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Z N A C Z Ą C Y  K R O K 
Majowe  uroczystości  patriotyczne  rozpoczęła  w tym  roku  msza 

święta  w kościele  św.  Klemensa.  Wiernych,  którzy  wypełnili  ko
ściół, powitał  proboszcz  ks. kan. Antoni Sapota,  mówiąc  m.in.: 
 Na  tej modlitwie  chciałbym  szczególnie  przywitać  przedstawi
cieli  naszych  władz  miejskich:  burmistrza  Ireneusza  Szarca 
z żoną, przewodniczącą  Rady  Miasta  Emili ę Czembor,  radnych, 
przedstawicieli wszystkich zgromadzeń, stowarzyszeń, związków 
działających w Ustroniu. Witam przedstawiciela Urzędu Marszał
kowskiego  i Starostwa Powiatowego oraz poczty  sztandarowe. 
Odprawiający  mszę  przywitał  także  księdza Adriana Korczago 
z kościoła ewangelickoaugsburskiego  w Bladnicach  i  powiedział: 
 W Ustroniu uroczystości patriotyczne sąjednocześnie uroczysto
ściami ekumenicznymi. Nie dziwi nas to, że w kościele katolickim 
wygłasza  kazanie pastor, a w kościele ewangelickim  ksiądz kato
licki . Czymś naturalnym jest dla nas wspólna modlitwa  i wspólne 
błaganie  Boga  o pomyślność  dla nas,  dla  naszej małej  Ojczyzny 
Ustronia  i dla naszej wielkiej Ojczyzny jaką jest  Polska.  Gorąco 
zachęcam do wspólnej modlitwy, do wspólnego ofiarowania Bogu 
tego wszystkiego co nazywamy Ojczyzną. 

W kazaniu  ks. A. Korczago  mówił  m.in.: 
  [...] Przeżywamy  dzisiejsze uroczystości  w bardzo  konkretnym 
kontekście,  zbliżających  się  kolejnych  przełomowych  wydarzeń 
i tym razem, rzutujących nie tylko na dalsze losy naszej Ojczyzny, 
ale również przyszłe  oblicze całej Europy.  W tym  momencie  nie 
wolno  nam  zapomnieć  o trudzie jaki  włożono  pod  koniec  X V I I I 
wieku  w  tworzenie  pierwszej  w  Europie  ustawy  rządowej.  Nie
zwykle  nowatorskiego  dzieła jak  na  tamte  czasy    Konstytucji  3 
Maja. Pomimo  tego, że w praktycznym  wymiarze  obowiązywała 
krótko, została swego  rodzaju, moglibyśmy  powiedzieć,  skarbni
cą rodzącego się demokratycznego wymiaru życia Europejczyków. 
Była jednym  z pierwszych  kroków  ku  temu  procesowi.  Przypo
mnijmy sobie: dwuizbowy Sejm, w którym ustawy miały  zapadać 
większością głosów, w którym posłowie mieli  być  reprezentanta
mi całego narodu, zapewnienie wolności osobistej i wreszcie opieka 
nad mniejszościami narodowymi. Jak każda  ludzka ustawa posia
dała  także  swoje  niedoskonałości  i mankamenty,  ale  czyż  teraz, 
dzisiejsza cywilizacja, znajdująca się, jak to powiadamy, na o wie
le wyższym  poziomie  rozwoju,  tworzy  dokumenty  perfekcyjne? 
Zatem niewątpliwie możemy z dumą postrzegać ów znaczący krok 
ku  procesom,  które  nie  kończą  się,  trwają  i trwać  będą,  których 
uczestnikami  my  też  stać  się  możemy.  Czas  jest  wydobywać 
z siebie owo bogactwo, które możemy  wnosić do wspólnej  Euro
py. A zanurzamy się w grzęzawisku zatroskania, co w sposób zna
czący ogranicza naszą zdolność postrzegania  otaczającej nas  rze
czywistości. (...) Znam wiele konkretnych kontrargumentów, to wio
dąca melodyka naszej codzienności. Te troski, moglibyśmy  powie
dzieć, to nieproszony gość, którego niezbyt przyjemna dla nas wi
zyta  przyczynia  się  do  ciągle  silniejszego  zgorzknienia  naszego 
życia. Choć każdy z nas ma w sobie zakodowaną zdolność jak naj
szybszego  pożegnania  tego  gościa, jego  natręctwo  powoduje,  że 
sfrustrowani nie potrafimy pośrodku najrozmaitszych zaułków zło
żoności  naszego  dnia  codziennego,  dostrzec  owych  promieni 
wschodzącego słońca.  [...] 

(cd na str. 4) 

Pod  Pomnikiem  Pamięci.  Fot.  W.  Suchta 

P O  W E E K E N D Z I E 
Za nami długi weekend. W tym roku co prawda nie  maksymal

nie długi,  bo święto  3 Maja wypadło  w sobotę,  ale  i tak  były  to 
cztery wolne dni. Oczywiście w Ustroniu  liczymy w takich przy
padkach  na  przyjazd  gości.  Chyba  było  ich  wielu,  sądząc  cho
ciażby  po  ruchu  samochodowym  i  ilości  kupujących  w  piątek 
w  sklepach.  Obok  wypoczywających  rodzin,  swój  zlot  mieli  w 
Lipowcu zwolennicy carawaningu, kilkakrotnie przez miasto prze
jechało  kilkudziesięciu  motocyklistów  na  swych  lśniących  ma
szynach. Tłoczno było na Czantorii  i Równicy. Na brak gości nie 
narzekali  prowadzący  bary  i restauracje.  O  minionym  weeken
dzie burmistrz  Ireneusz Szarzeć  powiedział: 
 Przyjechało sporo gości, imprezy przygotowane przez miasto 
i  podmioty  gospodarcze  cieszyły  się  powodzeniem.  Mim o  że 
w sobotę  pogoda  zdecydowanie  nie dopisała,  to cały  weekend 
należy ocenić jako  bardzo dobry. Chcielibyśmy  w  przyszłości 
kontynuować  imprezy  odbywające  się  w  pierwszych  dniach 
maja. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystali podczas tego week
endu, zarówno odwiedzający Ustroń, jak też prowadzący dzia
łalność gospodarczą związaną z turystyką. Zależy nam na tym, 
aby goście do nas wracali, więc będziemy się starać  rozszerzać 
wachlarz imprez, tak by była to jak najszersza oferta.  (ws) 

TYCZKA NA RYNKU 
W  niedz ie lę  11  ma ja  o  godz. 

11.00  na  rynku  rozpoczną  się 
Międzynarodowe  Mistrzostwa 
Ustronia  w  Skoku  o  Tyczce. 
Zawody  rozpocznie  rywaliza
cja kobiet,  o  13.30  skakać  za
czną mężczyżn i. Udział wezmą 
reprezentanci  Czech, Słowacji 
i Polski. 

F.P.H.U.ALMEI 
SKUP  ZŁOMU 

I  METALI  KOLOROWYCH 
zaprasza 

NAJWYŻSZE  CENY  SKUPU 
W  REGIONIE 

przyjdź,  zobacz,  spraudź 
43450  Ustroń,  ul.  Fabryczna  7 
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PIERWSZE  REKORDY  ŻYCIOWE 
Od września ubiegłego roku w Klubie Sportowym  KuźniaInż

bud  funkcjonuje sekcja lekkiej atletyki, a konkretnie skoku o tycz
ce. Kierownikiem  sekcji  i trenerem jest  Marek  Konowoł.  Tycz
ka w Ustroniu  uprawiana  jest  od  lat w Szkole  Podstawowej 
w Lipowcu. Niestety chcąc startować w zawodach pod egidą  Pol
skiego Związku Lekkiej Atletyki  trzeba należeć do klubu  sporto
wego. Dotychczas tyczkarki z Lipowca należały do „Sprintu" Biel
skoBiała. Obecnie tyczkarki  i tyczkarze z Ustronia mogą  wystę
pować  pod  szyldem  ustrońskicgo  klubu.  Praktycznie  nadal  sek
cja działa przy  szkole w  Lipowcu. 
  Szkoleniem  objęto  kilkanaście  młodych  zawodniczek  i za
wodników. Wszystko zapowiada  się obiecująco   twierdzi  pre
zes  KużniInżbudu  Zdzisław  Kaczorowski.  Uważam,  że  nic 

Z.  Kaczorowski  wręcza  medal  najlepszej  tyczkarce  zawodów  A.  Bijok. 

nie  stoi  na  przeszkodzie,  by w naszym  klubi e  powstawały 
nowe  sekcje.  Osobiście  jestem  zwolennikiem  pomysłu,  by 
w  naszym  klubi e  była  sekcja  siatkówki  plażowej.  Przecież 
młodzież w Ustroniu  gra chętnie w siatkówkę, więc w  sposób 
naturaln y  można zachęcić  ich do występowania  w tej   odmia
nie  siatkówki. 

Swe  pierwsze  zawody  młode  tyczkarki  i tyczkarze  rozegrali 
1 maja  na  boisku  przy  szkole  w  Lipowcu.  Na  widowni  zasiadło 
sporo osób, głównie rodziny zawodników. Osiągnięto pierwsze ofi
cjalnie notowane rekordy życiowe. W sumie wystartowało  dwóch 
chłopców i cztery dziewczynki. Najgłośniej dopingowano  dziesię
cioletniego  Michała  Kłodę,  który  przeskoczył  180  cm.  Jego  ry
wal, starszy o dwa lata Tomasz Klyta , skoczył równe 200 cm. Bar
dziej zacięta  rywalizacja  panowała  wśród  dziewcząt z  roczników 
199091. Wygrała Agata  Bijok skacząc o tyczce na wysokość 250 
cm.  Kolejne  miejsca  zajęły:  2.  Magdalena  Molek  230  cm,  3. 
Justyna  Andrzejak   210 cm, Mart a  Andrzejak    190 cm. 

Dyplomy,  medale  i słodycze  wręczali  uczestnikom  konkursu 
Z. Kaczorowski  i M.  Konowoł. 
 W najbliższym czasie czekają nas mistrzostwa okręgu w  tych 
kategoriach  wiekowych  i nasi  zawodnicy  powinni  się w  nich 
liczyć  mówi Z. Kaczorowski.   Mamy  nadzieję, że w  perspek
tywi e paru  lat dochowamy  się zawodniczek  i zawodników  na 
poziomie  krajowym .  Ale  też  trzeba  się  liczyć  ze  zwiększony
mi kosztami  i przygotować się do tego organizacyjnie.  Marek 
Konowoł jest doświadczonym  i dobrym  trenerem. Potrafi wy
chować  zawodników.  Poza  tym  jest  dobrym  organizatorem 
i umie zarazić swym zapałem  innych. Charakterystyczne  jest 
chociażby  to, że dziewczęta,  któr e skakały  o tyczce w  Lipow
cu, obecnie studentki  AWF, korzystają  z tyczek, któr e są wła
snością  szkoły.  Okazuje  się  więc,  że  nawet  AWF  nie  potraf i 
zorganizować  tyczek.  Również  zasługą  trenera  Mark a  Ko
nowoła  są  organizowane  na  Rynku  Mistrzostwa  Ustronia 
w Skoku  o Tyczce, w których wystąpi  kadra  kraju ,  reprezen
tanci Czech  i Słowacji.  Na  razie  my staramy  się jedynie  uzu
pełniać  trenera, wspierać  jego  pomysły. 

Tekst  i zdjęcia: Wojsław  Suchta 
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Za  budynkiem  Urzędu  Miej
skiego przy ul.  Kochanowskie
go w Cieszynie,  kilka  lat  temu 
podczas robót ziemnych, natra
fiono  na  zabytkową  studnię. 
Przykrywała ja żelbetowa  pły
ta zasypana ziemią.  Studnia ma 
kamienne ocembrowanie, a do 
lustra wody jest  ok. 20  m. 

