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ZĄ B  W  ZĘBODOL E 
Rozmowa  z dr   Heleną  Badurą, 

lekarzem  stomatologiem 

Czy  powszechne  jest  dban ie  o  zęby,  zwracan ie  uwagi  na  to  co 
się je,  pi je, w  jak im  wieku  dzieci  zaczynają  jeść  słodycze? 
Z  pewnością  wygląda  to  bardzo  różnie.  Jest  grupa  pacjentów,  za
interesowanych  profilaktyką  i często  zadających  pytania  o  higienę 
jamy  ustnej,  stosowane  szczoteczki,  pasty,  żucie  gumy  bezcukro
wej  przez  dorosłych  i dzieci,  a j a  często  dodaję  informacje  doty
czące właściwego  sposobu  odżywiania.  Istnieje jednak  spora  licz
ba osób, które  nie przywiązują dostatecznej wagi do zabiegów  pro
filaktycznych  i w  niedostatecznym  stopniu  je  stosujących. 
W  poprzednim  systemie powszechnie dostępne  leczenie  w  szko
łach,  poradn iach   nie  było  niestety  na  odpowiednim  poziomie. 
Żeby  mieć  pewność,  że  p lomba  prze t rwa,  a  nasze  dzieci  nie 
będą  miały  próchnicy  t rzeba  było  chodzić  do  p rywatnych  ga
binetów  stomatologicznych.  Czy  obecnie  przeciętny  człowiek 
ma  dostęp  do  usług  stomatologicznych  na  wyższym  poziomie? 
Nie zgodziłabym  się do końca  z takim  stwierdzeniem.  To zależy  w 
którym  gabinecie  leczyło  się zęby. Obecnie jeśli  chodzi  o  leczenie 
podstawowe  w  gabinecie  stomatologicznym  to  odpowiedź  brzmi 
twierdząco.  Zakładanie  plomb  czy  usuwanie  złogów  nazębnych 
objęte jest  kontraktem  z Śląską  Kasą  Chorych.  Dzięki  możliwości 
dopłat  w  gabinecie,  któiy  ma  podpisany  taki  kontrakt,  zakłada  się 
wypełnienia,  które  nie  są  objęte  standardem  przez  Kasę  Chorych. 
Czy  t rzeba  mieć  sk ierowanie  od  lekarza  rodzinnego  żeby  móc 
leczyć  zęby  w  ramach  re fundac ji  kasy  chorych? 
Gabinety  stomatologiczne  takie  jak  mój,  które  mają  podpisany 
kontrakt  z kasą  chorych  są otwarte  dla  pacjentów  ubezpieczonych 
w  Śląskiej  Kasie  Chorych    obecnie  legitymujących  się  elektro
niczną  Kartą  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  (KUZ) .  Pacjent  ma 
możliwość  wyboru  lekarza  stomatologa  na  terenie  całego  woje
wództwa  śląskiego. Nie jest  się  więc  przypisanym  do  określonego 
rejonu.  Większość  moich  pacjentów  przychodzi  do  mnie  systema
tycznie  od  lat.  Są  między  nimi  również  osoby  z  okolicznych  bliż
szych  i  dalszych  miejscowości,  a  także  z  Górnego  Śląska.  Kasa 
chorych  obliguje  nas  do  tego  żeby  rejestrować  pacjentów  z  wy
przedzeniem.  Osoba  z  bolącym  zębem  zostanie  oczywiście  przy
jęta  w  tym  dniu,  w  którym  się  zgłosi,  jednak  zdarza  się,  że  trzeba 
trochę  poczekać  na swoją  kolej. 
A  j ak  to  wygląda  jeśli  chodzi  o  usługi  protetyczne? 
Z  roku  na  rok  zmieniają  się  zasady  jeśli  chodzi  o  leczenie  prote
tyczne. Na  początku  Śląska  Kasa  wprowadziła  punktację  dotyczą
cą  uzupełnień  protetycznych.  Pacjent  posiadał  pulę  punktową  na 

pięć  lat.  Kiedy  otrzymywał  protezę  o  mniejszej wartości  punktów 
mógł  w  ciągu  pięciu  lat  jeszcze  wykorzystać  pozostałe  punkty. 
Obecnie obowiązuje zarządzenie ogólnopolskie,  zgodnie z  którym 
pacjent otrzymuje tylko dwie protezy, niezależnie od tego czy obej
mują  one  pełne  uzębienie  w  szczęce  czy  żuchwie  czy  są  to  tylko 
uzupełnienia  częściowych  braków  zębowych.  Początkowo  kasa 
przewidywała  też wykonywanie koron  akrylanowych  i metalowych, 
obecnie jest  to już  nieaktualne.  Można  jeszcze  pacjentowi  zapro
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Inaugurac ja  s e z o nu  w  amf i teat rze.  Fot.  W.  Such ta 

POCZĄTEK SEZONU 
W  ostatnią  sobotę  w amfiteatrze  uroczyście  otwierano  letni  se

zon  artystyczny  w  naszym  mieście.  Dokonał  tego  burmistrz  Ire
neusz  Szarzeć  w obecności  wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta 
Stanisława  Maliny.  Na  sobotnie  występy  Mariana  Makuli  oraz 
zespołów  „Śląskie  Szwagry"  i  „Ciotk i  Berty"  przyszła  publicz
ność,  lecz  szczerze  mówiąc,  tłoku  nie  było.  W  piątek  cały  dzień 
lalo  i  w  sobotę  pogoda  była  niepewna.  Jeszcze  raz  dał  znać  o 
sobie  brak  zadaszenia  w  amfiteatrze.  Pomimo,  że  tego  wieczoru 
do  amfiteatru  wstęp  był  wolny,  kto  się  na  to skusi  przy  kapryśnej 
aurze. 

W  lipcu  w  każdy  weekend  w  amfiteatrze  zapowiadane  są  wy
steępy.  W  sierpniu  czeka  nas  koncert  Eleni  i  Krzysztofa  Kraw
czyka,  wybory  Miss  Wakacji,  gri l lowanie  country  i  oczywiście 
Dni  Ustronia  z  Ustrońskimi  Dożynkami  25  sierpnia. 

WYSTAWA PSÓW 
7  lipca  o godz.  10.00  na  sta

dionie  K S  Kuźnia lnżbud  od
będzie  się  XXVII I  Beskidzka 
Wys tawa  Psów  Rasowych, 
która  po  raz  czwarty  zorgani
zowana  zostanie  w  Ustroniu. 
Miłośnicy  czworonogów  będą 
mogli  podziwiać  przedstawi
cieli  ponad  130  ras.  (agw) 

.  ALMIt J 
SKU P  Z Ł O M U 

I METALI KOLOROWYCH 
zaprasza 

NAJWYŻSZE  CENY  SKUPU 
W  REGIONIE 

przyjdź,   zobacz,   sprawdź 
43450 Ustroń , ul. Fabryczn a 7 
t e l . / f a x :  8 54  40  37 
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ZĄ B  W  ZĘBODOL E 
(dok. ze sir. 1) 

ponować  sztuczne  zęby  do  protezy,  które  są  lepszej jakości    za
zwyczaj  produkcji  zagranicznej,  za  dopłatą  za  każdy  ząb. 
Czy  dużo  osób  korzysta  z  takich  form  profi laktyki  j ak  lako
wanie  zębów  dzieciom  i f luoryzacja? 
Staram się na bieżąco  informować pacjentów, że dzieci do lat ośmiu 
objęte są przez Kasę Chorych  bezpłatnym  lakowaniem  zębów  szó
stych. Dzięki  Radzie  Miasta  w Ustroniu  dzieci  od  ósmego do  pięt
nastego  roku  życia  również  mogą  mieć  lakowane  zęby.  Jest  też 
możliwość  lakierowania  zębów  stałych,  które  Kasa przewiduje  do 
osiemnastego  roku  życia,  zgodnie  ze  wskazaniami  medycznymi, 
np.  kiedy  szkliwo  zębów  nie  jest  zbyt  dobrze  zmineralizowane 
i występuje stosunkowo  duża  skłonność  do  próchnicy. 
Parodontoza  to  zmora  wielu  osób.  Jak ie  mogą  być  jej  przy
czyny,  ob jawy  i  skutk i? 
7o jedno  ze schorzeń  przyzębia,  których jest  wiele.  Dotyczy  struk
tur  utrzymujących  ząb  w  zębodolc.  Obecnie  są  to  po  próchnicy 
zębów najczęściej występujące zmiany chorobowe w obrębie jamy 
ustnej. Stąd mówi się coraz częściej o zapobieganiu  i leczeniu  cho
rób  przyzębia.  Nie  znana jest  do  końca jeszcze  etiologia  różnych 
postaci chorób przyzębia,  nie ma  więc  również skutecznego  lekar
stwa  na  ten  rodzaj schorzenia jamy  ustnej. Zabiegi,  które  stosuje
my  prowadzą  do  hamowania  procesu  chorobotwórczego  i  jego 
ograniczenia. Najważniejsza jest znowu  profilaktyka  higiena jamy 
ustnej, spożywanie pokarmów  bogatych w wapń, fosfor i witaminy 
oraz odpowiedni  tryb życia. Stres może  być jedną  z przyczyn  cho
roby. Zdarzają się niestety  również skłonności genetyczne.  Bardzo 
ważnym  zabiegiem jest  systematyczne  usuwanie  kamienia  nazęb
nego  czy  w  ogóle  wszelkich  złogów  nazębnych  w  gabinecie  sto
matologicznym.  Jeszcze  w zeszłym  roku  Kasa Chorych  przewidy
wała  ten  zabieg  dwa  razy  w  ciągu  roku.  Obecnie  można  to  zrobić 
tylko raz  i u większości  pacjentów  to wystarcza,  lecz u  niektórych 
z większą  skłonnością  do osadzania  się złogów    nie. 
Al e ponieważ istotne  jest systematyczne usuwanie osadu, to jesz
cze jeden  powód  żeby  systematycznie  odwiedzać  dentystę. 
Mam  wielu  pacjentów,  którzy  regularnie  przychodzą  do  gabinetu 
w celu badania  kontrolnego jamy  ustnej, bo tak staram się ich  przy
zwyczaić,  żeby  nawet  jeśli  nie  zauważają  żadnego  ubytku  w  zę
bach  czy  innego schorzenia  przychodzili  dwa  razy w  roku. Jeśli  za
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uważam,  że  jest  osad  czy  kamień  nazębny,  informuję  pacjenta 
o  konieczności  i możliwości  jego  usunięcia. 
Kiedyś  nie  przywiązywano  do  tego  wagi,  ale  ostatnio  istnieje 
podobno  tendencja,  żeby  jak  najwcześniej  wypełniać  miejsca 
powstałe  po  usuniętych  zębach,  dzięki  czemu  można  uniknąć 
niepotrzebnych  zmarszczek  i obwisłych  policzków. 
Estetyka  i  kosmetyka  są  bardzo  ważne,  lecz  ważne  jest  również 
poinformowanie pacjenta o negatywnych skutkach dla narządu  żucia 
z powodu  nieuzupełnionych  braków zębowych. Zgryz ulega  zmia
nie  obniża  się, zęby  przesuwają  się w  różnych  kierunkach  dążąc 
do  wzajemnego  kontaktu  i wreszcie  może  dojść do  zmian  choro
bowych  w obrębie  stawów  skroniowożuchwowych.  Po  usunięciu 
większej  ilości  zębów  bez uzupełnienia  zaistniałych  braków  może 
również przecież dojść do dysfunkcji żucia, a co za  tym  idzie  pro
blemów  z układem  pokarmowym.  Są  ubytki  zębowe,  które  można 
uzupełniać  tzw.  uzupełnieniami  protetycznymi  stałymi,  które  ce
mentuje  się w jamie  ustnej  na  stałe.  Inne  uzupełnia  się  protezami 
zębowymi  ruchomymi, które można wyjmować z jamy ustnej. Każ
da proteza  bez względu  na  rodzaj zużywa  się,  więc  musi  być  wy
mieniana.  Informuje  się  o  tym  pacjenta,  który  otrzymuje  uzu
pełnienie  protetyczne.  Protezy  ruchome  robione  na  kasę  choiych 
to  tzw.  protezy  osiadające. Wskazane jest  raz  na  pięć,  sześć  lat  je 
wymienić,  nawet  wtedy  jeśli  nie  wiąże  się  to  z  usunięciem  kolej
nych zębów.  I to pacjent ma zagwarantowane  przez Kasę  Chorych. 
Przeciwnicy  reformy zdrowia  twierdzą,  że ponieważ  nie  funk
cjonują  szkolne gabinety  stomatologiczne,  postępuje  zaniedba
nie  uzębienia  dzieci  w  Polsce. 

