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Y SEZO
R o z m o w a z szefem wyszkolenia Polskiego Z w i ą z k u
Snowboardu E d w a r d e m Paluchem i wiceprezesem
P Z S d o s p r a w finansowych A n d r z e j e m Szeją
Ilu zawodników zrzesza Polski Związek Snowboardu?
Edward Paluch:  Wyczynowo sport ten uprawia około 70 za
wodników i młodzież trenująca w Uczniowskich Klubach Spor
towych.
Gdzie zaczyna się szkolenie?
E.P.:  Dzieci rozpoczynają treningi głównie w UKS oraz kilku
innych klubach.
Słyszałem że lepiej rozpoczynać od treningu na nartach.
W jakim wieku rozpoczyna się treningi snowboardu?
E.P.:  To jest dość względne. Najlepiej zaczynać od tego co chce
się uprawiać. Większość naszych czołowych zawodników to byli
narciarze i stąd teoria, że lepiej rozpoczynać od nart. Ale na nar
tach np. nie jeździła Paulina Ligocka. Najmłodsze dzieci nato
miast powinny się bawić sportem, a nie trenować.
Snowboard to także pewien specyficzny sposób zachowania,
nie zawsze akceptowany przez wszystkich. Niektórzy nawet
nie chcą by ich stoki odwiedzali snowboardziści.
Andrzej Szeja:  Jest grupa młodzieży o pewnej subkulturze
i trochę krzywdząco łączy się ich ze snowboardem sportowym.
Co innego zawodnicy uprawiający snowboard, a co innego roz
rabiające grupy młodzieży. Zresztą moim zdaniem takich grup
jest coraz mniej. Są też grupy chcące się bawić jeżdżąc po rur
kach, skoczniach itp. Oni się bawią i nie są związani z PZS.
Jak PZS radzi sobie z finansami?
E.P.:  Prawie w całości jesteśmy finansowani przez Polską Kon
federację Sportu.
Czyli macie pieniądze na szkolenie 70. zawodników.
E.P.:  Tak dobrze nie jest. PZS prowadzi grupę Turyn 2006.
W kadrze „A" są dwie zawodniczki  Jagna Marczułajtis i Pauli
na Ligocka. Następnie w grupie „B" jest 5 osób, a w kadrze „C"
10 osób. W związku z tym, że w tym roku dowiedzieliśmy się, że
będzie trzecia konkurencja olimpijska snowboard cross, finanso
waniem zostanie objęta również kadra snowcrossowa. Obecnie
trwają rozmowy co do finansowania tej grupy, gdyż w planach
rocznych nie była ona przewidziana. W sumie będziemy finanso
wać 23 zawodników ze szkół mistrzostwa sportowego w Szczyr
ku i Zakopanem oraz z kadry PZS.
Snowboard jest coraz bardziej popularny w Beskidzie Śląskim.
E.P.:  W tej chwili Śląsk Cieszyński jest najsilniejszym rejonem
w Polsce. Tak na pewno będzie i w przyszłości, bo zostanie uru
chomiona sekcja snowboardu w KS Wisła Ustronianka. W gru
pie tej wszyscy są objęci szkoleniem centralnym. Powstaje więc
bardzo silna grupa. Poza tym jest tzw. team Ligockich, a przede
wszystkim Paulina Ligocka trzecia na świecie, Mateusz Ligocki
dziesiąty i najmłodszy Michał Ligocki, który zrobił ostatnio naj
większe postępy.
A.Sz.:  Może trzeba powiedzieć, że do Wisły Ustronianki prze
chodzi Blanka Iselonis, a z powiatu cieszyńskiego Piotr Pinkas
i Agata Cieślar z Wisły i Katarzyna Wiej acha, Dorota Żyła i Mar
(cd na str. 2)

Uff... Po ciężkiej pracy wakacje.

Fot. W. Suchta

PARTNERSKI FESTYN
IV Festyn Miast Partnerskich
rozpocznie się w piątek, 27
czerwca o godz. 17.00 werni
sażem wystawy w Muzeum
Hutnictwa i Kuźnictwa, z oka
zji 10lecia partnerstwa Ustro
nia i Hąjdunanas. Następnego
dnia odbędzie się uroczysta se
sja. Początek o godz. 16.30
w sali sesyjnej UM.
28.06. o godz. 18.00 koro
wód zespołów ruszy z rynku do
amfiteatru, a tam od godz.
19.00 koncertować będą „La
Balance" z NeukirchenVluyn,
zespół taneczny z Hąjdunanas,
Teatr Dziecięcy Komedia i Ze
spół Gimnastyki Rytmicznej
z Budapesztu, Orkiestra Dęta
„Zalesianka" z Luhacovic,
„Pieszczański Dixieland" i Ze

T

SKUP ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH
zaprasza

NAJWYŻSZE CENY SKUPU
W REGIONIE
przyjdź, zobacz,
sprawdź
43450 Ustroń, ul. Fabryczna 7
tel./fax; 854 40 37

spół Taneczny „Little Stars"
z tego samego miasta oraz EL
„Czantoria", DER „Równica",
Gamma2 z Gimnazjum nr 2,
Mażoretki z MDK „Prażaków
ka" i „Wałasi". Koncert popro
wadzi Leszek Mazan i Joanna
Kurowska. Festyn zakończy
„Braterska Biesiada" na kręgu
tanecznym.
(mn)
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CZECHOWICE
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ul. Pocztowa 3/5, 857 05 20
SEKRETARIATY CZYNNE
PN.  PT. 14.0020.00, SB. 9.0012.00

NAJLEPSZY SEZON
(dok. ze str. 1)
cin Szeja z Ustronia. W konkurencjach alpejskich będzie to naj
silniejszy klub w Polsce. Natomiast najlepsza grupa freestylowa
jest w Cieszynie. Tak więc duża grupa zawodników ze Śląska
Cieszyńskiego jest objęta centralnym szkoleniem.
Może wyjaśnimy na czym polegają poszczególne konkuren
cje snowboardowe.
E.P.:  Half pipę to jazda w rynnie i boarder cross to jazda po
torze z przeszkodami, przy czym wiele tu zależy od inwencji or
ganizatora. Są rowy z wodą, spirale 360 stopni, tunele, skocznie.
W snowboardcrossie do finału kwalifikuje się 32. z najlepszymi
czasami. Potem jazda czwórkami i z każdej czwórki dwóch prze
chodzi dalej, aż do finału. Do tego dochodzą skoki, bardzo wido
wiskowe, zazwyczaj rozgrywane w miastach. Konkurencje alpej
skie to po prostu slalom i slalom gigant, przy czym tyczki są inne
niż w narciarstwie alpejskim.
Czy polscy zawodnicy mają szansę znaleźć się wśród najlep
szych w Pucharze Świata?
E.P.:  Tak dobrego sezonu jak ten ostatni jeszcze w polskim snow
boardzie nie było. Być trzecią w końcowej klasyfikacji Pucharu
Świata, to trzeba znaleźć się kilka razy w ścisłym finale. To doty
czy Pauliny Ligockiej startującej w half pipe. Trudniej o dobry
wynik w konkurencjach alpejskich. Najlepsza trzydziestka wśród
kobiet jest na tym poziomie, że każda może wygrać. W tej trzy
dziestce są trzy Polki  Blanka Iselonis, Jolanta Kukucz i Jagna
KolasińskaMarczułajtis.
Wszystko zaczęło się od Jagny Mrczułajtis, która na Olim
piadzie otarła się o medal. Wtedy kibice oglądający studio
olimpijskie zobaczyli, że w tej konkurencji też możemy zdo
bywać medale.
E.P.:  Do dziś jednak trudno w Polsce zrobić zawody w mieście.
W Szczyrku mamy problemy, a tam przychodziło bardzo dużo
ludzi. Na Olimpiadzie w Salt Lake City pod względem oglądal

A. Szeja i E. Paluch.
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Klub Tańca Towarzyskiego
„Dance Step" w Skoczowie
wystartował w 1993 r. Na po
czątku było w nim 9 par. W cią
gu dekady tancerze odnieśli
wiele sukcesów na krajowych
i zagranicznych parkietach.
Klub jest organizatorem mię
dzynarodowego
turnieju
w Brennej.

2 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta
Kościół ewangelicki budo
wano w Wiśle Centrum w la
tach 18331838. Miasto u źró
deł „królowej polskich rzek"
nadal zamieszkują w większo
ści wyznawcy luterańskiej re
ligii. Istnieje tu jednak jeszcze
kilkanaście innych grup wyzna
niowych, co jest ewenementem
w skali kraju.
Związek Komunalny Ziemi
Cieszyńskiej ma charaktery
styczne logo z wizerunkiem
bramy cieszyńskiej i rysu rze
ki Olzy oraz czerwononiebie
skożółtą wstęgą. Jego autorem

ności half pipe był dru«ą konkurencją co do ilości kibiców  przy
szło 40.000 ludzi.
Gdzie nasi zawodnicy t r e n u j ą ?
A.Sz.:  Zawodnicy objęci szkoleniem centralnym trenują głów
nie zagranicą, co związane jest z warunkami śniegowymi, a także
ze startami. Młodsi trenują najczęściej w UKS. Tam jest sporo
młodych zawodników i mamy nadzieję, że takie ośrodki jak Kar
pacz, Szczyrk, Rabka będą mocne w przyszłości.
Powstaje przecież sekcja w KS Wisła Ustronianka.
A.Sz.:  Ta sekcja dopiero powstaje. Aby prowadzić działalność
szkoleniową z prawdziwego zdarzenia potrzebny jest trener. Nie
stety trenera nie ma. Na razie zawodnicy Wisły Ustronianki pra
cują z trenerem kadry. Jeżeli finanse pozwolą można wrócić do
szkolenia młodych zawodników. Mam doświadczenia z działal
ności w klubie Busters, gdzie niejednokrotnie odbieraliśmy sy
gnały ze szkół, by się jakimś dzieckiem zainteresować. Niestety
snowboard jest sportem drogim i często barier finansowych ro
dzice nie są w stanie pokonać. Poza sprzętem niemało kosztują
treningi, wyjazdy na zawody. Każdy musi sobie zdać sprawę
z tego, że w początkowym szkoleniu musi być duży udział finan
sowy rodziców. Klubów na razie na to nie stać. Do prowadzenia
UKS potrzebny jest pasjonat tego sportu.
E.P.:  Chyba trzeba powiedzieć, że dwa lata temu PZS rozpro
wadził w UKS 100 kompletów sprzętu snowboardowego, przed
rokiem również. W tym roku są problemy. Staramy się wyrwać
pieniądze z MENiS. Na razie dostaliśmy pieniądze dla 10 uczniów
na obóz i 15.000 zł na sprzęt.
Czy jest w Polsce wystarczająca ilość trenerów snowboardu?
E.P.:  W Polsce w ogóle nie ma szkolenia trenerów snowboardu.
Żadna AWF nie prowadzi takiego kierunku. Jest jeden trener
z egzaminem zdanym w Niemczech i dwóch absolwentów AWF.
Wyłania się z tego czarny obraz przyszłości tej dyscypliny.
Co PZS robi, by to zmienić?
A.Sz.:  Zaczynamy współpracę z AWF w Krakowie i Katowi
cach. Obecnie ze szkoły mistrzostwa sportowego na AWF w Kra
kowie poszła spora grupa uczniów i utworzona zostanie specjali
zacja snowboardowa.
Nie obawiają się panowie, że powstanie luka w szkoleniu?
A.Sz.:  Szkolimy instruktorów snowboardu i ci ludzie trenują
młodzież. To nie jest tak, że nic się nie robi.
Czy w Ustroniu może rozwinąć się snowboard?
E.P.:  Oczywiście. Posiadacie idealny stok na Poniwcu, gdzie
można trenować. Stok na Czantorii nie jest jeszcze przygotowa
ny. Bez sztucznego naśnieżania, baz ratraków z frezami nie moż
na trenować. Stok musi być twardy.
Ale zawody powinni obserwować kibice. To dla nich się robi.
A na zawodach na Poniwcu, poza organizatorami, trenerami
i ekipami, kibiców było chyba kilkunastu.
E.P.:  Niestety, to musi być stok, do którego jest dogodny do
jazd. Kibic podjeżdża i ogląda zawody.
A.Sz.:  Jeżeli stok na Czantorii byłby przygotowany, to polanka
na dole nadawałaby się na mniejszej rangi zawody. Czantoria ma
dogodny dojazd. Praktycznie z pociągu idzie się na stok kilka
minut. Moim zdaniem na wszystko trzeba czasu. Wszystko się
rozwinie, kibice się pojawią. Aby do tego doszło konieczne jest
również większe zainteresowanie snowboardem przez media.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
jest cieszyński artysta Henryk
Jasiński. Logo towarzyszy
ZKZC od 10 lat.

lonie VI i mógł przyjąć 20 pa
cjentów. Później doszło kolej
nych 50 łóżek.

Zamek w Dzięgielowie zo
stał zbudowany pod koniec XV
wieku. Miał kilku właścicieli.
Po pożarze odbudowano go
w drugiej połowie XIX w.
Obecnie znajduje się w prywat
nych rękach.

40lecie świętuje w br. Ze
spół Regionalny „Brenna", za
łożony przez Elżbietę Bauer.
Inicjatorka powstania grupy
zmarła kilka lat temu. Zespół
nadal stara się pielęgnować ro
dzimy folklor i obrzędy.

