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Kiedy  po  nowej  drodze  przejedzie  pierwszy  samochód? 
Budowę  rozpoczęto  25  kwietnia  1996  r.  po  przekazaniu  placu 
budowy.  Przewiduje  się zakończenie  zadania  w  grudniu  1997  r. 
Trwanie  budowy  określono  na  18  miesięcy.  Zamawia jącym 
budowę  drogi  kra jowej  nr  93  w  Ustroniu  jest  Genera lna 
Dyrekcja  D róg  Publicznych  w  Warszawie,  którą  reprezentuje 
Dyrekcja  Okręgowa  Dróg  Publicznych  w  Krakowie.  Funkcję 
inżyniera  kont rak tu  pełni  dyrektor  Tadeusz  Paluch.  Bezpośred
nio  na  budowie  przebywa  inżynier  rezydent  dysponujący  ze
społem  do  nadzorowania.  Są  to  inspektorzy  do  spraw:  mostów, 
dróg,  nadzór  geologiczny,  geodezyjny  oraz  nadzór  laboratory j
ny.  Te  wszystkie  osoby  mają  sprawować  pieczę  nad  prawid
łowym  przebiegiem  budowy.  Wykonawcą  zaś jest  Przedsiębior
stwo  Budownictwa  Komunikacy jnego  „Dromex". 
Czy  nie  zabraknie  pieniędzy  na  tę  inwestycję? 
Nie  zabraknie.  Fundusze  pochodzą  z  pożyczki  Międzynar
dowego  Banku  Odbudowy  i  Rozwoju,  część  ze  środków  krajo
wych.  Są  to pieniądze na  budowę  obwodnicy  od  ul.  Cieszyńskiej 
czyli  od  k i lometra  28 +  186  do  połączenia  z  ul.  3  Ma ja  czyli  do 
ki lometra  3 1 + 8 1 0. 

Gdzie  dokładnie  obwodnica  połączy  się  z  ul.  3  Ma ja? 
Za  Nadleśnictwem  w  Polanie,  a  przed  wyciągiem  na  Czantorię. 
Jaki  jest  zakres  robót? 
Pomimo  rezerwacji  w  Planie  Przestrzennego  Zagospodarowa
nia Miasta  terenu  pod  dwie jezdnie  zadanie  określone  w  kotrak
cie  31  obejmuje  budowę  tylko  jednej  jezdni.  Jednak  usuwanie 
wszelkich  kolizj i  z l iniami  podziemnymi  i naziemnymi  wykony
wane  będzie  pod  dwie  jezdnie,  natomiast  obiekty  inżynierskie 
wykonane  będą  dla  jednej  jezdni. 

Niektóre  prace  wykonano  już  kilkanaście  lat  temu.  Czy  np.  most 
między  ul.  Drozdów  i  ul.  Lipową  spełnia  obecne  wymagania? 
Ten  obiekt  został  dok ładnie  z inwentaryzowany  i  wymaga 
niestety  dostosowania  do  obciążeń  przewidywanych  dla  tej 
drogi.  Konieczna  jest  modernizacja. 
Istnieje  też  droga  dwupasmowa  między  ul.  Cieszyńską  a  ul.  A. 
Brody.  Czy  również  konieczna  będzie  jej  przebudowa? 
Projekt  przewiduje  wykonanie  warstwy  ścieralnej  ale  pod 
warunkiem  dokonan ia  dok ładnej  inwenteryzacji  800  m  drogi 
między  ul.  Cieszyńską  i  ul.  Brody.  Dromex  wykonał  już 
inwentaryzację  i wszystko  wskazuje na  to,  że prace  nie  skończą 
się jedynie  na  wykonaniu  nak ładk i,  stwierdzono  bowiem  znacz
ne  nierówności,  zagłębienia,  zniszczone  krawężniki,  pas  zieleni 
zarósł  chwastami.  Trzeba  będzie  przedłożyć  projektantowi  tę 
inwentaryzację  i  określić jaki  będzie  konieczny  zakres  robót  na 
tym  odcinku.  Od  skrzyżowania  z  ul.  Brody  na  odcinku  200 
m następuje przejście z drogi  dwujezdniowej na  jednojezdniową. 
Później  jest  tylko  jedna  jezdnia  s iedmiometrowa  z  umocnio
nymi poboczami.  Pro jekt  przewiduje budowę  skrzyżowań  wjez
dnym  poziomie:  z  ul.  Brody  i  korektę  tej  ulicy  na  odcinku 

(cd. na str. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

W  piątek  7  czerwca  na  stadion  Kuźni  przyszli  wszyscy  ci, 
którzy  pamiętają jeszcze czasy  świetności  polskiego  futbolu.  Już 
po  raz  drugi  spotkali  się  na  boisku  w  Ustroniu  Jan  Gomo la 
w  drużynie  ustrońskich  o ldboyów  i  Zygfryd  Szołtysik  w  swej 
drużynie z H a mm  w Niemczech.  W  sumie na  t rybunach  zasiadło 
blisko  300  kibiców,  którzy  gorąco  oklaskiwali  udane  zagrania, 
szczególnie  starych  mistrzów.  Lekką  przewagę  w  tym  meczu 
posiadali  ustroniacy  i  oni  też  wygrali  2:1.  Pierwszą  bramkę 
zdobył Andrzej Babik  wykańcza jąc akcję całego zespołu.  Na  2:0 
dla  ustroniaków  podwyższa  p ięknym  strzałem  w  ok ienko  Jan 
Korzeniowski.  H a mm  zdobywa  b ramkę  po  ewidentnym  błędzie 
formacji  obronnej  ust roniaków.  D o d a j my  jeszcze,  że  niepo
dzielnie  w  środku  pola  rządził  Zygfryd  Szołtysik,  zaś  Jan 
Gomo la  popisał  się  pa roma  efektownymi  paradami.  Po  meczu 
ustrońskich  o ldboyów  z  drużyną  H a mm  poprosi l iśmy  Z.  Szoł
tysika  o  krótką  rozmowę.  (cd.  na  str.  8) 

Ustroń  wybrali  członkowie  Unii  Wolności  na  swe  spotkanie 
strefowe, które  odbyło  się  1 czerwca.  Uczestniczyli  w nim  m.  in. 
Grażyna  Staniszewska,  Tadeusz  Syryjczyk,  Juliusz  Braun, 
Janusz  Okrzesik.  Za t rzymano  się w  Danielu  na  Zawodziu  i  tam 
dyskutowano  nad  aktualnymi  prob lemami,  których  tracąca 
popularność  UW  ma  chyba  sporo. 

