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O B W O D N I C A  2 
Historia  budowy  pierwszego  odcinka  obwodnicy  Ustronia  to 

historia  naszych  porażek  w  starciu  z  Dyrekcją  Okręgową  Dróg 
Publicznych w Krakowie. Choćby  sprawa ochrony  mieszkańców 
przed hałasem. DODP zaakceptowała  wyznaczone dla niej zada
nia dotyczące ustawienia ekranów, a następnie uzyskała od Woje
wódzkiej Inspekcji Środowiska  ekspertyzę,  która mówiła,  że bu
dynki osiedla Manhatan  nie znajdują się w strefie oddziaływania 
hałasu. Stanęły mniejsze ekrany, nie wymieniono okien w blokach 
na  dźwiękoszczelne.  Tworzenie  bariery  zieleni  również  się  nie 
udało. 

Od  początku wiele  zastrzeżeń  mieli  i  nadal  mają  kierowcy  do 
połączeń  obwodnicy  z  niektórymi  drogami  miejskimi.  Na  przy
kład  włączenie  się do  ruchu  z  ul.  Myśliwskiej  nie  należy  do  ła
twych. Pobocza są wąskie i nie przystosowane ani do potrzeb pie
szych ani  rowerzystów. 

Sprawę ruchu na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Cieszyńskiej 
rozwiązywano etapami, bo do panów decydentów nie trafiały żadne 
argumenty.  Uznano,  że  decyzję  o  zamontowaniu  sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Cieszyńskiej można 
wydać  dopiero  po  oddaniu  drogi  do  użytku  i  wykonaniu  odpo
wiednich pomiarów. Zanim  tę decyzję podjęto, na  skrzyżowaniu 
zginął człowiek, a ustroniacy musieli nagłaśniać sprawę w telewi
zji, organizować  protesty. 

Czy  kilka  lat później, w Polsce należącej do Unii Europejskiej 
drogi buduje się w bardziej cywilizowany sposób? Czy poważniej 
traktuje się ochronę  ludzi  przed  hałasem,  wpływem  spalin?  Czy 
udział  kapitału  zagranicznego  zagwarantuje  terminowe  oddanie 
do użytku  i wykonanie  wszystkich  zadań  zapisanych  w  kontrak
tach? 

Tym  razem  obwodnicę  buduje  Zarząd  Dróg  Publicznych 
w  Katowicach  i  tam  skierowaliśmy  pytania.  Otrzymaliśmy 
odpowiedź  pisemną,  podpisaną  przez  dyrektor a  wykonaw
czego Jerzego Machowskiego,  któr y  napisał  na  wstępie: 
Polska przystępując do Unii Europejskiej, staje się w pełnym  za
kresie uczestnikiem jednolitego  rynku  europejskiego.  Stopniowe 
osiąganie spójności gospodarczej i społecznej było jednym z prio
rytetów okresu przedakcesyjnego. Realizacja projektu pod  nazwą 
„Rozwój infrastruktury drogowej województwa śląskiego. Obwod
nica Ustronia.", jako  zgodna  ze Wstępnym  Narodowym  Progra
mem Rozwoju, który zgodnie z założeniami Partnerstwa dla Człon
kostwa jest dokumentem  strategicznym  dla prowadzenia  polityki 
spójności gospodarczej i społecznej. 
Zgodnie  z  nim  celem  generalnym  zadania  współfinansowanego 
z funduszy Unii Europejskiej, jest tworzenie podstaw dla wzmoc
nienia  konkurencyjności  gospodarki  Polski  i  poprawa  poziomu 
życia w perspektywie przystąpienia do Unii. W ramach tego Planu 
sformułowano sześć zasadniczych  osi  rozwoju  społecznogospo
darczego Polski. Jedną  z nich jest  „Wzmocnienie  potencjału  roz
wojowego regionów  i przeciwdziałanie marginalizacji  niektórych 
obszarów".  Wśród  odpowiadających  tej  osi  kierunków  działań 
wymieniono  „Rozbudowę  i  modernizację  infrastruktury  słu
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SOLIDNY  FUNDAMENT 
Jak  co  roku  3  maja  odbyły  się  uroczystości  patriotyczne, 

w których wzięło udział wielu  mieszkańców  Ustronia. 
O godz. 9.00 odprawiona została uroczysta msza św. w intencji 

ojczyzny. Zgormadzonych w świątyni przywitał proboszcz parafii 
św. Klemensa ks. kanonik Antoni Sapota, który powiedział m.in.: 
 Witam wszystkich,  zgromadzonych  na tej uroczystości  patriotycz
nej w dniu 3 Maja,  w którym  w naszej  ojczyźnie  przede  wszystkim 
wspominamy  rocznicę  ustanowienia  Konstytucji  3  Maja, 
a także obchodzimy  święto  kościelne  Matki Bożej Królowej  Polski, 
wspominając  w  ten  sposób  śluby  Jana  Kazimierza  złożone 
w katedrze  lwowskiej.  (...)  Wspominamy  wszystkich  poległych  za 
ojczyznę,  walczących  o  wolność  ojczyzny  i  w  imieniu  ojczyzny. 
Wspominamy  także  tych wszystkich,  którzy obecnie pracują  dla  jej 
dobra.  Spotykamy  się  w szczególny  sposób  także  chociażby  z  tej 
racji,  że przez  akcesję  do  Unii Europejskiej  może  trochę  inaczej 
patrzymy  na  świat. 

Następnie ks. A. Sapota przywitał ks. Mark a Twardzik a z Ko
ścioła ewangelickoaugsburskiego,  przewodniczącą  Rady  Miasta 
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żącej wzmacnianiu  konkurencyjności  regionów".  Polska  posiada 
dobrze  rozwiniętą  sieć drogową.  Jednakże,  istniejący układ  sieci 
transportowych nie zapewnia właściwej jakości obsługi ruchu oso
bowego  i  towarowego. 
Znaczna część dróg jest w złym stanie technicznym, nie odpowia
da  o b o w i ą z u j ą c ym  s t a n d a r d om  i  w y m a ga  k o m p l e k s o w ej  m o d e r
nizacji.  Oddziaływanie  na  infrastrukturę o  charakterze  ponadlo
kalnym  ma duże znaczenie dla włączenia się regionów  w  procesy 
rozwojowe kraju  i umożliwienia  im konkurowania  w skali  krajo
wej i europejskiej. 
Proszę o przedstawienie  trasy  obwodnicy. 
Budowa  obwodnicy  miasta  Ustroń    etap  II  jest  finansowana 
w ramach Programu Phare Spójność Gospodarcza i Społeczna przez 
Unię  Europejską.  Obwodnica  zlokalizowana  będzie  w  południo
wej części Ustronia, od końca istniejącej części obwodnicy do gra
nicy  z miastem  Wisła. Analizowana  trasa począwszy od  skrzyżo
wania ul. Katowickiej z ul. 3 Maja będzie przebiegać przez  tereny 
centrum  Polany,  wzdłuż  lini i  kolejowej Katowice  Wisła,  omija
jąc  ścisłą  zabudowę  po  wschodniej  stronie,  po  czym  w  rejonie 
dworca  Ustroń  Polana  przetnie  istniejącą  ul. 3 Maja przechodząc 
na stronę zachodnią. Od  tego  miejsca obwodnica  będzie  przebie
gać głównie przez  tereny zielone, a w kilku  miejscach przez  tere
ny  luźnej zabudowy  mieszkaniowej. 
Przy  budowie  pierwszego odcinka  początkowo uznawano,  że 
położone najbliżej  „dwupasmówki"  bloki osiedla Manhatan są 
w strefie oddziaływania hałasu komunikacyjnego, potem zmie
niono interpretacj ę pomiarów i budynki znalazły się poza ujem
nym  oddziaływaniem  hałasu.  Gdzie  dokładnie  staną  ekrany 
przy drugim odcinku obwodnicy?  Od czego zależy  ich  umiej
scowienie?  Czy  były  wykonywane  badania  natężenia  hałasu 
na całej   trasie nowej   drogi? 
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Zadanie  inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury drogowej woje
wództwa  śląskiego.  Obwodnica  Ustronia"  zostało  przygotowane 
z  zachowaniem  obowiązujących  zapisów  prawnych  w  zakresie 
ocen  oddziaływania  na  środowisko  obowiązujących  w  Polsce  i 
w Unii  Europejskiej (Dyrektywa  nr  85/337/EWG). 
Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji za
nieczyszczających  oraz  poziomu  hałasu  wynika,  że  zanieczysz
czenie środowiska  na terenie zabudowy  mieszkaniowej jest  więk
sze  obecnie  aniżeli  dla  wariantu  budowanej  obwodnicy,  a  zatem 
budowa obwodnicy  Ustronia przyczyni  się do poprawy  stanu  śro
dowiska  na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  oraz  do  poprawy 
warunków  komunikacyjnych  w  centrum  miasta  wyprowadzając 
z niego głównie  ruch  tranzytowy. 
Miejscowości zlokalizowane niedaleko Ustronia tzn. Wisła, Isteb
na, Koniaków  itd. stanowią  całoroczne atrakcje turystyczne. Śred
nia ilość samochodów przejeżdżających wynosi aktualnie ok.  1500 
pojazdów na godzinę w ciągu tygodnia, natomiast w okresie week
endu  ilość samochodów  rośnie gwałtownie  nawet o 5 razy, co po
woduje całkowite  zatamowanie  ruchu  i przymusowy  postój.  Po
prawa  przepustowości,  zmiana  geometrii  skrzyżowań  przyczyni 
się do zmniejszenia uciążliwości  polegającej na obniżeniu  pozio
mu  hałasu,  czyli  poprawę  klimatu  akustycznego  w  rejonie  inwe
stycji jak  również  ograniczenie  stężenia zanieczyszczeń  atmosfe
rycznych. Ponadto przewidziano ustawienie ekranów akustycznych 
na  odcinku  obwodnicy  przebiegającym  w  sąsiedztwie  terenów 
zabudowy mieszkaniowej. Wysokości, długości  i lokalizacja ekra
nów  zostały  tak  dobrane,  by  zapewnić  zachowanie  wartości  do
puszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych  akustycz
nie.  tj. ekrany  o wys.  3 m na odcinku  136 m oraz o wys. 2,5m  na 
odcinkach o łącznej długości  1760 m. Należy zaznaczyć, że budo
wana obwodnica jest  zlokalizowana  w większej odległości od za
budowy  mieszkaniowej niż  istniejąca trasa. 
Mieszkańcy i władze miasta, opierając się na wieloletnich obser
wacjach słusznie postulowały  o założenie sygnalizacji  na skrzy
żowaniu ulic Katowickiej  i Cieszyńskiej. Wykonawca  pierwsze
go odcinka  zignorował  te nasze opinie.  Czy obecnie  przewidy
wane  jest  zamontowanie  sygnalizacji  świetlnej   na  którym ś  ze 
skrzyżowań dróg miejskich z obwodnicą? Czy wykazano odpo
wiednią dbałość o bezpieczeństwo na  skrzyżowaniach? 

Droga ta stanie się jedną z ważniejszych tras tranzytowych  Ustro
nia. Nastąpi znaczne odciążenie  istniejących dróg, ulic  i  skrzyżo
wań, przede wszystkim centrum dzielnicy Polana. Również znaczna 
cześć ruchu ciężkiego skoncentruje się na budowanej  obwodnicy, 
który zostanie do tego lepiej przystosowana  i zabezpieczona, dzięki 
budowie omawianego odcinka oraz całej obwodnicy znacznie uła
twione zostanie również połączenie między poszczególnymi  punk
tami  na obrzeżach  miasta, a obwodnica  będzie pełnić  funkcję tra
sy łączącej poszczególne dzielnice miasta oraz północne dzielnice 
i centrum  z Wisłą. Zgodnie  z projektem, pojazdy  poruszające się 
po  obwodnicy  będą  posiadać  pierwszeństwo  ruchu. 
W  miejscach  skrzyżowań  o dużym  natężeniu  ruchu,  tj.  skrzyżo
wanie obwodnicy z ul. Katowicką  i ul. 3 Maja oraz na skrzyżowa
niu z torami kolejowymi zostaną zainstalowane sygnalizacje świetl
ne. W celu zapewnienia  komunikacji pieszej zostanie  wybudowa
ne oświetlone przejście podziemne dla pieszych, które będzie przy
stosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. Zakończenie  inwe
stycji planowane jest do dnia  15 listopada 2004 r. 

Opracowała:  Monik a  Niemiec 
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Teatr  w  Cieszynie  ot rzyma  w  tym 
roku  k l imatyzac ję.  Koszt  moder
nizacji  sys temu  g rzewczego  wy
niesie  ponad  400  lys.  zł. 

K lu b  P r o p o z y c ji  r o z p o c z ął  43 
rok  swo jej dz ia ła lności.  N iedaw
no  odby ło  się  1500(!)  k lubowe 

spotkan ie,  a j e go  gośc iem  był  le
karz  Krzysztof  Imie lsk i,  który... 
dz ie l ił  s ię  w r a ż e n i a mi  z  tu ry
s tycznych  w y p r aw  po  Europ ie. 
K lu b  p rowadzi  od  począ tku  red. 
W ładys ław  Osze lda,  l iczący  j uż 
sobie  ponad  95  wiosen. 

Burmis t rz  S k o c z o wa  dostał  nie
d a w no  łańcuch  z  he rbem  miasta. 
Zadba ło  o  to  Towarzys two  Mi 
łośn ików  Skoczowa.  T o m b a k o
we  insygn ia  ze  z łocen iami  kosz
towały  n iecałe  3  tys.  zł. 

C z ł o n k o w ie  O b y w a t e l s k i e go 
R u c hu  O b r o ny  B e z r o b o t n y ch 

z  s iedz ibą  w  C ieszyn ie  p rzy ję li 
z w y c z aj  p o j a w i a n ia  się  na  se
s jach  rad  m ie jsk i ch  i  g m i n n y c h, 
by  zb ie rać  datki  na  swo ją  dz ia
ła lność.  R a j c o w ie  z  regu ły  coś 
tam  rzucą.  W  C ieszyn ie  uzb ie
rano  140  zł,  a  na  sesji  pow ia to
wej  180  zł. 

B a d a n ia  g e o l o g i c z ne  ma ją  po
móc  w  pod jęc iu  decyz ji  o  dal
szym  wykorzys tan iu  s tarego  cie
s z y ń s k i e go  amf i t ea t ru.  C h o d zi 
w  zasadz ie  o  z ie jącą  pustką  niec
kę,  w  k tórej  można  w y b u d o w ać 
obiekt  w ie l o funkcy jny  z  park in
gami  i  salą  w idow iskową. 

G l i w i c k i e  Z a k ł a dy  U r z ą d z eń 
Technicznych  pod ję ły  się  zrobie
nia  od lewu  pomn ika  Ś lązaczk i, 
k tó ra  na  powrót  ma  s tanąć  na 
skwerze  przed  c ieszyńsk im  Zam
k iem.  T r wa  s p o ł e c z na  zb ió rka 
funduszy. 

