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Tegoroczny  Festiwal  Muzyk i  i Przyrody  „Ta m  Gdzie  Bij ą 
Źródła "   prowadziła  MONIK A  RICHARDSON ,  prezenterka 
telewizyjnej   Dwójki .  Z zadaniem  poradziła  sobie  bardzo  do
brze,  na  scenie  rozumiała  się z Józefem  Brodą,  pomagała  w 
rozśpiewywaniu  publ iczności,  a  gdy  zaszła  taka  potrzeba, 
uspokajała  bardziej   krewkic h  młodzieńców.  Podobała  się  wi
dzom  i często  proszona  była o pozowanie  do zdjęcia.  W  prze
rwi e  między  kolejnymi  wejściami  na scenę  lub  na  antenę  te
lewizyjną  znalazła  chwilk ę  na  rozmowę. 
Czy została  pani oddelegowana  na ten  festiwal, czy zgłosiła  się 
pani na  ochotnika? 
U  nas już  się  nie  deleguje.  Robiłam  w  telewizyjnej Dwójce  pro
gram, który nazywał  się „Kult y pop kultury", zapraszałam  do  stu
dia  wielu  reggaeowców  i  ludzi  grających  muzykę  z  pogranicza 
etnicznej.  Uważam  zresztą,  że  to jest  najciekawsze  zjawisko,  z 
wszystkich,  które mają miejsce na naszej polskiej  scenie.  To jest 
muzyka, która łączy to co zapomniane, co nazywa się czasem  pejo
ratywnie  folklorem, zeszpeconym  przez peerel, kiczowatą  cepelię, 
która  zresztą  wcale  nie  musiała  być  kiczowata.  Zdaje  się,  że  w 
pewnym  momencie zapomnieliśmy o źródłach, korzeniach  i zastę
powaliśmy j e  czymś, co korzeniami  nie było. Od dłuższego  czasu 
obserwuję  festiwal  „Tam  Gdzie  Bij ą Źródła",  to  co  robi  Wojtek 
Majewski,  to  co  robi  Józef  Broda.  W  tym  roku  rozmawiałam  ze 
swoim szefem, panem Jurkiem Kapuścińskim  i prosiłam go,  żebym 
mogła tu przyjechać, jeśli będzie taka możliwość. Udało mi się być 
w Ustroniu  i jednocześnie od rana przekazywać  relację dla  Dwójki. 
Jak się pani pracuj e z Józefem  Brodą? 
Jest jednym  z najwspanialszych  ludzi, jakich  kiedykolwiek  udało 
mi się poznać. Człowiekiem, który zmienia  ludzkie serca  i czyta w 
myślach,  co  momentami  jest  bardzo  denerwujące, ale  jednocze
śnie  niezwykle  uspokaja.  Prowadzenie  tego  koncertu  z  Józefem 
Brodąjest prawdziwą  przyjemnością. Wszystko na razie  świetnie 
idzie, ale muszę przyznać, że przede wszystkim  dzięki  wspaniałej 
publiczności. Bardzo różni  ludzie tu przyjechali, z całej Polski, nie
którzy wyglądają nawet  dosyć groźnie,  ale myślę,  że  złagodnieją 
tu, szczególnie przy Józefie Brodzie  i przy jego  listku. 
Bardzo skutecznie udało się pani uspokoić Stefana. To była  im
prowizacja? 
Mam  nadzieję, że się Stefan nie obrazi, ale właśnie w  momencie, 
gdy ten młody człowiek zaczął krzyczeć, przypomniał mi się boha
ter Andrzeja Mleczki.  Jego Stefan był takim  rozrabiaką,  któremu 
albo  coś  się  nie  udaje,  albo  pakuje  się  w  kłopoty.  I  tutaj,  kiedy 
zapytałam  tego młodego człowieka o  imię, okazał się być  napraw
dę Stefanem. Uspokoił się, wzięliśmy  go na  herbatę. 
Czy jest pani w stanie bawić się tutaj  będąc w  pracy? 
Jeżeli praca jest tylko obowiązkiem, czymś narzuconym,  to w tele
wizj i kiepsko to wypada. Od razu widać, że robi się coś, bo  kazali, 
bo jest wejście. Widać w oczach, widać na twarzy, że człowiek  się 
dobrze  nie bawi, jest  niewiarygodny.  Dlatego  przyjechałam  tu  w 
czwartek rano, poszliśmy z panem  Brodą  i z Wojtkiem  Majewskim, 
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Takich  tłumów  Równica jeszcze  nie widziała.  Fot. W.  Suchta 

RÓWNIC A "  99 
Po raz czwarty  na  Równicy 

zabrzmiała  muzyka  etniczna 
podczas  Festiwalu  Muzyk i  i 
Przyrod y  „Ta m  Gdzie  Bij ą 
Źródła" .  Tegoroczny  kon
cert  znacznie  różni ł  się  od 
poprzednich. 