Hrabia  Krzysztoforski  był 
pierwszym  właścicielem  ka
mieniołomu  w Wiśle  Obłaźcu. 
Kamień  zaczęto  pozyskiwać 
tam prawie 80 lat temu na polu 
wykupionym od Józefa Śliwki. 
Skałę  kruszono  ręcznie  przy 
pomocy  łomów  i kilofów,  na
tomiast widłami  ładowano  ka
wałki  na wózki. 

•  •  • 

Popularny bar „Beczka" na Ku
balonce w  latach 30. miał  zgo
ła inny wygląd niż obecnie. Sta
ła  tam  pokaźnych  rozmiarów 
browarna  beka  i spełniała  rolę 
bufetu. Przykryta  była  blasza

nym  dachem  na  drewnianych 
słupach,  zwieńczonym...  mi
niaturą  Wieży  Piastowskiej. 

Występom  piłkarzy  Trójwsi 
Istebna  zawsze  towarzyszy 
grupa wiernych  kibiców.  Jako 
jedyni  bodaj  dopingują  swo
ich  graczy  przy  pomocy... 
trombity.  To  trzeba  po  prostu 
zobaczyć. 

•  •  • 

Pruchna należy do najstarszych 
cieszyńskich  wsi.  Powstała  za 
czasów  Mieszka  I i do  połowy 
XI V wieku była wsią książęcą. 
Wtedy  powstała  rycerska  osa

da  Mała  Pruchna.  W  następ
nym  wieku  „wielka"  Pruchna 
stała się własnością  szlachty. 

Muzeum  w Górkach  Wielkich 
ma  w  depozycie  wiele  pamią
tek  po  Zofii  Kossak.  Biurko, 
portrety,  drewniany  krzyżyk, 
srebrne  broszki  i inne  przeka
zała  rodzina  słynnej  pisarki. 

Od  jesieni  1999  r.  cieszyński 
oddział  ZUS  ma  nową  siedzi
bę. Powierzchnia użytkowa bu
dynku  wynosi  ponad  3100  m 
kw.,  a  kubatura  ponad  13,8 m 
sześć.  (nik ) 
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10 maja o godz.  17.00 w MDK „Prażakówka" odbędzie się kon
ferencja „Unia Europejska a Śląsk Cieszyński" zorganizowana przez 
Koło Lokalne Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci" w Ustroniu we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem  Informacji Europejskiej. 

•  •  • 

W  Dniu  Święta  Pracy  1 maja  pod  pomnikiem  przy  ratuszu 
spotkali sie działacze ustrońskiego koła ŚLD. Delegacja SLD zło
żyła pod  Pomnikiem  Pamięci  wiązankę kwiatów. Swą wiązankę 
złożył również uczestniczący w uroczystości  burmistrz  Ireneusz 
Szarzeć.  Po  złożeniu  kwiatów  Ludwik  Gembarzewski  przypo
mniał,  że  1 maja mija  58.  rocznica  wyzwolenia  Ustronia.  Wie
czorem członkowie  i sympatycy  SLD spotkali  się na majówce w 
lokalu  „Pod  Bocianem". 

Jest już  tradycją,  że z okazji  Dnia Ziemi  cz łonkowie  i sympatycy  Ustroń
skiego  Koła  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  wraz z rodzinami,  sadzą 
drzewka  w Dobce.  Również  w  tym  roku  25  kwietnia  spora  grupa  pod 
okiem  nadleśniczego  Leona  Mijała  posadziła  sadzonki  buka, jodły  i gru
szy  (z  myślą  o  zwierzętach)  niedaleko  pola  b iwakowego.  W  sadzeniu 
wzięła  też  udział  spora  grupka  dzieci  i młodzieży  gimnazjalnej  i  trzeba 
stwierdzić  z  radością,  że  co  roku  przedstawiciel i  na jmłodszego  pokole
nia jest  podczas  sadzenia  lasu więcej .  Na  zdjęciu  Zygmunt  Białas  przy
gotowuje  miejsce  pod  sadzonkę.  Fot. A.  Gadomska 

•  •  • 

Nieobojętni  na  los porzuconych  zwierząt mieszkańcy  Ustronia 
opiekują się pieskiem, który znaleziony został w  lutym tego roku. 
Biały, z brązowym grzbietem, gładką sierścią (wys. ok. 45 cm) czeka 
na właściciela. Już czas, żeby obdarzył miłością nowego pana, bo 
dobrzy  ludzie,  którzy go przygarnęli,  zajmują się jeszcze  innymi 
czworonogami.  Informacje pod numerem telefonu: 8544120. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Franciszka  Pietrzyk  lat 92  ul. Miedziana  6 

7. RODZINNY  RAJD  ROWEROWY 
W  niedzielę  18 maja  odbędzie  się już  7.  edycja  Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego. Rajd zorganizowany przez Wydział  Oświa
ty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu  pod 
patronatem  Burmistrza Miasta rozpocznie  się o  10.30 na  stadio
nie  KS  KuźniaInżbud,  a jego  18kilometrowa  trasa  przebiegać 
będzie  ze stadionu  przez  KrzywaniecLipowiec  z powrotem  na 
stadion.  W  Szkole  Podstawowej  w  Lipowcu  przygotowane  zo
stanie  miejsce  do  odpoczynku,  gdzie  będzie  można  się  czegoś 
napić  i z jeść  g rochówkę. 

Organizatorzy  przygotowali  nagrody i upominki  różnych  ro
dzajów  i kategorii:  dla  rajdowych  rodzin,  najmłodszych  uczest
ników jadących samodzielnie na rowerze, najstarszych  uczestni
ków  konkursów,  oraz dla wszystkich  uczestników  rajdu,  którzy 
wypełnią  „Los szczęścia". Zgłoszenia  przyjmowane będą od  14 
do  16 maja w godz. od 8.00 do  15.00 w Urzędzie Miasta pok. nr 
2, w dniu  imprezy od godz. 9.0010.00 w biurze rajdu na stadio
nie KuźniInżbudu.  (ag) 

29.04.2003  r. 
0  godz.  14.30  na  ul.  Kreta  zda
rzyła się kolizja. Zawinili  obydwaj 
uczestniczący  w  niej  mieszkańcy 
Ustronia    kierowca  fiata  126p 
1 renault  clio. 
1.05.2003  r. 
Na  ul. Sportowej zatrzymano  nie
trzeźwego  mieszkańca  Ustronia, 
prowadzącego  „malucha".  Wynik 
badania  0,52  prom. 
1.05.2003  r. 
O  godz.  17.40 kolizja na  skrzyżo
waniu  ulicy Równica z Turystycz
ną.  Ustroniak,  kierowca  fiata  uno 
nie  zapanował  na  zakręcie  nad 
pojazdem  i uderzył  w  motocykli
stę, również mieszkańca  Ustronia. 
2.05.2003  r. 
Około  4  na  ul.  Sztwiertni  niezna
ny  kierowca  jadący  fiatem  126p 
uderzył  w płot  prywatnej  posesji i 
odjechał. 
2.05.2003  r. 
W  nocy  skradziono  komplet  kół 
z  fiata  seicento,  którego  na  os. 

Centrum  zaparkował  mieszkaniec 
Częstochowy. 
3.05.2003 r. 
O  godz.  13.30  doszło  do  stłuczki 
na  ul. 3 Maja. Kierowca  VW  jetta 
mieszkaniec  Wisły,  włączając  się 
do  ruchu  zajechał  drogę  innemu 
pojazdowi.  Niewiadomo,  jaki  sa
mochód,  jako  drugi  uczestniczył 
w  kolizji .  Jego  kierowca  uderzył 
w  voltzwagena  i mimo  że  nie  był 
sprawcą  zdarzenia,  uciekł. 
5.05.2003 r. 
Zgłoszono,  że  między  3 a 5  maja 
ukradziono  komplet  ko łpaków 
z należącego do mieszkańca  Ustro
nia  opla  astry.  Samochód  stał  na 
parkingu  os.  Centrum. 
5.05.2003 r. 
O  godz.  17.45  na  ul.  Katowickiej 
renault megane prowadzony  przez 
obywatela  Niemiec  potrącił  sarnę, 
która  niespodziewanie  wbiegła  na 
jezdnię. 
5.0.5.2003  r. 
O  godz.  18.55  zatrzymano  nie
trzeźwego  kierowcę fiata 126p, 
mieszkańca  Ustronia.  Wynik  bada
nia    1,42  prom.  ( i m) 

S T R A Ż  M I E J S K A 
Straż  Miejska  prowadzi  na  bie

żąco kontrole  porządkowe  posesji 
odnośnie  przestrzegania  uchwały 
Rady  Miasta o utrzymaniu  czysto
ści  i porządku  w  mieście.  Podob
nie stale patrolowane  są  wszystkie 
miejsca  w mieście  chętnie  odwie
dzane  przez mieszkańców  i wcza
sowiczów,  takie jak  parki  i  tereny 
zielone  nad  rzeką  Wisłą.  Kontrole 
te  są  prowadzone  we  wszystkich 
dzielnicach  naszego  miasta. 

3  Maja  Straż  Miejska  zabezpie
czała pod względem  porządkowym 
Piknik Majowy na rynku, który trwał 
od  16.00 do  22.15.  Nie  odnotowa
no wtedy żadnych  interwencji. 

W soboę na rynku  zainstalowano 
przenośne punkty sprzedaży.  Straż
nicy  sprawdzali,  czy  osoby  prowa
dzące  handel  posiadają  wszystkie 
wymagane zezwolenia. Podobnie w 
innych punktach miasta, w  których, 
w  związku z rozpoczynającym  się 

sezonem  i sprzyjającąaurą, urucho
miono  podobne  punkty,  sprawdza
no stosowne zezwolenia  na  prowa
dzenie  działalności  oraz  sanitarne 
i lokalizacyjne. 

Ze  względu  na  przedłużony 
weekend  wiele osób  zdecydowało 
się  na  wypoczynek  w łaśn ie 
w Ustroniu. Miasto było świadkiem 
prawdziwego  najazdu  zmotoryzo
wanych gości, jednak obyło się bez 
interwencji, stąd jednoznaczna  oce
na ustrońskiej  Straży  Miejskiej, że 
majowy  długi  weekend  należał  do 
zdecydowanie  spokojnych,  (ag) 

N A J T A N I E J 
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47e 

(obok  ko'ektury  Lotto) 

tel. / łax: 854  53  98 
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POSZUKUJEMY 
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teł.  (033) 8165930,  0502  571  050 
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Z N A C Z Ą C Y  K R O K 
(dok.  ze  str.  1) 

Nie wolno  zapomnieć  o Bożej bytności  wśród  nas. O  miłości, 
która  opuszcza  niebiosa  i ofiarowuje siebie,  by  dać  człowiekowi 
możliwość wydobycia z owego jednokierunkowego,  pejoratywne
go postrzegania wymiaru  troski,  nareszcie dostrzegając pozytyw
ny aspekt tego pojęcia. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus  podpowia
da  nam  dzis iaj,  że  s łowo  „ t roska"  nic  zawiera  w  sobie jedyn ie  ne
gatywnych konotacji, posiada także bardzo pozytywny aspekt, który 
należy  rozwijać, by  rozkwitał  w życiu  całego narodu. Ten  aspekt 
jesteśmy  w stanie wydobyć jednakże  tylko  i wyłącznie  wówczas, 
gdy  troska  o nas  samych  zostanie  zastąpiona troską  o  Królestwo 
Nie z Tego Świata, Jego Królestwo, Boże Królestwo. Miast  stałe
go zamartwiania  się, zacznijmy w naszym  codziennym  życiu  tro
skę o miejsce,  na którym  Bóg nas postawił,  o nasz ziemski  dom, 
o nasząwspólnąojczyznę, wyrażać w formie dbałości, zabiegania, 
zaangażowania,  zacięcia  dla  sprawy,  zapału.  Nie  tylko  na  płasz
czyźnie werbalnego,  hasłowego  wyrażania  tych  treści, ale  przede 
wszystkim  poszukując  płaszczyzn  przełożenia  owych  pięknych 
haseł  na  szarą  codzienność,  dbając o  dom,  teren  wokół  mojego 
domu, wyrażając się z zapałem na rzecz mojego miasta, w którym 
przyszło mi żyć, troszcząc się o urokliwy skrawek ziemi, na której 
wolno nam zapisywać historię nie tylko naszego życia, ale historię 
całego narodu, którego częściąjesteśmy. Skarby tej ziemi, która w 
obecnym  okresie  ekspandowała  pełnią  życia  w  ten  wielkanocny, 
majowy czas po to, by z owego  zgnuśnienia  nas wyrwać  i pocią
gnąć ku życiu.  [...] 