Oddział
Psychiatryczny
Szpitala Śląskiego w Cieszynie
funkcjonuje 10 lat. Został
otwarty wiosną 1993 roku. Po
czątkowo mieścił się w Pawi

W latach 80. i 90. w Chybiu
działało Towarzystwo Społecz
noKulturalne „Gwarek", sku
piające emerytowanych górni
ków.
(nik)
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KRONIKA POLICYJNA
Parafia Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie wraz z bezrobot
nymi serdecznie zaprasza na comiesięczne spotkania dla bezro
botnych i pracodawców z przedstawicielami włądz samorządo
wych, któe odbywają się obecnie w każdy pierwszy wtorek mie
siąca o godz. 10.00 w salce parafialnej. Najbliższe spotkanie od
będzie się 1 lipca.
Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie przed
stawią oferty dla pracodawców, m. in. prace inwestycyjne, staże
absolwenckie, szkolenia, pożyczki na utworzenie nowych miejsc
pracy. Omówiona zostanie także nowa ustawa o wolontariacie.
Dzieci z Kółka Turystycznego działąjącego przy Szkole Pod
stawowej Nr 3 w Polanie dziękują państwu Bożenie i Sławomi
rowi Ziółkiewskim oraz pani Śylwii Hałasa, właścicielom Karcz
my Palenica w Jaszowcu za organizację i sponsorowanie wycie
czek oraz gościnę w ośrodku.
W niedzielę, 22 czerwca, za zgodą duchowieństwa odbywała
się zbiórka pieniężna przed ustrońskimi kościołami na dalszą roz
budowę Szpitala Śląśkiego w Cieszynie. Zebrano 4.383,80 zł. Za
hojność serdecznie dziękuje Stowarzyszenie Rozbudowy Śląskie
go Szpitala w Cieszynie Koło w Ustroniu.

Przedłuża się remont byłego hotelu Równica. Odrapany budynek na pew
no nie zachęca do odwiedzania naszego miasta. Okoliczni przedsiębiorcy
narzekają na takie towarzystwo.
Fot. W. Suchta

18.06.2003 r.
O godz. 13.30 prowadzący ci
troena mieszkaniec Ustronia
spowodował kolizję. Poszko
dowanym był mieszkaniec
Skoczowa, który jechał VW
golfem.
18.06.2003 r.
O godz. 14.30 na ul. Wczaso
wej obywatel Słowacji z Bań
skiej Bystrzycy, prowadzący
renault megane uderzył w ci
nąuecento, kierowane przez
ustroniaka.
19.06.2003 r.
O godz. 18.25 na ul. Sanato
ryjnej mieszkaniec Rudy Ślą
skiej doprowadził do kolizji

Ż
17 czerwca strażnicy miejscy
w dalszym ciągu prowadzą
kontrole gospodarki wodno 
ściekowej. Towarzyszy im pra
cownik Wydziału Środowiska
i Rolnictwa UM. Tym razem
sprawdzano rachunki za wy
wóz nieczystości mieszkańcom
ul. Myśliwskiej i Pasiecznej.
Pracownik WOŚiR był ze
strażnikami również podczas
wizji lokalnych na ul. Kamie
niec, Gościradowiec i Wojska
Polskiego. Sprawy dotyczyły
m. in. skarg, które wpłynęły do
Urzędu Miasta.
19 czerwca strażnicy ode
brali zgłoszenie o niebez
piecznym psie, który terrory
zuje wczasowiczów przed wy
ciągiem krzesełkowym na

z audi 100, kierowanym przez
mieszkańca Żarnicy.
19.06.2003 r.
0 godz. 19.40 na parkingu
przed budynkiem PKP Ustroń
Zdrój mieszkaniec Bielska 
Białej wyjeżdżając z parkingu
uszkodził prawidłowo stojące
go golfa. Okazało się, że
sprawca stłuczki był nietrzeź
wy. Badanie wykazało ponad
1 prom. alkoholu w wydycha
nym powietrzu.
20.06.2003 r.
Na ul. Cieszyńskiej o godz.
11.20 mieszkaniec Wodzisła
wia Śląskiego, kierujący ma
tizem, wpadł w poślizg i ude
rzył w VW polo, którym z na
przeciwka jechała chorzo
wianka.
(mn)
Czantorię. Pokaźnych rozmia
rów wilczur zachowywał się
bardzo agresywnie, o mały
włos nie pogryzł dziecka, za
atakował natomiast i dotkliwie
ranił innego psa. Patrol na
tychmiast udał się na miejsce.
Próbowano odnaleźć groźne
go czworonoga i w końcu za
uważono go w jednym z po
bliskich ogródków piwnych.
Nie udało się jednak znaleźć
właściciela, więc psa zabrał
właściciel schroniska dla
zwierząt w Cieszynie. Tam od
kryto, że w uchu pies ma zało
żony chip, dzięki któremu uda
ło się znaleźć pana agresyw
nego wilczura, osobę prowa
dząca w Ustroniu działalność
gospodarczą. Został ukarany
mandatem w wys. 150 zł,
a także zobowiązany do odebra
nia psa ze schroniska i pokrycie
wszystkich kosztów.
(mn)

Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej", miesz
czący się w Rynku nr 4 jak co roku organizuje wakacyjne zajęcia
dla swoich podopiecznych. Przygotowano wiele atrakcji, na któ
re nie było czasu w trakcie roku szkolnego. Wychowankowie mogą
zapraszać na zajęcia swoich gości. Placówka otwarta jest dla dzieci
od poniedziałku do piątku od 9.30 do 15.30.
Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, zło
żone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ceremonii po
grzebowej

ś.p. Adama Kajstury
pracownikom Kuźni Ustroń, Zarządowi i pracownikom S.U.
„Róża" w Ustroniu, sąsiadom, kolegom mojego męża, zna
jomym i wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa żona z rodziną

Szybko wypełniają się kontenery na śmieci.

Fot. W. Suchta

Y SPAR
Serdecznie dziękujemy personelowi
medycznemu
sąsiadom
za
S. U. „ Róża ", działowi rehabilitacji,
wsparcie okazane podczas krótkiej, ale tak ciężkiej
choroby naszego męża i ojca
Zofia Kajstura, Nina Przybyła
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SKLEP 2
USTROŃ, ul. 3 Maja 44

SKLEP 1
USTROŃ H e r m a n i c e , ul. S k o c z o w s k a 76,

pon. sob. 722
niedz. 1022

pon. sob. 721

a|
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R e a l i z u j e m y z a m ó w i e n i a na t e l e f o n
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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18 czerwca uczniowie z ustrońskich szkół zakończyli rok szkol
ny. Rano w każdej szkole odbyły się uroczyste zakończenia wraz
z rozdaniem świadectw, o godzinie 14 rozpoczęło się miejskie
zakończenie roku szkolnego w MDK „Prażakówka". Była to uro
czystość, podczas której wyróżniono pucharami i nagrodami
wybijających się w tym roku szkolnym uczniów. Rodziców, na
uczycieli, uczniów witała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki Danuta Koenig. Uczeń klasy VI Szkoły Pod
stawowej nr 6 wNierodzimiu Mateusz Tomiczek, uczestnik Ogól
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach, recy
tował na wstępie fragment prozy. Następnie burmistrz Ireneusz
Szarzeć i wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
honorowali wyróżniających się uczniów.
Kolejno na scenę wychodzili uczniowie Szkół Podstawowych,
którzy wyróżnili się w:
Konkursie „Sowa Mądra Głowa": z klas I  Diana Sikora SP6,
z klas II  Kornelia Kokolus SP1, z klas III Klaudia Żydel SP6,
Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym: finalistki
Agnieszka Białek SP2 i Maria Kulis SP3,
Eliminacjach Rejonowych Konkursu „Historia  Społeczeństwo
 Europa": zwycięzcy eliminacji miejskich Antoni G b u r e k
z SP1 i Patrycja Pilch SP3, druga w eliminacjach miejskich
Małgorzata Bożek SP1, a na trzecim miejscu Joanna Łuka
SP1, Marcin Stawiarz SP1 i Daria Jaworska SP5,
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur": naj
lepsza w klasach III Noemi Kluz SP2, w klasach IV Jacek Her
czyk SP6, w klasach V Krzysztof Kalisz SP2, w klasach VI
Antoni Gburek SP1,
Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX 2003 r":
najlepszy w klasach V Łukasz Kotarski SP1, w klasach VI
Monika Brudny SP2 i Katarzyna Dorda SP2, druga w kla
sach VI Daria Jaworska z SP5, trzecia w klasach VI Zuzanna
Tarnowska z SP1.
Wyróżniono także gimnazjalistów:
za konkursy przedmiotowe na szczeblu miejskim z:
języka polskiego: I miejsce  Kinga Konieczna Gl, II miej
sce  Aleksandra Bączek Gl, Justyna Szczepańska Gl, Mi
rosława Kędzierska G2, Justyna Trybalska z G2, Mateusz
Cap G2, Tymoteusz Luber G2,
historii: I miejsce Andrzej Pliszczyński Gl, II miejsce Ty
moteusz Luber G2,
chemii: I miejsce Paulina Waleczek Gl, II miejsce Joanna
Pawelska Gl i Marcin Halama G2.
W Konkursie Języka Angielskiego „FOX" naj lepsze wyniki uzy
skali:
w I klasach: I miejsce Witold Sumara Gl, II miejsce Sara
Stasiuk Gl, III miejsce Mateusz Strunk Gl,
w II klasach: I miejsce Anna Korcz G2, II miejsce Katarzy
na Kuraczowska G2.
W klasach III nie było uznanego wyniku.
W konkursie „Kangur" najlepszymi byli:

