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ZA  I PRZECIW 
Niewiele ponad  tydzień  dzieli  nas od  referendum, w  który m 

Polacy  mają  odpowiedzieć,  czy chcą wstąpienia  do  Unii  Euro
pejskiej. Na pozór  odpowiedź może się wydawać oczywista i „je 
dynie słuszna". Jak wiadomo jednak, gdzie dwóch Polaków, tam 
często trzy zdania na ten sam temat. Kilk a lat temu dyskutowa
libyśmy pewnie chętniej  i goręcej, choć mielibyśmy może mniej 
wątpliwości. Teraz, zmęczeni nadmiarem pracy lub jej  całkow i
tym brakiem, niedostatkiem pieniędzy i niezbyt określonymi per
spektywami, chętnie rezygnujemy z dyskusji. Dość wyraźnie dzie
limy się na tych, którzy są za wejściem Polski do Unii , choć oba
wiają się początków procesu przyłączania  oraz na tych, którzy 
występują  przeciw  i wytaczają  działa  najcięższych,  niepodwa
żalnych  argumentów. 

Zapytaliśmy ustroniaków, jaki e mają zdanie w tej  sprawie. 

Krzysztof  Tomaszek    pracownik  Polskich  Lini i  Kolejowych: 
 Jestem  nastawiony  na głosowanie  za, bo jest  to przyszłość  na
szych  dzieci,  wnuków.  Nie  ma  też  innej  alternatywy.  Słyszę 
o zagrożeniach naszej państwowości, ale podnoszą to ludzie zwią
zani z ekstremą prawicową, a ja  się z nimi nie  identyfikuję. Oso
biście zagrożeń  nie widzę. Pracuję w PLK, czyli spółce  powsta
łej z byłej PKP. W takich  firmach mogą powstawać obawy, że nie 
wytrzymamy  konkurencji. Z drugiej strony  linie  kolejowe  będą 
nadal  istnieć  i też zbytnich  zagrożeń  nie widzę. Może  powstaną 
w przyszłości. 

Kami l Karchut  uczeń Gimnazjum nr 2:  Gdybym głosował był
bym za przystąpieniem Polski do UE. W szkole większość jest za. 
Chodzi  głównie  o  pracę,  a  po  wejściu  do  UE  na  pewno  będzie 
o  nią  łatwiej  za  granicą.  Także  można  będzie  przejeżdżać  przez 
granice bez paszportu. Trzeba oczywiście znać języki. Teraz uczy
my się angielskiego, w liceum dojdzie niemiecki, a jak ktoś będzie 
znał te dwa języki, na pewno znajdzie pracę. W kraju powinno się 
polepszyć po trzechczterech  latach po wejściu do UE. 

Jan  Gomola   były  bramkarz  reprezentacji  Polski  w  piłce  noż
nej:  Będę głosował  za  przystąpieniem. Może  te wszystkie  ko
rzyści, o których się mówi, nie sąjuż dla ludzi mojego pokolenia, 
ale na pewno skorzystają dzieci. To jest przyszłość  i perspektywa 
bycia w dobrej, bogatej Europie.  Liczę, że tak się stanie.  Powin
no to być także korzystne dla polskiego  futbolu. 

Krzysztof  Ciupek,  współwłaściciel  sklepu  nocnego  „Duet": 
Należę  do tych  ludzi, którzy jeszcze się wahają. Nie  przekonu
ją mnie  informacje podawane  w mediach,  bo przypominają  ko
munistyczną propagandę. Zwłaszcza, że co innego mówią znajo
mi, którzy mieszkają lub wyjeżdżają często na Zachód. Na przy
kład w Niemczech, po wprowadzeniu  euro, ceny wzrosły,  rośnie 
też bezrobocie. Polska jest  specyficznym krajem i nie ma żadnej 
gwarancji,  że  zjednoczenie  z  Unią  przyniesie  nam  takie  same 
korzyści jak Hiszpanii, czy Grecji. Po wejściu do UE, będę płacił 
takie same podatki, koncesje, ZUS, wynagrodzenia  pracownikom, 

(cdnastr.  6) 

Burzow y począte k tygodnia .  Fot. W. Sucht a 

26 maja w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik" 
w  Ustroniu  Jaszowcu  odbyła  się konferencja „Rola  lasów  Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego w ekorozwoju regionu". W Konferencji wzięli 
udział m.in. minister środowiska  Czesław  Śleziak, dyrektor  Regio
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Kazimierz Sza
bla,  dyrektor  generalny  Lasów  Państwowych  Janusz  Dawidziuk, 
doradca ministra prof. Andrzej  Szujecki, senator Władysław Bułka, 
posłowie: Jan Szwarc, Stanisław Dulias, Jan Rzymełka, Andrzej 
Markowiak ,  Bolesław  Piecha,  Jan  Chojnacki;  przewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek, prezes Na
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Je
rzy Swatoń, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
Wiesław Siwczak, starosta żywiecki Andrzej  Zieliński, wicestarosta 
bielski  Wiesław  Maśka,  wicestarosta  cieszyński  Tadeusz  Kopeć, 
przedstawiciel starostwa suskiego, prezydenci, wójtowie i burmistrzo
wie zebrani dość licznie z większości powiatów  i gmin  beskidzkich, 
przedstawiciele  nauki m.in. z prof. Józefem Sulińskim,  prodzieka
nem  Wydziału Leśnego Akademii  Rolniczej w Krakowie,  nadleśni
czy nadleśnictwa Ustroń  gospodarz Konferencji  Leon Mijał , nad
leśniczy Nadleśnictwa Wisła Witol d Szozda, nadleśniczowie Nadle
śnictw dawnego województwa bielskiego, członek społecznonauko
wej rady dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Lasy Beskidu Ślą
skiego", prezes ustrońskiego koła Polskiego Klubu  Ekologiczne
go Iwona  Ryś. Szerzej  o Konferencji  w następnym  numerze  GU. 
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serdecznie  zaprasza  na  super 
zabawę  dla  dzieci 

z okazji  DNIA  DZIECK A 
1  czerwca  o  god/..  14.00. 

W  programie  liczne  konkursy 
i zabawy  z  nagrodami. 

Zapraszamy. 

F.P.H.U M
zaprasza 

tel./fax :  854  40  37 



W  MDK  „Prażakówka"  z  ustroniakami  spotkał  się poseł  Pra
wa i Sprawiedliwości  Jacek Falfus, który jest także  pełnomocni
kiem PiS w województwie śląskim. Na wstępie J. Falfus odniósł 
się do obecnego  rządu  mówiąc: 
 Już po stu dniach  mówiliśmy  o tym  rządzie, że jest  niezdol
ny  do  przeprowadzenia  Polski  przez  dalsze  reformy,  że  nie 
ma  tyl u  f a c h o w c ów  ani  też  osób  m o g ą c y ch  p rzep rowadz ić 
sensowny  program  gospodarczy. 

Następnie mówił o stosunku PiS do przystąpienia Polski do Unii, 
o obecności w strukturach europejskich i rzetelnej ocenie politycz
nych, ekonomicznych  i społecznych warunków  członkostwa. 
 Aspekt  polityczny  wejścia  do UE jest  bardzo  korzystny. Tu 
wynegocjowano dobre, a nawet bardzo dobre warunki .  Mam 
na  myśli  fakt ,  że  po  traktaci e  nicejskim  Rzeczpospolita  bę
dzie dysponować  27 głosami w  Radzie  Europy  i 54  mandata
mi w Parlamencie  Europejskim. To oczywiście jest  adekwat
ne do wielkości Polski i daje nam możliwości, przy dobrej  ofen
sywnej   polityce  zagranicznej,  być  państwem  wiodącym.  Ta 
sytuacja  nakłada  na  nas  konieczność  prowadzenia  otwartej 
polityki ,  do czego  SLD  nie będzie  raczej  zdolne.  To już w  tej 
chwil i  widać. 

Poseł  dodawał,  że  pozostanie  poza  strukturami  europejskimi 
jest skazaniem  się na ekspansj on i styczne wpływy polityki  rosyj
skiej. Nawet  najlepsze  układy  z  USA  niewiele  pomogą.  Nato
miast  obecność  w  UE  i dobre  stosunki  z  USA  dają nam  bardzo 
dobrą  pozycję,  którą  można  wykorzystać.  Trzeba  zdawać  sobie 
sprawę z zagrożeń,  ale niestety nie ma tu  wyboru. 

Poseł  skrytykował  wykorzystywanie  środków  przedakcesyj
nych. Jako przykład  podał  program  SAPARD  dla  rolników  i sa
morządów  gmin.  Aby  zachęcić  do  pisania  wniosków,  w  2002  r 
przeszkolono  około  1000 rolników. Obecnie złożono dwa  wnio
ski. Trzeba mieć środki na wykonanie zadania, a dopiero później 
starać się o refundację. To stwarza niebezpieczeństwo,  że po wy
konaniu zadania, wniosek nie zostanie  zaakceptowany. 

J. Falfus  (na zdjęci u w środku ) z  powiatowym i  lideram i  PiS Tadeuszem 
Mendrkie m (z lewej ) i Adamem Gwiżdże m w Prażakówce .  Fot. W. Sucht a 

J. Falfus stwierdzał też, że pierwsze dwa  lata po wstąpieniu do 
UE  będą dla nas bardzo  trudne. 
 Wyjścia jednak  nie mamy   powtarzał poseł.  Skoro  byliśmy 
1000  lat w  Europie,  to jest  to naprawa  podziału  z Jałty. 

Poseł  wskazał  też  na  te obszary,  w  których jesteśmy  w  stanie 
sporo  poprawić  przed  wstąpieniem  do  UE.  Przede  wszystkim 
chodzi  o  zmianę  konstytucji,  nadającej naszemu  parlamentowi 
możliwość  ratyfikacji każdego prawa europejskiego. Jeżeli to się 
nie uda,  należy  takie  uprawnienia  przekazać  Trybunałowi  Kon
stytucyjnemu. 

Trzeba również przekształcić prawo użytkowania  wieczystego 
w prawo własności. To już się dzieje, ale chodzi o wprowadzenie 
tego  na  obszarze  całej  Polski.  To wzmocni  naszych  posiadaczy 
ziemi  przed wykupem jej przez obcokrajowców. 

Poseł wypowiedział wiele krytycznych słów pod adresem  aktu
alnie  sprawujących  władzę  w  Polsce.  Przede  wszystkim  zwracał 
uwagę  na  nierozliczone  afery. Dlatego  przed  prawdopodobnymi 
wcześniejszymi wyborami należy doprowadzić do końca prace sej
mowej komisji śledczej  i ujawnić całą prawdę o innych aferach. 

Następnie  zebrani  zadawali  J. Falfusowi pytania. 
Na pytanie,  dlaczego  PiS nie szuka porozumienia  z LPR  i czy 

chodzi  tu o różnice w podejściu do UE, poseł odpowiadał, że PiS 
to partia o największym współczynniku  koalicyjności. Niemożli
we  są  kontakty  z  SLD  i Samoobroną.  Wiele  PiS  różni  także  od 
PO, a ponadto elektoraty  PiS  i PO nie sumują się tzn. połączenie 
tych  partii  nie  daje  tylu  głosów,  ile  uzyskają  w  sumie  startując 
oddzielnie. Natomiast LPR nie bardzo szuka porozumienia z PiS. 

Apelowano  też  o  wzniesienie  się  polityków  ponad  podziały 
polityczne  w  sprawach  finansów  publicznych,  przystąpienia  do 
UE,  restrukturyzacji  rolnictwa.  Poseł  odpowiadał,  że  faktycznie 
można działać ponad podziałami, jeżeli w tych sprawach  rządzą
cy mająjakieś pomysły, które można zaakceptować. Jeżeli  zosta
ną przygotowane  dobre prawa,  to parlament  na pewno  wzniesie 
się ponad  podziały. 

W kolejnym pytaniu twierdzono, że afery są odpryskiem  złego 
prawa,  które często  tworzone jest  pod partykularne  interesy  elit. 
Poseł  odpowiadał,  że  proces  legislacyjny  jest  zbyt  pośpieszny 
i to jest główna przyczyna wadliwych  ustaw. 