M ies i ąc  temu  w  Wiś le  odbył  s ię 
Ś w i a t o wy  Z j azd  Po loków,  Po
toczków,  P o l a k ów  i  Po laczków. 
S t a w i ło  s ię  n iespe łna  2 50  osób, 
na jw ięcej  oczyw iśc ie  z  c ieszyń
sk i ego  reg ionu.  By ł y  t owa rzy
sk ie  s p o t k a n i a,  z a b a w y,  k o n
ku rsy  i  wiele  p a m i ą t k o w y ch  fo
togra f i i.  ( n i k) 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Elżbieta  Ferfecka  lat  98  ul. Obrzeżna  9 
Anna  Kajfosz  lat  90  ul. Wantuły  66 
Eugeniusz  Kempny  lat  80  ul. Chabrów  3/5 
Ewa  Nogowczyk  lat  92  ul.  Drozdów  85 
Jerzy  Paszek  lat  90  ul. Gałczyńskiego  2 
Emili a  Pilch  lat  80  ul. Chabrów  16/5 
Helena  Procner  lat  80  ul. Stellera 1 
Franciszek  Sikora  lat  80  ul.  Dębowa  3 
Emili a  Troszok  lat  92  ul. Nadrzeczna  21 
Helena  Troszok  lat  80  ul. Lipowa  40 

Urząd  Miasta  informuje, że  na okres  21  dni  został  wywieszo
ny na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości  zbywanych  w dro
dze  nieprzetargowej. 

2 maja po  intensywnych  opadach  deszczu  połączonych  z  gra
dobiciem, które rozpoczęły  się ok.  15.30 w Lipowcu, Straż Miej
ska  wraz  z  innymi  służbami  uczestniczyła  w  zabezpieczeniu 
miejsc,  które  najbardziej ucierpiały.  W  wielu  miejscach  na  dro
gach  w Lipowcu  ziemia wraz z kamieniami,  która spłynęła  z pól 
i  lasów, blokowała  przejazd. Na  ul. Lipowskiej zwalone  drzewo 
zatarasowało drogę. Także przy ul. Lipowskiej, w miejscu,  gdzie 
spływająca woda podmyła  skarpę potoku, częściowo osunęła  się 
droga.  Ustawiono  tam  znaki  drogowe  informujące o  zwężeniu 
jezdni.  Na  miejscu  pracowało  także  ponad  40.  strażaków  z  4. 
jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  i 2. Państwowej  Stra
ży Pożarnej, którzy przyjechali 8. wozami. Ich rola polegała głów
nie na udrażnianiu  przepustów  wodnych  wyciąganiu drzew  i in
nych  przeszkód  z potoków.  Opady  były  tak  wielkie,  że  wystar
czyła  tylko trochę niedrożna  kanalizacja, by woda stanęła na po
sesjach  i w  piwnicach.  Tam  wkraczali  strażacy  i zajmowali  się 
jej wypompowywaniem.  (ag) 

Od  19 do 21 kwietnia w Domu  Nauczyciela w Jaszowcu  został 
przeprowadzony  kurs  dla  członków  Śląskiej  Okręgowej  Sekcji 
Emerytów  i Rencistów  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  dla 
przedstawicieli sekcji oddziałowych. Naszą sekcję emerytów  ZNP 
reprezentowały  dwie koleżanki.  Bardzo bogaty  program  szkole
nia realizowali  poprzez swoje wykłady  przedstawiciele  Zarządu 
Głównego  ZNP:  wiceprezes  Jerzy  Czarniawski  oraz  Jerzy  Sur
man  i Kazimierz  Piekarz.  Krajową  SEiR  przy  Zarządzie  Głów
nym  reprezentowała  przewodnicząca  Teresa  Janiszewska  oraz 
reprezentantki  Okręgu  Śląskiego:  Eugenia  Mucha  i  Czesława 
Przybyła.  Podczas  kursu  poruszone  zostały  kwestie  m.  in.  przy
gotowania  do  obchodów  100lecia  ZNP,  działalności  opiekuń
czej w sekcjach,  funduszu świadczeń  socjalnych dla byłych  pra
cowników  oświaty,  funduszu „Senior"  dla  członków  ZNP. 

Czterodniowy pobyt w Jaszowcu upłynął w miłej, koleżeńskiej 
atmosferze.  Mari a  Pasterna 

KRONIKA  POLICYJNA 

28.04.2004  r. 
Na  ul.  Cieszyńskiej  o  godz.  6.50 
k ie ru jący  mat izem  mieszkan iec 
Ustronia  wpadł  w  poślizg,  stracił 
panowanie  nad  kierownicą  i  ude
rzył  w  ogrodzenie  posesji. 
28.04.2004  r. 
O  godz.  14.25  na  ul.  Wiślańskiej 
j a d ą cy  vw  g o l f em  m ieszkan iec 
Owsiszcza  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do  kolizj i 
z  f o rdem  escor tem  k ie rowanym 
przez  mieszkańca  Goleszowa  oraz 
audi  k ierowanym  przez  wiślanina. 
1.05.2004  r. 
O  godz.  22.50  na  ul.  Cieszyńskiej 
za t r zymany  został  m ieszkan iec 
Wisły,  który  prowadził  vw  gol fa 
w  stanie  n ie t rzeźwym.  Miał  we 
krwi  0,53  mg  alkoholu. 
2.05.2004  r. 
W  nocy  około  godz.  1. na  ul.  Szpi

ta lnej  po l ic janci  z  us t rońsk iego 
komisariatu  zatrzymali  złodzieja, 
który  kradł  lusterka  samochodowe. 
Mieszkaniec  naszego  miasta  zain
teresowany  był  tylko  luksusowy
mi  modelami,  więc  straty  właści
cieli  aut  były  duże. 
2.05.2004  r. 
O  godz.  2.25  na  ul.  Szpitalnej  za
trzymano  ustroniaka,  który  w  sta
nie nietrzeźwym  kierował  motoro
werem  romet.  Badanie  alkomatem 
wykaza ło  0 ,70  mg  alkoholu  we 
krwi . 
2.05.2004  r. 
O  godz.  13 na  skrzyżowaniu  ulicy 
Katowickiej  z Brody  kierujący fia
tem  seicento  mieszkaniec  Radlina 
nie zachował  odpowiedniej  ostroż
ności  przy  wymijaniu.  Doprowa
dził  do  kolizj i  z  f iatem  punto  kie
rowanym  przez  katowiczanina. 
3.05.2004  r. 
Sprzed  „ O n d r a s z k a"  z łodz ie je 
ukradli  ozdobną  beczkę.

Komendant  Komisariatu  Policji  w  Ustroniu  Janusz  Baszczyński  te
goroczny  długi  weekend  ocenia  jako  spokojny.  Oprócz  jednej  burzy 
i  przelotnych  opadów,  pogoda  sprzyjała  wy jazdom  i do  naszego  miasta 
przy jechało  sporo  turystów.  Pol icjanci  szczególnie  zwracali  uwagę  na 
okol ice  lokali,  ogródków  letnich,  ale  tam  bawiono  się  spokojnie,  nie 
doszło  do  burd  i  awantur.  Podczas  kontroli  nie  było  też  większych  za
strzeżeń  co  do  g łośnego  włączania  muzyki. 

STRAŻ  MIEJSKA 

26  kwietnia  Straż  Miejska  poma
gała  policji  w  zabezpieczeniu  koli
zji  drogowej  przy  ul.  Wiślańskiej. 

26  kwietnia  strażnicy  z  pracowni
kiem  Wydziału  Środowiska  i  Rol
nictwa UM  przeprowadzili  kontro
lę  po rządkową  poses ji  przy  ul. 
Łącznej. 

26  kwie tn ia  dz ie ln icowi  Straży 
Miejskiej uczestniczyli  w  zebraniu 
Rady  Osiedla  w  Hermanicach. 

Straż  Mie jska  zapowiada  częste 
kontrole  miejsc  chętnie  odwiedza
nych  przez  młodzież  szkolną  zwra
cając  uwagę  na  zachowanie  mło
dzieży  (m.in.  na  właściwe  korzy
stanie z miejskich  ławek). 27  kwiet
nia uczniowi  jednej ze szkół  naka
zano uprzątnięcie zabrudzonej  ław

ki . Osoba  ta siedziała  wcześniej  na 
oparciu  tejże  ławki. 

28  kwietnia  Straż  Miejska  wspól
nie w  pracownikiem  Wydziału  Śro
dowiska  i Rolnictwa  Urzędu  Mia
sta  przeprowadz i ła  kontro lę  po
rządkową  posesji  przy  ul.  Leśnej. 

1  m a ja  s t rażn icy  uczes tn iczy li 
w  zabezpieczeniu  licznych  imprez, 
które  odbywały  się  w  Ustroniu. 

2  maja  ukarano  dwóch  kierowców 
mandatami  po  100  zł.  Osoby  te 
wjechały  w  drogę  zamkniętą  dla 
ruchu  i  na  umocnienie  brzegu  rze
ki  Wisły. 

3  maja strażnicy  miejscy  odpowia
dali  na  liczne zgłoszenia  mieszkań
ców  Zawodzia  Dolnego  i  L ipow
ca, którzy  ucierpieli  wskutek  gwał
townych  i  intensywnych  opadów 
deszczu.  (ag) 
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SOLIDNY  FUNDAMENT 
(dok.  ze  str.  1) 

Emili ę Czembor  oraz obecnych radnych, burmistrza  Ireneusza 
Szarca,  poczty  sztandarowe,  kombatantów,  gości  oraz  wiernych. 

Kazanie  wygłosił  ks. M. Twardzik,  który  powiedział  m.in.: 
 Dziś,  w dniu  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3 Maja,  nie  będzie 
wcale  rzeczą niestosowną,  jeśli  rozważanie  Słowa  Bożego  rozpocz
niemy  od  szczypty  historii.  Przenieśmy  się  więc  w  wiek  XVIII 
i  oczami  wyobraźni  zobaczmy  ówczesną  Polskę.  Rzeczpospolita 
szlachecka,  powoli  acz skutecznie,  stacza  się w dół.  (...)  Nadchodzi 
tragiczny  dla  Polski  rok  1772,  w którym  nastąpił  I rozbiór  Polski. 
(...)  Zwołany  zostaje  Sejm  Wielki,  na  którym  wręcz  w  atmosferze 
zamachu  stanu  pod  nieobecność  większości  posłów,  którzy  wyje
chali  na  święta  wielkanocne,  3  maja  1791  r. uchwalona  zostaje 
konstytucja.  Pierwsza  w Europie,  druga  na świecie  po  konstytucji 
Stanów  Zjednoczonych,  tak postępowa  ustawa  zasadnicza,  która 
zmienić  miała  Polskę  w  monarchię  konstytucyjną.  Konstytucja 
3 Maja  pokazała,  że Polacy  sami  znaleźli  siły  do  przezwyciężenia 
rozkładu państwa  i zdobyli  się na wytyczenie  drogi,  która  spotkała 
się  z uznaniem  całej  postępowej  Europy.  To był  czas  wielkiej  na
dziei.  Nadziei  na przeprowadzenie  reform,  nadziei  na lepsze  jutro, 
na normalność,  na kształtowanie  się nowego  społeczeństwa  opar
tego  nie  na  absolutyzmie  lecz  na  zasadach  Oświecenia.  Niestety 
skończyło  się  tylko  na nadziejach,  gdyż  wszyscy  wiemy, jak  krótki 
był żywot  trzeciomajowej  konstytucji. 

Historia  kołem  się  toczy  i dziś  znów, jak  przed  213.  łaty,  przeży
wamy  czas  wielkiej  nadziei,  gdyż  dwa  dni  temu,  1 maja,  wstąpili
śmy  do  Unii  Europejskiej.  Dla  wielu  ludzi,  szczególnie  młodych, 
też jest  to  czas  wielkiej  nadziei,  gdyż  niestety  nasza  teraźniejsza 
rzeczywistość  nie wszystkich  napawa  optymizmem.  Olbrzymie  bez
robocie,  zubożenie  społeczeństwa  a także  krzyczące  z  pierwszych 
stron gazet  afery  sprawiają,  że wielu  ludzi  znów  ma nadzieję  na  tę 
nową  rzeczywistość.  (...) Patrząc  na otaczającą  nas  rzeczywistość 
często  zastanawiam  się, dlaczego  jest  tak a nie  inaczej.  Na  pewno 
dlatego,  że nieprzestrzegane,  bądź często omijane jest  prawo  przez 
nas,  obywateli  naszej  ojczyzny.  (...)  Nie  przestrzegana  jest  także 
Konstytucja.  (...)  Chodzi  mi  o  inną  konstytucję    nie  o  tę,  obecnie 
obowiązującą,  uchwaloną  w  1997  r.  lecz  o  wiele  straszą,  którą 
otrzymaliśmy  na dwóch  kamiennych  tablicach  od  Boga  na  Górze 
Synaj.  (...)  Niestety  ta  ustawa  zasadnicza  zwana  Dekalogiem, 
w wielu  ludzkich  sercach  została  zapomniana,  a sumienie  na  nią 
już  nie  reaguje.  (...)  Bez  względu  na  to,  czy  w  życiu  rodzinnym, 
zawodowym,  kościelnym,  politycznym  czy  narodowym,  zawsze 
nasze  działanie,  nasze  budowanie  musi  mieć  solidny  fundament, 
albowiem  tylko  taki dom, jak  mówią  słowa  Ewangelii,  „gdy  spad
nie ulewny  deszcz,  powieją  wiatry,  nie  runie,  gdyż jest  zbudowany 
na  opoce  ". A  tą  opoką,  solidnym  fundamentem,  jest  dla  nas  za
wsze Jezus  Chrystus  i Jego  Słowo,  czyli  Słowo  Boże. 

Od jakiegoś  już  czasu  w  mediach  toczy  się  dyskusja  nad  tym, 
jakie  chrześcijańskie  wartości  my Polacy  możemy  czy wręcz  musi
my,  wnieść  do  Unii  Europejskiej,  a  raczej  do  unijnej  konstytucji. 
1 jest  to godne  pochwały,  lecz  musimy  pamiętać,  że jeśli  te  chrze
ścijańskie  wartości,  w  Biblii   zapisane,  nie  będą  pielęgnowane 
w naszych  sercach,  tu  w  Ustroniu,  gdzie  jest  nasz  dom,  tu  wśród 
bliźnich,  obok  których  żyjemy,  to  tak  naprawdę  pozostaną  tylko 
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martwymi  słowami  na unijnym,  konstytucyjnym  papierze.  Tylko wte
dy, gdy  wartości  te  będą  żywe  w nas,  będą  miały  swe  znaczenie. 
(...)  Nawet  najpiękniejszy  dom  zbudowany  na  piasku  runie,  (...) 
dlatego  nie  w Brukseli,  ale  tutaj  w Ustroniu jest  stolica  naszej  Eu
ropy  i tutaj  musimy  ją  budować  i wzbogacać.  (...) 

