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DZIELNICA 
Rozmowa  z Haliną  Kujawą, 

przewodniczącą  Zarządu  Osiedla  Nierodzim 
Na  czym  właściwie  polega  Pani  praca  jak o  przewodniczącej 
zarządu  osiedla? 
Pełnię  rolę  reprezentanta,  informatora,  powiernika,  przewodnika 
w  urzędach.  Pomocy  potrzebują  przede  wszystkim  starsi  ludzie. 
Trzeba  załatwić  rentę,  zawieść  do  lekarza,  a przede  wszystkim 
wysłuchać. Nie zawsze  można  pomóc  wymiernie,  materialnie,  ale 
fakt,  że  mogą  z kimś  porozmawiać,  pożalić  się,  dużo  dla  nich 
znaczy.  Osoby  starsze  są  zagubione  w  świecie  urzędów  i  formal
ności  i zmieniających  się  przepisów. 
Jaki  problem  wymieni łaby  Pani  jak o  najpoważniejszy  w  Nie
rodzimiu ? 
Droga  szybkiego  ruchu.  Mieszkańcy  zastanawiają  się, jak  długo 
jeszcze  wymówką  będą  pieniądze.  Pytają,  ile  jeszcze  musi  się 
zdarzyć wypadków,  a nawet  śmierci, żeby coś się ruszyło. To  spra
wa  poważna,  bo  Nierodzim  jest  przedzielony  bardzo  ruchliwą 
ulicą  Katowicką,  a pieszych  pozostawiono  samych  sobie.  Przy 
ul.  Skoczowskiej  znajduje  się  przychodnia,  poczta,  apteka  i tam 
muszą  dotrzeć  mieszkańcy  z drugiej  strony  dwupasmówki.  Mają 
za  to  szkołę  bliżej,  do  której,  przez  sznur  rozpędzonych  samo
chodów, muszą się przedrzeć dzieci mieszkające bliżej rzeki  Wisły. 
Jeśli  chodzi o drogi,  to  od  lat  na  utwardzenie  czekają  ulice:  Go
spodarska,  Czarny  Las i Żwirowa. 
W  ubiegłym  rok u  zdarzyły  się  dwa  wypadki . 
Na  niebezpieczeństwo  narażeni  są uczniowie  dojeżdżający  do 
gimnazjum,  ponieważ  wsiadają  i wysiadają  z autobusów  przy 
drodze szybkiego ruchu.  W  listopadzie mieliśmy wypadek,  w  któ
rym  rannych  zostało  dwóch  gimnazjal istów.  Jeden  do  dzisiaj  nie 
wrócił  w  pełni  do  zdrowia.  Wysiedli z autobusu  i chcieli  przejść 
przez jezdnię.  Żeby  ich  przepuścić  zatrzymał  się  kierowca  jadą
cy  zewnętrznym  pasem.  Chłopcy  weszli  na  drogę,  a  tu  zza  stoją
cego auta wyrywa  się  inny  samochód.  Znak  ograniczenia  prędko
ści  do  60  km/h  nie jest  respektowany,  kierowcy  mają  na  liczniku 
i  120. Od  kilku  lat zarządca drogi  nie maluje nawet  pasów.  Chcie
libyśmy  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej,  zbudowania  bez
piecznego  przejścia  albo  przynajmniej,  doraźnie,  pulsujących 
świateł,  czy mini  progów  na drodze.  Domagać  będziemy  się  rów
nież  zorganizowanych  dowozów  do  gimnazjum,  zgodnie  z  pu
bliczną  obietnicą  władz  miasta,  złożoną  w  momencie  wprowa
dzania  reformy oświatowej.  Wiem,  że w najbl iższym  czasie  mają 
się  rozpocząć  rozmowy  z jednym z przewoźników. 
Są  pewnie  i bardziej   błahe  problemy. 

Każdy  jest  ważny.  Nawet  jeżeli  dotyczy  jednej  ulicy  czy  tylko 
pewnej grupy  ludzi. Na  przykład  mieszkańcom  górnej  części  Nie
rodzimia  dają  się  we  znaki  klienci  jednego z lokali.  Problem  po
jawia  się w sezonie,  kiedy  uczestników  dyskotek  jest  znacznie 
więcej.  Po  zabawie  w  barze  zaczyna  się  impreza  na  ulicy.  Nisz
czone  są  znaki  drogowe,  tablice,  przystanki  autobusowe.  W  pią
tek,  sobotę  i niedzielę  nie  ma  mowy  o  spokojnym  śnie. 

(cd  na  sir. 2) 

W widoczny m  na zdjęci u  budynk u  od czwartk u  mieśc i  si ę  re
dakcj a  Gazety  Ustrońskiej .  Opuszczam y  wię c  biur o w ratu 
szu ,  do  któreg o  prze z  13  lat  przyzwyczail i  si ę  odwiedzając y 
nas czytelnicy .  Od 27 marc a zapraszam y  do  nowe j  siedziby . 
Poza  nasz ą  redakcj ą w  budynk u  szkoł y  znalazł y  sw e  miejsc e 
także :  Miejsk a  Bibliotek a  Publiczna ,  Towarzystw o  Budownic 
tw a  Społeczneg o  i Stowarzyszeni e  „Możn a  Inaczej" . 

SPOTKANIE Z POSŁAMI 
4  kwietnia  o godz.  16.30  w  MD K  „Prażakówka"  w  sali  klubo

wej  odbędzie  się  spotkanie  z posłami  Antonim  Kobieluszem 
i Janem  Szwarcem,  poświęcone  integracji  Polski  z Unią  Europej
ską.  Posłowie  zapraszają  na  spotkanie  wszystkich  mieszkańców. 
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PODZIELONA 
DZIELNICA 

(dok. ze sir.  1) 
Zgłaszali  Państwo  problem  policji ? 
Oczywiście,  ale policja  nie jest  w  stanie  przypi lnować  tych  chuli
ganów.  Nasz  dzielnicowy  ma  pod  opieką  Nierodzim,  Lipowiec 
i  Hermanice, a kiedy  dzwoni  się  interwencyjnie,  zawsze  trochę 
trwa  nim  pojawi  się patrol.  Wandale  rozchodzą  się po  całej  dziel
nicy,  zastanawiając  się  co  by  tu  zniszczyć.  Nie  chcemy  likwido
wać  lokalu,  bo  gdzieś  młodzież  musi  się  bawić.  Może  jednak 
udałoby  się  zorganizować  wzmożoną  kontrolę,  czy  patrole  ja
kichś jednostek  policji .  Mieszkańcy  proszą  też,  by  w  sezonie  let
nim  pojawiali  się w naszej dzielnicy  strażnicy  miejscy,  zwłaszcza 
wieczorami  i nocą. 
Czy  można  powiedzieć,  że  jak o  przewodnicząca  osiedla  jest 
bliżej   mieszkańców  niż  radny z danego  rejonu? 
Radny jest  reprezentantem  mieszkańców  danej dzielnicy, oni  sami 
go  wybierają.  Potem jednak  jest j uż  bardziej  utożsamiany  z  wła
dzą.  Poza  tym  mnie,  jako  kobiecie,  łatwiej  występować  w roli 
powiernicy. 
Jak  się z Panią  kontaktuj ą  mieszkańcy? 
Chciałabym  podkreślić,  że  nasze  kontakty  są  bardzo  dobre.  Spo
tykamy  się  na  co  dzień  i zawsze  można  porozmawiać o tym,  co 
nas boli. Jestem  dyspozycyjna  i planuję dzień  w  taki  sposób,  żeby 
mieć  czas  dla  mieszkańców. 
Rodzina  się  nie  buntu  je? 
Od  pokoleń  nasz  dom jest  domem  otwartym,  więc  naturalne  jest, 
że  przyjmuję mieszkańców  u  siebie.  Ma  na  to wpływ  także  miej
sce,  w  którym  mieszkam  sąsiedztwo  przychodni. 
Przewodniczący  Zarządów  Osiedla  mogą  zabierać  głos  na  se
sjach,  po  udzieleniu  zgody  przez  radnych.  Czy  to  nie  ograni
cza  Pani  swobody  wypowiedzi? 

H.  Kujaw a  (pierwsz a  od  lewej )  w  otoczeni u  pań z Koł a  Go
spody ń Wiejskic h   sekretar z  Juli i Cichy ,  skarbni k  Bogumił y 
Regiec ,  przewodniczące j  KGW  Mari i Wróblewskie j i Paulin y 
Brudny .  Fot .  M.  Niemie c 

Myślę,  że  nasza  obecność  na  sesjach  i możl iwość  zabrania  głosu 
wystarczy  żeby  dobrze  reprezentować  mieszkańców  dzielnicy. 
Zarówno  poprzednia,  jak  i obecna  Rada  Miasta  nie  podkreśla 
różnicy  między  przewodniczącymi a radnymi,  wnioski  są  rozpa
trywane,  na  pytania  uzyskujemy  odpowiedzi.  Nie  zdarzyło  się, 
żeby  radni  nie  udzielili  nam  głosu. 
Czy  pomaga  Pani  mieszkańcom  w kontaktach  z  Urzędem 
Miasta? 
Bardzo  często.  Ludzie  mają problem,  ale  nie wiedzą,  do  kogo  się 
udać.  Nazwy  wydziałów  nie  dla  wszystkich  są  zrozumiałe,  nie 
zawsze  do  końca  orientują  się  czym  za jmuje  się  dany  urzędnik. 
Pomagam  znaleźć  odpowiedni  pokój,  t łumaczę  na  czym  polega 
problem,  pytam  jakie  dokumenty  trzeba  złożyć,  skąd  j e  wziąć. 
Ludzie  czują  się  pewniej. 
Co  popołudniami  i wieczorami  robi  młodzież  w  Nierodzimiu? 
Młodzież  nie ma  się gdzie  podziać.  Kiedyś  chodziło  się do  klubu 
Ruch, można  tam było bawić się ze znajomymi przy  różnych  grach, 
rozwiązywaniu  krzyżówek.  Klub  był  czynny  do  godz.  22.  Teraz 
młodzi  mogą  najwyżej  pójść  do  baru  na  piwo.  Potem  niszczą 
znaki,  rozbi ja ją szyby,  włóczą  się  całymi  grupami.  Nie  ma  klubu 
sportowego  dla  nas.  To  jest  prywatny  klub  właścicieli  firmy, w 
którym  trenują  nieliczni.  Kiedyś  był  LZS,  w  którym  trenowało 
dużo  młodzieży.  Jeździl iśmy  na  zawody,  trenowaliśmy.  Klub  fi 
nansował  ówczesny  POM. 
Jaki e  rozwiązanie  proponowal iby  mieszkańcy? 
Ni e  zbudujemy  drugiego  domu  kultury  w  Nierodzimiu,  ale  przy
dałaby  nam  się  lokal,  sala,  gdzie  spotykaliby  się  młodzi  ludzie. 
Można  by  tam  ustawić  stół  do  bilarda,  tenisa  stołowego,  telewi
zor,  wideo.  Potrzebne  byłyby  też  częstsze  patrole  straży  miej
skiej.  Tak,  żeby  młodzi  wiedzieli,  że  są  pod  kontrolą.  Straż  pra
cująca  do  15,  ma  niewiele  sensu.  Najbardziej  potrzebna  byłaby 
wieczorami,  a na  razie jej  działalność  to  na przykład  błyskawicz
na  reakcja, gdy  ktoś pali  śmieci.  Mieszkańcy  skarżąsię  poza  tym, 
że  dzwoniąc  na  komendę  SM  muszą  się  przedstawiać. 
Czy  bezrobocie  dotyka  Pani  dzielnicę  bardziej   niż  inne? 
Myślę,  że  nie.  Stopa  bezrobocia  jest  mniej  więcej  taka  sama 
w  całym  Ustroniu,  ale  na  pewno  zbyt  wysoka.  To  się  widzi  na 
każdym  kroku.  Właściwie  w  każdym  domu  jest  jedna  osoba  bez 
pracy.  To  rodzi  frustrację, także  u młodych  ludzi,  którzy  na  stres 
reagują  agresją.  Ludzie  są  zniechęceni.  Tym  większego  znacze
nia  nabierają  różne  organizacje  społeczne    Ochotnicza  Straż 
Pożarna,  Koło  Gospodyń  Wiejskich.  Ludzie  mogą  się  spotkać, 
podzielić  problemami,  czasem  pomóc  sobie  nawzajem. 
W  letnie  weekendy  i wakacje  do  Nierodzimia  nad  Wisłę  przy
jeżdża  wielu  turystów.  Czy  to  pożądani  goście? 
Prawdę  mówiąc  nasi  mieszkańcy  nie  korzystają  na  tym.  Najczę
ściej  odwiedzają  nas  ludzie  ze  Śląska,  którzy  przywożą  ze  sobą 
prowiant,  napoje,  a zostawiają  sterty  śmieci.  W  lecie  wieczorem 
spacer nad  Wisłą nie należy do przyjemnych. Niektórzy mają  przy
najmniej tyle  kultury,  że  zostawiają  odpadki  przy  koszu  na  przy
stanku,  inni  wyrzucają  w  lesie. Z drugiej  strony,  turyści  nie  za 
bardzo  mają  gdzie  wyrzucać  śmieci,  bo  koszy  w  całej  dzielnicy 
jak  na  lekarstwo.  Sprzątaniem  za jmują się  również  uczniowie,  co 
nie  wszystkim  rodzicom  się  podoba.  Jestem  za  wychowaniem 
przez  pracę,  ale  powinno  to  być  okazjonalne,  bo od  sprzątania  są 
odpowiednie  służby. 

