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BUDOWANIE  DRUŻYNY 
Rozmowa ze Zbigniewem  Gruszczykiem, 

trenerem siatkarek  TRS  „Siła" 
Kiedyś siatkówka  była  bardzo  popularna  w  naszym  regionie, 
później  nagle  się  to  skończyło.  Dlaczego? 
0  siatkówce było głośno w czasach gdy drużynę Olimpii  Goleszów 
prowadził  mój  ojciec,  później  trener  Husarek.  Większość 
sympatyków  tej  dyscypliny  doskonale  pamięta  wszystkich 
zawodników  Olimpii  grających  w  okresie  osiągania  sukcesów 
w  II  lidze.  Przez  kilka  sezonów  Olimpia  była  w ścisłej  czołówce 
II  ligi ,  a były  dwa  lata z szansami  na awans  do  I  ligi . 
Czyli  klub  pólzawodowy? 
Nawet  nie  pół,  ale  zawodowy.  Zawodnicy  byli  na  etatach 
klubowych.  Później  zespół  się  rozpadł  tylko  ze  względów 
finansowych,  a  czołowi  zawodnicy  rozjechali  się  do  innych 
klubów.  Potem  grali  w Stali  Stalowa  Wola,  Włókniarzu  Bielsko
Biała,  Płomieniu  Milowice.  Obecnie  siatkówka  nadal  istnieje 
w  Olimpii ,  ale  na  amatorskim  poziomie.  W  dalszym  ciągu 
szkoleniem  młodych  ludzi  zajmuje się  mój  ojciec  i  praktycznie 
dzięki  niemu  ta sekcja w Olimpii  istnieje. Jest to jednak  szkolenie 
do etapu juniora starszego.  Później utrzymanie zespołu  seniorów, 
nawet w trzeciej czy czwartej  lidze, to zbyt duże koszty.  Wszystko 
zależy  od  pieniędzy. 
Jak  funkcjonował zespół  Olimpii  przed  laty? 
Cały  proces  szkoleniowy,  mikrocykle,  makrocykle,  były 
realizowane.  Nie  bazowano  wyłącznie na wychowankach  klubu, 
ale  zespół  był  wzmacniany  takimi  zawodnikami  jak  Wiesław 
Ryszkowski  z Płomienia  Milowice,  także Kasprowicz,  Semeniuk. 
Zespół  był  bardzo  mocny  i bardzo  perspektywiczny,  a  poza  tym 
była  to  zwarta  grupa  ludzi.  Przy  bardzo  dużych  obciążeniach 
treningowych,  wyjazdach  w soboty  i niedziele,  spotykaliśmy  się 
nie tylko na sali gimnastycznej, ale także na gruncie  koleżeńskim, 
towarzyskim.  To pozostało  do  dzisiejszego  dnia. 
Czy  dziś  są  to  też spotkania  na  sali  pod  siatką? 
Tak  i to  chyba  we wszystkich  miejscowościach  regionu.  Bryluje 
Skoczów  gdzie  jest  mnóstwo  wychowanków  starszych 
1 młodszych  Olimpii.  Właśnie  w  Skoczowie  powstają  drużyny 
grające między sobą w rozgrywkach  . Co sobotę rozgrywają mecze 
w  stworzonej  przez  siebie  lidze,  w  sumie  dwanaście  zespołów. 
Nie są to same zespoły  ze Skoczowa,  bo gra  tam także  cieszyński 
Start  i  nauczyc ie le.  Wskazu je  to  j ednak  jak  duże  jest 
zapotrzebowanie  na  siatkówkę  w  naszym  regionie.  W  Ustroniu 
też się spotykamy  co  tydzień. 
Pan  swoje  pasje  z  młodości  przenosi  obecnie  na  ustrońską 
młodzież? 
Tak  jest.  Zdrowie  nie  pozwala  mi  nawet  na  rekreacyjne  granie, 
więc  poświęciłem  się  siatkówce  szkolnej,  młodzieżowej  i  to  mi 
sprawia  przyjemność. 
Jak  dziś  w  Ustroniu  wygląda  szkolenie  młodych  siatkarzy? 
Zaczęliśmy  na bazie  uczniów klas VIII . Była  to grupa  młodzieży, 
która  w  większym  wymiarze  trenowała  gry  zespołowe,  lekką 
atletykę,  a  w  szczególności  siatkówkę.  Nie  była  to  wąska 
specjalizacja, ale staraliśmy  się, by  ilość godzin  na sali  spędzona 
z  piłka  do  siatkówki  była  jak  największa.  Zauważyliśmy,  że 

(cd na str. 2) 

0  zawodach  latawcowych  piszemy na str. 12.  Fot. W. Suchta 

3  M A J A   2 0 0 S 
godz.  9.00  Ekumeniczne  uroczystości  religijne  w  kościele 

św.  Klemensa  z kazaniem  ks. Adriana  Korczago 

godz.  10.00  Przemarsz  pod  Pomnik  Pamięci  Narodowej 

godz.  10.20  Spotkanie  patriotyczne  przy  Pomniku    złożenie 
kwiatów 

3  MAJA 
godz.  11.00  Puchar  Polski  w  Zjeździe  Nokia  Cup    stok 

Czantorii 
4  MAJA 
godz.  11.00  Puchar  Polski w Dualu   Żywiec  Dual Cup   stok 

Czantorii 
10  MAJA 
godz.  17.00  Konferencja  „Unia  Europejska  a  Śląsk  Cieszyń

ski"   MDK  „Prażakówka" 
11  MAJA 
godz.  10.30  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Ustronia w  Skoku 

o  Tyczce    Rynek 

PIKNIK 
3  maja  o  godz.  16.00  na 

rynku w Ustroniu  rozpocznie 
się  Piknik  Majowy  zorgani
zowany  przez  MDK  „Praża
kówka".  Zapowiadane  są 
występy Orkiestry Dętej Ter
lićanka z Czech, zespołu  Le
vusi  oraz zespołu  Abstrakt. 
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BUDOWANIE  DRUŻYNY 
(cdzestr.  1) 

młodzież  mamy  równie  utalentowaną  jak  w  innych  miastach 
i  wtedy  zaczęliśmy  od  czwartej  klasy  szkoły  podstawowej 
prowadzić  zajęcia  SKS  pod  kątem  gier  zespołowych,  co 
zaowocowało  po  dwóch  latach  znaczącymi  wynikami.  Wtedy 
jeszcze  nie  prowadziliśmy  ścisłej  selekcji  do  siatkówki  i była  to 
młodzież z różnymi warunkami  fizycznymi. Zresztą widać to dziś, 
gdy  nasze  juniorki  młodsze  grające  w  lidze  śląskiej,  odbiegają 
warunkami  fizycznymi  od  czołowych  zespołów.  Wszystkie 
zespoły  mają  średnią  wzrostu  wyższą,  a  my  nadrabiamy  to 
techniką, organizacją gry, ale zdajemy sobie sprawę, że na pewnym 
etapie  warunki  fizyczne mogą  być  barierą. 
J ak  doszło  do  powstan ia  s ia tka rsk ich  d rużyn  j un io rek 
i juniorów  młodszych? 
Szkoda  było  młodzieży,  w  którą  włożyliśmy  dużo  serca  i  czasu. 
Poza  tym  widzieliśmy,  że  jest  zapotrzebowanie  na  siatkówkę. 
Dziewczyny  po ukończeniu  szkoły  podstawowej pytały co z nimi 
będzie  dalej.  W  Cieszynie  drużyna  siatkówki  przestała  istnieć, 
nie  było  w  pobliżu  miejsca,  gdzie  można  by  trenować,  więc 
postanowil iśmy  umożliwić  im  kontynuowanie  swych  pasji 
sportowych.  Razem  ze  Sławomirem  Krakowczykiem  stwier
dziliśmy,  że  tworzymy  sekcję  siatkówki  przy  TRS  „Siła".  Na 
początku  zabiegaliśmy  o  fundusze,  by  sekcję  utrzymać.  To  nie 
było tak, że zdobyliśmy  fundusze na jeden sezon. W chwili obecnej 
nie  mamy  poważniejszych  problemów  finansowych.  Wspomaga 
nas  Urząd  Miasta,  Starostwo  Powiatowe,  sami  zabiegamy 
o  prywatnych  sponsorów. 
Jednak  sam  Pan  wspomniał,  że  im  zawodniczki  i  zawodnicy 
starsi,  prowadzenie  drużyny  s ta je  się  coraz  droższe.  Czy 
w  pewnym  momencie  nie  pojawi  się  problem  kosztów? 
Być  może  tak  się  stanie  za  parę  lat.  Na  razie  młodzież  może 
trenować  siatkówkę.  Chłopcy  dodatkowo  mają  szansę  kon
tynuowania  gry  na  naszym  terenie  w drużynie  seniorów  Olimpii 
Goleszów.  Poza  tym  tak się składa,  że grający u nas w  siatkówkę 
do  dobrzy  uczniowie.  Nie  pozwalamy  sobie  na  to,  by  klub  czy 

