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PAJĄK I  DOMOWE 
Od 28 stycznia w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  czynna 

jest  wystawa  pająków,  patyczaków  i  skorpionów.  Żywe 
tarantule i pająki ptaszniki zdumiewają swymi rozmiarami i są 
podziwiane  przez  licznie  odwiedzających  wystawę  gości. 
Żywe okazy szczególne zainteresowanie budzą wśród dzieci. 
Ekspozycja czynna jest do  1 5  lutego, zostało więc  kilka  dni, 
by odwiedzić  Muzeum.  Podczas otwarcia wystawy udało się 
nam  porozmawiać  z  ekspertem  i  hodowcą  pająków  An 
drzeje m  Budziszewskim . 

Kiedy zaczął  się  pan zajmować  pająkami? 
Od  dawna  zajmuję  się hodowlą  płazów  i  gadów,  od  kilku  lat 
pająkami. Interesuje mnie hodowla  tego wszystkiego, co można 
trzymać  w mieszkaniu.  Pająki coraz  częściej  są  trzymane  jako 
„zwierzęta  domowe". 
Dość trudno wyobrazić sobie pająka w roli zwierzęcia domowego? 
Niesłusznie. Człowiek obecnie dąży do jak najbliższego kontak
tu  z  egzotyczną  przyrodą.  Oczywiście  nie  każdego  stać  na 
wyjazd do  Brazylii, natomiast  przy  niewielkim  nakładzie  kosz
tów można w szklanym zbiorniku  mieć kawałek  dżungli  z pają
kiem czy żabą jako mieszkańcem. Jeśli mamy trochę dobrej woli 
możemy  zasadzić  kilkadziesiąt  gatunków  roślin  tropikalnych 
włącznie z orchideami,  które  można już w Polsce kupić.  Mamy 
wtedy  w mieszkaniu  kawałek  tropikalnego  świata  na co  dzień. 
Hodowanie  takich  zwierząt  jak  pająki  wymaga  chyba  sporej 
wiedzy  fachowej? 
W tej chwili już nie jest  trudno  taką  wiedzę zdobyć.  Są  książki, 
ukazuje się coraz więcej czasopism o zwierzętach. Wydaje mi się, 
że  trochę  zainteresowania  wystarczy,  by  się  tym  zajmować. 
Jacy  ludzie  hodują  pająki?  Czy  jest  to  jaki ś  specyficzny  typ 
hodowcy? 
Z  tego  co  obserwuję  staje  się  to  popularnym  hobby  w  Polsce. 
Pająki mają  bardzo  ciekawą  biologię, jest  wiele okazów  bardzo 
kolorowych. W  Czechach już dziś jest  tylu hodowców pająków 
ilu  rybek  akwariowych.  Po  prostu  jest  to  ciekawe  zwierzątko, 
łatwe  do  utrzymania,  niezbyt  kosztowne,  równocześnie  dość 
niecodzienne. 
Nie jest  to dyskryminacją,  że polskie pająki  tępimy,  a hodujemy 
zagraniczne? 
Nie  stykam  się  z  tępieniem  naszych  pająków.  Wiadomo,  że 
gospodyni  domowa  omiata  pajęczynę,  ale  w  wielu  rejonach 
Polski  ostrożnie  omija  się  pająka,  bo  podobno  zabicie  go 
w  mieszkaniu  przynosi  nieszczęście.  Jest  to  niekonsekwencja 
—  z  jednej  strony  niszcząc  pajęczynę  niszczymy  środki  do 
łowienia  pożywienia,  z drugiej,  zostawiamy  go przy  życiu. 
Jaki  jest największy  polski  pająk? 
Takim  rzucającym  się  w  oczy  jest  pająk  krzyżak,  którego 
spotykamy  w ogródkach, jesienią  wchodzi  zaś do  pomieszczeń, 
żeby przeziomować.  Nie jest  tak  duży jak  te  tropikalne pająki 
—  osiąga  maksymalną  długość  głowotułowia  2,5  cm,  wyjąt
kowo  duże  osobniki  do  5 cm  rozstawu  kończyn. 
Czy w polsce  są  pająki  niebezpieczne? 

(cd.  na str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

Wystąpieni e  przewodnicząceg o  RM  Franciszk a  Kor 
cza  na  uroczyste j  sesj i  z  okazj i  40  rocznic y  nadani a 
pra w  miejskic h  Ustroniowi . 

I
Historia  Ustronia, jako miejscowości o charakterze  uzdrowi

skowym  i  wypoczynkowym,  znana  już  jest  od  2giej  połowy 
XVII I  wieku. 
Szczegółowo  ten  zakres  kształtowania  się  uzdrowiska  będzie 
omówiony  przez  kolegów  w pcie  8mym  programu  dzisiejszej 
sesji Rady  Miejskiej. Nadmieniam  tylko, że już w  r.  1882 Rząd 
Krajowy  w  Opawie  zakwalifikował  Ustroń,  jako  uzdrowisko 
austriackie, nadając mu Komisję Zdrojową  i Lekarza  Uzdrowi
ska. Duże tempo rozwoju Ustronia, jako miejscowości  uzdrowi
skowowypoczynkowej,  oprócz  istniejącego  przemysłu,  miało 
miejsce  w  okresie  międzywojennym,  do  wybuchu  IIej  wojny 
światowej.  Należy  zatem  stwierdzić,  że  dokonane  stopniowe 
przeobrażenie  Ustronia  na  przstrzeni  XI X  wieku  i  40  lat  XX 
wieku  stworzyły  realne podstawy  pod  dalszy  rozwój  Ustronia, 
jako  miejscowości  uzdrowiskowej  i  wczasowoturystycznej 
0 charakterze miejskim, co dokonało  i nadal się dokonuje w 2ej 
połowie  XX  wieku. 

ROK  1945 
Ustroń  został  wyzwolony  przez  wojska  radzieckie  w  dniu 

1  maja  1945  r.  nie  notując  zniszczeń  w  istniejącej  zabudowie. 
Poniósł natomiast nieobliczalne straty w ludziach, którzy zginęli 
w  obozach  koncentracyjnych,  w  więzieniach,  łagrach,  w  par
tyzantce i w armiach polskich na wszystkich  frontach 2ej wojny 
światowej, łącznie 203 mieszkańców Ustronia. Wstrząsający był 
mord dokonany  na  34ch  Polakach,  rozstrzelanych  w  Ustroniu 
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Są  gatunki,  występujące dość  rzadko  w  lasach,  o  silnym  jadzie. 
Ich  ukąszenie  nie  tyle  jest  niebezpieczne,  co  bardzo  bolesne. 
Gatunków,  których  ugryzienie  byłoby  niebezpieczne  dla  ludz
kiego  zdrowia,  na  szczęście  w  Polsce  nie  ma. 
Prezentowane  na wystawie  tarantul e  są  chyba  bardziej  jadowite. 
Czy  hodowanie  ich  jest  bezpieczne? 
Tak jak przy hodowaniu  wszystkich  zwierząt jadowitych  trzeba 
uważać.  Nie  jestem  zwolennikiem  rozpowszechniania  tych 
bardzo  jadowitych  zwierząt  w  hodowlach  domowych.  Jednak 
wielu  ludzi  to  ekscytuje, podoba  im  się i nie  unikamy  tego,  tak 
jak  nie  unikamy  importu  do  Polski  jadowitych  węży  i  skor
pionów. Ważne jest, by była dostępna literatura na  ten temat,  by 
hodowca  mógł wiedzieć co i jak  robić. W  krajach gdzie  hodowla 

Fot.  W.  Suchta 

pająków ptaszników  jest już  powszechna,  wypadki  ugryzień  są 
bardzo  sporadyczne.  Dość  łatwo  można  się  dowiedzieć,  który 
pająk  jest  agresywny,  jadowity  i  tych  na  początku  hodowli 
należy  unikać.  Nik t  nie  uczy  się  jazdy  samochodem  na  wy
ścigowym  ferrari  i  tak  samo  powinniśmy  postępować  przy 
hodowli  zwierząt. 
Il e  szacunkowo  jest  hodowców  pająków  w  Polsce? 
Trudno  to  określić.  W  Krakowie,  gdzie  dość  dobrze  znam 
środowisko,  jest  ich  kilkudziesięciu,  więc  w  Polsce  będzie  to 
zapewne  kilkaset  osób.  Są  to  hodowle  od  jednego  pająka  do 
kilkudziesięciu. 
Który   pająk  jest  najcenniejszy?  Czym  się  hodowcy  chlubią? 
Bardzo różnie to wygląda. Szczególnie cenne są rzadkie  gatunki, 
trudne do  rozmnażania.  Można  też upodobać  sobie pająki małe 
ale bardzo  kolorowe.  Wszystko  to jest  rzeczą  gustu. Tak jak  we 
wszystkich  krajach  gdzie  coś  się  zaczyna,  powodem  do  dumy 
jest  rozmnażanie  jakiegoś  gatunku.  Wybitnie  rzadkich  gatun
ków  pająków jest  jeszcze  w  Polsce  mało,  przy  czym  i w  innych 
krajach  są  one  stosunkowo  drogie.  Najczęściej  uzyskuje  się  je 
nie  za  pieniądze  a  poprzez  wymianę. 

He kosztuje  pająk  w  hodowli? 
Za  młode  płaci  się  od  20  do  40  zł  za  sztukę,  czyli  stosunkowo 
tanio.  Jest  to  cena  porównywalna  z  droższymi  rybkami  ak
wariowymi. 
Skąd  te  pająki  na  sprzedaż  docierają  do  Polski? 
Część z hodowli  krajowej, pozostałe  sprowadzane  są z Niemiec, 
Holandii,  Czech. 
Co człowiekowi daje hodowla pająka?W  zasadzie wszystko  to  co 
inne hobbistyczne  hodowle  . Jest  to  kontakt  z naturą,  z  żywym 
stworzeniem. Równocześnie gdy coś hodujemy szukamy  wiado
mości,  poszerzamy  swą  wiedzę  o  konkretnym  pająku,  ale  też 
0  środowisku  w  którym  żyje. 
Wystawę pająków ogląda dość dużo dzieci. Niektóre z nich mogą 
zapałać  chęcią  posiadania  takiego  pająka  w  domu.  Jak  rodzice 
winni  na  to  reagować? 
Ja  zawsze  traktuję  młodzież  i  dzieci  równie  poważnie  jak 
dorosłych. Wydaje mi się, że czy  to się mamie  i tacie podoba  czy 
nie,  dziecko  wcześniej  czy  później  będzie  pa jąka  czy  żółwia 
hodować.  Myślę,  że  ważne  jest,  by  rodzice  potrafili  dziecko 
ukierunkować.  Najpierw  zdobywanie  wiedzy  na  temat  potrzeb 
1 wymagań  zwierzęcia,  a  potem  dopiero  zakup.  Powinno  nam 
zależeć nie na  tym  czy dziecko  chowa  czy nie chowa,  ale na  tym 
jak  się  odnosi  do  zwierzęcia. 
Czy  istnieje  jakikolwie k  kontakt  między  hodowcą  a  pająkiem? 
Oczywiście.  Są  to  bardzo  fajne  zwierzęta,  bardzo  szybko  się 
oswajają  i  uczą  wielu  rzeczy,  zwłaszcza  gatunki  nieagresywne, 
które  możemy  brać  na  ręce.  Po  czasie  same  wychodzą  do 
człowieka  z kryjówki. Jest duży  kontakt między hodowcą  a jego 
podopiecznymi. 
Jaka  jest  największa  zaleta  hodowli  pająków? 
Kontakt  z  żywym  zwierzęciem,  przyrodą,  a  równocześnie 
mimowolna  nauka  naszego  stosunku  do  przyrody,  do  zwierzę
cia.  Uczymy  się,  że jest  to  zwierzę  tak  samo  żywe jak  pies  i  kot, 
ma  swoje  potrzeby  i  takie  samo  prawo  do  życia. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

SZKOŁA  ZDROWIA 
3.02.1997  r . 
Porady  dietetyczne  —  Barbara  Malejka  —  dietetyk 
12.02.1997  r. 
Schorzenia  układu  krążenia  —  lek.  med.  Tadeusz  Recman 
18.02.1997  r. 
Rola Promocji Zdrowia  w procesie rehabilitacji — st. piel.  Anna 
Dędys 
19.02.1997  r. 
Rehabilitacja  w  schorzeniach  kręgosłupa  —  mgr  Damian 
Krąkowski 
27.02.1997  r. 
Schorzenia  układu  ruchu  —  lek.  med.  Jerzy  Klimczak 
28.02.1997  r. 
Schorzenia  układu  krążenia  —  lek.  med.  Dariusz  Hampel 

Wykłady  odbywają  się w Ogrodzie Zimowym  G CR  „Repty"  na 
Zawodziu,  ul.  Zdrojowa  6. 

