
TAKA BIAŁORU Ś 
Rozmowa z ojcem  Sobiesławem  Tomalę, 

proboszczem  para f ii w Sol igorsku  i Luban iu  na  Białorusi 

  P roszę  pow iedz ieć  p a rę  s łów  na  t e m at  m ie j sca,  gdz ie  O j c i ec 
p racu je. 
  Moj e parafie rozrzucone są na  obszarze  100 na 50 ki lometrów.  Jest 
to 7 mie jscowowśc i,  pomiędzy  k tórymi  stale  podróżu ję.  Kościo ły 
są  tylko w części  z nich   w Słucku jest  p rawie  gotowy,  w  Sol igor
sku na ukończeniu,  b raku je  ty lko  posadzk i,  ławek, w Lubaniu po
dobnie.  W jednej z mie jscowości  msze  święte  odprawiam  w  piwni
cy  domu  kultury,  w pozosta łych  w prywatnych  domach. 

 C zy  to jest  n o r m a l na  s y t u a c ja  na Bia łorus i,  że j eden  ks iądz ma 
pod  swoją  opieką  ki lk a  p a r a f i i? 
  Pracujemy we  dwójkę, ale  rzeczywiście jeszcze  nie jest  tak  dobrze, 
żeby jeden  ks iądz  przypadał  na j e d ną  paraf ie. Nasz  najb l iższy są
siad  odda lony  jest  o  100  k i lometrów.  Kapłani  ma ją  zazwyczaj po 
dwie  paraf ie,  bywa,  że trzy,  cztery,  a  nawet  więce j.  Na  Białorusi 
mamy  sytuację  zupełn ie  inną  n iż  w Polsce    to jest  początek Ko
ścioła  katol ickiego. Ni e  zastal iśmy  nic  i budowę,  zarówno  material
ną, j ak  i duchową  zaczynamy  od zera.  W Słucku  był  nasz  klasztor, 
ale  w  czasie  rewoluc ji  został  zn iszczony  do  fundamentów,  a na 
nich  postawiono  mleczarnię.  Po klasztorze  zostały jedyn ie  sklepie
nia w piwnicach  i kawałki  p łotu. 

  Czy  s t a r a c ie  się  o d z y k ać  to  m ien ie? 
  Nie  ma sensu, bo na jp ierw  t rzeba  by wyburzyć  to co postawiono, 
a  następnie  budować  od nowa.  Koszty  by łyby  w iększe  n iż  posta
wienie  nowej  świątyn i.  Jeśli  chodzi  o warunki  prawne,  to  istnieje 
już możl iwość  odzyskania  kościoła,  ale większość z nich  przerobio
no na restauracje,  zak łady  p rodukcy jne,  muzea,  ośrodki  spor towe. 
Formalności  i p rzeszkód jest  wiele.  Na jp ie rw  trzeba  znaleźć  mie j
sce, gdzie  można  przenieść  istniejącą  p lacówkę, jeśli go nie  ma, to 
należy  zbudować  lub wykup ić,  a  dop ie ro  potem  w  odzyskanym 
budynku  po kosztownej  renowacj i,  p rzebudowie,  można  by utwo
rzyć  kościoł.  Praktycznie jest  to n iemożl iwe. 

 Czy  p a r a f ie  ka to l ick ie  m a ją  j ak i eś  p r o b l e my z  w ł a d z a m i? 
  Większych  prob lemów  nie ma, ale  wszystko jest  bardzo  sformal i
zowane  i jest  wiele  ogran iczeń.  M am  zezwolen ie  na  odprawian ie 
mszy  tylko w moich  paraf iach.  Jeśli  chc ia łbym  pojechać do  innego 
mie jsca, jest  po t rzebne  zezwo len ie  w ładz z  Mińska.  M o że  nawet 
nie  p isemne,  ale  muszę  i n fo rmować o tym  odpowiedn ie  min is ter
stwo do spraw  wyznań.  Trzeba  też  powiadomić  mil ic ję. Te formal
ności  załatwiam  nawet  wtedy, gdy  mam  wygłosić  kazanie w  innym 
kościele.  Władze  chcą  w iedz ieć  co  robimy,  a  dow iadu ją  się  nie 
tylk o  od nas.  Jest  na przyk ład  taka  w ioska  w  lesie    T rub iaczyn, 

(cd. na sir.  2) 

Serdeczn ie  zapraszamy  na  Ekumen iczne  Spotkan ie  z  Pieśnią 
Re l ig i j nąw wykonaniu  chórów  paraf ia lnych:  Parafii  Ewangel icko
Augsburskie j,  „AVE "  Parafii  RzymskoKato l ick iej  i Adwentys tów 
Dnia  S iódmego.  Chóry  śp iewać  będą  w Mie jsk im  Domu  Kul tury 
„P rażakówka",  w  N iedz ie lę  Pa lmową,  8  kwie tn ia  2001  roku, 
ogodz.  16.00. 

W  sobotę  o  godz.  15.00  lider  okręgówki  Kuźnia  Ustroń  wznawia 
rozgrywki  rundy  wiosennej  w  Ustroniu,  pode jmu jąc  na  własnym 
boisku  drużynę z Bestwiny.  Fot.  W.  Suchta 

25  marca  odby ły  się  wybory  uzupe łn ia jące  do  Rady  Miasta 
w  Ustroniu  Hermanicach.  G łosowano  w okręgu  wyborczym  nr 7. 
Spośród  1675  osób  uprawnionych  do g łosowania  karty  do  głoso
wania pobrało 328 osób, więc  f rekwencja wyborcza  wyniosła  19,6%. 
Poszczególni  kandydaci  otrzymali  następu jące  ilości  g łosów: 

W i e s ł aw  Śl iż 

Komitet  Wyborczy  U PS   1 44 

Krzysz tof  M r ó z ek 
Komitet  Wyborczy  A l ternatywa  dla  Herman ie   106 

W ł o d z i m i e rz  C h m i e l e w s ki 
Komitet  Wyborczy  „Szansa"  54 

R y s z a rd  M u s z y ń s ki 
Un ia  P r a c y  21 

O d d a no  trzy  g łosy  n ieważne. 
Zgodn ie  z wynikami  w y b o r ów  radnym  został  Wies ław  Śliż, do

tychczas  sekretarz Zarządu  Osied la  Herman  ice. 
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TAK A BIAŁORU Ś 
(dok. ze sir.  1) 

wioska  to może za dużo  powiedziane,  ki lkanaście  domów w  lesie, 
w których  mieszkają  same  starsze  kobiety  po siedemdziesiątce. Je
dzie  się tam po  strasznych  wertepach,  ale na  Wielkanoc,  czy 
w  czasie  innych  świąt, zawsze  do nich  zaglądam.  Kiedy  niedługo 
potem  byłem  w urzędzie,  w którym  wydają  zezwolenia  na odpra
wianie  mszy w konkretnych  miejscowościach,  pytają mnie jak  tam 
w  Lubaniu,  Soligorsku  i na koniec:  „ A  co ty robiłeś  17 kwietnia, po 
południu  w  Trubiaczynach?". 
 J a k ie  k r a j o b r a zy  obse ru je O jc iec j eżdżąc do  swoich  pa ra f i i? 
  Jest  to równina, a jedynymi  górami,  jak ie  oglądam są hałdy  soli 
i odpadów  radioaktywnych,  pochodzące z kopalni  uranu.  Nieste
ty  nie pozostaje  to bez wpływu  na tamtejszych  ludzi.  W  rejonie 
Slucka  można  obserwować  skutki  tego  sąsiedztwa,  gdyż  rodzi się 
tam  znacznie  więcej dzieci z wadami  genetycznymi.  Mi jam  też  po
zostałości  po kołchozach   pola  leżące  odłogiem. 
 Jacy  ludzie  tam  m i e s z k a j ą? Czym  się  z a j m u j ą? 
 W Soligorsku  można  spotkać  ludzi zca łej  Rosji. Miasto m a 40 lat, 
bo wtedy  odkryto  tam  złoża  soli.  Podczas  rozmów  okazuje się, że 
jedni  przyjechali  spod  Grodna,  inni  spod  Petersburga, jeszcze  inni 
zza  Uralu, czy ze środkowej  Syberii. Jedynie  najstarsze  pokolenie 
to miejscowi,  ale j uż  ich  dzieci,  wraz z nakazami  pracy,  wyjechały 
w  inne rejony  kraju. Ludzie  nie mają  pracy. Na import  soli z  Biało
rusi,  naj lepszej chyba  soli w Europie,  nałożone jest  embargo,  dla
tego  zakłady  stoją. 

 Czy  ludzie  ma ją  z czego  żyć? 
 Ten co jeszcze  pracuje w kołchozie  dostaje  10 dolarów  na  miesiąc. 
Dziwię się, że może  za to przeżyć. Oczywiście opłaty za  mieszkanie, 
prąd są bardzo  niskie,  ale  i tak  wystarcza  tylko na chleb.  Wszystko 
opiera  się na kombinowaniu.  Kwitni e  handel  wymienny. 
 J ak  Ojc iec  tworzył  pa ra f i e? 
  W kopalniach,  do obsługi  komba jnów  i  innych  maszyn  górni
czych, zatrudnieni  zostali  Polacy z Tarnowskich  Gór  i Katowic  Pio
trowic.  Najpierw, 7 lat temu,  zaczęl iśmy  przychodzić  do nich do 
hotelu,  potem  dołączyli do nas  miejscowi,  którzy jak  usłyszeli, że 
jest  ksiądz, pytali  czy  mogą  przyjść. Często  było  tak,  że matka,  czy 

nawet  babka  były  katol iczkami.  W hotelu  zaczynało  się  robić  cia
sno,  więc  zaczęl iśmy  się spotykać  w prywatnych  mieszkaniach. 
Powoli  zapełniał  się pokój,  przedpokój,  ludzie  stali j uż na koryta
rzu, więc zaczęliśmy  wynajmować  pomieszczenia w domu  kultury. 
Kiedy  kolejne sale się zapełniały, a na mszę przychodziło  już  około 
150 osób,  zaczęliśmy  budować  kościół. 
 Czy  były jak ieś  t rudnośc i,  na p rzyk ład  z wyna jęc iem  sal i? 
 W pewnym  momencie  wyrzucono  nas z domu  kultury,  ponieważ 
według  rozporzędzenia  ministra  stowarzyszenia  wyznaniowe,  mu
siały  miećjeszcze jakieś dodatkowe  pozwolenia.  Wtedy  przenieśli
śmy  się na plac  budowy  kościoła,  a kiedy  miel iśmy  j uż  dach nad 

a za niedługo  będzie  posadzka. 
 Wybudowan ie  kościoła  to koszty. Skąd  pochodzą  p ieniądze? 
  Środki  f inansowe udaje nam  się pozyskać z różnych  międzynaro
dowych  fundacj i. Nie jest  to pomoc  stała,  każdorazowo  piszemy 
wnioski,  podania.  Wiele prac wykonali  parafianie  i za to ich  podzi
wiam.  Są bardzo  oddani  budowie  kościoła  i jeśli  trzeba  to  nawet 
zwalniają  się z pracy. Oczywiście  nie są to  tłumy, bo Sołigorsk  ma 
około  100.000  mieszkańców, a na mszy  bywa  150200.  Uważam, 
jednak,  że jest  to dużo, jeśli  wziąć  pod  uwagę  liczbę  ochrzczonych 
we  wszystkich  kościołach,  których jest  22,5%. 