Kazanie wygłosił  ks. A.  Korczago.  Fot. W.  Suchta 

Mimo  wszystko,  wbrew  wszystkiemu  podejmować  z  odwagą 
zadania,  które  są  przed  nami,  wiedząc,  że  również  my  możemy 
dokonać  wielkich  rzeczy.  Że  nie jesteśmy, jak  to  opisali,  drugo
rzędnym  parobkiem  współczesnej  Europy,  ale  możemy  do  niej 
wkraczać  z  podniesionym  czołem,  z dumą  tego,  czego  nie  tylko 
dokonywaliśmy  w  przeciągu  wieków,  ale  tego,  co możemy  two
rzyć  stale  na  nowo,  co  możemy  wnieść  i czym  możemy  zarażać 
współczesnych  Europejczyków. Także ich upominać, żeby nie tyl
ko w  sobie samych  upatrywali  sukcesu  dnia  dzisiejszego, ale  po
trafil i dostrzec,  że tym sukcesom  towarzyszy  przychylne  spojrze
nie Boga, który swoim błogosławieństwem  chce ogarnąć tych, któ
rzy czerpią z właściwego  źródła. 

Po mszy  świętej  w intencji  Ojczyzny  przemaszerowano  pocho
dem pod  Pomnik  Pamięci.  Pochód  idący  ul. Daszyńskiego  otwie
rała  orkiestra.  Już  pod  pomnikiem  stanęły  poczty  sztandarowe 
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  z Nierodzimia  i Kuźni  Ustroń,  Polskiego  Stron
nictwa  Ludowego,  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawo
dowego  „  Solidarność  " Kuźni  Ustroń,  Szkoły  Podstawowej  nr  2. 
Mimo  dokuczliwego  zimna  i padającego  deszczu  w  uroczystości 
licznie  uczestniczyli  mieszkańcy  a także  delegacje  reprezentują
ce samorząd  miejski  i wojewódzki,  partie  polityczne,  organiza
cje  kombatanckie,  zakłady  pracy,  szkoły.  Przy  dźwięku  syreny 
uczczono  pamięć  naszych  przodków,  walczących  nie  tylko  orę
żem  o dobro  Ojczyzny.  Orkiestra  KWK  „  Pniówek  "pod  dyrekcją 
Janusza  Śmietany  zagrała  Mazurka  Dąbrowskiego.  Następnie 
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Pochodem  udano  się pod  Pomnik  Pamięci.  Fot. W.  Suchta 

przemówienie  wygłosił  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  w  którym 
mówił  m. in.: 

Każdy naród ma w swej historii  ważne daty, które przez  poko
lenia urastają do rangi symbolu,  taką datąjest z pewnością  dzień 
3 maja roku  1791. Uchwalona 212  lat temu Konstytucja  zawiera 
wskazania,  które zawsze będą miały aktualną wymowę.  Ocenia
jąc z perspektywy  stuleci  trwałe  wartości  Konstytucji  i dostrze
gając  słabe  jej  strony,  pamiętać  musimy,  że  rodziła  się  ona 
w warunkach  niezwykłych  i że była pierwszym  tego rodzaju do
kumentem w Europie. Jej pozycja w tradycji politycznej europej
skiej, jak  i naszej ojczystej, zasługuje na najwyższe uznanie.  (...) 

Proces zapoczątkowany w  1791 roku powinien owocować przy
jęciem  Polski  do  Unii  Europejskiej.  Historia  zatoczy  koło 
i 7 czerwca 2003 roku  Polacy staną przed wyborem,  który  zawa
ży  na  przyszłości  następnych  pokoleń.  (...)  Obchodzone  przed 
dwoma dniami Święto Pracy jest obecnie świętem zarówno  ludzi 
pracujących jak  i bezrobotnych, którzy owej pracy usilnie poszu
kują. Przy  obecnej  stopie  bezrobocia jest  to  smutne  święto,  pa
trząc jednak  w przyszłość widzimy  realne perspektywy  rysujące 
się przed  Polską w strukturach  Unii  Europejskiej. 

Ustrój  zapisany  w  Konstytucji  3  Maja  był  ustrojem  państwa 
wolnych  obywateli.  Swoją myślą wybiegał  co najmniej pół  wie
ku naprzód. Dzisiaj historia znów stawia przed nami pytanie: czy 
potrafimy zająć należne nam miejsce w wolnej rodzinie  wolnych 
narodów?  Po  dwóch  stuleciach  przejmujemy  wielkie  dziedzic
two.  Nie  możemy  go  zmarnować.  Idea  wolnej  i  silnej  Polski 
 pełnoprawnego członka rodziny europejskiej  powinna stać się 
ideą  każdego  Polaka,  któremu  leży  na sercu  dobro  Ojczyzny. 

Przy  wtórze  werbli  reprezentacje  różnych  środowisk  złożyły  pod 
pomnikiem  okolicznościowe  wiązanki.  Z  kwiatami  podchodzili: 
przedstawiciele  samorządowych  władz  miejskich  i  wojewódzkich, 
duchowni,  delegacje  orgaznizacji  kombatanckich  i  społecznych, 
funkcjonariusze  policji  i straży  granicznej,  przedstawiciele  za
kładów  pracy,  partii  politycznych,  uczniowie  ustrońskich  szkól, 
mieszkańcy.  Monik a  Niemiec 

Dziś prawie wszystkie  ustrońskie  szkoły wysyłają swoje  delegacje  na  obcho
dy świąt  narodowych.  Fot. W.  Suchta 
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W  miniony  przed łużony  w e e k e n d  ob legane  były  w  Ustroniu  wszys tk ie 
mie jsca  nada jące  się  do  parkowan ia .  Im  bl iżej  cen t rum,  t y m  bardz ie j 
było  t łoczno.  Fot.  A.  G a d o m s k a 

W  dawnym 

Prezentuję kolejną fotografię pierwszomajową, których  zacho
wało się w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  bardzo dużo, ale  ta 
jedna ma dla mnie charakter  szczególny. 

Otóż, najdawniejsze moje wspomnienia  związane z tym  świę
tem  dotyczą  uczestnictwa  w pochodzie  wraz z uczniami  Szkoły 
Podstawowej  nr  1,  do  której  uczęszczałam.  Będąc  w  czwartej 
klasie wykonywaliśmy  ogromne,  kolorowe  słoneczniki  z  karto
nu,  które  przymocowywaliśmy  samodzielnie  do  długiego  kija. 
Oczywiście  ta żmudna praca była realizowana z myślą o udziale 
wraz z tym  dziełem  w pochodzie.  Niestety,  dla mnie  ten  występ 
skończył się bardzo niefortunnie, ponieważ imponującej wielko
ści  słonecznik  w  trakcie  pochodu  spadł  mi  z  kija,  toteż moi  ró
wieśnicy nieśli wysoko swoje kwiaty, a ja głowę słonecznika  trzy
małam pod pachą  i z wyjątkowo nieszczęśliwą miną szłam dalej. 
Wydawało  mi  się wówczas,  że  spotkało  mnie  wielkie  nieszczę
ście,  a  wydarzenie  to  pamiętam  do  dziś.  Pozostałe  pochody, 
z pewnością już nie tak niefortunne, zatarły mi się w  pamięci. 

Jakież  było  moje  zdziwienie,  gdy  w  poszukiwaniu  fotografii 
do tego cyklu w jednym  z albumów znajdujących się w  Muzeum 
natrafiłam  na  zdjęcie  z  1967  r.,  na  którym  ujęto  mój  pechowy 
udział w manifestacji pierwszomajowej. Łatwo tam mnie  rozpo
znać,  bo  tylko ja  trzymam  słonecznik  w  ręce,  pozostałe  dzieci 
dumnie  niosą je  na  kijach  wysoko, jakby  kwiaty  chciały  wzbić 
się w niebo. 

I  tak  przekonałam  się,  że  nigdy  nie  można  być  pewnym,  czy 
ktoś zupełnie przypadkowo  nie dokumentuje naszych  poczynań 
i  może  gdzieś  tam  po  latach  okaże  się,  że  posiadamy  świadka 
koronnego w tej  lub  innej sprawie.  Lidi a  Szkaradnik 
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K S E R O K O P I A R K I 
SPRZEDAŻ 
SERWIS 
WYNAJEM 
KSEROKOPIE 

MAJOWO  DESZCZOWO 
Po dwóch dniach prawdziwie  letniej aury, druga połowa majo

wego  „weekendu" zaczęła  się niestety  deszczową  i chłodną  po
godą. W sobotę tuż przed  16.00 na ustrońskim  rynku poza obsłu
gą techniczną Pikniku Majowego i czekających na klientów sprze
dawców spod znaku napoju z pianką, nie było praktycznie  niko
go.  I trudno  się dziwić    deszcz  i raptowny  spadek  temperatury 
oraz ciśnienia atmosferycznego, nie zachęcały  do udziału  w  im
prezach  plenerowych. 

O  16.00 dyrektor  MDK  „Prażakówka"  Barbara  Nawrotek
Żmijewska  rozpoczęła  Piknik  Majowy  mówiąc do pustych  ła
wek  i nielicznych,  rozproszonych  po  całym  rynku  osób,  przy
glądających się imprezie  i pewnie zastanawiających się, czy prze
stanie padać.  I trzeba przyznać   przestało. Już na początku wy
stępu  czeskiej  orkiestry  dętej  „Terlićanka"  deszcz  ustał.  Nie
śmiało zaczęło świecić słońce, a miejsca przed estradą na  rynku 
zaczęły  się wypełniać.  Pogodne  utwory dechovej  hudby  i zapa
chy  rozchodzące  się ze  stoisk  rozmieszczonych  na  płycie  ryn
ku, stopniowo  przyciągały w pobliże estrady  coraz więcej osób 
spragnionych  tego  typu  weekendowego  relaksu.  Bawiono  się 
bez względu  na  wiek   publiczność  była  typowo  wielopokole
niowa  i familijna. Tym  też zapewne  należy  tłumaczyć  brak  ja
kichkolwiek  ekscesów, dzięki  czemu służby  porządkowe  miały 
spokojny  wieczór. 