Dziękuj ę  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

to i

Ulic a  Przykopa,  zwana  „Cie
szyńską  Wenecją",  należy  do 
najbardziej malowniczych  za
kątków  nadolz iańskiego  gro
du.  Teren  ten  leży między  mu
rami  średniowiecznego  miasta 
i  rzeką  Olzą.  Kiedyś  była to 
dzielnica  tkaczy,  sukienników, 
kowali  i  b iałoskórników. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Pod  koniec  XV  wieku  osiedl i
l i  s ię  w C i e s z y n ie  p ie rwsi 
p iern ikarze.  Magistrat  przy
znał  im  prawo  wypieku  słod
kich  specjałów  na  terenie  mia
sta  i  poza  nim.  W  Muzeum 
Śląska  Cieszyńskiego  można 
o b e j r z eć  p r z e p i ę k ne  fo rmy 
piernikarskie  używane  ongiś 
w  tym  rzemiośle. 

Cieszyńskie  gleby  są  kwaśne 
i ciężkie  (ponad  90  proc.  grun
tów  ornych).  Niestety  z iemia 
ta  jest  mało  urodzajna.  Prze
waża ją  biel ice,  rędziny,  biel i
cowobrunatne  i górskie. 

Ostatni  mincerz  zmarł  w  Cie
szynie  1655  r. Następnie  bu
dynek  k i lkakrotn ie  zmieniał 
w łaśc ic ie l i.  Obecn ie  j est to 
siedz iba  Książnicy  Cieszyń
skiej,  zmodern izowanej  i  roz
budowanej. 

Komenda  Powiatowa  Policji 
w  Cieszynie  uruchomiła  bez
płatną  infolinię, z której  mogą 
korzystać  mieszkańcy  regio
nu,  chcący  informować  poli
cję o sprawach  zagraża jących 
bezpieczeństwu. 
Numer  telefonu  infolinii : 
0  800  401  602. 

D a w ny  k o ś c i ół  g r o d o wy 
świę tego  Miko ła j a  na  Wzgó
rzu  Zamkowym  w Cieszynie 
jest  popularn ie  nazywany  ro
tundą.  Pochodzi  z po łowy  XI 
w ieku  i  na leży  do na j s t a r
szych  zabytków  sakralnych 
w  Polsce. 

Zespół  Teatralny  Parafii  św. 
Elżbiety  w Cieszynie  po  raz 
ko le jny  wystawił  w  Teatrze 
im.  A . M ick iew icza  Mis te
r ium  Męki  Pańsk ie j.  Każde 
z  ośmiu  przedstawień  miało 
komplet  widzów.  To j uż  swe
go  rodzaju  norma.  (nik ) 

27  marca  2003 r. 



Od 22 do 26 marc a trwał y na sceni e MDK „Prażakówka "   „UST A 
2003" .  W  ty m  rok u  był y  to  trz y  spotkani a  z  aktoram i  Teatr u 
Stareg o w Krakowie . 22 marc a ustrońsc y teatroman i  zobaczyl i 
Ann ę Dymn ą mówiąc ą wiersz e ks . J. Twardowskiego .  24  mar 
ca  Beata  Paluc h i Edwar d  LindeLubaszenk o  przy  akompa 
niamenci e Janusz a  Butrym a wystąpil i  w niezwykl e  ciekawy m 
muzyczny m spektaklu , pokazujący m  blask i a moż e nawe t  bar 
dzie j  cieni e  życi a  Kalin y  Jędrusik .  Na  26  marc a  swó j  wystę p 
na  deskac h  „Prażakówki "   zapowiedzia ł  Jerz y  Trela ,  któreg o 
sławn e  wykonani e  Wielkie j  Improwizacj i  „Dziadów "   Adam a 
Mickiewicz a weszł o ju ż do kanon u interpretacj i  romantycznyc h 
monologów .  O wszystkic h  tyc h  teatralnyc h  wieczorac h  napi 
szem y  wkrótce ,  (ag)  Na  zdjęci u  Beat a  Paluc h  po  spektakl u 
podpisuj e  si ę  na styropianowyc h  ustach .  Fot . W.  Sucht a 

Wygrywając  ze  Skoczowem  3:1  (16:25,  25:7,  25:7,  25:16) 
dziewczęta  z Gimnazjum  nr 2  z  Ustronia  zdobyły  Puchar  Dyrek
tora  LO  im.  Kopernika  w  Cieszynie.  Naj lepszą  zawodniczką  tur
nieju  wybrano  Sylwię  Szlaur,  a  ponadto  w  zwycięskiej  drużynie 
grały:  Edyta  Rymaszewska,  Mirosław a  Kędzierska,  Natalia 
Zebrowska,  Zuzanna  Gońda,  Luiz a  Haratyk ,  Katarzyn a  Ku 
raczowska.  Drużynę  trenuje  Zbigniew  Gruszczyk,  na  turnieju 
opiekowała  się  dziewczętami  Beata  Korzeń.  Dodać  należy,  że 
skoczowianki  są  aktualnymi  mistrzyniami  rejonu.  W  tym  samym 
turnieju  chłopcy  z G2  z  Ustronia  zajęli  drugie  miejsce,  przegry
wając w  finale ze  Skoczowem  2:0. 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszli: 
Helena  Ogrodzka  lat  87  ul.  Nowociny  8 
Józef  Szymala  lat  76  ul.  Czarny  Las  8 

10LECIE BRZIMOW 
28  marca  o  godz.  17.00  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa 

odbędzie  się  uroczysty  wernisaż  Wystawy  Jubi leuszowej,  którą 
Stowarzyszenie  Twórcze  „Brzimy"  organizuje  z  okazji  10lecia 
swojej  działalności. 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLI 
I KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Urząd  Miasta  Ustroń  informuje, że zapisy  do przedszkoli  i klas 
I szkół  podstawowych  na  rok  2003/2004  przyjmowane  są  w  pla
cówkach  w  terminie  od  1 do  30  kwietnia  br. 

Wobec  konieczności  ustalenia  l iczby  dzieci  w  p lacówkach 
oświatowych  prosimy  o  przestrzeganie  podanego  terminu. 

27  marca  2003  r. 

KRONIKA  POLICYJNA 

17.03.2003 r. 
Komisariat Policji został powiado
miony  o  włamaniu  do  budynku 
przy  ul.  Akacjowej.  Miało  ono 
miejsce od  listopada 2002 do mar
ca tego  roku. 
18.03.2003  r. 
Powiadomiono policjantów o wła
maniu  do  domku  letniskowego 
znajdującego sie  przy  ul.  Polań
skiej. 

STRAŻ  MIEJSK A 

17.03.2003 r. 
Kontrola gospodarki  wodnoście
kowej w Hermanicach  na  prywat
nych  posesjach  przy  ul.  Porzecz
kowej  i Malinowej. 
18.03.2003 r. 
Ponieważ  doszło  do  zanieczysz
czenia  ul.  Szpitalnej  gliną,  naka
zano oczyszczenie  drogi. 
18.03.2003 r. 
Kontrola  stanu  technicznego  zna
ków  drogowych  i tablic  reklamo
wych  na  terenie  miasta. 
18.03.2003 r. 
Udział  w  zebraniu  rady  Osiedlo
wej w  centrum. 
19!03.2003  r. 
Dalszy  ciąg  kontroli  gospodarki 
wodnościekowej  w  Hermani
cach  na  prywatnych  posesjach 
przy ulicach  Porzeczkowej  i Ma
linowej. 

19.03.2003  r. 
O  godz.  14 na  ul. Zdrojowej  kie
rujący  fiatem  uno  mieszkaniec 
Istebnej wymuszał  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do  koli
zji  z  VW  golfem  kierowanym 
przez  cieszyniaka. 
20.03.2003 r. 
O  godz.  13.20  w  „Savii"  zatrzy
mano  kradnącą  mieszkankę  Sko
czowa. 
21/22.03.2003  r. 
Włamanie do sklepu  wielobranżo
wego przy ul. Fabrycznej,  (mn) 

20.03.2003  r. 
Kontrola gospodarki  wodnoście
kowej na ul.  Gościradowiec. 
20.03.2003  r. 
Uczestnictwo  w  zebraniu  Rady 
Osiedla w  Nierodzimiu. 
21.03.2003  r. 
Kontrola gospodarki  wodnoście
kowej na ul. Źródlanej. 
21.03.2003  r. 
Wyrywkowa  kontrola na  targowi
sku.  Sprawdzano  przestrzeganie 
regulaminu  targowiska  i posiada
nie zezwoleń na prowadzenie dzia
łalności  przez osoby handlujące. 
2223.03.2003  r. 
Kontrola prawidłowości  parkowa
nia  samochodów  i utrudnień  w 
ruchu  na  terenach  wokół  wycią
gów  narciarskich. 
2223.03.2003  r. 
Kontrola  parków  miejskich  i bul
warów  nadrzecznych  pod  kątem 
przestrzegania  porządku  przez 
młodzież.  (ag) 

LICZYLI IMA 
GOTÓWKĘ 

25  marca  o  godz.  9.55  na  parking  zajechała  samochodem  ko
bieta  prowadząca  jeden  kantorów  w  Ustroniu.  Udawała  się  do 
pracy.  Od  razu  podeszło  do  niej  dwóch  mężczyzn  ubranych 
w  ciemne  garnitury.  Pokazali  legitymacje  pol icyjne  i  poinformo
wali,  że  musza  przewieźć  kobietę  do  prokuratury  w  Cieszynie. 
Trzeba  tu  dodać,  że  jak iś  czas  temu  kantor  obrabowano,  więc 
kobieta  nie  dostrzegła  nic  dziwnego  wezwaniu  na  przesłuchanie. 
Tym  bardziej,  że  mężczyźni  zachowywali  się jak  policjanci.  Bez 
wahania  zgodziła  się  z  nimi  pojechać.  Jeden  z  mężczyzn  poin
formował kogoś  przez  telefon  komórkowy,  że już jadą.  Wydawa
ło  się  ze  dzwoni  do  przełożonych.  Kobieta  wsiadła  do  poloneza 
ciemnego  koloru  i ruszono  w  kierunku  Cieszyna.  W  okolicach 
Goleszowa  mężczyzna odebrał  telefon  i poinformował, że po  dro
dze  muszą  załatwić jeszcze jedną  sprawę.  Takie otrzymał  polece
nie.  Polonez  teraz  skręcił  w  kierunku  Lesznej.  Gdy  wjechał  do 
lasu  zatrzymał  się,  zaś  siedzący  w  samochodzie  zarzucili  kobie
cie  kurtkę  na  głowę  tak,  że  nic  nie  widziała.  Napastnicy  wypro
wadzili j ą  z samochodu  do  lasu.  Zabrano jej  telefon  komórkowy, 
torebkę,  zerwano  łańcuszek.  Potem  przykuto  kajdankami do  drze
wa.  Bandyci  odchodząc  powiedziel i,  że  poinformują przez  skra
dzioną  komórkę  męża  i powiedzągdz ie  się znajduje. Gdy  odeszli 
kobiecie  udało  się wyrwać  z kajdanek jedną  rękę  i  wyswobodzić. 
Wybiegła  na  drogę  i zatrzymała  przejeżdżający samochód.  Było 
około  godz.  9.20.  Jak  tylko  szybko  było  to  możl iwe  o  wszystkim 
powiadomiła  policję. 

