
RUSZYŁ WYCIĄG 

MAJÓWK A 
U PREZYDENTA 

MANDORY 
W MUZEUM 

Nr 21 (406)  27 maja 1999 r.  1 zł  ISSN  12319651 

MALI  DZIENNIKARZE 
— To  pani  powiedziała,  że  może  będziemy  robić  pracę  na 

konkurs  — mówią dzieci z klasy  III b Szkoły  Podstawowej nr 2. 
— Potem  pani  nam  powiedział  co  mamy  malować. 

— Malowałem  chatę  góralską  — mówi  trochę bez  przekona
nia  wyrwany  do  odpowiedzi  Mateusz,  po  czym  dodaje,  że  szło 
mu  to  niespecjalnie.  Magda  uwieczniła  Dąb  Sobieskiego,  ktoś 
inny  kościół,  co  było  najłatwiejsze,  bo  tata  narysował  i  trzeba 
było  tylko  pokolorować.  Gdy  to  wychodzi  na  jaw  w  klasie  na 
chwile zawrzało. Szczególnie nie podoba się to Agatce, która nad 
swą  pracą  ślęczała  do  późna  w nocy.  Ania,  klasowa  plastyczka, 
malowała w domu widok  Ustronia  i robiła  wydzierankę. 

Na  lekcjach czytano  legendy ustrońskie, po czym je  ilustrowa
no.  Chłopcy  ze  szczególnym  zapałem  przystąpili  do  rysowania 
śpiących rycerzy pod Czantorią. Zresztą Czantoria należy do ulu
bionych  gór  malowanych  przez  dzieci.  Nie  zabrakło  obrazków 
przedstawiających charakterystyczne ustrońskie budowle:  ratusz, 
dworzec  PKP. 

Gdy namalowano już wszystko co wiąże się z Ustroniem,  prace 
zgromadzono  w  klasie  i zaczęto  się  zastanawiać  jak  je  ułożyć  w 
album  miasta. Potem już wkroczyła  najnowocześniejsza  technika. 
Rysunki obrabiano komputerowo, by nie niszczyć  oryginałów. 

— Zajęcia trwały dość długo, by dzieci spokojnie mogły  wy
kończyć  swe  prace  — mówi  wychowawczyni  III b  Aleksandra 
Szczurek.  —  Dzieci  wiedzą  jakie  są  zabytki  w  Ustroniu,  ale 
czasem  trzeba  im  troszkę  pomóc,  by  wiedziały  jak  je  przed
stawić.  Dlatego  czasami  korzystaliśmy  z  fotografii. Mam  ry
sunki  tych  dzieci gdy  były w  pierwszej  klasie. Już  wtedy  było 
widać,  że  mają  duże  wyczucie  plastyczne.  Trochę  z  czasem 
się poduczyły  i pomyślałam,  czy nie warto  by spróbować  wy
konać  czegoś  trwałego  razem  z  nimi. 

Ostateczny kształt albumu to praca wychowawczyni, ale stale na 
bieżąco pokazuje dzieciom jaki jest aktualny stan prac.  Wspomina, 
że sama nie wiedziała do końca jak  ten album ma wyglądać, więc 
razem pokonywano poszczególne etapy powstawania. Była to pra
ca redakcyjna, dzieci przeistaczały się w małych  dziennkarzy. 

Tak  powstał  album  o  Ustroniu,  który  A.  Szczurek  wykonała  z 
dziećmi z klasy Illb .  Znalazły się w nim teksty Wandy Mider, Emi
li i  Michalskiej,  Jana  Szczepańskiego  ilustrowane  akwarelami  A. 
Szczurek,  w  drugiej  części  znalazły  się  rysunki  dzieci,  w  trzeciej 
wybrane przez redaktorów albumu oryginały zdjęć z Gazety Ustroń
skiej, a takie wyróżnienie dla naszej redakcj i było szczególnie miłe. 

— Jeszcze  na  kilka  dni  przed  wysłaniem  albumu  na  kon
kurs  dzieci  prosiły,  by jeszcze  raz  pokazać  im album  i wspól
nie stwierdziliśmy, że wszystko wyszło bardzo  ładnie — mówi 
A. Szczurek.  — Kończę już z nimi  trzecią  klasę  i taka  wspólna 
praca  pozwoli nam  zachować  przyjemne wspomnienia.  Może 
kiedyś po latach  będą  wspominać te wspólne chwile. Coś chcia
łabym  zostawić  im  na  pamiątkę. 

W trakcie pracy okazało się, że dzieci  lubią  rysować, nawet ci, 
którzy  uważali,  że  w  ogóle  nie  mają  zdolności  rysunkowych. 
Wspólna  praca  mobilizowała  do  wysiłku.  Teraz  album  wysłany 
został na konkurs podobnych  prac wykonywanych  przez  dzieci. 

— Nie robiłam  tego albumu  na konkurs dla  nagrody  —  twier
dzi A.  Szczurek. 

(cd. na  str.  2) 

MILUSIŃSKI M   wszystkiego co najlepsze! 

AUTOBUSEM 
DO  GIMNAZJUM 
Sprawie dowozu uczniów do 

gimnazjów  poświęcone  było 
spotkanie  burmistrza  J a na 
Szwarca,  zastępcy  Ireneusza 
Szarca, naczelnik Danuty  Ko
enig  oraz  dyrektorów  gimna
zjów  Marii  Kaczmarczyk  i 
Leszka Szczypki z przedstawi
cielami  firm  przewozowych. 
Po  skalkulowaniu  kosztów 
okazało  się,  że  najtańszą  for
mą rozwiązania tego problemu, 
będzie wynajmowanie autobu
sów od  przewoźnika. Z  przed
stawicielami  Transkomu  roz
mawiano  także  o  utrzymaniu 
czystości na  przystankach. 

Od  21  do  23  maja  w  „Mu
flonie" na  Zawodziu  odbywał 
się  Zjazd  Kominiarzy.  Przed 
zjazdem  odprawiono  w  kapli
cy  Brata  Alberta  mszę  św.  ce
lebrowaną  przez ks. bp. Janu
sza  Zimniaka,  ks. dziek.  Ru
dolfa Wojnara  i ks.Tadeusza 
Serwotkę.  Zjazd  otwierali: 
prezes Korporacji  Kominiarzy 
Polskich  Jan  Breitscheidel  i 
prezes  bielskiego  oddziału 
Korporacj i Józef Waszek,  któ
rzy  witali  przewodniczącego 
RM  Emila  Fobra,  burmistrza 
Jana  Szwarca, delegacje stra
żaków  i przedstawicieli  firm. 

MINISTER W  „LEŚNIKU " 
2021  maja w Ośrodku  Edukacji Ekologicznej „Leśnik" na Ja

szowcu odbywała się konferencja na temat organizacji  i funkcjo
nowania  leśnictwa polskiego na tle Unii Europejskiej, zorganizo
wana przez Stowarzyszenie  Inżynierów  i Techników Leśnictwa i 
Drzewnictwa  oraz  Dyrekcję  Generalną  Lasów  Państwowych. 
Konferencję  otwierał  dyrektor  generalny  Lasów  Państwowych 
Konrad  Tomaszewski, witając gości, wśród których znaleźli  się: 
członek  Bractwa  Leśnego,  duszpasterz  leśników polskich  ks.  bp 
Edward  Janiak,  minister  Ochrony  Środowiska  Zasobów  Natu
ralnych  i Leśnictwa  Jan  Szyszko,  starosta  Andrzej  Georg.  Re
ferat wprowadzający wygłosił minister J.  Szyszko. 

— Na konferencji chcemy pokazać, że leśnictwo polskie nie od
biega od tego w UE. Są jednak  luki w prawodawstwie, które  trze
ba szybko uzupełnić  i dostosować do UE —  mówił sekretarz gene
ralny SITLiD Andrzej Nowakowski, organizator konferencji. 



Fot. W.  Suchta 

MALI  DZIENNIKARZE 
(cd.  ze str. I) 

— Ale  jak  nie  zajmiemy  pierwszego  miejsca  to  będziemy 
źli — odpowiadają na to  dzieci. 

Na zakończenie  dzieci zaproponowały  tematy do artykułów w 
Gazecie  Ustrońskiej.  Pierwsze  to artykuły  interwencyjne,  które 
miałyby doprowadzić  do  tego: 

Żeby było więcej dróg rowerowych. 
Żeby było więcej drużyn sportowych. 
Żeby pomóc  ludziom w Kosowie. 

Druga grupa tematów  to artykuły, w których winniśmy  napisać: 
Jak powstała szkoła nr 2 w Ustroniu. 
Czy dużo jest  w Ustroniu niegrzecznych dzieci. 
Co robi dyrektor szkoły. 
O Kosowie i bezdomnych dzieciach. 
O zajęciach na kółku komputerowym. 
O czystości w lesie. O schronisku. 
O amfiteatrze i ciekawych ludziach w Ustroniu. 
Czy klasa III  b dostanie nagrodę w konkursie. 

Wojsław  Suchta 

Od soboty 22 maja ponownie  turyści  mogą korzystać  z wycią
gu na Czantorię.  Przestój trwał dokładnie trzy tygodnie. Jak wia
domo przyczyną  awarii  było  łożysko na wale głównym.  Po ewa
kuacji pasażerów, a następnie demontażu  całego  pięciotonowego 
mechanizmu  przekładni  głównej,  próbowano  dokonać  naprawy 
w jednej  ze  specjalistycznych  firm  w  Bielsku    Białej.  Szybko 
jednak okazało się, że będzie to dość drogie, a przede  wszystkim 
czasochłonne.  Wystarczy  powiedzieć,  że przestój mógłby  trwać 
prawie cały sezon  letni, co dla Kolei Linowej na Czantorię  było
by zbyt  dużą  stratą  finansową. Dlatego  zdecydowano  się  na  za
kupienie  nowej  przekładni  głównej,  która  kosztowała  niewiele 
więcej od proponowanego  kosztu  remontu. 

Dla  kierownictwa  wyciągu  najważniejsze jest  jednak  stwier
dzenie wydane przez ekspertów dwóch niezależnych  firm, w któ
rym stwierdzono, że awaria nie była w jakimkolwiek stopniu  spo
wodowana  błędem obsługi  wyciągu. 

Montowanie nowej przekładni, zakładanie  liny na koło główne 

zakończono 21 maja. Następnego dnia rano odbyły się próby tech
niczne  pod  pełnym  obciążeniem.  Wygląda  to  następująco.  Na 
górnej stacji obsługa  układa na krzesełkach  betonowe kostki,  po 
trzy na krzesełko,  o  łącznej wadze  165 kg. Obciążone  krzesełka 
powoli  przesuwają się w dół do momentu, gdy wszystkie podąża
jące  w  dół  są  obciążone. Teraz,  gdy jest  największe  obciążenie 
ujemne,  czyli  lina jest  maksymalnie  ciągnięta  w  dół,  odbywają 
się próby hamowania. Przeprowadza  się także próbę tzw.  rozbie
gania  kolei.  Bez pracy silnika obciążone krzesełka suną w dół. Tu 
muszą zadziałać automatyczne zabezpieczenia nie pozwalające prze
kroczyć określonej prędkości.  Druga część próby odbywa się przy 
tzw. maksymalnym  obciążeniu dodatnim, gdy obciążone krzesełka 
jadą w górę. Ponownie odbywają się próby hamowania. Próba prze
prowadzana jest  również  bez  pracy  silnika.  Tu  bada się  specjalne 
blokady uniemożliwiające ruch wsteczny. Wszystkie próby są bacz
nie obserwowane przez przedstawicieli  Kolejowego Dozoru  Tech
nicznego.  W  każdym  przypadku  ściśle  mierzy  się  długość  drogi 
hamowania. Później przedstawiciele dozoru jadą wyciągiem w górę 
i w dół  bacząc czy wszelkie  normy  pracy wyciągu są  zachowane. 
Chwiejące się drzewo stojące zbyt blisko może być przyczyną  nie 
udzielenia pozwolenia na przewóz pasażerów. 

Przeprowadzone  próby wykazały  pełną  zdolność  przewozową 
kolejki  i już  tego  samego  dnia  na  krzesełkach  zasiedli  pierwsi 
pasażerowie. 

Czantoria podlega pod  Kolejowy Dozór Techniczny  w  Czecho
wicach Dziedzicach, który sprawuje nadzór techniczny nad wszyst
kimi kolejami  linowymi  w Beskidach: dwoma w Szczyrku, jednej 
na Czantorii,  trzema odcinkami w Parku  Kultury  i Wypoczynku  w 
Katowicach  oraz  wyciągiem  na  Szyndzielnię.  Ten  ostatni  zalicza 
się do najnowocześniejszych nie tylko w kraju ale  i Europie. 

