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PĘKNIĘTE  ŁOŻYSKO 
Informacja o awarii  wyciągu na Czantorię  trafiła na czołówki 

gazet, znalazła się w dziennikach wielu rozgłośni  radiowych.  Róż
ne podawano przyczyny. Jednak dopiero po zdemontowaniu  urzą
dzenia  przekładni  głównej  można  było z całą  pewnością  stwier
dzić, że przyczyną  był defekt  łożyska na głównym  wale. 

— Jakaż by mogła  być  inna  przyczyna  niż losowa —  twierdzi 
kierownik  Kolei  Linowej na Czantorię  Emil  Sadlik. 

Łożysko  pracowało  już  sześć  lat. Nie  jest  to okres  czasu, po 
którym  mogłoby  ulec  awarii  ze starości.  To się zdarza  najlep
szym  firmom, najczęściej jednak  łożyskom  produkcji  radzieckiej. 
Jakiej  produkcji  jest  nasze  łożysko  nie wiadomo.  Przekładnię 
wyprodukowała  czeska  Skoda w Pilźnie.  Rok  produkcji  1992. 

Kierownik wyciągu pokazuje metalowe odłamki  zniszczonego 
łożyska.  Zachowa je na pamiątkę. 

Obecnie  serwisem  i produkcją przekładni  do wyciągów zajmu
j e  się słowacka  firma Tatrapoma.  Jej  szefowie  nie  mogą  zrozu
mieć jak  doszło  do awarii. Oni  na  takich  przekładniach  pracują i 
jak  dotąd  nie mieli  podobnego  przypadku. 

— Prace, które musimy wykonać  pochłaniają bardzo dużo  cza
su — mówi  E. Sadlik.  — Za skromne są nasze  siły, by wszystko 
zrobić  we własnym  zakresie.  Wykluczam  ewentualność,  by ze
psute  urządzenie  trzeba  było  przewozić  na Słowację. Są w Pol
sce  firmy, które  mogą  to  zrobić. Zresztą  firma Tatrapoma  też  su
geruje, by naprawę  wykonać  w Polsce,  co będzie  tańsze.  Poza 
tym  są już w Polsce  firmy i ludzie  potrafiący to zrobić. 

Do  Ustronia  przyjechali  fachowcy z Tatrapomy  i  bezsprzecz
nie stwierdzili, że nastąpiła awaria głównego łożyska w przekładni. 
Cały  mechanizm  przekładni  waży  5 ton. To w nim  znajdują  się 
kolejne  przełożenia  redukujące  obroty  do potrzebnych  na kole 
napędowym,  które nałożone jest  na wale głównym.  To tam  znaj
dują się dwa  główne  łożyska.  Jedno z nich  uległo  uszkodzeniu. 

— To się zdarza — twierdzi E. Sadlik. — Nie jest  to jakiś  ewe
nement,  przypadek  do badań  specjalnych.  Łożyska  mają  swoją 
trwałość  i jak  wszystkie  inne części  mogą  ulegać  uszkodzeniom. 

Wyciąg stanął w sobotę pierwszego  maja. W środę do  Ustronia 
dojechali  fachowcy z Tatrapomy. W czwartek demontowano  głów
ną  przekładnię, by przewieźć j ą do  naprawy do Bielska  Białej. 
Pierwsze  należało  ściągnąć koło  główne, na którym  naciągnięta 
jest  lina. Po ściągnięciu koła ważącego dwie tony,  demontowano 
przekładnię ważąca ponad  pięć ton.  Robili to pracownicy  wycią
gu posługując się ręcznymi wyciągarkami.  W piątek  przewiezio
no  przekładnię do naprawy.  Obsługa  wyciągu  liczy na to, że nie 
ma w przekładni  większych  zniszczeń. Awaria, a raczej zła  praca 
przekładni, została usłyszana odpowiednio wcześnie  i nie  dopusz
czono  do większych  zniszczeń w napędzie. 

— Można było jeszcze  próbować  wolno uruchomić wyciąg tak 
by  ludzie mogli  wysiąść — mówi  E. Sadlik. — Ale kto  podejmie 
takie ryzyko. Można było ewakuować  ludzi na zmniejszonej pręd
kości,  ale  to mogło  doprowadzić  do zniszczenia  całego  zespołu 
przekładni.  Nie  było  niebezpieczeństwa,  by dalsza  praca  wycią
gu  mogła  w jakimś  stopniu  zagrozić  bezpieczeństwu  pasażerów 
kolejki.  Nikt  nie  jest  w stanie  wykluczyć  takiej  ewentualności, 
ale  pracujące tu urządzenia są tak  potężne,  tak mocne, że raczej 
wykluczam  możliwość  zerwania  wału  głównego,  czy  odpadnię
cia  koła.  Wtedy  wszyscy  lecieliby  z krzesełek  w dół.  To  jednak 
jest  praktycznie  niemożliwe. 

Trzeba podkreślić, że gdyby zlekceważono wadliwą  pracę  prze
(cd.  na str. 2) 

Fot.  W.  Suchta 

ŚWIĘTA MAJOWE 
Do tradycji przeszło już  świętowanie  rocznic majowych w ko

ściołach  i miejscach  pamięci  narodowej. Rozpoczyna  się  l maja, 
który  to dzień  kojarzy  się większości  z Świętem  Pracy,  ustano
wionym  na pamiatkę  wielkiego  protestu  robotników w Chicago. 
Nie  wszyscy  mieszkańcy  Ustronia  pamiętają, że właśnie w tym 
dniu  przypada  rocznica  wyzwolenia  naszego  miasta.  Dla jej 
uczczenia,  w sobotę o godz.  12.00,  zabrzmiała  syrena, a  przed
stawiciele władz miasta, organizacji  kombatanckich  i młodzieży, 
złożyli  kwiaty  pod  Pomnikiem w Rynku. 

(cd.  na  str. 6) 

DYREKTOR MARSZAŁK A 
Dyrekotorem  Wydziału  Skarbu  Urzędu  Marszałkowskiego 

województwa śląskiego została mieszkanka  Ustronia Teresa  Pol
Błachut,  która w latach  199099 pełniła  funkcję skarbnika  Urzę
du Miejskiego w Ustroniu. Przed tygodniem skompletowano  więk
szość administracyjnej „drużyny" marszałka Jana Olbrychta . Jak 
poinformował  nas  dyrektor  generalny  Urzędu  Marszałkowskie
go Dariusz Wojciechowski  przy obsadzaniu  stanowisk  dyrekto
rów nie przeprowadzano  konkursów, a kandydatury  rozpatrywa
no  pod kątem  merytorycznym.  W przypadku  T. PolBłachut  o 
nominacji  zdecydowało  właśnie jej  przygotowanie  merytorycz
ne,  doświadczenie  zawodowe  związane z pracą  w samorządzie 
oraz posiadany  doktorat z ekonomii.  Są to walory  będące najlep
szą  rekomendacją. 

—  Przy  obsadzaniu  stanowisk  nie patrzymy  na  koneksje 
polityczne  kandydatów, a  jedynie  na  ich  przygotowanie  me
rytoryczne.  Najważniejszy  jest  potencjał  intelekualny  i  do
świadczenie  zawodowe  — podkreśla  D. Wojciechowski.  Dyrek
tor zastrzega jednak,  że rządząca w województwie koalicja  AWS 
 UW  bierze odpowiedzialność  za ludzi  pracujących w Urzędzie 
Marszałkowskim,  więc  gremia  kierownicze  tych  partii  przepro
wadziły  konsultacje społeczne  przed  wręczeniem  nominacji. Na
tomiast w samym  Urzędzie  przynależność  polityczna  nie  odgry
wa  żadnej  roli. D. Wojciechowski  zdradził, że nie wie  nawet,  ja
kie są sympatie  polityczne  T. PolBłachut.  W ankiecie  personal
nej nie ma  rubryki  mówiącej o przynależności  partyjnej,  (ws) 



PĘKNIĘTE  ŁOŻYSKO 
(cd. ze str.  1) 

Fot. W.  Suchta 
kładni, mogłoby to się stać powodem dużych strat. Mogłoby dojść 
do zniszczenia powierzchni, na których łożyska są osadzone, czyli 
wału, dalej są koła zębate na poszczególnych stopniach przekładni. 
Przy przechyle wału mogą ulec zniszczeniu zęby przekładni  czy
li mogłoby  to pociągnąć za sobą  bardzo  poważne  koszty. O  tym 
ile będzie kosztować  naprawa  trudno dziś  mówić. 

Dziś stosuje się inne przekładnie na kolejach  linowych.  Napra
wa przekładni  z Czantorii  pozwoli  dokładnie  przyjrzeć się  całe
mu  urządzeniu.  Jeżeli  wszystko  będzie  w  porządku,  to  cała  na
prawa polegać  będzie na wymianie dwóch  łożysk  na wale  głów
nym.  Teraz wszystko  zależy  od  zakładu,  w którym  będzie  prze
prowadzana  naprawa  przekładni  napędu.  Fachowcy  zdecydują, 
co oprócz  łożysk  głównych  jest jeszcze  do wymiany.  Wszystko 
to  potrwa  trochę  czasu.  Potem  jeszcze  trzeba  przeprowadzić 
montaż  i próby  ruchowe. 

— Patrząc optymistycznie, data uruchomienia kolejki to  15 maja 
— mówi  E.  Sadlik. 

Kierownik  żałuje,  że w  związku  z awarią  zaczęto  tak  pisać  o 
Czantorii, jakby był to najgorszy wyciąg w kraju. 

— Czy mam  się nie przyznać do tego, że  w  1979 r.  była  ewa
kuacja. Mówimy  o tym otwarcie.  Wtedy  była całkiem  inna  kon
strukcja napędu. 

Okazuje się, że najczęściej w kolejach  linowych psuje się napęd. 
Ludzie obawiają  się o trwałość  liny, czy krzesełko jest  dobrze  za
mocowane. Tymczasem  zawsze najbardziej narażone na awarię są 
części, które się obracają i są pod dużym  obciążeniem. 

— Kolej  linowa to żywy organizm — twierdzi  E. Sadlik. — Na 
krzesełkach  siedzą  ludzie, a nie worki  z  piaskiem. 

Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, na pierwszym miej
scu jest  zawsze  bezpieczeństwo  pasażerów,  żeby nikomu  się nic 
nie stało, a na drugim  bardzo  drogie  urządzenia. 

— Pisze  się,  że  dziennie  tracimy  15.000  zł  — oburza  się  kie
rownik  wyciągu. — A  przecież gdy  pada  deszcz, wyciąg też nie 
zarabia  pieniędzy. 

Prędkość  letnia  1,6 m/s  daje zdolność  przewozową  650  osób 
na godzinę. Ze względu na zatrzymania, zwolnienia, kolej osiąga 
średnio 60% wykorzystania zdolności przewozowej, czyli jest  to 
około 400  osób  na godzinę.  Łatwo policzyć  ile to jest  gdy  kolej 

pracuje 8 godzin,  a bilet  kosztuje 3  i 4  zł. 
Straty to także mniej osób korzystających z letniego toru sanecz

kowego.  Rynna jest  cały  czas czynna, jednak  nie wszystkim  chce 
się wychodzić na Czantorię pieszo. W poniedziałek 3 maja jednak 
wyszło dość sporo chętnych do skorzystania z rynny. Było tam oko
ło 500 osób. Co ciekawe wychodzą  nie tylko młodzi  turyści. 

— Zjeżdżając w dół  z kasą  widziałem jak  schodziła  staruszka 
mówi  E. Sadlik. — Widząc mnie aż ręce składała, żeby ją  za

brać,  ledwo już  szła. Nie wiem jak  się tam dostała.  Może  namó
wił a ją  rodzina. Wiadomo, do góry  idzie się dobrze, gorzej w dół, 
gdy największe obciążenie jest na stawy  kolanowe. 

O  sprawnej akcji ewakuacyjnej obszernie  pisałem  w  poprzed
nim numerze GU.Nie zaznaczyłem jednak, że brała w niej udział 
także ustrońska  policja. 