Bandyci  prawdopodobnie  przypuszczali,  że  kobieta  idąc  do 
pracy  w  kantorze  będzie  miała  ze  sobą  większą  ilość  pieniędzy. 
Miał a  tylko  tyle  il e  trzeba  na  osobiste  wydatki.  Straciła  jednak 
telefon,  trochę  gotówki  i zna jdu jące się  w  torebce  dokumenty. 

Kajdanki jakimi  przytwierdzono  kobietę  do  drzewa  były  takie 
jakich  ostatnio  używa policja. Również  legitymacje bandytów  nie 
budziły  zastrzeżeń.  Warto  być  mimo  wszystko  ostrożnym,  (ws) 
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W  sobotę,  15  marca  w  Cieszynie  po  raz  pierwszy  zebrała  się 
nowo  wybrana  Rada  Powiatowa  SLD  II I   kadencji.  Głównym 
punktem  obrad  były wybory Zarządu  Powiatowego na nową,  tym 
razem  już  4letnią  kadencję.  Rada  zdecydowała,  że  Zarząd  bę
dzie składał  się z 9. osób, w tym: przewodniczącego  i sekretarza, 
którzy  zostali  wybrani  przez  Zjazd  oraz  dwóch  wiceprzewodni
czących,  skarbnika  i czterech  członków  Zarządu.  Z  Ustronia  w 
skład Zarządu weszli:  Katarzyn a  Brandys   wybrana na funkcję 
wiceprzewodniczącej oraz  Ireneusz Staniek,  który został  człon

NOWY  ZARZĄ D 
kiem  Zarządu.  W  obradach  uczestniczyli  posłowie:  Jan  Szwarc 
oraz  Antoni  Kobielusz,  którzy  przybliżyli  radzie  aktualną  sytu
ację polityczną oraz społecznogospodarczą  kraju. Mówiono  rów
nież  o  wstąpieniu  polski  do  Unii  Europejskiej  i czekającym  nas 
referendum.  W  związku  z  tym  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej 
będzie uruchamiał  centra  informacji europejskiej w każdym  mie
ście  powiatowym.  W  Cieszynie  biuro  zostanie  uruchomione  od 
kwietnia. Adres  i numer  telefonu  zostanie  podany  w najbliższym 
czasie. W kwietniu  SLD planuje zorganizowanie spotkania  miesz
kańców Ustronia z posłami Antonim  Kobieluszem  i Janem  Szwar
cem  tematyka unijna.  Katarzyn a  Brandys 

Ze względu  na konieczność  przeprowadzenia 
wiosennego  przeglądu  technicznego 

oraz konserwacji  urządzeń  mechanicznych 
i  elektrycznych 

Kolej  Linowa  Sp. z o.o.  zawiadamia, 
że w dniach od 31 marca  do  11 kwietnia  br. 

Kolej  Linowa  będzie  nieczynna. 
Wznowienie  ruchu  pasażerskiego 

przewidywane jest na dzień  12 kwietnia 2003 r. 
Zarząd Kolei  Linowej 

Czantoria  Sp. z o.o. 

Ustroń ,  ul . Daszyńskieg o  1, 
poleca  promocyjne  dwuda
niowe  obiady  na  miejscu  lub 
na  wynos  w  cenie  6,50  zł, 
proponujemy również 3 rodzaje 
pierogów  domowych  na  kilo
gramy  w cenie: 
pierogi  z  mięsem    15  zł/kg 
pierogi  z  kapustą  i  grzybami 
  12 zł/kg 

pierogi  ruskie    10  zł/kg 

Nowo  otwarta  RESTAURACJA  Z  KUCHNIĄ  GRECKĄ 

Ustroń,  ul. 3  Ma ja  4 

Zaprasza  codziennie  w godz.  10.00    24.00 
Organizujemy: 

  wesela,  komunie, 
  przyjęcia  okolicznościowe, 

  stypy. 
Na przyjęcia  dostosujemy  rodzaj kuchni  na życzenie  klienta. 
Zapraszamy 
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RYNEK  P R A C Y 
W  lutym  bezrobocie  w  powiecie  cieszyńskim  wzrosło.  W  Po

wiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowało  się jednak  mniej  osób 
niż w styczniu. Z końcem  stycznia w Polsce notowano stopę  bez
robocia w wysokości  18,7 %, w województwie śląskim  1 7 ,1  %, 
natomiast  w naszym  powiecie    14,6  %. 

W  lutym  zarejestrowało  się 725  bezrobotnych,  z tego: 48 %  to 
kobiety,  29 %  nigdzie  dotąd  nie  pracowało,  50 %  to  mieszkańcy 
wsi,  33  %  miało  prawo  do zasiłku,  13 %  to  absolwenci. 

W  Ustroniu  w końcu  lutego  było  868  zarejestrowanych  bezro
botnych,  z  tego  406  osób  to  kobiety,  58  osób  to  absolwenci 
(w  tym  29  kobiet),  142 osoby  mają  prawo  do  zasiłku  (w  tym  67 
kobiet),  105 osób  pobiera  zasiłki  przedemerytalne  (w tym 48  ko
biet),  a  169  osób jest  uprawnionych  do  świadczeń  przedemery
talnych  (w  tym  87  kobiet).  Z  końcem  miesiąca  w  rejestrze  PUP 
było w sumie  715  absolwentów. 

Notowany jest spadek  liczby osób pozostających na zasiłku  dla 
bezrobotnych.  Przed rokiem do zasiłku było uprawnionych  18,6%, 
końcem  lutego  było  to zaledwie  13,1  %  bezrobotnych. 

Niestety  PUP  otrzymuje coraz  mniej ofert  pracy    w  lutym  było 
ich 71, o  19 mniej niż w styczniu. Supermarket  Kaufland w Cieszy
nie chciał  zatrudnić  10. ochroniarzy,  a sklep jubilerski  w Wiśle   3. 
sprzedawców.  W najbliższym czasie w żadnym zakładzie pracy na
szego powiatu nie są planowane  zwolnienia grupowe.  (ag) 

Obsługa  osób  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku  w  Ustroniu: 
15.04 lit .  A  J , 

16.04 lit .  K  O ,  RYNEK 
17.04lit.  P  Ż  była  filia  liceum  ogólnokształcącego 

Tu pękł a zasuwa .  Fot . W. Sucht a 

WODNA  AWARI A 
Weekend,  który  rozpoczął  się  14  marca,  nie  był  najlepszy  dla 

wodociągowców. Na os. Manhatan  nastąpiła poważna awaria sieci. 
Mieszkańcy  obserwowali  wyciek  wody  i  zastanawiali  się,  dla
czego  uszkodzenie  nie  zostało  usunięte.  Zapytaliśmy  o  to  Janu
sza  Steca,  dyrektora  do  spraw  technicznych  Wodociągów  Ziemi 
Cieszyńskiej,  który  powiedział: 
  Była  to  poważna  awaria  magistrali  zaopatrującej  w  wodę  nie 
tylko  Ustroń,  ale  i Skoczów.  Nastąpiła  na  skutek  zmian  w  ziemi, 
charakterystycznych  dla  okresu  wiosennego,  pękła  zasuwa.  Pra
cownicy  dokopali  się do odpowiedniego  miejsca  i wymienili  za
suwę,  na  taką,  która  była  na  stanie.  Niestety  okazało  się,  że  jest 
nieszczelna  i konieczne  było dopasowanie  odpowiedniej  kształt
ki. Mieliśmy świadomość, że wyciek może drażnić  mieszkańców, 
ale  zdecydowaliśmy  się,  moim  zdaniem,  na  najlepsze  rozwiąza
nie.  W  przypadku  tej  awarii  mieliśmy  do  czynienia  ze  zbiegiem 
niekorzystnych  okoliczności.  (mn) 

W jednym  z  najbliższych  numerów  J.  Stec  powie, jak  i  gdzie 
zgłaszać  awarie,  ile nas  kosztują  i jak  często  się  zdarzają. 

27  marca  2003  r. 

NZOZ  Centrum  Stomatologii  i  Protetyki 
D E N T  L A B O R  Os.  Manhatan 

oferuje  standardowe  świadczenia  dla  pacjentów  ubezpieczonych 
w  Śląskiej  i Branżowej  Kasie  Chorych  w godz. 8.30  14.30 
oraz  specjalistyczne  w godz.  15.30  18.30. 

  leczenie  paradontozy, 
 wybielanie  zębów, 
 bezbolesne  leczenia żelem, 
 protezy  natychmiastowe 
Rejestracj a tel. 33/854 52 83. 

USTROŃ  Ojrodow«
tal./ta  (033)  8543640 

    A O 

http://www.kserograf.eorn.pl


18 marca  odbyło  się zebranie  wyborcze  Osiedla  Ustroń  Cen
trum .  Wcześniej   zebrano  podpisy  ponad  stu  osób,  któr e  za
deklarowały  chęc  powołania  osiedla  centrum. Już  podczas  ze
brania ,  któr e  odbyło  sie  w  M D K  „Prażakówka" ,  tak  jak 
w  rok u  2000  nie  udało  sie  wybra ć  Zarządu  Osiedla.  Poniżej 
przedstawiamy  fragmenty  protokoł u  z  tego  zebrania,  któr e 
prowadził a  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor, 
a  uczestniczyli  w  nim  także  burmistr z  Ireneusz  Szarzeć,  za
stępca  burmistrz a  Jolanta  KrajewskaGojny ,  wiceprzewod
niczący  Rady  Miasta  Stanisław  Malina ,  radny  Józef  Waszek. 

BE Z  Z A R Z Ą D U 
E.  Głowinkowska    skierowała  apel  do  obecnych  mieszkańców 
Osiedla  Centrum  aby  zastanowili  się  nad  sensem  wybierania  Za
rządu  tego  Osiedla,  z  uwagi  na  liczbę  osób  mieszkających  w  ob
rębie  tego  Osiedla  a  co  z  tego  wynika  na  brak  więzi  pomiędzy 
mieszkańcami  jak  i trudności  wynikające z  scalenia  tego  okręgu. 
Z. Tschuk    zastanawiał  się nad  sensem  spotkania, jeżeli  na  wstę
pie  kwestionuje  się  sens  przeprowadzenia  wyborów. 
W.  Suchta    stwierdził,  iż  istnieje  duża  rozbieżność  interesów 
mieszkańców  z  uwagi  na  wielkość  Osiedla  Centrum  i  przypo
mniał,  że w tej sprawie  w 2000  roku  złożył  wniosek  o  niepowoły
wanie  Zarządu  Osiedla  Centrum  a  dalej  zaproponował  utworze
nie  mniejszych,  bardziej  zintegrowanych  osiedli. 
H.  Rakowska    Dzierżewicz    odpowiadając  na  zgłoszony  wnio
sek  pana  Suchty  stwierdziła,  że  nowy  Zarząd  Osiedla  Centrum 
jest  n ieodzownie  potrzebny,  powinien  istnieć  i  rozwiązywać 
wszystkie  pojawiające się  problemy  osiedla. 
K.  Hanus   zastanawiał  się,  kto  tworzyłby jednostki  pomocnicze, 
w jaki  sposób  powinny  one  funkcjonować, aby  pracowały  spraw
nie  i sensownie,  zadał  pytanie,  do  kogo  należy  inicjatywa  powo
ływania  tych  jednostek. 