Kierownik  Rejonu  Kolejowego  Dozoru  Technicznego  w Cze
chowicach  Dziedzicach  ocenia,  że wszystko  odbyło  się  zgodnie 
z regulaminem.  Był zresztą po awarii  na miejscu  i wtedy nie dało 
się stwierdzić do jakiego uszkodzenia  doszło. Tak więc  wszelkie 
działania  podjęte  przez  kierownika  Emila  Sadlika  były jak  naj
bardziej słuszne. Zapytany  o Kolej Linową na Czantorię  mówi: 

— To  dobra  kolej.  Nie  mamy  większych  problemów.  Był  to 
pierwszy  tak  poważny  przypadek.  Czantoria  nie jest  przesta
rzałym  wyciągiem, może  feralny mechanizm  przekładni  głów
nej jest  trochę  przestarzały.  Obecnie  nie stosuje się już  takich 
rozwiązań.  Na  Czantorii  próby  przeprowadzamy  dwukrotnie 
w  roku  i zawsze  kolej ta  jest  dobrze  przygotowana  do  ruchu. 

Wojsław  Suchta 

W czasie prób,  rolę posażerów  odgrywały  betonowe  bloki. 
Fot. W. Suchta 

Jan  Szturc  były  czołowy  za
wodnik  w  kombinacji  norwe
skiej od kilkunastu  lat zajmuje 
się  szkoleniem  młodzieży  w 
KS  Wisła.  Jego  podopieczni 
zdobyli już kilkadziesiąt meda
li na zawodach rangi mistrzow
skiej. Sukcesy  odnoszą  wśród 
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<<!  f5 j jg |  młodzików,  juniorów  i  senio
rów.  Największy  rozgłos  zdo
był Adam  Małysz. 

Cieszyński  WOPR  organizu
j e  rocznie  kilkadziesiąt  im
prez  pływackich    głównie 
dla dzieci  i młodzieży.  Ponad 
15letnią  tradycję ma  Długo
dystansowy  Wyścig  Ziemi 
Cieszyńskiej.  Popularnością 
cieszą  się  imprezy  „Już  pły
wam",  w  których  najmłodsi 
zdobywają  karty  pływackie. 

Muzeum  Beskidzkie  należy 
do najchętniej  odwiedzanych 
placówek  kulturalnych  w  re
gionie.  Liczba zwiedzających 
systematycznie  rośnie  z  każ
dym  rokiem.  To  efekt  cieka
wych  wystaw  i  dobrej  orga
nizacj i.  Udaje  się  również 
pozyskiwać  nowe  eksponaty. 

Celnicy zatrzymują na granicy 
różne  towary,  które  próbowa
no  przemycić.  Najwięcej  jest 
alkoholu.  Trafiają się  też  iko

ny, broń, odzież, stare bankno
ty, a nawet  zasuszone  motyle. 

Przed  dwoma  laty  wyburzono 
wszystkie kominy w goleszow
skiej  cementowni.  Zakład  jest 
w likwidacji. W czerwcu  1991 
r. na bruk  poszło  200  pracow
ników tego zasłużonego  zakła
du.  Nie  udało  się  dotąd  zago
spodarować  terenu  i obiektów 
produkcyjnych. Gmina chce tu 
umieścić usługi  i tzw. nieuciąż
liwy przemysł.  (nik) 



Odbyło się spotkanie dyrektora Zakładu Energetycznego w Cie
szynie  Janusza  Wachowskiego  z burmistrzami  Janem  Szwar
cem  i Ireneuszem  Szarcem  oraz naczelnikiem Andrzejem  Sie
mińskim.  Omawiano  problemy  dotyczące  pojawiającego się  w 
niektórych dzielnicach naszego miasta dużego okresowego  spad
ku  mocy,  na  co  skarżą  się  mieszkańcy.  Innym  problemem  jest 
oświetlenie  miasta.  Ustalono,  że należy  w jak  najszybszym  cza
sie doprowadzić  do ponumerowania  lamp oświetleniowych,  aby 
można  było  dokładnie  wskazywać,  która  lampa  uległa  awarii. 
Podczas  spotkania  poruszono  także  inne  problemy  związane  z 
zaopatrzeniem  Ustronia w energię  elektryczną. 

— Chcemy  doprowadzić  do oznakowania  wszystkich  lamp 
oświetleniowych  w Ustroniu, aby wyeliminować wszelkie  nie
porozumienia,  gdy  mieszkańcy  zgłaszają, że  lampa  nie  świe
ci, a  pracownicy  Zakładu  Energetycznego  nie  mogą  jej  zna
leźć — mówi burmistrz J. Szwarc.—Obecnie oznakowanie  lamp 
ma  być  przeprowadzone  wraz  z  ich  okresową  konserwacją. 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 
Jan  Szłapka,  lat 85, ul. Nowociny  16 
Oldrzych  Sikora,  lat 80, ul. 3 Maja 3 
Anna  Hadaszczak,  lat 93, ul. Gałczyńskiego  37 
Anna  Wisełka,  lat 90, pl. Ks.  Kotschego  4 
Czesława  Turoń,  lat  80,  ul.  Daszyńskiego  54/3 

Powstaje chodnik przy ul. Jelenica. Zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami, ciężar kosztów tej inwestycji wzięły na siebie dwie 
firmy: WNWM  „Ustronianka"  i RSP „Jelenica".  W sumie  wyło
żą na powstający chodnik około 60.000 zł. Wcześniej  mieszkań
cy skarżyli  się, że ciężkie samochody jeżdżące ul. Jelenica zagra
żają bezpieczeństwu  pieszych.  Aby  problem  rozwiązać  i zaspo
koić żądania mieszkańców  dwie  firmy mające przy tej ulicy  ulo
kowane zakłady postanowiły zbudować 240 m chodnika dla  pie
szych.   F o t  w   Suchta 

Najwięcej pieniędzy z kasy miejskiej w najbliższych latach trze
ba  będzie  przeznaczyć  na  oczyszczalnię  ścieków.  Istniejąca  nie 
pokrywa  zapotrzebowania  na  odprowadzane  ścieki.  Firma  zaj
mująca się dokumentacją  istniejącej oczyszczalni oraz siecią  ko
lektorów  na  terenie  miasta  przedstawiła  aktualny  stan  prac  wła
dzom  miejskim.  Okazało  się,  że  inwestycja  pochłonie  około 
27.000.000  zł. Równocześnie pamiętać trzeba, co chyba jest naj
istotniejsze,  o podłączeniach  poszczególnych  budynków  do  ko
lektorów. Jak twierdzi  burmistrz Jan  Szwarc najważniejszą  rze
cząjest uświadomienie mieszkańcom, że im więcej będzie podłą
czeń,  tym odprowadzanie  ścieków będzie  tańsze.  Dokumentację 
sporządza  firma „Alkon "  z BielskaBiałej,  natomiast  wykonaw
ca  inwestycji  zostanie  wyłoniony  po  przetargu.  Wystąpiono  już 
do Narodowego  i Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowi
ska  oraz  do  innych  ekofunduszów  o  dotację  i  kredyty.  Jak  się 
oblicza  z kasy  miejskiej na  tę  inwestycję  trzeba  przeznaczyć  co 
najmniej  3.000.000  zł,  a  później  trzeba  będzie  jeszcze  spłacać 
zaciągnięte kredyty. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliż
szych  latach  rozwiązanie  problemu  ścieków  będzie  poważnym 
obciążeniem budżetu  miejskiego. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Andrzej  Gomola,  lat 79, ul. Ślepa  14 

KRONIKA  POLICYJNA 
13.05.99  r. 
O godz.  8.40 pracownicy  jednego 
ze sklepów  spożywczych  na  tere
nie naszego miasta zatrzymali  ko
bietę,  która  dokonała  kradzieży 
mięsa wartości  14 zł. Sprawa trafi 
do  kolegium. 
13.05.99  r. 
O godz.  10.00 na ul. Cieszyńskiej 
kierujący  skodą  favorit  mieszka
niec Kozakowic najechał na tył  fia
ta  126 p,  któiym  kierował  miesz
kaniec  Ustronia. 
13.05.99  r. 
O  godz.  16.50  na  ul.  3  Maja  kie
rujący  fiatem  126  p  mieszkaniec 
Skoczowa,  najechał  na  tył  opla 
omegi  obywatela  Niemiec. 
14.05.99 P. 
O  godz.  15.40  na  ul.  Wiślańskiej 
kierująca  passatem  mieszkanka 
Wisły  najechała na  tył  opla  corsy 
również mieszkańca  Wisły. 
14.05.99  r. 
O  godz.  16.40  na  skrzyżowaniu 
ulic  Daszyńskiego  z  Grażyńskie
go  kierujący polonezem  mieszka
niec Kończyc wymusił  pierwszeń
stwo  przejazdu  i  doprowadził  do 
kolizj i  z jadącym  mitsubishi  oby
watelem  Niemiec. 
14.05.99  r. 
O  godz.  23.40  na  ul.  Grażyńskie
go  jadący  VW  golfem  od  strony 
Zawodzia  mieszkaniec  Bielska  
Białej, zjechał na lewy pas ruchu i 
doprowadził  do  czołowego  zde
rzenia z mieszkanką  Wisły jadącą 
mitsubishi. Kobieta w wyniku  wy
padku  doznała  wstrząsu  mózgu  i 
została  przewieziona  do  Szpitala 
Śląskiego  w  Cieszynie.  Sprawca 
wypadku  znajdował  się  w  stanie 
nietrzeźwym.  Badanie  alkomatem 
wykazało  0,79  prom. 

STRAŻ  MIEJSKA 
13.05.99  r. 
Dwóch  nietrzeźwych  mieszkań
ców  Ustronia  zakłócało  porządek 
w  Parku  Lazarów.  Awanturników 
uspokojono, ustalono ich persona
lia.  Teraz  otrzymają  wezwania  i 
dalsze postępowanie toczyć się bę
dzie  na komendzie  SM. 
13.05.99  r. 
Za handel w Szpitalu  Uzdrowisko
wym  bez  zezwolenia  i  lokalizacji 
ukarano  mandatami  po 50 zł  oby
watelkę  Rumunii  i  mieszkańca 
Bielska   Białej. 
14.05.99  r. 
Kontrolowano czy wszystkie plaka
ty na terenie miasta rozwieszane są 
zgodnie  z z obowiązującymi zasa
dami.  W dwóch  przypadkach  oka
zało się konieczne wezwania na ko
mendę SM  właścicieli  plakatów. 
17.05.99  r. 
Przejrzano  stan  techniczny  zna
ków drogowych  w Ustroniu.  Oka
zało  się,  że po  weekendzie  cztery 
znaki są zniszczone. O  konieczno
ści  naprawy  poinformowano  od
powiednie  służby. 

