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CZASEM PATRZĘ W DEKOLT 
Rozmowa  z Andrzejem  Sikorowskim,  wokalistą,  gitarzystą, 

liderem  zespołu  „Pod  Budą" 

Czym  spowodowany  jest  występ  pańskiego  zespołu  podczas 
tegorocznego  Gaudę  Festu? 
Nie  ma  żadnych  specjalnych  motywów.  Zawsze  patrzę  tylko  czy 
impreza jest sensowna,  ma jakieś przełożenie artystyczne,  ideolo
giczne.  Ideologia  mi  nie  przeszkadza.  Piosenka  chrześcijańska  w 
zasadzie nie oznacza nic, boja  też śpiewam  piosenkę  chrześcijań
ską. Gdy śpiewam o polskiej codzienności  i o tym, że mam rodzinę, 
to  też  śpiewam  piosenkę  chrześcijańską.  Jeśli  widzę,  że  impreza 
jest sensowna, że można się spodziewać dobrej organizacji, że nie 
będzie to pachnieć festynem piwnym, zadymą i jakimś kretynizmem, 
to godzę się na występ. Organizatorzy  nie narzucają nam  żadnych 
wymagań artystycznych, nie mówią, co mamy śpiewać. Dajemy tu 
nasz  recital,  to  co  zawsze.  Czy  zaśpiewam  to dzisiaj w  Ustroniu, 
czy pojutrze w Zamościu   nie ma to dla mnie specjalnego znacze
nia. Ważne jest, że są ludzie, którzy chcą słuchać naszych  piosenek. 
Nie pierwszy  raz występujecie w Ustroniu. Czy  miał pan  kie
dyś czas, aby  coś  zobaczyć? 
To wygląda tak, że my przyjeżdżamy, spędzamy czas oczekiwania 
na występ za kulisami, potem wychodzimy, śpiewamy  i wyjeżdża
my do  Krakowa. Tak  więc  nie mam  czasu, aby  coś obejrzeć.  Nie 
umiem też krytycznie odnieść się do tego, co się dzieje na estradzie, 
gdyż tego nie śledzę. Wielu muzyków  i solistów, których tu widzę 
znam  z różnych  innych  imprez,  z nagrań  itd. To są  ludzie,  którzy 
mają bardzo  wysokie,  profesjonalne kwalifikacje, więc  mogę  się 
spodziewać, że to co robią na estradzie, ma ręce  i nogi 
Wasz  repertuar   stylistycznie  od  wielu  lat  nie  przeszedł  żad
nej  większej   rewolucji... 
I nie przejdzie. Jeżeli  przez 22  lata nie ma rewolucji, to nie należy 
się spodziewać, że nagle się pojawi. Jeden z powodów, że  istnieje
my przez 22  lata, jest właśnie taki, że nie robimy rewolucji. Ludzie, 
którzy  się  do  nas  kiedyś  przekonali,  nie  oczekują  od  nas  zmian, 
wręcż przeciwnie, gdybyśmy próbowali nagle gwałtownie zmieniać 
stylistykę,  to mogliby nas podejrzewać, że staramy się  dopasować 
do jakiś  istniejących  gustów  czy  mód.  Ci,  którzy  są  nam  wierni, 
cenią nas właśnie za to, że nie staramy się dopasowywać, tylko za
chowujemy własne oblicze. Nie będziemy więc nic zmieniać. 
Czyli cały czas możemy liczyć na starą, dobrą grupę „Pod Budą"? 
Cały  czas jak  długo  będziemy  trwali,  a  to jest  rzeczą  trudną  do 
przewidzenia. Gramy już 22  lata, mamy wszyscy sporo  lat, moż
na powiedzieć, że zjedliśmy zęby na estradzie. Równocześnie nikt 
nikomu,  żadnemu  artyście  estradowemu,  nie daje gwarancji  ani 
patentu na to, że będzie występował, nagrywał do późnej emery
tury. To zależy od  ludzi, czy będą chcieli przychodzić  na  koncer
ty, kupować  nasze  płyty. Jak  nie  będą  chcieli,  to będziemy  musie
li pomyśleć o  innym  zajęciu. 
Czy  odczuwa  pan  osobiście  problem  piractwa  w  Polsce,  czy 
was  też  to  dotyczy? 
Wszystkich  to dotyczy  w sposób  bardzo  dosłowny.  Często  przy 
okazji podpisywania płyt przychodzi ktoś mający przy sobie pły
tę piracką,  którą  łatwo  odróżnić.  Piraci  nie  zadają  sobie  żadnego 
trudu poligraficznego. Nasza płyta jest opatrzona  wielostronicową 
książeczką z tekstami, a piraci drukujątylko pierwszą  i ostatnią stro
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ca na osiedlu Manhatan 
doszło  do  zuchwałego 
rabunku. Miało to miej
sce  na  chodniku  obok 
bloku nr  6. 

Około  godz.  8.45  właści
cielka jednego z ustrońskich 
kantorów  udawała  się jak  co 
dzień  do  pracy.  Zapamiętała 
dwóch  mężczyzn  w wieku 
około  20  lat,  którzy ją  obser
wowali.  Obydwaj  byli  szaty
nami,  175  178  cm  wzrostu, 
ubrani  w d ług ie,  c iemne 
spodnie,  jeden  miał  na  sobie 
żółtą, a drugi  białą  koszulkę. 
Nim  właścic ie lka  kantoru 
zdąży ła  się  zo r ien tować, 
dwaj mężczyźni  zaatakowali 
j ą  od  tyłu,  chwytając  za  bar
ki  i szyję,  obezwładnili  ga
zem  paraliżującym, próbując 
jednocześnie  wyrwać  toreb
kę, której uszy oplatały  rękę. 
Jako, że nie mogli  sobie z tym 
poradz ić,  j e d en  z  bandy tów 
przewrócił  ofiarę na  chodnik. 
Kobieta  uderzyła  twarzą o 
chodnik.  Teraz  już  udaje  się 
wyrwać  torebkę.  Bandyci 
rzucają  się  do  ucieczki ul. 
Piękną  w  stronę  ulic  Wantu
ły i Konopnickiej.  Trzy  oso
by będące świadkami  zdarze
nia  próbowały  samochodami 

gonić  przestępców, jednak  w 
okolicy  ul.  Wantuły  zgubili 
ich  ślad. 

W  sk radz ionej  to rebce, 
oprócz  dokumentów  i przed
miotów  osobistych  znajdo
wała  się większa  ilość  gotów
ki .  Po  napadzie  właścicielka 
kantoru  ma złamany  palec  le
wej  nogi,  liczne  stłuczenia 
twarzy,  kolan  i prawej  dłoni. 
Przypuszcza  ona, że  sprawcy 
doskonale  wiedzieli,  o  której 
i którędy  udaje  się  do  pracy. 

W tej chwili kantor funkcjo
nuje dzięki pomocy przyjaciół, 
którzy  poszkodowanej  poży
czyli pieniądze. Przekonała się, 
że  na  prawdziwych  przyjaciół 
zawsze można  liczyć. 

Komisariat  Policji  zwraca 
się z prośbą  o osobiste  lub  te
le fon iczne  zg łaszan ie  się 
świadków,  którzy  przebywa
li w godz.  8.30   8.40  w  oko
licach  pawilonu  handlowego 
na  os.  Manhatan,  a także te 
osoby,  k tó re  w idz ia ły  o  tej 
godzinie  przy  ul.  Konopnic
kiej  białego  lub  beżowego 
fiata  126 p z przyciemnianą 
szybą  o początkowych  nume
rach  re jestracyjnych  BOA 
lub  BOE. 

Dyskrecja i anonimowość za
pewniona. Kontakt telefoniczny: 
8542413  lub997.(m.p.Xmat) 
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nę, całą książeczkę olewając. Zdiagnozowanie, że płyta jest piracka 
jest  więc banalne. Jeżeli więc ktoś przychodzi  z taką płytą, to ja ją 
podpisuję. Nie mogę mieć pretensji do kogoś, że skorzystał z oka
zji . Bardzo często  ludzie nie mają  innej możliwości.  Wiem, że nie 
wszędzie docierają nasze płyty, gdyż dystrybucja tych wydanych w 
oficjalnym obiegu zawodzi. Często nasze płyty nie pojawiają się na 
prowincji, dlatego jest to nieraz jedyna możliwość obcowania  z nami. 
Mnie trudno wymagać, żeby ludzie byli tak  lojalni, wobec jakiego
kolwiek wykonawcy, by chcieli płacić trzykrotną cenę w porówna
niu z płytą piracka. Problem nie w tym, że ludzie kupują od piratów, 
lecz w tym, iż państwo umożliwia piratom działanie. To trzeba zmie
nić, a nie mieć pretensji do klienta, że kupuje piracką płytę, tylko do 
kogoś, kto piratowi pozwala  handlować. 
Al e czy  to  też jest  udział  w  kradzieży? 
To jest  bardzo  szeroko  dyskutowane  i ten  problem  dotyczy  bar
dziej natury etycznej. Podejrzewam, że  ile osób byśmy  zapytali, 
każda  miałaby  inną  diagnozę  i każdy  miałby  inny  na  to  patent. 
Jeżeli  ta  płyta  to jedyny  sposób,  aby  nasze  piosenki  zabrzmiały 
np. w jakiejś wiosce,  to nie potrafię się do tego  odnieść. 
Czyli  nie  patrzy  pan  na  to całkiem  krytycznie? 
Nie.  Patrzę krytycznie  na piratów, natomiast  nie na  ludzi,  którzy 
kupują  te  płyty.  Nie  mogę  mieć  do  nikogo  pretensji,  bo  jeżeli 
chłopak,  na  przykład  student,  jest  kolekcjonerem  i ma  stypen
dium, za które może kupić 5 płyt oficjalnych, a równocześnie  15 
płyt pirackich,  to ja  nie mogę mieć do niego pretensji, że on  wy
bierze tę drugą  ewentualność. 

Jakie pan widzi możliwości  rozwiązania  takie problemu.  Czy 
tylk o  poprzez  prawne  restrykcje,  czy  też  może  należałoby 
obniżyć  trochę cenę  płyt? 
Obniżenie cen płyt jest w zasadzie niemożliwe. Często z naszymi 
wydawcami  siadaliśmy  z ołówkiem  w ręku  i próbowaliśmy  kal
kulować. Okazuje się, że płyta niestety musi  tyle kosztować.  Pi
raci nie płacą przecież za studio, za inne rzeczy  i mogą sobie taką 
tanią  płytę wydawać. Tutaj prawo powinno działać np.  należało
by zlikwidować miejsca, w których piraci nagminnie płyty  sprze
dają. Przecież  łatwo  wprowadzić  zakaz handlu  nowymi  płytami 
na  bazarach.  Piraci  nie  pójdą  sprzedawać  do  sklepu,  bo  wtedy 
bardzo  łatwo  się  ich  zlokalizuje.  Ale  piractwo  nie jest  najważ
niejszym  problemem  w  kraju. Jak ja  słyszę,  że  prognozy  MSW 
dotyczące naszego bezpieczeństwa na ulicach są dramatyczne,  to 
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wydaje mi się, że problem  piractwa jest  marginalny.  Dopóki  na
sze  organy  ścigania  nie  zapewnią  nam  bezpieczeństwa,  dopóki 
nie  będziemy  wieczorem,  w  parku  dużego  miasta  czuć  się  bez
piecznie, dopóki w biały dzień  będą  ludziom  zabierali  samocho
dy na  ich oczach  i będą bezkarni, to rozmawianie o piractwie jest 
dla  mnie  śmieszne.  Zacznijmy  od  głowy,  a  głową  świata  prze
stępczego nie są ci, którzy kopiują  nagrania. 
Pochodzi  pan  z  ośrodka  bardzo  kulturalni e  rozwiniętego, 
mającego  wielkie  tradycje.  Czy  czuje  się  pan  teraz  jedną  z 
ostoi  Krakowa? 
Nie,  j a  podchodzę  do  tego  w  sposób  naturalny.  Kraków  jest  po
strzegany  i chyba  słusznie, jako  stolica  kulturalna  naszego  kraju. 
Staram  się zawsze troszeczkę  odbrązowić  Kraków, zdjąć go z co
kołu, z pomnika. Nie chciałbym, aby Kraków był postrzegany przez 
ludzj z zewnątrz na zasadach jakiegoś  kompleksu,  takiego  bałwo
chwalczego uwielbienia. Nie jest  tak, że  to co w Krakowie ma pa
tent na poezję czy artyzm. Oprócz wysokiej próby artystów jest  też 
dużo szmirusów. Często pytają mnie o Piwnicę Pod  Baranami, któ
ra jest w tej chwili czymś zupełnie nie istotnym. To już przebrzmia
ła  legenda.  Dla  mnie,  krakowianina  i bywalca  piwnicy,  bo ja  tam 
bywam  i czasami piję wódeczkę, to sąjuż popłuczyny po  Piwnicy. 
Czy  wszystko  skończyło  się  wraz  ze  śmiercią  Piotra  Skrzy
neckiego? 
Nie, to skończyło się wcześniej, a Skrzynecki w sprytny sposób to 
podtrzymywał.  Koniec  nastąpił wraz z pewnym  porządkiem  spo
łecznopolitycznym w Polsce, porządkiem, który nadawał Piwnicy 
charyzmę, miejsca w którym działy się rzeczy niezwykłe, tajemni
cze, artystyczne, zjawiskowe itd. To się skończyło wtedy, kiedy naj
więksi  piwniczanie  z  niej odeszli,  wtedy,  kiedy  piwnicę  przestali 
tworzyć tacy  ludzie jak  Dymny, Demarczyk,  Konieczny. Dla mnie 
w  tej  chwili  to  bardzo  piękna  legenda.  W  Krakowie  mamy  masę 
świetnych  rzeczy, ale piwnica się do tej świetności  nie zalicza. Są 
młodzi, dobrzy poeci, ludzie piszący, kompozytorzy, świetni muzy
cy, niezłe kapele rockowe.  Rzeczywiście  to miasto, które  kultural
nie tętni, jednak aby udokumentować  tę świetność, nie  koniecznie 
trzeba wywieszać szyld Piwnicy pod  Baranami. 
Gracie  od  bardzo dawna.  Czy  wykonując  po  raz kolejny  ten 
sam  utwór   czuje  pan  jaki ś  artyzm,  czy  też jest  to  po  prostu 
czyste  rzemiosło? 
Ja  robię  wszystko,  aby  nie  było  to  czyste  rzemiosło,  bo  rutyna 
jest wrogiem jakiejkolwiek działalności  artystycznej. Nie umiem 
powiedzieć  z czystym  sumieniem,  z ręką  na  sercu, czy mi  się  to 
zawsze udaje. Bywa pewnie  tak, że kiedy jestem bardzo  zmęczo
ny, to się wyłączam  i obserwuję dekolt jakieś pani w  pierwszym 
rzędzie,  a mniej koncentruję się  na  tym,  że  śpiewam.  Na  szczę
ście potrafię to kontrolować  i jeżeli  się złapię na czymś takim,  to 
karcę się w myślach  i staram, aby coś takiego nie powtórzyło  się 
w czasie koncertu. Wydaje mi się, że do dziś dnia częściej jestem 
skoncentrowany  na  tym,  by  to  co  robię  miało  sens  i dotarło  do 
ludzi. Gdybym  się zorientował,  że to już jest  tylko  mechaniczne 
odtwarzanie,  to pewnie dał bym  sobie  spokój. 
Powiedział pan o docieraniu do ludzi Co pan chce im przekazać? 
Pewne moje spostrzeżenia dotyczące tego, co się wokół nas dzie
je.  Mam  pewne doświadczenie  życiowe,  trochę czasu  spędziłem 
na  tym ziemskim  łez padole, jestem  dość dobrym  obserwatorem 
tego  co  się dzieje, więc  myślę,  że  moje spostrzeżenia  mogą  ko
goś  zainteresować.  Tylko  o to mi chodzi. Z odezwu, jaki jest  na 
nasze  piosenki  wynika,  że  wielu  ludzi  rzeczywiście  mój  punkt 
widzenia  interesuje  i go  podziela.  Jest  to jakaś  satysfakcja  i po
twierdzenie  tego,  że to co się robi  ma jakiś  sens. 
Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał: Łukasz  Matuszka 

Hala sportowa w Brennej od kil
ku lat jest miejscem chętnie wy
bieranym na zgrupowania przez 
czołowe  polski  drużyny.  Na 
obozy nad Brennicę przyjeżdża
ją  koszykarki,  siatkarki,  piłkar
ki ręczne oraz futbol iści. Bywa
ją również zespoły zagraniczne. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Prawdziwym  strzałem  w  dzie
siątkę  okazał  się  pomysł  cie
szyńskich  działaczy  PTTK,  by 
organizować górskie rajdy tury
styczne  dla  młodzieży.  W  pie
szych wędrówkach z okazji „Po
witania  wiosny"  i  „Pożegnania 
lata" każdorazowo bierze udział 
około 500 dziewcząt i chłopców. 
W październiku odbędzie się już 
dwunaste rajdowanie. 