szkołę reprezentowali  uczniowie mający problemy  wychowawcze. 
Ci którzy trenują, zapewne pójdą na studia  i będą mieli  możliwość 
kontynuowania gry w siatkówkę na swych uczelniach. A jest  sporo 
akademickich  zespołów  grających  w  pierwszej  i  drugiej  lidze. 
Czas też pokaże, czy jesteśmy w stanie w Ustroniu  stworzyć sekcje 
seniorskie.  Na  razie  mamy  przed  sobą  cztery  lata  treningów  z  tą 
młodzieżą. 
O b e c ne  j u n i o r ki  m łodsze  s taną  się  w  p e w n ym  czas ie 
j u n i o r k a mi  s t a r s z y m i.  Czy  w tedy  będą  o b ok  s ieb ie 
funkcjonować dwie drużyny  juniorek   starszych  i młodszych? 
Nad  tym  dyskutujemy,  tym  bardziej,  że  nie  brak  w  Ustroniu 
trenerów  i instruktorów  siatkówki.  Trzeba jednak  przeprowadzić 
dogłębna  analizę  finansowa  prowadzenia,  wtedy  już  dwóch 
zespołów  dziewcząt  i dwóch  zespołów  chłopców. 
Czyli  w  zamierzeniach  jest  to  prowadzenie  ciągłego  procesu 
szkolenia  młodzieży  już  od  czwartej  klasy? 
Tak.  Przy  czym  nie ograniczamy  się wyłącznie  do  naszej  szkoły. 
Staramy  się  rokujące  nadzieje  dzieci  z  innych  szkół,  nie  tylko 
ustrońskich,  zapraszać na nasze zajęcia. Oczywiście  o  wszystkim 
decydują  rodzice.  Niczego  nie  robimy  na  siłę.  Generalnie  jest 
coraz większe zainteresowanie. Na  imprezy siatkarskie  przychodzi 
sporo  młodzieży  z  rodzicami,  co  jest  bardzo  budujące.  Moim 
zdaniem  wszystko  kręci  się  we  właśc iwym  k ierunku. 
Wypracowaliśmy  model  działania,  a  młodzież  potrafi  sobie  tak 
zorganizować  czas,  że  nie  mamy  problemów  z  frekwencją  na 
treningach.  Pamiętajmy  też,  że  zaszczepiona  w  odpowiednim 
czasie  potrzeba  ruchu  sprawia,  że  młodemu  człowiekowi  ciężko 
bez  tej  siatkówki  żyć 
Nie  m a r t wi  Pana,  że  tak  mało  młodz ieży  zos ta je  „za
szczepiona"  potrzebą  ruchu.  W  Ustroniu  tylko  znikomy 
procent  uczestniczy  w jakichś  treningach. 
W  naszym  kraju  nie  zostały  jeszcze  wypracowane  takie  modele 
uprawiania  sportu  przez  młodzież  jak  na  Zachodzie.  Tam  nie 
obejmuje  się  szkoleniem  tylko  tych,  którzy  rokują  nadzieje  na 
uprawianie  sportu  wyczynowego.  Liczy  się  też  rekreacja, 
rozwinięty  jest  sport  amatorski.  Podstawową  przeszkodą  są 
oczywiście  pieniądze.  Nie  jesteśmy  jeszcze  tak  bogaci,  a  każdy 
sport  wymaga  nakładów  finansowych. 
Takim  tan im,  powszechnym  spor tem  jest  lekkoat le tyka. 
Tymczasem  w  Ustroniu  nie  na  nawet  bieżni. 
Razem z dyrektorem  SP5  Markiem  Konowołem  rozmawialiśmy 
na  ten  temat  z  burmistrzem.  Jakaś  iskierka  nadziei  istnieje. 
W planach perspektywicznych  będzie to brane pod uwagę.  Każde 
miasto  tej  wielkości  co  Ustroń  powinno  mięć  swoje  obiekty 
sportowe  łącznie  ze  stadionem  lekkoat letycznym.  Jest  to 
bezwzględnie  potrzebne,  bo  lekkoatletyka  może  być  sportem 
masowym.  Kilk a  lat  temu  w  Ustroniu  lekką  atletykę  rozkręcił 
Eugeniusz  Trzepacz,  niestety  wszystko  to jakoś  padło. 
Z  d r u g i ej  s t rony  rodz ice  nie  widzą  po t rzeby  rozwo ju 
fizycznego swych  dzieci. 
Ci  rodzice,  którzy  mieli  kontakt  ze sportem  w młodości,  potrafią 
swe  dzieci  brać  na  narty,  w  góry.  Niestety  uprawianie  sportu 
masowo,  rekreacja,  wszelka  aktywność  ruchowa  rodzi  się  u  nas 
w  strasznych  bólach.  Po  prostu  nie  mamy  tradycji.  Poza  tym  jak 
już  mówiłem  człowiek  na  Zachodzie  ma  pieniądze  na  to,  by 
w  siebie  inwestować. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Miejski  Dom  Kultury  w  Sko
czowie ma nowe  logo.  Trytona 
zastąpił  Pegaz. 

Ogromnym  zainteresowaniem 
cieszyła  się wystawa  „Tęskno
ta  do  Boga",  zorganizowana 
w  Muzeum  Beskidzkim  w  Wi
śle.  W  jednej  sali  spotkali  się 
przedstawiciele  13  wyznań 

funkc jonujących  na  terenie 
miasta.  Wystawie  towarzyszy
ła  sesja  popularnonaukowa 
i  ukazała  się  publ ikacja  pt. 
„Strzegąc ojców  wiary". 

Wielu  widzów  gromadzi  roz
grywany w Brennej  Międzyna
rodowy  Turniej  Tańca  Towa
rzyskiego.  Na  początku  maja 
odbędzie  się  XI  edycja  tej  im
prezy.  Do  rywalizacji  staną 
pary  dziecięce  i  młodzieżowe 
z  Polski  i Czech. 

1750  członków  skupionych 
w  kołach  szkolnych  i  tereno

wych,  l iczy  Liga  Ochrony 
Przyrody w cieszyńskim  regio
nie. Należy do najlepiej pracu
jących na Podbeskidziu.  Orga
nizowane są rajdy i liczne  kon
kursy  popularyzatorskie  dla 
młodzieży.  Prowadzone  są  też 
patrole  ekologiczne. 

Zamarski, jedna z najstarszych 
miejscowości  na  Śląsku  Cie
szyńskim, obchodzą w br.  780
lecie  założenia.  Nadto  jubile
usz  95lecia  istnienia  świętuje 
tutejsza  OSP,  natomiast  Koło 
Gospodyń  Wiejskich  obchodzi 
„srebrne  gody". 

Od  ubiegłego  roku  trwa  gene
ralny  remont  kościoła  św.  Pio
tra  i  Pawła  w  Skoczowie,  bo
daj  największy  w  ponad  240
letniej  historii  tej  świątyni. 
Roboty  zostały  rozłożone  na 
parę  lat. Zakończono już  reno
wację  tzw.  bani  z  kościelnej 
wieży. Położono też nowe  stro
py  i pomalowano  wieżę. 

Prawie  10  lat  istnieje  pracow
nia  snycerska  w  Górkach.  Na
zywana  jest  „fabryką  wszyst
kich świętych". Wykonywane tu 
figury cieszą  się dużym  zainte
resowaniem  za granicą  (nik) 
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10  maja o godz.  17.00 w MDK  „Prażakówka"  odbędzie  się 
konferencja „Unia  Europejska a Śląsk Cieszyński"  zorganizowa
na  przez  Kolo  Lokalne  Stowarzyszenia  „Młodzi  Demokraci" 
w Ustroniu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem  Informacji  Eu
ropejskiej. 

Najlepsze  życzenia  dla  jubi latów: 
Elżbieta  Ferfecka  lat  97  ul.  Obrzeżna  9 
Teresa  Glanc  lat  80  ul.  Daszyńskiego  4 
Ewa  Nogowczyk  lat  91  ul.  Drozdów  85 
Olga  Pawlas  lat  80  ul. Źródlana  22 

W Miejskiej  Informacji Turystycznej  na  Rynku  (obok  ratusza) 
oraz w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa jest jeszcze  do  kupienia 
wydawnictwo  pt.  „Rezerwaty  Przyrody  Śląska  Cieszyńskiego" 
autorstwa  Aleksandra  Dordy  i Leona  Mijał a w opracowaniu  gra
ficznym  Agaty  i Kazimierza  Heczków. 

Tak jak  każdej wiosny  mieszkańcy os. Zacisze  przy ul. Konopnickiej  przy
stąpili do wiosennych  porządków. Jest to jedyne osiedle w mieście  całko
wicie  zagospodarowane  przez  mieszkańców.  Jeszcze  w  latach  60. i 70. 
sadzono  drzewa, wytyczano i budowano  alejki, powstały nawet boiska  do 
piłki nożnej, siatkówki,  koszykówki.  Niestety  boisk  już  nie ma, a dzieciar
nia z okolicznych  bloków wybiera  inne formy  rozrywki, tyle że mające nie
wiele wspólnego  ze sportem.  Pozostało  zamiłowanie  mieszkańców  osie
dla do porządku. Na zdjęciu zeschłe gałęzie grabi Adam Heczko, były prze
wodniczący Zarządu Osiedla  Centrum.  Fot. W. Suchta 

Bardzo  atrakcyjnie  zapowiadają  się  Mistrzostwa  Ustronia 
w  Skoku o Tyczce,  które  rozegrane  zostaną  11  maja  na  ustroń
skim  rynku.  Śwe występy  potwierdzili  najlepsi  polscy  tyczkarze 
z  Anną  Rogowską  i Adamem  Kolasą  na  czele.  Przyjedzie  wielu 
zawodników  i zawodniczek  kadry  Polski,  do  tego  reprezentanci 
Czech  i Słowacji.  Przypomnijmy,  że  przed  rokiem w Ustroniu 
zwyciężyli  A.  Rogowska  pokonując  poprzeczkę  na  wysokości 
4  m  i A.  Kolasa  pokonując  5,20  m.  Są  to  oczywiście  rekordy 
Ustronia  w  skoku  o  tyczce,  choć  prawdopodobnie  po  tegorocz
nych  zawodach  zostaną  poprawione. 

Zawiązało  się  stowarzyszenie,  którego  członkowie  chcą  bronić 
praw zwierząt. O  los naszych  braci  mniejszych  troszczyć  się  będą 
przewodnicząca  Mirosława  Jurczyńska,  wice  przewodnicząca 
Barbara  Kaczorowska,  sekretarz  Irena  Pawelec, członek Zarzą
du  Elżbieta  Buchta.  Komisję  rewizyjną  tworzą:  przewodnicząca 
  Krystyna  Franek,  Anna  Suchanek,  Maciej  Woner.  Zebranie 
z  w ł a d z a mi  s a m o r z ą d o w y mi  i s ł u ż b a mi  p o r z ą d k o w y mi  o d b ę d z ie 
się  14 maja o godz.  17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rynku. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Genowefa  Krysta  lat  68 
Wanda  Madzia  lat  54 
Emil  Rucki  lat  62 
Aniela  Szymisko  lat  69 

ul.  Wodna  16 
ul.  Lecznicza  16 
ul.  Fabryczna 8 
ul.  Chałupnicza  29 

22.04.2003  r. 
O  godz.  2.55  na  ul.  Katowickiej 
kierujący mercedesem  nie zacho
wał ostrożności  i doprowadził  do 
kolizji  z VW  passatem  kierowa
nym przez mieszkańca  Katowic. 
23.04.2003 r. 
O  godz.  7.15  na  skrzyżowaniu 
ulic:  Katowickiej  i Akacjowej 
mieszkaniec  Ustronia  wymuszał 
pierwszeństwo  fiatem  125p  i do
prowadził do kolizji z VW passa
tem mieszkańca  Wisły. 
23.04.2003 r. 
Kolizj a o godz.  13.30 na ul.  Sta
wowej.  Kierująca  mazdą  323 
mieszkanka Ustronia wyprzedza
ła nieprawidłowo audi, którym je
chał  mieszkaniec Pruchnej. 
24.04.2003  r. 
Między godz.  14 a 15 ukradziony 
został  rower,  pozostawiony  bez 
zabezpieczeń  przed  jednym  ze 
sklepów.  Pojazd  należał  do  oby
watela Niemiec. 
24.04.2003  r. 
Między  16.30 a 17.30  złodzie
je  zabrali  rower  sprzed  parafii 

rzymskokatolickiej  w  Niero
dzimiu. 
25/26.04.2003  r. 
W  nocy  przy  ul.  Konopnickiej 
skradziono radioodtwarzacz z po
loneza należącego do ustroniaka. 
26/27/04.2003  r. 
W nocy na ul. Lipowczana  polo
nez,  należący  do  ustroniaka,  zo
stał pozbawiony wszystkich  czte
rech  kół. 
27.04.2003  r. 
O  godz.  19.15  funkcjonariusze 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu 
zatrzymali  nietrzeźwego  kierow
cę.  Wynik  badania:  2,08  i 2,19 
prom.  (m n) 

ES3HE3 
POSZUKUJEMY 

domów,  działek  i  mieszkań 

DLA  NASZYCH 
KLIENTÓ W 

tel.  (033) 8165930,  0502  571  050 

Nasze  oddziały: 
Bielsko  Katowice  Bytom  Gliwice 

Wkrótce  nowe  oddziały  Ustroń  Wisła 

STRAŻ  MIEJSK A 
Straż Miejska wielokrotnie  in

terweniowała w sprawie  kradzie
ży  pokryw  studzienek  kanaliza
cyjnych.  Żeliwne  pokrywy  roz
bijano na małe kawałki, a następ
nie  były  one  sprzedawane  do 
punktów  skupu  złomu.  Wszyst
kie  składnice  złomu  na  terenie 
miasta zostały poinformowane o 
tego  typu  procederze  i zobowią
zane  do  nie  przyjmowania  tego 
typu  materiału  oraz  każdorazo
wego  informowania  służb  po
rządkowych  o  próbach  sprzeda
ży  pokryw. 