15.05.99  r. 
O  godz.  4.00  otrzymano  zgłosze
nie,  że  na  parkingu  przy  dworcu 
PKP  Ustroń  Zdrój nieznany  męż
czyzna  uszkodził  samochód  mar
ki  renault.  W  wyniku  podjętych 
czynności  patrol  policji  zatrzymał 
sprawcę zdarzenia.  Był nim, znaj
dujący  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkaniec Tychów.  Badanie  al
komatem  wykazało  1,18  prom. 
18.05.99  r. 
0  godz. 8.30 zgłoszono  włamanie 
do  piwnicy  przy  ul.  Daszyńskie
go.  Sprawca  dostał  się  do  środka 
po wyłamaniu  skobla w drzwiach. 
Skradł  złom  aluminiowy  i  mie
dziany. W wyniku podjętych czyn
ności  zatrzymano  „kolekcjonera" 
1 odzyskano  łup. 
17.05.99  r. 
O godz. 7.30 zgłoszono  włamanie 
do  budynku  gospodarczego  przy 
ul.  Krzywej  zajmowanego  przez 
przedsiębiorstwo  budowlane  z 
BielskaBiałej. Ustalono, że wła
manie  nastąpi ło  między  15  a 
17.05.99  r.  Skradziono  ubijarkę 
marki  „Honda"  wartości  8700  zł. 
Biorąc pod uwagę niewielką  liczbę 
takich urządzeń na naszym  terenie, 
Komisariat  Policji  prosi  o  kontakt 
wszystkich,  mogących  udzielić ja
kichkolwiek  informacji. Zapewnia 
dyskrecję i anonimowość. 
17.05.99  r. 
O  godz.  17.45  zgłosił  się  17letni 
mieszkaniec Ustronia informując, 
że poprzedniego  dnia został  pobi
ty  i złamano mu  nos. Policja usta
lił a sprawcę, a ten  przyznał  się do 
zarzucanych  mu  czynów. 
20.05.99  r. 
Mieszkanka Ustronia zgłosiła kra
dzież torebki z dokumentami  i pie
niędzmi.  Kradzieży  dokonano  z 
otwartego samochodu.  (MP) 

17.05.99  r. 
Wraz  z  pracownikami  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  UM  kontro
lowano odprowadzanie  ścieków  z 
posesji  przy  ulicach  Drozdów  i 
Polnej. W kilku przypadkach  oka
zało  się konieczne wydanie  naka
zów  dotyczących  prawidłowego 
odprowadzania  ścieków. 
19.05.99  r. 
Za  handel  na  terenie  Szpitala 
Uzdrowiskowego  bez  odpowied
nich zezwoleń mandatem w wyso
kości  50  zł  ukarano  mieszkańca 
Żor. 
19.05.99  r. 
Właścicielowi  tartaku  przy  ul. 
Myśliwskiej  nakazano  zaprowa
dzenie porządku na terenie prowa
dzonego  przez niego  zakładu. 
20.05.99  r. 
W  Hermanicach  wałęsający  się 
p ies  pog ryzł  d z i e c k o.  Z a w i a d o

miono  o  tym  SM.  Mimo  pomo
cy  mieszkańców  strażnikom  nie 
udało  się  złapać  psa.  Uciekł  on 
i obecnie  nie wiadomo  gdzie  się 
wałęsa.  Pogryz ione  dz iecko 
otrzymuje  zastrzyki  przeciwko 
wściekliźnie. 
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HECZKO W BUDAPESZCIE 
W czasie, gdy w Neukirchen   Vluyn w obecności naszego  bur

mistrza nadawano jednej z ulic nazwę  „Ustrońska" a EL  „Czan
toria" śpiewała na Litwie, w Budapeszcie,  16 kwietnia br. odbyło 
się otwarcie wystawy akwareli  ustrońskiego plastyka  Bogusława 
Heczko.  Uroczystość  odbyła  się  w  czterogwiazdkowym  hotelu 
„Flamenco",  a otworzyli ją: wice burmistrz XI  Dzielnicy  Laszlo 
Szokę, konsul Rzeczypospolitej Polskiej Zenon Tarnowski,  prze
wodnicząca  Samorządu  Polskiej  Mniejszości  Narodowej  Wła
dysława Rege oraz Bogusław  Binek. Obecni byli również, oprócz 
licznie  zebranej  Polonii,  poseł  do  Parlamentu  Węgierskiego  dr 
Mikló s  Csapody,  przedstawiciele  Samorządów  Polskiej  Mniej
szości Zarządów Krajowego, Stołecznego  i Dzielnicowych, przed
stawiciele  innych  mniejszości  narodowych.  Cała  impreza  była 
nagrywana przez Telewizję Węgierską, Polskie Radio, obecni byli 
dziennikarze  gazety  dzielnicowej  „Ujbuda"  i gazety  polonijnej 
„Polonia Węgierska". Uczestniczyli  również przedstawiciele  śro
dowisk  polonijnych: Stowarzyszeń  J. Bema  i św. Wojciecha. 

Wystawa  bardzo  się  wszystkim  podobała,  można  było  podzi
wiać  37  prac  przedstawiających  najpiękniejsze  zakątki  i  zabyt
kowe budowle Ziemi Cieszyńskiej. Burmistrz Laszlo Szokę oraz 
konsul Zenon Tarnowski na podstawie obrazów wspominali  swoje 

wędrówki  po miejscach prezentowanych  na akwarelach.  W mło
dości obaj przemierzali  szlaki Beskidu Śląskiego. W czasach stu
denckich  burmistrz  przejechał  autostopem  niemal  całą  Polskę. 
Przy  okazji  dowiedzieliśmy  się o wielkiej  sympatii  L. Szokę  do 
Polski  i  Polaków. 

Hasło  „Ustroń"  w  Budapeszcie  kojarzy  się  z EL  „Czantoria", 
która już kilkakrotnie występowała w stolicy Węgier, między  in
nymi w ramach  Festiwalu  Paneuropejskiego.  Pytano nas także  o 
Dziecięcy Zespół Pieśni  i Tańca „Równica".  Po wystawie  Bogu
sława Heczko, Ustroń w metropolii naszych przyjaciół będzie się 
kojarzył także z pięknymi akwarelami  naszego  twórcy. 

Miasto Ustroń  od  1997 roku współpracuje z XI  Dzielnicą  Bu
dapesztu  oraz  z  Samorządem  Polskiej  Mniejszości  Narodowej 
XI  Dzielnicy. Organizatorem  wzorowo  przygotowanej  wystawy 
była  przewodnicząca  Samorządu  Polskiej  Mniejszości  Narodo
wej XI Dzielnicy Władysława Rege. Koszty pobytu w  Budapesz
cie pokryła strona węgierska.  Bogusław  Binek 

Bogusław  Heczko  powiedział  o  wystawie: 
— Przed wystawą, gdzieś  od roku przeprowadzałem selekcją 

obrazów,  niektóre odkładałem mając na uwadze wystawę w Bu
dapeszcie. Chciałem pokazać  nasz Beskid, stare budownictwo, 
zabytkowe kościółki. Zależało mi też na tym, by była to tematyka 
zróżnicowana. Oglądający wystawę, ci którzy byli już  u nas, do
skonale rozpoznawali Czantorię, widoki z Wisły itp. Duże zainte
resowanie wyraził nasz konsul w Budapeszcie, który podczas stu
diów często przebywał  w Beskidzie Śląskim, więc dość ciepło to 
wspominał  oglądając  moje  obrazy.  W ogóle  wystawa  została 
dobrze przyjęta,  choć  trudno mi powiedzieć,  co mówili o niej 
Węgrzy. We wspaniałych hotelowych wnętrzach znalazło się  37 
moich obrazów. Chyba nie miałem jeszcze  wystawy w tak ele
ganckiej oprawie. Nie zamierzam sprzedawać obrazów prezen
towanych w Budapeszcie, gdyż wiąże się z tym zbyt wiele proble
mów. Może jeden  obraz uda się sprezentować konsulowi. Bardzo 
spodobał mu się widok Czantorii z płynąca Wisłą. 
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Po raz drugi w tym roku,  12 maja obradował Zarząd  Towarzy
stwa  Miłośników  Ustronia.  Spotkanie  odbyło  się  w  ustrońskiej 
galerii  Biura Promocji  i Wystaw Artystycznych  w Rynku. Na ze
branie zaproszony  został Burmistrz Ustronia  Jan  Szwarc,  rów
nież  członek  Towarzystwa,  który  mógł  się  bezpośrednio  zapo
znać  ze sprawami,  nad  którymi  ostatnio pracuje Zarząd  oraz  za
brać głos w dyskusji dotyczącej najważniejszych wydarzeń  i pro
blemów  naszego  miasta.  Główną  część  obrad  poświęcono  oma
wianiu  spraw  związanych  z  rozbudową  i rozwojem  Miejskiego 
Domu  Kultury  „Prażakówka". O stanie technicznym  tego obiektu 
poinformowała zebranych  architekt    Halina  Rakowska    Dzier
żewicz, a Burmistrz, w związku ze sprawami  remontowo  budow
lanymi, zapowiedział,  iż z budżetu miasta zostanie  wyasygnowana 
kwota 33 tys. zł na niezbędny  remont dachu  „Prażakówki". 

TM U O  STONAWIE 

W drugiej części  zebrania Zarząd omawiał organizację  impre
zy poświęconej pamięci  Jana Nowaka,  w związku z przypadają
cą w tym roku 20tą  rocznicą śmierci  tego zasłużonego  działacza 
kultury. Przygotowaniem wieczornicy, która odbędzie się 27 maja 
na  „Prażakówce"  zajmuje się  głównie  Elżbieta  Sikora    wice 
prezes Zarządu TM U. Zarząd dyskutował również nad  sprawami 
związanymi  z  promocją  i kolportażem  10 numeru  „Pamiętnika 
Ustrońskiego",  który niedawno  ukazał  się w sprzedaży, a jest  do 
nabycia  w  Bibliotece  Miejskiej  i galerii  BPiWA  w  Rynku.  Po
dobnie jak  Klub Ekologiczny  w Ustroniu, Zarząd TMU  zajął ne
gatywne  stanowisko  w  sprawie  budowy  elektrowni  w  Stonawie 
zagrażającej naszemu  uzdrowisku. 

Bożena  Kubień,  sekretarz  Zarządu  TMU 

Drodzy U stroniący! 
W dniu  17 kwietnia  b.r. miałam  przywilej  i zaszczyt  reprezen

tować  Towarzystwo  Miłośników  Ustronia  na  Walnym  Zjeździe 
Delegatów  Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej  (towarzystwa  miłośni
ków  regionu)  w Cieszynie.  Na  mój  wniosek  szacowne  zgroma
dzone gremium  podjęło uchwałę, która wraz z innymi wystąpie
niami np. Klubu Ekologicznego w Ustroniu, ma wnieść  przyczy
nek  do zniweczenia  powtórzenia  się zamierzeń  budowy  tym  ra
zem elektrowni  w Stonawie  w Czechach  (poprzednio  myślano o 
koksowni),  zagrażającej naszym  lasom  i uzdrowisku  Ustroń. 

Przed  laty staraniem  Klubu Ekologicznego, przy poparciu  spo
łeczności  po obu  stronach  granicy  do realizacji  szkodliwych  za
mierzeń  nie  doszło.  Mam  nadzieję, że  i tym  razem  bracia  Czesi 
uwzględnią  nasze protesty,  chociaż dotąd nie podpisali  konwen
cji dotyczącej szkodliwych  emisji transgranicznych,  a tak  im pil
no jak  i nam  do  Europy! 

Kto żyw, a dotyczy to głównie różnych, działających w naszym 
środowisku towarzystw, klubów,  stowarzyszeń, także Rady Miej
skiej, niech przyczyni się do zablokowania w pobliżu naszej gra
nicy projektów zagrażających naszym  lasom  i egzystencji  uzdro
wiska.  Klub  Ekologiczny,  którego  jestem  członkiem,  już  w  tej 
sprawie  działa. 

A teraz a propo ŝ „Prażakówki":  na ww. zjeździe udało się mi 
rozprowadzić  trochę cegiełek na rzecz remontu  i rozbudowy  tego 
obiektu.  Akcja  ta  mimo,  że  kiesy  poszczególnych  uczestników 
zjazdu  nie  były  bogate  w  gotowiznę,  spotkała  się  ze  zrozumie
niem, o czym  nie bez kozery  piszę. 

Przypominam,  że cegiełki  można ciągle nabywać w  Miejskim 
Domu  Kultury  „Prażakówka"  w  Dyrekcji,  w  budynku  parafial
nym  Kościoła  Ewangelicko   Augsburskiego,  w Kościele  Zielo
noświątkowym  „Betel",  u Pani  Elżbiety  Sikory  (Aleja  Lazarów 
w parku  naprzeciw  Ratusza)  i u mnie,  o czym  zainteresowanym 
donoszę. 

Z  pozdrowieniami, 
w  imieniu  TMU   Halina  Rakowska    Dzierżewicz 



81 WWS  
W ^ Ę z S  K  Ą  i  i i  « 

B I  , M M 

B P r i P ł  I  P p | 1 1 H | 

W kwietniu Estrada Ludowa „Czantoria" gościła w Landwaro
wie na Litwie, a artyści opowiedzieli  o swoim pobycie w jednym 
z poprzednich  numerów  „Gazety  Ustrońskiej". Dzisiaj  zamiesz
czamy  relację pióra  Maryli  Kurilonok,  która  ukazała  się w  „Ga
zecie  Wileńskiej" pod  tytułem  „Pieśniczki  spod  Czantorii". 

Przez ponad  półtorej  godziny  w ubiegłą  niedzielą  Estrada  Ludo
wa  „Czantoria  " z miasta  Ustroń, położonego  w woj.  bielskim  nad 
rzeką  Wisłą  w Beskidzie  Śląskim  bawiła  mieszkańców  Landwaro
wa  niepowtarzalnym  pięknem  góralskiej  gwary,  bogactwem  stro
jów  i wysokim  poziomem  artystycznym  wykonywania  piosenek 

Huczne  brawa  publiczności  kończyły  każdy  wykonany  utwór,  a 
landwarowianie  zgodnie  stwierdzili,  że nigdy jeszcze  nie  widzieli 
tak pięknego  i wzruszającego  przedstawienia.  Dyrygent  „  Czan
torii"   Wł.  Wilczak  dyrygował  na przemian  chórem  i salą,  gdyż 
publiczność  nie potrafiła  spokojnie  słuchać  tak  dobrze  znanych 
wszystkim  piosenek,  jak  „  Szła  dzieweczka  do laseczka  " lub  „  Pije 
Kuba  do Jakuba  ", i śpiewała  wraz  z  „  Czantorią  ". 