— O awarii  zostaliśmy  poinformowani  przez jednostkę  straży 
pożarnej, która już  tam  prowadziła  ewakuację — mówi  zastępca 
komendanta Janusz  Baszczyński. — Nasza rola jako policji, po
legała  na  tym,  żeby  zapewnić  przejezdność  dróg  dojazdowych 
dla  służb  zajmujących się ewakuacją. Zabezpieczono  prawidło
we  ustawienie  pojazdów,  nie  doszło  do  zablokowania  drogi. 
Wszystko przebiegało sprawnie. Dodatkowo wezwaliśmy  służby 
medyczne,  które  muszą  być  obecne  w  przypadku  akcji  na  taką 
skalę, gdyż nie można wykluczyć przypadków wymagających na
tychmiastowej  pomocy  medycznej.  Akcja  przebiegła  bardzo 
sprawnie, nie było żadnych  incydentów.  Dodatkowym  utrudnie
niem  był bardzo  duży  ruch  na ul. 3 Maja w Polanie.  Całkowicie 
wyłączyliśmy z ruchu parking w porozumieniu z firmą Profespol. 
Potem  pomogliśmy  zwieźć  kasę z górnej stacji.  Ludzie  podeszli 
do całej akcji  z dużą  wyrozumiałością.  Raczej dominowała  nor
malna ciekawość. Gdy zatrzymywali  się kierowcy na ul. 3 Maja, 
by zobaczyć  co się stało,  policjanci  stanowczo  prosili, by nie  ta
mować  ruchu. W akcji wzięła również udział policja z Wisły  po
siadająca samochód terenowy. My takiego samochodu nie mamy. 
Uznano,  że w  Wiśle  będzie  bardziej potrzebny.  Z drugiej  strony 
ten samochód jest wykorzystywany  nie tylko w Wiśle, ale co wi
dać po akcji ratowniczej również w okolicznych  miejscowościach. 
Bardzo  dobrze  układa  się nam  współpraca  ze  Strażą  Graniczną. 
Gdy  tylko potrzebujemy samochodu  terenowego starają się nam 
pomagać.  Każda  tego  rodzaju  sytuacja,  gdzie  następuje  ewaku
acja  tak  dużej  liczby  osób  i jest  to  związane  z jakimś  zagroże
niem dla  ludzi, wymaga dokładnego sprawdzenia przyczyn  i wy
kluczenia  celowego  działania  zmierzającego  do  powstania  ta
kiej sytuacji. Teraz  m u s i my  jednoznacznie  stwierdzić,  że była  to 
lub me,  typowa  awaria.  Wojsław  Suchta 

Fot. W. Suchta 

W  Cieszynie  działa  prywatna 
Galeria  „Miejsce".  Mieści  się 
na Nowym  Mieście  i jest  zna
na  z  organizowania  wystaw 
prac awangardowych  artystów 
młodego  pokolenia. 

W „gruźliczoku"  jak  popular
nie  nazywa  się  Szpital  nr  2  w 
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|Ff  Cieszynie,  rocznie  leczonych 
jest średnio 70 osób chorych na 
zapalenie płuc  i gruźlicę.  Licz
ba ta stawia niestety region cie
szyński  w  czołówce  dawnego 
woj.  bielskiego. 

W  gminie  Brenna  działa  Fun
dacja im. Zofii Kosaak.  Celem 
organizacji jest  zabezpieczenie 
spuścizny  literackiej  po  pisar
ce  i stała  opieka  nad  Muzeum 
w Górkach Wielkich, w którym 
zgromadzono  liczne  pamiątki 
po autorce  „Krzyżowców". 

Jesienią  1996 r. zakończyło ży
wot wysypisko miejskie w cie
szyńskiej  dzielnicy  Boguszo
wice. Miasto wybudowało  sta
cję przeładunkową  odpadów  i 
od  tego  czasu  posortowane 
śmieci wędrują w kontenerach 
na  wysypisko  w  Jastrzębiu 
Zdroju. 

Od ponad dwóch  lat Elektrocie
płownia  i  Miejskiej  Przedsię
biorstwo  Energetyki  Cieplnej 
działają  w  jednej  spółce  pod 
nazwą  Cieszyńska  Energetyka. 

51 proc. udziałów ma miasto. 

RKS „Cukrownik" Chybie jest 
jednym ze starszych klubów w 
naszym  regionie.  Działa  62 
rok.  Najwięcej  chwały  przy
sparzają  gimnastycy,  tenisiści 
stołowi  i piłkarze. 

W  tym  roku  przez  nasz  region 
nie  pojedzie  żaden  liczący  się 
wyścig  kolarski.  Tour de  Polo
gne  i Wyścig  Pokoju  oiganizo
wane są w innych regionach kra
ju. Zapewne wrócą.  (nik ) 



Na  początku maja przebywał  w  Ustroniu  Zbigniew  Bujak,  le
genda  podziemnej  „Solidarności"  lat  osiemdziesiątych,  obecnie 
członek  Unii  Wolności.  Wprawdzie  jego  pobyt  miał  charakter 
prywatny, ale doszło do spotkania z członkami  ustrońskiego  Koła 
IJW  oraz  ze  starostą  Andrzejem  Georgiem.  Z.  Bujak  odwiedził 
także  placówki  Straży  Granicznej. 

Nowożeńcy: 
Marzena  Hulanik ,  Ustroń  i Stanisław  Kondziela,  Zawiercie 
Iren a  Kowala,  Ustroń  i  Piotr   Szwarc,  Ustroń 
Edyta  Żak,  Ustroń  i Dariusz  Fołtyn,  Simoradz 
Beata  Podstawna,  Harbutowice  i Krzysztof  Cibor ,  Ustroń 
Marzena  Krużołek ,  Ustroń  i Sławomir   Sablik,  Kozy 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Karo l  Balcar,  lat  85,  ul. Chałupnicza  23 
Helena  Tomaszko,  lat 92,  ul.  Wiśniowa  2 
Zofi a  Kiecoń,  lat  85,  ul.  Wiśniowa  2 
Anna  Śliwka,  lat  85, os.  Manhatan  7/57 
Augustyna  Jenkner,  lat  85,  ul. Nadrzeczna  33 
Józef  Szczepański,  lat  92,  ul.  Sosnowa  23 

Fot.  W.  Suchta 
Od  1 do  3  maja  przebywało  w  Ustroniu  i Wiśle  kilka  tysięcy 

wczasowiczów.  Mieszkańcy  centrum  naszego  miasta  wyrażali 
zadowolenie,  że  rzędy  aut  nie  przeciskają  się  już  ul.  3  Maja,  a 
turystyczny  ruch  można  obserwować  głównie  na  chodnikach. 
Problem  komunikacyjny  Ustronia  nie  został  jednak  całkowicie 
rozwiązany  w  momencie  otwarcia  obwodnicy.  Przejazd  przez 
„wąskie  gardło"  na  skrzyżowaniu  „dwupasmówki"  z  ul.  3  Maja 
w okolicy Nadleśnictwa, jest  przyczyną  zdenerwowania  kierow
ców, zdarzają  się  tam  kolizje  i wypadki. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Rozalia  Korcz,  lat 75,  ul.  Porzeczkowa  17 
Alojz y  Morawiec,  lat  59,  ul. Chabrów  12/4 
Helena  Glaser,  lat  83, ul.  Daszyńskiego  61/6 
Mart a  Czyż,  lat 73,  ul.  Jastrzębia  8 

Serdeczne podziękowania  za wyrazy 
współczucia,  złożone wieńce  i kwiaty  oraz 

liczny udział w ceremonii  pogrzebowej 

Ś.p. Alojzego  Morawca 

ks. prob. Alojzemu Wenceplowi,  Delegacji 
Zakładu Pracy, sąsiadom, znajomym oraz 

wszystkim  tym, którzy byli z nami  podczas 
ostatniej drogi  Zmarłego 

składają żona  i syn 

30.04.99  r. 
O  godz.  15.15  nieznany  sprawca 
przejeżdżając samochodem  obok 
kobiety  idącej chodnikiem  uchy
li ł  drzwi  i wyrwał jej  torebkę,  po 
czym  odjechał.  Poszkodowana 
mieszkanka Częstochowy, nie po
trafiła podać marki samochodu ani 
opisać sprawcy. 
30.04.99  r. 
O  godz.  21.20  na ul.  Katowickiej 
w Nierodzimiu mieszkaniec Gole
szowa wszedł na jezdnię bezpośred
nio  pod  nadjeżdżający samochód 
mazda kierowany przez mieszkań
ca Bielska  Białej. W wyniku po
trącenia  pieszy  poniósł  śmierć  na 
miejscu. Kierowca był trzeźwy. 
1.05.99  r. 
25  minut  po  północy  funkcjona
riusze KP Ustroń ruszyli w pościg 
za fiatem 126, który nie zatrzymał 
się do kontroli  na ul. Daszyńskie
go.  Uciekiniera  zatrzymano  na 
wysokości os. Cieszyńskiego.  Ist
niało  podejrzenie,  że  kierowca 
znajduje się w stanie nietrzeźwym, 
jednak nie zgodził się on na bada
nie alkomatem. Pobrano krew. Na
wet gdyby  okazał  się trzeźwy  od
powie za ucieczkę przed policją. 
1.05.99 r. 
O godz.  11 na ul. Katowickiej re
nault  kierowany  przez  mieszkań
ca Dąbrowy Górniczej najechał na 
tył fiata punto, a ten z kolei na tył 
suzuki. 
2.05.99  r. 
O godz. 7.30 kierujący polonezem 
wypadł  z zakrętu  i uszkodził  sy

STRAŻ  MIEJSK A 
29.04.99  r. 
Kontrolowano  ponownie  Park 
Kościuszki  i stwierdzono,  że wy
sypany gruz przez przeprowadza
jących  remont kortów został  usu
nięty,  a  teren  bardzo  ładnie  upo
rządkowany. 
29.04.99 r. 
Na  ul.  Sanatoryjnej wydano  dwa 
zalecenia porządkowe. 
29.04.99 r. 
Wspólnie z Wydz. Ochr. Środow. 
prowadzono  kontrole  Dobki,  Za 
wódzia,  Lipowca  i Nierodzimia. 
30.04.99 r. 
Ukarano mandatami w wys. po 30 
zł  dwie  obywatelki  Ukrainy  za 
handel  bez zezwolenia  na  terenie 
Domu Zdrojowego na Zawodziu. 
30.04.99 r. 
Szczegółowo  skontrolowano  bar 
Utropek i jego okolice. Nie stwier
dzono uchybień  porządkowych. 
1.05.99 r. 
Szczegółowo  sprawdzano  osoby 
zajmujące się handlem obwoźnym 
na ul. Grażyńskiego.  Sprawdzano 
pozwolenia i lokalizacje, którajest 
ściśle określona. Nie  stwierdzono 
nieprawidłowości. 
1.05.99 r. 
Interweniowano w związku z zanie
czyszczeniem potoku przy ul. Bro
dy fekaliami. Stwierdzono, że wy
ciek następuje ze studzienki  kana
lizacyjnej  i awarii  powiadomiono 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. 
1.05.99 r. 
Nad  Wisłą  ukarano  mandatem  w 

gnalizator świetlny na przejeździe 
kolejowym w Polanie. 
2.05.99 r. 
O godz.  10.15 na ul. Daszyńskie
go kierujący skodą najechał na tył 
forda. 
2.05.99 r. 
O  godz.  11.00 na ul. 3 Maja kie
rujący  VW  golfem  mieszkaniec 
Katowic najechał na tył samocho
du  tej  samej  marki  kierowanego 
przez mieszkańca Gliwic.  Spraw
ca kolizji nietrzeźwy  0,78 i 0,79 
prom. 
2.05.99 r. 
O godz.  11.15 kolizja  seat  ibiza 
najeżdża na tył  forda escorta. 
2.05.99 r. 
O godz.  13.25 wyjeżdżający z ul. 
Lipowej ford wymusza pierwszeń
stwo przejazdu na audi i doprowa
dza do kolizji . 
2.05.99 r. 
O godz.  19.10 na ul. Równica ja
dący z nadmierna prędkością  mo
torowerem doprowadza do kolizji 
z cinquecento. 
4.05.99 r. 
O godz.  17.10 zatrzymano miesz
kańca Cieszyna kierującego oplem 
w  stanie  nietrzeźwym.  Wynik  
1,21  i 1,34 prom. 
5.05.99 r. 
O godz. 8.05 na ul. 3 Maja kierują
cy „maluchem" zajeżdża drogę peu
geotowi  i doprowadza do kolizji . 
6.05.99 r. 
Pół godziny po północy policja za
trzymuje  nietrzeźwego  miesz
kańca Jaworzynki kierującego po
lonezem.  Wynik    1,40  i  1,44 
prom.  (ws) 