Około  14 autobus,  który  do
woził widzów na  Równicę  wy
pełniał  się  powoli.  Spokojnie 
można było kupić bilet w jedną 
stronę za 3 zł  lub tam  i z powro
tem za 6 zł. Jednak w drodze  na 
Równicę  mijaliśmy  już  grupy 
udające się na koncert  piecho

tą, a pod szczytem na  rozpoczę
cie oczekiwało już wiele  osób. 
Cześć  z  nich  pojawiła  się  po
przedniego  dnia,  spali  pod  go
łym  niebem  lub  w  namiotach, 
których  na  górze  nie  wolno 
było ustawiać.  Pogoda  dopisa
ła, „chmurki poukładały jak  ko
raliczki  na  niebie"  powiedział 
Józef Broda zapewniając jedno
cześnie, że żadnych  konszach
tów  z „górą"  w  sprawie  pogo
dy, nie miał. 

Przez  trzy  lata  organizator 
imprezy Telewizja Polska  Pro
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EN 
Ostatnie w tym stuleciu widoczne na naszym kontynencie  zaćmienie 

słońca,  rozpoczęło się w Ustroniu około  11.45. Początkowo nie można 
było  zauważyć  większego  zainteresowania  tym  zjawiskiem  na  ulicach 
naszego miasta. Tylko nieliczni zakładali okulary lub przykładali do oka 
kawałek  kliszy  fotograficznej. Niektórzy,  nie  zważając na  ostrzeżenia 
lekarzy, próbowali zobaczyć zaćmienie gołym okiem. Pogoda sprzyjała 
obserwacjom,  ponieważ, tarczę słoneczną  otulała mgiełka,  a  rzadkie  chmu
ry przysłaniały ją  tylko  chwilami.  Punktualnie o godz.  12 nadciągnęła 
większa chmura, ale i tą przegonił  lekki wiatr i około  15 minut po połud
niu można było zaobserwować słońce przykryte do połowy.  Wtedy już 
coraz  większa  liczba osób  spoglądała  w górę.  Na  przykład  nad  Wisłą 
spotkałam  małżeństwo z Świętochłowic,  które przebywało  w Ustroniu 
na wczasach.  Zaopatrzeni  byli  w  lornetkę  i szkło  pochodzące  z  ciem
nych okularów. Trzeba było się chwilę pomęczyć, żeby trzymać wszyst
ko razem  i znaleźć na niebie słońce, ale połączenie tych dwóch elemen
tów dawało bardzo ciekawy  rezultat. Kiedy widzieli, że ktoś bez odpo

(cd. na str. 5) 



(cd. ze str. 1) 

reżyserem  na  górę.  Pograliśmy  na  listku,  pogadaliśmy  sobie  o 
życiu, o śmierci, zbliżyliśmy się do siebie. Dzisiaj właściwie  zapo
minamy, że są wokół nas  kameiy 
Czy  przygotowywała  się pani  pod  kątem  wiedzy  o  regionie,  w 
który m  festiwal się odbywa? 
Starałam  się jak  najwięcej dowiedzieć od Józefa Brody, ale te oko
lice  nie  są  mi  obce,  bo  przyjeżdżam  tu  na  narty.  Znam  Szczyrk, 
Wisłę, myślę, że odróżniam  to co trzeba. Oczywiście  zawsze  moż
na strzelić gafę, bo gdy się tu nie mieszka, nie można być  zoriento
wanym we wszystkim.  Właśnie teraz rozmawialiśmy  z Joszko  Bro
dą  i on  mi  mówi,  że  on  to  nie  Podhale,  tylko  Śląsk  Cieszyński. 
Cepry czyli my często nie odróżniamy  tego. Oczywiście  to  niedo
brze  i ignorancji nic nie tłumaczy, ale z drugiej strony, to  wszystko 
jest  nasze.  Cała  ta  muzyka  jest  piękna.  Józef  Broda,  na  którego 
ciągle się powołuję, dobrze to tłumaczy  mówiąc:  to wszystko jest 
ze źródeł.  Dobrze jest wiedzieć czym  się „Cichowanie"  różnią  od 
„Czantorii", ale nie można się też odcinać  i zamykać w takich  ma
lutkich społecznościach. Jeżeli  tu przyjeżdżają  ludzie z Jamajki  i z 
Londynu,  ze  Słowacji  i Ukrainy  i  świetnie  się  bawią,  to  chyba 
ludzie  z  Podhala  z  ludźmi  ze  Śląska  Cieszyńskiego  też się  mogą 
dobrze  bawić. 