  Kto  przychodzi  do  kościoła?  Ludzie,  k tórzy zapragnęli  kontak
tu z Bogiem,  czy  pochodzący  z rodz in  kato l ick ich? 
 O wychowaniu  katol ickim  raczej  nie  może  być  mowy,  bo nawet 
babcie  pamiętają  kościół jak  przez  mgłę.  Do  tego stopnia, że pytają 
mnie  na przykład,  czy to  prawda,  że  Matka  Boska  urodziła  się 
w  Częstochowie.  Jedna ze starszych  kobiet  przyniosła  zawiniątko 
i zapytała, co to jest.  Był  to modlitewnik  i różaniec. Okazało  się, że 
gdy  wybuchła  rewolucja,  j ej  matka  zakopywała  coś w  ogródku 
i  mówiła,  że tego  nie wolno  wykopywać,  aż do czasu,  gdy będą 
kościoły.  Posłusznie  wykopała,  ale  nie  wiedziała j uż  co  to  jest. 
 A jeśli  chodzi  o młodzież,  dz iec i? 
  Babcie  przyprowadzają  wnuki,  a te dopiero  swoich  rodziców. 
Ciekawa  sytuacja  była w liczącym  30.000  mieszkańców  Lubaniu, 
w którym  teraz do młodej parafii należy  około  60 osób. Al e  począt
ki  były  takie, że babcia  przyprowadzi ła  wnuka, a ten  swoich  kole
gów.  Na mszy  była  jedna  starsza  pani  i dwanaścioro  dzieci. Na 
przykład  kolęda.  To  nie jest  tak jak  w Polsce, że ks iądz chodzi od 
mieszkania  do mieszkania, u nas zapisuje się adresy.  Właśnie  dzieci 
zapisywały  się na kolędę  i one  j ą  przygotowywały.  Stawiały  na 
stole  świece,  krzyż,  wodę  święconą,  a  rodzice  stali  i nie bardzo 
wiedzieli,  co się dzieje.  Również  dzieci  sąg łównymi  czytelnikami 
wydawanych  przez nas  gazetek, w których  piszemy, jak  przygoto
wać  wigilię, obchodzić  różne  święta. 

  Dz iękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Mon i ka  Niemiec 

Ojciec  Sobiesław. 

Pierwszy  opis  c ieszyńsk iego 
zamku pochodzi z XVI I w. i znaj
d u je  s ię  w  k r o n i ce  J a k u ba 
Schickfussa.  „Poko je  bardzo 
ładne,  dobrze  urządzone. Bu
dowla  bardzo  dobrze  obwaro
wana".  Obecnie  znaczna  część 
zamku  popadła  w  ruinę. Mia
sto  stara  się o pieniądze  z  fun

duszy  europejskich, by powstał 
Śląski Zamek  Sztuki  i Centrum 
Przedsiębiorczości. 

Ni e  odbył  się w tym roku  bieg 
narciarski  „ O  Istebniański  Bruc
lik" . Organizatorom  splatała fi
gla  pogoda.  W pierwszym  i  re
zerwowym  terminie na  Kubalon
ce  po prostu  nie było  śniegu. 

Władze  Wisły  czynią  zabiegi 
o  pozyskanie  funduszy  na mo
dernizację  i rozbudowę  skoczni 
w  Malince.  70%  kosztów  obie
cał  pokryć  UKFiS.  Resztę  mia

sto  i klub  muszą  znaleźć  same. 
Po  sukcesach  Adama  Małysza 
p o w i n no  to  być  ł a tw ie j sze. 
M istrz też obiecał  pomóc. 

Od  lat 80 działa  Towarzystwo 
Miłośników Brennej i Górek  „Jo
dła".  Skupia  kilkadziesiąt  osób. 
Ma  ekumeniczny  charakter. 

Od  1998 r. działa  Fundacja im. 
Zofi i  Kossak.  Fundusz  założy
cielski  wnieśli  córka  pisarki 
Anna  BugnonRosset  i syn Wi
told  Szatkowski  o raz  gmina 
Brenna.  Objął on  nieruchomo

ści w Górkach  Wielkich  oraz 10 
tys.  zł. Gmina  pomnaża  go co 
roku o 0,33  proc.  własnych  do
chodów.  Głównym  zadaniem 
jest  prowadzenie  Muzeum  pi
sarki,  urządzonego  w  dawnym 
„domu  ogrodnika". 

Uczniowie  najstarszej klasy  Ka
tolickiego  L Ó w Cieszynie  spo
sobią  się  do pierwszej  w  dzie
jach  szkoły  matury.  Ogólniak 
funkc jonuje od roku  szkolnego 
1997/98  i mieści  się w budynku 
paraf ia lnym  obok  kościoła  św. 
Marii  Magdaleny.  (nik) 

Gazeta  Ustrońska 2 



i l 

Piotr Śliwka,  uczeń  piątej klasy Technikum  Mechanicznego  od
niósł  kolejne  sukcesy  w  biegach  narciarskich.  23  marca,  podczas 
Mistrzostw  Szkół  Sportowych   Puchar Tatr, znalazł  się na 3  miej
scu  w  biegu  na  15 km  stylem  dowolnym.  Dzień  później  również 
wywalczył  3 miejsce, tym  razem  stylem  klasycznym  na  10  km. 

Zbliża  się  czas  wiosennych  porządków.  Od  kilk u  lat  dotyczy  to 
przede  wszystkim  czyszczenia  ulic  po  zimowym  posypywaniu. 
Myśli  się o zmechanizowaniu  czyszczenia  i kupnie specjalnej  ma
szyny. Jest  to wydatek  niebagatelny   widoczny  na zdjęciu  pojazd 
kosztuje 360.000  zł. Już druga  firma prezentuje w Ustroniu  samo
chód  do czyszczenia  ulic. Na  razie  liczy  się koszty  i zyski, a  decy
zja zakupu  jeszcze nie zapadła.  Fot.  W.  Suchta 

Za  wyrazy  wspó łczuc ia,  z ł ożone  w i e ń ce  i kw ia ty  o raz 

udział  w  pogrzeb ie 

śp.  Karol a  Chodury 

opera to ra,  reżysera,  w s p ó ł t w ó r cy  f i l m ó w  „ K r z y ż a

cy " ,  „ N ad  N i e m n e m"  i w ie lu  innych 

rodzinie,  sąs iadom,  ko legom,  p rzy jac io łom  i de legac ji 

z  p racy  PP  U z d r o w i s ko  Us t roń 

S e r d e c z ne  p o d z i ę k o w a n ia 

sk łada  żona z  s y n em 

Za  l iczny  udz iał  w  u roczys tośc i ach  p o g r z e b o w y ch 

śp.  Ewy  Szarzeć 

ks.  M i ros ławowi  Podżorsk iemu  za  p rowadzen ie  pogrze
bu  i  w y g ł o s z o ne  S ł o wo  Boże,  w s z y s t k im  s ą s i a d om 
i z n a j o m ym  za  z łożone  kw ia ty  i  k o n d o l e n c je 
se rdeczne  „ B ó g  z a p ł a ć" 

sk łada  Rodz ina 

Za  wyrazy  współczuc ia,  z łożone  wieńce  i kwiaty  oraz 
udział  w pogrzebie 

śp.  Stanisława  Dawid 
krewnym,  sąs iadom,  kolegom,  delegacji  Związku  Repre
s jonowanych  Żołn ierzyGórników,  Zakładowi  Pogrzebo
wemu  „Ka l ia "  oraz  księdzu  Mar ianowi  Fres  serdeczne 
podziękowania 

składa  żona 

O  godz.  19.55  na  skrzyżowaniu 
ulic Myśliwskiej i Katowickiej kie
rujący  polonezem  mieszkaniec 
Wisły  najechał  na  tył  audi  kiero
wanego przez obywatela Niemiec. 

O  godz.  20.30  na  parkingu  przy 
ul. Chabrów kierujący fiatem  126 
mieszkaniec Ustronia podczas co
fania najechał na peugeota należą
cego do mieszkańca  Sochaczewa. 
2
O  godz.  16  na  ul.  Konopnickiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca Cisownicy  kierującego fia

tem  125.  Wynik  badania    0,44 
prom. 

O  godz.  8.40  na  ul  Myśliwskiej 
kierujący  fiatem  punto  obywatel 
Włoch  wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  na  kierującym  daewoo 
matizem  mieszkańcu  Ustronia i 
doprowadził  do kolizji drogowej. 

O godz.  11.30 na ul.  Grażyńskie
go na zaparkowane audi najechała 
łada  130,  po  czympojazd  oddalił 
się. Szybko ustalono,  kto ładą kie
rował.  Okazał  się  nim  mieszka
niec  Ustronia.  W  chwili  zatrzy
mania  był  nietrzeźwy.  Wynik  ba
dania   3,39  i 3,34  prom.  Sprawa 
trafi do sądu.

STRAŻ  MIEJSK A 

Mandatem  w wys.  50  zł  ukarano 
osobę,  która  rozwiesiła  plakaty  w 
niedozwolonych  miejscach. 

Przeprowadzono  szczegółową 
kontrolę  posesji  przy  ul.  Nad
rzecznej, na których stoją kempin
gi. Nakazano  podpisanie  umów z 
wyszczególnieniem  domków, 
zgodnie z uchwalą  Rady  Miasta. 
W  jednym  przypadku  nakazano 
zaprowadzenie  porządku. 

Mandatem  w wys.  100 zł  ukarano 
kierowcę, który zablokował  chod
nik  przy  ul.  Daszyńskiego. 

Wspólny  wyjazd z  pracownika
mi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  do  odległych  posesji 

przy  ul.  Wczasowej  i Jastrzębiej. 

Otrzymano  zgłoszenie  o źle  ozna
czonych  przekopach  na drodze, w 
miejscu gdzie wycinano asfalt. Po
wiadomiono  odpowiednie  służby. 

Na jednej  z posesji  przy  ul.  Szpi
talnej  szczegółowo  sprawdzano 
zasady  wywożenia  śmieci.  Wła
ścicielkę zobowiązano do  zapłaty 
za  wywóz. 

Otrzymano  zgłoszenie  od  miesz
kańców  ul.  Kalinowej o niedroż
nej  studzience  kanalizacyjnej. 
Sprawdzono  to  na  miejscu  i we
zwano pogotowie wodno  kanali
zacyjne, które udrożniło przepływ. 

Pomoc w przygotowaniu  i zabez
pieczeniu  porządkowym  wybo
rów  uzupełniających  do  Rady 
Miasta.

Magazyn  Młodzieżowy  „Trzy  Czwarte"  i Radio CCM  31  marca 
o godz.  16.30 zapraszajądo Teatru  im. A. Mickiewicza  w  Cieszynie 
na Strefę Wolności.  W  programie:  koncert  zespołu  Fruhstuck  oraz 
gość  specjalny  Henryk  Wieją.  Bilety do nabycia  m.in. w  Chrześci
jańskiej Fundacji „Życi e  i Misja", Biuro Organizatorów  8544522. 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza  na wernisaż  wystawy 
fotografii  i pamiątek z podróży  do  Azj i  (Mongolia,  Chiny,  Nepal, 
Indie)  Marka Chowanioka,  studenta  występującego w  latach  szkol
nych  w chórze  „Czantoria".  Wernisaż  połączony  będzie  z  prelek
cją oraz  pokazem  przeźroczy  z wystawy  naukowej. 

Muzeum  składa  podziękowanie  firmi e  Fotoland  w  Ustroniu  za 
sponsorowanie  wystawy  i bezpłatne  wykonanie  zdjęć. 

Stowarzyszenie  „Ave" działające przy parafii św. Klemensa  zapra
sza  na  koncert  Orkiestry  Barokowej  im. J.  F. Telemana  z  Bielska 
Białej oraz solistów, którzy wykonają „Stabat  Mater"w  kościele  św. 
Klemensa  1  kwietnia (niedziela) o godz.  16.30. Natomiast 6  kwietnia 
(piątek) odbędzie się koncert „Śladami  Miłosiernego Zbawiciela"  w 
wykonaniu  Parafialnego Chóru  „Ave"  i Scholii  „Maryja" . 

WULKANIZACJ A  Goszylf 
  w i o s e n ną  p r o m o c ję 

n o w ej  o p o ny

P o n a d to

  sprzedaż  i wymianę  oleju  i filtrów  olejowych 
Firma  działu  w starej  siedzibie  przy  ul.  Jelenica  15 
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E. Czembor.  Fot.  W.  Such ta 

F ragmen ty  wys tąp ien ia  Emil i i  C z e m b or  podczas  uroczys tej 
sesji z  RM  okaz ji  140Iecia  Wydz ia łu  Gminnego  w  Ust ron iu. 