E. Czembor    odpowiadając na  pytanie  pana  Hanusa  stwierdziła, 
że  Rada  Miasta jest  zobowiązana  do  przeprowadzenia  wyborów 
w  sytuacji  złożenia  wniosku  o  powołanie  Zarządu. 
A .  Heczko    wspomniał  o  funkcjonowaniu osiedli  w  przeszłości. 
Stwierdził,  że  istnieje potrzeba  istnienia  Osiedla Centrum  Ustroń, 
zaapelował  o wybranie  społeczników. 
F. Korcz    stwierdził,  iż  szkoda  by  było  zaprzepaścić  wolęchęć 
mieszkańców  do  utworzenia  Osiedla, jednakże  należałoby  zasta
nowić  się  nad  podziałem  istniejącego  osiedla  na  mniejsze  jed
nostki  i doprowadzenia  do wyboru  Zarządów  po utworzeniu  tych 
jednostek. 
E.  Czembor    oświadczyła,  iż  nazwa  Osiedle  Centrum  wynika 
z  Uchwały  Rady  i nie  można  jej  zmienić  bez  podjęcia  Uchwały 
zmienia jącej  nazwę  tego  osiedla.  E.  Czembor  stwierdzi ła,  że 
o  podziale  decydują  mieszkańcy. 
R.  Grudzień    pytał  czy  to  zebranie  ma  na  celu  wybór  Zarządu 
Osiedla  i jego  przewodniczącego  czy  też  dyskusjię  na  temat  po
działu  Osiedla  Centrum. 
E. Czembor    przypomniała,  że  padł  wniosek  o  podziale  Osiedla 
na  mniejsze  jednostki,  a  jeżeli  chodzi  o  wybór  Zarządu  i  j ego 
przewodniczącego  to  temat  jest  przygotowany. 
P. Golas    uzmysłowił  zebranym  mieszkańcom,  iż  nie  ma  sensu 
ciągle  poruszać  sprawy  dotyczącej  nazwy  osiedla,  przypomina
jąc,  iż wcześniej  t łumaczono  tą  sprawę  (nazwa  została  określona 
w  Uchwale).  Zwrócił  również  uwagę,  że  osiedle  Zawodzie  zdo
było już  pewne  doświadczenie,  z  którego  można  by  skorzystać. 
Innych  głosów  w  dyskusji  nie  zgłoszono,  zatem  przewodnicząca 
Rady  E.  Czembor  zarządzi ła  głosowanie  nad  wnioskiem  Pana 
Suchty  w  brzmieniu 

„Zrezygnować  z  powoływania  Zarządu  Osiedla  Centrum". 
Za  podjęciem  wniosku    56  osób,  przeciw  g łosowały    22 
osoby. 
W  wyniku  głosowania  nie  podjęto  czynności  związanych  z  wy
borami  do  Zarządu  Osiedla  Centrum 
E. Czembor    w  nawiązaniu  do  wyników  głosowania  oraz  wcze
śniejszych  sugestii  podziału  Osiedla  Centrum  stwierdziła  potrze
bę  utworzenia  mniejszych  jednostek. 
H.  Słaby    zaapelował  o dalsze  działania,  które nie  zaprzepaściły
by  chęci  mieszkańców  do  działania  na  terenie  Osiedla  Centrum. 
J.  Kubień    opowiedział  się  za  utworzeniem  mniejszych  osiedli. 
Na  głosy  z  sali  wyrażające  sprzeciw  wobec  przyjętego  wniosku 
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o  nie powoływaniu  Zarządu  Osiedla  Centrum  oraz zarzutom  o  ma
tactwo  i manipulację głos zabrał  Burmistrz  Miasta  Ustronia  Irene
usz Szarzeć. Stwierdził on,  iż w naszym  państwie  funkcjonuje ustrój 
demokratyczny  stąd należy  uszanować  wolę większości  mieszkań
ców,  którzy  wzięli  udział  w  głosowaniu.  Zaprzeczając  jakimkol
wiek  manipulacjom,  wyjaśnił  zebranym,  iż Urząd  Miasta  zapew
nia jedynie  obsługę  materialnotechniczną  wyborów. 
Z.  Tschuk    zapytał  o  konkretną  procedurę  powoływania  no
wych  osiedli. 
E. Czembor    odpowiedziała,  że  na  sesji w  kwietniu  Rada  Miasta 
w  Ustroniu  podejmie  uchwałę  o  utworzeniu  mniejszych  osiedli. 
Następnie  mieszkańcy  nowo  utworzonych  osiedli  powinni  zebrać 
ponad  100  podpisów,  które  umożliwią  zarządzenie  wyborów  za
rządów  w  tych  osiedlach. 
K.  Hann    zaproponowała  utworzenie  Osiedla  w  skład,  którego 
będą  wchodziły  Os.  Manhattan,  Os.  Centrum  i ul.  Konopnicka. 
E. Czembor  zapewn i ła  mieszkańców,  iż w mcu  kwietniu  temat 
osiedli  będzie  omawiany  w  trakcie  sesji  Rady  Miasta. 

Na sal i  obrad .  Fot . W.  Sucht a 

W  dawnym 

W  1928  r.  oddano  do  użytku  odcinek  kolei  do  Polany.  W  rok 
później  uruchomiono  dalszy  odcinek  kolei  do  Wisły.  Uroczysto
ści  z  tym  związane odbywały  się  z udziałem  wojewody  śląskiego 
Michała  Grażyńskiego,  władz  Ustronia  oraz  t łumów  zaintereso
wanych.  Prezentujemy  zdjęcie z otwarcia  przystanku  na  Polanie, 
które  darował  do  Muzeum  Jan  Polok. 

Już  w  trakcie  budowy  kolei  do  Polany  starano  się o  urządzenie 
przystanku  kolejowego  w centrum  Ustronia,  w  miejscu  gdzie  zo
stał  on  uruchomiony  w  1985  r. Nie  doszło  wówczas  do  realizacji 
tej  ważnej  dla  mieszkańców  i  gości  inwestycji,  lecz  w  następ
nych  latach  problem  ten  rozpatrywano  ponownie, jednak jak  wia
domo  bez  pozytywnych  rezultatów.  Lidi a  Szkaradnik 
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SZANUJM Y  SIĘ 
Ostatnie  dni  przynoszą  sporo  informacji,  także  plotek  i  domy

słów  dotyczących  naszej  sceny  politycznej.  O podzielenie  się  swy
mi  odczuciami  na  lemat  ostatnich  zawirowań  politycznych  po
prosiliśmy  mieszkańca  naszego  miasta,  posła  Jana  Szwarca.  Po
niżej  niektóre  jego  wypowiedzi: 

BEZ  KOALICJ I 
Koalicja  z  PSL  się  rozpadła  i  rząd  musi  szukać  wsparcia  in

nych  ugrupowań.  Prowadzone  są  rozmowy  z  Partią  LudowoDe
mokratyczną.  Trzeba  jednak  powiedzieć  dlaczego  koalicja  się 
rozpadła. Stało się tak, gdyż  PSL głosował  przeciw winietom  i to 
wzburzyło  premiera jak  również  posłów  SLDUP.  Czy  zrywanie 
koalicji  było  słuszne  w  sytuacji  zbliżającego  się  referendum 
0  przystąpieniu  Polski  do  Unii  Europejskiej?  Być  może  była  to 
decyzja  pochopna,  ale  też  pozostaje  fakt,  że  PSL  ma  tendencje 
do  stawiania  warunków.  Ostatni  przykład  to  ultimatum  PSL,  że 
jeżeli  nie zostaną  przyjęte ustawy  o obrocie  ziemią,  biopaliwach 
1 dopłatach  dla  rolników,  to będą  się opowiadać  za  głosowaniem 
przeciw  przystąpieniu  do  UE.  Moim  zdaniem  nie  wolno  patrzeć 
na  akces  Polski  do  UE  tylko  i wyłącznie  przez  pryzmat  rolnic
twa. Nie ma takiego członka  rządu, który nie patrzyłby  wnikliwi e 
na  sprawy  rolnictwa,  ale  są  też  ograniczenia,  zdolność  państwa 
do ponoszenia pewnych  kosztów. Tymczasem  PSL  i opozycja czę
sto  zachowują  się  nieodpowiedzialnie,  tak jakby  nie  widzieli  co 
się dzieje w państwie  i w  gospodarce. 

OPOZYCJA 
Obecnie  dyskutowana  jest  naprawa  finansów  publicznych.  Tu 

trzeba  usiąść  wspólnie  do  stołu  i popatrzeć jak  przygotować  na
stępny  budżet,  budżet  bardzo  ważny,  prawdopodobnie  pierwszy 
polski  budżet  w  UE.  To  bardzo  ważny  element  w  funkcjonowa
niu  naszego  państwa.  Właśnie  do  reformy  finansów  publicznych 
politycy  powinni  przystąpić z  rozwagą.  Wiem jednak,  że  opozy
cja  będzie  przeciw.  Dlatego  odczuwam  żal  do  tych  parlamenta
rzystów, bo przecież  interes państwa,  przyszłość  tego narodu  jest 
interesem  najwyższej wagi  i nie  można  w tej  chwili  zarzucać,  że 
gdy SLD było w opozycji zachowywało  się podobnie.  Mówią,  że 
to obecny  premier mówił  to samo co obecnie opozycja. Nie  mam 
zamiaru  wybielać  moich  kolegów  z  SLD,  gdyż  uważam,  że  te 
zachowania  w  poprzedniej  kadencji  były  niewłaściwe.  Oczywi
ście krytyka  powinna  istnieć, ale merytoryczna,  natomiast  niedo
puszczalne  są  ataki  na  człowieka,  poniżanie  go,  zniesławianie, 
co ostatnio np. zrobił  poseł  Roman  Gertych  podczas dyskusji  nad 
samorozwiązaniem  sejmu. Jest to bardzo niebezpieczne.  Już  dziś 
z sondaży  wiemy,  że chęć  Polaków  przystąpienia  do  UE  zmniej
sza  się  i rośnie  frustracja. 

OŚMIORNIC A 
SLD nie jest już takim monolitem jak na początku kadencji. Sam 

też nie uważam,  że  SLD  to sami  wspaniali  ludzie. Czytamy  w  ga
zetach, widzimy w telewizj i, że niektórzy są uwikłani w  niewłaści
we  kontakty,  wykorzystują  stanowiska,  są  przykłady  korupcji. 
Wszystko  to jest  żenujące. SLD  musi  się  przebudzić  i  próbować 
odnowy. To bardzo  trudne gdyż  istnieje wiele powiązań, ludzie  się 
znają, niektórzy  uwikłani  są w układy  korupcyjne. To  ośmiornica, 
która  swoimi  mackami  dotyka  styku  polityki  i biznesu,  a  to  jest 
zjawisko bardzo  niebezpieczne  dla  naszej gospodarki.  Wiemy  ile 
pieniędzy  publicznych  gdzieś  przecieka  do  prywatnych  kieszeni 
i to  trzeba  zmienić.  Kto  i jak  to  zrobi,  trudno  dzisiaj  powiedzieć. 
Jedno jest  pewne,  że  bez  radykalnych  zmian  i  czystki  w  struktu
rach  SLD  rząd  i partia  będą  tracić  wiarygodność. 

Mówi  się  też  o  rozdźwiękach  między  prezydentem  i  premie
rem,  piszą  o  tym  gazety.  W  sejmowym  klubie  SLD  nie  odczu
wam  tego.  Być  może  wielu  ludzi  uważa,  że  obecnie  prezydent 
powinien  zająć stanowisko  w  sprawie  rządu,  gdyż  kredyt  zaufa
nia  do  premiera  się  wyczerpał.  Nie  mnie  to  oceniać.  Osobiście 
uważam,  że  nam  potrzebna  jest  zmiana  radykalna  w  prowadze
niu  polityki, jeszcze  przed  referendum. 