22  kwietnia,  po  otrzymaniu 
zgłoszenia,  udano się do jednego 
z punktów skupu złomu, gdzie za
trzymano osobę podejrzaną o kra
dzieże. Osobę tę przewieziono na 
komisariat  policji w Ustroniu. 

Zrobiło  się  ciepło  i trudno  się 
dziwić, że młodzież wyległa na uli
ce, skweiy...  szkoda tylko, że cza
sem  ma  to  związek z wagarami, 
a  nawet  z niebezpiecznymi  dla 
zdrowia  praktykami. 

23 kwietnia  w czasie patrolu w 
Parku  Lazarów zauważono  trzech 
młodych  ludzi siedzących na ław
ce. Dwóch  z nich  uciekło  natych
miast po zauważeniu  patrolu Stra
ży Miejskiej. Tak się spieszyli,  że 
zapomnieli  nawet o tornistrach 
z  książkami  i zeszytami.  Trzecia 
osoba znajdowała się w stanie odu
rzenia  po wąchanym  rozpuszczal
niku.  Przewieziono ją  na  komisa
riat policji w Ustroniu, gdzie usta
lone  zostały  dane  osobowe  całej 
trójki.  Osoba  odurzona  była  na 
ostatnim dniu zwolnienia lekarskie
go, ci, którzy uciekli byli na waga
rach. O całym  zdarzeniu  poinfor
mowano pedagoga szkolnego nie
fortunnych wagarowiczów,  (ag) 

SPROSTOWANIE 
Komendant  Straży  Miejskiej  prostuje  informację o zdarzeniu 

(GU  nr  17), które  miało  miejsce w Poniedziałek  Wielkanocny  na 
ul. Konopnickiej.  Wówczas o godz.  13.20 zauważono  samochód, 
którym według zgłoszenia  poruszał  się prawdopodobnie  nietrzeź
wy obywatel  Ukrainy. Na  miejscu  ustalono,  że samochodem  tym 
poruszały  się dwie  osoby,  a na podstawie  relacji  świadka  ustalo
no,  kto siedział  za kierownicą.  Osoby  te przekazano  policji.  Dal
sze postępowanie w tej sprawie prowadzi  Komenda Policji  Ustroń. 

SUPERMARKETY  SPAR  ® 
SKLEP 2 
USTROŃ, ul. 3 Maja 44 

pon. sob. 722 
niedz.  1022 
A |  Realizujemy  zamówienia  na  telefon 

SKLEP 1 
USTROŃ  Hermanice,  ul. Skoczowska  76, 

pon. sob. 721 

%t 
i  przez  Internet: www.jelenica.com.pl 

Warunki dowozu towaru do  klienta: 
 minimalna wartość zamówienia  40 zt 
 w granicach 4 km od Supermarketu dojazd gratis 
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PRZED  SEZONEM 
Nastała  prawdziwa  wiosna.  Budzą  się  ze  snu  zimowego  przy

roda  i miasto.  Oczyszczanie  i upiększanie  odbywa  się  dwutoro
wo. Z jednej strony pracują odpowiednie  wydziały  i firmy na zle
cenie  samorządu,  z  drugiej  mieszkańcy  porządkują  swoje,pose
sje, właściciele  sklepów  dbają o wiosennie  optymistyczną  deko
rację, a prowadzący  lokale malują  i odnawiają ogródki.  Jak  grzy
by po  deszczu,  przed  barami,  kawiarniami  i restauracjami  wyro
sły  parasole.  Tworzą  się  wręcz  „trójkąty  berbudzkie",  choćby 
„Tête  à Tête",  „Wrzos"  i  „Oaza". 

Praca wre w amfiteatrze. Widownia ma być zadaszona w czerw
cu,  ale  już  teraz  na  miejscu  znajduje  się  ogromny  dźwig,  który 
podniesie  konstrukcję. 
  Na  razie  konstrukcja  spoczywa  na  ziemi  i  tam  próbujemy 
dopasowanie  jej  elementów    wyjaśnia  Adam  Kuśnierz  z  fir 
my  instalującej zadaszenie.    Z  powodu  pogody  mamy  lekkie 

Nawierzchnię  kortów trzeba przygotować.  Fot. M. Niemiec 

opóźnienie,  ale jeśli  nic  nieprzewidzianego  się  nie zdarzy,  po
winniśmy  zakończyć  prace  terminowo. 

Końca  pracy  przed jesienią  nie  zobaczy  Ryszard  Niemeczek, 
który  pracuje  w  wypożyczalni  pojazdów  rowerowych  „Relaks" 
od  3  lat  funkcjonującej na bulwarach  nadwiślańskich. 
 W  tym  roku  mamy  nowe  pojazdy    mówi  konserwator  sprzę
tu    ale  po  naprawach  i malowaniu  te  starsze  też  wyglądają 
jak  nowe.  Muszą  być  gotowe  przed  świętami  majowymi. 

Wygodnymi  rowerkami  można jeździć pojedynczo, parami  albo 
całą  rodziną,  bo  jest  nawet  model  dla  dwóch  dorosłych  osób 
i dwojga  dzieci.  Pedałują  oczywiście  dorośli.  Jak  co  roku,  chęt
nych  na pewno  nie  braknie. 

Na  kortach  Ustrońskiego  Towarzystwa  Tenisowego  uwija  się 
Stefan  Waszek.  Na  pomarańczowej  nawierzchni  kortu  rozłożył 
czarne  worki  z mączką  ceglaną,  tworząc  ciekawą  kompozycję. 
  Przygotowujemy  korty  do  gry,  i  dlatego  musimy  położyć 
nową  nawierzchnię   mówi  gospodarz.   Jednak  najp ierw  na
wierzchnię  trzeba  oczyścić  z gałęzi,  liści, zmatowić  grabkami 
i dopiero  rozsypać  mączkę  i utwardzić  walcem. 

R. Niemeczek  przygotowuje  sprzęt do sezonu.  Fot. M. Niemiec 
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Do  postawienia  stalowej  konstrukcji  potrzebny  będzie  sprzęt  ciężki.  Na 
zdjęciu  próba generalna dźwigu.  Fot. M. Niemiec 

Ustroń  czeka  na  gości,  którzy  powinni  się  pojawić  w  długi 
majowy  weekend.  A  kiedy  już  przyjadą,  gdzie  zostawią  swoje 
samochody? 
  Na  takie,  nazwijmy  to, zwykłe  weekendy,  na  razie  parkingi 
wystarczają.  Jednak  konieczna  jest  informacja    mówi  Ja
nusz  Baszczyński,  komendant  Komisariatu  Policji. 

Tłumaczy,  że jeśli  ktoś jest  po  raz  pierwszy  w  Ustroniu  lub  od 
lat parkuje w tym  samym  miejscu,  musi  się  dowiedzieć  o  innych 
miejscach  postojowych.  Największy  tłok  jest  zawsze  przy  ul. 
Grażyńskiego.  Kiedy  jest  pełno,  kierowcy  wjeżdżają  nawet  na 
bulwary  nadwiślańskie,  a  straż  miejska  znowu  zastanawia  się 
upominać  czy  karać? 
  Są  niewykorzystane  parkingi  przy  „Savii" ,  nad  Wisłą  przy 
stacji  benzynowej  na  Brzegach,  przy  ul.  Partyzantów  przed 
pawilonami  PSS  „Społem"  i  przed  Bankiem  Spółdzielczym. 
Te  ostatnie  służą  mieszkańcom  w  ciągu  tygodnia,  ale  przez 

Najdłuższy  weekend  nowoczesnej  Europy  to  dla  Ustronia  szansa,  ale 
i koniecznść zagwarantowania miejsc parkingowych. Tymczasem  kierow
cy parkują  gdzie się da.  Fot. W. Suchta 

weekend  są  niewykorzystane    dodaje J. Baszczyński.   Posta
wienie odpowiednich  znaków  informacyjnych pomogłoby  roz
ładować  ruch. 

Można  zaparkować  także  na  rynku,  o  ile  nie  odbywa  się  tam 
impreza.  Mieliśmy już  gotowanie  grochówki  z radiową  jedynką, 
a  3  maja  o  godz.  16.00  rozpocznie  się  Piknik  Majowy,  podczas 
którego  wystąpi  Orkiestra  Dęta  Terlićanka  z Czech  i zespół  Le
vusi  oraz  zespół  Abstrakt. 

Naszemu  nietypowemu  rynkowi  uroku  z pewnością  dodają  ka
mienne donice z żółtymi  bratkami,  które kwitnąć będą  również  na 
klombie  w środku  ronda. Nie zachwyci  naprzeciw  Ratusza  swoją 
delikatnością  magnolia  i  nie  zasłoni  ciągle  jeszcze  nie  wykoń
czonego  hotelu  „Równica".  Magnolie  zakwitną  w  wielu  innych 
miejscach, przy budynku  biblioteki, w Parku Kuracyjnym, w ogro
dzie  przy  ul.  Grażyńskiego. 

Monika  Niemiec 
O 
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RYNEK  P R A C Y 
W  M A R C U 

Wiosna  przyniosła  pewną  poprawę  na  rynku  pracy.  Eksperci 
twierdzą, że jest tak dzięki  rozpoczęciu  sezonu pracy w  budownic
twie oraz wielu prac sezonowych  i trudno mówić o trwałej  tenden
cji . Na  trwałe,  niezależne  od  pory  roku,  zmniejszenie  bezrobocia 
w Polsce a więc  i w naszym  powiecie,  przyjdzie jeszcze  poczekać. 
Na  razie jednak  cieszmy  się z tego,  co  mamy. 

W marcu wiele osób znalazło nową pracę, przybyło bowiem ofert 
pracy.  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy  nie zgłoszono  również  żad
nych planowanych zwolnień grupowych. Już w kwietniu miała ulec 
zmniejszeniu  liczba zarejestrowanych  bezrobotnych.  Czy  te  ocze
kiwania potwierdziły się, dowiemy się niebawem, po  podsumowa
niu  kolejnego  miesiąca. 

Stopa bezrobocia  na koniec  lutego wynosiła w Polsce  18,8 %, w 
województwie  śląskim  17,2%,  a w naszym  powiecie  14,7%. 

W  marcu  w  PUP  zarejestrowało  się  750  bezrobotnych,  z  tego 
49%  to kobiety,  31% nigdzie  dotąd  nie pracowało,  44%  to  miesz
kańcy  wsi,  29%  miało  prawo  do  zasiłku,  27%  zarejestrowało  się 
po  raz  pierwszy,  15%  to  absolwenci,  a  42%  ma  poniżej  24  lat. 
Mniej niż w poprzednich  miesiącach zarejestrowało się  mieszkań
ców wsi, co ma prawdopodobnie  związek z rozpoczynającymi  się 
w tym okresie  pracami  polowymi. 

W  marcu  wyrejestrowało  się  109 absolwentów,  43  osoby  z  po
wodu  podjęcia pracy, a 40 osób w związku z rozpoczęciem  stażów 
absolwenckich.  23 absolwentów  odbywa staż w ramach  programu 
„Moj a  Gmina  w  Unii  Europejskiej".  Wśród  ogólnej  liczby  719 
absolwentów  zarejestrowanych  w PUP w marcu  11% posiada  wy
kształcenie wyższe, 33% policealne  i średnie zawodowe, 7% ogól
nokształcące a aż 47%  zasadnicze  zawodowe. 

