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21  lutego  odbyła  się  28  sesja  Rady  Miasta  obecnej  kadencj i. 

Obrady  prowadziła  przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor. 
W jednym  z  pierwszych  punktów  obrad  przedstawiono  infor

mację o zagospodarowaniu  centrum  i temat  ten  zdominował  ob
rady. E. Czembor  na wstępie zauważyła,  że podczas  kampanii  wy
borczej  wszystkie  ugrupowania  mówi ły  o  konieczności  powsta
nia  rynku  z  prawdziwego  zdarzenia.  Aby  jednak  coś  na  rynku 
robić,  najpierw  trzeba  wyprowadzić  gdzie  indziej przystanek  au
tobusowy.  Naczelnik  Andrzej   Siemiński  poinformował  w  związ
ku z tym o planowanym  powstaniu  zatok  dla autobusów.  Ich  loka
lizacja powinna  zapewnić  dogodną  obsługę  podróżujących w  kie
runku  Wisły,  Skoczowa,  Cieszyna.  Powstał  projekt  dwóch  par 
zatok dla autobusów. Pierwsza para przy ul. Daszyńskiego  za  skrzy
żowaniem  z ul. Cieszyńską  na  wysokości  budynku  „Ruchu".  Ko
rzystne jest  tu umiejscowienie  przystanków  przy  ul.  Cieszyńskiej, 
tak,  że  podróżni  nie  będą  mieli  k łopotów  przy  przesiadkach. 
W miejscu skrzyżowania  ulic Daszyńskiego  i Cieszyńskiej  powsta
nie rondo zapewniające większą  przepustowość  samochodów.  Do
datkowo  na  łące przed  „Savią"  powstanie  parking  i postój  taksó
wek, natomiast na tzw. trójkącie przy ul. Strażackiej jest miejsce  na 
stanowisko  dla autobusów  lokalnych  odjeżdżających m.in.  w  kie
runku  Zawodzia.  Druga  para  zatok  powstanie  przy  ul. 3  Maja  na 
wysokości  budynku  Fundacji  „Życi e  i Misja". Te dwie  pary  zatok 
powinny  obsłużyć  komunikację  zbiorową  we wszystkich  kierun
kach, a z rynku  zostanie  wyprowadzony  przystanek  autobusowy. 
E. Czembor  dodała,  że zaletą  takiego  położenia  zatok jest  też  fakt 
ich  lokalizacji  w pobliżu  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i  tech
nikum, a to właśnie  młodzież przede wszystkim  korzysta  z  autobu
sów.  W  imieniu  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Józef  Waszek 
stwierdził,  że  plan  dwóch  par  zatok  uzyskał  poparcie.  W  przy
szłości  można  pomyśleć  o miejscu  pod  dworzec  autobusowy.  Po 
zrobieniu  zatok  trzeba pilnie obserwować jak  to rozwiązanie  funk
cjonuje i czy  taki  dworzec jest  konieczny.  Przewodniczący  Komi
sji Architektury  Bronisław  Brandys  przychylił  się do  wypowie
dzi J.  Waszka. 

Kazimier z  Stolarczyk  zapytał  w  związku z planowanymi  zato
kami, czy przewidziano  w  ich pobliżu  szalety. A. Siemiński  odpo
wiadał,  że  ten problem  nie jest  rozwiązany, a zatoki  nie mają  zna
mion  dworca  autobusowego. 
  Przy  jednej   i drugiej   parze  zatok  są  parki ,  ale  to  chyba  nie 
o  to chodzi   ripostował  K.  Stolarczyk. 

Tomasz  Dyrd a  stwierdził  na  to,  że  w  ogóle  mamy  w  Ustroniu 
problem  ubikacji publicznych,  których  nie ma  poza  rynkiem.  Ilo 
na  Winte r   dodała,  że  autobusami  podróżują  rodzice  z  małymi 
dziećmi  i często  toaleta w pobliżu przystanku jest konieczna.  Obec
na  na  sesji architekt  Hal in a  Dzierżewicz  powiedziała,  że  w  UM 
złożył  w  1996 r. projekt Zbigniew  Kołder.  Wiele  tam  przewidzia
nych  rozwiązań można zastosować. Z. Kołder zaprojektował  głęb
sze zatoki  z zapleczem. H. Dzierżewicz  stwierdziła  też, że  pośpiech 
jest  złym  doradcą  i proponuje szeroką  dyskusję  zainteresowanych 
środowisk  na  temat  proponowanych  rozwiązań. 

Dyskutowano  też  nad  koncepcją  zagospodarowania  rynku. 
E.  Czembor  poinformowała,  że  p ismem  z  18 stycznia  Z.  Kołder 

(cd. na sir. 2) 

Młodzież  przygotowała  program  artystyczny.  Fot.  W.  Suchta 

M GOTOWE 
23  kwietnia  odbyła  się  uroczystość  oddania  do  użytku  budynku 

Gimnazjum  nr  1.  Nauka  trwa  już  tam  drugi  rok,  lecz  nie  od  razu 
zakończono  roboty budowlane  i budynek oddawano etapami.  Obec
nie jest już wykończony,  otynkowany  i pomalowany.  Budowę  roz
poczęto w końcu  lat 80. jako dodatkowe skrzydło Szkoły  Podstawo
wej nr  1. Przez długi  czas nic  nie wyrastało  nad  ziemię.  Konkretne 
decyzje o budowie skrzydła SP1  podjął samorząd  Ustronia  ubiegłej 

(cd. na str. 4) 
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W  sobotę,  17  marca  o  godz. 
16.00  rozpocznie  się  w  MD K 
„Prażakówka"  chary ta tywny 
koncert „Pomóż  rodakom w kra
j u  i  na  Wschodzie".  Wystąpi 
„Czantor ia"  i „Równica".  Do
chód  przekazany  zostanie  na 
rzecz  potrzebujących.  Koncert 
organizuje Fundacja  św.  Anto
niego  w  Ustroniu. 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu 
przypomina, że opłata z  ty
tułu  wieczystego  użytko
wania  gruntów za 2001  rok 
płatna  jest  w  dotychcza
sowej wysokości  w  termi
nie  do  31 marca  br.  Kwi t y 
wystawiane  są w  Wydziale 
Finansowym  Urzędu  Mia
sta w Ustroniu, pokój nr 20, 
pierwsze  piętro. 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

dla  DOROSŁYCH 

  (ZS  Technicznych) 
w  każdy  wtorek 
w  godz.  12.0014.00, 

(ZSO  im.  M.  Kopernika) 
  sekretariat; w  każdy  wtorek 
w  godz.  15.00    17.00. 

S  ukończone  17  lat 
(w  roku  rozpoczęcia  nauki) 

  świadectwo  ukończenia  szkoły 
podstawowej  lub  zawodowej 

*  matura  w/g  starego  systemu 
możliwość  odroczenia 
służby  wojskowej 

te l.  0  6 04  4 9 3 1 5 3, 
0604 273920,  033/8145444 
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odmówił  podjęcia prac  projektowych.  H.  Dzierżewicz  nie  godziła 
się z takim  przedstawieniem  sprawy,  gdyż Z.  Kołder jej  zdaniem 
nie  rezygnuje, jednak  podjęcie się tej pracy  za 3000  zł jest  niereal
ne.  Ponadto  Z.  Kołder  wiele  w  naszym  mieście  projektował,  jest 
współautorem  planu  zagospodarowania  przestrzennego  i  powin
no  się  dbać  o  ciągłość  prac  projektowych. 

Następnie  koncepcję  zagospodarowania  rynku  przedstawili  ar
chitekci  Adam  Żwak  i Andrzej   Gala,  absolwenci  Wydziału  Ar
chitektury  Politechniki  Gliwickiej , którzy  pisali wspólnie pracę  ma
gisterską  na temat  centrum  Ustronia.  Wspomoże  ich projektująca 
zieleń  Joanna  Firla . 

A.  Żwak  zauważył,  że  jest  to  na  razie  koncepcja  otwarta  na 
wszelkie propozycje. Trzeba  też mieć świadomość  tego, że w  Ustro
niu nie da się stworzyć  takiego  rynku jak  w Skoczowie  czy  Cieszy
nie.  Dlatego  zakłada  się  powstanie  przestrzeni  otwartej  z  dużą 
ilością  zieleni. Od  strony hotelu  „Równica"  powstanie  rząd  niskiej 
zabudowy.  Zmieni  się  przebieg  ul.  A.  Brody,  która  będzie  teraz 
w jednej  lini i z ul. Grażyńskiego.  Na  skrzyżowaniu  powstanie  ron
do.  Ulica  A.  Brody  od  płyty  rynku  odgrodzona  zostanie  właśnie 
niską  zabudową.  Za  te  niskie  budynki  przeniesiony  zostanie  po
stój  taksówek,  znajdą  się  tam  też  miejsca  parkingowe.  Parkingi 
pozostaną  również  przy  Urzędzie  Miasta.  Pozostaje kwestia  dys
kusji, jaką  formę architektoniczną  ma przyjąć niska  zabudowa  przy 
ul. A.  Brody.  Sama  płyta  rynku  podniesiona  zostanie  np. o 50  cm, 
a  na  niej  dużo  zieleni,  kwietniki.  Koncepcję  podniesienia  płyty 
rynku  A. Żwak  przedstawił  obrazowo:  Gdy  wyprowadzi  się  ruch 
samochodowy,  będzie  to  po  prostu  jakoś  urządzona  przestrzeń. 
Gdy  spadnie  śnieg będzie  to  pusty  plac  w środku  miasta.  Dlatego 
planowane  podniesienie  płyty  rynku jako  miejsca  reprezentacyj
nego  miasta  jest  j ego  wyodrębnieniem  chaotycznej  zabudowy 
Ustronia.  B. Brandys  poinformował,  że  Komisja Architektury  RM 
rozpatrywała już  kilk a  koncepcji  i ta jest  najbliższa odczuciom  jak 

Na zakończenie sesji E. Czembor  i J. Szwarc wręczyli kwiaty  radnemu 
Romanowi  Siedlokowi z okazji 50. urodzin.  Fot.  W.  Suchta 

powinien  wyglądać  rynek  w mieście  uzdrowiskowym,  czyli  miej
sce  gdzie  można  się  spotkać,  skorzystać  z usług.  Oczywiście  jest 
ciągle możliwość  uwzględniania  sugestii,  dopracowania  szczegó
łów. 

Miasta  na razie nie stać na wielkie  inwestowanie  w  rynek  i o  tym 
też trzeba  pamiętać,  mówiła  E. Czembor.  Joanna  Kotarsk a  pytała, 
co  będzie się znajdować w  rzędzie  nowych  budynków  oddzielają
cych  rynek  od  ul. A.  Brody.  A.  Gala  odpowiadał,  że  to,  co  obec
nie  na  lynku,  czyli  kiosk,  totolotek,  informacja  turystyczna.  K. 
Stolarczyk  wyraził  przy  tym  obawę,  by  nie zmieniło  się to w  duży 
stragan  odpustowy.  Lepsza  byłaby  kawiarnia  z  parasolami.  Ar
chitekci  odpowiadal i,  że  nic  nie  wyklucza  kawiarni  i parasoli  na 
nowym  rynku.  O  koszty  podniesienia  płyty  rynku  pytał  Tomasz 
Szkaradnik,  a  A.  Żwak  odpowiadał,  że  nie  można  jeszcze  tych 
kosztów  określić  na  obecnym  etapie.  I.  Winter  postulowała,  by 
pamiętać  o  podjazdach  dla  niepełnosprawnych.  Burmistrz  Jan 
Szwarc  zaproponował,  by  takie  sprawy  zostawić  projektantom, 
którzy  muszą  przestrzegać  przepisów.  Obecnie  gdziekolwiek  coś 
powstaje,  wejścia dla  niepełnosprawnych  są  obowiązkowe. 