Pytano też czy PiS opowiada się za wyborami  większościowy
mi  do  sejmu,  czyli  takimi  gdzie  głosujemy  na  konkretne  osoby 
i kto uzyskuje więcej głosów wchodzi do parlamentu. W klasycz
nej  formie byłoby  to w wyborach  do sejmu 460 okręgów  jedno
mandatowych, z których posłem zostawałby kandydat, uzyskują
cy największą ilość głosów w okręgu. J. Falfus stwierdził, że PiS 
opowiada  się  za  ordynacją  mieszaną,  tzn.  wprowadzeniem  230 
okręgów jednomandatowych,  natomiast  pozostałe  230 miejsc w 
sejmie pozostałoby, jak dotychczas,  w gestii  partii  politycznych. 

Posła pytano także o program gospodarczy. Tu J. Falfus stwier
dził,  że  PiS  na  pewno  nie  popiera  tak  liberalnej  gospodarki  jak 
ma to miejsce w wydaniu  PO  i UW. PiS natomiast  opowiada  się 
za  zmniejszeniem  podatków,  rozwojem  małych  firm.  Obecnie 
trwają prace nad  szczegółowym  programem  gospodarczym  PiS. 

Pytano  także  o  IV  Rzeczpospolitą  na  co  poseł  stwierdził,  że 
trzeba zmienić to, z czym mamy obecnie do czynienia. Po wybo
rach parlamentarnych  wszystkie  siły polityczne  powinny  powo
łać rozliczeniową  Komisję Prawdy  i Sprawiedliwości. 

Notował: Wojsław  Suchta 

ˇ̌ 03nl!ffiB r 
Wiosenną  porą  warto  zwie
dzić...  Muzeum  narciarstwa, 
które mieści się w DW  „Zimo
wit "  w  Wiśle.  Ekspozycja  po
wstała  w  1991  r.  i  stale  jest 
wzbogacana.  Można  obejrzeć 
narty  Małysza  i  Fiedora    na
szych  olimpijczyków  oraz  sta
re karpie używane przez górali. 

Inspektorat Ochrony  Środowi
ska w BielskuBiałej prowadzi 
badania  czystości  wód  po
wierzchniowych.  W  naszym 
regionie  dotyczą  one  siedmiu 
rzek  i  potoków.  Co  miesiąc 
próbki  pobierane  są  m.in. 
z Olzy  i Wisły. Raz w roku  po
wstają na ten temat  szczegóło
we  raporty. 

Na początku 1993 r. do Cieszy
na sprowadzono  duńskie  auto
busy dla komunikacji miejskiej. 
Używane, bo 10letnie, zastąpi
ły  jeszcze  bardziej  wysłużone 
„autosany".  Był  to  początek 

wymiany taboru samochodowe
go w nadolziańskim  MZK. 

80lecie urodzin obchodzi  Ma
ria  GatnarGuzy,  znana  twór
czyni  z  Wisły,  specjalizująca 
się  w  malowaniu  na  szkle. 
Z okazji jubileuszu  planowana 
jest autorska wystawa i spotka
nie z jubilatką. 

Przed  10  laty wznowiono  wy
dawanie  „Kalendarza  Sko
czowskiego". Była to pierwsza 
po  wojnie  publikacja  z  tej  se
rii .  Jedyny  przedwojenny  nu
mer ukazał  się w  1939  roku. 

Dom Gminny w  Dębowcu  wy
budowano ponad  ćwierć wieku 
temu.  Oprócz  rezydujących  tu 
władz  gminy  swoje  siedziby 
mają  także  rozmaite  placówki 
usługowohandlowe,  a  także 
bank  i poczta. 

Na początku  lat 90. ukazał  się 
praktyczny  przewodnik  „Do
okoła  Beskidu  Śląskiego", 
adresowany  do  zmotoryzo
wanych  turystów.  Autorem 
jest  Władysław  Sosna  z  Cie
szyna,  znany  działacz  tury
styczny,  autor  wielu  publika
cji o górach.  (nik ) 
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KRONIKA MIEJSKA 
31  ma ja  o  godz  16.00  na  placu  zabaw  przy  Szkole  Pods tawowej 
nr  5 w  Ustroniu  L ipowcu  odbędz ie  się  doroczny  Festyn  Szkolny 

dla  dorosłych  i dla  dzieci,  na  którym  przewidz iano  wie le  atrakcj i. 

Z  okazji  Dn ia  Dz iecka  Ko ł o  P ZW  Ust roń    Wisła,  o rgan izu je 
zawody  wędkarsk ie.  Warunk iem  uczestn ic twa jest  wiek  do  lat  14
tu oraz  pos iadan ie  sprzętu  wędkarsk iego  (wędka  uzbro jona  w  ha
czyk  ze  sp ławik iem).  Chętnych  pros imy  o  zg łoszenie  się w  dniu  1 
c z e r w ca  nad  s t a w em  w  U s t r o n iu  P o l a n ie  o  g o d z i n ie  9 .00, 
z  op iekunem. 

Urząd  Miasta  Wydz iał  Ś rodow iska  i Ro ln ic twa  w  Ust ron iu  in
fo rmu je m ieszkańców  u t r zymu jących  zwierzęta  gospodarsk ie,  że 
Agenc ja  Restrukturyzacji  i Modern izac ji  Ro ln ic twa  Biuro  Powia
towe  w  S k o c z o w ie  ul.  M i ę d z y ś w i eć  38,  pe łn ić  będz ie  dyżur 
w  budynku  by łego  l iceum,  Ust roń,  ul.  Rynek  4,  I  p ię t ro  (b iuro 
informacji europejsk ie j ), 2 czerwca  2003  r. w  godz.  od  9.0015.00. 

26 maja rozpoczęt o w amfiteatrz e rozpościerani e na dwóc h łukac h powło 
ki zadaszającej .  Fot. W. Sucht a 

Urząd  Miasta  w  Ust ron iu  i n fo rmu je,  że  został  w y w i e s z o ny  na 
tabl icy  og łoszeń  na  okres  21  dni  w y k az  z b y w a n ej  n ie ruchomości 
po łożonej  przy  ul.  Szpi ta lnej  w  d rodze  bezprze ta rgowej  i w  dro
dze  przetargu  przy  ul.  Kw ia towe j. 

W y r a zy  s e r d e c z n e go  w s p ó ł c z u c ia  c a ł ej  r o d z i n ie 

M a r k u z el  po  ś m i e r ci  m a ł ej  A g n i e s z ki  s k ł a da 

R o d z i na  T u n e z y j s ka 

„  Pełno  nas,  a jakoby  nikogo  nie  było: 

Jedną  maluczką  duszą  tak  wiele  ubyło  ". 

Z a  z ł o ż o ne  w i e ń ce  i  k w i a ty  o r az  u d z i ał  w  p o g r z e b ie 

śp. Janiny  LOREK 
d z i ę k u j e m y:  ks.  dr.  H e n r y k o wi  C z e m b o r o w i, 

ks.  S t a n i s ł a w o wi  D o r d z i e,  C h ó r o wi  E w a n g e l i c k i e m u, 

d e l e g a c ji  K G W  z  L i p o w c a,  z n a j o m y m,  s ą s i a d om 

i  p r z y j a c i o ł om  z m a r ł e j. 

D z i ę k u j e my  t eż  l e k a r ce  D a n u c ie  C z a k on  ze  S k o c z o wa 

o r az  p i e l ę g n i a r ce  Ł u c j i  P a s t e r n ej  z  L i p o w ca  za  s z c z e

g ó l ną  o p i e kę  w  o s t a t n i ch  d n i a ch  ż y c ia  z m a r ł e j. 

R o d z i na 

19.05.2003  r. 
O godz. 9.40 kierujący  fiatem  170 
mieszkaniec  Ustronia  nie  zacho
wał  ostrożności  przy  cofaniu  na 
osiedlu  Manhatan  i  doprowadził 
do  kolizj i  z  hondą,  którą  jechał 
również  ustroniak. 
19/20.05.2003  r. 
W  nocy  skradziono  koła  z  zapar
kowanego  na osiedlu  Centrum  se
icento,  należącego do  mieszkańca 
naszego  miasta. 
21/22705.2003  r. 
W  nocy  włamanie  do  VW  golfa 
stojącego  przy  ul.  Lipowej.  Zło
dzieje  ukradli  radioodtwarzacz. 
23.05.2003  r. 
O  godz.  4.30  na  ul.  Katowickiej 
patrol  zatrzymał  kierującego  re
naultem  megane  n iet rzeźwego 
mieszkańca  Bierunia.  Badanie 

wykazało  1,9  i  1,83  prom.  alko
holu  w wydychanym  powietrzu. 
25.05.2003  r. 
0  godz.  10.10  na  ul.  Zabytkowej 
kierujący „maluchem"  mieszkaniec 
Ochab po skręcie z ul.  Katowickiej 
nie  zapanował  nad  samochodem, 
zjechał  na  przeciwległy  pas  drogi 
1 czołowo  zderzył  się  z  renaultem 
clio,  którego  prowadził  mieszka
niec Harbutowic. Obrażeń ciała do
znało  dziecko,  pasażer  renaulta. 
25.05.2003  r. 
O  godz.  16.05  na  ul.  Katowickiej, 
w  rejonie  zajazdu,  zdarzyła  się 
kolizja. Jadąca suzuki  swift  kobie
ta,  chcąc  wyjechać  na  „dwupa
smówkę"  w  stronę  Wisły,  zatrzy
mała się na pasie prowadzącym  do 
Skoczowa.  W  tym  momencie  do
szło  do  zderzenia  z  alfa  romeo, 
którego  prowadził  mieszkaniec 
Lasowic.  Ranna  została  kierująca 
suzuki.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSKA 
20 maja, na prośbę  Wodociągów 

Ziemi  Cieszyńskie j,  wspóln ie 
z przedstawicielem  firmy, przepro
wadzono  kontrolę  wszystk ich 
punktów  skupu  złomu  na  terenie 
miasta,  w  celu  sprawdzenia,  czy 
nie  znajdują  się  tam  skradzione 
dzień  wcześniej  w  Cieszynie  za
suwy  i  inne  przedmioty  będące 
własnością  WZC.  Sprawcy  kra
dzieży  zostali  zatrzymani  i zezna
li , że sprzedali  zabrane  przedmio
ty  właśnie  w  Ustroniu.  Podczas 
kontroli  poszukiwanych  przed
miotów  nie znaleziono,  ale w  jed
nym  z  punktów  skupu  surowców 
wtórnych  znaleziono  dużą  ilość 
kratek kanalizacyjnych, całych  stu
dzienek  i  włazów.  Straż  Miejska 

SZKOŁA Z KLAS Ą 
Gimnazjum  nr  2  zaprasza  na 

Festiwal Nauki. W sobotę, 31 maja 
od  9.00  do  12.00  szkoła  otworzy 
swe podwoje dla gośći.  W  progra
mie  prezentacja  osiągnięć  nauko
wych  i artystycznych  uczniów  oraz 
imprezy  sportowe.  Będą  stoiska 
z  łakociami  i mała  gastronomia 

wielokrotnie  była  informowana 
0 kradzieży  tego typu  rzeczy  na  te
renie miasta.  Przedmioty  te  zosta
ły zabezpieczone  i zabrane,  z  cze
go  sporządzono  protokół  odbioru 
1 sprawę  przekazano  do  Komisa
riatu  Policji  w  Ustroniu. 