Zgodnie  z nowymi  realiami,  po  skróconej  kadencji  Rady  z  roku 
1988,  28  maja  1990  roku  rozpoczęła  pracę  Rada  Miasta,  a  w  jej 
skład  weszło 24  radnych   20  z rekomendacji  Komitetu  Obywatel
skiego,  3  z  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  i jeden  niezależny. 
Reprezentację  Komitetu  Obywatelsk iego  stanowiły  następujące 
ugrupowania:  Komitet  Obywatelski  „Sol idarność",  paraf ia  ewan
gelicko    augsburska,  paraf ie  rzymskokatol ickie,  „Sol idarność" 
Kuźni  Ustroń  i Spółdzielni  Mieszkaniowej „Zacisze",  Towarzystwo 
Ewangelickie, Towarzystwo  Miłośników  Ustronia,  Polski  Klub  Eko
logiczny.  Radnymi  Komitetu  Obywatelskiego  zostali  wybrani:  Zyg
munt  Białas,  Bernadeta  Blanik,  Henryk  Brudny,  Stanisław  Bulce
wicz,  Włodzimierz Chmielewski,  Wacław Czapla,  Emilia  Czembor, 
Malina Rakowska  Dzierżewicz,  Henryk Gaś, Włodzimierz  Głowin
kowski, Tomasz Kamiński,  Franciszek  Korcz,  Karol  Kubala,  Stani
sław  Malina,  Wiktor  Pasterny,  Andrzej  Sikora, Jerzy  Śliwka,  Jerzy 
Podżotski,  Władysław  Tyma,  Lesław  Werpachowski.  Radni  z  PSL 
to:  Karol  Hławiczka,  Anna  Kubień,  Helena  Wierzbanowska.  Rad
nym  niezależnym  został  Michał  Jurczok. 

Na  pierwszej  sesji  6  czerwca  1990 wybrano  przewodniczącego 
Rady, któiym został Zygmunt  Białas. W czasie drugiej sesji 13 czeiw
ca  wybrano  burmistrza  Andrzeja  Georga, jego  zastępcę  Tadeusza 
Dudę  i  pięciu  radnych  do  Zarządu  Miasta:  Henryka  Brudnego, 
Emilię Czembor,  Włodzimierza Głowinkowskiego,  Michała  Jurczo
ka  i Jerzego  Podżorskiego.  W  początkowym  okresie  kadencji  radni 
wiele  czasu  poświęcili  pracy  nad  statutem  miasta,  regulaminem 
Rady  Miasta  i regulaminem  Urzędu  Miasta.  Na  sesji  3 sierpnia  po
wołano  6 komisji  problemowych:  budżetu  i przestrzegania  prawa; 
oświaty,  kultury  i rekreacj i; gospodarki  komunalnej,  mieszkanio
wej  i komunikacj i;  rolnictwa,  przemysłu,  usług  i handlu;  układu 
przestrzennego  miasta  i inwestycji; ochrony  środowiska,  zdrowia  i 
lecznictwa  uzdrowiskowego.  W  zasadzie  komisje  pod  takimi  na
zwami  działają do dzisiaj z wyjątkiem jednej,  która obecnie  nazywa 
się:  komisja  oświaty,  kultury,  sportu  i  turystyki.  W  listopadzie 
odbyły  się  wybory  uzupełn ia jące  po  wyjeździe  Władysława  Tyr
ny. Nowym  radnym  został  Jan  Drózd. 

W  związku z nowymi  uregulowaniami  prawnymi  nastąpiła  reor
ganizacja  Urzędu  Miasta.  Dotychczasowe  referaty  zostały  zastą
pione  wydziałami,  którymi  kierują naczelnicy.  Utworzone  zostały 
wydziały:  f inansowy (naczelnik  Maria  Koinadowska),  spraw  oby
watelskich  (naczelnik  Czesław  Gluza),  techniczno inwestycyjny 
(naczelnik  Kazimierz  Hanus,  a  od  momentu  objęcia  przez  niego 
funkcji burmistrza  w październiku  1992  roku, Andrzej  Siemiński), 
wydział  ochrony  środowiska  i  rolnictwa  (naczelnik  Jan  Sztefek, 
następnie  Barbara  Jońca),  wydział  oświaty  kultury  i rekreacji  (na
czelnik  Elżbieta  Buchta,  po  niej  Elżbieta  Głowinkowska,  a  od  1 
września  1992  roku  Danuta  Koenig).  Powstał  też Urząd  Stanu  Cy
wilnego,  którego  kierownikiem  został  Jerzy  Grigoriew,  a  zastępcą 
Irena  Hernik.  Jako  radcy  prawni  pracowały:  Teresa  Banszel  i Hele
na  Sikora.  Inspektorem  do  spraw  Rady  Miasta  została  Irena  Her
nik. Na stanowisko  sekretarza  miasta  powołano  Jolantę  Krajewską 
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  Gojny,  na  skarbnika  Marię  Komadowską,  następnie  Teresę  Bła
chut,  a w  roku  1999  ponownie  Marię  Komadowską. 

Na  terenie miasta  powstały  podmioty  gospodarcze,  które  rozwi
jały  się  bardzo  dynamicznie.  W  1990  roku  liczba  podmiotów  go
spodarczych  wynosi ła  815,  w  roku  1997  podwoi ła  się  do  1763, 
a  w  2000  roku  dochodzimy  prawie  do  potrojenia  z  liczbą  2177. 
Stosunkowo  niski  od  początku  był  udział  w  budżecie  dochodów 
obcych  czyli  subwencji  i dotacji  na  zadania  zlecone  i  powierzone. 
Subwencje  w  roku  1991  wynosiły  5,4%  naszego  budżetu, w  1993  
2,3%,  dotacje  w  1990  roku  to  8,3%,  a  w  1993  roku    9,9%.  Po 
przejęciu  szkół  ten  układ  procentowy  jest  inny, ale w żadnym  roku 

il e w  roku  1996, w  roku  przejęcia  szkól  z mocy  ustawy,  subwencja 
oświatowa wynosiła  85% kosztów  utrzymania  placówek,  to w  1997 
 7 7 %,  a w  2 0 0 0  6 5 %. 

W  tym  pierwszym  okresie  Rada  postawiła  sobie  następujące, 
najważniejsze zadania  do  wykonania:  poprawa  stanu  dróg  na  tere
nie miasta,  budowa  nowych  i modernizacja  istniejących  obiektów, 
regulacja gospodarki  wodno   ściekowej.  Szczególną  uwagę  nale
ży  zwrócić  na  zadania  związane  z  gospodarką  wodnościekową. 
W  latach  199193  wykonano  kolektor  sanitarny  Skoczów  Ustroń, 
Ustroń  Polana   Poniwiec,  zlewnię  ścieków  i zbiorniki  wody  pitnej 
w  Ustroniu  Poniwcu,  przystąpiono do  porządkowania  gospodarki 
odpadami. 

Na  przestrzeni  lat  199497  nasze  miasto uczestniczyło  w  przygo
towaniach  realizacji  obwodnicy.  Organy  miasta  wykonały  olbrzy
mią  pracę  m.  in.:  wykonano  aktual izację  operatu  geodezyjnego 
w  zakresie  wznowienia  granic  pasa  drogowego,  wycenę  gruntów 
i składników  rolnych.  Miasto  partycypowało  w wykupie  gruntów, 
na  budowę  obwodnicy  przekazało  200.205  zł.  Obwodnicę  odda
no  do  użytku  we  wrześniu  1998  roku. 

Jednym  z  pierwszych  zadań  oświatowych  naszego  samorządu 
było  przejęcie  z dniem  1 stycznia  1996  roku  przedszkol i.  Miasto 
przeję ło  wszystkie  przedszkola,  a  w  ciągu  pierwszych  dwóch  lat 
p rzeprowadzone  zostały  w  nich  remonty  kapi talne  i  b ieżące. 
W  Przedszkolu  Nr 6, od  1991  roku działa Ośrodek  Rehabil itacyjno 

  Wychowawczy  dla  Dzieci  i  M łodz ieży  N iepe łnosprawne j. 
W  ubiegłym  roku  wykonano  prace  pro jektowe  związane  z  prze
niesieniem  Przedszkola  Nr 3 w  Polanie  do  budynku  szkoły. 

Ze  środków  budżetu  miasta,  wspó ł f inansowano  rozbudowę 
skrzydła  SP2,  oddanego  do  użytku  we  wrześniu  1992  roku. 
W  tym  samym  roku  zakończono  prace  adaptacyjne  w  budynku 
przy  rynku, gdzie od  września  1992 znajduje się  fili a Liceum  Ogól
nokształcącego  im.  M.  Kopernika  w Cieszynie. Od  roku  1993  mia
sto  wspóf inansowało  rozbudowę  SP1. 

Zgodnie  z  ustawą  o  systemie  oświaty,  od  1 stycznia  1996  nastą
pił o  przejęcia  z  mocy  prawa  szkół  podstawowych  przez  miasto. 
W  tym  czasie w  Ustroniu  budowal iśmy  nowe  skrzydło  SP1,  które 
w  momencie  wprowadzenia  reformy  oświaty,  stało  się  niezbędne 
do  utworzenia  g imnazjum.  Od  1 września  1999  roku j uż  były  pro
wadzone  zajęcia  g imnazja l is tów  w  budynku,  którego  of ic jalne 
otwarcie  nastąpi ło 23  lutego  b ieżącego  roku. 

Kalendarz  imprez kulturalnych  był z  roku  na rok bogatszy.  Szcze
gólnie  widać  to  w  latach  1991    94.  W  1991  roku  odbyło  się  5 
imprez,  a w  1994 już 22.  W  roku  2000  odbyło  się 67  imprez.  Waż
nym  wydarzeniem  dla  życia  kul turalnego  było  zakupienie  przez 
miasto 24  lutego  1994  roku Zakładowego  Domu  Kultury  „Kuźnik " 
i przekształcenie  go w  Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka". 

Początek ubiegłego dziesięciolecia  to również zauważalny  wzrost 
działań  społecznych,  który zaowocował  powstaniem  wielu  stowa
rzyszeń.  W  latach  199194  powstało: Towarzystwo Opieki  nad  Nie
pełnosprawnymi,  Towarzystwo  Rozwoju  Turystyki,  Towarzystwo 
Kontaktów  Zagranicznych,  Towarzystwo  Kształcenia  Artystycz
nego, Towarzystwo  Rekreacyjno   Sportowe  „Siła" ,  Towarzystwo 
Upiększania  Miasta,  Stowarzyszenie  Twórców  „Brzimy" .  Obecnie 
aktywnie  p r a c u j ą 22  towarzystwa. 

Już 24  kwietnia  1991  roku  dzia ła jąc z  upoważnienia  Rady  Mia
sta, ówczesny  przewodniczący  Zygmunt  Białas oraz burmistrz  An
drzej Georg  podpisali  w Neukirchen    Vluyn  porozumienie  o  part
nerstwie,  które zostało ratyfikowane w  Ustroniu  22 maja  1991  roku. 
W  tym  roku  będziemy  obchodzić  10lecie pierwszego  partnerstwa. 
Następne  partnerstwo  między  Ustroniem  a  węgierskim  Hajduna
nas  podpisane  zostało  1 października  1993  roku,  4  lata  później  w 
1997  roku  podpisano  umowę  z XI  Dzielnicą  Budapesztu,  a w  listo
padzie 2000  z czeskim  uzdrowiskiem  Luhaćowice. 



O  aktualnych  sprawach 
dotyczących  ustrońskiego  samorządu 

mówi  burmistr z Jan  Szwarc. 

O B W O D N I CA  POLANY 
Odbyło  się  spotkanie  ze  starostą  powiatu  cieszyńskiego  i dyrek

torem  z Urzędu  Marszałkowskiego  zarządzającym drogami.  Oma
wialiśmy  sprawę  przedłużenia  obwodnicy  do  Wisły,  a  konkretnie 
o przejściu  z obwodnicą  przez Polanę.  Urząd  Marszałkowski  wystą
pił do PHARE  z czterema  wnioskami, z czego dwa zostały  wstępnie 
zaakceptowane,  w tym  nasz wniosek  dotyczący  Polany.  Możliwe,  że 
w niedługim  czasie rozpocznie się modernizacja rozwiązań  komuni
kacyjnych w Polanie.  Będziemy  partycypować w dokumentacji,  przy 
czym uzgodniliśmy, żejedną trzecią zapłaci miasto. Rozwiązanie  pro
blemu  komunikacji  w  Polanie  ma  polegać  na  tym,  że  zbudowana 
zostanie  nowa  nitka drogi jako  przedłużenie  obwodnicy,  natomiast 
stara droga  będzie  pełnić  funkcje  lokalne.  Koncepcja  będzie  obec
nie dopracowywana.  Jest  to  na  pewno jedna  z bardziej  pocieszają
cych  wiadomości  w ostatnim  czasie. 