Z rąk burmistrza nagrodę odbiera P. Waleczek. W głębi rówieśniczka na
Fot. W. Suchta
szej gazety N. Mirocha.
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S. Malina honoruje M. Bożek. Dwie dziewczynki były najlepszymi absol
wentkami i sportsmenkami w swych szkołach  właśnie M. Bożek w SP 1
i N. Mirocha w SP 6.
Fot. W. Suchta
w II klasach: I miejsce Michał Halama G2, II miejsce Arka
diusz Matuszyński G2, III miejsce Aleksandra Polok G2, IV
miejsce J a k u b Kluz Gl,
w III klasach: I miejsce Krzysztof Kubica G2.
Finałem uroczystego zakończenia roku szkolnego w „Praża
kówce" było wyróżnienie najlepszych sportowców i najlepszych
absolwentów poszczególnych szkół. Najlepszymi sportowcami
roku szkolnego 2002/03 zostali:
SP1: Małgorzata Bożek i Ariel Moskała,
SP2: Małgorzata Wilk i Adam Gąsior,
SP3: Klaudia Pietroszek i Bartłomiej Pilch,
SP5: Justyna Andrzejak i Michał Czyż,
SP6: Natalia Mirocha i Szymon Kubicius,
Gl: Samuel Dziadek i Aleksandra Kania,
G2: Szymon Tomiczek i Edyta Rymaszewska.
Najlepszymi absolwentami zostali:
SP1: Małgorzata Bożek
SP2: Agnieszka Białek,
SP3: Maria Kulis,
SP5: Daria Jaworska,
SP6: Natalia Mirocha,
Gl: Paulina Waleczek,
G2: Tymoteusz Luber.
Podczas uroczystego zakończenia roku w „Prażakówce" śpie
wał zespół wokalny z G2.
Na zakończenie burmistrz I. Szarzeć powiedział:
 Cieszę się, że po raz drugi udało się nam w mieście zorganizo
wać taką uroczystość. To podniosła i ważna chwila w życiu każ
dego ucznia, myślę że także nauczycieli i rodziców. Chciałbym
podziękować organizatorom, rodzicom i wszystkim tym, którzy
przyłożyli się do tego, by nasza młodzież, nasze dzieci tak wspa
niale się wyróżniały nie tylko w mieście, ale i poza jego granica
mi. Mam nadzieję, że w następnych latach znowu będziemy się
mogli tu spotykać i takie uroczystości przeżywać. Tam gdzie
w grę wchodzą osiągnięcia naszych dzieci, naszej młodzieży, wła
dze samorządowe działają z największą troską. Ze swej strony
obiecuję, że w przyszłości dołożymy wszelkich starań, żeby te
działania były jak najskuteczniejsze, by wszystko co osiągnęli
śmy jeszcze rozwijać i liczę na to, że spotkamy się za rok.
W minionym roku szkolnym w szkołach podstawowych uczy
ło się 1229 dzieci (SP1  274, SP2  482, SP3  120, SP5 
141, SP6  212). W ustrońskich gimnazjach uczyło się 663
uczniów (Gl 338, G2  325).
Na nauczanie przeznaczono 162 etaty nauczycielskie, lecz na
uczycieli było więcej, gdyż część z nich pracuje w niepełnym
wymiarze godzin, inni pracują w więcej niż jednej szkole.
Rok szkolny zakończył się również w Zespole Szkól Ponad
gimnazjalnych, gdzie uczyło się 256 uczniów.
Koniec roku odbył się również w przedszkolach. W naszym
mieście do przedszkoli uczęszcza 412 dzieci. Wszyscy zatrud
nieni w przedszkolach mieszczą się w 76 etatach.
(ws)
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Zakończył się rok szkolny w Ognisku Muzycznym w Ustroniu
prowadzonym przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.
W tym roku do Ogniska uczęszczało 90 uczniów, którzy uczyli
się w klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, klarnetu, fletu, sakso
fonu, akordeonu i keyboardu. Nauka to godzina zajęć na instru
mencie i godzina zajęć teoretycznych tygodniowo. W Ognisku są
także zespoły muzyczne, w których występują uczniowie.
Uroczysty koniec roku miał miejsce 18 czerwca w MDK „Pra
żakówka". Odbyło się zebranie rodziców, a następnie koncert,
w którym wystąpili najlepsi uczniowie: Barbara Fojcik, J a k u b
Pinkas, Aleksander Poniatowski, Aleksandra Rabenda, Ma
rzena Hyrnik, Marcin Stawiarz, Elżbieta Sztwiertnia i Kata
rzyna Hussar.
Na zakończenie rozdano świadectwa absolwentom Ogniska.
Wręczała je członkini zarządu TKA zajmująca się sprawami zwią
zanymi z kształceniem Elżbieta Sikora. Zarząd TKA dziękował
za całoroczny trud nauczycielom, rodzicom i uczniom
O krótką rozmowę poprosiłem kierującą Ogniskiem Muzycz
nym, nauczycielkę w klasie fortepianu Michalinę Zwolińską:
Jaki procent uczniów w Ognisku Muzycznym przygotowuje
się solidnie do lekcji, a jaki korzysta wyłącznie z tego, czego
nauczy się na lekcjach?
Bałabym się mówić o procentach. Faktem jest, że niektóre dzieci
opierają się tylko na tym, czego nauczą się na lekcjach. Jest grup
ka dzieci pilnowanych przez rodziców, co widzę po przygotowa
niu dziecka do lekcji. Decydujące jest przypilnowanie dziecka
przez rodziców. Niektórzy mówią, że to dziecko powinno samo
ćwiczyć, tak odruchowo, spontanicznie podejść do instrumentu
i grać. Jednak żaden instrument nie jest porównywalny do rowe
ru czy piłki nożnej. Gra na instrumencie wymaga koncentracji
i po prostu wysiłku intelektualnego. To błąd rodziców, że uważa
ją iż to samo przyjdzie. Nawet Mozart był zmuszany do gry. Póki
dziecko nie opanuje instrumentu do tego stopnia, że sobie radzi,
trzeba je przynajmniej przypilnować.To bardzo sporadyczne przy
padki, kiedy dziecko spontanicznie, z własnej woli chce grać.
W Ognisku są takie dzieci?
To się zdarza dzieciom naprawdę uzdolnionym, mających dobry
słuch. One słyszą swoje błędy, potrafią je korygować. Natomiast
te, które do instrumentu podchodzą z respektem i nie radzą sobie
manualnie, trzeba przypilnować, powiedzieć, że teraz ma piętna
ście minut ćwiczyć
Czy jest jakaś zależność między tym j a k się dziecko uczy
w szkole i jak gra na instrumencie?
To raczej działa w obie strony, takie sprzężenie zwrotne. Nie jest
tak, że dobrzy w szkole są dobrzy u nas. Dzieci uczą się u nas
koncentracji, bo grając na instrumencie jednocześnie trzeba mieć
kontrolę nad swymi ruchami i przy tym myśleć. Przy okazji wy
rabiają sobie pamięć, systematyczność. Wiadomo, że nauka mu
zyki ułatwia działania w innych dziedzinach. Natomiast przez wy
stępowanie przed publicznością dziecko uczy się odwagi, jest
kształtowane na człowieka, który ma zadania do wykonania i
wykonuje je. Dzieci stają się dzielniejsze. Widzę to u uczących
się u nas. Nie ma już sytuacji, gdy to dziecko ucieka ze sceny, by
schować się w ramionach mamy i popłakać. Nie ma też paniki.
Dziecko występuje i wie, że jest to odpowiedzialność, że trzeba
to pokonać, poradzić sobie z tym. Wydaje mi się, że jest to ele
ment budowy ich osobowości. Uczę tu zaledwie pięć lat, ale wi
dzę że taki proces się dokonuje.
Kto uczy w Ognisku?
Jest dziewięciu nauczycieli. Każdy instrument prowadzi inny na
uczyciel, przy czym keyboard, jako instrument uniwersalny, pro
wadzą ci, którzy mają mniej godzin.
J a k Ognisko będzie funkcjonować w przyszłym roku?
Prowadzić będziemy naukę na tych samych instrumentach, dzia
łać będzie filia w Lipowcu. Oczywiście, gdyby było zapotrzebo
wanie na inne instrumenty, jeżeli zgłosi się kilka osób zaintereso
wanych, to postaramy się otworzyć nową klasę. Były próby otwo
rzenia klasy perkusji, ale chętnych było zdecydowanie za mało.
Z czym miała Pani najwięcej problemów?
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Fot. W. Suchta
Przy fortepianie K. Hussar.
Wolałabym mówić o tym, co się u nas dobrego dzieje. Wszyscy
zauważają, że nasze koncerty  Koncert Kolęd i Koncert Wiosen
ny  są na wyższym poziomie i nie chodzi tu o repertuar. Dzieci
przestały się mylić, solidniej się przygotowują. Po prostu widzą,
że inni się nie mylą i nie wypada się nie nauczyć. Dzieci grają
coraz solidniej i zauważają to też nauczyciele. Dzieci są już doj
rzałe do koncertów. Zdają sobie sprawę z tego, że występ przed
publicznością to poważna sprawa. My z koncertów jesteśmy bar
dzo zadowoleni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

W
Fotografia przedstawia nauczycieli Publicznej Szkoły Po
wszechnej nr 1 na początku lat 20. ubiegłego wieku. Stoją od
lewej: Emeryk Chroboczek, Alojzy Gałuszka, Paweł Zientek,
Florian Skrzypek, Leon Grancer, a siedzą od lewej: Helena Ma
tulanka, ks. Józef Kupka, Jan Nowak, ks. Józef Czaputa, Gabrie
la Tomiczek.
W kronice szkolnej zanotowano: „28 czerwca zakończyliśmy
w zwykły sposób rok szkolny 192021. Frekwencja uczniów w
ubiegłym roku poprawiła się znów nieco i wynosiła przeciętnie
85,2 %. Należy to przypisać po części energicznej działalności
miejscowej Rady Szkolnej jako też i tej okoliczności, że w ubie
głym roku szkolnym wydawano znów ubogim dzieciom tanie obia
dy. (...) Z końcem roku szkolnego 1920/21 uczęszczało do tutej
szej szkoły 357 dzieci. "
Lidia Szkaradnik

Gazeta Ustrońska 5

Y
Na Jelenicy powstaje nowy zakład Wytwórni Naturalnych Wód
Mineralnych „Ustronianka". Widoczne s ą j u ż duże, koloru białe
go hale produkcyjne
 Budowa trwa rok. Otwarcie p r a w d o p o d o b n i e nastąpi 15
sierpnia  mówi właściciel „Ustronianki" Michał Bożek.  To
ogromna inwestycja. Przeszło 70 a r ó w pod dachem. Wyko
nawcą jest czechowickn firma Mostostal. Wstawiamy tam naj
nowocześniejszą na świecie włoską linię do p r o d u k c j i wód
i napojów. P r o d u k c j a odbywać się będzie bez hałasu. Nie ma
czystszej produkcji od produkcji wód mineralnych w zamknię
tym pomieszczeniu. Zakład jest położony w strefie parku kra
jobrazowego i p r o d u k c j a musi być ekologiczna. Tu na miej
scu nie pozostaną żadne odpady.
Na nowej linii produkować się będzie napoje z prędkością pię
ciu butelek na sekundę, czyli około 18.000 butelek na godzinę.
Docelowo powstanie linia do produkcj i napojów w opakowaniach
szklanych wymiennych i jednorazowych. Na niej będzie można
produkować 15.000 butelek na godzinę. W nowym zakładzie pracę
znajdzie około 150 osób czyli w „Ustroniance" zatrudnienie znaj
dzie nowych 150 pracowników.
Powstający nowy zakład nie wszystkim mieszkańcom przypadł
do gustu. Były protesty. Chodziło zarówno o ekologię jak
i o jeżdżące samochody.
 Zbudowaliśmy j u ż p a r ę lat temu własnym kosztem chodnik
od wytwórni Czantorii w górę  mówi M. Bożek.  Natomiast
drugi etap od mostku miał wykonać Urząd Miasta. Rozma
wialiśmy j u ż o tym wielokrotnie. Chcemy by p r z e j e ż d ż a j ą c e
nasze samochody były w j a k najmniejszym stopniu uciążliwe
dla mieszkańców, szczególnie by piesi i dzieci mogli się tam
bezpiecznie poruszać. A samochody muszą tam także jeździć.
W wielu uzdrowiskach wytwórnie wód są w centrum miasta
i ludzie się tym szczycą. Trzeba j e d n a k zrozumieć wszystkich.
Nie zawsze wiedzą j a k a to specyfika produkcji. Dodam, że
każde uzdrowisko w Polsce szczyci się p r o d u k c j ą wody. To
najlepsza reklama. Potem są s a n a t o r i a , zabiegi. Nasz nowy
zakład jest w k o m p o n o w a n y w teren, jest ekologiczny, zbu
dowany zgodnie z wszystkimi w y m a g a n y m i przepisami i ate
stami.
Na Jelenicy jest również zakład produkujący wodę „Czanto
rię", niegdyś należący do PSS Społem, obecnie kupiony przez
„Ustroniankę".
 Był to zakład zaniedbany technologicznie i marketingowo 
mówi M. Bożek.  S t a r a m y się, by znak firmowy wody Czan
toria znowu powrócił na rynek. Chcemy ten zakład pobudzić
do życia poprzez zwiększenie produkcji, promocję wyrobu
i sprzedaż w całym k r a j u .
Produkcja jest utrzymywana, wodę rozlewa się z tych samych
źródeł. Zmieniony został system sprzedaży i wizerunek marki
Czantoria.
 40 lat temu była to woda n u m e r jeden na Śląsku  mówi M.
Bożek.  Chcemy by znowu sprzedawała się w ilościach zna
czących.
Zakład produkujący Czantorię i nowy zakład połączone są spe
cjał ˇstycznymi rurociągami. W niedalekiej przyszłości rurociąg
obejmie też zakład „Ustronianki" przy ul. 3 Maja.
Obecnie Ustronianka sprzedaje swoje wody poprzez hipermar
kety oraz na rynku hurtowym i detalicznym. Siatka dystrybucji
obejmuje cały kraj. W ciągu kilku lat z zakładu o znaczeniu lo
kalnym „Ustronianka" stała się firmą o zasięgu ogólnopolskim.

koncert
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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 kilogramy
w cenie: pierogi z mięsem
15 zł/kg pierogi z kapustą
i g r z y b a m i  12 zł/kg
pierogi ruskie  10 zł/kg

Nowy zakład na Jelenicy.

Fot. W. Suchta

Najlepiej wody z Ustronia sprzedają się na Śląsku. „Ustronian
ka" to również jedyna duża firma produkująca wody w Polsce
będąca w całości polska. „Ustronianka" należy do M. Bożka i nie
ma w niej obcego kapitału. Większość tradycyjnych wytwórni
polskich wód zostało już sprzedanych.
„Ustronianka" coraz częściej kojarzona jest też ze sportem. Jak
twierdzi M. Bożek jest to promocja naszego regionu, ale też kon
kretna pomoc takim klubom jak KS Wisła Ustronianka czy KS
Kuźnia Inżbud Ustroń. Na przełomie roku doszło do nieporozu
mień między władzami Wisły z tamtejszym klubem sportowym.
Burmistrz Wisły Jan Poloczek kwestionował wpisywanie w na
zwę klubu „Ustronianki", gdyż wszelkie porozumienia miasto za
wierała z klubem KS Wisła.
 Wszystko zostało uregulowane. Zwyciężyła m ą d r o ś ć i roz
sądek  mówi M. Bożek.  Większość wiślan jest za tym byśmy
w tym klubie pozostali. Zresztą jednogłośnie walne zgroma
dzenie klubu zdecydowało, że nazwa brzmi Wisła Ustronian
ka. Osobiście uważam, że dla wspólnego d o b r a powinniśmy
promować i Wisłę i Ustroń, chociaż nie wszystkim to się po
doba. Z z a r z ą d e m Wisły dogadaliśmy się, współpraca jest
dobra, atmosfera s p r z y j a j ą c a i naszymi zawodnikami będzie
my się szczycić za kilka lat. Pomagam też Kuźni Ustroń, aby
ten klub od lat związany z Ustroniem nadal funkcjonował, by
przetrwał.
„Ustronianka" to jedyna firma produkująca wody na naszym
terenie, która osiągnęła taki sukces. Wiele zakładów produkują
cych wody po prostu zniknęło. W najbliższym otoczeniu Ustro
nia było kiedyś 16 rozlewni. Obecnie została tylko „Ustronian
ka". Gdy pytam, czy nie jest to przypadkiem tak, że to właśnie
„Ustronianka" swym drapieżnym działaniem przyczyniła się do
takiej sytuacji, M. Bożek zdecydowanie zaprzecza:
 Inwestowaliśmy w rozwój i nowoczesność. Zyski nie były
w y p r o w a d z a n e z firmy, a t e r a z niektórzy nam zazdroszczą.
A przecież każdy może być przedsiębiorcą, każdy ma p r a w o
być posłem, burmistrzem, biznesmenem. Trzeba spróbować.
Ale też trzeba chcieć i p r a c o w a ć nie po osiem godzin. Efekt
sam przychodzi.
Wojsław Suchta