Gabinety szkolne zostały zlikwidowane,  ponieważ po reformie cala 
stomatologia  została  sprywatyzowana.  Kasa  Chorych  wprowadza 
dodatkowe programy obejmujące leczenie zębów u dzieci, np. obec
nie  proponuje  program  „Próchnica". 
Z  wykazu  zabiegów  refundowanych  przez  kasę  chorych  zo
r ientowałam  się, że  każdy  kto  nie  ma  poważniejszych  proble
mów, przychodząc  regularnie  do stomatologa  jest w stanie  dbać 
o  swoje zęby  nie  wyda jąc  na  to  dodatkowych  pieniędzy. 
Jeżeli jama  ustna nie jest zaniedbana  i zęby nie wymagają  specjali
stycznych  zabiegów  to jest  możliwe. 
IJrząd  Miasta  wiele funduszy przeznacza  na działania  prozdro
wotne,  również  te związane ze stanem  uzębienia  ustroniaków. 
Na  co  mieszkańcy  Ustronia  mogą  jeszcze  liczyć w  tym  roku? 
Od  maja do  końca sierpnia  na terenie  Ustronia  w wybranych  gabi
netach  stomatologicznych  dzieci  od  ósmego  do  piętnastego  roku 
życia  mogą  mieć  zęby  lakowane.  Wcześniej  pi"zeprowadzano  ba
danie, dzięki  któremu  chcieliśmy  ustalić,  które dzieci  mają  próch
nicę. Dzieci, które poddały się temu badaniu  próbowaliśmy  zachę
cić  do systematycznego  odwiedzania  stomatologa. 
Czy  nadal  mężczyźni  niezbyt  chętnie  i dość bojaźliwie  odnoszą 
się  do  wizyty  u  stomatologa,  podczas  gdy  kobiety  podchodzą 
do  tego  o  wiele  spokojnie j? 
Z  mojej praktyki  wynika,  że panie są odważniejsze, może  wytrzy
malsze na ból, bardziej też chyba  zwracają  uwagę  na stan  swojego 
uzębienia. Ale  również  wielu  panów  nie stroni  od  wizyt w  gabine
cie  i systematycznie  leczy  zęby. Nie jestem  lekarzem,  który do  le
czenia  zachowawczego  zębów  proponuje znieczulenie,  ponieważ 
nie ma  się wtedy  pełnej  kontroli,  a mimo  tego  mam  wielu  pacjen
tów,  którzy  dają  sobie  z  tym  radę.  Dopiero  kiedy  sama  siedzę  na 
fotelu dentystycznym  uświadamiam sobie jak bardzo dzielni są moi 
pacjenci,  dlatego jestem  dla  nich  pełna  podziwu. 
Dziękuję  Pani  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

TO I OWO 
O  L  I 

Najbiedniejszą  wioską  Śląską 
Cieszyńskiego  w  okresie  mię
dzywojennym  była  zaolziańska 
Łomna Górna. Używała  pieczę
ci  bez napisu.  W  1900  r.  wpro
wadzono  pieczęć  „Gmina  Gór
na  Łomna'\  Obecnie  wieś  leży 
w  Czechach. 

Muzeum  Beskidzkie  w  Wiśle 
zostało otwarte  w  1965 r. Zało
żył  j e  Andrzej  Podżorski,  któ
rego imię placówka nosi dzisiaj. 
Obecna szefowa placówki Mał 
gorzata  Kieręś  realizuje  ideę 
„muzeum  żywego". 

Na jwyższą  część  Wzgórza 
Zamkowego  zajmował niegdyś 
zamek  górny.  W  latach  90.  ar
cheolodzy  odsłonili  pod  ruina
mi potężną wieżę, tzw. ostatecz
nej obrony. Nie jest  udostępnia
na do oglądania  turystom. 

Na  starym  cmentarzu  w  Koń
czycach  Małych  znajduje  się 
mogi ła,  w  której  spoczywa 
trzech  polskich  żołnierzy,  któ
rzy  polegli  w  styczniu  1919  r. 
odpierając czeski  najazd. 

Około 600 osób jest związanych 
z  mchem  śpiewaczym  w  gole
szowskiej  gminie.  Działa  tam 
10  chórów. 

Chór  „Echo"  w  Zebrzydowi
cach działa od  1936 r. Został  za
łożony  przez  Towarzys two 

Śpiewacze  o  tej  samej  nazwie. 
Jest  laureatem  wielu  nagród, 
nagrał  kompakt  i kasetę z  kolę
dami  i pieśniami  religijnymi. 

Towarzystwo  Śpiewacze  „Lut 
nia"  w  Stłumieniu  liczy  ponad 
80  lat. Jest  kulturalną  wizytów
ką stolicy  „Żabiego  Kraju". 

Położone  w  kotlinie  Piotrówki 
Marklowice  Górne  należą  do 
najstarszych wsi na Śląsku  Cie
szyńskim. W spisie dziesięcin są 
wymienione  w  1305  r.  (nik) 



KRONIK A  MIEJSK A 
Nowożeńcy: 

Kami la  Rogowska  z  Ustronia  i  Dar iusz  Rzeszut  z  Jastrzębia
Zdroju 
Anna  Trębacz  z Ustronia  i Grzegorz  Szadorski  z  BielskaBiałej 

Od  13 do  14  lipca  w ustrońskim  amfi teatrze odbędzie  się  „Festi
wal  Dobrej  Nowiny".  W  programie  Festiwalu  przewidziano  na
bożeństwa  ewangel izacyjne,  koncerty  zespołu  Missio  Musica, 
zespołu  dziecięcego  „Mał a  Armia  Boża",  oraz zespołu  z  Jastrzę
bia.  W  ramach  programu  misji  „Now a  Nadzie ja"  z  Ustronia  bę
dzie  można  usłyszeć  świadectwa  ludzi  wyzwolonych  z  nałogów. 
Odbędzie  się  też  specjalny  program  dla  dzieci,  a  w  nim    pieśni, 
lekcja  bibli jna  oraz  konkursy  z  nagrodami. 

KRONIKA  POLICYJNA 

24.06.2002  r. 
O godz.  16.10 mieszkaniec  Byto
mia  zgłasza,  że z  niczamkniętego 
pokoju  w  ośrodku  wypoczynko
wym  skradziono  mu  telefon  ko
mórkowy. 
25.06.2002  r. 
O  godz.  9  mieszkanka  Ustronia 
zgłasza kradzież  radioodtwarzacza 
z samochodu  peugeot  zaparkowa
nego  na  os.  Manhatan.  Złodzieje 
wybili  szybę w  samochodzie. 
26.06.2002  r. 
0  godz.  0.15  na  ul.  Ks.  Kojzara 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca KędzierzynaKoźla kierują
cego seicento. Wynik badania  1,48 
1 1,46  prom. 
26.06.2002  r. 
O godz. 21.10 mieszkanka  Ustro
nia  zgłasza  uszkodzenie jej  citro
ena  na  ul.  Traugutta  przez  inny 
samochód.  .Sprawca  odjechał,  ale 
dzięki  świadkom  ustalono  jakim 
jechał  samochodem. 
26.06.2002  r. 
O  godz.  21.20  wszczynającego 
awantury  domowe  nietrzeźwego 
mieszkańca Ustronia przewieziono 
do  izby zatrzymań  w Cieszynie. 
27.06.2002  r. 
O  godz.  21.20  na  ul.  Lipowskiej 
mieszkańcy Górek Wielkich, jeden 

STRA Ż  MIEJSK A 

24.06. 2002  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano  na  osiedlu  Manhatan  w 
sprawie  zakłócania  porządku  pu
blicznego  przez  nietrzeźwego 
mężczyznę. 
25.06.2002  r. 
Zlecono wywiezienie  bezpańskie
go psa do schroniska w Cieszynie. 
Pies ten od kilku dni przebywał  na 
terenie jednego z domów  wczaso
wych  na  Zawodzili. 
25.06.2002  r. 
Na wniosek mieszkańców  interwe
niowano przy ul. Fabrycznej, gdzie 
został wysypany stary asfalt z prze
znaczeniem do utwardzenia grunto
wej drogi. Ustalono właściciela  te
renu  i asfalt został  rozplantowany. 
26.06.2002  r. 

Przeprowadzono kontrolę porząd
kową  w Hcrmanicach  i  Nicrodzi
miu.  M.in.  sprawdzano  rachunki 
za wywóz  nieczystości. 
27.06.2002  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu Ochrony Środowiska  Urzę
du  Miasta  przeprowadzono  wizję 
lokalną  na  Manhatanie  odnośnie 
wypuszczania psów bez opieki. Po 
rozmowie z mieszkańcami  ustalo
no, że jeden z psów jest  bezpański 
 zabrano go do schroniska w Cie
szynie. Ustalono  i przeprowadzo

kierujący  fiatem  tipo,  drugi  audi 
A3, zderzyli  się  lusterkami.  W ta
kich  zdarzeniach  trudno  ustalić 
winnego.  Obu  kierowców  ukara
no  mandatem. 
28.06.2002  r. 
Rano mieszkanka Ustronia zgłasza 
kradzież seicento z parkingu na os. 
Manhatan. 
28.06.2002  r. 
O godz.  13.30 zgłoszenie kradzie
ży w Szpitalu  Reumatologicznym. 
Lekarka  nie  zamknęła  swego  ga
binetu  i skorzystał  złodziej  krad
nąc  torebkę  z  pieniędzmi  i doku
mentami. Dokumenty jeszcze tego 
samego  dnia  odnaleziono  w  Mi
kołowie. 
28.06.2002  r. 
0  godz.  20.15  mieszkańcy  Li 
powca  zawiadamiają  policje,  że 
na  ul.  Bernadka  wpadł  do  rowu 
1  przewrócił  się samochód  cięża
rowy  przewożący  beczki  z  pi
wem.  Kierowca  zbiegł.  Gdy 
go  odnaleziono  był  nietrzeźwy. 
Badanie  wykazało  2,04  i  2,17 
prom.  Pobrano  również  krew  do 
badania. 
28.06.2002  r. 
O godz.  10.35 mieszkanka  Ustro
nia  zgłasza  kradzież  siatki  ogro
dzeniowej  i  słupków.  Szybko 
ustalono  sprawcę  kradzieży,  któ
ry  siatkę  i  słupki  przywiózł  do 
skupu złomu.  (ws) 

no  rozmowy  z  właścicielami  kil 
ku psów. które biegały po osiedlu. 
Przeprowadzono  rozmowę  z  Za
rządem  Spółdzielni  Mieszkanio
wej  i omówiono  wspólne  zasady 
przeciwdziałania  bieganiu  psów 
bez opieki  po  osiedlu. 
28.06.2002  r. 
Wspólnie z policją  interweniowa
no  w  Polanic,  gdzie  nad  Wisłą 
młodzież  rozbiła  dwa  namioty  i 
przez  całą  noc  głośno  się  zacho
wywała.  Na miejscu  wylegitymo
wano  czworo  młodych  ludzi   jak 
się okazało  przyjechali z Żor. 
29.06.2002  r. 
Zabezpieczenie  do  czasu  przyby
cia policji miejsca kolizji na skrzy
żowaniu  ulic  Grażyńskiego  i  3 
Maja,  gdzie  samochód  uderzył 
w drzewo.  (agw) 

  ul. Długa  40 
oferuje'
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  wieże:  Daewoo 3 CD pro A3, Phillips FW 372C, 

AIWA XRN 21, Technics 4EL  o

  magnetowidy  Sharp VCB322N, JVC HRDX 
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70, Grundig GV45

  pralk i  Privileg  1101, Miele

  zmywarki:  AEG, NEFF
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Życzenia  od  Równicy.  Fot. W.  Suchta 

USZCZKNĄĆ TEGO PIĘKNA 
21 czerwca w ustrońskim  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  miała 

miejsce  niecodzienna  uroczystość.  Tłumnie  zgromadzeni  goście 
przyszli  w tym dniu na wernisaż wystawy  Bogusława  Heczki  zor
ganizowanej z okazji  75.  rocznicy  urodzin  mistrza.  Mistrz  z  tym 
określeniem jubilat  zetknął się tego dnia  i wieczoru jeszcze  wielo
krotnie, aczkolwiek jego wrodzona  skromność jakby  nie do  końca 
pozwalała  mu  się  nim  cieszyć.  Natomiast  na  pewno  ucieszyły  go 
życzenia płynące z głębi  serca,  które stojący w długiej kolejce  go
ście złożyli  mu  po oficjalnym otwarciu  wystawy. 