Czy  będzie chciała  pani przyjechać za  rok? 
Ja się zapisuję już teraz, a czy mnie będą chcieli, to  zobaczymy. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Koncert  prowadzili  Monika  Richardson  i Józef  Broda. 
Fot. M. Niemiec 

NASI NA POCZĄTEK 
Tradycją  festiwali „Tam Gdzie  Bij ą Źródła" jest  inauguracyjny 

występ  zespołu  reprezentującego  region  gospodarzy.  Pierwszy 
koncert  muzyki  i przyrody  rozpoczynała  w  1996 roku  Estrada  Lu
dowa  „Czantoria",  która  była  i chyba  pozostała  najliczniejszym 
zespołem  imprezy.  Po  niej wystąpili  wówczas  „Wałasi"  i  zespół 
„Koniaków".  Rok później jako  pierwsi  na scenie na Równicy  wy
stąpili uczniowie  Szkoły  Podstawowej Nr  1  w Ustroniu,  członko
wie  zespołu  pod  bardzo  adekwatną  nazwą  „Równica".  Nie  mieli 
jeszcze  na koncie wielu  sukcesów, ale już wtedy  przed  kamerami 
prezentowali  się bardzo dobrze.  W  1998 roku oddano głos  zespo
łom z Zaolzia  i koncert  rozpoczął „Gorol"  i „Olza". 

Mimo,  że  festiwal, którego  fragmenty są nadawane  na żywo w 
telewizji, jest  dobrą  reklamą  dla naszego miasta, ciągle są  kłopoty 
z jednoznacznym  podaniem  miejsca, gdzie się odbywa.  Tegorocz
na edycja miała miejsce na Równicy koło Ustronia.  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 

OTWIERAŁA „CZANTORIA " 
Tegoroczny  koncert  „Tam  Gdzie  Bij ą Źródła"  rozpoczynała 

Estrada  Ludowa'„Czantor ia".  Członkowie  zespołu  na  długo 
przed  koncertem  byli już  na  Równicy,  ubrani  w regionalne  stro
je.  Weszli  na  scenę  przed  16  serdecznie  witani  przez  Józefa 
Brodę.  Schodzili  z niej słuchając oklasków  publiczności.  Zaraz 
potem  zapytaliśmy  dyrygenta  Władysława  Wilczaka,  czy  jest 
zadowolony  z  występu. 

— Raczej   tak, tylko , że organizatorzy  skrócili  nam  program. 
Nasz występ zaplanowany był na 35 minut , mieliśmy  przygotowa
ne jeszcze  inne pieśni, bardzo ładne, góralskie.  Myślę, że spodo
bałyby  się publiczności.  Do tego  koncertu  jakoś specjalnie  się 
nie przygotowywaliśmy.  Mamy  bardzo urozmaicony  repertuar , 
począwszy  od  muzyki  klasycznej,  poprzez pieśni  religijne ,  kla
sycyzm, romantyzm, aż do utworów  ludowych. To jest estrada, a 
nie  zespół  ściśle  folklorystyczny.  Nie  sprawia  nam  wielkiego 
kłopotu  przygotowanie się do jakiegoś  konkretnego koncertu  o 
ustalonym  charakterze.  Także  od  strony  technicznej   nie  było 
potrzeby czynienia dodatkowych zabiegów, innych niż zazwyczaj. 
Nagłośnienie  na wysokim  poziomie. Estrada  Ludowa  „Czanto
ria "  ju ż po raz drugi  rozpoczyna  ten koncert, pierwszy  prowa
dził Maria n Żyła. W tym  roku zostaliśmy zaproszeni do wzięcia 
udziału  jaki ś  miesiąc,  najwyżej   dwa  przez  terminem.  Ale  nie 
było  żadnych  kłopotów.  (mn) 
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Wiejskie kluby sportowe  mogą 
pozazdrościć  bazy  Kończycom 
Małym. Miejscowy klub szczy
ci się nie tylko dużym  i ładnym 
boiskiem.  Zawodnicy  mają  do 
dyspozycji  również  pawilon 
sportowy, a kibice nową  trybu
nę. Po wielu  latach  przymiarek 

2  Gazeta  Ustrońska 

udało  się wreszcie  awansować 
do  ligi  okręgowej. 