Cieszyn,  Skoczów,  Ustroń 
i Wisła  są  gminami, w  których 
występuje  najwięcej  wypad
ków  drogowych  i  kolizji . 
Wśród  gmin  typowo  wiejskich 
„przoduje" Haźlach  i  Brenna. 

*   *

Aniela  Nikiel  jest  najbardziej 

utytułowaną  zawodniczką  KS 
Piast  w  Cieszynie.  Pod  wzglę
dem popularności  przegonił ją 
już  jednak  wiślanin  Adam 
Małysz. 

Latem  1995  r.  rozegrano 
I  Bieg  Nadwiślański.  Trasa 
liczyła  1050  km  i  prowadziła 
z  WisłyCzarnego  do  Gdańs
ka.  Towarzystwo  Olimpijczy
ków  Polskich  zapowiadało 
kontynuację  imprez,  ale  na 
obietnicach  się  skończyło... 

*

10tysięczne  Taylor  leży  nie 

opodal  Austin  w  amerykańs
kim  stanie  Texas.  Księdzem 
w  tamtejszych  dwóch  para
fiach  Kościoła  luterańskie
go  jest  kobieta:  Mariola  Ber
quist  z  domu  Żyła,  pocho
dząca  z  Cieszyna.  Jest  pierw
szą  kobietąpastorem  w  tych 
okolicach  „Dzikiego  Zacho
du". 

  *  * 
W  mieście  i  gminie  Skoczów 
znajduje się  kilkanaście  stylo
wych  kapliczek.  Stawiano  je 
w  przeszłości  dla  upamięt
nienia  ważnych  wydarzeń 

w  życiu  mieszkańców  miejs
cowości. 

*   * 
W  Cieszynie  stare  przeplata 
się  z  nowym.  Można  oglądać 
domy  z  różnych  epok,  frag
menty  dawnych  uliczek  oraz 
współczesne  obiekty  prze
mysłowe  i  osiedla  mieszka
niowe. 

  *  * 
Grupa Twórcza  „Wiślanie"  li 
czy  kilkudziesięciu  członków 
i  od  1991  r.  działa  przy  Mu
zeum  Beskidzkim. 

(nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



25 stycznia  w  ramach  obchodów  40lecia  nadania  praw  miejskich 
Ustroniowi  odbył  się  Bal  Miejski.  Do  tańca  przygrywał  zespół  Co
raBand  pod dyrekcją  Wojciecha Malca,  śpiewał Jacek  Lech,  gwiazda 
szczególnie dla osób w średnim  wieku. Wodzirejem była Miss  Polonia 
Jadwiga Flank, zaś laureatki konkursu Miss Wakacji pełniły obowiązki 
hostes.  Największą jednak  atrakcją  w zgodnej opinii  uczestników  był 
występ  artysty  kabaretowego  Jerzego  Kryszaka  w  autorskim  pro
gramie.  Oczywiście  jak  na  każdym  balu  karnawałowym  odbyły  się 
wybory  Miss Balu  i Miss  Kwiatów, dla  których  nagrody  ufundowały 
firmy Mokate  i  Schwarzkopf. 

A  * 

Fot.  W.  Suchta 
„Najstraszliwsze tarantule  i skorpiony świata" to wystawa, na której 

podziwiać możemy pająki wielkości ludzkiej dłoni, skorpiony i patyczki. 
Kilkadziesiąt okazów jest nie lada atrakcją dla zwiedzających muzeum, 
tym  bardziej,  że jest  możliwość  wykonania  sobie  zdjęcia  z  tarantulą. 
Tłoczno było 28 stycznia na wernisażu wystawy, w którym wziął udział 
burmistrz Kazimierz Hanus oraz bardzo liczna grupa dzieci z Ogniska 
Pracy  Pozaszkolnej.  Na  str.  li  2  publikujemy  rozmowę  ze  znawcą 
pająków A. Budziszewskim,  który  na  wernisażu  dzielił  się swą  wiedzą 
z publicznością. 

r   ćr 
Coraz  lepiej  radzi  sobie  w  zawodach  Pucharu  Europy  ustroński 

snowboardzista  Krzysztof  Cimek.  26  stycznia  podczas  zawodów 
w Szczyrbskim Piesie zajął szóste miejsce w slalomie równoległym. Były 
to  trzecie  zawody  w  tym  roku.  W  klasyfikacji  generalnej Pucharu  K. 
Cimek zajmuje 17 miejsce z 51 pkt. Najlepszy z polskiej ekipy Wojciech 
Pająk jest na 4 miejscu  i zgromadził  96 pkt.  Prowadzi  Matej Voros ze 
Słowenii z 158 pkt.  Przypomnijmy, że K. Cimek jest brany pod  uwagę 
przy  ustalaniu  polskiej  reprezentacji  w  snowboardzie  na  Zimowe 
Igrzyska  Olimpijskie w  Nagano. 

ri

16  stycznia  wieczorem  na  parkingu  w  Jaszowcu  dwaj  złodzieje 
obezwładnili  gazem  paraliżującym  parkingowego,  uruchomili  upat
rzony samochód i błyskawicznie odjechali. Ich podróż nie trwała jednak 
zbyt długo, bowiem złodzieje okazali  się w równym stopniu  amatorami 
cudzej  własności  co  alkoholu.  Po  kilku  minutach  pijacyzłodzieje 
wpakowali  się  w  zaspę.  Tymczasem  parkingowy  zdołał  powiadomić 
policję, która  szybko  zjawiła  się  i wyłuskała  pijaczków z zaspy.  Choć 
całe  zdarzenie  może  się  wydać  groteskowe,  to  konsekwencje  będą 
poważne, gdyż czyn zakwalifikowano jako zbrodnię. Wobec sprawców 
zastosowano  areszt  tymczasowy. 

Serdeczne  podziękowanie  za  okazane  współczucie, 
złożone  wieńce  i  kwiaty  oraz  udział  w  ceremonii  po
grzebowej 

śp. Heleny Turek 
księdzu  Zygmuntowi  Siemianowskiemu,  delegacjom  pra
cowników MOPS, PKPS, Związkowi Emerytów i Rencis
tów  oraz  krewnym,  przyjaciołom  i  sąsiadom 

składają  córki  z  Rodzinami 

22.01.97  r. 
O  godz.  12.10  na  ul.  3  Maja 
kierujący mazdą, mieszkaniec Wi
sły najechał na tył poloneza. Spra
wcę  kolizji  ukarano  mandatem 
w wysokości  150 zł. 

22.01.97  r. 
O godz.  16.40 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący polonezem  mieszkaniec 
Cisownicy na zakręcie przy  barze 
„Goje"  zjechał  na  przeciwległy 
pas ruchu i doprowadził do czoło
wego zderzenia z autobusem. Kie
rowca  poloneza  z  ogólnymi  ob
rażeniami ciała został przewiezio
ny na obserwację do Szpitala Śląs
kiego w Cieszynie. 

23.01.97  r. 
O  godz.  8.30  na  ul.  Wiślariskiej, 
kierująca samochodem  marki  cit
roen  mieszkanka  Wisły  wpadła 
w poślizg i uderzyła w przydrożne 
drzewo. 

23.01.97  r. 
O godz. 15.10 w sklepie RTV przy 

24.01.  —  W trakcie kontroli  tar
gowiska  funkcjonariusze  straży 
miejskiej  zmuszeni  byli  interwe
niować w sprawie zakłócania  po
rządku przez obywatela  Armenii. 
Mężczyzna  odmówił  uiszczenia 
opłaty  targowej. 

25.01.  —  W trakcie nocnego pat
rolu  kontrolowano  okolice  dys
koteki  „Mirage  2000".  Dwóch 
kierowców  ukarano  mandatami 
po  10 zł za parkowanie w miejscu 
niedozwolonym. 

26.01.  —  Kontrolowano  okolice 
wyciągów na Poniwcu i na Paleni
cy. W związku z łamaniem przepi

ui.  rariyzaniow  maioieim  miesz
kaniec  Skoczowa  skradł  sprzęt 
wartości  330  złotych.  Złodzieja 
szek został zatrzymany przez per
sonel  sklepu. Sprawę  skierowano 
do  Sądu  Rodzinnego  i Nieletnich 
w  Cieszynie. 

25.01.97  r. 
O godz. 8.50 na skrzyżowaniu ulic 
Katowickiej z Cieszyńską kierują
cy  audi  mieszkaniec  Dzierżonio
wa  wymusił  pierwszeństwo  prze
jazdu na mieszkańcu  Ustronia ja
dącym  polonezem. 

25.01.97  r. 
O  godz.  11.45 na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący oplem mieszkaniec Jast
rzębiaZdroju  doprowadził  do 
kolizji  z  mieszkańcem  Zgorzelca 
jadącym  mercedesem. 

26/27.01.97  r. 
W  nocy  po  wyrwaniu  zamków 
dokonano włamania do kolektury 
„LottoMat"  na  Rynku  skąd 
skradziono  bilon.  Łączna  suma 
strat  około  200  złotych. 
Tej samej nocy włamanie do kios
ku  przy  ul. A.  Brody. 

sów  ruchu  drogowego,  sześciu 
kierowcom  nakazano  stawienie 
się na  komendzie  straży miejskiej 
w Ustroniu. Do tej pory nie zgłosił 
się żaden  z nich. 

28.01.  —  Przeprowadzono kont
rolę  porządkową  Hermanie. 
Sprawdzono  ulice:  Porzeczkową, 
Jaśminową, Osiedlową  i  Różaną. 
Nie  stwierdzono  poważniejszych 
uchybień. 

29.01.  —  Wspólnie  z  pracowni
kami  Wydziału  Ochrony  Środo
wiska UM przeprowadzono wizję 
lokalną  na  jednej  z  posesji  przy 
ul.  Akacjowej  dotyczącą  zanie
czyszczenia  środowiska  natural
nego. 

(mn) 

OGŁOSZENI E 
Zarząd  Miasta  Ustronia 

o g ł a s za 

konkur s ofert na druk  i skład 
Gazety  Ustrońskiej  w latach  1997—1999. 

Zamówienie obejmuje: 
—  Druk  tygodnika  w nakładzie  1500—1800  egzemplarzy,  objętości 

8—12 stron formatu A4. Pierwsza i ostatnia strona dwukolorowa. 
—  Skład  wraz  z  korektą. 
(Oferent  może  się  zwrócić  o  wyjaśnienie  wszelkich  szczegółów 
związanych  ze składem  i drukiem  do  redakcji  Gazety  Ustrońskiej, 
Ustroń.  Rynek  1, pok.  nr  5, tel.  543467) 
Oferta winna  zawierać: 
—  Koszt  całkowity  druku. 
—  Koszt  całkowity  składu  i  korekty. 
—  Charakterystykę  dotychczasowej  działalności. 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do  19 lutego  1997 r. do godz.  15.00 w sekretariacie  Urzędu 
Miejskiego w  Ustroniu. 
Rozstrzygnięcie  konkursu  ofert nastąpi w dniu  20  lutego  1997  r. 
Zarząd  Miasta  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  konkursu 
bez podania  przyczyny. 
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I
(cd.  ze sir.  1) 

w  dniu  9  l istopada  1944  r.  Wywlekanych  z domów  wczesnym 
rankiem  lub  powracających  z  nocnej  zmiany,  bez  jakiegoś 
doraźnego  wyroku. 

W  dniu  3  maja  wybrano  pierwszą  władzę  przez  powołanie 
Komitetu  Tymczasowego,  któremu  przewodniczył  Franciszek 
Zawada. 

Od  30 maja  Komitet  Tymczasowy  przemianowany  został  na 
Radę  Gminną,  zaś  od  września  tegoż  roku  powołano  Gminną 
Radę  Narodową.  Pierwszym  jej  przewodniczącym  był  również 
Franciszek  Zawada,  który  pełnił  tę  funkcję  od  maja  1945  do 
1949  r. 

