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SŁOWACK I PARTNER 
Podczas  uroczystej sesji zokaz ji  140lecia  Wydziału  Gminnego 

w  Ustroniu  radni  podjęli  uchwalę  o  partnerstwie  ze  słowackim 
uzdrowiskiem  Pieszczany.  Wcześniej w Ustroniu  przebywała  dele
gacja  z  Pieszczan  w  składzie:  prezydent  miasta  J u r aj  Csontos, 
radny J i ri  Rais, ordynator  szpitala  uzdrowiskowego  Ludovid  Pra
vda, rzecznik prasowy  Eva  Kellerova. O rozmowę poprosiliśmy  pre
zydenta  J.  Csontosa. 

 Czego się państwo spodziewacie  po współpracy  z  Ustroniem? 
 Chcemy  się wzajemnie wzbogacać.  Myślę, że dojdzie do  wzajem
nej  wymiany  zespołów  kulturalnych,  duże  perspektywy  wzajem
nej współpracy  widzę  w  sporcie. 
 Czy może byłyby  to wspólne  zawody? 
 Na początku chcielibyśmy,  by  była  to współpraca  sportowa  dzie
ci  i młodzieży na możliwie  szerokiej  podstawie. 
 A zespoły  ar tys tyczne? 
 Z naszych dotychczasowych  rozmów  widzę, że współpraca  Ustro
nia ze swymi  miastami  partnerskimi  opiera się na wymianie  i my  też 
chcielibyśmy  takiej właśnie  formy. 
 Jaki  zespół  Pieszczany  chciałyby  jako  pierwszy  zaprezentować 
w  Ustroniu? 
  Po  rozmowach  w Ustroniu  zrobiłem  sobie  taką  listę naszych  ze
społów  i chyba jako  pierwszy  powinien  tu wystąpić  folklorystycz
ny zespół z puszczańskiego  gimnazjum. 
 J ak doszło do  rozmów, które doprowadziły  do współpracy  Ustro
ił ia  i  Pieszczan? 
  Inicjatywa wyszła od  burmistrza  Ustronia  i jego  współpracowni
ków. Podobno  dowiedzieli  się, że mamy  coś do zaoferowania, a  my 
podaną  rękę  przyjęl iśmy  i chcemy  współpracować. 
 Czy  było  to  ściskanie  ręki  w  c iemno? 
  Wbrew  pozorom  Ustroń  znamy.  Spotykaliśmy  już  to  miasto  na 
wystawie  turystycznej w  Brnie. 
 A j ak  wygląda  Ustroń, gdy  się j uż  przy jedz ie na  miejsce? 
 Jestem  typem  człowieka  lubiącego  lato  i potrafię sobie  wyobrazić 
jak  Ustroń  wygląda,  gdy  się  zazieleni.  Miasto  to  spełnia  nasze 
wyobrażenia  o  kurorcie. 
 J ak  zostanie  odeb rane  pa r tne rs two  z Ustroniem  przez  miesz
kańców  Pieszczan? 
 Jestem  pewny, że nasi  mieszkańcy  przyjmą to partnerstwo,  tak jak 
przyjmują partnerstwa  z  innymi  miastami.  Będzie  to most, po  któ
rym  będąodwiedzać  Polskę  i mam  nadzieję, że będzie  to most  dwu
kierunkowy. 
 Czy jest możliwe, że mieszkańcy  Pieszczan  będą  wypoczywać  w 
Ustroniu, a  ustroniacy  w  Pieszcząnacl i? 
  W samej umowie  partnerskiej  zapisaliśmy,  że współpraca  ma  słu
żyć  obywatelom  obu  miast.  Chcę,  by  partnerstwo  miało  podsta
wowy  grunt,  który  będzie  gwarancją  tego,  że współpraca  się  roz
winie, bez względu  na to, kto w  Pieszczanach  będzie  rządził.  Obec
nie nasze miasto ma  partnerskie  umowy  z dwoma  miastami.  Są  to 
Heinoła  w  Finlandii  i Varazdinske  Toplice  w  Chorwacj i.  Nie  ma 
więc  obaw  o współpracę  z  Ustroniem.  W  ubiegłym  roku  Finowie 
gościli  u nas na otwarciu  sezonu,  które jest  dużą  imprezą  miejską. 

(cci.  na str.  2) 

Kwitną wierzby, zbliża się Wielkanoc.  Fot.  W.  Suchta 

USŁUGOWA RÓWNICA 
W  środę,  28  marca  odbyła  się  XX X  sesja  Rady  Miasta.  Obrady 

prowadziła  przewodnicząca  RM  Emilia  Czembor.  Po  stwierdzeniu 
prawomocności,  uchwaleniu  porządku  obrad  i przyjęciu  sprawoz
dania  z poprzedniej  sesji, odczytanego  przez  Stanis ława  Mal inę, 
burmistrz Jan  Szwarc  przedstawił  zadania zrealizowane w roku  1999 
i 2000.  Radni zadawali  pytania dotyczące pierwszej połowy  kaden
cji obecnego samorządu.  Tomasz  Szka radn ik  odniósł  się do  tego, 
że miasto otrzymuje procentowo coraz mniej subwencji. Zwiększa  to 
jego samodzielność, ale również wydatki. Zaczyna brakować na przy
kład  na promocję.  Radny  z  Polany  chciał  również  wiedzieć,  kiedy 
zostaną zrealizowane  zapowiadane  inwestycje. Burmistrz  odpowia
dał, że modernizacja oczyszczalni  prawdopodobnie  zakończy się już 
w tym  roku, a nie jak zapowiadano  w 2002, co pozwoli  przeznaczyć 
pieniądze  z  przyszłorocznego  budżetu  na  zadaszenie  amfiteatru. 
Zatoki  autobusowe  przy ul. 3 Maja  i Daszyńskiego  powstaną  w  tym 
roku,  dwa  bloki  mieszkalne,  budowane  w  ramach  TBS  również 
w  tym  roku  powinny  być  oddane  w  stanie  surowym.  Najlepszym 
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SŁOWACK I PARTNER 
(dok. ze sir.  1) 

W  tym roku  w sierpniu  nasza  delegacja  udaje  się do  Finlandii. 
Istnieje współpraca  pomiędzy  bibliotekami  w Heinoli  i Pieszcza
nach. Odbyło się wspólne sympozjum.  Również nasi  lekarze byli w 
Finlandii, a Finowie u nas. Niestety  kraj  ten jest  odległy  i nie są to 
masowe  wyjazdy. 
  Ustroń  leży znacznie  bliżej. 
 Jest to duże  ułatwienie we wzajemnych  kontaktach  mieszkańców. 
  Par tners two  miast  jest chyba  bardzo  pożądanym  czynnikiem, 
przed  wchodzeniem  do zjednoczonej  Europy. 
 Historia mówi  nam, że Europa dawniej  istniałajako jedność,  tylko 
w  inny  sposób. 
 Oba  miasta są uzdrowiskami,  co  będzie sprzy jać wymianie. Na 
jakich  polach  widzi  Pan  współpracę w tej  dziedzinie? 
 Wierzę, że na bazie naszej partnerskiej współpracy, o czym  rozma
wiałem z burmistrzem,  nastąpi współpraca  fachowców,  pracowni
ków jednego  i drugiego  uzdrowiska.  Profil waszego  Szpitala  Reu
matologicznego  i profil  naszego  uzdrowiska są podobne.  Przykła
dem  tego jest  obecność  ordynatora  Ludovida  Pravdy,  który  pod
czas  pobytu w Ustroniu  był j uż w Szpitalu  Reumatologicznym. 

Zapytałem  L. Pravdę o wrażenia z ustrońskiego  Szpitala  Reumato
logicznego.  Odpowiedź  zaczął od osobistego  wspomnienia: 
  Wrócę  dwanaście  lat wstecz,  kiedy  to słyszałem  już o  Szpitalu 
Reumatologicznym  w Ustroniu  i byłem  zainteresowany  przyjaz
dem  tutaj na staż  reumatologicznoortopedyczny.  Niestety,  dzięki 
systemowi,  który  wówczas  panował  w Czechosłowacji,  nie było 
to  możliwe.  Powiedziano  mi, że nie  pojadę, bo mogę  się  zakazić 
„Solidarnością".  Jestem  więc  bardzo  zadowolony, że podróż  speł
niła  się po dwunastu  latach.  Teraz  mogłem  zapoznać  się z syste
mem  pracy  Szpitala  Reumatologicznego,  z ogólnym  systemem fi 
nansowania  i organizacji  służby  zdrowia. W tym  zakresie  zazdro
ścimy  naszym  kolegom,  bo mają  lepsze  niż my  warunki do pracy. 
Głównie  chodzi tu o warunki  f inansowe. Uzgodnil iśmy z dyrekto
rem  Ryszardem  Wąsikiem  i z szefem ortopedii  Jerzym  Podżorskim, 

Władze obu miast przed  ratuszem w Ustroniu.  Fot.  W.  Sucłita 

że będziemy  współpracować  poprzez  wymianę  lekarzy,  wzajemne 
zaproszenia  na kongresy.  Mam  nadzieję,  że władze  obu  miast  tro
chę  nam  w tym  pomogą.  Chciałbym  podziękować  samorządowi 
Ustronia, że umożliwił  mi odwiedzenie  tego  szpitala. 

O  partnerstwie z Pieszczanami  burmistrz J an  Szwarc  powiedział: 
  Pieszczany  to miasto  uzdrowiskowe, o podobnym  charakterze 
jak  Ustroń.  Leczą  tam  podobne  schorzenia,  więc  współpraca  ta 
jest  bardzo  pożądana. Zabiegaliśmy o partnerstwo z miastem  sło
wackim  również dlatego,  że jest  możl iwość  otrzymania  środków 
na organizację  imprez kulturalnych.  Związane jest to z  istnieniem 
układu  wyszehradzkiego.  Podobnie jak  7.1 .uhaćovicami,  pierwsze 
kontakty  były  trochę  chłodne,  szybko  jednak  udało  się porozu
mieć  i obie  strony  chętnie  zaakceptowały  partnerstwo. 
Być  może  uda  się pozyskać  środki  i reaktywować  dobrze  znaną 
imprezę,  którą był  Festiwal  Piosenki  Czeskiej i Słowackiej.  Chciał
bym  aby  miał  on taki  rozmach  jak  przed  kilkunastu  laty.  Dla nas 
ich melodie są bliskie, znamy je, a wielu  mieszkańców z sentymen
tem  wspomina  festiwal  sprzed  lat. Obecnie  mamy  partnerów  w 
Czechach  i na Słowacji,  więc  powinniśmy  do tradycji  festiwali 
powrócić. 
Przyjaciele  naszych  przyjaciół  są naszymi  przyjaciółmi.  Nie bez 
znaczenia jest  fakt, że oba miasta  już współpracująz innymi  miasta
mi w Europie.  Jest  bardzo  prawdopodobne,  że na jakichś  impre
zach w Pieszczanach  spotkamy przedstawicieli  miast  partnerskich 
z  Finlandii  i Chorwacj i.  Słowacy  natomiast  spotkają u nas  Niem
ców,  Węgrów,  Czechów, a to w rezultacie  pozwoli  lepiej się  rozu
mieć  i rozwijać kontakty  międzynarodowe.  Do  Europy  będziemy 
wtedy  wchodzić jak  przyjaciele, a nie jak  ludzie z różnych  krajów, 
sobie nieznani.  Wojs ław  Suchta 
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K O L I 
W  kwietniu  1993  r.  rozpoczął 
nad  Olzą  działalność  Cieszyń
ski  Klub  Hokejowy.  Początko
wo drużyna seniorów  występo
wała w II lidze.  Obecnie  CKH 
zajmuje się przede  wszystkim 
szkoleniem  młodych  adeptów 
hoke ja  oraz  p r o w a d z e n i em 
sztucznego  lodowiska  i organi

zacją atrakcyjnych  imprez  spor
toworekreacyjnych. 

Niebawem  hotel  „Pod  Brunat
nym  Jeleniem" będzie miał  no
wego  lokatora.  Na  parterze, 
gdzie  onegdaj  była  popularna 
winiarnia, a później  bar  mlecz
ny,  r o z l o k o w u je  s ię  j e d en 
z banków.  Co z częścią  hotelo
wą, nie  wiadomo. 