Ich konikiem jest historia wojsko
wości. Przed czterema  laty utwo

rzyli sekcję przy Cieszyńskim Klu
bie  Hobbystów,  która  obecnie 
przekształciła się w Klub Miłośni
ków  Historii  Wojskowości.  Klu
bowiczów  jest  kilkudziesięciu, 
głównie  młodych  pasjonatów 
wszystkiego co wojskowe. Efek
ty swojej działalności pokazują na 
wystawach organizowanych przy 
okazji targów staroci. 

Członkowie Bractwa Kurkowego 
reaktywowanego przed paru  laty 
w nadolziańskim grodzie urządza

ją strzelania z broni czamoprocho 
wej. Wiosną  i jesienią rywalizują 
o tytuł króla kurkowego. 

Po  przerwie  wakacyjnej  znowu 
zatętni  życiem Gminny Ośrodek 
Kultury w Goleszowie. Ruszą za
jęcia  w  sekcjach,  pojawią  się 
dziewczęta  i chłopcy  z  zespołu 
regionalnego  oraz  grup  tanecz
nych. GOK organizuje wiele cy
klicznych imprez, podczas których 
jest  okazja do pełnej prezentacji 
dorobku artystycznego.  (nik) 



Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Anna  Zakaszewska,  lat 97, ul. Lipowa  68 
Jadwiga  Szkaradnik,  lat 90, ul. Wiślańska  7 

Jak dowiedzieliśmy się w starostwie powiatowym  remontowana 
będzie ul. Cieszyńska  od  skrzyżowania  z ul.  Katowicką  do  granic 
Goleszowa.  Remont  obejmuje modernizację nawierzchni   na  ist
niejącym podłożu zostanie położona najpierw warstwa profilująca, 
a następnie warstwa ścieralna. Roboty, a tym samym utrudnienia w 
ruchu, potrwają około miesiąca. Od  połowy sierpnia  remont  prze
prowadzać będą Beskidzkie Drogi. W tej chwili zapewnionych jest 
2/3 pieniędzy na ten remont. O tym czy brakujące 150.000 zł zosta
nie na ten remont przekazane zdecyduje Rada  Powiatu. 

Zgodnie z planem rozpoczęto remont kapitalny ul. Myśliwskiej. 
Jest to najpoważniejsza robota drogowa prowadzona przez miasto 
w tym  roku, a jej przewidywany  koszt  to 430.000 zł. Przetarg  nie
ograniczony  opublikowany  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 
wygrała  firma „Dyrda".  Powstanie  jezdnia  o  szerokości  6  m  od 
obwodnicy do skrzyżowania z ul. Jelenica, chodnik po jednej stro
nie  i kanalizacja deszczowa.  Droga jest więc budowana  komplek
sowo. Przeprowadza się także remonty bieżące. Ostatnio z budżetu 
miasta wyremontowano dziurawy wjazd na os. Cieszyńskie od stro
ny ul. Cieszyńskiej. W najbliższym czasie planowany jest kapitalny 
remont drugiej części ul. Porzeczkowej oraz budowa dalszej części 
chodnika przy ul. Lipowskiej.  Fot. W. Suchta 

Kilk u Arabów biegających z łopatami i drągami, bójka przed skle
pami poniżej os. Manhatan, sporo krwi  i w końcu akcja policji  to 
wszystko odbyło się w biały dzień w Ustroniu. Zaczęło się prawdo
podobnie około godziny  14 w niedzielę  1  sierpnia, kiedy to do Ustro
nia przyjechało dwóch mężczyzn  i poszukiwało  innego mężczyzny 
narodowości arabskiej. Po pewnym czasie odnajdują go i dochodzi 
do pierwszej bójki. Dwóch Polaków bije Araba. Temu jednak udaje 
się  zawiadomić  swoich  rodaków,  którzy  błyskawicznie  śpieszą  z 
pomocą. Teraz strona arabska ma przewagę, a Polacy rzucają się do 
ucieczki.  Jednemu  to  się  udaje, drugi  natomiast  barykaduje się w 
cukierni na os. Manhatan. Arabowie wyważają drzwi. Osaczonemu 
mężczyźnie  udaje się uciec   po drodze  rzuca  pod nogi  goniących 
kasę fiskalną, kuchenkę. Straty są znaczne. Przed cukiernią  docho
dzi do bijatyki. Mężczyzna  otrzymuje cios szpadlem  w głowę.  W 
ruch  idą drewniane  drągi wyrwane  z ogrodzenia.  Później okazuje 
się, że w trawie  leży nóż  nie wiadomo czyja własność.  Wszystko 
to obserwuje coraz więcej osób. Ktoś dzwoni po policję, która zja
wia  się  po  dwóch  minutach.  Zastaje  kompletnie  zakrwawionego 
mężczyznę siedzącego na krześle przed cukiernią  i pilnującego go 
osobnika.  Policji  udaje się  ustalić  wszystkich  uczestników  bójki. 
Zakrwawiony trafia do szpitala, ma poważne obrażenia. Ranny jest 
też jeden Arab, ale jego, po opatrzeniu,  lekarze zwalniają do domu. 
Postępowanie  mające wyjaśnić wszystkie  okoliczności  zdarzenia 
prowadzi Komisariat Policji w Ustroniu. Prawdopodobnie przyczyną 
wszystkiego były jakieś niejasne rozliczenia  finansowe.  (ws) 

KRONIKA  POLICYJNA 
22.07.99  r. 
O godz.  1.25 na ul. 3 Maja zatrzy
mano  znajdującego  się  w  stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Pszczy
ny kierującego fiatem  126 p.  Wy
nik  badania  alkometrem    1,22  i 
1,36 prom. Zatrzymany nie  posia
dał  uprawnień  do  kierowania  po
jazdami. 
23.07.99  r. 
O  godz.  13.00  na  parkingu  przy 
stacji  PKP w Ustroniu  Polanie  ja
dący  samochodem  dostawczym 
marki  lveco mieszkaniec  Sosnow
ca w czasie wykonywania  manew
ru  cofania doprowadził  do  kolizji 
z kierującą cinquecento  mieszkan
ką  Chybia. 
23.07.99  r. 
O  godz.  13.30  na  ul.  3  Maja  kie
rujący polonezem mieszkaniec  Ja
strzębia  Zdroju  doprowadził  do 
kolizj i  z mieszkańcem  Skoczowa 
jadącym  fiatem  uno. 
23.07.99  r. 
O  godz.  15.40  na  ul.  Katowickiej 
k ieru jący  f iatem  c inquecento 
mieszkaniec  Piastowa  zajechał 
drogę  i  doprowadził  do  kolizji  z 
mieszkańcem  Katowic  jadącym 
renaultem  megane. 
24.07.99  r. 
O  godz.  3.55  na  ul.  Wczasowej 
zatrzymano  znajdującego  się  w 
stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Pogwizdowa  kierującego  peuge
otem. Wynik badania  alkometrem 
  0,97  prom. 
25.07.99  r. 
O  godz.  9.15  na  ul.  Cieszyńskiej 
zatrzymano  znajdującego  się  w 
stanie  nietrzeźwym  mieszkańca 
Cieszyna kierującego daewoo  tico. 
Badanie  alkomatem  wykazało  
0,30  prom. 
25.07.99  r. 
O  godz.  12.10  na  ul. Jodłowej  ja

S T R A Ż  M I E J S K A 

22.07.99  r. 
Wspólnie  z  pracownikami  Wy
działu  Ochrony  Środowiska  UM 
kontrolowano  posesje  w  Dobce, 
Lipowcu  i na  ul. Źródlanej.  Kon
trole  dotyczyły  wycieków  z  nie
szczelnych  szamb. 
22.07.99  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  o  powsta
niu  znacznych  rozmiarów  dziury 
w trakcie spacerowym  na Jaszow
cu.  Ustalono  sprawcę,  który  na
tychmiast  zabetonował  uszkodzo
ny chodnik. Stwierdzono, że przy
czyną powstania dziury było prze
prowadzenie  pod  chodnikiem  rur 
i nie utwardzenie asfaltu po zakoń
czeniu  prac.  Winnemu  nakazano 
zgłoszenie  się  do  Urzędu  Miej 
skiego,  ponieważ  prace  prowa
dzone  były  bez  jakichkolwiek 
zezwoleń. 
22.07.99  r. 
W trakcie kontroli  osób handlują
cych  na  ul.  Grażyńskiego,  miesz
kańca Łodzi  ukarano mandatem  w 
wys.  100 zł. Za brak  zezwoleń. 

dący na rowerze mieszkaniec  Bie
runia  podczas  zjazdu z góry  naje
chał  na  pieszą.  Poszkodowana 
mieszkanka Katowic doznała ura
zu głowy i przewieziona została do 
Szpitala  Neurologicznego  w  Ja
strzębiu  Zdroju.  Rowerzysta  był 
trzeźwy. 
26.07.99  r. 
O godz.  1.00 na ul.  Grażyńskiego 
doszło  do  rozboju.  Rabusie  po 
uprzednim  pobiciu  mieszkańca 
Tychów  zabrali  mu  zegarek  war
tości  100 zł.  W wyniku  podjętych 
czynności zatrzymano 4 sprawców 
 mieszkańców Ustronia, z których 
trzech  osadzono  w  izbie  wytrzeź
wień, a jednego w areszcie  Powia
towej  Izby  Zatrzymań. 
26.07.99  r. 
O  godz.  16.40  na  ul.  Akacjowej 
kierujący  fiatem  marea  mieszka
niec janowa Lubelskiego najechał 
na wystający kamień  i uszkodził 2 
felgi. 
26.07.99  r. 
O godz. 20.00 na Komisariat  zgło
siła się obywatelka Niemiec  infor
mując o  kradzieży  z pokoju  hote
lowego  kamery  video  wartości 
3.600 zł. Pokrzywdzona nie potra
fił a określić  czasu,  w  którym  do
konano  rabunku. 
28.07.99  r. 
Na  ul.  Gościradowiec  dwóch  ra
busiów skradło mieszkance Pierść
ca torebkę, w której znajdowało się 
100 zł. 
28.07.99  r. 
O godz.  17.03 w rejonie wiaduktu 
na Jelenicy kierujący motocyklem 
suzuki mieszkaniec Będzina naje
chał  na tył  fiata  126 p  mieszkańca 
Ustronia.  Po  upadku  na  przewró
cony  motocykl  najechał  drugi  w 
wyniku  czego  i on  się  przewrócił. 
Obrażeń ciała doznali  pasażerowie 
motocykli.  Uczestnicy  wypadku 
byli  trzeźwi.  (m.p.) 

23.07.99  r. 
Interweniowano w Parku  Lazarów 
w  sprawie  zakłócania  porządku 
przez nietrzeźwego  mężczyznę. 
24.07.99  r. 
W  trakcie  kontroli  terenów  nad 
Wisłą, ukarano  mandatem  w  wys. 
50  zł  osoby,  które  rozbiły  namiot 
na wałach  w  Nierodzimiu. 
26.07.99  r. 
Otrzymano  zgłoszenie,  że w  Nie
rodzimiu  w okolicach  zajazdu zo
stały  wyrzucone  znaczne  ilości 
kości, które pochodzą  najprawdo
podobniej  z jednego  z  zakładów 
przetwórstwa  mięsnego.  Trwa 
ustalanie  winnego. 
27.07.99  r. 
Wspólnie  ze  strażą  leśną  inter
weniowano  na  jednej  z  posesji 
przy  ul.  Wojska  Polskiego,  na 
którą  wbiegła  sarna. Zwierzę  nie 
umiało  znaleźć  wyjścia  i  rzuca
ło  się  na  ogrodzen ie.  Sarnę 
uwolniono. 
28.07.99  r. 
Interweniowano  w  parku  przy 
Rynku,  gdzie  dwoje  kompletnie 
pijanych  ludzi  dopuszczało  się 
czynów  lubieżnych.  (mn) 

3  Gazeta  Ustrońska 



Fot. W.  Suchta 

DNI  JAKUBOWE 
Dni  Jakubowe  to  uroczystość  obchodzona  w  rocznicę  założe

nia  i poświęcenia kościoła Apostoła Jakuba w Ustroniu.  Kamień 
węgielny  pod  budowę  świątyni położony  został 25  lipca  1835, a 
poświęcono  kościół  także 25  lipca w  1838  roku. 

— Zwykl e obchodziliśmy  to w ten sposób, że były dwa  uro
czyste nabożeństwa: w kościele i na placu kościelnym, a przed
tem odbywał  się poranek  pieśni  religijnyc h — mówi  ksiądz dr 
Henryk  Czembor.  — Od  1984  roku  obchody  zostały  posze
rzone o tak zwane Dni Jakubowe, czyli  koncerty,  któr e  odby
wają  się w czwartek,  piątek  i w  sobotę. 

Tak  było  i  w  tym  roku,  161  lat  po  poświęceniu  pierwszego 
ewangelicko   augsburskiego  kościoła w  Ustroniu. 

W  czwartek  wystąpił  chór  z  Bażanowic  i zespół  młodzieżowy 
„Hosanna" z Cieszyna, którymi dyrygowała Ewa Sikora, a koncert 
prowadził ks. Janusz Sikora. W drugi dzień w Ustroniu  zaprezen
tował się chór mieszany z Goleszowa pod dyrekcją Gustawa  Pin
kasa  i chór męski „Cantus" z Goleszowa pod dyrekcją Anny  Sta
nieezek. Podczas ostatniej części piątkowego koncertu chórowi  to
warzyszyły  oigany  i duet  skrzypcowy,  na których  rodzinnie  grali 
Anna Stanieczek wraz z córką  i zięciem, państwem  Hauptmana
mi, na stałe mieszkającymi we Francji. Koncert prowadził ks. Ro
man Doda, proboszcz parafii goleszowskiej. W sobotę wierni wy
słuchali  koncertu  zespołu  młodzieżowego  parafii ustrońskiej,  kie
rowanego przez Barbarę Kuszel, a całość prowadził ksiądz wika
riusz  Sławomir   Fonfara. Niedzielę  rozpoczęto  porankiem  pieśni 
religijnych, podczas  którego wystąpił ustroński  chór męski  i mie
szany pod dyrekcją Anny Cieślar  oraz chór z Wisły Czarnego, któ
rym kierowała  Helena  Raszka.  Chórzyści  śpiewali  także  podczas 
nabożeństw.  Poranek  prowadzili  ks.  dr  H.  Czembor  i ks.  Adam 
Glajcar .  Niedzielne  nabożeństwa  tradycyjnie  odprawiali  księża 
ustrońscy: ks. dr H. Czembor w kościele, a ksiądz wikary na placu 
kościelnym.  Kazania  wygłosili  goście:  prezes  Synodu  Kościoła 
Ewangelicko  Augsburskiego ks. Tadeusz Szurman z Katowic w 
kościele, a na placu  kościelnym  ks. A. Glajcar z Wisły  Czarnego. 
Stałym  elementem  Dni  Jakubowych jest  także wieczorny  koncert 
na trąbkę z wieży kościelnej w wykonaniu  pana  Folwarcznego. 