Po mszy w procesjonalnym pochodzie poczty sztandarowe, księ
ża,  goście  i wierni  przeszli  pod  Pomnik  Pamięci  Narodowej  na 
dalszy ciąg uroczystości. Po odegraniu hymnu narodowego Zdzi
sław Brachaczek przywitał zebranych kombatantów, władze mia
sta, przedstawicieli Związku Kombatantów  Rzeczypospolitej Pol
skiej i Byłych  Więźniów  Politycznych, Związku  Inwalidów  Wo
jennych,  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej, Pol
skiego Związku  Byłych  Więźniów  Politycznych,  Więzień  Hitle
rowskich  i Obozów  Koncentracyjnych, Stowarzyszenia  Komba
tantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie,  przedstawicieli 
ustrońskich  przedsiębiorstw,  ugrupowań  politycznych  i szkół. 

Patenty  Weterana  Walk  o  Wolność  i Niepodległość  Ojczyzny 
z rąk burmistrza  odebrali  Hermina  Hanas  i Franciszek  Panek. 

Następnie wystąpił burmistrz Ustronia  Ireneusz Szarzeć,  który 
powiedział  m.in.: 
  (...)  Dziś  upamiętniamy  213.  rocznicę  uchwalenia  przez  Sejm 
w  1791  r. nowoczesnej  konstytucji.  Konstytucja  regulowała  w spo
sób pełny  prawa  i obowiązki  obywateli,  określała  zakres  i  podział 
władzy  i instytucji  rządowych.  (...) Była próbą  zerwania  więzów  za
leżności  od obcych  mocarstw.  (...) Brała w opiekę chłopów,  otwiera
ła w Rzeczpospolitej  okres monarchii  konstytucyjnej.  Konfederacja 
targowicka  uczyniła  te  wysiłki  w  znacznej  mierze  daremnymi. 
W  1793  r. następuje  II  rozbiór  Polski.  Niedługo  później   bo  już 
w  1795    III   rozbiór. Następują  lata  niewoli  i walki.  XX  wiek  i I 
wojna światowa  to areny patriotycznego  zrywu narodu polskiego,  w 
tym  ludu śląskiego,  który  w trzech powstaniach  śląskich  przyczynił 
się do powrotu  Śląska  do  Polski.  Pracowite  lata II  Rzeczpospolitej 
przerwane  zostały  zdradziecką  napaścią  Niemiec  hitlerowskich  na 
Polskę.  (...) Mimo  upływu  59.  lat od  zakończenia  II wojny  świato
wej, wspomnienia  tych czasów  wywołują  żywe  wzruszenia  i głęboki 
Żal za  wszystkimi,  którzy  polegli  dla  ojczyzny.  Wiosna  1945  r. była 
czasem decydujących  zmagań żołnierza polskiego  na  wszystkichfron
tach  II wojny  światowej.  Bitwa  o Monte  Cassino  wpisała  się na za
wsze w historię  Polski  i Europy,  ukazała jak  wielką  wartość  ma mi
łość do ojczyzny  i pragnienie  odzyskania  utraconej  niepodległości. 
Na Monte  Cassino  walczył polski  żołnierz  za słuszną  sprawę,  którą 
było  i nie przestanie  być  nigdy  prawo  do  istnienia,  niepodległego 
bytu, do życia społecznego  według własnych przekonań  narodowych 
i do suwerenności  państwa.  Żołnierze  II Korpusu  Polskiego  ofiarą 
swego życia potwierdzili miejsce Polski wśród narodów świata i hasło 
„Za waszą  i naszą  wolność"  wpisali  na  trwałe  w historię  II  wojny 
światowej.  Nadszedł  dzień  8 maja  1945  r. Kapitulacja  III   Rzeszy, 
Dzień  Zwycięstwa.  Dzięki  aktywnej  i bohaterskiej  walce  żołnierzy 
polskich  i  całego  ruchu  oporu  nasz  naród  wyszedł 
ZII  wojny światowej  jako  pełnoprawny  partner, który  wniósł  ważny 
zbrojny  wkład  w rozgromienie  hitlerowskiej  Rzeszy. Jednak  zwycię
stwo  nad  faszystowskim  najeźdźcą  okupione  zostało  kosztem  życia 
ponad  6. milionów  Polaków,  bezmiarem  cierpień  i ogromem  znisz
czeń.  W tej wojnie  spośród  obywateli  Ustronia na różnych  frontach 
poległo  29 osób,  127 zostało  zamordowanych  w więzieniach  i obo
zach  hitlerowskich,  46  rozstrzelano  w  latach  193945.  Składając 
kwiaty,  oddajmy  hołd  tym, co polegli  za wolność  naszej  ojczyzny. 

Uczestniczące  w  uroczystości  delegacje  złożyły  kwiaty  pod 
Ponikiem  Pamięci. Na zakończenie orkiestra odegrała Rotę.  (ag) 
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W  R O C Z N I C Ę 
W Y Z W O L E N I A 
W  sobotę,  1 maja  pod  Pomnikiem  Pamięci  Narodowej  przy 

ratuszu  zebrali  się  ustroniacy,  którzy  chcieli  uczcić  Święto  Pra
cy, 59. rocznicę wyzwolenia Ustronia, a niektórzy pierwszy dzień 
Polaków w Unii Europejskiej. O tej ostatniej okoliczności  wspo
mniał też prowadzący uroczystości  Zdzisław Brachaczek  z Wy
działu Oświaty  Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzędu Miasta,  który 
powiedział  m.  in.: 
 W dniu  1  maja, w godzinach  rannych Ustroń został  wyzwolony 
przez wojska radzieckie. Pierwsza  flaga białoczerwona  zawisła 
na budynku  doktora Lysogórskiego,  a dopiero potem  na  ratuszu, 
W  godzinach  popołudniowych  odbył  się  na  rynku  wielki  wiec 
mieszkańców  Ustronia  i  partyzantów,  którzy  wyszli  z  podzie
mia.  Pamiętajmy  o wszystkich  tych,  którzy  oddali  swoje  życie, 
młodość  i umysły byśmy mogli  żyć we wspólnej  i demokratycz
nej Polsce.  Uczestnicząc  w  dzisiejszej patriotycznej  uroczysto
ści oddajmy należny  im  hołd. 

Po  tych  słowach  zawyła  syrena,  a  następnie  kwiaty  pod  po
mnikiem  złożyły  delegacje:  władz  samorządowych  z  przewod
niczącą Rady Miasta Emili ą Czembor  i burmistrzem  Ireneuszem 
Szarcem, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej By
łych  Więźniów  Politycznych.  Związku  Inwalidów  Wojennych, 
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Polskiego 
Związku Byłych Więźniów Politycznych, Więzień  Hitlerowskich 
i  Obozów  Koncentracyjnych,  Stowarzyszenia  Kombatantów 
Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Zachodzie,  organizacji  politycznych 
oraz ustrońskich  szkół. 

Ceremonię obserwowali  mieszkańcy  miasta, których  niewielu 
przyszło  tego dnia  pod  pomnik.  Warto odnotować  liczną  repre
zentację  młodzieży.  Oprawa  święta  wyraźnie  podobała  się  sie
dzącym na parkowych  ławeczkach  wczasowiczom,  zaciekawie
ni zatrzymywali  się turyści  i wycieczkowicze.  (mn) 

SOLIŚCI  • WOKALIŚCI 
2 kwietnia  w sali  widowiskowej MDK  „Prażakówka"  odbyło 

s ię  p r z e s ł u c h a n ie  s o l i s t ó w  w o k a l i s t ó w,  k t ó r e go  c e l em  b y ło  w y 
łonienie osoby, mogącej reprezentować  Ustroń  podczas  koncer
tu  w  ramach  Festynu  Miast  Partnerskich  3  lipca  w  ustrońskim 
amfiteatrze. Do przeglądu zgłosiło się  12 osób, a wystąpiło 8. 

Jury  oceniło  poziom  artystyczny  startujących w  eliminacjach 
jako wysoki. Przyznano dwa  III , jedno  II i jedno  I miejsce. Zwy
ciężyła Mirosława  Kędzierska  z Gimnazjum  nr 2 w  Ustroniu. 

Wszystkie  osoby  biorące  udział  w  przesłuchaniu  otrzymały 
dyplomy, a  laureaci  nagrody  książkowe.  (ag) 

 U  Muszer 

Z

Śląski  Szpital  ReumatologicznoRehabil i tacyjny 
im. gen. Jerzego  Ziętka 

43450  Ustroń,  ul. Szpitalna 11 
tel. 0...33/  854 26 40  fax. 0...33/  854 35  99 

ogłasza  przetarg  nieograniczony  pisemny  na 
wynajem  pomieszczeń  po  praln i  szpitalnej 

o  powierzchni  107  m2 

Cena wywoławcza wynajmu netto wynosi  1070,00 zł/miesiąc. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie 
Śląskiego  Szpitala  ReumatologicznoRehabilitacyjnego  w 
Ustroniu   pok. nr  162, w terminie do dnia  14.05.2004 r., godz. 
12.00. 

Otwarcie  ofert  14.05.2004  r.  godz.  12.30,  pok.  nr  160,  sala 
konferencyjna. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz 
wpłata wadium  w wysokości  500,00 zł. 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Hildegarda 
Szachowicz,  nr telefonu: 0...33/  854 26 40 wew. 213. 
Istotne Warunki Przetargu można odebrać w budynku głównym 
Szpitala,  pokój nr  159. 
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Szpitala 
w ciągu 7 dni od zakończenia  zbierania ofert. 
Szpital  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  lub  odwołania 
przetargu bez podania  przyczyny. 

W  dawnym 

Przypominamy  jeszcze jedno ujęcie pierwszomajowe z pocho
du  w  latach  60.  Na  pierwszym  planie  znak  firmowy  Kuźni  nie
siony  przez  załogę.  Przemarsz  następował  od  tego  zakładu 
w kierunku  rynku. Zdjęcie wykonano w pobliżu miejsca zbiórki. 

Fotografia  ta  została  darowana  do  ustrońskiego  muzeum 
w latach 90. przez długoletniego pracownika  Kuźni Rudolfa Mi
tręgę (191897). Ofiarował on placówce muzealnej swoje wspo
mnienia oraz spory zbiór zdjęć, które w tej rubryce już  kilkakrot
nie ukazywaliśmy.  Lidi a  Szkaradnik 
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N O W Y  W O Z 
1  maja  przed  remizą  w  Nierodzimiu  odbyło  się  poświęcenie 

nowego  samochodu  strażackiego,  specjalnie  przystosowanego, 
wyposażonego w sprzęt specjalistyczny  forda transita.  Samochód 
kosztował  około  100.000 zł, z czego  zakup  po połowie  sfinanso
wany został  przez gminę  i Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środo
wiska,  przy  czym  dodatkowe  wyposażenie  specjalistyczne  zaku
piła  gmina. 

Wcześniej w kościele św. Anny odbyła się msza, po której uda
no  się  na  plac  przed  strażnicą  OSP  w  Nierodzimiu.  Prezes  OSP 
Nierodzim Władysław Zieliński witał gości: prezesa  powiatowe
go  OSP,  posła  Jana  Sztwiertnię,  sekretarza  powiatowego  OSP 
Ryszarda  Wicherta,  przedstawiciela  Państwowej  Straży  Pożar
nej Grzegorza Sroczyka, prezesa Zarządu Miejskiego OSP, posła 
Jana Szwarca,  burmistrza  Ireneusza  Szarca,  proboszcza  parafii 
rzymskokatolickiej św. Anny ks. Marian a Freza,  proboszcza  pa
rafii ewangelickoaugsburskiej w Bładnicach ks. dr. Adrian a Kor 
czago, prezesa Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, prezesa Zarządu 
Miejskiego  PSL Jana  Kubienia,  radnego  Józefa  Kurowskiego, 
komendanta  policji  Janusza  Baszczyńskiego,  prezesów,  naczel
ników  i delegatów  ościennych jednostek.  Meldunek  o  gotowości 
strażaków  do rozpoczęcia  uroczystości  złożył  komendant  miejski 
OSP Mirosław  Melcer. 
 Nowy  samochód  to marzenie  wszystkich,  a szczególnie  stra
żaków ochotników    mówił W. Zieliński. 

Akt  przekazania  samochodu  pożarniczego  lekkiego  odczytał 
burmistrz  I.  Szarzeć. 

Poświęcenia  i pobłogosławienia  nowego  samochodu  dokonali 
księża. 
 Nie zawsze we właściwy sposób zarządzamy  tym, co od  Cie
bie otrzymaliśmy    mówił  ks.  A.  Korczago.   Częstokroć  nisz
czymy dobro  tej  ziemi, ogałacamy ją z jej  skarbów,  równocze
śnie ograbiając samych siebie, a także następne pokolenia, któ
ry m przyjdzi e żyć. Przeto,  tak wyznając, w sposób  szczególny 
powierzamy  Twej   łaskawości  tych  wszystkich,  którzy  kiedy
kolwiek i do jakiejkolwie k akcji wyruszać będą tym pojazdem, 
aby  ratować piękno  i dobro  tej  ziemi, aby  likwidować  następ
stwa  różnych kataklizmów,  któr e mogą się jedynie  przyczynić 
do  tego,  że coraz  trudnie j   przyjdzi e  nam  oddychać,  żyć  i cie
szyć  się  pięknem  Twego  stworzenia.  Prosimy  Cię,  Ty  czuwaj 
nad  nimi ,  wspieraj,  wspomagaj,  tak  żeby  zawsze  odczuwali 
Twoją obecność, a powróciwszy  z bojowych  zadań złożyli  To
bie modlitewne westchnienie  podziękowania. 
 Panie Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś świat,wszystkie ży
wioły.  Ogień  daje  ciepło  i światło,  służy  do  gotowania  pokar
mów,  topi  i  oczyszcza  metale,  czasem  jednak  niszczy  ludzki 
dobytek,  niesie  śmierć  ludziom  i  zwierzętom    mówił  ks.  M. 
Frez.   Pokornie Cię prosimy, pobłogosław  ten samochód  wraz 
z wyposażeniem  ratunkowym, aby skutecznie  powstrzymywał 
niszczące działanie ognia, otaczaj  opieką wszystkich strażaków, 
którzy  będą  posługiwali  się  tym  samochodem  niosąc  ratunek 
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bliźnim .  Zachowaj   ich  w  zdrowiu.  Nas  wszystkich  wybaw  od 
ognia, wszelkich nieszczęść i spraw abyśmy zawsze gotowi byli 
nieść pomoc  bliźnim. 

Następnie  burmistrz  I. Szarzeć  przekazał  prezesowi  W. Zieliń
skiemu dokumentację wozu, zaś naczelnikowi  Karolowi  Ciema
le klucze do nowego samochodu, które ten wręczył kierowcy. Uru
chomiono  samochód. 