S P R Z E D A NO  BASEN 
Po  ogłoszonym  przetargu  udało  się  sprzedać  basen  kąpielowy. 

Uchwałę  o sprzedaży  basenu  podjęła j uż  Rada  poprzedniej  kaden
cji . Obecnie  po ogłoszeniu  o sprzedaży  okazało  się, że jest  dwóch 
chętnych.  Przedsiębiorcy  miejscowi  i  firma  holenderska.  Lepsze 
warunki  zaoferowało  konsorcjum  fir m  ustrońskich  i jest  nadzieja, 
że w najbliższym czasie  rozpocznie  się, najpierw rozbiórka  istnieją
cych  zdekapital izowanych  obiektów,  a  później  budowa  nowych. 
Obecnie  opracowywana jest  koncepcja,  przy  czym  oczywiście  jest 
gwarancja,  że  w  tamtym  miejscu  będzie  basen.  Poza  tym  planuje 
się budowę  hotelu  na ok. 60  miejsc z zapleczem  gastronomicznym 
oraz hali  treningowej.  W  przyszłości  ma  to być ośrodek  sportowo
rekreacyjny dla sportowców,  turystów  i mieszkańców.  Nam  bardzo 
zależało  na  tym,  by w  tym  miejscu  funkcjonował  taki  obiekt. 

POWSTAJĄ  K O L E K T O RY 
W ostatnim czasie władze  miasta spotkały się z  przedstawicielami 

firmy Hydrobudowa  w sprawie budowy  kolektorów. Natomiast  spra
wie  odprowadzania  ścieków  poświęcone  było  spotkanie  z  miesz
kańcami  ul. Skoczowskiej, w tej sprawie trwają też rozmowy  z  miesz
kańcami  Polany. Nie wszystkich  mieszkańców  stać na  zbudowanie 
przyłączenia  do  kolektora,  a  oszacowano  to  na  ok.  2500  zł.  Ten 
problem  staramy  się rozwiązać.  Wysłaliśmy  do mieszkańców  odpo
wiednie pisma. Obecnie, co możemy zrobić, by  im pomóc,  to  jedynie 
spłatę kosztów  przyłączenia  rozłożyć  w  ratach  na dwa  lata.  Apeluję 
o  podłączanie  się do  kolektorów.  Niestety  wobec  tych.  którzy  tego 
nie  uczynią,  będziemy  zmuszeni  do  pełnej  kontroli  regularnego 
wywozu  fekaliów do oczyszczalni  ścieków.  Wszystko  po to, by  uzy
skać  tzw.  efekt  ekologiczny.  Otrzymaliśmy  pieniądze  z  banków, 
z  funduszy ochrony  środowiska,  dotację z EkoFunduszu,  by  takim 
efektem się wykazać.  Będzie  to też podstawa  do starań  o  umorzenie 
części  zaciąguiętych  kredytów. 

WODY  GEOTERMALNE 
Spotkałem  się z prezesem  Centrum  Transportu,  Promocji  i Tech

nologii  w sprawie  możliwości  wykorzystania  wód  geotermalnych 
na  terenie  Ustronia. Okazuje się, że  nasze  miasto dysponuje  spory
mi  zasobami  takich  wód  i trzeba  się  zastanowić j ak  j e  pozyskać  i 
wykorzystać.  Jest  baza  turystyczna,  są osiedla  mieszkaniowe  i by
łoby  to  coś  fantastycznego,  gdybyśmy  wody  geotermalne  zaczęli 
wykorzystywać,  przede  wszystkim  w  celach  grzewczych.  Moim 
zdaniem jest  to przyszłość, a kto  to szybciej zrobi,  ten więcej  zyska. 

WIOSENNE  PORZĄDKI 
Tak, jak  co  roku  na  wiosnę  przystępujemy  do  generalnych  po

rządków  w  mieście.  Ogłoszone  zostały  przetargi  i w  najbl iższym 
czasie rozpoczynamy  czyszczenia  i zamiatania. Zanieczyszczeń  po
zimowych jest  bardzo  dużo  i musimy  się z nimi  uporać,  wyczyścić 
studzienki  kanal izacyjne. Czeka  nas więc  sporo  pracy  z  czyszcze
niem,  poza  tym  remonty  cząstkowe  na  drogach.  W  tej chwili  całą 
parą  rozpoczynają  prace f irmy remontowe,  a j a  chciałbym  się  zwró
cić z apelem  do  kierowców  o ostrożnąjazdę, szczególnie  tam,  gdzie 
widać  pracujących  na  drogach. 

M ISTRZOSTWA  ŚWIATA 
Już dzisiaj myślimy  o dobrym  przygotowaniu  się do  Mistrzostw 

Świata  Weteranów  w  Biegach  Górskich,  które  odbędąs ię  w  Ustro
niu we wrześniu. To duża  i prestiżowa  impreza, dzięki  której  może
my  promować  nasze  miasto,  należy  więc  zrobić  wszystko,  by  te 
Mistrzostwa  wypadły  bardzo  dobrze. 

SPRAWY  BIEŻĄCE 
Dokonane  zostały  przetargi  na  budowę  wodoc iągów  w  Herma

nicach. 
Odbyło  się spotkanie  z Telekomunikacją  Polską  S.A. w  sprawie 

przełożenia  lini i  te lekomunikacyjnej na ul.  Sztwiertni. 
Spotkal iśmy  się z projektantem  oświetlenia  na  ul.  Choinkowej. 
Odbyło  się spotkanie  z projektantem  zadaszenia  amfiteatru. 
Przygotowano  przetarg  na  budowę  dróg  t łuczniowych  oraz  na 

czyszczenie  rowów  i przepustów. 

Czy  basen  nie będzie świecił  pustkami?  Fot.  W.  Suchta 

Zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXV I  11/304/01  Rady  Miasta  Ustroń 
z dnia 21  lutego 2001  r. w sprawie  wyborów  Zarządu  i  Przewodni
czącego  osiedla  „Ust rońZawodzie"  w  Ustroniu  in formuje się,  że 
wybory  Zarządu  i Przewodniczącego  osiedla  odbędąs ię  5  kwiet
nia 2001  r.  na Zawodziu   w  Budynku  Administracji  PP  Uzdrowi
sko „Ustroń"  przy  ul. Sanatoryjnej  1 w sali  kameralnej  na  parterze. 
I termin  wyznaczono  na godzinę  16.30,  II  termin  godzina  16.45. 
Wybory  do Zarządu  Osiedla  będą  równocześnie  o k a z j ą do  spotka
nia  się mieszkańców  z władzami  samorządowymi  oraz  przedstawi
cielami straży miejskiej  i policji . 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  in formuje,  że  zapisy  do  przedszkoli 
i klas  ł szkół  podstawowych  na  rok 2001/2002  przy jmowane  są 
w  p lacówkach  w  termin ie  od  1  do  30  kwietn ia  br.  Wobec 
konieczności  ustalenia  liczny dzieci  w placówkach  oświatowych 
prosimy  o przestrzeganie  podanego  terminu. Zaczęły  się porządki  w  ustrońskich  parkach.  Fot.  W.  Suchta 
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Wszyscy  aktorzy  wystęujący w  Ustrońskich  Spotkaniach  Teatral
nych „USTA" po spektaklach  składają autografy na  styropianowych 
ustach. Wielu z nich przed złożeniem  podpisu zaskakuje ilość  znako
mitych  nazwisk.  Każdy więc stara się złożyć swój podpis w miejscu 
ciekawym  i eksponowanym.  Na  zdjęciu J. Peszek  szuka  miejsca na 
autograf.  "  Fot.  W.  Suchta 

CHARAKTE R UST 
Kiedy oddawaliśmy do drukarni  ten  numer Gazety, ostatni  spek

takl  tegorocznych  Ustrońskich  Spotkań  Teatralnych  mieliśmy  jesz
cze przed sobą.  We wtorek, 27  marca, na scenie „Prażakówki"  miał 
wystąpić Jan  Englert z „Świętym  Mikołajem", ale już dwa  poprzed
nie spektakle pozostawiły  trwały ślad w pamięci  widzów.  Ustronia
cy oklaskiwali  sobotni  „Ścenariuszdla  nieistniejącego,  lecz  możli
wego aktora  instrumentalnego"  Jana  Peszka  siwiejącą, ale  ciągle 
wzbudzającą wiele emocji,  teatralną awangardę  oraz w niedzielę, 
liryczny  kolaż  poetycki  Krzysztofa  Kolbergera,  który  głębokim 
głosem  czarował  szczególnie damską  część publiczności. Ze  swoją 
gitarą  i muzyką  towarzyszył  mu Janusz Strobel. Odbiór  publiczno
ści  był znakomity,  co podkreślali  wszyscy aktorzy, zastrzegając od 
razu, że nie ma w tym  kokieterii.  Po trzecich  „USTACH" wiemy już 
il e teatromanów  mieszka w Ustroniu. W poprzednich  latach,  kiedy 
przedstawienia  odbywały  się w sali  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnic
twa  oraz  w sali  k lubowej  MDK ,  wszystkie  miejsca  były  zajęte. 
W  tym  roku,  po zapełnionej do połowy  sali  widowiskowej,  sądzić 
można, że we  wszystkich  edycjach  Spotkań,  uczestniczyła  mniej 
więcej taka sama  liczba  osób. 

Profesjonalna  sala  oddal i ła  aktora  od widzów.  Kiedy,  obiek
tywnie  mówiąc,  w gorszych  warunkach,  stali  naprzeciw  siebie 
twarzą  w twarz,  atmosfera  bardziej  przypominała  kameralne  roz
mowy  niż  spektakle, jak ie  mogliśmy  oglądać w tym  roku.  Wcze
śniej artyści  byli  bl iżej widza,  dosłownie  i w przenośni,  i po każ
dym z przedstawień  mieli jeszcze  ochotę  pogawędzić  z  ustrońską 
publicznością.  USTA'2001  były  inne  i z pewnością  niektórym 
podobały  się  bardziej. 

Jest jednak  kilk a  stałych  elementów  tej  imprezy,  które  zdążyły 
już ukształtować jej charakter.  Występują znakomici  aktorzy,  wy
bitni  artyści,  odnoszący  sukcesy  w teatrze,  fi lmie,  telewizji. Ich 
dorobek  oraz sztuki, z którymi do nas przyjechali, bardzo  wyczer
pująco przedstawia  Marian  Żyromski.  W jego wykonaniu  nie są to 
suche  fakty, ale próba  pokazania  osobowości  i bardzo dobry  wstęp 
do  spektaklu.  Scenograf icznym  elementem,  bez którego  trudno 
już sobie wyobrazić  kolejne Spotkania, jest  rzeźba  przedstawiająca 
usta, zaprojektowana  i wykonana  przez  Eugeniusza  Białasa.  Wszy
scy  występujący  aktorzy  składają  na niej  swoje  autografy,  choć 
materiał, z którego  została  wykonana  nie ułatwia  zadania.  Dodaj
my, że z zaintersowaniem  odczytują  nazwiska  kolegów, którzy  pod
pisywali  się w poprzednich  latach.  Do  tradycji  należy  również  or
ganizowanie  wystawy  towarzyszącej, na której w tym  roku, w holu 
domu  kultury, zaprezentowano  fotografie przedstawiające  działal
ność  ustrońskich  teatrów  amatorskich.  Wielu  widzów  rozpozna
wało  się na wystawionych  zdjęciach  sprzed  kilkunastu  lat,  gdy 
występowali  na deskach  „Prażakówki". 