Z  życzeniami  dla jubilata  przybyli  przedstawiciele  władz:  prze
wodnicząca  Rady  Miasta  Emilia  Czembor,  zastępca  burmistrza 
Jolanta  KrajewskaGojny, zastępcy przewoduiczącego Rady Mia
sta,  przewodniczący  Komisji  Kultury  RM  Stanisław  Mal ina.  Na 
uroczysty  wernisaż  przybyli  również  ks.  kanonik  Antoni  Sapota 
i ks. dr  Henryk  Czembor.  Zjawil i  się  też oczywiście  przedstawi
ciele  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" .  Mistrz  otoczony  był 
najbliższą  rodziną,  w  Muzeum  zjawili  się  przyjaciele,  sąsiedzi 
i znajomi jubilata  z bliska  i z daleka,  nawet  z  Zaolzia. 
  Dorobek  artystyczny  naszego  Jubilata jest  przeogromny    tworzy 
przecież ponad  pół  wieku   mówiła  Lidi a  Szkaradnik.   Te  piękne 
akwarele  oraz znajdujące się  tu  w  mniejszości  grafiki  uwrażliwiają 
nas,  zaspokajają nasze  potrzeby  estetyczne,  ale  również  są  antido
tum  na  nostalgię  za  tym  co  minęło.  Bogusław  Heczko jest  twórcą 
docenianym.  Otrzymał  Złotą  Odznakę  za  Opiekę  nad  Zabytkami, 
oraz najwyższe wyróżnienie na ziemi cieszyńskiej  Srebrną  Cieszy
niankę.  Można powiedzieć,  że jest  ambasadorem,  popularyzatorem 
beskidzkiego piękna gdzieś daleko, poza Śląskiem Cieszyńskim.  (...) 

Prace B. Heczki pokazywano wielokrotnie na wystawach.  Pierw
szą zorganizowano  ponad 40  lat  temu  w Zakładowym  Domu  Kul
tury „Kużnik" . Najwięcej wystaw artysty odbyło się w ramach  Ty
godnia  Kultury  Beskidzkiej.  Pięć  lat  temu  z  okazji  70  urodzin  B. 
Heczki  w  gościnnym  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  odbyła  się 
wystawa  prac artysty.  W  ciągu  tych  lat,  które dzielił  między  twór
czość, obecność  w  życiu  kulturalnym  miasta  i rodzinę, jego  prace 
wystawiano  też  w  wielu  krajach  świata.  Miał  wystawy  autorskie 
i  indywidualne  we  Francji, Niemczech,  Włoszech  i na  Węgrzech, 
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dwukrotnie  jego  prace  znalazły  się  na  światowej  wystawie  w  ja
pońskiej  Osace.  Uczestniczył  w zbiorowej  wystawie  w  Belgii. 

Od  piętnastu  lat  w  domu  artysty  istnieje  „Galeria  na  Gojach", 
w  której  znajduje się  stała ekspozycja  prac  B.  Heczki. 
  Mówimy  o  Bogusiu  mistrzu, artysto, mówimy  o jego  twórczości, 
że  to jest  sztuka  przez duże  „S"   a on  tego nie  lubi, on  woli,  żeby 
go  nazywać  dokumentalistą,  kronikarzem,  bo jaki  on  tam  artysta, 
on jest  kronikarz  Beskidów,  dokumentalista  i przy  tym się upiera  
spierał  się  z jubilatem  jego  przyjaciel  Zbigniew  Niemiec.    (...) 
Bogusiu!  Nie  jesteś  kronikarzem,  jesteś  artystą,  a  jeżeli  tego  nie 
rozumiesz, to znaczy, że nie rozumiesz malarstwa Bogusława  Heczki. 

Po  wernisażu  w  Muzeum  odbył  się  w  Casablance  „Benefis  Bo
gusława  Heczki".  Prowadziła  go  Danuta  Koenig,  a  wspominali 
wspólne  przeżycia  przyjaciele z dawnych  i nowych  lat. Wiersz  na 
cześć jubilata  napisał  Andrzej  Piechocki,  który  wraz  z Z.  Niem
cem  przeprowadził  kwiz o jubilacie.  Nagrodami  były akwarele  B. 
Heczki.  Śpiewała  i recytowała  „Równica".  Lata wiślańskie  wspo
minał  Jan  Krop.  Na  okarynie  i skrzypcach  grał  Benedykt  Sie
kierka.  W  stroju  regionalnym  ze  specjalnie  na  okazję  jubileuszu 
przygotowaną  gawędą  wystąpiła  L.  Śzkaradnik.  Kilk a  anegdot 
o  mistrzu  jubilacie  opowiedział  Włodzimierz  Gołkowski.  Pod
czas tych  wszystkich  atrakcji  Karol  Kubala  malował  portret  jubi
lata.  Śam  B.  Heczko  chętnie  dzielił  się wspomnieniami,  żartował, 
w ogóle  był w  formie do  końca  tego  pełnego  wrażeń  wieczoru. 

Portret  jubilata  wykonał  K. Kubala.  Fot.  W.  Suchta 

Poprosiłam jubilata  o  krótką  rozmowę. 
Dlaczego  akware la? 
To szybka technika,  która nie znosi  żadnych  przemęczeń,  nakłada
nia kolorów.  Kolor powinien  być  lekki, ciepły, dający oddech,  dla
tego też akwarela jest  taka trudna. Nie ze wszystkiego jestem  zado
wolony.  Ludziom  się  podobają  moje  prace  i ja  im  wychodzę  na 
przeciw.  Samo przebywanie  na łonie  przyrody  daje dodatkową  sa
tysfakcję, mam  spokój, mogę  delektować  się  otoczeniem. 
Czy  nadal  tworzy  Pan  również  graf ikę? 
Mam swoje graficzki w kalendarzach.  W grafice robię  dokumenta
cję. Zrobiłem  cykl  „Jaworzynka",  ostatnio  cykl  „Wisł a  z  lat  70.". 
Nigdy nie pozbywałem  się szkiców,  wszystkie  zachowałem.  Teraz 
mogę je  wykorzystać. 
Wiele  osób  od  lat  fascynuje się  Pana  malarstwem... 
Mam  taki krąg ludzi już od  lat,  jeszcze z czasów wiślańskich.  Stale 
o  mnie  myślą,  przyjeżdżają  przy  okazji  różnych  imprez,  jest  już 
u nich  sporo  moich  obrazów.  1  to  bardzo  dopinguje,  że  się  ludzie 
interesują  moimi  obrazami,  że są osoby,  którym  z nimi  dobrze. 
Wiele  z  miejsc  przedstawionych  na  Pana  obrazach  zmieniło 
się  niestety  bezpowrotnie... 
Jak rysowałem  stare chatki  w  Istebnej, Jaworzynce, w Wiśle,  zapa
chy,  dzieci  w  oknach,  te  nagrzane  w  słońcu  szyndzioły,  wszystko 
miało swój klimat, zapach  i było dla mnie bardzo ciekawe. Jesień  
złoto  na  ziemi,  złoto  w  górze  i jeszcze  słońce  w  tym...  Tak jak  na 
Bukowej  w  Wiśle,  człowiek  stąpał jakby  po  złocie.  Człowiek  na
wet  nie jest  w stanie uszczknąć  tego piękna.  To jest  inne  po  nama
lowaniu.  Przychodzi  zawód, że na obrazie  to nie jest  aż tak  piękne, 
jak  było w rzeczywistości.  Chciałoby  się w tych  obrazach jak  naj
więcej  tego  piękna  zawrzeć,  a  to  się  zasadniczo  nie  udaje. 
Lekcja  pokory... 
Malućki  się  wejdzie,  malućki  się  wyjdzie  i  jedynie  podładuje  się 
swoje  akumulatory. 
Dziękuję  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska Jubilatowi  grał  B. Siekierka.  Fot. W.  Suchta 
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W zatokach  mieszczą  s ię  dwa  autobusy.  Fot.  W.  Suchta 

NOWE  PRZYSTANK I 
Od  16 czerwca  zupełnie  inaczej  wygląda  komunikacja  autobu

sowa  w  Ustroniu.  Powstały  nowe  przystanki,  a  żaden  autobus  nie 
wjeżdża już na rynek, który był głównym  przystankiem  w  Ustroniu 
od  kilkudziesięciu  lat.  Zapytałem  burmistrza  Ireneusza  Szarca, 
czy sporo było protestów związanych z nowymi  przystankami,  czy 
mieszkańcy  interweniowali  w  Urzędzie  Miasta,  a z drugiej  strony 
jak burmistrz ocenia funkcjonowanie nowych zatok  autobusowych. 
1. Szarzeć  powiedział: 
  Sądzę, że  fakt,  iż nowe  zatoki  autobusowe  przygotowane  i odda
ne do użytku  były stosunkowo  wcześnie,  spowodowało,  że  miesz
kańcy korzystający z komunikacji autobusowej byli do zmiany  przy
gotowani.  Wcześnie  zaczęliśmy  dokonywać  ustalenia  z  przewoź
nikami, czyli z Transkomem  i PKS, ażeby w momencie  przeniesie
nia przystanków można było korzystać z nowych zatok.  Wyprowa
dzenie  autobusów  z rynku jest  zgodne  z programami  wyborczymi 
większości  ugrupowań  startujących w  wyborach  do  Rady  Miasta. 
Konsekwentnie  to  realizowaliśmy  poprzez  budowę  parkingu  przy 
Savii,  ronda  na  skrzyżowaniu  ulic  Daszyńskiego  i  Cieszyńskiej, 
wreszcie  poprzez  budowę  zatok  autobusowych  doszliśmy  do  wy
prowadzenia  autobusów  z  rynku.  Oczywiście  korzystający  z  ko
munikacji  autobusowej  musieli  się  przestawić.  Odległości  przy
stanków nie są jakąś dużą przeszkodą, chociażby porównując przy
stanki w Wiśle, czy Cieszynie gdzie znajdująsię na obrzeżach  miast 
i  funkcjonują. Pojedyncze  głosy  sprzeciwu  pojawiają  się,  przede 
wszystkim  dotyczące  komunikacji  lokalnej.  Myślę  jednak,  że  po 
początkowych kłopotach nowe miejsca przystanków zostaną w pełni 
zaakceptowane,  zwłaszcza,  że  przystanki  te mają w głównej  mie
rze służyć młodzieży  szkolnej  i są zlokalizowane  blisko szkól.  Do
tychczasowe  funkcjonowanie  przystanków  nie  budzi  wątpliwości 
przewoźników,  także  większości  pasażerów.  Nie  było  większych 
protestów,  zdecydowanie  krytycznych  uwag  co  do  funkcjonowa
nia. Zatoki  są pojemne, mieszczą  się w nich  dwa autobusy,  system 
nic  wymaga  więc jakichś  generalnych  zmian.  Pozostaje  problem 
zatoki  do wysiadania  na ul Grażyńskiego przy stacji Ustroń  Zdrój. 
Może  uda się  tam  zatokę  zrobić  w  przyszłym  roku.  Notował: (ws) 

BETON PO RAZ DZIESIĄTY 
14  lipca  odbędzie  się  X  Otwarty  Turniej  Koszykówki  „Beton" 

zorganizowany  przez Towarzystwo  rekreacyjnoSportowe  „Siła" 
w Ustroniu. Zawody zostaną  rozegrane na ustrońskim  Rynku.  Będą 
mecze,  Konkurs  Betonowego  Wsadu    konkurs  wsadów  do  ko
sza,  Betonowa  Trójka    konkurs  rzutów  „za  trzy",  siłowanie  na 
rękę o tytuł  Człowieka  z  Betonu,  muzyka  na żywo.  Przewidywa
na  pula  nagród  4000  zł.  Drużyny  (35 zawodników)  należy  zgła
szać na  kartkach  pocztowych,  telefonicznie  lub  Internetem  do  12 
lipca:  Urząd  Miasta  Ustroń  43450  Ustroń,  Rynek  1, z dop.  „Be
ton  2002",  tel.  (033)  854  35  71;  email:  beton@ustron.nl 

Wpisowe 40  PLN  na miejscu  przed  turniejem. Tradycja  „Beto
nu"  oraz  cenne  nagrody  przyciągają  zawodowców  oraz  amato
rów,  co  gwarantuje  wysoki  poziom  zawodów.  Wielu  kibiców 
(ustroniaków  jak  i wypoczywających  w  naszym  mieście)  śledzi 
stojące na wysokim  poziomie  rozgrywki.  Organizatorzy 

USTROŃ NA ANTENIE 
4  lipca  o godz.  18.30  w  telewizji  Regionalnej  Katowice  zosta

nie wyemitowany  50 minutowy  program  promujący Ustroń.  Pro
gram  powstał  z  inicjatywy  TV  Katowice  przy  współpracy  Urzę
du  Miasta  Ustroń  pod  redakcją  Ewy  Slezak.  Redakcja  TV  Kato
wice  przesłała  atrakcyjną  ofertę  realizacji  programu  „Weekend 
w...",  proponując niezwykle  korzystną  cenę 4000  zł  brutto  za  50 
minut  audycji.  Widząc  szansę  na  promocję  miasta  Urząd  Miasta 
podpisał  stosowną  umowę  na  realizację. 