„  Czantoria  " gościła  w  Landwarowie  przez  trzy  dni    piątek, 
sobotę  i niedzielę.  Przyjaźń  z Estradą  Ludową  z  Ustronia  zawią
zała  się prawie  przed  rokiem,  kiedy  to zespół  „  Landwarowianie  " 
został  zaproszony  do Polski  na  Tydzień  Kultury  Beskidzkiej,  któ
ry odbywa  się  co roku na Ziemi  Cieszyńskiej.  Właśnie  wtedy  Lan
dwarowianie  spędzili  pod  opieką  „  Czantorii"  niezapomniane 
wakacje  w górach.  Tam, w  Ustroniu,  mieście  turystycznym  i  jed
nym z najpiękniejszych  uzdrowisk  w Polsce,  zrodziła  się  przyjaźń 
dwóch  zespołów.  (...) 

Podczas  swojego  pobytu  chór  zwiedził  wileńską  starówkę,  za
śpiewał  przy  obrazie  Matki  Boskiej  Ostrobramskiej,  zwiedził  za
mek  trocki.  W niedzielę  „  Czantoria  " śpiewała  podczas  mszy  św. 
w kościele  w Landwarowie,  potem  dala  koncert.  Wieczorem  chó
rzyści  obu zespołów  wraz  ze swymi  dyrygentami  Wł.  Wilczakiem 
(„  Czantoria  )  i Ed.  Mogilnickim  („  Landwarowianie  ")  wspólnie 
się bawili  na spotkaniu  pożegnalnym,  gdyż  późną  nocą  „  Czanto
ria "  musiała  odjechać.  Wspominali  chwile  spędzone  razem  w 
Ustroniu  i wspólnie  śpiewali  różne piosenki.  Pod  kierownictwem 
wspaniałego  i pomysłowego  dyrygenta  „Czantorii"   wesoło  się 
bawili  w zabawie  „Pociąg,  który jedzie  zdaleka".  (...) 

Z  Landwarowa  nadeszły  też  podziękowania  dla  ustrońskiego 
zespołu,  w których  wyrażona jest  wdzięczność  za dary  i  chwile 
wzruszeń  podczas występu  oraz życzenia samych  sukcesów. 

Prezesowi Estrady Ludowej 
"Czantoria" 

Sz. P. Emilowi  Koberowi 
Zespołowi Estrady Ludowej 
"Czantoria" 

L ie tuvos  R c s p u b l i k oi  ś v i c t i mo 

i r  m o k s lo  m i u i s t e r i ja 

T r a ku  r a j o no 

LENTVARI O  II  VIDURIN £ 
MOKYKL A 

Szanowni Państwo  I 

Zespół "Landwarowianie", grono pedagogiczne polskiej szkoły 
w Landwarowie. uczniowie oraz ich rodzice pragną przekazać gorące 

podziękowanie za przekazane szkole oraz zespołowi "Landwarowianie"  dary, 
za piękny występ oraz chwi le miłych wzruszeń  i przeżyć. 

Życzymy zespołowi ogromnych sukcesów, udanych występów  i mamy 
nadzieję, że nasza współpraca będzie długo owocowała 

Z wyrazami głębokiego szacunku w imieniu zespołu  "Landwarowianie" 

Starosta J. Degutienie, 

Dyrektor szkoły F. Żeromski.  'S. 

Pracownicy  Mokate  z  parą  prezydencką.  Od  lewej  w  pierw
szym  rzędzie stoją:  I. Juroszek, J. Kwaśniewska,  A.  Kwaśniew
ski,  U.  Holeksa,  K.  Molek. 

MAJÓWKA PREZYDENCKA 
Gdy  zostaliśmy  przedstawieni  Jolancie  Kwaśniewskiej 

jako  goście z  Mokate,  prezydentowa  stwierdziła:  „Wspania
ła kawa". Od  razu  wiedziała  z czym  nas skojarzyć — wspomi
na  Ilona  Juroszek  swoją  wizytę  na  pierwszomajowym  party  w 
ogrodach  Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie.  1  maja pre
zydent Aleksander  Kwaśniewski  spotyka  się z politykami,  ludź
mi kultury, mediów, ale także z zaproszonymi  przedstawicielami 
innych  zawodów,  zakładów  pracy.  W  tym  roku  wśród  kilkuset 
gości  znalazła  się  trójka  pracowników  ustrońskiego  Mokate:  1. 
Juroszek,  Urszula  Holeksa  i  Krzysztof  Molek.  Było  też  spe
cjalne stoisko  Mokate, na którym  serwowano  kawę. 

Pani  Kwaśniewska  była  oblegana,  szczególnie  przez  pa
nów, otrzymywała  wspaniałe  bukiety  kwiatów.  Byłam  zasko
czona, gdy  prezydent  z żoną  skorzystali  z zaproszenia  do  na
szego  stoiska.  Przecież  każdy  chciał  gościć  parę  prezydenc
ką, choćby  na  moment — mówi dalej I. Juroszek. — Było to  tak 
ekscytujące,  takie  przeżycie,  o  którym  długo  potem  rozma
wia się w domu.  Można  przecież było stanąć obok głowy  pań
stwa, uścisnąć dłoń, zamienić  parę słów, zrobić sobie  wspólne 
zdjęcie. 

Cappuccino z Ustronia cieszyło się sporym  powodzeniem.  Jak 
nam zdradzono  po kilka  filiżanek wypili  Marek  Pol,  Aleksander 
Małachowski  i  Ryszard  Kalisz.  W  okolicy  firmowego  stoiska 
można  było  dostrzec  Józefa Oleksego,  Leszka  Milera,  Mieczy
sława Rakowskiego,  Marka Borowskiego, a także panie  Barba
rę Labudę  i Ninę  Terentiew. 

Jako że stoiska Mokate  i innych zaproszonych  firm obsługiwa
ne  były  przez  kelnerów  i kucharzy  z najlepszych  warszawskich 
hoteli,  goście z Ustronia  mieli okazję zwiedzić  pałac  i przyległe 
ogrody. Uczestniczyli  też w party. 

— Przeważały  stroje  popołudniowe  w jasnych  wiosennych 
barwach.  Grała  reprezentaejna  orkiestra  Wojska  Polskiego. 
Serwowano  wspaniałe  dania.  Wszystko  wytwornie  podane, 
szynki,  mięsa,  pięknie  ułożone  warzywa  i owoce.  Stoły  wy
kwintnie przybrane. Do tego wszystkiego goście, których  zna
my  tylko  z  gazet  i  telewizji,  tu  spacerowali  obok  nas.  Pełna 
gala — mówi  I. Juroszek. — Na  mnie jednak  największe  wra
żenie  zrobiło  samo  wejście  prezydenta,  gdy  zjawił  się  wszy
scy  stanęli  półkolem,  a  on  starał  się zachowywać  naturalnie, 
rozmawiać  ze wszystkimi,  odpowiadać  na  zaproszenia. 

FESTYN  30    LECIA 
Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  3  w  Ustroniu  Polanie  ser

decznie zaprasza wszystkich absolwentów  i byłych  pracowników 
naszej szkoły na „Festyn 30  lecia", który będzie miał miejsce w 
dniu  5 czerwca  1999  roku  w naszej szkole.  Początek  imprezy  o 
godz.  13.00. W czasie festynu przewidziane są występy  artystycz
ne  uczniów  szkoły,  a  także  Dziecięcego  Zespołu  Pieśni  i Tańca 
„Równica"  z  SP  1. Odbędzie  się  również  zabawa  taneczna  dla 
rodziców  i absolwentów. 
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NAGRODY ZA PRZYTULANKI 

KWIATY  „BRZIMÓW " 
W kwietniu  i maju w galerii „Pod Ratuszem" prowadzonej przez 

Miejsko    Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Strumieniu  podziwiać 
można  prace  zgromadzone  na  wystawie  zbiorowej  „Kwiaty  w 
malarstwie". Trudno sobie wyobrazić  lepsze miesiące do prezen
tacji tematu  „Kwiaty" .  Ekspozycja stanowi  przegląd  twórczości 
artystów zrzeszonych  w różnych  grupach  twórczych,  a także  ar
tystów  indywidualnych.  W galerii  można  podziwiać  prace  two
rzone różnymi  technikami:  pastele,  akwarele,  obrazy  olejne,  ha
fty i inne. Jak piszą organizatorzy w broszurce wydanej przy oka
zji wystawy: „W tej różnorodności znajdujemy  tęczę barw brat
ków,  malw, bzów, fiołków,  irysów, słoneczników, maków oraz ta
jemniczej,  czarnej róży. Całość otwiera Wiosna zbudzona z zimo
wego snu,  która swoją  wewnętrzną siłą sprawiła, że  kwiaty są 
jak  żywe, nawet pachną po swojemu. " 

Swoje  kwiatowe  dzieła  prezentują w  Strumieniu  artyści  nale
żący do „Barwy"  grupy twórczej działającej w Jasienicy, z „On
draszka"    stowarzyszenia  z  Bielska    Białej,  Stowarzyszenia 
Twórców Kultury z Tychów, Amatorskiej Grupy Twórczej  „Stru
mień"  i Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy"  w Ustroniu:  Zyg
fryda  Bąkosz, Aldona  Brzozowska    Waśko,  Iwona  Dzierże
wicz,  D.  Gawlińska    Kornecka,  Beata  Sikora,  Jan  Sikora, 
Katarzyna  Sikora    Małyjurek,  Elżbieta  Szołomiak.  Jako  ar
tystka  niezrzeszona  swoje  oleje  pokazuje  Lidi a  Szkaradnik. 
Ustrońskie  „Brzimy"  są  grupą  najliczniej  reprezentowaną  na 
kwitnącej wystawie  w  Strumieniu.  (mn) 

ORFEUSZ W  PIEKL E 
Tylko  dwa  spektakle  operetki  Jaccjuesa Offenbacha  „Orfeusz 

w piekle" da w cieszyńskim  Teatrze  im. A. Mickiewicza  Zespół 
Teatru  Muzycznego  w  Gliwicach.  Miłośnicy  tego  gatunku  mu
zycznego będą mogli obejrzeć go 4 czerwca (piątek) o godz.  19.00 
i 5 czerwca  (sobota) o godz.  18.00. Gościnnie wystąpią  Grażyna 
Brodzińska w roli Euiydyki, Adam Zdunikowski  i Witold  Wrona 
w roli Orfeusza, Stanisław  Ptak jako Jowisz. Orkiestrę  poprowa
dzi Maciej Niesiołowski.  „Orfeusz w piekle" to wspaniały,  kolo
rowy  karnawał  dowcipu  i chwytliwych  melodii.  Wiele arii  i ku
pletów  do  dziś  cieszy  się  ogromna  popularnością,  a  zwłaszcza 
najsłynniejszy, żywiołowy, piekielny  kankan. 

Scena zbiorowa  z aktu  I. 

— Ten  pomysł  mnie  przerósł.  W  momencie,  gdy  na  otwarcie 
wystawy do Muzeum  Beskidzkiego przyszło dwieście dzieci, nie 
wiedziałam  co  robić.  Burmistrz Jan  Poloczek  stwierdził,  że jest 
to coś niesamowitego — mówi  Małgorzata  Kiereś o zorganizo
wanym  konkursie  dla dzieci  na  lalkę szmacianą. —  Największą 
radość sprawiło mi to, że Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza ufun
dowała nagrody, Vismarket dał słodycze  i mogłam czymś dzieci 
ugościć.  Siedziały  w Muzeum  na podłodze  i śpiewały  „Płyniesz 
Olzo",  „Ojcowski  dom"  i wszystkie  inne  pieśniczki,  które  znały. 
Były przedszkolaki  z  Ustronia. 

Wcześniej poinformowano o konkursie wszystkie szkoły  pod
stawowe  z  Istebnej,  Wisły,  Ustronia,  Brennej  i  Skoczowa.  Do 
końca marca miano dostarczyć  lalki szmaciane  tzw. mandory  do 
Muzeum  Beskidzkiego  w  Wiśle. Jak  podkreśla  M. Kiereś  każda 
lalka jest  inna, obrazuje wewnętrzny  świat  dziecka. 