Z  uznaniem  o  rozwiązaniu  komunikacyjnym  mówił  Bolesław 
Kroker .  Jego zdaniem  właśnie  porządkowanie  centrum  trzeba  za
cząć od  komunikacji, a gdy zacznie  funkcjonować, mówić o  szcze
gółach  urządzenia  rynku.  K.  Stolarczyk  zaproponował,  by  nie 
używać  mylącej  nazwy  rynek,  a  raczej  mówić  o  centrum,  co  po
zwoli  uniknąć wielu  nieporozumień. 

Marzena  Szczotka  zaproponowała,  by  Rada  opowiedziała  się 
w głosowaniu,  czy  przy jmuje przedstawioną  koncepcję. 
  Musimy  sobie  powiedzieć  czy  nam  się  to podoba  i czy  idziemy 
w  tym  kierunk u   mówiła  M.  Szczotka. 

Wniosek  poparli  Stanisław  Malin a  i J. Kotarska.  W  głosowaniu 
radni  opowiedzieli  się za przyjęciem przedstawionej  koncepcji. 

Już  po głosowaniu  H.  Dzierżewicz  poprosiła  w  imieniu  środo
wiska  architektów  i Towarzystwa  Mi łośników  Ustronia,  by  nad 
koncepcją  przeprowadzić  debatę,  zwołać  otwartą  dla  wszystkich 
sesję.  E. Czembor  zapewniła,  że wszelkie  podpowiedzi  będą  mile 
widziane. 

Podczas  sesji  podjęto  także  uchwały,  które  dotyczyły  tn.in.: 
  Zaciągnięcia  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowi

ska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  długoterminowej  po
życzki  preferencyjnej w wysokości  6.020.000  zł na  modernizację 
i rozbudowę  oczyszczalni  ścieków  wraz z  kolektorami. 

  Dzierżawy  gruntu  na  placu  targowym.  B.  Brandys  wyjaśniał, 
że  wpłynął wniosek  o postawienie  pawilonu,  który  wcześniej  był 
w  planie,  lecz nie  było  chętnych  na jego  postawienie  i  prowadze
nie.  Obecnie  chętni  są.  Radni  podjęli  stosowną  uchwałę. 

  Utworzenia  jednostki  pomocniczej  Rady  Miasta    osiedla 
Ustroń  Zawodzie  i przeprowadzenia  wyborów  zarządu  tego  osie
dla.  Jeszcze  na  zebraniu  Osiedla  Centrum,  gdy  nie  powołano  za
rządu,  B.  Kroker  deklarował,  że  zbierze  wymaganą  ilość  podpi
sów,  by  złożyć  wniosek  o  utworzenie  nowego  osiedla  na  Zawo
dziu.  Tak  się stało  i radni  uchwalil i,  że  zebranie  wyborcze  Zawo
dzia  odbędzie  się w dniach  29.11112.1 V. 2001  r. Konkretny  dzień 
zebrania  ogłosi  przewodnicząca  RM. 

  Utworzenia  w  miejsce  gospodarstwa  pomocniczego  „Kole j 
Linowa  na  Czantor ię"  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 
pod  tą  samą  nazwą.  Na  pytanie  Ryszarda  Banszela,  kto w  spółce 
ma  udziały,  odpowiadano,  że wszystkie  udziały  posiada  miasto. 

Wojsław  Suchta 
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Kilkanaście  lamp  olejowych 

oświetlało 200  lat temu  Cieszyn. 
Było  to  pierwsze  oświet lenie 
zainstalowane  w mieście.  Póź
niej  nastał  czas  latarni  nafto
wych  i gazowych.  Lampy  elek
tryczne  pojawiły  się po  1910  r. 
Wtedy  ruszyła  w łasna  elek
trownia. 

Trwa  remont  budynku  Staro
stwa Powiatowego w  Cieszynie. 
Roboty  rozpoczęto  od  moder
nizacji  parteru  i wymiany  okien 
na  ostatniej  kondygnacji  bu
dynku.  Po  remoncie  obiekt  ma 
być  bardziej  funkcjonalny  i na
bierze  estetycznego  wyglądu. 

Przed  dwoma  laty  Zakłady 
Garbarskie „Skotan" w  Skoczo
wi e  zadeb iu towa ły  na  War
szawskiej  Giełdzie  Papierów 
Wartościowych.  Zbiegło  się  to 
z  obchodzonym  akurat  jubi le
uszem  140lecia. 

Jedna  z  dzielnic  nadolziań
skiego grodu  nosi  nazwę  Saska 
Kępa.  Nazwa  pochodzi  od  Al 
berta  Saskiego,  właściciela  fa
bryki  sukna.  Po podziale  miasta 
dzielnica znalazła się w  Czeskim 
Cieszynie. 

W  cieszyńskim  regionie  jest 
wiele  muzyku jących  rodzin. 
Jedną  z najbardziej znanych  są 
Rakowscy z Cieszyna.  Pierwszy 
koncert  dali  publ icznie  j a ko 
kwartet  w  listopadzie  1976  r., 
w y s t ę p u j ąc  w  Pańs twowej 
Szkole  Muzycznej  na  Zamku. 

Potem  były  koncerty  w  telewi
zj i  i  na  różnych  przeglądach 
muzycznych. 

Na  terenie  dwóch  parali i ka
tolickich  w  Brennej  Centrum  i 
Leśnicy  wierni  postawili  13 ka
pliczek,  12  krzyży  i  f igur  oraz 
wybudowali  4 groty.  Stoją  przy 
drogach  i przed  domami. 

W  Ho łcyn ie  (p rzys ió łek 
w  Brennej) jest kryty basen  pły
wacki.  Jest  przystosowany  do 
gimnastyki  korekcyjnej  i  reha
bilitacji .  (nik ) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Rozstrzygnięto  konkurs na hasło  reklamowe  Mokate.  Chętnych 
do reklamowania  ustrońskiej  f irmy znalazło się wielu  w całym  kra
ju,  gdyż  w  konkursie  wzięło  udział  16.969  osób,  które  nadesłały 
39.028 haseł reklamowych.  Nad  wyborem  pracowała  komisja  kon
kursowa  składająca  się  z  dwunastu  osób.  W  pierwszym  etapie 
wyselekcjonowano  1379 haseł, w  drugim  1002, w trzecim  33, a  w 
czwartym  10. Spośród  tych  dziesięciu  wybierano dwa  najlepsze, a 
dla  autorów  przewidziano  cenne  nagrody   samochody  osobowe 
rover.  Szczęśliwymi  posiadaczkami  tych  aut zostanądwie  miesz
kanki  Warszawy.  Pozostałych  1000 haseł  z drugiego etapu  nagro
dzono upominkami  Mokate.  A hasła...? Jak zapewniają w  Mokate 
poznamy j e w jednej z najbliższych kampanii  reklamowych. 

Flaga Unii  Europejskiej z uporem jest przekreślana  przez nie  chcą
cych  ujawnić  się  przeciwników.  Być  może  farba jest  ich  jedynym 
argumentem  w dyskusji. Oni  flagę przekreślają, a Andrzej Georg  ją 
czyści, po czym nieznani sprawcy znowu jąprzekreślają, tak jakby  nie 
byli w stanie wymyślić  sobie lepszej zabawy.  Fot.  W.  Suchta 

Urząd Miasta  Ustroń  informuje, że został wywieszony  na  tablicy 
ogłoszeń  na okres 21 dni wykaz zbywanych  nieruchomości  w  dro
dze  bezprzetargowej. 

W y r a zy  g ł ę b o k i e go  w s p ó ł c z u c ia 

Pani  Danucie  Michalskiej 

z  p o w o du  śm ie rci  O j ca 

sk łada ją  ko leżanki  z  ba lneo log ii 

Ś ląsk iego  Szpi ta la  R e u m a t o l o g i c z n e go 

Serdeczne  p o d z i ę k o w a n ia  za  w y r a zy  wspó łczuc ia,  z ło

żone  w i e ń ce  i k w i a ty  o r az  l i czny  udz iał  w  u roczys to

ści  p o g r z e b o w ej  n a s z e go  u k o c h a n e go  O j c a,  Teśc ia 

i  Dz i adka 

śp. Stanisława  Wantuł y 

ks.  dr.  H e n r y k o wi  C z c m b o r o wi  i ks.  A n d r z e j o wi  C z y

ż o w i,  c h ó r o wi  k o ś c i e l n e m u,  rodz in ie,  p r z y j a c i o ł o m, 

sąs iadom  i  z n a j o m ym 

sk łada ją  córki  z  r odz inami 

K R O N I K A P O L I C Y J N A 

19/20.02.2001  r. 
Obywatel  Niemiec  zgłosił  policji 
włamanie dokonane w nocy do ga
rażu, a następnie do stojącego tam 
BMW, z którego skradziono  akce
soria samochodowe. 
20.02.2001  r. 
O  godz. 4.15 patrol  policji  zatrzy
mał  dwóch  nictrzcźwych  miesz
kańców Ustronia, którzy  zagrażali 
bezpieczeństwu  na  drodze.  Jeden 
z nictrzcźwych  uderzył  taksówka
rza  ze  Skoczowa.  Później  ustalo
no,  że  zatrzymani  pobili  także 
mieszkańca Picrśćca.  Ustroniaków 
przewieziono  do  izby  wytrzeź
wień. Prowadzone jest  postępowa
nie  przygotowawcze. 
20.02.2001  r. 
O godz.  15.30 na ul. Katowickiej II 
kierujący VW golfem mieszkaniec 
Wisły podczas wyprzedzania  stra
cił panowanie nad pojazdem  i ude
rzył  w  balustradę  mostku  nad  ul. 
Wierzbową, a następnie samochód 
przewrócił  się  na  dach.  Nikt  nic 
odniósł obrażeń. 
20.02.2001  r. 
O godz.  19 mieszkaniec  Rudy Ślą
skiej zgłosił  kolizję  na  ul.  Lipow
skiej, gdzie podczas mijania się audi 
80  i jego  mitsubishi  zahaczyły  się 
lusterkami. Kierujący audi odjechał 
z  miejsca  zdarzenia,  ale  znane  są 
jego numery rejestracyjne. 
'20.02.2001  r. 
O  godz.  18.20  w  okolicy  MDK 
„Prażakówka" patrol policji natknął 
się na  leżącego w śniegu  mężczy
znę. Okazał się nietrzeźwy  2,02 i 
2,11 prom. Pijanego odwieziono do 
domu  i  sporządzono  wniosek  do 
kolegium. 
21.02.2001  r. 
O  godz.  15.30  mieszkaniec  Orze
sza  zgłosił  kradzież  agregatu  prą
dotwórczego  z  posesji,  na  której 
buduje dom. W wyniku  podjętych 
czynności  ustalono  sprawców  i 
odzyskano agregat. 
21.02.2001  r. 
O  godz.  19 na  ul. Cieszyńskiej  w 
rejonie baru  „Goje" kierujący nis
sanem mieszkaniec Cieszyna naje
chał  na  tył  fiata  126  kierowanego 
przez  mieszkankę  Cieszyna. 