Stopniowo dochodzącą na rynek publiczność bawiła  następnie 
kapela „Levusi", grająca przeboje tak popularnych  wykonawców 
jak „Czerwone Gitary", „The Beatles", „Piersi" i Rudi  Schubert. 
Wieczorem na rockową nutę utwory zespołów „Lady Punk", „Per
fect" i „Combi" grał zespół  „Abstrakt".  (ag) 

Specjalnie  dla  amatorów  „dechovki"  zaświeciło  słońce.  Fot. A.  Gadomska 
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0  U Z D R O W I S K U 
25 i 30 kwietnia odbyła się w dwóch częściach sesja Rady  Mia

sta. Obrady  prowadziła  przewodnicząca RM  Emili a  Czembor. 
Radni  spotkali  się 25 kwietnia,  aby podjąć uchwałę  dotyczącą 

ustanowienia  trzech dodatkowych obwodów do głosowania przed 
czerwcowym  referendum. Ten dodatkowy  termin  sesji  podykto
wany  był  koniecznością  podjęcia  stosownej  uchwały  przed  26 
kwietn ia.  O  o b o w i ą z u j ą c ym  ka lendarzu  przed  re fe rendum  rad
nych  informował naczelnik Wydziału Obywatelskiego  UM  Cze
sław Gluza. Powstaną więc trzy dodatkowe obwody w Przedsię
biorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń", Szpitalu  Reumatologicznym 
1 Śląskim Centrum  Rehabilitacji. 

Ponownie  radni spotkali się na tej sesji 30 kwietnia. W jednym 
z  pierwszych  punktów  obrad  przedstawiono  informacje o  lecz
nictwie  uzdrowiskowym  i bazie  turystycznej w  Ustroniu.  Radni 
otrzymali odpowiednie materiały przygotowane przez Naczelne
go Lekarza  Uzdrowiska  dr. Karol a  Grzybowskiego. 

W  Ustroniu  działa  7  zakładów  lecznictwa  uzdrowiskowego: 
Sanatorium  i Szpital  Uzdrowiskowy  „Równica"  oraz  sanatoria 
uzdrowiskowe:  „Kos"  z  oddziałami  w  budynkach  „Narcyz" 
i „Rosomak", a także sanatoria uzdrowiskowe „Elektron",  „Róża", 
„Malwa", „Złocień" oraz Centrum  Diagnostyki  Medycznej  i Re
habilitacji. Łącznie jest  to 2028 miejsc. W związku z przejęciem 
budynków  hotelowych  „Narcyz"  i „Rosomak"  baza  noclegowa 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń" zwiększyła się o 340 
miejsc. 

Zakłady  lecznictwa  uzdrowiskowego  uzyskały  wpis  do  reje
stru  prowadzonego  przez  Wojewodę  Śląskiego jako  niepublicz
ne zakłady opieki  zdrowotnej. Zakłady  te są również wpisane  do 
miejscowego rejestru zakładów  lecznictwa  uzdrowiskowego. 

W  informacji czytamy  także  m.in.: 
Ustroń  jest  obecnie  jednym  z  bardziej  znaczących  ośrodków 

rehabilitacji  medycznej,  gdyż  w sumie  zakłady  lecznictwa  uzdro
wiskowego,  Śląski  Szpital  ReumatologicznoRehabilitacyjny  oraz 
Śląskie  Centrum  Rehabilitacyjne  dysponują  2508  miejscami. 

Sanatoria  uzdrowiskowe  mające  siedzibą  w Ustroniu  podpisa
ły  w  roku  2002  umowy  z  14.  Regionalnymi  Kasami  Chorych, 
z Zakładem  Ubezpieczeń  Społecznych  (Przedsiębiorstwo  Uzdro
wiskowe  i Sanatorium  Uzdrowiskowe  „Róża")  oraz  powiatowy
mi  Centrami  Pomocy  Rodzinie.  Liczba  kuracjuszy  i  pacjentów 
w  roku  2002  w sanatoriach  uzdrowiskowych  wyniosła  26.327, 
w  tym  15.339  ubezpieczonych  kierowanych  przez  kasy  chorych. 
Niewielka  liczba  ok.  300  osób  była  kierowana  przez  Powiatowe 
Centra  Pomocy  Rodzinie  oraz  2.747  przez  ZUS  w ramach  pre
wencji  rentowej.  Pozostałą  liczbę  kuracjuszy  tj.  7.941  stanowili 
kuracjusze  prywatni. 

Ponadto  Śląski  Szpital  ReumatologicznoRehabilitacyjny  przy
jął  do  swoich  oddziałów  reumatologicznych  i  chirurgicznych 
6300  pacjentów  a  Śląskie  Centrum  Rehabilitacyjne  (dawniej 
„Repty")  2150.  Tak  więc  łączna  liczba  pacjentów  szpitalnych 
i  kuracjuszy  sanatoryjnych  w systemie  stacjonarnym  wyniosła 
w 2002  r. 34.777.  Powyższa  liczbę  należy  uzupełnić  o 3.029  pa
cjentów  ambulatoryjnych  korzystających  z  porad  Przychodni 
Uzdrowiskowej. 

Przed  rozpoczęciem  obrad  miała  miejsce  miła  uroczytość.  Z  okazji  okrą
głej  rocznicy  urodzin  wręczono  radnemu  Stefanowi  Bałdysowi  kwiaty 
i  odśpiewano  „Sto  lat"  Fot. W.  Suchta 
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Na  rok  2003  Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  i pozostałe  sa
natoria  uzdrowiskowe  zawarły  umowy  z  14.  Oddziałami  Woje
wódzkimi  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przewidując  leczenie 
19.004  kuracjuszy.  Śląski  Szpital  ReumatologicznoRehabilita
cyjny  zawarł  kontrakt  na  leczenie  5.200  pacjentów,  a  Śląskie 
Centrum  Rehabilitacyjne  2.250.  W przeliczeniu  na  osoby  stano
wi  to  wzrost  23,9%  natomiast  efekt  ekonomiczny  będzie  wyższy 
o  8,4%  z  uwagi  na  to,  że  czas  trwania  turnusu  został  skrócony 
z  24  do  21  dni.  Liczba  osobodni  w  roku  2002  wykonanych  na 
rzecz  pacjentów  kas  chorych  wynosiła  368.136.  Przewidywana 
liczba  w roku  2003  wynosi  399.084. 

Wzrośnie  również  ilość  pacjentów  kierowanych  przez  ZUS 
0  1453. 

W  sektorze  uzdrowiskowym  ogółem  jest  zatrudnionych  755 
osób,  w  tym  395  personelu  medycznego,  a  w  Śląskim  Szpitalu 
ReumatologicznoRehabilitacyjnym  355,  w  tym  225  personelu 
medycznego.  Łącznie  w zakładach  stacjonarnych  opieki  zdrowot
nej  zatrudnionych  jest  1110 osób,  w tym  620 personelu  medycz
nego. 

Uzdrowiskowy  Zakład  Przyrodoleczniczy  osiągnął  możliwość 
wykonywania  4800  zabiegów  dziennie,  tj.  1.400  tys.  rocznie. 
W  roku  2002  w zakładzie  wykonywano  ok.  1.130  tys.  zabiegów, 
w tym  996  tys. dla pacjentów  stacjonarnych  z sanatoriów  Przed
siębiorstwa  Uzdrowiskowego,  75,5  tys.  zabiegów  dla  pacjentów 
ambulatoryjnych,  w tym ok.  10 tys. pacjentów  kierowanych  przez 
lekarzy  innych  sanatoriów  ustrońskich.  Liczba  osób  korzystają
cych  z  kąpieli  leczniczych  w  basenie  wyniosła  w  roku  2002  ok. 
57.5  tys. Przewiduje  się,  że  w roku  2003  ilość zabiegów  zwiększy 
się  do  1.345  tys.,  w  tym  1.200  tys.  dla  własnych  pacjentów  sta
cjonarnych  Przedsiębiorstwa  oraz  85  tys.  zabiegów  dla  pacjen
tów  pozostałych  sanatoriów  i  innych  zgłaszających  się 
w trybie  ambulatoryjnym. 

Marzena  Szczotka  w  imieniu  Komisji  Ochrony  Środowiska 
1 Lecznictwa Uzdrowiskowego stwierdziła, że przedstawiony  ma
teriał  napawa  optymizmem,  dobrze  też  wróży  na  przyszłość. 
Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  prowadzone  jest  wzorowo, 
a najlepiej świadczą  o  tym  pacjenci,  którzy  do  Ustronia  chętnie 
powracają. 

E. Czembor pytała o plany inwestycyjne. K. Grzybowski  stwier
dził,  że  obiekty  uzdrowiskowe  w  Ustroniu  budowano  szybko 
i  bez  luksusów.  Jednak  wygląd  i  kondycja  innych  uzdrowisk 
w  Polsce  jest  znacznie  gorsza.  Obecne  inwestycje  to  przede 
wszystkim podwyższanie standardu. Co roku modernizuje się  10% 
bazy. Przejmowane przez Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  pira
midy mają często  instalacje z lat 70. wymagające wymiany. Zde
cydowano się na wymianę kotłów  i kaloryferów, gdyż koszty  zu
żytego  gazu  to  obecnie  aż  7%  wydatków.  Konieczne  jest  także 
wykonanie zaleceń przeciwpożarowych,  co pochłonie  1.500.000 
zł. W odleglejszym  horyzoncie  czasowym  planowana jest  budo
wa jeszcze jednego  basenu  leczniczego.  Ponadto  remontowana 
jest „Róża" z widocznym  efektem, wyremontowano  „Elektron". 

Stanisław  Malin a  chciał  się  dowiedzieć  czy  ZUS  refunduje 
taksę klimatyczną  czy też jest tym obciążany kuracjusz. K. Grzy
bowski  odpowiadał,  że  ZUS  refunduje wydatki  z  tytułu  podat
ków  lokalnych.  Wiesława  Śliża  natomiast  interesowało,  na  któ
rym  miejscu  w  Polsce  plasuje  się  Ustroń  jako  uzdrowisko. 
W  odpowiedzi  K.  Grzybowski  mówił,  że  przypuszczalnie  pod 
względem  ilości  pacjentów  jest  to  trzecie  lub  czwarte  miejsce 
w  kraju, natomiast  posiadamy  największy zakład  przyrodolecz
niczy w Polsce, a kto wie czy nie na  świecie. 

E.  Czembor  pytała  o  przygotowanie  naszych  sanatoriów  do 
funkcjonowania w  Unii  Europejskiej. K. Grzybowski  zapewnił, 
że  pod  względem  ekologii  na  pewno  nie  odstajemy  od  standar
dów  UE.  Jeżeli  mogą  pojawić  się jakiekolwiek  zastrzeżenia  to 
tylko  dotyczące  dwuosobowych  pokojów  o wysokości  260  cm. 
Zapewne  wtedy  trzeba  będzie  przerobić je  na pokoje  jednooso
bowe. 

K.  Grzybowski  poinformował  również  radnych,  że  Przedsię
biorstwo  Uzdrowiskowe  jest  zabezpieczone  na  rok  2003.  60% 
dochodów  pochodzi  z pieniędzy publicznych,  reszta od  kuracju
szy prywatnych  i z działalności gospodarczej. Obecnie sektor  lecz
nictwa uzdrowiskowego jest największym pracodawcąw mieście 
i co napawa optymizmem, chyba nie będzie w tym roku  zwolnień 
grupowych  pracowników.  Wojsław  Suchta 

(Dokończenie  relacji  z sesji  RM  za  tydzień.) 
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L.  Barczuk  • znakomita  choć  młodziutka.  Fot.  A.  Gadomska 

WIOSENNY  KONCERT 
24 kwietnia w MDK „Prażakówka" odbył się Koncert  Wiosenny 

w wykonaniu  uczniów Ogniska  Muzycznego  TKA . 
  Koncerty  Wiosenne  to  ju ż  tradycj a    spotykamy  się  po  raz 
piąty   stwierdziła witając publiczność dyrektor Michalin a  Zwo
lińska.   Tradycj ą  tych  koncertów jest  również  fakt , że zawsze 
gościmy  wtedy  młodych  muzyków  z sąsiednich  szkół  muzycz
nych. W tym roku naszymi gośćmi będą uczniowie z klasy  tletu 
i klasy gitary  wiślańskiej   Szkoły  Muzycznej   I Stopnia. 