W  tym  okresie  kładziono  nacisk  na  szybkie  uruchomienie 
produkcji  w  obecnej  Kuźni  i  jej  przestawienie  z  produkcji 
okupacyjnej na  produkcję  dla  kolejnictwa  i potrzeb  rolnictwa. 

W  roku  1948  fabryka  zostaje  upaństwowiona  i  ukierun
kowana na  produkcję dla  kolejnictwa  i odkuwek  dla  motoryza
cji. W  związku z tym  następuje modernizacja  zakładu  i  budowa 
nowej  hali  mechanicznej. 

Szybko  rozwija  się  sieć  sklepów  pod  reaktywowanym  Za
rządem  Powszechnej  Spółdzielni  Spożywców  a  od  1949  roku 
tworzy  się  dodatkowa  sieć  handlowa  pod  nazwą  Gminna 
Spółdzielnia  „Samopomoc  Chłopska". 

W  roku  1948 odsłonięto pomnik  ofiar 2giej wojny  światowej 
postawiony  w  parku  przyległym  do  Ratusza. 

Po  przerwie  okupacyjnej  rozwija  się  szybko  życie  kulturalne 
w  Ustroniu.  Powstaje  wiele  zespołów  amatorskich  przy  koś
ciołach,  Ochotniczych  Strażach  Pożarnych,  organizacjach  WI
CI,  OMTUR,  Klubie  Fabrycznym,  Powszechnej  Sni  Spożyw
ców, Stowarzyszenie  Siła, Chór  Moniuszko i inne. W  roku  1946 
otwarto  2letnią  Szkołę  Przemysłową,  zaś  w  1950  r.  powstała 
pierwsza  średnia  szkoła  zawodowa  p.n.  Technikum  Kuźnicze, 
mieszcząca się w nowym  obiekcie powstałym na miejscu po byłej 
hucie  „Klemens". 

ROK  1949 
W  kolejnych  wyborach  do  G RN  przewodniczącym  został 

Franciszek  Krysta.  W  roku  1950 przewodniczącym  zostaje Jan 
Jaworski  a w roku  1951—1952 Władysław  Richert,  zaś  1953 do 
1954  przewodn.  zostaje  Bolesław  Mike. 

Z  ważniejszych  spraw  należy  wymienić  powołanie  do  życia 
Odlewniczej  Spółdzielni  Pracy  z  oddziałem  Stolarni  w  Her
manicach,  Zakład  Kąpieli  Borowinowych  podporządkowany 
zostaje  organizacyjnie,  w  1949  r.,  Uzdrowisku  w  Jastrzę
biuZdroju.  Następuje dalsza  jego  modernizacja  i  doposażanie 
umożliwiające  zwiększenie  zakresu  świadczonych  usług. 

ROK  1954 
Przewodniczącym  G RN  zostaje  Ludwik  Troszok,  który 

pełnił  tę  funkcję  do  1964  r.  W  roku  1956  następuje  zmiana 
nazwy  z G RN  na  Osiedlową  Radę  Narodową. 

ROK  1956 
Jest  przełomowym  momentem  w  dziejach  Ustronia. 

Ustroń  uzyskał  prawa  miejskie  na  podstawie  Rozporządzenia 
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  tegoż  roku. 
Malownicze  położenie  Ustronia  w dolinie  rzeki  Wisły,  otoczo
nej  Równicą  i  Czantorią  oraz  istniejąca  już  znaczna  baza 
leczniczowczasowa  jak  również  dokonane  wstępne  badania 
geologiczne,  które  ujawniły  duże  zasoby  solanek  jodko
wobromkowych  spowodowały,  że Ustroń  został  zatwierdzony 
przez  władze  centralne  i  wojewódzkie  do  dalszej  rozbudowy 
jako  miejscowości  uzdrowiskowowypoczynkowej. 

Od  tego  okresu  datuje  się  dalsza  błyskawiczna  rozbudowa 
Ustronia.  Już  w  latach  60tych  powstaje  odrębna  dzielnica 
rekreacyjnowypoczynkowa  w dolinie  Jaszowca  na  2500  osób. 
z  pełną  infrastrukturą,  łącznie  z domem  kultury. 

W roku  1958 założono  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Zacisze" 
i  rozpoczęto  budowę  osiedla  mieszkaniowego  przy  ul.  Konop
nickiej,  która  pierwsze  bloki  oddała  mieszkańcom  w  1963  r. 
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17 lutego  1963 nastąpiło otwarcie nowej Szkoły  Podstawowej 
nr  1  w  ramach  akcji  „tysiąc  szkół  na  tysiąclecie  państwa 
polskiego".  W  tym  samym  roku  PSS  uruchomiła  wytwórnię 
wód  gazowanych  „Czantor ia"  przy  ul.  Jelenica". 

ROK  1969 
Przewodniczącym  M RN  zostaje  Włodzimierz  Gołkowski, 

a  od  grudnia  1973  do  1982 pełni  funkcję  Naczelnika  Miasta. 
W  roku  1966  Kuźnia  Ustroń  zakupiła  budynek  „Prażaków

kę" z przeznaczeniem  na  klub  fabryczny  a w  1969 r.  przekształ
cony  na  Zakładowy  Dom  Kultury.  W  tym  okresie  1960—1979 
D.K.  „Prażakówka"  przeżywała  najlepsze  lata  pod  względem 
organizowanych,  przebogatych  imprez  artystycznych,  przez  J. 
Nowaka  —  kierownika  tej  placówki. 

W  1967 r. Ustroń  został zaliczony do  miejscowości  uzdrowis
kowych  i  rozpoczęto  budowę  dzielnicy  leczniczorehabilitacyj
nej na  Zawodzi u. 

Równolegle  w  1967  roku  oddano  wyciąg  krzesełkowy  na 
Czantorię  z  przepustowością  500  osób  na  godzinę  zaś,  po 
dokonanej  modernizacji  wyciągu  w  1995  r.,  przepustowość 
zwiększyła  się  do  800  osób  na  godzinę.  W  latach  80—tych 
wybudowano  i  uruchomiono  dodatkowe  wyciągi  orczykowe 
w  Jaszowcu,  w  Zawodziu  i  w  Poniwcu  na  północnym  stoku 
Czantorii. 

W  roku  1968  powstało  Rejonowe  Przedsiębiorstwo  Wodo
ciągów i Kanalizacji dla byłego powiatu  cieszyńskiego,  które  po 
gruntownej  rozbudowie  i  modernizacji  w  latach  90tych  prze
kształciło  się  w  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
„Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej". 

W  roku  1969  oddano  do  użytku  nową  szkołę  podstawową 
w Polanie a w  1972 szkołę podstawową  w Lipowcu  i  rozpoczęto 
budowę  szkoły  podstawowej  nr  2,  którą  oddano  do  użytku 
w  1976  roku. 

W  roku  1970  Kuźnia  Ustroń  zostaje  włączona  do  Fki 
Samochodów  Małolitrażowych  w  BielskuBiałej.  W  1972  r. 
zostaje  uruchomiony  Zakład  Mechanizacji  Produkcji  „Mep
rozet"  w  Nierodzimiu. 

W  r.  1972 Kuźnia  Ustroń, jako  Zakład  nr  3 POLMO  Bielsko 
obchodzi  200  lat  powstania  fabryki  otrzymując  odznaczenie 
Sztandaru  Pracy  I  klasy  za  wybitne  osiągnięcia  w  dziedzinie 
polskiego  kuziennictwa. 

ROK  1973 
Przewodniczącym  M RN  zostaje  Jan  Rymorz  zaś  funkcję 

Naczelnika  Miasta  pełni  Włodzimierz  Gołkowski. 
W  roku  1975  nastąpiła  zmiana  podziału  administracyjnego 

kraju.  Ustroń  należący  do  województwa  katowickiego,  od 
1  czerwca  1975  r.  należy  do  nowego  województwa  bielskiego. 

W  tym  roku  następuje wstrzymanie  wielu  inwestycji,  zwłasz
cza  obiektów  leczniczych  na  Zawodziu,  budowy  obwodnicy 
rozpoczętej  w  1969  r.  —  powód  brak  funduszy  na  tak  wielkie 
inwestycje  w  nowym  województwie. 

Należy  stwierdzić,  że  tak  dużym  inwestycjom  i  szybkiej 
skoncentrowanej  ich  realizacji  Ustroń  zawdzięczał  Wojewodzie 
Katowickiemu  gen. J.  Ziętkowi,  który  z  rokiem  1975  przeszedł 
na  emeryturę  i  osiadł  w  Ustroniu.  Zmarł  w  1985  r.,  pogrzeb 
odbył  się  w  Katowicach. 

W  omawianym  roku  oddano  do  użytku  Śląski  Szpital 
Reumatologiczny  dla  360  pacjentów, jako  jedyny  o  tej  specjal
ności  w  Polsce  południowej. 

W  roku  1976  oddano  do  użytku  amfiteatr  w  Parku  Kościu
szki  z  widownią  na  2000  miejsc.  Pozwoliło  to  w  tym  roku 
urządzić  Iszy Konkurs  Piosenki  Czeskiej i Słowackiej, które  to 
imprezy  odbywały  się  regularnie,  corocznie,  do  roku  1989, 
przeobrażając  się  po  10  konkursach  w  Festiwal  Piosenki 
Czeskiej  i  Słowackiej  o  Kryształową  Lirę. 
Impreza  ta  o  zasięgu  ogólnopolskim  i  międzynarodowym 
cieszyła  się  dużym  powodzeniem. 

W  roku  1975, po długoletniej przerwie, wznowiono  organiza
cję dożynek,  jako  imprezy  miejskiej. 

Pomimo  ograniczeń  inwestycyjnych  Snia  Mieszkaniowa 
„Zacisze"  buduje  osiedla  mieszkaniowe  przy  ul.  Cieszyńskiej 
i ul. A. Brody, oddając rokrocznie  kolejne bloki w  użytkowanie. 

W  roku  1980  prywatna  firma  Michała  Bożka  uruchomiła 
produkcję  wód  gazowych  „Ustronianka". 
ROK  1982 

Naczelnikiem  Miasta  zostaje  Benedykt  Siekierka.  Funkcję 
Przewodniczącego  pełni  nadal  Jan  Rymorz  a  w  wyborach  do 
M R N  w  1984  Przewodniczącym  zostaje  Zbigniew  Nawrotek. 



Przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz.  Fot.  W.  Suchta 

W  roku  1982  powstaje  Polski  K lu b  Ekologiczny,  k tórego 
konsekwentna  działalność  protestacy jna  wpłynęła  na  wstrzy
manie  inwestycji  budowy  koksowni  w  Stonawie. 

Z  szybką  rozbudową  Ust ron ia  w  latach  1980—1990  budowa
ne są  również  obiekty  sakralne.  W  Polanie  powstaje  samodziel
ne  probostwo  i  kościół  p.w.  Dobrego  Pasterza.  W  tym  samym 
czasie  powstaje  w  Polanie  kapl ica  Ewangel ickoAugsburska 
—  fili a  Ustronia.  Zbór  Z ie lonoświątkowców  „Betel"  przeniósł 
swój kościół  do  nowego  obiektu  przy  ul.  Daszyńskiego.  Z  kolei 
w  Hermanicach  poświęcono  kaplicę  i  rozpoczęto  budowę 
kościoła  przez  Ojców  Domin ikanów.  Na  Zawodzi u  oddano 
w użytkowanie  kaplicę  pod  wezwaniem  Brata  Alberta  a  w  Bład
nicachNierodzimiu  o d d a no  kapl icę  ewangel ickoaugsburską. 

W  roku  1985  wybudowano  w  błyskawicznym  tempie  stację 
kolejową  Ust rońZdró j,  co  miało  duże  znaczenie  dla  uspraw
nienia  komunikac ji  d la  dzielnicy  Zawodzie.  Pomimo  zastoju 
w  robotach  inwestycyjnych  zdo łano  doprowadzić  główny 
obiekt  szpitala  uzdrowiskowego  na  800  miejsc  do  użytku 
kuracjuszy,  w  1986  r. 

W  drugiej  połowie  lat  80tych  zakończono  budowę  pozos
tałych  obiektów  sanatory jnowczasowych  na  Zawodziu.  Ostat
nią,  16tą,  p i ramidę  o d d a no  do  użytku  w  1990  r. 