Ż

19.02.2001  r. 
Kontrola  gospodarki  odpadami 
podmiotów  gospodarczych  w 
Nierodzimiu. Nic było  uwag. 
19.02.2001  r. 
Mandatem  w  wys.  50  zł  ukarano 
mieszkankę  Ustronia za  to, że  nic 
prowadziła  psa  na  smyczy  i  po
zwoliła  mu biegać swobodnie  bez 
kagańca. 
20.02.2001  r. 
K o n t r o l o w a no  p r z e j e z d n o ść  d r óg 

i  posypywanie  chodników. 
20.02.2001  r. 
Kontrola  dojazdów  do  wyciągów 
pod  kątem  prawidłowego  parko
wania. 
21.02.2001  r. 
Rckontrola  wydanych  wcześniej 
poleceń  dotyczących  podpisania 

22.02.2001  r. 
O godz. 7.55 na ul. Wiślańskiej na 
prostym  odcinku  drogi  podczas 
zamieci kierująca fiatem 126 miesz
kanka  Wisły  wpadła  w  poślizg  i 
najechała  na  drzewo.  Przewiezio
no ją do szpitala w Cieszynie i spo
rządzono wniosek do  kolegium. 
22.02.2001  r. 
O  godz.  12  na  parkingu  przy  ul. 
Stellera  nieznany kierowca  uszko
dził  dwa  inne  zaparkowane  tam 
samochody   poloneza  należącego 
do mieszkańca Ustronia i VW nale
żącego do mieszkańca BielskaBia
łej
22.02.2001  r. 
O  godz.  15.20  na  skrzyżowaniu 
ulic  Wiślańskiej  i  Wczasowej 
mieszkanka Wisły kierująca fiatem 
siena najechała na stojącego peuge
ota mieszkańca  Ustronia. 
22.02.2001  r. 
O godz.  17.15 na ul. Równica  kie
rujący nissanem mieszkaniec Ustro
nia  wpadł  w poślizg  i najechał  na 
mercedesa  kierowanego  przez  in
nego mieszkańca Ustronia. 
23.02.2001  r. 
O godz. 7.05 na ul. Sanatoryjnej kie
rujący oplem mieszkaniec Ustronia 
wymusił  pierwszeństwo  przejaz
du  i spowodował kolizję z daewoo 
kierowanym  też przez  mieszkańca 
Ustronia. 
24.02.2001  r. 
O  godz.  9  właścicielka  fiata  126 
zgłosiła kradzież czterech kół z no
wymi oponami. Samochód stał za
parkowany  przy  ul.  Grabowej. 
24.02.2001  r. 
Personel  sklepu  Sezam  zatrzymał 
mieszkankę Ustronia usiłująca do
konać  kradzieży  artykułów  spo
żywczych. 
25.02.2001  r. 
O  godz.  12.10 na  ul.  3 Maja  kie
rujący  fiatem  126  mieszkaniec 
Ustronia  najechał  na  tył  daewoo 
kierowanego  przez  mieszkańca 
Chorzowa. 
25.02.2001  r. 
O  godz.  12.35  na  skrzyżowaniu 
ulic Wczasowej i Turystycznej kie
aijący fiatem 126 mieszkaniec Żor 
wymusił  pierwszeństwo  przejaz
du  i doprowadził  do kolizji z  VW 
golfem  kierowanym  przez  miesz
kańca Ustronia.  (ws) 

umów  na  wywóz  śmieci  przez 
właścicieli  podmiotów  gospodar
czych  przy  ul.  Daszyńskiego. 
Umowy  zostały  zawarte. 
21.02.2001  r. 
Kontrola  stanu  technicznego  zna
ków  drogowych. 
21.02.2001  r. 
Kontrola  przejezdności dróg  pod
czas  obfitych  opadów. 
23.02.2001  r. 
Kontrola gospodarki  odpadami na 
prywatnych  posesjach  przy  ul. 
Skoczowskiej. 
2 3 . 0 2 . 2 0 01  r. 

Kontrola  prawidłowości  roz
mieszczania  plakatów. 
24  25.02.2001  r. 
Kontrola dojazdów  i terenów  wo
kół  wyc iągów  narc iarskich. 
Trzech  kierowców  ukarano  man
datami  po  100 zł za wjazd na tere
ny  leśne.  (mn) 
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Uroczyste przecięcie  wstęgi.  Fot.  W.  Suchta 

M GOTOWE 
kadencji,  obecny  postanowił  inwestycję  dokończyć.  Po  wprowa
dzeniu  reformy  oświaty  w  nowym  skrzydle  znalazło  swą  siedzibę 
Gimnazjum nr 1. 

Uroczystość otwarcia  rozpoczęło  błogosławieństwo  ks. dr.  Hen
ryka  Czembora  i ks. Alojzego  Wencepla. 
 Jakże często mieliśmy świadomość, że to zadanie znacznie  prze
wyższa  nasze  siły  i nasze  możliwości.  Budziła  się obawa,  że  nie 
damy  rady, że dzieło nie zostanie dokończone. Ty Panie  dodawałeś 
nam odwagi  i otuchy, Ty dodawałeś nam  nadziei  i chęci do  budowa
nia. O, Panie! Dziękujemy Ci, że możemy  dzięki Twojej  łaskawo
ści  cieszyć się z  tego  dokończonego  dzieła.  Daj,  by  ten  budynek 
służył j ak  na jd łużej dobrej sprawie  nauczania  i  wychowywania 
kolejnych  pokoleń   mówił  ks. H. Czembor. 

 W  kościele  człowiek  uczy  się  kontak tu  z  Bogiem,  w  szkole  ro
śnie  mozolnie  ku  wielkości,  człowieczeństwu.  Chcemy  by  tu  się 
darzyło,  by  ludzie  tu  rośli, by nauczyciele  mogli  cieszyć się z  doj
rzałości uczniów, a  rodzice odbierali  młodych  ludzi  mądrzejszych, 
lepszych, piękniejszych,  ku  radości wszystkich  mieszkańców  mia
sta, ziemi  cieszyńskiej,  naszej o jczyzny   mówił  ks. A.  Wencepel. 

Po  wspólnej  modlitwie  udano  się  przed  budynek,  gdzie  symbo
liczną  szarfę przecięli: przewodnicząca  Rady  Miasta  Emilia  Czem
bor  i zastępca burmistrza  I reneusz  Szarzeć. 

Druga część uroczystości  odbyła  się w auli gimnazjum.  Uczenni
ce  odśpiewały  „Gaudę  Mater",  po  czym  gości  witał  dyrektor  Gl 
Leszek  Szczypka. 
  Nadszedł  momen t,  by  u h o n o r o w ać  tych,  k tó rzy  przyczyni li 
się  do  pows tan ia  tego  b u d y n ku    mówił  L.  Szczypka.  Nadano 
tytuły  „Budowniczy  G imnaz jum  nr  1 w  Ustroniu",  które  otrzy
mali:  Bogumiła  Czyż   dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  1,  człon
kowie  Społecznego  Komitetu  Rozbudowy  SP I:  R o m an  Za
bdyr,  P io tr  P róchn iak,  W ładys ław  M a c u r a,  Hen ryk  Raszka, 
była  wizytatorka  K rys t yna  Pędzik iewicz,  przewodniczący  RM 
199498  Franc iszek  Korcz,  burmistrz  199498  Kaz im ie rz  Ha
nus,  zastępca  burmistrza  199098  Tadeusz  D u d a,  przewodni
cząca  RM  E.  Czembor,  burmistrz  Jan  Szwarc,  skarbnik  M a r ia 

Komadowska,  zastępca  burmistrza  I. Szarzeć, naczelnik  Wydziału 
Technicznego  UM  A n d r z ej  S iemińsk i,  pracownicy  Wojewódz
kiego  Przedsiębiorstwa  Inżyn iery jnoBudowlanego  w  Bielsku 
Białej: dyrektor  Edward  Gulis, główny  specjalista  Marzena  Pro
chot,  kierownik  budowy  Włodz im ie rz  Segedowicz  oraz  inspek
torzy  nadzoru  Ste fan  Bałdys  i Kaz im ie rz  Kub ik. 

O historii  budowy  budynku  obecnego gimnazjum  B. Czyż  mówi
ła m.in.:  P rawda  jest  taka, że w  1992 r. zastałam  budynek  Szkoły 
Podstawowej  nr  1 w  ba rdzo  złym  stanie.  Za  oknami  kory tarzy 
widniały  fundamenty zarośnięte wysoka  trawą. W  tym czasie szkoła 
liczyła 900  uczniów, 47 nauczycieli  i 17 osób obsługi. Szkoła  pra
cowała  na trzy zmiany  od 8 do  17. 

Dalej  B. Czyż wspominała  powołanie  nowego komitetu  rozbudo
wy SP1, podejmowane  inicjatywy, współpracę  z władzami  miasta, 
kuratorium.  Warunkiem  podjęcia budowy  przez władze  oświatowe 
było uczestniczenie  finansowe miasta w tym  przedsięwzięciu. 

  Bardzo dobrą  decyzją, było przeznaczenie  przez naszych  ra j
ców  i Zarząd  Miasta  znacznych  kwot  na dokończenie  tego  skrzy
dła. J uż w  roku  szkolnym  19992000 pierwsi  uczniowie  przekro
czyli  próg  nowej szkoły   mówiła  B.  Czyż. 

Oddania  nowej szkoły gratulował  starosta  Witold  Dzierżawski. 
  Życzę  by  ta  „ j e d y n k a"  była  nie  tylko  jedynką  w  Ustroniu,  ale 
w  całym  powiecie  cieszyńskim  i w  całej  Polsce    mówił  starosta, 
a młodzież żywo  zareagowała  na te  życzenia. 

  Jest  to  święto  wszystkicli  us t rońsk ich  szkół,  święto  całego 
miasta   mówiła E. Czembor.  Nasze miasto ma  ogromną  t radycję 

O historii  budowy mówiła  B. Czyż. 
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Fot.  W.  Suchta 

Występują uczniowie.  Fot.  W.  Suchta 

oświatową.  Nasi przodkow  ie budowali  szkoły, nie tylko w  Ustro
niu,  ale  i w okol icznych  wsiach.  Właśn ie  w  Ust ron iu  powsta ło 
pierwsze Towarzystwo  Pedagogiczne. Aby sprostać  wymaganiom 
przodków,  musieliśmy  pod jąć decyzję o  rozbudowie. 

Listy gratulacyjne od władz samorządowych  Ustronia dla B.  Czyż 
i L. Szczypki  wręczył  I. Szarzeć. Gratulował  społeczności  Ustronia 
tak  pięknego  budynku  szkoly  i refleksjami  dzielił  się  z  zebranymi 
wizytator  Kuratorium  Śląskiego Wojciech  Nabielski. 

L. Szczypka  pytał,  co tworzy  nową  szkołę  i zaraz  odpowiadał: 
 Po  pierwsze są  to nasi  uczniowie.  Po drugie, są  to nasi  wspaniali 
rodzice. Po trzecie, to wspaniały  obiekt. Pozwólcie, że jeszcze  prze
czytam  po czwarte:  to nasze wspaniale, kochane władze, które  nam 
tę szkołę  ufundowały. 

Radość z zakończenia budowy wyraził  F  Korcz, któiy także  mówił 
o  zmaganiach  samorządu  z  tą  inwestycją: 
 Na  pewno  bez interwencji  Komitetu  Społecznego  nie oddano  by 
tego  budynku  w  tak szybkim  terminie. Z dokumentac ją  i koszto
rysami  różnie  bywało.  Praktyczn ie  nigdy  nie wiedzieliśmy  ile  ta 
budowa  ma  kosztować.  Umowa  była  taka  pomiędzy  miastem  a 
k u r a t o r i u m:  na jp ie rw, że  p łac imy  tyle  samo,  potem,  że  miasto 
dwa  razy  więcej, w  końcu  miasto  miało  płacić  t rzy  razy  więcej, 
ale  i wtedy  umowa  nie była  przez kura to r ium  dotrzymywana. 

F.  Korcz  zaproponował  również,  by  każda  szkoła  w  Ustroniu 
miała swojego patrona.  Patronką  Gimnazjum  nr  I mogłaby  zostać 
Zofi a  KossakSzczucka. 

Później był program  artystyczny.  Wystąpili w nim jedynie  ucznio
wie, którzy prezentowali  swe dokonania.  Recytowano własne  wier
sze,  grano  na  instrumentach  muzycznych,  śpiewano,  tańczono, 
a  publiczność  oklaskiwała  ten  uczniowski  występ.  (vvs) 



O „Prażakówce" mówiła H. Dzierżewicz.  Fot.  W.  Suchta 

CAFE EUROPA 
22  lutego odbyło się uroczyste otwarcie Cafe Europa   kawiarni 

mieszczącej się w MDK  „Prażakówka", która ma działać pod  patro
natem  Domu  Europejskiego  w  Ustroniu.  Uroczystość  rozpoczęła 
się na sali  widowiskowej  gdzie prezes  DE Joachim  Liszka  witał 
gości: burmistrza Jana  Szwarca,  skarbnika miasta Mari ę  Koma
dowską,  radnych, przedstawicieli  działających w naszym  mieście 
organizacji. W szczególny  sposób witał  Halinę  RakowskąDzier
żewicz, nazywając ją nawet ostatnim ustrońskim wilkiem z wielkie
go stada żyjącego ongiś pod Równicą. To przecież głównie  dzięki 
niej, jej uporowi, dziś otwierana jest  kawiarnia. 