Następnego  dnia  odbył  się  Marsz  Wolności.  Impreza  ta 
ma jąca  przypomnieć  pierwsze,  częściowo  wolne,  wybory 

4  czerwca  1989  r.  —  zahacza  o  nasze  miasto  już  po  raz  drugi. 
Tym  razem  z Ustronia  wędrowano  pieszo  i j echano  autobusami 
do  Jaworzynki  Trzycatka,  a  przewodnik iem  była  Grażyna 
Winiarska  z  Ustronia.  Równolegle  trwała  rywalizacja  spor
towa,  którą  wygrał  Henryk  Gazurek  z  Istebnej,  zaś  wśród 
kobiet  Danu ta  Kądz io łka  z  Ustron ia.  Na  mecie  dostrzegliśmy 
też  organizatorów  Marszu  z  Ustronia:  Irenę  Pawelec,  Andrzeja 
Georga  i  Zdzisława  Kaczorowskiego.  Po in fo rmowano  nas 
również,  że  II I  Marsz  Wolności  odbędzie  się  8  czerwca  1997  r. 
z  metą  na  Równicy. 
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200 m,  z ul.  Myśliwską  i korektę  tej ulicy  na  odcinku  200 m,  z ul. 
Drozdów  i korektę tej ulicy na  odcinku  150 m, z ul. Akacjową  i ko
rektę na odcinku  150 m oraz przebudowę ul. Grabowej na  odcinku 
67  m.  Oprócz  skrzyżowań  i  korekt  tu  wymienionych  na  drodze 
spotkamy jeszcze na  kilometrze  29 + 724 wiadukt  nad  ul.  Jelenica. 
Będzie to wiadukt drogowy trójprzęsłowy o długości około 50 m na 
palach  wielkich  średnic.  Następnie  na  kilometrze  30+666  mamy 
istniejący już most jednoprzęslowy  o długości 6 m między ul. Droz
dów i Lipową. Kolejno, to dwa obiekty nr 3 i 4 nad potokiem  Poni
wiec na kilometrze  30+984.  Są  to dwa przepusty  o długości  6,2 m. 
Mówiła  już  pani  o  konieczności  przebudowy  lini i  energetycznych, 
gazociągów,  wodociągów,  linii  telekomunikacyjnych,  kanalizacji. 
Jak  dalece  ta  przebudowa  będzie  uciążliwa  dla  mieszkańców? 
Dopóki  nie  zostanie  wykonane  nowe podłączenie,  stare nie  będzie 
likwidowane.  Przerwa  nastąpi  tylko  w  okresie  przełączeń  o  czym 
mieszkańcy  zostaną  powiadomieni  i ta  uciążliwość dotknie  wszyst
kich  mieszkańców,  gdyż przy  przełączeniach  sieci  następują  wyłą
czenia  ogólne.  Będzie  to  trwało  najwyżej jedną, dwie  godziny.  To 
samo dotyczy dojazdów. Będzie to sporym problemem dla wykona
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wcy  aby  wykonywać  wszystkie  roboty  „pod  ruchem",  gdyż  za 
wyjątkiem  ul.  Drozdów  i  ul.  Brody  wszystkie  inne  są  ulicami 
ślepymi.  Może  się  zdążyć,  że  będzie  tam  pracował  ciężki  sprzęt 
i przejazd może być utrudniony tak jak  obecnie na ul. Jelenica gdzie 
zamknięto  połowę  drogi.  Poza  tym  wykonawca  ma  świadomość 
tego, że wszelkie zmiany w ruchu  muszą  być odpowiednio  oznako
wane, uzgodnione  z administratorem  drogi,  mieszkańcy  też  muszą 
być  o  tym  powiadomieni. 
A dla  ilu  mieszkańców  całego  miasta  ta  budowa  będzie  uciążliwa? 
Dromex podając sposób w jaki chce prowadzić budowę zobowiązał 
się  do  prowadzenia  dróg  technologicznych  po  trasie  budowy. 
Wyjątkiem jest  tu budowa wymienionych  tu obiektów, gdzie trzeba 
będzie korzystać z istniejących dróg publicznych  na ogólnie przyję
tych  zasadach. 

Wystarczy  żeby w wakacje w godzinach  szczytu  wyjechał na główną 
drogę  walec  i mamy  kilkukilometrowy  korek. 
Mamy  tego świadomość  i dlatego  założono,  że cały  ruch  odbywać 
się  będzie  drogami  technologicznymi  wzdłuż  budowanej  drogi. 
Mówiąc ogólnie nie można  twierdzić,  że  ta  budowa  nie będzie  dla 
mieszkańców  uciążliwa. Po  prostu  nie da  się tego  tak  zrobić,  żeby 
mieszkańcy  tego  w  ogóle  nie  odczuli. 
Na  nowej drodze będzie panować spory  ruch. Czy będą  jakiekolwiek 
zabezpieczenia  dla  mieszkających bezpośrednio  przy  obwodnicy? 
Projekt  przewiduje  wykonanie  ekranów  dźwiękochłonnych.  Wia
domo gdzie mają one powstać na podstawie teoretycznych  obliczeń 
głośności,  w  oparciu  o  opracowanie  pt.  „Zabezpieczenie  przed 
hałasem"  wykonane  przez  Transprojekt  w  Krakowie.  Natomiast 
sposób  w jaki  zostaną  wykonane  nie jest  jeszcze  określony. 
A jakie  są  tu  możliwości? 
Mogą  to  być celowe  nasadzenia  drzew  i krzewów,  palisady  drew
niane,  płyty  betonowe.  Dromex  prowadzi  obecnie  rozpoznanie 
wśród  architektów  i projektantów  co  do  konkretnych  rozwiązań. 
W  Polsce  nie  ma  bogatych  doświadczeń  w  tej  dziedzinie.  Ten 
problem  zaczęto praktycznie  rozwiązywać w ostatnim  pięcioleciu. 
Najbliżej w Katowicach są już wykonane ekrany z płyt  betonowych. 
Może się to podobać  lub nie. Moim  zdaniem  te płyty betonowe  nie 
są  estetyczne. 
Kto  zdecyduje o  tym  jaki  będzie  typ ekranów  w  Ustroniu? 
Na  razie  Dromex  pracuje  nad  projektem.  Później  przedstawi  go 
inżynierowi  kontraktu  do  akceptacji,  a  jako  element  środowiska 
będzie  podlegać  zatwierdzeniu  przez  władze  Ustronia,  które  będą 
miały czas na zastanowienie się nad przedstawionym  rozwiązaniem. 
Kiedy  ten  projekt  powstanie? 
Tego dzisiaj nie potrafię dokładnie  określić. Na  razie wszystko jest 
na  etapie  rozmów  z  projektantami. 
Czy  ekrany  będą  powstawały  podczas  budowy  drogi  czy  po  jej 
zakończeniu? 
Teoretycznie po  wybudowaniu  drogi.  Przewiduje się miejsca  gdzie 
powstaną  ekrany  i  tam  poszerzymy  korpus  nasypu.  Miejsca  są 
znane, wysokość  ekranów  również  określono  w specyfikacji, jedy
nie  do  tej pory  nie wiadomo  jaki  to  będzie  typ  ekranów. 
Wykonawcą  jest  Dromex.  Jak  pani  ocenia  pracę  tej  firmy? 
Budowa  trwa  zaledwie  miesiąc i jest  to  za  krótki  okres czasu,  bym 
mogła  na  ten  temat  się  wypowiadać.  Wykonawca  jest  znany, 
współpracowaliśmy  już,  ale  czasy  i  wymagania  się  zmieniają. 
Miejmy  nadzieję,  że wszystko  będzie  w  porządku. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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Trwa moda na  wycieczki  han
dlowe  do  Cieszyna.  Pogoda 
sprzyja  sobotnim  i  środowym 
wyprawom Czechów i Słowaków 
na  polską  „burzę".  Sąsiedzi  zza 
Olzy wracają  obładowani  papie
rosami, masłem, wyrobami  z wi
kliny, obuwiem i dżinsami. Osta

tnio  najmodniejsze  są  ...  oprys
kiwacze  do  roślin. 