Dni Jakubowe to typowe święto parafialne. Ks. dr H. Czembor 
mówi o  tym: 

— W  roku  kościelnym  obchodzimy  święta  upamiętniające 
wydarzenia  z histori i  zbawienia,  związane  przede  wszystkim 
z osobą Jezusa Chrystusa, z jego życiem  i Dziełem  Zbawienia 
ludzkości  oraz  związane  z  życiem  Kościoła.  Oprócz  tego  są 
święta  lokalne, u nas jest  to właśnie  pamiątka  założenia  i po
święcenia  kościoła.  Nasz  kościół  pod  wezwaniem  Apostoła 
Jakuba, jest na tym  terenie kościołem  macierzystym  i do dziś 
mamy  taki obyczaj,  że na Jakuba  odprawiamy  nabożeństwa 
tylk o w tym głównym  kościele. Zazwyczaj  odbywa się w całej 
parafi i sześć  nabożeństw,  a w tym dniu  tylk o dwa: w  kościele 
i na  placu  kościelnym. 

W  uroczystościach  biorą  udział  przede  wszystkim  ustroniacy, 
ale  licznie przybywają  także goście z sąsiednich  parafii. 

— Związane jest  to ze zwyczajem jeżdżenia  na poświącki — 
tłumaczy  proboszcz  parafii  w  Ustroniu,  —  czyli  uroczystości 
związane  z  poświęceniem  kościołów.  Jest  to  również  okazja 
do spotkań  rodzinnych.  Nasi  parafianie  przyjmuj ą  wówczas 
w  swoich  domach  krewnych  mieszkających  w  innych  mia
stach  i miejscowościach.  Wiem  także, że wielu  wczasowiczów 
naszego  wyznania  bierze  udział  w  tych  obchodach. 

Tradycją  stało  się  także,  że  przy  ciepłej  słonecznej  pogo
dzie,  duża  część  wiernych  wybiera  nabożeństwo  na placu  ko
ścielnym.  Szczególnie  parafianie  z Ustronia  robią  w  kościele 

Fot. W.  Suchta 

Fot. W. Suchta 

miejsce  dla  swoich  gości,  ponieważ  sami  mogą  w nim  bywać 
na  co  dzień. 

— Nabożeństwa  w kościele  i na placu  kościelnym  mają jak 
by  inny charakter. Szczególnie  rodziny z małymi dziećmi  wy
bieraj ą  modlitwę  na  powietrzu,  ponieważ  maluchy,  nie  za
wsze wytrzymuj ą siedząc w ławkach — wyjaśnia ks. dr H. Czem
bor. — Część wiernych  stara  się wysłuchać  kazań obu  kazno
dziejów  i  przechodzą  z  jednego  nabożeństwa  na  drugie.  W 
tym  roku  mieliśmy  rzeczywiście dużą  frekwencję, ale w  pew
nymn  stopniu  była  ona  uzależniona  od  pogody. 

Tradycja  obchodzenia  pamiątek  poświęcenia  kościołów  jest 
znana tylko na Śląsku Cieszyńskim  i Górnym  Śląsku. W pozosta
łych częściach  kraju zwyczaj nie jest  znany, chyba, że znajdą się 
tam  osoby  pochodzące z naszego  terenu,  które  starają się  tą  tra
dycje przeszczepić.  Udaje się to z różnym  skutkiem. 

—  Parafii  potrzebne  jest  własne  święto  lokalne,  tak  samo 
zresztą  jak  miastu  — mówi  ks. dr  H. Czembor. —  Uroczysto
ści  te  integruj ą  społeczności  lokalne,  pozwalają  na  bycie  ze 
sobą  nie  tylk o w dzień  powszedni,  ale  także  podczas  święta. 

Obecnie  można  powiedzieć,  że  świąt  lokalnych,  parafialnych 
przybywa. Kiedyś obchodzono  poświącki tylko w kościele  Apo
stoła  Jakuba, jednak  świątyń jest  coraz  więcej.  Kiedy  wybudo
wano nowe kaplice,  kościoły, w ostatnich  latach stworzono  dwie 
nowe parafie w Cisownicy  i Górkach  Wielkich, pamiątek założe
nia  i poświęcenia jest  więcej  i pojawia  się więcej okazji do  spo
tkania wiernych  sąsiednich  parafii. 

Kolejną  niezwykłą  okazją do spotkania  wiernych  z całej 
naszej   parafii ,  a  zapewne  też  licznych  gości,  będzie  uroczy
stość  poświęcenia  kościoła  Apostoła  Pawła  w  Bładnicach,  w 
sobotę  11  września  br.  o  godz.  15.00.  Na  uroczystość  tę  już 
dzisiaj   serdecznie  zapraszamy    mówi  ks. dr  H.  Czembor. 

Monik a  Niemiec 
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Przemarsz z kościoła św. Klemensa pod pomnik.  Fot. W. Suchta 

Msza  w  kościele  św.  Klemensa  w  Ustroniu  rozpoczęła  w 
niedzielę,  1 sierpnia  obchody  dla  uczczenia  55.  rocznicy  Po
wstania  Warszawskiego,  79.  rocznicy  Bitwy  Warszawskiej 
oraz  Dnia  Wojska  Polskiego. 

Mszę celebrował ks. kanonik Antoni Sapota, proboszcz ustroń
skiej parafii. Na uroczystościach  obecni byli: przedstawiciele  kół 
Armii  Krajowej z naszego miasta, Cieszyna, Wodzisławia,  Kato
wic,  Żywca;  Zarządu  Miejskiego  PSL  w  Ustroniu;  Ruchu  Spo
łecznego AWS; Ochotniczej Straży Pożarnej z Nierodzimia  i Za
kładowej  Straży Pożarnej Kuźni w Ustroniu. Urząd  Marszałkow
ski  reprezentowała  dr Teresa  Pol   Błahut   dyrektor  Wydziału 
Skarbu Urzędu Marszałkowskiego  w Katowicach, wojewodę ślą
skiego  Andrzej   Gabrych    dyrektor  Wydziału  Spraw  Obywa
telskich oddziału zamiejscowego województwa śląskiego w Biel
sku    Białej,  przybył  starosta  powiatu  cieszyńskiego  Andrzej 
Georg, przewodniczący ustrońskiej Rady Miejskiej Emil  Fober. 
Nie zabrakło  także harcerzy, przedstawicieli  organizacji  komba
tanckich  i innych  społeczno    politycznych. 

W  Kościele  poświęcono  ziemię  pól  bitewnych  z kraju  i świata, 
ziemię, na której ginął polski żołnierz, m.in. z Westerplatte,  Monte 
Cassino, Warszawy. Podczas kazania, ks. A. Sapota powiedział m. 
in.: „Dzisiaj gromadzimy się tutaj także w miłości do ojczyzny. (...) 
Wielu w tej miłości do ojczyzny zostawiło swoje życie, wielu w tej 
miłości postradało  zdrowie, wielu musiało odczuwać  szykany.  Bo 
miłość nie jest łatwa. Miłość zawsze niesie z sobą krzyż. Miłość to 
ciągłe dorastanie,  ciągłe dojrzewanie osoby,  społeczeństwa,  naro
du. Miłość to nigdy nie jest coś stałego, to coś, co musi rosnąć. (...) 
Jeżeli tu ma być miłość, musi być dynamika, a gdzie jest dynamika, 
niestety bywa  i tak, że jest krzyż. Podjęcie krzyża, niesienie krzyża 
nie jest zaprzeczeniem  miłości,  lecz jest jej realizacją. Dlatego mo
żemy mówić o miłości do ojczyzny tam, gdzie był trud, gdzie była 
walka, gdzie była także i zatrata  ludzkiego życia. (...) Nie spotkali
śmy się tylko po to, żeby wspominać  i rozrzewniać się nad tym  co 
było, tylko patrząc w przyszłość, budować ją na wspaniałych  przy
kładach naszych poprzedników.  Musimy spoglądać na przyszłość, 
czując własną za nią odpowiedzialność. Nie możemy zwalać winy 
na kogoś innego. Mamy podejmować trudne zadania, mamy przyj
mować na siebie  krzyż." 

Po mszy wszyscy  udali  się ul. Daszyńskiego  w stronę  pomnika 

przy  Rynku.  Podczas  przemarszu  i przy  pomniku  grała  orkiestra 
Janusza Śmietany. Odbyły się dalsze uroczystości, podczas nich 
odczytano  tekst,  w  którym  przypomniano  drogę  polskiego  żo
łnierza  od  pierwszych  wieków  istnienia  państwowości  polskiej 
aż do drugiej wojny światowej, którą wielu z przybyłych  na  uro
czystości doskonale pamiętało. Pierwszy wielki triumf polskiego 
oręża miał miejsce w 972 roku pod Cedynią, gdzie wojska Mieszka 
I pokonały armię niemieckiego margrabiego Hodona. Dalej przy
pomniano  bitwy na Psim  Polu  (1109), pod Grunwaldem  (1410). 
Niestety  polska  historia  oprócz  wielkich,  spektakularnych  zwy
cięstw notuje także porażki  i lata, w których nasze państwo znik
nęło z mapy Europy. Najdłuższy taki okres to zabory, gdzie przez 
123  lata nasz kraj podzielony  był pomiędzy   Rosję, Prusy  i Au
strię.  Jednak  bohaterska  walka  narodu  polskiego  doprowadziła 
do odzyskania  niepodległości  w  1918 roku. W roku  1920 docho
dzi do wielkiej bitwy pod  Warszawą  z wojskami  sowieckimi,  bi
twy,  która  w pamięci  narodu  utrwaliła  się pod  nazwą  Cudu  nad 
Wisłą. Gdy  1 września  1939 roku  niemiecki  agresor  zaatakował 
nasz  kraj, a  17 września  dołączył  do  niego Związek  Radziecki, 
było jasne, że po raz kolejny polski naród będzie musiał  wznieść 
się na wyżyny  bohaterstwa  i heroizmu,  aby  odzyskać  niepodle
głość.  1 sierpnia  1944  roku  wybuchło  Powstanie  Warszawskie, 
które  utrzymało  się  przez  63  dni.  Poniosło  w  nim  śmierć  wielu 
młodych  ludzi, którzy próbowali walczyć z przeważającymi siła
mi niemieckiego  oręża. 

Kwiaty  od  żołnierzy  AK.  Fot.  W. Suchta 

Pod  pomnikiem  odbyła  się  uroczystość  słowno    muzyczna, 
mająca  na  celu  przypomnienie  tych  wszystkich  wydarzeń.  Na 
zakończenie delegacje: kół żołnierzy Armii Krajowej, marszałka 
sejmiku śląskiego, wojewody śląskiego, władz  samorządowych, 
duchowieństwa, organizacji kombatanckich, organizacji społeczno 
  politycznych,  przedsiębiorstw  i  zakładów  pracy,  ustrońskich 
szkół,  złożyły  wiązanki  kwiatów  pod  pomnikiem  ofiar  drugiej 
wojny światowej.  Łukasz  Matuszka 

Kwiaty złożyli  przedstawiciele  starostwa.  Fot.  W. Suchta  DZIESIĘĆ  PRZYKAZAŃ. Przykazanie X. Grafika, piórko. 
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KONIEC 
KŁOPOTÓW 

Około  80  km  od  Czeskiego 
Cieszyna na południe, w Beski
dzie  Morawskim  pod  górą  Ra
dhoszcz  leży  pięknie  położone 
stare miasteczko Rożnow Wiel
ka.  Atrakcją  tej  miejscowości 
jest  drewniany  skansen,  który 
założył w  1925 roku miejscowy 
malarz Bohumir Jaronek. Już po 
raz trzeci  spotykają się w  lipcu 
na plenerze rzeźbiarze z Beski
dów  Czech,  Słowacji  i  Polski. 
Imreza  nazywa  się  „Hejuv  no
zik".  17  lipca  w odbywającym 
się  po  raz  kolejny  spotkaniu 
uczestniczyło  23  rzeźbiarzy  w 
tym  jedyny  rzeźbiarz  z  Polski 
ustroniaic  Jan  Misiorz.  Plener 
odbywa  się  celem  upamiętnie
nia rocznicy śmierci miejscowe
go rzeźbiarza Jozefa Hej a. (jm) 

I n f o r m o w a l i ś my  j u ż o 
problemach  ustrońskiej  wy
twórni  wód  g a z o w a n y ch 
Czan to r i a,  zw iązanych z 
bakteriemi  coli  znaleziony
mi  w  ki lk u  bute lkach,  wy
produkowanych  5  i 6  l ipca. 
W  tej  chwili  wszystko  jest 
j u ż  w  porządku.  W  piątek, 
26  l ipca  ruszyła  p rodukc ja 
wody  minera lne j,  która z 
pewnym  poś l izg iem,  spo
wodowanym  c iąg łymi  ba
daniami,  zna jdu je się j uż  w 
sk lepach.  D e c y z ję o po
nownym  rozpoczęc iu  pro
dukcji  podjęła dyrektor  Po
w i a t o w e go  I n s p e k t o r a tu 
San i ta rnego  w  C ieszyn ie 
Teresa  Wałga,  po  wcze
śn ie jszych  w ie lokro tnych 
badaniach  źródła  „Budz i
g łód"  i całego  procesu  pro
dukcyjnego.  Wynika  z  tego, 
iż  spożywan ie  ust rońsk iej 
wody  jest  ca łkowic ie  bez
pieczne,  nie  grozi  późn ie j
szymi  powik łaniami  i  złym 
samopoczuc iem.  (mat) 

BACA  BAWIŁ 
W niedzielę,  25  lipca w ustrońskim  amfiteatrze wystąpił  „Ka

baret u Bacy" z Jeleśni w składzie: Adam  Wróbel,  Bożena  Tla
łka, Grzegorz  Gruszka.  Zespół  ubrany  był w tradycyjne,  kolo
rowe stroje polskich górali. Publiczność zapełniła amfiteatr w po
łowie, jednak w miarę trwania programu  liczba widzów  stopnio
wo się  zwiększała. 