wysokości  100 zł kierowcę za par
kowanie  na  terenach  zielonych 
oraz w Dobce dwóch  kierowców 
mandatami  30  i 50 zł za podobne 
wykroczenie. 
3.05.99 r. 
Szczegółowo kontrolowano osoby 
zajmujące się handlem obwoźnym. 
3.05.99 r. 
W  Dobce  ukarano  mandatami 
trzech kierowców za postój na te
renach zielonych. 
3.05.99 r. 
W Nierodzimiu  ukarano  manda
tem  w wysokości  100 zł  kierow
cę, który zaparkował na wale Wi
sły  i tam mył samochód. 
4.05.99 r. 
W związku z interwencją mieszkań
ców, którzy skarżyli się na uciążli
wość składu  złomu  przy  ul. Skło
dowskiej, prowadzącemu tą działal
ność gospodarczą nakazano doko
nanie  niezbędnych  uzgodnień  z 
Wydz. Ochrony Środowiska UM. 
4.05.99 r. 
W Nierodzimiu  nałożono mandat 
w wysokości  100 zł  za  parkowa
nie na wale Wisły. 
5.05.99 r. 
Mandatem w wysokości 50 zł uka
rano  kierowcę  za  wjazd  na  wały 
rzeki Wisły. 
5.05.99 r." 
Po interwencji mieszkańców skło
niono właściciela chorego psa, by 
oddal cierpiące zwierzę do schro
niska, gdzie może uda się go wy
leczyć.  Co ciekawe  pies  był  bar
dzo dobrze traktowany przez wła
ścicieli.  (ws) 
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Piękne  prace, piękne  kobiety.  Fot. W.  Suchta 

REKORDOWA  AUKCJ A 
— Na  corocznym  spotkaniu 

w  styczniu  poprosi l iśmy 
wszystkich  twórców  o  uczest
nictwo  w  aukcji  i  przekazanie 
bezpłatne po dwie prace, z któ
rych  wybraliśmy  po jednej  na 
aukcję. Komisja wyceniła  pra
ce,  przy  czym  ceny  były  dość 
niskie, by zachęcić do kupowa
nia.  Liczyliśmy  też  na  to,  że 
ustalone  ceny  będą  przebijane 
— mówi  prezes  Stowarzysze
nia  Twórczego  „Brzimy"  Ka
zimierz  Heczko.  —  Chcieli
śmy też, by obok  biznesmenów, 
uczestniczyli  przedstawiciele 
władz  samorządowych  i  pań
stwowych.  Niestety  premier 
Jerzy  Buzek  odpisał  nam,  że 
nie będzie mógł przyjechać. W 
tym roku znaleźliśmy  się z na
szą  aukcją  w hotelu  „Ustroń", 
dzięki  uprzejmości  właścicie
la Aleksandra  Ćwika. 

Tuż przed godziną  17, w so
botę 24 kwietnia, organizatorzy 
aukcji przeżyli nerwowe  chwi
le.  Sala  świeciła  pustkami,  a 
wiele imprez odbywających się 
tego dnia  w powiecie  cieszyń
skim  mogło  sprawić,  że  tym 
razem nie dopisze  frekwencja. 
Na  obawach  się  skończyło.  Z 
czasem  sala  się  wypełniła,  a 
wśród gości znaleźli się przed
stawiciele  władz  samorządo
wych:  marszałek  Jan  OI 

brycht ,  starosta  cieszyński 
Andrzej   Georg,  przewodni
czący  Rady  Miasta  Wisły  Ja
cek  Kisielewski  oraz z  Ustro
nia  przewodniczący  Rady 
Miejskiej  Emil  Fober   i  bur
mistrz  Jan  Szwarc.  Licznie 
zjawili  się  biznesmeni.  J.  01
brycht  w  krótkim  przemówie
niu  stwierdził,  że  takie  impre
zy  sprzyjają tworzeniu  się  elit 
w  lokalnych  środowiskach  i 
jest to, poza szczytnym  celem, 
jeszcze jeden  pożytek  płynący 
z  aukcji. 

Była to już czwarta  podobna 
aukcja dzieł  sztuki w  Ustroniu 
i tak jak  w poprzednich  głów
nym  celem  było zdobycie  pie
niędzy  na  cele  charytatywne. 
Na  sprzedaż  wystawiono  27 
prac,  głównie  obrazów  olej
nych  i akwareli,  ale  także  ma
larstwo na szkle, na kości, gra
fiki ,  pastele,  rzeźby  i  ręcznie 
malowaną porcelanę. Licytację 
prowadziła znana spikerka dru
giego  programu  telewizji  pu
blicznej  Iwona  Kubicz.  Prace 
prezentowały  dwie piękne  ko
biety Miss Podbeskidzia Miro 
sława  Strojny  i  pracująca  w 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnic
twa  Magdalena  Piechowiak. 
Licytowano  zawzięcie  przebi
jając kilkakrotnie  ceny  wywo
ławcze.  Najwyższe ceny  a  za

razem  ponad  siedmiokrotne 
przebicie  uzyskały:  akwarela 
Bogusława  Heczki  „Hotel 
Ustroń"    3000  zł,  przy  cenie 
wywoławczej  400  zł  oraz  ob
raz olejny Jana Sikory  „Zima" 
 2500 zł, przy cenie wywoław
czej 350  zł. 

Aukcja  to  też  spotkanie  to
warzyskie,  możliwość  spotka
nia  lokalnych  polityków  i biz
nesmenów  w nieco  luźniejszej 
atmosferze. Sprzyjał temu  takt 
i  profesjonalizm  prowadzącej 
I. Kubicz,  którą  właśnie  za  to, 
na  zakończenie  jedną  z  prac 
uhonorował  Michał  Bożek. 
Członek  „Brzimów"  Euge
niusz  Białas  wykonywał  na 
bieżąco  karykatury  licytują
cych. Wszystko to stworzyło na 
aukcji niepowtarzalną atmosfe
rę. Wszystkim, za organizacje, 
uczestnictwo, a przede wszyst
kim  za  pieniądze  dla  Ośrodka 
Dzieci  Niepełnosprawnych  w 
Nierodzimiu  dziękowała  pre

zes  Anna  HanusDyrda.  My 
zapytaliśmy, czym takie  impre
zy są dla TONN  i z czego  wy
nika współpraca z „Brzimami": 

Z  dobroci  serca  „Brzi 
mów" — mówi bez zastanowie
nia A. HanusDyrda. — Chyba 
tylko  tak  to  można  wytłuma
czyć. Pierwszą aukcję sprowo
kował  Andrzej  Georg.  Wtedy 
włączyła się w to Renata  Bia
łasowa  i  Andrzej   Piechocki, 
którzy  potrafili  stworzyć  taką 
atmosferę wokół tych aukcj i, że 
do  dziś  odbywają  się  z  powo
dzeniem cyklicznie co dwa lata. 
Mamy nadzieję, że w przyszło
ści kolejne aukcje zasilą  konto 
TONN. Utrzymujemy Ośrodek 
dla Dzieci  Niepełnosprawnych 
w Nierodzimiu  i kwota  12.000 
zł  z aukcji  pozwala  nam  opła
cić przez dwa miesiące pensje. 
Otrzymujemy  dotację  z  Kura
torium Oświaty  i Urzędu Miej
skiego,  jednak  jako  Towarzy
stwo musimy utrzymać 3,5 eta

Aukcję prowadziła znana prezenterka „dwójki" .  Fot. W. Suchta 
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Biznesmeni  nie  zawiedli. 

zes  Towarzystwa  Opieki  nad 
Niepełnosprawnymi  Emili a 
Czembor    są  to dla  TONNu 
niezbędne  środki. 

Na tej czwartej aukcji uzy
skaliśmy  największy  dochód, 
mimo że licytowano mniej prac 

mówi K. Heczko.—Cel  wy
daje  mi  się  na  tyle  ważny,  że 
już  dziś  zapraszam  na  następ
ną, tym  bardziej, że jest  to już 
chyba tradycja w naszym  mie
ście.  Jeżeli  „Brzimy"  co  dwa 
lata pomagają Towarzystwu,  to 
chyba nie wypada,  by tego  za
przestały. 

W sumie zebrano 20.620  zł. 
Kwota  ta  zostanie  podzielona 
następująco:  60%  dla  TONN, 
20% na obiady dla potrzebują
cych  dzieci  w  szkołach  oraz 
20% na pomoc  dla  artystów. 

Po aukcji odbyło się  spotka
nia „Brzimów", na którym pod
sumowano  całą  imprezę.  W 
imieniu  Towarzystwa  Opieki 
nad  Niepełnosprawnymi 
wszystkim  twórcom,  którzy 
dali swe prace na aukcję dyplo
my  TONN  wręczyła  wicepre

Fot.  W. Suchta 

tu pracowników  Ośrodka,  pie
niądze z aukcji  są dla  nas  bar
dzo poważnym zastrzykiem  fi
nansowym.  Może nie wszyscy 
zdają  sobie  sprawę  z  tego,  że 
jako  zarząd  TONN  ponosimy 
odpowiedzialność,  zawieramy 
normalne umowy o pracę z pra
cownikami Ośrodka. Jest to po 
prostu odpowiedzialność  mate
rialna  i gdyby w pewnym  mo
mencie  zabrakło  pieniędzy,  to 
pracownicy  właśnie  do  nas 
będą  mieć  pretensje.  Przypo
mnę że jako TONN  przeprowa
dzamy  1  listopada  kwestę  na 
ustrońskich cmentarzach, orga
nizujemy  też  imprezę  „Dzieci 
Dzieciom   Dzieci  Rodzicom". 
Możemy  też  liczyć  na  szczo
drobl iwość  mieszkańców 
Ustronia, więc gdy się nam już 
woda do cholew  leje, jest  tych 
kilku  pewnych  ludzi,  do  któ
rych  się  udajemy.  Aukcja  jest 
dla nas czymś bardzo  ważnym, 
poza tym ma swoją rangę i stwa
rza  okazję,  by  w  roli  głównej 
mogli wystąpić biznesmeni. 

Wojsław  Suchta 



Fot.  W.  Suchta 

PREZES  RADY  MINISTRÓ W 
RZECZYPOSPOLITE J  POLSKIE J 
JERZY  BUZEK 

Szanowny  Panie  Burmistrzu , 
Szanowny  Panie  Prezesie, 

Serdecznie  dziękuję  za  chęć  goszczenia  mnie  na  IV  Aukcji 
Obrazów,  Rzeźb,  Wyrobów  Jubilerskich  i  Sztuki  Użytkowej,  z 
której  dochód  przeznaczony  zostanie  na  finansowanie  miejsco
wego Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych  oraz Fundusz  SOS. 

Ogromnie  żałuję, że nie będzie mi dane  uczestniczyć  w tak  in
teresującym przedsięwzięciu,  któremu przyświeca jakże  szlachet
ne  przesłanie.  W  tym  samym  jednak  czasie  będę  przebywał  w 
Stanach  Zjednoczonych  na uroczystych  obchodach  50.  rocznicy 
powstania  Paktu  Północno    Atlantyckiego. 

Licząc na Państwa wyrozumiałość,  pragnę więc tą drogą  szcze
rze zapewnić o swoim gorącym poparciu  i przychylności  dla  Wa
szego  przedsięwzięcia,  któremu  przyświecają  tak  szczytne  idee. 
Jestem  Wam ogromnie wdzięczny,  Drodzy  Państwo, że w  nawale 
codziennych  obowiązków, znajdujecie czas,  by pamiętać  o  tych, 
dla  których  los  nie  był  łaskawy,  gotując  im  ból,  cierpienie  i nie
dostatek. 

Hojne i bezinteresowne dzielenie się własnym dobrem jest  miarą 
prawdziwego  humanizmu.  Wierzę,  że  te wartości  będą  towarzy
szyć  uczestnikom  aukcji. Z  całego  serca  tego  życzę. 