Zdjęcia do programu  kręcono 29  i 30  czerwca.  7 osobowa  eki
pa  telewizyjna  z  pracownikiem  Urzędu  Miasta  ds.  promocji  sta
rała się zarejestrować na taśmie największe atrakcje Ustronia,  cha
rakterystyczne  miejsca  oraz  przedstawić  mieszkańców  miasta. 

Mistrz  akwareli  Bogusław  Heczko  maluje  przed  kamerą  pej
zaż przedstawiający widok  Zawodzia,  Bukowej  i Skalicy.  W  pro
mocyjnym  filmi e poruszono aż  15 tematów.  Pokazano m.in.  kom
pleks  uzdrowiskowy  na Zawodzili,  z pełną  ofertą dla  kuracjuszy, 
z  zabiegami,  basenami  itp.;  Czantorię  z  kolejką  i torem  sanecz
kowym;  Park  Leśny  na  Zawodziu,  który  wprawdzie  zostanie 
otwarty  dopiero  13  lipca,  lecz już  można  było  pokazać  go  na  fil 
mie; górę  Równicę; poligon  paint balia na Zawodziu; ścieżkę  przy
rodniczoleśną  Skalica;  staw  kajakowy.  Ekipie  realizującej  fil m 
towarzyszył  wszędzie  Ustrońiaczek,  który  oprowadzał  po  mie
ście.  Będzie  też  na  pewno  obecny  na ekranach  telewizorów. 

Z  serii  „Weekend  w..."  w najbliższej okolicy  Ustronia  powstał 
już  i został wyemitowany  program  o  Brennej. Którzy jeszcze  nasi 
sąsiedzi wybiorą  tę drogę  promocji  na razie nie wiadomo,  (agw) 

C  > 

W  dawnym 
V  / 

Widokówka  wydana w okresie międzywojennym  przedstawia
jąca  centrum  Ustronia. 

Warto  wiedzieć,  że  w  latach  20.  i 30.  ubiegłego  wieku  na  po
siedzeniach  Wydziału  Gminnego  w  Ustroniu  wielokrotnie  deba
towano  nad  planami  rozwoju  miejscowości.  Przykładowo,  na 
posiedzeniu  w  dniu  13 stycznia  1928  r.  radni  rozpatrzyli  projekt 
perspektywicznej  rozbudowy  Ustronia  i uchwalili  plan  inwesty
cji w gminie na najbliższe  lata.  Przewidziano  wtedy budowę  elek
trowni,  wodociągu,  kanalizacji,  szkoły  ludowej,  budowę  drogi 
na  Równicę,  mostku  przez  Bładnicę  na  rynku,  remizy  strażac
kiej,  łaźni  publicznej  i  targowiska. 

Z  kolei  5 czerwca  1936  r.  radni  zapoznali  się  z  opracowanym 
przez Śląski  Urząd  Wojewódzki  planem  regulacyjnym  południo
wego  stoku  Jaszowca.  Uchwalili,  aby  wyłożyć  go  do  wglądu  i 
zaopiniowania  przez  mieszkańców  oraz  wszystkich  zaintereso
wanych  właścicieli  gruntów.  Niestety,  kryzys  gospodarczy,  a 
przede  wszystkim  wybuch  drugiej  wojny  światowej,  uniemożli
wił y  podjęcie realizacji  niektórych  planowanych  wówczas  inwe
stycji.  Zachowały  się  protokoły  posiedzeń  Wydziału  Gminnego 
w Ustroniu,  które znajdują się w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 
oraz  w  Archiwum  Państwowym  w  Cieszynie,  a  ubiegłym  roku 
wydano  na  ten  temat  publikację  pt. „Dzieje  Wydziału  Gminnego 
w  Ustroniu  w  latach  1861    1939".  Lidi a  Szkaradnik 
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POŻEGNANI E  FILI I 
21  czerwca  ostatni  absolwenci  opuścili  Fili ę  Liceum  Ogólno

kształcącego  im.  Kopernika  mieszczącą  się  w  starym  budynku 
szkoły  przy  rynku.  Stuletni  budynek  z  1902  r. powstał jako  szko
ła  i przez długi  czas była  tam  szkoła  podstawowa,  była  filia  szko
ły muzycznej, schronisko młodzieżowe  i w końcu  od  1992  r. Filia 
LO.  Sama  Filia  w  Ustroniu  powstała  w  1988  r.  i korzystała  z  po
mieszczeń  ZDZ  przy  ul.  Stawowej.  Gdy  miastu  przekazano  jako 
mienie  komunalne  dom  wczasowy  „Wiecha"  na  Jaszowcu,  ów
czesny  burmistrz  Andrzej  Georg  zaproponował,  by  „Wiechę" 
przekazać  Polskiemu  Towarzystwu  Schronisk  Młodzieżowych 
w zamian za budynek w rynku, gdzie wówczas mieściło się  schro
nisko.  Tak  też  uczyniono  i miasto  wspólnie z kuratorium  wyre
montowało  budynek.  Uroczyście  otwierano  szkołę jesienią  1992 
r., a czynił  to już  burmistrz  Kazimierz  Hanus.  Miasto  przekazało 
szkołę  władzom  oświatowym.  Wraz z reformą  administracyjną 
prowadzenie  szkół  średnich  znalazło  się  w gestii  powstałych  po
wiatów. Takim  to sposobem  budynek  Fili i  LO w  Ustroniu  stał  się 
mieniem  powiatu.  Władze  powiatowe  od  początku  nie były  zain
teresowane  istnieniem  tej  szkoły  w  Ustroniu.  Starostą  powiato
wym  został  były  burmistrz  A.  Georg  i ponownie  otrzymał  budy
nek  przy  rynku.  Na  pytania o możliwość  powstania  w  Ustroniu 
samodzielnego  liceum  władze  powiatowe  obecne  i  poprzednie 
odpowiadały,  że  to się nie opłaca.  Prowadzona jest  polityka  two
rzenia  dużych  szkół  za  to  tańszych  w  utrzymaniu.  Oczywiście  na 
pytanie  czy  przypadkiem  nie  jest  to  błędna  polityka,  wszyscy 
zgodnie  odpowiadają,  że kierują  się  dobrem  młodzieży. 

W  Fili i  uczyła się głównie  młodzież  z Ustronia,  ale też z  okoli
cy  Wisły,  Istebnej,  Goleszowa. 
  Warunki  nauki  były tu wspaniałe   twierdzi  kierownik  fili i  Grze
gorz Ząbek.  Cóż, mamy takie czasy, że szkoły się zamyka.  Moim 
zdaniem  tłoczenie  młodzieży jest  niedobre.  Szkoły  budowane  na 
500600 uczniów zaczynają przyjmować ponad  tysiąc, mimo  niżu 
demograficznego. Te szkoły  nie były przewidywane  na taką  ilość 
młodzieży, która obecnie do nich uczęszcza.  Filia w Ustroniu  miała 
swój  charakter.  Znaliśmy  się wszyscy  i był  łatwy  dostęp  do  mło
dzieży.  Uczniowie  mieli  do  dyspozycji  nauczycieli,  mogli  spo
kojnie  z  nimi  rozmawiać,  powiedzieć  coś  o  swoich  problemach. 
W ten sposób  udało się załatwić  wiele spraw.  W dużej szkole  jest 
to niemożliwe.  Sporo  młodzieży  chciało  się  uczyć  w  ustrońskiej 
Filii .  Nie  wiedząc,  że  Fili a  jest  likwidowana  złożyli  tu  papiery. 

DRUGIE RONDO 
Od  kilkunastu  lat  t rwała  dyskusja  co  zrobić z  ustrońskim 

rynkiem.  Koncepcji  było  sporo.  Obecnie,  gdy  rynek  nie  jest 
już  głównym  przystankiem  autobusowym  Ustronia,  można 
przystąpić do  konkretnych  działań. Jak ie  prace zostaną  wyko
nane  w  pierwszej  kolejności  zapytałem  burmistrza  Ireneusza 
Szarca,  który  powiedział: 
Został  rozstiTygnięty  przetarg  na  układ  komunikacyjny  w  rejonie 
rynku  i w  połowie  lipca  rozpoczną  się  prace  związane z połącze
niem  ul.  Brody  z ul.  Grażyńskiego  poprzez  rondo.  W  związku 
z tym  trzeba  przełożyć sieci zlokalizowane  pod obecnym  skrzyżo
waniem  ulic  Daszyńskiego  i Grażyńskiego.  Nowy  układ  komuni
kacyjny uprości korzystanie z rynku, będzie także  bezpieczniejszy. 
Prace  dotyczyć  będą  nowego  ronda  i połączenia  go z ul.  Brody. 
Mostek na ul. Brody na razie nie będzie poszerzany ponieważ  brak 
na  to  pieniędzy.  To  poszerzenie  oczywiście  jest  w  planach.  Tak 
więc  chcemy,  by  w  tym  roku  powstało  rondo  i nowy  odcinek  ul. 
Brody.  Od  wielu  lat  mówiono o konieczności  komunikacyjnego 
połączenia  ulic  Brody  i Grażyńskiego,  bo  bez  tego  nie da  się  roz
począć jakiejkolwiek  przebudowy  rynku, zmiany jego  funkcji. To 
nowe rozwiązanie komunikacyjne ma właśnie uwolnić płytę  rynku 
z  ruchu  samochodowego. 
Jakie  funkcje będzie  pełnił  rynek  w  przyszłości? 
Rynek  będzie  miejscem  spotkań  spacerów  bez spalin  autobusów. 
To miejsce  centralne  miasta.  Przy  budynku  szkoły,  w  którym  te
raz mieścić  będzie  się  biblioteka,  powstanie  parking.  Jest  w  cen
trum  Urząd Miasta, jest  bank, są sklepy, więc  to nie będzie  tak,  że 
iynek  opustoszeje,  bo nie ma  tu  przystanku  autobusowego.  Mam 
nadzieję, że w przyszłości  na  rynku  organizowane  będą  imprezy, 

Na zakończenie  z  budynku  śc iągn ię to  tabl icę  Filii . Woźny  An
drzej  Kłos  przekazał  ją  G. Ząbkowi.  Fot.  W.  Suchta 

Jest  kilkadziesiąt  takich  przypadków.  Wielu  rodziców  zdało  do
piero  teraz  sobie  sprawę z tego,  że  liceum  będzie  w  Wiśle  lub 
Cieszynie.  Może  powstaną  klasy  ogólnokształcące  w  ustrońskim 
Zespole  Szkól  Technicznych. 