J. Sztwiertnia wręczył  strażackie odznaczenia nadane przez Za
rząd Wojewódzki OSP: złoty  medal  „Za zasługi dla  pożarnictwa" 
otrzymał druh Adria n Leszczyna,  srebrnym  medalem  odznaczo
no druhów:  Ireneusza  Szarca,  Karol a  Kowalę,  Franciszka  Ja
worskiego,  brązowym medalem odznaczono druhów: Józefa Sa
jana, Grzegorza Bodziucha.  Roberta Wiencka, Grzegorza Ja
worskiego. 
 Przed chwilą  został  poświęcony  samochód,  któr y  będzie słu
żył  ratowaniu  mienia,  któr y  przyczyni  się  do  tego,  że  wasza 
jednostka  działająca  w systemie  ratownictwa  krajowego,  mo
gła  sprawnie  działać    mówił  J. Sztwiertnia.    Chciałbym  po
dziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby 
zakupić ten samochód, a zostaje on wam wręczony w dniu uro
czystym, pierwszym dniu w Unii Europejskiej. Myślę, że wszy
scy  zapamiętamy  ten  dzień.  Przed  nami  wielkie  szanse,  rów
nież  w  pożarnictwie.  Jeżeli  osiągniemy  standardy  Unii  Euro
pejskiej,  gdzie  ochotnicze  straże  finansowane  są,  gdy  chodzi 
o sprzęt, z budżetu państwa,  to będzie to stan, na któr y od wie
lu  lat  oczekujemy.  Szanowni  druhowie.  Dzisiaj   otrzymujecie 
nowy  samochód,  a za dwa dni  mamy  nasze strażackie  święto. 
Z  tej  okazji  chcę  złożyć  wam  i waszym  rodzinom  najserdecz
niejsze podziękowanie za wasz trud , za wasze działanie na rzecz 
drugiego człowieka. Otrzymaliście dzisiaj  samochód nie dlate
go, że ktoś to załatwił, ale dlatego, że wasza jednostka jest spraw
na i realizuje postawione przed  nią  zadania. 

Głos zabrał  również  poseł J. Szwarc,  który powiedział  m.in.: 
  To  wspaniały  zbieg  okoliczności,  że  to  właśnie  dzisiaj,  gdy 
o północy staliśmy się członkami  Unii  Europejskiej,  otrzymu
jecie ten wspaniały samochód o standardach europejskich, któ
ry  będzie  służył  społeczeństwu  naszego  miasta,  będzie  służył 
naszym mieszkańcom. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczest
niczyć w tej  uroczystości. Wam druhowie życzę przede wszyst
ki m abyście zawsze mieli siłę i odwagę do pełnienia waszej  służ
by. Chciałbym też podziękować władzom miasta, że wspólnie z 
Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony Środowiska  doprowadzi
ły do tego, że ten pojazd stoi  przed  nami. 

G. Sroczyk  z PSP odczytał  list gratulacyjny od komendanta  po
wiatowego  PSP w Cieszynie Piotra  Suchego. 

Na zakończenie odbyła defilada kompanii, zaś prezes W. Zieliń
ski dziękował  za  dosprzętowienie. 

Samochód  będzie  wykorzystywany  do  zagrożeń  lokalnych, 
wypadków  drogowych. 
  Tym  fordem jeździ  się  bardzo  dobrze    stwierdził  kierowca 
nowego  samochodu  Piotr   Górniok .   Teraz  zobaczymy  jak  się 
będzie spisywał w akcjach. Takiej  próby jeszcze nie przeszedł. 
Razem z kierowcą  mieści się w nim sześć  osób. 

Po  uroczystości  przekazania  samochodu  odbył  się  festyn  stra
żacki.  Wojsław  Suchta 
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CHĘTNYCH NIE BRAKUJE 
Przy okazji jubileuszu  Wandy  Węglorz  pisaliśmy  o  sukcesach 

ustrońskiego  Zespołu  Akrobatyki  Widowiskowej.  W  kronikach 
Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  znajdujemy wpisy  i zdjęcia  świad
czące o tym, jak bardzo podobały się występy ustrońskich  dziew
cząt. 28 maja  1994 r. podczas  koncertu  „Dzieci dzieciom":  „Wy
gimnastykowanie  i  odwaga  gimnastyczek  Zespołu  Akrobatyki 
Widowiskowej  nagrodzone  zostały  rzęsistymi  brawami". 

Od roku  1986 z Wandą  Węglorz zajmuje się Zespołem  Czesła
wa  Chlebek. 

W  latach  80. problemem  było załatwienie jednolitych  strojów 
dla uczestniczek.  Dzisiaj, kiedy  kupienie  strojów  i  wyposażenia 
sportowego  nie byłoby  problemem,  trudno o fundusze na  cokol
wiek. Potencjalni sponsorzy proszeni  są o wspieranie  tylu  przed
sięwzięć,  inicjatyw  i organizacji,  że  doprawdy  trudno  „uszczk
nąć" coś dla  akrobatek. 

A chętnych  do  trenowania  wciąż nie  brakuje. 
  Obecnie  działamy  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2    poinfor
mowała  Cz.  Chlebek.   Zajęcia  odbywają  się  dwa  razy  w  tygo
dniu.  Odkąd  pamiętam,  prowadzimy  dwie  grupy:  początkującą  i 
zaawansowaną.  Nigdy  nie  wprowadzałyśmy  żadnych  eliminacji 
przed  przyjęciem  kogoś  do Zespołu.  Na zajęcia  przychodzą  dzieci, 
które  mają  na  to  ochotę.  Dzieciom  mniej  sprawnym  przydziela 
się podczas  występu  łatwiejsze  role,  ale  nigdy  sprawność  fizycz
na  nie przesądzała  o  tym,  czy  dziecko  może  brać  udział  w  zaję
ciach  akrobatycznych.  Zajęć  pozalekcyjnych  jest  coraz  mniej, 
więc  wszystkie  dzieci,  które  chcą  uczestniczyć  w  naszych  zaję
ciach,  mają  prawo  brać  w  nich  udział.  Przychodzą  do  nas  na
wet  cztero,  pięcioletnie  przedszkolaki.  Oczywiście  te dzieci  nie 
potrafią  jeszcze  tego,  co  robią  starsze,  ale  też  są  włączane  w 
układ.  Kiedyś  przyjeżdżały  na  nasze  zajęcia  dziewczyny  uczące 
się już  w liceum.  W tej  chwili  grupa  zamyka  się  na  uczennicach 
gimnazjum.  Zespół  działa  wprawdzie  przy  SP2,  ale  w jego  skład 
wchodzą  uczennice  różnych  ustrońskich  szkół  i  przedszkoli. 

W  Zespole  trenują  głównie  dziewczęta.  Sporadycznie  przycho
dzą  chłopcy.  Zdarza  się,  że  trenuje  u  nas  już  kolejne  pokolenie. 
Mama  była  akrobatką,  a  teraz  na zajęcia  przychodzi  dziecko. 

Żeby  osiągnąć  jakiś  e fekt  trzeba  wiele  godzin  ćwiczeń.  Grupa 
początkująca  ma  ogólnorozwojową  gimnastykę,  grupa  zaawan
sowana  ma  więcej  ćwiczeń  akrobatycznych. 

Kiedyś Zespół Akrobatyki Widowiskowej jeździł na wojewódz
kie  przeglądy  zespołów  artystycznych  w  BielskuBiałej,  skąd 
zawsze  przywoził  nagrody.  Po  reformie administracyjnej,  kiedy 
siedziba województwa przeniosła się do Katowic, przeglądy prze
stano  organizować. 

 Pracuje  się przez  okrągły  rok m.in.  po  to, żeby  gdzieś  się  potem 
pokazać    stwierdziła  Cz. Chlebek.    Obecnie,  ponieważ  pracu
jemy  przy  szkole,  występujemy  podczas  szkolnych  imprez  i  cza
sem  w amfiteatrze.  Brakuje  tej  możliwości  porównania  naszego 
zespołu  z  innymi,  jaką  stwarzały  dawne  wojewódzkie  przeglądy 
zespołów  artystycznych.  Bielskie  kuratorium,  które  organizowa
ło  te  imprezy,  często  w  ramach  nagród  wysyłało  nasze  dzieci  na 
atrakcyjne  wyjazdy,  m.in.  do  Czech,  na  Węgry, do  Niemiec.  Na
sza  młodzież  uczestniczyła  tam  w obozach  i spartakiadach  mło
dzieży,  których  teraz  się już  chyba  nie  organizuje. 

Kiedyś  grupa  akrobatyczna  wyjeżdżała  latem  na  obozy  kon
dycyjne. Czasem  takie obozy  organizowano  w  Ustroniu. 
 Obecnie  się  tego  nie  robi, gdyż  taki obóz  musieliby  sfinansować 
rodzice    powiedziała Cz. Chlebek.   Pozostają  więc  bieżące  tre
ningi.  Chcemy,  żeby  dzieci  mogły  z tych  zajęć  korzystać,  żeby  coś 
sensownego  robiły  w czasie  wolnym.  Tym bardziej,  że  wiąże  się 
to z  rozwijaniem  sprawności  fizycznej,  na co z jednej  strony  kła
dzie  się  obecnie  duży  nacisk,  a  z  drugiej  strony  zajęć, 
Z których  dzieci  mogłyby  korzystać,  jest  niewiele. 

Wiosną  szykujemy  się  na  koncert  „Dzieci  dzieciom"  i  imprezy 
środowiskowe  w  „  Prażakówce  ".  Potem  przychodzi  czas  na  im
prezy  szkolne  kończące  rok. 

Wypada  życzyć  ustrońskim  akrobatkom  dalszej  wytrwałości 
i sukcesów. Na pewno przydałby  się jakiś mądry sponsor,  którego 
hojność  mogłaby  się  przyczynić  do  rozwoju  grupy  oraz  umożli
wić zorganizowanie  letniego  wyjazdu  kondycyjnego dla  tych  tak 
ciężko pracujących podczas  roku  szkolnego zapaleńców.  (ag) 

DMUCHAWCE LATAWCE 
23 kwietnia  na stadionie  KS  Kuźnia  spotkali  się miłośnicy  la

tawców.  W  tegorocznych  Miejskich  Zawodach  Latawcowych 
startowano  w czterech  konkurencjach: 

W  kategorii  latawców  płaskich  (913  lat)  startowało  29  osób. 
1. miejsce  Piotr   Kubiciu s    SP2  Ustroń,  2.  Rafał  Woźniak  
MDK  „Prażakówka",  2. Sandra Chrapek    SP6 Ustroń, 3. Pa
trycj a  Bury    SP6  Ustroń. 

W  kategorii  latawców  płaskich  (1418  lat)  wzięło  udział  14 
osób:  1. miejsce Tomasz Kubiciu s    Technikum  Gastronomicz
ne  w  Wiśle,  2.  Przemysław  Grzybek    G2  Ustroń,  3.  Arka 
diusz  Galik    Gl  Ustroń. 

W kategorii  latawców  skrzynkowych  (913) stratowały  3 oso
by:  1.  miejsce  Rafał  Woźniak    MDK  „Prażakówka",  2.  Łu 
kasz  Karpińsk i    MDK  „Prażakówka",  3. Szymon  Górniok  
SP  6  Ust roń. 

W kategorii  latawców  skrzynkowych  (1418  lat) wzięło  udział 
18 osób:  1. miejsce Anna Michalak ,  2. Estera Mańczyk,  2. Pa
trycj a  Francuz,  3.  Miria m  Mańczyk    wszystkie  cztery 
z G2 w  Ustroniu. 

Drużynowo  zwyciężyło  Gimnazjum  nr  2  w  Ustroniu,  przed 
Szkołą  Podstawową  nr 6, Szkołą  Podstawową  nr 2, MDK  „Pra
żakówką",  Gimnazjum  nr  1  i  Technikum  Gastronomicznym 
w Wiśle.  (ag) 
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ROWEROWA  SPRAWA 
Po  raz  szósty  rozegrano  na  Czantorii  zawody  rowerów  gór

skich  Nokia  MTB.  W  tym  roku  był  to zjazd  z Czantorii.  Starto
wano z polany  przy górnej stacji wyciągu  i jechano  trasą  nr 2 do 
mety  na  dole  na  Małej  Polance.  Zawody  odbyły  się  tak  jak 
w  latach  ubiegłych  w  pierwszy  majowy  weekend,  w  tym  roku 
1 i 2 maja. Organizatorem  jest  magazyn  rowerowy  Bike  Action 
z  Jeleniej  Góry.  Niestety  w  tym  roku  jeszcze  cztery  dni  przed 
imprezą  nikt  w  Ustroniu  nie  wiedział,  czy  się odbędzie.  Na  trzy 
dni przed  startem  zjawili się organizatorzy.  Powstało  w związku 
z  tym  niemałe  zamieszanie.  Nie  było  wytyczonych  tras,  uzgod
nień z właścicielami  terenów, po których  trasy miały  przebiegać. 

Zawody  licznie  obserwowała  publiczność.  Nad  bezpieczeń
stwem  czuwali  ustrońscy  strażacy.  Zawodnicy  na  niektórych 
odcinkach  rozwijali dość znaczne prędkości. Podziw  budziły  też 
rowery,  rzadko  wartości  poniżej  15.000  zł,  niektóre  szacowano 
na  25.000  zł.  Wystartowali  zawodnicy  i zawodniczki  z  Austrii, 
Czech,  Słowacji, Węgier,  Łotwy  i Polski. 

W  poszczególnych  kategoriach  zwyciężyli: 
sobota:  kobiety:  Katarin a  Siskova    Słowacja  (3.21,65),  ju

niorzy: Tomas Pagac   Słowacja  (3.08,19),  seniorzy:  Grzegorz 
Zieliński    Polska  (2.58,38), 

niedziela:  kobiety:  Anit a  Molcik    Austria  (3.21,17),  junio
rzy: Mikoła j   Wincenciak    Polska  (3.01,41),  seniorzy:  G. Zie
liński  (2.52,70). 

W  sobotę  na  bardzo  dobrym  czwartym  miejscu  wśród  senio
rów uplasował się ustroniak  Wojciech Śliwka  (3.01,65). Na me
cie  powiedział: 
  Jestem  zadowolony.  Głupi o  byłoby  narzekać  zajmując 
czwarte miejsce. Trasa szybka, tylk o za mało techniczna. Szko
da,  że  leśnicy  nie pozwolili  wjechać do  lasu.  Chyba  za  późno 
wszystko  było  załatwiane  i  organizowane.  A  Czantoria  ma 
olbrzymi  potencjał. 