Gwoździem  programu  były  góralskie  dowcipy,  czasem  dość 
sprośne,jednak  nie  wykraczające poza  granice  dobrego  smaku. 
Opowiadane były w gwarze góralskiej, jednak wszyscy  doskona
le je  rozumieli. Dotyczyły codzienności  górala, sytuacji, które go 
spotykają, oczywiście odpowiednio przerysowanych. Widzom  ze
branym  w  amfiteatrze  żarty  i opowiadania  przypadły  do  gustu, 
gdyż raz po raz słychać było gromki śmiech. Aby program  kaba
retu  nie był  zbyt  monotonny,  co chwilę  śpiewano  typowe  góral
skie przyśpiewki.  Grzegorz Gruszka  przygrywał na  kontrabasie, 
a Adam  Wróbel  i Bożena Tlałka na skrzypcach. „Kabaret u Bacy" 
zakończył swój występ po ponad półtorej godziny, jednak  licznie 
już zebranej publiczności  spędzony w amfiteatrze czas na pewno 
się nie dłużył.  (mat) 

Rozśmieszał  „Kabaret  u Bacy"  Fot. Ł.  Matuszka 
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Fot. W. Suchta 

CZERWONE  KAPELUSZE 
W  sobotnie  popołudnie  po 

raz  kolejny  reklamowano  w 
amfiteatrze  piwo.  Trzeba  po
wiedzieć,  że  reklamowano 
dość  nachalnie  i amatorsko. 
Ponownie  mierzono  w  pasie 
najgrubszych  mężczyzn.  W 
tym czasie ze sceny  opowiada
no lepsze i gorsze dowcipy. Po
wiedzmy szczerze  raczej gor
sze.  Całość  programu  to  skła
danka, w której można było po
dziwiać  kobiecy  zespół  mu
zyczny Red Hats czyli Czerwo
ne Kapelusze z Ostrawy.  Męż
czyźni  nie  mogli  się  zdecydo
wać  na  czym  bardziej  skupić 
uwagę  na urodzie występują
cych  Czeszek  czy  też  na  ich 
popisach muzycznych.  Przebo
j e światowego kalibru  wykony
wała Katarzyna Brygalska,  Na 
scenie  zjawiała  się  również 
Kapela  Podwórkowa  z  Kęt. 
Gwoździem  programu  było 

EKOLOGICZNYM SZLAKIEM 
W środę, 28  lipca ustroński  Miejski  Dom  Kultury  „Prażaków

ka" zaprosił dzieci spędzające wakacje w naszym mieście na wy
cieczkę szlakiem ekologicznym.  Punktualnie o godz. 9.00 wyru
szono  do  Domu  Wczasowego  „Leśnik".  Znajduje się  tam  stała 
wystawa  poświęcona  zwierzętom.  16 dzieci,  biorących  udział w 
wycieczce,  miało okazję zobaczyć  wypchane  okazy, rogi  i wiele 
innych  ciekawych  rzeczy.  Później  wraz  z  przewodnikiem,  któ
rym był jeden z miejscowych  leśników, wszyscy przeszli na trasę 
szlaku  ekologicznego.  Podczas  wędrówki  pokazano  dzieciom 
drzewa,  kwiaty  i roślinność  beskidzkich  lasów.  Wszyscy  uczest
nicy wycieczki, w Ustroniu Polanie, dostali posiłek  i herbatę. Oko
ło godziny  14.30 dzieci  z powrotem  wróciły pod budynek  Domu 
Kultury. Następnego dnia o godz  19.00 ustrońskiej młodzieży, w 
„Prażakówce",  zaprezentowała  się skoczowska grupa  muzyczna 
„Thefir" .  (mat) 

MOŻNA ZAKUPIĆ 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  posiada w sprzedaży  wszyst

kie wydawnictwa o naszym  mieście. Są to zarówno  publikowane 
przez Urząd Miejski  foldery  i przewodniki, jak  również  wydaw
nictwa historyczne, czego przykładem jest „Wybór źródeł do dzie
jów Ustronia", którego trzeci tom ukazał się ponad miesiąc temu. 
Jest  również do nabycia „Kalendarz Ustroński" oraz  „Pamiętnik 
Ustroński"  nr  10.  Można  zakupić  także  sporo  publikacji,  które 
ukazały  się  w  ubiegłych  latach.  Warto  nadmienić,  że  wszystkie 
wydawnictwa  są sprzedawane  w Muzeum  w cenie hurtowej. 

podnoszenie  beczki  piwa.  Do 
boju  z  beczką  stanął  jeden 
ustroniak,  który  przedstawił 
się jako  Pan  Darek.  Niestety 
poległ  w  boju.  (ws) 

Pan  Darek  z Ustronia w akcji. 
Fot. W. Suchta 



W ostatnim czasie do Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnic
twa w  Ustroniu  dzwoniło  wielu  zaniepokojonych  mieszkańców 
w sprawie psów wałęsających się po  okolicy. 

Psy  takie  możemy  podzielić  na  dwie  grupy.  Pierwsza  to  psy 
bezpańskie,  nie należące do nikogo,  lub też pozostawione  przez 
swych byłych właścicieli w naszym  mieście. Druga grupa to psy, 
które uciekły swoim  właścicielom  czy to z posesji, czy też dlate
go,  że  nie  były  wyprowadzane  na  smyczy.  Problemów  z  psami 
bezpańskimi  nie da się uniknąć, jednak  można  znacznie  ograni
czyć ucieczki  psów. Należy jednak  przestrzegać pewnych  zasad. 

Przede wszystkim  trzeba tak zabezpieczyć  swą  nieruchomość, 
by  pies  nie  mógł jej  opuśić.  Chodzi  o  to,  aby  nie  było  dziur  w 
płocie ani żadnych  luk, mogących ułatwić psu wyjście poza  teren 
domu. Po ewentualnej ucieczce psa  zrozpaczeni właściciele  szu
kają go na wiele możliwych  sposobów.  Pomóc w tym  może  spe
cjalny  znaczek  identyfikacyjny,  przyczepiany  do  obroży.  Ode
brać go można  w UM  i dzięki  niemu  łatwiej znaleźć  właściciela 
psa. Do obowiązków człowieka  należy  też wyprowadzanie  swe
go  pupila  na  smyczy.  Zwolnienie  psa  ze  smyczy  może  nastąpić 
tylko w miejscach mało uczęszczanych  przez  ludzi  i tylko w wy
padkach, gdy jego właściciel ma możliwość sprawowania  bezpo
średniej kontroli  nad jego zachowaniem. Całkowicie  zabronione 
jest wprowadzanie psów na tereny placów zabaw dla dzieci.  Inne 
obowiązki posiadacza czworonoga  to: posprzątanie po psie,  któ
ry zanieczyścił teren użytku publicznego, raz w roku  poddawanie 
psa przymusowemu  szczepieniu  ochronnemu  przeciwko  wście
kliźnie, po pojawieniu  się objawów wzbudzających  podejrzenie 
o  zachorowanie  na  chorobę  zakaźną,  mogącą  być  przenoszoną 
na ludzi, należy to zgłosić w administracji  lub w lecznicy  wetery
naryjnej. Psa takiego  należy  odosobnić  i uniemożliwić  do  niego 
dostęp innym osobom, psa, który skaleczył człowieka należy pod
dać  obserwacji. 

W sytuacji, gdy musimy pozbyć się psa  lub zlikwidować  ślepy 
miot,  powinniśmy  skorzystać  z możliwości  uśpienia  w  lecznicy 
weterynaryjnej. Przypominamy  także,  że w związku z  wykazem 
psów uznanych  za agresywne, właściciele  ras uznanych  za agre
sywne powinni  uzyskać zezwolenie w Urzędzie  Miasta. 

Zgodnie z artykułem  77 Kodeksu  Wykroczeń, za nie  zachowa
nie zwykłych  lub nakazanych  środków  ostrożności  przy  trzyma
niu  psa grozi  kara grzywny  lub nagany.  (mat) 

Fot. W. Suchta 

B O I S K O  J A K  N O W E 
Serdecznie  zapraszam  Boisko  zostało  odnowie

dzieci i młodzież z Ustronia  one  ze  środków  Miejskiej 
na  boisko  Zespołu  Szkół  Komis ji  Rozwiązywania 
Technicznych znajdujące się  Problemów  Alkoholowych, 
w Parku za Muzeum Hutnic  Dyrektor   ZST 
twa i Kuźnictwa.  Roman Tomica 

Panorama  Ustronia widziana z krzesełka kolejki na  Czantorię. 
Fot. W. Suchta 

RÓŻNORODNOŚĆ MOTYLI 
W  informacji „1200  chrząszczy",  z wystawy  odbywającej się 

w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  pominęliśmy  nazwisko  jed
nego z  wystawców. Większość motyli, które są  zaprezentowane, 
należy  do hobbysty    amatora Zbigniewa  Brzeziny,  ustroniaka, 
pracownika  „Celmy"  w Goleszowie.  Zapytany  o  to, w jaki  spo
sób zainteresował  się motylami  Z. Brzezina  odpowiedział: 

— Wszystko zaczęło się już w dzieciństwie, mogłem mieć wte
dy 17 lat Ojciec mego kolegi zbierał motyle, więc razem ze swym 
przyjacielem  również postanowiłem zainteresować się tą niety
pową  dziedziną.  Później   przyszło  wojsko  i nastąpiła  przerwa. 
Cały  zbiór   wziął  mój   brat ,  któr y  mieszka  obecnie  w  Bielsku. 
Gdzieś od około 15 lat zbieram motyle znowu, jednak takie zbie
ranie właściwe  zaczęło  się  pięć  lat  temu.  To wcześniejsze  było 
dosyć  chaotyczne,  w  tej  chwili  mam  dużo  fachowej   literatury . 
Dzięki niej  mogę odpowiednio oznaczać  motyle. 

Niestety  pan  Zbigniew  skarży  się na  to,  że  trudno zdobyć  do
brze  napisaną  książkę  na  temat  motyli.  W  Polsce  właściwie  nie 
wychodzą  książki napisane  przez naszych  rodaków,  więc  trzeba 
korzystać z tych  napisanych  przez Czechów,  Słowaków  i Niem
ców.  Dotyczą  one  motyli  Europy  Środkowej.  Dopiero  dwa  lata 
temu  wyszła książka napisana  przez polskiego autora  dotycząca 
motyli  dziennych. Znajdują się w niej wszystkie motyle  dotych
czas  zebrane  w  Polsce.  Każdy  motyl,  który  został  złapany,  jest 
tam  opisany.  Gorzej jest  z motylami  nocnymi,  gdyż nie  ma  nie
stety żadnych  polskich wydawnictw na ten  temat. 

Z. Brzezina najchętniej zbiera motyle podczas wyjazdów z żoną. 
Terenem jego łowów są Beskidy.  W tej chwili posiada już  ponad 
trzysta gatunków występujących na naszym  terenie.  Wszystkich 
okazów w posiadaniu  pana Zbigniewa jest o wiele, wiele więcej. 
Korzysta  on  ze specjalnej siateczki,  będącej jego  bronią  na  tym 
nietypowym  polowaniu.  Podczas  wyjazdów  bardzo  często  do
chodzi do złapania nowego okazu. Jeżeli jest on mały, to wystar
czy  go  lekko  ścisnąć, jednak  gdy jest  duży,  to  trzeba  go  zatruć. 
Należy wtedy dać specjalny zastrzyk z amoniaku. Następnie  mo
tyla umieszcza się na specjalnym, drewnianym rozpinadle, na któ

ron  się suszy. Trwa  to około tygodnia.  Po zdjęciu z  rozpina
nie  pozostało  już  nic  innego,  jak  specjalnymi  szpileczkami 

umieścić  motyla  w  gablocie.  Zbigniew  Brzezina  przyznaje,  że 
zbiór posiadany przez niego, choć jest okazały, to tylko kropla w 
morzu wszystkich gatunków występujących w Beskidach. W Pol
sce żyje około 6000 gatunków.  Długość życia motyli jest  bardzo 
zróżnicowana. Niektóre  latajątylko przez tydzień, a inne aż przez 
jedenaście  miesięcy. 

— Zbieranie  motyli  jest  bardzo  ciekawe.  Najbardziej   po
ciąga  mnie w  tym  różnorodność  gatunkowa.  Motyl e  dzienne 
można  odróżnić  bardzo  prosto, jednak z nocnymi  jest  wielki 
kłopot.  Może  być  10 motyli  nocnych,  któr e  na  pierwszy  rzut 
oka  wyglądają  jednakowo,  a  później   okazuje  się,  że  to  10  in
nych  gatunków.  Różnią  się  tylk o  drobnymi  szczegółami.  W 
odróżnieniu  ich pomaga  dobra  literatura ,  której   niestety  nie 
jest za dużo — mówi  etymolog  amator. 

Zbigniew  Brzezina  oprócz  zbierania  motyli  ma jeszcze  wiele 
innych  pasji.  Jedną  z  nich  jest  wędkarstwo.  Na  koncie  ma  już 
dorodne  szczupaki  i sumy.  Czasem  zdarza  się  tak,  że  udaje  mu 
się łączyć zbieranie  motyli  z jednoczesnym  łowieniem  ryb.  Inną 
pasjąjest filatelistyka, a konkretnie zbieranie znaczków z całego 
świata przedstawiających faunę.  Łukasz  Matuszka 
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Czy na  Równicy jesteśmy  skazani  na korki?  Fot. W. Suchta 

Tylko komunikacyjnym  horrorem  można  nazwać  to  co  dzieje 
się  na  Równicy  w  słoneczne  letnie  weekendy.  Trudno  tam  wje
chać, jeszcze trudniej zjechać. Samochody się wzajemnie bloku
ją,  tworzą  się korki   każdy  kierowca  chciałby  zaparkować,  nie
stety znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem. Co  prawda 
takich  weekendów  w  ciągu  roku jest  zaledwie  kilka,  ale  to  wy
starczy, by poważnie zastanowić się nad problemem. Zresztą zaj
muje się tym samorząd od  1990 roku. Podczas dyskusji  rozważa
no różne możliwości  rozwiązania problemu: całkowity zakaz ru
chu  samochodowego  na  Równicę,  zakaz  ruchu  przy  jednocze
snym  uruchomieniu  przewozów  np.  mikrobusami,  ograniczenie 
ruchu.  Swych  zwolenników  ma  też stanowisko,  że należy  pozo
stawić  wszystko  tak jak  dotychczas,  a w  te  najbardziej  „gorące 
weekendy"  nad  ruchem  i przejezdnością  drogi  powinna  czuwać 
straż miejska. Kilk a  lat temu nawet pojawiła się przy wjeździe na 
Równicę budka,  w której miano  pobierać  opłaty  za wjazd.  Oka
zało się jednak, że jest to droga publiczna  i nie można żądać opłaty 
za korzystanie  z niej. 

W  tym  roku  po  raz  pierwszy  wprowadzono  płatne  parkingi 
na  Równicy.  Wtedy  to również po raz pierwszy  powyżej  Czar
ciego  Kopyta,  a  przed  parkingami  przy  schronisku  pojawili 
się rogatkowi.  Przez drogę przeciągnięto  łańcuch,  który  dwóch 
panów  opuszczało  i  pozwalało  jechać  dalej,  oczywiście  za 
opłatą.  Po  kilkunastu  dniach  łańcuch  zniknął,  bo  też  takie 
pobieranie  rogatkowego  na drogach  publicznych  nie  do  koń
ca  jest  zgodne  z  prawem.  Później  miasto  rozpisało  przetarg 
na dzierżawę  parkingów na Równicy  i wygrała go firma  ochro
niarska  „Profespol".  Firma  ponownie  zaczęła  pobierać  opła
ty na  drodze  około  100 m  przed  schroniskiem  za  korzystanie 
z parkingu.  Po prostu  uznano,  że każdy  wjeżdżający na  Rów
nicę  skorzysta  z  parkingu.  Pobierano  więc  opłatę  za  coś  co 
można  by  nazwać  domniemanym  parkowaniem. 