W czasie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna
będzie czynna:
12.0019.00
PONIEDZIAŁEK
8.0015.00
WTOREK
12.0019.00
ŚRODA
nieczynne
CZWARTEK
8.0015.00
PIĄTEK
8.0012.00
SOBOTA
(dotyczy tylko wypożyczalni dla dorosłych)
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PRZYBYWAJĄ SPOZA KLUBU
Nakładem Urzędu Miasta w Ustroniu
i ustrońskiego Koła Polskiego Klubu Eko
logicznego, dzięki pomocy finansowej Wo
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ukazał się drugi zeszyt Przyrodnika
Ustrońskiego. Zespół redakcyjny, który
zebrał teksty i ilustracje do publikacji sta
nowili: Zygmunt Białas, Aleksander Do
rda, prof. Gustaw Michna i Leon Mijał.
Całość przygotowali do druku i opracowali
graficznie Agata i Kazimierz Heczko.
17 czerwca na polu biwakowym w Do
bce odbyła się promocja wydawnictwa.
Przybyło wielu gości, wśród nich wicebur
mistrz Jolanta KrajewskaGojny, naczel
nik Wydziału Kultury, Oświaty, Sportu
i Turystyki UM Danuta Koenig, naczelnik
Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Bar
bara Jońca, radna Marzena Szczotka.
Prowadząca prezentację D. Koenig wyra
ziła zaskoczenie a zarazem radość, że
w przeciągu roku ustrońskie Koło wydało już
trzeciąpublikację. Przedstawiła autorów tek
stów zamieszczonych w Przyrodniku.
 Bardzo nas cieszy, że powiększa się gro
no autorów, którzy przybywają spoza Klu
bu stwierdził A. Dorda.  Przyrodnik stał
się swego rodzaju kroniką wydarzeń i to
nie tylko klubowych. Prezentuje to, co
dzieje się w szeroko rozumianej ochronie
środowiska na terenie Ustronia. Jest tam
również coś w rodzaju archiwum danych
dotyczących samego środowiska, zawiera
jącego teksty poświęcone np. budowie geo
logicznej Ustronia, czy pojawieniu się

z niektórymi tezami artykułu T. Kamińskie
go „Biblijne podstawy kształtowania su
mienia ekologicznego."
Oprawę artystyczną promocji stanowił
występ T. Kamińskiego, który akompaniu
jąc sobie na gitarze śpiewał ballady, wy
wołując nostalgię za taką właśnie muzy
ką, której ostatnio nie sposób usłyszeć na
oficjalnych spotkaniach i występach.
Wspaniała tego dnia pogoda pozwoliła
na zakończenie spotkania niespieszną kon
sumpcją usmażonych nad ogniem kiełba
sek popijanych herbatą i długie rozmowy
 nie tylko na tematy ekologiczne.
(ag)

Największą naszą bolączkąjest obecnie
brak odpowiedniej liczby pomieszczeń do
zajęć. W lipcu przystępujemy do budowy
sali zajęć ruchowych nad istniejącym ta
rasem od strony wschodniej Przedszkola
Nr 6. W tym roku planujemy wykonanie
tylko stanu surowego. Na przełomie grud
nia 2002 i stycznia 2003 przygotowaliśmy

taras do nadbudowy i zmodernizowaliśmy
węzły sanitarne według norm obowiązu
jących dla osób niepełnosprawnych.
Korzystamy z pieniędzy publicznych,
które otrzymujemy ze Starostwa Powiato
wego w Cieszynie oraz Urzędu Miasta
w Ustroniu, ale znaczną kwotę na naszą
działalność zdobywamy dzięki ofiarności
naszego społeczeństwa oraz indywidual
nych sponsorów i za to składamy serdecz
ne podziękowanie. Anna HanusDyrda

E
Podczas tegorocznej imprezy „Dzieci
Dzieciom, Dzieci Rodzicom", która odbyła
się 7 czerwca w amfiteatrze zebrano
4.993,07 zł. Organizatorem koncertu pre
zentującego dokonania ustrońskich szkół,
przedszkoli, domu kultury jest od lat To
warzystwo Opieki nad Niepełnosprawny
mi, prowadzące Ośrodek Rehabilitacyjno
 Wychowawczy dla Osób Niepełnospraw
nych w Nierodzimiu. Dochód z „Dzieci
Dzieciom" w całości wspomaga działal
ność Towarzystwa.
W minionym roku w Ośrodku przeby
wało 18 wychowanków w 3. oddziałach
i 3 osoby korzystały z konsultacji. Od no
wego roku szkolnego mamy zgłoszonych
nowych kandydatów, których obejmiemy
opieką w miarę naszych możliwości.
Z młodzieży Gimnazjów Nr 1 i 2 udało
się utworzyć liczącą 15 osób grupę wolon
tariuszy, którzy przynajmniej raz w tygo
dniu, w środowisku domowym, kontaktu
ją się z „podopiecznymi". Z udziałem wo
lontariuszy dzieci z Ośrodka przygotowa
ły swój program artystyczny na koncert
w amfiteatrze. Jako Towarzystwo Opieki
nad Niepełnosprawnymi, bardzo sobie ce
nimy tę formę współpracy.
Staraniem TONN, kolejny raz na turnus
rehabilitacyjny, ty razem do Sarbinowa,
wyjechała grupa dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych z opiekunami.
26 czerwca 2003 r.
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szrotówka kasztanowcowiaczka.
Prezentujący pokrótce zawartość drugie
go zeszytu Przyrodnika Ustrońskiego A.
Dorda, wychodząc od fragmentu wiersza
ks. J. Twardowskiego pt. Rachunek dla
dorosłego: Jak daleko odszedłeś od podzi
wu nad światem, mówił m.in. o tekstach
pokazujących piękno przyrody. Wśród
nich o tekście Z. Białasa opisującego przej
ście szlakiem potoków ustrońskich od źró
deł do rzeki.
 W tym zeszycie zamieściliśmy również
teksty prezentujące filozoficzne podstawy
ochrony środowiska  powiedziała A. Do
rda.  Tomasz Kamiński napisał o Biblij
nych postawach kształtowania sumienia
ekologicznego. Prof. Skolimowski ujął to
kiedyś w ten mniej więcej sposób: Bardzo
dobrze dbać o czystość wody, bardzo do
brze dbać o nie wycinanie drzew. Ale nie
to jest najważniejsze; najważniejsza jest
czystość umysłu, który jest zachłanny, za
śmiecony Dlatego mam nadzieję, że wła
śnie Przyrodnik Ustroński pozwoli na
oczyszczenie tego umysłu i pokazanie, co
się w przyrodzie dzieje.
Podczas promocji wystąpił również Jan
Krop z Wisły, który w pierwszej części
swojego wystąpienia mówił o historii i tra
dycjach ruchu wydawniczego na Śląsku
Cieszyńskiej, ze szczególnym uwzględnie
niem Ustronia. Wspomniał o wartym pod
kreślenia fakcie, że właśnie tu ukazuje się
wiele interesujących publikacji. Mówca
odniósł się do edytorskiej strony nowego
zeszytu Przyrodnika i podjął polemikę

POLSKI KLUB &KOUXHOZNy
KOŁO w USTRONIU

W amfiteatrze wystąpiły dzieci z Ośrodka z gimnazjalistami.

Fot. W. Suchta
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Dziewczynki w sukienkach komunijnych tradycyjnie sypały kwiaty.

E M
W parafii św. Klemensa procesja Boże
go Ciała rozpoczęła się o godz. 9.00. Naj
pierw wierni modlili się przed kościołem,
gdzie stanął pierwszy ołtarz. Baldachim
nad Najświętszym Sakramentem nieśli
strażacy, o których z uznaniem wypowia
dał się proboszcz, ksiądz kanonik Antoni
Sapota, prowadzący ceremonię. Za uczest
nictwo w tradycyjnych obchodach święta
dziękował również ustroniakom i gościom
uzdrowiska, a także parafianom, przygo
towującym miejsca modlitwy, dzieciom
pierwszokomunijnym i ich rodzicom. Jak
każdego roku, dziewczynki sypały kwia
ty, a uczestnicy procesji zrywali gałązki
z brzóz zdobiących ołtarze. Mają przynieść
spokój i szczęście ich rodzinom.
Procesja przeszła ul. M. Konopnickiej,
gdzie pod krzyżem stał drugi ołtarz, na
stępnie ul. Wantuły, Piękną, między 1 i 3
blokiem osiedla Manhatan, ulicą A. Bro
dy, na której zatrzymała się przed blokiem
5. przy trzecim ołtarzu. Czwarty stanął
przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej, bo tradycyjna droga, zamknięta
była z powodu remontu mostu. Po raz
pierwszy Eucharystię niesiono przez
ustroński rynek. Na koniec wierni przeszli
do kościoła po błogosławieństwo.
W krótkich kazaniach przy każdym oł
tarzu ks. A. Sapota mówił m. in. o ufności:
„ Ufności, względem Jezusa Chrystusa. On
nas wola, żebyśmy Go kochali. On nas
wola, ażeby nas nakarmić. Tego zaufania
chciejmy w naszym sercu wykrzesać jak
najwięcej." i o tym, żeby tegoroczna pro
cesja Bożego Ciała, nie była jedynie obo
wiązkiem i przyniosła nam więcej niż tyl
ko brzozowe gałązki do wazonu: „ Chry
stus, który obdarzył nas miłością, który
chce, żebyśmy w tej miłości
realizowali
nasze życie, ciągle będzie pogłębiał naszą
wiarę i dawał siłę ".
Istotę obchodów czerwcowego święta
Kościoła katolickiego kapłan ujął w kaza
niu na os. Manhatan, którego obszerne
fragmenty zamieszczamy poniżej:
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Fot. W. Suchta

E
Dzisiaj, gdy wychodzimy na ulice na
szych miast i śpiewamy pieśń: „Zróbcie
Mu miejsce, Pan idzie z nieba [...] zagro
dy nasze widzieć przychodzi i jak się dzie
ciom Jego powodzi. " W wielu miejscach,
ale niestety także i w naszej
Ojczyźnie,
bardzo często próbowano dawać nam do
zrozumienia, a wielu w to uwierzyło, że re
ligijność jest czymś prywatnym, czymś oso
bistym. Czymś, czym nie należy się afiszo
wać. Że religijność to sprawa w kościele,
ewentualnie w domu, że ponad to nie na
leży się wynosić. Nie należy tej religijno
ści manifestować. A my dzisiaj wychodzi
my na ulice naszych miast, na zaułki. Chce
my pokazać naszą religijność, chcemy po
kazać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi w
Chrystusa, w Jego obecność w Najświęt
szym Sakramencie. „Zróbcie Mu miejsce
Pan idzie z nieba" wołamy w pieśni, ale
trzeba byłoby także zastanowić się nad
tym, czy rzeczywiście to wołanie nie jest
skierowane do nas., którzy tu jesteśmy na

Baldachim nieśli strażacy.

tej procesji. Ta pieśń, to wołanie dotyczy
każdego z nas. Zróbcie Mu
miejsce
w naszych domach, zróbcie Mu miejsce
w naszych rodzinach, Zróbcie Mu miejsce
w zakładzie pracy. W każdym
miejscu,
w każdej sytuacji. Zróbcie Mu miejsce. Bo
jeżeli będzie miejsce dla Niego, będzie
miejsce także dla każdego innego. Jeżeli
będzie miejsce dla Jezusa Chrystusa, bę
dzie miejsce dla bliźniego, będzie miejsce
dla męża, który sprawia problemy, dla
żony, która zapomniała, kim jest, dla dzie
ci, które sprawiają kłopot, dla pracowni
ka, którego chciałoby się pozbyć, dla pra
codawcy, którego nie za bardzo się lubi,
dla dziecka nienarodzonego,
którego
chciałoby się pozbyć, dla każdego. Bo je
żeli będzie Chrystus w naszym sercu, jeże
li będzie na miejscu właściwym, wszystko
inne będzie na miejscu tym, do którego
zostało powołane. „Zróbcie mu miejsce
Pan idzie z nieba [...] Zagrody nasze wi
dzieć przychodzi". Jakie te zagrody, jakie
te nasze domy, jakie to nasze życie, jakie
to nasze miasto. Takie, jacy my jesteśmy.
„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba. "
W tym roku procesja szła w deszczu
i tylko od czasu do czasu można było zło
żyć parasole. Tam, gdzie musiał być
wstrzymany ruch samochodowy, pomaga
li strażnicy miejscy. Kilkuset wiernych
wzięło udział w tradycyjnym przemarszu,
choć nie dla wszystkich kroczenie za Eu
charystią oznacza skupienie, śpiewanie
pieśni i modlitwę. Tradycyjnie, były ciche
powitania znajomych, których widuje się
raz w roku, ale i opowieści młodzieży
o wczorajszym dniu. Procesja Bożego Cia
ła, oprócz wymiaru duchowego, ma rów
nież obyczajowy, a te dwie płaszczyzny
łączą się często przy okazji świąt religij
nych. Dzisiaj, kiedy wielu z nas porusza
się po mieście głównie samochodami, jest
to również okazja, żeby zobaczyć, jak
zmieniają się zakątki Ustronia. Zanika nie
stety obyczaj dekorowania domów i okien
mieszkań. A pewnie nie tylko ja pamiętam
mały domek przy ul. 9 Listopada, który nie
żyjąca już pani stroiła tak bogato, że mógł
by przy nim stanąć ołtarz...
Monika Niemiec

Fot. W. Suchta
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Kazanie wygłosił ks. J. Kozieł.