Skończył  się  sezon,  a  razem 
zn im„małyszomania".  Mistrz 
i wicemistrz  świata  i zdobyw
ca  „Kryształowej  Kul i "  Adam 

Małysz niemal  całkowicie  znik
nął z gazet  i teleiwzj i.  Odpo
czywa. 

Na  cieszyńskich  targowiskach 
panuje  mały  ruch,  choć  świę
ta  wie lkanocne  coraz  bl iżej. 
Czesi o wiele  rzadziej,  niż  dwa 
czy  trzy  lata  temu  odwiedza ją 
s t ragany  po drug iej  s t ron ie 
Olzy. 

Strażacy  zawodowi  gaszą, ra
tują  i ... kontrolu ją.  Każdego 
roku  przeprowadzane  są  kon
trole  ob iek tów  użyteczności 

pub l iczne j,  zak ładów  pracy. 
Na jczęśc iej  występują  braki 
w wyposażeniu  w sprzęt  i urzą
dzenia  p. poż.  oraz  niewłaści
we  warunki  ewakuacji  na wy
padek  pożaru.  Sypią  się po
uczenia  i mandaty. 

W  fi lmi e „Ogniem  i mieczem" 
J.  Ho f fmana „grały"  nie tylko 
armaty  Cz. Kanaftca,  lecz  także 
strzały  używane  przez ordy  ta
tarskie, a wykonane z drzewa 
świerka  istebniańskiego.  Łuki 
zrobi li  Bisokowie  z Jaworza. 
Wykorzystano 60 sztuk, (nik) 
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KRONIK A MIEJSK A  KRONIKA  POLICYJNA 
22.03.2001 r. 
O  godz.  14.15  na  parkingu  przed 
hotelem  Równica kierujący samo
chodem  ciężarowym  podczas  co
fania  uszkodził  schody  i drzwi 
wejściowe. 
2425.03.2001 r. 
Dokonano  włamania  do  domku 
kempingowego na ogródkach dział
kowych  przy  ul.  Skoczowskiej. 
Skradziono  czajnik, śpiwory,  po
duszki. 
26.03.2001 r. 
O  godz.  13.10  na  skrzyżowaniu 
ulic Daszyńskiego  i Konopnickiej 
doszło do kolizji pomiędzy  traban
tem kierowanym  przez  mieszkań

ca  IsteDnej a musumsm
nym  przez  mieszkańca  Ustronia. 
O winie rozstrzygnie  koleaium. 
29.03.2001 r. 
O  godz.  14.30  na  skrzyżowaniu 
ulic Wiejskiej i Katowickiej kieru
jący fiatem punto nic udzielił pierw
szeństwa przejazdu  i doprowadził 
do  zderzenia z peugeotem  kiero
wanym  przez  mieszkańca  Pawło
wic. Pasażerkę peugeota odwiezio
no do szpitala z obrażeniami  ciała. 
2.04.2001 r. 
O  godz.  16.20 na  ul.  Grażyńskie
go zatrzymano mieszkańca  Ustro
nia kierującego fiatem 126 w stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania 
0,75  i 0,72  prom.  Kierowcę  tego 
już  wcześniej  karano  za  jazdę  w 
podobnym  stanie.

STRAŻ  MIEJSK A 
26.03.2001 r. 
Mandatem  w  wys.  50  zł  ukarano 
mieszkańca  Cieszyna  za  rozwie
szanie plakatów  w miejscach  nie
dozwolonych. 
27.03.2001 r. 
Kontrola stanu technicznego znaków 
drogowych  i reklam.  Uwagi  prze
kazano odpowiednim  służbom. 
27.03.2001 r. 
Mandatem  w wys. 200 zł  ukarano 
przedstawiciela  firmy z. Kalisza za 
rozwieszanie  plakatów  w miej
scach  niedozwolonych. 
28.03.2001 r. 
Nakazano  zgasić  ognisko  na jed
nej z posesji przy  ul.  Daszyńskie
go. Palono tam liścic i gałęzie. 
29.03.2001 r. 
Podczas  kontroli  porządkowej 
w  Parku  Lazarów,  zauważono,  że 
na jednej ze studzienek brakuje po
krywy.  Odpowiednim  służbom 
nakazano zabezpieczyć to miejsce. 
29.03.2001 r. 
Mandatem  w  wys.  30  zł  ukarano 
mieszkańca Wiślicy za  rozwiesza

nie  ogłoszeń  w  nieodpowiednich 
miejscach. 
30.03.2001 r. 
Kontrola  porządkowa  na  pose
sjach  przy  ul.  Uzdrowiskowej. 
30.03.2001 r. 
Na  ulicach:  Skłodowskiej,  Asny
ka,  Reja i Kochanowskiego  kon
trolowano  gospodarkę  ściekową. 
Sprawdzono 39 posesji, z których 
10  nic  jest  podłączonych  do  ko
lektora. w tym 4 z powodów  tcch
nicznych.  Wszyscy  właściciele 
posiadali  rachunki  za wywóz  nie
czystości. 
31.03.2001 r. 
Mandatem  w  wys.  50  zł  ukarano 
mieszkańca Ustronia, którego pies 
spacerował  ulicą  Daszyńskiego 
bez  żadnych  zabezpieczeń. 
31.03.2001 r. 
Zlokalizowano  3 dzikie  wysypi
ska  śmieci:  przy  ul.  Sanatoryjnej, 
Nadrzecznej  i w  Nicrodzimiu. 
31.03.2001  r. 
f unkcjonariuszowi straży granicz
nej  pomagano  w zatrzymaniu 
mężczyzny, handlującego alkoho
lem  bez  akcyzy  przy  ul.  Grażyń
skiego.  (mn) 

Firma działa w starej siedzibie przy «/. Jelenica  15 
w  godz.  od 8.00  do  17.00,  sobota  9 . 0 0  1 3 . 0 0 

Ci, którzy od  nas odeszli: 

Jan  Cieślar  lat 75  ul. Orłowa  46 

Czesław  Zabielski  lat 54  os.  Manahatan  5/34 

Marta  Polok  lat 59  os. Cieszyńskie  1/6 
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Chrześcijańska  Fundacja  „Życi e  i Misja"  zaprasza  na  koncert 
„Mate.O   Totalne  uwielbienie",  który  odbędzie  się  w piątek 
6  kwietn ia  2001  r. o  godz in ie  18.00  w budynku  przy ul. 
3  Maja  14 w Ustroniu.  Wszelkie  informacje pod nr. tel.  8544522. 

Najlepsze życzenia  dla  jub i la tów: 
Zuzanna  Polok  lat 90  ul. Krzywaniec  34 
Helena  Cieślar  lat  80  ul.  Obrzeżna33 
Leon  Madzia  lat  80  ul.  Radosna 8 
Zuzanna  Białoń  lat 90  ul. 3 Maja  16/2 
Je rzy  Heczko  lat  80  ul. Chabrów  14/5 
Je rzy  Ju rczyński  lat 80  ul. Szpitalna  80 
Emilia  Gluza  lat 80  ul. Polańska  145 
Anna  Chmiel  lat  80  Os.  Manhatan  3/64 
FJżbieta  Gontarz  lat  80  ul. Jelenica  5 
Zuzanna  Cieślar  lat  80  ul. Źródlana  126 

Podczas Koncertu Wiosennego, w którym wystąpili uczniowie  ustroń
skiego  Ogniska  Muzycznego  zaprezentował  się chórek.  Specjalnie 
na koncert młodzi  wokaliści  przygotowali  kilka piosenek, z  któiych 
publiczność  szczególnie gorąco oklaskiwała  zapomniane  „Parasol
ki" , a także przebój  Golec Orkiestry  „Lornetka". Śpiew  uzupełniano 
tańcem  i odpowiednimi  rekwizytami.  Fot.  W.  Suchta 

W myśl art. 50 ustawy z dnia  12  lipca  1955 roku o ochronie  roślin 
uprawnych  (tekstjednolity  Dz. U. z  1999 r. nr 66 poz. 751)  stosowa
nie  środków  ochrony  roślin  sprzętem  niesprawnym  technicznie i 
uchylanie się od  obowiązku  przeprowadzenia  technicznego  bada
nia tego sprzętu  uznane jest jako  wykroczenie  i podlega  odpowie
dzialności  karnej. 

Właściciele  powinni  uzgodnić  termin  badania  sprzętu  w  Przed
siębiorstwie  ProdukcyjnoHandlowym  „Agrokompleks",  Ochaby 
Wielkie 5, tel. 8528796,8535610.  Dowodem jego  przeprowadzenia 
jest  znak  kontrolny  umieszczony  na opryskiwaczu  i uzyskane  za
świadczenie.  Ostateczny  termin  badania mija 31 grudnia 2001  roku. 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza  na  wiosenne,  a  rów
nocześnie przedświąteczne spotkanie z Haliną  Kaczmarczyk  z  Wil 
kowic, właścicielką największej w  Polsce kolekcji jaj z całego  świa
ta oraz malarką  i rzeźbiarką.  Jest ona znana  również jako  laureatka 
programu  telewizyjnego „Macie  co  chcecie". 

Na  spotkaniu,  które  odbędzie  się 6 kwietnia  (piątek) o godz. 
16.00 w Muzeum  H. Kaczmarczyk zaprezentuje część kolekcj i i wła
sną  twórczość  dotyczącą ja jka. 

Kierowco,  uważaj na  roboty drogowe.  Fot.  W.  Suchta 



USŁUGOWA RÓWNICA 
(dok. ze str. 1) 

rozwiązaniem  byłoby  w jednym  roku  przeprowadzić  przebudowę 
rynku  i połączenie ulic A. Brody z Grażyńskiego, jednak środki  na  to 
nie pozwalają  i prace  będą  się odbywać  etapami.  Początek  w  przy
szłym roku. J. Szwarc zapewnił  również, że  I września dzieci z  Przed
szkola Nr 3 na pewno  rozpoczną  zajęcia w nowej siedzibie przy  SP
3. T. Szkaradnik  stwierdził,  że w Ustroniu jest  problem  z  realizacją 
inwestycji  i nawet jeśli  udaje się przyciągnąć poważnych  przedsię
biorców, to często blokują  ich przepisy obowiązujące w strefie uzdro
wiskowej,  która jest  za duża  w  stosunku  do  potrzeb.  Apelował  też 
o bardziej zdecydowane  działania  na rzecz uchwalenia  przez  parla
ment  ustawy  o gminach  uzdrowiskowych.  Burmistrz  przypomniał, 
że do ministerstwa zostało wysłane studium zagospodarowania  mia
sta,  uchwalone  przez  Radę,  a  w  nim  zawarte  są  dwie  propozycje  
bardziej  i mniej drastycznaograniczenia  strefy uzdrowiskowej.  Po
informował  również  radnych,  że  Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe 
Ustroń wystąpiło z wnioskiem  o piywatyzację, której skutkiem  było
by przekazanie znacznego obszaru  miasta w ręce prywatne.  Dodał, 
że  istnieje bardzo silne  lobby uzdrowiskowe  i również władze  Ustro
nia w nim działają. Burmistrz odbywa spotkania z posłami  informu
jąc o potrzebnych  rozwiązaniach  i konieczności  zagwarantowania 
pewnych  korzyści  dla gmin  uzdrowiskowych.  Wśród  parlamenta
rzystów mówi  się,  iż projekt ustawy  blokowany jest  w kręgach  rzą
dowych.  I lona  Win ter  pytała  o możliwości  założenia  kanalizacji  i 
wodociągów po drugiej stronie ul. Katowickiej. Ludzie tam  mieszka
jący  mają  problemy  z  wodą  w  czasie  suszy,  co  nie  powinno  mieć 
miejsca na początku XX I wieku. J. Szwarc odpowiadał, że w  tamtym 
rejonie  istnieje stosunkowo  niewielka  zabudowa,  na dodatek  dość 
rozproszona.  Inwestycja byłaby bardzo kosztowna.  Najpierw  trzeba 
uzyskać  tak zwany efekt ekologiczny, czyli  poprawić  stan wód,  po
przez uruchomienie  oczyszczalni  i odprowadzanie  do  niej jak  naj
większej  ilości ścieków. Stanie się tak, gdy do kanalizacji  dołącząsię 
mieszkańcy  Polany, Jaszowca,  Dobki, części centralnej miasta,  Her
manie, a w następnej kolejności  Lipowca. Jeśli efekt będzie  widocz
ny, jest  szansa  na umorzenie  części  kredytu  i przeznaczenie  pienię
dzy  na  dalsze  zadania.  W ik tor  Pasterny  wyraził  zadowolenie,  że 
miasto myśli przyszłościowo  o skanalizowaniu  Lipowca, ale prosił  o 
uprzedzenie o tym  mieszkańców, żeby nie byli zaskoczeni  kosztami 
podłączenia.  Proponował,  żeby już  zbierać  pieniądze, wtedy  suma 
rozłoży się na więcej rat. J. Szwarc  tłumaczył, że na etapie projektów, 
nie można  przyjmować wpłat. Zgodził  się jednak,  że  mieszkańców 
należy  informować, żeby nie powtórzyła się sytuacja z Polany,  gdzie 
są pewne problemy z podłączeniami. Joanna  Kotarska  pytała,  czy 
postępuje budowa  parku  leśnego  i czy przypadkiem  inwestor się  nie 
wycofał w związku z problemami, jakie wyniknęły.  Burmistrz  odpo
wiadał,  że  z  tego  co  wie,  prace  trwają,  ale  podkreślił,  że  wszelkie 
kłopoty związane z budową  parkingu  przy  parku  leśnym,  powstały 
na  życzenie  inwestora.  Miasto  ze  swojej  strony  zrobiło  wszystko, 
żeby doprowadzić do ugody pomiędzy niem iecką  firmą, a  Farmaco
lem.  Teraz nie ma już  wpływu  na wynik  rozmów  pomiędzy  przed
siębiorstwami. 