To nie jest  Barbie,  taka  sama na całym  świecie — mówi  M. 
Kiereś.  — Bawiąc  się  Barbie  dziecko  zatraca  to co  indywidual
ne,  bo  wszystkie  dziewczynki  mają  identyczne  lalki.  Jest  to 
sprzeczne z naturą człowieka, który zawsze chce się różnić.  Prze
cież kobieta nie ścierpi  tego, że  inna ma taki sam strój, a dziecku 
kupuje  Barbie.  Tworzenie  lalki  to  także  okazja do  rozmowy,  do 
bliższego kontaktu matki  i dziecka. Najpiękniejsze w tym wszyst
kim jest  to, że dzieci nie chcą oddawać  lalek do Muzeum.  Chcia
łam już po wystawie zrobić stały kącik, w którym byłyby  prezen

Fot. W. Suchta 

towane  laleczki. Jednak dzieci na wystawie powiedziały, że  lalka 
musi być w domu, bo w muzeum by płakała. W ogóle muszą z nią 
spać  i jest  najpiękniejsza. 

Nikt nie przypuszczał,  że dzieci  w tak cudowny sposób  podej
dą do tego konkursu  i tyle wspaniałych  lalek przyniosą.  Komisja 
konkursowa  nagrodziła  najpiękniejsze  lalki.  Wtedy  okazało  się, 
że większość nagród zdobyły dzieci ze Szkoły  Podstawowej nr 1 
w  Ustroniu.  Nagrody  otrzymali  uczniowie  SP1:  Aleksander 
Poniatowski  Ilia,  Monika  Burcon  VIIb ,  Monika  Chync  VIIb , 
Edyta  Cymerlik  Via,  Daniel  Czarnecki  Villa ,  Samuel  Dzia
dek  Va, Joanna  Gomola  Vila,  Patrycja  Herman  Via,  Bereni
ka  Kiszka  VIIb , Tomasz  Kożdoń  IVc,  Monika  Kaczmarczyk 
Va,  Izabela  Madzia  VIb,  Anna  Mazur  VIb, Agnieszka  Miech 
VIIb ,  Danuta  Mynarska  Vlllb ,  Joanna  Pastuszka  Vlllb ,  Ka
tarzyna  Siedloczek  VIIb,  Katarzyna  Skłodowska  Via,  Anna 
Stec  VIIc ,  Anna  Szczepaniak  Villa ,  Tytus  Tfcchuk  Va,  Piotr 
Tuzlak  VIIb ,  Monika  Tuzlar  VIb,  Estera  Wołowiec  IVb. 

—  Gratuluję  Szkole  Podstawowej  nr  1 z  Ustronia,  a  przede 
wszystkim  tamtejszemu  plastykowi,  panu  Dariuszowi  Gierdalo
wi, który  tak  pięknie  stworzył  w wyobraźni  dziecka  lalkę  szma
cianą. On jako jedyny potrafił tak pokierować dzieckiem, że samo 
w ten sposób wykonywało  lalkę ze szmat. Prace uczniów z Ustro
nia  są  autentyczne,  posiadają  walory  artystyczne  i  plastyczne. 
Udało  się  w  nich  skupić  wiele  treści  —  twierdzi  M.  Kereś. 
Jedna  rzecz mnie zaskoczyła.  Lalki  nie mają  imion. Dawniej jak 
dziecko  zrobiło  lalkę szmacianą,  to ona zawsze  miała  imię.  Wy
nika  to  chyba  z  tego,  że  robiono  te  lalki  na  zajęciach  plastycz
nych, to nie działo się w domu, gdzie byłaby rozmowa z rodzicami, 
gdzie  lalka znalazła by swoje miejsce w życiu dziecka,  rodziny. 

Pani  Małgosia  pisze  obecnie  pisma  do  szkół  z  prośbą,  by 
wszystkie  dzieci  zgodziły  się,  by  lalki  mogły  pojechać  na  inne 
wystawy.  Wojsław  Suchta 
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CIESZYŃSKIE  BRD 
Od zwycięstwa do zwycięstwa  kroczy drużyna Szkoły  Podsta

wowej nr 2 w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu  Drogowym.  Po 
zwycięstwie  w  zawodach  powiatowych,  później  okręgowych, 
ostatnio byli  najlepsi  na turnieju  wojewódzkim.  Drugie  miejsce 
zajęła  drużyna  z  Drogomyśla  i tak  dwa  zespoły  ze  Śląska  Cie
szyńskiego zakwalifikowały się do turnieju  ogólnopolskiego. 

Turniej wojewódzki  rozegrano w SP2 w Ustroniu  i tak jak  na 
poprzednich  zawodach  nadano  mu odpowiednią  oprawę.  Wśród 
zaproszonych  gości  znaleźli  się:  starosta  A.  Georg,  komendant 
powiatowy  policji  M.  Wija, zastępca  burmistrza  I. Szarzeć,  ko
mendant ustrońskiej policji Z. Kowalski.  Przygotowano  program 
artystyczny,  w którym  wystąpił Dziecięcy  Zespół  Pieśni  i Tańca 
„Równica" oraz akrobaci  z Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej. 

Pierwszą konkurencją było pisanie testów ze znajomości prze
pisów ruchu drogowego.  Po testach  prowadził wyraźnie  Rybnik, 
drugie  miejsce  Rudy,  trzecie  SP2  z  Ustronia  i czwarte  Drogo
myśl.  Następną  konkurencją  był  tor  przeszkód  pokonywany  na 
rowerze.  Zdecydowanie  najlepiej  pojechały  drużyny  z  naszego 
powiatu  wyraźnie  zwyciężając  i one  będą  reprezentować  woje
wództwo śląskie na turnieju ogólnopolskim. Wyniki: 1. SP2 Ustroń 
 303  pkt.; 2. Drogomyśl   289; 3.  SP29  Rybnik   225; 4.  Rudy  
185; 5.  SP15  Częstochowa    142;  6.  SP4  Tychy    141;  7.  SP2 
Katowice  47; 8. SP4 Jaworzno  0; 9. SP12 Sosnowiec  (7); 10. 
SP50  Częstochowa   (9). Niektóre  drużyny  miały  na  torze  prze
szkód  duże problemy,  stąd nawet wyniki  ujemne. Po  zakończeniu 
turnieju drużynowego, dziesięciu najlepszych zawodników walczyło 
o  tytuł najlepszego, którym okazał się uczeń  SP2 w Ustroniu  Ro

O WIOŚNIE  WIERSZEM 
Na  początku  marca  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ustroniu 

ogłosiła  konkurs na najlepszy wiersz wiosenny  pod hasłem  „Już 
niedługo  wiosna!  Pomyśl  o  wiośnie,  gdy  za  oknem  mróz.".  Do 
udziału  zaproszono uczniów szkół  podstawowych. 

Trzy  równorzędne  I miejsca, w poszczególnych  grupach  wie
kowych  przyznano: Agnieszce  Białek (kl.  II , SP 2),  Katarzynie 
Duszak  (kl.  IV, SP  1), Dagmarze  Sumara  (kl. VIII , SP  1). Wy
różnienia otrzymali: Magda  Roszczyk(kl.  III , SP  1), Michalina 
Podżorska  (kl.  V, SP  2),  Joanna  Kalinowska  (kl.  VIII ,  SP  2). 
W piątek 7 maja  laureatom  wręczono nagrody  książkowe. 

Dlaczego? 

Dlaczego  nie przyszła jeszcze  wiosna? 
Ciągle się  wraca. 

Sukienki  skraca? 
Włosy  ozdabia,  czesze? 

Zapomniała  zabrać 
parasola,  kaloszy  na  deszcze? 

Już wiem! 
gdzie tkwi  przyczyna. 

Kiedy wiosna  stroić się  zaczyna 
opóźniony jest jej  przyjazd. 

Katarzyna  Duszak 

bert Wińczyk  i otrzymał w nagrodę  rower górski. Na  zakończenie 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody  i pamiątkowe dyplomy. 

Po  turnieju  wojewódzkim  członkowie  zwycięskiej  drużyny 
powiedzieli: 

Marcin  Sobek: — Jestem bardzo zadowolony z występu. Chy
ba wszystkich naszych przeciwników zaskoczyliśmy dobrąjazdą 
na  torze  przeszkód.  Były  co  prawda  trudne  momenty,  dla  mnie 
gdy dotknąłem nogą  listwy. Poza tym popełniłem dość głupi błąd, 
bo  nie  wystawiłem  ręki  na  zakręcie  i to  kosztowało  5  punktów 
karnych. Z BRD jestem  związany od szóstej klasy. Zgłosiłem  się 
i tak się zaczęło. Z czasem  było coraz  lepiej, ale zawsze  przegry
waliśmy z Drogomyślem.  W tym roku udało się z nimi  wygrywać 
trzy  razy od szczebla  powiatu  do  województwa. 

Marcin Szeja: — Jako drużyna chyba wypadliśmy dobrze, szko
da,  że  mi  w  finale  indywidualnym  się  nie  powiodło.  Po  testach  i 
torze przeszkód byłem na pierwszym miejscu, ale w finałowej roz
grywce  trafiło mi  się  trudne  pytanie  dotyczące  skrzyżowania  i na 
nim się wyłożyłem. Bardziej podoba mi się jeżdżenie na torze prze
szkód. W tym roku chyba najtrudniejsze były zawody wojewódzkie 
ze względu na test. Odpowiedzi  były niejednoznaczne. 

Robert  Wińczyk: — Bardzo trudno było wygrać  turniej woje
wódzki.  Trudne  pytania,  trudny  tor  przeszkód.  Nie  liczyłem  na
wet  na  to,  że  dostanę  się  do  rozgrywki  indywidualnej.  Najbar
dziej obawiam  się pisania testów. Teraz jedziemy na turniej ogól
nopolski  i  tam  będzie  dodatkowo  miasteczko  ruchu  do  przeje
chania  na  czas.  Gdy  trenujemy  tor  przeszkód  przed  zawodami 
popełniamy  wiele  więcej  błędów.  Potem jednak  na  turnieju  po
trafimy się skupić  i jechać dość  poprawnie. 

Marcin  Smagacz:  — Najwięcej  problemów  mam  z jazdą  na 
rowerze. Jestem  za wysoki  i na wąskich przeszkodach  przeszka
dzają mi nogi.  Poza  tym jest  kilka przeszkód,  na których  można 
zupełnie przypadkowo zarobić punkty karne.  W drużynie panuje 
dobra atmosfera, ale przed turniejem wojewódzkim nie przypusz
czaliśmy,  że  zwyciężymy.  Gdybyśmy  zajęli  trzecie  miejsce  też 
bylibyśmy  zadowoleni.  Trzech  z nas kończy w tym  roku  szkołę, 
ale  są  następcy.  Młodsi już  trenują  jeszcze  są  trochę  słabsi,  ale 
my na początku  też tacy  byliśmy.  Wojsław  Suchta 

Fot. W. Suchta 

MODELARZ E  Z  OPP 
Od  6 do  11 kwietnia  w  Cieszyńskim  Ośrodku  Kultury  „Dom 

Narodowy" zorganizowany został konkurs plastykowych  modeli 
redukcyjnych  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  ponadpodsta
wowych. Wśród 42 modelarzy z Polski  i Czech, którzy  zaprezen
towali  114 modeli,  była  grupa  modelarzy   pasjonatów,  uczęsz
czających na zajęcia w pracowni modelarskiej w Miejskim  Domu 
Kultury „Prażakówka" w Ustroniu. 

Reprezentanci  naszego miasta zajęli wysokie  lokaty w katego
rii szkół podstawowych, w klasie pojazdów bojowych, skala  1:35, 
pierwsze miejsce zajął Paweł Kubicius; w klasie samolotów, skala 
1:48, pierwsze  miejsce zajął Szymon  Sikora.  Wśród modeli  po
jazdów  cywilnych,  w połączonej kategorii,  za najlepszą  uznano 
pracę  Piotra  Wyciślika,  a  za  najlepszy  model  czołgu  134/85 
nagrodę specjalną otrzymał Paweł  Kubicjus. Wyróżnienie  przy
znano  Radosławowi  Wyleżuchowi  za dioramę  kołową.  (iw) 
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LISTY DO  REDAKCJ I PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO  HANDLOWE 

L C G / e R S K I 
ROK  ZAŁOŻENI A  1964 

NOWO OTWARTY PUNKT WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 
SZEROKI WYBÓR INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH 

JUgŁUGI  INSTALACYJNE  DORADZTWO  TECHNICZNE 

  !  TRANSPORT  GRATIS! 

