowego wiceprezesa do spraw organizacyjnych Zdzisława Ka
czorowskiego. W jego miejsce wiceprezesem wybrano Krzyszto
fa Wróblewskiego. Poprosiłem A. Georga i Z. Kaczorowskiego o
skomentowanie zmian personalnych w klubie. Powiedzieli:
A. Georg:  Nienormalną sytuacją jest, by w mieście wielkości
Ustronia prezesem dwóch klubów był jeden człowiek. Poza tym
prowadzenie dwóch klubów wymaga poświęcenia dużej ilości
czasu i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że nie
jestem w stanie dobrze pełnić funkcji prezesa w obu klubach. Tak
się złożyło, że w sierpniu ubiegłego roku zrezygnował Zarząd
i wtedy zdecydowałem się być prezesem, by wspólnie z wicepre
zesem Zdzisławem Kaczorowskim znaleźć sponsora strategicz
nego i zapewnić stale finansowanie klubu. Dziś uważam, że jeże
li chodzi o sprawy finansowe i organizacyjne, było to udane pół
roku, natomiast jeżeli chodzi o wyniki sportowe, to nie jest źle,
ale mogło być lepiej. Uważam, że w ciągu tego półrocza stwo
rzyliśmy warunki dla piłkarzy takie, że teraz mogą już myśleć
tylko o grze. Zresztą trzeba zaznaczyć, że poprzedni Zarząd po
zostawił klub w dobrym stanie.
Obecnie pierwsza drużyna zajmuje czwarte miejsce w tabeli
i nie odpowiada to aspiracjom kibiców. Niestety prześladował
nas pech, przez co straciliśmy kilka punków.
Z. Kaczorowski: Jest coraz więcej zajęć związanych z przy
gotowywaniem się do sezonu a ponadto do jubileuszu klubu. Do
tego dochodzą sprawy związane z remontem i modernizacją za
plecza. Niezbędne jest więc mocniejsze zaangażowanie i koor
dynowanie wszystkich prac. Zasługą Andrzeja Georga jest, że od
sierpnia prowadził Zarząd Klubu sprawnie, wpadł w rytm pracy.
Jego zasługą jest, że mimo kilku nowych członków, nie odbiło
się to na jakości pracy Zarządu. Będąc jednocześnie prezesem
naszego klubu i Towarzystwa SportowoRekreacyjnego „Siła" ob
chodzącego jubileusz dziesięciolecia, uznał że nie podoła temu
wszystkiemu i wspólnie uznaliśmy, że będziemy przygotowywać
jubileusz„Siły" i klubu, przy czym rozdzielimy swe zadania, aby
wszystko wypadło tak okazale, jak to sobie wymarzyliśmy.
Nie planowaliśmy, że to właśnie ja będę prezesem. Myśleliśmy
0 którymś ze sponsorów, ale okazało się, że z różnych względów
mogłoby to się okazać niezręczne.
Moje zamierzenia w stosunku do klubu nie zmieniły się. Mó
wiłem o tym dwa lata temu, gdy zostałem wiceprezesem i miałem
okazję poinformować o tym Gazetę Ustrońską. Moim niezmien
nym założeniem jest, by piłkarze grali dobrze i doprowadzić do
wybudowania solidnego zaplecza. Pozostaje to nadal aktualne
1 sporo pracy przed nami. Sytuacja jest dobra, władze miasta są
klubowi przychylne i być może uda się jeszcze w tym roku prze
prowadzić pierwszy etap budowy zaplecza. Aby piłkarze grali
dobrze budujemy pierwszą drużynę, ale też myślimy o następ
cach. Dlatego w tym roku odbędzie się cykl turniejów dla dzieci
i młodzieży. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z dyrekcją Szkoły
Podstawowej nr I gdzie chcemy utworzyć sekcję piłki nożnej.
Takie same zresztą założenia były parę dni temu, gdy prezesem
był Andrzej Georg. Tu nie ma jakichś zasadniczych zmian, to
samo mówimy i to samo będziemy robić.
KS KuźniaInżbud gra w łidze okręgowej. Wielu kibiców liczy
ło na awans i nadal liczy, że nas tą]) i to najbliższych latach.
Dlatego witają z zadowoleniem każde wzmocnienie drużyny. Są
jednak i tacy, którzy uważają, że w lidze okręgowej powinny wy
stępować drużyny silnie związane ze swoimi środowiskami, opie
rające się na piłkarzach wychowanych w klubie. Uważają, chy
ba słusznie, że tym co decyduje o wizerunku klubu jest praca z
młodzieżą.
Z, Kaczorowski:  W budowaniu naszej drużyny zwracamy
uwagę na to, by zawodnicy byli z Ustronia bądź najbliższej oko
licy. Stąd też nasze próby zachęcenia młodzieży do gry w piłkę
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W meczach sparingowych drużyna Kuźni wypada bardzo dobrze.
Najlepiej o tym świadczy pokonanie w Skoczowie tamtejszego Be
skidu 3:1, a przecież Beskid to ścisła czołówka czwarto! igowej ta
beli. Przy piłce M. Sikora.
Fot. W. Suchta
nożną w ustrońskich szkołach. Mamy nadzieję, że plon przynie
sie cykl turniejów pod patronatem Antoniego Piechniczka. To
jest właśnie wyraz naszego dążenia do stworzenia klubu silnie
związanego z miastem, by był to klub ustroński. Tym niemniej
trzeba liczyć się z tym, że coraz trudniej zachęcić do grania
w piłkę, gdy wkoło tyle innych ofert kieruje się do młodzieży.
Dlatego nie wzbraniamy sie przed przyjmowaniem młodych lu
dzi z okolicznych gmin. Uważamy też, że drużyna seniorów, je
żeli ma awansować, to musi być tak zbudowana, by nie kompro
mitować Ustronia w wyższej klasie rozgrywek.
A. Georg:  Liga okręgowa coś już znaczy w rozgrywkach pił
karskich. Kuźnia ma aspiracje awansu, a będąc na meczu decy
dującym o wejściu do IV ligi w Koszarawie widziałem jak nie
wiele drużynie brakowało, by odnieść sukces. Wierzyłem i wie
rzę w awans.
Kuźnia obchodzi jubileusz 80lecia. Obecnie jest to klub jed
nosekcyjny. Dawniej trenowali w Kuźni piłkarze, narciarze, teni
siści, pingpongiści. Prezes Z. Kaczorowski jest otwarty na wszel
kie inicjatywy. Zdradził też, że prowadzone są wstępne rozmowy
z Romanem Kuba/ą, by z Wisły przenieść do Ustronia sekcję ko
larzy górskich.
Dla większości kibiców najważniejsze będzie czy piłkarze Kuź
ni sprostają ich oczekiwaniom, niezależnie od tego, kto aktualnie
sprawuje funkcję prezesa klubu. W tym roku o awans będzie trud
no, liczymy więc na dobrą grę.
(ws)
'