W  sobotę  24  maja  Straż  Miej
ska  kilkakrotnie  interweniowała 
w  sprawie  zakłócania  porządku 
publicznego. W jednym  z przypad
ków  interwencja  dotyczyła  nie
trzeźwego  mężczyzny,  który  leżał 
na chodniku  przy  ul. 3 Maja.  Oso
bę tę zabrano  i po ustaleniu jej  da
nych  osobowych  przewieziono  do 
domu.  (ag) 

M u s i e  Bar 
T r a d y c y j n e  d a n c i n gi 
p r z y  ż y w ej   m u z y c e 

Każdy  piątek,  sobota  od  21.00 

t e l .  8 5 4  3 9  36 
Polecamy  bogaty  wybór 

smakowitycn  potraw 

Pub „CASABLANKA" 
zaprasza 

ZAKŁAD

POLICEALNE J SZKOŁY 
ZAWODOWEJ 

na kierunki: 
 technik obsługi  turystycznej 
 technik  Informatyk 
 technik  usług kosmetycznych (J) 

MEDYCZNEGO STUDIUM 
ZAWODOWEGO 

na kierunki: 
 technik  fizjoterapii 
 dietetyk  (J) 

INFORMACJE  I  ZAPISY 

USTROŃ 
ul . Stawow a  3 

:

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

 NOWY KIERUNEK 
 UPRAWNIENIA PO ROZPOCZĘCIU © 

SPAR 
SKLEP  1 

pon.  sob.  721 

® 
  3

pon.  sob.  722 
niedz.  1022 

^  Realizujemy  zamówienia  na  telefon 
i  p r z e z  I n t e r n e t :

 minimalna wartość zamówienia   40 zł 
 w granicach 4 km od Supermarketu dojazd gratis 
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31  T O N  ŚMIECI 
Konkurs  ekologiczny,  którego  rozstrzygnięcie  nastaąpiło 

7 maja  zaczął  się jeszcze  we wrześniu  ubiegłego  roku.  Uczestni
czyło  w nim  1.893  uczniów. 
 Celem  tego konkursu  było poszerzenie wiedzy  ekologicznej 
uczniów ustrońskich  szkół, wykształcenie  nawyku  segregacji 
odpadów  oraz  zwiększenie  ilość  odpadów  segregowanych  w 
n a s z ym  mieśc ie    p o d s u m o w ał  idee  konkursu  prezes  Przeds ię
biorstwa  Komunalnego  Alojzy  Sikora.    Im  więcej   odpadów 
segregowanych,  tym mniej  śmieci znajdzie się na  wysypisku. 
Uczestnikami  konkursu  byli uczniowie wszystkich szkół pod
stawowych  i  gimnazjów  naszego  miasta.  Organizatorzy  to 
naszeprzedsiębiorstwo,  któr e było inicjatorem konkursu, Wy
dział Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu i Fun
dacja  „Partnerstw o  dla Środowiska"  z  Krakowa. 
Na razie była to dopiero pierwsza edycja konkursu, ale już my
ślimy  o zorganizowaniu  w  przyszłym  roku  wersji  nieco  zmo
dyfikowanej.  Chcielibyśmy,  aby  poza  sprawdzianem  wiedzy 
teoretycznej   i zbiórką  surowców, w  finałach  uczestnicy  wzięli 
udział w swego rodzaju happeningu, w który m mogliby w spo
sób praktyczny  zaprezentować  swoją  wiedzę związaną  z eko
logią. Zależy nam na tym, aby to przedsięwzięcie bardziej   na
głośnić, by oprócz  prasy włączyły  się  inne media,  organizacje 
i mieszkańcy Ustronia. Wtedy młodzież mogłaby się naprawdę 
pochwalić  efektami  swojej   pracy  i  łatwiej   byłoby  przekonać 
dorosłych  do  segregacji  śmieci.  Do  tego,  że  to się w  ostatecz
nym rachunku wszystkim opłaca  i przynosi  konkretne efekty. 
Zamierzamy  to skojarzyć ze „Sprzątaniem  Świata"  i „Dniem 
Ziemi" . Można  by pokazać,  jak  wiele śmieci  zbiera  się z  tych 
okazji,  ile odpadów  wyrzuca  się  w  sposób  niezorganizowany 
w nieodpowiednich  miejscach  i ile jest z tym  pracy. 

W części  teoretycznej  konkursu  wygrała  Szkoła  Podstawowa 
nr  3 z Ustronia  Polany.  Uczniowie  tej  szkoły  uzyskali  również 
najwięcej punktów za zebranie odpadów segregowanych,  dzięki 
czemu zwyciężyli w końcowej punktacji. Miejsce II w części  teo
retycznej zdobyła Szkoła Podstawowa nr 6, a III SP1. II miejsce 
w konkursie  SP2, a III Gimnazjum nr  1. 

W sobotę 31 maja na stadionie KS Kuźnia Inżbud odbędzie się 
Piknik  Europejski.  Przewidziano  liczne  atrakcje  m.in.  „Pociąg 
do  Europy",  strzelnicę,  stoiska  zjedzeniem,  napojami,  piwem, 
słodyczami, kawą, herbatą oraz baloniki, chorągiewki, czapeczki 
i  stoiska  z  materiałami  informacyjnymi  o  Unii  Europejskiej. 
W  trakcie  Pikniku  przeprowadzone  zostanie  prereferendum  na 
temat  wstąpienia  do  Unii  Europejskiej.  Piknik  będzie  trwał  od 
godz.  14.00 do  20.00. 

godz.  14.00  Mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami policji 
i samorządowców. 

Po meczu turniej tenisa stołowego  i konkurs wyciskania  sztan
gi  zapisy w trakcie  imprezy, 

godz.  15.40  Występ Dziecięcej Estrady Regionalnej  „Rów
nica". 

godz.  16.10  Rozstrzygnięcie  konkursu  rysunkowego  „Ja 
Europejczyk", 

godz.  16.30  Występ zespołu akrobatyki  artystycznej, 
godz.  17.00  Quiz z nagrodami  na temat wiedzy  o Unii  Eu

ropejskiej. 
godz.  17.20  Pokaz tańca w wykonaniu paiy tanecznej Szkoły 

Tańca ze  Skoczowa, 
godz.  17.40  Ogłoszenie  wyników  prereferendum.  Hymn 

zjednoczonej Europy, 
godz.  18.00  Występ zespołów młodzieżowych Tres i Coctail 
Patronat  honorowy  nad  imprezą  objęli:  poseł  Jan  Szwarc, 

burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  radny  Sejmiku  Śląskiego  Alfred 
Brudny. 

Piknik Europejski organizują: Stowarzyszenie  „ProEuropa" 
w Cieszynie, Zarząd Powiatowy  SLD, Centrum  Informacji Eu
ropejskiej UM  w Ustroniu,  Polskie  Stronnictwo  Ludowe,  Sto
warzyszenie  Inicjatyw  Gospodarczych  i  Samorządowych  w 
Sosnowcu. 

Zwycięzcy  otrzymali  atrakcyjne nagrody. Fundatorem  nagród 
indywidualnych, które dostali zwycięzcy części teoretycznej kon
kursu,  był  Wydział  Środowiska  i  Rolnictwa  UM.  Członkowie 
drużyny,  która  zajęła  I  miejsce  dostali  aparaty  fotograficzne. 
Uczniowie, którzy zajęli II miejsce otrzymali disemany. Laureaci 
II miejsca dostali namioty z karimatą. Wszyscy pozostali  uczest
nicy otrzymali  plecaki. 

Nagrody  dla  zwycięskich  szkół  zostały  ufundowane  przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne. Szkoła, która zwyciężyła otrzymała 
1.500  zł,  za  II  m ie jsce    1.000  zł,  za  II I    500  zł.  Op rócz  tego 
wszystkie szkoły, które zbierały  odpady segregowane otrzymają 
połowę ceny jaką można uzyskać za poszczególne  odpady. 

W wyniku tego konkursu zebrano naprawdę imponujące ilości 
odpadów. 
 W sumie zebrano  ponad 31  ton  różnych  odpadów  segrego
wanych    poinformował  A.  Sikora.   W  tym  było  30.  633  kg 
makulatury ,  1.112 kg plastiku,  116 kg puszek. W przeliczeniu 
na ucznia zebrano średnio  16,83 kg różnych surowców  wtór 
nych. Najwięcej   ilościowo zebrała  Szkoła  Podstawowa  nr  2 
ponad  14  ton.  W  przeliczeniu  na  ucznia  najwięcej   zebrała 
Szkoła Podstawowa  nr  3  każdy  uczeń zebrał  tam średnio 34 
kg. Te 31  ton śmieci  nie  trafił o na wysypisko,  nie trzeba  było 
za  to zapłacić.  Natomiast  należało  to wszystko  jeszcze  prze
brać  i zawieźć, dlatego dajemy szkołom  połowę sumy  pocho
dzącej  ze sprzedaży  odpadów. 

Bardzo istotny choć niewymierny jest wymiar edukacyjny kon
kursu. 
 Młodzież musiała się wykazać  konkretną  wiedzą,  znajomo
ścią przepisów dotyczących ochrony środowiska  i faktów do
tyczących  działań proekologicznych  w naszym  mieście  pod
sumował A. Sikora. 

Do części teoretycznej konkursu młodzież przygotowywała  się 
z ciekawie opracowanego pod względem edytorskim  „Poradnika 
szkoły dla ekorozwoju" wydanego przez Fundację  „Partnerstwo 
dla  Środowiska",  który  powstał  dzięki  wsparciu  Narodowego 
Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej. Pomocny 
w przygotowaniach  był również  informator zawierający podsta
wowe  informacje o gospodarce odpadami komunalnymi oraz se
gregacji  odpadów,  wydany  przez  ustrońskie  Przedsiębiorstwo 
Komunalne. 

Z  informatora można  dowiedzieć  się najważniejszych  faktów 
związanych z działalnością Przedsiębiorstwa Komunalnego. Znaj
dziemy tu również  informacje o warunkach jakie należy  spełnić, 
żeby  firma odebrała od nas śmieci.  Istotne są informacje o segre
gacji odpadów i o najczęstszych błędach popełnianych przez oso
by dokonujące segregacji. Na  ostatniej stronie  znajduje się  har
monogram wywozu śmieci z podaniem konkretnych dni miesiąca 
oraz ulic, z których  śmieci są  wywożone. 

Organizatorzy  mają nadzieję, że młodzież,  po przejściu  takiej 
kilkumiesięcznej „szkoły segregacji odpadów" będzie jej zasady 
stosować na co dzień w swoich  domach  i zachęci  do tego  rodzi
ców  o ile jeszcze brak  im do segregacji śmieci  przekonania. 

Anna  Gadomska 

Wiosenn e buki .  Fot. W. Sucht a 
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Trzy majowe dni  spędzili  w  Ustroniu  członkowie  Korporacji 
Kominiarzy  Polskich. Spotkania te odbywają się co roku po dniu 
patrona kominiarzy  św. Floriana. Swe święto kominiarze  obcho
dzili już po raz siódmy, z czego pięć razy w Ustroniu. Do nasze
go miasta przyjeżdżają tak chętnie dzięki ustroniakowi  Józefowi 
Waszkowi,  który jest członkiem Zarządu Głównego  KKP. 
 Przyjechało tyle samo członków co w latach ubiegłych  mówi 
J. Waszek.  Byli  kominiarze z całej  Polski z rodzinami, w su
mie ponad  150 osób. 

Tak jak  poprzednio  obchody  rozpoczęła  msza  koncelebrowa
na  w kaplicy  Brata Alberta  na Zawodziu.  Do  kaplicy  udano  się 
pochodem z pocztami sztandarowymi organizacji  kominiarskich 
z całego  kraju. Duszpasterz  polskich  kominiarzy  ks.  bp  Janusz 
Zimnia k  prowadził  modlitwę  wraz z ks. dziekanem  Rudolfem 
Wojnarem,  ks.  proboszczem  Tadeuszem  Serwotką,  o.  Bogu
sławem, oderatorem  grup modlitewnych  ojca Pio w  Polsce. 