Zawodnicy  wydawali  się być zadowoleni  z całej  imprezy.  Po
zostało jednak  trochę  niedomówień. 
 Poziom  wyrównany,  wysoki,  niestety  ta  trasa  nie  pozwoliła 
wykrzesać  z  zawodników  maksimum  umiejętności    powie
dział po zawodach organizator Paweł Kibiń .   Prosta trasa, nie
stety nie można było jej  przeprowadzić  inaczej. Fakt, że zgło
siliśmy się trochę późno, ale tak to dzisiaj  wygląda, gdy wszyst
ko  zależy  od  sponsorów.  Nie  chcę  tu  rozpętywać  wojny,  bo 
jesteśmy małą  firmą , skromną  i nie chcemy się wychylać.  Ale 
przecież miasto do nas nie dokłada, a jest impreza  i promocja 
dla  miasta.  Poza  tym  przyjeżdża  tu  jednak  kilkaset  osób 
i zostawia pieniądze. Rozumiem, że trw a  rekultywacj a  Czan
torii ,  a  dla  Lasów  Państwowych  nasze  pojawienie  się  to  też 
naruszenie  struktur y  środowiska  naturalnego,  ale  my  tu  je
steśmy  nie  pierwszy  raz  i  orędujemy  za  tym,  żeby  tu  stwo
rzyć  stałą  trasę.  Przygotowujemy  trasę  i można  ją  pozosta
wić ustawiając tabliczki kierunkowe. Pozostawienie przez nas 
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materacy  zabezpieczających  to  koszt  kilkunastu  tysięcy  zło
tych, któr e ktoś musiałby  wyłożyć, a potem tylk o  sprawdzać, 
czy  te  zabezpieczenia  są  dobrze  umocowane.  Budowa  trasy 
rowerowej   nie jest  poważnym  problemem.  Na całym  świecie 
funkcjonuj ą park i rowerowe latem, a zimą stacje narciarskie. 

Na  pytanie  czego  organizatorzy  oczekują  od  władz  Ustronia, 
Kolei  Linowej,  mieszkańców  P. Kibiń  odpowiada: 
 Nie twierdzę, że nie spotykamy się tu z życzliwością, ale cza
sami  czujemy  się,  jakb y  na  nas  chciano  zarobić.  Na  pewno 
Ustroń tego nie odczuje, jeżeli się tu nie pojawimy, ale  zawsze 
jest  to pięćset osób. Chcielibyśmy  też większej  pomocy.  Prze
cież my  przygotowując  zawody, dbając o  ich  zabezpieczenie, 
dajemy  pracę  ludziom  miejscowym  i  nie  jest  to  praca  „n a 
czarno" , ale na umowę  zlecenie.  Może udałoby  się  zrefundo
wać  przez  miasto  te  koszty.  Jeżeli  miasto  uzna,  że  powinni
śmy  w  latach  przyszłych  organizować  zawody  w  Ustroniu, 
powinno  jednak  w  tym  partycypować.  Jest  to  kwota  rzędu 
15.000  zł. 

Zapytałem  również  o ostatnie  zawody  rowerowe  prezesa  Ko
lei Linowej Czesława  Matuszyńskiego,  który  powiedział: 
  Nieporozumienia  wynikały  z  tego,  że  organizatorzy  zjawil i 
się trzy dni  przed  imprezą. Już w ubiegłym  roku  zastrzegłem, 
że  trasa  nr   1 nie zostanie  udostępniona  na zawody  rowerowe. 
Teraz  trzeba  było  kombinować,  gdzie  trasę  wytyczyć.  Kolej 
Linow a  podjęła się rol i mediatora  między właścicielami  grun
tów  i organizatorami.  Nie  wiem  czy  organizatorzy  zawodów 
do  końca  zdają  sobie  z  tego  sprawę.  Raczej   traktowano  nas 
tak, jakbyśmy  byli nieprzychylnie nastawieni do tej  imprezy, a 
my  musimy  reagować,  gdy  dochodzi  do  takich  zachowań  jak 
w sobotę. Grupa kilkudziesięciu  rowerzystów chciała starano
wać  wejście  na  peron,  jeden  z  pracowników  ma  uszkodzone 
żebra.  Wcześniej   uzgodniliśmy,  że  co  kilk a  krzesełek  będą 
wpuszczani rowerzyści bez kolejki . Tymczasem oni zaczęli prze
skakiwać  przez  ogrodzenie,  nie chcieli  kasować  biletów,  choć 
i  tak  nie  musieli  płacić  za  transport  rowerów.  Chyba  jednak 
znaleźliśmy  się  po  stronie  sponsorów  tej   imprezy.  Średnio  li
cząc  do  tej   imprezy  dołożyliśmy  około  4000  zł.  Poza  tym 
w pierwszy majowy weekend wszyscy wychodzą z domów, ko
rzystają  z  naszego  wyciągu,  a  niestety  przez  zachowanie  nie
któryc h  rowerzystów  klienci  zwracali  bilety w  kasie. 

Z udostępnieniem  rowerzystom  Czantorii jest  ten  problem, 
że  zniszczenia  są  duże,  bo  najchętniej   jeżdżą,  gdy  jest  błoto. 
Może  wyjściem  byłoby  wystąpienie  jakiegoś  stowarzyszenia, 
któr e  wzięłoby  na siebie odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo 
trasy  rowerowej.  Są  rowerzyści  jeżdżący  z góry  na  rowerach 
nieprzystosowanych,  a  tu  niektórzy  rozpędzają  się do  prawie 
stu  kilometrów  na  godzinę. 

Co do zawodów  rowerowych  to można j e  robić w  przyszło
ści,  ale  uzgodnienia  muszą  być  o  wiele  wcześniej.  Trzeba  też 
zastanowić się nad  innym  terminem, bo w ten pierwszy  majo
wy  weekend,  my jak o  Kolej  Linowa  tracimy zbyt wiele,  (ws) 
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siebie,  to posłuchać,  co Ona  nam  radzi  czynić  w  życiu  codzien
nym, posłuchać jak mówi: „Uczyńcie, co Wam mówi Syn". Wziąć 
Ją  do  siebie,  to  znaczy  słuchać  nakazów  Jej  słów.  Wziąć  Ją  do 
siebie tak jak w roku 966, kiedy  na polskie ziemie  przywędrował 
człowiek,  który  niósł  Jezusa  i Maryję, kiedy  od  samego  począt
ku  nasi  praojcowie,  śpiewali  „Bogurodzico  Dziewico".  W  roku 
1656, kiedy  król  Jan  Kazimierz  ogłosił  Maryję królową  wszyst
kich  ziem  polskich.  W  roku  1956,  kiedy  złożyliśmy  śluby  Naj
świętszej  Marii  Pannie,  ku  odnowie  całego  narodu.  Tych  dat 
można  by wymienić  więcej. Ona  zawsze,  przez całe wieki,  była 
Tą, która  opiekowała  się  naszym  krajem.  Bo  wziąć Ją  do  siebie 
to  również  zaufać, zaufać do  końca. 

Jeden  z zakonników  bliski Ojcu  Pio powiedział  anegdotę,  któ
rą  ponoć  słyszał  od  ojca  Pio:  Święty  Piotr  zamyka  bramy  raju, 
oddaje  klucze  Panu  Jezusowi,  ale  przy  tym  żali  się, że  kiedy  on 
nie chce kogoś wpuścić do raju, Maryja otwiera okno i wpuszcza 
nim  tych, którzy  się do Niej uciekają. Ojciec Pio miał mówić,  że 
to prawda.  Do  Matki  Bożej mamy  się uciekać.  Jej  przedstawiać 
wszystkie nasze sprawy, a Ona będzie tą pośredniczką  do swoje
go Syna,  a Syn  Jej wysłucha.  [...] 

Weszliśmy  do Unii  Europejskiej, zabierzmy  tam  ze sobą  nasz 
cały  trud, to wszystko,  co stanowi  naszą  wartość.  Zachód  cieszy 
się, że Polska jest członkiem Unii. Spodziewają  się, że ten naród, 
który  w świecie  traktowany jest jako  naród  katolicki,  poświęco
ny  Matce  Bożej, wniesie coś  w życie  zachodnie. 

Na zakończenie o. R. Reguła zaprosił uczestniczących we mszy 
do  procesji  wokół  kościoła  i  podziękował  za  udział  w  liturgii 
diakonowi  Markowi,  który  za dwa  tygodnie  przyjmie  święcenia 
kapłańskie.  Większość  parafian wybrała  się po mszy  na  Herma
nicką  Łąkę  by  raczyć  się  wojskową  grochówką  i  kołaczami. 
Ksiądz proboszcz  wyraził  wcześniej  nadzieję,  że chyba  nikt  nie 
gotował  tego dnia obiadu, ale nawet jeśli,  trudno się było  oprzeć 
smakołykom.  Monik a  Niemiec 

W uroczystym, ale też radosnym nastroju upłynęły  „imieniny" 
Parafii  Najświętszej Marii  Panny  Królowej  Polski  w  Hermani
cach.  A  właśnie  o  radości  mówił  wiele  w  swym  kazaniu  gość 
mieszkańców  Hermanie ksiądz dziekan  Rudolf Wojnar , który o 
godz.  11.30 rozpoczął odpustową  mszę świętą  koncelebrowaną. 
Na  początku  jednak  proboszcz  o.  Rober   Reguła  powitał  para
fian oraz pielgrzymkę  z parafii św. Klemensa.  Liturgię  uświetnił 
swoim śpiewem chór „Ave", a podczas kazania ks. Wojnara wierni 
słuchali  o tym, że należy cieszyć  się, z tego, że jest  się  chrześci
janinem.  Następnie  kapłan  chciał  przybliżyć  wiernym  postać 
Maryji , Bohaterki  dnia  3 maja, mówiąc  m.in.: 
 Bóg wybrał Maryję za matkę dla swojego Syna. W Piśmie Świę
tym  niewiele  mamy  o  Maryji    Betlejem,  świątynia  jerozolim
ska,  przyjęcie w  Kanie  Galilejskiej,  Kalwaria.  To ostatnie  miej
sce  szczególnie  nas dzisiaj  interesuje. Dwukrotnie  w  tym  ostat
nim  dniu  męki  Chrystusa,  Matka  Boża,  Maryja  widziała  się 
z Chrystusem.  Najpierw  na drodze  krzyżowej.  Spojrzenie  pełne 
ufności,  miłości,  wzajemne  spojrzenie  Matki  i Syna,  bez  słów, 
ale  wyrażające wielką  matczyną  miłość.  I wreszcie  pod  samym 
krzyżem,  kiedy  odezwał  się  Jezus:  „Niewiasto  to  Syn  twój", 
a  następnie  rzekł  do  ucznia:  „Oto  Matka  twoja".  [...]  I Ona  jest 
Matką  wszystkich  wierzących.  Trzeba  by  było  znowu  zapytać: 
„Czy  cieszę  się,  że  Maryja jest  moją  matką?"  Następne  słowa 
dzisiejszej krótkiej Ewangelii  są, wydaje mi się, jeszcze  bardziej 
ciekawe:  „Od  tej godziny  uczeń  wziął  Ją  do  siebie".  Co  znaczy 
wziąć do siebie?  W tym  kontekście  to jest  nic  innego jak  umiło
wanie, to nic innego jak pójście za Jej wskazaniami.  Wziąć Ją  do 

ATOM W ŚRODOWISKU 
23 kwietnia w Gimnazjum Nr  1 odbył się konkurs  chemiczny: 

„Promieniotwórczość  a  środowisko".  Konkurs  był  związany 
z omawianą  w szkole tematyką  i 18. rocznicą  wybuchu  elektrowni 
w  Czarnobylu.  W  konkursie  przygotowanym  przez  nauczyciel
kę chemii Bożenę Domalik  uczestniczyli  uczniowie obu  ustroń
skich gimnazjów. Musieli  się wykazać  wiadomościami  na  temat 
budowy  atomu,  zjawiska promieniotwórczości  oraz jej  zastoso
wania.  Autorka  testów  największy  nacisk  położyła  na  kwestię 
funkcjonowania elektrowni  atomowych  w  środowisku.  Najlep
sze wyniki  osiągnęli  uczniowie  G l,  a najwięcej punktów  zgro
m a d z i ła  K a r o l i n a  Ł a p i ń s k a  z  k l .  3c.  D r u g ie  i  t r z e c ie  m i e j s ce 
zajęły uczennice  kl. 3d: Katarzyna  Niemiec  i Anna  Suchodol
ska.  Wyróżnienia  przyznano  Szymonowi  Nowakowi  z  kl.  la 
oraz Sarze Stasiuk  i Witoldow i  Sumarze,  oboje z kl.  2a. 

Uczniowie Gimnazjum nr  1, zainteresowani  tematyką  promie
niotwórczości  mogli  zaprezentować  swoją  wiedzę  i  poglądy 
w pracach  pisemnych  i plastycznych,  które wystawiano  w  „Pra
żakówce". Ekspozycję otwarto w dzień rocznicy wybuchu w elek
trowni  w  Czarnobylu  i  można  ją  było  oglądać  przez  tydzień. 

6 maja 2004  r. 

Uczniowie  kilku  klas  z  obu  gimnazjów  wraz  z  nauczycielami 
odwiedzili  w  tym  czasie  dom  kultury  i zapoznali  się  z  pracami 
kolegów.  (mn) 

Gazeta Ustrońska  9 



DLA  KOLEGI 
W sobotę 24 kwietnia  w sali gimnastycznej Szkoły  Podstawo

wej nr 2 rozegrano  X  Wiosenny  Turniej  Siatkówki.  Od  dziesię
ciu  lat  amatorskie  drużyny  siatkówki  spotykają  się  na  turnieju, 
z którego dochód przeznaczony jest na pomoc dla ich kolegi  siat
karza  Mirosława  Poloka,  obecnie  jeżdżącego  na  wózku  inwa
lidzkim. 
  C h c i a ł b y m  p o d z i ę k o w ać  w s z y s t k im  za  to,  że  z d e c y d o w a li 
się na  udział  w  tym  turniej u    mówi  M.  Polok.    Przyjemnie 
się raz na rok spotkać z tyloma znajomymi. Muszę też  powie
dzieć, że poziom  tegorocznego  turniej u jest  bardzo  dobry. 

W turnieju wzięło udział  8 drużyn. Podzielono je na dwie  gru
py,  z  których  jedna  rozgrywała  mecze  na  sali  gimnastycznej 
w Dzięgielowie. W grupach grano tylko po dwa sety do 21  punk
tów, więc były wyniki  spotkań  remisowe. W Dzięgielowie  układ 
tabeli  po eliminacjach  wyglądał  następująco:  1. GTS  Goleszów, 
2.  MK S  Centrum  Dzięgielów,  3.  Damptour  Cieszyn,  4.  TKK F 
Istebna.  W  Ustroniu  po eliminacjach:  1. Start Cieszyn,  2.  „Mło 
de  Wilki "  Skoczów,  3.  TRS  „Siła"  Ustroń,  4.  TKK F  Gliwice. 
Zacięty  pojedynek o drugie miejsce w ustrońskiej grupie  stoczy
ły drużyny TRS  „Siła"  i „Młode  Wilki" .  By zająć drugie miejsce 
ustroniacy  musieli  wygrać  dwa  sety. To się  im nie  udało  i odpa
dli. O  trzecie  miejsce grały  drugie drużyny  w grupach,  o  pierw
sze,  zwycięzcy  grup.  W  meczach  finałowych  grano  do  dwóch 
zwycięskich  setów. 