4  Gazeta  Ustrońska 

Na  ostatniej sesji  radni  podjęli  uchwalę  o  budowie  pomnika  upa
miętniającego mieszkańców  Ustronia rozstrzelanych 9  listopada  1944 
roku. Przewodniczący  komitetu  budowy  pomnika  Ludwik  Gemba
rzewski  stwierdził,  że  miejsce,  w  którym  powstanie  mogłoby  być 
bardziej wyeksponowane  i estetyczne, ale działacze są  zdeterminowa
ni, żeby zakończyć jego powstanie w tym  roku, bo sprawa zbyt  długo 
się ciągnie. Oprócz zagwarantowanych  w uchwale 9.000 zł z  budżetu 
miasta, trzeba jeszcze zebrać  11.000 zł. L. Gembarzewski  apelował  do 
przedsiębiorców  i mieszkańców  miasta o zebranie tej kwoty.  Pomnik 
będzie miał  formę tablicy, która powstanie według projektu,  obecne
go na sesji Karola  Kubali. Umieszczona zostanie na północnej ścianie 
Gimnazjum Nr  1. Radni podjęli uchwalę o jej  powstaniu. 

J. Kotarska w imieniu Komisji Rewizyjnej opierając się na pozytyw
nej opinii  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  wnioskowała  o  udziele
nie absolutorium Zarządowi M iasta za rok 2000. Radna stwierdziła, że 
wszystkie drobne wątpliwości zostały wyjaśnione, a zarządzanie  mia
stem  odbywało  się  prawidłowo.  Doceniono  między  innymi  lokaty 
pieniężne,  które pozwoliły  na dodatkowe dochody.  Również  Broni
sław  Brandys  w imieniu  Komisji Budżetu  i Przestrzegania Prawa wy
dal  pozytywną  opinię. Radni udzielili Zarządowi  absolutorium. 

Najwięcej emocji wzbudziło  rozstrzygnięcie  protestów  wniesio
nych  do  opracowywanego  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Równica. Jeśli  teren  zostanie  przekwa
lifikowany  z  rolniczego  na  usługowy,  będzie  mogła  tam  powstać 
rynna wraz z infrastrukturą, którą zamierza wybudować  RSP  „Jeleni
ca".  Sprzeciwia  się  temu jeden  z sąsiadujących  mieszkańców,  po
pierany przez Polski Klub Ekologiczy  Koło w Ustroniu (sprawę przed
stawiliśmy w GU  8/2001).  Początkowo  inwestor planował  wybudo
wanie  również  parkingów,  kortów,  pensjonatu,  ale  z  tego  projektu 
wycofano się  i dlatego  na sesji  nie  rozpatrywano już  protestów  od
noszących  się do  rozbudowanych  planów. Ten,  który  przedstawio
no  radnym,  dotyczył  budowy  samego  toru  i koniecznej  infrastruk
tury. W  imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia  i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego głos zabrał Tomasz  Dyrda, stwierdzając, że  komi
sja może wydać pozytywną  opinię dla  inwestycji  po uzyskaniu  cał
kowitej pewności  co do  stanowiska  dyrekcji  Parku  Krajobrazowe
go,  w skład  którego wchodzi  omawiany obszar oraz po  rozwiązaniu 
problemów  komunikacyjnych  na  drodze  na  Równicę.  Odczytano 
opinię  dyrekcji,  która  dla  okrojonego  planu  była  pozytywna,  jed
nak radni mieli wątpliwości, czyjest to formalno  prawne  wyrażenie 
zgody.  Przewodnicząca  RM  przypomniała,  że omawiana  uchwała 
nie decyduje o zmianie kwalifikacji terenu,  a jedynie o przyjęciu  lub 
odrzuceniu  protestu. Zmiana  będzie przedmiotem  obrad  na  następ
nej sesji. Natomiast  burmistrz zwrócił  uwagę, że w studium  zagospo
darowania  przestrzennego  miasta,  przyjętym przez Radę,  Równica 
została  przeznaczona  na  funkcje rekreacyjnousługowe, związane z 
turystyką  i nie należy  teraz zmieniać postępowania.  Wnoszący  pro
test mieszkaniec  ul.  Równica  udowadniał,  że budowa  toru  przyczy
ni się do degradacji  środowiska  naturalnego,  natomiast  prezes  RSP 
„Jelenica"  Andrzej  Gluza  przedstawiał  plany  inwestycyjne,  które 
jego zdaniem  nie naruszają równowagi  ekologicznej. Radni  odrzuci
li protest. Zmiana  planu  zagospodarowania  Równicy  będzie  oma
wiana  na  jednej z najbliższych  sesji  Rady  Miasta. 

Monika  Niemiec 

PAMIĘĆ O SPEKTAKL U 
Trzeciego  wieczoru  trzecich  Ustrońskich  Spotkań  Teatralnych 

odbył  się  w  MDK  „Prażakówka"  spektakl  Conora  Mc  Phersona 
„Św.  Mikołaj" ,  w  którym  wystąpił  J an  Eng ler t.  Wybitny  aktor, 
urodzony  w  1943  roku,  obecnie  związany z Teatrem  Narodowym, 
w  latach  198793  i od  1996 roku  rektor warszawskiej Akademii  Te
atralnej, w  latach  199293 członek  Rady ds  Kultury przy  Prezyden
cie  RP, przyciągnął największą  publiczność.  W odczuciu  wielu  wi
dzów  U S T 2 0 01  był  to  naj lepszy  tegoroczny  monodram.  Aktor 
wcielił  się w nim  w  pozbawionego  skrupułów,  kręgosłupa  moral
nego, zakłamanego dziennikarza  i wypadł  w tej roli  bardzo  przeko
nująco.  Po  przedstawieniu  zwrócił  się  do  publiczności:  „ Teatr  to 
dziedzina sztuki, która istnieje tylko vi' czasie teraźniejszym. Prze
trwa jedynie  pamięć  o  tym spektaklu,  nic więcej.  Teatr  istnieje 
tylko wtedy,  gdy jest  relacja między wykonawcą  i odbiorcą. By
liście Państwo wspaniali.  " Rozmowę  z Janem  Englertem,  a  także 
z Janem  Peszkiem  i Krzysztofem  Kolbergerem,  zamieścimy  w  na
stępnym, świątecznym  numerze  GU.  (mn) Jan  Englert  składa  autograf  na  ustach.  Fot.  W.  Suchta 



MUZYKA DLA SERCA 
 Gdy  tylko  mam  czas  staram  się koncertować.  Inaczej nie mogę  
mówi znakomity  tenor  Kałudi  Ka łudow,  któiy wystąpił  I  kwietnia 
w ustrońskiej  „Prażakówce". 
 Nad  zaproszeniem  takich artystów  pracowaliśmy  wiele miesięcy i 
udało  się znaleźć  dzień  pomiędzy  spektaklami  operowymi  Kaludi 
Kałudowa  w  Bułgarii,  a jego  wyjazdem  do  Amsterdamu.  To  była 
rzadka okazja. Z artystą jesteśmy  zaprzyjaźnieni od  lat  i obiecał  dla 
nas  zaśpiewać.  Udało  się  to  dzisiaj   mówi  organizator  koncertu, 
dyrektor  Śląskiego  Centrum  Rehabilitacji  w  Ustroniu  Zb ign iew 
Eysymontt. 

Znakomitemu  tenorowi  towarzyszyła  Małgorzata  KniećAjdu
kiewicz    sopran,  zaś  śpiewakom  akompaniowała  Teresa  Brzo
zowska.  Koncert  „ Z muzyką  dla serca" pod  patronatem  burmistrza 
J a na  Szwarca  zorganizowany  został  przez  Śląskie Centrum  Re
habilitacji w Ustroniu  „Szpital  z  sercem". 

W wydanym  specjalnie z tej okazji programie  czytamy: 
Organizując koncert pragniemy podziękować  naszym dobro

czyńcom i wszystkim przyjaciołom szpitala, którzy w różnej for
mie wspierali Wydział Zamiejscowy w Ustroniu i współpracowa
li  z nami przez ostatnie  10 lat w trudnym okresie przekształce
nia, a także mamy nadzieję pozostaną nadal ze Śląskim Centrum 
Rehabilitacji w Ustroniu. 

K. Kałudow podczas występu na scenie „Prażakówki".  Akompaniu
je T. Brzozowska  Fot.  W.  Śuchta 

Przed  koncertem  dyrektor  ŚCR  Z.  Eysymontt witając wszystkich 
mówił,  że zdrowie,  to nie tylko  brak choroby, czy dolegliwości,  ale 
to pełnia  fizycznego,  psychicznego  i społecznego  samopoczucia. 
Dobre  samopoczucie  uzyskuje się dzięki  przyjaciołom,  doświad
czaniu  piękna, a tym  pięknem jest  muzyka. 

Później ustrońska  publiczność  słuchała już  mistrzowskich,  solo
wych wykonań  arii z oper  Verdiego,  Pucciniego w wykonaniu  zna
komitych  artystów.  Na  zakończenie  pierwszej  części  koncertu  M. 
KniećAjdukiewicz  i K.  Kałudow  zaśpiewali  duet  z  „Rycerskości 
wieśniaczej"  Mascagniniego. 

Druga część zawierała  pieśni  neapolitańskie,  finał  zaś  to  ponow
nie duet, tym razem z„Traviaty"  Verdiego. Koncert prowadziła  Mał
gorzata  MendelMiśka,  dzięki  której można się było dowiedzieć  o 
pedagogicznej działalności  K. Kałudowa.  Prowadzi  on szkołę  śpie
wu, a j e d n ą z j e go uczennic jest właśnie  M.  KniećAjdukiewicz. 
  Występuję ze swoim  mistrzem  i są to dla mnie egzaminy mówi  M. 
KniećA jdukiewicz.   Zazwyczaj jest  zadowolony,  ale to chyba  też 
dlatego,  by  mnie  wesprzeć.  Dziś  śpiewało  się  bardzo  dobrze,  pu
bliczność  wspaniała,  a  im dłużej trwał  koncert,  tym  było  lepiej. 

Artystka,  która  śpiewała  na  festiwalu  Viva  il Canto  w  Cieszynie 
ostatnio nie występuje zbyt często.  Melomani  znali j ą j a ko  śpiewa
jącą  mezzosopranem,  ostatnio  j ednak  zaś  śpiewa  sopranem. 
W związku z tym pod  okiem  mistrza przygotowuje nowy  repertuar, 
on  też  decyduje o jej  występach. 
  Przychodzimy  na  lekcje  i ćwiczymy  technikę wokalną.  W  końcu 
nadchodzi  ten  czas, gdy  mistrz  uznaje, że można  z nim  wystąpić  
mówi  M.  KniećAjdukiewicz. 