W mszy uczestniczył burmistrz  Ireneusz Szarzeć  i prezes KKP 
Jan Bretscheidl. Grała orkiestra strażacka z Wilamowic. W swym 
kazaniu ks. bp J. Zimniak mówił  m.in.: 
  Po  to jesteśmy  wyznawcami  Chrystusa,  po  to jesteśmy  Jego 
uczniami,  by głosić  Ewangelią.  Doskonałym  przykładem  jest  dla 

Jesteści e potrzebn i  mówi ł bp Zimniak .  Fot. W. Sucht a 

nas  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II.  On jest  współczesnym  Pawłem, 
który  nie kreępuje  się głosić  tego,  czego  nauczał  Jezus  Chrystus. 
A  Ojciec  Święty  spotyka  się  nie  tylko  z  wierzącymi,  nie  tylko 
z chrześcijanami,  ale z  ludźmi  różnych  wiar, a nawet  niewierzą
cymi.  Wszędzie  mówi  o Ewangelii,  wszędzie  głosi  naukę  Jezusa 
Chrystusa.  Jesteśmy  pełni  podziwu  za  to. Ale  ten stary  człowiek, 
osiemdziesięciotrzyłetni  papież,  jest  dla  nas  wzorem jak  dzisiaj 
głosić  Ewangelię.  Wy, uczestnicy  tego  spotkania,  będziecie  dys
kutować  na  tematy  was  interesujące,  tematy  fachowe,  ale  Ko
ściółjest  po  to, by głosząc  Ewangelię  przypominać  wszystkim,  że 
każdy  z nas zobowiązany  jest  również  do  czegoś  innego,  co  jest 
bardziej podstawowe.  Jeśli  będziemy  w naszym  życiu  realizowali 
to czego  uczy Jezus  Chrystus,  to  wówczas  i wasza praca  będzie 
lepsza,  będzie przyczyniała  się  do  większego  dobra  ludzi.  Wiem, 
że wy jesteście  potrzebni  społeczeństwu,  że  to co robicie,  buduje 
bezpieczeństwo  wszystkich  ludzi.  To jest  wasza  praca.  Dlatego 
trzeba ją  wykonywać  jak  najlepiej,  wzorowo.  Wasza praca  niech 
też stanie się ewangelizacją,  niech stanie  się apostolstwem.  Niech 
to spotkanie  wasze  stanie  się przyczyną  jeszcze  lepszego  wyko
nywania  waszego  zawodu,  a przez  to  niech pogłębi  wasze  życie 
chrześcijańskie. 

Po  mszy  udano  się  na  uroczysty  obiad  do  DW  „Gwarek" 
w  Jaszowcu.  Tam  też  odby ło  się  o f i c ja lne  o twarc ie  święta.  Wy
różniającym się kominiarzom nadano odznaczenia, które wręczali: 
przewodnicząca Rady Miasta  Emili a Czembor   i prezes J. Bret
schiedl.  E.  Czembor  złożyła  kominiarzom  serdeczne  życzenia. 
Była  też delegacja kominiarzy  z Austrii,  przedstawiciele  Głów
nego Nadzoru  Budowlanego,  Komendy  Głównej  Straży  Pożar
nej, przedstawiciele strażaków szczebla wojewódzkiego i powia
towego. Austriacy złożyli zaproszenie do ich kraju na święto ko
miniarskie za rok. 

29 maja 2003 r. 

Po raz piąty kominiarz e świętowal i w Ustroniu .  Fot. W. Sucht a 

 Spotykamy  się,  by  lepiej   się poznać,  porozmawiać.  Nie  ma 
to  formy  szkolenia,  a  bardziej   spotkania  rodzinnego.  Zdaje 
to egzamin.  Pogłębia  więzi zawodowe   tłumaczy  J. Waszek. 

Poza  rozmowami  i spotkaniami  odwiedzono Zbójnicką  Chatę 
na  Równicy,  Rożnów  w  Czechach.  Z  obecności  kominiarzy 
w  Ustroniu  skorzystały  też  firmy produkujące urządzenia  komi
nowe, wentylacyjne. Prezentowano np. urządzenie do  mierzenia 
szczelności przewodów kominowych. Uczestnicy święta po trzech 
dniach wyjeżdżali zadowoleni  z Ustronia. Z tego co mówili  wy
nika, że nadal chcą się spotykać na swym święcie w  Ustroniu. 
 Z prowadzonych  rozmów wynika, że obecnie  podstawowym 
problemem  jest  nieprzestrzeganie  rocznych  kontrol i  przez 
właścicieli  budynków   podsumowywał  spotkanie  J. Waszek.  
Nie zawsze  też przestrzega się terminów czyszczenia  przewo
dów  kominowych.  Generalnie  mamy  dobre  przepisy,  mamy 
jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych w Europie. Sta
le  prowadzimy  szkolenia  kandydatów  na  czeladników,  mi
strzów.  Wchodzi  nowoczesność  i powiększa  się zakres  usług. 
Teraz  trzeba  szkolić  się  odnośnie  analizy  spalin,  co jest  wy
magane w Unii Europejskiej.  Wojsław  Suchta 

Kuźnia Ustroń jako największy miejscowy zakład  przemysło
wy często podejmowała się opieki nad szkołami podstawowymi i 
finansowała  różne  przedsięwzięcia.  Z  kolei  uczniowie  byli  za
wsze zainteresowani  tym zakładem, znanym  im z opowiadań  ro
dziców czy dziadków  i chętnie go  odwiedzali. 

Na  fotografii  z  maja  1976  r.  widzimy  pierwszoklasistów  ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Uczniowie ulokowali się na samocho
dzie strażackim, po którym do dziś pozostało już  tylko to ujęcie. 

Lidi a  Szkaradnik 
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ZA  I PRZECIW 
(dok.  ze sir. 1) 

opłaty  za  prąd, gaz,  a ceny  towarów  wzrosną  i stracę  klientów. 
Poradzą  sobie  tylko  supermarkety.  Przyszła  podwyżka  cen,  na 
przykład  papierosów,  to  fakt. Najtańsze  kosztować  będą  około 
8 zł, najdroższe prawie  12 zł. 

Maria n  Pietrzak, gospodarz pensjonatu Anna:   Często  dysku
tujemy  z  żoną  na  temat  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej 
i jesteśmy na tak. Mamy jeszcze młode dzieci, wnuki  i chcieliby
śmy, żeby żyło  im się  lepiej. Wydaje mi się, że nie mamy  innego 
wyjścia., zwłaszcza,  że ostatnio  tak pięknie zachęcał  nas do  tego 
Ojciec Święty. Ale obawy  są. Na pewno będziemy płacić  strasz
ny haracz, bo nic nie ma za darmo. Poza tym od razu pojawia się 
pytanie,  kiedy  będzie  lepiej. Jesteśmy już  tak  sfrustrowani  tym 
ustrojem, a właściwie ustrojami, które przeżyliśmy, że społeczeń
stwo straciło wiarę, że kiedykolwiek sytuacja przeciętnego  Pola
ka się poprawi.  Wstąpienie do Unii  daje jeszcze  nadzieję. Ja nie 
doczekam tych  lepszych czasów, bo oglądając programy na przy
kład  o  Irlandii,  dowiedziałem  się,  że  mimo  iż jest  od  początku 
w Unii, pozytywne zmiany zauważalne są dopiero teraz. Nie mo
żemy  też zapomnieć,  że jeśli  sami  nic nie zrobimy,  to  lepiej  nie 
będzie. Jeśli młodzież będzie się kształcić i pozna języki, dla nich 
Europa stanie  otworem. 

Piotr  Czyż, pracownik warsztatu samochodowego:   Jestem zde
cydowanie przeciwny wstąpieniu Polski do Unii i jeśli pójdę gło
sować, powiem  nie. Pytam  przede wszystkim  o przelicznik  euro 
do mojej wypłaty.  Ludzie na górze ciągle nas, zwykłych  roboli, 
okradają, a ciągną do  Unii,  bo dużo zarabiają  i dalej będą  dużo 
zarabiać. I nie patrząsię na nas, tak jak się wcześniej patrzyli. Na 
przykład w Niemczech, sytuacja gospodarcza  raczej się pogarsza 
niż polepsza, podobno w Hiszpanii jest  lepiej, ale nie podająkon
kretów.  Pytam,  gdzie  są pieniądze,  które  płacę  w  formie  podat
ków?  Dlaczego jeżdżę  po  dziurawych  drogach?  Nie  wierzę,  że 
będzie  lepiej. Terazjest  dno, a będzie jeszcze  gorzej. 

Henryk Prochaczek, emerytowany dyrektor delegatury  Kurato
rium  Oświaty  w Cieszynie:   Wejście do  Unii  Europejskiej jest 
szansą zwłaszcza dla młodych  ludzi. My, zdaje się, wielkich  ko
rzyści już  z  tego mieć nie będziemy,  bo przecież  ani  emerytury, 
ani pensje nie wzrosną. Młodzi, szczególnie ci dobrze  wykształ
ceni powinni znaleźć swoje miejsce wśród mieszkańców zjedno
czonej Europy. Na pewno część absolwentów szkół zawodowych, 
technicznych, dobrych uczelni, znajdzie pracę w Unii. Myślę, że 
w  okresie  przejściowym  będą  chcieli  wyjechać. Zarobią  trochę 

4  czerwca  o  godz.  11.00  w  Starostwie  Powiatowym  (sala 
nr  202) odbędzie się seminarium  „ W  drodze do  zjednoczo
nej  Europy" ,  na  któr e  organizatorzy  zapraszają  przedsta
wicieli małych  i średnich  przedsiębiorstw. 

MBffiMf c y ^ i a f  JĆilSK::  .: 
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Wandale nie próżnują .  Fot. W. Sucht a 

pieniędzy,  wrócą  do  kraju  i u nas  też zacznie  się  coś dziać.  Nie 
wejście  do  Unii  będzie  katastrofą,  a  wejście,  nie  zagwarantuje 
nam natychmiast  eldorado. 

Roman  Tomica,  dyrektor  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych 
w Ustroniu:   Absolwenci  techników  i szkół zawodowych  mają 
szansę  na  pracę  w  Unii.  Bo  menedżerów  i ekonomistów  Unia 
ma swoich. Rodzice powinni  o tym pamiętać. Marzeniem  moje
go pokolenia, było wyrwać się z Polski do Niemiec, znaleźć pra
cę  i  coś  zarobić.  Teraz  jest  to  w  zasięgu  ręki  i  dziwię  się,  że 
w  ogóle  ktoś  może  kwestionować  konieczność  wstąpienia  do 
Unii.  Kiedyś  po  przekroczeniu  granicy  Europy,  wydawało  się, 
że człowiek  znalazł się w raju. Teraz Zachód  nie robi już na  nas 
takiego  wrażenia,  a  mamy  szansę  zbliżyć  się  do  niego  jeszcze 
bardziej poprzez otwarcie granic  i w przyszłości  poprawę  stan
dardu  życia  Polaków.  Jeśli  ktoś myśli,  że, nie będąc  członkiem 
Unii,  wejdziemy  do  układu  z  Schengen,  nie myśli  racjonalnie. 
Uważam,  że głosy  eurosceptyków,  są wręcz szkodliwe  dla  pol
skiej racji  stanu. 

Tadeusz  Juroszek,  tegoroczny  maturzysta,  absolwent  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych:   Będę głosował za wstąpieniem do 
Unii Europejskiej, bo uważam, że da nam ono  lepsze  perspekty
wy  rozwoju. Liczę na napływ  kapitału,  fundusze unijne, a co za 
tym  idzie rozwój  firm. Moją przyszłość wiążę z Polską.  Planuję 
tutaj skończyć  studia, a potem  prowadzić  działalność  gospodar
czą.  Mam  nadzieję,  że  zakładając  firmę  będę  mógł  skorzystać 
z pieniędzy  europejskich, które pomogą  również w jej  rozwoju, 
późniejszych  inwestycjach.  Mam  nadzieję,  że  integracja  rozru
sza naszą gospodarkę,  otworzą  się przed  nami  rynki  zachodnie, 
zmniejszy się bezrobocie  i liczę, że w nie tak dalekiej przyszłości 
nasze społeczeństwo się  wzbogaci. 