HASŁ A  PROPAGANDOWE 
Społeczeństwo jest  sfrustrowane biedą, aferami, a przed  wybo

rami  SLD obiecywało  wiele  sukcesów.  Jednak  kampania  wybor
cza to przede  wszystkim  hasła propagandowe,  często nie  poparte 
wiedzą.  Potem  okazuje  się,  że  rzeczywistość  wygląda  inaczej. 
Podobny  przykład  mięliśmy  w  Ustroniu  przed  wyborami  samo
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rządowymi,  gdzie  w  różnych  programach  wiele  było  obiecanek, 
a  okazało  się,  że niektóre  zadania  z  tych  programów już  są  zro
bione,  czy  też  w  trakcie  wykonywania.  To  brak  przygotowania 
profesjonalnego,  czyli  brak  rzeczywistej  wiedzy  o  sytuacji  go
spodarczospołecznej,  finansowej.  Dotyczyło  to  miasta,  ale  po
dobnie,  mam  takie  przekonanie,  że  ugrupowania  ubiegające  się 
o  mandaty  poselskie  głosiły  nierzeczowe,  niespójne  z  sytuacją 
społecznogospodarczą  programy.  Stąd  dzisiaj  tak  duże  rozcza
rowanie  ludzi. 

POKAZYWA Ć  BŁĘD Y 
To co dzieje się na szczytach  władzy  szczęśliwie  nie  przekłada 

się  na  prowadzenie  polityki  na  dole.  Mam  nadzieję,  że  porozu
mienia zawierane  na dołach,  w strukturach  samorządowych  będą 
miały  wpływ  na  umacnianie  się  partii  poprzez  prowadzenie  mą
drego dialogu  służącego prawidłowemu  rozwojowi gmin  i miast. 
Trzeba dać szansę współpracy  ludziom w samorządach bez wzglę
du na to jaki  układ  panuje na górze.  Musimy się też nauczyć  kon
struktywnej  opozycji    pokazywania  błędów,  tak  aby  ekipa  rzą
dząca  nie  myślała,  że jest  nieomylna,  ale  należy  to  robić  w  spo
sób  uczciwy,  merytoryczny,  z  poszanowaniem  każdego  człowie
ka czyjego  politycznego  ugrupowania. 

MYŚLE Ć  O  PAŃSTWI E 
Jestem  polityką  rozczarowany.  Miałem  okazję zarządzać  mia

stem  i zawsze dla mnie najważniejszą sprawą  był  interes  społecz
ny,  interes miasta. Sejm zaś jako najwyższy organ  ustawodawczy 
powinien  dbać  o  interes  narodu  i państwa.  Tak,  a nie  inaczej  na
leży  pojmować sprawowanie  zaszczytnej  funkcji  parlamentarzy
sty.  Jeżeli  uprawia  się  politykę  szantażu,  stosuje  się  przeróżne 
sztuczki  populistyczne  w celu  pozyskania  sobie  części  elektora
tu,  odrzuca  się  ustawy  istotne  dla  naszej  gospodarki,  np.  ustawę 
o  winietach,  to jednocześnie  odrzuca  się  możliwość  pozyskania 
dużych  pieniędzy  z  UE  na  budowę  infrastruktury  drogowej,  za
przepaszcza się możliwość  pozyskania  niemałej  ilości miejsc pra
cy, a w dalszej  konsekwencji  dynamicznego  rozwoju  kraju. 

TRZEB A  SIĘ  PRZYGOTOWA Ć 
UE to nie tylko możliwość  skorzystania  z funduszy  przedakce

syjnych  i  strukturalnych,  ale  to  także  dostęp  do  nowoczesnych 
technologii,  techniki,  nauki,  kultury,  to  swobodny  przepływ  lud
ności, swobodna wymiana handlowa, ujednolicone prawo,  zadba
nie o wspólne  dobro jakim jest  nasza  ziemia.  Mam  na myśli  eko
logię.  W  tym  zakresie  Polska  ma  ogromne  zaniedbania.  Dlatego 
tez do  2010  r. musimy  przerobić  w  zakresie  gospodarki  wodno
ściekowej,  ochrony  powietrza,  gleby  i wód  około  40  mld.  euro. 
Z  tego  70%  to  środki  unijne.  Dlatego  też  najważniejszym  zada
niem  Polaków jest obecnie wykonanie ogromnej pracy, aby  moż
liwości jakie  stwarza  UE  wykorzystać  w  sposób jak  najbardziej 
właściwy. Nie możemy  sobie pozwolić  na zmarnowanie  jakiego
kolwiek  grosza. 

Przed  zbliżającym sie referendum  akcesyjnym, które  odbędzie 
się w pierwszą  niedzielę  czerwca,  będę  się spotykał  z  mieszkań
cami  naszego  regionu  i postaram  się  konkretnymi  argumentami 
przekonywać  rodaków o zasadności  i słuszności  funkcjonowania 
Polski  w strukturach  UE.  Notował:  (ws) 

Kwitn ą przebiśniegi . Wiosna .  Fot . W. Sucht a 
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Na torz e  przeszkód .  Fot . W.  Sucht a 

FAWORYT  POKONANY 
22  marca  w  Szkole  Podstawowej  nr 2 odbył  się  Powiatowy  Tur

niej  Bezpieczeństwa  w Ruchu  Drogowym  szkół  podstawowych 
i gimnazjów. Gospodarz  imprezy  dyrektor  SP2  Zbigniew  Grusz
czyk  witał  gości:  burmistrza  Ireneusza  Szarca,  wiceprzewodni
czącego  Rady  Miasta  Stanisława  Malinę,  prezesa  Fundacji  na 
Rzecz  BRD  Alin ę  Puszyńską,  przedstawiciela  Starostwa  Powia
towego  Stanisława  Kubicjusa,  prezesa Automobilklubu  Cieszyń
skiego  Stanisława  Ernsta,  zastępcę  komendanta  policji  w  Ustro
niu  Waldemara  Kudzię.  Sędzią  głównym  turnieju  był  zastępca 
komendanta  Komendy  Powiatowej  Józef  Brózda.  Imprezę  przy
gotowała  Ewa Gruszczyk  przy współudziale  Iwony  Werpachow
skiej   i Sławomira  Krakowczyka. 

Na  początku  turnieju  ogłoszono  wyniki  konkursu  plastycznego. 
Przyznano  po  trzy  nagrody  w  trzech  kategoriach:  klasy  III I  „Bez
pieczna  droga  do  szkoły":  1. Monik a  Bem    SP2  Ustroń, 2. 
Mateusz  Banasiak  SP2  Ustroń,  3.  Izabela  Herok    SP  Mnich, 
w klasach  IVV I  „Policjant w oczach  dziecka":  1. Anna  Mańczyk 
  SP2  Ustroń,  2.  Jus tyna  Skurzok    SP  Koniaków, 
3. Katarzyn a  GrzybekSP3  Cieszyn, gimnazja „Bezpieczne  mia
sto":  1.  Edyta  Pilch  G  Brenna,  2.  Dawid  Polny  G3  Cieszyn,  3. 
Anna  Łokuczejewska   Gl  Cieszyn. 

Następnie  przystąpiono do  lywalizacji  w  turnieju  BRD.  O  przy
gotowaniach  drużyny  Gimnazjum  nr 2 w Ustroniu  jej  opiekun 
S.  Krakowczyk  mówi: 
  Przygotowujemy  się  od  września  spotykając  się  raz w tygo
dniu.  Rozwiązujemy  testy, czytamy  kodeks  drogowy  i  jeździmy 
na  torze.  Trzeba  sporo  ćwiczyć.  M y  robiliśm y  to  systematycz
nie. Zresztą  chłopcy do gimnazjum  trafiaj ą z drużyny  BRD  pro
wadzonej   w  SP2  przez  Ewę  Gruszczyk.  To  co  my  robim y  jest 
naturaln ą  kontynuacją.  Znakomicie  też  układa  sie  współpraca 
z  policją.  Młodszy  aspirant Jerzy  Górny  służy  nam  pomocą. 

Trzeba  dodać,  że zmienił  się system  punktowania.  Inna  zmiana 
w  stosunku  do  lat  ubiegłych  to  zmiana  roweru  z  tradycyjnego 
składaka  na  rower  górski,  co  znacznie  utrudnia  jazdę  na  torze 
przeszkód.  S.  Krakowczyk  twierdzi,  że  ta  zmiana  nie  przyspo
rzyła  chłopcom  kłopotów.  W  turnieju  BRD  startują  trzyosobowe 
drużyny  i na  wynik  końcowy  składają  się  wyniki  wszystkich  za
wodników  drużyny. 

Najpierw  pisano  testy,  później  pokonywano  tor  przeszkód,  co 
niektórym  sprawiało  wyraźna  trudność.  Wśród  szkół  podstawo
wych  najlepszą  okazała  się  drużyna  z  Drogomyśla    331  pkt, 
2.  Dębowiec  79  pkt,  3.  Wisła  75  pkt.  Indywidualnie  najlepszym 
zawodnikiem  był Adam  Biedrawa  z Drogomyśla z dorobkiem  154 
pkt. 

W  kategorii  gimnazjów emocjonującą walkę o pierwsze  miejsce 
stoczyły  zespoły  Gimnazjum  nr  2 z Ustronia  i oddziału  w  Drogo
myślu Gimnazjum ze Strumienia. Już w testach ustroniacy byli  lepsi 
zdobywając przewagę 21  pkt. Na  torze przeszkód  drużyna  z  Ustro
nia  była  lepsza  o 3 pkt  i w efekcie  zdobyła  pierwsze  miejsce 
w  powiecie.  Protest  opiekunki  prowadzącej  drużynę  Strumienia 
nie  został  uwzględniony.  Sędziowie  uczynili  to po  ponownym 
sprawdzeniu  wyników  i konsultacjach.  Ostateczne  wyniki  gimna
zjów wyglądają następująco:  1. G2  Ustroń  (323  pkt), 2.  Strumień 
(306),  3 . ^ 2  Cieszyn  (55),  4.  G2  Skoczów  (36),  5.  Goleszów 
(78),  6. Zebrzydowice  (147).  Indywidualnie:  1. Witol d  Pietrzyk 
Strumień  (124), 2.  Michał  Ś l iwkaUst roń  (122), 3.  Dawid  Cza
kon  Strumień  (111),  4.  Paweł  Ferfecki  Ustroń  (103),  5.  Piotr 
Misiuga  Ustroń  (98),  6.  Kami l  Szajter  Strumień  (71).  Jak  wi
dać  dominacja  drużyn  z Ustronia  i Strumienia  była  wyraźna.  Ich 
zawodnicy  zajęli  sześć  pierwszych  miejsc. 

  Trz y  razy z rzędu  jak o  gimnazjum  zajęliśmy  drugi e  miejsce 
przegrywając  zawsze z Drogomyślem,  gdzie  jest  oddział  gim
nazjum  ze  Strumienia   mówi  S.  Krakowczyk.    W  tym  roku 
chłopcy  sprawil i  niespodziankę  i pokonali  faworytów.  Teraz 
przed  nami  zawody  okręgowe. 