Koncert otworzył Jakub Pinkas (klarnet) i Marci n Heller  (akor
deon), którzy wykonali  „Odę do radości" Ludwika van  Beethove
na. Następnie  Katarzyna  Hussar   zagrała  dwa  mazurki  Chopina. 
Młoda pianistka, prezentuje z koncertu na koncert w sposób  coraz 
dojrzalszy coraz trudniejsze  utwory. 

Gościnnie występująca uczennica z klasy gitary Małgorzaty  Gro
borz wiślańskiej  Szkoły  Muzycznej  I  Stopnia  Alicj a  Staniek  za
grała  Sonatinę  emoll  F.  Carul lego  i  „Cold  Finger  Blues" 

Szczepienie  psów 
przeciwko  wściekliźnie 
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 Spożywczy   Klub 

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. BrachaczekPuzoii, ul.Szpitalna 
Jelenica  14 maja  13.0013.30  „Pod  Wiaduktem" 

14.15  P. Cieślar,  U Jonka  na  Kępie 
8.0012.00  Przychodnia  Weterynaryjna 
14.0017.0  Ustroń, ul. Grażyńskiego  5 
8.009.30  P. Cichy,  ul. Akacjowa  60 
10.3011.00  P. Kurzok  Wirsztat Samochodowy 
13.30  P. Śliwka,  ul. Polańska  32 

16 maja  11.4012.00  P. Szkaradnik, ul. Wczasowa  14 
16 maja  13.00  P. Pasterny 
16 maja  14.30  Sklep  Spożywczy 

15.00  Dobka  Ślepa  PKS 

Centrum  15 maja 

Poniwiec  16 maja 
Polana  16 maja 

Jaszowiec 
Równica 
Dobka 

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. 
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A. Linnemana. Zaraz potem Alicj a Nogowczyk  wykonała na  key
boardzie  „Jak długo na  Wawelu". 

Ponieważ wykonawców  było bardzo wielu, organizatorzy  kon
certu  wybrali  utwory  stosunkowo  krótkie,  żeby  wszyscy  mogli 
się zaprezentować. Na scenie następowały  zmiany jak w  kalejdo
skopie.  Ogromnie  też  różnorodny  był  program  koncertu.  Obok 
jak najbardziej klasycznych,  czy jak wolą niektórzy   poważnych 
utworów, młodzież wykonywała  standardy jazzowe a nawet  prze
boje muzyki  popularnej. 

Monik a  Raszka  zagrała  na  fortepianie „Swing"  C.  Strommena, 
a Tomasz  Nogowczyk  wykonał  na akordeonie  „Płynie  Wisła  pły
nie".  Izabela  Kuś  zaprezentowała  na keyboardzie  utwór  „M r  Blu
es". 

Był  i duet  fletów  poprzecznych.  Dorota  Twardzi k  ze  swoim 
nauczycielem  Markie m  Walicą  zagrała  utwór  Ballet  Pretoriusa 
na dwa  flety. Monik a  Bem  i Anna  Waluś wykonały  na  fortepia
nie ragi  M.  Cornicka. 

Nie zabrakło tego dnia utworów gitarowych. Estera Cienciała wy
konała Sonatinę Cdur cz. I F. Molino oraz „Littl e Clown's  ragtime". 

Michał  Kłoda  zaprezentował  na  keyboardzie  piosenkę  „Tico 
Tico". Następnie Agnieszka Cieplińska  świetnie zagrała na  forte
pianie standard jazzowy  „Fly  Me  to the  Moon". 

Kolejny  duet  fortepianowy:  Łukasz  Piwowarski  i  Krzysztof 
Wasiak wykonał  dwa  ragi  M.  Cornicka. 

Katarzyn a  Tyrn a  zagrała  na skrzypcach  „Kołysankę"  Grażyny 
Bacewicz z fortepianowym akompaniamentem  K. Hussar.  Marci n 
Stawiarz zaprezentował na fortepianie Sonatinę D.  Kabalewskiego. 

Następnie wystąpił kolejny gość z Wisły. Lidi a  Barczuk z klasy 
fletu Teresy Janasik,  laureatka  IV miejsca na ogólnopolskim  kon
kursie  w  Oławie,  zagrała  Bouree  J.A.Hassę  oraz melodię  meksy
kańską „L a  Jesusita". 

Po tej porcji  klasycznego  brzmienia  usłyszeliśmy  piosenkę  Sta
churskiego  „Gdy  zapłaczesz"  w  wykonaniu  Estery  Holeksy  na 
keyboardzie. 

Maciej   Bobola wykonał  ze swadą  i uczuciem  tak niegdyś  popu
larny  „Romance  d'amour"  V. Gomeza,  za  co  został  nagrodzony 
zasłużoną burzą  oklasków. 

Natalia  Kolarczyk  i Anna  Kozub  zagrały  w  duecie  Synkopy 
klasyczne  i Rag w starym  stylu  M.  Cornicka. 

Występująca gościnnie  Martyn a  Kubaczka  z  Wisły  wykonała 
na  flecie poprzecznym  przepiękną  Polkę S.  Rachmaninowa. 

Dawid  Łuczak  zagrał  na  keyboardzie  Etiudę  Dzikowskiego, 
a  Marci n  Heller   sławny  walc J. Straussa  „Wiedeńska  krew".  Ja
nina  Rąpel  wykonała  na  fortepianie standard  „Let  Me Try  Aga
in", a Szymon  Kubala  J.  Kardoso  „Laureana"  oraz  menueta  D
dur  op.  11 nr  5 Fernando  Sora. 

Usłyszeliśmy  również sławny „Poranek" E. Griega w  transkryp
cji na keyboard  w wykonaniu  Katarzyn y  Podkańskiej. 

Na zakończenie  publiczność  otrzymała  solidną porcję  klasyki, 
  był  to  niezwykle  trudny,  zarazem  efektowny  Polonez  esmoll 
op.  26  nr  2  Fryderyka  Chopina  w  wykonaniu  zamykającej  kon
cert  K.  Hussar.  Dzięki  temu,  bardzo już  poważnemu  utworowi, 
często granemu  w salach  koncertowych  całego świata,  wymaga
jącemu  sporych  umiejętności  od  wykonawcy,  usłyszeliśmy  jak 
wiele  można  osiągnąć, poznając grę na  ulubionym  instrumencie 
w  ustrońskim  ognisku.  Anna  Gadomska 

E.  Cienciała.  Fot.  A.  Gadomska 
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Na  Rówienkach  ustawiono  skocznię.  Niektórzy  zawodnicy  szybowali  kil
kanaście  metrów.  Fot.  W.  Suchta 

ZJAZD  Z  CZANTORII 
3 i 4 maja po raz czwarty na stoku Czantorii  odbyły się zawody 

rowerowe  z cyklu  Pucharu  Nokii.  W  tym  roku  dwukrotnie  wal
czono  na  trasie  zjazdu  biegnącego  od  Polany  Stokłosicy  przez 
las do nartostrady  nr  1 i do  mety  na  parkingu  przed  dolną  stacją 
Kolei  Linowej. Zawody w Ustroniu  rozpoczynają Puchar  Nokii, 
a następnie rowerzyści rywalizować będą w  Krynicy (2425 maja), 
Szczawnie  Zdroju  (2122  czerwca),  Zakopanem  (1920  lipca) 
i  Szklarskiej  Porębie  (1415  sierpnia).  Międzynarodowy  Zwią
zek Kolarski  (UCI) przyznał  zawodom  wysoką  kategorię  El. 
 Przez cztery  lata  impreza przerodziła  się w drugą co do  wielko
ści w Europie  twierdzi organizator  Paweł Kibiń .  Kategoria E
1  oznacza,  że  zawodnicy  zdobywają  punkty  zaliczane  do  mię
dzynarodowego  rankingu  UCI. Z  Ustronia  zawodnik  ma  możli
wość wywiezienia  80 pkt. za dwa zwycięstwa, a taka ilość  umoż
liwi a  przesunięcie  się  w  rankingu  nawet  o  dwadzieścia  miejsc. 
Najlepsi  zawodnicy  ścigający  się  w  naszym  Pucharze  zajmują 
miejsca  w  drugiej  dwudziestce  rankingu  UCI.  Nie  ma  najwięk
szych  gwiazd  z czołówki,  ale  to są głównie  Francuzi  i Australij
czycy  i im jest  dość  trudno  do Polski  trafić. 

W  tym  roku  w zjeździe z Czantorii  rywalizowało  6 kobiet,  27 
juniorów  i 60 seniorów z Czech, Słowacji, Austrii, Łotwy,  Esto
nii  i Polski. Oficjalny trening odbył  się 2 maja, natomiast  pierw
sze zawody  3 maja w bardzo niesprzyjających warunkach.  Było 
zimno i padał deszcz. Mokra trasa sprawiała, że częste były upadki, 
jak  się  jednak  okazuje,  groźniejsze  są  trasy  suche,  na  których 
można rozwijać znaczne prędkości. Doszczętnie zmokli  goprowcy 
i strażacy  zabezpieczający  trasę. 

Wyniki: kobiety:  1. Anit a Mołcik   Austria  (4.16,75), 2.  Kata
rin a Siskova   Słowacja (4.35,23), 3. Justyna  Frączek    Polska 
(5.19,60),  juniorzy:  1.  Kami l  Tatarkovi c    Czechy  (3.54,19), 
2.  Patrik  Kotrl a    Czechy  (3.59,65),  3.  Pavel  Cep    Czechy 
(4.03,99), seniorzy:  1. Maciej  Jodko   Polska (3.34,59), 2.  Fili p 
Pole    Słowacja  (3.37,42),  3.  Grzegorz  Zieliński    Polska 
(3.37,66). 

Drugiego  dnia  było  słonecznie  i przyszło  wielu  kibiców.  Naj
więcej na Rówienkach, gdzie ustawiono skocznię.  Dwóch  rowe
rzystów doznało  kontuzji. Jeden  złamał nogę, drugi  rękę. 

Wyniki :  kobiety:  1.  A.  Molci k  (3.49,61),  2.  K.  Siskova 
(4.02,22),  3.  Helena  Boskova    Słowacja  (4.21,44),  juniorzy: 
1.  K.  Tatarkovi c  (3.20,23),  2.  Matej   Charvat    Czechy 
(3.25,63),  seniorzy:  1.  Adam  Vagner     Czechy  (3.12,26), 
2.  F. Pole  (3.14,47),  3. G. Zieliński  (3.15,50). 

Puchary najlepszym wręczał burmistrz Ireneusz Szarzeć. Były też 
nagrody  pieniężne    za  pierwsze  miejsce  wśród  seniorów  3.200  zł. 
W sumie pula nagród  wyniosła  prawie  50.000  zł. 

Po zawodach  sędzia główny  Władysław  Buchta  powiedział: 
  Wszystko  zostało  przygotowane  jak  należy.  Jestem  pełen  po
dziwu  zwłaszcza  dla służb  ratowniczych,  które przy  dwóch  wy
padkach pokazały swoją klasę. Pracowali perfekcyjnie. Jeżeli  cho
dzi o zawodników,  to między  czasem  najlepszego a najgorszego 
jest  ogromna  różnica.  Zawody  przebiegły  bez  protestów.  To 
świadczy  o  dobrym  przygotowaniu.  Zazwyczaj  pretensje  poja
wiają się, gdy organizator  nie dopełni  swych  obowiązków. 