W  meczu  o trzecie  miejsce  „Młode  Wilki " pokonały  Dzięgie
lów  2:0  (25:17,  26:24).  W  finale GTS  Goleszów  pokonał  Start 
Cieszyn  2:1  (20:25,  25:23,  15:13). 

Skład  zwycięzców:  Marek  Kępka,  Grzegorz  Kępka,  Kry 
stian Hladky , Grzegorz Wantulok ,  Rafał Dąbek,  Marci n  Dą
bek,  Leszek  Chmiel,  Marek  Poloczek,  Marek  Proksa. 

M A J O W Y  PIKNIK 
1 maja na kwadrans  przed  planowanym  rozpoczęciem  wystę

pów w amfiteatrze burza przegnała spacerowiczów. Wątpliwe jest 
jednak,  czy  przy  ładnej  pogodzie  śpiewający  i  tańczący  artyści 
byli  by  w  stanie  przyciągnąć  tłumy.  Co  innego,  gdyby  Zbynio  i 
Hanka  zabawiali  dzieci  w jakimś'  lokalu,  gdzie  rodzice  kupiliby 
lody,  napoje...  Dorośli  też  być  może  zatańczyliby  przy  muzyce 
zespołów  Break  Dance,  Non  Stop,  ale  na  kręgu  tanecznym.  Ar
tyści  nie  byli  w  stanie  rozgrzać  publiczności,  mimo  okrzyków: 
„Rączki  w  górę!",  „Śpiewajmy  razem!".  „Dziewczynki"  z  ze
społu  „Tatuash"  bardziej  nadawały  się  do  show  w  klubie  noc
nym  niż  na  majówkę,  ale  przynajmniej  było  na  co  popatrzeć. 
Imprezę  nazwano  „Piknik  majowy",  ale  z  piknikiem  niewiele 
miała wspólnego. W Parku Kuracyjnym nie było ani jednego sto
iska  z przekąskami,  napojami,  piwem.  Żeby  przyciągnąć  kilka
set  ludzi  na  widownię  amfiteatru,  nie  wystarczy  zadaszenie. 
Pierwszomajowe  występy  sceniczne  przegrały  w  cuglach  z  za
bawami  w pobliskich  lokalach.  (mn) 
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 W  Goleszowie  powstała  sala  gimnastyczna  i są  warunk i  do 
gry    mówi  kapitan  GTS  Goleszów  M.  Kępka.    Pozbierałem 
chłopaków z Goleszowa, którzy kiedyś grali w Olimpi i  i mamy 
drużynę. Od stycznia gramy w każdy piątek. To był  pierwszy 
turnie j  naszego zespołu. Poza tym gramy w lidze amatorskiej, 
w której  zajęliśmy drugie miejsce. Poprzednio  w tym  turnie
j u  niektórzy  z nas grali w innych drużynach. Z naszej  szóstki 
czterech grało w Starcie Cieszyn. Właśnie na nich głównie się 
szykowaliśmy. 

Wybrano najlepszych zawodników  turnieju: atakującego Grze
gorza  Stefańskiego,  rozgrywającego  Piotra  Martynka ,  naj
wszechstronniejszego Wiesława Ryszkowskiego  (wszyscy  Start 
Cieszyn), najlepiej rozgrywającego wśród zawodników  młodych 
Tomasza  Sikorę  („Młode  Wilki") . 

Pamiątkowe puchary  wręczał  i dziękował  za uczestnictwo  wi
ceprzewodniczący  Rady  Miasta  Stanisław  Malina . 

Turniej  sędziowali:  Edward  Gruszczyk,  Marek  Lang,  Jan 
Lagierski,  Henryk  Bogucki,  Urszula  Krakowczyk . 

Turniej odbył się dzięki pomocy sponsorów, którymi byli: Cel
ina Tools, Zakłady Mięsne Henryka Kani, Biuro Usług Turystycz
nych „Ustronianka", Zegarmistrzostwo Kolankowscy,  SportMał 
Katowice,  Galeria  na Gojach, Zakłady  Mięsne  „Bielesz",  Apte
ka  Centrum  Gabrieli  i Tomasza  Librowskich,  Urząd  Miasta  w 
Ustroniu. 

Po turnieju, jego organizator Zbigniew Gruszczyk  powiedział: 
  Turnie j   odbywa  się  zawsze  w  ostatnią  sobotę  kwietnia. 
W tym  roku było bardzo dużo chętnych  i eliminacje  planowa
liśmy na trzech salach: w Cisownicy, Dziegielowie i w Ustroniu 
w  SP2.  Okazało  się,  że  jeden  zespół  nie  zebrał  się,  więc  za
miast  na  trzech salach  po trzy zespoły, eliminacje  przeprowa
dziliśmy na dwóch po cztery zespoły. Trochę to wydłużyło czas 
trwani a  eliminacji ,  bo grano systemem  każdy  z każdym.  Dla
tego też turnie j  zakończył się później  niż planowaliśmy. Chciał
bym serdecznie  podziękować  Adamowi  Zwakowi,  dyrektoro
wi  Szkoły  Podstawowej   w  Dzięgielowie,  któr y  nie  tylk o  salę 
udostępnił,  ale  też  włączył  się  w  organizację,  służył  pomocą. 
Jak  wiadomo  turnie j  co  roku organizujemy  dla naszego  kole
gi,  któr y  od  lat jest  na  wózku  inwalidzkim .  T\i  spotykają  się 
jego  koledzy,  z  którym i  grał  wcześniej   w  różnych  zespołach, 
zresztą  on  sam  zawsze jest obecny  na  turnieju .  Uczestniczyło 
ponad  stu  zawodników,  głównie  wychowanków  Edwarda 
Gruszczyka  z Olimpi i  Goleszów,  paru  moich,  a  pojawiają  się 
jeszcze młodsi, ci trenowani ju ż przez Sławomira  Krakowczy
ka. Tradycyjni e po części sportowej  odbyło się spotkanie w Piw
niczce  pod  Bocianem,  gdzie  gościła  nas  pani  Ewa  Rakowska. 
W  tym  roku  mieliśmy  sponsora  na  to  spotkanie,  więc  mogli
śmy  zasiąść  w gronie braci  siatkarskiej,  podyskutować.  Jedli
śmy  gulasz,  kiełbasę  z grilla , w ogóle  było bardzo  sympatycz
nie. Oczywiście cały czas Mire k był z nami. Cały dochód z im
prezy  przeznaczamy  na  jego  rehabilitację.  Cel,  któr y  od  lat 
przyświeca temu turniejowi , został osiągnięty, choć coraz trud 
niej  organizować  tego typu  imprezy. Zmiana sposobu  odlicza
nia darowizn  od podatku  powoduje,  że prawdopodobnie  tego 
typu  imprez  będzie coraz mniej.  (ws) 
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WYGRYWAJĄ klasa ł 

L K S  Pogórze    N ie rodz im  2:3  (2:2) 

Nierodzim    Beskid  Brenna  1:0  (1:0) 

Nie  było  to  porywające  spotkanie  w  wykonaniu  obu  drużyn. 
Zwycięskiego  gola,  po  faulu  w  polu  karnym  na  Rafale  Dudeli, 
w  37  minucie  strzela  z  rzutu  karnego  Mirosła w  Ustaszewski. 
W  tym  meczu  nie  było  zbyt  wielu  sytuacji  bramkowych.  Gra 
toczyła  się  głównie  w  środku  pola.  W  drugiej  części  spotkania 
przewagę  miała  drużyna  z  Brennej,  nie  potrafiła jednak  wypra
cować dogodnej pozycji  strzeleckiej.  Raz zawodnik  Beskidu  był 
nawet  sam  na  sam  z  bramkarzem,  ale  nie  udało  mu  się  trafić 
w  opadającą  piłkę.  W  drużynie  Nierodzimia  na  nieco  niższym 
poziomie  niż  zwykle  zagrali  pomocnicy,  a  to od  razu  odbiło  się 
na dyspozycji  całego  zespołu. 

Nierodzim  grał  w  składzie.  A.  Heller,  M.  Ustaszewski,  S.  Ho
leksa, A. Madusiok,  M.  Borus, M. Górniok, W. Duda  (od 80 min. 
J.  Legierski),  M.  Cieślar,  R.  Dudela,  R. Duda  (od  46  min.  J.  Ki 
szą),  R.  Szonowski  (od  85  min.  J.  Jopek). 

Po  meczu  powiedzieli: 
Kierownik  drużyny  Beskidu  Brenna  Roman  Ziebura:   Typo

wy mecz walki. Widowisko niezbyt ciekawe. Obie drużyny  agre
sywnie  kryły,  co powodowało  trochę  chaosu.  Oba  zespoły  czuły 
przed  sobą  respekt.  Na  początku  przewidywałem,  że  o  wyniku 
może  rozstrzygnąć jedna  akcja  i  tak  się  stało.  Szkoda,  że  o  me
czu  zdecydował  rzut karny. Mamy  niezły  zespół, w drugiej  poło
wie  przeważaliśmy,  ale  tym  się  meczów  nie  wygrywa.  Jak  się 
bramek  nie strzela, trzeba przegrywać. Zresztą  Nierodzim  też nie 
miał  sytuacji  stuprocentowych.  Remis  w  tym  spotkaniu  byłby 
wynikiem  sprawiedliwym. 

Trener  Nierodzimia  Jan  Strządała:   Bardzo  ciężko  zdobywa 
się  nam  ostatnio  punkty.  Ważne  jednak,  że  wygrywamy,  choć 
może  nasza  gra  nie  zachwyca.  Liczy  się  efekt  końcowy.  Dziś 
znowu  nerwowe  spotkanie,  szczególnie  ostatni  kwadrans.  Koń
cówki  meczów  nam  nie  wychodzą.  Nie  ma  kto  przytrzymać  pił
ki, ale  to chyba  presja  wyniku. 
Za tydzień najważniejszy mecz 
w  Zebrzydowicach  i  to  chyba 
będzie  decydujące  spotkanie. 
Zebrzydowice  mają  naprawdę 
groźną  drużynę  i każdy  wynik 
jest możliwy. Postaramy się nie 
zawieść  naszych  kibiców.  Na 
razie  szczęście  nam  sprzyja, 
a  to w  sporcie  bardzo  ważne. 

Dziwią  niektóre  wypowie
dzi, że sędziowie gwiżdżą  pod 
Nierodzim. Skoro jest  ewident
ny  rzut  karny,  to  sędzia  musi 
gwizdnąć.  Do  tego  nasz  mecz 
w  Pogórzu  prowadził  sędzia 
z Zebrzydowic.  (ws) 

1.  Zebrzydowice  43  4818 
2.  Nierodzim  42  338 
3.  Ochaby  33  3222 
4.  Kończyce  M.  32  3518 
5.  Skoczów  II  29  4132 
6.  Istebna  29  4234 
7.  Simoradz  3137 
8.  Brenne  21  2835 
9.  Pogórze  20  3137 
10. Pogwizdów  20  3342 
1 LZabłocie  17  2332 
12. Wisła  17  1932 
13.Górki  W.  16  1338 
14. Strumień  12  2152 

S K Ł A D  W Y R O B ÓW 

HUTNICZYCH 

Pogórze  należy  do  drużyn,  które  zawsze  sprawiają  piłkarzom 
Nierodzimia  sporo kłopotów. Jednak  w ostatnim  spotkaniu  roze
granym  l  maja pierwszą  bramkę strzela dla Nierodzimia  Michał 
Borus.  Potem  niestety dwie bramki  strzela Pogórze, ale udaje się 
jeszcze  przed  przerwą  wyrównać  po  strzale  z rzutu  karnego  wy
konywanego  przez Szymona  Holeksę.  Ten  sam zawodnik  strze
la w  drugiej połowie  zwycięską  bramkę,  również  z  rzutu  karne
go.  Zdaniem  trenera  Jana  Strządały  było  to  bardzo  nerwowe 
spotkanie. 
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dwuteowniki   teowniki   ceowniki*  kątowniki 
  rury czarne  i ocynk  *  rury  bezszwowe 
*  druty  naciągowe   druty wiązałkowe 

  kątowniki ażurowe   profile bramowe  i ozdobne 
  taśmy  i płaskowniki  miedziane 

*   siatki ogrodzeniowe  *  siatki  zbrojeniowe 

•  liny stalowe  4  *  60ntm  • zawiesia  z  lin  stalowych 
•  druty  odgromowe  6 +  8mm  • druty  ocynkowane  t  *  8mm 

•  blachodachówka  "SPEKTRUM" 
• obróbki  i akcesoria  dachowe 

  pręty gładkie  i żebrowane   pręty  kwadratowe 
  pręty sześciokątne  *  blachy  trapezowe 

* blachy  czarne  i ocynkowane  *  blachy  powlekane 

W  CIĄGŁE J  S P R Z E D A ŻY  P O N AD  4 00  POZYCJI : 

  blachy  nierdzewne  i aluminiowe 
  walcówki  gładkie   bednarki  ocynkowane 

* profile zamknięte   płaskowniki 
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W kolejnych odcinkach zamieszczamy zapiski z podróży na
pisane ręką znanej  ustrońskiej  malark i  i podróżniczki  Elżbie
t y  S z o ł o m i a k,  r o b i o n e  „ n a  ż y w o"   p o d c z as  p o d r ó ży  d o  B i r m y 
w listopadzie 2002  roku. 

Birma  jest  krajem  większym  od  Polski,  o  długości  1930  km 
z północy  na południe  i szerokości  910 km. Graniczy  z Chinami, 
Laosem,  Tajlandią,  Bangladeszem  i  Indiami.  Posiada  2500  km 
wybrzeża oraz około 50 milionów mieszkańców. Język  birmański 
należy  do  rodziny  języków  tybetańskich.  Każda  sylaba  oznacza 
jedno  słowo. 

Birma ma 3 pory  roku: chłodną, gorącą  i deszczową.  Południo
wa  część  kraju  jest  duszna  i  gorąca,  co  jest  typowe  dla  krajów 
tropikalnych. Północna część kraju, która jest górzysta, ma  tempe
ratury umiarkowane. Pomiędzy październikiem  i lutym panuje pora 
sucha, temperatury w dzień osiągają +30"C, w nocy następuje spa
dek. Pomiędzy  marcem  a majem temp. osiągają często +45HC. 

Flor a  i  fauna 
Północna  część  kraju  od  strony  Himalajów  pokryta  jest  alpej

skim  lasem  iglastym.  Na wyżynach  występują  lasy mieszane,  da
lej na południe  subtropikalne  lasy monsunowe  i wiecznie  zielona 
dżungla.  W  Birmie  występuje odmiana  bardzo szybko  rosnącego 
bambusa, o przyroście 40 m w ciągu 60 dni oraz 20 tys. gatunków 
kwiatów endemitów  i nieskończona  liczba  storczyków. 