—  Nie  można  pobierać  takich  opłat.  Każdy  ma  prawo 
do  poruszania  się  drogami  publicznymi  — stwierdza  kate
gorycznie  wicestarosta  Roman  Sanetra.  —  Powiatowy  Za
rząd  Dróg  otrzymał  dokumenty  zaopiniowane  przez  Ko
mendę  Wojewódzką  Policji  oraz  Zarząd  Miasta  Ustronia 
jak o  zarządzającego  tą  drogą.  Stanowisko  starostwa  jest 
takie:  Nie  negujemy  jakiegokolwiek  prawa  do  organizacji 
ruchu  przez  miasto  Ustroń,  do  pobierania  dochodów  z 
miejsc  parkingowych,  będziemy  jednak  zobowiązywali 
zarządzającego  tą  drogą  do  zapewnienia  przejezdności  w 
każdym  czasie    do  bezpłatnej   przejezdności.  Wspólnie  z 
Zarządem  Ustronia  będziemy  się  starać  zatwierdzić  taki e 
rozwiązanie,  któr e  wyglądałoby  w  praktyc e  następująco: 
Jest  na  dole  bramka.  Wjeżdżający  otrzymuj e  kart ę  par
kingową.  Przy  wyjeździe  płaci  w zależności  od  czasu,  któ
ry spędził  na  Równicy.  Jeżeli  wjeżdżający  twierdzi ,  że  nie 
będzie  parkować,  nie  otrzymuj e  kart y  i wjeżdża,  następ
nie  parkuj e  gdzieś,  karany  będzie  zgodnie  z  obowiązują
cymi  przepisami. 

Jak  wiadomo,  na  Równicy  są  też  bezpłatne  parkingi.  Proble
mem jest jak  pobierający opłaty  zachowywać  się będą  w stosun
ku do osób, które stwierdzą, że udają się na bezpłatny parking, a 
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taki jest  przy  Czarcim  Kopycie  i schronisku.  Może  też dojść  do 
sytuacji, że ktoś zadeklaruje,  iż udaje się na bezpłatny parking, a 
na górze nie będzie na tym parkingu miejsca. Wszystko to wyma
ga dodatkowych  ustaleń  i dobrej woli wszystkich  zainteresowa
nych.  Dla  turystów  chcących  wyjechać na  Równicę  najkorzyst
niejsze byłyby  proste,  przejrzyste  i jednolite  zasady  ruchu  i par
kowania. 

—  Należy  tutaj   definitywni e  stwierdzić,  że  główną  in
tencją  władz  miasta  było  zapewnienie  bezpieczeństwa  i 
porządku  dla  korzystających  z drogi  na  Równicę  — mówi 
zastępca  burmistrza  Ireneusz  Szarzeć.  Nowe  regulacje 
ustawowe  w  zakresie  prawa  o  ruchu  drogowym  umożli
wiaj ą  częściowe  ograniczenie  ruchu  w  przypadkach,  kie
dy zagrożone  jest  życie  lub zdrowie  ludzkie.  Nigdy  władze 
miasta  nie  chciały  pobierać  opłat  za  korzystanie  z  drogi 
publicznej,  ani  też  bogacić  się  pieniędzmi  za  parkowanie. 
Chodziło  o to, aby  umiejętnie  łącząc  bezpieczne  parkowa
nie  samochodów  na  górze  regulować  ruchem  w  sposób 
zapewniający  drożność  i  przejezdność  ulicy  Równica    a 
tym  samym  zapewniając  bezpieczeństwo  turystów. 

—  Taki  sposób  organizacji  ruchu  może  przynieść  tylk o 
korzyści  —  twierdzi  R.  Sanetra.  — W  końcu  ktoś  nad  tym 
zapanuje,  przy  czym  będzie  informacj a  na  dole,  czy  jest 
możliwość  zaparkowania.  Zapewnione  też  zostało  prawo 
do  bezpłatnego  poruszania  się  po  drodze  publicznej.  Jest 
jeszcze  inny  aspekt  tej   sprawy.  Miasto  Ustroń  przejęło  od 
powiatu  zarządzanie  drogami  powiatowymi.  Zarządzanie 
to  jest  niedofinansowane.  Utrzymani e  tych  dróg  i  potrze
by  remontowe  są  większe  niż  miasto  otrzymuj e  na  to  pie
niędzy.  W  ramach  porozumienia  zaproponowaliśmy  mia
stu  czerpanie  pożytku  z  tych  dróg  np.  z  reklam  w  pasie 
drogowym,  wykorzystania  tych  dróg  na  płatne  parking i 
tam  gdzie  jest  taka  możliwość. 

Pozostaje jeszcze problem  turystów, którzy nie będą się  stoso
wać  do  nowych  rozwiązań.  Można  zastosować  drastyczne  kary 
dla parkujących niezgodnie z ustalonymi zasadami. Nie ma prze
szkód,  by stosować  blokady,  wysokie  grzywny,  kierować  wnio
ski do kolegium. Nie wydaje się, żeby najlepszą promocją  regio
nu  było  stawianie  odwiedzających  Beskidy  w  weekendy  przed 
obliczem  wymiaru  sprawiedliwości.  Ludzie żyjący z turystyki w 
Ustroniu  bardziej życzyliby sobie, aby ruch na Równicę w końcu 
zorganizować  dobrze,  zgodnie  z  obowiązującym prawem  i  bez 
straszenia gości  karami. 

Zaproponowana  organizacja  ruchu  nie  rozwiąże  wszystkich 
problemów.  Turyści,  którzy  podczas  weekendu  na  Równicę 
nie  wjadą  gdyż  nie  będzie  miejsca  na  zaparkowanie  samo
chodu,  pozostaną  niezadowoleni,  a  to  najgorsza  reklama  dla 
Ustronia.  Z  kręgu  ekologów  usłyszałem  przed  paru  laty,  że 
najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  pozostawienie  drogi  samej 
sobie  i nie  przeprowadzanie  żadnych  remontów.  Po  kilku  la
tach  byłyby  takie  dziury,  że  jedynie  samochody  terenowe 
mogłyby  bez  uszczerbku  wjeżdżać  na  górę.  Ostatnio  jednak 
coraz  wiecej osób  skłania  się do  poglądu, że skoro  na  Równi
cę jest  droga,  należy  ją  udostępnić  turystom  w jak  najwięk
szym  stopniu,  przy  czym  najlepszym  rozwiązaniem  jest  bu
dowa  dużego  parkingu  mogącego  pomieścić  na  Równicy 
wszystkich  chętnych,  nawet  w najtłoczniejsze  weekendy. 

Wojsław  Suchta 

PARKING 

Na bezpłatnym  parkingu  bywa  pusto.  Fot.  W. Suchta 



Anna  Milewska.  Fot.  W.  Suchta 

FILMOWY SZPITAL 
Na spotkaniu z reżyserem Krzysztofem Zanussim podczas Gau

dę  Fest  obecna  była  również  Anna  Milewska,  aktorka  najbar
dziej  znana  ostatnio z telewizyjnego  serialu  „Złotopolscy".  Na 
początku zapytaliśmy więc aktorkę, czy zdarza się, że  ludzie wi
tają ją jako  panią  Złotopolską. 

— Tym  nazwiskiem  się  do mnie  nie  zwracają, ale  rozpoznają 
twarz,  a chwilę potem  łączą już  z postacią  filmową. Jest mi  bar
dzo  miło,  że  postać  ta  się przyjęła  i wtopiła  w krajobraz  polski. 
Film jest  podobno  odbierany  jako  typowo  polski.  Jest  wieś,  są 
plenery,  choć  wnętrza,  także  ze  Złotopolic,  ze  względów  tech
nicznych kręcimy w studio. Wydaje mi się, że ta produkcja znacz
nie  różni  się  od  seriali,  które  dotąd  oglądaliśmy,  zwłaszcza  od 
amerykańskich. Oczywiście zachowuje typowe cechy  telenowe
li , postacie są trochę przerysowane,  zbyt czarne, albo zbyt  białe. 
Tak jak  na przykład  moja   lekarka  z powołania,  pracująca z od
daniem  na  wsi.  Mam jednak  wrażenie,  że  twórcy  starają się  nie 
odchodzić zbyt daleko od realiów. Dla mnie samej aktorstwo jest 
zawodem  i ja jestem  zawodowcem  w tej dziedzinie, choć nie tyl
ko, bo wcześniej ukończyłam jeszcze  historię sztuki, której  zna
jomość  często pomaga mi w pracy. Aktorstwo jest  zawodem  jak 
każdy  inny.... no może, może troszeczkę nie taki  sam. 

— Co  pani  sądzi  o  festiwalu Gaudę  Fest? 
— Zostałam  zaproszona  przez  organizatorów  i jestem z tego 

powodu bardzo szczęśliwa. Wśród tak wspaniałej, miłej, serdecz
nej młodzieży, człowiek  się prostuje. Dzisiaj akurat mamy piękną 
pogodę, ale nawet przy deszczu, klimat tutaj jest bardzo ciepły. 

— A jak  się  pani  podoba  Ustroń? 
— Jest piękiiy. Znałam  to miasto już wcześniej, mieszkałam  w 

jednej z piramid  i nie mogłam  się napatrzeć  przez  okno. 
Wszystkie  festiwalowe projekcje od  kilku  lat odbywają  się  w 

sali kinowej Szpitala Reumatologicznego.  Zapytaliśmy  dyrekto
ra szpitala Mieczysława  Błahuta, jak układa się kilkuletnia wspó
łpraca z organizatorami  Gaudę  Fest. 

— Współpraca układa się dobrze, a uczestnicy  festiwalu już się 
przyzwyczaili,  że wszystkie  projekcje  filmów, spotkania  z  reży
serami, aktorami odbywają się u nas. Sami organizatorzy są  ludź
mi  odpowiedzialnymi.  Wcześniej  zgłaszają  potrzebę  wynajęcia 
sali, wymieniają  liczbę osób, która będzie się zajmować obsługą 
spotkań,  zostawiają po sobie  porządek. 

— Czy  dla szpitala  umiejscowienie  tu  filmowej  części  festi
walu  jest  korzystne? 

— Ta część Gaudę  Fest  istotna jest  nie tylko dla  festiwalu, ale 
także  dla  szpitala.  Proszę  pamiętać,  że  jesteśmy  placówką  za
mkniętą  i nasi pacjenci nie mają swobody w wychodzeniu  na ze
wnątrz. To co odbywa się w auli jest jakimś urozmaiceniem  życia 
szpitalnego. 

— Jakie  opinie słyszy  pan  od  pacjentów? 
— Nie  słyszałem  skaig,  wręcz przeciwnie,  pacjenci  chcą  żeby 

coś się działo w murach szpitala. Jest to szczególnie potrzebne w 
czasie weekendu, kiedy  liczba wizyt, zabiegów jest  ograniczona. 
Staramy  się  ożywić  aulę,  udostępniamy  ją  na  różnego  rodzaju 
pokazy. Firmy prezentują sprzęt do masażu, związany z  rehabili
tacją,  farmaceutyki,  z  których  pacjent  może  korzystać  bez  kon
sultacji z  lekarzem.  Monik a  Niemiec 

KONCERTY W NIEMCZECH 
Od  10  do  17  czerwca  chór z Ustronia  wraz z opiekunem, a 

zarazem  chórzystą  ks.  dr  Henrykiem  Czemborem,  był  na  wy
jeździe w Niemczech. Po około  18 godzinach dotarliśmy do pierw
szego etapu naszej podróży, do Bad  Krozingen. Część nas noco
wała  u rodzin  w Bad  Krozingen,  a część w ośrodku  w  Betbergu. 
Szybko  i przyjemnie mijał nam czas. W piątek do południa,  dzię
ki hojności burmistrza, mogliśmy  skorzystać  z termalnych  base
nów.  Po  obiedzie  spacerowaliśmy  oprowadzani  przez  miejsco
wego  księdza  po  części  uzdrowiskowej  Bad  Krozingen.  Przy 
okazji śpiewaliśmy  przed  różnymi  oddziałami  kliniki .  W  sobotę 
pojechaliśmy do Szwajcarii, do przygranicznego portowego mia
sta nad Renem, Bazylei. Wjeżdżając przez Ren do Bazylei, z okien 
autobusu,  zobaczyliśmy  obelisk  wyznaczający  miejsce,  w  któ
rym  schodzą  się  trzy  granice   niemiecka,  francuska  i szwajcar
ska. Zwiedziliśmy  tam  Münster   katedrę Kościoła  Ewangelicko 
  Reformowanego.  Bazylea  to miasto  z wieloma  zabytkami.  Na 
uwagę  zasługuje  renesansowy  ratusz,  starówka,  najstarszy  w 
Szwajcarii  uniwersytet  z 1460  r.,  zabytkowe  kościoły  i  liczne 
muzea.  Po całym  dniu spędzonym  w Bazylei wróciliśmy do  Bad 
Krozingen,  gdzie  wspólnie z gospodarzami  wieczorne  godziny 
upłynęły nam przy  grilu. 

W  niedzielę  do  południa  uczestniczyliśmy  w  nabożeństwie, 
podczas  którego  dr  H.  Czembor  wygłosił  kazanie.  Wieczorem 
koncertowaliśmy  w strojach  cieszyńskich.  Podczas koncertu  ks. 
dr H. Czembor  opowiedział  słuchaczom  o naszej Parafii. 

Rano  w  poniedziałek  wyjechaliśmy  do  Gundelfingen.  Tutaj 
również zostaliśmy  podzieleni  na dwie grupy  nocującą w Gun
delfingen  i Denzlingen. Gundelfingen gościło nas przez dwa dni. 
Pierwszego  dnia  byliśmy  przyjmowani  w  ratuszu  przez  burmi
strza, zwiedziliśmy nowoczesne Centrum Seniora dla  130 miesz
kańców. W centrum jest około 60 mieszkań, w których  pensjona
riusze mogą sami prowadzić „własne gospodarstwo" korzystając 
jedynie w razie potrzeby z opieki medycznej. Dla osób  wymaga
jących  stałej  opieki  jest  50  miejsc.  Również  tam  dla  mieszkań
ców zostawiliśmy dźwięki naszych pieśni. Z Gundelfingen poje
chaliśmy w góry do Alzacji we Francji. W pobliżu Comar na far
mie  restauracji  „Rotherbrunner" zjedliśmy obiad. Na spacer  po 
górach  zostało nam niewiele czasu, około 20 minut.  Musieliśmy 
wracać, ponieważ wieczorem czekał nas kolejny koncert w Gun
delfingen  i spotkanie z gospodarzami  w  sali  parafialnej.  Środa 
była ostatnim  dniem  naszego  pobytu. 

Następnego dnia rankiem mieliśmy spotkanie z burmistrzem, a 
potem  pojechaliśmy do Schwarzwaldu.  W drodze powrotnej zo
baczyliśmy  jeszcze  barokowy  kościół z XVII I  wieku  St.  Peter. 
Oczywiście mieliśmy też czas na drobne zakupy. Wieczorem  nasz 
pobyt zakończyliśmy  koncertem  w Denzlingen, w czwartek  wy
jechaliśmy  w drogę  powrotną  do  Ustronia.  Szczęśliwie  wrócili
śmy do  naszych  domów.  Zofia  Bojda 

SOLARlüm 

n o w o s c ! ! ! 
tuba  opalająca 
studio  fryzjerski e 
masaż  leczniczy 

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! 
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Fot. W.  Suchta 

S K Ó R K O W E  O B R A Z Y 
10 lipca w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa odbył się wernisaż 

wystawy  mozaik  ze skór  oraz gobelinów.  Na  wernisażu  zjawiło 
się wielu przyjaciół artystów, gości  i miłośników  sztuki. 