H. Dzierżewicz, dziękując za tak malownicze przedstawienie,  po
dzieliła  się z zebranymi  kilkoma  refleksjami na  temat  całej  „Pra
żakówki" mówiąc m.in.: 
 Batalia  o „Prażakówkę"   tr w ała dziesięć  lat. Nik t się za  to  nie 
brał , więc pomyślałam: „Dlaczego nie ja?"  Byli tacy, którzy  pod
dawali w wątpliwość jej  przydatność dla miasta. Nie dawałam  za 
wygraną.  iNie można  przecież zburzyć  przeszłości,  lekceważyć 
spuścizny  po ludziach, którzy własnymi  wyrzeczeniami  i zaan
gażowaniem  ten obiekt zbudowali.  „Prażakówka"  jest  przecież 
obok kościołów najbardziej  znaczącym obiektem  kubaturowy m 
0  interesującej   architekturze. 

Program  artystyczny  tego  wieczoru  wypełniły  popisy  muzy
ków.  Wspólnie  zagrali  Radomir   Pecha  na  skrzypcach,  któremu 
akompaniował Jir i Zabystrzan  na fortepianie. Danuta  Kaszuba 
natomiast akompaniowała  Sylwii  Kloskowskiej   grającej na  flecie 
1 Tadeuszowi  Gojowi na skrzypcach. Szczególnie  ten ostatni  i jego 
brawurowe  wykonanie  Czardasza  Montiego  pozostanie  na  długo 
w  pamięci  ustrońskich  melomanów.  Później  razem  odśpiewano 
„Odę do  radości". 

Po części artystycznej wszyscy przeszli  do holu gdzie wstęgę  do 
kawiarni  przecięli  J.  Szwarc  i J.  Liszka,  po  czym  korzystano  już 
z kawiarni,  zachwycano  się wystrojem  wnętrza  autorstwa  Karola 
Kubali,  smakowano  kawiarniane  specjały.  (ws) 

Z
17 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze  Ochot

niczej Straży Pożarnej Kuźni  Ustroń. Prezes  Piotr  Hudzieczek  wi
tał gości: zastępcę burmistrza  Ireneusza Szarca,  komendanta  miej
skiego OSP  Mirosław a  Melcera,  sekretarza Zarządu  Miejskiego 
OSP Czesława Gluzę.  Szczególnie serdecznie P. Hudzieczek  witał 
emerytów jednostki Tadeusza  Bujok a  i Ottona  Koeniga. 

Zebranie prowadził Andrzej  Gluza, a P. Hudzieczek  przedstawił 
sprawozdanie Zarządu. OSP  Kuźni  Ustroń  to jednostka  związana 
przede wszystkim  z Zakładami  Kuźniczymi,  na rzecz których  stra
żacy  wykonują  specjalistyczne  prace jak  np.  usuwanie  wiatroło
mów,  czyszczenie  stawów,  zabezpieczenie  prac  spawalniczych, 
a także naprawa  koszy do odkuwek.  W sprawozdaniu  wymieniono 
najaktywniejszych:  Andrzej a  Kasiuka,  Jerzego  Urbańskiego, 
Zdzisława  Wachowicza,  Bogdana  Paszkowskiego,  Jana  Pawli
nę,  Piotra  Hudzieczka,  Tadeusza  Staszczaka,  Piotr a  Pączka, 
Marian a  Augustyna,  Piotra Steklę.  Dziękowano  także żonom  za 
wyrozumiałość  i pomoc, w szczególności  Urszuli  Pawłinie,  Danu
cie  Hudzieczek  i Danucie  Augustyn. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej P. Stekla wnioskowało  udzielenie 
Zarządowi  absolutorium. 

Plan  pracy  na  bieżący  rok  przedstawił  P. Hudzieczek.  Strażacy 
z Kuźni zamierzają przepracować 700 godzin na rzecz zakładu, pozy
skać  pięciu  nowych  członków,  dokonać  zakupu  ogumienia  do  sa
mochodu jelcz, polepszyć współprace ze Szkołą  Podstawowa nr  1, 

Café Europa otwierają J. Szwarc  i J. Liszka.  Fot.  W.  Suchta 

Sprawozdanie Zarządu przedstawił P. Hudzieczek.  Fot. W.  Suchta 

prowadzić ćwiczenia  i szkolenia. Przewidziano też budżet jednostki, 
w którym dochody  będą  równe wydatkom  i wyniosą 41.000 zł. 

A.  Kasiuk  zgłosił  wniosek,  by  strażacy  spróbowali  podjąć  się 
mycia okien na halach  zakładu. P. Hudzieczek  poparł  wniosek  jed
nak z zastrzeżeniem,  że należy  to zrobić skutecznie mając na  uwa
dze bezpieczeństwo  ludzi. 

1. Szarzeć dziękował  strażakom  w  imieniu  władz miasta.  Dodał 
przy  tym, że w przypadkach  nagłych, jak  np. powodzie,  w  pierw
szej kolejności  można  liczyć na strażaków  ochotników. 
 Dziękuję za  to, że jesteście   mówił  I. Szarzeć. 

Dokonano  wyboru  władz  jednostki.  W  skład  Zarządu  weszli: 
prezes  P. Hudzieczek, wiceprezes  i naczelnik   J. Pawlina,  skarbnik 
  B.  Paszkowski,  sekretarz  P. Pączek,  zastępca  naczelnika  A. 
Kasiuk,  członkowie:  A. Gluza  i Jan  Sikora.  Komisję  Rewizyjną 
tworzą: przewodniczący  M. Augustyn,  członkowie:  Piotr   Stekla 
i Jan  Bury .  W Zarządzie  Miejskim jednostkę  reprezentować  bę
dzie prezes  i naczelnik, natomiast  delegatami  na zjazd miejski  wy
brano: P. Hudzieczka,  A. Gluzę  i Andrzej a  Górnego.  (ws) 

Fryzjer  LAURENT 
, . O   (CZYNNY 9   ) 

OFERTA WIOSENNA 
STRZYŻENI E  MĘSKI E  9 zł 

DAMSKI E  komplet20 zł 
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ZIMNA WODA 

ZDROWIA DODA 
W każdą  niedzielę  w  Brennej  Leśnicy,  niedaleko  zajazdu  „Pod 

Przyłazem",  przyzwyczajeni już do tego widoku  mieszkańcy  gmi
ny wraz  z oszołomionymi  turystami,  spoglądają w  lodowaty  nurt 
potoku, gdzie pluska się w najlepsze kilkudziesięcioosobowa  gru
pa zapaleńców.  Drżąca z zimna publiczność wtula się w futra, kożu
chy  i patrzy z niedowierzaniem,  czasem  dezaprobatą,  na  połączo
ne siły Klubu  Morsów Ziemi  Cieszyńskiej  i ich kolegów z Jastrzę
bia  Zdroju,  ubranych  jedynie  w  stroje  kąpielowe.  Spektakl  trwa 
kilkanaście  minut  i niezmiennie wzbudza sensację wśród  gapiów. 
  Klu b  jastrzębski  istnieje  ju ż  kilkanaście  lat, a  cieszyński 
rozpoczął  działalność  w  1999  roku . W  tej  chwili  liczy około  40 
członków  mówi  Jerzy  Borecki,  lekarz  chorób  wewnętrznych, 
specjalista  balneoklimatologii  i medycyny  fizykalnej,  ordynator 
Sanatorium  Uzdrowiskowego  „Elektron" w Ustroniu, który  swoją 
przygodę z zimną  wodą  rozpoczął w ubiegłym  roku.  Robimy  to 
tylk o  i wyłącznie  dla  zdrowia,  choć  istnieją  różnego  rodzaju 
kluby , któr e kąpiele traktuj ą  na przykład w kategoriacli  wyczy
nowych. 
Wiek nie jest  przeszkodą  w przystąpieniu do  Morsów.  W  Brennej 
kąpią się dzieci  siedmioletnie  i młodsze,  a  także  osoby  powyżej 
siedemdziesięciu  lat. Do Klubu  należy  mniej więcej tyle samo  ko
biet  co  mężczyzn.  Na  temat  przeciwwskazań  zdrowotnych 
J. Borecki  mówi: 
 Trzeba  sobie zdawać  sprawę,  że jest  to bardzo silny  bodziec. 
Człowiek wchodzi dowody,  któr a ma temperaturę plus 3 ,4  stop
nie, otoczenie  jeszcze  mniej,  choć  w  tym  roku ,  można  powie
dzieć, pogoda  nam  nie sprzyjała.  Na  pewno  nie mogą się  kapać 
osoby cierpiące  na różnego  rodzaju  schorzenia  sercowe  z cho
robą wieńcową, po zawale bez porozumienia z lekarzem.  Następ
nym przeciwwskazaniem  są ostre choroby  infekcyjne i zakaźne, 
na przykład zapalenie migdałków,  menstruacja, choroby,  któr e 
pod wpływem silnych bodźców mogłyby się zaostrzyć  miażdżyca 
zarostowa kończyn, choroba nowotworowa  i wieńcowa, zaostrzo
na rwa  kulszowa. 

Doktor  Borecki  zaznacza jednak,  że do  lodowatej wody  wcho
dzą  ludzie z różnymi  schorzeniami, wiedząc o  przeciwwskazaniach 
i robią to na własną  odpowiedzialność.  Nie ma niestety wielu  opra
cowań  na  ten  temat,  ale  z  dostępnych  danych  wynika,  że  jeszcze 
nie zdarzyły się przypadki  zaostrzenia choroby, czy komplikacji  po 
tego typu zabiegach.  Jeśli  ktoś ma wątpliwości, może poradzić  się 
swojego  lekarza. 
 Spotkałem  się z przypadkiem, gdy osoba zakatarzona,  ale  nie 
gorączku jąca, weszła do wody, a po kilk u godzinach  stwierdziła, 
że katar  minął  wspominaj. Borecki.  Jest wśród  nas pani,  któr a 
ma reumatoidalne zapalenie stawów  chorobę bardzo  poważną, 
prowadzącą  do kalectwa,  myloną  czasem ze zwykłym  reumaty
zmem  i w tej  chwili stwierdza, że od  kilk u  lat nie ma ju ż  żadne
go rzutu choroby. Od 8 lat  regularnie zażywa  kąpieli.  Być  może 
w jej  przypadku stosuje się coś w  rodzaju krioterapi i czyli  lecze
nia  zimnem. 

Najlepiej  kąpie  się,  gdy  temperatura  powietrze  wynosi  około 
minus  10 stopni.  Wejścia  do  wody  w  tych  warunkach  nie  można 

J. Borecki z czternastoletnią córką  Agnieszką. 
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nazwać  ogrzaniem,  ale  różnica  temperatur  jest  na  tyle  duża,  że 
łatwiej się  zanurzyć. 
 Nie łatwo jest wejść do zimnej  wody.  Każdy  kto czyni  to po  raz 
pierwszy zmaga się ze strachem  przed silnym  bodźcem,  związa
nym też z przesądami,  któr e pokutuj ą  wśród  ludzi. Obawiają  się 
przeziębień, zapalenia  płuc, choć takich  przypadków  w ogóle nie 
notujemy   twierdzi  ustroński  Mors. 

Kąpiele kończy się w momencie, gdy ciało jest zaróżowione.  Przy 
wejściu do wody, w pierwszym  momencie następuje obkurczenie się 
naczyń  krwionośnych  włosowatych,  a  następnie  ich  rozkurczenie. 
Ten sam efekt można zauważyć trzymając śnieg w dłoniach. Po pew
nym  czasie  robią  się  czerwone  i to jest  właściwa  reakcja.  Morsy 
kąpiąsię do momentu, gdy całe ciało nabierze odpowiednich  kolo
rów.  Potem  przez godzinę  powinno  się  przebywać  w  ciepłym  po
mieszczeniu, tak by organizm  należycie się  rozgrzał. 