Henryk  Wieją, właściciel  prywatnego Ośrodka Medycyny  Pre
wencyjnej  i Opieki  Kompleksowej:   Uważam,  że nie ma  innej 
alternatywy jak  tylko czynne, nie bierne, włączenie się do  rodzi
ny państw  Unii Europejskiej  i przyjęcie standardów  w niej obo
wiązujących. Mówię to z tym większym entuzjazmem, że w dzia
łaniach pionierskich  na moim polu zawodowym, czuję się Euro
pejczykiem już od dawna. Nasza pracajest nie tylko dostrzegana 
i doceniana w Unii, ale w pewnych  działaniach jesteśmy  pionie
rami  i wyprzedzamy  tamtejsze modele.  Stąd nasza  częsta  obec
ność  na  różnych  kongresach  międzynarodowych.  Tych  wszyst
kich, którzy  mają wątpliwości  i zastanawiają się: wchodzić,  czy 
nie  wchodzić  do  UE, jestem  gotów  zachęcać  i mobilizować  do 
powiedzenia zdecydowanego  tak. Natomiast warto się zastabno
wić, co mamy do zaoferowania, żeby nasze podejście do  integra
cji  nie  było  konsumpcyjne.  Pytajmy nie  tylko  o  to,  co  możemy 
zyskać, ale również co możemy wnieść. Jako naród  z tak bogatą 
historią, wartościami,  które  może  nie zawsze  widać w stylu  ży
cia,  mamy  wiele  do przekazania.  Trzeba  swoje wejście do  Unii 
potraktować również w wymiarze pionierskim. Musimy mieć swo
ją  wizję 
i swojego udziału w zmianach na  lepsze tego, co nam się nie po

ŚLEDZTW O  IPN 
Komisja  Ścigania  Zbrodni  Przeciwko  Narodowi  Polskiemu 

Instytutu  Pamięci  Narodowej  prowadzi  śledztwo  w sprawie  eg
zekucji wykonanej na 35. mieszkańcach Ustronia 9 listopada  1944 
r. Nie udało się dotąd ustalić żadnych żyjących krewnych  wymie
nionych niżej osób: 

Błaszczyk  Józef  (ur.  11.XI. 1909  r.),  Bujok  Jerzy  (ur. 
25.XII.1882  r.),  Byrtek  Bolesław  (ur.  25.11.1925  r.),  Harkawy 
Łukasz (ur. 6.X. 1890 r.), Krysta Franciszek  (ur.  19.VII. 1913  r.), 
Kubaszczyk  Mateusz  (ur.  15.111.1912 r.), Łajczak Stanisław  (ur. 
27.XI. 1916 r.), Madzia Andrzej (ur. 18.X. 1907 r.), Małysiak Win
centy  (ur.  14.VI.1909 r.), Nowak Rudolf (ur. 28.111.1906 r.), Sie
dloczek  Józef  (ur.  11.11.1920  r.),  Witała  Franciszek  (ur. 
16.VII.1909  r.), Wolny Józef (ur. 23.IV.1923 r.). 

Wszystkich  czytelników  prosimy  o  uważne  przestudiowanie 
powyższej  listy  nazwisk  i w  razie  posiadania jakichkolwiek  in
formacji  o  żyjących  krewnych  w/w  osób,  skontaktowanie  się 
z naszą  Redakcją.  (ag) 
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doba. Nie jestem  bezkrytycznym  entuzjastą  Europy  i nie jestem 
entuzjastą zjawisk negatywnych,  które  tam  występują. 

Kazimierz Heczko, właściciel Galerii  Sztuki  Współczesnej  „Na 
Gojach",  prezes  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" :    Uwa
żam,  że  wejście  Polski  do  Unii  Europejskiej jest  wielką  szansą 
również dla Ustronia. Przyjedzie do nas więcej gości, znikną  kan
tory, bo będziemy mieć wspólną walutę. Turystom z Zachodu  bę
dzie łatwiej u nas a nam u nich. 

Myślę, że przyszłe  pokolenia  naprawdę  wiele  na zjednoczeniu 
Europy skorzystają  Będzie to swego rodzaju wyrównanie  rachun
ków za Jałtę. Bo przecież zawsze byliśmy  Europejczykami,  tylko 
po  II wojnie światowej trafiliśmy do złej szufladki. 

Oczywiście  są  obawy  jak  będzie  na  początku.  Ale  wystarczy 
popatrzeć jak żyją  ludzie na Zachodzie, żeby nadzieje  przeważy
ły. My też chcielibyśmy  żyć jak  oni  dostatnio,  spokojnie  i żeby 
zawsze starczało czasu dla  rodziny. 

Dzięki  kontaktom  z miastami  partnerskimi  mamy  w  Ustroniu 
szerszy pogląd na wiele spraw. A nasi niemieccy przyjaciele czę
sto pytają, kiedy wreszcie będziemy w Unii. Bo wtedy wiele spraw 
się uprości, łatwiej też będzie  galeriom. 

W  naszej  trzypokoleniowej  rodzinie  ciepło  i pozytywnie  dys
kutujemy o  tym  wszystkim  przy  kawie,  ale  co do  meritum  jeste
śmy zgodni: nie ma  innej drogi dla  Polski. 

Karo l  Grzybowski,  prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa  Uzdrowi
skowego  Ustroń:    Wspólnota  europejska  to  Europa  bez  granic, 
czyli państwa narodowe w obrębie zrzeszenia europejskiego. Albo 
staniemy się częścią  Unii Europejskiej, albo będziemy skazani  na 
bycie buforem między Niemcami  a Białorusią. Alternatywą,  my
ślę,  że  ze  wszech  miar  pożądaną,  jest  wejście  Polski  w  obszar 
wolnego  przepływu  kapitału,  do wspólnoty  krajów,  w której  ist
nieje swoboda przemieszczania się, pracy, nauki  bez ograniczeń. 
Brak barier jest szczególnie ważny w działalności  gospodarczej. 

Obecnie przyjeżdżają do nas kuracjusze z Zachodu.  Istnieje jed
nak szansa, że po wejściu Polski do Unii gości  z Zachodu  będzie 
więcej, ponieważ będą  być może jakieś wspólne europejskie me
tody akwizycji. Jeśli  bowiem  chodzi  o sposoby  leczenia,  mieści
my się w standardzie  europejskim. 

Burmistr z  Ireneusz Szarzeć:  Będę głosował za przystąpieniem 
Polski do UE. Poza trudnościami  rysują się też dla nas  możliwo
ści  pozytywnego  działania  i pozyskiwania  środków,  aczkolwiek 
nie przeceniałbym  tej sprawy  i nie sprowadzał  przystąpienia Pol
ski do UE tylko do aspektu  finansowego. Jest szereg dziedzin  ży
cia ,w których regulacje unijne mogą wiele dobrego przynieść  Pol
sce. Również społeczności  lokalne, samorządy będą mogły z tego 
skorzystać. Te korzyści poszczególnych społeczności powinny się 
przełożyć na korzyści poszczególnych  ludzi. Jest to zarówno moż
liwość swobodnego  przepływu  ludzi, biznesmenów,  nie bez zna
czenie  będzie  też  fakt  postrzegania  nas jako jednego  z  narodów 
Europy. Nie chciałbym, by patrzono na nas jako na tych z  innego 
bloku.  Mam  nadzieję,  że  do  tego  nie  dojdzie  i będziemy  mogli 
swobodnie,  uczciwie  i rzetelnie  pracować. 

Opinie zebrali:  ag, mn, ws 

Urząd Miasta Ustroń  Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Re
kreacji  organizuje  cykl  spotkań  muzycznych  „Muzyczne  Wie
czory na  Rynku". Występy artystyczne  planuje się w każdą  nie
dzielę tegorocznych wakacji (lipiecsierpień) na ustrońskim  rynku 
0  godz.  19.00.Celem  spotkań  muzycznych  jest  propagowanie 
1 promowanie  dorobku  artystów  i  zespołów  zarówno  znanych 
jak  i nowo  powsta łych. 

Gorąco  zachęca  się  do  zgłaszania  propozycji  w  Wydziale 
Oświaty, Kultury, Sportu  i Rekreacji Urzędu Miasta Ustroń  (pok. 
nr 2) do  10 czerwca 2003  r. Jednocześnie  uprasza  się o  dostar
czanie  dorobku  artystycznego  na wybranych  nośnikach  magne
tycznych  (kasety  video,  magnetofonowe  itp.),  które  traktować 
się będzie jako  formę kwalifikacji do  koncertu. 

Naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Rekreacji 
Danuta  Koenig 

29  maja 2003  r. 

Pamela Rudni k i symbo l szkoł y jej autorstwa .  Fot. W. Sucht a 

ŚWIĘTO  SZKOŁ Y 
16 maja w Szkole  Podstawo

wej nr 5 w Lipowcu  odchodzo
no święto szkoły.  Uczestniczyli 
w nim wszyscy  uczniowie  wraz 
ze swymi nauczycielami. Na ten 
dzień  powołano  nawet  rzeczni
ka  prasowego    uczennicę  Pa
melę  Rudnik . 
  Pilnuj ę wystaw,  opowiadam 
różne rzeczy. Dość sporo mam 
pracy   mówi  rzeczniczka  pra
sowa. 

Uroczysty dzień rozpoczął się 
odsłonięciem  nowego  symbolu 
szkoły.  Wcześniej  ogłoszono 
konkurs.  Wygrała  Pamela  Rud
nik. Zdradziła  nam, że projekty 
wykonywano na komputerach, a 
potem  dopiero  najlepszy  sym
bol został wyrzeźbiony w drew
nie. 

Dzień  szkoły w Lipowcu  był 
bardzo  różnorodny: dzieci  mo
gły wziąć udział w  konkursach, 
a  ponad  połowa  uczniów  wy
stępowała  w  przygotowanych 
inscenizacjach.  Koncertował 
chór  szkolny,  przedstawiono 
dramę  muzyczną  „Wolność". 
Na  wystawie  uczniowie  pre
zentowali  swoje  zbiory  lalek 

porcelanowych, aniołków,  wi
zytówek,  pocztówek,  korali
ków,  miniaturowych  perfum, 
kamieni i kaktusów. 
  Święto  szkoły  przygotowy
waliśmy  od  kilk u  miesięcy 
  mówi  czuwająca nad  całością 
Mart a  Byrska.    Każdy  miał 
swoje pole działania.  Podzieli
liśmy  imprezy  na  trzy  rodza
je. Pierwsze o charakterze pa
triotycznym, drugie  związane 
z ekologią  i trzecie mające ele
menty wychowawcze. W przy
gotowaniach  do święta  szkoły 
uczestniczyli wszyscy  nauczy
ciele naszej  szkoły  bez wyjąt
ku. 

Wykonawcy  bardzo  przeży
wali swe występy.  Szczególnie 
zapracowana była zwyciężczy
ni  konkursu  na  symbol,  rzecz
niczka  prasowa  i jak  się  oka
zuje  reżyser. 
 Reżyseruję też przedstawie
nie  w  języku  angielskim,  bo 
nasz pani  musiała  wyjechać. 
Bardzo  się  tym  denerwuję, 
ale  lubię  takie  sytuacje,  gdy 
adrenalina  podskakuje  
mówi  P. Rudnik.  (ws) 

Występował y wszystki e klasy .  Fot. W. Sucht a 
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W nawiązaniu do notatki   informacji pt. „Trzy osiedla" z Ga
zety Ustrońskiej Nr 20  [611] z dnia  15.05.2003  r., str. 17    nasu
wają się następujące refleksje. 

Otóż,  informacja  w  wyżej  wymienionym  numerze  Gazety 
o tym, że większość zebranych opowiadała się za tym, aby powo
łać  3 osiedla  mniejsze jest  nieprawdziwa.  Sposób  prowadzenia 
zebrania  nie  dał zebranym  na sali  widowiskowej  „Prażakowki" 
możliwości,  by merytorycznie  przedyskutować  problemy  zwią
zane z wyborem Zarządu UstrońCentrum.  A dlaczego?  Wynika 
z  artykułu  pt.  „Rozbieżności  interesów".  To  nieprawda,  że  od 
dwóch  lat  nie  udaje się  powołać  Zarządu  Osiedla  UstrońCen
trum. Mogło  się  to nie udać  za  pierwszym  razem  przed  dwoma 
laty. Ale z pewnością  udałoby  się po raz drugi, gdyby  doprowa
dzono do wyboru Zarządu  Osiedla.  Taki przecież  był cel  zebra
nia  i tego spodziewali  się zebrani. Jednakże nie chciano  słuchać 
głosów z sali. Jeśli Rada Miejska chciała podzielić Osiedle  Cen
trum na 3 mniejsze to miała na to czas prawie 2,5  roku. 