W  Ustroniu  było  w  marcu  ogółem  880  bezrobotnych  w  tym 
424  kobiety;  60  osób  to  absolwenci  (35  kobiet);  122  bezrobot
nych  ma w Ustroniu  prawo do zasiłku  (62  kobiety);  zasiłki  przed
emerytalne  pobierają  103 osoby  (48 kobiet),  a świadczenia  przed
emerytalne  171 osób  (90  kobiet). 

Nadejście  wiosny  przyniosło  większą  liczbę  ofert  pracy.  PUP 
otrzymał w marcu  informacje o  101 miejscach pracy. M.in.  poszu
kiwano  10 krawcowych  i 4 kucharzy dla  firmy „Megi" w  Górkach 
Wielkich,  FHU  „Ewa" z Cieszyna  szukała 2  bufetowych, 2  kelne
rek  i 2  sprzedawców,  a  bar  „Biedronka"  również  z  Cieszyna  po
trzebował  barmanki. 

W każdy ostatni  czwartek  miesiąca w PUP odbędzie  się  spotka
nie  z  pracownikiem  urzędu  pracy  z  czeskiego  Cieszyna.  Najbliż
sza  wizyta  odbędzie  się  29  maja, w  godzinach  od  9.00  do  14.00, 
w pokoju  nr 7 na  I.  Piętrze. 

Powiatowy  Urząd  Pracy  podejmuje  wiele  inicjatyw  i  realizuje 
różne programy m.in. dla bezrobotnych  małżeństw „Wspólny  Cel". 
Wiele  informacji, w tym  o aktualnych  ofertach  pracy,  można  zna
leźć na stronie  internetowej: www.apraca.p 1/kaci/  (ag) 

UTRUDNIENIA W RUCHU 
W związku z organizowanymi  imprezami  Piknik Majowy 3 maja 

(sobota)  br. oraz  Międzynarodowe  Mistrzostwa  Ustronia  w  Sko
ku  o  Tyczce  11  maja  (niedziela)  br.,  informuję  o  utrudnieniu 
w ruchu drogowym  w okolicach  rynku.  W dniach  organizacji  im
prez  zamknięte  dla  ruchu  kołowego  będą  płyta  rynku  oraz  par
king. Za utrudnienia w ruchu  przepraszam  i zapraszam  jednocze
śnie  do  udziału  w  imprezach. 

Burmistrz  Miasta 
Ireneusz  Szarzeć 

Z okazji 60tych  urodzin 
Edwardowi  Bojarowskiemu 

radości  z życia,  Błogosławieństwa  Bożego, 
zdrowia  i wszystkiego  najlepszego 

p op  życzy 

„«Ąffić ?  Mama 

W parku nad Wisłą.  Fot. W. Suchta 

W  dawnym 

Na  fotografii  uwieczniono  1  Maja  1975  roku  w  ustrońskiej 
Kuźni.  W  głębi  widoczni  pracownicy  zakładu:  Jan  Kłoda  i  Jan 
Cieślar.  Zdjęcie  to  zamieszczono  w  książce  „Wspomnienia  pra
cowników  Kuźni  w  Ustroniu". 

Do  tradycji  należało  zwiedzanie  fabryki  przez  całe  rodziny, 
o  czym  piszą  również  autorzy  wspomnień.  Zachowały  się  też  al
bumy  z  fotografiami z pochodów  oraz  czynów  społecznych. 

Lidi a  Szkaradnik 
 HA
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Mecz Mokate  Nierodzim z Błyskawicą  Kończyce Wielkie A. Sikora  obser
wował z ojcem.  Fot. W. Suchta 

PIERWSZOLIGOWCY 
Przebojem  na  boiska  pierwszej  ligi piłki nożnej wszedł  dwu

dziestotrzyletni  Adrian  Sikora, obecnie zawodnik  Górnika  Za
brze.  Strzela  bramki,  jego  zdjęcia  ukazują  się  na  pierwszych 
stronach  gazet  sportowych.  Pisze  się  o  nim  jako  o  drugim 
Niedzielanie.  Ot rzymuje  też  wysokie  noty  za  swoje  występy. 
A.  Sikora  jest  ustroniakiem.  Przypomnieć  wypada,  że  w  la
tach  60.  do  Górnika  Zabrze  traf ił  inny  ustroniak  Jan  Gomo
la, który  był  reprezentantem  kra ju. Do tej wiosny  był  to  jedy
ny  wychowanek  Kuźni  Ustroń  gra jący w  pierwszej  lidze.  Co 
prawda  pierwszoligowcem  jest wychowanek  Karola  Chraści
ny  w  KS  Czantor ia  Jan  Woś,  ale  pi łkarz  ten  pochodził  z  Gó
rek  Wielkich.  Czy  A.  Sikora  pójdzie  w  ślady  Jana  Gomoli? 
Życzymy  mu  tego.  Inny  młody  zawodnik  Kuźni  Inżbudu, 
b ramkarz  Mateusz  Danel  przeszedł  w  tym  roku  do  pierwszo
ligowego  Dospelu  Katowice.  Na  razie  gra  w  drugiej  druży
nie,  ale  na  treningi  uczęszcza  z  pierwszym  zespoleni.  Korzy
sta jąc z obecności  A. Sikory  na  meczu  w  Nierodzimiu  popro
siłem  o krótką  rozmowę. 
Od  kiedy  zaczął  Pan  grać  w  piłkę? 
O pierwsze kroki to najlepiej zapytać ojca, natomiast moim  pierw
szym  klubem  była  „Czantoria"  w Nierodzimiu.  Gdy  ten  klub  się 
rozwiązał  przeszedłem  do  Kuźni  Ustroń,  gdzie  pierwsze  grałem 
jako  trampkarz,  potem junior, w końcu  trafiłem do pierwszej  dru

żyny.  Później grałem  w  Beskidzie  Skoczów  w  IV  lidze,  Cerame
dzie  BielskoBiała. 
A  kiedy  postawił  Pan  na  piłkę  nożna.  Kiedy  wiedział  już  Pan, 
że  to  będzie  Pana  Zawód? 
Dość  wcześnie  Jeszcze  będąc  zawodnikiem  Kuźni  marzyłem 
o tym, by zostać piłkarzem.  Dalej do tego dążę. Jestem w pierwszej 
lidze, trzeba się ograć  i zobaczymy  czy stać mnie na coś więcej. 
Czy  to  duża  zmiana,  gdy  z  drugiej  przechodzi  się  do  pierw
szej  ligi ? 
Jest  zdecydowana  różnica  w taktyce  i przygotowaniu  fizycznym, 
na  pewno jest  ciężej  niż w drugiej  lidze. 
Okazu je  się,  że  zaczynając  w  takich  klubach  jak  Nierodzim, 
Kuźnia  można  zrobić  kar ierę  pi łkarską. 
Oczywiście.  Tylko  trzeba  bardzo  chcieć. 
A  co  Pan  powie  o swoich  szkoleniowcach  w  Kuźni  Ustroń? 
Na  pewno  miałem  to  szczęście,  że  na  każdym  etapie  prowadzili 
mnie  dobrzy  trenerzy.  Ja  pracowałem  i od  każdego  mogłem  się 
czegoś  nauczyć,  począwszy  od  trenera  Sikory  w  trampkarzach, 
później  trenerów  Krupy,  Czerniaka.  W  Skoczowie  moim  trene
rem  był  prowadzący  obecnie  Kuźnię  Zbigniew  Janiszewski.  To 
na  pewno  dziś  procentuje.  W  ogóle  moje  wspomnienia  z  Kuźni 
są  bardzo  miłe.  Jest  to  zresztą  klub,  w  którym  grałem  najdłużej 
w  piłkę. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Mateusz Danel w wolnych chwilach nie rozstaje się z piłką. Podczas ostat
niego pobytu w Ustroniu trenował na stadionie  Kuźni.  Fot. W. Suchta 

Mała Czantoria.  Fot. W. Suchta 
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N A G R Y W A N E 
A L A R M Y 

W  czasie  deszczu  dzieci  się  nudzą....  ale  nie  tylko  w  niepogo
dę.  Po  przyjściu  ze  szkoły,  dla  zabicia  czasu  można  na  przykład 
wykręcić  alarmowy  numer  telefonu 998  i z wypiekami  na  twarzy 
czekać,  co  się  stanie.  Jeśli  tego  dnia  służbę  będzie  miał  Mar ian 
Wantulok,  kolejny  raz  wysłucha  nie  zawsze  cenzuralnych  żar
tów.  Na  tarczy  telefonu  wyświetli  się  numer,  z  którego  dzwonią 
dowcipne  dzieciaki  i  dyżurny  zapisze  go  sobie  w  brudnopisie. 
Kiedy  z tego  samego  telefonu zarejestruje kolejne dwa,  trzy  po
łączenia, wieczorem  zadzwoni  do  rodziców. 
  Wszystkie  rozmowy  są  nagrywane,  a  żartownisie  dzwonią 
nawet  20  razy  dziennie    mówi  M.  Wantulok.   Często są  zdzi
wieni,  gdy  dzwonią  z  budki,  a  ja  wiem  z  której.  Odebrałem 
kiedyś  kilk a  telefonów  pod  rząd  z jednego  miejsca  i kiedy  za
dzwonił  następnym  razem,  powiedziałem,  że  zaraz  podeślę 
pod  tą  budkę  patrol  policji . Więcej  nie  dzwonili. 

Swego  czasu  dużo dzieci  z sanatorium  na Kubalonce  zabawia
ło się powiadamianiem  straży o nieistniejących pożarach.  Straża
cy  odwiedzili  młodych  kuracjuszy,  opowiedzieli  o  swojej  pracy 
i tłumaczyli,  dlaczego  ich żarty są nie na miejscu. Telefonów  było 
dużo mniej. Może  ustrońskie  szkoły byłyby  zainteresowane  taki
mi  spotkaniami?  (mn) 
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SZKOLN Y  KLU B 
EUROPEJSK I 

15 kwietnia 2003  r. członkowie  Szkolnego  Klubu  Europejskie
go działającego przy Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w  Ustro
niu  wzięli  udział  w  pierwszym  Międzynarodowym  Konkursie 
Wiedzy  o  Gospodarce  Światowej.  Odbył  się  on  w  Skoczowie 
w ramach  Europejskiego Forum. Pierwszym  etapem konkursu  był 
test  wiedzy  o  krajach  Unii  Europejskiej.  Następnie  rektor  Fili i 
UŚ w Cieszynie  Halina  Rusek  wygłosiła  prelekcję na temat  Ślą
ska  Cieszyńskiego. 

Zaproszeni  goście,  w  tym  posłowie  na  Sejm  RP,  dzielili  się 
z  zebranymi  wiedzą  o  UE.  Mówil i  o  korzyściach  wynikających 
z przystąpienia Polski  do UE, o perspektywach  Polski jako  kraju 
członkowskiego. 

Od lewej: Karol  Nadziałek, Aleksandra  Kuc,  Piotr Zowada, Łukasz  Legier
ski,  Daniel  Cybulak,  Janusz  Juroszek,  Paweł  Kędzior. 

Uczniowe w tańcu  greckim. 

Przemowom  oraz  gorącej  debacie  towarzyszyło  mini  referen
dum  unijne. 