Zjazdy  rowerowe z Czantorii  mają już swoją markę. Nic  więc 
dziwnego,  że  próbują  przejąć  je  inne  miasta  w  Beskidach.  Nie
oficjalnie podczas zawodów na Czantorii  pojawił się przewodni
czący Rady Miasta Szczyrku z propozycją, by w następnym  roku, 
odbył  się  zjazd  ze  Skrzycznego.  Zapytany  o  przyszłość  zjazdu 
z  Czantorii  w  ramach  tego  cyklu  zawodów  P.  Kibiń  mówi,  że 
liczy na większe zaangażowanie  miasta w  imprezę. 

Burmistrz  wręcza  puchar  A.  Vagnerowi.  Fot.  W.  Suchta 

Prędkości  dochodziły  do  90  km  na  godz. 
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Fot.  W.  Suchta 

  Koszty  przeprowadzenia  takiej  imprezy  są  olbrzymie    mówi 
P. Kibiń.  Oczekiwałbym  większego zaangażowania  finansowe
go miasta w taką  imprezę, tym bardziej, że jest  to olbrzymia  pro
mocja Ustronia.  Licząc same  koszty  organizacyjne,  zostawiamy 
w Ustroniu  45.000 zł. Dodajmy do tego nagrody, bo bez nich  nie 
przyjechaliby  dobrzy  zawodnicy.  Są jeszcze  problemy  z  trasą. 
Poinformowano nas, że wyciąg planuje zrobienie nartostrady,  po
sianie trawy  i to co zrobiliśmy zostanie zaorane. Postawiliśmy  na 
trasie  60  materacy  chroniących  przed  zderzeniami  z  drzewami. 
Te  materace  mogłyby  tu  zostać,  gdyby  Kolej  Linowa  zdecydo
wała  się je  odkupić. Zabezpieczona  trasa  funkcjonowałaby  całe 
lato.  Tymczasem  my  każdorazowo  wszystko  sprzątamy,  potem 
znowu odnawiamy. Nie chciałbym, by ta wypowiedź  świadczyła 
o jakimś generalnym niezadowoleniu.  Dziękuję miastu, dziękuję 
wielu osobom  za pomoc, szczególnie za okazywaną  życzliwość. 
Proszę się jednak nie dziwić, że liczymy na więcej. Lubimy  Ustroń, 
a dodatkowo jest już tradycją, że sezon rozpoczynamy na począt
ku maja na  Czantorii. 
 Do  tej pory  miasto nie było zapraszane  w większym  wymiarze 
do uczestniczenia w przygotowaniu  tej imprezy  mówi  burmistrz 
I. Szarzeć.   Z organizatorami  spotkaliśmy  się wcześniej  i to,  co 
zostało  uzgodnione,  wykonaliśmy.  Do  rozważenia  jest  kwestia 
większego  udziału  miasta  w  tej  imprezie.  Są  to na pewno  cenne 
zawody,  na  pewno  widowiskowe  i na  pewno  warto je  kontynu
ować. W następnych  latach trzeba rozważyć możliwość  większe
go  zaangażowania.  Moim  zdaniem  dotyczy  to nie  tylko  miasta, 
ale także Kolei Linowej na Czantorię, parkingów,  zakwaterowa
nia. Myślę, że powinny  się w to włączyć także podmioty  związa
ne  z  turystyką,  a  być  może  uda  się  tej  imprezie  nadać  jeszcze 
wyższą  rangę niż obecnie.  Wojsław  Suchta 
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JEDEN TYDZIEŃ W G2 
Ostatni  tydzień  kwietnia  w naszej  szkole  możemy  zaliczyć  do 

bardzo  pracowitych,  ale  bardzo  dobrych.  Lekcje  odbywały  się 
bez żadnych  zakłóceń,  a oprócz  tego  działo  się  wiele.  Czwartek 
24  kwietnia  rozpoczął  się  pomyślną  wiadomością  z  Warszawy, 
że Kami l  Heller, uczeń 2 klasy, został Posłem  na  IX Sesję Sejmu 
Dzieci  i  Młodzieży  w  Warszawie  i  1  czerwca  będzie  jednym 
z  reprezentantów  województwa  śląskiego.  W  piątek  odbył  się 
Szkolny Konkurs Wiedzy Antycznej dla uczniów klas I (zwyciężył 
Marci n  Heller   przed  Eweliną  Grześkiewicz  i  Radosławem 
Niedzielskim).  Nie  wszystko  się  jednak  układa    trzy  latawce 
naszych  uczniów  odmówi ły  pos łuszeństwa  na  Miejsk ich 
Zawodach  Latawcowych.  W  Domu  Narodowym  w  Cieszynie 
drużyna  naszej   szkoły  w  składzie:  Michał  Hubczyk,  Michał 
Śliwka  i Seweryn  Zeman  została nagrodzona za zajęcie II miejsca 
w  I  Powiatowym  Konkursie  Informatycznym,  a  startowały  22 
drużyny.  Michał  Hubczyk  zajął  indywidualnie  2 miejsce na  66 
uczestników  finału. Poniedziałek  należał do dni  spokojniejszych. 
Otrzymaliśmy  mniej  pomyślną  wiadomość,  że  nie  jesteśmy 
w ścisłym  finale Ligi XXI  Wieku, ale  Kapituła zaprosiła  jednego 
nauczyciela  na  specjalną  Konferencję  poświeconą  zmianom 
w polskiej  szkole po 2004  r. (w  nagrodę  za wykonanie  biuletynu 
informacyjnego  o  Unii  Europejskiej,  a  wydrukowanego  przez 
Gazetę  Ustrońską).  We wtorek  natomiast  nasi  uczniowie  godnie 
reprezentowali  Ustroń w różnych  miejscach województwa.  Grupa 
Młodzi  Obywatela  Działają,  zajmująca  się  porządkowaniem 
cmentarza  żydowskiego,  pod  opieką  wicedyrektor  Iwony 
Werpachowsk iej   wy jecha ła  rano  na  Marsz  Żywych  do 
Oświęcimia;  dwie  uczennice  Dorota  Sapeta  i  Dorota  Roman 
prezentowały  w DW „Leśnik" dokonanie ekologiczne  gimnazjum 
przed  gośćmi  ze Szwecji, a  13 uczniów  brało  udział  w  Miejskim 
Konkursie  Ortograficznym.  W  Wiśle  drużyna  pod  opieką  pani 
Barbar y Górniok w składzie: Anna Michalak , Anna  Jaworska, 
Magdalena  Tesarczyk  i  Małgorzata  Heller   zajęła  II  miejsce 
w  I  Powiatowym  Konkursie  Wiedzy  o  Regionie    „Moj a  mała 
Ojczyzna  wczoraj  i dziś".  Do  sukcesu  drużyny  przyczyniła  się 
również  praca  wykonana  wcześniej  przez  Miria m  Mańczyk 
 przewodnik  po Ustroniu. Radosną wiadomość otrzymaliśmy  od 
Sławomira  Krakowczyka,  że to drużyna  BRD  z Gimnazjum  nr 2 
w  Ustroniu  będzie  reprezentować  województwo  śląskie  na 
Ogólnopolskim  Turnieju  BRD.  Tę  informację  w  tym  dniu 
podawało  radio, telewizja regionalna. Skład zwycięskiej  drużyny 
to:  Michał  Śliwka,  Piotr   Misiuga  i  Paweł  Ferfecki  (Maciej 
Wasilewski    rezerwa). 

Ostatni  dzień  przed  świętami  majowymi  to: udział  w  Bielsku
Białej  trzech  uczennic  w  finale  Międzynarodowego  Konkursu 
Ekumen icznego  „Jonasz":  Magda leny  Korcz ,  Mi r ia m 
Miańczyk  i  Barbary  Kaczmarzyk,  a  w  MDK  „Prażakówka" 
odbył  się następny  konkurs historyczny  (przygotowany  również 
przez panie Helenę Cebo  i Katarzynę Wojtyłę ) Szkolny  Konkurs 
Wiedzy o Konstytucji Majowej dla klas 2 (zwyciężyła  Mirosława 
Kędzierska  przed  Sylwią  Mendryl ą  i Grzegorzem  Brzóską). 

Tydzień  bardzo  wytężonej  pracy  uczniów  i  nauczycieli  od 
czwartku do środy. Tydzień bardzo nietypowy, bo między  świętami, 
kiedy  ciężko się zmobilizować  do pracy.  Dyrektor  G2 

LIST  D O  R E D A K C J I 
Nawiązując  do artykułu  pt.  „  Na pięć  lat"  (GU  nr  17 z  24.04.02) 

na  temat  Walnego  Zgromadzenia  SprawozdawczoWyborczego 
Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  odbytego  w  dniu  9  kwietnia 
br. wyjaśniam,  że  red.  Wojsław  Suchta,  obecny  na  zebraniu,  po
dał  w swoim  tekście  niektóre  informacje  mniej  istotne,  a  nawet 
zbędne,  natomiast  ważniejsze  pominął.  Nie  kwestionuję  fragmen
tów  sprawozdania  TMU,  które  zamieścił  według  swojego  uzna
nia,  aczkolwiek  też  można  by  się  do  tego  „przyczepić".  Chodzi 
mi  głównie  o  tematy  zawarte  w  dyskusji.  Myślę,  że  na  przykład 
ważniejszą  sprawą  była  moja  wypowiedź  dot.  siedziby  TMU 
w  Galerii  w Rynku  i wynikających  z  tego  korzyści  dla  działaczy 
społecznych  mających  do  dyspozycji  lokal  nieodpłatnie  oraz  ob
jęcie  patronatu  Towarzystwa  nad  galerią,  niż  komentarz  infor
mujący,  iż  cyt.  „Elżbieta  Sikora,  jako  kobieta,  ma  kontaktować 
się  z  telewizją  ".  W tym  momencie  Pan  Redaktor  posłużył  się  iro
nią.  Propozycja  Jana  Sztejka  o podziale  kompetencji  kontaktów 
z mediami  była  wypowiedziana  żartobliwie,  a  więc  nie  powinna 

była  znaleźć  miejsca  w artykule.  Elżbieta  Sikora 
•  •  • 

Ciekawe jakie  to zbędne  informacje podaje się na walnych  ze
braniach  TMU.  Poza  tym  lokal  jest  sprawą  wewnętrzną  Towa
rzystwa,  natomiast  telewzja  promuje całe miasto. Nie  rozumiem 
też, dlaczego  milczeniem  pomijać  fakt, że niektórzy  członkowie 
TMU  obdarzeni  są  poczuciem  humoru.  Wojsław  Suchta 

POMAGAJĄ 
W  ubiegłym  roku  Fundacja  św.  Antoniego  udzieliła  pomocy 

w różnej  formie za kwotę ponad  196 tys. zł. Suma  ta obejmowała 
zarówno  pomoc  na  Święta  Wielkanocne  oraz  Bożego  Narodze
nia, organizację kolonii  letnich, zasiłki pieniężne oraz pomoc  rze
czową dla najbardziej potrzebujących oraz dary wysłane na  Ukra
inę  i  Białoruś. 
  W  porównaniu  z  rokiem  2001,  w  minionym  roku  udzielili 
śmy pomocy za sumę o ponad  45 tys. zł wyższą   poinformował 
prezes  Fundacji  Tadeusz  Browiński .    Dlatego  szczególne  po
dziękowania  należą się wszystkim  tym, bez których  ta  pomoc 
nie  byłaby  możliwa. 