Na wystawie, która potrwa do końca wakacji zgromadzono pra
ce Józefy PreinI , Elżbiety  Sworzeniowskiej   oraz Józefa  Puta. 
Wszyscy  pracowali  kiedyś  w pracowni  plastycznej  projektowa
nia  obuwia  przy  zakładach  obuwniczych  w  Chełmku.  Mozaiki 
tworzone są z olbrzymiej  ilości malutkich skrawków skóry o róż
nym  kolorycie.  Do najczęściej przewijających się motywów  na
leżą martwe natury, kosmosy czyli bukiety kwiatów,  ikony. Wiele 
mozaik  przypomina  znane obrazy, jest więc kopia obrazu  jasno
górskiego, oraz wiele  innych madonn. Na początku wystawy  fu
rorę  robiła  mozaika  z wizerunkiem  papieża,  ponieważ  wszyscy 
zwiedzający  byli  jeszcze  pod  wpływem  ostatniej  pielgrzymki. 
Józef  Put  specjalizuje się w  gobelinach,  które  na  pierwszy  rzut 
oka absolutnie  nie wyglądają na zrobione z małych,  skórzanych 
rzemyków.  Wielu  zwiedzających  wystawę  nie  dowierza  temu, 
dopiero  po  zbliżeniu  się  do  gobelinu  okazuje  się,  że  to  jednak 
skóra. Cała wystawa robi wrażenie bardzo  oryginalnej. 

Najwięcej  prac jest  autorstwa  Józefy  Preinl.  Jeszcze  podczas 
pracy  w zakładach  w Chełmku  przygotowywała  ona  obuwie  do 
film u  Jerzego  Kawalerowicza  „Faraon".  Często  w  swoich  pra
cach  przedstawia  ona  zwierzęta,  ponieważ  boli ją  to,  że  są  one 
często bezmyślnie  zabijane, tylko  i wyłącznie dla  ludzkiej  satys
fakcji. 

Jedną mozaikę  tworzy  się około dwóch,  trzech  miesięcy.  Cza
sem trzeba wszystko powtarzać, gdy przy  innym świetle  wszyst
ko wydaje się mniej atrakcyjne. Część czasem  się odrywa  i two
rzy  na  nowo,  aby  uzyskać  odpowiedni  efekt.  Wszyscy  artyści 
tworzą już od około 25  lat. Józefa Preinl  i Elżbieta  Sworzeniow
ska wystawiają swoje dzieła po raz pierwszy, w  przeciwieństwie 
do Józefa Puta, którego gobeliny gościły już nawet na wystawach 
zagranicznych.  (mat) 

Fot. W.  Suchta 
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INFORMACJA 
Wydział Promocji  i Ochrony Zdrowia Starostwa  Powiatowego 

w Cieszynie  informuje mieszkańców  powiatu  cieszyńskiego,  że 
od  2  sierpnia  rozpoczyna  wydawanie  emblematów  (znaczków  i 
legitymacji) uprawnionym  kierowcom   inwalidom.  Emblematy 
otrzymają wszystkie  osoby zaliczone do  I grupy  inwalidów  oraz 
inwalidzi grupy II  i II I  jeżeli  inwalidztwo spowodowane jest uszko
dzeniem narządu ruchu (należy okazać odpowiednie  zaświadcze
nie z przychodni,  chyba,  że jest  to oczywiste).  Znaczki  i legity
macje wydawane będą  tylko na samochody osobowe  i nie  wyko
rzystywane w celach zarobkowych  w Wydziale Promocji  i Ochro
ny  Zdrowia  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,  przy  ul.  Bo
breckiej 29, pok. 210 (drugie piętro) we wtorek od 8.00 do  16.00, 
w poniedziałek,  środę,  czwartek  i piątek od  7.30  do  15.30.  Przy 
odbiorze  emblematów  należy  okazać:  dowód  osobisty,  dowód 
rejestracyjny samochodu, aktualne zaświadczenie komisji  lekar
skiej ds.  inwalidztwa  i zatrudnienia  (KIZ) o zaliczeniu  do jednej 
z  grup  inwalidów,  prawo jazdy.  Więcej  informacji  można  uzy
skać pod  numerem  telefonu: 8510444  wew.  113. 

UDANA  KOLONIA 
Wakacje w  pełni, jednak  nie  wszystkie  dzieci  mogą  uczestni

czyć  w  zorganizowanych  formach  letniego  wypoczynku.  Tym 
bardziej cieszy więc  fakt, że wzorem  lat ubiegłych  Fundacja św. 
Antoniego przy pomocy sponsorów  ludzi często  bezimiennych, 
lecz  otwartych  na  potrzeby  innych,  mogła  przygotować  wypo
czynek dla 54 ustrońskich dzieci. Kolonie ppdzielone na dwa tur
nusy  zorganizowano  w  lipcu  w  Soli  koło  Żywca.  Dzieci  miały 
zapewnioną  całodobową  opiekę wykwalifikowanych  opiekunów, 
bardzo dobre wyżywienie  i niemało atrakcji. Wróciły więc  zdro
we, wypoczęte  i zadowolone. Uśmiech dzieci to niewątpliwie dla 
organizatorów  wielka  radość  i zadowolenie. 

Poczuwam  się  do  miłego  obowiązku  podziękować  wszyst
kim ,  którzy  przyczynili  się  do  zorganizowania  kolonii ,  pra
cownikom  socjalnym oraz sponsorom   szczególnie  Miejskiej 
Komisj i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Ustro
niu i firmi e  „Transkom" .  Wyrazy  wdzięczności  kieruj ę  do 
prezesa fundacji Pana Tadeusza  Browińskiego, któr y cały czas 
czuwał  nad  właściwą  realizacją  chlubnego  przedsięwzięcia. 

Kierowni k Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ustroniu 
Zdzisław  Dziendziel 

WAKACYJNA  OFERTA!!! 

5  emisji  reklamy 
4,3  cm x 4 c m 
kosztuje  teraz 
1QO  z ł 

(oszczędzasz 41 zł) 
Zapraszamy do redakcji 

„Gazety  Ustrońskiej" 
od poniedziałku do piątku 

od 8.00 do  16.00 
tel. 8543467 

.4,3  cm. 

M I E J S C E  N A 
T W O J Ą  R E K L A M Ę 



kiem przy ul. Daszyńskiego 20. 
Wszystko  w  nim  wydaje  się 
być  oryginalne  i  nietypowe  
duże, jasnozielone,  sercowate
go kształtu  liście, długie nawet 
do  30  cm  „fasolowate"  strąki 
zwisające z gałęzi prawie przez 
cały  rok,  piękne  i  ozdobne 
kwiaty, swoim kształtem  przy
pominające znane  z  kwiaciar
ni  storczyki.  Jest  to  surmia 
zwyczajna, zwana także surmią 
bignoniowąlub katalpą. Jej oj
czyzną są  południowowschod
nie rejony Ameryki  Północnej, 
gdzie  rośnie  w  nizinnych  la
sach,  wzdłuż  rzek  i  strumieni. 
Drzewo  to  dorasta  do  15    20 
m wysokości, ma szeroką  i ni
sko osadzoną koronę. Najefek
towniejsza jest  kwitnąca  sur
mia   duże, białe kwiaty  z fio
letowymi  i  żółtymi  pasami  i 
plamkami  wewnątrz,  poja
wiają  się  zazwyczaj  w  lipcu 
(w  tym  roku  kwitł y  od  końca 
czerwca  do  połowy  lipca), 
tworząc  luźne  kwiatostany 
podobne  do  kwiatostanów 
kasztanowców. 

Surmia jest drzewem  bardzo 
dekoracyjnym  praktycznie  o 
każdej porze roku (o czym sam 
każdy może się przekonać) i co 
istotne    polecanym  do  nasa
dzeń  w  miastach, jako  odpor
ne na zanieczyszczenia  powie
trza. Żałować  chyba tylko  wy
pada, że opisane wyżej drzewo 
to zdaje się jedyny  przedstawi
ciel  tego gatunku w  Ustroniu. 

Również z Ameryki  Północ
nej,  ze  wschodnich  regionów 
Stanów  Zjednoczonych,  po
chodzi tulipanowiec  amerykań
ski, którego przedstawiciel  ro
śnie  naprzeciw  dawnego  bu

Surmia. 

dynku parafialnego na PI. Kot
schego, w „resztkach"  pozosta
łych po starym ogrodzie.  Drze
wo  to  w  swojej  ojczyźnie  do
rasta  nawet  do  60  m  wysoko
ści.  Liście  tulipanowca  mają 
bardzo charakterystyczny  i ory
ginalny  kształt  przypominają
cy  lirę.  Liście  są  jasnozielone 
wiosną  i latem, a jesienią  prze
barwiają się na kolor  złocisto
żółty  lub  pomarańczowawy. 
Kwiaty,  niepozorne  i  z  dala 
trudne  do dostrzeżenia  pośród 
liści,  wyglądają niczym  kwia
ty tulipana  (kwitną  w  czerwcu 
i  lipcu).  Płatki  kwiatów  są  żó
łtawozielone  na  zewnątrz  z 
pomarańczową  plamą,  pełnią
cą  rolę  powabni    przywabia 
owady zapylające. Właśnie  od 
kształtu  liści  i kwiatów  nadano 
temu  gatunkowi  jego  łacińską 

Fot. A.  Dorda 

nazwę  Liriodendron  tulipife
ra.  Tulipanowce  szczególnie 
efektownie  wyglądają  rosnąc 
pojedynczo, mając sporo miej
sca  do  rozrostu  szerokiej  za
zwyczaj korony. Niestety siew
ki  i młode  okazy  są  wrażliwe 
na mrozy, dlatego zapewne  tu
lipanowce  należą  do  raczej 
rzadko  spotykanych  u  nas 
drzew.  W  Ustroniu  rośnie  bo
daj jeszcze  jeden  niewielkich 
rozmiarów  tul ipanowiec  w 
ogrodzie przy ul. Mickiewicza. 

Surmia  i  tul ipanowiec  to 
nie  jedyne  drzewa  gatun
ków  egzo t ycznych,  zwa
nych  także  egzotami,  które 
wros ły  w  nasz  us t roński 
krajobraz.  Do  innych  egzo
tów  j e s z c ze  na  ł amach 
„Ustrońskie j"  powrócimy. 

Aleksander   Dorda 

Większość  z  nas  potrafi  za
pewne rozpoznać dąb, lipę, je
sion,  grab,  świerk,  sosnę,  buk 
czy  brzozę    to  przecież  drze
wa  nasze,  rodzime.  Gorzej  z 
naszą  wiedzą,  gdy  napotkamy 
drzewa o nietypowych  liściach, 
pniach  lub  kwiatach,  czyli 
drzewa  pochodzące  z  innych 
krajów  i  stref  klimatycznych. 

Tulipanowiec.  Fot. A.  Dorda 

Są  wśród  nich  wyjątki    drze
wa gatunków sadzonych w na
szym kraju od wielu  lat  i zado
mowionych zarówno w przyro
dzie, jak  w  naszej  świadomo
ści.  Przykładem  choćby  kasz
tanowce    drzewa,  o  których 
można  powiedzieć:  „obce,  ale 
już  nasze". 

Dziś  chciałbym  zwrócić 
uwagę Czytelników na dwa  in
teresujące  i  godne  poznania 
gatunki  drzew,  których  tylko 
pojedynczy  przedstawiciele 
rosną  na terenie  Ustronia. 

Wiele  osób  zwróciło  być 
może  uwagę  na  niewielkie 
drzewo  rosnące  przed  budyn

W  sobotę,  24  lipca  przedstawiciele  Sanepidu  wspólnie  z  pra
cownikiem  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu  i funkcjonariuszami 
ustrońskiej  straży  miejskiej  kontrolowali  ogródki  letnie  i  bary 
piwne.  Za  nieprzestrzeganie  przepisów  sanitarnych  i  nieporzą
dek  wokół  lokali  ukarano  6  właścicieli  na  łączną  sumę  500  zł. 
Dzień  później  strażnicy  miejscy  musieli  upomnieć  właściciela 

B R U D N O  W  B A R A C H 
jednego z ogródków piwnych przy ul. A. Brody, ponieważ na jego 
terenie  panował  bałagan.  W  niedzielę  kontynuowano  kontrole  z 
Sanepidem  i znowu  wypisywano  mandaty. Z  tych  samych  powo
dów co w sobotę ukarano 3 właścicieli  lokali na łączną sumę 200 zł. 

Sądząc po wynikach  kontroli  pijamy piwo  i posilamy się w  lo
kalach  i ogródkach,  w  których  grozi  nam  zetknięcie  się z  brudem 
i bakteriami. Zwłaszcza w czasie upałów niefrasobliwość prowa
dzących  bary  i ogródki,  może nas narazić  na kłopoty.  A  ich  lek
ceważenie klienta przybiera czasem  zastraszającą formę. W jed
nym z barów, gdzie nie było odpowiednich  warunków,  zezwolo
no na sprzedaż  piwa  wyłącznie w plastikowych  kubkach.  Piwo
sze,  wiadomo,  z plastiku  pić  nie  lubią, więc  zwracali  uwagę,  że 
woleliby szklanki. Właściciel przyznał im rację. Zorganizował wia
dro, w którym od początku do końca mył wszystkie kufle,  (mn) 

Na  zdjęciu  powyżej  Ewa  Glajc jedna  z dwóch  reprezentantek 
Ustronia  na wybory  Miss  Wakacji  '99.  Ma  170 cm  wzrostu,  a jej 
wymiary to 896289. Ewa od urodzenia związana jest z Ustroniem, 
ukończyła  tu  Szkołę  Podstawową  Nr  1, a  obecnie  uczęszcza  do 
Zespołu Szkół Technicznych w naszym mieście.  Interesuje się mu
zyką, sportem  i projektowaniem mody. Aktualnie pracuje w zawo
dzie fiyzjerskim. Za obie dziewczyny (patrz str. 16) trzymać będzie
my kciuki 8 sierpnia, w niedzielę, początek o 15.30.  Fot. W. Suchta 
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Fot. W.  Suchta 

NA MAŁE BRAMKI 
24  lipca na bocznym  boisku stadionu  Kuźni  Ustroń  odbył się I 

Turniej Piłki Nożnej „Summer Cup Ustroń'99". Grano na mniej
szych boiskach  z bramkami do piłki ręcznej, a zespoły  liczyły  po 
pięciu  graczy.  Wszystko  odbyło  się  za  sprawą  trzech  młodych, 
jeszcze  uczących się ustroniaków:  Marcina  Hołubowicza   stu
denta  prawa  w  Warszawie,  Grzegorza  Matuszka    studenta 
Wyższej Szkoły Bankowości  i Finansów w Bielsku  Białej i Da
wida  Szpaka   ucznia  szkoły  średniej. 