„ S P O Ł E M " PSS w Ustroniu^
informuje szanownych klientów
b i o r ą c y c h udział w s p r z e d a ż y
p r e m i o w e j , iż k o m i s j a w dniu
4.03.2002 r. dokonała losowania,
USTROŃ UZDROWISKO
w wyniku czego nagrody rzeczowe
otrzymują posiadacze losów o następujących numerach:
006171,
007775,
004040,
004885,
002205,
009773,
006964,
004079.

003915,
001604,
002975,
009228,
007284,
004311,
000331,

008494, 004567, 000646, 007022,
005577, 003679, 003571, 006169,
002108, 009549, 008581, 009730,
003206, 009455, 008470, 000240,
005962, 002805, 003595, 006483,
000551, 000603, 000256, 002674,
002589, 005569, 010004, 002575,

007127,
004598,
000482,
003560,
009227,
001704,
008055,

Wykazy nagród z numerami losów wywieszone są we
wszystkich placówkach „SPOŁEM" PSS w Ustroniu.
Nagrody można odbierać w sklepie RTV przy ul. Partyzantów 1,
w budynku administracji „ S P O Ł E M " PSS. Życzymy
zadowolenia z wygranych nagród.
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Za chwilę stan.

Fot. W. Suchta

16 i 17 marca na trasach narciarskich Kubalonki odbędą się
Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów Carpathia Cup. Go
ściem honorowym zawodów będzie członek Światowej Federa
cji Sportu Zaprzęgowego (IFSS), Dodo Perri. Rozgląda się on w
Polsce za bazą treningową i zapewne niejeden ośrodek w niejed
nym kraju byłby szczęśliwy, mogąc gościć go na swoim terenie.
Organizatorzy zapraszają firmy do sponsorowania zawodów
w zamian za reklamę podczas imprezy.
Wyścigi zaprzęgów na Kubalonce zawsze z uwagą śledzone są
przez publiczność oraz dziennikarzy nie tylko sportowych.