Co  ciekawe  kierownik  G.  Ząbek  chwali  młodzież z Filii .  Po
znali się, sporo o sobie wiedzieli. Oczywiście są zachowania  mło
dzieży  symptomatyczne  dla  naszych  czasów. 
  Media  preferują  łatwy  dostęp  do  pieniędzy,  w  inny  sposób  niż 
poprzez  naukę  twierdzi  G.  Ząbek.  To  młodzieży  odpowiada. 
Jeszcze  nie  są  na  tyle  dojrzali,  by  wybrać  spośród  wiadomości  to 
co  istotne.  Poprzez  sposób  bycia,  ubiór  łatwiej się  wyróżniać.  To 
najprostsza postawa   to co czuję to robię, bez zwracania  uwagi  na 
konsekwencje. 

Fili a  przeżywała  ostatnio  kłopoty  finansowe.  Starostwo  twier
dziło,  że  skoro  Ustroń  chce  mieć  taką  szkołę,  to  niech  miasto 
płaci.  Wiele  rzeczy załatwiano  poprzez sponsorów. Tak  powstała 
sala gimnastyczna,  sala komputerowa.  Starostwo najczęściej  uży
wało  formuły  : „Z e  względu  na  brak  środków  ..." Wadą  budynku 
jest  jego  kubatura.  Zimą  dość  ciężko  tak  wysokie  klasy  ogrzać. 
Budynek  czeka  na  remont.  Plagą  zaś  są  napisy  na  budynku. 
 Żaden  budynek  w okolicy  nie jest  taką  gazetą, gdzie na  zewnętrz
nych  ścianach  wyrażane  są  różne  myśli  mówi  G. Ząbek.  Może 
coś  się  zmieni, gdy  teraz będzie  tu siedziba  straży  miejskiej,  (ws) 

spotkania,  występy,  zawody.  Wtedy  też handlowcy  i prowadzący 
działalność gastronomiczną  będą  mogli  funkcjonować.  Planowane 
jest  zabudowanie  rynku  od  strony  hotelu  Równica  pawilonami 
handlowymi  i tam  będą  mogły  mieścić  się  punkty  obecnie  funk
cjonujące  na  rynku.  Chcemy  jednak  by  miało  to  ładną  oprawę 
architektoniczną. 
Chciałbym  zapytać  też o postój  taksówek.  Do tej  pory  to  wła
śnie  na  rynku  gromadzi ło  się  ich  na jwięcej. Co  się z  nimi  sta
nie,  gdy  miejsce  ich  postoju  przeznaczone  będzie  pod  inne 
cele. 
Taksówkarze  działają obecnie głównie  w oparciu  o  telefony, mają 
też swoje stałe zlecenia. W dzisiejszych czasach jest możliwe  takie 
zorganizowanie  postojów  taksówek,  że  dojazd  do  klienta  trwać 
będzie nie więcej niż kilka minut.  Pracujemy w tej chwili  nad  tym, 
by  zaproponować  taksówkarzom  inne  miejsca  postoju.  Zwrócili
śmy się do dyrektorów  Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego  i Szpi
tala  Reumatologicznego  ażeby  rozważyli  możliwość  wyznaczenia 
na Zawodziu  miejsc postoju taksówek.  My chcemy  zaproponować 
postoje na  ul. Hutniczej, przy Savii. Chodzi  o  to by miejsc postoju 
było  wiele,  by  ludzie  mogli  z nich  korzystać. 
Pierwszą  zmianą  na  rynku  jest  wyburzenie dawnego  przystan
ku  i powstanie  namiotu  piwnego.  Nowy  obiekt  nie  wszystkim 
się  spodobał. 
W  ramach  sponsoringu  browar z Cieszyna  przekazuje dość  znacz
ną  sumę  pieniędzy  na  imprezy  kulturalne  w  MDK  Prażakówka i 
amfiteatrze. Zgodnie w umową  MDK  Prażakówka zobowiązała się 
do  wskazania  dwóch  lokalizacji  dla  tego  typu  obiektów.  Koncep
cja  jednak  jest  taka,  by  nie  był  to  klasyczny  namiot  piwny.  Ma 
powstać nowy estetyczny obiekt, w któiym  będzie się można  napić 
nie  tylko  piwa,  ale  też  herbaty,  kawy,  zjeść  dobre  ciastko, a być 
może  także posilić  się wiktuałami  małej gastronomii.  (ws) 
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PIKNIK  RODZINNY 

Królewna  Śnieżka.  Fot.  W.  Such ta 

23  czerwca  na  boisku  sportowym  w  Ustroniu  Hermanicach  od
był  się  II  Ustroński  Piknik  Rodzinny.  Jego  organizatorami  byli: 
Stowarzyszenie  Trzeźwości  „Rodzina"   Klub  Abstynenta,  Stowa
rzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Rodzinie  „Można  inaczej",  Urząd 
Miasta  Ustroń  oraz Zarząd  Osiedla  Hermanice.  Spotkanie  ustroń
skich  rodzin,  które chciały  ten  piękny,  letni dzień spędzić  na  wspól
nej zabawie  i wypoczynku  bez alkoholu,  rozpoczął  mecz piłki  noż
nej  o  Puchar  Burmistrza  Miasta,  w  którym  organizatorzy  Pikniku 
zmierzyli  się z  reprezentacją  Urzędu  Miasta.  Po zaciętej  walce  nie 
pozbawionej  ofiar  (bramkarz  gospodarzy  zszedł  z  boiska  ze  zła
manym  nosem)  wygrała  reprezentacja  UM.  Były  różne  konkuren
cje. Odbyła się aukcja prac dzieci. Na wszystkich  czekały  domowe 
ciasta  i przysmaki  z  grilla. 

  Cieszy  mnie  bardzo,  że  wśród  rodzin,  które  wzięły  udział 
w  pikniku  znalazło  się  sporo  znajomych  twarzy  z  I  Pikniku  na 
Manhatanie.  Spotkałam  między  innymi  panią,  która  w  zeszłym 
roku  wygrała  rower    mówi  Gab r i e la  G l a j c ar  wiceprezes  Sto
warzyszenia  „Można  Inaczej".  Powiedziała,  że się wtedy  świet
nie  bawi ła  i  d la tego  po jaw i ła  się  z rodziną  na  Pikniku 
w  Hermanicach.  Może  uda  nam  się  stworzyć  nową  tradycję  bez
alkoholowych  pikników,  nie  tylko  dla  wybranych,  ale  bardziej 

Chodzenie  na  szczudłach  wcale  nie  było  łatwe.  Fot. W.  Suchta 

powszechną.  Niestety  imprez  promujących  konstruktywne,  ro
dzinne  spędzanie  wolnego  czasu  praktycznie  nie  ma.  Zarówno 
Stowarzyszeniu  „Rodz ina"  jak  i nam  zależy  na  tym,  żeby  upo
wszechnić  inne  spojrzenie  na  zabawę,  naprawdę  dobrą  i  rodzin
ną,  bez  alkoholu.  Z  naszych  doświadczeń  wynika,  że  impreza 
tego  typu  naprawdę  może  z in tegrować  społeczność  lokalną 
i wpłynąć na  kształtowanie  pozytywnego  modelu  spędzania  wol
nego  czasu. 
  Zorganizowanie  takiej  imprezy  wymaga  wiele  wysiłku  po
wiedział  M a r ek  C ieś la r,  prezes  Stowarzyszenia  „Rodzina". 
  Czasem  też czujemy  się  nie  akceptowani  przez  osoby,  dla  któ
rych  impreza  bez  alkoholu  jest  nie  do  przyjęcia. 

Główną  nagrodę  w  loterii  fantowej,  rower  górski  wylosowała 
rodzina  Adamczyków  z  Hermanie.  W  Turnieju  Rodzin  I  miej
sce  ex  aequo  zdobyli  Wi lczkowie  z  Hermanie,  którzy  wygrali 
robota  kuchennego  i  Gogółkowie  z  Hermanie,  którzy  wygrali 
radiomagnetofon  z CD.  II miejsce  zajęła grupa  Kowalskich,  któ
rzy  wygrali  aparat  fotograf iczny.  II I  miejsce  zdobyła  rodzina 
Faltynów,  wygrywając  walkmana.  W  Turnieju  wzięły  udział  42 
rodziny.  Za  wysiłek  włożony  w  przygotowanie  imprezy  wypada 
podziękować  członkom  Stowarzyszeń  „Rodzina"  i „Można  Ina
czej",  którzy  nie  szczędzili  wysiłku  i czasu.  Piknik  miał  odpo
wiednią  oprawę,  a  loterię  i nagrody  dla  zwycięzców  w  Turnieju 
można  było  przygotować  jedynie  dzięki  sponsorom,  którym  na
leżą  się  serdeczne  podziękowania.  Byli  to:  Firma  Kosmetyczna 
„Bielenda",  Firma  Kubala,  Hurtownia  Mięsa  „Apis" ,  W N WM 
„Ustronianka",  Cukiernia  „Del ic je" ,Kl in ik a  Chińska,  Pizzeria 
„Capri",  Firma  „MAX" ,  Hurtownia  Chemii  Gospodarczej  „Ha
wex  2",  f i rma  „Metalpłot".  Osobne  podziękowania  należą  się 
NZOZ  Przychodni  „Medica"  za obsługę  medyczną  imprezy  oraz 
strażakom  z  OSP  Centrum.  (agw) 

FESTYN W  NIERODZIMIU 
22  czerwca  na  stadionie  KS  Mokate  Nierodzim  odbył  się  Fe

styn  Sportowy.  Jako  pierwsi  najmłodsi  piłkarze,  żacy  z  Nierodzi
mia  podejmowali  swoich  równieśników  z  KuźniInżbud.i.  Potem 
wystąpili  najmłodsi  artyści,  dzieci  z  Przedszkola  w  N.erodzimi '' 
ze spektaklem  „Królewna  Śnieżka".  Powodzeniem  cie.>  ' się  tur
niej  piłki  siatkowej.  Wystąpili  siatkarze  z Nierodzimić  arbuto
wic,  Bładnic  i Skoczowa.  Głównym  punktem  programu  ył  mecz 
piłk i  nożnej  pomiędzy  oldboyami  Nierodzimia  i Ustionia.  Na 
boisko  wybiegło  wielu  ongiś  znakomitych  piłkarzy.  Niektórych 
do  dziś  pamiętają  kibice.  Mecz  toczono  w  towarzyskiej  atmosfe
rze  i nawet  gdy  się okazało,  że Nierodzim  przez  pewien  czas  grał 
z  przewagą  zawodnika,  przyjęto  to  z  pełnym  zrozumieniem.  Po 
prostu  przy  zmianach  coś się pomieszało.  Mecz  zakończył  się  też 
wynikiem  towarzyskim,  czyli  remisem  2:2. 

Podczas  festynu  były  też gry  i zabawy.  Rzucano  rzutkami,  gra
no  w  ping  ponga.  Były  słodycze,  napoje  i grochówka  z  wojsko
wego  kotła.  Wieczorem  rozpoczęła  się  zabawa  taneczna.  Bawio
no  się  dobrze  i do  późnej  nocy. 

Dochód  z  festynu  przeznaczony  zostanie  na  obóz  sportowy 
młodzieży  w  Pieszczanach.  (ws) 

W  meczu  o ldbo jów wys tąp i ło wielu  znanych  piłkarzy.  Przy  pił
ce  Otto  Leśniak.  Fot.  W.  Such ta 

Ust roh ,  ul .  Daszyńsk ieg o  1. 

poleca  promocyjne  dwuda
niowe  obiady  na  miejscu  lub 
na  wynos  w  cenie  6,50  zl. 
proponujemy również 3  rodzaje 
pierogów  domowych  na  kilo
gramy  w cenie: 
pierogi  z mięsem  15 zł/kg 
pierogi  z  kapust:)  i  grzybami 
  12 zł/kg 
pierogi  ruskie  10 zł/kg 

Metal  Plot 
wykonuje  i  montuje 

OGRODZENIA  KL1NGIER0W E 
I SIATKOWE,  BRAMY  PRZESUWANE 
i skrzydłowe,  kule,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty,  balustrady,  ocynk. 
DOWÓZ  GRATI S 

Marek  Cieślar,  (cl.  8545106, 
lei.  kom.  0601516854, 

l'stroń, ul. Dominikańska  24 a 
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LISTY DO REDAKCJ I 

Chuliganom  nie  udało  się  wybić  okien.  Fot. W.  Suchta 

ROZBILI PIASTOWSKĄ 
Klub Sportowy  KuźniaInżbud  wynajął swój stadion  na  zorga

nizowanie  turnieju  piłkarskiego  kibicom  zaprzyjaźnionych  klu
bów:  Spartaka  Trnawa,  Banika  Ostrawa  i GKS  Katowice.  No 
i  przyjechali  kibole  pograć  sobie  w  piłeczkę.  Jak  powszechnie 
wiadomo  są  to grzeczni,  układni  chłopcy,  więc o  ich  przyjeździe 
nikogo nie  informowano, bo też cóż mogliby oni zrobić  naganne
go w naszym  mieście.  Kibice grali  więc  w piłkę, a ci, którzy  aku
rat  wypoczywali,  pili  piwo.  Drużyny  odpadające z  rozgrywek 
udawały  się  w całości  do  wybranych  barów. 