Wszyscy  uczestnicy  Turnieju  Powiatowego  BRD  otrzymali  na
grody.  Za  pierwsze  i drugie  miejsce  drużynowo  obdarowywano 
rowerami  górskimi.  Za  trzecie  miejsce  były  urządzenia  toru  prze
szkód.  Puchary  zwycięzcom  wręczał  I.  Szarzeć. 
 Turnie j   bardzo  dobrze  zorganizowany   podkreśla  prezes  Au
tomobilklubu  S. Ernst.  Prowadzi  te  turniej e  Wydział  Drogowy 
Komendy  Powiatowej   Policji  przy  współudziale  władz  oświa
towych  pod  patronatem  Automobilklub u  Śląskiego.  Od  kilk u 
lat  ten  turnie j   przygotowuje  Szkoła  Podstawowa  nr  2 w  Ustro
niu  i robi  to  bardzo  dobrze.  Co  do  poziomu  uczestników,  to 
bardzo  zróżnicowany  tak  w  testach  jak  i na  torze  przeszkód. 
Podobna  impreza  pod  nazwą  „Bezpieczne  Wakacje"   organi
zowana  jest  pod  koniec  czerwca  w  Cieszynie.  (ws) 

Dyplo m zwycięzco m  wręcza ł  burmistrz .  Fot . W.  Sucht a 

M u s i e  Ba r 
Tradycyjne   dancingi 
przy   żywej   muzyce 
Każdy piątek, sobota  od  21.00 

Polecamy  bogaty  wybór 
smakowitych  potraw 

 „CASABLANKA"  zaprasza  J 

W sprzedaży już oferta na LATO 2003 

HISZPANIA    camping 
WŁOCH Y  

GRECJA, CHORWACJA, 
BUŁGARIA , SŁOWACJA, 
EGIPT;
bilety  lotnicze 

t e l .  8 5 4  3 2  8 8 

Ustroń Hermanice,  ul. Skoczowska  47e 

(obok kolektury Lotto) 

ZAPRASZAMY 
JeL/łax: 854  53  98, 

KOMPUTERY  ZESTAWY 
już od 1000 zł brutto! 

strony  w w w .  od 150 zł brutto! 
pro jekty  graf iczne, 
p lakaty ,  fo ldery . . . 

F.P.H.U.  Kubica Mieczysław 
43450  Ustroń, os. Manfiatan  1/6 

tel. 854  32  5 1 , 5 06  058  880 
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Czyż  nie  marzymy  o podróżach  do dalekich,  egzotycznych 
krajów? Niestety  tylko  nielicznym  brutalna  rzeczywistość 
i możliwości  finansowe pozwalają spełnić te marzenia.  Dla 

wszystkich,  którzy  pozostać  muszą  „tu,  gdzie  byli,  gdzie  się uro
dzili" , namiastką  podróży  mogą  być  spotkania z drzewami  gatun
ków  pochodzących  z dalekich  krain, a przykładów  takich  „egzo
tycznych" drzew  mamy w Ustroniu  całkiem  sporo. 

Do nich należy surmia  (katalpa) bignoniowa,  zwracająca  uwagę 
oryginalnymi,  pięknymi  kwiata
mi  (białe, z żółtymi  i fioletowy
mi plamami),  dużymi,  sercowa
tymi  liśćmi  i wiszącymi  przez 
całą zimę długimi, strąkowatymi 
owocami,  zwanymi  łuszczy na
mi.  Gatunek  ten  pochodzi 
z  Ameryki  Północnej.  Ładne 
okazy surmii rosną w pobliżu  bu
dynku przy ul. Daszyńskiego 20, 
przy  ul. 3 Maja naprzeciw  apte
ki  oraz    szczególnie  dorodne 
drzewo    w niewielkim  parku 
przed budynkiem dawnego  inter
natu.  Szerzej o tym  gatunku pi
sałem już w GU  nr 31 z  1999 r. 

W  parku  przed  internatem 
warto  zwrócić  uwagę  na  dwa 
drzewa  rosnące w pobliżu  sur
mii . Większe  i okazalsze z nich 
to korkowiec amurski.  Swą  na
zwę  zawdzięcza  korze,  która 
na starszych  drzewach jest  gru
ba,  miękka,  spękana  i  „korko
wata".  W ojczyźnie  korkowca, 
czyli w Chinach,  Mandżurii, na 
Półwyspie  Koreańskim,  służy 
do  wyrobu  różnych  przedmio
tów z korka  (w  Europie  wyko
rzystujemy  korę jednego  z ga
tunków  dębów).  Korkowiec 
jest  drzewem  raczej  niskim, 
dorastającym do  15 m wysoko
ści,  ma krótki  pień  i  szeroką, 
rozłożystą  koronę.  Liście  kor
kowca  mają  do 35 cm  długo
ści  i są zazwyczaj złożone z 9
13  listków  (z wierzchu  ciem
nozielonych  i błyszczących, od 
spodu  szarych).  Roztarte  liście 
mają  n ieprzy jemny  zapach; 
wiosną  rozwijają się dość  póź
no,  żółkną  j uż we  wrześniu 

i szybko  opadają.  Szczególnie  dekoracyjnie  korkowiec  wyglą
da,  gdy  na tle żółtych  liści  wyraźnie  widoczne  są kuliste,  naj
pierw  zielonkawe,  a później  czarne  owoce.  Owoce  często nie 
opadają  i pozostają  na drzewie  aż do wiosny  i chociaż  inten
sywnie  i nieprzyjemnie  pachną  terpentyną  są czasem  zjadane 
przez  ptaki  w czasie  mroźnych  zim.  W Ustroniu  okazałe  drze

BLIŻEJ NATURY 
Egzotyczne  drzewa 

wo  można  zobaczyć  także  na rogu  ul. Grażyńskiego  i ul.  Sło
necznej. 

Tuż  obok  korkowca  rośnie  niewielkie  drzewo o oiyginalnej na
zwie  żółtnica  pomarańczowa.  Wygląda  dość  niepozornie,  ma nie
wysoki  pień z pomarańczowobrązową  korą  (stąd  nazwa)  i asyme
tryczną  koronę.  Liście  żółtnicy  są jajowate,  błyszczące  i dorastają 
do  12 cm długości.  Jest  to drzewo  wrażliwe  na mrozy,  dlatego 
w  Polsce najczęściej rośnie w formie krzewiastej. Do rzadkości  na

leżą  również  okazy  owocujące, 
a  na ustrońskiej  żółtnicy  można 
dostrzec nieliczne, wielkości  pił
ki tenisowej, kuliste owoce. Taka 
kula, zielona  lub pomarańczowa
wa, ma gruzełkowatą  powierzch
nię,  gdyż  składa  się z  licznych 
drobnych orzeszków. Owoce po
zostają  na drzewie  przez  całą 
zimę.  Żółtnica  pochodzi  z połu
dniowych  rejonów Stanów Zjed
noczonych.  Z twardego  drewna 
Indianie  wyrabiali  dawniej  łuki 
i inną broń, a liśćmi, podobnie jak 
liśćmi morwy, karmiono gąsieni
ce  jedwabników. 

Na  uwagę  zasługuje  również 
platan  klonolistny,  którego kil 
ka okazów rośnie obok sali gim
nastycznej Szkoły  Podstawowej 
nr  1, od strony  ul.  Partyzantów. 
Platan  to okazałe  drzewo  osią
gające  nawet  35 m  wysokości. 
Liście  platanów są duże,  błysz
czące,  kształtem  zbliżone do  li 
ści  naszego  klonu  pospolitego. 
Jednak cechą najbardziej rzuca
jącą się w oczy jest łuszcząca się 
wielobarwna  kora.  Z  wierzchu 
jest szara, jednak z wiekiem  od
pada  płatami,  ukazując pod 
spodem  warstwy  kremowe, 
oliwkowe,  brązowawe.  Ustroń
skie platany są dość młode,  dla
tego ich kora nie jest jeszcze zbyt 
„łaciata".  Kwiaty  platanów  są 
niepozorne,  natomiast  owoce 
zebrane  w  kuliste  i  kolczaste 
główki, zwisają na długich  szy
pułkach.  Platany  nadają  się 
szczególnie  do nasadzeń  alejo
wych, w miastach jako  drzewa 
odporne  na  zanieczyszczenia. 

Niestety w naszym  regionie należą do rzadkości, gdyż  niezasłuże
nie  cieszą  się opinią  drzew niezbyt  odpornych na mrozy.  Sadzone 
w  naszym  kraju  platany  to w większości  mieszańce  (krzyżówki) 
płatana zachodniego pochodzącego z Ameryki  Północnej  i płatana 
wschodniego,  rosnącego na obszarach  od  południowowschodniej 
Europy po  Iran  i Kaszmir.  Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

SPOTKANIE Z JÓZEFEM 
SZYMANIAKIEM 

W ubiegłym  roku przypadało 230lecie  najstarszej miejscowej 
fabryki, toteż Muzeum wydało publikację „Wspomnienia  pracow
ników  Kuźni w Ustroniu", w której zamieszczono  teksty  103 au
torów.  Jednym  z nich  był  Józef  Szymaniak  publikujący  również 
na  łamach  „Gazety  Ustrońskiej"  ciekawe  epizody  z  życia  tego 
wiekowego  zakładu.  W pierwszą  sobotę  marca  Muzeum  zorga
nizowało spotkanie z autorem  wspomnień  i okazało się, że ma on 
jeszcze  wiele  interesujących  historii  dotyczących  Kuźni  Ustroń 
do  opowiedzenia.  Każdy  dzień  pracy  stwarzał  przecież  coraz to 
nowe  wyzwania  produkcyjne,  a  częstokroć  i zabawne  sytuacje 
towarzyskie,  toteż  można by wspominać  bez  końca. 
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Na  spotkanie  przybyło  sporo  współpracowników  Józefa  Szy
maniaka,  dziś  już  emerytów,  którzy  zapewne  nieraz  powracają 
w  myślach do lat swej pracy  zawodowej  i związanych z nią  pro
blemów,  toteż  barwne  opowieści  wzbudziły  duże  zainteresowa
nie. A, że gość  tego  spotkania  pracował  w latach  60. w Tunezji, 
a potem przez kilka  lat w Etiopii, więc przygotował z tego  pobytu 
przeźrocza  z ciekawym  komentarzem.  Na  jednym  ze zdjęć  jest 
on  widoczny  wraz z cesarzem  Hajle  Selasje,  u którego  był czę
stym  gościem.  Pod  koniec  spotkania  postulowano,  aby  kontynu
ować wspomnienia  dotyczące Kuźni  i zapraszać  innych  długolet
nich  pracowników jak  na przykład  Jana  Podżorskiego  „Hakera". 
Niektórzy  emeryci  pytali,  czy  będzie  wydana  druga  część  wspo
mnień, bo dopiero po przeczytaniu  tego co napisali  koledzy, za
częli spisywać swoje zawodowe  reminiscencje. Na razie  Muzeum 
stara  się dokonać  dystrybucji  pierwszego  tomu,  ale gdy  znajdzie 
się  więcej  chętnych  do pisania o zakładzie  być  może  zostaną te 
teksty  zebrane  i wydane.  Lidi a  Szkaradnik 
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Ostatni a  powtórk a  prze d  lekcją .  Fot.W.  Sucht a 

99 

9  zł 

99 

M e t al    P łot 
wykonuje  i montuje 

OGRODZENIA  KLINGIEROWE 
I  SIATKOWEiBRAM Y PRZESUWANE 
i skrzydłowe,  kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty,  balustrady,  ocynk. 

Marek  Cieślar,  tel.  8545106, 
tel.  kom.  0601516854. 

Ustroń,  ul. Dominikańska  24 a 

Przedsiębiorstw o  Uzdrowiskow e 
uprzejmi e  informuje , ze z  powod u 
niezbędnyc h prac konserwacyjnyc h 
Baseny Kąpielow e w  Uzdrowiskowy m 

Zakładzi e Przyrodoleczniczy m 
będ ą  nieczynn e 

od 3 do  2 9  kwietn i a  2 0 0 3 r. 

OGŁOSZENI E 
Burmistr z  Miasta  Ustroń 

ul.  Rynek  1 43   450  Ustroń 

zaprasza  do złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na: 

Oznakowanie  poziome  dróg  miejskich  i  powiatowych 
w  Ustroniu  w  2003  roku . 