[ i W g j k W l S Ł A .  u l .  1  M a j a  2 3 ,  t e l . / f ax  8 5 5  2 1  1 9 

t l T O M k  poniedziałek  piątek 780  17", sobota 7"  13* 

Z A P R A S Z A M Y ! 

TURYSTYCZNA  INFOLINIA 
Dość  niechętnie  właściciele  ustrońskich  hoteli,  pensjonatów  i 

domów  wczasowych  uczestniczą  we  wszelkich  akcjach  promo
cyjnych i reklamowych. Na spotkaniach  poświęconych  temu  pro
blemowi  zjawiają się w zasadzie od kilku  lat ci sami  ludzie.  Nie
wielka  garstka.  Również  bezpłatna  reklama  nie  cieszy  się  wzię
ciem. Miasto promuje wszystkie ośrodki  na dużych  targach  tury
stycznych  krajowych  i zagranicznych,  oczywiście  o  ile  otrzyma 
jakiekolwiek  materiały od zainteresowanych.  A to, poza  kilkoma 
wyjątkami,  zdarza  się  raczej  rzadko.  Gdy  w  GU  napisaliśmy  o 
możliwości  bezpłatnego wprowadzenia  firmy,  hotelu  itp. do  bazy 
danych Ministerstwa  Spraw Zagranicznych,  a tym samym do  bez
płatnego prezentowania się różnym  firmom  zagranicznym, w tym 
także biurom  turystycznym,  skorzystała  z tego jedna  osoba. 

Jedną  z  inicjatyw była świetlna  tablica w Rynku  informująca o 
miejscach  noclegowych  w  Ustroniu.  Tablica  stoi  nadal,  jednak 
dowiedzieć  się z niej czegokolwiek  raczej trudno.  Po prostu  brak 
chętnych.  Tablicę  zainstalowała  firma  Systemy  Komputerowe 
Zbigniewa  Główki,  która  obecnie  wygrała  ogólnopolski  prze
targ Urzędu  Kultury  Fizycznej  i Turystyki  na prowadzenie  w  in
ternecie  turystycznej  infolinii . W związku z tym Z. Główka  spo
tkał się z burmistrzem Janem  Szwarcem,  a debatowano nad  tym 
jak  zachęcić  tzw.  gestorów  bazy  turystycznej  do  udziału  w  tym 
przedsięwzięciu. Na początek rozesłano do wszystkich hoteli,  pen
sjonatów  i domów  wczasowych  ankiety. 

— Chcemy  doprowadzić  do  tego, aby  z  możliwości  promo
cji  skorzystali  wszyscy  — optymistycznie  zapatruje  się  na  całe 
przedsięwzięcie  burmistrz. — Jest  to  być  albo  nie  być dla  pod
miotów  turystycznych  i chyba  nikt  nie może się „ustawiać  bo
kiem"  do  tej  inicjatywy.  (ws) 

PAWILO N  HANDLOW Y 
w  „CENTRUM " 

(obok  kościoła  katolickiego) 

KWIACIARNI A  „STOKROTKA "   V 

„ D E F E K T "     ODZIE Ż  MARKOW A 

&   ODZIE Ż  FIRMOW A  IGUAN A  C M P 

PAMIĄTKI ,  RĘKODZIEŁ O  LUDOW E 

RAJSTOPY,  SKARPETY ,  BIELIZN A 

„NATURANA " 

^   M A Ł E  A G D ,  SZKŁ O 

OBUWIE ,  GARNITURY ,  GALANTERI A 

SKÓRZAN A 

V® 
BIELIZN A  DAMSKA ,  MĘSK A 

KONFEKCJ A  DAMSK A 

GODZIN Y  OTWARCIA : 
pon.  pt.: 9.00  17.00, sob.:  9.00  13.00 

W PIERWSZYM TYGODNI U  CZERWCA , 
a także w LIPC U  i SIERPNIU 

pawilon czynny od poniedziałku do niedzieli!!! 

Zostańmy  rzecznikami 
ludzkiej  życzliwości 

Rozpraw,  czy artykułów  na temat psychologii  zachowań  ludz
kich było w historii sporo. Myślą jednak,  że warto co jakiś  czas 
wrócić do tego tematu i podejmować próby przemówienia do ludz
kiego  rozsądku  i  sumienia   jako  duchowych  części  człowieka. 
Kiedy pracuje  sią zawodowo  lub społecznie,  warto podzielić  sią 
właśnie na forum  publicznym  spostrzeżeniami  i odczuciami, wy
nikającymi  z  analizy  aktualnych  stosunków  międzyludzkich  w 
społeczeństwie. 

Po dopuszczeniu  w naszym  kraju do głosu  demokracji   w jej 
polskiej  odmianie  i interpretacji   wszelkiej działalności  ludzkiej 
towarzyszy  niezdrowa  rywalizacja,  brak wzajemnej  tolerancji  i 
szacunku, stale kopanie pod kimś dołków, kierowanie w stosunku 
do siebie zarzutów, oskarżeń, słów krytyki, nieszczerość  (oczywi
ście bywają, jak  zawsze,  wyjątki).  Ogólnie  rzecz biorąc,  panuje 
uprawianie  tzw. fałszywej  moralności.  Co stoi na  przeszkodzie, 
aby zamiast  tegoż wyrażać wzglądem siebie serdeczność,  życzli
wość, w miarą możliwości nieść pomoc bliźnim, służyć dobrą radą, 
wymieniać  pozytywne  poglądy,  zachęcać  do wspólnego  działa
nia na rzecz współmieszkańców  oraz naszej małej Ojczyzny. Na 
podstawie  rozmów z  osobami  wywodzącymi  się z różnych  grup 
społecznych  należy stwierdzić, że ten sposób zachowań  ludzkich 
rozpoczyna się od hierarchii kościelnej, poprzez  władze,  zakłady 
i przedsiębiorstwa,  a kończy...  nawet nie wiadomo gdzie.  W dal
szym ciągu liczą się wszędzie układy, znajomości  i własne intere
sy. Często zadajemy  sobie pytanie,  czy  istnieją w naszej  rzeczy
wistościjeszcze  wzory zachowań, na których można by się oprzeć? 
Czy jest  ktoś  czy to osoba, czy instytucja, do której można by się 
w razie potrzeby  odwołać, czy zwrócić  (nie teoretycznie). Na każ
dym kroku spotykamy się z brakiem zwykłej kultury, nieprzychyl
nością, wręcz nienawiścią, zawiścią,  obłudą. Zastanawiamy  się, 
czy warto  cokolwiek  i gdziekolwiek  robić? Po co, kiedy zamiast 
przyjaciół,  poszerza  się  krąg  wrogów?! Jest  to bardzo  smutne, 
żałosne  i  napawające  człowieka  daleko  idącym  pesymizmem. 
Dlatego trzeba przypominać  sobie wzajemnie przysłowie:  „Zgo
da buduje, niezgoda rujnuje ". Nie tędy droga do rozwoju. Sądzę, 
że nigdy nie jest  za późno  na weryfikację poczynań  i tzw. opamię
tanie.  Czasami  chciałoby  się  „zbawić  świat"  bez  szermowania 
przy  tym  osobą  Pana  Boga,  który  dał  rodzajowi  ludzkiemu  ro
zum. Lecz czy jest  to możliwe  bez dobrych  chęci? 

Zachęcam nas wszystkich do rozważenia tych słów, a jako  dro
gowskaz  proponuję  króciutką  zwrotkę prostego  wiersza  Wandy 
Mider pt.  „  Grzej słoneczko ", który po  raz drugi pozwolę  sobie 
przytoczyć: 

Ogrzej również  ludzkie serca 
Nienawiści  rozkrusz  lody 
Dziś nam miłość jest  potrzebna 
Wyciągnięta dłoń do zgody. 

Elżbieta Sikora 

Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

W ROCZNICĘ 
BITWY 

Ogólnokrajowe  Stowarzyszenie 
Kombatantów  Polskich  Sił  Zbroj
nych  na  Zachodzie  Oddział  w 
Ustroniu  zaprasza  członków  na 
spotkanie  poświęcone  55  roczni
cy  Bitwy  o  Monte  Casino,  które 
odbędzie się 1 czerwca  b.r. o godz. 
14.00  w  restauracji  „Beskid"  w 
Ustroniu.  Najpierw  odbędzie  się 
ogólne  zebranie  członków  i  posi
łek, o godz.  16.00 złożone  zostaną 
kwiaty pod pomnikami, a o  17 roz
pocznie  się  uroczysta  akademia  w 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa. 

i  SERWIS  ^ 
OGUMIENIA 

FAÎP 
OPONY  NOWE 

I UŻYWANE 
Ustro ń    Herman ic e 

ul .  W iśn iow a  2 
.  033/  854  50  66 
V  0602  79  44  34  J 

CieszyńskaCukiernia 

HALINA 
zapraszając 

na świeże i smaczne cukiernicze  oraz  lodowe 
wyroby  własne 

i n f  ormuje, 
Że od dnia 22 maja działa na os. Manhatan 

w Ustroniu, uL Brody 33c 

r  Uzdrowiskow y  Z a k ł a d  Przyrodolecznicz y 
w  Ustroniu ,  ul .  Sana to ry j n a  7 

ZAPRASZA  CODZIENNIE  ( o d  p o n i e d z i a ł k u  d o  niedziel i ) 
w  g o d z .  o d  13.00  d o  20.00 

d o  korzystani a  z następującyc h  zab iegó w  leczniczych : 

GCR „REPTY" 
w  USTRONIU 

ul. ZDROJOWA 6 
odd a w dzierżaw ę 
KORT TENISOWY 

o  nawierzchn i 
ceglane j 
tel. 8545131 

r \ Sklep 
Ekskluzywna Odzież 

„ S E C O N D H A N D " 

[ z a p r a s za  na  a t r a k c y j ną 

o d z i eż  u ż y w a ną 

p n  p t  1 1 . 0 0  1 7 . 00 

\ j ? o b o ta  10.00   1 3 . 00  J J 

O G Ł O S Z E N I E 
Z a r z ąd  M ias ta  Uzd row iska  Us t roń, 

Rynek  1,  tel.  8542415 
ogłasza  przetarg  nieograniczony  na: 

Z A M I A T A N I E  U L I C  i  C H O D N I K ÓW 
w  O K R E S IE  od  C Z E R W CA  do  P A Ź D Z I E R N I K A  1999  r. 

Termin  real izacji  zamówienia: 
od  czerwca  1999  r.  do  paźdz ie rn i ka  1999  r. 

Formularze  zawiera jące  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego,  pok.  25, w  dni  robocze  w  godz. 
od  8.00  do  14.00  (tel.:  8543479). 
Zamkniętą  kopertę,  zawiera jącą  ofertę,  należy  złożyć  w  Urzę
dzie  Miejskim  w  Ustroniu  (pokój  nr 27) w  terminie  d o9  czerw
ca  1999  r.  do  godz.  9.00. 

Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
„ P r z e t a rg    Z a m i a t a n ie  ul ic  i  c h o d n i k ó w ". 

Pracownik iem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami  jest 
Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  mgr  inż. 
B a r b a ra  J o ń ca  (tel.  8543479). 
Otwarcie  ofert nastąpi w  siedzibie  UM ,  w  sali  sesyjnej nr 24,  w 
dniu  9  czerwca  1999  r.  o  godz.  10.00. 

O G Ł O S Z E N I E 
Z a r z ą d  M i a s t a  U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

4 3  4 50  U s t r o ń  R y n e k  1,  t e l .  8 5 4  2 4  15 
ogłasza przetarg dwustopniowy  na: 

D O S T A W Ę  S P R Z Ę T U  K O M P U T E R O W E G O 
D L A  U R Z Ę D U  M I E J S K I E G O  W  U S T R O N I U . 

L.p.  Elementy  dostawy  Liczba 
sztuk 

1.  Komputer  z procesorem  Intel CELERON  366 w  technolo
gii  ATX  (chipset  Intel  BX  lub  ZX),  32  MB  RAM,  dysk 
twardy 3,2 GB, CD ROM, karta sieciowa Etherlink XL PCI, 
klawiatura, mysz, monitor  15"  cyfrowy, licencja Windows 
98  PL,  licencja MS  Word 97 PL,  licencja MS  Works PL. 

I I 

2.  Komputer  z procesorem  Intel  CELERON  366  w  techno  1 
logii  ATX  (chipset  Intel  BX  lub ZX),  32  MB  RAM,  dysk 
twardy  3,2  GB,  CD  ROM,  karta  sieciowa  Etherlink  XL 
PCI,  modem  56kbps,  klawiatura,  mysz,  monitor  15"  cy
frowy, licencja Windows 98 PL,  licencja MS Word 97 PL, 
licencja  MS  Works  PL. 