Fot. W. Suchta

ZAWSZE ZWYCIĘSTWO
19 czerwca na Równicy „ Przy Kamieniu " odbyło się nabożeń
stwo, w którym wierni Kościoła
ewangelickoaugsburskiego
modlili się pod przewodnictwem ks. Piotra Wowrego. Doroczne
nabożenstwo pod szczytem Równicy jest wspomnieniem lat kontr
reformacji, gdy to protestanci zmuszeni byli spotykać się na mo
dlitwie w ukryciu, w lesie na Równicy. W tym roku pogoda nie
dopisała  mżył deszcz, szczyt Równicy spowiła gęsta mgła. Mimo
to leśna świątynia „ Przy Kamieniu " wypełniła się wiernymi. Nie
którzy przyjechali samochodami, inni szli pieszo czerwonym szla
kiem. Nabożeństwo jak zawsze ma uroczysty charakter co pod
kreśla chór i orkiestra.
Kazanie w tym roku wygłosił ks. radca Jan Kozieł z Cisownicy.
Mówił m. in.:
 Kim jest człowiek, jak Paweł, który będąc więźniem pisze do
ludzi będących na wolności: „Radujcie się w Panu zawsze. Po
wtarzam: Radujcie się." Kim jest człowiek w swoim wnętrzu, du
chowo jak on, kiedy otoczony rozszalałym żywiołem morskim,
kiedy otoczony był zwątpieniem jednych, podstępem drugich, to
on jedyny spośród 276 obecnych ludzi na statku, on jeden okazał
się tam zwycięzcą, bo zaufał Panu, zaufał Bogu swojemu, Jezu
sowi Chrystusowi. Kim zatem był Paweł, który miał tak trudne,
ciężkie, upokarzające życie. Powiedzmy jeszcze raz to zdecydo
wanie: Był zwycięzcą! Kim był umierający pod ciosami kamieni.
Szczepan umiera pokonany? Zwyciężony? Tak, z ludzkiej per
spektywy. Ale umiera ten męczennik jako zwycięzca i widzi chwa
łę bożą, widzi Chrystusa.
Oczyma wyobraźni widzimy teraz tych, którzy w latach 1654
1709 przychodzili tutaj z kotliny ustrońskiej. Przychodzili w ta
kich warunkach jak dzisiaj, przychodzili by klęczeć, nie jako
pokonani, choć wyjęci spod prawa, choć prześladowani, pozba
wieni kościołów, rugowani z parlamentu, pozbawiani stanowisk,
urzędów, wyśmiewani, pogardzani. Cała polityka i dyplomacja
przeciwko nim skierowana. Ale szli tutaj na Równicę jako zwy
cięzcy, jako ci, którzy na zebranie boże, na przymierze jakie za
warł z nimi Pan Zastępów w sakramencie chrztu, odpowiadali
wiarą, miłością, życiem swoim okazując wierność i miłość swo
jemu Panu. Dlatego z wielką radością i wdzięcznością stajemy
dzisiaj na tym miejscu. Kiedy przed laty w kościele Jezusowym
w Cieszynie miała miejsce międzynarodowa uroczystość, przy
pominam sobie wypowiedź Koreańczyka. Stanął w prezbiterium
kościoła na Wyższej Bramie i w swoim krótkim pozdrowieniu
powiedział, że na tym miejscu należy zdjąć obuwie, bo to ziemia
święta uświęcona wiarą tych, którzy byli prześladowani, a którzy
z radością szli począwszy od roku 1709, kiedy już mogli z lasów
wyjść, do Cieszyna. Pismo Święte wzywa byśmy ich pamiętali
i ich przed oczy naszej wyobraźni postawili. Kim byli ci, którzy
w minionych latach, wskazanych latach 16541709 szli pieszo
z Wisły, z Tarnowskich Gór, z Frydku Mistku, z całego obszaru
byłego księstwa cieszyńskiego i spoza jego granic. Wychodzili
w sobotni wieczór. Taką mieli wiarę. Kim byli ci ludzie? Pokona
26 czerwca 2003 r.

ni? To byli zwycięzcy! Pochylimy się również przed nimi w Kró
lestwie Bożym. Pragnę mieć z takimi spotkanie po zmartwych
wstaniu, gdy uwielbimy Boga. Gdy doznawać będziemy błogo
ści w stanie Królestwa Bożego, zobaczymy tych, którzy wyjęci
spod prawa tutaj przychodzili.
Pozwólcie kochani, że jeszcze raz przywołam obraz waszych
przodków i tych z Wisły, którzy idąc do Cieszyna nosili na ple
cach kamienie pod budowę kościoła na Wyższej Bramie. Poko
nani? Zwyciężeni? Tak. W kategoriach administracji państwo
wej w myśl ludzkich przedsięwzięć. Ale to byli wolni, szczęśliwi
w Jezusie Chrystusie nasi przodkowie.
Chodziłem na przestrzeni minionego miesiąca i powtarzałem
sobie apostolskie wyznanie: „Bogu niech będą dzięki, który nam
zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie." Przypominałem sobie,
cytowałem, że mam zawsze zwycięstwo w Chiystusie. Dzisiaj na
tej górze mamy tę Ewangelię na nowo przyjąć na drogę naszej
doczesnej pielgrzymki, nieraz ciernistej, nieraz znaczonej łzami,
załamaniami, smutkiem, bo szatan ciągle do nas podchodzi, cią
gle próbuje podkopać nasze zaufanie do Stwórcy, do Chrystusa,
przez którego wszystko powstało i dla którego to wszystko po
wstało i istnieje. Pamiętajmy! Zawsze do ostatniego tchnienia
będziemy obiektem ataków szatana, ale dziś ponad naszym ziem
skim myśleniem i działaniem, ponad sprzężonym działaniem mocy
ciemności przeciwko wierzącemu w Jezusa Chrystusa mamy wsłu
chać się i mamy wziąć to apostolskie wyznanie: Mam w Jezusie
Chrystusie zawsze zwycięstwo.
Paweł był człowiekiem chorym, a był zwycięzcą. Siedział
w więzieniu a był wolnym, bo pochwyconym przez Jezusa Chry
stusa. Był zwycięzcą. Był zwycięzcą i wtedy, gdy prowadzono go
na egzekucję. To ci, którzy go więzili byli więźniami demonów,
śmierci. On pochwycony przez Zmartwychwstałego pod Damasz
kiem, on, który odpowiedział potem oddaniem siebie całkowicie
Jezusowi jako Panu, jako Bogu swojemu, był zwycięzcą. Mam
w Chrystusie zawsze zwycięstwo. Niech Pan sprawi mocą Ducha
Świętego, aby prawda Ewangelii na nowo dzisiaj była żłobiona
w naszych sercach i naszej świadomości. Jakie to piękne, jakie to
cudowne, że dzisiaj w majestacie tej Pańskiej świątyni słyszymy
Ewangelię, a Bóg nasz, Ojciec drogi, w Trójcy jedyny niepojęty,
tego pragnie abyśmy schodząc dzisiaj z tej góry pamiętali, za
wsze pamiętali, że jeśli jesteśmy z Chrystusem, jeśli Go pragnie
my, jesteśmy zwycięzcami. I choć niejedna burza i żywioł uderza
w nas, pamiętajmy kto nas trzyma, pamiętajmy, że ten który nas
pochwycił powie każdemu z osobna: „Nikt nie wyrwie cię z ręki
mojej." Dobrze było uczniom na Górze Przemienienia, ale Pan
powiedział: „Musicie iść na dół, musicie zejść, musicie tam być
moimi świadkami, a będę z wami."
Nabożeństwo ,,Przy Kamieniu" odbywa się przy czerwonym
szlaku turystycznym. Przechodzą licznie turyści z plecakami, prze
jeżdżają na rowerach. Z dala już słyszą, że coś się odbywa, po
przez drzewa dochodzi śpiew, głos duszpasterza. Gdy nagle do
chodzą do miejsca nabożeństwa stają zdziwieni. W pierwszym
momencie nie bardzo wiedzą co począć. Patrzą i słuchają. Mimo
że nie zawsze wiedzą kto się modli i dlaczego, potrafią to uszano
Wojsław Suchta
wac.

Mżył deszcz, było mglisto.

Fot. W. Suchta
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Schroniska młodzieżowe są tanią bazą noclegową dla
wszystkich turystów. Szczególnie często odwiedzają je
uczniowie, studenci, nauczyciele, grupy zorganizowane.
Działają w ramach Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło
dzieżowych, a posiadacze legitymacji PTSM mają do nich
otwarte drzwi w prawie wszystkich krajach, na każdym kon
tynencie i to za nieduże pieniądze. U progu wakacji warto
zastanowić się, czy nie przyda nam się legitymacja.
Osoby chcące skorzystać z usług schronisk młodzieżowych za
granicą muszą posiadać legitymację Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych. Można ją otrzymać w każdej placówce
PTSM na terenie Polski. Wystarczy wypełnić deklarację człon
kowską i złożyć ją na przykład w ustrońskim Międzynarodowym
Schronisku Młodzieżowym PTSM „Wiecha" w Jaszowcu. Jest
ważna przez rok od daty wydania. Są 4 rodzaje legitymacji: Ju
nior dla dzieci do wieku szkolnym i młodzieży szkolnej, również
szkół pomaturalnych (kosztuje 11 zł), Junior dla studentów do 26
lat (23 zł), Senior dla nauczycieli pracujących i emerytowanych
(20 zł) oraz Senior dla innych osób powyżej 18 lat pracujących 
bez ograniczeń wieku (33 zł).
Również w schronisku na Jaszowcu kupić możemy informato
ry o polskich i zagranicznych schroniskach młodzieżowych,
o warunkach korzystania z nich. Informator zawierający adresy
polskich placówek kosztuje 13 zł, a za informator Międzynaro
dowej Federacji Schronisk Młodzieżowych, zawierający dane
o całej bazie na świecie wraz z wykazem i cenami (wydanie lon
dyńskie z 2001 r.) zapłacimy: za I tom o Europie  45 zł za II
o pozostałych krajach również 45 zł. Dodajmy tylko, że Między
narodowego Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych działa
Atrakcją ostatnich tygodni
nauki w Zespole Szkół Ponad
gimnazjalnych w Ustroniu była
wizyta Apoloniusza Tajnera,
który odwiedził dawne Techni
kum na zaproszenie dyrektora
Romana Tomicy. Trener kadry
narodowej skoczków narciar
skich ubarwił spotkanie liczny
mi anegdotami i wspomnienia

szkoły technicznej. Obecna na
spotkaniu młodzież z Zespołu
Szkół oraz Gimnazjów Nr 1
i2zzaciekawieniempytałago
ścia o osobę Adama Małysza,
jego obecną formę, najbliższe
plany oraz nadzieje związane
ze sportem. Wielu uczniów wy
kazało zainteresowanie, jakim
uczniem był Małysz, jak prze

TAJNER W ZESPOLE
mi z okresu pobytu i edukacji
w tutejszej szkole.
Najprzyjemniej trener Tajner
wspominał hol I piętra szkoły, bo
na nim dwa razy podchodził do
koleżanki z klasy równoległej 
Aleksandry. Drugie podejście
było skuteczne i zakończyło się
szczęśliwym małżeństwem.
Należy dodać, iż zarówno
pierwszy trener naszego mistrza
w skokach  Jan Szturc, trener
obecny, jak i sam Adam Małysz
są absolwentami ustrońskiej

biegała jego edukacja, egzami
ny, czas spędzony w szkole
przy ul. 3 Maja. Podobne py
tania dotyczyły trenera. A. Taj
ner wspomniał także o projek
cie przebudowy skoczni
w Wiśle Malince, której mo
dernizacja ma ruszyć najpóź
niej w 2004 roku.
Na koniec spotkania wyrazi
liśmy nadzieję, że kolejnym
razem zawita u nas trzykrotny
zdobywca Puchrau świata
Adama Małysz.
(zsp)

w 78 państwach, mając 5500 placówek, w Polsce działa 600.
Niektóre z nich prowadzą swoją działalność tylko sezonowo.
Podstawowym celem Schronisk jest zapewnienie po niskich
cenach godziwych warunków noclegów. „Wiecha" na Jaszowcu
oferuje turystom bardzo godziwe warunki, a już niedługo włą
czona zostanie do bazy IBN, która jest zbiorem danych o niemal
wszystkich tego rodzaju placówkach na świecie i umożliwia re
zerwacje miejsc przez internet. Dyrektor schroniska Jan Białoń,
przy okazji otrzymania kolejnego wyróżnienia, tym razem złote
go i honorowego, informował, że obecnie, w czasie wakacji przy
jeżdża bardzo niewiele kolonii i obozów. Kilka lat temu było ich
kilkadziesiąt, obecnie kilka, kilkanaście. Najwięcej turystów od
wiedza ustrońskie schronisko w okresie szkolnych wycieczek 
w maju, czerwcu, wrześniu i październiku.
Wybierając się w wakacyjną podróż z zamiarem korzystania
ze schronisk PTSM warto pamiętać, że podczas szczytowego
sezonu turystycznego, szczególnie w wielkich miastach, cieszą
się wielką popularnością. Większość schronisk młodzieżowych
jest zamykana na kilka godzin w ciągu dnia i otwierana po połu
dniu. Po dokonaniu niezbędnych formalności, otrzymujemy przy
dział na łóżko w pokoju lub pokój, który będziemy dzielić z kil
koma innymi podróżnikami tej samej płci. Śpimy zazwyczaj na
dwupiętrowym łóżku (w ustrońskim schronisku tylko w poko
jach 6 osobowych), dostajemy koce lub kołdry i poduszkę. Po
ściel można wypożyczyć lub przywieźć w własnym zakresie.
W niektórych schroniskach niższej klasy lub sezonowych wyma
gany jest własny śpiwór.
Więcej informacji na: www.poniwiec.republika.pl.
Monika Niemiec