 Potocznie uważa się, że kąpiele Morsów  to zabieg  zimnowodny. 
W  pewnym  sensie tak, ale do  leczenia wykorzystywane  jest  cie
pło, produkowane  przez organizm  po wyjściu z wody    wyjaśnia 
doktor  Borecki.  Metabolizm  jest wtedy  bardzo  przyśpieszony, 
organizm  rozgrzewa  się od wewnątrz,  stymulując  szczególnie 
układ  immunologiczny,  któr y wytwarza  olbrzymią  liczbę  prze
ciwciał.  Można powiedzieć, że po kąpieli wybucha  bomba  immu
nologiczna w naszym ciele, zwalczając  różnego  rodzaju  choroby. 
Dopiero faza rozgrzewająca jest  fazą  leczniczą. Samo wejście do 
wody hartuj e i wzmacnia. 

Morsy to nie  ludzie z tytanu, którzy bez mrugnięcia okiem  wska
kujądo lodowatej rzeki. Dla każdego rozebranie się do kąpielówek w 
mroźny  dzień jest jakimś  problemem,  ale w ten sposób hartują  nie 
tylko ciało, ale również ducha.  Wiedzą, że nie należy zanurzać się w 
wodzie bez rozgrzewki, więc najpierw trochę biegają, wykonują po
pularne ćwiczenia fizyczne. Do wody wchodzą grupami na kilkana
ście sekund maksymalnie do minuty, w zależności od  zahartowania. 
Potem znowu  następuje gimnastyka  i wszystko powtarza się 3 razy. 
 Wielu  członków  naszych zaprzyjaźnionych  klubów  wykonuj e 
te zabiegi  nieprawidłowo  przyznaje J.  Borecki.  Alb o  się  nie 
rozgrzewają, albo zaraz po kąpieli wsiadają w samochód  i jadą  do 
domu.  Czasem  wchodzą  do wody  wiele  razy, siedzą za długo, a 
mimo to nie chorują. Teoretycznie nieprawidłowe zażywanie  ką
pieli może zaszkodzić, w praktyc e jeszcze się to nie zdarzy ło. Ja 
sam  byłem dość chorowitym  dzieckiem  i również jak o  człowiek 
dorosły  często się przeziębiałem.  Mim o  iż u nas w  Sanatorium, 
obligatoryjni e szczepią  się przeciw grypi e wszyscy  lekarze,  po
stanowiłem  tego nie robić, właśnie  po to, żeby sprawdzić  efekt. 
Od czasu, gdy zacząłem  zażywać  zimnych  kąpieli,  nie  choruję. 

Gdyby  ktoś chciał  zająć się naukowo wpływem  zimnych  kąpieli 
na  nasz  organizm,  doktor  Borecki  oraz  inni  członkowie  Klubu 
Morsów, bardzo chętnie służą pomocą w przekazywaniu  obserwa
cji ,  danych.  Badania  można  przeprowadzić  na  cieszyńskiej  i ja
strzębskiej grupie.  Monik a  Niemiec 

W najbliższych  numerach  Gil  Jerzy  Borecki powie  o hartowa
niu  zimną  wodą,  leczeniu  przeziębień  i żylaków  według  metod 
księdza Sebastiana  Kneippa.  Obszerny  artykuł  na  ten  temat zna
leźć  można  również  w  „  Kalendarzu  Ustrońskim"  na  rok  2001. 



INFORMACJA CZY PROMOCJA 
21  lutego w Warszawie  odbyła  się konferencja pod  tytułem  „Rola 

mediów elektronicznych  w  informowaniu o  integracji z Unią  Euro
pejską". Prezydent  Aleksander  Kwaśniewski  gościł  w Pałacu  Pre
zydenckim  przedstawicieli  władz, mediów  i organizacji  pozarządo
wych.  Jako jedyni  z Podbeskidzia  na spotkanie  zaproszeni  zostali 
Anna  i Henryk Wiejowi e  szefowie z Chrześcijańskiej Fundacji  „Ży 
cie Misja". W burzliwej dyskusji  udział wzięli między  innymi:  mini
ster Jan Truszczyński,  wieloletni  ambasador  RP przy  Parlamencie 
Europejskim, minister Jan  Kułakowski,  pełnomocnik  rządu ds.  ne
gocjacji o członkostwo  RP w Unii Jacek SaryuszWolski,  szef  Urzę
du  Komitetu  Integracji  Europejskiej,  Lena  Kolarska   Bobińska, 
dyrektor  Instytutu  Spraw  Publicznych,  Krzysztof Zagórski,  dyrek
tor naczelny CBOS,  Robert  Kwiatkowski  prezes Zarządu TVP,  Ry
szard  Miazek, prezes Zarządu  Polskiego  Radia, dziennikarze   Piotr 
Kraśko,  Robert  Soltyk,  Krzysztof Skowroński.  Spostrzeżeniami  po 
powrocie  z konferencji podzielił  się z nami  dr  H.  Wieją. 
Czy  podczas konferencji wypracowano  wspólne  stanowisko? 
Jej celem  było zmobilizowanie  mediów do większego  zaangażowa
nia  na  rzecz  podnoszenia  świadomości  społeczeństwa  w  kontek
ście  rychłej przynależności  do  Unii ,  uświadomienia  lęków,  zafał
szowali  związanych  najczęściej z brakiem  wiedzy, ale  także  wzbu
dzenie  większego  poczucia  godności  w  narodzie,  który  ma  wiele 

A.  i 11. Wiejowie podczas konferencji. 

do zaoferowania. Przedstawiciele  władz zarzucali  mediom, że są  za 
mało  zaangażowane  w proces  informowania,  a media  skarżyły  się 
na  rząd, że nie dostarcza  wystarczającej ilości  informacji.  Dzienni
karze  uważali  także,  iż ich  rolą  może  byó jedynie  informacja,  nato
miast władze oczekują kampanii  na  rzecz p r z y ś n i e n ia  do UE.  Ta
kie  również oczekiwania  przedstawił  w swoim  wystąpieniu  prezy
dent, mając nadzieję, że media włączą się w promocję zjednoczonej 
Europy,  usuwanie  lęków  i podnoszenie  poziomu  pozytywnych 
oczekiwań  w  kategoriach  korzyści,  jakie  Polska  odniesienie  po 
wstąpieniu do  Unii . 

Na co Państwo, jak o przedstawiciele organizacji  pozarządowych, 
zwracaliście  uwagę? 
Na  statutowe cele wielu  organizacji  pozarządowych, między  inny
mi  naszej  Fundacji, do  których  należy  podnoszenie  świadomości 
społecznej,  poczucia  godności,  dbałość o zachowanie  pewnych 
wartości  na gruncie  lokalnym,  także  w  tej najmniejszej  komórce, 
jaką jest  rodzina.  Myślę,  że pod  tym względem  wcale nie  odbiega
my od  norm europejskich.  Powiem  więcej, przy ogólnym  poczuciu 
bezsilności,  jakie  ma  miejsce  w  Europie  Zachodniej  po  ekspery
mentach  liberalizmu,  polski konserwatyzm  w kategoriach  pielęgno
wania życia  rodzinnego jest wartością.  Możemy mieć wiele do  prze
kazania.  Jako jedyny  zwróciłem  też uwagę  na  poważne  zaniedba
nia  na gruncie  dbałości  o kondycję  fizyczną  i zdrowy  styl  życia  w 
naszym  kraju. W Unii  Europejskiej  istnieją  obawy co  do  rokowań 
zdrowotnych  obywateli  Portugalii  i Grecj i.  Przytaczane  są  staty
styki, według  których  tylko  50%  młodzieży  w tych  krajach,  bierze 
czynny  udział  w pozaszkolnych  zajęciach  sportowych.  U nas  jest 
to 4%.  O  tym  się  nie  mówi,  ale  stan  zdrowia  naszego  społeczeń
stwa można uznać za poważniejszy  problem  niż dostosowanie  rol
nictwa  do norm  unijnych. Twierdzę, że na tym  polu,  informowanie, 
motywowanie  i promocja  zdrowego  stylu  życia  ze strony  mediów 
jest jednak  konieczna. 

Sądząc  po tym jak działają  organizacje  pozarządowe  na  Zacho
dzie,  Państwa  Fundacja  będzie miała  większe  pole do  popisu  po 
przyjęciu  Polski  do  Unii . 
W  zjednoczonej  Europie  nie  patrzy  się  na  władze  centralne 
w kategoriach  inicjowania przedsięwzięć, ale przedstawia się efekty 
i skuteczność  działań,  podejmowanych  we współpracy  z  samorzą
dem  lokalnym.  Dla  nas to teżjest wskazówka  i wyzwanie, a najlep
szym  argumentem,  potwierdzającym słuszność działań  organizacji 
pozarządowych, będą przemiany, jakie zauważymy w naszym  społe
czeństwie, zwłaszcza w procesie  inwestowania  w jakość życia  rodzi
ny  i styl  życia mieszkańców.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

WITALI MAŁYSZA 
26  lutego witano w  Wiśle  mistrza  świata w skokach  Adama  Ma

łysza. Rano dowiedziano  się, że skoczkowi  śmigłowiec  udostępni
ła  kancelaria  prezydenta,  więc  zabrano  się  do  przygotowania  po
witania.  Lądowanie  helikoptera  z mistrzem  miało  nastąpić  tuż  po 
południu. Przede wszyskim  przyszła  młodzież zwolniona na tę  oka
zję z  lekcji. Nie zabrakło  ustroniaków  uczniów  wiślańskiego  LO. 
Gdy  przylot  opóźniał  się,  młodzi  ludzie  odliczali:  biologia  odpa
dła...  , matematyka  odpadła...  , żeby  jeszcze  fizyka,  bo  ma  być 
sprawdzian.  Szczęśliwie  A.  Małysza  zatrzymano dłużej w  Warsza

m  % 

Ląduje helikopter.  Fot.  W.  Suchta 

A. Malysz jużw  Wiśle.  Fot.  W.  Suchta 

wie  i fizyka  też odpadła.  Takich  problemów  nie  miały  przyprowa
dzone  na  stadion  przedszkolaki  z wyciągniętymi z lamusa  chorą
giewkami  z gołąbkiem pokoju  i orłem  bez  korony. 

Skracając oczekiwania  starano  się  nauczyć  publiczność  chóral
nej pieśni: „Ole, ole,  Małyszu  kochamy  cię". Tekst pieśni  przyjęto 
bez entuzjazmu. Przed godz.  14 pojawił się na niebie helikoper,  któ
ry  lądując miotał  śniegiem z płyty  boiska,  na  chwile  wzbudzając 
panikę.  Później było już normalnie.  Mistrz świata,  tabun  dziennika
rzy  i wiwatujący  tłum.  Tak jak  na  skoczni  tu  też  najlepszy  był  A. 
Małysz, potrafiący skutecznie bronić się przed gwiazdorstwem,  (ws) 
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TRZECIE USTA 
Już za niecały miesiąc (24  26 marca) odbędzie się trzecia  edy

cja Ustrońskich  Spotkań Teatralnych  USTa  '2001. Będziemy  mo
gli spotkać się z tak znakomitymi  mistrzami sceny polskiej jak  Jan 
Englert, Krzysztof Kolberger, któremu  towarzyszyć będzie  Janusz 
Strobel,  oraz  Jan  Peszek.  Monodramy,  które  będziecie  Państwo 
mieli okazję obejrzeć, to prawdziwe perełki sztuki  teatralnej. Jeste
śmy  przekonani,  że  i tym  razem  nie  zawiedzie  nas  ustrońska  pu
bliczność i w komplecie spotkamy się w MDK  „Prażakówka". 