W  1986 r. o twar to  Muzeum  Hutn ic twa  i Kuźnic twa  w  którym 
znalazły  miejsce  eksponaty  zgromadzone  w  sali  historii  i  per
spektyw  w  Z D K  —  zapoczątkowanej  z  okazji  Jubileuszu 
200lecia  powstania  Kuźni. 

W  1987  r.  powstała  p rywatna  galeria  sztuki  „N a  Gojach", 
Bogusława  i  Kazimierza  Heczko,  j ako  pierwsza  w  województ
wie  bielskim. 

ROK  1988 
Przewodniczącym  M R N  zostaje  wybrany  Zdzisław  Pokorny 

a  Naczelnikiem  Benedykt  Siekierka. 
W  roku  1988  powsta je  Chór  Nauczycielski  „Czantor ia ", 

który  po  roku  przekształca  się  w  Nauczycielską  Estradę  Ludo
wą  „Czantor ia ". 

W  roku  1988  zostaje  o twar ta  fili a  Liceum  im.  Kopern ika 
w  Cieszynie,  j a ko  d ruga  średnia  szkoła  w  Ustroniu.  W  lis
topadzie  tegoż  roku  Tow.  Mi łośników  Ustronia,  z  okazji 
100lecia  założenia  wydaje  1szy  numer  Pamiętnika  Ustrońs
kiego pod  przewodn. Józefa Pilcha.  Do  chwili obecnej  Towarzy
stwo  wydało  9  kolejnych  numerów  a  10ty  wydany  jest  z  okazji 
Jubileuszu  40lecia  nadan ia  praw  miejskich  Ustroniowi. 

ROK  1990 
W  maju  odbyły  się  wybory  do  samorządu  terytorialnego. 

Przewodniczącym  Rady  Miejskiej w  Ustroniu  zostaje  Zygmunt 
Białas,  Burmistrzem  Andrzej  Georg. 

W  tym  czasie  powsta je  „Chrześci jańska  Fundac ja  Misja 
i  Życie"  —  jej  założyciel  dr  Henryk  Wieją. 

N a  przełomie  lat  90tych  następuje  intensyf ikowanie  władz 
miejskich  w  zakresie  reklamy  i  promocji  Ustronia,  j a ko  miejs
cowości  uzdrowiskowej  i  wypoczynkowej  na  skalę  europej
ską.  Powstaje  pierwszy  D om  Europejsk i,  celem  którego  jest 
upowszechnienie  idei  i  kształ towanie  świadomości  europej
skiej . 

W  1991  r.  następu je  podpisanie  umowy  partnerskiej  z  mias
tem niemieckim  NeukirchenVluyn  a w  1993 z miastem  węgiers
kim  Ha jdunanas.  W  tym  samym  roku  zawiązuje się  Towarzyst
wo  Rozwoju  Turystyki  a  w  1992  —  miasto  reprezentowało  się 

na  Międzynarodowej  wystawie  w  aewim  —  m s z p a i na  i  l a r
gach  Turystycznych  w  Poznaniu.  N a  tę  okaz ję  wydano  folder 
0  Ustroniu  w  4ch  językach.  W  roku  1990  po  raz  pierwszy 
wszedł  do  kalendarza  imprez  Festiwal  Twórczości  Religijnej 
„GaudeFes t"  w amfi teatrze. W  1990 r. uchwałą  Rady  Miejskiej 
powołano  Ośrodek  Pomocy  Społecznej.  W  ma ju  1990  roz
poczęto  wydawanie  „Gazety  Ust rońsk ie j ",  j a ko  p isma  Izby 
Gospodarczej.  Od  stycznia  1991  r.  Gaze ta  Us t rońska  staje  się 
organem  Rady  Miejskiej. 

W  roku  1991  powsta je  w  Nierodzimiu  Ośrodek  Rehabi l i ta
cy jnoWychowawczy  d la  Niepełnosprawnych.  W  tym  roku 
urządzono  nowe  targowisko  wraz  ze  stałymi  pawi lonami  hand
lowymi. 

W  roku  1992  następuje  zmiana  na  stanowisku  Burmistrza, 
które  obejmuje  Kazimierz  Hanus. 

1  września  oddano  do  użytku  nowe  skrzydło  Szkoły  Pod
stawowej  nr  2  wraz  z  salą  g imnastyczną.  Przeniesiono  również 
filię   Liceum  im.  Kopern ika  w  Ust ron iu  do  wyremontowanej  na 
ten  cel  szkoły  w  Rynku. 

ROK   1994 
Następne  wybory  do  samorządu  miejskiego.  Przewodniczą

cym  zostaje  Franciszek  Korcz. 
Z  ważniejszych  d o k o n ań  należy  wymienić  otwarcie  2letniego 

Studium  Dentystycznego,  pol icealnego,  w  1994 r.  W  roku  1996 
opuścił  mury  tej  uczelni  pierwszy  rocznik  s tudentów,  którzy 
uzyskali  kwali f ikacje  technika  dentystycznego. 

W  lalach  90tych  d o k o n a no  wielu  modernizacji  p lacówek 
handlowych  i  budowy  nowych  sklepów,  hur towni  i  obiektów 
gastronomicznych,  do równu jącym  s tandardom  zachodnim. 
Z  ważniejszych  to:  kompleks  hand lowy  PSS  przy  ul.  Partyzan
tów,  zespół  sklepowy  A B C  Fmy  Bożek,  Przedsiębiorstwo 
R o m a na  Kubal i,  mini  D om  Towarowy  przeds.  „Sav ia",  sieć 
sklepów  i  hur townia  Sni  Produkcy jnej  „Jelenica",  hur townia 
„Kone l " ,  komplet  obiektów  z  restauracją  „ M a r a b u ",  restaura
cja  Alexado,  restauracja  „Ty tus"  z  obiektami  handlowymi 
1 wiele  dalszych,  których  nie  sposób  tu  wszystkich  wymienić. 

W  roku  1995  nastąp i ło  przekazanie  Zak ładu  Przyrodolecz
niczego  wraz  z  basenami  so lankowymi  z  własnych  ujęć  oraz 
rozwiązano  wtórne  zatłaczanie  zużytych  wód  pozabiegowych 
bez  szkody  dla  środowiska,  co  jest  osiągnięciem  na  skalę 
europejską.  W  zakładzie  przyrodoleczniczym,  poza  basenami 
solankowymi,  zna jdu je  się  komplet  ob iektów  towarzyszących, 
w tym  i sala widowiskowa  na  300 osób,  w  której  się znajdujemy. 

Na  miejscu  starej  cegielni  w  Us l ron iuNierodz imiu  powstał 
w  latach  1992—1995  nowoczesny  Zakład  „ M o k a t e"  p roduku
jący  szeroki  asortyment  naj lepszych  kaw  do  picia  typu  „Capuc
c ino" na  licencji  zachodniej  i wiele ga tunków  kawy  rozpuszczal
nej. Zakład  na  wskroś nowoczesny  p roduku je na  potrzeby  kra ju 
i eksportu,  jest  piękną  wizytówką  Ust ron ia.  Właściciele  udanej 
inwestycji Państwo  Mokryszowie  stworzyli  nowe  miejsca  pracy, 
łącznie  ponad  300  miejsc,  za  co  należy  się  im  wielkie  uznanie. 
Zna jąc  inwencję  Państwa  Mokryszów  wierzę  że  na  tym  nie 
poprzestaną. 

W  roku  1996 zakończono  budowę  budynku  Spokojnej  Staro
ści  na  30  osób,  który  zostanie  zagospodarowany  i  otwarty 
w  mcu  marcu  br. 

W  roku  1996  udało  się  po  długich  staraniach  rozpocząć 
budowę przerwanej obwodnicy.  Budowa  finansowanajest  przez 
Bank  Światowy,  której  termin  ukończenia  przewidziany  jest  na 
koniec  bieżącego  roku. 

W  ostatnich  2ch  latach  p rowadzone  są  intensywne  prace 
telekomunikacyjne.  Według  założeń,  po  zakończeniu  2go  eta
pu  prac  przewidzianych  na  koniec  b.r.,  miasto  nasze  zwiększy 
ilość abonentów  3krotnie  z  1500  do  4500  odb iorców  i  znajdzie 
się  w  ścisłej  czołówce  kra jowej  miast,  ma jących  tak  wysoki 
wskaźnik  telefonizacji. 

Zapewne  możnaby  wiele jeszcze  wymienić  prze jawów  aktyw
ności  mieszkańców  Ust ron ia  zmierzających  do  tego  aby  wszyst
ki m  żyło się  tu  lepiej, jednak  określony  czas i zakres  wystąpienia 
nie  pozwala  na  to. 

Ust roń  — j e d na  z najnowocześniejszych  miejscowości  uzdro
wiskowych  i  wypoczynkowych  w  k ra ju,  ma  jeszcze  wiele 
możliwości  rozwoju. 
Jeden  z  najważniejszych  p rob lemów  to  wypracowanie  takiego 
modelu  działania,  aby  funkc ja  turystyczna  miasta  nie  prze
szkodziła  funkcji  uzdrowiskowej,  aby  uszanować  w  równym 
stopniu  różne potrzeby  kuracjuszy  i turystów,  b iorąc pod  uwagę 
również  potrzeby  stałych  mieszkańców. 
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Na  trasie  Józef  Gomola.  Fot.  W.  Suchta 

Ustrońska  rodzina  Gomolów  tr iumfowała  na  Czantorii  podczas 
rozegranych  tam  zawodów  o  Puchar  Czantorii  w  slalomie  gigancie. 
W  generalnej  klasyfikacji  zwyciężył  Zbigniew  Gomola  —  syn,  przed 
swym  ojcem  Józefem.  W  klasyfikacji  dzieci  zwyciężył  Grzegorz  Gem
bala  przed  Pauliną  Ligocką. 

Zawody  rozgrywano  przy  pięknej  słonecznej  pogodzie.  Niektórych 
odstraszał  oblodzony  stok  Czantorii  przy  górnej  stacji  wyciągu  i  nie
przejezdne  tzw.  „eso".  Wytyczona  poniżej trasa  slalomu  została  jednak 

ZWYCIĘSKA  RODZINA 

Agrobiznesmenem,  a  właś  sprawą  firmy  klienci  na  co 
ciwie  agrobizneswomen  roku,  dzień  mają  do  czynienia  z  na
została współwłaścicielka  i dy  zwą  Ustroń,  z  drugiej  są  to 
rektorka  firmy  Moka te  Tere  dodatkowe  miejsca  pracy. 
saMokrysz.  Uroczystość nad  Ust roń  jest  uzdrowiskiem 
ania  odbyła  się  23  stycznia  i  ważna  jest  także  dbałość 
w  Warszawie.  Wręczając  ofi   o  środowisko.  Poinformowa
cerską  szablę, którą  wraz z za  no  nas,  że zakład  Mokate  jest 
szczytnym  tytułem  otrzymała  w  pełni  proekologiczny  i  nie 
T.  Mokrysz,  wiceminister  Ro  stanowi  zagrożenia dla  uzdro
man  Jalieliński  nie  omieszkał  wiskowego  charakteru  mias
zaznaczyć,  że  jest  ona  jedyną  ta. 
kobietą  w  gronie  wyróżnio  Sporym  sukcesem  firmy  był 
nych.  Tu  warto  dodać,  że  też  Wielki  Konkurs  Mokate 
w ubiegłym  roku  Mokate, gło  Cappuccino.  Klienci  przysyła
sami  konsumentów  w  demo  li  po  cztery  etykiety  i  brali 
kratycznych  wyborach,  zdo  udział  w  losowaniu  cennych 
było  tytuł  Hitu  Polagry  w  Po  nagród.  Zainteresowanie 
znaniu.  Pisaliśmy już  o innych  przerosło  chyba  oczekiwania 
wyróżnieniach,  tym  razem jest  organizatorów.  Nadesłano 
to  nagroda,  indywidualna,  blisko  190.000  zgłoszeń  do 
która  jednak  jest  promocją  konkursu.  Zajmowały  one 
firmy,  w jakiejś części  również  sporą  część  jednego  z  pomie
Ustronia.  szczeń  biurowych.  O  tym,  że 

Od  kilk u  lat  Mokate  umac  cappuccino  Moka te jest  znane 
nia swą pozycję na  rynku  kaw,  w  całym  kra ju  świadczy,  iż 
szczególnie  cappuccino,  i  z  tej  nagrody  wylosowali  smako