Koncert  w „Prażakówce"  zakończyła  owacja  na stojąco  i oczy
wiście  bis K.  Kałudowa,  któiy  będąc człowiekiem  wyjątkowo  po
godnym,  nie  dał  się  długo  namawiać. 

Z. Eysymontt dziękuje artystom  po koncercie.  Fot.  W.  Suchta 

  Myślę,  że  takie  koncerty  są  potrzebne,  by wspólnie  coś  przeżyć, 
są  potrzebne  dla  miasta,  a sala  w  „Prażakówce"  może  żyć  piękną 
muzyką   mówił  po  koncercie  Z.  Eysymontt. 

Dzisiejsze ŚCR  to dawniej „Repty",  szpital, w którym  organizo
wano  koncerty  pod  wspólną  nazwą  „Muzyka  dla  serca".  Wystę
powali  w nich dla mieszkańców  Ustronia  i pacjentów szpitala  arty
ści znani, zazwyczaj jednak  studenci Akademii  Muzycznej w  Kato
wicach  i wybi jający się uczniowie  średnich  szkół  muzycznych. 
  Szpital  jest  od  tego  by  leczyć,  ale  może  również  organizować 
tego  typu  imprezy,  bo  one  też  przynoszą  zdrowie    twierdzi  Z. 
Eysymontt.    Jako  jeden  z  zabiegów  stosujemy  muzykoterapię. 
Pacjentów staramy  się  leczyć  muzyką,  także poważną.  Czasem  lu
dzie  płaczą  przy  tych  utworach,  czasem  się wzruszają, czasem  za
sypiają. Gdy  wstydzą  się  tego,  my  mówimy,  że  to  bardzo  dobrze, 
bo  nastąpiła  pełna  relaksacja.  Jest  tylko  jeden  warunek,  by  za
szczepić  miłość do muzyki   musi  być wykonana  na dobrym  pozio
mie.  Albo  niech  to  będą  artyści  najwyższego  lotu,  albo  niech  to 
będą artyści, którzy jeszcze nie umieją wiele, ale mają w sobie  ogień, 
entuzjazm. Uczniowie, studenci, często potrafią autentycznym  prze
kazem  zarazić  innych  muzyką. 

  Śpiewało  się  tu bardzo  dobrze.  Macie  wspaniały  klimat,  świeże, 
czyste  powietrze.  W  Ustroniu  jestem  nie  pierwszy  raz.  Dwa  lata 
temu  cały zespół  Viv a  ił Canto  był w  Magnolii.  Wspominam  to  do 
dziś.  Była  wspaniała  atmosfera.  Mieliśmy  rożen,  rozmawialiśmy, 
śpiewaliśmy  i było bardzo  miło. A dziś? Zbigniew  Eysymontt  jest 
moim  przyjacielem  i dlatego  tu śpiewałem.  Był  to koncert  płynący 
z  serca    powiedział  po  koncercie  K.  Kałudow.    Najważniejsze 
żeby  człowiek  był  wyspany  i miał  energię,  którą  może  przekazać. 
Tylko  tak  się nawiązuje kontakt  i tylko  tak  ludzie  się  wzbogacają. 
Tę  wymianę  z  publicznością  od  razu  się  czuje  podczas  koncertu. 
Można  przy  pierwszym  wyjściu sprawić,  żeby  się publiczność  za
słuchała.  Ja  zawsze  tak  rozpoczynam,  by  moja  emanacja  dobra 
dawała  ciepło,  a słuchacze  oddali  taką  samą  energię  dobroci. 

Przed  dwoma  laty w  Magnolii  była  również  M.  KniećAjdukie
wicz.  Do dziś ciepło wspomina  tamten  pobyt. Miejmy  nadzieję,  że 
podobne  wspomnienia  artystów  dotyczyć  będą  koncertu  1 kwiet
nia w „Prażakówce".  Wojs ław  Suchta 

Autografy  po  koncercie.  Fot.  W.  Suchta 
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Duet gitarowy wykonał  m.in. „Taniec  Kubański".  Fot.  W.  Suchta 

KONCERT WIOSENNY 
30  marca  w sali  widowiskowej  MDK  „Prażakówka"  odbył się 

Koncert  Wiosenny,  w którym  obok  uczniów  ustrońskiego  Ogni
ska  Muzycznego  wystąpili  uczniowie  gry na gitarze  Ma łgorza ty 
Groborz.  Na widowni  zasiedli  przede  wszystkim  rodzice  i rodzeń
stwo  młodych  wykonawców.  Obok  popisów  solowych  wystąpił 
chórek  i  duet  gitarowy  Urszu la  Kędz ior  i  Elżbieta  Więcek, 
w którego wykonaniu  szczególnie  podobał  się „Taniec  kubański". 
Ponadto wystąpili:  M a r t y na  Tarnawiecka   fortepian,  M a r z e na 
Hyrn ik   fortepian,  Mon ika  Raszka   fortepian, Agnieszka  Cie
pl ińska   fortepian,  Mar iusz  Szarzeć   saksofon, J a k ub  Gazda  
keyboard,  A leksander  Poniatowski   fortepian,  Magda  Zbo rek  
fortepian,  Szymon  Kuba la   gitara.  Ma teusz  Dyrda   saksofon, 
K laudia  Pietroszek   keyboard,  Ka ta r zyna  Szka radn ik   forte
pian,  Witold  Bąk  keyboard,  Robert  Wińczyk   fortepian.  Kon
cert  zakończył  chórek  wykonujący znany  przebój  „Lornetka". 

Głównym  punktem  programu  tego  wieczoru  było  wykonanie 
przez  Katarzynę  Hussar  Sonaty Cismoll nr 14 op. 27, tzw.  Księży
cowej  Ludwiga van  Beethovena.  Zaznaczyć  trzeba, że  młoda  pia
nistka  wykonała  całą  sonatę,  a nie jedynie  jedną  z trzech  części. 
Już samo  opanowanie  tak  rozbudowanego  i trudnego  technicznie 
utworu  zasługuje na wyrazy  uznania.  Doceniła  to widownia, na
gradzając wykonanie  rzęsistymi  oklaskami.  Młoda  pianistka  skoń
czyła już Ognisko  Muzyczne,  jest uczennicą  pierwszej klasy  LO  im. 
Osuchowskiego.  Co  ciekawe jej  drugą  pasją  obok gry na  fortepia
nie jest  siatkówka, a te dwie dyscypliny  się  raczej wykluczają. Po 
prostu  przy  siatkówce  często wybi ja  się  palce. 
  Po namowie  pani  Michal iny  Zwol ińskiej zdecydowałam  się na 
Sonatę  Księżycową   mówi  K. Hussar.  Wiem, że nie  powinnam 
się porównywać  do wspaniałych  wykonań  tej sonaty  i wiem  j ak 
wiele  mi  b raku je.  Uczyłam  się  tej sonaty od września. W  domu 
nie mam  inst rumentu  i ćwiczyłam  wyłącznie w Ognisku.  Jest to 
t rudny  u twór  i miałam  sporo  kłopotów  by go opanować.  Chyba 
nigdy  nie zag ram  tego  tak, j ak  chciałby  tego  Beethoven.  Moim 
ulubionym  kompozytorem  jest  Chop in, a gran ie  Beethovena to 
zupełnie  coś  innego.  (ws) 

K. Hussar  gra  Sonatę  Księżycową.  Fot.  W.  Suchta 
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GOŚCINNE WYSTĘPY 
Pewnemu  mieszkańcowi  Dąbrowy Górniczej zniknęło  70.000 zł 

i  złota  biżuteria.  Zniknął  też nieletni  syn. Fata  rusza  w  pościg, 
równocześnie  informuje policję. Tymczasem  syn z kolegami  udaje 
się do  Warszawy, oczywiście  taksówką. W stolicy nie zabawili  dłu
go,  a że z  taksówkami  nie ma kłopotów,  postanowili  odwiedzić 
Zakopane, skąd  przez Szczyrk  trafil i do Ustronia. Ojciec cały  czas 
depcze  po piętach  swej  pociesze  i też pojawia się w Ustroniu. Po
daje  policji  rysopis  syna,  przypuszcza  też, że  może  on  gościć 
w jednym z ustrońskich  hoteli.  Policja przystępuje do rutynowych 
czynności.  Dość  szybko  udaje się  ustalić,  że chłopak o  podobnym 
rysopisie z kolegami  przebywa  w jednej  z piramid  na Zawodziu. 
Młodzieńców  dość  szybko  zatrzymano   syna  i jego  trzech  kole
gów.  Ich  rajd po Polsce  trwał  zaledwie  dwa  dni, a zdążyli  wydać 
20.000  zł.  Syn  okazał  się  dość  hojny  dla  swych  kolegów  kupując 
im telefony komórkowe,  sprzęt  RTV. Młodzi  ludzie w pokoju  hote
lowym  nie przebywali  zbyt  długo, a mimo  to udało się  im  zamienić 
go  w miejsce  przypominające  melinę.  Brudy,  puste  butelki,  była 
Też marihuana  i amfetamina. Ca lągotówkę  nosili w plikach w kie
szeniach, a przytym  byli  zamroczeni.  Mimo  wszystko ojciec  i tak 
się cieszył z odzyskanych  50.000 zł i całej złotej biżuterii,  (ws) 

Młodzi  mogą  się bawić  dobrze  i kulturalnie,  chociaż  często  bardzo 
dynamicznie.  Fot.  W.  Suchta 

PARKOW E  WINO 
Kilk a dziewcząt uznało, że wiosną dobrze będzie odwiedzić  Park 

Kościuszki, a żeby się nie nudziło zaopatrzyły  się w wino.  Przecho
dzący  nieopodal  patrolujący  miasto  policjanci  zauważyli  grupę 
popijających dziewcząt. Gdy  zaczęli  się zbliżać,  nastolatki  rzuciły 
się do ucieczki.  Udało  się zatrzymać jedną z nich, a była  to  dziew
czyna nieletnia. Na komisariacie  badanie wykazało 0,58  i 0,52  prom 
alkoholu  w wydychanym  powietrzu.  Okazało  się  też, że w  parku 
była  razem  z  koleżankami  ze  szkoły.  Podchmieloną  nastolatkę 
z komisariatu  odebrali  rodzice. Na  tym sprawa  się jednak  nie  skoń
czyła.  Ustalono  bowiem,  gdzie  dziewczęta  zakupiły  wino,  a na 
osobę,  która  te wino sprzedała,  skierowano  wniosek  do  kolegium. 
 Sprzedawców  i właścicieli  lokali  obowiązu je zakaz  sprzedaży 
napojów  alkoholowych  nieletnim, a wobec  nie stosujących się  do 
zakazu  będą  wyc iągane  konsekwenc je   podkreśla  komendant 
ustrońskiej  policji  J a n u sz  Baszczyński.  (ws) 

 e t a !    P l o t 
wykonuje 

i skrzydłowe, 
kute,  ozdobne, 

przemysłowe  (automatyka), 
ogrodzenia,  kraty,  balustrady 

M O N T A Ż  G R A T I S 
Cieślar  Marek.  Uslroń, ul. Domi

nikańska  24a,  tcl. 8545106 
tcl.  kom.  0601516854 

43 450  USTROŃ 

ul.  Ogrodowa 9A 
tel./f«*  |033) 854 36  40 

F . H .U .  „KSEROGRAF" 
Oferuje: 
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USTROŃ W XXI WIEKU 
Fragmenty wystąpienia  burmistrz a Jana  Szwarca 
podczas  uroczystej   sesji  Rady  Miasta  z  okazji 

140lecia  Wydziału  Gminnego  w  Ustroniu. 