Kolejnym  elementem  Forum  były  młodzieżowe  prezentacje 
dowolnie  wybranego  kraju  UE. Nasz  Klub wybrał  Grecję.  W  in
scenizacji  fragmentu „Greka Zorby" Nikosa  Kazantzakisa,  przed
stawiając  oryginalny  taniec  i  nawiązując  do  greckich  tradycji 
obchodów  Wielkanocy,  wystąpili:  Piotr  Zowada,  Janusz  Juro
szek  i  Karol  Nadziałek,  a  towarzyszyli  im:  Łukasz  Legierski, 
Daniel  Cybulak  i Paweł  Kędzior    przygrywający  na  keyboar
dzie  i akordeonie. 

W  łącznej punktacji  zajęliśmy zaszczytne  drugie  miejsce,  zdo
bywając kryształowy  Puchar Starosty w kształcie globu  ziemskie
go  umieszczonego  w  dłoni.  Były  także  dyplomy  i  nagrody  dla 
uczestników  w  postaci  programów  multimedialnych  do  nauki. 

16  kwietnia,  w  dniu  kiedy  to  w  stolicy  Grecji,  Atenach  miała 
miejsce  wielka  uroczystość  podpisania  przez  10  krajów  w  tym 
Polskę  Traktatu  Europejskiego,  odbył  się  w naszej  szkole  Euro
pejski dzień Grecji. Uczniowie  mieli okazje podziwiać  mini  spek
takl  oraz  barwne  stoisko  z  greckimi  pamiątkami,  zaznajamiając 
się  z  kulturą  grecką.  Aleksandra  Kuc 

Szczepieni e  psó w 
przeciwk o  wściekliźni e 
Nierodzim  13 maja 9.0011.00  Lecznica  dla Zwierząt, 

14 maja  15.0017.00  Ustroń,  ul.  Bładnicka  11 
Lipowiec  12 maja  10.0010.30  P. Tomaszko,  ul. Lipowska  41 

11.0011.30  Ośrodek  Wczasowy  Bernadka 
11.4512.0  P. Heller  ul. Nowociny  1 
12.3013.30  Sklep  SpożywczyKlub 

Hermanice  13 maja  12.0012.30  P. Gajdacz, ul.  Katowicka  151 
13.0014.30  P. Sikora,  ul. Skoczowska  6 
15.0016.0  RSP Jelenica plac obok SPARu 

Goje  14 maja 9.0010.00  P. Hławiczka,  ul.  Brody  85 
Zawodzie  14 maja  11.0012.00  P. BrachaczekPuzoń, ul.Szpitalna 
Jelenica  14 maja  13.0013.30  „Pod  Wiaduktem" 

14.15  P. Cieślar,  U Jonka  na  Kępie 
Centrum  15 maja  8.0012.00  Przychodnia  Weterynaryjna 

14.0017.0  Ustroń,  ul. Grażyńskiego  5 
Poniwiec  16 maja  8.009.30  P. Cichy, ul. Akacjowa  60 
Polana  16 maja  10.3011.00  P.KurzokWarsztat Samochodowy 

13.30  P. Śliwka,  ul. Polańska  32 
Jaszowiec  16 maja  11.4012.00  P. Szkaradnik, ul. Wczasowa  14 
Równica  16 maja  13.00  P.  Pasterny 
Dobka  16 maja  14.30  Sklep  Spożywczy 

15.00  Dobka  Ślepa  PKS 
W  bieżącym  roku  koszt  szczepienia  wynosi  15  zł  +  28  zł 

podatek. Osoby ustawowo zwolnione płacą tylko koszt  szczepienia 
15  zł.  Istnieje  możliwość  jednoczesnego  zaszczepienia  psa 
przeciw  wściekliźnie  i  innym  chorobom  zakaźnym.  Łączona 
szczepionka  przeciwko  wściekliźnie,  nosówce,  parwowirozie, 
zapaleniu  wątroby, leptospirozie  i kaszlowi  kenelowemu  kosztuje 
50  zł. 

16 kwietnia  odbył  się Okręgowy  Turniej  Bezpieczeństwa  Ruchu 
Drogowego,  którego  gospodarzami  były  Szkoła  Podstawowa  nr  2 
i Gimnazjum  nr 2  w  Ustroniu.  Imprezę  przygotowali  nauczyciele: 
Ewa Gruszczyk,  Iwona Werpachowska  i Sławomir  Krakowczyk. 
  Okręg  BRD to obszar  dawnego  województwa  bielskiego  wraz 
z  powiatem  pszczyńskim    poinformował S. Krakowczyk.    Dru
żyna  z G2 zwyciężyła  w tych zawodach  zdecydowanie  i  bardzo 
pewnie awansowała  do zawodów  wojewódzkich. 

Skład  drużyny  to:  Michał  Śliwka,  który  wygrał  też  indywidual
nie, Piotr Misiuga, Paweł Ferfecki. Zawodnikiem rezerwowym jest 
Maciej Wasilewski,  a opiekunem  drużyny  S.  Krakowczyk. 

JESZCZE  O  BRD 
 Nasz powiat  jest  bardzo  mocny w  BRD  stwierdził  S. Krakow
czyk.    Po zawodach  powiatowych,  w  których  po  raz  pierwszy 
od czterech  lat wygraliśmy  z Drogomyślem, na  kolejnych  szcze
blach  może  być  już  tylko  łatwiej.  Drużyny  z  innych  okręgów 
nie  prezentują  tak  wysokiego  poziomu  jak  gimnazjum  z  Dro
gomyśla.  Do  G2  przychodzą  zawodnicy  doskonale  przygoto
wani  już  w  SP2  przez  Ewę  Gruszczyk.  Mam  więc  ułatwione 
zadanie,  ponieważ  można  powiedzieć,  że  dostaję  do  drużyny 
gotowych zawodników. Z tego wziął się ten sukces, gdyż ci chłop
cy już  w zeszłym  roku  będąc  w szkole podstawowej  startowali 
w  zawodach  okręgowych.  Wtedy  wprawdzie  przegral i,  ale 
w  tym  roku  poszło  im  znacznie  lepiej. Cały  czas  ćwiczymy  na 
torze  przeszkód  i  jeździmy  w  miasteczku  ruchu  drogowego 
w  Skoczowie.  Oprócz  tego  pracujemy  nad  testami  pod  okiem 
mł. aspiranta  Jerzego  Górnego,  który  jest  naszym  opiekunem 
z  ramienia  policji  i pomaga  nam  w  przygotowaniach. 

O  zawodach  wojewódzkich,  które  odbyły  się  30  kwietnia 
w Kozach, ze względu na konieczność wcześniejszego  zamknięcia 
numeru, nie możemy tym  razem napisać, ponieważ Gazeta  została 
oddana  do druku  przed  zawodami.  (ag) 
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W połowie  marca    kiedy  po  kilku  ciepłych,  prawdziwie 
wiosennych dniach, zaczął się czas chłodów, z przymroz 
kami  i  opadami  śniegu    na  jednej  z  ulic  w  centrum 

Ustronia  spotkałem  skaczącą sobie żabę trawną. Żaba  nie  podska
kiwała  zbyt  raźno,  wręcz  wyglądała  na  dość  osowiałą,  co  jednak 
nie  powinno  dziwić,  bowiem  wszystkie  płazy  należą  do  zwierząt 
zmiennocieplnych,  czyli  takich, których  aktywność  zależy od  tem
peratury  otoczenia  (im więc chłodniej,  tym bardziej powolne stają 
się żaby, ropuchy, traszki  lub salamandry).  Widok żaby powoli  po
krywającej się płatkami  śniegu  może  wydawać  się dość  grotesko
wy,  mimo  to  tak  wczesne  pojawienie  się  żab  trawnych  nie  jest 
sprzeczne  ze zwyczajami  tego  gatunku. 

Żaby trawne należą do najpospolitszych w Polsce płazów. Zamiesz
kują  głównie  lasy,  zarośla 
i  zadrzewienia,  nie  stronią  także 
od  parków  i ogrodów.  Zwierzęta 
te prowadzą  lądowy tryb życia, w 
wodzie odbywają gody oraz  spę
dzają  okres  zimowej  hibernacji, 
kiedy  to  śpią  zagrzebane 
w mule na dnie wolno płynących 
rzek  i strumieni,  rzadziej na  dnie 
stawów lub jezior. Ubarwienie żab 
trawnych jest bardzo zmienne, od 
jasnobrązowego  do  brązowo
czerwonego  i ciemnobrązowego, 
z mozaiką mniej lub bardziej wy
raźnych  plam;  samce  w  okresie 
godowym  mają  lekko  niebieska
wą  podgardziel.  Dorosłe  żaby 
trawne  odżywiają  się  owadami, 
ślimakami,  pająkami.  I  chociaż 
potrafią  skakać  nawet  na  odle
głość  1  m, to nie „gonią" za swo
imi ofiarami,  lecz  raczej  czekają 
cieipliwie,  aż  te  podejdą  na  tyle 
blisko, by można je  było schwytać długim  i lepkim  językiem. 

Żaby  trawne  rozpoczynają okres godowy już  na przełomie  lute
go  i  marca,  najwcześniej  ze  wszystkich  naszych  rodzimych  pła
zów. Przed złożeniem jaj żaby  łączą się w pary   samiec  usadawia 
się  na  grzbiecie  samicy  i obejmuje ją  mocno  przednimi  łapkami, 
w  czym  pomocne  są  powiększające  się  w  tym  okresie  modzele, 
czyli  narośla  na  łapkach.  Łączenie  się  w  pary  płazów  nazywane 
jest  ampleksusem,  a  uścisk  samca  ma  przyśpieszać  składanie  jaj. 
Gody  rozpoczynają  się  często  w  miejscu  zimowania  żab,  na  dnie 
strumieni  i rzek, gdy wyjście na  ląd utrudniają płaty  lodu  lub  śnie
gu zalegające wzdłuż brzegów. Kiedy  robi  się nieco cieplej (ok. 5° 
C  powyżej  zera),  żaby  rozpoczynają  wędrówkę  do  miejsc, w  któ

PIERWSZY  DZIEŃ 
WIOSNY W G2 

Do  tradycji  Gimnazjum  nr 2 w Ustroniu  należy  organizowanie 
w  dniu  21  marca  ciekawych  imprez  .  W  ten  sposób  udowadnia 
się,  że  wagary  nie  są jedynym  sposobem  na  powitanie  wiosny. 

W tym  roku, wzorem  lat poprzednich,  zorganizowano  imprezy 
w  trzech  grupach  wiekowych,  podsumowując  tym  samym  reali
zację  ścieżek  edukacyjnych.  Klasy  pierwsze  świętowały  „Dzień 
Europejski",  drugie    „Dzień  Regionalny",  a  trzecie    „Dzień 
savoir   vivre'u". 

Pierwszoklasiści  prezentowali  swe umiejętności  i wiedzę w trzy
etapowym  konkursie o państwach  Unii Europejskiej. Klasy, wspie
rane  przez  wychowawców:  I.  Brudny,  H.  Cebo,  E.  Knopek, 
M .  Malinę  oraz  W.  Chybiorz,  przygotowały  plakaty  i  barwne 
scenki,  w  których  wydobyto  najbardziej  charakterystyczne  ele
menty wybranego państwa unijnego. Oprócz tego pięć drużyn  ry
walizowało  w  konkursie  wiedzy  o  Unii  Europejskiej  opracowa
nym  przez  I.  Werpachowską  i B.  Górniok. 