SZABL A ZA  KAWĘ 

przygotowana  bardzo  dobrze  i  odbyło  się  bez  groźnych  wywrotek. 
W  większości  startujący  prezentowali  spore  umiejętności  narciarskie. 
Dl a młodszych  grup wiekowych  ustawiono  14 bramek  slalomu  na  trasie 
o  długości  300  m,  dla  starszych  26  bramek  na  trasie  500  m.  Uroczyste 
wręczenie  atrakcyjnych  nagród  odbyło  się  na  dolnej  stacji  wyciągu. 
Zawody  zorganizował  Urząd  Miejski  wraz  z  Koleją  Linową  na 
Czantorię. 
Wyniki  w  grupach  wiekowych:  do  10  lat:  dziewczęta:  1.  Daria  Śliwka 
— Ustroń  (32,31), 2. Magda  Pawlas — Ustroń  (35,00), 3. Anna Kłósko 
—  Ustroń  (37,49),  chłopcy:  1.  Borys  Dubiański  —  Chybie  (51,31), 
11—15  lat:  dziewczęta:  Paulina  Ligocka  —  Cieszyn  (30,90),  2.  Edyta 
Kłósko —  Ustroń  (32,21),  3. Małgorzata  Lankocz  —  Ustroń  (36,  26), 
chłopcy: 1. Grzegorz Gembala — Cieszyn  (28,02), 2. Arkadiusz  Pustów
ka  —  Skoczów  (32,30),  3. Dominik  Błachnik  —  Ustroń  (32,84),  16—25 
lat:  1.  Krzysztof  Gembala  —  Cieszyn  (55,56),  2.  Szczepan  Ligocki 
— Cieszyn  (57,91),  3.  Piotr  Śliwka  —  Ustroń  (58,62),  26—35  lat:  1. 
Zbigniew  Gomola  —  Ustroń  (50,24),  2.  Bogusław  Kustra  —  Ustroń 
(1.02.95), 3. Bronisław Kłósko — Ustroń (1.22,64), 36   45 lat: 1. Leszek 
Lankocz  —  Ustroń  (59.54),  2.  Tadeusz  Gembala  —  Cieszyn  (1.07,50), 
46—55  lat:  Józef  Gomola  —  Ustroń  (53,97),  2.  Kazimierz  Pilch 
—  Cieszyn  (1.07,48),  3.Stanislaw  Król  —  Opole  (1.38,93),  powyżej  55 
lat:  1.  Henryk  Czyż  —  Ustroń  (1.01,06),  Adam  Kędzior  —  Ustroń 
(1.08.96),  3.  Konstanty  Wiśniewski  —  Lubin  (1.41,65). 

Na  starcie  stanęli  również  zawodnicy  „MarabuSk i"  z  Ustronia 
klasyfikowani  poza  grupą  amatorów.  Najszybciej  przejechał  trasę 
Michał  Pawlas  (26,12)  drugi  był  Jerzy  Habdas  (27,57),  trzeci  Maciej 
Wiśniewski  (27,62).  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 

produkcji  jest  znane.  Jednak 
gdy  wejdziemy  do  sklepu  fir
mowego Mokate, możemy  zo
rientować  się w pełnym  wach
larzu  produkcj i,  który  jest  do
syć szeroki.  Obok  kaw  i  doda
tków do nich, dostrzeżemy  he
rbaty.  Dba  się  również  o  ja
kość  produktów.  Kawy  cap
puccino  otrzymały  z  Polskie
go  Centrum  Badań  i  Certyfi
kacji  znak  najwyższej  jakości 
„Q" .  Jak  zapewniają  nas 
w  Mokate,  dba  się  przede 
wszystkim  o przestrzeganie  re
żimu  technologicznego,  co 
sprawia,  że  klienci  przywiązu
ją  się  do  produktu.  Stale  po
stępują  inwestycje,  zmieniło 
się otoczenie nowego  zakładu, 
a  dowiedzieliśmy  się,  że  na 
tym  nie  koniec.  Popyt  jest  tak 
duży, że prowadzący  firmę  za
stanawiają  się  nad  jej  rozbu
dową.  Rozwój  Moka te  może 
cieszyć, gdyż z jednej strony  za 

Fot.  W.  Suchta 

sze kawy  od  Bieszczad  po  Wy
brzeże.  Pierwszą  nagrodę, 
a  pochwalmy  się, że losował ją 
przedstawiciel  naszej  redakcji, 
otrzymała  Agnieszka  Kup
rasz  ze  Starego  Węglinca 
w  województwie  jeleniogórs
kim.  Nagrodą  jest  wycieczka 
dla  dwóch  osób  na  karnawał 
do  Wenecji.  Inne  nagrody 
otrzymały  osoby  z  np.  Dąb
rowy  Górniczej,  Wid owej, 
Gościęcic  Górnych,  Wetliny, 
Słupska,  w  sumie  główne  na
grody  powędrowały  do  25 
miejscowości  w  całym  kraju. 
Jako  że  nadesłano  tak  wiele 
kuponów  konkursowych, 
a  jest  to  przede  wszystkim 
sukces  firmy,  organizatorzy 
postanowili  zwiększyć  pulę 
nagród  i  dodatkowo  rozloso
wano  nagrody  pocieszenia 
—  100 zestawów  kaw  Mokate 
Cappuccino. 

(ws) 
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VAKANTI E B E U RS '97 
C)d  7—12  stycznia  1997  roku  województwo  bielskie  prezen

towało  się  na  Międzynarodowych  Targach  Turystycznych 
„Vakantiebeurs  '97"  w  Utrechcie. 

W  targach  wzięło  udział  około  1300  wystawców  ze  100 
regionów. O ogromnym  zainteresowaniu  publiczności  świadczy 
liczba  sprzedanych  biletów  oszacowana  na  150  tysięcy.  Targi 
w Utrechcie są największą pod  względem  liczby odwiedzających 
imprezą  tego  typu  w  Europie. 

Ekspozycja  województwa  bielskiego  —  6 m2,  rozmieszczona 
była  w  ramach  polskiego  stoiska  o  powierzchni  120m2.  Kraj 
nasz promowano  hasłem:  „Polska  —  naturalny  wybór".  Natu
ralnie  nie  zabrakło  na  targach  Ustronia,  który  prezentował 
swoje walory  obok  BielskaBiałej,  Andrychowa,  Zawoi  i  Miló 
wki.  Dla  potencjalnych  klientów  przygotowano  oferty  po
szczególnych  obiektów  hotelarskich  zawierające aktualne  ceny, 
opis ich standardu  i uroków  miejscowości, a także  foldery miast 
i  gmin  biorących  udział  w  ekspozycji.  Wśród  odwiedzających 
przeprowadzono  ankietę, z której wynikało, że obecnie najwyżej 
cenione  są  miejsca  dające możliwość  bezpośredniego  kontaktu 
z  przyrodą  oraz  zwiedzanie  zabytków.  Jeśli  chodzi  o  rejon 
województwa bielskiego,  to największym powodzeniem  cieszyły 
się oferty  uwzględniające aktywny  wypoczynek,  taki jak  turys
tyka  górskopiesza,  narciarstwo,  jeździectwo,  sporty  wodne 
oraz  oferta  agroturystyczna. 

Targi  odwiedzili  dyplomaci  z wielu  krajów, a gośćmi  naszego 
stoiska  byli między  innymi: vce prezes  Urzędu  Kultury  Fizycz
nej  i  Turystyki  w  Warszawie  —  Jan  Błoński  oraz  dyrektor 
Polskiego  Ośrodka  Informacji  Turystycznej  w  Amsterdamie 
—  Maria  Radecka.  (mn) 

Z IMA  NA  WESOŁ O 
29 dzieci  wzięło  udział  w  zawodach  rekreacyjnych  „Zim a  na 

Wesoło"  zorganizowanych  29  stycznia  przez  miasto  na  stadio
nie Kuźni  Ustroń. Zmagano się w takich  konkurencjach jak  bieg 
na  czas  z  sankami,  rzut  do  celu,  pokonywanie  z sankami  toru 
przeszkód.  Pod  czujnym  okiem  sędziów  przede  wszystkim 
starano  się  osiągnąć jak  najlepszy  wynik,  czyniono  to  jednak 
z  pogodą  ducha,  nie  brakowało  sytuacji  humorystycznych. 
Wiele  upadków,  błędy  na  torze  przeszkód,  czy  niecelne  rzuty 
śnieżką  nikogo nie zniechęciły. Po zawodach  zaproszono  wszys
tkich  uczestników  zimowej  zabawy  na  coś  słodkiego  i  gorącą 
herbatę  do  kawiarni  na  basenie  kąpielowym. 

Wyniki :  klasy  I—III :  dziewczęta:  1.  Elżbieta  Stec,  2.  Aneta 
Granda, 3. Monik a Niedziela, chłopcy:  1. Jurek Gazurek, 2. Arek 
Granda,  klasy  IV—VI :  dziewczęta:  1.  Edyta  Dulęba,  2.  Teresa 
Kamińska,  3.  Zofi a  Kamieniarz,  chłopcy:  1.  Łukasz  Jarka, 
2.Andrzej  Marek , 3. Marek  Golisz, klasy VII—VIII :  dziewczęta: 
1. Magda  Kamińska,  2.  Gabriela  Mach,  chłopcy:  1.  Arkadiusz 
Pyra,  2.  Krzysztof  Kulczyk.  (ws) 

Fot.  M.  Niemiec 

HARNASI A 
Na  zaproszenie  Chrześcija

ńskiej  Fundacji  „Życi e  i  Mi 
sja",  do  Ustronia  przyjechali 
aktorzy  Teatru  Lalek  „Bania
luka"  z  BielskaBiałej.  Spek
takl  zatytułowany  „Zbójecka 
opowieść"  wystawiono  we 
wtorek,  28  stycznia,  w  siedzi
bie  Fundacji  przy  ul.  9  Lis
topada. 

Impreza  w samym  centrum 
miasta,  wstęp  bezpłatny,  pro
fesjonalni  aktorzy,  zabawy, 
dziecięcy  repertuar,  bufet  na 
miejscu.  Dlaczego  więc  sala 
wypełniona  była  tylko  do  po
łowy? 

Starsze  i  młodsze  dzieci 
oraz  rodzice,  którzy  wybrali 
się  na  spektakl  nie  żałowali. 
Aktorzy  ubrani  w  regionalne 
stroje  przedstawili  historię 
zbójników.  Ich  pokrzykiwa
nia,  nawoływania  i  dowcipy 
wzbudzały  śmiech na  widowni. 

Gwarowy  tekst  i fabuła  sztuki 
przybliżyły najmłodszym  lege
ndę  o  zbójnikach  grasujących 
na  Żywiecczyźnie.  Zaczęło  się 
od  stwierdzenia,  że  nic  się  nie 
„ łopłaco"  i dlatego  trzeba  się 
chwycić  zbójnickiego  fachu. 
Nie brakło  współczesnych  ak
centów  jak:  demokratyczny 
wybór  harnasia,  demokraty
czne  kłótnie  i  bójki,  a  także 
obrabowanie  kupca  przeno
szącego  przez  granicę  gorzoł
kę i tytoń. Z jednej z historyjek 
można  się  było  dowiedzieć, 
dlaczego  w  Beskidach  nie 
dzieli  się  niczego  po  równo, 
tylko  sprawiedliwie. 

Ci,  którzy  przyszli  obejrzeć 
„Zbójnicką  opowieść"  bawili 
się  świetnie,  pozostali  mogą 
mieć nadzieję, że teatr  „Bania
luka"  przyjedzie  jeszcze  do 
Ustronia. 