W świątecznej Gazecie  Ustrońskiej znajdą się rozmowy z wystę
pującymi w tym  roku  aktorami.  Mon ika  Niemiec 

DO POBORU 
Od  5.03 do 6.06  przeprowadzony  zostanie  pobór  mężczyzn. Do 

powiatowych  komisji  lekarskich  obowiązkowo  muszą  się  zgłosić 
urodzeni w 1982 r., w latach  197781,  którzy dotąd nie stawili  się do 
poboru,  ochotnicy, którzy ukończyli  17 lat, urodzeni w latach  1973
81  uznani  czasowo za niezdolnych  do służby, jeżeli  przed  poborem 
upłynął  okres  niezdolności,  oraz  kobiety,  które w roku  1999/2000 
ukończyły  albo w roku  2000/2001  ukończą  naukę w szkołach  me
dycznych  średnich, pomaturalnych  lub policealnych,  poborowi  uro
dzeni w latach  197381, którzy złożyli  wnioski o odroczenie  służby 
wojskowej ze względu  na sprawowanie  opieki nad członkiem  rodzi
ny, a także o skierowanie  do służby  zastępczej.  Dla  mieszkańców 
Ustronia  pobór  przeprowadza  komisja  przy  ul. Ks.  Świeżego  6 w 
Cieszynie  (budynek  internatu,  II piętro) od  5.03 do 6.06 wgodz. od 
8.30 do  16.00. Poborowy zgłaszający się po raz pieiwszy  pizedstawia 
dowód  osobisty  i posiadane  dokumenty  lekarskie o stanie  zdrowia 
oraz fotografię (3x4 cm  bez nakrycia głowy) oraz dokumenty  stwier
dzające wykształcenie  lub pobieranie  nauki.  Więcej szczegółów  na 
obwieszczeniach.  Nie otrzymanie  imiennego wezwania  nie  zwalnia 
od obowiązku stawienia się przed  komisjami. 

J&R  Firm a

Ośrodek  Rekreacyjny 
Kolej   linowy  na  Czantorię 

Gospodarstwo  Pomocnicze  przy  Urzędzie  Miasta w Ustroniu 
43450  Ustroń  ul. 3 M a ja 130 

zaprasza  do  złożenia  ofert w przetargu  nieograniczonym  na : 
R e m o nt  s t a wu  k a j a k o w e go  w  Us t ron iu 

p r zy  ul. 3  M a j a 
Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście w Urzędzie  Mias ta  Ustroń  pok. 33 
w godzinach  od 8° °do  15°°  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w  siedzibie 
zamawiającego w terminie do 9.04.2001  r. dogodź.  10.00. 
Koperta  powinna  być odpowiednio  oznaczona: 
Prze targ   remont  stawu  ka jakowego. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami  j es t: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami  Urzędu 
Miasta  Ustroń  mgr inż.  A n d r z ej  Siemiński  (tel.  8542609). 
O t w a r c ie  o fe rt  nastąpi  w siedzibie  zamawia jącego  w dniu 
9.04.2001  r . o g o d z.  14.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy: 

  nie zostali  wykluczeni  na podstawie  art. 19  i art. 22 ust. 7; 
  spełniają  wymagania  art. 22 ust. 2 Ustawy o  zamówieniach 
publicznych. 
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AUTO ZA  HASŁO 
21  marca w siedzibie  firmy Mokate w Ustroniu odbyło się  wręcze

nie kluczyków do samochodu  zwycięzcom  konkursu na hasło  rekla
mowe  Mokate.  Konkurs rozstrzygnięto w lutym, a za najlepsze  spo
śród  39.028 haseł komisja wybrała  to jedno,  którego autorami  oka
zało się studenckie małżeństwo z Warszawy Justyna  i Michał  Szcw
czukowie.  Wygrana  limuzyna  rover  75 spokojnie  oczekiwała na 
nowych  właścicieli  na parkingu  (widać  to na str. 10). 

Justyna  Szewczuk jest  studentką  piątego roku  psychologii  Uni
wersytetu  Warszawskiego, jej mąż też jest  na piątym  roku  Wydzia
łu Organizacji  i Zarządzania  również  U W, a dodatkowo  współpra
cuje z firmą organizującą  rajdy samochodowe.  Oboje  obecnie pi
szą prace magisterskie.  Mają małe  dziecko. 
  Ponieważ Jus tyna  pi j e  kawę  cappucc ino, o konkurs ie  dowie
dziel iśmy  się z nak le jki  i zaczęl iśmy  się bawić  w  wymyś lan ie 
haseł  mówi  M.  Szewczuk. 
  Było  tak, że np. j a wymyśla łam  połowę  hasła,  po czym  Michał 
dodawał  swoją  połowę   wyjaśnia jego  żona, która  uczestniczyła 
w  warsztatach  literackich  w  domu  kultury  na  Starym  Mieście 
w  Warszawie.  Pisałam  wiersze,  lecz zaprzesta łam,  gdy  się  uro
dziła  córka.  Michał  namawiał  mnie  cały  czas:  „Napisz  coś, na
pisz." Na co odpow iadałam:  „Gdzie?  Na  pieluchach?" Teraz  cór
ka  trochę podrosła  i wracam  powoli do  świata. 

Po  niedługim  czasie  okazało  się,  że nie tylko  oni chcą  wziąć 
udział  w konkursie.  Ich znajomi  też przysłali  do Mokate  swoje 
hasła.  Jakież  było  ich  zaskoczenie,  gdy  dowiedzieli  się kto  zdo
był  główną  nagrodę.  Zresztą  sami  zwycięzcy  do końca  w to nie 
wierzyli. 
Jeżeli  f i rma  Mokate,  przy  tak  dużych  sukcesach, zechce  wpro
wadzić nasze hasło na swych  etykietach, to dla  nas  nie jest  to  rzecz 
bez znaczenia. Kawę Molíate wszyscy znają   mówi M. Szewczuk. 
Zna jomi zareagowali  w ten sposób,  że  niby  mieliśmy  szczęście. 
A przecież to co udało się nam  wymyślić, to nasza  praca.  Może  coś 
jest w połączeniu organizacji  i zarządzan ia z psychologią. 

M.  Szewczuk  po  tym  sukcesie  twierdzi, że nie jest  wykluczone, 
iż dalej będzie  próbował  coś  robić w dziedzinie, w której  odniósł 
taki  sukces.  Tu jednak  włącza  się żona,  która  zdecydowanie  chce 
być  psychoterapeutką.  Godzi  się  jednak  na doradzanie  mężowi 
wieczorami w domu  przy  kawie. Zgodnie jednak  twierdzą, że wy
grana w takim  konkursie  może  pomóc  w znalezieniu  atrakcyjnej 
pracy. 
  Hasło, k tóre  państwo  wymyśli li  jest  najp iękniejsze,  na jp rzed
niejsze i myślę, że będzie  nam  służyło w przyszłości do umocnie
nia  marki  Moka te  na  rynku  nie ty lko  w  Polsce.  Mani  wielką 
satysfakc ję widząc  młodych  ludzi,  k tórzy  wsiądą  do  l imuzyny. 
Chcemy  by to auto wam  służyło  gratulowała  zwycięzcom  dyrek
tor  Mokate  Teresa  Mokrysz. 

Później, już na parkingu, T. Mokrysz wręczyła  kluczyki do limu
zyny  uszczęśliwionym  zwycięzcom,  a M. Szewczuk  od razu  wy
próbował  nowe  auto. 

Nagrodzone  hasło zostało natomiast  zdeponowane w archiwach 
firmy Mokate  i zostanie  wykorzystane  w przyszłych  kampaniach 
reklamowych.  Wtedy  też poznamy jego  treść. Na razie jest  to ta
jemnica  firmy.  Wojs ław  Suchta 

W świetlicy na ul.  Słonecznej.  Fot.  W.  Suchta 

J. i M. Szewczukowie w wygranym  aucie.  Fot.  W.  Suchta 

MOŻNA INACZEJ 
We wrześniu  2000  roku  powstało w Ustroniu  kolejne  stowarzy

szenie.  Po Towarzystwie  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  i Funda
cji św. Antoniego jest w naszym  mieście  następną  organizacją  po
zarządową, której celem  statutowym jest  niesienie  pomocy  innym. 
Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i Rodzinie  „Można  inaczej" to 
przede wszystkim  ludzie, którzy wierzą, że rodzinie  i dziecku  trzeba 
i można  pomagać na różne  sposoby. 

Od  stycznia  Stowarzyszenie  prowadzi  świetl icę  socjoterapeu
tyczną  przy  ulicy  Słonecznej,  a także  klub  świet l icowy  przy ul. 
Wantuły.  Te dwie  placówki  powstały  w efekcie  porozumienia 
zawartego  z samorządem  Ustronia.  W świetl icy  znalazło  swoje 
miejsce 20 dzieci, a w klubie  60.  Do  świetl icy  dzieci  i młodzież 
przychodzą  codziennie  i pracują  w stałych  grupach.  Otrzymują 
pomoc  w nauce  i posi łek,  prowadzone  są zajęc ia  specjal istycz
ne.  Do klubu  dzieci  uczęszczają  na  ogół  raz w tygodniu  uczest
nicząc w realizowanych  tam  programach  profi laktycznych,  zaję
ciach  plastycznych,  ruchowych,  a  także  mogą  korzystać  z po
mocy  w  nauce. 

Stowarzyszenie  chce  poszerzać  swoją  działalność  włączając 
w niąwolontariuszy. Program wyszkolenia  takiej grupy zyskał  apro
batę  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,  co  zaowocowało 
przyznaniem  funduszy.  Kurs  zacznie  się w  kwietniu.  Również 
w  tym  roku, jeżeli  fundusze pozwolą,  powinno  zostać  zorganizo
wane szkolenie dla pracowników świetlicy, klubu  i nauczycieli  szkół 
przygotowujące  do  prowadzenia  za jęć  socjoterapeutycznych 
w  grupach. 

W  planach jest  również  integracja działań  związanych z pomocą 
dla  konkretnych  rodzin  poprzez  powołanie  zespołów  interdyscy
plinarnych  złożonych  z przedstawicieli  wszystkich  instytucji  i or
ganizacji mogących  pomóc  rodzinie w przezwyciężeniu  trudności. 
Jednym  z celów  takiego  zespołu  jest  to, aby skoordynować  i za
planować  długofalową  pomoc  unikając jednorazowych  zrywów 
i akcyjności  np. przy okazji  świąt. 

Stowarzyszenie  zobowiązało się również do wykonania  diagno
zy zagrożeń  i ich  rozmiaru w Ustroniu, a dotyczącycłi  dzieci  i mło
dzieży. 

Realizacja  tych  planów jest  możliwa  dzięki  współpracy z samo
rządem  i życzliwości jego  przedstawicieli,  którzy doskonale  rozu
mieją, że lepiej pomagać  i zapobiegać  niż  „leczyć". 

Zarząd  Stowarzyszenia  stanowią:  prezes  Iwona  Weipachowska, 
wiceprezesi  Gabriela Glajcar  i Wiesław  Legierski, skarbnik  Maria 
Pietrzykowska,  sekretarz Monika  Lipska. 

Wszystkich  chętnych  zapraszamy  do współpracy. 
Iwona  Werpachowska 

Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i Rodzinie  „  Można  inaczej" 
organizuje  szkolenia  dla  wolontariuszy  ,.l  ty możesz  pomagać". 
Celem szkolenia jest  przygotowanie  do pracy  z dziećmi.  Szkole
nie  obejmuje  część  teoretycznci  warsztatową  i praktyki.  Chęt
nych prosimy  o zgłaszanie  się do 5 kwietnia  w świetlicy  socjote
rapeutycznej  w Ustroniu  ul. Słoneczna  9 od poniedziałku  do 
czwartku  w godzinach  od 17.00  18.  00. 

W przypadku  zbyt  dużej  ilości  chętnych  o przyjęciu  na kurs 
zadecyduje  rozmowa  kwalifikacyjna. 
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Wszystko  zaczęło  się od  tego, że  po  ul. Łącznej w  Nierodzimiu 
jechała  sobie  samochodem  pijana  kobieta.  Jechała  niezbyt  pew
nie, że było już  po zmroku  swymi  reflektorami oświetlała  nie  tylko 
drogę,  ale  też całą  okolicę, jechała  bowiem  zygzakiem.  Zdarzyło 
się więc,  że  oświetliła  w dość  nietypowym  miejscu  zaparkowany 
inny samochód,  co z kolei  zostało dostrzeżone  w jednym  z  domów. 
 Córka  mówi, że jej się nie podoba  stojący tam  samochód   wspo
mina mieszkanka  tego domu.  Od  razu  wybiegliśmy  na  zewną t rz 
gdyż >v Iccic były próby włamań  do samochodów  stojących na  pla
cu. Gdy  wybiegliśmy  na  dwór  usłyszeliśmy  t rzask,  taki j ak  przy 
łamaniu  deski. Teraz  pomyśleliśmy, że to włamanie  do  domków. 