Zwycięska  klasa  lb,  która  w ogólnej  klasyfikacji  zdobyła  naj
większą  ilość punktów,  została nagrodzona  tortem  ufundowanym 
przez  Radę  Rodziców. 
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rych  złożą jaja,  czyli  skrzek.  Zdarza  się,  że  w wędrówkę  do  upa
trzonego  stawu  wyrusza  samica,  dźwigająca  na  swym  grzbiecie 
samca.  Pomimo  że  samica  jest  już  niejako  „zajęta",  to  na  trasie 
wędrówki  czyhają  na nią  rzesze samotnych  i wytęsknionych  sam
ców,  które  nie  znalazły  dotąd  partnerki.  Często  można  zobaczyć 
ampleksus zbiorowy, czyli samicę z kilkoma „doczepionymi"  sam
cami.  W  skrajnych  przypadkach  powstaje  niekształtna  kula  łap 
i głów samców, spod  których zupełnie nie widać samicy, dla której 
takie  gody  mogą  okazać  się  śmiertelne.  Nieco  inne  kłopoty  mają 
samce  zaślepione  godowym  pożądaniem,  chwytają  one  bowiem 
łapkami odruchowo cokolwiek, co tylko podrażni okolice  ich most
ka. Samiec chwyta więc  i przytrzymuje łapkami w zasadzie  wszyst
ko:  patyki,  butelki,  żaby  innych  gatunków,  ryby  itd.  Podczas  go

dów  samce  nawołują  głosami 
przypominającymi  ciche  chro
botanie,  mruczenie  lub  gardło
we  chrapanie    nie jest  to  więc 
szczególnie  imponujący  żabi 
koncert. 

Samica  składa  od 600  do  na
wet  4.000  jaj  (zapładnianych 
przez samca zewnętrznie, w wo
dzie).  Każdy,  kto  widział  żabi 
skrzek  zadaje  sobie  zapewne 
pytanie, w jaki sposób  takie  ilo
ści tak dużych jaj mogą zmieścić 
się w ciele o długości  nieco  po
nad  10 cm?  Składane jaja  mają 
ok.  12 mm  średnicy,  są jednak 
otoczone  galaretowatą  osłonką, 
która w kontakcie z wodą  pęcz
nieje  i  zwiększa  swą  objętość 
nawet  ok.  2527  razy.  Osłonka 
ta jestjednocześnie niesmaczna, 
trująca i chroni jaja przed zjada
niem  przez  inne  zwierzęta. 

Żaby wędrują często do konkretnego stawu  lub jeziora, bez wzglę
du  na  trudności  i przeszkody,  na jakie  mogą  natrafić podczas  wę
drówki. Dlatego w miejscach, w których szlaki  ich wędrówek  krzy
żują się z drogami,  powinno  rozstawiać  się  specjalne siatki,  chro
niące żaby  i ropuchy  przed  śmiercią  pod  kołami  samochodów  (od 
kilk u  lat  tak  dzieje  się  rn.in.  w  Ustroniu,  wzdłuż  ul.  3  Maja,  na 
wysokości budynku Nadleśnictwa). Żaby wybierają przede wszyst
kim miejsca z szybko nagrzewającą się wodą  i czasem  może dojść 
do paradoksalnej sytuacji, kiedy  masowo  i w wielkim  ścisku  skła
dają  skrzek  w  niewielkiej  i płytkiej  kałuży,  ignorując znajdujący 
się  tuż obok  staw  lub jeziorko  z zimną  wodą. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander  Dorda 

„Dzień  Regionalny"  przygotowany  przez  uczniów  klas  dru
gich  miał  równie  barwny  i emocjonujący przebieg  . W  tym  dniu 
odbył  się  finał „Szkolnego  Konkursu  Wiedzy  o Regionie"  przy
gotowanego  przez  B. Górniok. Trzyosobowe  drużyny z  poszcze
gólnych  klas  musiały  wykazać  się  zna jomośc ią  historii 
i  topografii  regionu  oraz  miejscowej  gwary.  Koledzy  z  klas 
wspierali  ich  prezentując  w  artystycznej  formie  zwyczaje,  ję
zyk  , twórczość  literacką  i muzyczną  naszego  regionu. Nad  przy
gotowaniem  tych  programów  czuwali  wychowawcy  klas  dru
gich:  G.  Tekielak,  K.  Wojty ła,  M.  Rzeszótko. 

Zwycięska  drużyna  klasy  2b  w  składzie:  Anna  J a w o r s k a, 
Magda lena  Tesarczyk,  Ma łgorza ta  Heller,  będą  reprezen
tować  naszą  szkołę  w  „Powiatowym  Konkursie  Regionalnym 
w  Wiśle". 

Zasady  dobrego  wychowania  były  tego  dnia  w  centrum  za
interesowania  uczniów  klas  trzecich.  Po  troje  uczniów  z  każ
dej klasy angażowało  się w zadania  przygotowane  przez  komi
sję.  Trzeba  było  np.  umieć  odpowiednio  się  przedstawić,  za
chować  w  określonej  sytuacji  lub  prawidłowo  nakryć  stół. 

Okazało  się, że najmniej problemów  z dobrym  wychowaniem 
miała  drużyna  z klasy  3b,  czyli  Celestyna  Ząber,  Magdalena 
Błażyca  i Sławomir  Kuś.  Wywalczyli  oni dla  swojej klasy,  po
dobnie  jak  zwycięzcy  z  młodszych  roczników,  pyszny  tort. 

Konkurs  savoirvivre  przygotowali  wychowawcy  klas  trze
cich:  M.  Raszka,  L.  Szkaradn ik,  H.  HonkowiczWaleczek 
i  M.  Gluza. 
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ZNIKNIE  PAWILON 
Wiele się zmienia w pawilonach  Powszechnej Spółdzielni  Spo

żywców  „Społem"  przy  ul.  Partyzantów.  Sklep  ze  sprzętem  go
spodarstwa  domowego  i RTV  stoi  pusty  i czeka  na  dzierżawcę. 
Ma  go już  sklep  z konfekcją  i obuwiem,  a  także  popularny  „Be
skid".  Wszystko  to  w  ramach  programu  naprawczego,  który  ma 
wyprowadzić  PSS  na  prostą. 
  Spółdzielnia  już  od  kilku  lat  przynosi  straty   mówi  prezes 
Spółdzielni  Rudolf  Krużołek.  Firmy  ustrońskie,  ale  również 
spoza  naszego  miasta,  uruchomiły  w  ostatnich  latach  at rak
cyjne  sklepy, z miejscami  parkingowymi  i bogatym  asorty
mentem.  Ma jąc  ujemny  bilans,  nie  można  sobie  było  pozwo
li ć na  zbyt  duże  inwestycje  i zapewnienie  odpowiedniej  ilości 
towarów.  Ceny  są  podobne,  ale wybór  większy  i klienci  prze
szli  do  konkurencj i. 

Na  pewno  nie wszyscy,  a wygląd  sklepów  „Społem"  wiele  zy
skał  w  ostatnich  latach.  Są  spełniające  kryteria  nowoczesności 
samoobsługowe  markety  w  Hermanicach,  na  Polanie  i  Poniwcu. 
Al e  dla  mieszkańców,  często  ważniejsze  niż  cena  i zastawione 
półki,  jest  bezpośredni  kontakt  ze  sprzedawcą.  Zwłaszcza  jeśli 
pracuje w  tym  samym  sklepie już  od  wielu  lat. 
  Pracownicy  sklepów,  które oddajemy w dzierżawę,  na  mocy 
porozumienia  stron  przechodzą  do  f irmy wyna jmu jącej  wy
jaśnia  R.  Krużołek.   Na  pewno  musimy  ograniczyć  admini
strację.  Do  tej  pory  program  oszczędnościowy  wprowadzał 
raczej  kosmetyczne  poprawki,  teraz  nastąpią  głębokie  zmia
ny. Żeby  f irma  mogła  wyjść na  zero, a  potem  przynosić  zyski, 
musimy  ograniczyć  koszty  działalności,  stąd  zwolnienia  pra
cowników  biurowych. 

Prezes  Spółdzielni,  która  istnieje  w  naszym  mieście  od  1920 
roku,  tłumaczy,  że  nie  można  obrażać  się  na  firmy z kapitałem 
zagranicznym,  które  wchodząc  na  rynek,  odbierają  klientów  ro
dzimym  przedsiębiorcom.  W takiej sytuacj i trzeba próbować  przy
ciągnąć klienta  wykorzystując swoje  atuty. 
  Nie  wszyscy  czują  się  dobrze  w  wielkich  halach  z półkami 
po  sufit  dodaje  R.  Krużołek.  W  małych  i dużych  miastach, 
w  Polsce  i za  granicą  działały  i nadal  będą  działać  małe  skle
py  osiedlowe.  Mają  swoją  klientelę  i mogą  przynosić  zyski. 
Pod  warunkiem  jednak,  że  wykorzystamy  je  efektywnie.  Nie 
może  być  przerostu  zatrudnienia  i musi  się  poprawić  zaopa
trzenie. 

Europe jsk ie  C e n t r um   D om  W c z a s o wy 

(GLOBU S   RA J 
U s t r o ń,  ul.  T u r y s t y c z na  6,  tel.  8542536 

zaprasza do organizacji  uroczystości  okolicznościowych, 
wesel, spotkań,  szkoleń  itp. 

Oferujemy:   basen  z hydromasażem,   saunę, 
  siłownię,   nocleg  gratis, 
  bardzo  konkurencyjne  ceny 

W  niektórych  przypadkach  także  obsługa,  która  podobnie  jak 
wystrój,  znacznie  się  poprawiła.  Niestety  niektóre  panie  wydają 
się jeszcze  zniecierpliwione  obecnością  klienta  w sklepie,  a jeśli 
jeszcze  chce  o coś  zapytać....  To już  niechlubne  wyjątki, pamiąt
ka  czasów,  kiedy  innych  niż  peesesowskie  sklepów  nie  było. 
A w najbliższym  czasie  zniknie  z krajobrazu  pawilon,  który  stoi 
w  znakomitym  miejscu, w  Polanie  przy  głównej  ulicy  3  Maja. 
  Bardzo  nas  martwi,  że z powodu  budowy  obwodnicy,  zli
kwidowany  zostanie  sklep  w  Polanie   mówi  prezes  „Społem". 
  Obiecano  nam,  że  będzie  funkcjonować  do  końca  roku,  ale 
w  przyszłym  roku  zostanie  wyburzony.  Zatrudnionych  jest 
tam  8 osób,  które  na  jakiś  czas  stracą  pracę.  My  za  sumę  od
szkodowania  wybudujemy  nowy  sklep,  jednak  do  tego  czasu 
możemy  stracić  część  klientów,  a poza  tym  t rudno  znaleźć 
lepszą  lokalizację.  Dobrze,  że  władze  miasta  obiecały  daleko 
idącą  pomoc. 

Duże  pieniądze  włożono  w modernizację  piekarń  i te strat  nie 
przynoszą. 
Jeśli  nadal  będą  umiały  pozyskiwać  klientów,  pozostaną  do
chodową  częścią  Spółdzielni  stwierdza  R. Krużołek.   Mamy 
wielu  odbiorców,  sprzedających  nasze  wypieki  poza  siecią 
PSS. Wygrywamy  przetargi  jakością, oferujemy bardzo  duży 
asortyment  pieczywa  i sprzedajemy  je  nawet  w sieciach  han
dlowych  w  BielskuBiałej  i w  Cieszynie. 