(mn) 

URODA  LALE K 

Fot.  W. Suchta 

„ W  świecie  bajk i"  to  tytuł 
wystawy  odbywającej  się 
w  Oddziale  Muzeum  Zbiory 
Marii  Skalickiej.  Eksponaty 
pochodzą  z  katowickiego  Te
atru  Lalki  i  Aktora  „Ate
neum".  Do  17 lutego  oglądać 
można  elementy  czterech  in
scenizacji  z aktualnego  i  daw
niejszego  repertuaru  teatru: 
baśni  „ O  medyku  Feliksie" 
Piotra Tomaszuka,  „Król a  Je
leni" Carla Gozziego,  przypo
wieści  scenicznej  Edmunda 
Wojnarowskiego  „Ondrasz
ku,  Ondraszku"  oraz  „Ptaka 
szczęścia"  Bożeny  Janik. 
Twórcy  prezentowanych  sce
nografii  to  znani  i  cenieni  ar
tyści:  Jerzy  Zitzman,  Aloi s 
Tomanek,  Łukasz  Kieferling 
i  Alicj a  Chodyniecka  —  Ku
berska.  Koncepcja  wystawy, 

której  autorami  są  Elżbieta 
Żelezik  i  Zbigniew  Mędrala 
z  Teatru  Ateneum,  ma  poka
zać  różne  techniki  stosowane 
przez  teatry  lalkowe,  zarówno 
klasycznych:  marionetka,  pa
cynka,  kukła,  jak  i  bardziej 
oryginalnych. 

Renata  Chudecka  z  Teatru 
Ateneum  powiedziała  nam,  że 
szczególnie  dla  dzieci,  wysta
wa  jest  okazją  do  poznania 
tego  scenicznego  gatunku  i je
go  ogromnych  możliwości 
w  kreowaniu  świata  wyobra
źni. Twierdzi  też, że z  czystym 
sumieniem  ekspozycję  można 
polecić  także  dorosłym,  któ
rzy  rzadko  bywają  na  przed
stawieniach  lalkowych  i  nie 
mają  możliwości,  by  docenić 
ich  plastyczną  urodę. 

(mn) 
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Uroczysta  atmosfera, eleganckie  panie  i panowie,  autentycz
ny  szampan  i  piękne  zdjęcia,  to  najkrótsza  charakterystyka 
wernisażu  wystawy  „Ustroń  w  fotografii  Marka  i  Andrzeja 
Więcławków",  który  odbył  się  24  stycznia  1997  roku. 

Ekspozycję  przygotowano  w  związku  z  obchodami  40lecia 
nadania  Ustroniowi  praw  miejskich  i  trzeba  powiedzieć,  że  na 
kilkudziesięciu  fotografiach  zgromadzonych  w  Muzeum  Hut
nictwa  i Kuźnictwa  nasze  uzdrowisko  prezentuje się  wspaniale. 
Podziwiali je goście  z NeukirchenVluyn,  przedstawiciele  władz 
wojewódzkich  z BielskaBiałej, przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Franciszek  Korcz,  burmistrz  Kazimierz  Hanus,  proboszcz 
parafii  pw.  ap.  Jakuba  Henryk  Czembor,  radni  i  mieszkańcy 
miasta. 
Lidi a  Szkaradnik  powiedziała  na  wstępie: 
Można  by  rzec,  że  ta  wystawa  nie  jest  dla  ustroniaków,  bo 
zachodzące  zmiany  śledzimy 
na  bieżąco  i  doceniamy  uroki 
miejsca, w którym żyjemy. Jest 
to  jednak  wrażenie  złudne. 
Chodzimy  ciągle  tymi  samymi 
ścieżkami,  jesteśmy  zabiegani, 
nie  rozglądamy  się  i  to  co  wi
dzimy  na  fotografiach  niejed
nego  ustroniaka  może  zadzi
wić, zwłaszcza,  że miasto  stale 
się  rozbudowuje  i  pięknieje 
z  dnia  na  dzień. 

Kazimierz  Hanus  otwiera
jąc wystawę  zauważył,  że  oko 
fotografa  jest  bardzo  wścibs
kie  i  potrafi  uchwycić  rzeczy 
na  ogół  nie  dostrzegane.  Bar
dzo  istotną  kwestią  jest  rów
nież  tworzenie  za  pomocą  ap
aratu  dokumentu  istotnego 
dla historii. Pokazującego rze
czy,  budynki,  krajobrazy 
utrwalone  o  określonej  porze  roku,  dnia  i  zachowującego  je 
dla  nas.  Gościom  przyjeżdżającym  do  Ustronia  zdjęcia 
te  dają  możliwość  ogólnego  zapoznania  się  z  charakterem 
miasta  i  konfrontacji  swoich  spostrzeżeń  ze  spojrzeniem  foto
grafików. 

Andrzej  Więcławek  nie  chciał,  jak  się  wyraził,  przemawiać 
i  serdecznie  zaprosił  wszystkich  do  obejrzenia  wystawy.  Zwie
dzający  z  zainteresowaniem  oglądali  fotografie  i  żywo  je 
komentowali.  Według  opinii  wielu  osób  ekspozycja  cieszyć  się 
będzie dużym  powodzeniem  zarówno  wśród  mieszkańców,  jak 
i wczasowiczów,  kuracjuszy  i turystów  odwiedzających  Ustroń. 

(mn) 

Andrzej Więcławek  fotografuje od  kilkudziesięciu  lat,  znany 
jest nie tylko w ustrońskim  środowisku,  ale też daleko poza  nim. 
Prowadzi  firmę  „Avex"  wydającą  widokówki  i  kilka  tysięcy 
tych  miniaturowych  folderów  naszego  miasta  rozsyłanych  jest 
co  roku  do  wielu  miejsc  w  kraju  i  za  granicą.  Jest  także 
obieżyświatem,  zwiedził  wiele  krajów,  a  owocem  tych  podróży 
jest  olbrzymia  liczba  fotografii  przedstawionych  na  licznych 

NeukirchenVluyn 
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wystawach.  Poprosiliśmy  Andrzeja  Więcławka  o  kilk a  słów  na 
temat  jego  twórczości: 
Czy  po  obejrzeniu  i  sfotografowaniu  najciekawszych  miejsc  na 
kuli  ziemskiej,  Ustroń  jest  jeszcze  interesujący  dla  pana? 
Oczywiście.  Bardzo  trudno  jest  zrobić  dobre  zdjęcie,  także 
Ustroniu.  Musi  być  odpowiednia  pogoda,  widoczność,  światło. 
Gdy  są  spełnione  te  warunki  biorę  aparat  i  jadę  w  plener, 
najdalej do  Wisły  lub  Brennej. 
Czy  beskidzkie  krajobrazy  nie  są  zbyt  monotonne  po  obejrzeniu 
na  przykład  panoramy  Wielkiego  Kanionu  Kolorado? 
Dla  mnie  nie.  Zawsze  można  znaleźć  coś  interesującego. 
Na  czym  polega  trudność  wykonania  dobrego  zdjęcia? 
Jeśli  chodzi  o  rodzaj  zdjęć  prezentowanych  na  tej  wystawie, 
przede  wszystkim  dobra  pogoda.  Pokażę  to  na  przykładzie 
zdjęcia z ratrakiem  zrobionego  na  Czantorii.  Rzadko  się  zdarza 

taki  cumullus,  ten  właśnie  błę
ki t  nieba  i  interesujący  ele
ment  na  pierwszym  planie. 
Trzeba  znaleźć  taką  kompo
zycję,  trafić  na  nią. 
Prezentowane  zdjęcia  nie  są 
retuszowane,  podbarwiane? 
Nie,  tego  się  nie  da  zrobić. 
Takie  zabiegi  stosowane  są 
przy  widokówkach.  Wtedy 
można  obrobić  zdjęcie  na 
komputerze, dodać  trochę  ko
loru,  czy  wyeliminować  zbęd
ny  element,  taki  jak  słup  czy 
lini a  wysokiego  napięcia. 
Wracając  do  fematu  dobrego 
z d j ę c i a,  co  joc7C7.e jca;  fv>trTrh 
ne?  Doświadczenie: 
Tak  z  pewnością.  Ja  robię 
zdjęcia od  1945 roku  i wiele lat 
praktyki  musiało  mnie  czegoś 
nauczyć. 

Co  by  pan  radził  młodym  adeptom  sztuki  fotograficznej? 
Radziłbym  kupić  aparat,  ale  nie  ten  „idioten  camera",  tylko 
taki,  na  którym  coś  trzeba  ustawić.  Automaty  są  bardzo 
pożyteczne i gdy wybieram  się gdzieś prywatnie,  to nie  zabieram 
ciężkiego sprzętu. Mały,  kieszonkowy  aparacik jest  niezawodny 
przy  fotografowaniu  towarzystwa,  ale  tylko  wtedy. 
Czy  ma  pan  jakiś  ulubiony  temat  do  zdjęć? 
Teraz  nie.  Kiedyś  najbardziej  lubiłem  fotografować  wschody 
i  zachody  słońca,  potem  był  okres  zdjęć  nocnych  i  to  można 
będzie  zobaczyć  na  następnej  wystawie.  Pokażę  na  niej  między 
innymi  Las  Vegas  nocą. 
Proszę  powiedzieć  coś  na  temat  wystawy,  która  odbędzie  się 
w  kwietniu? 
Przedstawię  na  niej  wybrane  zdjęcia  z  wszystkich  moich  po
dróży. Miałem  kilka wystaw tematycznych, na przykład  Amery
ka  Południowa  czy  Indie,  a  teraz  chcę  pokazać  wszystko  co 
mam.  Będzie  można  podziwiać  krajobrazy  z  Peru,  Boliwii , 
Wietnamu,  Indii,  Meksyku,  Brazylii  i  wielu  innych  krajów. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monika  Niemiec 

Podczas  uroczystej  sesji  Rady  Miejskiej z okazji 40.  rocznicy 
nadania  Ustroniowi  praw  miejskich  Peter  Wermke,  burmistrz 
partnerskiego  miasta  NeukirchenVluyn,  przekazał  władzom 
Ustronia  flagę NeukirchenVluyn,  a także mówił o  tegorocznym 
jubileuszu  swego  miasta. 
—  Co  prawda  miastem  jesteśmy  dopiero  od  16  lat,  ale  i  my 
w tym  roku  będziemy  obchodzić  ważny jubileusz —  powiedział 
Peter  Wermke.  —  Vluyn,  starsza  część  naszego  miasta  istnieje 
już  700  lat,  co  stwierdzono  na  podstawie  udokumentowanych 
wzmianek.  Jubileusz  przypada  w  tym  roku.  Z  tej  okazji 
zaplanowano wiele imprez,  które chcielibyśmy  obchodzić z goś
ćmi  z naszych  partnerskich  miast. Już dziś zapraszam  przewod
niczącego  Franciszka  Korcza  i burmistrza  Kazimierza  Hanusa 
na  uroczystość  Święta  Przyjaźni,  która  odbędzie  się 28  sierpnia 
1997  r. 

OKIE M  FOTOGRAFA 

Fot.  W.  Suchta 



:MATY 

I ol.  W.  Suchla Odwilż. 

J e ś l i  c h c e s z  p o m ó c . . . 
...ubogim,  potrzebującym i podzielić  się  swym  sercem,  zainteresuj  się 
fundacją  Św. Antoniego  z siedzibą  w  Ustroniu. 