Trzeba  dodać,  że nieopodal  znajdują się domki  letniskowe.  Po
wrócono  więc do domu  po  latarki, potem  wyłączono światło  przed 
domem.  Mężczyźni  wsiedli  do samochodów,  by zablokować  stoją
cy  na  poboczu  nieznany  samochód.  Stanęli  jeden  z tyłu,  drugi 
z przodu,  tak, że złodzieje j uż nie mogli  nim  odjechać. 
 W  pewnym  momencie  mąż zawołał,  że  to na  pewno  włamanie 
i żebym  dzwoniła  na  policję  mówi dalej mieszkanka   Usłyszał  to 
jeden  ze z łodzie jaszków  i j ak  wy ta rgał  spomiędzy  domków,  to 
zaczął  lecieć  do  samochodu, a j a  s ta łam  niedaleko.  Leci  więc 
prosto  na  mnie, a  gdy j uż  podbiegł,  to  po  prostu  b rzydko  się  do 
niego odezwałam.  Wyg ląda ło  to  tak, że 011 się mnie  wystraszył, 
a j a  jeszcze  bardz iej  jego. 

Złodziej  szybko  orientuje się, że  nie odjedzie, bo samochód  za
blokowany.  Wtedy  próbuje się  t łumaczyć,  że jedzie  z Żor, a  tu  się 
zatrzymał, by załatwić  potrzebę  fizjologiczną. Pyta nawet czy  może 
skorzystać  z  łazienki. 
 Człowieku,  kto cię o tej porze wpuści do  łazienki,  odpowiadam, 
ale dalej  ba rdzo  się boję, że mnie  czymś  uderzy  nim  dolecą  nasi 
mężczyźni   mówi mieszkanka,  której przyszło samotnie stawić czoła 
włamywaczowi.  Potem  dobiegli  mężczyźni,  przyjechała  policja. 
Wtedy już  nie  było  wątpliwości  czym  się  trudni  zatrzymany.  Pies 
podejmuje ślad, w samochodzie  zna jdu jąs ię też  rzeczy  niezbędne 
do  włamań.  Złodziei  było  więcej.  Najprawdopodobniej  trzech. 
Jeden  pilnował, a dwaj rabowali.  Robili  to zresztą  metodą  hurtową, 
gdyż  najpierw otwierali  wszystkie  domki,  a  potem  wynosili  łupy. 
Dość  szybko  policja  ustala  personalia  pozostałych  włamywaczy, 
którymi  okazująsię osoby  spoza  Ustronia.  Policja odzyskuje  łupy, 
zresztą nie tylko z Nierodzimia,  ale także z włamań  w Rajczy,  Bren
nej,  Wiśle. 

 Chcia łbym  serdecznie  podziękować  mieszkańcom,  którzy  za
t rzymali  w łamywacza,  a w  konsekwencji  przyczyni li  się do  za
t rzyman ia  całej  g r u py  przestępczej  mówi  komendant  ustroń
skiej komisariatu  Janusz  Baszczyński.   Wszyscy  będziemy  czuli 
się bezpieczniej, gdy  będziemy  wiedzieli, że w  takich  sytuac jach 
sąsiedzi zareagują  w odpowiedni  sposób. Oczywiście  taka  posta
wa  w znacznym  stopniu  ułatwia  policji działania.  Dła  nas  także 
bardzo ważna jest świadomość, że możemy  liczyć na pomoc  miesz
kańców. 

Pozostaje do wyjaśnienia jeszcze jedna  sprawa.  Co  też stało  się 
z nietrzeźwą za kierownicą? Otóż gdy zatrzymywano  włamywacza, 

Policja zabezpieczyła  łupy.  Fot.  W.  Suchta 

ona  próbowała  znaleźć  odpowiednią  drogę.  Nie  udało  się  jej to 
i w końcu  wjechała  w  pole,  na  którym  dalej  manewrowała  w  taki 
sposób, że nie wiadomo  było gdzie chce jechać. Tam  też  zatrzymali 
ją stróże  prawa po uporaniu  się z włamywaczem.  Badanie  wykaza
ło 2,63,2,96  i 2,95 prom. alkoholu  w wydychanym  powietrzu.  Po
licj a twierdzi,  że  nie jest  okolicznością  łagodzącą  oświetlenie  sa
mochodu  włamywaczy,  tym  bardziej jeżeli  dochodzi  do  tego  przy
padkiem  podczas jazdy  wężykiem.  Wojs ław  Suchta 

Bladnice  Dolne  k/Ustroniu 

J    g ^ i i w i i ^   s u i s 
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Minister (pierwszy z lewej) wręczał nagrody.  Fot.  W.  Suchta 
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Na początku marca w  Wiśle na Stożku  odbyły się XI  Ogólnopol
skie Mistrzostwa  Prawników  w konkurencjach  alpejskich  i biegach 
na nartach.  Wystartowało  110 prawników,  którzy jako  miejsce  swe
go pobytu  wybrali  hotel  „Orlik 1' na Zawodziu.  Ustroński  hotel  wy
grał przetarg na goszczenie  prawników.  Kierujący „Orlikiem"  Jan 
Pochopień  twierdzi,  że  goście z pobytu  w  Ustroniu  byli  bardzo 
zadowoleni.  Na  zawody  dowożono  ich  autokarami,  zaś  po  połu
dniu  przygotowywano  specjalne  atrakcje.  Zresztą  chwalono  wy
posażenie  hotelu  i możl iwość  korzystania z wielu  urządzeń.  Tak 
więc  w  sportowych  konkurencjach  walczono  w  Wiśle,  wypoczy
wano  w  Ustroniu.  Jak  napisali  organizatorzy  w  informacji po  mi
strzostwach:  „Po emocjonującej rywalizacji  na stoku wieczory  spę
dzane  na  tańcu  i śpiewie  umilał  zespół  muzyczny  Cadil lac." 

Uroczysty  charakter miało zakończenie  prawniczych  mistrzostw. 
W  „Orliku " wręczano medale  najlepszym. Z  tej okazji do  Ustronia 
przyjechał wiceminister sprawiedliwości  J a n u sz  Niedziela. On  też 
dekorował  najlepszych  medalami. 

Za rok prawnicynarciarze spotkająsię na mistrzostwach  w  Biesz
czadach.  (ws) 



ZBIÓRK A  ODPADÓW  WIELKOGABARYTOWYC H 
Urząd  Miasta w  Ustroniu  zawiadamia  mieszkańców  Ustronia,  że 
w  kwietniu  odbędz ie  się  b e z p ł a t na  zb iórka  odpadów  wielkoga
barytowych:  pralek,  lodówek,  mebl i,  te lewizorów  itp... 

1. Podajemy  terminy  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych,  któ
ra  odbywać  się  będzie  w  godz.  od  1519tej .: 
LIPOWIEC  2  kwietnia  (poniedzia łek) 
NIERODZIM  3  kwietnia  (wtorek) 
HERMAN1CE  4  kwietnia  (środa) 
CENTRUM    5 kwietnia  (czwartek) 
GOJE, JELEŃ ICA,  BRZEGI,  P O N I W I E C 6  kwietnia  (piątek) 
ZAWODZI E  D O L NE  i G Ó R NE  9 kwietnia  (poniedziałek) 
JASZOWIEC,  POLANA,  D O B KA  10 kwietnia  (wtorek) 

2.  Odpady  w ie lkogabary towe  należy  p rzygo tować  w  pobl iżu 
s w o j ej  poses j i,  a  nas tępn ie  t e l e f o n i c z n ie  u z g o d n ić  o d b i ór 
z  P r z e d s i ę b i o r s t w em  K o m u n a l n ym  Sp.  z .o.  o  w  Us t ron iu 
ul.  Konopn ick iej  40  w  godz.  od  7  do  14  tej  /teł.  8  54 5639  / 
w  dniu  poprzedza jącym  zbiórkę. 

Wystąp ien ie  Pow ia towego  Lekarza  Weterynar ii  j uż  cy towal i
śmy,  a 21  marca  2001  roku  w o j e w o da  śląski  wydał  s tosowne  roz
porządzenie,  dotyczące  wprowadzenia  nakazów,  zakazów  i ograni
czeń  na  terenie  wo jewódz twa  ś ląskiego  w  związku  z  zagrożeniem 
wystąpienia, poprzez przeniesienie,  pryszczycy    choroby  zakaźnej 
zwierząt. Czytamy  w nim  między  innymi: 

„Województwo  Śląskie  uznaje się za obszar  bezpośrednio  zagro
żony  wys tąp ien iem,  pop rzez  przenies ien ie  pryszczycy  choroby 
zakaźnej  zwierząt 

W  związku  z zagrożeniem  piyszczycą  należy: 
  wy łożyć  maty  dezyn fekcy jne  nasączone  2  %  roz tworem  sody 

kaustycznej  przed  wjazdami  do gospodarstw  i wejściami  do  wszyst
kich  mie jsc  przebywania  zwierząt,  każdorazowo  dezyn fekować  w 
niej obuwie,  zmieniać  i dezyn fekować  ubranie  robocze,  nie  wpusz
czać  osób  post ronnych  na  teren  gospodars twa,  ogran iczyć  są
siedzkie  wizyty, 

  nie  wprowadzać  na  teren  gospodars twa  żywności  i pasz  nie
w iadomego  pochodzen ia, 

  dok ładn ie  og lądać  swo je  zwierzę ta  i w  wypadku  pode j rzen ia 
choroby  natychmiast  zawiadomić  lekarza  weterynari i,  pol icję,  straż 
miejską  lub  urząd, 

  obrót  zwierzętami,  każdy  w y w óz  i wwóz  zwierząt  na  teren  go
spodars tw  w  obręb ie  w o j e w ó d z t wa  ś ląsk iego  może  odbywać  się 
na  podstawie  uzyskanego  zaświadczen ia  wydanego  przez  lekarza 
weterynari i,  które jest  ważne  24  godziny, 

  po  uzyskaniu  zaświadczen ia  lekarsk iego  należy  okazać  go 
we  właśc iwym  urzędzie  celem  wydania  świadectwa  miejsca  pocho
dzenia zwierząt, 

  wszystk ie  gatunki  zw ie rząt  (byd ło,  t rzoda  ch lewna,  o w ce 
i kozy)  winny  być  oznakowane    zako lczykowane ." 

Mieszkańcy  Manhatanu  ze smutkiem  przyjęli wycięcie starej  wierzby 
na  ich  osiedlu.  Fot.  W.  Suchta 

LIST DO REDAKCJ I 
Jeszcze  parę  słów  w związku  z  artykułem  w  GU  „Szorstkość 

dna".  Jako  mieszkaniec  Ustronia, jestem  bardzo  wdzięczny  Sta
rostwu.  tym  także  Pani  Tatianie  Patyk,  że  udało  się  wybłagać 
pieniądze  od  Marszałka  na  regulację  Bładniczki. 

Ma  także  rację  Pani  Patyk,  że  nie  wolno  zabudować  działki 
do  brzegu  potoku,  bo  stanowi  to poważne  utrudnienie  i  zwięk
sza  koszty  ukształtowania  koryta.  Ale  to wszystko  w  wypowiedzi 
Pani  Patyk,  z czym  można  się  zgodzić. 

Pozostałe  argumenty  są  kompromitujące,  podobnie  jak  za
pewnienia  w poprzedniej  wypowiedzi,  że w zabetonowanym  dnie 
będzie  się  wiercić  otwory.  Jest  również  nieporozumieniem  po
stawienie  pytania,  ludzie  czy  ryby.  Ludzie  nie  chcą  martwych 
potoków  bez  ryb! 

Z  tytułu  moich  zawodowych  kwalifikacji  czuję  się  kompetent
ny  do  następujących  stwierdzeń: 

1. Ubezpieczenie  dna potoku  poprzez  zabetonowanie  i  ułoże
nie  koryta  betonowego,  jest  związane  z  marnowaniem  ciężko 
zdobytych  środków.  Równie  karygodne  jest  nie  wykorzystanie 
płyt  ażurowych  z  istniejącego  ubezpieczenia  brzegów. 