I
Ustroń wybrali sobie na organizację Mistrzostw Polski spor
towcy amatorzy zrzeszeni w Klubie Architektów Narciarzy i Te
nisistów „Klan". Na swych kortach nad Wisłągościło ich Ustroń
skie Towarzystwo Tenisowe. O zwycięstwo walczyło 20 osób,
w tym 4 panie. 7 czerwca odbywały się finały singla mężczyzn,
kobiet, debla i miksta.
 Do Ustronia zjechali się zawodnicy prawie całej Polski po
łudniowej, reprezentanci Śląska, ale również Lublina, Wro
cławia, Pszczyny, BielskaBiałej  mówi główny organizator im
prezy Piotr Fischer z Gliwic, który odpadł dopiero w półfina
łach.  Bywało nas więcej na mistrzostwach, które organizu
jemy co roku, za każdym razem w innym miejscu. J a k wszy
scy obecnie, architekci są bardzo zapracowanymi ludźmi
i nie zawsze starcza im czasu na rozrywki.
Oprócz rywalizacji sportowej, był czas na wyjście do regional
nej knajpki i rozmowy towarzyskie. Ustroń spodobał się uczestni
kom Mistrzostw, choć trafili na czas intensywnych prac przed
sezonem. W dniu finałów wciąż słychać było ciężki sprzęt, a po
południu wygoniła gości z kortów burza z piorunami.
Piotr Przybyła prezes UTT podkreśla, że zainteresowanie tego
typu branżowymi imprezami jest coraz większe, a Towarzystwo
chętnie będzie udostępniać obiekt miłośnikom tenisa.
(mn)
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KUBUŚ
Ustroń ul. 3 Maja 27
ZAPRASZA NA
F E S T Y N Y
W KAŻDĄ SOBOTĘ
W LIPCU I SIERPNIU
OD GODZ. 19.00

T

Każdy piątek, sobota o d 21.00

Polecamy bogaty wybór
smakowitycn potraw
Nowo otwarty
ogródek na Rynku
zaprasza

/Ux

SPRZEDAŻ
SERWIS
WYNAJEM

KSEROKOPIE
CZARNOBIAŁE
KOLOROWE
WIELKOFORMATOWE

AUTORYZOWANĄ DEALER n a s h U a t e C
26 czerwca 2003 r.

FESTY

I

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 zamknęli rok ze średnią
ocen 4,2. 30% świadectw, które wręczone zostały na uroczysto
ści zakonczenia nauki, miały czerwony pasek. Oznacza to, że ich
posiadacze osiągnęli średnią co najmniej 4,75 i zachowywali się
co najmniej dobrze.
 Ktoś mógłby pomyśleć, że nauczyciele w naszej szkole nisko
stawiają poprzeczkę i łagodnie oceniają  stwierdza dyrektor
SP1 Bogumiła CzyżTomiczek.  Naszą pracę mogliśmy jed
nak sprawdzić podczas zewnętrzny egzaminu końcowego klas
szóstych. Wyniki bardzo nas ucieszyły, bo 27 uczniów na 60
piszących, otrzymało powyżej 35 punktów, a 4 osoby otrzy
mały maksymalną liczbę. Możemy śmiało powiedzieć, że na
uczyciele rzetelnie wystawiają oceny i stąd nasza radość.
Mijający rok był wyjątkowy dla Jedynki", bo obchodzono ju
bileusz 40lecia powstania budynku. Imprezę przygotowano
z wielkim rozmachem. Uhonorowano emerytowanych nauczycieli,
którzy spotkali się z obecnie pracującymi, uczniami oraz absol
wentami, którzy piastując ważne stanowiska, mieszkając niemal
na całym świecie, z nostalgią wspominali chwile spędzone przy
Partyzantów 2. Podczas obchodów narodził się pomysł organi
zowania święta szkoły właśnie w rocznicę jej otwarcia, czyli 17
lutego. Dzieci będą miały okazję pokazać swoje osiągnięcia nie
tylko naukowe, ale również plastyczne, muzyczne, sportowe.
Ważnym elementem życia szkoły są imprezy o wymiarze śro
dowiskowym, integracyjnym i do tego finansowym. Należą do
nich Bal Szkolny, który odbywa się w karnawale i czerwcowy
festyn. Organizuje je Rada Rodziców, a dzięki sponsorom, rodzi
com i uczestnikom, szkole zaaplikowany zostaje zastrzyk gotów
ki, która następnie wraca do dzieci.
 Dzięki tym pieniądzom, dzieciom żyje się w szkole przyjem
niej  mówi B. Czyż  Tomiczek.  Rada Rodziców przezna
cza je na Mikołaja, Dzień Dziecka, dofinansowanie wycieczek
szkolnych, wyjazdów do kina, teatru, sponsoruje warsztaty
plastyczne w bielskim BWA, do którego regularnie wyjeżdża
młodzież. To wszystko udaje się opłacić dzięki wpływom z balu,
natomiast dochód z festynu przekazujemy na zakup pomocy
naukowych.
W tym roku na festynie pogoda dopisała i to tak bardzo, że
jego uczestnicy, zmęczeni emocjami i słońcem, zakończyli zaba
wę wczesnym wieczorem. Wbrew temu, co mówią niektórzy ustro
niacy, że jak Jedynka" ma festyn, to będzie padać, było upalnie.

E

Y

Miesiące maj i czerwiec w Przedszkolu Nr 4 w Hermanicach
są pełne różnorodnych atrakcji. Tradycyjnie w maju gościmy
w przedszkolu Mamy. Są laurki, życzenia, bogaty program arty

Na festynie rywalizowano na całego.
26 czerwca 2003 r.

Fot. W. Suchta

Spośród wielu festynowych atrakcji część młodzieży wybrała siatkówkę,
choć bawiono się w SP1.
Fot. W. Suchta
Ale gorąca była również atmosfera na boisku, kiedy drużyna pił
karska połączonych sił SP1 i Kuźni, pokonała gości z Jawornika
i zdobyła puchar dyrektora szkoły. Nie mniej wrażeń dostarczały
wyścigi w workach, konkurencje dzieci i rodziców, w których
zwycięzców nagradzano owocami i oczywiście bogata w warto
ściowe fanty loteria. Kolejki ustawiały się po ciasta upieczone
przez mamy. Za jego przygotowanie podziękowania należą się
Radzie Rodziców, wszystkim rodzicom uczniów i przyjaciołom
szkoły oraz sponsorom: Zuzannie i Michałowi Bożkom  „Ustro
nianka" , Romanowi Kubali  „Kubala", Barbarze i Janowi Cy
mor  Zakłady Mięsne, Andrzejowi Gluzie  RSP „Jelenica", Je
rzemu Kocyanowi i Stanisławowi Ciborowi  „Konel".
 Żeby to wszystko nie wyglądało zbyt różowo, przed nami
poważne remonty  tłumaczy dyrektor SP1.  Goście, którzy
nas odwiedzają, zwracają uwagę, że w porównaniu z wnę
trzem i nowym budynkiem Gimnazjum Nr 1, nasz budynek,
przedstawia się niezbyt atrakcyjnie. Konieczna jest wymiana
okien, ocieplenie, tak, żeby nowoczesna gazowa kotłownia,
spełniała swoje zadanie. Na koniec malowanie elewacji. Obie
cano nam, że po zakończeniu remontu SP2, miasto zajmie
się naszą szkołą.
Monika Niemiec
styczny w wykonaniu dzieci, a opracowany i przygotowany przez
nauczycielki. W sobotę, 31 maja, od godz. 9.00 udekorowany
ogród przedszkolny rozbrzmiewał gwarem dziecięcych głosów
i muzyką. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawie przedszkolaków,
rodziców, dziadków, znajomych. Program artystyczny wykonałą
grupa rytmiczna pod kierunkiem J. Krysty. Były konkursy, gry
i zabawy przy muzyce, bogata loteria fantowa. Oferowano napo
je, kiełabasę z grilla, gulasz, ciasto i wyroby dziecięcego ręko
dzieła artystycznego. Dzięki ofiarności sponsorów, zaangażowa
niu rodziców i całego personelu osiągnęliśmy zamierzony cel.
Dochód z festynu wzbogaci bazę dydaktyczną placówki. Dzię
kuję wszystkim, którzy sponsorowali naszą imprezę, a szczegól
nie firmie „Smakosz" Krzysztofa Wróblewskiego, Tadeuszowi
Kubokowi z Browaru Brackiego w Cieszynie, B. Brodzie, firmie
Celma  Cieszyn, I. Wiecha, A. Szarzeć.
7 czerwca dzieci naszego przedszkola zaprezentowały się na
imprezie „DzieciDzieciom  DzieciRodzicom" bajką muzycz
ną pt.: „Ołowiany żołnierzyk", pod kierunkiem J. Krysty. 10
czerwca gościliśmy w WDW „Beskid" w Hermanicach na wy
cieczce przedszkolnej. Było dużo wesołej zabawy i kiełbasa
z prawdziwego ogniska. Dziękujemy kierownictwu za miłe przy
jęcie. 20 czerwca firma ProArt. z Siemianowic Śląskich gościła
u nas z atrakcjądmuchanym zamkiem, co dostarczyło dzieciom
wiele radości. Zaczęły się już wakacje dla „zerówki" i sześciolat
ki musiały pożegnać się z przedszkolem. Uroczystość, w miłej i
serdecznej atmosferze, odbyła się 17 czerwca. Były prezentacje
całorocznych osiągnięć, albumy, łakocie i słodki poczęstunek.
Dziękuję wszystkim, którzy zadbali o to, aby dzieciom miło upły
wał czas w przedszkolu, a „zerówce" życzę wymarzonej szkoły.
Dyrektor Przedszkola nr 4 w Hermanicach
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Zięby
Powszechny, popularny, liczny  te określenia w odniesieniu
do zwierząt lub roślin często bywają utożsamiane z czymś nie
ciekawym, mało interesującym. Powszechny i liczny jest na przy
kład szarobury wróbel, wszędzie rośnie znana każdemu pokrzy
wa i tak dalej, taką listę można by zapewne ciągnąć długo. Po
śród ptaków, które w podręcz
nikach ornitologii są określane
jako gatunek bardzo liczny, jest
niewielka (wielkości wróbla)
zięba, będąca jednym z najlicz
niejszych ptaków występują
cych w Europie. Kiedy przyjrzy
my się uważniej zwyczajom
tego ptaszka, być może ze zdu
mieniem odkryjemy, że jest to
gatunek interesujący i warty na
szej uwagi.
Zięby można spotkać w lasach
i zadrzewieniach oraz w parkach
i ogrodach, na terenach poro
śniętych drzewami i krzewami.
Często dostrzeżemy ziębę na
ziemi, kiedy pośród traw i roślin
runa szuka podstawowego
składnika swego menu, czyli
różnych ziaren (jedynie pisklę
ta są karmione owadami). Uwagę swoim kolorowym upierzeniem
przykuwają samce, których brzuch, boki i „policzki" sąrdzawo
czerwone, „czoło" czarne, grzbiet kasztanowobrązowy, a kark nie
bieski, podobnie jak „czapeczka" na wierzchu głowy (kto cie
kaw, kolorowego samca zięby może obejrzeć na zdjęciu zamiesz
czonym w „Gazecie Ustrońskiej" nr 16/2003 r.). Samica pod
względem ubarwienia jest mniej strojna od samca, z reguły jest
oliwkowoszara lub brązowoszara. I samiec, i samica mają biała
we boki ogona oraz charakterystyczne dwie białe przepaski na
skrzydłach.
Zięby przylatują do Polski w marcu, odbywają tu lęgi (od kwiet
nia do lipca często dwukrotnie składają jaja i wychowują młode)
i odlatują w październiku lub listopadzie. Jednak coraz częściej,
podobnie jak w przypadku wielu innych gatunków ptaków, nie
które zięby (głównie samce) decydują się spędzać w naszym kra