Członkowie  zaolziańskiego 
„Beskidu  Śląskiego"  zainaugu
rowali  kolejny sezon  wycieczko
wy. Jak  co  roku  będą  wędrować 
górskimi  trasami  po  polskiej 
i  czeskiej  stronie  Beskidu  Śląs
kiego. 

Po  raz  dziesiąty  odbędą  się 
wybory  Miss  Wakacji.  Kandy
datki do tytułu zgłaszają się z ca
łego regionu  cieszyńskiego,  Pod
beskidzia,  Czech  i Górnego  Ślą

ska.  Letnią  miss  poznamy  11 
VIII . 

Ponad 300 zawodników  trenu
je  w KS  Piast  Cieszyn,  a  w  roz
grywkach  koszykówki,  tenisa 
stołowego,  piłki  nożnej  i  hokeja 
na trawie uczestniczy  kilkanaście 
zespołów. Dobre wyniki osiągają 
młodzi judocy, a najwięcej sławy 
przysparza  klubowi  oczywiście 
Aniela  Nikiel.  Czeka  ją  start  na 
olimpiadzie w Atlancie, gdzie po
biegnie  w  maratonie. 

  *
Polifarb Cieszyn SA jest człon

kiem stowarzyszenia CEPA, któ
re  zrzesza  producentów  wyro
bów  lakierowych  i  farb  graficz
nych  z  całej  Europy.  W  tym 
ekskluzywnym  towarzystwie  do
minują  firmy  zachodnie.  Jest  ich 
blisko  1500. 

Pierwszy  Festiwal  Teatralny 
„N a  granicy"  odbył  się  w maju 
1990 r.  i  trwał  2 dni.  W  następ
nych  latach  impreza  rozrosła  się 
do  tygodnia.  Tegoroczna  odbę
dzie  się na  jesień. 
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W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu  matematycznego 
„Kangur  Europejski",  brały  udział  4  ustrońskie  szkoły  podstawowe; 
SP—1, SP—2,  SP—3 i  SP—5. 
11  czerwca  w  SP—1  w  Cieszynie  zostały  rozdane  nagrody.  Szkoły 
uzyskały  następujące wyniki; 
SP—1: 1  wynik bdb i 1  wynik db, SP—2: 8 wyników bdb i 2 wyniki db, 
SP—3:  1 wynik  db. 
Warto zaznaczyć, że uczennica klasy 4 ze SP—2 w Ustroniu — Katarzy
na  Hussar,  uzyskała  1 lokatę  w województwie  w kategorii  „Maluch" 
i w nagrodę jedzie na  wycieczkę do Danii, a uczeń Łukasz Łużak  z kl. 
8 również z SP2, uzyskał 3 miejsce w województwie bielskim w kategorii 
„Kadet",  będąc  zarazem  najlepszym  z  rejonu  cieszyńskiego  — w na
grodę  wyjeżdża do  Francji. 
Wszyscy uczniowie z wynikiem  bdb i db otrzymali nagrody, a  to dzięki 
sponsorom;  „Ustronianka",  „Transpoland",  „Unitrans",  „Mokate", 
„Inda",  „Boxart". 

Na ślubnym  kobiercu stanęli: 
8 czerwca  1996 r. 

Magdalena  Mojeścik,  Ustroń  i Mariusz  Kanafek,  Ustroń 
Alicj a Kawulok,  Ustroń  i Zbigniew  Grzechacz,  Ustroń 
Małgorzata  Pilch,  Niemcy  i Janusz Sikora,  Brenna 

ćr  *  ær 
Najlepsze  życzenia dla jubilatów: 

Anna Karaś,  lat  92, ul.  Szeroka  6/5 
Cecylia  Perliceusz,  lat  91,  ul.  Konopnickiej 8 

tr   tr 

Dawno nie było takich upałów w czerwcu. Na weekendy do  Ustronia 
zjeżdżały  rzesze  turystów.  Niestety  tylko  nad  Wisłą  można  było  się 
ochłodzić.  Basen,  który  jest  dzierżawionym  obiektem  komunalnym, 
pozostał w czasie upałów zamknięty na kłódkę. Dziwiło to przyjezdnych 
i  mieszkańców,  którzy  przez  płot  mogli  zaobserwować  nieśmiałe 
przygotowania  do  sezonu.  Szkoda,  bo  basen  jest  jedyną  z  niewielu 
atrakcji  naszego  miasta. 

r   ćr 

Pod nazwą „Ustrońskie lato tenisowe najmłodszych" na kortach koło 
basenu  rozegrany  zostanie  cykl  imprez  dla  tenisistów  do  lat  16. 
Organizatorzy  zapewniają,  że  wszyscy  chętni  uczestniczyć  będą  w tej 
imprezie  bezpłatnie.  Przewiduje  się  też,  że  startować  będą  głównie 
początkujący tenisiści z Ustronia oraz wypoczywający tu na wakacjach. 
Rozegranych zostanie 5 turniejów: 29 czerwca, 13 i 27 lipca oraz 10 i 24 
sierpnia. Rozgrywki będą  się rozpoczynać o godz.  10.00, zaś zgłoszenia 
przyjmowane będą  w dniu  turnieju  od  godz.  9.30. 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Krzysztof  Kocot,  lat  30, ul. Wiejska 60 
Jerzy  Dubiel,  lat  81, ul. Daszyńskiego  6 
Aleksander  Krośniak,  lat  71, Os.  Manhatan  10/42 

6.06.96 r. 
O godz. 1.00 w Ustroniu  Nierodzi
miu  w  rejonie  skrzyżowania  ulic 
Skoczowskiej z Katowicką,  kiero
wca poloneza najechał na  barierkę 
ochronną na przęśle mostu. W wy
niku wypadku  siedzący na  tylnym 
siedzeniu  30letni  pasażer  poniósł 
śmierć  na  miejscu. Pasażerka  do
znała  obrażeń  głowy.  Kierowcę 
poloneza — 2,03 prom. zatrzyma
no  i osadzono  w pomieszczeniach 
dla zatrzymanych Komendy Rejo
nowej Policji w Cieszynie. 

6.06.96 r. 
O  godz.  15.00  w  rejonie  przed
szkola  nr  5 w  Ustroniu  Lipowcu 
ujawniono trzy pociski moździeżo
we. O niewypałach powiadomiono 
Jednostkę  SaperskoMinerską 
z Krakowa  odpowiedzialną  za za
bezpieczenie  tego  typu  znalezisk. 

6.06.96 r. 
O godz.  23.30 na  ul.  Cieszyńskiej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia,  kierującego  fiatem  rit
mo.  Wynik  badania  alkometrem 
—  1,19  prom. 

8.06.96 r. 
O  godz.  9.45  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia,  kierującego  „malu
chem".  Kierowca  odmówił  dmu
chanie w alkomat.  Pobrano  krew 
do  badania. 

8.06.96  r. 
O godz.  14.00 w Ustroniu  Niero
dzimiu  na  ul. Katowickiej  doszło 
do  kolizji  drogowej.  Kierujący 
BMW  obywatel  Niemiec zajechał 
drogę  prawidłowo jadącemu  VW 
pasattowi. Sprawcę kolizji  ukara
no mandatem  w wys. 200 złotych. 

6.06.  —  Zabezpieczenie  pod 
względem porządkowym uroczys
tości  kościelnych  w  centrum 
Ustronia  oraz  na  Równicy. 
—  Ukarano  mandatem  karnym 
mieszkańca Cieszyna za handel na 
Równicy  bez  odpowiednich  ze
zwoleń. 