— Sam  pomysł zorganizowania  turnieju  wynikł  trochę z  nu
dów  — mówi  M.  Hołubowicz.  — Graliśmy  w  piłkę  na  boisku 
przy  Szkole  Podstawowej  nr  1.  Pierwszą  myślą  było  robienie 
turnieju właśnie  tam. Rozmawialiśmy  z kolegami  i oni  mówili, 
że wiele lepiej grać na  trawie. W sumie na organizację  pozosta
ło bardzo mało czasu  wszystko zrobiliśmy przez dwa  miesiące, 
a  przecież  w  tym  czasie  mieliśmy  sesje  na  uczelniach, a ci  co 
chodzą  do szkoły koniec roku. Praktycznie więc  przygotowania 
to  ostatni  miesiąc. Jest  to  turniej  otwarty  dla  wszystkich.  Po
czątkowo  rozważaliśmy  taki  punkt  regulaminu,  aby  mogło  w 
drużynie grać tylko trzech zawodników  trenujących  piłkę  noż
ną  w  klubach.  Doszliśmy  jednak  do  wniosku,  że  nie  jesteśmy 
tego  w  stanie  sprawdzić  w  drużynach  spoza  naszego  regionu. 
Generalnie  taki  otwarty  charakter  turnieju  sprawdził  się i w 
przyszłym  roku  planujemy  podobną  imprezę.  Dziś już  wiemy, 
że przygotowania  należy rozpocząć wiele wcześniej. W tym  roku 
korzystaliśmy z pomocy  doświadczonych  kolegów,  którzy  or
ganizują  turnieje koszykówki  na  asfalcie  „Beton". 

— W  Urzędzie  Miasta  pani Grażyna  Winiarska  powiedzia
ła nam, że najlepiej będzie gdy udamy się do sponsorów, zresz
tą  sama  zasugerowała,  do  których  — mówi  D.  Szpak.  — Co
dziennie  rano  wyjeżdżaliśmy,  by załatwiać  nagrody  i pienią
dze  od  sponsorów.  Okazało  się,  że  wiele  osób  bardzo  przy
chylnie  traktowało  nasze  prośby, od  razu  zgadzali  się na  po
moc, ale zdarzył  się  i taki  przypadek,  że po usłyszeniu,  iż  bę
dzie  to  turniej  piłki  nożnej  jeden  pan  nie  chciał  z  nami  roz
mawiać.  Po  prostu  nas  wyproszono.  Generalnie  w  trójkę  po
stanowiliśmy  zrobić  ten  turniej, ale trudno  byłoby  bez  pomocy 
kolegów z tzw. podwórka, czy chłopaków  robiących  „Betony". 

Turniej rozpoczęto o godzinie 9.00 i grano do  16.45. na dwóch 

Fot. W. Suchta 
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boiskach  rywalizowały  drużyny o egzotycznych  i malowniczych 
nazwach. Do rywalizacji stanęło siedem zespołów z naszego mia
sta: Jamajka, Dziadki, Nieznani, Zein  Kleine Jagermeister,  Poni
wiec,  Drużyna  Marzeń  i Luz  Brothers. 

—  Do 20  lipca  można  było  zgłaszać  drużyny  do  udziału  w 
turnieju  — mówi G. Matuszek. — W  sumie zgłoszeń  otrzyma
liśmy  18, jednak  wystartowało  16 zespołów. 

16 drużyn  podzielono  na cztery  grupy, w których  grano  syste
mem  każdy  z  każdym.  Dwie  najlepsze  drużyny  z grup  awanso
wały  do  ćwierćfinałów.  Z  siedmiu  ustrońskich  zespołów  udało 
się  to  zaledwie  Drużynie  Marzeń  i Luz  Brothers.  Niestety  obie 
przegrały  swe  ćwierćfinałowe  pojedynki.  W  półfinałach  Gole
szowianie pokonali Canarinios Zamarski 2:0, a FC Giszowiec wy
grał  1:0 z Głębczanami.  W  meczu  o trzecie  miejsce  Głębczanie 
wygrali  2:1 z Canarinios.  Przed  finałem  poprosiłem  kapitanów 
dwóch  najlepszych drużyn  o krótkie  wypowiedzi: 

— Przeczytaliśmy  o  tym  turnieju  w  Głosie Ziemi  Cieszyń
skiej i tak  tu się znaleźliśmy — mówi kapitan Goleszowian  Mar
cin  Cieślar.  —  Pierwszy  mecz  co  prawda  przegraliśmy,  ale 
teraz  wszystko  układa  się po naszej  myśli. Wszyscy  gramy  w 
„Cklasie"  w Olimpii  Goleszów.  Chciałbym  podkreślić  dobrą 
organizację. Wszystko  przebiega  zgodnie z planem, nie ma  ja
kichś zbędnych  problemów. Za  rok też postaramy się tu  zagrać. 

— Będzie ciężko — twierdził  natomiast  kapitan drużyny z Gi
szowca Czesław  Palowski  — Z tego co słyszałem  naszym  prze
ciwnikiem  będzie zespół złożony z zawodników  aktualnie  tre
nujących. Mimo  wszystko  postaramy  się o  niespodziankę. 

Mecz finałowy był zacięty  i emocjonujący, pomimo że nie padła 

Radość  zwycięzców.  Fot.  W.  Suchta 

ani jedna bramka. Jednak sytuacji podbramkowych  nie brakowało. 
Piłkarze z Giszowca groźnie kontratakowali  bardziej skupiając się 
na obronie. Goleszowianie z pasją atakowali. Również w dogrywce 
nie udało się strzelić bramki. O wszystkim decydowały rzuty karne. 
W pierwszej serii strzelało po trzech zawodników  i wszyscy zapisa
li na swym koncie celne uderzenia. Dopiero rzuty dodatkowe wyło
niły zwycięzcę turnieju, któiym została drużyna FC Giszowiec. 

— Cieszymy  się, że  przyjechaliśmy  grać  — twierdzi  Cz.  Pa
lowski  — Trafiliśmy  tu  dość  przypadkowo   o  turnieju  prze
czytałem  afisz, gdy  byłem  w  Ustroniu  odwiedzić  syna  na  ko
loniach.  Zresztą  w  Ustroniu  jesteśmy  dość  często.  Sam  tur
niej  był  dobrze  zorganizowany, a przeciwnicy  wymagający. 
W  naszej  drużynie  nie  ma  ani  jednego  piłkarza  trenującego 
aktualnie  futbol. Wszyscy  pracujemy  na  kopalni  Staszic.  Na 
hali gramy  w piłkę ze sobą  już piętnaście  lat. Średnia  wieku  u 
nas  to  ponad  30  lat.  Zgrani  jesteśmy,  ale  bez  zawodowców. 
Niektórzy  z nas kiedyś grali, ale na  niższym  poziomie   raczej 
Aklasa. Jesteśmy  jednak  zgrani. Okazało  się że  wygraliśmy, 
a  to  chyba  dlatego,  że jest  to  całkiem  inne  granie  niż  na  du
żym  boisku. Tu  trzeba  grać  trochę  inaczej. 

Mimo wszystko dziwi przegrana ustrońskich zespołów, a grali w 
nich piłkarze pierwszego składu Kuźni Ustroń, trenujący juniorzy. 

— Jako  gospodarze  nie  mogliśmy  przecież  wygrać  pierw
szego  turnieju  —  tłumaczy  G.  Matuszek.  —  Mówiąc  poważ
nie,  to  chyba  przeciwnicy  byli  lepsi.  Atmosfera  była  dobra, 
ale jak  to  przy  tego  rodzaju  turniejach, gdzie  ludzie  emocjo
nują  się, jest sporo walki, dochodzi do drobnych  utarczek  sło
nych.  Szczęśliwie  na  naszym  turnieju  nie  było  większych 
zgrzytów.  Chyba  cały  turniej  zorganizowaliśmy  dobrze  sko
ro  niektóre  drużyny  deklarowały  już  dziś  udział  za  rok. 

Wojsław  Suchta 
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UL, RÓWNICA , WIDZOWIE!! ! 
14 sierpnia na Równicy  odbędzie  się  IV  edycja  Festiwalu 

Muzyki  i Przyrody  „Tam gdzie biją źródła". Ze  względów 
organizacyjnych  12 i 13 sierpnia będzie utrudniony  wyjazd na 

Równicę, a  14 sierpnia nastąpi pełna blokada  drogi.  Osoby 
posiadające stałe, bądź czasowe  zameldowanie  otrzymają  w 

Urzędzie Miejskim, pokój 2 (od  10.08.99), 
stosowne przepustki  na czas zamknięcia  drogi. 

Na  temat przewozu  widzów na Festiwal  ukaże  się 
precyzyjny komunikat w następnym numerze  GU. 

Z góry przepraszamy  wszystkich  za  utrudnienia 
.  w poruszaniu  się ulicą Równica w czasie  trwania  imprezy  , 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
43  450  Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza  do złożenia  ofert w przetaigu  nieograniczonym na: 
Wyposażenie  pomieszczeń  Gimnazjum  Nr  1 w Ustroniu 

termi n  realizacji  zamówienia:  20.08.1999 r. 
Zakres  rzeczowy  zamówienia: 

Zamówienie  polega  na:  kompleksowym  wyposażeniu  sekre
tariatu,  gabinetu  dyrektora  oraz pokoju  nauczycielskiego. 
Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w siedzibie  zamawiającego w  Wy
dziale  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami  (pokój nr 33) w go
dzinach od 8.00 do 15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, należy  złożyć w sie
dzibie  zamawiającego w terminie  do 9.08.1999  r. do godz. 

Koperta  powinna  być odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  Wyposażenie  pomieszczeń  Gimnazjum. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami  jest: 
inż.  Ireneusz  Staniek  (tel.  8542609). 
Otwarci e  ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali se
syjnej (pok.  24) w dniu  9.08.1999  r. o godz.  14.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy : 
 nie  zostali  wykluczeni  na podstawie  art.  19 i art. 22 ust. 7; 
  spełniają  wymagania  art. 22 ust. 2 Ustawy o  zamówieniach 
publicznych. 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
43  450  Ustroń ul. Rynek 1 

zaprasza  do złożenia ofert w przetargu  nieograniczonym na: 
Modernizację  instalacji  centralnego  ogrzewania 

i stacji  wymienników  ciepła, 
termi n  realizacji  zamówienia:  30.09.1999 r. 

Zakres  rzeczowy  zamówienia: 
Zamówienie  polega  na:  modernizacji  instalacji  centralnego 
ogrzewania  polegającej na rozdzieleniu  systemu  ogrzewania 
poszczególnych  części  budynku  oraz modernizacji  istniejącej 
stacji wymienników  ciepła. 
Formularze  zawierające  informacje o warunkach  zamówienia 
można odebrać osobiście w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr 33)  w godzinach od 
8.00 do 15.00  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę,  zawierającą ofertę, należy  złożyć w sie
dzibie  zamawiającego w terminie do 13.08.1999  r. do  godz. 
11.00. 
Koperta  powinna  być odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg    modernizacji)  c.o. MD K  „Prażakówka" . 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami  jest: 
mgr  inż.  Janina  Korcz  (teł.  8542609). 
Otwarci e  ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali se
syjnej (pok.  24) w dniu  13.08.1999  r. o godz.  14.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy : 
 nie zostali  wykluczeni  na podstawie  art.  19 i art. 22 ust. 7; 
  spełniają  wymagania  art. 22 ust. 2 Ustawy o  zamówieniach 
publicznych. 

Można  piechotą...  Fot.  W.  Suchta 

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Ustroniu  Hermanicach 
składającej się z dwóch  parcel  pgr 380/63  i 380/62 o łącznej 

powierzchni  885  m2. Parcela 380/63  zabudowana jest  pawilonem 
handlowym. Nieruchomość  stanowi  własność gminy  Ustroń, 

zapisanej w księdze wieczystej 53853 Sądu Rejonowego w Cieszy
nie wydział V ksiąg wieczystych. Zgodnie z planem  ogólnym 

zagospodarowania  przestrzennego  miasta Ustronia w/w  parcele 
przeznaczone są pod  zabudowę jednorodzinną  wraz z usługami. 

Ustala się cenę wywoławczą  nieruchomości  z zabudowaniami w wy
sokości  40.642 zł. 
Ustala się minimalną  wysokość  postąpienia  1000 zł. 
Warunkiem  przystąpienia do  przetargu  jest  wpłata  wadium w wyso
kości  8.100 zł przelewem  na konto  Urzędu  Miejskiego w Ustroniu w 
Banku  Śląskim  oddział  Ustroń  nr  konta  1050 i 096102507308  na 5 
dni  przed wyznaczonym  przetargiem. 
Publiczny  przetarg ustny odbędzie  się  18 sierpnia  1999 r. w Sali Se
syjnej Urzędu  Miasta w Ustroniu  pok. 24. o godz.  10.00. 
Wadium  wpłacone  przez osobę,  która wygrała przetarg zostanie  zali
czone na poczet ceny nabycia  nieruchomości. 
Wadium  wpłacone przez oferentów, którzy  nie wygrali  przetargu  zo
stanie zwrócone  w terminie  do trzech  dni  po  przetargu. 
Wadium  przepada  na rzecz  sprzedawcy,  jeżeli  osoba,  która  wygrała 
przetarg  uchyli  się od zawarcia  umowy  notarialnej w wyznaczonym 
przez gminę  terminie. 
Koszty  umowy notarialnej ponosi  nabywca. 
Cena nieruchomości  sprzedawanej podlega zapłacie nie później niż w 
dniu  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. 
Organizator  przetargu  może bez podania  przyczyn: 
1. do chwili  rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego  przeprowadzenia, 
2. odstąpić od zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży w razie  stwier
dzenia. że przetarg został  przeprowadzony z naruszeniem  prawa. 
Bliższe  informacj e  można  uzyskać w Wydziale  Inwestycji,  Archi 
tektur y  i Gospodarki  Gruntami  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu 
pok. nr  32  lub telefonicznie pod nr. 854 2609. 

... można  i traktorem.  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  d robne 
Wideorejcstracja  SVHS i VHS. 
Tel.  8544357. 

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

Videof i lmowanie.  Tel.  8543767, 
8543827 

Pokój do wynajęcia. Tel.  grzcznościo
wy  8542922  po  godz.  20. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 
8543839,  0604109883. 

Prace budowlane,  instalacyjne,  dekar
skie.  Tel.  8544498. 

Przyjmę  działkę  spółdzielczą  za  nie
wielką  opłatą.  Tel.  8544520. 

Sprzedam  domek  wraz  z parcelą  w 
atrakcyjnym  miejscu.  Tel.  8545078. 

Rencistka   wykształcenie  średnie 
podejmie  pracę.  Tel.  8542611. 

Sprzedam  tanio:  meblościankę  białą 
4  części, 2 fotele  małe,  biurko  małe, 
maszynę do szycia (antyk)  „Wiktoria" . 
Tel.  8541057. 

TWOJA  PIZZA 
NA  TELEFON 
854-38-60 
Ustroń,  ul.  Traugutta 
zapraszamy codziennie 
od  11.00  do  21.00  ^ 
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_  U B E Z P I E C Z E N I A 
PREVENTER  F u n d u s ze  E m e r y t a l n e 

Polańska  35; Tel.:  8543000 
[obok  szkoły  w  Ustroniu  —  Polanie] 

{ego} 
DYŻURY APTEK 

Do  7 sierpnia apteka „N a  Zawodziu"  przy  ul. Sanatoryjnej. 
Od  7 do  14 sierpnia apteka  „Manhatan "   na os.  Manhatan. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 
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Pies  stołowy. 
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Fot.  W.  Suchta 
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Kot  z  perspektywą.  Fot.  W.  Suchta 

CO NAS CZEKA 
W Y S T A W Y 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko  wystawa  i sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Mozaiki  i gobeliny  artystyczne  ze  skórek. 
— Przyroda  wokół  nas  okazy  zwierząt, owadów,  kamieni  (lipiec  sierpień). 
— Malarstwo  Grupy  Plastycznej  „Wiślanie" 
— 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  Skalickiej" 
ul.,3  Maj a  68,  tel.  8542996 

— Średniowieczne  narzędzia  tortur  (lipiec  sierpień). 
— Druki  bibliofilskie z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  9  1 8. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  I,  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. 