Stoję  dzisiaj  pod  pręgieżem  wypowiadanych  słów,  ponieważ 
mieszkańcy  Ustronia,  szczególnie  młode  pokolenie,  będą  bacznie 
obserwować,  co z naszych  zamierzeń  zrealizujemy.  Każde  miasto 
to żywy  organizm,  podlegający ciągłym  zmianom,  które  u nas  po
stępowały  w  sposób  znaczący.  Budowa  obiektów,  zwłaszcza  tych 
na  zboczu  Równicy,  miała  znaczący  wpływ  na  rozwój  Ustronia  i 
dlatego  należy  wspomnieć  człowieka,  któremu  to zawdzięczamy  
generała  Ziętka.  Jerzy  Ziętek  stworzył  obiekty  dla  mieszkańców 
Śląska, dbając o dobro  człowieka,  dba jąc o robotnika,  ciężko  pra
cu jącego w  kopalniach  i hutach,  który  tutaj mógł  odpocząć.  W  tej 
chwili  korzys ta jąz tego  wszyscy  obywatele  naszego  kraju  i goście 
zza  granicy. 

Żeby  miasto  rozwi ja ło się  w sposób  dynamiczny,  musi  mieć  od
powiedni  budżet.  W  trzeciej  kadencji  samorządu  naszym  zadaniem 
było  przekształcenie  struktury  budżetu  tak,  żeby  więcej  środków 
przeznaczyć  na  inwestycje.  Udało  nam  się doprowadzić  do  takie
go  stanu,  że  w  tym  roku  p lanowane  środki  na  inwestycje  wyniosą 
ponad  30%  budżetu.  Ta  prawidłowość  powinna  być  utrzymana, 
żeby  miasto  nie stało się  martwym  organizmem. 

Wychodzimy  z założenia,  że największym dobrem  w mieście jest 
człowiek  i środowisko  naturalne,  w  którym  żyje. Degeneracja  śro
dowiska  naturalnego,  byłaby  dla  nas  największym  nieszczęściem 
i robimy  wszystko,  aby  uchronić  nasze grunty  i wody  Wisły.  Rzeka 
szczególnie  przyozdabia  nasz  krajobraz,  nie  tylko  stanowi  radość 
dla  młodzieży,  w  dni  upalne  daje  ochłodę,  ale  stanowi  również 
bardzo  ważny  element  jako  dopływ  dla  największego  rezerwuaru 
wody  w  Goczałkowicach,  zaopatru je  w  wodę  Śląsk.  Stąd  my,  ale 
również nasi sąsiedzi,  przystąpil iśmy do  prac  nad budową  i  moder
nizacją  oczyszczalni  śc ieków  i zakładania  kanalizacj i.  To  bardzo 
ważny element.  Mówimy  o tym jako  o wyzwaniu  i rzeczywiście  tak 
trzeba  nazwać  to przedsięwzięcie.  Koszt  całkowity  inwestycji  się
ga kwoty 40.000.000  złotych.  W  tej kadencji  zakończymy  najistot
niejszy etap czyli  modernizację  oczyszczalni  i głównych  kolekto
rów  przerzutowych  oraz  podłączenie  Jaszowca,  Polany,  Dobki 
i środkowej  części  naszego  miasta  do  kolektorów.  Koszt  tych  prac 
wyniesie 27.000.000  złotych.  Większość  środków  to  kredyty,  dota
cje, ale  również udział  naszych  pieniędzy.  Chcemy  żyć w  środowi
sku  czystym  i zdrowym.  Mieszkańcy  Ustronia  powinni  nas  wspie
rać w podnoszeniu  świadomości  społecznej, ponieważ  świadomość 
ekologiczna,  nie  jest  j eszcze  taka  j ak  powinna.  Apelu ję,  aby 
w  momencie,  gdy  zostaną  wykonane  kolektory,  mieszkańcy  pod
łączali się do kanalizacji.  Będzie  to służyć  następnym  pokoleniom. 
P r z y j m i j my  w y z w a n ia  j a ko  ludz ie  p r z e ł o mu  s tu leci 
i przekażmy j e  następcom  w  XX I  wieku. 

Patrząc na nasze miasto  chciałoby  się  przede  wszystkim  nie  do
puścić do zniszczenia  piękna  stworzonego  przez naturę. Al e  istnie
j e  też  inne spojrzenie,  interesu  publ icznego,  które  musi  uwzględ
niać  procesy  infrastrukturalne,  wynika jące  z  potrzeb  życiowych 
mieszkańców.  Wszędzie gdzie żyją  ludzie potrzebne  są miejsca  pra
cy, mieszkania,  placówki  handlowe,  zakłady  usługowe,  coraz  więk
sza  infrastruktura komunalna  w  postaci  chodników,  parkingów.  To 
są elementy, które w naszej perspektywie  rozwoju musimy  uwzględ
nić.  W  najbl iższym  czasie  będzie  się  poprawiać  komunikacja  w 
naszym  mieście.  Skrzyżowanie  dróg  Daszyńskiego  z  Cieszyńską 
przebudujemy  na  rondo,  obok  tego  powstanie  nowy  parking, 
myślimy  również  o nowym  zagospodarowaniu  rynku,  stworzeniu 
centrum  i rozwiązaniu w  nim  komunikacji. To są zadania na  najbliż
sze miesiące  i  lata. 

Cała  sztuka  pode jmowania  decyzji  polega  na  umiejętności  go
dzenia  potrzeb  środowiska  naturalnego  ze  środowiskiem  sztucz
nym  i umiejętności  zachowania  odpowiednich  proporcj i.  Nie  bę
dziemy  się rozwijać  bez  tworzenia  nowej  infrastruktury. Ustroń  ze 
względu  na swój charakter  musi  zadbać  przede wszystkim  o  obiek
ty,  które  wzbogacą  j ego  atrakcyjność.  Mamy  ponad  6.000  miejsc 
noclegowych,  ale nie  mamy  czym  przyciągnąć mieszkańców  Gór
nego  Śląska,  którzy  z  dużą  chęcią  przyjechal iby  tu  wypocząć. 
Chciałbym  zapewnić  Państwa,  tych,  którzy  nie  uczestniczą  obec
nie  w  funkc jonowaniu  Rady  Miasta,  że  czynimy  wiele  starań  by 

Uroczysta  sesja  odbywała  się  w  MD K  „Prażakówka".  Na  zdjęciu 
przemawia burmistrz J. Szwarc.  Fot.  W.  Suchta 

pozyskać  inwestorów  w  naszym  mieście.  Nie  zawsze  się  to  udaje. 
Byl i  inwestorzy dający gwarancje,  fundusze z udziałem  skarbu  pań
stwa,  ale  niestety  wszystko  spali ło  na  panewce.  Są  również  sukce
sy.  W  ostatnich  tygodniach  podpisal iśmy  akt  notarialny  sprzeda
ży  basenu  kąpie lowego,  o  którym  wspominamy,  że  powstał  w  la
tach  30.  i służył  mieszkańcom  i gościom  przez  ponad  60  lat.  Obec
nie  mamy  nadzieję,  że w  ciągu  kilk u  lat obiekt  stanie się  nowocze
sny,  będzie  posiadać  bazę  hotelową,  gastronomiczną,  oczywiście 
basen  i tym  samym  uatrakcyjni  nasze  miasto. 

W  Ustroniu  musi  być  nieskażona,  piękna  przyroda,  ale  z  umie
jętnie  wkomponowanymi  w  nią obiektami  rekreacyjnosportowy
mi.  Taki  jest  k ierunek  naszych  działań.  N i e  chcemy  degradować 
środowiska,  chcemy  się  w  nie  wkomponować.  Myśl imy  na  przy
kład  o  przebudowaniu  Kolei  L inowej  na  Czantor ię.  Jest  to  urzą
dzenie  mocno  wysłużone,  funkc jonu jące j uż  przeszło  30  lat  i ma
rzy  nam  się, żeby  ten  wyc iąg  krzesełkowy  zamienić  na  kabinowy. 
Byłaby  to  znowu  c iekawa  inwestycja,  da jąca duży  plus  naszemu 
miastu. 

W  tej kadencji  podjęto  również  decyzję o budownictwie  miesz
kalnym.  Rada  Miasta  powołała  Towarzystwo  Budownictwa  Spo
łecznego  i  teraz  jes teśmy  j uż  na  etapie  budowy  dwóch  bloków 
mieszkalnych.  To również ważny  element  w życiu  każdego  miasta. 
Ludzie  po  prostu  muszą  gdzieś  mieszkać. 

Samorząd  trzeciej  kadencji  z dużą  troską  podchodzi  do  spraw 
dzieci  i młodzieży,  czego  dowodem  zreal izowanie  zadań  związa
nych  z  re formą  oświaty.  Zosta ły  s tworzone  bardzo  dobre  wa
runki  do  nauki  w  g imnazjach.  Byl iście  Państwo  świadkami  dzia
łań,  które  doprowadz i ły  do  za inwestowania  przeszło  3 .500.000 
złotych  w  c iągu  pół tora  roku  bez jak iegoko lw iek  wsparc ia  z  ze
wnąt rz.  Jest  to  n iebagate lny  procent  w  budżec ie  miasta  i nie  był 
to  prosty  zabieg.  Wymagał  szczególnej  uwagi,  rekonstrukcji  nie
których  instytucji  miejskich,  przekształceń,  ale  to  spowodowało 
zdrową  rywal izację  pomiędzy  podmiotami,  w  warunkach  rynko
wych.  Dobudowana  część  Szkoły  Pods tawowej  Nr  1  przekształ
cona  została  w  G imnaz jum  Nr  1. Powstanie  G imnaz jum  Nr  2  nie 
wymagało  takich  nakładów,  ale  dla  zapewnien ia  młodzieży  bar
dzo  dobrych  warunków  do  nauki,  również  ponos i l iśmy  koszty. 

Al e  nie  tylko  szkoła  jest  ważna  dla  młodzieży,  również  to,  co 
da jemy jej  oprócz  czystej  edukacj i.  W  tej  sali  jeszcze  niedawno 
odbywały  się  dyskoteki,  s twarza jące  duże  n iebezpieczeństwo 
i wiele zagrożeń.  Masowe  spotkania  budziły  wiele zastrzeżeń  i dla
tego  ze  wszystkich  sił  staral iśmy  się,  żeby  ten  obiekt  służył  mło
dzieży jako  placówka  kultury.  Dzięki  wygospodarowaniu  miejskich 
pieniędzy  i dzięki  sponsorom    przedsiębiorcom  Ustronia,  mamy 
teraz  dobrze  funkc jonu jący dom  kultury. 

Podsumowu jąc, w trzeciej kadencji samorządu dokonało się  wiele 
przełomowych  decyzji, które będą  miały  znaczenie dla  przyszłości 
Ustronia,  dla  rozwoju  miasta  na  miarę  XX I  wieku.  To  prawdziwy 
zaszczyt  pracować  w zespole,  w któiym  panuje zgoda,  wyrozumia
łość oraz g łęboka  troska  o ju t ro  naszego  miasta.  Tylko  taki  układ, 
ponad  podziałami  poli tycznymi,  który  panuje w  obecnej  kadencji, 
daje gwarancję znaczącego  rozwoju  miasta, w  którym  mieszkańcy 
będą  mieli  zapewnioną  pracę,  mieszkania,  a młodzież  prawidłowy 
rozwój  f izyczny  i  intelektualny. 
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Nagrody  z  rąk Z.  Dutkiewicza  odbiera  najlepsza  ustrońska  para 
K. Kapołka  i J. Kowalczyk.  Fot.  W.  Suchta 

niższe  niż przed  rokiem,  ale jak  sami  twierdzą  przeciwnicy  byli 
mocniejsi. 
  M a my  satys fakc ję, że jes teśmy  na j lepsi w Ustroniu   mówi J. 
Kowalczyk.   Przy  stole  nie  czul iśmy, że g r a my  z lepszymi. Po
tem j ednak  wychodzi, że są to zawodowcy.  Brydż  to most  między 
p a r t n e r a mi  i tu t rzeba  podobnego  temperamen tu,  cha rak te ru 
i że laznej  logiki . To  nam  się z Korne lem  uda je. 
  Tu rn iej z mis t rzami  k r a j o w y mi  i m iędzyna rodowymi,  a my 
jesteśmy  a m a t o r a mi   dodaje  K.  Kapołka.   Z p a r t n e r em  rozu
miemy  się, gra l iśmy  bez  t remy,  ale j e d n ak  przec iwnicy  wyko
rzystywali  ka r tę  do m a k s i m u m,  a nam nie uda ło  się  przesko
czyć pewnego  pułapu.  Mieliśmy  parę  dobrych  rozdań.  Szczegól
nie  wy l icy towany  szlemik w t re f le,  bez  spec ja lnej  konwenc j i, 
a le  g łównie  o p i e r a j ąc się na  logice.  Jes teśmy  a m a t o r a m i, ale 
chyba  dobrymi. 