7.06.  —  W  wyniku  kontroli  tar
gowiska ukarano mandatem  mie
szkańca  gminy  Świnna  za  handel 
bez odpowiednich  zezwoleń. 
—  W  Polanie  ukarano  manda
tem karnym  mieszkańca  Chorzo
wa  za  handel  bez  odpowiednich 
zezwoleń. 

8J  9.06.  —  Kontrola  terenów 
zielonych  pod  względem  prze
strzegania  zakazu  wjazdu.  Nało
żono  11 mandatów  karnych. 
—  Ukarano  mandatem  miesz

9.06.96  r. 
O godz.  5.40 na ul.  Daszyńskiego 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Rudy  Śląskiej,  kierującego  polo
nezem.  Wynik  badania  alkomet
rem  0,82  prom. 

9.06.96  r. 
O  godz.  18.00  na  skrzyżowaniu 
ulic  Cieszyńskiej  z  Katowicką, 
kierujący golfem mieszkaniec  Le
szczyn  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  mieszkańcu  Puńco
wa,  kierującym  także  golfem. 
Sprawcę  kolizji  ukarano  manda
tem  w wysokości  200  złotych. 

10.06.96 r. 
O  godz.  9.30  na  ul.  Sportowej 
kierujący  cinquecento,  mieszka
niec  Wrocławia  doprowadził  do 
kolizji  drogowej  z  mieszkańcem 
Ustronia,  kierującym  samocho
dem iveco. Sprawcę kolizji ukara
no  mandatem  w  wysokości  200 
złotych. 

10.06 96 r. 
O  godz.  22.30 w Ustroniu  Dobce 
na ul. Polańskiej kierujący fiatem 
126p  mieszkaniec  Ustronia  zaje
chał drogę prawidłowo  jadącemu 
mieszkańcowi  Jaworzynki.  Spra
wcę kolizji ukarano  mandatem. 

11.06.96  r. 
W  samo  południe na  ul.  Nadrze
cznej  zatrzymano  znajdującego 
się  w  stanie  nietrzeźwym  miesz
kańca  Ustronia  kierującego  mo
torem marki MZ. Wynik  badania 
alkometrem  —  2,42  prom. 

13.06.96  r. 
Dziesięć minut  po  północy  na  ul. 
Parkowej zatrzymano znajdujące
go się w stanie nietrzeźwym miesz
kańca  Pielgrzymowic kierującego 
„maluchem".  Wynik  badania  al
kometrem  — 0,73  prom. 

(M.P.) 

kańca  Jastrzębia  Zdroju  za  roz
bicie namiotu na wale ochronnym 
Wisły. 
—  Na Polanie ukarano kolejnego 
mieszkańca  Chorzowa  za  handel 
bez odpowiednich  zezwoleń. 

10.06.  —  Kontrola  stanu  techni
cznego  reklam  na  terenie  Ustro
nia.  W  jednym  przypadku  naka
zano naprawienie zniszczonej tab
licy. 

11.06.  —  W  wyniku  kontroli  na 
ul. Grażyńskiego  nakazano  właś
cicielowi  jednego  ze  sklepów  na
prawienie  barierek  ochronnych 
wokół  trawników  przed  sklepem. 
—  Zatrzymanie na ul.  Nadrzecz
nej  nietrzeźwego  motocyklisty 
wraz  z  pasażerem.  Alkometr 
wskazał u kierowcy: 2,42 promila, 
u pasażera: 2,77 promila alkoholu 
we krwi.  Sprawę  przekazano  Po
licji . 

(mn) 
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„Gazeta  Ustrońska"  ogłosiła  ponad  miesiąc  temu  konkurs 
literacki  pt.  „Zdrowa  szkoła".  Otrzymaliśmy  wiele  interesują
cych  prac,  choć  żałujemy,  że  wszyscy  skupili  się na  poezji. 

Jury,  któremu  przewodniczyła  dyrektor  Biblioteki  Miejskiej 
Anna  Guznar  wyłoniła  zwycięzców  konkursu. 
A .  Guznar  o laureatach  powiedziała  nam: 
—  Pierwszą nagrodę postanowiliśmy  przyznać Marci e Marcol  ze 
Szkoły  Podstawowej   nr 2  za  zwrócenie  uwagi  na  pewne  istotne 
wartości, któr e nie wszyscy dostrzegają. Druga nagroda  przypad
ł a  Bartkow i  Stopyrze  także z S P 2  za  dowcip  i wyczucie  rytmu . 
W  wypadku  trzeciej   nagrody  dla  Marcin a  Bujoka  spodobał  się 
humor i spostrzegawczość.  Generalnie  uważam, że jak  na siódmą 
klasę to nie była to twórczość najwyższych lotów, jedna z prac, nie 
ulega  wątpliwości,  była  przepisana.  Dobrze  jednak,  że  młodzież 
pisze. 

I   nagroda 
Zdrowa  szkoła  —  to  czysta  szkoła 
Zdrowa  szkoła  to  cicha  szkoła. 
Szkoła  to  miejsce  ciekawej  nauki, 
miejsce  współpracy  i uczenia  się  odpowiedzialności. 
Miejsce  poznawania  ciekawych  rzeczy  i ludzi, 
przyjaźni i  koleżeństwa. 
Szkoła,  to  także  przyjemna  zabawa  i niespodzianka. 

Marta  Marcol 

I I   nagroda 

II I   nagroda 

Chociaż  takie  zdrowie  masz, 
to i tak o nie  nie  dbasz. 
W  szkole  pełno  jest  kolegów, 
co  codziennie  kuszą  wielu. 
Tu  papieros  się  uśmiecha 
—  Zapal  chłopcze  to  uciecha. 
Tam  butelka z procentami 

Weź  ją  wypij,  będziesz  klawy. 
I  tak  wszędzie  dookoła, 
pokus  tyle,  że  boli  głowa. 
Później  leżysz jak  pijany 
czy  to  szkoła  czy  Majami? 
Płuca  twoje jak  Czarnobyl, 
a  organizm  już  nie  może. 
Co  ważniejsze  niż  twe  zdrowie? 
Nik t  się  tego  dziś  nie  dowie. 
Najpierw  musisz  zasmakować, 
Jak  potężna  jest  choroba. 

Bartek  Stopyra  VI I d 

Szkołę  mamy  klimatyczną, 
powiększoną,  bardzo  śliczną. 
Komin  na  niej jest  wysoki, 
który  dymi  pod  obłoki. 
Tego  tak  się  nie  odczuwa, 
ale  chyba  nas  podtruwa. 
Może  by  tu  coś  uczynić, 
nazwę  lub  kotłownię  zmienić. 

Marcin  Bujok  VI I d 

Fol.  W.  Suchta 

31  maja  odbył  się  Międzyszkolny  Rajd  — Równica  '96.  Różnymi 
szlakami,  uczniowie  pięciu  szkół,  wspinali  się  wraz z  opiekunami  na 
szczyt.  Punktem  docelowym  była  „Chatka  Zbójnicka",  gdzie po 
forsownym  marszu  wędrowcy  posilali  się, a następnie  przystąpili  do 
konkursu  wiedzy  o  Beskidzie Śląskim i mini  festiwalu piosenki  turys
tycznej.  W  problematyce  turystycznokrajoznawczej  najlepiej  orien
towali się uczniowie SP2, którzy pokonali kolegów z SP1 — II miejsce 
i z SP6 — III miejsce. W zmaganiach artystycznych najlepsi okazali się 
turyści z,jedynki", II miejsce wyśpiewała sobie „dwójka", a III miejsce 
zajęli uczniowie  z  „szóstki".  W  ogólnej punktacji I miejsce  (260  pkt) 
oraz nagrodę  w wysokości  1000 złotych  zdobyła  SP nr  1. 