PARTNERSKIE GRANIE
69 czerwca, kiedy Polacy brali udział w referendum akcesyj
nym do Unii Europejskiej, grupa młodych ustrońskich muzyków
również integrowała się z Europą  chociaż nieco inaczej. Na
zaproszenie władz miasta NeukirchenVluyn 8osobowa repre
zentacja Ustronia, pod opieką Izabeli Szczerbowskiej  nauczy
cielki w klasie skrzypiec w ustrońskim Ognisku Muzycznym
i Piotra Zwiasa  kierownika grupy, miała rzadką okazję zagra
nia koncertu „na wyjeździe".
Po przebyciu prawie 1200 km autobusem BTH „Gazela"
6 czerwca szczęśliwie dotarliśmy do NeukirchenVluyn. Na miej
scu zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez siostry zakonne w klasz
torze w pobliskim SchónstatZentrum. Wbrew naszym wyobra
żeniom klasztorem okazał się być malowniczo położony zespół
budynków przypominający dworek. Teren klasztoru otoczony jest
leśnym parkiem pełnym dzikich roślin i zwierząt, na którym, no
tabene, wzorowany jest ustroński „Leśny Park Niespodzianek".
Wolny czas spędzaliśmy więc na świeżym powietrzu, spacerując
po specjalnie wytyczonych ścieżkach i podziwiając przyrodę.
W sobotnie przedpołudnie obejrzeliśmy centrum Neukirchen
Vluyn, ale przecież nie zwiedzanie było celem naszej podróży.
Po obiedzie odbyła się próba muzyczna w ewangelickim koście
le Dorfkirche. Koncert zapowiadał się na poważną imprezę, bo,
jak zapewniali organizatorzy, był wcześniej ogłaszany w lokalnej
prasie i na plakatach. Niestety, zawiedli sami gospodarze, którzy
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ju zimę, znajdując w tym okresie wystarczająco dużo pokarmu.
Swoje gniazda zięby budują z traw i mchów na gałęziach drzew
(na wysokości 210 m), od środka wyścielając je skrzętnie zebra
nym pierzem i sierścią. Zięby dbają także o zewnętrzny wygląd
i „elegancję" gniazda, obkładając go porostami (lub paskami białej
kory brzóz), szczepianymi... nitkami pajęczyny.
Kto nie miał dotąd szczęścia lub okazji zobaczyć zięby, ten na
pewno zna  nie zdając sobie być może z tego sprawy  ich melo
dyjny i dźwięczny śpiew. Ptasi śpiew nie tylko umila nam życie,
ale jest przede wszystkim sposobem komunikowania się ptaków,
informuje o zajętym terytorium, o gotowości do godów itp. Umie
jętność śpiewu może być wro
dzona lub też młode ptaki mu
szą uczyć się charakterystycz
nej dla swego gatunku pieśni,
czego najlepszym przykładem
są właśnie zięby. Śpiew zięb
jest określany jako szybki trel
składający się z trzech (czasem
z dwóch) części  fraz, z zaak
centowanym zakończeniem.
Młode zięby w pierwszych ty
godniach swego życia uczą się
od dorosłych zięb (nie tylko od
rodziców), ogólnej formy śpie
wu, jak gdyby schematu „zię
bowej" pieśni, jej podziału na
dwietrzy frazy i końcowy
ozdobnik. Ta ptasia „nauka
śpiewu" trwa dosyć długo, bo
dopiero wiosną kolejnego roku,
mniej więcej w jedenastym
miesiącu życia, w ciągu około 6 tygodni, młoda zięba przyswaja
sobie i rozwija własną pieśń. W późniejszym okresie życia melo
dia utrwala się i nie zmienia się do końca ptasiego żywota. Jed
nak właśnie podczas tego okresu ptasiej edukacji młody ptak przy
swaja sobie melodię charakterystyczną dla zięb żyjących w da
nym regionie. Każda populacja zięb (czyli ptaków żyjących na
danym terenie i kontaktujących się ze sobą) ma własną pieśń,
różniącą się nieco od pieśni śpiewanej przez zięby zamieszkują
ce inne obszary. Można więc stwierdzić, że zięby śpiewają wła
snym dialektem, ptasią regionalną gwarą, której uczą się przez
pierwszy rok swego życia. Bez problemu można ponoć wychwy
cić różnice w pieśni śpiewanej przez zięby żyjące w oddalonych
od siebie regionach Europy, bardziej wyczulone ucho potrzebne
jest by rozróżnić śpiew zięb żyjących np. w różnych regionach
Polski.
Aleksander Dorda
nie zaprezentowali się na koncercie. Z tego też powodu, ale także
za sprawą słonecznej pogody, i audytorim nie było zbyt liczne.
W koncercie wystąpiło 6 uczniów Ogniska Muzycznego w Ustro
niu: Monika Raszka, Janina Rąpel i Katarzyna Hussar  for
tepian; J a k u b Pinkas  klarnet w duecie z Marcinem Hellerem
 akordeon; Katarzyna Tyrna  skrzypce z akompaniamentem
K. Hussar oraz tegoroczna absolwentka Liceum Muzycznego im.
F. Chopina w Krakowie  Iza Zwias  saksofon i Wojciech
Wysłych  flet prosty z towarzyszeniem I. Zwias  tym razem na
fortepianie. Oprócz ustroniaków na koncert przybyło 3 muzyków
z francuskiego miasta Moers  również miasta partnerskiego
NeukirchenVluyn, którzy zaprezentowali ciekawy program na
poziomie co najmniej średniej szkoły muzycznej. Wszyscy zo
staliśmy bardzo ciepło przyjęci i, jak nam się wydaje, z chęcią
wysłuchani. Cały koncert został otwarty i zamknięty krótkim
występem niemieckiej organistki, co musiało zrekompensować
brak młodych muzyków z NeukirchenVluyn.
Niedzielne przedpołudnie spędziliśmy w pobliskiej miejsco
wości Xanten. Na zakończenie pobytu w NeukirchenVluyn wła
dze miasta zaprosiły nas na pożegnalny obiad.
Do Ustronia wróciliśmy wczesnym rankiem 10 czerwca po
18godzinnej podróży  zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi
w nowe doświadczenia. Szkoda tylko, że nie usłyszeliśmy wy
stępu naszych rówieśników z NeukirchenVluyn, a nas słuchało
zaledwie kilkanaście osób. Mam nadzieję, że kiedyś w podob
nej imprezie organizowanej u nas ustrońscy muzycy i publicz
ność nie zawiodą...
Katarzyna Hussar
26 czerwca 2003 r.

Ze wspomnień
Jana Wantuły
Kontynuujemy druk wspomnień Jana Wantuły (18771953) 
ustrońskiego pisarza ludowego, bibliofila, publicysty,
historyka
oraz działacza narodowego i społecznego.
Pierwsze lata gospodarki od 1901 do 1905 były dla mnie bardzo
ciężkie. Trzeba było długi związane ze spłatą przyjętych zobowią
zań przy przejęciu gospodarstwa spłacić, trzeba było budynki go
spodarcze naprawić, a tu prawie zarobki w hucie zaczęły się pogar
szać z powodu przesilenia, czyli jak mawiano kryzysu gospodar
czego. Z powodu małych zamówień musiano skrócić czas pracy
z 10 godzin do 7 i 1/2, czyli zarobek nominalnie zmniejszył się
o 25%, a w rzeczywistości blisko o połowę, bo nie było lepiej płat
nych zamówień wykonywanych w akordzie, tj. od sztuki.
Do tego urlopowano robotników posiadających własne miesz
kania i małe gospodarstwa. Urlopowano młodszych i bezdziet
nych. Zdarzyło mi się w r. 1903, że pewnego dnia majster mój,
w gruncie rzeczy dobry człowiek, pochodzący z Czech a z naro
dowości uważany raczej za Czecha niż Niemca, choć się nazywał
Winkelhófer, powiedział mi: „Nie mam ci dziś co dać do roboty
P a r a f i a ewangelickoaugsburska oraz Stowarzyszenie
Miłośników Cisownicy z a p r a s z a j ą na wystawę s t a r o d r u 
ków, dawnych fotografii i dokumentów. Ekspozycja otwar
ta została w sali cisownickiego kościoła i potrwa do 6 lip
ca. Można ją zwiedzać od 10.00 do 12.00 i od 15.00 do
17.00 w niedzielę oraz w dni powszednie od 15.00 do 17.00.
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USTROŃ

ZAPRASZA

CZERWIEC
28.06.GODZ. INAUGURACJA SEZONU
ARTYSTYCZNEGO
FESTYN MIAST PARTNERSKICH
 KONFERANSJER LESZEK MAZAN
 ZESPOŁY Z CZECH, SŁOWACJI,
WĘGIER I POLSKI

WOJCIECH GĄSOWSKI
ZESPÓŁ SMOKEY

HUTNICZYCH

18.07. GODZ. 18.30  MUZYCZNY KOGELMOGEL
INDIANIE  ZESPÓŁ PERUWIAŃSKI KALPA
ROCKOWI GÓRALE  TURNIOKI

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY PONAD 400 POZYCJI:

I
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blachy nierdzewne i aluminiowe
walcówki gładkie
bednarki ocynkowane
profile zamknięte
płaskowniki

LATO

LIPIEC
12.07. GODZ. 18.30  ZAŚPIEWAJMY TO JESZCZE RAZ

SKŁAD WYROBÓW

pręty gładkie i żebrowane
pręty kwadratowe
pręty sześciokątne
blachy trapezowe
blachy czarne i ocynkowane
blachy powlekane

przyjdź za tydzień". Przyszedłem i znowu nic nie było. (...) Ale
ja ani we „stredu" ani za tydzień nie pokazałem się w warsztacie,
chwyciłem się gospodarki i pracy w polu. Majster był może rad,
że nie dobijałem się o przydział pracy jak to czynili inni.
Nuż zdarzyło się, że przysłano z jakiegoś tartaku mocno już
rozklekotaną maszynę parową do naprawy, która miała być moż
liwie prędko dokonana. Majster wspomniał sobie na mnie, że już
od marca nie pracuję, a był czerwiec, nuż przyszedł poseł z huty,
bym przyszedł do pracy. Po mniej więcej trzech tygodniach na
prawę dokonaliśmy i  znowu wakacje.
Nastąpiły żniwa, potem młocka, potem kopanie ziemniaków.
Roboty dość, ale mało dochodu. Sprzedało się dwa cielaki, kilka
prosiąt, może to łącznie przyniosło 80 koron austr., sprzedało się
co tydzień 1 1/2  2 kg masła, trochę jaj  to dochód  a tu trzeba
było płacić raty od pożyczki do kasy co kwartał, tu odsetki do
kasy sierocej, tu tyle opłat i wydatków. (...) Żyliśmy bardzo skrom
nie. W upalne dni wychodziliśmy w pole przed wschodem słoń
ca, pracowali do 6, a potem prędko żona krowy wydoiła i wysłała
z pasterzem na pastwę, zgotowała skromne śniadanie. Po śniada
niu śpiesznie poszliśmy obrabiać kartofle, pracując do 10 11, po
czym w najgorętsze godziny odpoczęliśmy i znów po godz. 3
w polu, pracując j u ż do zmierzchu. Ale przeważnie w dwójkę
obrobiliśmy obszar hektarowy kartofli, zżęli i skosili zboże  była
siła, młodość, zdrowie i ochota.
(c.d.n.)
Oprać. L. Szkaradnik

i

dwuteowniki* teowniki
ceowniki* kątowniki
rury czarne i ocynk
rury bezszwowe
druty naciągowe
druty wiązałkowe

26.07 GODZ.18.30  KONCERT PRZEBOJÓW
ZESPÓŁ LEVUSI
ZESPÓŁ NEW ANGELS

BRACKIE

SIERPIEŃ
02.08. GODZ. 18.00 COUNTRY I SZANTY
ZESPÓŁ WHISKY RIVER
sponsor imprez
ZESPÓŁ DNA

29.08. GODZ.19.00  PRZEBOJEM PRZEZ EUROPĘ
ROBERT JANOWSKI Z ZESPOŁEM AKT

kątowniki ażurowe profile bramowe i ozdobne
taśmy i płaskowniki miedziane
siatki ogrodzeniowe siatki zbrojeniowe

• liny stalowe 4 + 60mm • zawiesia z lin stalowych
druty odgromowe 6 + 8mm  druty ocynkowane 1 i 8mm
. blachodachówka "SPEKTRUM"
• obróbki i akcesoria dachowe
ZAPEWNIAMY WŁASNY TRANSPORT, CIĘCIE NA WYMIAR
DOSTAWY NA TELEFON, KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

SOKÓŁKA

Tak kwitnie surmia, drzewo pochodzące z Ameryki Południowej, a w Ustro
niu rosnące w parku obok szkoły dentystycznej (dawniej internat techni
Fot. W. Suchta
kum). W naszym mieście jest pięć takich drzew.
26 czerwca 2003 r.
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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:
— Malarstwo Marii Elsner Michalskiej z Francji (od 25.06 do 31.07)
Muzeum czynne:
we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
w soboty, niedziele 9  1 3 .

11

"t

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.

y.

'

V ^

"fr
ul. Ogrodowa 1, tel. 8543108.

Huśtawki nudzą.

OGŁOSZENIA DROBNE
"U Marusia", ul. Grażyńskie
go 27, tel. 8544997. Bankie
ty, przyjęcia, festyny, domowa
kuchnia. Zapraszamy.
Serwis RTVSAT, Play Station
I i I I , przeróbki  Riper; Sony,
Panasonic, Philips, Grundig,
Pioneer, Samsung, LG, Sharp,
telefony, faxy, CBRadia, moni
tory. Ustroń, Daszyńskiego 26,
tel. 8543465, 0605311
548.

Fot. W. Suchta
Zdjęcia paszportowe, dowodo
we w 5 min.; wideorejestracja
cyfrowa, zdjęcia ślubne. Fuji
Express, ul. Grażyńskiego 15.
Tel. 8544302
Do wynajęcia biuro w centrum
Ustronia. Tel. 8543893.
Zamienię M4 na M3 na terenie
Ustronia. Tel. 8544189 po
godz. 18.00
Malowanie wnętrz, dachów i
elewacji. Tel. 0502583591,
8541864.

DYŻURY APTEK
2628.06  apteka Centrum,
ul. Daszyńskiego 8 , t e l . 8545776.
2 9 . 0 6  1 . 0 7  apteka Pod Najadą, ul. 3 Maja 13, tel. 8542459.
24.07
 apteka Na Zawodziu.ul. Sanatoryjna 7, tel. 8544658.
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00 rano.
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wcw. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9

13.