3.  Drukarka atramentowa  kolorowa dwukałamarzowa  A4  1 

4.  Drukarka  laserowa  A4  600  dpi  (DOS,  Windows)  1 

5.  Drukarka  laserowa sieciowa A4,  1200 dpi, z kartą sieciową TP  1 

6.  Drukarka  sieciowa  1 O' '  (szybkość  >350cps)  1 

Postępowanie  będzie  prowadzone  z zastosowaniem  obowiązkowych 
preferencji krajowych. 
Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówienia  można 
odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 3, w dni  robo
cze od  godz.  8.00  do  15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferentami jest  Na
czelnik  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Pan  Czesław  Gluza  tel. 
8542415. 
Kryteria  wyboru  oferty  i ich  znaczenie: 
1. Cena  40% 
2. Wiarygodność  ekonomiczna  20% 
3. Doświadczenie  zawodowe  10% 
4.  Warunki  gwarancji  i serwisu  30% 
Zamkniętą  kopertę  z ofertą  wstępną  należy  złożyć  w siedzibie  zama
wiającego, pokój  nr  12, do  dnia 9 czerwca  do godziny  15.00. 

ZAPIS Y  DO  SZKÓ Ł 
I n f o r m u je  się,  że  zap isy  do  k las  p ie rwszych  szkół  pods ta

w o w y ch  na  rok  szko lny  1999 /2000  p r z y j m o w a ne  są  w  sekre
tar ia tach  szkół  do  15  cze rwca  br. 
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Ogłoszenia  dröhne 
DYWANOCZYSZCZENIE. 
Tel.  8543839. 

Wideorejestracja  SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

Bramy  i ogrodzenia  kute. 
STEIN  METAL .  Tel.  0603376276 
lub  teł.  grzecznościowy  8541769. 

Opony nowe, używane,  bieżnikowane 
poleca  wulkanizacja.  Ustroń  Hcrma
nice,  ul.  Dominikańska  15. 

Bramy przesuwane  i skrzydłowe  (auto
matyka).  Kompleksowe  wykonywanie 
ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatkowych 
wraz z podmurówką, balustrady  ozdob
ne, kraty. METALPŁO T   Ogrodzenia. 
Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Dominikań
ska 24a. Tel. 85451 06,0601 516854. 

Elektroinstalatorstwo.  Tel.  8545320. 

OPONY! Kormoran,  Dębica,  Dunlop, 
Firestone,  Kleber,  Barum,  Bridgesto
ne  i  inne  po  atrakcyjnych  cenach  ofe
ruje  firma  AUTOGUM ,  Janusz  Ku
bala,  Ustroń,  ul.  Lipowczana  12.  Teł. 
8542813. 

>ytykuły  brukarskie,  układanie  kost
ki brukowej, placów, podjazdów, dróg. 
Mechaniczne  utwardzanie  gruntu. 
Tel.  8544678. 

Przepisywanie  tekstów,  ulotki,  wizy
tówki,  foldery,  skanowanie,  wydruki, 
projektowanie  graficzne. 
Tel.  8543045,  kom.  0604851191. 

Sprzedam  działkę  rekreacyjną  na 
ogródkach  działkowych  w  SM  „Zaci
sze".  Tel.  8544189,  teł.  kom.  0603
384189. 

Koszenie  trawników  i  ogrodów. 
Teł.  8542519. 

Pokój  do  wynajęcia. 
Teł.  grzeczn.  po  20:  8542922. 

Informujemy  P.T.  Klientów,  że  sklep 
„WSZYSTKO DLA DZIECI"  przenie
siony został na ul.  Daszyńskiego  59  D 
(w pobliżu  przejazdu kolejowego koło 
Kuźni)  Serdecznie  zapraszamy!!! 
W  maju   bonifikata  do  7%. 

Fiat  125p;  1,3;  1971;  stan  idealny. 
Tel.  8533451 

Fiat  126p;  1991  r.  Tel.  8547196. 

Obrazy  olejne, akwarele,  grafiki,  por
trety  na  zamówienie. 
Tel.  0604517329. 

Pilnie sprzedam  raty na samochód  Da
ewoo Lanos w AutoSystemie.  Bardzo 
tanio.  Tel.  do  laboratorium  8544731. 

Sprzedam  suknię  ślubną  3840. 
Tel.  8545296. 

Poszukuję niekrępującego  mieszkania 
dla jednej  osoby  lub  M2. 
Tel.  0602233061. 

Gabinet  masażu  leczniczego,  Ustroń 
ul.  Kościelna  5,  teł.  (033)  8542693, 
8551136. 

Poszukuję  osoby  znającej  się  na  wy
krojach  oraz  do skrawania  materiału  
krawiec.  Tel.  0602688873  po  18. 

Sprzedam  VW  Jettę;  12/1986  (klima
tyzacja,  ocynk.  blacha,  tapicerka  skó
rzana+opony zimowe). Tel. 8542461. 

Szanowny  Kl iencie.  Zapraszamy. 
Sklep  Z io łow o    Kosmetyczny, 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  5  (z  tyłu  za 
hotelem, nad Młynówką, koło Rynku). 
Ceny  konkurencyjne. Ponadto  poleca
my  kredyty  różne  od  1 do  30  tys.  zł 
dla  samotnych  i małżeństw  bez  porę
czycieli  od  12,5%.  Również oferta dla 
posiadaczy  drukarek  komputerowych 
i  kas  fiskalnych    nasączanie  taśm 
barwiących,  napełnianie  cartrige
rów  do  drukare k  atramentowych 
Regenerując  zużytą  kasetę  zyskujesz 
do  65%  ceny  nowej.  Do  korzystania 
z  naszych  usług  zapraszamy. 

/  MP  \  TAXI  854  21  98 
y Mondial poi f  AGENCJA OCHRONY 854  47 59 

NON 

Deszczowy  duet.  Fot.  W.  Suchta 

CO S
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko    wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

—  Malarstwo  Bolesława  Nitry. 
—  Instrumenty  dęte  XX  wieku  z  kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9  14,  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10   13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skałickiej" 
ul.  3  Mai a  68,  tel.  8542996 

—  Druki  bibliofilskie  z  kolekcji  Marii  Skałickiej. 
vartk i 9  14, w piątki, soboty  9  1 3. Oddział  czynny: we wtorki 9  18, w środy, czwa 

Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda  ' 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A.  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  Potop". 
—  Pejzaż   Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
II Międzyszkolny  Konkurs  Wiedzy o  Ustroniu 
im.  Józefa  Pilcha.  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 
Kochajcie czworonogi.  Majka Jeżowska   program  dla 
dzieci.  Amfiteatr. 
Złożenie  kwiatów  pod pomnikiem Jana Cholewy z oka
zji  obchodów  rocznicy  bitwy  o  Monte  Casino. 
Uroczysta  wieczornica  poświęcona  55  rocznicy  bitwy 
0  Monte  Casino.  Wspomnienia  uczestnika  bitwy,  kon
cert  KZW  „Ustroń".  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

Gry  i zabawy  sportowo   rekreacyjne dla  dzieci 
1 młodzieży  z okazji  Dnia  Dziecka. 
(przedszkola  i młodzież  do  kl.  8).  Stadion  KS  Kuźnia. 

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

28.5  10.00 

31.5  9.30 

1.6  16.00 

1.6  17.00 

SPORT 
29.5  11.30 

2627.5 

28.52.6 

17.00 
19.00 
16.00 
17.15 
20.15 

Patsch  Adams 
Masz  wiadomość 
Mrówka  „Z " 
Ogniem  i  mieczem 
Ogniem  i  mieczem 

Nocne  K in o  P r e m i er  F i lmowych 
27.5  21.00  Patriota 
3.6  22.15  Hazardziści 

Do  29 maja apteka  „N a  Zawodziu"   przy  ul.  Sanatoryjnej. 
Od  29 maja do  5 czerwca  apteka  „Manhatan "   na os.  Manhatan. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

złot 3  j 6 s i 6 ń c o d z i e n n  i e  P°  § o d z  1 6 ° ° ' w  s o b o ty  9° ° " 1 30 

Ustroń,ul.Dominikańska 26  tel.8543204 

R Z E T E L NA  I N F O R M A C JA  I  P O D P I S Y W A N IE  U M Ó W 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Polańska 35 
PREVENTER  [obok  szkoły w  Polanie] 
V  tel.  8543000 

f  Serwis  i naprawa  urządzeń 
chłodniczych  i  gastronomicznych 

#  lodówki,  zamrażarki 
#  lady, szafy, regały, 

komory  chłodnicze 
klimatyzacje przemysłowe 

^  piece, taborety, patelnie 
^  elektryczne 

Równym  krokiem...  Fot.  W.  Suchta 
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PIERWSZĄ PRZESPALI 
Kuźni a  Ustro ń   Pionie r 

Przy  pięknej  słonecznej  po
godzie  piłkarze  Kuźni  podej
mowali na swym boisku druży
nę Pioniera Pisarzowice zajmu
jącą w tabeli trzecie miejsce od 
końca.  Kibice  spodziewali  się 
więc łatwego i wysokiego zwy
cięstwa.  Niestety  gra  toczyła 
się głównie  w  środku  pola  i w 
pierwszych  dwudziestu  minu
tach poważniej bramce  Pionie
ra nie zagrożono. Pierwszą  ład
ną  akcję  inicjuje  Mirosław 
Adamus.  Po rajdzie lewą stro
ną  podaje do  Romana  Płazy, 
który  strzela  dość  mocno  z  li 
nii  pola  karnego  a  bramkarz 
Pisarzowic  czubkami  palców 
wybij a  piłkę  zmierzającą  w 
prawy róg bramki. W 25 minu
cie  rajdem  przez  całe  boisko 

Pisarzowic e  3:0  (1:0) 
M. Adamus próbuje  przelobo
wać  bramkarza,  potem  z 20 m 
strzela groźnie D. Szpak.  Wól 
min. po rykoszecie do  bezpań
skiej  piłki  w  polu  karnym  do
chodzi  Szymon  Piet rzyk  i 
technicznym  strzałem  pokonu
j e bramkarza. Po zdobyciu dru
giej bramki Kuźnia poczuła się 
zupełnie pewnie na boisku,  zaś 
z zawodników  Pisarzowic jak
by uszło powietrze.  Mnożą  się 
sytuacje  podbramkowe.  Jesz
cze  jedna  bramka  Kuźni  jest 
tego  konsekwencją.  Praktycz
nie kilku piłkarzy Kuźni  poda
wało sobie piłkę przed  bramką 
Pioniera,  czemu  dość  biernie 
przyglądali  się  obrońcy.  W 
ostatniej  fazie  tej  akcji  w  do
brej  pozycji  znajduje  się  J. 

Przy piłce  D.  Szpak. 

popisuje się  Tomasz  Słonina. 
Gdy wjeżdża z piłką w pole kar
ne  i mija jednego  obrońcę  zo
staje podcięty z tyłu. Sędzia dyk
tuje karnego,  którego  na  bram
kę  zamienia  R.  Płaza.  W  kilka 
minut  później  Kuźnia  mogła 
podwyższyć  wynik,  niestety  w 
polu karnym  nie zrozumieli  się 
Janusz Szalbot  i Dawid  Szpak, 
a piłkę wybili obrońcy. Piłkarze 
z Pisarzowic pod koniec pierw
szej połowy  zaczęli  atakować  i 
dwukrotnie  poważnie  zagrozili 
bramce  Kuźni.  Raz  strzał  z  25 
m,  o  60  cm  minął  górny  róg 
bramki,  po  raz drugi  zawodnik 
Pioniera  fatalnie  spudłował  z 
najbliższej odległości. 

Po przerwie Kuźnia zaatako
wała  z  większym  animuszem. 

Z A T R U D N I 

Informacja o  warunkach 
zatrudnienia    osobiście. 
Ustroń, ul. Zdrojowa  10 

Fot.  W.  Suchta 
Szalbot,  który  jednak  podaje 
do  R.  Płazy  i ten  technicznym 
strzałem zdobywa swoją drugą 
bramkę w meczu. Ostatni  kwa
drans spotkania to zdecydowa
na przewaga  Kuźni. Gdy w sa
mej końcówce piłkarze  Pionie
ra zdecydowali  się na atak,  od 
razu  narazili  się  na  szybką 
kontrę. Z własnej połowy  z pi
łką  wyszedł  na  wolne  pole  J. 
Szalbot,  co  nie  wiadomo  dla
czego  sędziowie  potraktowali 
jako pozycję spaloną. W sumie 
był to mecz  interesujący  tylko 
w drugiej połowie. Pierwszą pi
łkarze obu drużyn  przespali. 