Wszyscy  zawodnicy,  którzy  zajęli  medalowe  pozycje  otrzymali  na
grody  rzeczowe.  Młodzież  bawiła  się  wyśmienicie,  śpiewając  przy 
ognisku  piosenki  turystyczne  i  racząc  się  grochówką,  kiełbaskami 
i napojami. 

Uczestnicy  rajdu  oraz  organizatorzy  pragną  podziękować  spon
sorowi imprezy firmie „Anin" , państwu  Jakubowiczom oraz Alojzemu 
Szupinie, Zdzisławowi  Pokornemu  i Jerzemu  Rottermundowi. 

Z O  Z N P  w  U s t r o n i u  p r zy jmu j e  zap i sy  na  wyc ie
czkę  e m e r y t ó w.  I n f o r m a c j e  i  zap i sy  u  ska rbn i ka . 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekcja  Szkół  Technicznych  w Ustroniu  składa  serdeczne  po

dziękowanie  właścicielom  firmy  „INŻBUD "  za  wielokrotną  pomoc 
finansową,  dzięki  której szkoła  wzbogaciła  się o sprzęt  audiowizualny 
i pomoce  naukowe. 

Urząd Miejski  w Ustroniu 

INAUGURACJ A  ARTYSTYCZNEG O  LAT A  '96 

NOC W WENECJI 
J o h a nn  S t r a u ss 

AMFITEAT R  MIEJSK I 
Sobota,  29 czerwca  —  godz.  20.00 

Bilety  w cenie  5  złotych  do nabycia  w Centralnej  Informacji 
i Recepcji,  Rynek  7 oraz  w dniu  przedstawienia  w amfiteatrze. 

FESTYN 
Z  OKAZJI  OTWARCIA  SEZONU  ARTYSTYCZNEGO 

Niedziela,  30  czerwca  br.  —  godz.  16.00 

A M F I T E A T R  M I E J S K I 

ZAPRASZAMY ! 

W GU 22/96 na str. 3 pod  stałą 
rubryką  Straży  Miejskiej ukazało 
się  moje  zdjęcie  dwóch  piesków 
z  podpisem:  „Bezpańskie psy 
sprawiają  strażnikom  sporo  kło
potu".  Ostatnio  okazało  się,  że 

pieski  mają  pana.  co  więcej  od
wiedził  on  redakcję GU  i zażądał 
sprostowania.  Co  prawda  zdjęcie 
wykonałem na ulicy, w pobliżu nic 
było  właściciela,  lecz  były  to  tak 
sympatyczne  czworonogi,  że  bez 
zastanowienia  przepraszam  je  za 
posądzenie  o bezpańskość. (ws) l ot.  W. Suchta 
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W drugim  rzędzie od lewej: M. Kamieniorz, A. Roltermund,  W. Wójcik, 
K.  Ogrodzka;  w  pierwszym  rzędzie:  R.  Rottermund,  L.  Zaręba,  E. 
Deda,  M.  Herzyk,  M.  Drózd.  Fot.  W.  Suchta 

Dziewczęta  z  SP1  są  bez
konkurencyjne  w  Ustroniu 
w  piłkę  ręczną  i  koszykówkę. 
Tak  jak  w  roku  ubiegłym,  ró
wnież  zawody  re jonowe  wy
grywają  bez  t rudu  i  następnie 
awansują do  rozgrywki  o  tytuł 
mistrza  województwa  w  Żyw
cu.  W  pierwszym  meczu  spo
tykają  się  z  Wadowicami 
i  przegrywają  11  punktami. 
Z  Oświęcimiem  też  niestety 
przegrywają  i  zdobywają 
w  efekcie  „ t y l ko "  brązowy 
medal.  Przy  okazji  za jmują 
również  trzecie  miejsce  w  wo
jewództwie  w  piłce  ręcznej. 
O  sobie  mówią: 
Anna  Rottermund  (kapi tan 
drużyny):  —  W  Żywcu  skła
daliśmy  przysięgę,  że  będzie
my  grać  fair  play.  W  praktyce 
wyglądało  to  trochę  inaczej. 
Koszykówkę  sędziowali  spec
jaliści  od  piłk i  ręcznej. 
Katarzyn a  Ogrodzka::  —  Nie 
tylko  naszą  drużynę,  bo  pope
łniali  błędy  p rowadząc  wszys
tkie  spotkania.  Dziewczyny 
z  Wadowic  były  bardzo  miłe, 
z  Oświęcimia  zaś  były  bardzo 
bojowo  nastawione.  Pierwsze 
minuty  meczu  są  zawsze  bar
dzo  nerwowe.  Każda  dziew
czyna  stara  się  dobrze  podać, 
chwycić,  a  to  nie  zawsze  na 
początku  się  udaje. 
Wioletta  Wójcik : —  Zaczęłam 
trenować dopiero  w  tym  roku. 
Przygotowania  polegają  głó

wnie  na  chodzeniu  na  SKS. 
Na  początku  czułam  się  tro
chę  obco  w  drużynie,  dopiero 
potem  silnie  się  związałam 
z  koleżankami,  ale  dopiero 
wtedy  gdy  lepiej  się  pozna
liśmy. 
Liliann a  Zaręba:  —  Do  tur
nieju  piłki  ręcznej  przygoto
wywała  nas  pani  Deda.  Po
stanowiłyśmy,  że  będziemy  je
dnocześnie  startować  w  ko
szykówce  i  piłce  ręcznej.  Ko
szykówka  była  oczywiście  dla 
nas  ważniejsza,  niektóre  z  nas 
trzymały  piłkę do  ręcznej  pier

wszy  raz  w  życiu.  Okazało  się, 
że  jednak  coś  potraf imy,  wy
grywałyśmy  mecze,  w  bramce 
dobrze  spisywała  się  Marysia. 
Małgorzata  Herzyk:  —  Przed 
każdym  wyjazdem  na  mecz 
rozmawiamy  z  naszą  panią. 
Dobrze,  że nie musimy  się  t łuc 
autobusem,  bo  b iuro  turys
tyczn  Gazela  udostępni ło  nam 
swój  samochód.  W  drużynie 
jest  taka  atmosfera,  że  nikt 
nie  czuje  spięcia  i  tremy 
przed  meczem.  Jadąc  śpiewa
my piosenki  i dopiero  na  miej
scu,  gdy  zaczyna  się  rozgrze

wka,  czuje się nerwową  atmo
sferę. 
Ewa  Deda:  —  Czasami  jest 
tak,  że  na  boisku  się  kłócimy. 
Dop ie ro  pani  powiedziała 
nam  jak  to  źle  wpływa  na 
naszą  grę.  Pani  czasami  krzy
knie  i  to  bardzo  pomaga  ze
brać  się  do  kupy  i  uratować 
mecz. 
Magdalena  Drózd  (zawodni
czka,  której  doskonale  udaje 
się  połączyć  sport  z  nauką. 
M i m o  że  chodzi  dopiero  do 
VI I  klasy, wygrała  w  tym  roku 
o l impiadę historyczną  w woje
wództwie): —  Bez  nauczyciela 
p rowadzącego nie  grałybyśmy 
tak  jak  teraz.  Inni  nauczyciele 
mówią  nam  tylko,  że  jak  jes
teśmy  nieobecne,  bo gramy,  to 
musimy  nadrob ić  materiał. 
Zazwyczaj  się  to  udaje  zrobić 
i po dwóchtrzech  dniach  opa
nowujemy  zaległości. 
Mari a  Kamieniorz:  —  Trzy 
spośród  nas  grają  w  klubie. 
Trenu jemy  w  szkole,  a  poza 
tym  dla  przyjemności  po  lekc
jach.  Sprawia  nam  to  przyje
mność.  Jest  to  przygoda  i  tak 
to  t raktu jemy. 
Renata  Rottermund  (nauczy
cielka  prowadząca  drużynę): 