I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 
8.8  15.30 Wybory  Miss  Wakacji.  Amfiteatr. 

IV Festiwal Muzyki  i Przyrody „Tam Gdzie Biją Źródła". 
UWAGA! W czasie Festiwalu droga na Równicę  będzie 
zamknięta!  Szczegóły  na  str.  13. 
Dajmy Dzieciom Uśmiech, Dajcie Dzieciom Zmienić Świat. 
Śmiechu  co  niemiara. 
Zespół  „Górale". 
Artyści  scen  polskich  dla  dzieci  i dorosłych.  Wstęp 
wolny.  Parlamentarzyści  będą  rozprowadzać  cegiełki  (2 
zł)  na  rzecz  Towarzystwa  Ochrony  Praw  i  Godności 
Dziecka  „Wyspa".  Amfiteatr. 
Konkurs  plastyczny  na  asfalcie.  MDK  „Prażakówka". 

14.8 

15.8 

16.00 

15.00 
19.00 

18.8  11.00 

S P O RT 
7.8  17.00  Mecz  piłki  nożnej o  mistrzostwo  ligi  okręgowej. 

Kuźnia  Ustroń  Unia  Oświęcim. 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny),  tel/fax  8541640 
45.8  17.00  Mulan 

18.45  Hazardziści 
20.45  Koszmar  następnego  lata 

612.8  17.00  Mój  przyjaciel  Marsjanin 
18.45  Dotyk  miłości 

68.8  20.45  Legionista 
22.45  Osiem  milimetrów 

912.8  20.45  Osiem  milimetrów 
1319.8  17.00  Babe  świnka  w  mieście 

18.45  Miasteczko  Pleasantville 
20.45  Osaczeni 

1315.8  22.30  Sztuka  latania 

Nocne  Kin o  Premier   Filmowych 
5.8  22.30  Wirus 

12.8  22.45  Godz ina  zemsty 



Jedną  z atrakcji  festynu był konkurs  karnych.  Fot.  W.  Suchta 

PIERWSZY FESTYN 
W  sobotę  24  lipca  na  boisku  w  Nierodzimiu  tamtejszy  klub 

sportowy  zorganizował  festyn.  Była  to  pierwsza  impreza  klubu 
zorganizowana  od  chwili jego  powstania  w czerwcu  tego  roku. 
Nie  zawiodła  pogoda, a co  za  tym  idzie  frekwencja.  Wszystko 
rozpoczęło  się grami  i zabawami  dla  dzieci  i młodzieży.  W  po
szczególnych  konkurencjach  osiągnięto wyniki:  kręgle:  1.  Ksa
wery  Najda, 2. Remigiusz  Burawa,  3. Tomasz Gretka,  4.  Na
talia  Strach,  5.  Natalia  Mirocha,  rzuty  osobiste  do  kosza: 1. 
Adam  Brychcy,  2.  Łukasz  Tomala,  3.  Michał  Górniok, 4. 
Marcin  Marianek,  5. Marcin  Cholewa,  rzut  lotką do tarczy:  1. 
Adam  Brudny, 2. Łukasz Tomala, 3. Michał Górniok, 4.  Mar
cin  Marianek,  5. Marcin  Cholewa. Zabawa nie kończyła się na 
samych  konkursach.  Kto chciał  mógł jeszcze  później  próbować 
swych sił w poszczególnych  konkurencjach. Odbył się także mecz 
byłych zawodników z Nierodzimia,  którzy podzielili  się na dwie 
drużyny.  Najwięcej jednak  emocji  było  w  przerwie  spotkania. 
Początkowo  rzuty  karne  miały  egzekwować  panie,  jednak  nie 
zgłosiła  się  ani  jedna  chętna.  Wobec  tego  członkowie  zarządu 
klubu  postanowili  rywalizować  między  sobą.  Do udziału  zapro
sili  też radnych. Niestety tak Wiktor  Pasterny jak Ryszard  Ban
szel odpadli  w pierwszej kolejce rzutów karnych. Zwyciężył  pre
zes  Piotr  Najda.  Później  było ognisko  i jeszcze  długo  bawiono 
się tej soboty  na boisku  w  Nierodzimiu. 

— Jest  to pierwsza  impreza w krótkiej historii naszego  klubu 
mówi  prezes P. Najda. — Praktycznie  istniejemy od  7  czerw

ca, czyli  od  walnego zebrania  założycielskiego. Ten  festyn  pod 
nazwą  „Sportowe  Spotkanie  Pokoleń"  zrobiliśmy  głównie  po 
to, by się pokazać środowisku. Jest  to też okazja do spotkania  z 
zawodnikami  grającymi kiedyś w  Nierodzimiu  w piłkę  nożną. 
Żałujemy, że  nie  mógł  przybyć  zawodnik  pierwszoligowy  Jan 
Woś,  który  swe  pierwsze  piłkarskie  kroki  stawiał  właśnie  w 
Nierodzimiu.  Ze  swej  strony  mogę zagwarantować,  że  będą  u 
nas grać piłkarze we wszystkich  kategoriach  wiekowych   zgła
szamy  do  rozgrywek  drużyny  trampkarzy,  juniorów  i senio
rów. Chcemy z dużą  dbałością  podejść do walorów  sportowych 
i wychowawczych. Tym samym  chcemy zagwarantować  rodzi
com, by nie obawiali się o swoje dzieci pozostawione pod  okiem 
naszych  instruktorów. Chciałbym  podziękować władzom  mia
sta  za  okazaną  pomoc,  szczególnie  przy  remoncie  oświetlenia 
na  boisku  i instalacji elektrycznej w budynku  socjalnym.  Dzię
kujemy też naszemu głównemu sponsorowi, firmie Mokate. Jako 
klub  nie  jesteśmy  potentatem,  dysponujemy  ograniczonymi 
środkami Finansowymi. Osobiście jestem osobą stosunkowo za
możną  i prowadzenie  klubu  nie  jest  w  żadnym  wypadku  dla 
mnie sposobem  na dodatkowe zarobki.  Inwestuję w klub swoje 
środki,  które  mógłbym  wykorzystać  w  inny  sposób.  Myślę,  że 
taka  postawa  stworzy  wokół  klubu  zdrową  atmosferę.  Cieszę 
się, że  tyle  osób  jest  dzisiaj  na  naszym  festynie. Wiadomo,  że 
dziś do piłki nożnej podchodzi się z dużą  rezerwą, my  będziemy 
się starali pokazać  inny wizerunek tego sportu. Może to spowo
duje, że na  mecze naszego  klubu  będą  mogły  przychodzić  całe 
rodziny  i będzie  to jeden  z punktów  sobotnioniedzielnego  wy
poczynku. Na razie poprzestaniemy na piłce nożnej, gdyż obiekt, 
którym  dysponujemy  jest  typowo  piłkarski.  Jeżeli  nie  uda  mi 
się doprowadzić do takiego wizerunku klubu, zrezygnuję z funk
cji  prezesa.  W  każdym  razie  nie dopuszczę,  by  z  naszym  klu
bem  wiązały się jakieś  negatywne  zjawiska. 

Fot. W. Suchta 

22 sierpnia  rozpoczynają się rozgrywki  „Cklasy". Jest  to naj
niższa klasa rozgrywek  i drużyna KS „Nierodzim" od tego szcze
bla musi zaczynać. Kibice mają nadzieję na szybki awans do kla
sy wyższej. Wstępne rozeznanie pozwala stwierdzić, że chętnych 
do  gry jest  wielu i  nie  powinno  być  kłopotów  ze  skompletowa
niem drużyny. Trenerem zespołu  seniorów został Karol  Chraści
na  i jego  poprosiliśmy  o krótką  rozmowę: 

— Panie trenerze, na jakim etapie są w waszym  klubie  przy
gotowania  do  rozgrywek? 

— Zaczynamy od podstaw od trudnych spraw organizacyjnych. 
Najważniejsze, że jest  sporo  chętnych  do gry  i na  treningi  przy
chodzi  w granicach  dwudziestu  zawodników.  Są to adepci  chęt
nie uprawiający sport w sposób rekreacyjny. Jaka z nich  powsta
nie drużyna, dopiero zobaczymy  w  przyszłości. 

— Sporo mówiono na zebraniu  założycielskim o pracy z mło
dzieżą.  Czy jest  wystarczająco dużo  młodych  ludzi  chcących 
u was  grać  w  piłkę? 

— Zgłosiło się około trzydziestu trampkarzy, podobnie juniorów. 
Praca z tymi młodymi piłkarzami przebiega na razie prawidłowo. 

— Kto  nimi  się za jmuje? 
— Trenerzy  z uprawnieniami.  Drużyną  trampkarzy  i juniorów 

zajmuje się doświadczony szkoleniowiec, który wychował już spo
ro dobrych  piłkarzy. Tadeusz Sikora, bo o nim mowa, jest  chyba 
dobrze znanym szkoleniowcem na naszym terenie. Pracował prze
cież z młodzieżą  w  Kuźni  Ustroń,  Beskidzie  Brenna.  Najistot
niejsze jest, że widzimy zapał, zainteresowanie. Klub jest potrzeb
ny całemu  środowisku  Nierodzimia,  a my chcemy  doprowadzić 
do  tego,  że  wszyscy  mieszkańcy  będą  się  czuli  współodpowie
dzialni  za to co się w klubie  dzieje. 

— Na  co mogą  liczyć  kibice? 
— Trudno mi obiecywać od razu sukcesy. Oczywiście, jak  każ

dy  trener  chciałbym,  by moi  podopieczni  grali  dobrze i zwycię
żali. Nie  interesują  mnie jednak  zwycięstwa  za wszelką  cenę, a 
tylko takie odnoszone  w sportowej  walce. 

— Czy zamierzacie opierać składy drużyn  na  zawodnikach 
wyłącznie z  Nierodzimia? 

— Nie  ukrywam,  że bazujemy przede wszystkim  na  Nierodzi
miu, również na zawodnikach  niegdyś grających w Nierodzimiu. 
Przez  pewien  czas  klub  tu  nie  funkcjonował i dziś  oni  wracają. 
Oczywiście przyjmujemy każdego obojętnie z jakiej dzielnicy czy 
iakiego miasta pochodzi. Chcemy  się dogadać z pobliskimi  klu
oamh  wypożyczyć  kilku zawodników  przy obopólnej  zgodzie. 

Wojsław  Suchta 
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Dar i a  W i toszek  j est  j e d ną  z dwóch  ust ron ianek  (pat rz  str. 11) 
s ta r tu jących  w tegorocznych  wybo rach  Miss  Wakac j i.  M a  178 
cm  wzros tu,  a j ej  wymiary  to  92 6290.  Dar ia  jest  abso lwentką 
S tud ium  E k o n o m i c z n e go  w  Cieszyn ie,  skończy ła  także  kurs  mo
delek  w Katow icach,  bra ła  udział  w ki lk u  pokazach  mody.  M a 
psa  Tinę,  pon ieważ  j ak  twierdzi  uwie lb ia  zwierzęta.  Pas jonu je 
się  szybk imi  samochodami,  czyta  romans id ła.  Fot.  W.  Suchta 

Witejcie ludeczkowie  złoci 
Jo  ni ma  ustrónioczka, jyny  Waszo sómsiadka.  Łod 

urodzynio  żyjym  łoto za miedzom jako  to prawióm,  a 
doista pod  Goruszkóm,  kole kierchowa  w Cisownicy. 

Nale  „  Ustróńskóm " dycki  czytóm,  bo mijóm  przi
noszo  chłapiec jak  idzie z szychty  w tej  Waszej fabry
ce.  Ni mogym  sie  doczkać,  tóż sie przitrefi,  ze go  prze

dyńdym  aż do raj czule. A jak  tak  i już  bywało,  że żo
dyn  w gazecie  po  naszymu  nic  nie fulol,  to  mie  tak 
kapkę  teschno za tóm godkóm.  Bo tóż z kim se tu dziś
ka porzóndzisz?  Dziecka  uczóm sie ja/cisi łobcej  god
ki,  a po  naszymu,  to już  mało  niewiela.  A  ponikiedy 
jeszcze  jich  gańba  tak rzóndzić,  coby  insi nie  prawili 
na nich, że sóm ze  wsi. 

Tóż nie dziwota,  że jak  jyny  dorwiym  tóm „  Ustróń
skóm ", to zaroz sie dziwom  kaj zaś pisze jako  Hanka 
aboJewka,  czy Jyndrys.  Łoto rozjakżech  czytała,  jako 
ta  Gynia  szła  na  stróne  do  krzoków,  to żech  sie  tak 
tymu uśmioła, że jeszcze  jak parziłach  gałuszki  na pa
rze  śmiych  mie puczył  i tak  niełopaternie  chyciłach 
kastrol,  że gichła  mi  warzono  woda  na szłape.  Nale 
miałach  łobute hrube fusekle,  tóż nic mi nie było. 

Napisałach  dzisio, cobyście wiedzieli, że gazete  czy
tajóm nie jyny  w Waszej dziedzinie,  ale  i za  miedzom. 
Jo  móm  moc radości jak  se  tak ku wieczoru  siednym 
na jaki  łotomanie,  wycióngnym  łutropióne  klepeta, 
weznym  łokulory a zacznym  czytać  łod łostatni  strony 
aż do piyrszej.  A jak  mi sie co spodobo,  to w niedziele 
popołedniu  ukrajym se sztrafek kołocza abo jaki  buch
ty, nalejym se do gorczka jakich  zielin  i zaś czytóm po 
drugi  taki  srandowne  kónski.  Dybych  była z Waszej 
dziedziny,  to bych też roz po drugi cosi naszkrobała na 
papiórze,  nale dyć mocie  tych roztomaitych  gaździnek 
a gazdów,  co radzi piszom  moc,  to przeca  ło mnie nie 
stojicie. 

Tóż piszcie  po  naszymu, jako  tam żyjecie,  co  poro
biocie,  a jo  to wszycko  rada  przeczytóm. 

Waszo Zuza z  Cisownice 

POZIOMO :  1) atrybut  kelnera, 4) kuzynka łasicy, 6) bywa  po 
przepiciu,  8) telewizyjna pszczółka,  9) ślad dla  psa,  10) zakrę
cone  sprawy,  11) element  toru,  12) orzeł  lub  ...,  13)  metalowy 
pieniądz,  14) uparte klapouchy,  15) ciężka zasłona,  16)  indiań
ski  namiot  (wspak),  17)  cienka  kołdra,  18)  specjalizuje się  w 
słownikach,  19)  bóg  miłości,  20)  ogół  duchowieństwa. 
PIONOWO :  1) do majenia roślina, 2) obok Niedzicy,  3)  man
na, 4) metalowy  na paliwo,  5) piosenkarz  francuski, 6)  miasto 
nad  Pilicą,  7) zespół  cech  psychicznych,  11) zażalenie,  13)  na 
głowę  na noc,  17)  nutka. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter z  pól 
oznaczonych  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mi ja  15  sierpnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i z nr   28 
L E T N I A  L A B A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  Ani t a  P iwowarczyk  z Ustronia, 
ul. 3 Maja  18/16.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

GAZETA 
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JASKÓŁKA 

*  prowadzenie  balu  Andrzej  Rosiewicz 

*  smaczne i obfite  posiłki 
*  zespół  muzyczny 
*  dyskoteka,  pokaz  ogni  sztucznych 
•*  specjalny  program  artystyczny  Rosiewicz  Show  2000 
*  inne  atrakcje 
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Hoteł "Jaskółka". Ustroń, ul. Zdrojowa 10. te!.  (33) 8541559.8544840  tel /fax 8542929 