Formularze  zawierające  informacje o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  siedzibie  zamawiającego  pok.  33 
w  godzinach  od  800  do  1500  lub  za  zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, należy  złożyć  w  siedzi
bie  zamawiającego w  terminie  do  04.04.2003  r. do  godz.  10°°. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona:  Przetarg   ozna
kowanie  poziome  dróg  miejskich  i powiatowych  w  2003  r. 
Osobą  uprawnioną  do  kontaktów z oferentami: 
W  sprawach  technicznych:  mgr   inż.  Andrzej   Siemiński 
tel.  8579319. 
W  sprawach  procedury  przetargowej:  inż.  Ireneusz  Staniek 
teł.  8579320. 
Otwarc i e  ofert  nastąpi  w siedzibie  zamawia jącego  w dniu 
04.04.2003r. o godz.  11.30. 
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. 
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  war iantowych 
Miejsce  realizacji  zamówienia:  Miasto  Ustroń 

ZBIÓRK A  ODPADOW 
WIELKOGABARYTOWYC H 

Urząd  Miasta  w Ustroniu  zawiadamia  mieszkańców  Ustro
nia,  że w kwietniu  odbędzie  się  bezpłatna  zbiórka  odpadów 
wielkogabarytowych: 

Pralek,  lodówek,  mebli,  telewizorów  itp... 

1.  Podajemy  terminy  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych 
która odbywać  się będzie  w godz.od  1519tej: 

L IPOWIE C 
NIERODZI M 
HERMANIC E 
CENTRU M 
GOJE,  JELENIC A 
BRZEGI ,  PONIWIE C 
ZAWODZI E  DOLN E 
I   GÓRNE 
JASZOWIEC , 
POLANA ,  DOBK A 

4  kwietni a  (piątek) 
5  kwietni a  (sobota) 
7  kwietni a  (poniedziałek) 
8  kwietni a  (wtorek) 
9  kwietni a  (środa) 
9  kwietni a  (środa) 

10  kwietni a  (czwartek) 

11  kwietni a  (piątek) 

2.  O d p a dy  w i e l k o g a b a r y t o we  n a l e ży  p r z y g o t o w ać 
w  pobliżu  swojej posesji,  a następnie  telefonicznie  uzgod
nić  odbiór  z  Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.z.o.o 
w  Ustroniu  ul.  Konopnickiej  40  w  godz.  od  7 do  14tej 
  tel.  8545639  lub  8545242  w dniu  zbiórki. 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistr z  Miasta  Ustroń 
ul.  Rynek  1 43   450  Ustroń 

zaprasza  do  złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na: 

Czyszczenie  kanalizacji  deszczowej 
na  terenie  Miasta  Ustronia  w  2003  roku . 

Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówie
nia  można  odebrać  osobiście  w  siedzibie  zamawiającego  pok. 
33  w godzinach  od  80 0  do  1500  lub za  zaliczeniem  pocztowym. 

Zamkniętą  kopertę,  zawierającą  ofertę,  należy  złożyć  w  sie
dzibie  zamawiającego w terminie  do  04.04.2003  r.  do  godz. 
10.00. 

Koperta  powinna  być  odpowiedn io  oznaczona:  Przetarg 
 czyszczen ie  kanalizacji  deszczowej 

Osobą  uprawnioną  do  kontaktów z oferentami: 
W  sprawach  technicznych:  Andrzej  Siemiński  tel.  8579319 
W  sprawach  procedury  przetargowej:  Ireneusz  Staniek 

tel.8579320. 
Otwarc ie  ofert  nastąpi  w siedzibie  zamawia jącego  w  dniu 
04.04.2003r.  o  godz.  11.00. 
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. 

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert  wariantowych. 
Miejsce  realizacji  zamówienia:  Miasto  Ustroń. 
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Fot . W.  Sucht a 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

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

„LegwanA"  Cieślar  Henryk    fo
tografia  reklamowa,  plenerowa, 
ślubna, obsługa  imprez,  zamówie
nia  indywidualne. Tel.  8541140, 
06015  16865,  www.repub l i
ka.pl/fotolegwana 
fotoleswane@post.pl 

Owczarki  niemieckie    sprzedam. 
Tel.  8547746. 

Dwa  umeblowane  pokoje  do  wy
najęcie. Tel.  8547137." 

Kompletowanie  kart. 
Tel.  0609716806. 

Siano.  Tel.  8545561. 

Meble  stylowe,  używane,  import 
Niemcy,  Holandia    skup,  sprze
daż,  komis,  ul.  Lipowska  1 (obok 
Karczmy „Gazdówka").  Zaprasza
my  w godzinach  10.0018.00,  so
bota 9.0013.00.  Tel.  8547396. 

Sprzedam  M3  na  Manhatanie  (I 
piętro)  +  garaż.  Tel.  (0...32)  255
5445,0601462134. 

Tania odzież zachodnia, niskie ceny 
oraz  sprzedaż  na  wagę    9  zł/kg. 
UstrońHermanice  (przy  Sparzę). 

Biuro  rachunkowe.  8542792. 

Zdjęcia  paszportowe,  dowodowe 
w  5  min.;  wideorejestracja  cyfro
wa ślubów,  komunii;  zdjęcia. Fuji 
Express,  ul.  Grażyńskiego  15. 
Tel.  8544302 

Sprzedam  garaż  murowany  na 
Osiedlu  Manhatan. 
Tel.  0604098179. 

Kafelkowanie,  malowanie. 
Tel.  8541264. 

Hotel  Belweder zatrudni  cukierni
ka  i kelnerów. Oferty prosimy  skła
dać  na  adres:  Hotel  Belweder, 
43450 Ustroń, ul. zdrojowa  15 do 
dnia  3  kwietnia  2003  roku. 

„Konfer"  szuka  will i  na  sierpień 
w  Ustroniu  lub  Wiśle. 
Tel.  8541817. 

DYŻURY  APTE K 
27.03    apteka  Myśliwska ,  ul.  Skoczowska  111,  tel.  8542489. 
2830.03    apteka  Centrum ,  ul.  Daszyńskiego  8,  tel.  8545776. 
30.032.04    apteka  Pod Najadą,  ul.  3  Maja  13,  tel.  8542459. 
35.04    apteka  Na Zawodziu ,  ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8544658. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o  godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się  z  chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

ustron.pl 

MUZEUM  HUTNICTWA  I  KUŹNICTW A 
ul.  Hutnicza 3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—
Wystawy  czasowe: 
— Sprzęty  naszych  dziadków   wystawa etnograficzna ze zbiorów  własnych 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy  do piątku 9   14, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ODDZIA Ł  MUZEUM  „Zbior y  Mar i i  Skal ick ie j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
— Medale  i ekslibrisy  z kolekcji Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9   17. środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty 913. 

MUZEUM  REGIONALN E  „Star a  Zagroda " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul. Błaszczyka  19, teł. 8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J  „Zawodz ie " 
ul. Sanatoryjna 7, teł. 8543534 wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9   13. 

BIUR O  PROMOCJ I  I  WYSTA W  ARTYSTYCZNYC H 
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  (Hvgcni  Afanassicv,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala, Jan Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJ A  „Życ i e  i  Misja " 
ul. 3 Maja  14, tel. 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: 
—  Konwersacyjny Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
piątki:  '  godz.  15.3017.00. 

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE  TRZEŹWOŚCI 
Klu b Abstynent a „RODZINA" , Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum kolo siedziby ZUS) 
MITYNG  AA  czwartek  od  17.30 
MITYNG  AlAnon .  wtorek  od  17.30 
Klu b Abstynent a  w pozostałe dni od  17.00 
Telefon: 8541984,  teł. kont.: 0 601  516854. 

MIEJSK I  DOM  KULTUR Y  „Prażakówka " 
ul. Daszyńskiego 28, tel.  8542906. 

MIEJSK A  INFORMACJ A  TURYSTYCZNA 
Rynek 2, tel. 8542653,  ul. Sanatoryjna 7,  8542025. 
— od  poniedziałku  do piątku  8.30    16.00 
sobota  8 .3013 .00 

KULTUR A 
28.03 godz.  17.00 

29.03 godz.  17.00 

9.04  godz.  10.00 

10.04 godz.  9.00 

15.03 godz.  11.00 

25.03 godz.  11.00 

X  Lecie  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" 
 Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Koncert  Charytatywny  Fundacji  św.  Antoniego 
 MDK  „  Prażakówka  "  sala  widowiskowa 
Wielkanocne  pisanki  ze Słowacji    wernisaż,  spotka 
nie z M. Kiereś   Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Miejski  Konkurs  Pięknego  Czytania    MDK  „Praża
kówka  "  sala  nr 7 
Koncert Wiosenny Towarzystwa  Kształcenia  Arty
stycznego  MDK „  Prażakówka  "  sala  widowiskowa 
Miejskie Zawody Latawcowe  Stadion  KS„ Kuźnia " 

... co ś  odkręcić .  Fot .  W.  Sucht a 

KIN O  „ZDRÓJ" , ul. Sanatory jna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 

27.03  godz.  18.45  KI9   sensacyjnowojenny  oparły na faktach(  151.) 
godz. 21.00  Transporter   sensacyjny (181.) 27.03 

28.033.04  godz.  18.00 
godz. 20.30 

Pianista   biograficzny ( 15  I.) 
Porozmawiaj z nią   psychologiczny ( ! 8 1.) 
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Trenin g  Kuźni .  Fot . W.  Sucht a 

PRZED SEZONEM 
Przed  rozpoczynającym  się sezonem  rozgrywek  piłkarskic h 

zapytaliśmy  prezesa  KuźniInżbud u  Zdisława  Kaczorowskie
go o klu b  i szanse  drużyny  w  rozgrywkach.  Z.  Kaczorowski 
powiedział: 

Nasza  pierwsza  drużyna  piłki  nożnej  gra jąca w  klasie  okręgo
wej aktualnie  znajduje się na drugim  miejscu w  tabeli.  Walczymy 
0  awans  do  IV  ligi .  Jesienią  nie  wygraliśmy  tylko  trzech  spotkań 
1  to nieszczęśliwie  na własnym  boisku.  W  pierwszym  meczu  run
dy wiosennej  5 kwietnia  spotykamy  się z aktualnym  liderem  Wal
cownią  CzechowiceDziedzice  i będzie  to mecz o wszystko.  Czy
nimy  wszystko,  by  to  spotkanie  wygrać. 

W  drużynie  atmosfera bardzo  dobra.  Niektóre  kluby  wyższych 
li g  czyniły  podchody  wobec  naszych  najlepszych  zawodników, 
ale  nikt  się  nie  dał  skusić.  Wszyscy  sobie  chwalą  grę,  atmosferę 
w  naszym  klubie  i to  jest  dla  Zarządu  największą  satysfakcją. 
Z  drużyny  odszedł  jedynie  młody  bramkarz  Mateusz  Danel  do 
GKS  Katowice.  Czasowo,  przez  wiosenną  rundę,  obrońca  Mi 
chał  Kotwica  grać  będzie  w Niemczech.  Do  drużyny  dołączył 
młody  utalentowany  napastnik  Łukasz  Tomala z Górek.  Brakuje 
nam  bramkarzy.  Jakoś  Jan  Gomola  nie  może  się  doczekać  swych 
następców  i wychowanków.  Cały  czas  poszukujemy  bramkarzy 
do  pierwszej i drugiej  drużyny. 

Klu b  nadal  nazywa  się  KuźniaInżbud  i prosiłbym o używanie 
takiej  nazwy, a nie  tylko  Kuźnia  jak  pisano  w  relacji z  Pucharu 
Polski  w Gazecie  Ustrońskiej.  Nie  nastąpiła  zmiana  w nazwie 
klubu.  Właściciel  f irmy  Inżbud  Ireneusz  Sztuka  zawiesił  pomoc 
sponsorską  w  wysokości  przyjętej w  umowie.  Niemniej  pomaga 
nam  rzeczowo,  w  wyposażeniu  w  sprzęt  co  również  jest  bardzo 
cenne.  Po  prostu  f irma  sponsorska  przeżywa  swoje  problemy,  są 
zatory płatnicze  i do tego trzeba podejść ze zrozumieniem.  Krzysz
tof  Wróblewski  właściciel  drugiej  f i rmy sponsorskiej  Smakosza, 
zadeklarował  dalszą  pomoc  w  dotychczasowym  zakresie. 