Turniej  przebiegał w sportowej  atmosferze. Obyło  się  bez  pro
testów,  choć  bywało,  że przy  niektórych  niekonwencjonalnych 
l icytacjach, o pomoc  proszono  sędziego. 

 C h w a ła  o rgan i za to rom   twierdzi  sędzia  główny  Bogusław 
Wons.   Ten  tu rn iej  zna lazł  się j uż w ka lendarzu  okręgu  kato
wickiego  i za rok f rekwenc ja  będzie  większa. 

Już  po turnieju  nie słyszało  się głosów  krytycznych,  a  każdy 
kto w brydża  gra wie,  że jest  to sport  wzbudzający namiętności, a 
o  niektóre  rozdania  można  kłócić  się  latami. 
 J e s t em  zadowolony  z przebiegu  tu rn ie ju   twierdzi  Z.  Dutkie
wicz.  Tu w „ P r a ż a k ó w c e"  jest  duża  sala,  dob rze  oświet lona, 
pod  nosem  kawiarn ia,  można  coś zjeść. Turn iej  udał  się, a za to 
t rzeba  przede wszystkim  podziękować  sponsorom:  Henrykowi 
Kani,  Zbigniewowi  Hołubowiczowi,  Karo lowi  Gre lowsk iemu, 
Kornelowi  Kapołce, Michałowi  Bożkowi  i Romanowi  Palowiczo
wi . Zawodn icy  z nagród  byli  zadowoleni,  zresztą  także  sposób 
przeprowadzen ia  tu rn ie ju  nie budził  zastrzeżeń.  Tu  nap rawdę 
są  ba rdzo  dobre warunki  do tego  typu  imprez, wszystko jest na 
miejscu. Ten  tu rn iej  o rgan izu je  pięciu  ludzi z sekcji  b rydżowej 
T RS  „Si ła" .  Jes tem  usa tys fakc jonowany  przebiegiem  i myślę, 
że  tu rn iej  był  lepszy  niż  przed  rok iem, a nas tępny  będzie  jesz
cze  lepszy.  Wojs ław  Suchta 

BRYDŻOWA SOBOTA 
31  marca w MDK  „Prażakówka"  odbył  się otwarty  turniej  bry

dża sportowego.  Kilkadziesiąt  par, głównie z naszego  wojewódz
twa,  rywalizowało o tytuł  naj lepszej. Organizatorzy  przygotowa
ni  byli  na jeszcze  większą  liczbę  startujących, niestety w tym sa
mym czasie ustalono termin  rozgrywania  ligi biydżowej.  W otwar
tym  turnieju  nie ma ograniczeń    wystarczy  zapłacić  wpisowe 
i każdy może  grać. 
  Przed  rok iem  było  nas z Ust ron ia  więcej  mówi  organizator i 
sponsor  turnieju  Zbignie w  Dutkiewicz .  Wysłaliśm y  zaprosze 
nia do miejscowych  brydżystów, ale  może  nie wszyscy  mogli. Ja 
też nie startowałem, bo wypadł  remont w domu. Syn  mojego  part
nera  ma dziś  egzamin  i też  nie  mógł  p rzy jść. 

Tak  więc  wielu  ustroniaków  nie przyszło,  a  liczono  na  nich. 
Przyjechało za to pięciu  arcymistrzów,  pięciu  mistrzów  międzyna
rodowych  i czternastu  mistrzów  krajowych.  Pary  podzielono na 
dwie grupy, gdzie każdy grał z każdym,  po czy ponownie ze  wszyst
kich  uczestników  rozlosowano  dwie  grupy. O rozkładach  kart  de
cydował  komputer.  Wszyscy  mieli te same możliwości.  Rozgrywki 
rozpoczęto o godz. 9, zakończono  przed  18. Była  to więc  pracowi
ta  brydżowa  sobota.  Po podliczeniu  wszystkich  punktów  z po
szczególnych  rozdań  okazało  się,  że zwyciężyła  para:  Wies ław 
Kuś ze Skoczowa  i Krzysztof  Sz ta j ne r t,  reprezentujący  sekcję 
brydżową  TRS  „Siła"  Ustroń. Następne  miejsca zajęli: 2. J an Su
charkiewicz  i Stefan  Kowalczyk   Katowice, 3.  I reneusz  Kowal
czyk  i M a r ek  Wi tek    Katowice. 
 Turn iej  ba rdzo  ciekawy,  nie spodziewal iśmy  się  tak  dobrego 
miejsca   mówi  zwycięzca  K.  Sztajnert.   Było  ki lk a  c iekawych 
rozgrywek,  nam  uda ło  się  położyć  kon t rakt  dwa  t refl za  1100 
pkt.  Przeciwnicy  byli  bez cz terech.  Na co dzień  g r a my  w  trze
ciej  l idze  i s t a r a my  się o awans.  Rzadko  na tu rn ie j ach  lokal
nych są takie nagrody. Za rok  będziemy  tu bronić  pucharu. 

Specjalną  nagrodę  dla naj lepszej  ustrońskiej  pary  zdobyli Je
rzy  Kowalczyk  i Kornel iusz  Kapo łka.  Co  prawda  zajęli  miejsce 

Na turniej przyjechali mistrzowie  i arcymistrzowie.  Fot.  W.  Suchta 

Na  5 kwietnia  zaplanowano 
wybory  w  niedawno  powsta
łym  Osiedlu  Ustroń  Zawodzie 
już według znowelizowanej or
dynacji. Uproszczoną  procedu
rę  uchwalono  podczas  ostat
niej sesji Rady Miasta, a jej  pro
jekt złożył  radny Tomasz  Szka
radnik. 

W  Ustroniu  funkc jonu je  7 
Osiedli: Polana, Centrum,  Her
manice,  Lipowiec,  Nierodzim, 
Poniwiec  oraz    od 21  lutego 
2001  roku  Zawodzie.  Zarządy 
Osiedli  mogą  reprezentować 
swoich  mieszkańców  wobec 
władz miasta,  instytucji  użytecz
ności  publicznej,  na  przykład 

NOWE STATUTY 
Telekomunikacj i,  Energetyki, 
współpracować  z policją,  stra
żą miejską. Przewodniczący  lub 
zastępca  uczestniczy w sesjach 
RM, a prowadzący może  udzie
li ć mu głosu  podczas  obrad. 

Końcem  ubiegłego  roku we 
wszystkich  Osiedlach  odbywa
ły się zebrania  sprawozdawczo 
 wyborcze, ale uczestniczyło w 
nich  niewielu  mieszkańców. 
Prawdopodobnie jest  to  skutek 
poprzednich  przepisów,  które 
ograniczały  działalność  Osiedli 
wyłącznie do organu  doradcze

go. Teraz, w osobie  przewodni
czącego Zarządu Osiedla,  miesz
kańcy  danej  dz ie ln icy  mają 
przedstawic ie la  przy  Radzie 
Miasta. 

Tradycyjnie  najwięcej  obec
nych  na zebraniu  zanotowano 
w  Lipowcu  i Nierodzimiu, ale 
nie tylko tam  wybieranie  Zarzą
du  trwało  d ługo  i  było  dość 
kłopotliwe. 

Na ostatniej sesji  zapropono
wano,  żeby  osobno  wybierać 
p rzewodn iczącego,  j e go  za
stępców,  a  później  j uż  tylko 

ogó ln ie  cz łonków  Zarządu, 
którzy  między  sobą  rozdzielą 
funkcje skarbnika  i sekretarza. 
Radni  poszli  jeszcze  dalej  i na 
wniosek  S tan is ława  Ma l iny 
podjęto uchwałę,  że  mieszkań
cy  wybierać  będą  tylko  prze
wodniczącego,  natomiast  po
zostali  członkowie Zarządu  roz
dzielą  między siebie  obowiązki 
zastępców,  skarbnika  i sekreta
rza. Zgodnie z przepisami,  wy
bory  muszą  być  tajne.  Według 
tak iej  procedury,  wyłoniony 
zostanie  w  tym  roku  Zarząd 
Osiedla  Zawodzie,  a po  upły
wie  obecnej  kadencji,  Zarządy 
pozostałych  Osiedli.  (mn) 
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POMOC  RODAKO M 
W  sobotę,  17 marca  w sali widowiskowej  MDK  „Prażakówka" 

odbył  się  koncert  charytatywny  zorganizowany  przez  Fundację 
św.  Antoniego.  Tego  wieczoru  wystąpiły  jak  zwykle  doskonałe 
i perfekcyjnie przygotowane:  Dziecięca  Estrada  Regionalna  „Rów
nica" pod  kierunkiem  Renaty  Ciszewskiej  i Estrada Ludowa  „Czan
toria" pod dyrekcją  Władys ława  Wi lczaka.  Mimo,  iż tego  samego 
dnia,  o  tej  samej  godzinie  odbywała  się  inna,  równie  znacząca 
impreza,  publiczność  dopisała  i wypełniła  całąwidownię.  Najbar
dziej  zdeterminowani  ustrońiacy  uczestniczyli  w  obydwóch  wy
darzeniach  i po wizycie w  Muzeum  przy ul. Hutniczej  przechodzili 
na  ul.  Daszyńskiego,  by wysłuchać  swoich  ulubionych  zespołów. 
Na sali zasiedli  przedstawiciele  władz miasta,  radni, węgierscy  go
ście z XI  Dzielnicy  Budapesztu  oraz gość specjalny  ojciec  Sobie
sław Tomala z Białorusi,  którego parafianom  w Soligorsku  i Luba
niu,  systematycznie  pomaga  ustrońska  Fundacja.  Zachęcamy  do 
przeczytania  rozmowy z ojcem  Sobiesławem  w poprzedniej  Gaze
cie  Ustrońskiej. 

Ten  koncert  jest  dla  mnie wielkim  przeżyciem.  Do  tej pory  nie 
miałem  okazji  uczestniczyć  w  tak  dużej  imprezie  zorgan izowa
nej  dla  moich  pa ra f i an   w przerwie  koncertu  mówił  wzruszony 
ojciec  Sobiesław.    Myślę,  że  tak  do  końca  nie  zda jec ie  sobie 
Państwo sprawy z tego, j ak  ważna  jest  dla  nas  pomoc  Fundacji  z 
Ustronia. To można  docenić  dop iero  wtedy, gdy widzi  się  dzieci 
cieszące się z najmniejszych choćby  prezentów, z zeszytów,  ubrań 
i innych  rzeczy, które  dla  nich  są  luksusowe. Chcia łbym  bardzo 
serdecznie  podziękować  za  pamięć o tych, którzy  często  nie mają 
zapewnionych  nawet  najbardz iej podstawowych  rzeczy. 

W  specjalnej skarbonce  naliczono  tego  wieczoru  2.031,50  zl,  a 
podczas  licytacji zgromadzono  dodatkowe  920 zł. Jak  na  prawdzi
wą  aukcję  przystało,  j ej  prowadzący  Tadeusz  M icha lak,  stukał 
głośno  młotkiem, a do zakupu  tortów  ufundowanych  przez  ustroń
skie kawiarnie, stroików, wykonanych  przez dzieci  niepełnospraw
ne z ośrodka w Nierodzimiu  i obrazu  Bogusława  Heczki,  namawia

USTROŃ,  ul. Ogrodowa  2 
T e l . / F a x  33  8544799 
Przedstawiciel  Regionalny 
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FIRMY BUDOWLANE  KORZYSTNE RABATY 

" MEDICA"  S.C. 
gabinet  lekarza 

rodzinnego 
czynny  całodobowo w Ustroniu, ul. Diordów 6 

t e l . :  8 5 4  5 6  16 
pnpt
sobota

  gastroenterologia 
  ginekologia 
  pulmonologia    alergologia 
  chirurgia  krótkoterminowa 
  badania USG 
Umowa z Śląską Kasą Chorych 

Gabinet  stomatologiczny 
Lek. słom. Alicja  Kiecoń 

Ustroń,  ul. Mickiewicza  14, 
te/.  H542529 

czynny: 
poniedziałek,  wtorek,  czwartek 

wgodz.  14.0020.00 
środa  i  piątek 

wgodz.  9.00  15.00 
Umowa ze Śląską  Kasą 

Chorych 

Podczas  licytacji sprzedano  m.in.  torty.  Fot.  M.Niemiec 

ła  Danu ta  Koenig.  Pyszne  wypieki  za kilkaset  złotych  zabrała  do 
domu  Ba rba ra  Siekierka,  Marzena  Szczotka,  Józef  Waszek  oraz 
Hal ina  Wesołek  z Budapesztu,  która  występowała  w  imieniu  wę
gierskiej grupy, zaraz po  naprędce  zorganizowanej  składce.  Dzie
cięce rękodzieło  kupiła  Jadwiga  Korcz  i D. Koenig, a zimowy  kra
jobraz  Konrad  Owczarek. 