Około godz. 20 policjanci  patrolujący miasto widzą, że w oko
licy  stadionu  około  czterdziestu  szalikowców  zaczyna  wszczy
nać  burdy.  Krzyczą,  awanturują  się,  zaczepiają  przechodniów. 
Policja wzywa posiłki  z okolicznych  komisariatów, wezwane  zo
stają też oddziały prewencji, które akurat  są w Brennej, o  pomoc 
poproszono  strażników  miejskich.  Wspólnymi  siłami  udaje  się 
opanować  sytuację, okazało  się jednak,  że nie do  końca.  W  cen
trum  miasta  pozostają  dwa  patrole  miejscowego  komisariatu 
i załoga jednego  radiowozu  oddziałów  prewencji. Kibice  idą  po
nownie  do  różnych  barów.  Po północy  zaczynają się znowu  gro
madzić.  Tym  razem  w  centrum  miasta.  O  godz.  0.45  wybucha 
w  okolicach  sklepów  Hermes,  Żabka  i restauracji  Piastowskiej 
bójka, w której uczestniczy  około  stu  osób.  Ponownie  wzywane 
są  posiłki  z Cieszyna,  Wisły,  oddziały  prewencji z BielskaBia
łej  i Katowic.  Będący  na miejscu  policjanci  próbują  interwenio
wać. Jest  ich  tylko ośmiu.  Szalikowcy  wyrywają  bruk  i obrzuca
ją nim policję. Jeden  z funkcjonariuszy oddziałów  prewencji  zo
staje trafiony, a jego  kask pęka.  Policjant doznaje ciężkiego  ura
zu głowy.  Ma to miejsce o godz.  1.05.  Równocześnie  pijani  sza
likowcy  próbują  dostać  się do  restauracji  Piastowskiej.  Obsługa 
nie chce  ich wpuścić.  W  środku  na dyskotece  bawi  się około  stu 
osób. Forsowane zaczynają być okna. Szczęśliwie są w nich  szyby 
anty włamaniowe.  Uderzenia  metalowymi  stołkami,  kamieniami, 
pałkami  na niewiele się zdają. Szyb nie udaje się wybić, mimo  to 
kilk u  napastników  wdziera  się do  środka  lokalu.  Tam  zaczynają 
wszystko  niszczyć.  Bij ą  napotkanych  ludzi.  Przeciwstawiają  się 
im mężczyźni  będący na dyskotece. Ciężko pobity zostaje miesz
kaniec  Ustronia.  Personel  restauracji  wypuszcza  część  przera
żonych  gości  tylnymi  drzwiami.  Wszystko  to  trwa  około  trzy
dziestu  minut. Gdy  o wpół do drugiej przyjeżdżają wezwane  po
siłki  policyjne,  szalikowcy  rozpraszają  się  po  mieście.  Rozpo
czyna  się  ich  wyłapywanie.  W  sumie  aresztowano  36  osób,  w 
tym 21  Polaków, 9 Słowaków  i 6 Czechów.  Rannego  policjanta i 
pobitego  mieszkańca  Ustronia  przewieziono  do  szpitala.  Kilk u 
kibiców było poranionych  i wymagało pomocy medycznej.  Praw
dopodobnie  w  pijackim  amoku  bili  się  między  sobą.  Niektórzy 
broczyli  krwią. 

Rano w  Piastowskiej  trwało  usuwanie  zniszczeń.  Połamane  są 
stoły,  krzesła,  szyby  trzeba  wymienić.  Podłoga  zbryzgana  krwią. 
O  zajściach  w  Ustroniu  informują  stacje  telewizyjne,  radiowe, 
pisze  o nich  poniedziałkowa  prasa.  Mnie  natomiast  nurtują  dwa 
pytania:  Jaką  karę  poniosą  chuligani, o ile  w  ogóle  uda  się  ich 
ukarać?  I drugie:  Czy  władze  Kuźni  poczuwają  się  do jakiejkol
wiek  odpowiedzialności?  Wojsław  Suchta 

Jako stały czytelnik tygodnika  „  Gazeta  Ustrońska"  uważnie prze
czytałem  i przemyślałem  artykuł  „Na  liście  Wprost"  (GU  nr  25/ 
564)  podający  za  tygodnikiem  „  Wprost"  (opozycyjny  do  SLD) 
majątki jakie  posiadają  najbogatsi  ludzie  w naszym  kraju  (w Pol
sce  prawa). 

Zainteresował  mnie cel jakim  kieruje  się autor podający  do  pu
blicznej wiadomości  (na pierwszej stronie) ogromne majątki  dwojga 
mieszkańców  Ustronia oraz najbogatszego  człowieka  w Polsce  (12 
mld. zł  porównać  z budżetem  kraju). 

Zadają sobie  sprawą jak  przyjmą  te dane  ludzie,  którzy od  daw
na są bezrobotnymi,  zwłaszcza  ci bez świadczeń,  ludzie  pracujący 
za wynagrodzenie  kilkuset złotych  (jedni popełniają  samobójstwo, 
inni kradną  co popadnie  lub  idą ma bandytyzm),  emeryci  i renci
ści,  którzy  w  ramach  rewaloryzacji  otrzymali  kiłkuzlotowe  pod
wyżki  świadczeń  emerytalnych  czy  rentowych. 

Nie będą wspominał  tych,  którzy  w latach  50tych  utracili  (z ra
żącym  naruszeniem  prawa)  dorobek  całego  życia,  nie  uzyskując 
nawet świadczeń  emerytalnych.  Takie wiadomości  to dla nich  cią
gle  rozdrapywanie  częściowo  zagojonych  ran. 

PS.  Przed  napisaniem  tych  kilku  zdań  roznurwiałem z kilkoma 
osobami  (z różnych  grup  społecznych)  jak  również  z  absolwenta
mi ZSTw  Ustroniu  (moimi wychowankami),  którzy uważają, że nie 
warto  było  dobrze  się  uczyć ani  uczciwie  pracować.  Pisząc    kie
rowałem  się zatem faktami  a nie  emocjami. 

Uważam, jako  pedagog,  że podawanie  do publicznej  wiadomo
ści  wielkich  majątków  wpływa  na  dalsze  podnoszenie  w  naszym 
narodzie społecznego  niezadowolenia  (przed wyborami) oraz utratę 
zaufania  do  Parlamentu,  Rządu  i wymiaru  sprawiedliwości. 

Prezes strzelił samobója 

Z  wielkim  zainteresowaniem  przystąjńłem  do  lektury  wywiadu 
z  „  Małym  Marszalkiem  " i prezesem  Klubu  Sportowego  KS  Kuź
niaInżbud  moim przyjacielem  Zdzisławem  Kaczorowskim  (ostat
ni numer  Gazety  Ustrońskiej). 

Niestety, chyba poniosły  go nerwy  i pozwolił  sobie  na  złośliwo
ści  w  stosunku  do  mnie,  byłego  burmistrza  i  pracowników 
z  ratusza. 

Nie jeździłem  do  Strasburga  i Brukseli  jako  burmistrz  miasta 
Ustronia. 

Dylem współzałożycielem  Domu  Europejskiego  w Ustroniu, któ
ry  zorganizował  w początku  lat  90tych  kilkanaście  konferencji 
ˇspotkań  europejskich  w Ustroniu. Zostałem  zaproszony  na  konfe
rencję  o współpracy  transgranicznej  w Europie,  w której  progra
mie była  wizyta w Strasburgu.  W  czasie  wycieczki  organizowanej 
przez  Towarzystwo  PolskoFrancuskie  z Cieszyna,  w ramach  wła
snego  urlopu, byłem w Brukseli zaledwie  4 godziny,  nawet  instytu
cji europejskich  nie odwiedziłem,  czego  żałuję. 

Byłem rywalem  w ostanich  wyborach  do Sejmu  RP byłego  bur
mistrza  miasta  Jana  Szwarca.  Nigdy  nie stwierdziłem,  aby  wyko
rzystywał  urzędników  w  kampanii  wyborczej  (konlolowalem  to 
osobiście). Nie  było  tak, żeby  pracownicy  ratusza  nie  wykonywali 
w tym czasie swoich  zadań. Wiele imprez i działań  wykonano  w tym 
czasie,  ku pożytkowi  miasta. Andrzej Georg 

PS. Czy widzieliście  Państwo  zdjęcie  Zdzisława  Kaczorowskie
go zamieszczone  vr w GU?  Czy nie  uważacie,  że uśmiech jest  tro
chę  złośliwy? 
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Regiona lne  s t ro je  i  potrawy. 

KONKURS KULINARNY 
„Nasze  kulinarne  dziedzictwo"    pod  takim  hasłem  odbyły  się 

9  czerwca  zorganizowane  przez Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego 
w Cieszynie  powiatowe  el iminacje  ogólnopolskiego  konkursu  na 
tradycyjne  potrawy  regionalne.  W  konkursie  wzięły  udział  23 
osoby  indywidualnie  oraz  10 Kół Gospodyń  Wiejskich  z  powiatu 
cieszyńskiego.  Ustroń  reprezentowała  Zof ia  Bojda  z  Hermanie, 
która została wyróżniona  przez komisję w kategorii  wyroby  mącz
ne  i ciasta,  za ciasteczka  imbirki  oraz  ciasto ze  szpyrek.  Docenio
ne  również  zostały  walory  smakowe,  sposób  podania  oraz  orygi
nalność  potraw  prezentowanych  przez  panie  z  Koła  Gospodyń 
Wiejskich  z  Lipowca.  Wyróżniono  gęś  po  lipowsku,  warzonkę 
jak  również dekorację stołu  opartą  na tradycjach  lipowskiego  od
pustu.  Elżbieta  Pruszkowska 

ODR  Cieszyn 

CIESZYN, ul.Zaleskiejo  3 (boczna ul.Bielsklej koło CPNu), tel./lax:  33/852  11  62 

ŻORY, oś. Księcia Władysława  PU4,  le l . / fax:  3 2 / 4 3 5  78  54 

O G Ł O S Z E N I E 

zgodnie  z  art.  40.1.  ust.  1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o 
gospodarce  nieruchomościami  [Dz.U.  nr.46  z  2000  r  poz.543] 
Za rząd  Miasta  Ustroń  ogłasza  prze targ  ustny  nieograniczony 
na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  nr  10 położonego  w  budynku 
w i e l o r o d z i n n ym  z l o k a l i z o w a n ym  w  Us t ron iu  p rzy  ul. 
Cieszyńskiej  6  wraz  z  oddaniem  w  użytkowanie  wieczyste 
ułamkowej  części  gruntu  p.  gr.  nr  419/4. 
Lokal  po łożony  jest  na  II I  p iętrze  budynku  w  segmencie 
p ó ł n o c n y m,  j a ko  ś r o d k o wy  p r z y l e g a j ą cy  do  segmen tu 
południowego.  Posiada okna  od  strony zachodniej  i wschodniej. 
Rozkład  pomieszczeń  korzystny. 
Powierzchn ia  uży tkowa  lokalu    47,50  m2 
w  tym:    przedpokój  5,81  m2 

kuchn ia  8,85  m2 
  pokój  11,22  m2 
  pokój  18,72  m2 
  łazienka  2,90  m2 

Budynek  wyposażony  jest  w  instalację:  elektryczną,  wodną, 
kanal izacyjną,  centralnego  ogrzewania  zasi laną  z  kotłowni 
położonej w piwnicy  [kocioł gazowy],  teletechniczną,  domofon. 
Z  prawem  własności  lokalu  mieszkalnego  nr  10  związany  jest 
udział  w łaśc ic ie la  lokalu  w  n ie ruchomości  wspó lnej  [ t j . 
w działce gruntu  i częściach  wspólnych  budynku],  który  wynosi 
4/100  części. 