Staramy  się  sobie  radzić.  Stale  pomagają  nam  władze  miasta 
i  mamy  nadzieję,  że  z czasem  sytuacja  się  ustabil izuje.  Nasze 
wpływy  zależą  od  dobrej  pogody  w  wakacje,  gdyż  żyjemy z wy
najmowania  obiektów,  dzierżawienia  parkingów.  Sądzę,  że  do 
końca  rozgrywek  poradzimy  sobie,  natomiast  jesienią  prawdo
podobnie  spadną  nasze  wpływy  w  związku z planowaną  przebu
dową  rynku.  Obecnie  miasto  udostępniło  nam  parkingi  w  rynku i 
czerpiemy  z tego  spore  kwoty.  Utrata  tych  parkingów  wymaga 
poszukiwania  innych  rozwiązań.  W  ostateczności  trzeba  będzie 
zacisnąć  pasa.  Dotyczy  to  drugiej  połowy  roku. 

W  tej  chwili  przygotowujemy  się  do  najważniejszego  meczu, 
drużyna  miała  okazję  zgrać  się jesienią  i liczę  na  dobre  wyniki . 
Rozgrywki  wiosną  rozpoczyna  30  marca  druga  drużyna  meczem 
wyjazdowym  w  Bąkowie. 

Jak  już  wspomniałem  najważniejsze  spotkanie  odbędzie  się 
5 kwietnia  w Czechowicach  Dziedzicach.  Zapraszam  wszystkich 
kibiców  do  udziału  w tym  spotkaniu.  Jeżeli  wpłyną  zgłoszenia 
większej grupy  kibiców  zabezpieczymy  dodatkowy  autobus,  pro
siłbym jednak  o  informacje pięć  dni  przed  wyjazdem,  by  po  pro
stu  ten  autobus  wynająć.  Notował:  (ws) 

PIŁKARSK I 
TERMINARZ 
WIOSENN E  TERMIN Y  MECZÓ W  K S  KUŹNI INŻBUD U 

5  kwietnia  godz 
12  kwietni a godz, 
19  kwietnia  godz. 
26  kwietni a godz, 
1  maja  godz 
4  maja 
10 maja 
17  maja 
24  maja 
31  maja 

godz. 
godz. 
godz. 
godz, 
godz 

7  czerwca  godz 
15  czerwca  godz, 
21  czerwca  godz 

W  LIDZ E  O K R Ę G O W E J 
.  16.00  Walcownia  Czechowice   Kuźnia 

16.00  Kuźni a   Beskid  Gi lowice 
14.00  Soła  Kobiernicę   Kuźnia 
16.00  Kuźni a  Stal  Śrubiarni a  Żywiec 
16.00  Czarni  Góral  II  Żywiec   Kuźnia 
17.00  Morcinek  Kaczyce   Kuźnia 

17.00  Kuźnia  Wilamowiczanka  Wilamowice 
17.00  Orzeł  Kozy   Kuźnia 
17.00  Kuźni a  Zapora   Porąbka 
17.00  Czaniec   Kuźnia 
17.00  Kuźni a   Podhalanka  Milówk a 
17.00  Beskid  II  Skoczów   Kuźnia 
17.00  Kuźni a   Bestwina 

27  kwietnia  godz.  15.00 

WIOSENNE  TERMIN Y  MECZÓ W  KS MOKAT E  NIERODZI M 
W  KLASI E  A 

13  kwietnia  godz.  15.00  LK S  Strumień   Nierodzim 
21  kwietni a godz.  11.00  Nierodzim   Kończyce  Wielki e 

LK S  Puńców  Nierodzim 
Nierodzim  LK S  Zabłocie 
LK S  Drogomyśl   Nierodzim 
Nierodzim   LK S  Górk i  Wielki e 
Nierodzim   LK S  Kończyce  Mał e 
LK S  Brenna    Nierodzim 
Nierodzim   LK S  Simoradz 
K P  Istebna   Nierodzim 
Nierodzim   LK S  Pogwizdów 
LK S  Haźlach   Nierodzim 

I   maja 
4  maja 
I I   maja 
18  maja 
25  maja 
1  czerwca 
8  czerwca 
15 czerwca  godz, 
22  czerwca  godz. 

godz.  11.00 
godz.  16.00 
godz.  11.00 
godz.  11.00 
godz.  16.00 
godz.  11.00 
godz.  17.00 

17.00 
17.00 

WIOSENN E  TERMIN Y  MECZÓ W  K S  KUŹN I  INZBUD U  II 
W  KLASI E B 

30  marca  godz. 
6  kwietni a  godz. 
13 kwietnia  godz. 
21  kwietni a  godz. 
27  kwietnia  godz. 
1  maja 
4  maja 
11  maja 
18  maja 
25  maja 
1  czerwca 
8  czerwca 
15 czerwca  godz. 
19 czerwca  godz. 
22  czerwca  godz. 

godz. 
godz. 
godz. 
godz. 
godz. 
godz. 
godz 

14.00  LK S  Bąków  Kuźnia  II 
15.00  Kuźni a  II   RK S  Chybie 
15.00  LK S  Pielgrzymowice  Kuźnia  II 
15.00  Kuźni a  LK S  Wiślica 
11.00  KK S  Zebrzydowice  II  Kuźnia  II 
16.00  Kuźni a  II   LK S  Zamarski 
16.00  LK S  Iskrzyczyn  Kuźnia  II 
16.00  LK S  Kisielów  Kuźnia  II 
16.00  Kuźni a  II   LK S  Dębowiec 
16.00  LK S  Rudnik  Kuźnia  II 
17.00  Kuźni a  II   K S  Goleszów 
17.00  KS  W is ł a Kuźn ia  II 
17.00  Kuźni a  II   LK S  Pogórze 
17.00  LK S  Pierściec  Kuźnia  II 
17.00  Kuźni a  I I   T S  Cieszyn 

Kibic e  liczni e zjawiaj ą si ę na meczac h  Nierodzimi a  i są  pewn i 
awans u  swoje j drużyny .  Fot.W.  Sucht a 
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Adam Małys z zdoby ł Pucha r Świata . Zwycięstw o w klasyfika 
cj i przypieczętowa ł na mamucie j skoczn i w Planicy . Konkurs y 
w  Planic y  obserwował o  w  ostatni m  dni u  okoł o  czterdziest u 
tysięc y  kibiców ,  w  tym  spor a  grup a  naszyc h  rodaków .  Jak 
wida ć na zdjęci u w był a tam  równie ż ekip a z naszeg o  miasta . 
Sporyc h  rozmiaró w  białoczerwnon y  transparen t  znapise m 
„Ustroń "   rzuca ł sie wszystki m w oczy .  Fot . K.  Marciniu k 

SUKCESY DWÓJKI 
Drużyny  siatkówki  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Ustroniu 

odnoszą  sukcesy.  W  finałach  powiatowych  minisiatkówki,  które 
rozegrano  w  sali  gimnastycznej  SP2  nie  miały  sobie  równych. 
Powiatową  rywalizację wygrały  zarówno  dziewczęta jak  i chłop
cy  z  „dwójki" .  Dziewczęta  w  składzie  Izabela  Jakubowska, 
Magdalena  Staś,  Alicj a  Pilch,  Magdalena  Hanzel,  Katarzy 
na Karasiewicz,  Katarzyna  Kozieł,  Dominika  Majcherek,  Inga 
Przyszlakowska,  Natalia  Poppek,  Natalia  Czerwiakowska, 
Marzena  Kaczmarzyk  pokonały  Haźlach  2:1  i  Skoczów  2:1, 
natomiast chłopcy w składzie:  Dariusz Szpernol, Tomasz  Czyż, 
Artu r  Węglarz,  Wojciech  Haratyk ,  Adam  Gąsior, Łukasz To
miczek,  Szymon  Głowiński,  Krzysztof  Pergół,  Mateusz  Od
roniec,  Wojciech  Śliwka,  Radek  Smolarz,  Robert  Walczysko 
pokonali  Kończyce  Wielkie  3:0  i Górki  Wielkie  3:0.  Chłopcami 
opiekuje się  Sławomir   Krakowczyk ,  dziewczętami  Katarzyn a 
Krakowczyk  i Zbigniew  Gruszczyk.  Obie drużyny  będą  repre
zentować  powiat  na  zawodach  rejonowych.  Sukcesem  jest  też 
zajęcie  drugiego  miejsca  w  powiecie  w  minikoszykówce  przez 
chłopców  z SP2.  (ws) 

Ludeczkowie  złoci 
Downo  żech  nie  pisała,  nale  dyć  chynłnych  do  pisano  je  doś, 

tóż  mi sie zdało,  że za  mnóm  ni ma  Was teschno.  A jo  łoto  łóńskigo 
tydnia  byłach  zozdrzić  na  ciotkę,  co  miyszko  w  Wiśle  Czornym. 
Móm jóm  rada  ijeżdżym  ku  ni  aspóń  roz  na  dwa  tydnie.  Cosi  też 
ji  pumogym,  a  to  kram  poukludzać  w chałupie,  abo  w  łobejściu, 
a  to zaś  cosik  upiekym,  czy  sprawunki  w  kónzumie  porobiym. 

A  łoto  prziszłach  do  ni  w  sobotę,  tóż  prawiym,  że  mogym  ji 
jakom  buchtę  upiyc  abo  krepłików,  bo  bydym  cale  popoledni. 
Ciotka  sie  ucieszyła,  a jo  wziyłach  lawór,  dyć  przeca  wiym  kaj 
tam  co dzierży  i idym  do szpajski  po  mónke  i szmolec,  co by  zarobić 
ciasto.  Łotwiyróm  dwiyrze  do  szpajski  i  myślał ach,  że  z  nóg 
spadnym.  Toć  tam  nakupióne,  nó  nie  uwierzicie  pełne  półki 
towaru.  Mónki  a  cukru  isto  ze  dwacet  kilo,  a  dwie  dolne  półki 
zapełnione  konserwami.  Z  boku  na  dełinach  stoi  pudło  pełne 
świyczek  i moc  plastykowych  pojymników  z  wodóm. 

 Nale  ciotko    prawiym,  czy  sie  tu  kaj  wiesielisko  rychtuje,  a 
jo  nic  lo  tym  nie  wiym? 

 Ni  wiesielisko    łodpowiado  ciotka,  ale  wojna,  czy  ty  dzielcho 
ani  roz  nie  zozdrziszdo  telewizora? 

Cóżech  miała  na  to powiedzieć,  ciotka  przirychtowała  sie  na 
wojnę jako  to prawióm  kónwencjónałnóm,  takóm jakóm  pamiynto 
z  Hitlerym,  a  co jeszcze  z  tego  bydzie,  to  żodnymu  nie  udo  sie 
przewidzieć. 

Tóż  krepłiki  sie  nóm  podarziły  i  na  śćmiywku  przijechałach 
naspadek  do  Ustrónio  z  dwóma  półdrugołitrowymi  wekami 
szmołca,  jako  to ciotka  powiedziała  na  „czornóm  godzinę  ".  Oby 
jednakowoż  ta  nigdy  do  nas  nie prziszła.  Hela 

W kwietni u się zazieleni .  Fot. W. Sucht a 

POZIOMO:  1)  bokobrody,  4)  zgrzyta  w  maszynie, 
6)  niski  głos,  8)  boczna  w  kościele,  9)  ślad  po  zadrapaniu, 
10)  przeciwieństwo  kłamstwa.  II )  arka,  12)  imię  męskie, 
13) francuskie przepraszam,  14) wyspa koralowa,  15) obycza
je międzypokoleniowe,  16) imię kobiece,  17) śmietanka towa
rzyska,  18)  świdrate oko,  19) dopływ  dolnej Warty,  20)  wy
jątkowy przedmiot. 

PIONOWO:  1) rezyduje w ratuszu, 2) basketbalista, 3) cygań
ska  karawana,  4)  włoski  taniec,  5)  kuzynka  statku, 
6) goguś,  lowelas, 7)  facet z numerkami,  11) świńska  micha, 
13) pies z kreskówek,  14) tatarak  inaczej. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu. Termin nadsyłania ha
sła mija 4 kwietnia br. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr  10 
K W I A T Y  D L A  K O B I E T 

Nagrodę  30  zl  otrzymuje  TERESA  BUJOK,  Ustroń, 
os. Manhatan  1/19.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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