Trzeci  rok działa  Skoczowskie 
Towarzystwo  Sportowe,  które 
propaguje rekreację  i sport  ma
sowy.  Uprawiane  są  sporty  zi
mowe, kolarstwo górskie,  tenis 
i siatkówka. Najpopularniejszy 
jest Puchar Kaplicówki z udzia
łem kolarzy  górskich. 

Wiosną  GOK  w  Zebrzydowi
cach organizuje od 7 lat między
narodowy  festiwal  zespołów 

regionalnych  „Złot y  Kłos". Te
goroczna  edycja  zgromadziła 
k i l kadz ies iąt  g rup,  kapel  i 
śpiewaków. 

W  Koniakowie  nie słabnie  tra
dycja  heklowania,  czyli  robie
nia szydełkiem  koronek,  obru
sów,  serwet,  czepców  czy  su
kien. Te misterne cudeńka  moż
na obejrzeć w Chacie  Gwarków, 
gdzie są koronki zrobione m.  in. 
przez  Marię Gwarek    mistrzy
nię  koronkarskiej  roboty.  Jest 
co oglądać, a kupić  też  można. 

Pierwszą społeczną szkołą  śred
nią w cieszyńskim  regionie była 
Szkoła Organizacji  i Zarządza
nia na Małej Lące w Cieszynie. 
Jesienią  rozpocznie  naukę  po
nad  300  uczniów  w  systemie 
dziennym  i zaocznym.  „Mene
dżer" mieści się w dawnym  bu
dynku  RPRB.  Obiekt  jest  od 
dwóch  lat własnością  szkoły. 

Strażaków  ochotników  jest  w 
Cieszynie  400.  Są  zrzeszeni  w 
kilkunastu jednostkach  tereno
wych  i zakładowych.  (nik ) 



Kolorowa  „ciuchcia" ubarwiła ustrońskie ulice, jest atrakcją dla 
turystów,  szczególnie  tych  najmłodszych.  Jadąc  w  wagonikach 
można podziwiać widoki z Zawodzia, Jaszowca  i centrum  miasta. 
Jej przejazd sygnalizuje charakterystyczny dźwięk.  Fot. W. Suchta 

Przez około dwa tygodnie  nie można  było  korzystać  ze  Źródła 
Karola z powodu  zanieczyszczenia  wody bakteriami  fekalnymi i 
coli.  W poniedziałek,  16 sierpnia,  po wykonaniu  wszystkich  nie
zbędnych  badań,  Sanepid  ostatecznie  stwierdził,  że  Źródło  jest 
już czyste  i można z niego czerpać bez obaw. Zdjęto także  tablicę 
informującą o zakazie. Wcześniej,  10 sierpnia zrobili to wandale, o 
czym mieszkańcy ul. Źródlanej poinformowali straż miejską. Przy
kręcono ją na powrót wspólnie z pracownikami  Wydziału  Ochro
ny Środowiska  Urzędu  Miejskiego. Teraz nie jest już  potrzebna. 

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych    pedagogów  i 
absolwentów    na  wieczornicę  z  okazji  75.  rocznicy  urodzin 
Bolesława  Kieconia,  długoletniego  nauczyciela  Technikum 
Mechanicznego,  która  odbędzie  się  18  września  (sobota)  o 
godz.  16.00 w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w  Ustroniu. 

Fatalnie prezentuje się stacja PKP Ustroń Zdrój, szczególnie od 
strony  Parku  Kuracyjnego.  Mieszkańcy  miasta  i turyści  oglądają 
połamane  ławki,  brak  koszy  na  śmieci,  porozrzucane  odpadki  i 
zniszczone  kamienne  donice.  Fot. Ł.  Matuszka 

Ostatnio coraz częściej czytamy o zuchwałych  rabunkach  mają
cych  miejsce na  terenie  naszego  miasta.  Również jeden  z  miesz
kańców  Lipowca stracił pieniądze  i dokumnety,  które zostały  wy
rawane mu przez dwóch mężczyzn przejeżdżających samochodem. 
Rabusie byli na tyle bezczelni, że w następnym  tygodniu, 8 sierp
nia, znowu przyjechali do Ustronia.  Poszkodowany  rozpoznał  ich 
i zgłosił  fakt na  komendę  straży  miejskiej. Funkcjonariusze  SM 
założyli  blokadę na koła  i razem z ustroniakiem  szukali  rabusiów. 
Powiadomiono policję. Postępowanie  trwa. 