Tradycyjnie  Spotkaniom  towarzyszą  wystawy  związane z  ży
ciem  teatralnym.  W  tym  roku  zamierzamy  przedstawić  Państwu 
fotografie archiwalne przedstawiające zdjęcia ze spektakli  wysta
wianych w ustrońskiej „Prażakówce"  lub w innych miejscach przez 
amatorskie zespoły  teatralne, które w minionych  latach w  naszym 
mieście działały z wielkim powodzeniem  i mają bardzo bogaty  do
robek. Wiele dokumentów  z różnych powodów  nie znalazło  miej
sca w naszym Muzeum  i zbiorach archiwalnych placówek  kultural
nych. Naszym zamierzeniem jest więc pozyskać jak najwięcej foto
grafii, plakatów, zaproszeń, programów miejscowych  amatorskich 
zespołów  teatralnych,  ażeby  w jak  najwierniejszy sposób  oddać 
bogactwo życia miejskich grup  teatralnych. 

Z pewnością  wiele  zdjęć znajduje się w  prywatnych  zbiorach, 
stąd  też  prośba  do  Państwa  o  udostępnienie  nam  dokumentów, 
które zostaną skopiowane  i od razu zwrócone  właścicielowi. 

Prosimy także o informacje dotyczące prezentowanych  dokumen
tów (nazwiska reżyserów, aktorów, scenografów, daty  przedstawień 
itp.). Planowana  wystawa  może  stać się wielką  atrakcją  tegorocz
nych  Ustrońskich  Spotkań Teatralnych,  udowodni  także, że  nasze 
życie kulturalne było  i jest  bogate. 

Zapraszamy  Państwa  do włączenia się w przygotowanie  wysta
wy. Materiały  prosimy  składać do  15 marca w  Wydziale  Oświaty, 
Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu Miasta, pok. nr 2 na parterze  lub 
informację telefoniczną pod numerem 8543571, a wtedy dokumen
ty odbierzemy osobiście  i w ten sam sposób zostaną  zwrócone. 

Liczymy na owocną współpracę  i wspólne obejrzenie pamiątek 
teatralnych podczas  wernisażu  wystawy.  Danuta  Koenig 

 wizowanie paszportów do pracy w Niemczech 
 sprzedaż miejsc na przewozy autokarowe  Europa 

,
każda sobota  10.0012.00 

  „Biuro  Bis" Wisła, ul.  1 Maja 
 codziennie 9.00 16.00, tel. 8552649. 

  
wykonuje 

BRAMY PRZESUWANE 
i skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24a,  teł.  8545106 

tcl.  kom.  0601516854 

43450 USTROŃ 
ul.  Ojrodowa 9A 

Ple l . / f . x  (033)  854  36  40 

F.H.U.  „KSEROGRAF" 
Oferuj«: 

KSEROKOPIARKI 
N O W E  I  U Ż Y W A N E 

KSERO  A4   i  KOLOR 
WIZYTÓWKI ,  PIECZĄTK I 

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SPRZĘTU  NASHUATEC 

Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń" w Ustroniu  S.A. 

OSTEOPOROZA 
Badanie densytometryczne  gęstości  kości 

Pracownia  czynna  od  poniedziałku  do piątku 
od godz. 8.00 do  13.00 

;ja pod numerem telefonu 
033/8543534 w. 478 

Ustroń, ul. Sanatoryjna 7  Zakład Przyrodoleczniczy  pok. 019 

W  piątek  16  lutego  odbyło 
się w Urzędzie Miasta  I  Forum 
Gospodarcze.  Na  zaproszenie 
burmistrza Jana Szwarca  wzięli 
w  nim  udział  ustrońscy  przed
siębiorcy.  Głównym  tematem 
było  zapobieganie  bezrobociu 
w Ustroniu. Szczegółowo  omó
wiono  stan  zatrudnienia  i bez
robocia w naszym  mieście.  Ge
neralnym  celem  Forum  było 

a 

gdzie może dojść do zwolnień, 
w ciężkiej  sytuacji są firmy  bu
dowlane. Co ciekawe, tu w UM 
przy stole przedsiębiorcy  do
chodzili do tego, jak  nawiązy
wać współpracę, jak  rozkręcać 
koniunktur ę w mieście. Chce
my by Forum było stałym miej
scem spotkań  przedsiębiorców, 
miejscem rozwiązywania  pro
blemów. 

s u p i m M i inr».'®!' 

D  l Z Z . K U D U U I  U 

zastanowienie  się nad  skutecz
nymi  sposobami  zmniejszenia 
bezrobocia.  Obecnie  w  Ustro
niu  jest  zarejestrowanych  740 
osób  bez  pracy. 
 Trzeba podjąć działania, aby 
zatrzymać przyrost  bezrobot
nych, a następnie  zmniejszać 
ich  liczbę  mówi  J.  Szwarc. 
Gmina  nie ma tu dużych  moż
liwości, jednak moim  zdaniem 
należy podjąć możliwe działa
nia,  gdyż  najgorsza  jest  bez
czynność.  Niejasna jest  sytu
acja w Zakładach  Kuźniczych, 

Po tym pierwszym  spotkaniu 
burmistrz umówił się z przedsię
biorcami  na  kolejne,  które  ma 
się  odbyć  w połowie  marca. 
Wtedy  też  przedstawione  zo
staną  materiały  o  strukturze 
bezrobocia  w Ustroniu,  co  po
zwoli  lepiej przeciwdziałać temu 
zjawisku. 

Zdaniem burmistrza przedsię
biorcy  zdają  sobie  sprawę 
z  negatywnych  zjawisk,  które 
niesie ze sobą bezrobocie.  Dla
tego też dobrze, że organizowa
ne są  takie spotkania.  (ws) 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 
Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Ustroń, 

ul. 3 Maja 108,43450 Ustroń, tel.  8543521 
ogłasza: 

ustny  przetarg  n ieogran iczony 

na  wyna jem  lokalu  na  pomieszczen ia  b iu row e 

o  pow.  28,00  m2 

Lokal znajduje się w Ustroniu,  ul. 3 Maja  108. 
Cena wywoławcza czynszu  netto wynosi 450,00 zł  miesięcznie. 
W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  prawne  i fizyczne. 
Przetarg  odbędzie  się w dniu  16.03.2001  r. o godz.  11.00 
w siedzibie Nadleśnictwa  Ustroń. 

Nadleśnictwo  Ustroń  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od 
przetargu  bez podania  przyczyny. 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 
Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Ustroń, 

ul. 3 Maja 108,43450 Ustroń, tel.  8543521 
ogłasza: 

ustny  przetar g  n ieogran iczony 

na  sprzedaż  następu jących  po jazdów: 

1. Fiat 126p,  1989 r. zużycie 80%,  1.800,00 + 22%Vat 
2. Ciągnik  Ursus,  1994 r. zużycie 70%,  12.750,00 + 22% Vat 

Przetarg  odbędzie  się  w dniu  16.03.2001  r. o godz.  9.00 
w  siedzibie  Nadleśnictwa  Ustroń.  Przystępujący  do  przetargu 
zobowiązani  są do wpłacenia wadium  10% ceny  wywoławczej 
w  kasie Nadleśnictwa  najpóźniej do  dnia  15 marca,  do  godz. 
12.00. 
Nadleśnictwo  Ustroń  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od 
przetargu  bez podania  przyczyny. 
W przypadku  nie dojścia do  I przetargu,  II przetarg odbędzie  się 
w tym samym dniu o godz.  12.00. 
Zastrzega  się, że wadium  przepada  na rzecz sprzedawcy,  jeżeli 
żaden z uczestników  licytacji nie zaoferuje ceny nabycia  równej 
co najmniej cenie  wywoławczej. 
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POMO  I
Zasypane  drogi, zaśnieżone  drzewa,  mroźna  zima  za oknem,  a 

w salce parafialnej na Polanie ciepło  i przytulnie nie tylko  dlatego, 
że grzały kaloryfery. W serdecznej atmosferze jak co miesiąc spo
tkali  się  członkowie  Ewangelickiego  Stowarzyszenia  „Mari a  & 
Maila".  1  lutego wszystkie  formalne działania zostały  zakończone 
i od  tej pory Stowarzyszenie  figuruje w rejestrach wraz z  niezbęd
nym  numerem  regon,  NIP,  kontem  bankowym.  Jednak  początek 
działalności  datuje się na styczeń  1998 roku, wtedy też  rozpoczęły 
się  spotkania  integracyjne.  Już  ponad  3  lata  realizowane  są  cele 
statutowe,  a wśród  nich  troska  o  ludzi  niepełnosprawnych. 

W sobotnie  przedpołudnie  24  lutego ksiądz  Piotr  Wowry  roz
począł spotkanie modlitwą, a potem omówił sprawy  bieżące. Stale 
ktoś dochodził,  bo złe warunki  drogowe,  nie pozwoliły  dojechać 
wcześniej. Na stolach  ciasta domowej  roboty, kawa, herbata,  czas 
upływał na rozmowach. Najpierw jednak  wszyscy uważnie  wysłu
chali  informacji o przygotowywanym  turnusie  rehabilitacyjnym  w 
Mikołajkach  i planowanym  wyjeździe do  Niemiec. 

Ksiądz  Wowry  przywitał  kolejnych  gości    pełnomocnika  do 
spraw osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie  Miejskim  w  Skoczo
wie oraz kilka osób bezpośrednio zainteresowanych pokazem  sprzę
tu ortopedyczno  rehabilitacyjnego, który miał się za chwilę  roz
począć.  Przedstawiciele  firmy montowali  elementy  wózków  i in
nych  urządzeń  ułatwiających  życie  niepełnosprawnym,  a  w  tym 
czasie prowadzący spotkanie przypomniał  o wypożyczalni,  która 
działa  przy  parafii  ewangelickiej  na  pl.  Ks.  Kotschego.  Właśnie 
tam od poniedziałku  do piątku od godziny 8 do  14 można  wypoży
czyć balkoniki,  łóżka, wózki,  laski, elementy  wyposażenia  łazie
nek.  Potrzeby  są  bardzo  duże,  w  związku  z  czym  znaczna  część 
asortymentu,  znajduje  się  u  osób  potrzebujących  nie  tylko 
w naszym  mieście, ale  także  na Śląsku, w Polsce centralnej  i pół
nocnej. Wypożyczalnia  powstała dzięki dwóm transportom, o łącz
nej wadze ok. 30 ton, z Uppsali w Szwecji. W Ustroniu do dyspozy
cji jest także bus z podnośnikiem  przystosowany do przewozu  osób 
niepełnosprawnych.  Ksiądz Wowry zachęcał  do korzystania z nie
go w razie  potrzeby. 

Pokaz sprzętu, który odbył się podczas spotkania, wzbudził  duże 
zainteresowanie.  Wózki, urządzenia umożliwiające  pokonywanie 
barier architektonicznych  sprawdzano  także  indywidualnie.  Nie
stety z powodów finansowych pomysłami  rozwiązań  technicznych 
większość  osób  niepełnosprawnych  może  się  tylko  zachwycać. 
Za  sprzęt  kosztujący  powyżej  8.000  zł,  z  Kasy  Chorych  można 
otrzymać maksymalnie  1.800 zł, czasem jednak jest  to tylko 800 zl. 
Szansą  są  odpowiednie  komórki  działające w  ramach  powiatów, 
gdzie można starać się o otrzymanie dodatkowo  150% sumy refun
dowanej przez Kasę Chorych. Nie są to jednak  pieniądze  pozwala
jące niepełnosprawnym  na przykład  na zakup elektrycznego  wóz
ka, za który zapłacić  trzeba  tyle, co za  samochód. 