Przynoszące  zysk  piekarnie,  program  naprawczy  firmy,  dzier
żawa  sklepów  przemysłowych...  czy  już  w  następnej  rozmowie 
z  prezesem  „Społem"  napiszemy  o zyskach?  Monika  Niemiec 

USTKOŃ,  Ogrodowa  <)A 
tel /fax  (033) 8543640 

8513H69 
www.kKcroxraf .coin, pi 

KSEROKOPIARK I 
S P R Z E D AŻ 
S E R W IS   . 
W Y N A J E M 
KSEROKOPIE 
CZARNO-BIAŁE ' ' 
KOLOROWE ~ 
W! EL KOFORMATOWE 

n a s h u a t ec 

wykonuje  i montuje 

I
i skrzydłowe, kute, ozdobne, 
przemy sio we  (automatyka). 

kraty, balustrady,  ocynkowane 
DOWÓZ GRATIS 

Marek  Cieślar,  tel.  8545106, 
teł.  kom.  0601516854, 

Ustroń,  ul.  Dominikańska  24 a 

NAJTANIEJ 

te l . / fax :  854  53  98 

WIEDE Ń 
c e na  1 05  zł  / o s. 

WŁOCHY,  HISZPANIA 
  c a m p i ng 

CHORWACJA,  GRECJA  I Inne 

B.U.T.  „Ustronianka" 
tel.  8 5 4  3 2  88 

30  kwietnia  2003 r. 
ogodz.  21.00 

K o n c e rt  z e s p o łu 

Muzyka  z  lat  '60,  '70 
Ośrodek WczasowoSzkoleniowy 

T^^LSIK^S 
Ustroń Jaszowiec,  tel. 854 26 71 

Zapraszamy 

L  l','!  W  U i ! ' ! 1  æ1 
Ustroń, ul. Daszyńskiego I. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we  obiady na miejscu lub na wynos 
w cenie 6,50 zł, proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  na  kilogramy 
w  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z kapustą 
i  g rzybami    12  zl/kg 

pierogi  ruskie   10 zl/kg 

Musie Bar 
Tradycyjn e  dancingi 
przy  żywej   muzyce 

Każdy  piątek,  sobota  od  21.00 

Polecam y  bogat y  wybó r 
smakowityc n  potra w 

  „CASABLANKA 
zaprasza 

Ustroił,  ul.  Partyzantów  1 

O

prowadzi

środ y  godz .  15 .30    17 .00 
Fot. W. Suchta Wiosenny  spacer. 
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Dodajmy, dość  ciężkie  upominki.  Fot. W. Suchta 

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

„LegwanA" Cieślar Henryk  fo
tografia  reklamowa,  plenerowa, 
ślubna, obsługa imprez, zamówie
nia indywidualne.  "Tel.  8541140, 
0601516865,  www.repuhli
ka.pl/fotolegwana 
fotolegwanc@post.pl 

Meble  stylowe,  używane,  import 
Niemcy,  Holandia    skup,  sprze
daż, komis, ul. Lipowska  1 (obok 
Karczmy „Gazdówka"). Zaprasza
my w godzinach  10.0018.00,  so
bota 9.0013.00. Tel.  8547396. 

Umeblowany pokój do wynajęcia. 
Tel. 8547137 

Dom do wynajęcia  Ustroń. 
0502143690. 

Sprzedam  nowe  mieszkania,  wy
soki  standard.  Tel.  8541612  od 
9.00 do  16.00 

Pokój do wynajęcia. 
Tel. 8542922"po  20.00. 

Usługi koparką  i spychaczem DT
75. Tel. 0603117552. 

Szkółka drzew 
i  krzewów  ozdobnych 

zaprasza  codziennie 
od 9.00  do  18.00 

do  nowo  otwartego 
punktu  sprzedaży 

w  Ustroniu 
przy ul. A.  Brody 

(za  dwupasmówką) 

Oczka wodne, kominki. Ceny kon
kurencyjne! 603584387, 
501559877. 

Garaż  do  wynajęcia  od  początku 
miesiąca maja 2003. Tel.  8543808. 

Przyjmę zlecenia  na wszelkie  ro
boty remontowe, docicplenia, ele
wacje,  tarasy. Nowoczesne  mate
riały, transport,  doradztwo. 
Tel. 8542474,  0603275904. 

Zatrudnimy  elektryka  z  prawem 
jazdy  na stanowisko  konserwato
ra.  Ośrodek  Wczasowy  „Relaks" 
w Ustroniu. Tel.  8542671. 

Serwis  RTVSAT,  Play  Station  I 
i II, przeróbki   Riper;  Sony,  Pa
nasonic, Philips, Grundig,  Pione
er, Samsung, LG, Sharp, telefony, 
faxy, CBRadia, monitory.  Ustroń, 
Daszyńskiego  26, tel.  8543465, 
0605311548. 

Lekarz specjalista chorób dziecię
cych  Mieczysław Kotarski wzna
wia przyjęcia codziennie od  16  do 
17,przypadki  nagłe  od  8  do  20 
  po uzgodnieniu  telefonicznym: 
8542766. 

Cena4075  zł 

Ustroń Hermanice 
ul. Wiśniowa 2 

czynne:  pon   piątek  8  1 7 . 00 
sobola  8  1 5 . 00 

DYŻURY  APTEK 
30.042 .05     Na  Zawodziu,
3 5 .05     Na  Zawodziu,
6 8 .05     Elba,

IVM/M/.  u s t r o n . pl 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  BK .  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków   wystawa  etnograficzna  ze zbiorów  własnych 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9    14, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul.  3  Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9    14, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty 9    13. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@poIbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i  sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
— piątki:  godz.  15.30  17.00. 

Klu b Abstynent a  „RODZINA" , Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło siedziby ZUS) 
  czwartek  od  17.30 
 wtorek  od  17.30 

Klu b  Abstynent a  w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel.  kont.:  0 601  516854. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

Rynek  2,  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7,  8542025. 
— od  poniedziałku  do  piątku  8.30  16.00 
— sobota  8.30    13.00 

Klu b Stowarzyszeni a  Pomoc y  Dziecio m  i Rodzini e  „Możn a  Inaczej" . 
Ustroń,  ul.  Wantuly 47  (sala  świetlicowa). 
—  Zajęcia dla  dzieci  i młodzieży  w: 
poniedziałki:  godz.  13.30  do  16.30, 
wtorki:  godz.  14.00  do  17.00, 
— piątki:  godz.  14.00  17.00. 

K U L T U R A 
3.05  godz.  9.00  Uroczystości  patriotyczne    kościół  iw.  Klemensa, 

Pomnik  przy  Rynku 
godz.  16.00  Piknik  Majowy    Rynek 

7.05  godz.  9.00  Miejski konkurs ekologiczny dla szkół  podstawowych 
i gimnazjów   MDK  „Prażakówka" 

10.05  godz.  17.00  Konferencja „Uni a  Europejska  a Śląsk  Cieszyński" 
 MDK  „Prażakówka" 

S P O RT 
I.05.  godz.  11.00 

3.05.  godz.  11.00 
4.05.  godz.  11.00 

II.05.  godz.  10.30 

18.05.  godz.  10.30 

Mistrzostwa  Ustronia  w  Skoku  o Tyczce  dla  Dzieci 
 Boisko  SP5  w  Lipowcu 
Puchar  Polski w Zjeździe NOKIA  Cup  stok  Czantorii 
Puchar  Polski  w  Dualu  Żywiec  Dual  Cup    stok 
Czantorii 
Międzynarodowe  Mistrzostwa  Ustronia  w  Skoku 
o Tyczce    Rynek 
7.  Rodzinny  Rajd  Rowerowy   Stadion  KS  „Kuźnia 
Inżbud" 
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Kuźnię możemy oglądać w meczach wyjazdowych.  Fot. w. Suchta 

WALKOWE R 
Kuźnialnżbud   Srubiarnia  Żywiec 

3:0  walkower 
Kibice  w Ustroniu  nie  mogą 

się  w  tym  roku  doczekać  me
czu KuźniInżbudu.  Wcześniej 
po  obfitych  opadach  śniegu 
odwołano  12  kwietnia  mecz 
z  Beskidem  Gilowice.  Kolej
ne  spotkanie  w  Ustroniu  nie 
odbyło  się, gdyż  drużyna  Sru
biarni  została  wycofana  z  roz
grywek.  Kuźnia więc  dopisuje 
sobie  3  pkt.  ale  jej  strata  do 
Walcowni  Czechowice  Dzie
dzice  nadal  wynosi  10  pkt., 
gdyż  Walcownia wygrała  swo
je spotkanie z Orłem  Kozy  3:1. 
Przed  Kuźnią  jednak  zaległe 
spotkanie  z  Gilowicami. 

1 maja Kuźnia gra na wyjeź
dzie  z  Góralem  Żywiec, 
a  4  maja  w  Kaczycach  z  tam
tejszym Morcinkiem. Tak  więc 

w długi  weekend  nie  zobaczy
my  w  Ustroniu  meczu  ligi 
okręgowej.  (ws) 

1.  Czechowice  56  6512 
2.  Kuźnia  46  3616 

3.  Czaniec  42  5322 
4.  Porąbka  41  3622 
5.  Bestwina  31  3126 
6.  Chybie  30  2522 
7.  Milówk a  29  4450 
8.  Gilowice  28  2726 
9.  Wilamowice  25  2821 
10.  Zebrzydowicc24  3337 
11.  Kaczyce  24  2532 
12.  Kozy  23  1740 
13.  Kobiernice  21  2647 
14.  Skoczów  II  19  2340 
15.  CzarniGóral  1112 2651 
16.  Srubiarnia  12  2364 

kiami  f  Spójnia Zebrzydowice  II  Kuźnialnżbud II 
3:2  (1:1) 

W kratkę grają piłkarze rezerw  Kuźni.  Po efektownym  zwycię
stwie  przed  tygodniem  z  Wiślicą  4:0,  nasza  drużyna  przegrywa 
na  wyjeździe  w  Zebrzydowicach.  A  mecz  można  było  wygrać, 
gdyż przy stanie  1:1 Sebastian  Cholewa  strzela bramkę  i Kuźnia 
prowadzi.  Błędy  w obronie  sprawiająjednak, że  to  Zebrzydowi
ce wygrywają całe spotkanie,  strzelając zwycięskiego  gola  na  15 
min.  przed  końcem.  (ws) 

MINISIATKÓWK A 
Reprezentacje dziewcząt  i chłopców  SP2 w minisiatkówce  po 

zdobyciu  mistrzostwa  powiatu  w  kolejnym  etapie  spotkały  się 
z mistrzami powiatu pszczyńskigo, z drużynami chłopców  i dziew
cząt z  Woli.  Tak chłopcy jak  i dziewczęta  wygrali  pewnie  awan
sując  do  dalszych  rozgrywek.  Drużyny  SP2  wystąpiły  w  skła
dzie: dziewczęta:  Izabela  Jakubowska,  Magdalena  Staś,  Mał
gorzata  Wilk ,  Natalia  Poppek,  Magdalena  Hanzel,  Alicj a 
Pilch,  Inga  Przyszlakowska,  Sara  Słowik,  Katarzyna  Kara
siewicz,  Katarzyna  Kozieł,  Dominika  Majcherek,  Marzena 
Kaczmarczyk,  chłopcy:  Tomasz  Czyż,  Dariusz  Szpernol,  Ar
tur  Węglarz,  Wojciech  Haratyk,  Adam  Gąsior,  Mateusz  Od
roniec,  Łukasz  Tomiczek,  Radosław  Smolarz,  Wojciech  Śliw
ka,  Robert  Walczysko,  Szymon  Głowiński,  Krzysztof  Pergół. 