Organizatorów  i  Uczestników  aukcji  proszę  o  przyjęcie  ser
decznych  pozdrowień  oraz  życzeń,  by  przedsięwzięcie  to  przy
niosło obfite plony, które znacząco wspomogą  Ośrodek  dla  Dzie
ci Niepełnosprawnych  oraz Fundusz  SOS. 

Łączę  wyrazy  szacunku  Jerzy  Buzek 

Komitet  Organizacyjny  IV  Aukcji  Obrazów,  Rzeźby  i  Sztuki 
Użytkowej  składa  serdeczne  podziękowania  wszystkim,  którzy 
pomogli  w  zorganizowaniu  imprezy.  Wielkie  przedsięwzięcie, 
któremu  przyświecały  tak  szczytne  idee,  dzięki  pomocy  ludzi 
wielkiego  serca,  zostały  zrealizowane  i pomogły  zebrać  środki 
w wysokości  20.620  zł, na cele  charytatywne. 

Wszystkim  sponsorom  i uczestnikom  Aukcji jesteśmy  ogrom
nie wdzięczni,  że  w nawale  codziennych  obowiązków  pamiętali 
o  tych,  dla  których  los okazał  się mniej  łaskawy. 

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem twórców,  którzy 
przekazali  prace  bezpłatnie:  Zygfrydy  Bąkosz,  Wincentego  Bą
kosza,  Eugeniusza  Białasa,  Ireneusza  Czyża,  Andrzeja  Daszka, 
Iwony  Dzierżewicz    Wikarek,  Dagmary  Gaj,  Danuty  Gawliń
skiej, Bogusława  Heczko, Zbigniewa  Hławiczki,  Dariusza  Kacy, 
Ewy  Kokoszki,  Iwony  Konarzewskiej,  Karola  Kubali,  Danuty 
Kubok,  Marion  Maas,  Barbary  Majętny,  Andrzeja  Malca,  Zbi
gniewa  Niemca,  Andrzeja  Piechockiego,  Beaty  Sikory,  Jana  Si
kory,  Stanisława  Sikory,  Teresy  Skrzypulec,  Lidi i  Szkaradnik, 
Elżbiety  Szołomiak,  Wioletty  Troszok. 

Serdecznie  dziękujemy sponsorom:  Zuzannie  i Michałowi  Boż
kom, Krzysztofowi Bujwidowi, Bogusławowi Birczyńskiemu,  Fran
ciszkowi  Czerninowi,  Aleksandrowi  Ćwikowi,  Emilowi  Fobrowi, 
Józefowi  i Piotrowi  Gawłowskim,  Mirosławowi  Gniado,  Roberto
wi  Gojny, Jolancie  i Januszowi  Górnikom,  Zbigniewowi  Hołubo
wiczowi,  Ingebordzie Jakubowicz,  Franciszkowi  Juroszkowi,  An
nie  Kaczmarek,  Henrykowi  Kani,  Jackowi  Kisielewskiemu,  Hali
nie  Klinik , Teresie  i Kazimierzowi  Mokryszom,  Stanisławowi  Po
laczkowi, Henrykowi Rakowskiemu, Urszuli Skwarze, Andrzejowi 
Szeji, Andrzejowi Szeli, Marii  i Januszowi Śmietana, Krzysztofowi 
Wróblewskiemu,  RSP „Jelenica",  PSS  „Społem". 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  informuje,  że  w  dniu 
28  maja  1999  r.  od  godz.  11.00  odbędzie  się  przetarg  na 
sprzedaż  parcel  położonych  w  Ustroniu   Nierodzimiu  ozn. 
nr  pgr:  360/61,  360/62,  360/63,  360/66,  360/67,  360/68, 
360/69  wraz  ze  sprzedażą  udziału  w  prawie  użytkowania 
wieczystego  parceli  ozn.  nr  pgr  360/70. 

W/wym. parcele zgodnie z planem zagospodarowania  przestrzen
nego  położone  są  w jednostce  A 43  UR  „Rzemiosło  usługowe". 
Bliższe  informacje można uzyskać w Wydziale  Inwestycji, Archi
tektury  i Gospodarki Gruntami, pok. nr 32, II p, tel.  8542609. 
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tel./fax 8543983 
OFERTA 
Jesteśmy spółką gminną ze  100% udziałem  U.M.  Ustroń. 
OFERUJEMY  WYKONAWSTW O  ROBÓT W ZAKRESIE : 
O remonty cząstkowe dróg poprzez asfaltowanie, skrapianie emulsją 

asfaltową 
Owykonanie dróg tłuczniowych 
Onaprawy chodników dla pieszych 
Oczyszczenie studzienek drogowych, rowów, cieków wodnych, przepustów 
Osprzątanie, zamiatanie dróg, chodników, placów, parkingów 
Owycinanie samosiejek, odrostów, usuwanie powalonych  drzew 
Okoszenie poboczy dróg /sprzęt  specjalistyczny/ 
Okoszenie trawników, ogrodów 
Ousługi transportowe samochodem Star oraz ciągnikami z przyczepami 
3utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń, pielęgnacja terenów zielonych 
O wywóz fekali samochodem ascenizacyjnym Jelcz o pojemności 7,2 m3 

Owykonywanie  robót koparko  spycharką  Białoruś 
Owywóz śmieci segregowanych  i niesegregowanych  samochodami 

specjalistycznymi 
Owywóz ziemi, złomu  i innych  materiałów 
Odrobne roboty murarskie, malarskie, instalacyjne i konserwatorskie 
Oroboty rozbiórkowo  wyburzeniowe 
Onaprawa  i malowanie  kontenerów 
Oplakatowanie miasta  i naprawa tablic  ogłoszeniowych 
Onaprawa  i wykonanie ławek parkowych 
Osprzątanie i naprawa przystanków  autobusowych 
Oodśnieżanie dróg  i chodników,  terenów ADM, szkół  i przedszkoli 
Onaprawa kładek  i mostów 
Owykonanie  i naprawa barier ochronnych, poręczy  i łańcuchów 
Ościnanie poboczy 
Omalowanie oznaczenia poziomego dróg 
Owykonanie  i osadzanie znaków drogowych, tablic informacyjnych 
Odocieplanie budynków w systemie ATLAS 
Owymiana okien  i drzwi 

Kościół  w Ogrodzonej.  Grafika,  piórko. 
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ŚWIĘTA  MAJOWE 
(dok.  ze  str.  1) 

3  Maja obchody  święta  państwowego  rozpoczęły  się o godz. 
8.30 nabożeństwem w kościele ewangelicko  augsburskim.  Licz
nie  przybyli  na nie  wierni,  wśród  nich  burmistrz  Jan  Szwarc i 
ustrońscy  radni. Ksiądz dr Henryk Czembor   powiedział: 

— Witam  Was  na tym dzisiejszym  nabożeństwie,  w  święto 
szczególne,  święto  narodowe,  kiedy to prosić  będziemy  Boga o 
pomyślność dla nas, dla naszego kraju, dla naszego  narodu. 

Zgromadzeni  w świątyni śpiewali  psalmy,  modlili  się,  wysłu
chali  fragmentów Pisma  Świętego. 

Pół  godziny  później  rozpoczęła  się msza  za Ojczyznę w ko
ściele św. Klemensa, a proboszcz  Antoni  Sapota  powitał  staro
stę Andrzeja Georga, przewodniczącego Rady Miejskiej Emila 
Fobra,  radnych  oraz  delegacje  ze sztandarami:  Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Zawodowego  „So
lidarność"  Zakładów  Kuźniczych,  Ochotniczych  Straży  Pożar
nych  Kuźni  i Nierodzimia,  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego, 
Ruchu Społecznego AWS. Podczas kazania ksiądz A. Sapota po
wiedział między  innymi: 

—  Ta ziemska Ojczyzna jest darem Boga. Aby posiąść Niebie
ską  Ojczyznę,  musimy  przejść  przez  tą ziemską.  Aby  posiąść 
Niebieską, musimy ukochać ziemską.  Dlatego miłość do Ojczy
zny jest czymś tak ważnym, jak miłość do własnej matki, jak  mi
łość do własnego  dziecka,  bo to właśnie jest  Ojczyzna  miłość. 
Jeżeli  nie ma miłości, nie ma chęci pracy, nie ma chęci  oddania, 
nie ma umiejętności  rezygnacji  i kształtowania  w dobrym. Oj
czyzna  jakkolwiek  byśmy ją określali,  w sposób  geograficzny, 
historyczny,  socjologiczny,  może  mieć  różne  terytorium,  różny 
zasięg, może się różnie przejawiać, ale ta Ojczyzna zawsze jest w 
nas i my jątworzymy.  I na tyle jest dobrą, na ile tej dobroci jest w 
nas. Na tyle jest pozytywną, na ile pozytywów jest w nas. Na tyle 
jest miłującą, na ile miłości jest w nas.  Wszyscy jesteśmy  odpo
wiedzialni  za Ojczyznę. Tę wielką, którą nazywamy  Polską,  i te 
mniejsze  Ojczyzny   województwo  śląskie,  ziemię  cieszyńską, 
miasto Ustroń, naszą dzielnicę, podwórko  i mieszkanie. 

Po mszy część wiernych oraz delegacje przemaszerowały ulicą 3 
Maja pod Pomnik Pamięci Narodowej. Na czele kroczyli  członko
wie Orkiestry  Dętej pod  dyrekcją  Janusza  Śmietany.  Prowadzący 
uroczystość Bogusław Binek przypomniał, że„  Konstytucja  3 Maja 
była jedną  z ostatnich  prób  ratowania  zagrożonej  Ojczyzny  przez 
światłych  Polaków  i patriotów.  Nowa  ustawa  rządowa  regulowała 
podstawowe  kwestie społeczne  i polityczne,  określała prawa  i obo
wiązki obywateli, zasady  organizacji władzy. Ustawa majowa  prze
szła do tradycji narodu jako  dowód jego  wielkości w dobie  upadku, 
stając  się symbolem  dążeń  niepodległościowych,  działań  zmierza
jących  do wzmocnienia  państwa  i rozszerzenia  swobód jego  oby
wateli".  Przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa, organizacji 
kombatanckich, przedsiębiorstw  i zakładów pracy, delegacje PSL, 
„Solidarności",  OSP, RS AWS złożyli wiązanki kwiatów  pod  Po
mnikiem. W tym dniu uczczono również 78. rocznicę wybuchu  III 
Powstania  Śląskiego i 54.  rocznicę  zakończenia  II wojny  świato
wej, niestety, jak zaznaczono, przy akompaniamencie bomb  i rakiet 
wybuchających w Jugosławii.  (mn) 

Fot. W. Suchta 

MDK „Prażakówka" zaprasza zainteresowanych muzyków na założy
cielskie spotkanie zespołu  muzycznego pod nazwą „Kapela  Podwórko
wa". Spotkanie z organizatorem,  Michałem  Krężelokiem,  założycielem 
Kapeli Podwórkowej „Ustrońianka", odbędzie się 21  maja o godz. 17.00. 
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CYWILIZACYJN A DOJRZAŁOŚ Ć 
— Jest  to już  trzecia  nasza  konferencja w Ustroniu  —  mówi 

prof.  Andrzej   Limański ,  rektor  Wyższej  Szkoły  Zarządzania 
Marketingowego  i Języków Obcych w Katowicach. — Pierwsza 
konferencja była  poświęcona  zagadnieniom  zarządzania  przed
siębiorstwem  XXI  wieku,  druga  dotyczyła  współczesnych  pro
blemów marketingu. Obecna dotyczy  integracji Polski z krajami, 
Unii  Europejskiej. Uważamy,  że jest  to bardzo  istotny  problem, 
przybliża się bowiem perspektywa naszego wejścia do Unii. Moż
na powiedzieć, że jest to coraz bardziej aktualne, jednak nie przez 
wszystkich dostrzegane. To dość skomplikowany problem  i nale
ży  określić  wszystkie  aspekty  wejścia do Unii,  czyli  jak  to po
wiedziano, wszystkie szanse, ale także wszystkie zagrożenia wy
nikające z tego faktu. Właśnie szanse  i zagrożenia wyraźnie pod
kreślano w referatach.  Unia  Europejska  nie jest  lekarstwem na 
bolączki naszej gospodarki.  Musimy spełnić wszystkie  kryteria. 