W przygotowanie  spotkania  integracyjnego, a także  codzienną 
działalność  Stowarzyszenia,  zaangażowanych  jest  wiele  osób  
wolontariusze,  panie,  które  przygotowują  posiłki,  opiekunowie 
osób  niepełnosprawnych.  Następnym  razem  Dom  Parafialny  od
wiedzą w niedzielę 25 marca. Wcześniej odbędzie się nabożeństwo 
spowiednio  komunijne.  Monik a  Niemiec 

Pokaz sprzętu dla niepełnosprawnych.  Fot. M.  Niemiec 

Podczas  koncertu  z okazji  otwarcia  Cafe Europa  w  „Prażakówce" 
koncertował Tadeusz Goj.  Fot.  W. Suchta 

Zarząd  Mias t a  Ustroń 

ogłasza 

przetar g  p isemny  n ieogran iczony 
na sprzedaż działki ozn. Nr  4086/69  o pow.  1464 m2 położonej przy 
ul.  Wczasowej  zap.  W  KW  53983  Sądu  Rejonowego 
w  Cieszynie,  z  przeznaczeniem  pod  parking  i dojazd  do  nieru
chomości. 
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 59.000,00 zł. 
Olcrta winna zawierać: 
  imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę 
 datę sporządzenia oferty 
  oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 
 oferowaną cenę i sposób zapłaty. 
Wadium  w wysokości  5.900,00  zł  należy wpłacić  na  konto  Urzędu 
Miasta w Banku Śląskim O/Ustroń nr 10501096102507308 w tarninie 
do dnia  14.03.2001 r. Dowód wpłaty dołączyć do oferty. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia  umowy. Część jawna przetargu  odbędzie się w dniu  19 
marca 2001  r. O godz.  13.15 w sali nr 24 Urzędu  Miasta. 
Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  14  marca  2001  r. 
W sekretariacie Urzędu Miasta do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach 
z napisem „przetarg działkaul.  Wczasowa". 
Termin  części  niejawnej przetargu  ustalony  zostanie  przez komisję 
przetargową w dniu otwarcia ofert. 
Zarząd  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  bez  wybrania 
którejkolwiek z ofert. Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, 
Architektury i Gospodarki Gruntami pok. Nr 32 tel. (033) 8542609. 

Zarząd  Miast a  Ustronia  4 3  4 50  Ustroń  Rynek 1 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym  na: 
Montaż wkładów kominowych  i usuwanie usterek z kontrol i 

przewodów kominowych na budynkach  komunalnych 
w  Ustroniu  w okresie od  1.04.2001  r. do 31.12.2001  r. 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w Wydziale  Mieszkaniowym  Urzędu 
Miasta  (pokój nr 29) w godzinach  od 8.00 do  15.00. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego (pokój nr 29) w terminie do 21.03.2001  r. do godz. 
15.00. 
Koperta powinna być oznaczona:  Przetarg   montaż  wkładów 
kominowych. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Mieszkaniowego  Pani  Ewa Sowa (tel.  854
2567). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pokój nr 24), w dniu 22.03.2001  r.ogodz.  13.00. 
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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CO NAS CZEKA 

Wiele  f ra jdy  i  radości  dos ta rczył  dz i ec i om  z  P rzedszko la  Nr  3 
w  Ustroniu  Polanie  Ryszard  Cimek,  właściciel  AutoCampingu  „Polan
ka"',  który  zorganizował  kul ig  z  l icznymi  atrakcjami.  Przedszkolaki  ra
żeni  z nauczycielkami  serdecznie  dzięku  ją. 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Wynajmę lokal na biuro lub maty skle
pik.  Teł.  8541642. 

Centrum Chirurgii  „VARmed"   bez
płatne  zabiegi  operacyjne,  kontrakt  z 
Śląską  Kasą  Chorych.     1400  . 
Tel.  8542307.  wew.  461.  Zakład 
Przyrodoleczniczy  kolo  basenów 
p. 133. 

Vidcofilmovvanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„MISS  K"    jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70  a.  Za
praszamy. 

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

Ścinka  trudnych drzew. Tel.  8553719. 

Biuro  rachunkowe  z  licencją. 
8544720. 

Kafelkowanie,  podłogi  pływające. 
Tel.  8527099  po  16.00 

Inwestycja    Nieruchomości  85419
63,  8542376  poszukuje  budynku 
jednorodzinnego  do  wynajęcia  na 3 
lata  z opcją  kupna. 

Doberman    szczenię  4miesięcznc 
sprzedam. 
Teł.  Ustroń  0601731645. 

Ustroń okolica   sprzedam  mały  dom, 
działka  1.3 ha, media, dojazd,  widok. 
8542525. 

Kupię  używany  fotelik  do samochodu 
dla  niemowlęcia.  Tel.  8556747. 

Profesjonalny  serwis  RTVSAT,  Sony, 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pione
er,  Samsung,  LG,  Sharp,  telefony, 
faxy, CBRadia. monitory, Play Station, 
rozkodowywanie  radioodbiorników. 
Ustroń,  Daszyńskiego  26. 
Tel.  0605311548. 

IX) wynajęcia pawilon   kiosk  28 m : w 
Ustroniu  3  Maja  2. Tel.  8542562. 

Zdjęcia  ślubne  już  za  120 zl.  Zakład 
Fotograficzny  „PROFOTO". 
Hcrmanice,  Brzoskwiniowa  18. 

„RoJa"  stała,  dodatkowa  1012  tel. 
0.604162877. 

Nieruchomości  „Uniwersał  teł.  854
2718,  poszukujemy  dla  swoich 
klientów  działek  z  terenu  Ustronia, 
Wisły,  Brennej. 

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

Agencja P Z U 
ubezp ieczen ia 

  OC  (wpłaty),  AC,  NW, 
Z ie lona  Karta 

  budynki,  mieszkania,  f i rmy 
  po lecamy  ubezpieczenia 

turystyczne 

Zadzwoń    przyjedziemy 
tel.  0 6 08  6 15  014,  8 5 4  3 6  27 

Biuro: ul. Sikorskiego 18, Ustroń 

D Y Ż U R Y  A P T E K 
Do  3  marca  ap teka  na  os.  Manha tan,  tel.  8542605. 
Od  3  do  10 marca  ap teka  Elba.  ul.  C ieszyńska  2,  tel.  8542102. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o  godz.  8.00. 

/ O Y  43450 Ustroń, 

ul. Katowicka II 

(przy obwodnicy 

Ustronia)

 organizację  imprez  okolicznościowych 
 wspaniałą  kuchnię  (wykwalifikowani  kucharze) 
 własnej  produkcji  lody, ciastka  i desery 

M   I
ul.  Hutnicza 3. tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
—  Galeria Sztuki  Współczesnej  B.K.  llcczko 
Wystawy  czasowe: 
—  „Tajemnice  i skarby Ziemi Cieszyńskiej"   geologia, paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzisławą  Jonszty  i  Kazimierza  Płacheckicgo  oraz 
fotografia  przyrodnicza  Marka  Śnicgonia  (do  10.03.  2001  r.) 
—  Wystawa  międzynarodowa  „Szopki  bożonarodzeniowe"  (do  5.03) 
Muzeum  czynne:  wc  wtorki  9  1 7 .  od  środy  do  piątku  9    14, 

w  soboty  9    13,  niedziele  10   ˇ3. 

M
ul. 3 Maja 68, tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny  z kolekcji Tomasza Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z Nicrodzimia  (do 30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  wc wtorki  9   18, środy, czwartki  9   14, 

w piątki  i soboty 913. 

M E
ul.  Ogrodowa  I,  tel.  8543108.  Stała  wystawa  etnograficzna. 
W  marcu  ekspozycja  będzie  nieczynna 

I

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

I
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16. w soboty 9   13. 

O I  I W
Rynek 3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny z literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan Tadeusz", 
—  Stara Ruś, 
—  Pejzaż   Impresje, 
—  Obrazy  Evgeni  Afanassieva. 
Galer ia  czynna:od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

Y 
ul.  Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  lilżbicty  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.00 do  17.00, soboty od 9.00 do  13.00. 

I M Y
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  srodv:  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. 
I W 

Ustroń, ul. Słoneczna 7 
—  grupa dla wspóluzależnionych  wtorek  17.00   19.00 
— grupa AA  czwartek  17.00   19.00 

I M P R E Z Y 
9.03.  godz.  10.00 

16.03.  godz.  14.00 

17.03.  godz.  16.00 

17.03.  godz.  16.00 

Edukacyjne widowisko dla dzieci „Papier do tekturki, 
szybo  Jo  butelki"    MDK  „Prażakówka" 
Nadzwyczajne  posiedzenie  RM  z okazji  140lccia 
Wydziału  Gminnego    MDK  „Prażakówka" 
Wernisaż  z okazji  140lccia  Wydziału  Gminnego: 
odsłonięcie  obrazu  I..  Konarzewskiego  „Wesele" 
i  wernisaż wystawy  fotografii  i dokumentów  z hi
storii  Ustronia    Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Koncert  Charytatywny  z  udziałem  zespołów 
„Czantoria"  i  „Równica"  na  rzecz  Polaków 
w  kraju  i  na  Białorusi    MDK  „Prażakówka". 

S P O R T 
3.03.  godz.  11.00 
4.03.  godz. 9.00 

Wyścigi psich zaprzęgów z cyklu Międzynarodowego 
Pucharu C'arpathia Cup  Trasy Narciaiskie Kubalonki 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 
17.00  Shaft    sensacyjny 

Zasady  walki    sensacyjny 
102  dalmatyńczyki    familijny 

1.03. 

28.03. 
27.03. 

godz. 
godz.  18.4 J 
godz.  17.00 
godz.  18.45 
godz.  20.30 

8.03.  godz.  18.45 
Kin o  premier 
1.03.  godz.  21.00 
8.03.  godz.  18.45 

l l i tnalaya    obyczajowy 
6ly  tydzień    sensacyjny 
6ty  tydzień    sensacyjny 

Reich    sensacyjny 
Przedwiośnie    adaptacja  powieści 

 CAŁObOttOWy
 J

  T  .  GRATIS!!! 
 2S lei.   li  OD k'W'
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 Mówiła m  im, że nie mają szans na zwycięstwo, jeżeli  nie  będą 
sobie pomagać. Tłumaczyłam,  że muszą  między  nimi  panować 
przyjacielskie stosunki.  Na  początku  nie bardzo  rozumieli, o co 
chodzi.  Dopiero ostatnio zaczęli sobie pomagać  i jest  też wynik  
mówi nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu  Ewa Grusz
czyk  po zwycięstwie  prowadzonej  przez  nią  drużyny  w  Powiato
wym  Turnieju  „Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogowym",  który  zo
stał  rozegrany  w sobotę  24  lutego w sali  gimnastycznej  SP2. 

Powiatowe turnieje BRD od kilku  lat organizowane  są w  ustroń
skiej „dwójce". Tu  można  liczyć na sprawną  organizację, a jest  to 
bardzo ważne teraz, gdy  równocześnie  rywalizują gimnazja  i szko
ły  podstawowe.  W  tegorocznym  Turnieju  Powiatowym  BRD 
o zwycięstwo  walczyły  gimnazja z Ustronia  nr 2, Wisły nr  I,  Cie
szyna nr 3, Górek Wielkich,  Dębowca  i Strumienia oraz szkoły  pod
stawowe  z Ustronia  nr 2  i nr 5, Drogomyśla,  Wisły Czarnego,  Dę
bowca,  Marklowic  i Pogórza. 

Wielu  uczniów  i nauczycieli  „dwójki " stara się, by turnieje  BRD 
wypadały  w  ich  szkole  okazale.  Turniej  otwierał  dyrektor  SP2 
Zbigniew  Gruszczyk,  który  witał  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miasta  Józefa  Waszka,  zastępcę  burmistrza  Ireneusza  Szarca, 
członka Zarządu  Powiatu  Władysława  Macurę. 
 Jak co roku BRD odbywa się w „dwójce"  w Ustroniu. Jak  widać 
zawodnicy  są dobrze  przygotowani,  co jest zasługą  prowadzą

" T T  r  T 

Tor przeszkód  to też miasteczko  ruchu drogowego.  Fot.  W.  Suchta 

cych  ich nauczycieli. Sala  ładnie przygotowana, wszystko na wy
sokim poziomie. Uważam, że możemy się poszczycić  organizacją 
tego turniej u   mówi J. Waszek.  Co prawda drużyny składają  się 
tylk o z czterech zawodników, ale to ci najlepsi w szkole  i aby  ich 
wyłonić, wielu  innych poznaje zasady  ruchu  drogowego. 