Swoją  opieką  Fundacja  pragnie  otoczyć  dzieci  najuboższe,  opusz
czone;  rodziny  wielodzietne,  znajdujące  się w trudnych  warunkach 
materialnych  z  terenu  Ustronia. 
Chcemy wyjść z pomocą  i innym,  którzy  naszego wsparcia  potrzebują. 
Za okazane zrozumienie i wyjście naprzeciw naszym zamierzeniom  oraz 
jakąkolwiek  ofiarność  serdecznie  dziękujemy. 
Konto:  BSK  o/Ustroń  10501096  103487435 

KLINIK A 

im .  prof .  Meissner a 
Ustro ń  Zawodzi e 
ul . Sanatoryjn a  5 pok . 130 
(Budyne k  Zakład u  Przyrodoleczniczego ) 

O R T O D O N C J A  —  aparat y  stał e  i  ruchom e 
S T O M A T O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A  —  le
czeni e  choró b  przyzębia ,  paradontoz y 
PEDODONCJ A  —  stomatologi a  dziecięc a 
PROTETYK A  ESTETYCZNA  —korony ,  mos 
t y  protetyczne ,  protez y  tradycyjn e  i  nowe j 
generacji ,  protez y  natychmiastow e 
C H I R U R G I A 
LASEROTERAPI A 

Odpłatnoś ć  rataln a  —  do  dwóc h  lat . 
Czynne :  poniedziałek—piąte k  —  9.00—18.00 

sobot a  —9.00—13.00 
Tel ,  543534  w e w .  640 

ot.  A . Suchla  i 

OGŁOSZENI E 
Zarząd  Miasta  Ustronia 

Rynek  1,  tel.  542609 

ogłasza  przetarg  nieograniczony 
1.  na wykonanie remontów cząstkowych dróg wojewódzkich i miejskich 
na terenie Ustronia masą mineralnobitumiczną  oraz emulsją asfaltową 
i  grysami 
2.  na wykonanie remontów cząstkowych dróg wojewódzkich i miejskich 
z kostki  kamiennej 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  30.06.1997 r. 
Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  jest 
wniesienie wadium  w wysokości  2.000 zł w kasie  UM  najpóźniej do 
13.03.1997  r. do  godz.  9.00  (dot.  tylko  zadania  nr  1). 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w Wydziale  TechnicznoInwestycyjnym 
Urzędu  Miejskiego, pok.  32 w godz. od  7.00 do  15.00 w dni  robocze. 
(tel.:542609). Cena formularza wynosi  10 zł. (dot. tylko zadania nr  1). 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę,  należy  żożyć  w Urzędzie 
Miejskim w Ustroniu  (I piętro, pok. 32) w terminie do  13.03.1997 r. do 
godz.  9.00 
Koperta  powinna  być  oznaczona: 
„remonty  cząstkowe  dróg  miejskich i wojewódzkich —  przetarg" 
Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z oferentami jest  Naczel
nik Wydziału TechnicznoInwestycyjnego mgr inż. Andrzej Siemiński 
(tel.  542609) 
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  UM  w  sali  sesyjnej nr  24  w  dn. 
13.03.1997  r.  o  godz.  12.00. 
W  przelargu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy: 
1)  spełniają  wymogi  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. 
2)  spełniają  wymogi  określone  w  art.  22  Ustawy  o zamówieniach 
publicznych. 

OGŁOSZENI E 
Zarząd  Miasta  Ustronia 

Rynek  1,  tel.  542609 

ogłasza  przetarg  nieograniczony 
na  odnowienie  oznakowania  poziomego  ulic i dróg  w  Ustroniu 

1.  Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  30.04.1997 r. 
2.  Formularz  zawierający  specyfikę  istotnych  warunków  zamówie
nia można odebrać osobiście w Wydziale TechnicznoInwestycyjnym 
Urzędu  Miejskiego, pok.  32 w godz.  od  7.00 do  15.00 w dni  robocze, 
(tel.:  542609).  Cena  formularza  wynosi  1 zł. 
3.  Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę, należy  złożyć w  Urzędzie 
Miejskim w Ustroniu  (I piętro, pok. 32) w terminie do  13.03.1997 r. do 
godz.  9.00 
Koperta  powinna  być  oznaczona:  „przetarg  na  oznakowanie  pozio
me".  Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału  TechnicznoInwestycyjnego  mgr  inż.  Andrzej 
Siemiński  (tel.  542609) 
4.  Otwarcie  ofert nastąpi w siedzibie  UM  w sali  sesyjnej nr  24 w dn. 
13.03.  1997 r.  o  godz.  13.30. 
5.  W  przetargu  mogą  brać  udział  wykonawcy,  którzy: 

1)  spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych  warunków 
zamówienia. 

2)  spełniają  wymogi  określone  w art.  22 Ustawy  o  zamówieniach 
publicznych. 

U Z D R O W I S K O W Y  Z A K Ł A D 
P R Z Y R O D O L E C Z N I C Z Y 

Ustroń ,  ul .  Sanatoryjn a  1,  tel .  543534  w .  360 
w  okresie  ferii  zimowych  tj. do  dnia  22  lutego  zaprasza  na 

baseny  solankowe 
c z y n n e  p o n i e d z i a ł e k — p i ą t e k  w  g o d z .  13 .00—20.00 
z  m o ż l i w o ś c i ą  r e z e r w a c j i  d l a  g r u p  z o r g a n i z o w a 

n y c h  o g o d z .  13.00,  14.00.  15.00, 
s o b o t a — n i e d z i e l a  w  g o d z .  12 .00—19.00 
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Ogłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dy
wanów,  tapicerki  meblowej  i sa
mochodowej. Ustroń, ul. Chałup
nicza  39. Tel.  543839. 

Szukam  lokalu  na  małą  gas
tronomię  w  Ustroniu  lub Wiśle. 
Tel.  (049)  702372514. 

Matematyka—korepetycje.  Każ
dy  zakres,  skutecznie.  Tel.  (033) 
544762. 

Wynajmę  dom w  Hermanicach. 
Tel. grzecznościowy  543455. 

Sprzedam 
544520. 

toyotę  starlet.  Tel. 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej 

nr  1 w Ustroniu  w imieniu  Grona 
Pedagogicznego  oraz  Uczniów 
dziękuje  Rodzicom,  Wszystkim 
Przyjaciołom,  Sponsorom,  dzięki 
którym  zorganizowano  kolejny, 
wspaniały  „Bal  Szkolny".  Całość 
funduszu z balu  przeznaczono na 
pomoce  naukowe.  Zapraszamy 
już  dziś  na przyszłoroczny  „Bal 
Szkolny. 

HOTE L 
JASKÓŁK A 

Ustroń,  ul. Zdrojow a 10. 
tel.  541559,  541587, 

544840,  tel./fax  542929 

APTEKA 

ul .  Sanatoryjn a  7 
Ustro ń 

te l .  544658,  542307 
w e w .  479, 

pawi lon  Zakładu 
Przyrodoleczniczego 

zaprasz a  cał y  tydzie ń 
nawe t  w  NIEDZIELĘ 

9 . 0 0 — 1 9 . 00 

Hur town i a 

RSP „JELENICA " 
^   Us t rońHerman ic e 

.  "   .  u l . S k o c z o w s k a  76, t e l . / f a x  543201 
o f e r u j e : 

artykuły  spożywcze  —  1500  pozycji,  oraz: 
piwa,  wina,  szampany,  napoje,  papierosy 

Zapewniamy  dogodny  dojazd,  szybką  i  miłą  obsługę  oraz 
bardzo  niskie  ceny!!! 

Na życzenie klienta towar dowozimy własnym transportem do  20  km  w tej samej cenie. 
Godziny  otwarcia  od poniedziałku  do  soboty  7.00—19.00 

Klientów indywidualnych  zapraszamy  zaś do nowo otwartego sklepu 
obok  hurtowni  z cenami  pólhurtowymi 

Od  poniedziałku  do soboty w godz.  6.00—19.00 
P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę ! 

DYŻURY  APTEK 
D o  8  lu teg o  — a p t e k a  w  N ie rodz im iu . 
8—15  l u teg o  — a p t e k a  na os .  M a n h a t a n . 
Prze jęc i e  dyżur u  nas tępu j e  o godz .  8.00. 

ZUKiM  Dział  Oczyszczania  Miasta  zakup i  koparko 
ładowark ę  ty p K406 .  Ofer ty  z  ceną  prosimy  składać 
w  termin ie  do 14 dni  od daty  ukazania  się ogłoszenia. 

Nauczyciele  leż mają  ferie.  Fot. G. Winiarska 

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

stawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Najstraszliwsze  tarantule  i skorpiony  świata  z kolekcji  prywatnej, 

(żywe  okazy)  (do 15.02.) 
—  Ustroń w Barwnej  Fotografii  Andrzeja  i Marka  Więcławków. 
—  Wystawa  rysunków  A. Mleczki. 
Muzeum  czynne  we wtorki  od  9—16,  od  środy  do piątku  w  godz. 
9.00—14.00,  soboty  od  9.00—13.00.  Inne  terminy  zwiedzania  do 
uzgodnienia po wcześniejszym  zgłoszeniu. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja  68, tel. 542996 
—  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej — dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze zbiorów 

Marii  Skalickiej). 
—  Wystawa  malarstwa  Iwony  DzierżewiczWikarek. 
—  Świat  bajki — wystawa  lalek  z Teatru  Ateneum. 
—  Zajęcia plastyczne dla dzieci w czasie ferii zimowych  (wtorki,  środy 

i  czwartki, w godz.  10.00—12.30;  trzeba  przynieść  ze sobą  własne 
materiały. 

Oddział  czynny  we wtorki  od  9—18,  w  środy  i  czwartki  od  9—14 
w piątki  i soboty od 9—13. 

Miejski  Dom  Kultury  „P rażakówka",  tel.  542906 
6.02.  czwartek  10.00 do 14.00  Filmy  dla  dzieci  (bajki) 
7.02. piątek  10.00 do 14.00  Filmy dła młodzieży 

Galeria  Sztuki  Współczesnej na „Gojach" B&K  Heczkowie, 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 

Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych  (9 Listopada 2) 
(Galeria  czynna  codziennie  oprócz  sobót  i niedziel  w godz.  9—17). 

Klu b  Młodzieżowy  (budynek  Chrześcijańskiej  Fundacji  „Misj a 
i  Życie",  ul. 3 Maja,  tel. 544522). 

Klub Języka  Angielskiego.  Spotkania  w środy  o godz.  15.30. 
Klub Sportowy.  Spotkania  w poniedziałki  o godz.  16.00 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia  stałe w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych. 

Imprezy kulturalne 
5—7.02.97  godz.  10.00  Warsztaty  plastyczne  pod  kierunkiem  J. Gol

ca.  — Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
7.02.97  godz.  17.00  Spotkanie z Józefem Golcem, autorem  „Cieszyńs

kiego  Słownika  Gwarowego"  i  „Słownika  Biograficznego 
Ziemi  Cieszyńskiej" — Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

8.02.97  godz.  14.00  Karnawałowa  zabawa  dla  dzieci.  Konkurs  na 
najzabawniejsze przebranie.  Wstęp wolny. — Pub  „Groń", ul. 
3  Maja  134  (obok  Czantorii),  tel. 542528. 

10.02.97  godz.  17.00  Klub  Propozycji.  Wspomnienia o Domu  Kultury 
„Prażakówka" w relacji H. Kójmy  i M. Żyromskiego.  —  Od
dział  Muzeum,  ul. 3 Maja 68. 

Sport 
4—15.02.97  godz.  10.00  2 Otwarte Mistrzostwa  Unii Wolności w nar

ciarstwie  i  snowbordzie  z  cyklu  „Po zdrowie  do  Ustronia 
—  (Czantoria,  Poniwiec,  Palenica) 

15.02.97  godz.  9.00 Puchar Burmistrza Ustronia w Wyciskaniu  Leżąc. 
— DW  „Orlik " 

  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny) 

Zima w Kinie 
5—6.02  16.00  Dzwonnik  z Notre  Dame 

18.45  Nieuchwytny  (Glimmer  Man) 
21.00  Tunel 

7—13.02  16.00  Matylda 
18.45  Wirus 
21.00 Fan 

Kino nocne: 
06.02.97 
13.02.97 

2230  Okup 
22.30  Emma 

UWAGA :  Dom y wczasowe , hotel e  itp . —afisz e z programa 
mi impre z odebra ć możn a bezpłatni e w Centralne j 
Informacj i  Turystycznej ,  Ryne k  2, tel .  542653. 
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Nakłade m Sejmik u Samorządoweg o  i Urzędu Statys 
tyczneg o  w  BielskuBiałe j  ukazał a  się  publikacj a 
„Podstawow e  dane  o  gminac h  i  województwie" , 
z które j  przedrukowujem y  dane dotycząc e  Ustronia . 