Konferencja odbywała się w „Gwarku" w Jaszowcu, a uczest
niczyli w niej przede wszystkim ekonomiści z różnych  ośrodków 
akademickich,  ale nie tylko,  gdyż  konferencja  miała  charakter 
interdyscyplinarny.  Do Jaszowca  przyjechali  również  przedsta
wiciele  nauk  technicznych,  humanistycznych.  Poruszano  m. in. 
problemy wysokich  technologii,  kultury. Ponadto byli też przed
stawiciele szkoły, z którą współpracuje katowicka Wyższa  Szko
ła Zarządzania Marketingowego  i Języków Obcych  Fachhoch
schule z Kolonii.  Wiodące referaty wygłosili:  prof.  Mieczysław 
Syrek  „Kryteria   oceny  cywilizacyjnej  dojrzałości  polskiej  go
spodarki  do  integracji  ekonomicznej  z Unią  Europejską  ",  prof. 
Tadeusz Sporek  „  Iluzje  i rzeczywistość  członkostwa  Polski w 
Unii Europejskiej",  prof. Bolesław Winiarsk i   „Kierunki  i dy
lematy  strategii  rozwoju  regionalnego  Polski  w perspektywie  in
tegracji z Unią Europejską".  Wszystkie wygłoszone referaty, gło
sy w dyskusji, będą opublikowane w wydawnictwie  uczelnianym. 

Możemy wymienić trzy kluczowe problemy, na których sku
piła  się  uwaga  wprowadzających do konferencji  — mówi  prof. 
M.  Syrek. — Problem  pierwszy  to kryteria  cywilizacyjnej  doj
rzałości  polskiej gospodarki  do  integracji ekonomicznej z Unią. 
Jest to kluczowe  zagadnienie, gdyż efektywnie  integrować  eko
nomicznie  mogą  się  kraje  cywilizacyjnie  dojrzałe.  Trudno  jest 
więc  mówić o efektywnej  integracji w UE,  gdy  startują do niej 
współcześnie  kraje opóźnione w rozwoju społeczno  gospodar
czym.  Jest  to główna  bariera,  którą  będzie  bardzo  trudno  prze
zwyciężyć w krótkim  czasie.  Data  naszego  wstąpienia do Unii 
jest  dziś  bardzo  dyskusyjna.  Drugim  ważnym  zagadnieniem są 
iluzje  i rzeczywistość  członkostwa  Polski w Unii. Tezą wyjścio
wą, którą  przyjął prof. Sporek  było stwierdzenie, że wokół  Unii 
krąży wiele niesprawdzonych  iluzji , niedomówień, wątpliwości, 
wyobrażeń,  nadmiernego  romantyzmu.  Dziś trudno o weryfika
cję wielu nadmiernie optymistycznych  twierdzeń wokół tego pro
blemu. Dlatego prof. Sporek postanowił zejść do realiów, na płasz
czyznę przygotowania, predyspozycji Polski do UE. Z konfrontacji 
iluzji i realiów  rozumianych  bardzo szeroko i odnoszących się do 
wielu sfer życia, profesor wysnuł bardzo  interesujące wnioski. Są
dzę, że opublikowany materiał z dyskusji, będzie bardzo pouczają
cy  i godny spopularyzowania. Upraszczając, można powiedzieć, że 
gdyby ocenić stopień przygotowania wielu kręgów naszego społe
czeństwa, jego świadomości  tego niezwykle ważnego wydarzenia, 
jakim jest  integracja ekonomiczna Polski z UE, to problem jest na
der złożony.  Intuicyjnie oceniając, gdyż na razie  nie ma badań w 
tym zakresie, więcej jest pewnych przypuszczeń, horoskopów, niż 
zweryfikowanych ocen. Po referacie prof. B. Winiarskiego wyłoni
ły się problemy społeczności  lokalnych.  Profesor przedstawił, jak 
ten problem  narastał w Europie, jak dotarł do Polski  i jaką my od
grywamy rolę w całym europejskim systemie.  Wojsław Suchta 
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raku,  mieszkałem  u ludzi, nie 
było  probostwa  —  wspomina 
ks. A Wencepel. — Powstawał 
kościół.  W pierwsze  Święta 
Bożego Narodzenia było 10 cm 
śniegu na ołtarzu.  Po  roku bi
skup  przeniósł  mnie  do  św. 
Klemensa w Ustroniu. 

W sierpniu minie 24 lata po
bytu w Ustroniu.  Początkowo 
był wikarym u św. Klemensa i 
kapelanem w Szpitalu  Reuma
tologicznym. Był to świeżo od
dany  do użytku  szpital  i  pro
boszcz  ks. Leopold  Zielasko 
starał się o drugiego księdza do 
parafii. 

—  Ustroń  modlił  się wtedy 

Za  Twe  dobre serce 

Gdy weszliśmy  tam na  Paster
kę w 1978 r., ludzie  mieli łzy 
w  oczach.  Była  to kaplica na 
cztery metry wysoka. 

Równocześnie  przez  cały 
czas  trwają  zabiegi  o uzyska
nie zezwolenia na budowę  ko
ścioła.  Władze  nie chcą się 
zgodzić.  W końcu  nadchodzi 
1981  r. i wojewoda  podpisuje 
zgodę.  Gdy powstaje  projekt 
nowego  kościoła  władze go 
odrzucają. Jednak w końcu  ru
sza  budowa.  Wybucha  stan 
wojenny,  który  niesie ze sobą 
dodatkowe utrudnienia.  Przez 
cały czas są szalone  trudności, 
by zdobyć materiały  budowla

JJ 

„  Drogi Boże, pomóż  mi,  bym 
wszędzie  gdzie  idą,  rozsiewał 
Twój aromat.  Niech  duch  Twój 
napełni  moją  duszą.  Przeniknij 
mnie  tak, by całe  moje  życie 
było odbiciem  Twego.  Napełnij 
mnie  światłem  i uczyń  tak, by 
wszyscy, z którymi jestem  zwią
zany,  czuli przeze  mnie  Twoją 
Obecność.  " Niechaj  słowa tej 
modlitwy  towarzyszą  Twojej 
dalszej  posłudze    napisał ks. 
Piotr  Wowry w liście do  pro
boszcza parafii Dobrego Paste
rza w Polanie  Alojzego We
ncepla z okazji jubileuszu  25
lecia posługi  kapłańskiej. 

17 kwietnia w  parafii Dobre
go  Pasterza  w Ustroniu  Pola
nie  odbyła  się msza  święta 
dziękczynna  z  okazji  jubile
uszu ks. A. Wencepla.  Kazanie 
wygłosił metropolita białostoc
ki  ks. arcybiskup  Stanisław 
Szymecki. Podczas mszy świę
tej  wspólnie  modlili  się kole
dzy z rocznika  ks. A. Wence
pla:  dziekan  Dekanatu  Gole
szowskiego ks. kanonik Adam 
Dróżdż, dyrektor Domu  Księ
ży Emerytów w Katowicach ks. 
kanonik Florian  Ludziarczyk, 
dziekan Dekanatu  Katowickie
go, proboszcz parafii katedral
nej  w  Katowicach  ks. prałat 
Stanisław Puchała, księża pa
rafii , którym  ks. A. Wencepel 
pośpieszył  z pomocą  podczas 
powodzi w 1997 r.: proboszcz 
z Siechnic ks. prałatStanislaw 
Danicki, ze Skorogoszczy ks. 
dziekan  Piotr   Bekesz,  z Ra
dwanic  ks. kanonik  Ludwi k 
Grudziński  oraz  emerytowa
ny ks. prałat  Bernard  Fabian 
z Tychów i ks. dziekan Alfre d 
Wańdok  z Dobrodzienia. Li
sty gratulacyjne nadesłali: me
tropolita katowicki bp Damian 
Zimoń, biskup tarnowski Piotr 
Skworc,  pracownik  Kuri i 
Rzymskiej  ks. prałat  Stefan 
Wylężek,  dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  w  Polanie  Le
szek  Szczypka,  młodzież, dy
rekcja i grono pedagogiczne Ze
społu Szkól Rolniczych im. Ka
rola Miarki w Pszczynie  szko
ły, w której w 1966 r. ks. A. We
ncepel zdał maturę. Mszę świę
tą  swym  występem  uświetnił 
chór  „Ave" i Dziecięcy  Zespół 
Pieśni  i Tańca SP1 „Równica". 

A. Wencepel, dla  większości 
ustroniaków  po prostu  ksiądz 
Alek,  swą  pracę  duszpasterską 
rozpoczął  w  1974  r. od za
stępstw w swojej rodzinnej pa
rafii św. Marii Magdaleny w Ty
chach.  Był  tam  dwa  tygodnie. 
Potem  miesiąc w Drogomyślu, 
dwa tygodnie w Nakle, dwa ty
godnie w Ćwikiicach, miesiąc w 
Kokoszycach, a później już  na 
dłużej w Jastrzębiu Zdroju. 

— Kaplica mieściła się w ba

już 25  lat o kościół w  Polanie. 
Ksiądz Leopold Zielasko kiedyś 
powiedział do mnie:  „Zrób coś 
w  Polanie"  i tak to się zaczęło. 
Pierwsze miałem tam kolędę. 

4  lutego  1976 r. ks. A.  We
ncepel  zamieszkuje na gospo
darstwie państwa  Romanów. 

— Było dość biednie, a ci  lu
dzie  nie  dowierzali,  że ksiądz 
może się zająć gospodarstwem. 
Tak zacząłem pracować w Po
lanie. 

W jednym  z domów  nieda
leko  wyciągu  na  Czantorię, 
funkcjonowała  salka  kateche
tyczna. Z czaem przekształca się 
w kaplicę. Tam  16 października 
1977  r.  zostaje  odprawiona 
pierwsza msza święta. Ksiądz z 
dumą  podkreśla, że od tej daty 
już  co niedzielę, a  od 1 kwiet
nia  1978 codziennie w Polanie 
odprawiana jest msza święta. 

— Było biednie. Gdy biskup 
Herbert  Bednorz  wszedł do 
piwnicy  i zobaczył  gdzie od
prawiamy  mszę,  powiedział: 
„Alek , to masz lepsze niż nic." 
Potem  gdy  weszliśmy  do sto
doły, to ks. biskup  H. Bednorz 
będąc tu podsumował: „Tak, to 
jest  bazylika  stodołowa",  a 
wtedy to był już dla nas  luksus 
  siedem  na siedem  metrów. 

Fot.  M.  Bożek 

ne. Na wszystko konieczny był 
przydział.  Mimo to prace  po
suwają się do przodu  i tak  po
wstają  salki  katechetyczne  i 
fundamenty kościoła. 

— Bardzo dużo  ustroniaków 
przychodziło z pomocą. Po tylu 
latach cieszyli się, że powstaje 
kościół.  Był  ich chwałą.  Prze
łomowy był moment  otrzyma
nia  zgody  na budowę.  Długo 
trwał impas. Władze nie chcia
ły  wydać  pozwolenia.  Trzeba 
było pokonywać trudności, ale 
robiliśmy  to z radością, bo coś 
się działo, coś powstawało.  To 
dokonywanie  nowego  dzieła 
mobilizowało  ludzi  i tworzyło 
wspólnotę.  Pomagały  inne pa
rafie,  grupy  oazowe,  jednak 
cały ciężar spoczywał na miej
scowych,  bo prace  budowlane 
trzeba było prowadzić dzień po 
dniu.  Ile wysiłku  kosztowało 
załatwienie materiałów budow
lanych.  Dziś  żyjemy  pod  tym 
względem w krainie baśni. Naj
więcej  problemów było z urzą
dzeniami  potrzebnymi  do 
ogrzewania.  Jakieś  kolanka, 
nyple,  grzejniki,  to  wszystko 
były marzenia, a wszystko mu
sieliśmy  zdobywać. 

Plac  budowy  poświęcił  ów
czesny  dziekan  ks. Jerzy Pa

talong, natomiast 29  września 
1983 r.  bp H. Bednorz poświę
cił kaplicę i salki  katechetycz
ne, w 1987 r. bp D. Zimoń  po
święcił  dzwony,  które  wynie
siono  na wieżę  we wrześniu 
1987  r. 25  listopada  1989 r. 
konsekracji  nowego  kościoła 
dokonuje bp D. Zimioń. 