Dziewczyny  wytwarzają 
bardzo miłą  atmosferę.  Poma
gają  sobie,  a  co  najważniejsze 
potraf ią  nawiązać  koleżeń
skie  stosunki  ze  swymi  rywal
kami. 

Zamknięte  korty  sfotografowal iśmy  w  upalny  poniedziałek 
10  czerwca  o  godz.  13.  Chcący  urozmaicić  sobie  wypoczynek 
nad  Wisłą  grą  w  tenisa  zastali  zamkniętą  bramkę.  Dlaczego  tak 
się  dzieje  wyjaśnił  nam  prowadzący  korty  Dariusz  Michalski: 

W  okresie  przedwakacyjnym  kor ty  są  czynne przeważnie  od 
godz.  16, gdyż  dop iero  wtedy,  po  pracy,  zgłaszają  się chętni  do 
gry.  Istnieje jednak  możl iwość  korzystania  z  kor tów  w  innych 
godzinach,  po  wcześniejszych  uzgodnieniach  tego  z  obsługą 
kortów.  Jeżeli  nie  została  uzgodniona  wcześniej  żadna  rezerwa
cja,  wtedy  okres  od  godz.  12  do  ok.  godz.  15  jest  wykorzys
tywany do  przygotowania  kor tów  do  gry popołudniowej,  co jest 
szczególnie  konieczne  w  tak  upalne  dni  jak im  był  10  czerwca. 
Uniemożliwia  to  korzystanie  z  kor tów  w  tym  okresie,  jednak 
pozwala  zachować  wysoką  jakość  nawierzchni.  W  okresie 
wakacyjnym  korty  będą  otwar te  bez  przerwy  od  rana  do 
wieczora.  Fot.  W.  Suchta 

SKLE P  CAŁODOBOW Y 

WATR A 
USTROŃ,  UL .  DASZYŃSKIEG O  17 

—  ar t.  spożywcze,  m o n o p o l o w e, 
chemiczne 

—  wędl iny,  w a r z y w a,  m r o ż o n ki 

PROMOCYJN Ą 

P r z y k ł a d o we  c e n y: 
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Ogłoszenia drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dy
wanów,  tapicerki  meblowej  i sa
mochodowej.  Tel.  54—38—39 
w godz.  7—9,  17—20. 

Ocena  stanu  wszystkich  narzą
dów metodą  biorezonansu z lecze
niem  homeopatycznym.  Kontakt 
tel. 032 813720 od 20—21. Gabi
net  Ustroń,  ul.  Fabryczna  42. 

Kupię  większą  działkę  budowla
ną. 43251  Pawłowice  Śląskie, ul. 
Górnicza  9c/2. 

Przyjmę do pracy  na stałe  elekt
ryka  (najlepiej  elektroinstalato
ra). Tel. 543756. Dzwonić do 15 
czerwca  lub po 1 lipca. 

Sprzedam  zlewozmywak  gastro
nomiczny  prawostronny,  palety 
oraz  pilnie  zatrudnię  brygadę 
czteroosobową  do produkcji  pus
taków. Teł.  543279. 

Szukam  mieszkania  do wynajęcia 
w  Ustroniu  lub  okolicy.  Tel. 
541014. 

Sprzedam  wartburga  353,  1982, 
2.500  zł.  Informacje:  godz. 
16—20. Ustroń,  ul. Polańska  109. 

—
—
—

Hotel  Maranta  w Ustroniu  Poni
wcu,  ul.  Akacjowa  107,  tel. 
543210  poszukuje  chętnych do 
pracy  w  kuchni  i  recepcji  oraz 
kelnerów. 

Sprzedam  ładowacz do  obornika. 
250 zł. ul. Polańska 63. 

Poszukuję  osób  do  współpracy 
—  organizacja  zbytu.  Informacja 
po uzgodnieniu  terminu  pod  tele
fonem  523911. 

Sprzedam  Yamachę  RD250 
i  Nissana  bluebird  combi,  diesel, 
1982, Andrzej Sikora,  Ustroń, ul. 
Kasprowicza 2. 

Sprzedam  lub wydzierżawię kiosk 
na  Zawodziu  koło  Szpitala  Reu
matologicznego, woda, prąd, dep
tak.  Tel.  543368. 

specjalista  chirurg 
St.  Asystent  Oddz.  Chirurgii  Ogólnej 

Szpitala  Śląskiego w Cieszynie 
tel. domowy  520790 

Gabinety  prywatne: 
Ciiszyn,  ul. Bielska  37 (w Ubezpieczalni) 

.  525511 
czynny:  poniedziałek  15—17 

UstrońHermanicc,  ul. Różana 14 
czynny:  środa  15.00—16.00 

specjalista  pediatra  i  nconatolog 
Zca  Ordynatora  Oddz.  Noworodków 

Szpitala  Śląskiego w Cieszynie 
tel. domowy  520790 

Gabinet  prywatny: 
Ustroń  Hermanice,  ul. Różana 14 
czynny:  środa  15.00—16.00 

Wielki  Festyn  Sportowy 
KS  Kuźni  Ustroń 

—  imprezy  sportowe  i rekreacyjne  dla  dzieci  i dorosłych 
— mecze  piłkarskie 

—  festyn 
—  bufet  obficie  zaopatrzony 

—  loteria  fantowa 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza 3, tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K. Heczkowie  — wy

stawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  wystawa  etnograficzna  ze zbiorów  własnych:  ,,Ustrońskie  miesz

kania z okresu  międzywojennego" 
—  „Suknia  cieszyńska" 
—  Wystawa  rysunków  A. Mleczki  (od 25.06.1996 r.) 
—  Sport  w Ustroniu  (od 27.06.1996 r.) 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maj a 68, tel.  542996 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa  czasowa:  „Beskidy w twórczości  rodzinnej" — R.  Demel, 

Z.  DemelBąkosz, W. Bąkosz. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach" 
B.  i K. Heczkowie,  ul. J. Blaszczyka  19,  tel.  541100 

Imprezy  kulturalne 
23.06.1996  r.  LAT O Z RADIE M 
niedziela  (A.  Rosiewicz,  TANIA ,  Sasza  Popas,  „DELTA" ) 
godz.  16.00  Amfiteatr 

27.06.1996  r. Wernisaż  wystawy  „SPORT  W  USTRONIU" 
czwartek  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
godz.  17.00 