W pierwszym  etapie rozwiązywano testy z przepisów  ruchu  dro
gowego.  Wśród  szkół podstawowych  zdecydowanie  najlepiej zro
biła to drużyna SP2 z Ustronia w składzie:  Mateusz Dyrda,  Paweł 
Ferfecki, Piotr  Misiuga  i Michał Śliwka, wyprzedzając o 54  pkt. 
Drogomyśl.  Taka przewaga  pozwalała  myśleć o pewnym  zwycię
stwie. Wśród gimnazjów najlepiej z testami  poradziła sobie  druży
na ze Strumienia (219 pkt.), przed G2 z Ustronia (213 pkt.).  Ustroń
scy gimnazjaliści startowali  w składzie:  Mateusz  Malina ,  Michał 
Pilch, Łukasz Szkaradnik  i Paweł  Wantulok . 

Jak twierdzi  E. Gruszczyk  testy na turnieju powiatowym  są  bar
dzo trudne, gdyż przygotowujący j e  policjanci z Wydziału  Ruchu 
Drogowego  Komendy  Powiatowej w Cieszynie  chcą, by w  zawo
dach szczebla wyższego nasz powiat  reprezentowały  drużyny  fak
tycznie  dobrze  przygotowane. 

Drugi  etap  to  jazda  na  rowerze  po  torze  przeszkód.  Chłopcy 
z SP2 w Ustroniu  pojechali  bardzo dobrze  i zwyciężyli  uzyskując 
210 pkt, drugie miejsce zajęła drużyna Drogomyśla  152  pkt.,  trze
cie Pogórza 136 pkt. Chłopcy z „dwójki " zajęli też cztery  pierwsze 
miejsca w klasyfikacji  indywidualnej:  I. P. Misiuga74  pkt., 2.  M. 
Śliwka  70 pkt., 3. M. Dyrda  66 pkt., 4. P. Ferfecki  62  pkt.. 
 Nieważne  miejsce. Chcieliśmy jedynie osiągnąć  najlepszy  wy
nik   mówią  chłopcy wzorem  Adama  Małysza, a zwycięzca  P. Mi 
siuga dodaje, że trenują  razem, w  grupie. 

g l i  m 
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Ekwilibrystyczne  popisy.  Fot.  W.  Suchta 

 Jak chcemy wygrywać, sami musimy się mobilizować  twier
dzi M. Śliwka. 

Wśród  gimnazjalistów  zwyciężyła  drużyna  ze Strumienia  uzy
skując  164 pkt, druga była drużyna z ustrońskiego Gimnazjum  nr 2 
  144 pkt., trzecia z Dębowca    104 pkt.  Indywidualnie wśród  gim
nazjalistów:  1. Mikoła j   Krukowsk i  (Strumiń)58  pkt., 2.  Grze
gorz Pilch  (Strumień)  55 pkt., 3. M. Malina (G2 Ustroń)  53 pkt., 
5. M. Pilch  (G2  Ustroń)  47  pkt. 
 Chłopcy w tej  drużynie chodzą w większości do piątej  klasy i mają 
jeszcze szansę w przyszłym  roku.  Ich obecne wynik i  to efekt dłu
giej  pracy. Od początki  roku w każdy wtorek spotykaliśmy się na 
dw ie godziny oraz codziennie przygotowaniom  poświęcaliśmy jed
na dużą przerwę. Dodatkowo w czasie feri i zimowych chłopcy przez 
tydzień  trenowali  po dwie godziny dziennie. Wysiłek duży, ale się 
opłacało. Włożyli w to wszystko też dużo własnej  pracy.  Obecnie 
nabór   robimy ju ż pod  koniec  roku szkolnego w czwartych  kla
sach. Jest  to nabór   kilkunastu  chłopców  i oni oczywiście  na  po
czątku  maja dużo zapału. Gdy  później  przychodzi do  wkuwania 
wiadomości  kilk u się wykrusza.  Na dzień dzisiejszy  mam w  dru 
żynie ośiniu zawodników  mówi E. Gruszczyk. 

Na  prowadzenie  drużyny  BRD  nie przewidziano  dodatkowych 
godzin.  Po dobrych  wynikach  może  w drugim  półroczu  będzie  to 
jedna godzina zajęć  pozalekcyjnych. 

Turniejowi  BRD  bacznie  przyglądał  się  również  komendant 
ustrońskiej  policji  Janusz  Baszczyński,  który  powiedział: 
 Miło , że takie  imprezy odbywają  się w Ustroniu  i cieszą  wynik i 
świadczące  o tym, że młodzież zna  przepisy  ruchu  drogowego. 
Pozosta je sobie życzyć,  by  takich  turniejó w  było więcej   i żeby 
uczestniczyły  w  nim  wszystkie szkoły z naszego  miasta. 

Wraz z Turniejem  Powiatowym  BRD odbył się konkurs  plastycz
ny, w którym  zaproponowano  dwa  tematy:  „Bezpieczna  droga  do 
szkoły"  i „Policjant w oczach  dziecka".  Spośród  prac  nadesłanych 
z gimnazjów najwyżej oceniono malunek  Anny Agac z Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie.  Prace uczniów ze szkół podstawowych  podzielo
no na dwie kategorie wiekowe.  W pierwszej  klasy  II 11 przyznano 
nagrody:  1. Alicj a Cieślar   SP2  Ustroń, 2. Karolin a Obracaj   Gór
ki Wielkie, 3. Mari a  Kania  SP3 Skoczów, 4. Anna  Mańczyk  SP2 
Ustroń. W kategorii  klas IVV I  przyznano nagrody:  1. Natalia  Soj
ka  Pogwizdów, 2. Anna  Klim a  SP3 Cieszyn, 3. Ali c ja Bąk  SP2 
Ustroń, 4. Marzena  Polaczek  Iskrzyczyn.  Wojsław  Suchta 

Wystawa  prac  konkursu  plastycznego.  Fot.  W.  Suchta 
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W ostatniej dekadzie  lutego w Beskidy zawitała zima, a opady  bywa
ły bardzo  intensywne. Śnieg sprawił wiele  frajdy dzieciom  i młodzie
ży, mniej kierowcom  i drogowcom.  Fot  W.  Suchta 

O E 
W

przypomina,  że wywóz odpadów  z poszczególnych  ulic  odbywa 

się  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miasta  o  utrzymaniu  porządku 

i czystości  oraz zgodnie z harmonogramem  dwa  razy w  miesiącu, 

a  nie  co  dwa  tygodnie.  W  sytuacji,  gdy  częstotl iwość  wywozu 

dla  danej  posesji  jest  za  mała,  to  możemy  wywieźć  odpady  na 

dodatkowe  telefoniczne  zgłoszenie  za  dodatkową  opłatą. 

Ponadto przypominamy, że w ciągłej sprzedaży, posiadamy  worki 

f irmowe oraz kubły  na śmieci.  Jednocześnie  informujemy, że  od 

1.01.2001  r.  odpady,  które  nie  są  w  kubłach  winny  być  tylko 

w  naszych  workach  f i rmowych,  które  nabyć  można  u  kierowcy 

ś m i e c i a r ki  lub  w  b u d y n ku  n a s z e go  P r z e d s i ę b i o r s t wa 

Komunalnego. 

Informujemy  również,  że  15.02.2001  r.  minął  termin  zapłaty 

pierwszej  raty  za  wywóz  odpadów  komunalnych  w  związku 

z  czym  osoby,  k tóre  nie  dokona ły  wpłaty,  pros imy  o  j ej 

niezwłoczne  uregulowanie. 

Prezes Zarządu mgr Alojzy  Sikora 

W  blokach  miyszkómy  już  piyńć  a  dwacet  raków,  tóż  na  tyn 
jubileusz  fundnyli  myse  z majom  siarom  nowe  meble,  a na  ściany 
ty  nowomodni  panele.  Trzeba  było  wszyć  ko  z  kuchy ni  wykludzić, 
a  stare  graty  wyciepać  na  ccipart. 

Nule  dybyście  widzieli,  co  tam  roztomaitych  ździorbów  byk)  ! 
Sam  żech  sie  ni  mag  nadziwić,  że  sie  tam  tela  pomieściło.  Łoto 
baji  kansik  na  dolni  półce  byl  kompot  z  rybiźli.  a  że  moja  baba 
dyckipisze  na  weku  dale  kiedy  zawarzuje,  lóż  żech  sie  dowiedziol, 
że  tyn  wek  stoi  w półce  piyńć  raków.  Też jubileusz.  Szkoda,  że  to 
nie  było  wino.  A maże  by  do  muzeum  wziyli  laki  stare  zawarzeliny, 
bo  teraz  już  isto  mało  kiery  w  wekach  zawarzuje. 

Pónclok  byl  po  teściu,  tóż  go  wyciepać  nie  szło.  a  escajg,  ca 
roz  na pore  roków  lobiodz  niego  jymy  musiał  zostać.  Stare  rogule 
też  żal  ji   było  wyciepać. 

Tak  se  myślym,  że  ludzie  majom  pa  chałupach  daista  mac 
ździorbów.  Ponikiere  sie  dzierży,  ba  sóm  po  łojcach,  abo 
slarzikach,  a ponikiere  ba  mogóm  sie  przidctć,  choć  mało  kiedy 
sie  przidąjam.  Ale  człowiek  na  stare  roki  je  już  taki  dziwaki.  Tóż 
da  nowych  mebli  dali  my  stare  graty  i żyjymy  dali.  Aji  w  blokach 
niejedyn  mo  rodzinny  skansyn.  Machnylech  rynkom  na  to,  ba 
czy  z  babom  wygrosz  ?

Z a r z ą d  M i a s t a  U s t r o n i a  4 3  4 50  Ustroń  Rynek  1 
zaprasza  do złożenia  ofert w  przetargu  nieograniczonym  na: 

Bieżące  utrzymani e dróg  i uli c  miejskich  i  powiatowych 
na  terenie  Ustronia 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Inwestycji  i  Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miasta  (pokój  nr 33) w godzinach  od  8.00  do 
15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierąjącąofertę, należy złożyć w  siedzibie 
zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  15.03.2001  r.  do 
godz.  10.00.  Koperta  powinna  być  oznaczona:  Przetarg  
bieżące  utrzymani e  dróg  tłuczniowych  w 2001  r. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami  mgr   inż. 
Andrzej   Siemiński  (tel.  8542567). 
Otwarci e ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pokój  nr 24), w dniu  15.03.2001  r .ogodz.  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. 

POZIOMO :  I)  czeska  wiosna,  4)  usterka,  6)  kot  z  pędzel
kami.  8)  przychodzi  do  woza,  9)  w  gwiazdozbiorze,  10) 
zawijają do portu,  11) spis, wykaz,  12) zjadły go psy  (mitol.), 
13) stop do wyrobu  magnesów,  14) natłuszczacz.  15)  oddział 
kawaleri i,  16)  na  okulary,  17)  samosąd  publ iczny, 
18) wierzba płacząca,  19) na pięciolinii,  20)  część  uprzęży. 

PIONOWO :  1) komediowy  bohater ze sztuki Fredry, 2) czap
ka  wojskowa,  3)  wyspa  bałtycka,  4)  duży  dęty  blaszany 
instrument,  5)  imię  męskie  z  Węgier,  6)  oficer  na  koniu.  7) 
alkohol  ze  śliwek,  11)  metropolia  brytyjska,  13)  polski 
producent  kuchenek.  14) broń  kowboja. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania hasła mi ja  14 marca b.r. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  numeru  6 
LUT Y Z MROZE M 

Nagrodę  30  zł  o t rzymuje  MAŁGORZAT A  RUCKA , 
z  Ustronia,  ul.  Fabryczna  8.  Upominki  od  firmy  MOKATE 
wylosowali:  Justyna  Gawłowska,  Bładnice  Górne  19;  Jerzy 
Kowalczyk, os. Cieszyńskie 3/49; Anna Bobula, os. Centrum 5/8. 
Zapraszamy  do  redakcji. 
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