NAKŁAD Y  INWESTYCYJNE  USTRONIA 

Udział 

Wyszczególnienie  1994  1995 
w  województwie 

Wyszczególnienie 

1994  1995 

Nakłady  poniesione  przez  urząd  gminy 
w  tym  ważniejsze  kierunki 
inwestowania: 

rolnictwo  0,0  0,0  0,0  0,0 
gospodarka  komunalna  1427,7  1540,5  3.2  6,0 
gospodarka  mieszkaniowa  0,0  0,0  0,0  0,0 

oświata  i  wychowanie  182,8  117,1  2,6  1,2 
ochrona  zdrowia  97,4  402,7  7,6  34,9 

Nakłady  na  ochronę  środowiska 
i  gospodarkę  wodną  304,7  161,9  0,5  0,5 

P O D S T A W O W E  DAN E  STATYSTECZN E 
O  USTRONI U 

Wyszczególnienie  1994  1995 

1995 

Wyszczególnienie  1994  1995 
1994 
=  100 

Udział 
w  % 

Miejsce Wyszczególnienie  1994  1995 
1994 
=  100 

w województwie 

Powierzchnia  ogólna  w  km2  59  59  100,0  1,6  27 

Ludności  ogółem  15783  15793  100,1  1,7  11 

w  tym:  kobiety  8410  8420  100,1  1,8  1 

kobiety  na  100 mężczyzn  114,1  114,2  X  X  1 

Ludność  w wieku:  (w  1. bezwzględ
nych) 

przedprodukcyjnym  4097  3974  97,0  1,5  16 

produkcyjnym  9460  9548  100,9  1,8  11 
poprodukcyjnym  2226  2271  102,0  1,8  11 

Ruch  naturalny  na  1000  ludności: 
urodzenia  10,1  8,8  X  X  59 

zgony  9,0  10,0  X  X  23 

przyrost  naturalny  1,1   1 ,2  X  X  58 
saldo  migracji  0,9   1 ,6  X  X  52 

Pracujący według  EKD  5314  5374  101,1  2,5  9 
przemysł  1617  1753  108,4  1,9  10 

budownictwo  430  362  84,2  2,9  7 

rolnictwo  i  łowiectwo  153  129  84,3  2,9  12 

handel  i  naprawy  642  768  119,6  3,8  6 

Bezrobotni  zarejestrowani  ogółem  460  429  93,9  1,0  32 
w tym:  pozostający  bez  pracy 

powyżej  roku  123  89  72,4  0,7  42 

bez prawa  zasiłku  145  114  78,6  0,7  40 

Udział  bezrobotnych  w  ogólnej  liczbie 

ludności  w  wieku  produkcyjnym  %  4,9  4,4  X  X  58 

Powierzchnia  użytków  rolnych  w  ha  2258  2409  106,7  1,3  36 

Lasy  w  ha  2774  2779  100,2  2,0  21 

Liczba  indywidualnych  gospodarstw 
rolnych  515  X  1,0  43 

Liczba  indywidualnych  działek  rolnych  985  X  1,7  22 

Jednostki  zarejestrowane  w  systemie 
REGON  1243  1404  113,0  2,5  10 

przemysł  188  209  111,2  1,8  13 
budownictwo  123  141  114,6  2,3  10 
handel  i  naprawy  504  545  108,1  2,7  9 
transport,  składowanie,  łączność  95  97  102,1  2,3  10 
sektor  publiczny  23  23  100,0  2,8  7 
sektor  prywatny  1220  1381  113,2  2,6  10 

Fot.  W.  Suchta 

Drogi  lokalne miejskie i  gminne  w  km  87  87  100,0  1,8  2,1 
w  tym  o  nawierzchni  twardej  w  km  74  74  100,0  2,0  20 
remonty  dróg  w  km  4,0  9,0  225,0  0,3  48 

Sieć gazowa  w  km  123,2  123,4  100,2  2,3  21 

Sieć wodociągowa  w  km  68,5  68,3  99,7  2,1  21 

Sieć kanalizacyjna  w  km  38,2  39,5  103,4  4,6  8 

Abonenci  telefoniczni  1401  2409  171,9  2,4  8 

Abonenci  telewizyjni  4596  4588  99,8  2,1  9 

Abonenci  radiowi  6504  6103  93,8  2,6  9 

Placówki  pocztowotelekomunikacyjne  4  4  100.0  2,5  11 

Zasoby  mieszkaniowe  zamieszkane 
ogółem  4874  4919  100,9  1,9  10 

Mieszkania  oddane  do  użytku  ogółem  49  44  89,8  3,0  5 
sektor  publiczny  — 

sektor  prywatny  49  44  89,8  3,1  5 

Targowiska  stałe  1  1  100,0  1,8  15 
pow.  sprzedażowa  targowisk  w  m2  506  3580  707,5  3,2  10 

Przedszkola  ogółem  7  7  100,0  2,2  13 
oddziały  przedszkolne  przy  szkołach 
podstawowych 
dzieci  objęte wychowaniem  przed
szkolnym  470  480  102,1  1,9  10 
nauczyciele  pełnozatrudnieni  38  37  97,4  2,0  10 

Szkoły  podstawowe  5  5  100,0  1,3  30 
uczniowie  2105  2003  95,2  1,6  13 
nauczyciele  pełnozatrudnieni  133  126  94,7  1,7  12 

Szkoły  ponadpodstawowe  6  9  150,0  3,0  10 
uczniowie  982  1058  107,7  1,6  12 

nauczyciele  pełnozatrudnieni  28  33  117,9  1,1  15 

Łóżka  w  szpitalach  ogólnych  480  480  100,0  9,4  5 

Przychodnie  3  4  133,3  2,9  7 

Ośrodki  zdrowia 

Apteki  i punkty  apteczne  3  4  133,3  2,4  10 

Lekarze  30  28  93,3  1,6  10 

Lekarze  dentyści  6  7  116,7  2,2  10 

Pielęgniarki  104  101  97,1  2,4  8 

Osoby  objęte pomocą  społeczną  603  623  103,3  1,6  16 

Świadczenia  pomocy  społecznej w tys. zł  237,5  387,7  163,2  1,4  18 
w  tym  pokrywane  z  budżetu  gminy  124,0  158,3  127,7  1,8  11 

Placówki  biblioteczne  6  6  100,0  2,1  17 

Księgozbiór  w  tys.  woluminów  96,8  97,7  100,9  3,1  7 

Czytelnicy  7406  7026  94,9  4,4  4 

Kina  stałe  1  1  100,0  5,6  6 

Obiekty  noclegowe  turystyki 
i  wypoczynku  62  64  103,2  13,9  2 

Miejsca  noclegowe  6114  6894  112,8  19,6  1 

Korzystający z  noclegów  148820  130362  87,6  21,0  1 
w  tym  cudziziemcy  12652  11350  89,7  15,9  3 

Dochody  budżetu  gminy  w  tys.  zł  6228,2  7601,3  122,0  1,7  9 
na  1 mieszkańca  w  zł  394,6  481,3  X  X  19 

Wydatki  budżetu  gminy  w  tys.  zł  7025,4  7735,9  110,1  1,7  9 
na  1 mieszkańca  w zł  445,1  489,8  X  X  20 
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JMS  
Af 

Puchar  Czantorii  w slalomie.  Fot.  W. Suchta 

H O T E L 
JASKÓŁK A 

U S T R O Ń 
u l .  Z d r o j o w a  l O 

tel.  541559, 
541587,  544840, 

tel./ fax  542929 
Z A P R A S Z A  d o 

  CENTRUM ODNOWY 
BIOLOGICZNEJ 

sauna 
solar ium 

siłownia 
Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem. 

*  KAWIARNI 
mmm  z  d y s k o t e k ą  ( c o d z i e n n i e 

w  godz.  18 24), 
dancingi  z  muzyką  na 
żywo  (każda  sobota 
w  godz.  19.00  l.OO 

!  lílIUllIiHlllíli l  isiiplpii::! 

Roztomili ustróniocy 
Pomyśleliście sie, ludeczkowie złoci, że oto niedowno minyla  sztyry

catka, jako  Ustroń je  miastym?  Nó,  Ustroń już  je  straszecznie  downo, 
piyrszy  roz je  o nim spómniarte w papiórach kansikej  w tysións  trzysta 
pióntym roku, ale od sztyrycaci  roków ustróniocy mogóm o sobie prawić, 
że sóm miastowi.  Nie  wiym czymu,  ale moc  ludzi se myśli,  że  miyszkać 
w mieście je  wiynkszy  hónor jako  na wsi, po naszymu  na dziedzinie.  Jak 
w mieście je  tak dobrze,  tóż  czymu  miastowi jak  jyny  mogóm i majóm 
chwile wolnego czasu, zaroz uciekajóm z miasta na dziedzinę dychnóć se 
świyżym  luftym.  Nó,  na  to by  wychodziło,  że jak  z Katowic jadom  do 
Ustrónio, to jadóm z miasta do miasta, ale dycki  luft w Ustroniu je  lepszy 
niż  w Katowicach. Pón general Ziyntek  też  dobrze  o  tym  wiedziol, tóż 
kozol na Zowodziu postawić szpitol  i sanatoryje, a jeszcze  ku  tymu dómy 
wczasowe na Zowodziu  i w Jaszowcu,  coby se  ludzie z Górnego Śląska 
mógli  tu  przijechać  i sie  wyspoczywać,  a przi  tym  też  sie  polyczyć. 
Wszycko  to pasowało, jak  Ustroń był pod  województwym  katowickim. 
Potym, porobili ty nowe województwa, kapkę sie to pokiełbasiło  i nikiere 
ty dómy wczasowe doś dłógo stoły próżne i niedokończone. Trzeja sie było 
boć, czy jich  całkiym  trowa nie zarośnie i szkoda  było  tych piniyndzy,  co 
były  włożone w te budowę. Teraz  ty dómy  wczasowe sóm jako  hotele, bo 
państwowe zakłady ni majóm za tela piniyndzy,  coby taki dóm wczasowy 
udzierżeć, a ludzie też ni majóm piniyndzy,  coby fórt  na wczasy  jeździć. 
Tóż  ty dómy  wczasowe rade przijmujóm  na wczasy ludzi spoza granicy, 
a  najwiyncyj  takich,  jako  to  prawióm,  szczypiónych  Niymców.  Moja 
znómo,  co  pore  roków  tymu  do  Niymiec  wyjechała,  też  se  teraz  tu 
przijechala na świynta  i na Sylwestra,  a kwartyr  se zamówiła w jednym 
z tych dómów wczasowych. Nó, ale to je potrzebne,  coby taki hotele były, 
bo jak  Ustroń chce zarobiać na turystyce,  to musi cosi dło turystów mieć. 

Jak  sie rozchodzi o  te ustróńskóm  sztyrycatkie,  to Kareł spod  Małej 
Czantoryje prawił, że jak je  tako szumno rocznica, to by  też mioł być jaki 
hałdamasz, coby ustróniocy  i przijezdni  mógli  sie społym  ucieszyć.  Nó, 
była  ta  sesyja  Rady  Miejskij  i nikierzi  zasłóżani  ustróniocy  dostali 
rozmaite dyplomy i odznaki,  ale  nie  wszyccy  i dycki kierymusikej może być 
luto, czymu go pominyli, bo takich,  co  sie dlo  Ustrónio przez  tychsztyrycet 
roków zasłóżyłi, je  straszecznie  moc. 

Nikierzi prawióm, że ta wystawa szkorupiónów i rozmaitych pająków to 
je  na te sztyrycatke,  bo to kapkę pasuje ku  tej,  jako  to nikierzi prawióm, 
czyrwiónej pajynczynie.  Nó,  bo jak  Ustroń dostoł  ty prawa  miejski,  to 
jakosi  było niedlógo po  tym, jak  na  Wschodzie  tyn Jozef  z fusym  umrził 
i potym  aji u nas kapkę po czasie popuściło. Ale coby była  tako swoboda, 
jako  teraz, musieli my  czekać aż  tela roków, ale my sie przeca  doczkali, 

prowda.  Hanka  z  Manhatanu 

POZIOMO: 1)  napój z pianką 4) rzeka na Węgrzech  6)  dopływ 
dolnej Wisły 8) góry w Austrii 9) czołg „czterech  pancernych" 
10) ustawa,  zarządzenie  11) artystycznie  wycięte  otwory  12) 
dom wczasowy w Wiśle 13) woda i błoto  14) dawniej uraza 15) 
utwór żałobny  16) góry południowoamerykańskie  17) rosyjski 
parlament  18)  faworyt,  mistrz  19)  lipcowa  solenizantka  20) 
w orszaku  królowej 
PIONOWO: 1) obraduje na Wiejskiej 2) mierzy pobór wody 3) 
miejsce  „kąpieli  słonecznych"  4)  napój  gazowany  5)  scena 
w cyrku  6) katapulta  7) odmiana węgla  11) roślina górska  13) 
pasza dla  zwierząt 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z pól  oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  odpowiedzi  mija 21  lutego  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  Nr 2 

SIARCZYSTY  MRÓZ 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  Zofia  ZWARDOŃ z  Ustronia,  ul. 
Polańska  29/1.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWKA £  KRZYŻÓWKA £ KRZYŻÓWKA 
20  zł   20 zł   20  zł   20 zł   20 zł   20  zł   20  zł   20  zł 
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USTRONSKA 
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