29.06.1996 r.  Inauguracja  sezonu  „ARTYSTYCZN E  LAT O  1996" 
sobota  „Noc  w Wenecji"   J.  Straussa  w  wykonaniu  Operetki 
godz. 20.00  Śląskiej — Amfiteatr 

Imprezy  sportowe 
21.06.1996  r. 3. Letni  Romantyczny  Bieg  Parami  po Kwiat  Paproci 
piątek  (3 km) 
godz.  19.00  Ustroń — Zawodzie 

29.06.1996  r.  Grand  Prix  najmłodszych  tenisistów do lat 16tu. 
sobota  Korty  w Parku  Kościuszki 
godz.  10.00 

Kino  „Zdrój*   —  ul.  Sanatory jna  7  (baseny) 

19—20.6.  godz.  16.00  SŁODKOGORZKO 
19.00  GORĄCZKA 

22.6.  KIN O  NOCNE — 22.00  POCIĄG  Z  FORSĄ 
21—27.6.  godz.  16.00  DRAKUL A    WAMPIRY  BEZ  ZĘBÓW 

19.00  PESTKA 
27.6. KIN O  NOCNE — 20.45  PODEJRZANI 

: 

W  lecie jeździmy  bez  świateł  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W. Suchta Po  weekendzie. 
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„Komitet  w celu  badania  i leczenia choroby  zwanej rakiem"  powstał 
w 1906 roku na posiedzeniu  Warszawskiego Towarzystwa  Lekarskiego. 
W  1921 roku  przekształcił  się w  Polski  Komitet  do  Zwalczania  Raka. 
Pierwszy  program  ogłoszono  w  1924  roku  kładąc  nacisk  na  badania 
epidemiologiczne,  oświatę zdrowotną  i inicjowanie budowy szpitali dla 
chorych  na  nowotwory  złośliwe.  Komitet  reaktywowano  w  1982 roku 
pod nazwą Obywatelski Komitet Zwalczania Raka. Na walnym zjeździe 
w  kwietniu  1985  roku  przywrócono  tradycyjną  nazwę.  W  lipcu  1995 
roku,  jako  trzynasty  w  kraju,  powstał  w  Cieszynie  terenowy  oddział 
PKZR, a wszystkie jego działania podporządkowane są idei  zwalczania 
raka. Do najważniejszych należą: propagowanie  szeroko pojętej oświa
ty zdrowotnej i zdrowego  trybu  życia oraz zbieranie  funduszy potrzeb
nych  do  zwalczania  chorób  nowotworowych.  Są  one  przeznaczone 
głównie  na  zakup  sprzętu  medycznego,  materiałów  np.  klisz  mamm
graficznych, na  wspieranie  programów  badawczych  itp. 

11 czerwca  w  sali  kina  „Zdrój "  odbyła  się  inauguracja  obchodów 
„Dni  Walki  z  Rakiem"  organizowanych  przez  Oddział  Cieszyński 
Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka.  Mimo  niesamowitego  upału 
i męczącej duchoty  sala  była wypełniona. Na  spotkaniu  przedstawiono 
zadania i osiągnięcia PKZR, dr Maciej Krzanowski wygłosił wykład  na 
temat  promocji  zdrowia  w  Z.  O.  Z.  Cieszyn,  wystąpiła  też  „Estrada 
Ludowa  —  Czantoria".  Tradycyjny  repertuar  zachwycił  wielu  gości 
z  Cieszyna  i  BielskaBiałej,  którzy  po  raz  pierwszy  mieli  okazję  go 
wysłuchać.  Inauguracji  „Dniom  Walki  z  Rakiem"  towarzyszyła  wy
stawa  prac  plastycznych  dzieci  ze  SP2 pod  wspólnym  tytułem  „Nad
zieja  i zdrowie"  oraz  kwesta  na  rzecz  PKZR,  podczas  której  zebrano 
ponad  900  złotych.  Istotnym  problemem  jest  brak  na  naszym  terenie 
tomografu komputerowego, najpilniejszą potrzebą    wyremontowanie 
budynku  dla  kompleksu  poradni  o  profilu  wczesnego  wykrywania 
nowotworów.  Członkowie  cieszyńskiego  oddziału  PKZR  mają  nad
zieję, że pieniądze zebrane podczas czerwcowych  „Dni Walki z Rakiem" 
pomogą  w  realizacji  tych  zamierzeń.  (m.  n.) 

W imieniu  Oddziału  Cieszyńskiego  Polskiego  Komitetu  Zwalczania 
Raka pragnę złożyć podziękowania  Estradzie Ludowej  „Czantoria", 
Piotrowi  Zwijasowi,  PSS  „Społem",  dr  Karolowi  Grzybowskiemu 
i  pracownikom  Szpitala  Uzdrowiskowego,  Grażynie  Bartosz  oraz 
nauczycielom  i dzieciom  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2. 

prezes  OC  PKZR  dr  Halina  MolakOlczak 

««««ijB 

Tak walczono w meczu pomięd/y drużynami  Zygfryda Szołtysika  i Jana 
Gomoli.  Okazało  się,  że  mimo  swych  lat  starzy  mistrzowie  potrafią 
jeszcze  „zakręcić"  zawodnikami  młodszymi  czasem  nawet  o  ćwierć 
wieku. Te najładniejsze akcje omawiano jeszcze długo po meczu, a była 
do  tego okazja na  spotkaniu  dwóch  drużyn  i ich  liderów w Ziemowicie 
na  Zawodziu.  Fot.  W.  Suchta 

Ach  ten  upal...  Fot.  W.  Suchta 

ZARZĄ D MIAST A UZDROWISK A  USTROŃ 
43450 Ustroń, Rynek 1 

ogłasza  przetarg  nieograniczony 
na  wykonanie  konserwacji  rowu  R18  położonego  w  Ustroniu 

Nierodzimiu. 

1.  Ofer ta  powinna  zawierać: 
1)  nazwę  firmy,  imię  i  nazwisko  oferenta  oraz  adres 
2)  cenę  1 mb  konserwacji  rowu  uwzględniając: 

wykaszanie  skarp  z  t raw  i  poros tów  1  x  2 

usuwanie  nawisów  brzegowych  w  gr.  kat.  II I  nawod

nionym  0,4  x  0,3  . 
— 2  x 2 

ubezpieczenie  stopy  skarpy  kiszką  faszynową  2  x 0  20  cm 
usuwanie  namułu  z  d na  rowu,  gr.  kat.  II I  2 x 1 

3)  podpis  oferenta  lub  upoważnionego  przedstawiciela 
4)  Termin  wykonania  zamówienia. 
2.  Wzory  załączników do  oferty przetargowej  należy  odebrać 
w  siedzibie  Zamawia jącego  pok.  nr  26. 
3.  Pracownikiem  upoważnionym  do  kon tak tu  z  oferentami 
jest  Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
mgr  inż.  Barbara  Jońca. 
4.  Zamkniętą  ofertę  oznaczoną  napisem:  „ O F E R TA  na 
wykonanie  konserwacji  r o w u"  należy  składać  w  terminie  do 
28.06.1996  r.  do  godz.  1500  w  pok.  nr  26. 
5.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawia jącego  pok.  24 
dnia  01.07.1996  r.  o  godz.  1200. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  spełniający  warunek 
art.  22  ust.  2  pkt  15  ustawy  o  zamówieniach  publ icznych. 