Obwieszenie  Pana  Burmistrza  wyraźnie  artykułowało  cel  ze
brania.  Dotyczyło  ono obszaru  Osiedlajaki  obowiązywał  do  dnia 
18.03.2003.r.,  a  także  i potem   po  zebraniu.  Dnia  30  kwietnia 
Rada  Miejska,  bez  konsultowania  się z kimkolwiek  z  zaintereso
wanych,  poddając  w wątpliwość  zdolności  organizacyjne  i  oby
watelskie  jego  mieszkańców  i z powodu  jakichś  wyimaginowa
nych  „  więzów społecznych  "podzieliła  zwartą  całość  cetrum  mia
sta na 3 „getta  ". Jak  wobec  tego  Rada  Miejska,  licząca  zaledwie 
15 osób  daje  sobie  radę  z zarządem  całego  miasta? 

Z pewnością  siedmioro  oddanych  pracy  społecznej  członków 
Zarządu poradziłoby  sobie z zarządem Osiedla  Centrum. 

Kto w zebraniu  „wyborczym"  nie uczestniczył  może  uwierzy 
w notkę z Gazety Ustrońskiej. Na koniec jeszcze o prawdziwych 
intencjach organizatorów zebrania, od początku mających na celu 
jego storpedowanie,  niech  świadczy  ulotka podczepiona  do  rze
czonego obwieszczenia. Przypomnijmy jej treść (cytujemy w or
ginalnej formie polszczyzny): „Uwaga! W dniu  18.03.2003  roku 
odbędą  się  wybory  Zarządu  Osiedla  UstrońCentrum.  Jeśli  nie 
chcesz  żeby  zagospodarowanie  centrum  miasta  rozpoczęło  się 
od  planów  budowy  drogi  pod  Skarpą  tj. domków  jednorodzin

1 czerwc a można sobi e pozwoli ć na spędzeni e całego dnia w piaskowni 
cy w miły m towarzystwie .  Fot. W. Sucht a 

nych na ul.Wantuły,  Oś. Manhatan   taką opcję rozbudowy  pro
ponuje  grupa  podpisana  w  600tnym  Jubileuszowym  wydaniu 
„Gazety  Ustrońskiej"  na  stronie  4  to  koniecznie  musisz  wziąć 
udział w wyborach  i oddać swój głos na innych kandydatów. Nie 
bądź obojętyny". 

Partykularne  interesy mieszkańców  Manhatanu  reprezentowa
ne przez  panów  Malinę  i Waszka  skutecznie jak  dotąd blokują
cych inicjatywę budowy drogi „Pod skarpą" zdecydowały, że ze
branie  przez niedopuszczenie  do demokratycznego  wyboru za
rządu osiedla   z założenia  miało zakończyć  się  fiaskiem. To im 
się udało. 

Zapomnieli oni, że o budowie drogi  choć jest bardzo  potrzeb
na  nie decyduje Zarząd Osiedla  tylko  Radni. 

Zbigniew Tschuk 

Dwa lata temu na zebraniu Osiedla Centrum  zaproponowałem, 
by nie wybierać zarządu tego Osiedla, gdyż jest to zdecydowanie 
osiedle  zbyt  duże    na jego  terenie  mieszka  około  7.000  osób. 
Zaproponowałem  też  utworzenie  mniejszych  osiedli  mogących 
faktycznie  prawidłowo  wypełniać  swe  funkcje, a o  całym  cen
trum  miasta  niech  decyduje  Rada  Miasta.  Wówczas  zgodzono 
się ze mną  i zdecydowaną większością głosów przyjęto wniosek 
o  niepowoływaniu  Zarządu  Osiedla.  Podczas  tamtego  zebrania 
kilka osób deklarowało  utworzenie w centrum kilku mniejszych 
osiedli. Skończyło się na tym, że z Osiedla Centrum  wyodrębniło 
się jedynie  Zawodzie. 

Po  dwóch  latach  ponownie  zwołano,  z  inicjatywy  mieszkań
ców, zebranie Osiedla Centrum z zamiarem wyboru Zarządu Osie
dla. Na początku zebrania,  tak jak dwa  lata wcześniej, zgłosiłem 
podobny wniosek, by nie powoływać Zarządu. Podobnie też więk
szością  głosów  wniosek  ten  przyjęto  i tym  samym  Zarządu  nie 
wybrano. 30 kwietnia  RM  podjęła uchwałę o utworzeniu  trzech 
osiedli w centrum, zgodnie z tym co postulowano na  marcowym 
zebraniu Osiedla  Centrum. 

Należy chyba też przypomnieć, że osiedla  lub sołectwa sąjed
nostkami pomocniczymi  rad gmin, nie zaś ciałami opozycyjnymi 
wobec  wybranych  rad. Oczywiście  trudno,  żeby  wszystkim  po
dobali się wszyscy radni. Dlatego co cztery  lata są wybory  i wte
dy ci, którzy nie podobają się większości  przestają być  radnymi, 
a  zostają nimi  zaś  inni,  których  wyborcy  obdarzają  zaufaniem. 
Ostatnie wybory samorządowe miały miejsce pół roku temu. Nic 
nie stało na przeszkodzie, poza rzecz jasna „partykularnymi  inte
resami mieszkańców  Manhatanu",  by dać się wybrać. 

Obecnie  Rada  Miasta  podjęła uchwałę  o granicach  trzech  no
wych osiedli wyodrębnionych  z Osiedla Centrum. Teraz czas na 
społeczników, którzy zbiorą  100 podpisów pod wnioskiem o zwo
łanie  zebrania  wybierającego Zarząd  Osiedla.  Wówczas  każdy 
będzie mógł  się ubiegać o miejsce w Zarządzie Osiedla.  Dekla
ruję, że na zebraniu mojego Osiedla nie będę już wnioskował, by 
Zarządu nie wybierano.  Wojsław  Suchta 

TVTet   R ł o t 
wykonuje  i montuje 

i skrzydłowe, kute, ozdobne, 
przemysłowe (automatyka). 

kraty, balustrady, ocynkowane 
DOWÓZ GRATIS 

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

Ustroń, ul. Dominikańska  24 a 

N A J T A N I E J 
(obok  k o l e k t u r y  Lotto) 

tel./fax : 854 53 98 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „ZACISZE "   w  Ustroniu, 
ul. Jana  Wantuły  47 

wydzierżawi  w  drodze  składania  ofert 
lokal  w  pawilonie  handlowousługowym 

os.  Manhatan  w  Ustroniu 
zlokalizowany  na  I piętrze  o pow.  87,5  m2. 

szczegółowych  informacji  udziela  i oferty  przyjmuje 
Dział  Gospodarki  Zasobami  Mieszkaniowymi 

  telefon  857  71  42. 

nashuatec 
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Kontynuujemy  druk  wspomnień  Jana 
Wantuły (18771953)  ustrońskiego pisa
rza ludowego, bibliofila, publicysty, histo
ryka oraz działacza narodowego  i społecz
nego. 

W  domu  jak  już  wyżej  wspomniałem, 
musiałem  paść  bydło.  Skoro  się  wiosna 
otwarła,  rano  i  wieczór  musiałem  paść 
świnie,  musiałem  nosić  wodę, mleć na  żar
nach,  drzewo  rąbać  i spełniać  różne  do
mowe  drobne  roboty.  Gdym  w  siódmym 
roku  musiał  chwilowo  wodzić  pasący  by
dło po  miedzach,  mieliśmy  krowę  bodla
wci raz mnie  wzięła  na rogi,  ale na  szczę
ście  wyszedłem  dość gładko  z opresji.  (...) 

Od wiosny  aż gdzieś  do połowy  listopa
da musiałem  pasać  krowy.  Czy wy  wiecie, 
wy, co nie musieliście  pasać  bydła,  dzieci 

Ze  wspomnień 
Jana  Wantuły 

zamożniejszych,  dzieci  urzędników,  dzieci 
robotników  lepiej  zarabiających,  którzy
ście nie byli zmuszeni  do oddawania  dzie
ci na służbę,  dzieci  miejskie    czy  wy  wie
ciejaka  to niewola  stać od wczesnego  ran
ka  do godzin  południowych  i od  trzeciej, 
czwartej  po południu  do późnego  wieczo
ra  wędrować  z  krowami  pasęcy  po  mie
dzach, po  wygonach, po pastwiskach?  Stać 
boso  w chłodne  poranki,  w słotne  dni,  w 
upale  letniego  skwarnego  dnia?  Patrzeć 
jak  „  wolne  " dzieci  wesoło  biegną do  szko
ły, hasają,  bawią  się, a ty stój  i  przyglądaj 
się jak  bydło smaczną  trawkę zajada...  Od 
maja  do  września,  przy  dłuższym  dniu 
mogłem  uczęszczać  do szkoły  w  godzinach 
popołudniowych,  trzy godziny  nauki  przed
południowej  przepadły!  Niewiele  było  tych 
tygodni,  w  których  przy  pasieniu  krów 
wyręczyła  mnie  służąca,  a pasałem  bydło 
pełnych  siedem  lat!  (...)  Przyszedłszy  do 
szkoły  trzeba  było w kilku  tygodniach  tych 
co uczęszczali  stale dogonić  w nauce  i po
stępach.  Com ja  się  natrudził  np.  w  ra
chunkach.  Pamiętam jak  się uczyłem  mno
żenia  i dzielenia  bez pomocy  nauczyciela, 
bo ten nie mógł gwoli pasterzy  wracać  się 
wstecz   umiesz   nie umiesz   ale  postępo
wać musisz  wraz!  (c.d.n.) 

Oprać.  L. Szkaradnik 

W sklepach  n

przy ul.  Daszyńskiego  16 

oraz  przy  ul. Katowickiej   241 

Zapraszamy 

I N F O R M A C J A 
Burmistrza  Miasta  Ustroń  z dnia  28 kwietnia  2003r. 

o numerach  i granicach  obwodów  głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji do spraw  referendum 
wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. 
Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia  14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 
507) oraz w związku z uchwałą nr XLVI 1/446/2002 Rady Miasta Ustroń z dnia  10 lipca 2002 r. w sprawie 
utworzenia  obwodów głosowania  wraz z wykazem  wyznaczonych  siedzib obwodowych  komisji  wybor
czych  (Dz.Urz.Woj.Śląskiego nr 64. poz.2330)  i uchwałą  nr VIlI/77/2003  Rady Miasta  Ustroń z dnia 25 
kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia trzech dodatkowych obwodów glosowania 

Burmistrz  podaje do wiadomości  publicznej,  informację o 12 obwodach  glosowania, w  których 
zostanie przeprowadzone  głosowanie w  referendum w dniach  7 i 8 czerwca  2003 r.: 

Nr 
obwodu 
głoso
wania 

Granice obwodu  Siedziba 
obwodowej komisji 

do spraw referendum 

1  ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, 
Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod  Grapą, 
Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna,  Wczasowa, 
Wiślańska,  Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja 
(od nr  122 po str.prawej  i od nr 77 po str.  lewej). 

Szkoła 
Podstawowa Nr 3 

43450 Ustroń 
ul.Polańska  25 

2  ulice: Akacjowa, Bukowa,  Brzozowa,  Bażantów, Cisowa, Dębowa, 
Drozdów, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, 
Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa, 3 Maja  (od nr 64 do nr 
118 po stronie prawej,  i od nr 45  do nr  71  po stronie  lewej), Olchowa, 
Słowików, Topolowa, Wiązowa. 