Nieruchomość  zapisana jest  w  Sądzie  Rejonowym  w«.  ieszynie 
w  Kw.57372. 
Termin  p rze ta rgu:  22.07.2002  r. godz.  12.00    pok  ,  24. 
Cena  wywoławcza  lokalu  wynosi:  39  440,00  zł. 
C e na  w y w o ł a w c za  za  u d z i ał  w  p r a w ie  u ż y t k o w a n ia 
wieczystego  u łamkowej  części  g r u n tu  wynosi  560,00zł. 
Pierwsza  opłata  za  grunt  z  tytułu  wieczystego  użytkowania 
wynosić będzie 20% ceny osiągniętej w przetargu. Opłata  roczna 
z  tytułu  wieczystego  użytkowania  wynosić  będzie  1%  ceny 
osiągniętej  w  przetargu. 
Minimalna  wysokość  postąpienia za  lokal  wynosi  800,00  zł,  za 
grunt  50,00  zł. 
Wad ium  w  wysokości  2000,00  zł  należy  wpłacić  przelewem 
na  konto  Urzędu  Miasta 
w Ustroniu,  Bank  Śląski, Oddział  Ustroń  10501096102507308 
nie  później  niż  5 dni  przed  wyznaczonym  terminem  przetargu. 
Wadium  wpłacone  przez osobę,  która  wygrała  przetarg  zostanie 
zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości. 
Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie  wygrały  przetargu 
zostanie  zwrócone  w  terminie  do  3 dni  po  przetargu. 
Wadium  przepada  na  rzecz  sprzedającego, jeżeli  osoba  która 
wygrała  przetarg  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  notarialnej. 
Koszt  umowy  notarialnej  ponosi  nabywca. 
Cena  osiągnięta  w  przetargu  za  lokal  i pierwsza  opłata  z  tytułu 
w ieczys tego  uży tkowan ia  za  grunt  w inna  być  wp łacona 
najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  notarialnej.  Lokal  można 
oglądać  w  dniu  16.07.2002  r. od  godz. 10.00    "12.00. 

ZARZĄ D MIAST A  USTROŃ 
43450  Ustroń  ul.  Rynek  1 

zaprasza  do  złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na  : 
DRUK  „Gazety  Ustrońskiej" 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać osobiście  w redakcji Gazety  Ustrońskiej  (pokój 
nr  9)  w  godz inach  od  80 0  do  15°°  lub  za  za l i czen iem 
pocztowym.  Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę,  należy 
złożyć  w  siedzibie  zamawiającego  (pokój  nr  9)  w  terminie  do 
19.07.2002  r. do  godz.  10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  P r z e t a rg — 
d r uk  Gaze ty  Us t rońsk ie j.  Pracownikiem  uprawnionym  do 
kon tak tów  z  o fe ren tami  j es t:  redak tor  naczekny  Gazety 
Ustrońskiej  Wo js ław  Such ta  (tel.  8543467). 
O t w a r c ie  o fe rt  nastąpi  w  siedzibie  zamawia jącego,  w  sali 
sesyjnej  (pok.  nr  24),  w  dniu  19.07.2002  r.  o  godz.  12.00. 
W  p rze ta rgu  mogą  wziąć  udział  o ferenc i,  k tó rzy: 
  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 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Videofilmowanie.  Tel.  8543827, 
0603580651. 

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

Wideorejestracja  cyfrowa,  zdjęcia. 
Tel.  8544357. 

Czyszczenie  dywanów  i  tapicerki. 
8543839,  0602704384. 

Stolarstwo  przyjmę  ucznia. 
Tel. 8543455  wieczorem. 

Wynajmę garaż w centrum  Ustronia. 
Teł.  8544958. 

Malowanie dachów, płotów   tanio, 
solidnie. Tel. 8543967  wieczorem. 

Hurtownia  RolnoPrzemyslowa 
RolmozbytJasienica    części  za
mienne do ciągników  i maszyn  rol
niczych,  części  i środki  higieny  do 
dojarek  DeLaval.  Regenerujemy 
pulsatory do dojarek Alf a Laval. Tel. 
033/8152889. 

Sprzedam aparat  fotograllczny „Mi 
nolta" z  wyposażeniem. 
Tel. 8541322  po  17.00 

Sklep  „Wszystko  dla  dzieci",  ul. 
Cieszyńska k/PKO, ogłasza  wyprze
daż  zabawek  i odzieży  jesiennej 
(dresy,  bluzy,  spodnie,  kurtki).  Za
praszamy. 

Profesjonalny  serwis  RTVSAT, 
Sony,  Panasonic,  Philips,  Grundig, 
Pioneer,  Samsung.  LG, Sharp,  tele
fony, faxy, CBRadia, monitory,  Play 
Station, rozkodowywanie  radiood
biorników.  Ustroń,  Daszyńskiego 
26. Teł.  0605311548. 

Matematyka,  fizyka   przygotowa
nie  do  egzaminów  poprawkowych. 
Tel. 8542821,  0501152095. 

Koszenie trawników, ogrodów, ścin
ka  drzew,  strzyżenie  żywopłotów. 
Tel.  8542519. 

Poszukuję opiekunki  do dziecka  na 
terenie  Ustronia. 
Iel. 0  502686279. 

Osobę, która jest w posiadaniu  zna
lezionego telefonu komórkowego  w 
autobusie dn. 25 czerwca  br. na  tra
sie UstrońWisła o godz.  14.30 pro
szę o zwrot  za  wynagrodzeniem. 
Tel.  8542084. 

Poszukuję pokoju  na  terenie  Ustro
nia na dłużej. 0  603117552. 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  H u t n i c t w o  i  kuifcnictwo  U s t r o n i a  zc  skansenem  p r z e m y s ł o w y m 
— Galeria Sztuki  Współczesnej B.K.  I leczko 
— Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy  do piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele 9  1 3. 

ul. 3 Maja 68.  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle, muszle,  skamieliny z kolekcji Tomasza  Gazurka 
Odd/.ial  czynny:  we wtorki  9  1 7,  środy 9  14, 

w piątki  i soboty 913. 

ul. Ogrodowa  1, tel. 8543108. 

ul.  Blaszczyka  19, tel. 8541100.  Galeria  czynna  cały ezas. 

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

Rynek 3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej",  w  seriach:  „Trylogia",  „Pan 
Tadeusz",  „Wesele",  „Chłopi" ,  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgcni  Afanassiev, 
Iwona  Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

Rynek  1. 
—  M a l a r s t w o  E l ż b i e ty  S z o l o m i ak  i t w ó r c ó w  b e s k i d z k i c h. 

—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.30 do  17.00, soboty od 9.30 do  13.00. 

ul. 3  Maja  14, teł. 854 45 22,  fax 854  18 14 
— Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych (szk. podst.  i gimnazjum), 
— poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 
—  Konwcrsacyjny Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:  '  godz.  15.3017.00. 

   Ustroń, ul. Słoneczna 9,  8541984. 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 

  Ustroń. Słoneczna 9 
— grupa AA czwartek  17.30   19.30 
— grupa dla współuzalcżnionych  wtorek  17.30   19.30 

ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. 

K U L T U R A 
6.07  godz.  18.00  M u z y c z ny  Kogc l Mogc l :  zespół  r o c k o wy  „Akurat 1 1,  zesp. 

góralski  „Igor11,  indiański  zespól  folklorystyczny  „l.ati 
no11  amfiteatr 

7.07  godz.  10.00  XXVII I  Beskidzka  Wystawa  Psów  Rasowych   stadion 
KS  Kużniahiibud 

11.0711.08.  Wystawa ceramiki z fili i UŚ w Cieszynie  Muzeum Hut
nictwa  i Kużnictwa 

S P O RT 

14.07  godz. 9.00  X Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  „Beton  2002" 
Ustroń, Rynek 

2021.07  godz. 8.309.00  II  Otwarty  Turniej  Tenisa  Ziemnego    Ustroń  Open 
2002  korty  tenisowe  Ustroń Jaszowiec 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sana to ry jna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

4.07  godz.  17.00  Wielki  powrót   animowana  kontynuacja  „Piotrusia 
Pana "   Walt Disney  (b/o) 

4.07  godz.  18.15  Genialny  klan   komedia  (15 1.) 
4.07  godz. 20.15  Centrum  świata   erotycznopsychologiczny  (18 I.) 

Kin o  premier 
4.07  godz. 22.15  Centrum  świata   erotycznopsyclwlogiczny  (18 I.) 

W  oczek iwaniu . ..  Fot.  W.  S u c h ta 

DYŻURY APTEK 
46 lipca  apteka Pod  Najadą, ul. 3 Maja  13, tel.  8542459. 
79  lipca  apteka Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna 7. tel. 8544658. 
1011  lipca  apteka Os.  Manhatan,  tel.  8542605. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o  godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się  z  chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

. . .na  wywiad.  Fot.  W.  S u c h ta 

10  Gazeta  Ustrońska 

http://www.ustron.pl
mailto:bpiwa@polbox.com


KOMPUTER 
DLA  SP2 

7  i 8  czerwca  w  ramach  ob
chodów  Dni  Skoczowa  odbyły 
się  III Ogólnopolskie  Dni  Kul
tury  Ratownictwa  i  Bezpie
czeństwa  Ruchu  Drogowego. 
Uczniowie  SP2  w  Ustroniu 
postanowili  po raz kolejny  sta
nąć do  walki  o cenne  nagrody. 
Aby  wziąć  udział  w  finale  na
leżało  przejść  przez  dwa  eta
py.  W pierwszym  etapie:  napi
sać  test  ze  znajomości  przepi
sów  ruchu  drogowego,  udzie
lania  pierwszej  pomocy  oraz 
wiedzy  z  zakresu  bezpieczne 
miasto;  wziąć  udział  w  koro
wodzie;  przedstawić  program 
artystyczny    scenkę  rodzajo
wą  na  temat  bezpieczeństwa; 
przejechać na rowerze tor  prze
szkód;  jechać  na  rowerze  po 
miasteczku  ruchu  drogowego; 
wykazać  się  sprawnością 
w  konkurencji  strażackiej. 

Każda  z  konkurencji  była 
oceniana osobno  i po  podsumo
waniu okazało się, że weszliśmy 
do  II etapu czyli  finału. W  fina
le walczyły trzyosobowe  druży
ny  odpowiadając na pytania  ze 
znajomości  przepisów  ruchu 
drogowego.  Nasza  drużyna  w 
składzie:  Paweł  Fer fecki  (I 
miejsce  indywidualnie),  Mate
usz  Dyrda,  P io tr  Mis iuga 
i Maciej Wasilewski  odpowie
działa  bezbłędnie  i  zdobyła 
I miejsce wygrywając dla  szko
ły  komputer  z  oprogramowa
niem. 

W  korowodzie  i  programie 
artystycznym wystąpili: Agnie
szka  Chmura,  Karol ina  Cie
ślar  z  kl.  VI ,  Aneta  Niedoba, 
Karolina  Cieślar  z  kl.  V,  Syl
wia  Cieślar,  Michalina  Boja
rowska,  Magda lena  Staś, 
Monika  Brudny,  Eliza  Gań
czarczyk,  Izabela  Jakubow
ska,  Agata  Szte lak,  Anna 
Łuka,  Judy ta  Płonka,  Agnie
szka  Kowal ik,  Ma łgo rza ta 
Wilk ,  Zuzanna  Perlega,  Bar
bara  Jurzykowska,  Monika 
Rybak,  Urszula  Sikora,  Alek
sandra  Cieślar,  Jo landa  Ma
dusiok,  Kamil  Kasiński,  Mar
ta  Weisman,  Beata  Puczek, 
Przemysław  Grzybek,  Mate
usz  Odroniec,  Mateusz  To
maszkę,  J a k ub  Śliwka,  Woj
ciech  Śliwka,  Mar tyna  But
kiewicz  i Radosław  Smołarz. 