W  niedługim  czasie  parafia 
Dobrego  Pasterza  w  Polanie 
znana  jest  z tego,  że tam po
maga  się ludziom.  Jej pierw
szymi mieszkańcami  są niepe
łnosprawni. 

Zawsze  mówię, że u Do
brego Pasterza jest parafia bez 
granic. Tu przychodzą  ludzie z 
różnych  stron, czy to na odpo
czynek,  czy załatwiać  trudne 
sprawy  życiowe. 

Gdy pytam o plany na przy
szłość ks. Alek  odpowiada: 

—  Chcemy  utrzymywać 
ośrodek  i tak  prowadzić,  żeby 
służył najbiedniejszym, żeby to 
był nie tylko azyl, żeby tu moż
na było się zatrzymać, coś zjeść 
i  otrzymać  pomoc,  która dla 
najbiedniejszych nie ogranicza 
się  tylko do spania  i jedzenia, 
choć jest  to podstawa.  Tu jest 
ten  Dobry  Pasterz,  u  którego 
zawsze można liczyć na pomoc, 
gdzie zawsze można przyjść. 

W  uroczystym  dniu  jubile
uszu księdzu Alkowi za to wła
śnie  dziękowano,  ale  także za 
jego codzienną  pogodę  ducha, 
która  udziela  się,  gdy go spo
tykamy.  Wojsław  Suchta 

Prziszli my tu dzisio 
W dniu Twojigo Swiynta 
By Ci życzyć zdrowia 
Pomyślności, szczynścia 
Za Twe dobre serce 
Kiere mosz dlo ludzi 
Bo dzielisz sie chlebym 
I dlo nich sie trudzisz 
Obce jest  dlo Ciebie 
Pracy przemynczyni 
Ty dajesz bliźnimu 
Serce i schroniyni 
Jeszcze pieśń poranną 
Nie zaczły skowronki 
A Ty już wyndrujesz 
Z modlitwą przez łąki 
Choć na Twym chodniczku 
Ciyrnie nie roz stojóm 
Nie tracisz nadzieji 
Bóg jest  Twą ostojom 
Cieszymy się dzisio 
Wszyscy z całej duszy 
Twojim wielkim świyntym 
Twym jubileuszem 
/ z wielkom radościom 
Pieknie Ci śpiewómy 
Bo  szacunek  wielki, 
Dlo Twych zasług mómy 
Niech Ci Bóg Wszechmocny 
Szczodrze błogosławi 
Aby Ci tu dycki 
Dobrze było s nami 

Wiersz  Wandy  Mider  recyto
wały  ks.  Alkowi  dzieci  z 
„Równicy" 
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FAŁSZYWI DORĘCZYCIELE 
Zjawiają się  we dwójkę   mężczyzna  i kobieta.  Mówią  wy

łącznie po niemiecku,  są porządnie ubrani.  Po niemiecku  i na 
migi  tłumaczą,  że  np.  naszego  sąsiada  nie  ma  w domu,  a  oni 
mają  dla  niego  przesyłkę  z Niemiec.  Proszą  o  pomoc,  bo  im 
się  śpieszy.  Przesyłkę  mają  w  samochodzie.  Pokazują  druki 
do  wypełnienia  przy  odbiorze  przesyłki,  a najlepiej  oczywi
ście wypełniać je  wygodnie  w mieszkaniu.  Wchodzą  więc  do 
środka  i zaczyna  się wypełnianie.  Jako,  że nie  mówią  po  pol
sku  wszystko  dość  długo  trwa.  W pewnym  momencie jedna  z 
osób  chce  wyjść do  ubikacji.  My  z drugą  dalej  męczymy  się 
nad  wypełnianiem  druków,  nie  spodziewając  się,  że  w  tym 
czasie  wspólnik  intensywnie  poszukuje  kosztowności  i pie
niędzy  w naszym  mieszkaniu.  Po chwili  wraca  z toalety,  koń
czy się wypełnianie  druków, nieznajomi „Niemcy"  wychodzą, 
a my jesteśmy  ubożsi  o kosztowności  i gotówkę.  Czasem  nie 
chodzi  o kradzież  od  razu,  a  jedynie  o poznanie  rozkładu 
mieszkania,  zainstalowanych  zamków  itp.  Ostatnio  pracują
cy  metodą  „na  Niemca z przesyłka"  obłowili  się  w  Skoczo
wie.  By  nie  udało  się  im  to  w  Ustroniu,  policja  prosi o nie 
wpuszczanie  do mieszkania  nieznajomych, nawet  bardzo  po
rządnie wyglądających  i mó
wiących  obcym językiem.  W 
takim przypadku  wszelkie for
malności  najlepiej  załatwiać 
przed drzwiami  wejściowymi. 
W  blokach  posiadających  do
mofony proponujemy w ogóle 
nie  wpuszczać  nieznajomych, 
nawet  tych  podających  racjo
nalne powody wizyty. Pozwoli 
to nam zachować mienie w nie
naruszonym  stanie.  (ws) 

OGRODMCTWO 
J. Muszer   Ustroń Nierodzim 
ul. Wiejska 19, tel. 8547478

polecamy duży  wybór 
roślin  balkonowych 

z  możliwością 
&  posadzenia 

ZAPRASZAMY 

KASZTANY CZYLI KASZTANOWCE 
Jak co  roku  początkiem maja zakwitły  kasztany,  przypominając co 

leniwszym  uczniom   zgodnie ze znanym  powiedzeniem   że już czas 
zabrać się do nauki. Podziwiając piękne zielone kopuły koron z białymi 
„świecami" kwiatów, warto pamiętać, że drzewa te nazywa się kaszta
nem tylko potocznie, a oficjalna naukowa nazwa brzmi nieco mniej ład
nie  kasztanowiec. Z kasztanem, tym „prawdziwym", o jadalnych owo
cach, nasz kasztanowiec nie ma nic wspólnego. Kasztanowce są jedny
mi z najpopularniejszych drzew sadzonych  dla ozdoby w parkach, na 
zieleńcach  i wzdłuż dróg. Są także jednymi z pierwszych drzew ozdob
nych obcego pochodzenia, jakie trafiły do Polski. Ojczyzną kasztanow
ca jest  Półwysep Bałkański,  a jego naturalnym  siedliskiem   wilgotne 
górskie doliny. Do Europy Środkowej trafił w XVI w.  pierwsze kaszta
nowce zostały posadzone w Wiedniu na polecenie cesarza Maksymilia
na II w 1576 r. W XVI I w. kasztanowce zaczęto sadzić w Polsce, gdzie 
szybko stały się popularnymi  i lubianymi drzewami ozdobnymi. 

Myliłb y się ten, kto sądzi, że jedynym  pożytkiem z kasztanowca są 
jego nasiona  kasztany    idealny materiał do „produkcji" dziecięcych 
ludzików  i zabawek. Dawniej Turcy stosowali  nasiona  jako  lek na ka
szel  i dychawicę u koni, stąd też pochodzi  łacińska nazwa gatunkowa 
tego drzewa  hippocastanum  „koński kasztan". Dziś bogate w skrobię 
i saponiny nasiona mają wiele zastosowań   służą do produkcji  leków 
wykrztuśnych,  środków  piorących, kremów  kosmetycznych,  szampo
nów, klejów, nawet gaśnic przeciwpożarowych, a także do podkarmia
nia zimą zwierzyny leśnej. Lecznicze własności majątakźe kwiaty  i kora. 
Niektóre osoby pracujące przez wiele godzin  dziennie z komputerem, 
trzymają w jego  pobliżu  kasztany, gdyż jak  wieść niesie, neutralizują 
one szkodliwe promieniowane emitowane przez ten sprzęt. 

W Ustroniu chyba największy kasztanowiec  imponujących rozmia
rów drzewo przy ul. 9 Listopada   zamarł  i został ostatnio wycięty. Rów
nie duże dwa okazy rosną przy tej samej ulicy, nieco dalej w kierunku 
Jedynki".  Spacerując po Ustroniu można odnieść wrażenie, że kiedyś 
najprawdopodobniej kasztanowców było znacznie więcej i sadzone były 
głównie wzdłuż dróg i ulic. Dziś pozostały tylko małe skupiska kaszta
nowców  m.in. przy Cieszyńskiej, Strażackiej, Dworcowej, Hutniczej, 
3 Maja (za stacją benzynową) i Spacerowej. Nieco mniejszych rozmia
rów kasztanowce rosną w Parku Zdrojowym i niewielkim parku pomię
dzy Partyzantów a Spacerową  Kasztanowcom warto przyjrzeć się uważ
nie właśnie w maju, bo w pełni kwitnienia są godne uwagi  i podziwu. 

Zachęcam wszystkich Czytelników Ustrońskiej do poszukiwań kasz
tanowca o największych rozmiarach, który godnie zastąpiłby wyciętego 
„króla ustrońskich kasztanowców". Może wspólnie znajdziemy najwięk
szego, najpiękniejszego kasztanowca w  Ustroniu, godnego ochrony jako 
pomnik przyrody? 

I jeszcze jedno  gdy zaczynają opadać liście kasztanowców to znaczy, 
że  rozpoczęła się  fenologiczna jesień. Wtedy pozostaje nam tylko czekać z 
nadzieją na kolejny maj  i znów kwitnące kasztany, czyli kasztanowce. 

Aleksander  Dorda 

Fot. A.  Dorda 
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Hotel 
Jaskółka 
ZATRUDN I 
B U F E T O W Ą 

W  KAWIARN I 
Informacja o warunkach 
zatrudnienia  osobiście. 
Ustroń, ul. Zdrojowa  10 

Firma  budowlana 
wykona usługi w 
zakresie  ociepleń 

budynków. 
TANIO, SOLIDNIE. 

Faktury VAT 
Tel.  0602732405 

Budki  telefoniczne  stały cel ataków wandali.  Fot. W. Suchta 

Uzdrowiskow e  „Ustroń "  S.A. 
w  Ustroni u ul . Sanatoryjn a 1 

informuje ,  że 
LABORATORIUM  ANALITYCZNE 

w  ZAKŁADZIE  PRZYRODOLECZNICZYM, 
ul. SANATORYJNA  7, tel. 8543534 wew.  108 i 109 



LISTY DO REDAKCJ I PRZETARGI 
OGŁOSZENI E 

Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń ul. Rynek 1, 43450 Ustroń 
ogłasza 

konkurs ofert na: 
dzierżawę pomieszczeń 

Miejskiego Domu Kultur y „Prażakówka"  w Ustroniu. 
Przedmiotem konkursu jest: 
Dzierżawa powyżej lat trzech pomieszczeń o powierzchni 255 m2 sta
nowiących kawiarnię z zapleczem kuchennym w budynku Miejskiego 
Domu Kultury „Prażakówka" w Ustroniu, stanowiącym własność mia
sta, zapisanym w KW 60658 Sądu Rejonowego w Cieszynie. 
Formularze zawierające informacje o warunkach konkursu ofert moż
na odebrać  osobiście w Wydziale  Mieszkaniowym  w godzinach  od 
8.00 do  15.00. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim  w Ustroniu  (pokój  nr  12) w terminie  do  25.05.1999  r. 
do godz. 9.00. 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Dzierżawa pomiesz
czeń  Prażakówka". 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani EWA 
SOWA (tel. 8542415). 
Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej  oferty 
w ciągu  10 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

OGŁOSZENI E O PRZETARGU  NIEOGRANICZONY M 
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń 

ogłasza 
przetaig nieograniczony na: 

wykonanie instalacji elektrycznej  niezależnego zasilania kompu
terów w budynku Urzędu Miejskiego w Ustroniu. 

Formularz informacji o warunkach zamówienia można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pok. 26 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.06.1999 r. 
Uprawnioną  do  kontaktów  z oferentami  jest  Pani  Anna  Raszka 
(pok.  26). 
Zamkniętą  kopertę z ofertą oznaczoną  napisem  „Przetarg na wyko
nanie  instalacji  elektrycznej   w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu" 
należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski. Ustroń, Ry
nek  1, pokój nr 26. 
Termin składania ofert upływa dnia 28.05.1999 r. o godz. 9.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia  28.05.1999  r. o godz.  11.00 w siedzibie 
zamawiającego, pok. 24 (sala posiedzeń). 
Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem obowiązujących pre
ferencji krajowych. 
W przetaigu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki zgod
nie z art. 22 ust. ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte w 
informacji o warunkach zamówienia. 