DW 
„ELTRANS" 
43450 Ustroń 
ul. Lipowa 20 

3  ulice: Brody,  Pasieczna, Rynek, Os. Manhatan  (blok od nr  1 do 
nr 10) 

Przedszkole Nr 7 
43450 Ustroń 

ul.Gałczyńskiego  16 

4  ulice: Asnyka, Gałczyńskiego, Grażyny, Hutnicza, Jelenica, Kaspro
wicza, Kochanowskiego, Kluczyków, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 62 
po stronie prawej i do nr 41  po stronie lewej), Mickiewicza, Miedzią, 
na. Myśliwska, Pana Tadeusza,  Parkowa, Partyzantów,  Reja, Skłodow
skiejCurie, Skowronków, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Wierz
bowa, Tuwima,  Zielona, Złota, Gen. Bema, Gen. Dąbrowskiego, 
Daszyńskiego, Grażyńskiego  (za wyjątkiem nr 12,27,31), Kuźnicza  (do 
nr 5),Krzywa, Ogrodowa, Polna, Sportowa, Strażacka, Gen. Sikorskiego, 
Traugutta, Wybickiego, Kamieniec od nr  1 do nr 6, Leśna od nr  Ido nr 7 

Gimnazjum Nr  1 
43450 Ustroń 

ul. Partyzantów 2a 

Lokal 
dostosowany 
do potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych. 

5  ulice: Błaszczyka, Cholewy, Cieszyńska, Długa (do nr 33 po stronie lewej 
i do nr 26 po stronie prawej), Dworcowa, Fabryczna,  Katowicka 
(do nr 46), Katowicka II (od nr 8 do nr 24), Komunalna, Konopnickiej, 
Kościelna, Ks. Kojzara, Lipowczana, Obrzeżna, Piękna, Spółdzielcza, 
Stalmacha, Stawowa, Tartaczna, Wantuły, Wiosenna. Plac Ks.  Kotschego, 
Os. Centrum (blok od nr  1 do nr 8),  Os. Cieszyńskie (blok od nr  1 do nr 4) 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr  2 
ul. Daszyńskiego 31 

6  ulice: Agrestowa,  Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Choinkowa, Domi
nikańska, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po str. prawej), 
Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do 
nr  178 po str. prawej i od nr  101 do nr  201 po str. lewej), Kwiatowa, 
Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, 
Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni, 
Skoczowska (do nr 99 po stronie lewej i do nr 98 po stronie prawej), 
Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza. 

Przedszkole Nr 4 
43450 Ustroń 
ul. Wiśniowa 13 

7  ulice: Bernadka, Działkowa, Górecka, Górna, Kamieniec od nr 9, 
Kręta, Krzywaniec, Leśna od nr 10, Lipowski Groń, Lipowska (od 
nr 22 po stronie prawej  i od nr 23  po stronie lewej), Mokra, Nowo
ciny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wesoła, Wałowa 

Dom Strażaka OSP 
43450 Ustroń 

ul.Lipowska  116 

8  ulice: Boczna, Bladnicka, Cicha, Chałupnicza, Czarny Las, Dobra, 
Gospodarska,  Graniczna.  Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 
po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej). Kreta, Krótka, 
Lipowska (do nr  16 po stronie prawej  i do nr  21  po stronie lewej), 
Łączna, Potokowa, Skoczowska (od nr  107 po stronie  lewej i od 
nr  110 po stronie prawej), Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, 
Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa, 

Szkoła Podstawowa 
Nr 6 

43450 Ustroń 
ul. Kreta 6 

9  ulice: Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec,  Grażyńskiego 
nr 12,27,31,  Kuźnicza od nr 6, Lecznicza, Liściasta, Nadrzeczna, 
Okólna,  Radosna,  Sanatoryjna, Skalica,  Solidarności,  Szpitalna, 
Wojska Polskiego, Uzdrowiskowa, Uboczna, Zdrojowa, Źródlana 

Gimnazjum Nr 2 
43450  Ustroń 

ul. Daszyńskiego  31 

10  Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „RÓWNICA" 
Sanatorium  i Szpital  Uzdrowiskowy 
43450  Ustroń,  ul. Sanatoryjna 5 

Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
„RÓWNICA" 
43450  Ustroń 

ul. Sanatoryjna 5 

11  Śląski  Szpital  ReumatologicznoRehabilitacyjny 
43450  Ustroń,  ul. Szpitalna  11 

Śląski  Szpital 
Reumatologiczno
Rehabilitacyjny 
43450  Ustroń 
ul.  Szp i ta lna  11 

12  Samodzielny  Publiczny ZOZ w Ustroniu 
Śląskie Centrum  Rehabilitacji, 43450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 

Samodzielny Publiczny 
ZOZ w Ustroniu 
Śląskie Centrum 

Rehabilitacji 
43450  Ustroń 
ul. Zdrojowa 6 

Siedziby  obwodowych  komisji do spraw  referendum  otwarte  będą  w dniu  7 czerwca  2003  r, 
godz. 6.00   20.00  i 8 czerwca  2003 r. godz. 6.00   20.00. 
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„ U Marusia", ul. Grażyńskiego  27, 
tel. 8544997. Bankiety, przyjęcia, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Kupię dom, pół domu, działkę  lub 
mieszkanie  w  centrum  Ustronia. 
Tel.  (0...32)  2815464  po  19.00. 

Umeblowany  pokój do wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Usługi  koparką  i spychaczem  DT
75.  Tel.  0603117552. 

Kafelkowanie,  malowanie. 
Tel.  8541264. 

Malowanie  wnętrz,  dachów  i ele
wacji. 
Tel.  0502583591,  8541864. 

GLOTTOSERVICE    niemieckie 
tłumaczenia  techniczne,  medycz
ne,  handlowe  i  inne. 
Tel/fax:  8543230. 

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

Wykonywanie  instalacji  elektiycz
nych.  Tel.  0502520896. 

Do wynajęcia mieszkanie  dwupo
kojowe w centrum  Ustronia,  I pię
tro.  Tel.  8547895. 

Lokal do wynajęcia na  działalność 
gospodarczą  w  Ustroniu. 
Tel.  0507128773. 

„Inwestycja" ul. Daszyńskiego  12 
b,  tel.  8541963,  poszukuje  do 
wynajęcia w Ustroniu: domku  jed
norodzinnego;  magazynu  z  do
brym  dojazdem. 

„Inwestycja" (na  przeciw  kościoła 
rzymskokatolickiego)  ul.  Daszyń
skiego  12b, tel.  8541963,85423
76 poszukuje do sprzedaży:  miesz
kania, działki,  lokale usługowe,  go
spodarstwa  rolne  i  inne. 

Sprzedam  jawor  i jesion. 
Tel.  8542339. 

Ustroń  centrum    sprzedam  kiosk 
gastronomiczny. 
Tel.  0607143108. 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  85429
22  po  20.00 

  m ' I l f r l i l i l i l i t i T O l I t t l 

Ustroń,  ul. Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu  lub na wynos 
w  cenie  6,50  zł,  proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  na  k i l og ramy 
w  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł / kg 

pierogi  ruskie    10  zł/kg 

WŁOCHY , 
HISZPANI A 

  camping 

CHORWACJA, 
GRECJA, 

BUŁGARIA 

BAŁTY K 
B.U.T.  „Ustronianka" 

tel.  8543288 

DYŻURY  APTEK 
29.05     Centrum ,  8, tel .  8545776. 
30.051.06.     Pod Najadą ,   tel .  8542459. 
24.06     Na Zawodziu, ,tel .  8544658. 
57.06  Elba,   tel .  8542102. 

MUZEUM  HUTNICTWA  I  KUŹNICTW A 
ul. Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
— Galeria Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
— Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
— Sprzęty  naszych  dziadków   wystawa etnograficzna ze zbiorów  własnych 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od  środy  do piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9  1 3. 

ODDZIA Ł  MUZEUM  „Zbior y  Mari i  Skal ickie 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  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty 913. 

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

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „N a Gojach "  B&K  Heczkowi e 
ul. Błaszczyka  19, teł.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

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

BIUR O  PROMOCJ I  I  WYSTAW  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  (Evgeni  Afanassiev,  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  „Życi e  i  Misja " 
ul. 3 Mają  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.  15.30   17.00. 

USTROŃSKI E  STOWARZYSZENI E  TRZEŹWOŚCI 
Klu b Abstynent a „RODZINA" , Ustroń,  ul. Rynek  4  (byle  liceum  koło  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,  tel.  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  8.30    13.00 

Klu b Stowarzyszeni a  Pomoc y Dziecio m i Rodzini e „Możn a  Inaczej " 
Ustroń,  ul. Wantuły 47 (sala  świetlicowa). 
— Zajęcia dla dzieci  i młodzieży  w: 
—  poniedziałki:  godz.  13.30 do  16.30, 
— wtorki:  godz.  14.00 do  17.00, 
—  piątki:  godz.  14.00   17.00. 

KULTUR A 
29.05  godz. 9.00  Spektakl  teatralny  dla  przedszkoli  z  okazji  „Dnia 

Dziecka   MDK  „Prażakówka" 
31.05  godz.  11.00  Piknik  Europejski   Stadion  KS Kutnia  Inibuci 
7.06.  godz.  15.00  Koncert  „Dzieci  Dzieciom"  amfiteatr  w  Ustroniu 

SPORT 
1.06.  godz.  14.00  „Ustroniaczek"   gry  i zabawy  dla  dzieci    Stadion 

KS  Kutnia  I nib ud 
1.06.  godz.  11.00  Mecz piłki  nożnej Nierodzim   LKS Simoradz   Sta

dion  w  Nierodzimiu 
1.06.  godz.  17.00  Mecz piłki  nożnej  Kuźnia  Inżbud  II   Olimpia  Go

leszów   Stadion  KS  Kutnia  Inżbud 

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

29.05  godz.  18.00  Show   komedia  (15 1.) 
godz.  20.00  Gangi  Nowego Jorku   historyczny   (18 1.) 

30.055.06 godz.  18.00  Chicago   musical  (15 1.) 
godz.  20.00  Pianista   biograficzny (3 Oskary!)  (151.) 
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Kuźnia  Inżbud   Zapora  Porąbka  1:1 (0:0) 

Ten  mecz  piłkarze  rozgrywali  przy  pięknej  słonecznej  pogo
dzie.  Powiewał  lekko wiatr, więc  nie  było duszno.  Wymarzone 
warunki  do gry. Kuźnia  podejmowała  trzecią  w  tabeli  Porąbkę. 
Do tej pory w spotkaniach z Zaporą zazwyczaj wgrywała  Kuźnia 
Jesienią wygrali na wyjeździe w Porąbce. 

W pierwszej połowie Kuźnia ma zdecydowaną przewagę. Nie
stety, bardzo dogodnych  sytuacji strzeleckich nie potrafią wyko
rzystać  napastnicy.  Kilkakrotnie  bramce Zapory  próbuje  zagro
zić Tomasz  Kołder.  Mimo  że do  przerwy  utrzymuje się  wynik 
bezbramkowy, gra jest dosyć ciekawa. Widać też, że obie druży
ny walczą o zwycięstwo. 

W drugiej połowie co prawda padły dwie bramki, ale za to gra 
była zdecydowanie  mniej emocjonująca. Przez pół  godziny  gra 
się  niemrawo  toczyła  głównie  w  środkowych  rejonach  boiska. 
Tak jest  do  75  min.  gdy  to  akcja  rozgrywa  się  w  polu  karnym 
Kuźni.  Przy piłce jest  Piotr  Popławski  dość  agresywnie  atako
wany przez zawodnika Porąbki. W pewnym momencie P. Popław
ski przewraca  się i sądząc, że sędzia odgwiżdże  faul, łapie  piłkę 
do ręki. Sędzia gwiżdże, ale dyktuje rzut karny przeciw Kuźni za 
zagranie ręką. Kuźnia traci bramkę i rusza do ataku. Teraz dopie
ro widać, że zawodnicy potrafią wykrzesać z siebie sporo sił, two
rzyć groźne akcje. Inna  rzecz, że  tak jak  w poprzednich  spotka
niach  groźne  sytuacje,  nawet  takie  stuprocentowe  są  niewyko
rzystane. Po kilku minutach od straty bramki Kuźnia  przeprowa
dza akcję. Kończy ją trochę niecelne dośrodkowanie. Nie wiado
mo dlaczego  obrońca  Zapory  łapie  w polu  karnym  naszego  za
wodnika, który mówiąc prawdę, miał nikłe szanse dojścia do pił
ki. Sędzia dyktuje karnego, pewnie wykorzystanego przez  Mar
ka  Jaromina.  Do  końca  spotkania  Kuźnia  próbuje  wywalczyć 
zwycięstwo  tworząc jeszcze  kilka groźnych  akcji. W najlepszej 
Sebastian  Sadlik  strzela z kilku metrów nad  poprzeczką. 