Do  występu  przygotowały 
uczniów  Katarzyna  Krakow
czyk  i  Ewa  Gruszczyk  przy 
współpracy  z Januszem  Śliw
ką  i Dobiesławem  Kaczmar
kiem .  Ewa  G  ruszczyk 

Drużyna  juniorów  KS  Mokate  Nierodzim.  Od  lewej stoją:  B. Skałka,  K.Konderla,  S.  Wojciechow
ski, P. Nowak,  D. Kajfosz, P. Balcar,  G. Habarta, A. Bobek,  trener  K. Chraścina,  kierownik  drużyny 
T.  Duda,  prezes  klubu  P.  Najda,  wiceprezes  K.  Molek,  klęczą  od  lewej:  Ł.  Wyskiel,  R.  Duda,  A. 
Głuchowski,  A. Kajfosz, K. Troszok,  K. Najda, S. Sikora,  M. Górniok.  Fot. W.  Suchta 

AWAN S 
Juniorzy  KS  Mokate  Niero

dzim  zajęli  pierwsze  miejsce 
w piłkarskich  rozgrywkach  gru
py  B  skoczowskiego  podokrę
gu. W rozegranych  18 meczach 
tylko raz zremisowali  i dwa  razy 
przegrali. Co ciekawe,  dwukrot
nie  nie poradzili  sobie  z  druży
ną z Kończyc Małych. Dość  pe
chowo  przegrali. 
  Uważam,  że  zasłużyliśmy  na 
ten  awans    mówi  trener  Karol 
Chraścina.  Zimę  przepracowa

liśmy bardzo solidnie.  Frekwen
cja na treningach bardzo  dobra. 
Poza  tym  bardzo  dobrze  ukła
da  się współpraca  z  rodzicami. 
Może dlatego atmosfera w  klu
bie, wśród juniorów  i  trampka
rzy jest  bardzo dobra  i chłopcy 
w klubie  czują się  dobrze. 

Z  młodymi  ludźmi  często  są 
problemy  wychowawcze.  Gdy 
pytam  o to K. Chraścinę,  odpo
wiada, że oczywiście zawsze ja
kieś  problemy  z  chłopcami 
w  tym  wieku  będą,  ale  trzeba 
z nimi  rozmawiać, starać się  ich 
zrozumieć. 

  U  nas  na  treningu,  gdy  któiyś 
z chłopców użyje  nieodpowied
niego  słowa  jest  us\wany  na 
dwie minuty z boiska   mówi  K. 
Chraścina.   Chłopa1  usi wie
dzieć,  że  takie  zachu  anie  nie 
jest  akceptowane.  Rodzice 
przychodzą  i proszą  bym  wpły
nął na chłopca, który np. opusz
cza się w nauce. Z tego  wynika, 
że  w  hierarchii  wychowawczej 
klub  nie jest  na  końcu. 

Naj lepszymi  zawodnikami 
drużyny  juniorów  są:  K.  Kon
derla,  M.  Górniok,  L.  Wyskiel 
i S.  Wojciechowski.  (ws) 

TURNIEJ JUNIOROW 
W  finale Turnieju  SMAKO

SZA  rozgrywanym  pod  patro
natem  Antoniego  Piechniczka 
grały  drużyny  z  Ustronia    SP 
nr  3  i Wisły    SP  nr  I.  Walka 
była  bardzo  zacięta  i  dopiero 
rzuty  karne  wyłoniły  zwycięz
cę.  Niestety  główna  nagroda 
jaką  był  komputer  ufundowa
ny  przez  Hurtownię  SMA
KOSZ  zwycięska  drużyna  za
brała  do  Wisły.  Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy  się,  że  niektó
rzy  chłopcy  z  Wisły  szkolą  się 
w  KS  Wisła.  Może  ustrońskie 
szkoły  także  będą  się  przygo
towywały  się  do  przyszłorocz
nej edycji Turnieju  współpracu
jąc  z  trenerami  piłki  nożnej  do 
czego  zarząd  klubu  „Kuźnia
Inżbud" wszystkich  zaprasza. 

Po  zaciętej  walce  do  finału 
dotarły  drużyny  „KuźniInż
bud"  i  „Cukrownika"  Chybie. 

Wygrała  drużyna  z  Chybia 
1:0, która odebrała  z rąk  przed
stawiciela Okręgowego  Związ
ku  Piłki  Nożnej  Józefa  Cieśla
ra oraz wiceprezesa  ustrońskie
go  klubu  Krzysztofa  Wróblew
skiego  okazały  puchar.  Nato
miast  w  meczu  o  trzecie  miej
sce  3:0  wygrali  juniorzy  klubu 
„MieszkoPiast"  Cieszyn  z 

KS „KuźniaInżbud"  zorgani
zował 22 czcwca  turniej piłkar
ski,  w  którym  uczestniczyło 
sześć  drużyn  juniorów  z  klu
bów:  LK S  „Brenna",  LK S 
„Trójwieś"  Istebna,  KS  „Cu
krownik  Chybie",  TS  „Miesz
koPiast"  Cieszyn,  LK S  „Lut 
nia" Zamarski  i gospodarzy.  Wręczanie  nagród  w  turnieju  Smakosza. 

„Trójwsią" Istebna. Należy oce
nić imprezą bardzo wysko.  Była 
świetna  pogoda,  zacięta  gra, 
smaczne  posiłki  dla  graczy 
i  cenne  nagrody.  Za  najlepsze
go zawodnika  uznano Jacka  Ju
roszka  z  „KuźniInżbud",  kró
lem  strzelców  został  zawodnik 
„MieszkPiast"  Cieszyn  Witek 
Gruszka, a najlepszym  bramka
rzem  okazał  się Sławek  Caputa 
z „Cukrownika" Chybie.  W za
mierzeniu  organizatorów  miał 
to być turniej  międzynarodowy, 
ale  nie  dojechały  drużyny 
z Czech  i Słowacji.  (zk) 
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Zna jdu jąca  s ię  w  cen t rum  mias ta  f laga  Unii  Europe jsk iej  co 
jak iś  czas  jest  p rzekreś lana.  Sp rawca  p r a w d o p o d o b n ie  j est 
ten  sam,  bo  też  fa rba  s ł użąca  do  przekreś lan ia  ta  s a m a.  Osta t
nio  znowu  s ię  u jawnił  i  nic  w  tym  dz iwnego.  Ten  typ  z a w s ze 
aktywizuje  s ię  przed  wyborami,  czy  też  przy  okazji  różnych 
przesi leń  pol i tycznych.  Lepiej zorganizowani  przeciwnicy  Unii, 
ma jący  d o s t ęp  do  poligrafi i,  d y s p o n u ją  p ro fes jona ln ie  wyko
nanymi  p lakatami.  Tylko  ten  n ieszczęśn ik  z  n a s z e go  mias ta 
musi  s ię  po  n o c a ch  b łąkać  z  puszką  farby.  Fot.  W.  Such ta 

LIST DO REDAKCJ I 
Dotyczy  notatki  z  Kroniki  Policyjnej  zamieszczonej  vi'  26  nr 

GU.  Poszkodowane  zostało  dziecko,  a  kierująca  pojazdem  nie 
zbiegła  z miejsca  zdarzenia  a odwiozła  dziecko  niezwłocznie  do 
najbliższego  pogotowia  ratunkowego.  Sławom i r  Du ń ka 

[ g j p r e s c o 

<bregeneracja   tonerów 

płyta   CDR  za  1 zł  brutto! 

I» 
 o

5« 1Q 

P.w. „POMEX "  Sp. z
Rybnik 

zaprasza  na: 

Oferujemy: 
O  kojce 
  systemy  ogrodzeniowe 
  stojaki  rowerowe 

Witejcie ludeczkowie 
Podziwejcie  sie, jaki  tyn  dzisiejszy  świat  je  wartki,  a jo  isto 

umiym  sie  dostosować  i coroz  bardziyj  żynym  do przodku.  Nó, 
bo co powiycie  na to, że w kałyndorzu  dziepro  poczóntek  lipca, 
a  jo  już  je  po  wywczasach.  A  byłach  na  tydziyń  z  mojóm 
czełodkóm  nad  morzym,  jako  baji  łóńskigo  roku. 

Cóż  Wóm powiedzieć?  Nasze  morze  fort  je  zanieczyszczone 
i  słóne  tak  samo  jako  cyny,  co  se  ci  wszelijacy  handłyrze 
winszujóm  za  rybę,  abo  insze  wyżywiyni.  Na  kożdym  kroku 
możesz  se  tam  kupić  bursztyn  i  roztomaite  pcimióntki  śniego 
zrobione,  na/e aż za czynsto  możesz  też tam kupić  skórę  lowczóm 
(snoci  z  morski  łowcy),  abo  /oscypki,  nie  mówione  już  ło  hot
dogach,  hamburgerach  i  wszelijakich  światowych  dobrach. 
Łoto  baji  nad  morzym  w Sopocie  je  wielucno  chińsko  chałupa 
z  wyżyrkóm,  zaś  na  „  Mónciaku  "  ruski  małyrki  i  śpiywoczki 
wiedóm  prym,  tóż doista  nie  wiadomo,  co je  grane  i zdo  mi  sie, 
że  aji  nejmóndrzejszy  może  tam  dostać  kołowacizny. 

Czego  w naszym  ustróńskim  kurorcie  jeszcze  ni ma,  to  rikszy 
i wróżek,  kierych  tam  nad  morzym  latoś  sie już  moc  namnożyło. 
Mogymy  sie  też  pocieszyć,  że  łoto  baji  taki  Sopot  mo  na 
głównych  cestach  ło wiele  wiyncyj  psich  łodchodów  niż  u  nas, 
choć  i my  sóm  w  tej  dziedzinie  isto  w  czołówce. 

Tóż  sami  widzicie,  że podróże  kształcóm.  Teroski już  wiym, 
że  chińskich  i  ruskich  wszyńdzi  nóńdziesz,  a  bursztyn  nad 
morzym  doista  ni  ma  łacniejszy  niż  u  nas. 

Fil i a  Składnicy  Maszyn  Roln iczych  z  C ieszyna 
9  Części  do  ciągników  rolniczych  C330;  C360;  MF, 
  Części  do  maszyn  rolniczych  i dojarek  Délavai, 
  Akumulatory;  paski  klinowe,  łożyska,  pierścienic 

Sirnera;  oringi, 
  Oleje  i  smary;  ogrodzenia  elektryczne,  węże  ciśnienio

we;  akcesoria, 
  Opony  i dętki; na zamówienie maszyny  rolnicze z dostawą 

do domu; 
Ustroń,  ul. Fabryczna  9 (baza  towarów  masowych  „GS") 

Tel.: 033 (prefix) 854  14 27 
Otwar te:  pon iedz.    p ią tek:  w  godz.  7 .30    15.30 

soboty:  w  godz.  8 .00    12.00 

POZIOMO:  1)  rodzaj  narzuty,  4)  oaza  w  mieście,  6)  remis 
szachowy, 8) przystań statków, 9)  rude chytrusy,  10) rosyjski 
marynarz,  11)  warta,  gwardia,  12)  msza  kościelna, 
13) słynny gawędziarz góralski,  14)  metalowy  drąg,  15)  nie
poprawny  marzyciel,  16)  na  stole  bilardowym,  17)  wyspy 
portugalskie,  18)  chodzi  do  tyłu,  19)  ptak  morski,  20)  umo
wa  międzynarodowa. 

P IONOWO:  1)  żeberka  co  grzeją,  2)  mocny  sznurek, 
3)  grosze zza oceanu,  4)  przeróbka  utworu,  5)  izba  lekcyjna, 
6)  kiepska  robota,  7)  ostatnia  wola,  11)  pożywienie, 
13)  kotara  zasłona,  14)  bąk  lub  trznadel. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija  15  lipca. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  24 

U S T R O N I A C Z E K 

Nagrodę  30  zl  otrzymuje  B A R B A RA  K L I M U R C Z Y K 
Górki  Wielkie  136.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł 

G A Z E T A 
U S T R O t f S K A 
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