2.  Wykonana  regulacja  dna  stanowi  barierę  dla  migracji  ryb. 
Bladniczka  będzie  więc  martwa. 

3.  Utrzymanie  naturalnej  szorstkości  kamienistego  dna  i  ko
rekcja  progowa  nie  ma  istotnego  znaczenia  dla przepływu  wiel
kiej  wody. Jest  natomiast  korzystne,  w okresach  stanów  niskich, 
pozwala  bowiem  na  zwolnienie  odpływu  wody. 

Ale jeszcze  nic  straconego   oprócz  pieniędzy.  Można  jeszcze 
wykonać  progi,  poprzez  ułożenie  w poprzek  koryta  belek  śred
nicy  20  cm,  dla  zapewnienia  w  okresie  suchym  warunków  do 
życia  w wodzie.  Żaden  koszt,  a efekt  ekologiczny  trudny  do  prze
cenienia.  Kazimierz  Hanus 

mgr  int  melioracji  wodnych 

  JELCZ T 120  48 msc+  2; 

I

Powsta je  p ierwszy  p róg  w o d ny  na  B ładn iczce  przy  mostku  na  ul. 
A .  Brody.  "  Fot.  W.  Suchta 
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CO  NAS  CZEKA 

N a  g łówną  nag rodę  w  konkurs ie  Mokate . ..  Fot.  W.  Suchta 

Anglia  przetwórnie,  budowy,  kursy 
językowe.  Tel.  (033)  815840608, 
0605043346. 

Video f i lmowanie.  Tel.  8543827, 
0603580651. 

„U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
komunie,  domowa  kuchnia. 
Zapraszamy. 

Biuro  rachunkowe  z  licencją. 
8544720. 

Ocieplanie  budynków.  Tel.  85412
64,  0502619214. 

Ustrońdziauaka  1250  m,  utwardzo
na,  telefon,  moc  30kw.  woda,  budyn
ki  200  mv    sprzedam. 

Sprzedam  maszynę  do  szycia  SIN
GER.  Tel.  8542887. 

Wykopy  minikoparką  ław  fundamen
towych,  instalacji  gazowej,  wodnej, 
energetycznej.  PWT  „GlobalPol
ska"  sp.  z o.o.,  tel.  8545494, 
0602655501. 

FHU  E.D.I.  Moda  Męska.  Ustroń, 
ul.  9  Listopada  3  (pawilon  nad  po
toczkiem  I piętro). 

FIIU  E.D.I.  SKLEPKOM1S  kom
puterowy,  akcesor ia    zestawy. 
Ustroń,  9  Listopada  3  (pawilon  nad 
potoczkiem  I  piętro). 

Kupię  bagażnik  na  Fiata  I26P. 
Tel.  8556747. 

Instalatorstwo  sani tarne,  wodne, 
kanalizacyjne  centralnego  ogrzewa
nia.  Faktury  Vat.  8547391. 

FLORENS   usluiii  pielęgniarskie  w 
domu  pacjenta.  Tel.  0608194523. 

Sprzedam  przyczepę  gastronomicz
ną.  Tel.  8541919. 

Więźby  dachowe,  deski,  łatki   pro
dukcja,  montaż.  Tel.  0601912629 
wieczorem. 

Sprzedam  cztcropokojowc,  po  re
moncie,  dochodowe,  garaż,  hipote
ka.  8542525. 

Wynajmę  w  centrum  Katowic  pokój 
studentom.  Tel.  (  032)  7817908 
po  godzinie  17.00. 

DYŻURY APTEK 
Do  31  marca  ap teka  Pod  N a j a d ą,  ul.  3  M a ja  13 
Od  31  marca  do  7  kwietn ia  ap teka  Na  Z a w o d z i u.  ul.  Sanatory jna  7 
Przejęcie  dyżuru  następu je  o  godz.  8.00. 

   Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 

Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
—  grupa  AA  czwartek  17.30   19.30 
—  grupa  dla  wspóluzależnionych  wtorek  17.30   19.30 

SKLEP  CAŁODOBOU/y  g \  g  M  J  m  Zakupy  na  telefon! 
spoďyuJczoprzemyslouűyČ 1   W CENTRUM USTRONIA 
1*31*50  Ustroń  ^ r T o r f / o \T  DOWÓZ GRATIS!!! 
ul.  3  Maja 28 Tel. 2If  h  OJ^ąO' W  Honorujemy  karty  kredytou/e! ...  inni  samochodz ia rze  patrzyli  z  zazdrośc ią.  Fot.  W.  Suchta 
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ul.  Hutnicza  3.  tel.  8542996. 
W y s t a wy  s ta le: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ileczko 
W y s t a wy  czasowe: 
—  „Azj a    szlakiem  podniebnych  miejsc"    wystawa  fotografii  i  pamiątek  z 
podróży  Macieja  Chowanioka   czynna  do  końca  kwietnia 
Muzeum  c z y n n e:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9    14, 

ul.  3  Maja  68,  tel.  8542996. 
W y s t a wy  s ta le: 
—  Medale  i  ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka. 
W y s t a wy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z  Nierodzimia  (do  30.03.2001  r.) 
O d d z i ał  c z y n n y:  we  wtorki  9    18,  środy,  czwartki  9    14, 

w  piątki  i  soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108.  Muzeum  czynne  od  9   17. 
—  Stała  wystawa  etnograficzna. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541  100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7.  tel.  8543534  wew.  488. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9    13. 

Rynek  3A.  tel.  8545458. 
—  Postacie  i  sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Obrazy  Evgeni  Afanassicva. 
G a l e r ia  czynna :od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Sa lon  c z y n n y:  codziennie  od  9.00  do  17.00.  soboty  od  9.00  do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 
—  Stała  wystawa  prac  dziecięcych  w  sali  nr  15 

ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
  poniedziałki  i  środy.godz.  15.00  do  17.00; 
  piątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetlica  dla  dzieci  w  dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
  piątki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

IMPREZY  KULTURALN E 
31.03.  godz.  17.00  Wernisaż  wystawy  „Azj a    szlakiem  podniebnych 

miejsc"    Muzeum  I lutnictwa  i  Kuźnictwa 
1.04.  godz.  16.30  Koncert    „Stabat  Mater"   G.B.  Pergolesi    wyk. 

E.  Grodzka,  G. Zelek  i Orkiestra  Barokowa  im.  J. 
F.  Tclcmana    kościół  św.  Klemensa 

godz.  17.00  Koncert  Kaludi  Kaludowa    MDK  „Prażakówka" 
2.04.  Warsztaty  teatralne  z  okazji  Dnia  Teatru  dla 

Szkół  Podstawowych  i Gimnazjów    MDK  „Pra
żakówka" 

7.04.  godz.  17.00  Koncert  Paraf ialnego  Chóru  „AVE "  i Scholi 
„Maryja"    kościół  św.  Klemensa 

8.04.  godz.  16.00  Ekumeniczne  Spotkania  z  Pieśnią  Religi jną 
  MDK  „Prażakówka" 

31.03.  godz.  9.00  „Weekend  z  brydżem  pod  Równicą"    Ogólnopolski 
Weekend  Brydżowy    MDK  „Prażakówka" 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny),  te l / fax  8541640 
29.03.  godz.  17.00  Gdzie  serce  twoje   obyczajowy 

godz.  18.45  P r z e k r ęt 
30.034.04.  godz.  18.45  Kowboj  z  Szanghaju   western    komedia 

godz.  21.00  American  psycho    thriller 
5.04.  godz.  17.00  Kowboj  z  Szanghaju   western    komedia 

godz.  18.45  American  psycho    thriller 
K i n o  p r e m i er 
29.03  godz.  20.30  Zakręcony    komedia 

http://www.ustron-icultura.Gnter.net.pl


O  konkursie  „Mieszkam  w  Beskidach",  organizowanym  przez 
Gminny Ośrodek  Kultury w Świnnej koło Żywca  informujemy  czy
te ln ikówjużod kilku  lat. Zainteresowanie  udziałem w zabawie  wśród 
uczniów  ustrońskich  szkół  systematycznie  rosło,  a udział  w  tego
rocznej, ósmej j uż edycji  można  uznać  za sukces  młodych  twórców 
z naszego  miasta. 

Dyrektor Ośrodka  Mieczysław  K r z ak  informuje, że na  ogłoszo
ny  jesienią  ubiegłego  roku  konkurs  nadesłano  2.500  różnorod
nych  prac  ze  136  placówek  oświatowych  i  kulturalnych.  Obok 
tradycyjnych  rysunków, jury  oceniało  wiele  prac  z bibułki,  a  także 
malarstwo  na szkle,  rzeźby,  fotografie, makiety, grafikę  komputero
wą,  wyszywanki.  Na  temat  Beskidów  powstało  też  wiele  cieka
wych  utworów  literackich.  Ocenia jący  przyznali  ponad  200  na
gród  indywidualnych  i zbiorowych.  Wyróżnione  prace  prezento
wane  będą  na wystawie  pokonkursowej,  której wernisaż  odbędzie 
się 7 kwietnia o godz.  11 w s a l i G OK  w Swinnej. W  trakcie  otwarcia 
laureaci  konkursu otrzymają nagrody.  Wystawę  będzie można  oglą
dać do  14 kwietnia,  codziennie  od  9.00  do  16.00. 

Być może za rok będziemy  mogli  wymienić jeszcze  więcej  nagro
dzonych  dzieci  z Ustronia, a na razie podajemy nazwiska  tegorocz
nych  laureatów. Za  rysunki  wyróżnienia  ł stopnia otrzymali:  Ka ta
rzyna  K u k u c z ka  i A r t u r  K a j z ar  ze  Szkoły  Podstawowej  Nr  2, 
którymi  opiekowała  się  A l e k s a n d ra  Szczu rek,  Iwona  C ieś lar  z 
SP ł,  nad  którą  czuwał  Dar iusz  G ie rda l.  Wyróżnienie  II  stopnia 
otrzymał  Łukasz  Nogowczyk  z SP1.  II miejsce za wykonaną  ma
kietę przyznano  Ewie Sikorze  z Gimnazjum  Nr  I, a czwarte  miejsce 
Joann ie  Pawelskiej  i Jagodz ie  Zawadz ie  oraz Damianowi  Czap
nikowi.  Wszyscy  są uczniami  G  l ,  a pracowali  pod  kierunkiem  D. 
Gierdala.  Podopieczni  tego nauczyciela,  uczniowie  G1,  nagrodze
ni zostali  również w  niedawno  wprowadzonych  kategoriach:  Kin
dze  Konieczny  przyznano  II I  miejsce  za  fotografię, a  Łukaszowi 
W d ó w ce  I miejsce  za graf ikę  komputerową.  Ustroniacy  świetnie 
poradzili  sobie  także  z malowaniem  słowem  i zdobyli  kilk a  wyróż
nień za  utwoiy  literackie.  I miejsce przyznano  Sarze  S tas iuk  z  SP
1 (opiekun  D. Gierdal) oraz  Piot rowi  Mac iążkowi,  A leksandrowi 
Bączkowi  i Zofi i Ju roszek,  wszyscy  z G  l ,  II miejsce  Natal ii  IMi 
r o s z e z S P  6i  Natal ii  Szk lorz  z SP1.  Wyróżnienia  otrzymali:  Mi 
chal ina  Ciencia ła,  K laud ia  Kolaczyk,  K laud ia  Niemczyk,  Mał
go rza ta  Lankocz,  wszyscy  są  gimnazjal istami  z, . jedynki",  a  ich 
opiekunem  był  D.  Gierdal  oraz  M a r y s ia  Kul i s  z  podstawówki 
w  Polanie, pracująca pod  okiem  A leksandry  Ma ję tny.  (mn) 

I n f o r m u j e m y, że  od  26  m a r ca  do  27  kwie tn ia  2001  r.  ko lej 
l inowa  na  Czan to r ię  będzie  n ieczynna  ze względu  na  koniecz
ność p rzep rowadzen ia  wiosennego  przeg lądu  o raz  konserwa
cj i  u r z ą d z eń  mechan i cznych  i  e lek t rycznych.  W z n o w i e n ie 
ruchu  pasażersk iego  jest  p r z e w i d y w a ne  28  kwietn ia  br. 