Birma  posiada  faunę typowo azjatycką: słonie,  tygrysy,  leopar
dy,  nosorożce,  niedźwiedzie  i  dzikie  bawoły,  małpy.  W  morzu 
występują  ryby  typowe dla  rafy koralowej  i żółwie  morskie. 

Długi  lot z Europy  do Malezji  trwał ponad  12 godzin.  Przelot  z 
Kuala Lumpur do stolicy Binny, Rangun, trwał tylko 2 godziny 40 
minut. Tutaj nastąpiło zderzenie  z Azją, wzmocnione  przez  kon
trast z olbrzymim, nowoczesnym  i sterylnie czystym  lotniskiem w 
stolicy  Malezji. Formalności  paszportowe, obowiązkowa  wymia
na  dolarów  USA,  po  bardzo  niekorzystnym  kursie  i  wrażenia  z 
lotniska  nie  zapowiadały  komfortu.  Budynek  lotniska  posiada 
wprawdzie złocony  fronton w orientalnym  stylu, ale na tym fron
tonie kończy się przepych wschodu. Płyty  lotniska stare, połupane 
i nierówne robią wrażenie wiekowej biedy, podobnie jak  autobusy 
przewożące pasażerów  do budynku,  które są  tak skorodowane,  że 
wydają  się  być  odzyskane  ze  składnicy  złomu.  Samolot,  którym 
przyleciałam, jest jedynym  znajdującym się na płycie  lotniska. 

Kierowca autobusu, drobny  mężczyzna w średnim  wieku,  śred
nio ciemnej  karnacji,  w  zniszczonej  odzieży,  bosy,  oparty  o  kie
rownicę,  czeka z wyrazem  znużenia  i beznadziejności  na  twarzy. 

Rangun   pierwszy  kontakt  z miastem 
Pierwsze zetknięcie z ulicami Rangunu  robi wrażenie szokujące 

z powodu  przeludnienia,  brudu,  smrodu  i nędzy. 
Chwilami  mam wrażenie, że jest to najbiedniejsze miasto Azji z 

widzianych dotychczas. Życie toczy się na ulicach w oparach  spa
lin  i w otoczeniu  gnijących odpadków  i śmieci. 

Wzdłuż  ulic  usytuowane  są  tzw.  garkuchnie,  gdzie  smażą  się 
różne potrawy. Właściciele  tych ulicznych jadłodajni  leniwym  ru
chem  odpędzają chmary  much. 

Wąskie, boczne  uliczki  to szpaler  starych,  kilkupiętrowych  ka
mienic, co chroni  skutecznie przed  ostrym,  tropikalnym  słońcem, 
które oświetla  tylko górne partie  domów. 

kamienice  te posiadają  ozdobne  fasady z dużą  ilością  falistych 
balkonów.  Balkony  wypełnione  są  dziećmi  i dorosłymi,  którzy  z 
góry obserwują  życie  miasta. 

Architektura ta w czasach swojej świetności była biała. Z powo
du  wysokiej temperatury  i dużej wilgotności  powietrza wiele ele
mentów  porasta  mech  i  inne  rośliny,  do  małych  drzew  włącznie. 
Okna nie posiadają szyb, a do połowy  wysokości  kraty, które sta
nowią  zabezpieczenie  dla gromady  dzieci. 

Ludzie mają dość ciemną karnację i drobną budowę ciała. Wiele 
osób żuje przez cały czas  betel. 

Przez  miasto  przechodzą  tory  kolejowe,  którymi  od  czasu  do 
czasu  przejeżdża bardzo wolno  pociąg. 

Bambusowe  chaty  stoją  bezpośrednio  przy  torach  kolejowych, 
na  których  leża  psy  i bawią  się dzieci.  Przy  torach  również  usta
wiane są drewniane  stelaże, na których  suszy  się pranie. 

Wolno jadący  pociąg ma otwarte drzwi  i okna. Jest on  przepeł
niony  do granic  możliwości,  podróżni  stoją  na stopniach  i siedzą 
na  dachu  wagonów.  Przejazd  przez  stolicę  Rangun  trwa  trzy  go
dziny  i należy  do specyficznych  atrakcji  turystycznych. 
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MATEMATYKA  S T O S O W A N A 
30 marca w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych odbył  się  kon

kurs matematyczny pod tytułem „Matematyka w zastosowaniach", 
przygotowany  przez nauczycielki Bożenę Domalik  i Małgorzatę 
CiemałęKałużę.  Do rywalizacji  stanęło  17. uczniów  klas  pierw
szych  i drugich  technikum, którzy musieli wykazać się umiejętno
ścią  stosowania  działań  matematycznych  w  codziennym  życiu. 
W jednym z zadań należało prawidłowo odczytać  liczby na faktu
rze  telefonicznej, zinterpretować  poszczególne pozycje, w  innym 
pokazać,  że  umie  się  korzystać  z  rozkładu  jazdy  pociągów,  albo 
obliczyć zyski  z bankowych  lokat  terminowych. 
  Ogólnie  jestem  zadowolona  z  poziomu  wiedzy  uczniów,  na 
pewno nie można powiedzieć, że młodzież jest  matematyczny
mi  analfabetami.  Trochę  problemów  mają  uczniowie  z  obli
czaniem  procentów.  Nad  tym  powinni  popracować    podkre
ślała organizatorka  konkursu. 

Matematykę praktyczną  najlepiej opanowali:  1. Andrzej  Kuja 
wa z kl.  la, 2. Marek Macura z kl.  1 b, 3. Damian Polok z kl.  1 a. 
Laureatów  nagrodzono  na uroczystym  apelu  szkolnym  27  kwiet
nia, a cenne książki, ufundowane przez Radę Rodziców,  wręczała 
wicedyrektor  Mari a  Lerich.  (mn) 
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  galerie,
placówki   fundacje, 

 policja,
w w w .  u s t r o ń . p l 

Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek:  8.00    18.00;  wtorek:  8.00    15.00;  środa  12.00    18.00; 
czwartek:  —  ; piątek:  8.00    18.00;  sobota  8.00    12.00. 
Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci  i  młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00;  wtorek:  8 .00  15.00;  środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  ; piątek:  8.00    18.00. 

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 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9  1 4. 

w  soboty,  niedziele  9  1 3. 

ul .  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Motyle  z  kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

  • ul. Błaszczyka 19. tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas. 

ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew. 488. 
Galeria  c/ynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@poIbox.com 
Biur o  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

ul.  3  Maj a  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  (szk.  podst.  i gimnazjum), 

poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 

piątk i:  godz.  15.3017.00. 

 Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
   czwartek od  17.30  wtorek od  17.30 

    w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kontaktowy:  0  601  516854. 

  Ś w. u l .  Kościelna,  tel.  854  17  72 
wtorek  9.00 spotkania  z instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależn. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  eniail:mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży 
kur s  języka  angielskiego    wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr  2 
gimnastyka  lecznicza    pon.  i czw.  19.0020.00  sala  nr  7 

ś r.  i pt.    9.0010.00  sala  nr  7 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego    po  południu 
Stowarzyszenia  i  związki: 
Zw.  Kombatantów  RP  i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I   i  II I   wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Zw.  Inwalidó w  Wojennych  i  Byłych  Więźniów  Politycznych 
II   i  IV  wtorek  miesiąca  10.0012.00  sala  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidó w  Wojennych    czwartek  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK     piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mał a  Czantoria    wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 

Rynek  2,  tel.  8542653,  od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
  sobota  8 .30  13.00 
ul. Sanatoryjna  7,8542025   od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
  sobota  8.45    13.00 

Ustroń,  ul.  Wantuł y  47  (sala  świetlicowa). 
  poniedziałki  :  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
13.30    16.30  zajęcia  rozwijające  ruchowotaneczne, 

  wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VVI   szkoły 
14.00  17 .00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych. 
 środy:  12.30   14.30  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
14.30  16.00  Zajęcia grupy  najmłodszej  (stałej), 

  piątki : 
13.00    14.30  Zajęcia  grupy  najmłodszej  (stałej) 
14.00    17.00  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VVI   szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

ul.  3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ul.  Rynek  4,  tel. 8543483;  kom.  604558321;  z ERY: darmowy  986 

PIWNICA POD RÓWNIC 
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  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / kg 

pierogi  ruski e    10  zł/kg 

I n f l n i u m 
Strefa  Urody 

Ustroń  3 Maja 12 g 

tel.  8541798 
Przedłużanie,  zagęszczanie  włosów 

Micro Camera 
Odnowa  biologiczna 

Od 1 muja czynne niedziele 
i święta 1017.00 

pozostałe dni od pon. do sob.H.0019.00 

ZAKIA0 OPTYCZNY 
mgr optyk optometrysta Jacek Fuchs 

KOMPUTEROW E  BADANI E  WZROK U 
CODZIENNI E  W GODZINAC H  OTWARCI A  ZAKŁAD U 

GABINET  OKULISTYCZNY 
  specjalista  chorób  oczu 

pon..  śr.  15.30  17.00 
POLECAM Y  USŁUGI  OPTYCZNE  W PEŁNYM  ZAKRESI E 

GODZIN Y  OTWARCIA : 
pon.   pt.  9.00  17.00 

sobota  9.00  13.00 
Możliwość  telefonicznej  rejestracji 
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OGŁOSZENIA  DROBNE 

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27, 
teł.  8544997.  Bankiety,  domowa 
kuchnia.  Zapraszamy. 

Rehabil i tacja,  masaż  w  domu  pa
cjenta.  Tel.  0507034094. 

Koszen ie  t rawników,  obc inan ie 
żywopłotów. 
Tel.  0507054163. 

Drzewo  do  kominka. 
Tel.  8541558. 

Zdjęcia paszportowe, dowodowe  w 
5  min.;  wideorejestracja  cyfrowa, 
zdjęcia  ślubne.  Fuji  Express,  ul. 
Grażyńskiego  15.  Tel.  8544302. 

Super  tanie  odbitki    od  15  gr  za 
zd jęc ic!  Czyszczen ie  odz ieży  
p r z y s t ę p ne  ceny.  Z a p r a s z a m y. 
S k l ep  „ W s z y s t ko  d la  d z i e c i" 
k /Banku  PKO,  tel.  8542909. 

w w w .  u s t r o ń . p ! 

KULTUR A 
l l .05  godz.  10.00 

14.05 

14.05 

godz. 8.30 

godz.  18

15.05  godz.  16.00 

SPORT 
89.05  godz.  9.00 

Przegląd amatorskich zespołów artystycz
nych  MDK  „  Prażakówka " 
Konkur s  teatralny  w języku  angielskim 
i niemieckim  MDK  „Prażakówka " 
Spotkanie z Jerzym Pilchem MDK  „Pra
żakówka " 
Wernisaż  twórczości  z  XI   dzielnicy  Bu
dapesztu  MDK  „  Prażakówka " 

Ogólnopolskie  Zawody  w  Wędkarstwie 
Muchowym   „Puchar  Wisły"   biuro za
wodów: hotel  „Ziemowit" 

/ 

K I N O  „ Z D R Ó J" , ul. Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

6.05  godz.  16.45  Mój  brat niedźwiedź  bajka anim. (b.o.) USA 
godz.  18.15  Nigdy  w życiu   kom.rom.  (151.)  Polska 
godz.  20.00  Miasto  Boga   sensacyjny  (181.)  USA 

713.05  godz.  18.15  Nigdy w życiu  komedia  rom.( 151.) Polska 
godz.  20.00  Nigdy w życiu  komedia  rom.(151.) Polska 

u s t r o n s k A 

Na ostatniej  sesji RM Irena Pawelec  tradycyjnie  poinformowała 
radnych  o nieprawidłowościach  dziejących  się na wysypisku.  Tym 
razem  chodziło  o  wyciek  wody  z  wysypiska,  co  ma  być  skutkiem 
pęknięcia  betonowej  czaszy. 

W  kontekście  wyborów  samorządowych  z  naczelnikiem  Wy
działu  Spraw  Obywatelskich  Czesławem  Gluzą  rozmawialiśmy 
m.in.  o  numerze  PESEL.  Pytaliśmy:  Do  czego  służy  ten  numer? 
Wszyscy  posiadają  przecież  dowody  osobiste.,  a Cz. Gluza  odpo
wiadał:  Wiąże  się  to przede  wszystkim  z  wprowadzeniem  technik 
komputerowych.  Numer  dowodu  osobistego  to numer  dokumentu 
a  nie  danej  osoby.  Numer  PESEL  posiada  się  tylko jeden  i to  od 
urodzenia.  Numerem  PESEL  posługujemy  się  przy  płaceniu  po
datków,  wypełnianiu  formularzy  paszportowych.  PESEL  to  skrót 
nazwy  Powszechnego  Elektronicznego  Systemu  Ewidencji  Ludno
ści. 

26/27.04.94  r. W nocy  włamano  się do domu  towarowego  „Kro
kus " przy  ul. Cieszyńskiej.  Sprawcy  wybili  otwór  w drzwiach  oraz 
zerwali  kraty od strony zaplecza.  Spenetrowali  cały budynek.  Skra
dziony  został  różnego  rodzaju  towar  o przybliżonej  wartości  100 
min  zł. 

Na wspólnym patrolu strażników  i policjantów  Wykryto  włama
nie  do  samochodu  marki  mercedes  na  Zawodziu  oraz  do  baru 
„Utropek".  W  kronice  SM  pisaliśmy  też:  Znaleziono  2  min.  zł, 
które  wypadły  z  samochodu.  Ustalono  właścicielkę  pieniędzy  
mieszkankę  Godziszowa.  Zguba  została  oddana. 

26 kwietnia  Szkołę  Podstawową  nr 1 odwiedziła  grupa  młodzie
ży duńskiej  z regionu,  który  ostatnio  odwiedzili  ustrońscy  rolnicy. 

Mimo,  że  do  wyborów  samorządowych  pozostało  jeszcze  po
nad  miesiąc,  temperatura  przedwyborcza  rośnie.  Zawiązują  się 
koalicje  i porozumienia.  Z  inicjatywy  radnych  obecnej  kadencji 
zawiązane  zostało  „Porozumienie  dla  Ustronia"  [...]   Podpisali 
się pod  nim:  Zygmunt  Białas,  Włodzimierz  Chmielewski,  Hen
ryk  Gaś,  Włodzimierz  Głowinkowski,  Andrzej  Sikora,  Lesław 
Werpachowski.  (mn) 
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Kuźni a  Ustroń    Soła  Kobiernic e  0:1  (0:0) 

1  maja  Kuźnia  podejmowała  na  własnym  boisku  jedenastkę 
z Kobiernic. Było to kolejne spotkanie niewykorzystanych  szans 
piłkarzy  Kuźni  i  to  w  sytuacji,  gdy  spadek  do  Aklasy  staje  się 
coraz  bardziej  realny,  a  drużyna  Soły  znajdowała  się  w  tabeli 
bezpośrednio  za  Kuźnią  ze stratą  dwóch  punktów.  Kuźnia  dwu
krotnie strzela w poprzeczkę, dominuje na boisku. W drugiej po
łowie Przemysław  Piekar  strzela głową  z czterech  metrów  pro
sto w bramkarza. Jednak  w tym meczu  to Kobiernice  po  kontrze 
strzelają  bramkę  w 79  minucie  spotkania.  Na  nic  zdały  się  ataki 
w ostatnich  minutach,  zresztą  ataki  dość chaotyczne,  bo  też  cza
su  wyraźnie  brakowało. 