Prezes Fundacji  Tadeusz  Browiński  powiedział  po  koncercie: 
 Chcia łbym  serdecznie  podz iękować  chórom,  k tóre  społecznie 
zaśpiewały dla  potrzebujących, a  także wszystkim  osobom  poma
ga jącym  w organ izac j i,  no  i oczywiście  mieszkańcom  naszego 
miasta  za  hojność.  Fundac ja  przekaże  część pieniędzy  dla  roda
ków  mieszkających  na  Wschodzie,  ale  nie zapomnimy  też o  po
t r zebu jących  w  k r a j u.  Chc ia łbym  zaznaczyć,  że  w  2000  roku 
przeznaczy l iśmy  na  d a ry  o  30.000  zł  więcej  niż  w  roku  ubie
głym. Systematycznie  organizujemy  kolonie, przekazujemy  pacz
ki okolicznościowe  na juboższym. 

Na  Wielkanoc  tradycyjnie już  przygotowywane  są  prezenty  dla 
rodzin  potrzebujących  i tradycyjnie już  Fundacja zwraca się z  proś
bą  o  pomoc  do  ludzi  dobrej  woli .  Mil e  widziane  będą  wpłaty  na 
konto Fundacji, ale także daiy  materialne, które można będzie  prze
kazać między  innymi Polakom  na Białorusi. Tam potrzebne są szcze
gólnie:  kasze, mąka, cukier,  konserwy,  środki  czystości.  (mn) 

U r z ąd  M i a s ta  w  Us t ron iu  i n f o r m u j e, 
że Śląska  Kasa  Chorych 

i Miejski Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego w  Libiążu 
zaprasza  na  bezpłatne  badanie  gruczołu  krokowego 
(prostaty) wraz z badaniem  poziomu  PSA  we  krwi, 

które odbędzie  się w  Przychodni  Praktyki  Grupowej 
w  Ustroniu  przy ul. Mickiewicza 1 

w sobotę 21.04.2001  r. od 9.00 do  13.00. 
Zapisy  w  rejestracji Przychodni  (I  piętro). 

Zapraszamy  wszystkich  mężczyzn  w wieku  50  64  lat, 
tj . urodzonych  w  latach  193751  r. 

Badanie  wykonu  je się bez sk ierowania  specjal isty  urologa. 

Zapis y do przedszkol i 
Urząd  Miejski w  Ustroniu  informuje, że  zapisy  do  przedszkoli 
i klas  I szkół podstawowych  na  rok 2001/2002  przyjmowane  są 
w  p lacówkach  w  terminie  od  1  do  30  kwietnia  br.  Wobec 
konieczności  ustalenia  liczby dzieci  w placówkach  oświatowych 

; prosimy  o przestrzeganie  podanego  terminu. 

W związku z prowadzonym  remontem ulic 

na terenie  miasta  Ustroń 

przepraszamy wszystkich użytkowników dróg 

za  utrudnienia  w  ruchu. 

PUH  „KAMIL"    UstrońJ 
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CO  NAS  CZEKA 

Przedszkolaki  j uż  gruchają . ..  Fot.  W.  Suchta 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Video f i lmowanie.  Tel.  8543827. 
0603580651. 

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

Biuro  rachunkowe z licencją. 
Tel.  8544720. 

Ustrońdzialka  1250  m,  utwardzo
na,  telefon,  moc  30kw,  woda,  budyn
ki  200  m2   sprzedam.  Tel.  0601
065444. 

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

FLORENS   usluüi  pielęgniarskie  w 
domu  pacjenta.  Tel.  0608194523. 

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

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

Malowanie,  kafelkowanie,  ociepla
nie  budynków. 

Tel.  0502619214,  8541264. 

Widcorcjcstracja.  Tel.  8544357. 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  grzeczno
ściowy  8542922  po  godz.  18.00. 

Zakład  stolarski  realizuje  wykończe
nia  domów  w  drewnie  (schody,  zabu
dowy  itp.),  wykonujemy  meble  ku
chenne,  drzwi  składane  i  przesuwne 
oraz  inne  elementy  wyposażenia 
wnętrz. 

Tel.  8544386.  dom  8545210. 

Dla  pani  do  wynajęcia  pokój  ume
blowany.  Tel.  8547137. 

Sprzedam  przyczepę  gastronomicz
ną.  Tel.  8541919. 

Profesjonalny serwis  RTVSAT,  Sony, 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pione
er,  Samsung,  LG,  Sharp,  telefony, 
faxy,  CBRadia,  monitory.  Play  Sta
tion,  rozkodowywanic  radioodbior
ników.  Ustroń,  Daszyńskiego  26. 
Tel.  0605311548. 

Komputerowe  przepisywanie  prac  dy
plomowych  i magisterskich;  korepe
tycje z  niemieckiego. 
Tel.  8542744. 

Ocieplanie  budynków,  tanio,  solidnie. 
Faktury  VAT.  Tel.  0  502952686. 

Renault  Twingo  1,2  93/94.  auto
alarm.  Tel.  8528175  po  18.00. 

Sprzedaż  ziemi  humus  (czarna). 
Tel.  8547015 

DYŻURY APTEK 
Do  7 kwietnia  ap teka  Na  Z a w o d z i u.  ul.  Sanatory jna  7. 
Od  7  do  14  kwietn ia  ap teka  E lba,  u l .C ieszyńska  2. 
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 

... m łodz ież  na  razie  się  posi la. 
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www.ustronkultura.cnter.net.pl 

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 
M u z e um  c z y n n e:  we  wtorki  9   17.  od  środy  do  piątku 9   14, 

w  soboty 9   13,  nicd/.iclc  10   13. 

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. 
O d d z i ał  c zynny:  we  wtorki  9   18,  środy,  czwartki  9   14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108. 
M u z e um  c z y n n e:  od 9   17. 
—  Stała  wystawa  etnograficzna. 

ul.  Błaszczyka  19.  tel.  8541100.  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  Ŕfanassieva. 
G a l e r ia  c z y n n a:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  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: 

—  Konwersaeyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
7.04.  godz.  17.00  Koncert  Paraf ialnego  Chóru  „AVE " i Scholi 

„Maryja"  parafia  św.  Klemensa 
8.04.  godz.  16.00  Ekumeniczne  Spotkania z Pieśnią  Religijną 

  MDK  „Prażakówka" 
20.04.  Wystawa  Wielkanocna  prac  dziecięcych   MDK 

„Prażakówka",  sala  nr  15 
21.04.  godz.  18.00  Koncert  wiosenny  EL  „Czantor ia"  i  Chóru 

„Przyjaźń" z Czech   MDK  „Prażakówka" 
23.04.  godz.  17.30  Koncert  uczniów  Ogniska  Muzycznego  „Picrw

szaki  Pierwszakom"  MDK  „Prażakówka" 

SPORT 
21.04.  godz.  10.00  Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej sala gimnastyczna 

SP2 
27.04.  godz.  10.00  Zawody  latawcowe  stadion  „Kuźnia" 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny),  te l / fax  8541640 

Kowboj  z Szanghaju   western    komedia 
American  psycho    thriller 
Pokemon:  Film  p ierwszy   an i  mówimy 
Siostra  Betty    komedia  sensacyjna 
Dowód  życia    sensacyjny 
Dowód  życia    sensacyjny 

Glad ia tor    kostiumowy  (5  Oskarów!) 
Miłość  w Nowym  Jorku    melodramat 

5.04.  godz.  17.00 
godz.  18.45 

612.04.  godz.  17.00 
61  1.04.  godz.  18.45 

godz.  21.00 
12.04.  ftodz.  20.45 

K i n o  p r e m i er 
5.04  godz.  20.30 
12.04.  godz.  18.45 

SKLEP CAŁODOBOWĄ 
spożyutczoprzemyslouUy^ 
U3ti50  Ustroń  DUET 'Zakupy  na  telefon.' 

W CENTRUM USTRONIA 
DOU/ÓZ GRATIS.'.'.' ustroń  .   . f  /a 1n  ijvwvt.  • : 

uf. 3 Maja  28  Ul. ¿1) W  ODąąO' W Honorujemy karty kredytowe! 

http://www.ustron-kultura.cnter.net.pl


ROZRYWKOWY SĘDZIA 
Kuźni a  Ustroń    LK S  Bestwina  2:1  (1:1) 

31  marca piłkarze  Kuźni  Ustroń  podejmowali  drużynę  Bestwiny 
w rozgrywkach  o mistrzostwo  ligi okręgowej.  Przed  rozpoczęciem 
spotkania  minutą  ciszy uczczono  pamięć  wiernego kibica  Andrze
ja  Kłósko,  honorowego  członka  i byłego  kapitana  drużyny  Wili 
balda  Selcera,  byłego zawodnika  Stanisława  Kaczmarka. 

Mecz  rozpoczął  się, jednak  trudno  było  dostrzec  na  ławce  tre
nera  Kuźni  Wiesława Niełabę.  Udało się  jedynie  ustalić, że  Zarząd 
zawiesił  trenera,  a prowadzenie  drużyny  w meczu  z  Bestwiną  po
wierzył  piłkarzom:  Romanowi  Płazie  i Januszowi  Szalbotowi. 
 Sytuac ja  jest  taka, że  nie ma  t renera,  więc z Januszem  musie
liśmy wziąć  to na  siebie   mówi  R. Płaza.   M a  być  trener,  jeszcze 
nie wiemy  kto, ale to on  będzie podejmował decyzje w  przyszłych 
meczach. Wygral iśmy  w  Kozach  i postanowil iśmy  nie  zmieniać 
zwycięskiego  sk ładu. 

Kuźnia  wybiegła  więc  na  murawę  w  składzie  takim  jak  w  Ko
zach, a kibice  liczyli  na efektowne zwycięstwo. Jednak  od  począt
ku gra wyraźnie nie układała  się naszym  piłkarzom.  Tylko  częścio
wym  usprawiedliwieniem  może  być mżący deszcz  i ciężkie  boisko. 
Mim o  wszystko  ustroniacy  przeważali  i w 22  minucie  po  rzucie 
rożnym  prowadzenie  dla  Kuźni  zdobywa  po strzale głową  Marc in 
Mar ianek.  Niestety  po szesnastu  minutach  wyrównuje  Bestwina. 
Po  ostrym  strzale  piłka  odbi ja  się  od  nóg  obrońcy  i przy  samym 
słupku  wpada  do siatki.  Bardzo  dobrze  broniący  Henryk  Bucha
li k jest  bezradny. 

Więcej życia w grę wnieśli  piłkarze Kuźni  po przerwie.  Dalej  nie 
udaje się wykończyć akcji. Nasi  pi lkarzejakby zapomnieli  o  środku 
pola, grając tylko w obronie  i pod  bramką  przeciwnika.  Szczęśliwie 
w 58 minucie  Robert  Ha ra tyk  wykonuje z ostrego kąta rzut  wolny, 
a  czyni  to  tak  sprytnie,  że  jego  mocny  strzał,  po  próbie  wybicia 
przez bramkarza trafia do siatki.Jeszcze  kakrotnie  Kuźnia ma  okazję 
do podwyższenia  wyniku, jednak  ani  R. Haratyk,  ani  D. Szpak  nie 
wykorzystują  dogodnych  sytuacji. 