1 maja 2003  r. 

POKONALI LIDERA 
klasa  Ł  Mokate  Nierodzim   Tempo  Puńców 

0:1 (0:0) 
Po  fatalnym początku  sezonu  i stracie  w dwóch  meczach  5  pkt. 

wielu  kibiców  już  wątpiło,  czy  piłkarze  z  Nierodzimia  mogą  się 
skutecznie włączyć do walki  o awans do  ligi okręgowej.  Wszystko 
miało  się  zdecydować  podczas  wyjazdowego  meczu  z zajmującą 
pierwsze  miejsce  w  tabeli  drużyną  Puńcowa.  Dodatkowo  wielu 
kibiców  uważa,  że władze  piłkarskie,  a przede  wszystkim  sędzio
wie starają się sprzyjać jedenastce  z Puńcowa  i tę właśnie  drużynę 
chętniej widzieliby  w  lidze  okręgowej. 

Mecz rozegrano w niedzielę 27 kwietnia, a padający deszcz spra
wił , że boisko było grząskie. Obie drużyny starały się przede wszyst
kim  nie  dopuścić  przeciwników  do  dogodnych  pozycji  strzelec
kich.  Było  to spotkanie  wyrównane,  przy czym  to do  Nierodzimia 
uśmiechnęło  się szczęście.  W 88 min. spotkania, gdy już  wydawa
ło się, że zakończy się ono remisem, z prawej strony piłkę  zagrywa 
Seweryn  Wojciechowski, dochodzi do niej Jacek  Kwiczała  i lewą 
nogą prostym  podbiciem  strzela po ziemi,  a piłka wpada do  siatki. 
Pomimo przedłużenia przez sędziego spotkania o dodatkowe 5 min. 
wynik  nie  ulega  zmianie,  a Nierodzim  powraca  na  pierwsze  miej
sce w  tabeli. 

Po meczu  powiedzieli: 
Strzelec zwycięskiej bramki J. Kwiczała:  Włożyliśmy w to spo

tkanie maksimum  sił. Był to mecz o wszystko. Przegrana  praktycz
nie oznaczała,  że odpadamy  z rywalizacji  o awans. Obecnie  to  my 
jesteśmy  w  korzystniejszej  sytuacji,  gdyż  jesteśmy  lepsi 
w bezpośrednich  pojedynkach  z Puńcowem  i to oni muszą  zdobyć 
przynajmniej o punkt  więcej.  Dlatego  z tego zwycięstwa  jesteśmy 
tak  zadowoleni,  a  ja  strzeloną  bramkę  chciałbym  zadedykować 
swojej dziewczynie  Marzenie,  która jest  mieszkanką  Puńcowa. 

Trener Nierodzimia  Tomasz Michalak:   Na pewno było to ner
wowe  spotkanie,  tym  bardziej,  że  w  dwóch  wcześniejszych  me
czach  straciliśmy  5  pkt.  Dziś  założyliśmy  prostą  taktykę.  Zresztą 
wiedzieliśmy,  że na tym  boisku  nie da się grać  skrzydłami.  Zagra
liśmy więc  tak, jak gra  Puców  
prostą wiejską piłkę, czyli z po
minięciem  drugiej  lini i  piłki 
posyła  się  od  razu  do  ataku. 
Trzeba  też  stwierdzić,  że  Pun
ców  nie  zagrał  źle  w  tym  me
czu.  Mieli  kilka  sytuacji,  cho
ciaż w przekroju całego  spotka
nia  byliśmy  na  pewno  drużyną 
lepszą.  Cieszy,  że  dziś  nasza 
obrona  zagrała  bezbłędnie.  Te
raz znowu  mamy o co  walczyć. 
Awans  dalej jest  w naszym  za
sięgu,  a  drużynę  na  pewno 
mamy  najlepszą  w  „Aklasie". 
Wierzę,  że  po sportowej  walce 
awansujemy.  (ws) 

1.  Nierodzim  39  3815 
2.  Puńców  39  4527 
3.  Górki  W.  31  3423 
4.  Kończyce  M.27  2920 
5.  Zabłocie  27  3732 
6.  Pogwizdów  27  3127 
7.  Simoradz  25  2728 
8.  Brenna  20  3333 
9.  Drogomyśl  20  2647 
10.  Istebna  18  2729 
11.  Strumień  18  2531 
12.  Ochaby  18  2128 
13.  Kończyce  W. 15  2736 
14.  Haźlach  8  2347 

Nierodzim odzyskał szanse awansu.  Fot. w. Suchta 
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M. Pokorska  ze swym  latawcem  Fot. W. Suchta 

PŁYNNOŚĆ  LOTU 
25  kwietnia  na  stadionie  KS  KuźniInżbudu  odbyły  się  miej

skie  zawody  latawcowe  zorganizowane  przez  Miejski  Dom  Kul
tury  „Prażakówka".  Właśnie  w  „Prażakówce"  działa  pracownia 
modelarska  prowadzona  przez  Ryszarda  Szymkiewicza.  Część 
uczestników  reprezentowała  MDK ,  większość  swe  szkoły.  Silne 
reprezentację  modelarzy  wystawiły  SP6  z  Nierodzimia,  SP2, 
czy Gimnazjum nr  1. Uczestników  zawodów dopingowali  nauczy
ciele  i rodzice.  W  pierwszym  etapie  oceniano  staranność  wyko
nania  modelu,  pomysłowość,  zdobienie,  w  drugim  etapie  płyn
ność  lotu  latawca,  stateczność  i uzyskaną  wysokość.  Były  lataw
ce  proste,  ale  i bardzo  skomplikowane  w  kształcie  np. statku  ko
smicznego.  Najmłodszym  uczestnikiem  imprezy  był  czteroletni 
Krzysztof  Kubicius.  Najlepsi  otrzymali  nagrody  i  dyplomy. 

Wyniki :  latawce  płaskie    kategoria  wiekowa  modelarzy  do  13 
lat:  1. Mar tyna  Pokorska  (SP2), 2.  Piotr  Kubic jus  (MDK ,  SP
2),  3.  Sandra  Chrapek  (SP6),  kategoria  wiekowa  1418  lat:  1. 
Sylwia  Gutman  (Gl),  2. A leksandra  Papaj  (Gl),  3.  Przemy
sław  Miech  (Gl), latawce  skrzynkowe    kategoria  wiekowa  do 
13  lat:  1.  Rafa!  Woźniak  (MDK ,  SP2),  2.  Tomasz  Górn iok 
(SP6),  kategoria wiekowa  1318  lat:  1. Paweł  Kubic jus  (MDK , 
LO  im. Osuchowskiego),  2.  Sławomir  Rakus  (G l ),  3.  Szymon 
Sikora  (MDK ,  LO  im. Osuchowskiego).  (ws) 

L u deczko wie 
Jako  sie też mocie? Jo muszym  sie pochwolić,  że mi  zajónczek 

prziniós  latoś piyrszego  prawnuka,  tóż  w chałupie  zamiyszanio 
je moc.  Prowda,  że  ni mogym  ani  krzipnóć  ani forsknóć,  bo  już 
zaroz  baby  strasznucny  wrzask  podnoszóm,  że  Kamilek  sie 
roznimoże,  ale to nic. Jo moc zniesym.  I tak sie z chlapca  cieszym, 
bo chałupa  je pełno  bab.  Mój wnuk  robi u Niymców,  tóż jyny  na 
świynta  przijyżdżo,  a jak  synek  podrośnie  to  mi  sie  zdo,  że  też 
bydym  mioł  śniego  pocieche.  Łoto  baji  kiśnie  z  wercajgym  mi 
podo jak  bydym co sprawioł,  zawsze  to dobrze mieć  towarzystwo. 
Nó, ale pore  roków  trzeja  poczakać. 

A, że wiosna nastała  i doistaprzeszumnie  na świecie,  tóż pasym 
se  barusia  i koziczke  w zogródce,  a strasznucnie  móm  ich  rod. 
Do zwiyrzoka  człowiek  tak prziwyknie,  że ponikiedy  jak  go  nie 
widzi,  to go je  za nim teschno.  Jo kożdy dziyń bierym se  sztokerłe 
i jakóm  gazete  i je  żech na stare rokipastyrzym,  bo jeszcze  mómy 
w malutkim  corku  sztyry  góńsioki,  co  babie przocielka  dala  na 
miano,  tóż na wszystko  muszym  dać pozór. 

A jak  je  ciepło  i słońce  świyci,  to aj i se  łobiod  w kastrołku  na 
pole wyniesym,  bo tu mi bardziyj szmakuje.  Łoto wczora  miołech 
na drugi dani jakisi faszyrki  w brezlach  lobzolane,  to naszo staro 
koczka  też poczuła  miynso  i zaczyła  sie  łochłić  kole  nóg,  coby 
jaki kónszczek wycyganić.  Tóż tak sepożywóm  z tymi zwiyrzokami, 
a w chałupie sie jyny  roz za czas pokazujym,  bo tam baby  skoczom 
kole tego Kamilka,  łod rana do wieczora.  Mie jyny  posyłajóm  po 
pampersy,  ale  kapkę  gańba  mie  to pieróństwo  kupować,  boch 
loto  był  w  „Albercie"  i  spotkolech  tam  kamrata,  a  tyn  sie 
podśmiywoł,  że  na  stare  roki  móm  słaby  zdziyrż,  tóż  pieluchy 
potrzebujym. 

Miyjcie sie fajnie,  a używejcie  też tej pogody Jura 

OGRODNICTWO  ̂ Muszer 
Ustroń  Nierodzim,  ul. Wiejska  19, tel./fax  8547478 

POLECA  DUŻY  WYBÓR  ROŚLIN 
BALKONOWYC H  I  RABATOWYC H 
Z  MOŻLIWOŚCI Ą  POSADZENIA 

Z a p r a s z a my  od  9 . 00  do  1 8 . 00 
w  NIEDZIELE  i ŚWIĘTA  NIECZYNNE 

P O Z I O M O:  1) dziki  kot    łowca,  4)  kary  powód,  6)  wart  pała
ca,  8)  n a t c h n i e n ie  a r t ys t y,  9)  n o r w e s ka  m e t r o p o l i a, 
10)  za  parteru  na  piętro,  11) dzienniki,  tygodniki,  12)  indyjskie 
bóstwo,  13)  umartwianie  się,  14)  wróbel,  sikorka,  15)  ośrodek 
dyspozycyjny,  16)  kuchenny  mebel,  17)  dz ienny  w  sklepie, 
18) angielskie  piwo,  19)  bankowe  okienka,  20)  okres  w  dzie
jach. 

P I O N O W O:  1)  za  m ias tem,  2)  u m i e j ę t n o ść  p las tyczna, 
3)  metalowa  nakrętka,  4)  miejsce  napraw,  5)  chęć  wstąpienia, 
6)  n a c i ę c ie  na  o p o n i e,  7)  r o m a n s i d ł o,  11)  w i e s z c z, 
13)  system  pracy,  14)  nie  minus. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  l iczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  ha
sła  mija  12  maja  br. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  15 
W Y P A L A N I E  T R A W 

Nagrodę 30 zł otrzymuje HELENA  GLAŻEWSKA,  Ustroń, 
os.  M a n h a t an  3/32.  Zapraszamy  do  redakcj i. 

K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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