Już w  tym roku przekazaliśmy  na konto pana Kowalik a  7.640 
zł na  respirator .  Na  tegoroczne  Święta Wielkanocne  przygoto
waliśmy  95  paczek  z  artykułam i  spożywczymi,  któr e  zostały 
rozdane  w  Ustroniu  wśród  najbardziej   potrzebujących.  Było 
to możliwe dzięki sponsorom,  licznym  Firmom, któr e  włączyły 
się  do  tej   działalności  oraz  dzięki  pracownikom  MOPS,  któ
rzy sporządzili  listę osób  potrzebujących  i rodzin  wielodziet
nych. W okresie przedświątecznym  rozdaliśmy  również 58 pa
czek ze słodyczami  i owocami  południowymi  dzieciom  niepeł
nosprawnym.  27  otrzymały  dzieci  z  Powiatowego  Domu  Po
mocy  Społecznej   w  Skoczowie,  13    dzieci  z  domu  Caritasu 
w  Skoczowie  oraz  18  dzieci z Ośrodka  RehabilitacyjnoWy
chowawczego  dla  Osób  Niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu. 

Chcemy jak najszybciej  uruchomić jadłodajni ę dla  najuboż
szych  mieszkańców  naszego  miasta.  Dlatego  serdecznie  dzię
kujemy  wszystkim  osobom,  któr e  pracowały  przy  budowie 
kuchni  i przyczyniają  się do jej   uruchomienia.  Jeśli  tylk o  uda 
nam się doprowadzić  do  kuchni wodę, jadłodajni a  ruszy  jesz
cze w  maju  i będzie wydawała  posiłki  5  razy  w  tygodniu. 

Nowe  biuro  Fundacji  działa już  przy ul. Kościelnej 21.  (ag) 

Mari a  Kaczmarzyk 

Od  lewej:  Seweryn  Zeman,  Michał  Śliwka,  Michał  Hubczyk. 
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M e t a l    R ł o t 
wykonuje  i montuje 

OGRODZENIA KLINGIEROWE 
I SIATKOWE,  BRAMY PRZESUWANE 
i skrzydłowe, kute, ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty, balustrady,  ocynkowane 
DOWÓZ GRATIS 

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

Ustroń, ui. Dominikańska  24 a 

n F i  w  I T w i 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  6,50  zł,  proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  na  k i logram y 
w  eenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł A g 

pierogi  ruski e    10  zł/kg 
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Przy  k a ż d y m  s k o k u . . .  Fot .  W .  S u c h t a 

OGŁOSZENIA DROBNE 
„ U  Marus ia ",  ul.  G rażyńsk iego  27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przy jęc ia, 
d o m o wa  kuchn ia.  Zap raszamy. 

D o m  do  w y n a j ę c ia 
0  5 0 2  1 4 3  6 9 0. 

U s t r o ń. 

O c z ka  wodne,  komink i.  Ceny  kon
k u r e n c y j n e!  6 0 3  5 8 4  3 8 7, 
5 0 1  5 5 9  8 7 7. 

P r z y j mę  z lecen ia  na  wsze l k ie  ro
boty  r e m o n t o w e,  doc iep len ia,  e le
wac je,  tarasy.  N o w o c z e s ne  ma te
r iały,  t ranspor t,  d o r a d z t w o. 
Tel.  854 24 74,  0  6 0 3  2 7 5  9 0 4. 

W y n a j m ę,  s p r z e d am  m ieszkan ie, 
44m2 ,  M a n h a t a n. 
(0 . . .18)  2 0  6 6  3 2 7. 

W y n a j mę  n o we  l oka le  na  b iu ra 
i sk lepy   z pa rk ing iem,  b l isko  cen
t rum.  Tel.  8 5 4  1 6  12  w  godz.  9 .00 
  16.00. 

S p r z e d am  w y p o s a ż e n ie  s tud ia  t le
n o w e g o.  Tel.  0  6 0 2  4 2 3  1 0 4. 

Fiat  126,  el .,  1994  r.,  c z e r w o n y. 
8 5 4  2 6  9 3. 

K u p i ę  d o m,  pół  d o m u,  dz ia ł kę  lub 
m i e s z k a n ie  w  c e n t r um  Us t ron ia. 
Tel.  (0 . . .32)  2 8 1  5 4  64  po  19.00. 

Śc is łe  c e n t r um    do  w y n a j ę c ia  lo
kal  na  b iuro  lub  hande l,  moż l iwość 
z a m i e s z k a n ia  d la  j e d n ej  osoby. 
Tel.  8 5 4  1 8  38  po  20 .00. 

K u p i ę  fiata  126  p,  bez  d o k u m e n
tów,  na  chodz ie,  w  d o b r ym  s tan ie, 
do  3 00  zł.  Tel.  0  504  821  203. 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
8 . 0 5    a p t e k a  E l b a ,  u l .  C i e s z y ń s k a  2 ,  t e l .  8 5 4  2 1  0 2 . 
9  1 1 . 0 5    a p t e k a  M y ś l i w s k a ,  u l .  S k o c z o w s k a  1 1 1 , t e l .  8 5 4  2 4  8 9 . 
1 2  1 4 . 0 5    a p t e k a  C e n t r u m ,  u l .  D a s z y ń s k i e g o  8 ,  t e l .  8 5 4  5 7  7 6 . 
1 5  1 7 . 0 5    a p t e k a  P o d  N a j a d ą ,  u l .  3  M a j a  1 3 ,  t e l .  8 5 4  2 4  5 9 . 

P r z e j ę c i e  d y ż u r u  n a s t ę p u j e  o  g o d z .  9 . 0 0  r a n o . 

D y ż u r  r o z p o c z y n a  s i ę  z  c h w i l ą  z a m k n i ę c i a  o s t a t n i e j  a p t e k i . 

...  j e d e n  w y r ó ż n i a j ą c y  s ię  f o t o g r a f . 
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M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Z N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 

Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków    wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9  1 3. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 
ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
Wys tawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddz iał  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ui.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ N a  G o j a c h "  B & K  H e c z k o w i e 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galer ia  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  „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. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul.  3  Mają  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; 
—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
p ią tk i:  godz.  15.30    17.00. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K l u b  A b s t y n e n t a  „ R O D Z I N A " ,  Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło siedziby ZUS) 
M I T Y N G  A A    czwartek  od  17.30 
M I T Y N G  A l  A n o n .    wtorek  od  17.30 
K l u b  A b s t y n e n t a   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kont.:  0  601  516854. 

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

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek  2,  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7,  8542025. 
—  od  poniedziałku  do  piątku  8.30   1 6 . 00 
—  sobota  8.30    13.00 

K l u b  S t o w a r z y s z e n i a  P o m o c y  D z i e c i o m  i  R o d z i n i e  „ M o ż n a  I n a c z e j ' ! 
Ustroń,  ul.  Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
—  Zajęcia  dla  dzieci  i młodzieży  w: 
—  poniedziałki:  godz.  13.30  do  16.30, 
w to rk i :  godz.  14.00  do  17.00, 
p ią tk i:  godz.  14.00    17.00. 

KULTUR A 
10.05  godz.  17.00 

23.05  godz.  10.00 
26.05.  godz.  16.30 

29.05  godz.  9.00 

SPORT 
11.05.  godz.  10.30 

18.05.  godz.  10.30 

Konferenc ja  „Uni a  Europe jska  a  Śląsk  Cieszyńsk i" 
  MDK  „Prażakówka  " 
Konkurs  językowy    Gimnazjum  nr  2 
Koncert  dla  mamy  i taty    występy  dzieci  z kół  zainte
resowań    MDK  „Prażakówka" 
Spektakl  teatralny  dla przedszkoli  z okazji „Dni a  Dziec
ka    MDK  „Prażakówka" 

Międzynarodowe  Mis t rzostwa  Ustron ia  w  Skoku 
o  Tyczce    Rynek 
7.  Rodz inny  Ra jd  Rowerowy   Stadion  KS  „Kuźnia" 

KIN O „ZDRÓJ "  ,  u l.  S a n a t o r y j na  7  ( b a s e n y ),  te l / fax  854 16 40 

8.05  godz.  16.15  Mali agenci  2: Wyspa  marzeń   komedia  przygodowa  (7 1.) 
godz.  18.00  Superprodukcja   komedia  (15 1.) 
godz.  19.30  Porozmawiaj  z  nią  psychologiczny   (151.) 

915.05  godz.  18.00  I)wa  tygodnie  na  miłość   komedia  romantyczna  (15  1.) 
godz.  19.45  Pianista   biograficzny    (15 1.) 
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Kolejne  niecelne  dośrodkowanie.  Fot. w.  Suchta 

^ U S T R O Ń  L IPA 
CzarniGóral  II  Żywiec    Kuźnia  Inżbud  1:2  (0:1) 

Kuźnia  ten mecz wygrała, choć zdaniem  kibiców nie  zachwy
ciła. Pierwszą  bramkę  w 38 min.  strzela  Tomasz  Kołder  po  od
ważnym wejściu w pole karne. Po przerwie Góral wyrównuje po 
dośrodkowaniu  z  rzutu  rożnego.  Zwycięską  bramkę  zdobywa 
w 53 min. z rzutu wolnego  Mariusz  Dziadek. 

GKS  Morcinek  Kaczyce    Kuźnia  Inżbud  1:0  (1:0) 

Nawet jeżeli  piłkarze  Kuźni  stracili już  nadzieję  na awans  do 
IV  ligi , to w tak kompromitującym stylu nie wolno  przegrywać. 
Właściwie  to  wyglądało  tak, jak  gdyby  mecz  został  sprzedany. 
Jedynie słaba kondycja finansowa klubów w „okręgówce"  prze
czy  takiemu  twierdzeniu.  Jak jednak  wytłumaczyć  fakt,  że  za
wodnicy  sprowadzeni  do Kuźni  jako „wzmocnienie",  nie  potra
fi ą w  ciągu  całego  meczu  porządnie  kopnąć  w  piłkę.  W  więk
szości  podania  są niecelne. O strzałach  nie ma co mówić, bo  ich 
w  tym  meczu  nie  było.  Dodatkowo  Kuźnia  od  35  min.  grała 
z  przewagą  jednego  zawodnika,  po  brutalnym  faulu  z  tyłu  na 
nogi  naszego  zawodnika.  Piłka  w  tym  czasie  była już  poza  bo
iskiem,  więc  protesty  działaczy  z  Kaczyc  były  raczej  bezpod
stawne.  Z  drugiej  strony  można  się  przyzwyczaić  do  brutalnej 
gry,  gdy  większość  sędziów  ma  kłopoty  z  prowadzeniem  spo
tkań.  W  Kaczycach  akurat  sędzia  Jacek  Pieronkiewicz  wyka
zał  zdecydowanie. 

Konsekwencją  bezmyślnej  gry  Kuźni  było  stracenie  bramki 
po kontrze  w ostatniej minucie  pierwszej  połowy. 

W drugiej połowie Kuźnia usiłuje atakować, niestety nadal  tak 
samo  bezmyślnie.  Mnożą  się  kiepskie  zagrania,  kiwanie  się  do 
upadłego.  Wywołuje  to  zrozumiałą  wesołość  kibiców  Kaczyc 
skandujących: „Ustroń  lipa". Licznie przybyli na ten mecz ustro
niacy wypowiadają pod adresem drużyny Kuźni o wiele bardziej 
zdecydowane  opinie. 