Kuźni a  Ustroń    Podhalanka  Mi lówk a  2:1  (0:1) 

Kuźnia  traci  bramkę  w 44  min.  po  składnej  akcji  Podhalanki. 
Wcześniej dwukrotnie w sytuacji sam na sam z bramkarzem  przed 
stratą  bramki  Kuźnię  ratuje  Paweł  Macura.  Wyrównanie  pada 
w 68 min. po strzale Marcin a  Mariank a  z prawej strony  w dłu
gi  róg.  Był  to  pierwszy  celny  strzał  na  bramkę  w  tym  meczu 

B I J Ą  R E K O R D Y 
W  obecności  burmistrza  Ireneusza  Szarca,  prezesa  KS  Kuź

nia  Ustroń  Zdzisława  Kaczorowskiego  i naczelnika  Wydziału 
Spraw Obywatelskich  UM Czesława Gluzy odbyło się  otwarcie 
Mistrzostw  Ustronia w Skoku o Tyczce. W czasie konkursu  mło
dym  lekkoatletom  przyglądał  sie znakomity  niegdyś  oszczepnik 
Jan  Szwarc. 

Tym  razem  zawody  odbyły  się na boisku  Szkolnym  w  Lipow
cu,  a  przygotował  je  Marek  Konowoł.  W  zawodach  uczestni
czyli  zawodnicy  i  zawodniczki  z  okolicznych  klubów,  a  także 
z Republiki  Czeskiej. 

Najwięcej emocji towarzyszyło konkursowi  młodziczek,  gdzie 
startowały zawodniczki sekcji skoku o tyczce Kuźni Ustroń. Fak
tycznie  okazały  sie  najlepsze,  a  ich  wyniki  były  porównywalne 
ze  starszą  grupą  wiekową.  Zwyciężyła  Agata  Bijok    320  cm, 
przed  Magdaleną  Molek    300 cm  (obie  Kuźnia  Ustroń). 

Po konkursie  trenujący obie młode  zawodniczki  M.  Konowoł 
stwierdził,  że  w  tym  sezonie  możliwe jest  pobicie  rekordu  Pol
ski młodziczek przez zawodniczki  Kuźni. W tym pierwszym  kon
kursie obie zawodniczki  poprawiły  swoje dotychczasowe  rekor
dy  życiowe  o 50  cm. 
 Cieszę się z wyniku   stwierdziła A. Bijok.   Chciałabym  ska
kać wyżej, ale trochę zjadła mnie trema. Na początku  myśla
łam,  że  w  ogóle  nic  nie  przeskoczę.  Za  tydzień  jedziemy  do 
Częstochowy  i tam będę chciała pobić swój   rekord życiowy  o 
przynajmniej   10 cm. 
 Na treningach  też skakałam 300 cm, więc skoczyłam  tyle  ile 
powinnam    powiedziała  M. Molek.   Najgorszy jest  pierwszy 
skok.  Potem  to ju ż jakoś  idzie. 
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w  wykonaniu  zawodników  Kuźni.  W  81  min.  wynik  spotkania 
ustala Tomasz Kołder . Prawą stroną przechodzi  Robert Zebrow
ski,  silnie  dośrodkowuje  po  ziemi  i T.  Kołder  strzela  z  trzech 
metrów.  Jeszcze  raz  w  tym  meczu  popisał  się  celnym  strzałem 
T.  Kołder.  W  sumie  trzy  razy  Kuźnia  trafiła  w  światło  bramki 
i zdobyła  dwie  bramki. 

Kuźnia  grała  w  składzie:  P. Macura,  D.  Cichosz,  R.  Zebrow
ski,  T.  Słonina,  R.  Podżorski,  T.  Kołder,  W.  Kubaczka  (od  46 
min. D. Madzia), J. Juroszek,  P. Piekar,  D. Szpak  (od 46 min.  M. 
Marianek),  G.  Wisełka. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Podhalanki  Jan Satława:   Nie wykorzystaliśmy  przy

najmniej pięciu  stuprocentowych  sytuacji,  głównie  w  pierwszej 
połowie. Gdybyśmy  strzelili,  byłoby  po meczu, a tak dwa  błędy, 
i  tracimy  dwie  bramki.  Podhalanka  przegrała  mecz  na  własne 
życzenie.  W  sumie  mecz  nie  najgorszy,  sporo  walki,  z  tym,  że 
więcej atutów  miała Podhalanka. Jednak jak  się nie  wykorzystu
je  „setek" to się mecze przegrywa, a mieliśmy  pozycje, że sztuka 
jest  nie strzelić.  Gramy  dalej,  walczymy. 

Trener  Kuźni  Grzegorz  Wisełka:   Jesteśmy  w  takiej sytuacji, 
że każdy  mecz  trzeba  wybiegać,  wywalczyć.  Odzywa  się w  dru
żynie  stary  problem  straty  głupich  bramek.  Niestety  bardzo  mało 
strzelamy. To nie sprawa wytrenowania ale psychiki przede wszyst
kim  i z dnia  na dzień  trudno  to 
wyeliminować.  Trzeba  się  od
blokować  i strzelać.  Po  sobot
niej porażce  ten  mecz  musieli
śmy wygrać. Całe szczęście, że 
potrafiliśmy  dziś  strzelić  dwie 
bramki  i  o  tyle  byliśmy  lepsi. 
Gdyby  sędzia otworzył  szerzej 
oczy,  powinien  podyktować 
rzut karny. Pięćset  ludzi  widzi, 
tylko  nie  sędzia.  W  drużynie 
pełna  mobilizacja.  Po  zmianie 
trenera drużyna doznała szoku. 
Trener  Zbigniew  Janiszewski 
cieszył się dużym  poważaniem 
i sympatią  i na początku  decy
zja  zarządu  nic  została  najle
piej przyjęta. Jednak  udało  się 
nam  pozbierać  drużynę  i gra
my dalej.  (ws) 

Obie  dziewczęta  chodzą  do pierwszej  klasy  Gimnazjum  nr 2. 
Wśród młodzików zwyciężył Adam Tichy z Sokola Opawa (315 

cm). Rozegrano też konkurs juniorów  i seniorów  w jednej grupie. 
Wśród  kobiet  najwyżej skakała Anna  Huculak    AZS AWF Ka
towice  (370).  trzecie miejsce zajęła Magdalena  Konowoł    AZS 
AWF  Katowice,  podopieczna  ojca  M.  Konowoła  (320).  Wśród 
mężczyzn  najwyżej skoczył  Radek  Yytisk z Ostrawy  (460).  (ws) 
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1.  Skoczów  51  5924 
2.  Czaniec  47  4623 

3.  Wilamowice  40  3125 
4.  Chybie  38  4235 
5.  Zabrzeg  37  3931 
6.  Gilowice  33  3532 
7.  Kaczyce  33  2933 
8.  Żabnica  32  3239 
9.  Porąbka  31  2132 
10. Bestwina  30  3232 
11. Kuźnia  30  3437 
12. Kobiernice  29  2435 
13. Hecznarowice 27  3043 
14. Milówka  23  2637 
15.Kozy  22  2343 
ló.Puńców  15  3757 



Kuźnia  Ustroń  II   Strażak  Pielgrzymowice 3:1  (2:0) 

Po porażce  1 maja 5:2 w  Wi
ślicy  Kuźnia  pewnie  wygrała 
3  maja  na  własnym  boisku 
z  Pielgrzymowicami.  Trzy 
bramki  w tym spotkaniu  strzelił 
Krystia n Wawrzyczek.  Pierw
szą  z kontry  w 7  minucie.  Dru
ga bramka  pada  w  25 min.  gdy 
rzut  wolny  wykonuje  Janusz 
Szalbot, dokładnie centruje, a do 
piłki  dobiega  K.  Wawrzyczek  i 
pewnie  strzela.  Trzecią  bramkę 
K. Wawrzyczek zdobywa po po
daniu  Sławomira  Rudzkiego. 
Honorowego  gola  Pielgrzymo
wice  strzelają  w  doliczonym 
przez sędziego czasie gry. 

Kuźnia  grała  w  składzie: 
K.  Kłósko  (od  46  min.  G.  Pio
trowicz), L. Dziadek, J. Szalbot, 
M.  Szatanik,  G.  Matuszek,  R. 

Szymkiewicz  (od  87  min.  M. 
Plekaniec),  S.  Cholewa, 
A. Deda, S. Rudzki, K. Wawrzy
czek, P. Husar.  Drużynę  trenuje 
Tadeusz Cholewa.  (ws) 

1.  Kończyce  W. 
2.  Drogomyśl 
3.  Bąków 
4.  Dębowiec 
5.  Pielgrzymowice 
6.  Zamarski 
7.  Goleszów 
8.  Haźlach 
9.  Pierściec 
10. Cieszyn 
11. Kuźni a 
12. Rudnik 
13. Pruchna 
14. Wiślica 
15. Kisielów 

43  5017 
39  5228 
38  5826 
37  4729 
34  5437 
34  3529 
33  5349 
32  4740 
24  3139 
24  2939 
20  3644 
20  4049 
18  2236 
18  3553 
2  138 

Ludeczkowie moji mili 
Chciałach  Wóm dzisio  łopowiedzieć  jako  ta nowoczesno  techni

ka może  pomiyszaćplany.  Łoto  w sobotę  idym  se do kónzumu,  coby 
zrobić  sprawunki  na niedziele.  Deszcz  padół  łod  rana,  tóż sie ani  z 
chałupy  człowiekowi  wyńś  nie  chciało.  Nale jak  mus  to mus.  Trze
ja  mi  było  jakisi  lepszy  łobiod  uwarzić,  bo  miałach  mieć  gości  
siostrę  ze szwagrym.  Tóż już  rano  żech  se  to na kartce  napisała,  co 
by  sie  przidało  kupić  i poszłach  do  kónsumu,  dyć  tam  łacni  idzie 
cosi  nabyć.  Wlazujym  do sklepu,  a tam próndu  nima,  tóż  zamiysza
ni  na  całego.  Ludzi  na  szczyńści  nie  było  moc,  isto  skwóla  tej  nie
herski  pogody.  Kasy  działały,  ale  wogi  ni,  a jo  chciała  jakisi  cha
baniny,  tóż bez  wogi  ani  rusz.  Czakalimy  na  tóm pieróńskóm  elek
tryke,  a jedyn  z klijyntów  zażyczył  se piwo,  że go  wypije  zakil  cza
ko. Ale  każtam,  nie  kupił.  Kodu  na piwo  dziywczynta  nie  znały,  tóż 
piwa  sprzedać  ni mógły.  Chłop  by  sie  możne  aji  wnerwił,  ale  była 
nadzieja  na  jakisi  zakupy,  bo  sklepikorki  naszły  staróm  woge 
w piwnicy  i zaczyły  jóm  sztelować  na  ladzie.  Z patnost  minut  miny
ło, ale  sie  łokozało  że  woga  w ożyć  nie  bydzie.  A że próndu  fórt  nie 
było,  tóż poszłach  ku chałupie.  Do  inszego  sklepu  już  żech  nie  wla
zowała.  Bo  i po  co?  Dyć  tam  też je  nowoczesność,  tóż  mi  przeca 
nie  zwożóm  ani  wórsztu  ani miynsa  bez próndu.  Nó  i dobre.  Pomy
ślałach,  że  nawarzym  cosik  swojskigo,  dyć  jako  to  na  chałupie, 
dycki  cosi  sie  nóńdzie.  Łod  świniobicio  miynso  we  wekach  jeszcze 
zostało,  pół  beczki  kiszonej  kapusty  stoji  też. w piwnicy,  brutwaniok 
ze żarnówki  piekym  dycki  w sobotę,  a masło  kupiłach  se na  targu. 
Tóż czy je  prónd,  czy  go  nima  jo  se  szkody  nie  dóm  zrobić.  I  Wóm 
też  tak  radzym.  Milka 

A M N E S T I A  W  M B P 
Fakt,  że  wstąpiliśmy  do  Unii  Europejskiej  sprawi,  że  wkrótce 

życie  ekonomiczne,  gospodarcze,  ale  i kultura  naszego  kraju,  zo
staną  skonfrontowane ze społeczeństwami  bogatszymi,  tworzący
mi  swój dobrobyt  od  wielu  lat a nawet  stuleci.  Skłania  to do  sku
pienia  uwagi  również  na bibliotekach.  One  także  staną  przed  ko
niecznością  skuteczniejszego  zaprezentowania  swoich  walorów 
w  nowym,  otwartym  na  międzynarodową  społeczność,  klimacie. 
Dobrą  sposobnością  do  skupienia  uwagi  szerokiej opinii  publicz
nej,  mediów  i  decydentów  na  bibliotekach  powinien  być  inicjo
wany  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  Tydzień  Bi
bliotek,  obchodzony  od  8  do  15  maja  pod  hasłem  „Biblioteki 
w  Europie  były  zawsze".  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ustro
niu z okazji Tygodnia  Bibliotek ogłasza amnestię dla  czytelników. 
Do końca  maja można  oddawać  wszelkie  przetrzymywane  ponad 
termin  książki  bez żadnych  konsekwencji.  (kk ) 

P O Z I O M O :  1)  a g e n c ja  k o s m i c z n a,  4)  u n i k a t, 
6)  kucharz  okrętowy,  8)  zbój, 9)  nasypy  ochronne,  10)  ocena, 
osoąd,  11) ostra  końcówka,  12)  for tyf ikacja obronna,  13)  trud
no  z  takim  wytrzymać,  14)  czarna  lub  wietrzna.  15)  podatek 
w  naturze,  16)  czapka  wo jskowa,  17)  ki lk a  pułków,  18)  spę
kany  lód,  19)  kuzynka  kaczki,  20)  sycyl i jski  wulkan. 

P I O N O W O :  1)  n i emow lak,  2)  muzyczny  koge l moge l, 

3)  samica  łosia,  4)  przygrywa  na  festynie,  5)  w  menu  malu

cha,  6)  sportowy  rywal,  7)  rosyjska  piękność,  11)  biustonosz, 

13)  popularne  imię,  17)  miara  powierzchni  gruntu  . 

Rozwiązan ie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  l iczbami  w  do lnym  rogu.  Na  odpowiedzi  ocze
ku jemy  do  15  maja  br. 

Rozwiązan ie  k rzyżówk i  z  nr   15 

W I O S E N N Y  D E S Z C Z Y K 

Nagrodę  30 zł o t rzymuje ot rzymuje  K I N G A  K O N I E C Z N A , 
Ustroń,  ul .  Jaśm inowa  32.  Zapraszamy  do  redakcj i. 
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