Kuźnia wystąpiła w składzie:  Paweł Macura,  Marek  Jaromin, 
Tomasz  Kołder  (od  46  min.  Piotr  Popławski),  Tomasz  Słonina 
(od 46 min. Sebastian Sadlik), Damian Cichosz, Łukasz Tomala, 
Mariusz Sałkiewicz, Andrzej Bukowczan, Rafał Podżorski, Prze
mysław Piekar, Dawid  Szpak (od 68 min. Przemysław  Zloch) 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Zapory  Andrzej Widuch:   Mecz w atmosferze waka

cyjnej. Obie  drużyny  nie  są  zagrożone  spadkiem,  nie  mają  też 
szans na awans.  Wynik  spotkania  sprawiedliwy.  W  środę  grali
śmy w Pucharze Polski  z GKS Tychy  i przegraliśmy  1:0.  Wcze
śniej z GKS odpadła Kuźnia. W tym pucharowym spotkaniu mie
liśmy  wiele  sytuacji,  a  przegraliśmy  po  jednym  błędzie.  Dziś 

Pod bramk ę Zapor y przedzier a się T. Kołder .  Fot. W. Sucht a 

wyraźnie wyszło z moich zawodników  zmęczenie. To nie są za
wodowcy  i gdy muszą grać co trzy dni mecz, od razu widać jakie 
to przynosi  skutki. 

Trener Kuźni Zbigniew Janiszewski:  Ile razy można nie strze
lić.  Potem  wygląda  to  tak,  że  po  rzucie  karnym,  przegrywamy. 
Nie  wiem  co  naszego  zawodnika  skłoniło,  żeby  łapać  piłkę  do 
ręki  przed  gwizdkiem.  Szczę
śliwie  wyrównaliśmy  też  po 
rzucie  karnym,  gdy  zawodnik 
Porąbki zupełnie niepotrzebnie 
faulował  naszego  w  polu  kar
nym.  Gra  jednak  była  już 
o  wiele  lepsza  niż  ostatnio, 
a Porąbką  to wiele  lepsza  dru
żyna. Jak na ligę okręgową był 
to  niezły  mecz.  Drużyna  jest 
przerzedzona  kontuzjami. Nie 
grają Marianek,  Dziadek,  Wi
sełka, a to jednak  liga  okręgo
wa  i  trzeba  trochę  treningu, 
ogrania.  Tu się  natomiast  nie
którym  wydaje,  że  zawodnik 
przyjdzie i z marszu zagra, (ws) 

1.  Czechowice  67  8019 
2.  Kuźnia  53  5628 
3.  Czaniec  50  5628 
4.  Porąbka  48  4427 
5.  Wilamowice  37  4130 
6.  Gilowice  37  4130 
7.  Bestwina  36  4341 
8.  Chybie  36  3230 
9.  Kaczyce  36  3636 
1 O.Zebrzydowice  33  4442 
ll.Kobiernice  33  3448 
12.Kozy  32  2846 
13.Milówka  31  5162 
14.Skoczów'II  23  3050 
15.CzarniGóral  II  13  3065 
16.Śrubiarnia  12  2379 

Beskid  Brenna    Mokat e  Nierodzim  1:0  (1:0) 

Był  to  jeden  ze  słabszych 
występów jedenastki  z Niero
dzimia.  Co  prawda  po  strzale 
Jacka  Kwiczali  piłka  trafia 
w słupek, ale było to wszystko 
na  co  stać  nasz  zespół.  Rów
nież  Brenna  nie  miała  zbyt 
wielu  dogodnych  sytuacji 
strzeleckich  w  tym  meczu.  W 
końcowych  minutach  pierw
szej połowy,  bramkarz  Niero
dzimia  fauluje w polu  karnym 
napastnika  Beskidu,  za  co  sę
dzia dyktuje rzut karny i Bren
na  prowadzi. 

Obraz  meczu  nie  zmienia 
się  w  drugiej  połowie.  Mało 
sytuacji  podbramkowych 
z  jednej  i  drugiej  strony.  Co 
prawda  piłkarzom  Nierodzi
mia  udaje  się  strzelić  w  po
przeczkę  i  nic  ponadto.  Dla 
naszych  zawodników  obojęt
ne  czy  remisują czy  przegry
wają.  W  każdym  przypadku 
tracą punkty  do  Puńcowa. 

Nierodzim utracił miejsce lide
ra. Trudno będzie odrobić 3 pkt 
straty, gdyż w ostatnich czterech 
kolejkach  Puńców  będzie  grał 
u siebie z Ochabami i Kończyca
mi  Wielkimi,  na  wyjeździe  ze 
Strumieniem  i Kończycami Ma
łymi. Nierodzim  zagra  u  siebie 
z  Simoradzem,  Pogwizdowem, 
na wyjeździe z Istebną  i Haźla
chem.  (ws) 

1.  Puńców  52  6432 
2.  Nierodzim  49  5832 
3.  Pogwizdów  36  4433 
4.  Górki W.  35  3831 
5.  Zabłocie  32  4338 
6.  Brenna  31  4237 
7.  Simoradz  31  4138 
8.  Kończyce M.  31  3330 
9.  Istebna  27  4138 
1 O.Ochaby  27  4040 
11. Strumień  24  3746 
12. Kończyce W.  24  3647 
13. Drogomyśl  23  3163 
14. Haźlach  8  25  69 
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Pozwalaj ą centrowa ć  Fot. W. Sucht a 

LKS  Rudn ik   Kuźn ia  Inżbud  II 2:1  (0:1) 

Drużyna z Rudnika od kilku  lat zalicza  się do czołówki  klasy 
„B" . To właśnie z Rudnikiem rywalizował Nierodzim przed awan
sem  do „Aklasy".  W tym sezonie  zdecydowanym  faworytem 
w  „Bklasie"  jest  drużyna  WisłyUstronianki.  Piłkarze  z  Wisły 
mają  wystarczająca  przewagę  nad przeciwnikami,  by być  pew
nymi awansu. Nic więc dziwnego, że pozostałe drużyny grają prak
tycznie  tylko o honor, bo z„Bklasy"  się już nie spada.  Mimo to 
spotkania są zacięte,  drużyny w przeważającej mierze grają am
bitnie. 

Kuźnia do Rudnika pojechała po zwycięstwo o czym  świadczy 
pierwsza  połowa  spotkania. Z kilku  dogodnych  sytuacji, jedyną 
wykorzystał Jacek Juroszek  w 35 min. strzelając z bardzo ostrego 
kąta. Kuźnia do przerwy  miała zdecydowaną  przewagę. 

Sytuacja diametralnie zmienia się w drugiej połowie. Do głosu 
dochodzi  Rudnik  i to gospodarze  zaczynają  dyktować  warunki 
na  boisku.  Przynosi  to efekty  bramkowe.  Rudnik  strzela  w  65 
i 78 min. Druga część spotkania wyglądała tak, jakby naszej dru
żynie brakowało sił, a było parno  i upalnie.  (ws) 

Hej  ludeczkowie 
Co  Wy też  myślicie  ło  tym  referyndum?  Bo jo  to muszym  rzek

nóć  tak, jako  mój wielki  kumpel po fachu    a je  żech przeca  elek
trykorz,  żech je  za, a nawet  przeciw. 

Nó je  żech  za,  bo  to je  konieczność,  dy my  dycki  muszy my  być 
przez  lobcych  rzóndzyni,  jak ni tych,  to inszych,  dy to już  naszo 
historyja  ukozala,  że co  rusz  to muszymy  być pod  zaborym. Sóm 
my jednakowoż  za  mali  coby  sie z nami  liczyli. 

Ńó, ale je  żech  całym  seręym przeciw,  bo jak  sie  tak dziwom na 
ty nasze  ekipy  u władzy,  kaj zlodziyj  złodzieja  góni,  toch je  prze
konany, że Ci nasi politycy  na wyrchu już  to porzóndnie  spieprzi
li  i my już  na starcie  bydymy  przegrani.  Łóni  se tam złote  zygarki 
rozdowali,  bo dlo siebie  to bydóm  mieli  korzystne  jak  diobli. Ja
kisi fuchy  europejski  ci u żłobu już  tam downo  majóm  pochylane, 
lóż nie dziwota,  że tak strasznie  do  tej uni namawiajóm,  bo  prze
ca  łoni  by nejwiyncyj  stracili,  jakby  tam sie nie  naszli. 

A tu na dole  cóż, jak my sóm  dziadami,  tak zostanymy,  choć 
zdo  mi sie,  że jak  wprowadzóm  u nas  to pieróński  euro,  to dzie
pro  bydzie  dziadowina,  bo cyny  towarów  pujdóm  do wyrchu,a w 
tym  całym  zamiyszaniu  ani niejedyn  sie  nie skapnie  co je  grane. 

Tóż ludeczkowie  dzierżmy  sie jakosi  w kupie,  a jak  kiery  chce 
wierzić,  że w uni bydzie  lepi,  to niech  wierzi,  dy tak sie  lekczyj 
żyje, a co bydzie   pożyjymy,  uwidzymy.  Paweł 

USTROŃ IACZEK 
W niedzielę  l czerwca o godz.  13.00 rozpocznie się na stadio

nie  Kuźni  Inżbudu  festyn dla dzieci  „Ustroniaczek".  Impezę or
ganizują  Urząd  Miasta  Ustronia,  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzie
ciom  i Rodzinie  „Można  Inaczej" oraz  Stowarzyszenie  „Młodzi 
dla  Ustronia". 

W programie  liczne gry  i zabawy  sportowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym  i szkolnym,  pyszny poczęstunek, a także  spotka
nie z żywym  Ustroniaczkiem  i ...Shrekiem.  Będzie  można  także 
pojeździć quadem  4x4. 

Ponieważ  aura jest  ostatnio  bardzo  kapryśna  warto  wiedzieć, 
że w razie deszczu  organizatorzy  zastrzegają  sobie prawo  zmia
ny  terminu  imprezy na późniejszy. Nie odbyłaby  się więc  wtedy 
w Dniu Dziecka, za to obyło by się bez deszczu  i można by roze
grać wszystkie  konkurencje. 

Miejmy jednak  nadzieję, że pogoda dopisze  i młodzi  amatorzy 
gier  i zabaw  sportowych  będą  mogli  wziąć  udział w wybranych 
konkurencjach.  Warto,  bo przygotowano  liczne nagrody,  (ag) 

POZIOMO :  1) złe przyjęcie  piłki .  4) żelastwo,  6)  czerwony 
w  zbożu,  8) samorząd  lokalny,  9)  imię  Turner,  piosenkarki, 
10) rodzaj  bułki,  11) między  kondygnacjami,  12) msza  adwen
towa,  13) mechaniczna  do  prania,  14) gatunek  kaczki,  15) war
tościowy  zbiór,  16) narciarskie  zbocze,  17) polecenie  kompu
terowe,  18) jednostka  miary  gruntu,  19) atrybut  kelnera, 
20)  partia  Jacka  Falfusa. 

PIONOWO :  1) choroba  oczu. 2) sprawdza  bilety, 3) przyjęcie, 
balanga,  4)  t raf iona  strzałą  Amora,  5)  węgierskie  proso, 
6) nie dorosły, 7) odpustowe  handlarki,  11) odgłosjazdy  pocią
gu,  13) mały  lub  wskazujący,  14) wujek  gwarowo. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  ha
sła  mija 9 czerwca br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z nr  19 

M A T U R A L N E  E G Z A M I N Y 

Nagrodę 30 zł otrzymuje HALIN A  RYDEL ,  Ustroń,  ul.  Dział
kowa  15.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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