N ie tylko stadion  Kuźni czeka  na modernizację.  Fot.  W.  Suchta 

Klub  Sportowy  „Kuźnia"  Ustroń  w 2002  roku  obchodzić  będzie 
jubileusz  80lecia swojej działalności.  Społeczna  praca  kilku  poko
leń  działaczy,  dobra  współpraca  z  władzami  miasta  sprawiły,  że 
Klu b  posiada jeden  z ładniejszych  obiektów  sportowych,  służący 
zarówno  Klubowi, jak  i społeczności  ustrońskiej. 

Na  progu jubileuszu  Klub staje przed,  być  może,  niepowtarzalną 
szansą  awansu  do  IV  ligi  rozgrywek  piłkarskich  i pragniemy,  by 
zarówno  stadion, jak  i zaplecze,  były  na  miarę  klubu  czwartol igo
wego. 

Środki, jakimi  dysponuje  Klub wystarczają zaledwie  na  bieżącą 
działalność  statutową  i nie stać  nas  na  konieczne  inwestycje  i mo
dernizacje,  takie jak:  modernizacja  zaplecza  socjalnego dla  piłka
rzy,  gruntowna  renowacja  płyty  boiska,  naprawa  ogrodzenia,  do
prowadzenie  nowego  zasilania  elektrycznego. 

To,  co j uż  zostało  wykonane    zadaszenie  trybuny,  wybudowa
nie  wiaty,  doprowadzenie  wody  do  nawadniania  płyty  boiska, 
wymiana  instalacji  e lektrycznej  w  budynku  administracyjnym, 
wymiana  instalacji  wodnej  w  budynku  soc ja lnym    świadczy 
o  racjonalnym  gospodarowaniu  posiadanymi  funduszami  i dbało
ści  o mienie  Klubu. 

Na  roczny  budżet  Klubu  składają  się  stałe  dochody  z  parkin
gów  i dotacja  Zakładów  Kuźniczych,  które  stanowią  tylko  część 
tego  budżetu  oraz  środki  wypracowane  przez  społecznie  działają
cy Zarząd  Klubu  w  postaci  odpłatnej  organizacji  festynów,  pikni
ków,  imprez sportowych,  wynajmu  stadionu  klubom  i innym  insty
tucjom.  Wymogi, jak ie  stawia  Klubowi  rzeczywistość,  w tym  real
ny  awans  do  IV  ligi ,  zmusi ły  Zarząd  w  przededniu  rundy  wiosen
nej rozgrywek piłkarskich  do  likwidacji wszelkiego  rodzaju  ulgwstę
pu  (w  wyjątk iem młodzieży  szkolnej  i honorowych  członków)  na 
mecze  piłkarskie  i ustalenie  ceny  biletu  w wysokości  5  zł. 

Zda jąc  sobie  sprawę,  że  są  to  tylko  półśrodki,  zwracamy  się 
z  gorącym  apelem  do  władz  miasta,  instytucji  i  przedsiębiorców 
o  materialne  wsparcie  naszych  działań,  a do  społeczności  ustroń
skiej oraz byłych  działaczy,  o  zrozumienie  naszych  poczynań  oraz 
o  liczny  udział  na  meczach  piłkarskich  i innych  imprezach  organi
zowanych  przez  Klub. 

Ostatnie  lata wykazały,  że  pracujemy spokojnie  i w sposób  usys
tematyzowany,  bez  wstrząsów  i  krachów  f inansowych,  zgodnie 
z  l i terąprawa,  bez afer korupcyjnych  i zapaści, jak ie  dotykają  inne 
kluby. 

Pragniemy jednocześnie  tą drogą  podziękować  tym  wszystkim, 
którzy  cały  czas  wspierają  nasze  wysiłki  i zamierzenia,  prosząc 
o  dalsze  wsparcie  w  tym  zakresie. 

Zwracamy  się  równocześnie  do  pozostałych  instytucji  i  osób 
o  pomoc  f inansową  i rzeczową  na  rzecz  Klubu,  w  ramach  swoich 
możliwości. 

Osobne  podziękowania  należąsię wiernym  kibicom  Klubu.  Wie
rzymy,  że  nas  nie  zawiodą,  i  że  wspólnie    jesienią    przeżywać 
będz iemy  emoc je  czwar to l igowych  zmagań  drużyny  „Kuźn i " 
Ustroń.  Z a r z ąd  K lubu 
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  HASHUATEC 

tel./fi*  (033) 854 36 40 

NOWE I UŻYWANE 

4 ~ ^ f M E D I C A "  S .C. 

I

t e ł . :  8 5 4  5 6  16 
pnp t  7.0021.00, 
sobot a  7.0016.00. 

  gastroenterologia 
  ginekologia 
  pulmonologia    alergologia 

  chirurgia  k ró tko terminowa 

Umowa z Śląską Kasą  Chorych 

oferuje:   mieszkania własnościowe pod klucz już od 2.000 zł/m2 pu 
o  technologia  realizacji tradycyjna   wysoki standard  wykończenia 

Korzystając z dużej ulgi budowlanej obn iżasz  koszt mieszkania o  19% 

H 



Dośrodkowuje M.  Szaitanik.  Fot.  W.  Suchta 

Orzeł  Kozy   Kuźnia  Ustroń  0:2  (0:0) 
25  marca  na grząskiej  mura

wie  przyszło  piłkarzom  Kuźni 
grać  pierwszy  mecz  w  rundzie 
wiosennej  ligi  okręgowej.  Bo
isko w Kozach  było bardzo  nie
równe  i piłka nie zawsze  leciała 
tam,  gdzie  chciał  poda jący. 
Mim o  wszystko  Kuźnia  od  po
czątku spotkania  ma  przewagę, 
nie potrafi jednak  wykorzystać 
nawet  bardzo  dogodnych  sy
tuacji.  Dopiero  w 74  min.  pada 
pierwsza  bramka,  którą  zdoby
wa  po  indywidualnej  akcji  Ro
bert  Haratyk.  Udało mu się wy
manewrować  obrońców  i silnie 
strzelić z ostrego kata, ale z  nie
wielkiej odległości.  W  86  min. 
po  rzucie  rożnym  dla  Kuźni  do 
piłk i  dochodzi  Dawid  Szpak, 
mocno  strzela,  p i łkę  odb i ja 
bramkarz,  ale  dobiega  do  niej 
Robert  Marynowski  i zdobywa 
drugiego  gola.  Mecz  dobrze 

p rowadzony  przez  sędz iego 
z  Żywca.  Przez  cale  spotkanie 
Kuźnia miała przewagę, co przy
niosło efekt dopiero w  końców
ce  spotkania. 

W  najbliższą  sobotę  o  godz. 
15.00  Kuźnia  podejmować  bę
dzie  drużynę  Bestwiny,  (ws) 

1.  Kuźnia 
2.  Koszarawa 
3.  Czechowice 
4.  Kończyce 
5.  Zabrzeg 
6.  Bestwina 
7.  Chybie 
8.  Zebrzydowice  23 
9.  Milówka  21 
10.  Kobiernicc  19 
11.  Porąbka  19 
12.  Kaniów  19 
13. Strumień  17 
14. Śrubiarnia  15 
15.  Kozy 

3214 
3731 
2821 

3018 
2428 
3826 
2930 

2332 
2336 
1932 
2028 
1122 
2655 

Taki se bajani... 
Dawnoch s  Wami nic rządziła, jakoś ich ni miała zdoby do baja

nio. Myślym jednako,  że ze sympatyjóm  powitocie  zaś moji bojki. 
W  kierejsi  Gazecie  Ustróński  poczyta/ach  o  rybiorzach 

z  Polany.  Prziy  tym  czytaniu  prziyszli  mi  na  pamięć  Paweł 
i Zbyszek. 

S Pawłym  i jego  paniczkóm  znali my sie już  downo, jeszcze,  jak 
miyszkali w barakach za Kuźniom. Jak to prawióm   byli my „  mło
dzi  i piykni".  Widywali my  sie  czasym,  niejednego  „robra"   my 
rozegrali,  a czasym aj i jakómsi  półkę  czy piwo  mv wypili. Paweł 
zajył sie stawym  i wyndkorzami  na Polanie. Namowiol  leż mojigo 
ślubnygo,  co by sie zapisoł  do Kółka  Wyndkarskigo. Nałe mojimu 
Jozejkowi jakoś i (o nie pasowało,  a składki  też miały jakiś i zna
czyni. 

Z  naszej  Gazety  dowiedziałach  sie,  że  staw  w Polanie je  fórt 
zarybiany, a rybiorze jakosi  trziymajóm sie razym  i chcóm na tym 
stawie  gospodarziyć.  Paweł  sie pominył  i chocioż  tym  wyndko
rzóm zabrakło  tego przewodnika,  to sie  wziyli za  robotę  i  jakosi 
im to idzie. 

Zbyszka poznali  my, jak  sie z rodzinom prziykludził  do bloków. 
Łón  gazdowoł  na stawie  kole  Kuźni.  Tam też  było jakisi  Kółko 
Wyndkarski. Nie roz w ̌działach Zbyszka jak  na komar ku z  wyn
dlami jechoł  na stawy.  Kole stawu postawili  se rybiorze  jakómsi 
szopkę na wercojk, było też tam pore  ławeczek. Staw był zadbany 
i  zarybiony.  Jak  Zbyszkowi  dziecka    syncy  kapkę  podrośli,  to 
widzia/ach jak  ze  synkami  na  ryby  sie  wybiyro.  Dorobił  sie  już 
„  malucha " i tym autym ze synkami jeździł.  Czasym z jakimsi  znó
mym. Zbyszek sie pominył.  Syncy  sie pożynili,  zacz/i  robić, widać 
majom moc inkszej roboty. Stcrw kołe Kuźni „  leży odłogami".  Pore 
razych szla na szpacyr z mojim ślubnym  i widzym jaki  tyn  stan'je. 
Jeszcze pore roków, a staw zaroś nie trzcinom, a bo go ludzie zasy
piam  harapucim. Szopka  sie rozsypuje, plot  druciany je  potarga
ny w poru  miejscach. 

Nie wiym, czy ty mu, że zabrakło gazdy,  to już  inksi nie poradzili 
wzióńś  na  siebie  obowiązku,  czy jako?  Może  sie jeszcze  ludzie 
zmówióm  i w tym stawie zaś bydóm ryby. 

Jak prawiym   obo  i Paweł,  i Zbyszek sie pominył i. Szkoda ich, 
zresztóm, jak  kożdego,  co  cosi znaczył  dlo  swoich  bliskich,  znó
mych, co znaczył  cosi w swojim  „środowisku ". 

Sie mizdo,  że jak  sie człowiek czegosi chyci, to moc serca i czasu 
musi  tymu poświyncić,  tak jak  to robili  Zbyszek  i Paweł.  r 

Hanka  lod Śliwko w 
W  ubiegłym  tygodniu  pomyłkowo  zatytułowaliśmy  tekst  Jewki: 

„Taki  se bajani". Tytuł  ten jest  oczywiścje  zarezerwowany  dla  na
szej stałej współpracowniczki  Hanki  lod  Śliwków.  Przepraszamy. 

P O Z I O M O:  1)  Baba,  4)  dwumasztowy  żaglowiec, 
6)  przylądek,  8)  stolica  Ghany,  9)  indywidualny  śpiew,  10) 
sielanka,  11)  idzie  za  Małyszem,  12)  lama  peruwiańska,  13) 
trujący kuzyn  pietruszki,  14) kawa  rozpuszczalna,  15) znisz
czone  przez  wybuch  jądrowy,  16)  hiszpański  Jasio,  17)  do 
morza  płynie,  18)  sztuka,  19)  odpustowy  stragan.  20)  cap
puccino  z  Mokate. 

PIONOWO:  1) port  nad  Bałtykiem,  2)  wyspy  z żółwi  słyną
ce,  3)  osadowa  albo  magmowa,  4)  doktryna  protestancka, 
5)  szewski  taboret,  6)  punkt  Totolotka,  7)  opiekunka,  niania, 
11) pochyłość (zdrobn.),  13) kuzynka statku.  14) z niej kawior. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin  nadsyła
nia hasła mija  11 kwietnia  b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z numeru  10 

M A R C O W E  S Ł O Ń CE 
Nagrodę 30 zł otrzymuje MAŁGORZATA  WANTULOK , 
z  Ustronia,  os.  Manhatan  10/12.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWK A  KRZYZOWK A  KRZYZOWK A 