PtE/RO 

8 . 0 0  1  6 . 0 0 

Wydział  Ochrony  Środowiska 
i  Rolnictwa  w  Ustroniu  przyj
muje  zamówienia  na  wapno 
dolomitowe  w  terminie  do  15 
lipca  br. 





Zaprasza  we  wtorek  9.00—15.30, 
piątek  8.00—13.00  oraz  w  niepa
rzyste  środy  miesiąca  w  godz. 
9.00—15.00  do  budynku  Liceum 

(lewe  skrzydło) 

17.00,   9.00—13.00 

  26, 
  543204. 
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Fot.  W.  Suchta 

(cd.  ze  sir.  1) 

Chcieliśmy  się  dowiedzieć  dlaczego  właśnie  Ustroń  wybrali  niemieccy 
piłkarze. 
Byliśmy  w  zeszłym  roku  i  bardzo  nam  się  spodobały  góry.  Dwa  lata 
temu byliśmy w Knurowie, ale tu jest co innego. Ustroń wybraliśmy też 
dlatego,  że  mieszka  tu  Jan  Gomola.  Z  Jasiem  dobrze  się  znamy, 
utrzymujemy kontakty.  Ja do  Ustronia  przyjeżdżam częściej. W zimie 
byłem  na  Jaszowcu,  to  też  się  spotkaliśmy. 
Czy z  innymi  piłkarzami  Górnika  Zabrze  też  utrzymuj e pan kontakty? 
Tak. Floreński  również mieszka w Hamm,  to go często widzę,  ostatnio 
w Warszawie widziałem  Włodka  Lubańskiego.  Czasami  razem  gramy. 
Przykładowo  za  tydzień  w Bochum  z zakładową  drużyną  Opla  mamy 
mecz i przyjadą: Kurzeja, Lubański  i inni starzy zawodnicy, którzy  tam 
w  pobliżu  przebywają.  Takie  mecze  organizujemy  dwa,  trzy  razy 
w roku. 
A drużyna z którą  pan dziś wystąpił? 
Z nimi gram razem w Hamm. Są to zawodnicy, którzy wcześniej nigdzie 
nie grali, najwyżej na poziomie  „Aklasy".  Nikt nigdzie wyżej nie grał. 
Mamy  tam  ligę oldboyów  i co  tydzień  gramy. 
Zawodnicy  z Ustronia  też wcześniej  nigdzie  wyżej  nie grali. 
Ale trenują, a my nie mamy na  to czasu. Spotykamy się tylko w soboty 
i  od  razu  gramy  mecz.  Dawniej,  jeszcze  10  lat  temu,  mogłem  sam 
decydować  o meczu.  Teraz  mam  prawie  55 lat  i  tego wieku  nie da  się 
przeskoczyć. 
A jak  pana zdaniem bronił  dziś Jan  Gomola? 
Bardzo dobrze. Nie puścił bramki, a może myśmy byli za słabi żeby mu 
strzelić.  Jednego  gola  strzeliliśmy  po  zmianie  bramkarza.  (ws) 

POZIOMO:  1) zielone płuca Ustronia 4) ze spadochronem  6) 
instrument  Wojskiego  8)  zakończenie  strzały  9)  legendarny 
założyciel  Krakowa  10)  pierwiastek  chemiczny  11)  nota 
w dzienniczku  12) dawny  utwór  sielankowy  13) bambosze  14) 
wietrzna  choroba  15) auto  japońskie  16) odgłos  fal  morskich 
17) najlepsza  obrona  18) wąż z „Księgi  dżungli"  19) misa  na 
zupę  (wspak)  20) brat  Abla 
PIONOWO:  1)  maluje  samochody  2)  wśród  szermierzy'  3) 
marzenie  bezrobotnego  4)  obchodził  imieniny  w  maju  5) 
więzienna  firanka  6)  bydło  domowe  7)  pan  o  wytwornych 
manierach  11) dobre  wychowanie  13) pojazd  wodny 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania 
rozwiązań mija  5  lipca 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  21 

MOKR A  ZOŚKA 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  M A Ł G O R Z A T A  R U C KA  z  Ustronia,  ul. 

Fabryczna  8.  Zapraszamy  do  redakcji. 

Mile  Czytelttiki! 
Nie fulalach  już  w  Ustróńskij  od  lata  łóńskigo  roku,  bo 

żech sie roznimógla.  A było  to  tak.Ludwa  mój  wnuk  prziszol 
na koniec  roku  ze szkoły,  rzaznól  świadectwym  za  talyrze  do 
kredenski  i  poszel  kansikej  obganiać.  Prziszol  wieczór 
i wrzeszczy  starka  jeść!  Jo sie go pieknie  pytóm  tóż  pochwol 
sie  świadectwym,  bo  móm  jakisi  grosz  uszporowany,  to  ci 
dóm  na feryje.  Ludwowi  zaroi  sie jeść  odniechciało  i prawi 
mi:  ,,nale starko  ni ma sie na co dziwać, grunt,  żeby byli  tylko 
wszyscy  zdrowi."  Jakosi  mi  po tym  fórt  to  świadectwo 
pokozol,  a  tu  z  góry  na  dól  same  noty  mierne.  Bylach 
straszecznie  tym  zaskoczono,  bo jak  mi  od  czasu  do  czasu 
pokazy wol dzienniczek  to w nim prawie same jedynki  i bylach 
tymu  rada, że mi sie wnuk  dobrze  uczy  i cosi z niego  bydzie. 
Wiedzom,  kiesi  Jedynki"  to  były  najlepsze  stopnie. 
Za  to  cygaństwo,  chciałach  mu  wylotać  lyskowym  prónt
kiem,  a on na to: „że pójdzie  na mnie na skargę  na Gminę do 
ekologa Jyndrysa,  że niszczym  zieleń ojczystóm.  Jo mu na to: 
ty mie jyny  Jyndrysym  nie stroszl.  Nie  utargalach  potym  tej 
łyski,  ale  żech  mu  tak  nabónckala,  wyfackala,  że  zaczól 
ryczeć jak  koza pod Złociyniym  i odgrożol sie, że  teraz  to już 
pójdzie  na policyje  ipowiy,  że ón mo  dowody  na to, że  starka 
w stanie wojynnym pyndziła  bimber na górze,  a aparaturę  mo 
jeszcze  schowanóm  na gorsze  czasy pod sianym  w  sómsieku. 
Ja,  to je  prowda,  bimber  pyndziłach,  boch  sie  budowalach, 
a mulorze  domagali  sie  gorzolki. 

Widzicie sami Mile  Czytelniki,  co by mi  taki  kluk  za  ostudy 
narobił!  Zaroz  żech  zeslabla  i  rano poszlach  do  dochtora. 
W  ośrodku,  tako  szykowno  rejestratorka,  co  tam  już  od 
downa robi, wy ciągła kartoteke  i zakludzila  mie do dochtora 
od serca i po dzisiosie  u niego lyczym.  A  ta rejestratorka  to je 
tako  piękno  i szykowno  paniczka  pomówiła  se  zymnóm  po 
naszymu,  polutowala  mie.jakżech  ji   o kłopotach  wychowaw
czych  z  wnukiym  opowiedziała.  Dochtór  też  je  szykowny 
i dobrze  mie  łyczy,  bo mi już  na serce  i na głowę  lepi  i  jak 
chcecie  to zaś  bydym  do  Was  pisować. 

Stecka  ze  Zowodzio 

20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   20  zł   2Q zł 