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.

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;
— Konwcrsacyjny Klub Języka Angielskiego dla młodzieży
— piątki:
godz. 15.30 17.00.
Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum kolo siedziby ZUS)
 czwartek od 17.30
wtorek od 17.30
w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kont.: 0 601 516854.
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906.
Rynek 2, tel. 8542653, ul. Sanatoryjna 7, 8542025.
— od poniedziałku do piątku
8.30  1 6 . 0 0
sobota
8.3013.00

KULTURA
27.06.

godz. 17.00

28.06.
godz. 16.30
godz. 18.00
godz. 19.00
godz. 21.00

Wernisaż wystawy twórczości plastycz
nej z Hajdunanas  Muzeum Hutnictwa
i Kuźnic twa
FESTYN MIAST PARTNERSKICH
Uroczysta Sesja  sala sesyjna Urzędu
Miasta
Barwny Korowód Zespołów  od rynku
do amfiteatru
Koncert „Zbratanie serc"  amfiteatr
Braterska Biesiada  krąg tanevczny Park
Kuracyjny

KINO „ZDRÓJ" , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
26.06

za to metalowe konstrukcjelll

14 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

27.06
3.07
27.06
3.07
27.06
3.07

godz. 17.30
godz. 19.45
godz. 17.00

Spiritcd Away. W krainie bogów.  film animowany (121.)
Godziny  psychologicznoobyczajowy ( 15 1.)
Księga Dżungli 2  animowana bajka Disney^a (bez ogr.)

godz. 18.15

Porozmawiaj z nią  psychologiczny, hiszpański ( 15 1.)

godz. 20.15

Biały oleander  psychologiczny z M. Pfeiffer ( 151.)

26 czerwca 2003 r.

Drugą bramkę dla Kuźni strzela D. Cichosz.

S

Fot. W. Suchta

W DWUNASTKĘ
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Na zakończenie rozgrywek Kuźnia sprawiła niespodziankę gar
stce najwierniejszych kibiców wygrywając z Bestwiną. Już
w pierwszych minutach Kuźnia mogła prowadzić po koronkowej
akcji zapoczątkowanej przez Rafała Podżorskiego. Niestety Se
bastian Sadlik strzela minimalnie niecelnie. Potem do głosu do
chodzi Bestwina i po kilkuminutowym naporze strzela bramkę
w 27 min. W 35 min. po faulu na Przemysławie Piekarze rzut
wolny z 18 m wykonuje Michał Kotwica. Bezpośredni strzał na
bramkę odbija się od muru i wpada do siatki. Niestet)' nasi piłka
rze popełniają błąd, co wykorzystuje napastnik Bestwiny, prze
chodzi ostatniego obrońcę i przerzuca piłkę nad wychodzącym
z braki Pawłem Macurą. Szczęśliwie w ostatni minucie pierw
szej połowy Kuźnia doprowadza ponownie do remisu. Piłka po
dośrodkowaniu toczy się wzdłuż linii pola bramkowego, a kolej
ni zawodnicy z obu drużyn stłoczeni w polu karnym nie potrafią
jej trafić. W końcu do piłki dobiega z prawej strony Damian Ci
chosz i precyzyjnie strzela. W drugiej połowie Kuźnia zaczyna
zdobywać przewagę czego efektem druga bramka M. Kotwicy,
który wbija piłkę do siatki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.
Do końca spotkania pozostał kwadrans i wydawało się, że teraz
do ataku ruszy Bestwina. Tak się nie stało, gdyż przeciwnikom
Kuźni wyraźnie zabrakło sił i w ostatnich minutach nie byli już
zdolni przeprowadzić groźniejszej akcji. Zawodnicy Kuźni też
wydawali się zadowoleni z wyniku.
Mecz poprawnie prowadził sędzia Jerzy Pieronkiewicz.

E
S



Kibice Nierodzimia nigdy nie zawodzili.

26 czerwca 2003 r.
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Fot. W. Suchta

Po meczu powiedzieli:
Trener Bestwiny Zbigniew Sysło:  Przegraliśmy zbyt łatwo
po trzech stałych fragmentach gry. Moim zdaniem było to spo
tkanie remisowe. Z tą drużyną zacząłem dopiero pracować i był
to mój pierwszy mecz. Trudno mi więc o drużynie cokolwiek
powiedzieć. Szkoda niewykorzystanych sytuacji. Na pewno chłop
cy zostawili na boisku dużo zdrowia. Było sporo walki. Teraz
myślimy o następnym sezonie.
Trener Kuźni Zbigniew J a 
1. Czechowice
76 9124
niszewski:  Czuję duży niedo
2. Czaniec
62 7328
syt po rundzie wiosennej. Dziś
3. Kuźnia
59 6235
miałem do dyspozycji tylko
4.
Porąbka
51 5637
dwunastu zawodników. Okaza
5. Kaczyce
45 5245
ło się, że drużyna potrafi wy
grać mecz bez tych najlep
6. Chybie
43 4034
szych. Mecz z Bestwiną taki
7. Bestwina
42 5047
jak inne. Dużo niewykorzysta
8. Kobiernice
41 4152
nych sytuacji. Teraz trenujemy
9.
Gilowice
41 4550
do połowy tygodnia, potem
lO.Kozy
41 4051
dwa tygodnie przerwy i zaczy
namy się przygotowywać do
11. Milówka
40 6266
sezonu. Do okręgówki spadną
12. Wilamowice 40 4543
Zabrzeg i Skoczów i to będzie
13.Zebrzydowice 37 4948
prawie czwarta liga.
(ws)
14.Skoczów II
27 3560
Awansują Czechowice, spa
15.Czarni
Góral
II
13 3285
dają Srubiarnia,
CzarniGó
lć.Śrubiarnia
12 2391
ral, Skoczów i Zebrzydowice.

Po dłuższej nieobecności w Kuźni ponownie zagrał, i to bardzo udanie,
Michał Kotwica.
Fot. W. Suchta

Jak określił to trener Tomasz
Michalak, był to mecz prze
granych drużyn  Hażlacha
gdyż spada z "Aklasy", Nie
rodzimia, gdyż nie udało się
awansować. Zgodnie z przewi
dywaniami zdecydowana prze
wagę w tym spotkaniu mieli
piłkarze z Nierodzimia, a grali
w tym spotkaniu bez kilku pod
stawowych zawodników. Gdy
by mieli więcej szczęścia wy
nik byłby dwucyfrowy. Kilka
krotnie piłka mijała minimalnie
bramkę Hażlacha, były strzały
w słupek i poprzeczkę. Gra to
czyła się do jednej bramki.
Dwa gole strzela z rzutów kar
nych Szymon Holeksa, nato
miast po jednej bramce zdoby
wają: Jacek Kwiczała, Rafał
Szonowski, Michał Borus,
Seweryn Wojciechowski.

Nierodzim zawiódł wiosną.
Do ligi okręgowej awansuje
Puńców. Prawdopodobnie do
„Bklasy" spadną drużyny
Hażlacha, Kończyc Wielkich i
Drogomyśla. Za rok znowu
szansa na awans.
(ws)
1. Puńców
2. Nierodzim
3. Pogwizdów
4. Górki W.
5. Simoradz
6. Strumień
7. Kończyce M.
8. Istebna
9. Zabłocie
10. Ochaby
11. Brenna
12. Kończyce W.
13. Drogomyśl
14. Haźlach

59
53
45
45
41
39
38
36
35
34
28
27
26
8

7038
6026
5840
4637
5041
5446
4035
4742
5262
4946
3947
4156
3776
3085
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Grano blisko siebie.

\ klas® i

Fot. W. Suchta
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Kuźnia Inżbud II  T S M i e s z k o  P i a s t Cieszyn 0:3 (0:2)
W ostanią niedzielę druga drużyna Kuźni Inżbudu podejmo
wała na własnym boisku zespół PiastaMieszka z Cieszyna. Emo
cje trwały krótko. Właściwie to już po trzynastu minutach wiado
mo było, kto będzie zwycięzcą w tym meczu, bo tylko trzynastu
minut potrzebowali piłkarze z Cieszyna, by strzelić Kuźni dwie
bramki. Nie spowodowało to jakiegokolwiek ożywienia naszego
zespołu. Grano ospale, a przede wszystkim niedokładnie. O ile
oczywiście grano. Bo zazwyczaj to dyskutowano. Po każdym nie
udanym zagraniu kilku zawodników Kuźni stawało i rozstrzyga
ło co to też się przed chwilą wydarzyło. Potrafili tak wymieniać
opinie kilka ładnych chwil. Nie była to jakaś kłótnia, ale po pro
stu towarzyska rozmowa. Kibice zaczęli się zastanawiać czy to
zespół piłkarski, czy też klub dyskusyjny. W tym czasie piłkarze
Piasta wyprowadzali szybkie akcje. Kilka razy w ten sposób zna
leźli się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i tylko słabej sku
teczności cieszyniaków należy przypisać tak nikłą porażkę Kuź
ni. Rzecz jasna nie zabrakło stałego elementu rozgrywek piłkar
skich w naszym regionie, czyli siarczystego klnięcia. Ten ostatni
akt piarskiej wiosny w Ustroniu dość dobrze wpisuje się w to, co
kibicom serwowali piłkarze. Kibice z meczu wychodzili bez emo
cji, tak jakby zdarzyło się coś zupełnie normalnego.
(ws)
POZIOMO: 1) skłądanc w skarbówce, 4) piękna z kolacami,
6) prawosłąwny duchowny. 8) legenda futbolu, 9) wełna owcza,
10) pierwotniak, 11) cieszyńska droga, 12) Florian zdrobniale,
13) klub z Zielonej Góry, 14) nieprzyjaciel, 15) kobieta z Etio
pii, 16) imię carów, 17) dzień i noc, 18) początek alfabetu, 19)
korab, 20) pomieszczenie.

ludeczkowie

Nó i nastały feryje, tóż dziecka zaś przeca majom raj. Moj i
wnuki całymi dniami kansik nanikajóm i używajóm swobody, że
hej! Łojcowie robióm, tóż jo te gowiydź móm na łoku, nale czy to
dosz pozór na taki dociyrne beskuryje? Przidóm na swaczyne
abo na łobiod a potym ani jich nie uwidzisz. A na śćmiywku przi
smyczóm sie naspadek ledwo żywi i wymazani jako baji diobły.
Muszym sie Wóm na nich poskarżyć, choć je mie kapkę gańba.
Tóż ci nejstarsi tela wymarasili latoś w szkole, że majóm poprawki
z matematyki, to sami widzicie co to za pociecha śnich. Uczyć sie
jim nie chce, a do roboty też nie bardzo sie nadowajóm. Ponikie
dy muszym pore razy pytać coby, co w chałupie zrobili, a jak sie
wnerwiym, to se wolym porobić sama to co trzeja, choć ponikie
dy sie zdo, że ledwo na nogach stojym.
Tyn młodszy chodzi roz za czas prziłuczać sie do sómsiada, co
je stołorzym. Jakómsik deske mu chyci, abo cosi lakym posztraj
chuje, tóż aj i mu tam jakisik grosz kapnie. Ale tyn starszy, to isto
ni ma raziunko do żodnej roboty. Calutkimi dniami na bicyklu
szusuje, dobrze by było, coby jaki Szurkowski śniego wyrós, nale
ni mo sie kiery nim zajóńć. Ponikiedy gro też z chlapcami w ba
lon i możne byłby śniego jaki sportowiec, ale wszyckigo po kap
ce pruguje i nie wiadomo co jeszcze wymarasi.
Móm też dwie wnuczki, ty sóm roz za czas chyntne do roboty,
jak dostanóm jakóm pióntke czy dychę do kapsy. Prziluczóm jich
szyć na jakimsik „Łuczniku", bo „Singerki" po mamie już prze
ca ni móm. Wczora babkę na drożdżach same upiykły, a dzisio
zaś uczym dziywczynta robić domowe nugłe, bo ani nie wiedziały
do czego też kułok przido sie w kuchyni.
Tóż dziecka roztomiłe wypoczywejcie, ajak siejyny do, to uczcie
sie wszełijaki roboty. Bo przeca choć bydziecie dochtorami czy
profesorami, to nie zaszkodzi jak bydziecie umieć wbić gwóź do
deski, abo wajecznice usmażyć.
Hela

M e t a l 

Płot

wykonuje i montuje
BRAMY PRZESUWNE KUTE

i skrzydłowe, kraty, balustrady,
przemysłowe (automatyka"),
OGRODZENIA SIATKOWE
OGRODZENIA Z ELEMENIĆW PRĘTOWYCH
CYNKOWANE, POWLEKANE PCV

(obok kolektury Lotto)

DOWÓZ GRATIS
Marek Cieślar, tel. 8545106,
tel. kom. 0601516854,
Ustroń, ul. Dominikańska 24 a

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA

:
KRZYŻÓWKA

PIONOWO: 1) przeróbka utworu muzycznego, 2) statek wy
pełniony ropą, 3) zabawa dziecięca, 4) tchórzliwa ucieczka, 5)
cyrkowa estrada, 6) grający zegarek, 7) dziadkowie, rodzice,
dzieci, U) igliwie na olejek, 13) utracona rzecz, 14) wojewóz
ka komenda w skrócie.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania ha
sła mija 7 lipca br.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 23

UNIA ZA R O G I E M
Nagrodę 30 zł otrzymuje JOLANTA BURAWA z Ustronia,
os. Manhatan 1/42. Zapraszamy do redakcji.
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