Po meczu trener KuźniInżbudu Zbigniew Janiszewski  powie
dział:  Pierwsza połowa w na
szym wykonaniu  beznadziejna. 
To nie była gra tylko kopanie w 
piłkę.  Druga  połowa  to  bicie 
głową  w  mur.  Kaczyce  grają 
w dziesiątkę, ich zawodnicy już 
ledwo chodzą, a my nie potrafi
my strzelić bramki.  Co prawda 
Kaczyce broniły się jak potrafi
ły.  Gdyby  pol iczyć  e fek tywny 
czas  gry  w  drugiej  połowie,  to 
nie wiem czy uzbierałoby się 20 
minut. Przed meczem  zawodni
cy dowiedzeli  się, że  Walcow
nia  zremisowała  i już  dodali 
sobie punkty.  Po meczu znowu 
mówią,  że  nawet  Real  z  Mal
lorcą  też przegrał  5:1.  (ws) 
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1.  Czechowice  60  6914 
2.  Kuźni a  49  4818 
3.  Czaniec  44  5524 
4.  Porąbka  44  4025 
5.  Chybie  34  2723 
6.  Bestwina  31  3230 
7.  Milówk a  31  4652 
8.  Kaczyce  30  2932 
9.  Wilamowice  28  3125 
10.  Gilowice  28  2933 
11.  Kobiernice  27  3147 
12.  Zebrzydowice  26  3438 
13.  Kozy  26  2042 
14.  Skoczów  II  22  2742 
15.  CzarniGóral  HI2  2753 
16.  Śrubiamia  12  2370 

B R A K  D U D E L I 
Mokate  Nierodzim    LKS  Orzeł  Zabłocie  1:1  (1:1) 

Po wyraźnym  błędzie  obrońców  i bramkarza  Nierodzim  traci 
bramkę  na  własnym  boisku.  Całe  szczęście,  że  przeprowadza 
potem  składną  akcję,  Adam  Hubczyk  zagrywa  piłkę  głową  do 
Jacka  Kwiczałi,  a ten przytomnie  strzela. 

W drugiej połowie Zabłocie skutecznie się broni  i groźnie kontr
uje. Wieje porywisty wiatr. Niektórzy zawodnicy Nierodzimia nie 
mogą  sobie  poradzić  z nagłymi  podmuchami.  Chybione  wydają 
się długie przerzuty, ze względu na wiatr rzadko dokładne.  Mimo 
kilku gorących  starć na polu  karnym  Zabłocia,  strzale w  słupek, 
Nierodzim  traci  dwa  punkty  remisując ten  mecz. 

Po meczu  powiedzieli: 
Grający trener Zabłocia  Edward  Staniek:   Mecz z  przewagą 

Nierodzimia.  Myśmy  grali  w  osłabionym  składzie.  Zawodnicy 
pauzują za kartki, są kontuzje. Z młodymi  zawodnikami  nie uda
ło się wygrać. Nie wychodziło nam przytrzymywanie piłki w środ
ku  pola.  Z wyniku jestem  zadowolony.  U nas  chłopcy  nie  biorą 
grosza za  mecz. 

Trener Nierodzimia Tomasz Michalak:  Dał o sobie znać brak 
Dudeli  i Borusa,  dwóch  podstawowych  zawodników.  Ale  i  tak 
powinniśmy  u siebie  mecze  wygrywać,  a nie  remisować.  Drugi 
mecz u siebie remisujemy. Potem tych punktów może  brakować. 
Musimy żyć nadzieją, że drużyna zaskoczy  i zacznie grać.  Szko
da tego meczu,  bo na pewno  byliśmy  o tę jedną  bramkę  lepsi. 

Błyskawica  Drogomyśl    Mokate  Nierodzim  1:3  (0:2) 
Po remisie na własnym  boisku  obawiano się spotkania  w  Dro

gomyślu. Nadal nie mógł wystąpić Rafał Dudela, więc trener prze
sunął do drugiej  lini i J. Kwiczalę, Seweryna  Wojciechowskiego 
i  Damiana  Kordiasza.  Przyniosło  to  widoczne  efekty. Gra  za
częła się kleić, jeszcze pierwsza  połowa była w miarę  wyrówna
na,  choć  to  Nierodzim  zdobywa  dwie  bramki.  Po  pół  godzinie 
gry strzałem  w okienko  S. Wojciechowski,  drugą w dziesięć  mi
nut  później,  gdy  A.  Hubczyk 
zagrywa  do  Michała  Borusa, 
ten  wychodzi  na  pozycję  sam 
na sam, mija bramkarza  i strze
la do  pustej bramki.  Co  praw
da Nierodzim  traci  bramkę  po 
kontrze  w  70  min.,  ale  już  w 
trzy minuty później gola  strze
la  z  20  m  w  samo  okienko  J. 
Kwiczała.  Druga połowa  choć 
zakończona  remisem,  wyglą
dała  już  w  wykonaniu  Niero
dzimia  całkiem  dobrze.  Roz
grywano piłkę,  wypracowywa
no dogodne pozycje. W zespo
le  Błyskawicy  bardzo  dobrze 
grał  bramkarz.  (ws) 

1.  Nierodzim  43  4217 
2.  Puńców  43  5230 
3.  Pogwizdów  33  3729 
4.  Górki  W.  32  3526 
5.  Kończyce M. 31  3221 
6.  Zabłocie  29  3934 
7.  Simoradz  28  3136 
8.  Drogomyśl  23  2950 
9.  Brenna  22  3535 
10.  Istebna  21  3333 
11.  Ochaby  21  3931 
12.  Kończyce  W. 18  2940 
13. Strumień  18  2839 
14.  Haźlach  8  2356 

Pasata 

Atakuje  S.  Wojciechowski.  Fot.  w.  Suchta 
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Pod  bramką  Lutni.  Fot.  W.  Suchta 

( = § | GOLE WAWRZYCZKA 
Kuźnia  Inżbud  II    Lutnia  Zamarski  5:1  (2:0) 

LKS  Iskra  Iskrzyczyn    Kuźnia  Inżbud  II  0:2  (0:1) 
krzyczynie. Strzela dwie bramki 
 w 25 min przenosząc piłkę lo
bem nad bramkarzem oraz w 70 
min. celnie główkując.  Było to 
wyrównane  spotkanie,  a  Iskra 
zmarnowała  kilka  dogodnych 
sytuacji, w tym nie wykorzysta
ła rzutu karnego.  (ws) 

Musie  Bar 
Tradycyjn e  dancingi 
prz y  ż y w ej   m u z y ce 

Każdy  p iątek,  sobota  o d  21 .00 
t e l .  8 5 4  3 9  36 

Polecamy bogaty wybdr 
smakowitych  potraw 

Pub
zaprasza 

L  u d e c z k o w i e 
Czy  Wy też możne  mocie  w chałupie jakigo  maturziste?  Jesija, 

to  myślym,  że  mie  zrozumiycie.  Moja  wnuczka  Karina  latoś 
maturuje,  tóż paniki  i cyrku  w chałupie  je  doista  doś.  Łojcowie 
już  w zimie  fórt  ji   przikazowali,  coby  sie  uczyła,  nałe  ta  dycki 
naszła  jakómsik  wymówkę  i  dziepro  zaczyła  śłynczeć  nad 
ksiónżkami  łoto po świyntach,  bo przedtym  sie ji  zdało,  że  jeszcze 
mo moc czasu.  Tóż teraz  dziywczcpanikuje,  że hej! Łoblożyla  sie 
ksiónżkami  i siedzi  tak  łod rana  do wieczora,  a jak jóm  wołóm  dy 
trzej a  łobiadwać,  to  wreszczy,  że  ni  mo  warunków  do  uczynio. 
Sztrasznucnie  sie  wnerwio  ło  byle  co  i  doista  mi  je  żol 
dziywczyńcia,  dyć  tej nauki  mo doista  moc,  ale z drugi  strony  je 
żech  kapkę  zlo,  bo przeca  mógla  sie  chycić  tej  roboty  aspóń  ło 
miesiónc  rychli.  Dyć  ledwo  dochy  w szkole  zbiyrala,  to  wiadomo, 
że zaległości  mo doprowdy  moc. 

Tóż wszyscy siedzymy  cicho w chałupie,  mało kiery sie  łodezwie, 
coby  dziywczyńcia  nie  rozpraszać.  Jo  dycki  miała  we zwyku,  że 
na śćmiywku  jak  łodbydym  mojóm  gowiydż  (dwa  stare  kocury  i 
psinę),  tóż puszczym  se  telewizor  ijakisi  serial  loglóndnym,  ale 
teraz każ tam.  Musi być przeca  cicho  w chałupie.  Ponikiedy  idym 
zozdrzić  na sómsiadke,  abo jakóm  przociełke,  dyć jako  to  prawióm 
człek je  zwiyrze  stadne  i do  towarzystwa  go  cióngnie. 

Nałe,  muszym już  kończyć  tóm pisaninę,  bo naszo  maturzistka 
chce,  coby j i łobłeczy  poprać,  a botki  łopucować,  bo fórt  w  tych 
ksiónżkach  siedzi  i ni mo na nic czasu.  Mój chłop  łobiecol,  że  jak 
zdo  tóm  chrómskóm  maturę,  to ji   do  dwie  stówy  na ferie,  tóż  ni 
mogym  być  gorszo  i  też  muszym  sie  dołożyć,  choć  sami  wiycie 
jaki emeryci  majóm  ty pyndzyje.  A po tym jeszcze  dziywcze  zdowo 
na jakiś  i  łicyncjat,  czy  ki  diosek  i zaś  trzej a  bydzie  chodzić  na 
palcach.  Tóż  isto  w nejbliższym  czasie  pisać  nie  bydym,  bo  sie 
bojym,  że jak  szkrobiym  po papiórze,  to  też możne  wnerwiym  te 
mojóm  zestresowanóm  maturzistke. Helu 

OGRODNICTW O RJ
U s t r o ń  N i e r o d z i m ,  u l .  W i e j s k a  19,  t e l . / f a x  8 5 4  7 4  7 8 

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 

Pięć bramek strzelił w dwóch 
ostatnich  meczach  napastnik 
drugiej  drużyny  Kuźni  Kry 
stian  Wawrzyczek.  W  meczu 
z Lutnią  trzykrotnie  celnie  tra
fiał  w  16 min.  głową  po  do
środkowaniu Jakuba Szczotki, 
w  38  min.  strzela  po  podaniu 
Mark a Wodyńskiego.  W dru
giej połowie  w  59 min  z  rzutu 
karnego  Lutnia  strzela  kontak
towa  bramkę,  lecz  po  dwóch 
minutach jest już 3:1 po golu sa
mobójczym. Na 4:1 w 67 min. 
strzela znowu K. Wawrzyczek, 
a wynik  spotkania  ustala  w  80 
min. Piotr  Husar. 

Napastnik  Kuźni  znowu  wy
stąpił  w  roli  głównej  podczas 
wyjazdowego  spotkania  w  Is

POZIOMO :  1)  bieg  na  bulwarach,  4)  natchnienie  artystów, 
6)  zajęczy  skok,  8)  stop  metali,  9)  pożyczkowa  i  oszczędno
ściowa,  10) zawody  żeglarskie,  11) skoczny  taniec,  12)  rywal 
„Żywca",  13) kanadyjska  stolica,  14) kuzyn  żurawia,  15)  wal
czy o środowiska czystość, 16) wyspa  indonezyjska, 17) uchwała 
carska,  18)  uderzenie  biczem,  19)  szwedzki  zespół  z  lat  70., 
20)  czołg. 

PIONOWO :  1)  przyrząd  astronoma,  2)  emeryturę  przynosi, 
3) wyrwa w murze, 4) parada przebierańców, 5) świadectwo  tech
niczne,  6) dawny  instrument  dęty,  7) dość  popularne  nazwisko, 
11) łódź  indiańska,  13) mocna  ostoja,  17)  rywal  „Tyskiego". 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  ha
sła  mija  19 maja  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Wielkanocnej 

D Y N G U S O W E  F I G L E 

Nagrodę 50 zł otrzymuje EMILI A CZYŻ ,  Ustroń, ul.  Słoneczna 
10.  Upominki  ufundowane  przez  firmę  „Mokate"  dostaną: 
OLDRZYC H  SIKORA ,  Ustroń, ul. 3 Maja 3 i MATEUS Z NIE
MIEC ,  Ustroń,  ul. Katowicka  161. Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  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  30  zł  30  zł 
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