Słuchać  hadko 
Należy  przyjąć,  że  stawiane  tak  liczne  pytania  i  najróżnorod

niejsze  wypowiedzi  mieszkańców  Ustronia,  uczestniczących  w 
spotkaniu  z posłem  Antonim  Kobieluszem  (patrz  Gaz.  Ustr. nr 17 
z dnia 29.4.99) podyktowane  były rzeczywistą  troską o nasz  wspól
ny  los.  Tak należy  sądzić. 

Teraz  w  nowych  czasach   można  wypowiadać  najróżno
rodniejsze  opinie,  wygłaszać  swoiste  minipoglądy,  sugerować 
główne  linie polityki  wewnętrznej  i zagranicznej,  odsądzać  poli
tyków  od wszelkiego  rozumu  politycznego. 

Odwaga  dawno  już  staniała,  ba, nie  trzeba już  odwagi,  by 
publicznie  wypowiedzieć  swoje  poglądy. 

Można  i trzeba  atakować  Kościoły  (bo  chyba  nie  chodzi  o  je
den Kościół).  Naj modniej  i najwygodniej  atakować  rząd.  Do 
dyspozycji  pozostająjeszcze  na tapecie  dwa  inne modne  tema
ty: NATO  i Unia  Europejska. 

Sądzę,  że  dalszy  bieg  wypadków,  zgodnie  z prawami  rozwoju 
społeczeństwa  demokratycznego,  przyniesie  nam  wiele  innych, 
ogólnie  rzecz  ujmując,  spraw.  Będzie  się  można  wyżyć. 

Odpowiadając  niektórym  zacietrzewionym  rozmówcom,  sko
rzystajmy  z  wypowiedzi  nieocenionego  Franciszka  Fiszera, 
który  korzystając  z przerwy  w potoku  wypowiadanych  zdań,  tak 
zwykle  mówił  do swego  interlokutora:  „  No  tak,  wszystko  to  ow
szem  całkiem  słuszne.  Ale niech  mi pan jednak  odpowie  najpierw 
na to zasadnicze  pytanie:  czy chaotyczne  kombinacje  efemerycz
nych pryncypów  są  w stanie  zdeterminować  neutralną  cywitaty
wę  absolutu  dobrego  i złego,  czy nie są  w stanie,  bo  ostatecznie 
wszystko  od tego  zależy  ".  Józef  Tw ar dzik 

Z wielką  uwagą  przeczytałem  relację przedstawioną  w  jubile
uszowym  numerze  GU nr  12 (400)/99  ze spotkania  Rady z  miesz
kańcami  Jelenicy.  Dotyczy  ona  sporu  mieszkańców  tej  dzielnicy 
z właścicielem  „  Ustronianki".  Przewija się w tych  wypowiedziach 
zwykła  ludzka zazdrość, jeżeli  chodzi o mieszkańców  Jelenicy  oraz 
 moim  zdaniem   przesadna  „  bufonada  " w wykonaniu  pana  M. 
Bożka. 

Oczywiście  prawdą  jest,  że pan  Bożek  daje  pracę  trzystu  lu
dziom,  a mnożąc  to  co  najmniej  przez  4,  to  trzeba  uczciwie  po
wiedzieć,  że  żyje  z  tego  Zakładu  1200  osób!  Plus podatki,  plus 
sponsoring  przy  różnego  rodzaju  imprezach  i dla różnych  organi
zacji społecznych,  czyni z pana  Bożka prawdziwego  biznesmena! 

Ja jednak  myślę,  że  można  wytłumaczyć  tę  ludzką  zazdrość,  a 
może  nawet  złość,  bardzo  prosto.  Chciałbym  za  pośrednictwem 
Gazety  zadać  panu  Bożkowi,  ale  również  innym  pracodawcom, 
których  zakłady  znajdują  się na  terenie  Ustronia,  takie  oto  pyta
nie:  „Iłu   w  Waszych  przedsiębiorstwach  pracuje  mieszkańców 
Ustronia?  " To pytanie  należy  zadać  także  Prezesowi  Zakładów 
Kuźniczych,  właścicielom  domów  wczasowych  oraz  innych  za
kładów  pracy  znajdujących  się  na  terenie  Ustronia. 

Moim  zdaniem,  jeżeli  procent  bezrobotnych  w Ustroniu  będzie 
oscylował  około  zera,  to złość  i zazdrość  spadnie  o 90  procent. 

Nie  jestem  zwolennikiem  zwolnień  z pracy  kogokolwiek  nie 
mieszkającego  w Ustroniu,  ale jestem  zwolennikiem  przyjmowa
nia do pracy  w pierwszej  kolejności  mieszkańców  Ustronia.  My
ślę,  a pracuję  w moim  Zakładzie  już  30  lat,  że  minęły  już  czasy, 
kiedy przyjmowano  do pracy  kogokolwiek.  Teraz ten,  który  stara 
się  o pracę,  będzie ją  traktował  poważnie. 

Naprawdę  nie wiem,  bo może polityka  nowych  władz  w  Ustro
niu  dąży  do  tego,  że  będą  na  nas  ustroniaków,  pracowali  isteb
niacy,  koniakowianie  i wiślanie,  tak jak  w Niemczech  na  Niem
ców  Turcy, Jugosłowianie,  Rosjanie  i Polacy. Ale wcześniej  trze
ba  by  dokonać  zmian  w wysokości  zasiłków  dla  bezrobotnych  
oczywiście  tylko  w  Ustroniu  (!) i wypłacać  je  bezterminowo!!! 

To co  tutaj  napisałem,  jest  tylko  i wyłącznie  moją  opinią  na  
myślę   całkiem  poważny  temat.  Niektóre  z tych  kwestii  zasłysza
łem przy  odwiedzaniu  licznych  ustrońskich pubów  i piwiarni.  Lecz 
nawet  tam  roztrząsa  się  całkiem  poważne  sprawy,  oczywiście 
„  ubrane  " w odpowiednie  przymiotniki.  Myślę, że nasza  kochana 
nowa  Władza  w Ratuszu,  otworzy  uszy  na  to co mówi  „  lumpen
proletariat  " i wyciągnie  stosowne  wnioski.  Jan  Sikora 

C^PRZYJMI E DO PRACY^  ; 
pracownika ze znajomością j. niemieckiego 

i podstaw obsługi komutera 
pisemn e ofeit y  prosim y składa ć  do 26 maj a 1999 r. 

w  biurz e firm y   Ustroń , Ryne k  2 

Bierze?  Fot.  W. Suchta 
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NON 
STOP 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Wideorejestracja  SVHS i VHS. 
Tel.  8544357. 

Bramy i ogrodzenia  kute. 
STEIN  METAL .  Teł.  0603376276 
lub  tel.  grzecznościowy  8541769. 

Bramy  przesuwane  i skrzydłowe  (au
tomatyka).  Kompleksowe  wykonywa
nie  ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko
wych wraz z podmurówką,  balustrady 
ozdobne,  kraty.  1METALPŁO T  
Ogrodzenia. Cieślar Marek, Ustroń, ul. 
Dominikańska 24a. 
Tel.  8545106,  0601516854. 

OPONY! Kormoran, Dębica,  Dunlop, 
Firestone,  Kleber,  Barum,  Bridgesto
ne i inne po atrakcyjnych  cenach  ofe
ruje  firma  AUTOGUM,  Janusz  Ku
bala,  Ustroń,  ul. Lipowczana  12.  Tel. 
8542813. 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź  gip
sowa.  Tel.  8545402. 

Sprzedam  działkę  rekreacyjną  na 
ogródkach  działkowych  w SM  „Zaci
sze".  Tel.  8544189,  tel.  kom.  0603
384189. 

Fachowe  usługi  wodno  kanalizacyj
ne,  CO  i gazowe.  Marcin  Oczkowski. 
Tel.  8547129. 

Sprzedam  rolki  K2, rozmiar  3839. 
Tel.  8543675. 

A. A. Reprezentant  Powszechnego To
warzystwa Emerytalnego  „PIONIER". 
Wisła,  Ustroń:  8544704. 

f o  Ś R O D K I <0 
O C H R O N Y 

ROŚLI N 
O  nasion a  kwiató w 

i  warzy w 
O  nawozy ,  ziemi ę 

ogrodnicz ą 
polec a  skle p  Materiałó w 
Budowlanyc h i Rolnyc h 
Ustroń , ul . Skoczowsk a 74 

(na tereni e  RSP) 

n n T f  I  D f  MC  I A M  A T Mv i  I Ł L  F f c N J w U l l A l 

„ B A R B A R A " 

zatrudni 
kierownik a 
żywienia 

Zgłoszenia osobiste w hotelu 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.0015.00 
Ustroń Jaszowiec  ui. Wczasowa 90 

Koszenie  trawników  i ogrodów. 
Tel.  8542519. 

A.  A.  Reprezentant  Powszechnego  To
warzystwa Emerytalnego  „PIONIER". 
Cieszyn, Skoczów,  Wisła, Ustroń: 852
0721  w.  317. 

Informujemy  PT. Klientów,  że sklep 
„WSZYSTKO DLA DZIECI"  przenie
siony został na ul.  Daszyńskiego  59 D 
(w pobliżu  przejazdu kolejowego  koło 
Kuźni)  Serdecznie  zapraszamy!!! 
W  maju  bonifikata do 7%. 

Po przeczytaniu komunikatu o awarii wyciągu...  Fot. W. Suchta 
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v  Biuro Turystyczne  Ustroń  ul. 3 Maja  26, 
u a z da  V  tel. 8542354,  te l .kom.060l  468  413 

GAZELA 
Oferujemy wynajem autokarów 

od 28 do 48 miejsc 
na wycieczki  szkolne, krajowe i zagraniczne. 

Posiadamy wymagane koncesje na kraj  i zagranicę 
oraz dodatkowe ubezpieczenia (OC, NW). 

Ite&fc «täli 
www 

... pozostało jedynie wchodzenie  i schodzenie.  Fot. W. Suchta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

— Malarstwo  Bolesława  Nitry. 
—  Instrumenty  dęte  XX  wieku  z kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
— Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we wtorki 9  17, od środy  do piątku 9 14, w soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul. 3 Maia  68, tel.  8542996 

—  Druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny: wc wtorki 9 18, w środy, czwartki 9 14, w piątki, soboty  9 13. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna od poniedziałku  do piątku 9  16, w soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

SPORT 
16.5  10.00  5. Marszobieg na Równicę.  Start:  Ustroń  Zawodzie. 
22.5  17.00  Liga  Okręgowa.  Mecz  piłki  nożnej. 