Był  to  też  mecz  dwóch  de
biutów  w  drużynie  Kuźni.  W 
końcówce spotkania na boisko 
wszedł Piotr Husar,  natomiast 
od  początku  w  bramce  stanął 
Ba r t ł om iej  Buchal ik,  syn 
Henryka  Buchalika,  dotych
czasowego  pierwszego  bram
karza.  Po  meczu  H.  Ruchal ik 
pozytywnie ocenił  poczynania 
syna na  boisku. 

Mecz  sędziował  Jacek  Byr
ski, któremu zdarzyło się kilka
naście  mniejszych  i większych 
błędów, ale widzieliśmy już  na 
boisku  Kuźni  słabszych  arbi

O  piłkę walczy  M.  Adamus. 

trów, więc nie ma co narzekać. 
Kuźnia wystąpiła w składzie: 

Bartłomiej  Buchalik, Tomasz 
Słonina,  Henryk  Sobczak, 
Michał Kotwica  (Maciej Sza
tanik), Wojciech  Krupa,  Ma
riusz  Sałkiewicz,  Mirosław 
Adamus  (Jarosław  Ficek), 
Mariusz  Siwy  (Szymon  Pie
trzyk),  Janusz  Szalbot,  Da
wid  Szpak  (Piotr  Husar ), 
Roman  Płaza. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener Pioniera  Pisarzowice 

Eugeniusz Kulig: — Piłkarsko 
obie  drużyny  reprezentowały 
równy poziom, ale widać było, 
że  lepiej  wytrenowani  są  za
wodnicy z Ustronia. Moja dru
żyna składa się głównie z rolni
ków  i górników  i trudno dopro
wadzić do tego, by się zebrali w 
jednym punkcie o jednej godzi
nie aby przeprowadzić  trening. 
Zakładałem że będziemy treno
wać  trzy  razy  w  tygodniu,  a 
ostatnio wygląda to tak, że prak
tycznie spotykamy  się tylko  na 
meczach.  Moi zawodnicy mają 
papiery na granie w  lidze okrę
gowej, ale sił z czasem  ubywa. 
Niestety,  kto  nie  pracuje,  nie 
może  marzyć  o wynikach.  Tak 
jak w walce bokserskiej  kto nie 
trenuje obrywa po  .... 

Trener Kuźni Tadeusz  Cho
lewa:  — Cieszy  mecz  wygra
ny, choć była to drużyna z tyłu 
tabeli.  Musimy  wygrywać  u 
siebie wszystkie spotkania aby 
utrzymać  się  w  pierwszej  sió
demce. Pierwsza połowa trochę 
nerwowa, gdyż musiałem doko
nać zmian w składzie w związ
ku z kontuzją Piotra Popławskie
go. Również w bramce stanął po 
raz  pierwszy  na  meczu  Bartło
miej  Buchalik.  Bramki  nie  pu
ścił i to się liczy. Ponownie moż
na  mieć  pretensje do  zawodni
ków o niewykorzystane  dogod
ne  sytuacje.  Jest  to  nasz  stały 
mankament  i  chyba  stale  nad 
tym musimy  pracować. 

Dawid  Szpak:  — Grało  mi 
się bardzo dobrze. Było  trochę 
za ciepło  i trochę ciężko się bie
gało.  Mecz stał na dobrym  po

Fot.  W. Suchta 

ziomie. Byłem blisko zdobycia 
bramki,  ale  niestety  nie  udało 
się.  Miałem  kilka  sytuacji,  ale 
jedna była stuprocentowa  i po
winna  zakończyć  się  golem. 
Może  w  następnych  meczach 
będzie  lepiej. Gram  w tej dru
żynie  dopiero  pierwszą  rundę 
w podstawowym  składzie  i nie 
zawsze rozumiem się z kolega
mi.  Ale  atmosfera  w  drużynie 
jest  tak  dobra,  że  z  każdym 
meczem jest  coraz  lepiej. 

Roman  Płaza:  —  Było  cie
pło  i  w  ten  mecz  musieliśmy 
włożyć  sporo  wysi łku.  W 
pierwszej  połowie,  t rzeba 
szczerze powiedzieć, szło nam 
dosyć słabo. Trochę nas zasko
czyli  swoją grą. Znacznie  lep
sza dla nas była druga  połowa, 
w której ruszyliśmy do przodu 
i  stworzyliśmy  kilka  dogod
nych sytuacji. Mówi się, że nie 
wykorzystujemy  sytuacji,  ale 
przecież  gdybyśmy  wszystko 
wykorzystywali,  to chyba  gra
libyśmy wyżej niż w okręgów
ce. Strzelałem  karnego bo wy
znaczył  mnie  do  tego  trener. 
Zdarzyło  się mi w tej  rundzie, 
że  nie  strzeliłem  karnego,  ale 
mimo  to trener  przed  meczem 
powiedział, że to ja mam strze
lać.  Drugą  bramkę  zdobyłem, 
bo Janusz Szalbot  boi  się  chy
ba  strzelać.  Miał  dobrą  pozy
cję, mógł uderzyć, ale podał mi 
i udało  się. 

Wojsław  Suchta 

I.  Komorowice  78 
54 
50 
49 
47 
42 
41 
39 
37 
34 
33 
33 
32 

3.  Śrubiarnia 
4.  Koszarawa 
5.  Strumień 
6.  Kęty 
7.  Kuźnia 
8.  Wieprz 
9.  Sucha  B. 
10.  Kaczyce 
11.  C h y b ie 
12.  Porąbka 
13.  Wadowice 
14.  Węgierska  G. 29 
15.  Klecza  28 
16.  Pisarzowice  26 
17.  Chełmek 
18.  Brenna 

24 
18 

10314 
5723 
5534 
5134 
4234 
4657 
5240 
5052 
3533 
3541 
4 1  39 
3743 
4458 
3578 
2837 
3965 
3954 
2477 

Gazeta Ustrońska  11 
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Fot. W. Suchta 

MŁODZI  DZIECIOM 
Zapraszamy wszystkie dzieci na imprezę sportowo  rekreacyj

ną „Ustroniaczek"  z okazji Dnia  Dziecka, która odbędzie  się 29 
maja (sobota) na stadionie KS „Kuźnia". Początek o godz.  13.30. 

Dzieci będą mogły sprawdzić się w konkurencjach  biegowych 
i sprawnościowych.  Organizatorzy przewidzieli  biegi dla  przed
szkolaków  oraz  dzieci  klas  I  i  II ;  biegi  sztafetowe  dla  dzieci  z 
klas od  III  do  VIII ,  w których  startować  będą  drużyny  sześcio
osobowe, w tym 3 dziewczynki  i 3 chłopców; rzut piłką  lekarską, 
strzał piłką „do nogi" na bramkę.  Dla uczestników  festynu przy
gotowano  także  loterię  fantową  i  inne  atrakcje    niepodzianki. 
Wszyscy otrzymają nagrody, upominki  i dyplomy. 

Imprezie patronuje Burmistrz Miasta Ustronia, a patronat  me
dialny objęła „Gazeta Ustrońska". Organizatorami  imrezy są: Sto
warzyszenie „Młodzi dla Ustronia, Klub Sportowy „Kuźnia", Wy
dział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miejskiego w 
Ustroniu. 

/ "   Przedsiębiorstw o  Uzdrowiskow e  „Ustroń "  S.A. 
w Ustroni u ul. Sanatoryjn a 1 

Informuje , że 
LABORATORIUM  ANALITYCZNE 

w  ZAKŁADZIE  PRZYRODOLECZNICZYM, 
ul. SANATORYJNA  7, tel.8543534 wew.  108 i i  09 

ŚWIADCZY  USŁUGI 
VW  ZAKRESIE  ANALI Z  MEDYCZNYCI 

Taki  se  bajani... 
Już kies i pisał ach o tych naszych dochtorach,  o lyczyniu,  jako 

to było  kiesi  i na  co człowiek  nimocny  móg  liczyć.  Tak se teraz 
rozmysłom o tej reformie zdrowia i wiycie, przekónałach sie, żeby 
sie teraz łyczyć, to trzeja mieć kóńśki zdrowi. Jak tak jeszcze posłó
chóm to, co prawióm w tełewizyji,  to już  nic, jyny  łygać i umiyrać. 

Tak spómniałach  se,  że  to już  dziewatnoście  roków. Synowa 
prowie  urodziła syneczka.  Był  lipiec. Ciepło, fajnie.  Już my jóm 
prziywiyźli  do chałpy. Dobrze było  isto ze dwa  trziy dni. Syne
czek udany, zdrowy. Naroz synowóm zaczła odchodzić krew. Było 
pod  wieczór. Zrobiła sie traszno burza. Potargało dróty łod tele
fonów,  nie idzie sie do pogotowio  dodzwonić. Synek gónijak  spi
tómiały, pyto, co mo robić. Pogóniłach go dali do telefonu. Prziy
jechała  sanitarka,  ale ni może podjechać  pod  chalpe,  a tu  leje 
jak  s cebra. Droga wąziutko.  Dochtorka prawi,  że tu nic nie po
radzi, jyny  synowóm trzeja wiyś do szpitola. Szczyńści, że już  były 
krótkofalówki,  zadzwoniła  po  „  erke "  i zadzwoniła  do  szpitola, 
że prziywiezóm  takóm  chorom,  co ji   trzeja  dać krew. Jakosi  w 
tym deszczu na noszach synowóm do tej,, erki" zniyśli. I tak było, 
żech  matkowała  swojimu  wnuczkowi  bez  mała z  dziesiyńć  dni. 
Teraz se tak myśłym. Jaki  by to było teraz? Czy byłoby  to „  uza
sadnione  wezwanie karetki"  i to aż dwóch  i czy trzeja by było za 
to zapłacić?  Wtedy nas  to nic  nie  kosztowało,  a  dochtorzy  sie 
prziylożyli,  żeby człowieka  ratować. 

Teraz zamyko  sie ośrodki zdrowia, szpitołe,  dómy dziecka,  bo 
na  nic  ni ma piyiyndzy.  Na  co  idóm  ty nasze podatki?  Za  łyki 
płać,  za  szkoły  płać,  sanatoria  płać,  dochtorów  płać.  Jeszcze 
dochtór  do skiyrowani  tak, że trzeja do specjalisty jechać  do in
kszego miasta, choć taki sóm je  na miejscu, jyny  cos i z tymi umo
wami je  pokielbaszóne. 

Jesi  cos i stolo jyny  na jednej  nodze,  to  teraz wszystko  posta
wione je  na głowie.  Wiym, że uczymy sie tej demokracyji,  ale czy 
to nie idzie piyrwej  dobrze obmyśleć, a potym  dopiyro wkludzać 
nowe? 

Ale jo  tu tak pietym,  a sama wiela razy dobrze nie pomyślym,  a 
już  klepiym  co ślina na jynzyku  prziyniesie,  albo zrobiym  i dzie
pro rozmyślóm,  czych dobrze zrobiła. Sie mi zdo, że każdymu tak 
sie może  trefić, aj i tymu  nejmóndrzejszymu. 

Hanka łod Śłiwków 

POZIOMO; :  1) spiętrza wodę, 4) atrybut kosiarza, 6) też przy
lądek, 8) roślina  oleista,  9) część  kredytu,  10) tam  muzy  grec
kie,  11) łokciowe  i kolanowe,  12)  proces  biologiczny,  13)  fo
tel  kawal^rzysty,  14)  dowód  wpłaty,  15)  sedno  sprawy,  16) 
dawniej o rodzicach,  17) współbrzmienie  dźwięków,  18) mia
sto na  Suwalszczyźnie,  19) dolne  kończyny,  20)  materace  za
paśnicze. 
PIONOWO :  1) miejsce klęski  Leonidasa,  2) wykłada  równa
nia,  3)  zręczny  obrót  ciała,  4)  inżynier  z  „Czterdziestolatka", 
5)  rodzina  lutników  włoskich,  6)  łódź wioślarska,  7) broń  po
jedynkowa,  11) nie blondyn,  13) zasłona, kotara,  17) chemicz
ny symbol  srebra. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w  dolnym  rogu.  Na  odpowiedzi  oczekujemy 
do  10  czerwca. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z nr   18 
N A  M A J Ó W C E 

Nagrodę  30 zł otrzymuje Z o f i a  S a m s o n o w i cz  z  Ustronia, 
ul. Wybickiego  7. Zapraszamy  do  redakcji. 
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