W  drugiej  połowie  sędzia  pokazuje drugą  żółtą  kartkę  Wojcie
chowi  K rup ie  i musi  on  opuścić  boisko.  Niezbyt  podoba  się  to 
kibicom,  tym  bardziej, że wcześniej  sędzia  nie  reagował  nawet  na 
ataki  z  tyłu.  Właściwie  to gwizdał  wtedy,  gdy  zawodnicy  mówili 
mu,  że  był  faul.  Pod  koniec  spotkania  tak  się  pogubił,  że  jego 
decyzje  wzbudzały  ogólną  wesołość  na  trybunach.  Kibice  wręcz 
się zakładali  o to,  jaką głupotę jeszcze  sędzia  popełni.  1  faktycznie, 
co decyzja, co gwizdek,  to większe  nieporozumienie. 

Oczywiście  Kuźnia ma wyraźną  przewagę  nad  rywalami,  wygry
wa bez  problemów,  więc  mecze  stają  się dla  kibiców  nudne.  Cie
szyć się więc należy, że władze okręgu  piłkarskiego starająsię  przy
najmniej dostarczyć ustroniakom  roziywki, delegując na mecz  Kuźni 
takiego sędziego jak  Rafał  Międzybrodziu. 

Kuźnia wystąpiła w składzie:  Henryk  Buchal ik,  Tomasz  Słoni
na,  Piotr  Popławski,  Michał  Kotwica,  Wojciech  Krupa,  Marc in 
Marianek  (od 73 min. Robert  Marynowski),  Robert  Haratyk,  Mie
czysław  Sikora,  J a n u sz  Szalbot  (od  65  min.  Mac iej  Szatan ik), 
Dawid  Szpak  (od 88 min.  Mirosław  Adamus),  Roman  Płaza. 

Główkuje D. Szpak.  Fot.  W.  Suchta 

Gorąco pod bramką  Kuźni.  Fot.  W.  Suchta 

Po meczu  powiedzieli: 
Grający trener  Bestwiny  A rkad iusz  Laza r:    Mecz  dobry,  wy

równany.  Uważam,  że  moja  drużyna  zagrała  mądrze,  ale  w  grze 
przeszkodzili  nam sędziowie.  Nie  będę ukrywał, że sędziowie  byli 
dziś  bardzo  słabo  dysponowani.  Po  prostu  przeszkadzali  w  grze. 
Gdy  wychodzimy  z kontrą  czterech  na jednego  w ostatnich  minu
tach  meczu,  co  mogło  się  skończyć  bramką  wyrównującą,  sędzia 
przerywa  akcję,  bo ktoś z drużyny  przeciwnej coś  mu  powiedział. 
Niestety  przegraliśmy,  bo w drugiej  połowie  straciliśmy  frajerską 
bramkę.  Jak  na  klasę  okręgową,  było  to  dobre  spotkanie,  mimo 
ciężkiego  boiska.  Kuźnia,  jak  na  lidera  przystało,  spełniła  swoje 
zadanie,  chociaż  trochę  mnie  rozczarowali.  Z  taką  grą w  czwartej 
lidze będą  mieli  problemy.  Oczywiście  każda  drużyna  może  mieć 
słabszy  dzień. Zakładaliśmy  w Ustroniu  grę defensywną z  szybki
mi kontratakami.  W pierwszej polowie stworzyliśmy kilk a sytuacji, 
również  w drugiej  zagrażaliśmy  Kuźni.  Jestem  zadowolony  z  po
stawy  mojej drużyny, mniej z  wyniku. 

Zawodnicy  Kuźni: 
Marc in  M a r i a n e k:    Ciężko  się  grało  w  tych  warunkach,  ale 

wszystko się szczęśliwie skończyło.  Był  to słabszy mecz w  naszym 
wykonaniu,  następne  będą  na  pewno  lepsze.  Gra  się  tak jak  prze
ciwnik  pozwala, a dziś  Bestwina  nas zaskoczyła.  Przyjechali  prak
tycznie  bez  rezerwowych,  ale  walczyli  i na  wiele  nie  pozwalali. 
W  końcówce  trochę  opadli  z  sił. 

Wojciech  K r u p a:   Pierwszy  mecz. na własnym  boisku  tej  wio
sny  i byliśmy  trochę stremowani,  a wiadomo,  że do meczów z  lide
rem  wszyscy  inaczej  podchodzą,  każdy  chce  z  Ustronia  wywieźć 
chociaż  remis. Staraliśmy  się zagrać dobry  mecz, nie wszystko jed
nak  wychodziło  tak jak  byśmy  sobie  tego  życzyli.  Dostałem  dwie 
żółte  kartki  i w  efekcie  czerwoną.  Nie  będę  komentował  decyzji 
sędziego, choć moim  zdaniem  musiałem  zejść z boiska  niezasłuże
nie. Na  pewno  nie  był  to  brutalny  faul. Sędzia  interpretował  to  na 
swój  sposób.  Za  czerwoną  kartkę  zostanę  odsunięty  od  następne
go  spotkania,  ale  chłopcy  powinni  beze  mnie  dać  sobie  radę. 

Roman  Płaza:    Może  pierwsza  połowa  w  naszym  wykonaniu 
była  niespecjalna.  Wiadomo,  na  stojąco  meczu  się  nie  wygra. 
W  przerwie  trochę głośno  było w szatni   albo  trzymamy się  razem 
albo  w ogóle nie  ma  sensu grać.  Musimy  wiedzieć,  że każdy  prze
ciwnik  będzie  trudny  i z każdym  ciężko  będzie grać. Na  lidera  każ
dy  się  mobil izuje.  Pogoda  bardziej  dziś  odpowiadała  Bestwinie 
i lepiej  im gra wychodziła. Teraz zapominamy  o tym  meczu  i myśli
my jak  grać za  tydzień  w  Wieprzu. 

J a n u sz  Szalbot:   Ciężki  mecz. 
śmy  na tym  boisku.  Chcieliśmy 
tu  grać,  a  nie  na  bocznym  bo
isku.W  końcu  się  to  udało,  ale 
było  widać,  że  pierwszy  raz  na 
nim  gramy.  Zbyt  nerwowo  za
częliśmy mecz, graliśmy za  dużo 
długą  piłką,  bo  chcieliśmy  za 
wszelką  ccnę  wygrać, a nie  wy
chodziło  to  najlepiej. Nie  było 
trenera  i zawodnicy  nam  zaufa
li .  Taka  była  decyzja  Zarządu. 
Drużyna  jest  p rzygo towana 
dobrze, ale jednak  powinniśmy 
mieć trenera   wtedy  inaczej  się 
gra.  Wojs ław  Suchta 

Praktycznie  pierwszy  raz  grali

1.  Kuźnia  47  4212 
2.  Koszarawa  40  3616 
3.  Zabrzeg  32  2718 
4.  Czechowice  32  3935 
5.  Kończyce  30  2822 
6.  Chybie  28  2528 
7.  Zebrzydowice  26  4027 
6.  Bestwina  26  .1120 
9.  Milówka  22  3132 
10.  Kaniów  22  2636 
11.  Kobiernice  20  2428 
12.  Porąbka  20  2534 
13. Strumień  17  1935 
14.  Śrubiarnia  15  2130 
16.  Wieprz  15  2857 
15. Kozy  14  1123 
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Przedszkolaki  na wiosennym  spacerze.  Fot. W. Suchta 

Przedsiębiorstw o  „S.K.K. "  sp. z o.o. 
43450  Ustroń,  ul.  J.  Wantuły  24 

tel.kom . 0601065444,033/8541329 
oferuje:   mieszkania własnościowe pod klucz już od 2.000 zł/m2 pu 
o  technologia realizacji tradycyjna   wysoki standard wykończenia 

Korzystając z dużej ulgi budowlanej obniżasz koszt mieszkania o 19% 
ZAPRASZAMY 

Witejcie 
Chciałach  sie wóm polniować,  bo kómu sie i u móm  wygodać. 

Dyć kożdy  dzisio  laki zagoniony.  Tóż poslóchejcie  mie  kapkę. 
Moja  wnuczka  Hanka  skończyła  łóńskigo  roku  handlówkę  i 
poszła  robić  do  sklepu  ze  szrótami  w cyntrum  Uslrónio.  Ale 
teraz  to żodno  robota  u takigo  prywaciorza.  Zarobi  loto  kole 
6 stówek,  cóż  to dzisio  za pinióndz.  Prowda,  nie  urobi sie.  Za 
jednóm dniówkę  podo  loto  paniczkóm,  co  tam przidóm  cosi 
kupić,  jaków  weste  z  wieszoka,  spodek  abo  lajbik,  co  to  za 
robota.  Rynce  lopd  tego  nie  bolom,  nale  jak  sie  podziwom 
ponikiedy  przez  szybę z cesty na niómjako  tam markotno  stoji. 
Cały dziyń do wieczora  tak stoji  i dziwo sie  i tak czas  marnuje. 
Bo  przeca  mało  co  zarobi,  a  radości  też  niewiela  z  tego 
zajyńcio.  Ponikiedy  przijdzie  do  ni  jako  znómo,  to  se 
porzóndzóm,  ale  też  dlógo  ni,  bo  szefowa  sie  krziwo  dziwo. 
Tóż prawiym  ji:   „Zabier  se do  roboty jaki  podryncznik  poucz 
sie  nimieckigo,  abo  inszego  jynzyka,  zrób  jaki  kurs,  możne 
po tym  nóńdziesz  jakóm  lepszóm  posadę.  "Ale  lona  dziwo  sie 
jyny  nie  wiadomo  kaj. 

Hanka  mo  dewatnoście  roków,  tóż jesi  co  nóńdzie,  to  isto 
nejpryndzyj  jakigosi  synka  i  wy do  sie.  Doi sta  żol  mi  dzisio 
tych  młodych.  Cóż  to za  życi...  Helynka 

B I U R O  T U R Y S T Y C Z N O  H A N D L O W E 

@ a z e l a 
USTROŃ,  ul. 3 Maja 26, 

tel./fax  (033)  854  23 54,  tel.  kom.  0601  468  413 

•  Oferuje  usługi  wykwalifikowanych  przewodników  i  wynajem 
własnych  autokarów  na  wycieczki  krajowe  i  zagraniczne, 
obsługa  wycieczek  szkolnych. 

  DAF   53 msc +  2;    AUT0SAN  H10   47 msc +  2; 
  SETRA   4 9  msc+  2;    IVEC0  28  msc+  2; 
 J E L C Z T l 2 0  48msc+  2; 

•  Poleca  wycieczki  po  terenie 
CZECH I SŁOWACJ I  (basenytermalne,jaskinie,góry) 

•  Biuro  i  autokary  posiadają  wszystkie  wymagane  koncesje  kra
jowe  i  zagraniczne  oraz  ubezpieczenia. 

POZIOMO:  1) rozgrzewa  i podnieca,  4) Aleksander  zdrob
niale,  6)  lasek, 8) kamienista  droga,  9) samochód,  10) rodzaj 
sera,  II )  oficer  wojsk  kozackich,  12)  gatunek  literacki, 
13)  z  fabryką  nawozów,  14)  duży  kontynent,  15)  jeden 
z  apostołów,  16)  z  powyłamywanymi  nogami.  17)  reklama 
świetlna,  18) mała Alicja. 19) góry we Francji, 20) pociągowy 
lub  wyścigowy. 

PIONOWO:  1)  fcchtujc białą  bronią,  2)  caryca  znana  jako 
sroga, 3)  kioskowy  towar,  4)  resztki  chleba.  5)  port  nad  Nie
mnem,  6)  resort  św. Barbary,  7)  zwycięzca spod  Grunwaldu, 
11) zbiór prawa rzymskiego,  13) z gwiazdkami  oficerskimi. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin  nadsyła
nia hasła mi ja  18 kwietnia b.r. 

Rozwiązani e krzyżówk i z numer u 11 

WIOSENNE BAZI E 
Nagrodę 30 zł otrzymuje  KRYSTYNA  KUBIEŃ, 

z  Ustronia,  ul.  Daszyńskiego  52/16.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 

KRZYŻÓWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 

KRZYŻÓWK A 
3 0  z ł  3 0  z ł 
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