Kuźnia  Ustroń  Pionier  Pisarzowice. 
30.5  10.00  Gry  i zabawy  sportowo  rekreacyjne dla  dzieci 

i młodzieży  z okazji  Dnia  Dziecka, 
(przedszkola  i młodzież do kl. 8). Stadion  KS Kuźnia. 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul.  Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
.5  18.45  Pokój  Marvina 

20.30  W  stronę  Marakeszu 
13.5  16.00  Pokój  Marvina 

18.45  W  stronę  Marakeszu 
1419.5  18.45  Totalna  magia 

20.30  Ronin 
20.5  16.30  Totalna  magia 

18.45  Ronin 

Nocne  Kin o Premier   Filmowych 
13.5  20.30  Trainspoting 
20.5  21.00  Leon  Zawodowiec 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do 15 maja apteka „Myśliwska"  w Nierodzimiu. 
Od  15 do 22 maja apteka „Manhatan"  na os. Manhatan. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

agent  PZU  WART A  POLONI A  i  inne 
Maria  Nowak  ENERGOASEKURACJ A  zaprasza 
wtorek  9001530  oraz codziennie po 1700 

środa  (tylko nieparzyste dni  mca)  9001500  w sob. 9001300 

piątek  300.1300  u(  Dominikańska 26 
Filia  LO,  Rynek,  tel.  8543378  tel.  8543204 

T J R F 7 P i F r Z F N I A  Polańska 35 £revente
x

r  [obok szkoły w Polanie] 

Fundusze Emerytalne  tei.  8543000 



WIELE AKCJ I  
JEDNA  BRAMK A 

Kuźni a  Ustro ń  Iskr a  Klecz a  Doln a  1:0  (0:0) 
Po zwycięstwie  5:0  nad  Metalem w Węgierskiej Górce  (Nie

stety w tytule w poprzednim  numerze GU  napisaliśmy:  „Kuźnia 
Ustroń  Metal  Węgierska Górka 0:5" a powinno być Metal  Wę
gierska Górka  Kuźnia Ustroń 0:5. Za błąd przepraszamy)  kibi
ce  oczekiwali  na podobny  rezultat  z  Kleczą,  znajdującą się w 
tabeli za Metalem.  Przy słonecznej pogodzie,  ale silnym  porywi
stym wietrze, piłkarze stworzyli  interesujące widowisko. Może tyl
ko zabrakło bramek, które są okrasą każdego spotkania. Zawodzili 
bod bramką  Kleczy przede wszystkim  piłkarze  Kuźni. Około 250 
kibiców z niedowierzaniem przecierało oczy, gdy kolejny raz z kil
ku metrów nie udawało się zdobyć bramki. Dogodnych sytuacji nie 
wykorzystują R. Płaza, M. Adamus i M. Sałkiewicz. Ten ostatni z 
czterech metrów przenosi piłkę nad bramką. Dość dobrze jest  zor
ganizowana  obrona  Kleczy, którą  kieruje grający trener R.  Bran
ka.  Kilk a okazji marnuje też drużyna Kleczy. Najgroźniejszy strzał, 
trochę przypadkowy, z odległości około 25 m trafia w spojenie słupka 
z poprzeczką. W drugiej połowie  Kuźnia gra z wiatrem.  Drużyna 

Radość po zdobyciu  bramki.  Fot. W. Suchta 

Kleczy wydaje się być zadowolona z bezbramkowego remisu i cofa 
się do obrony. Kuźnia ma ponownie kilka dogodnych  sytuacji, za
wodzi  skuteczność w tzw. stuprocentowych  sytuacjach. W 59 mi
nucie po rzucie wolnym dla Kuźni piłkę w polu karnym otrzymuje 
Janusz Szalbot, chwilę wyczekuje, robi zwód i lekkim strzałem w 
dolny róg bramki zdobywa prowadzenie dla Kuźni. Jak się okazało 
była to jedyna bramka w tym spotkaniu. Teraz Klecza  postanawia 
zaatakować, jednak robi to zbyt późno. Jeszcze w ostatniej minucie 
spotkania mogło dojść do wyrównania, jednak piłka minęła słupek 
bramki Kuźni o kilkanaście centymetrów. 

Mecz dobrze  sędziował  Dariusz  Morawiec.  Zarząd  Kuźni po
stanowił, że kobiety i młodzież do  14 roku życia nie płacą za bilety 
wstępu na mecze Kuźni. Może sprawi to, że mecze w Ustroniu będą 
rozrywką nie tylko zapalonych kibiców, ale całych  rodzin. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Kleczy Rafał Branka: — Mecz mógł się podobać.  Było 

j g ap 

V  ' "'Si

Sędziowie pod eskortą.  Fot. W. Suchta 

kilka ładnych szybkich akcji. Szkoda, że w pierwszej połowie nie 
wykorzystaliśmy  kilku dogodnych  sytuacji. Raz też  strzelaliśmy 
w  spojenie  słupka z poprzeczką.  W drugiej  połowie  oddaliśmy 
inicjatywę, daliśmy się zepchnąć do obrony.  Bramkę  straciliśmy 
po błędach w środku pola. Zagraliśmy jednak dobrze jak na skład, 
którym  obecnie dysponujemy. Sześciu podstawowych  zawodni
ków  nie może  grać.  Nęka  nas plaga  kontuzji. Wydaje mi  się, że 
dziś  chłopcy  powalczyli  i za to trzeba  im  podziękować.  Kuźnia 
nas nie zaskoczyła.  Wiemy że to solidna  drużyna  środka  tabeli, 
zawsze jest  to ciężki  przeciwnik. U siebie z Kuźnią  wygraliśmy 
2:0 i gdyby było to puchary, awansowała by nasza  drużyna. 

Trener Kuźni Tadeusz Cholewa: — Zwycięstwo cieszy. Zostało 
odniesione po walce. Bardzo łaciną bramkę zdobył Janusz Szalbot. 
Wyczekał odpowiednio  i strzelił w długi  róg. Co dalej martwi, to 

W pościg rusza Mariusz  Sałkiewicz.  Fot. W. Suchta 

ilość nie wykorzystanych  sytu
acji. Trzeba korzystać z dogod
nych okazji, bo potem  wszyscy 
przeżywamy  nerwowe  chwile 
do  końca  spotkania.  Myślę, że 
już teraz na stałe znaleźliśmy się 
w górnej strefie tabeli. Teraz po
zostaje  walczyć  w następnych 
spotkaniach. Jestem  zadowolo
ny  z postawy  całego  zespołu. 
Podkreślić należy pracę z bram
karzami Jana Gomoli. Teraz na 
treningach będziemy dalej pra
cować nad wykończeniem akcji, 
strzałami  na bramkę.  Może to 
przyniesie  efekty  i  kibice w 
Ustroniu  będą  mogli  oglądać 
dobrą piłkę.  Wojsław  Suchta 
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Komorowice  72  9513 
Oświęcim  48  4819 
iCoszarawa  45  4933 
Śmbiarnia  44  4732 
Kęty  42  4654 
Strumień  41  4034 
Kuźnia  38  4939 
Wieprz  35  4851 

9.  Sucha B.  33  3131 
10.  Kaczyce  33  3538 
11.  Chybie  32  4037 
12.  Porąbka  32  3538 
13.  Węgierska G. 29  3363 
14.  Klecza  28  2634 
15.  Wadowice  26  3758 
16.  Pisarzowice  25  3861 
17.  Chełmek  23  3852 
18.  Brenna  18  2472 

/ f 

W akcji Dawid  Szpak.  Fot.  W. Suchta 

Klub Sportowy  „Kuźnia" w Ustroniu 
zatrudni na 1/4 etatu rencistę lub emeryta 
do prowadzenia  sekretariatu  i księgowości. 

Prosimy o kontakt  telefoniczny 
pod nr 0602780562. 
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NA SZACHOWNICACH 
28 kwietnia  1999 r. w „Prażakówce" odbyły  się  Młodzieżowe 

Zawody  Szachowe, w których wzięło udział  12 chłopców  i (nie
stety) tylko jedna dziewczyna. A oto wyniki: 

I miejsce  Piotr  Sztyper  kl. 7a, SP 1; II miejsce   Katarzyna 
Hussar kl. 7a, SP 2;  III miejsce  Dominik Pawłowski  kl. 2b TM 
Cieszyn;  IV miejsce  Tomasz Legierski  kl. 6a, SP  1; V miejsce 
Tomasz  Kożdoń,  kl. 4c, SP 1; VI miejsce  Tomasz  Kasiuk, kl. 
5b, SP  1; VII miejsce  Marcin Nocoń, kl.  Id, LO; VII I miejsce 
Marcin  Kasiuk, kl  1  ZSZ Ustroń; IX miejsce  Jakub Mikos, kl. 6 
b, SP 2; X miejsce  Michał  Halama,  kl. 4d,  SP 2; XI miejsce 
Marek Staniek kl. 4b, SP  1; XII  miejsce Rafał Szturc, kl 8, SP 3; 
XII I miejsce  Tadeusz Kędzierski,  kl. 7. 

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali  nagrody. 
25 kwietnia  1999 r. szachiści z Koła Szachowego wzięli  udział 

w 2. Wiosennym Turnieju Szachowym  w  Simoradzu. 
W grupie juniorów  ustroniacy zajęli następujące miejsca: 
I miejsce  Marcin Nocoń, kl.  Id,  LO; 
II miejsce  Marcin  Kasiuk,  kl.  1, ZSZ; 
IV miejsce  Jakub Mikos,  kl. 6b, SP 2; 
V miejsce  Jakub Ząbek, kl. 8b, SP 2. 
W grupie  młodzików: 
II miejsce  Tomasz  Kasiuk,  kl. 5b, SP 1; 
IV miejsce  Tomasz Kożdoń,  kl. 4c, SP 1; 
VI miejsce  Michał Halama,  kl. 4d, SP 2. 
Najlepszą wśród  dziewcząt  okazała  się  Katarzyna  Hussar, kl. 

7a, SP 2. Uczestnicy  imprezy otrzymali  nagrody  i puchary,  (p) 

Taki se  bajani... 
Downoch z  Wami moji Mili   nie  rządziła.  Downoch 

nic Wóm nie pobajała. Jakosich  ni miała zdoby do pi
sanio, a toż bardzoch ni miała czasu. Jeszczech  była 
nimocno i tak jedno  ku drugimu  i czasu kapkę minyło. 

Mierzko  mi sie jednako  zrobiło,  boch se myślała, że 
na Ustroniu mómy doś ludzi, coby po naszymu w Ga
zecie  Ustróński chcieli cosi porządzić,  mogli cosi na
pisać,  kapkę podrzistać.  Pokazuje sie, że takich  ludzi 
je  coroz mjyni  i tak sie bojym, że ta naszo mowa ca
łkym może  zaginyńć. 

Kiesich  rozprawiała s takim móndrym panoczkym i 
łon tak to mi przedstawił,  że my, co jeszcze  po  naszy
mu mówiymy, czy piszymy,  to my sóm jako  ty dinozau
ry. Jeszcze  kapkę, a całkym  wyginymy. 

Tak po prowdzie,  to wiela to już  zwiyrzoków  wytra
ciło sie na tej naszej ziymi,  wiela rozmańtych roślin i 
mało  kiery  dbo o to, że ty nasze  lasy sie  tracóm, że 
coroz miyni  choćby  takich zajyncy  (że już  nie spóm
nym o inkszych zwiyrzokach),  to co to je,  jakby  tako 
gwara śląsko też sie straciła z naszego życio.  Jednako 
żol. 

Myślym,  że jakosi  Zuzka,  Jewka,  Haniczka,  Fran
cek, czy Jozef, łodezwióm sie i cosi do Gazety zacznóm 
pisać.  Wiela mi s ty knie czasu, a bydzie o czym pisać, 
to sie bydym z Wami moji Mili  w Gazecie spotykać. 

Już  kies i żech pisała  ło tym „złotym zachodzie"  do 
kierego sie tak cisnymy. Pokazuje sie, że takich jako  jo 
je  wiyncyj, bo aji ostatnio Gynia też o tym pisze, a co z 
kim  rządzym,  to tak samo  myśli. 

Ale ci na wyrchu powiedzóm, że co to taki stare wsio
we baby majóm za pojynci o takij wielki polityce, prze
ca my sie na tym wcale nie rozumiymy. Czasym mi sie 
jednako  zdo, że lepi kapkę chłopskigo rozumu,  niżpań
skigo  sztudyrowanio. 

Hanka  lod  Śliwków 

POZIOMO :  1) kursuje po Szwecji przez Bałtyk, 4) przybra
na pozycja, 6) stępka statku, 8) dinozaur Jaskiniowców, 9) kłu
jące chwasty,  10) nadziewany  kapustą  lub mięsem,  11) wro
cławski kabaret,  12) opieka,  13) za grzechy,  14) rzeka i ryba, 
15) podzwrotnikowy,  16) towarzyska gra w karty,  17) sierp
niowa solenizantka,  18) atrybut  kelnera,  19) nagość na płót
nie, 20) gadatliwe stworzenia. 
PIONOWO: 1) wielokąt, 2) Świętokrzyski nad Kamienną  3) 
stylowy dom, 4) podstawa pomnika, 5) imię kobiece, 6) staro
żytne miasto  państwo, 7) dla matematyków,  11) telewizyjne 
okienko,  13) więzienna firanka, 17) organizacja bojowa. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Na odpowiedzi oczekujemy 
do 27 maja. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  16 
KWIETNIOW E CHŁODY 

Nagrodę 30 zł otrzymuje  Izabela  L isowicz  z Ustronia, 
ul. Miła 6. Zapraszamy do redakcji. 
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