MISTRZOSTWA
REJONOWE W CHYBIU
W Chybiu 28.02.2002 odbyły się zawody w tenisie stołowym
na szczeblu rejonowym,w których brały udział drużyny chłop
ców i dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Chłopcy w skła
dzie: Szymon Swierkosz, Łukasz Sztwiertnia, Tomasz Legier
ski zajęli III miejsce. Dziewczęta w składzie: Dominika Bren
za, Sylwia Młynarska, Weronika Gomola zajęły III miejsce.
Indywidualnie Dominika Brenza zajęła wśród dziewcząt III
miejsce.
POZIOMO: 1) grzybowa, barszcz. 4) król stawu, 6) burczący
owad, 8) ratuje w górach, 9) zamachowe, 10) drugi plon,
11) stolica Grecji 12) zbiorniki wodne, 13) miasto w USA,
14) wietrzna choroba. 16) pod Wezuwiuszem, 17) bajkowe
samobije, 18) błyskotka na stroju, 19) Kazimierz dla Polonu
sów, 20) zburzony w Berlinie, 21) koński tył.

c o

Je żech zlojak sto dias lam'. Chodzym po roztomaitych sklepach
i chcym se kupić galaty, no wiecie taki dżinsy do roboty, ale
muszóm być z elastykiem, bo jo ni ntónt rada takich sztywnych
gaci. Miałach dwoje galot jak sie patrzi, czorne i zielone, ale
chodź iłach jako to prawióm świóntek, pion tek, toż już mi sie ganc
potargały, no i chladóm tych nowych gaci isto już ze dwa
miesiónce, ale katać też tam. ni ma na tnie nómera 4S, takich jak
ty stare, co mi już ze starości zleciały z dupy. Sóm jyny miyńsze
na tuki zgrabne dziywczynta, a na babe po sztyrycatce nie szyjom,
bo to sie jim snoci nie loplaci. Tóż handlowcy narzykajom na
kryzys, ale towaru chodliwego ni majom, bo jo myślym że taki
galaty nie jyny jo rada bych se kupiła.
A w jednym sklepie jakiś i chłop co stoi za ladom, to mi
powiedziol, że na hrube baby galatów nie szyjom. Ludzie, dzierżcie
tnie, bo skoczym do niego i reszte kudeł mu wytargam. No
podziwejcie sie, czy jo je hrubo ? Możne je żech kapkę przi kości,
ale do hrubej to mijeszcze daleko. Jednakowoż tak mie to ubodlo,
żech ani spać ni mógla ze złości. A na drugi dziyń powiedzialach
se: schudnym pore kilo ijuż! Galaty se kupiym bez kłopotu, a nie
bydzie sie tu żodyn prziczepiol do moji wogi.
I wiycie co? Jym miyni i.za 2 tydnie schudlach 2 kilo. Jak jeszcze
stracym roz tela, to se kupiym ty galaty. Tóżjak mie kiedy uw idzie ie
na mieście H' nowej loblyczce, to podziwejcie sie też jako żech je
figuralna.
Znika

MISTRZOSTWA
POWIATU W CIESZYNIE
W środę 20 lutego na sali gimnastycznej MOS w Cieszynie odby
ły się zawody koszykówki na szczeblu powiatowym między Gim
nazjum nr 1 w Ustroniu, Gimnazjum nr 2 w Cieszynie a Gimna
zjum w Górkach Wielkich. W grupie dziewcząt wygrało Gim. nr 2 z
Cieszyna, II m. zajęło Gim. z Górek, a III m. Gim. z Ustronia w
składzie: Dagmara Pietrusiak, Agnieszka Hutyra, Klaudia Niem
czyk, Weronika Spilok, Aneta Granda, Monika Tuzlak, Ola Pili
ce, Ania Sokolska, Iza Madzia, Weronika Gomola, Asia Pawel
ska. Jagoda Zawada. W grupie chłopców Gimnazjum nr 1 zajęło
II miejsce za Gim. nr 2 z Cieszyna III m. zajęło Gimnazjum ze Stru
mienia. Skład drużyny z Ustronia: Andrzej Kujawa, Szymon
Swierkosz, Mateusz Roszczyk, Tomek Legierski, Artur Rudz
ki, Marek Niedziela, Bartek Okseniuk, Miaciej Czarski, Daniel
Babik, Tomek Graczyk, Paweł Czupryn, Adam Bogucki.

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

3 0 zł 3 0 zł 3 0 zł 3 0 zł 3 0 zł 3 0 zł

PIONOWO: 1) ludzki zastaw, 2) wyciąga perły z morza
3) tenisowe, 4) czasem cieknie, 5) przysmak kanarka,
6) tancerka, 7) obsługuje armatę, II) też Antoni, 13) wiosną
na wierzbie, 15) w ręku kapitana, 18) symbol chemiczny mie
dzi.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
hasła mija 15 marca.
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 7
WALENTYN KO WY CZAS
Nagrodę 30 zł otrzymuje ANNA H E I N R I C H
z Ustronia, os. Manhatan 2/37 Zapraszamy do redakcji.
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