ROCZNICOWE SPOTKANIE 
Stowarzyszenie  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnych  na  Za

chodzie Oddział w Ustroniu  razem z Kołem  Kombatantów w Repu
blice Czeskiej, w związku z 60.  rocznicą  wybuchu  drugiej wojny 
światowej, organizuje spotkanie swoich  członków. Zapraszamy  2 
września na Czantorię   wyjazd kolejką z l 'stronia  Polany o godz. 
10.00. Zgłoszenia chętnych  do wzięcia ud/iału przyjmowane są  do 
25 sierpnia w Klubie Seniora w Ustroniu,  ul. Cieszyńska  lub  tele
fonicznie pod numerem: 8543491, u kol. Adama  Ilec/ki. 

7.08.99  r. 
O godz. 21.00 na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej ze Skoczowską 
k ieru jący  fordem  escortem 
mieszkaniec  Sosnowca  dopro
wadził  do  kolizji  drogowej  z 
mieszkanką Katowic jadącą VW 
golfem. 
8.08.99  r. 
O godz.  1.20 na ul. Katowickiej 
podczas  kontrbli  d rogowej 
stwierdzono,  iż kierujący fiatem 
126  p  mieszkaniec  Skoczowa 
znajduje się  w stanie  nietrzeź
wym.  Badanie alkomatem  wy
kazało: 0,83  i 0,79 prom.  alko
holu w wydychanym  powietrzu. 
8.08.99  r. 
O godz. 4.50 na ul. Katowickiej 
zatrzymano  znajdującą  się  w 
stanie nietrzeźwym  mieszkankę 
Ustronia kierującą fiatem  126 p. 
Badanie alkomatem  wykazało: 
1,46 i 1,55 prom. 
8.08.99  r. 
O  godz.  12.45  na  parkingu 

STRAŻ  MIEJSK A 
5.08.99 r. 
Przy  ul.  Nadrzecznej  ukarano 
dwóch  młodych  ludzi  jadących 
motorem  za  nieprzestrzeganie 
przepisów  ruchu  drogowego. 
5.08.99  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Sporto
wej  gdzie  udzielono  upomnienia 
młodemu  mieszkańcowi  Ustronia 
za jazdę skuterem bez uprawnień. 
Młodzież  do  18 roku  życia  musi 
posiadać  kartę  motorowerową, 
wszyscy  jeżdżący  na  skuterach 
muszą  mieć założony  kask. 
5.08.99 r. 
Ośmiu  kierowców  ukarano  man
datami  za  postój  nad  Wisłą  i na 
terenach  leśnych. 
6.08.99 r. 
Ukarano osobę handlującą nielegal
nie obok pawilonu handlowego w 
Hermanicach. 
6.08.99 r. 
Na wniosek mieszkańców interwe
niowano w spawie palenia śmieci 
na jednej z budów. Udzielono na
gany, ognisko zostało ugaszone. 
6.08.99Y. 
Ukarano  osobę  handlującą  nie
legalnie obok  Szpitala  Uzdrowi
skowego. 
6.08.99 r. 
Interweniowano w Nierodzimiu na 
wniosek  mieszkańców  w sprawie 
zanieczyszczenia  jednej  z  dróg. 
Droga została  uporządkowana. 
7.08.99 r. 
Wspólnie z Sanepidem  i pracow
nikami Urzędu Miejskiego konty
nuowano kontrolę lokali gastrono
micznych  na terenie  Ustronia. W 
jednym  przypadku  właściciela 
ukarano mandatem za nieporządek 
wokół  lokalu. 
8.08.99 r. 
W trakcie kontroli osób handlują
cych  amfiteatrze, w jednym przy

przy  ul. Sanatoryjnej kierują
cy citroenem  mieszkaniec  Ka
towic  na jechał  na  tył  opla 
vectry mieszkańca  Wrocławia. 
Przyczyną  kolizj i było  niepra
widłowe  wykonanie  manew
ru  cofania. 
10.08.99  r. 
Około  godz.  13.00  dokonano 
kradzieży  roweru górskiego  na 
os.  Manhatan.  W wyniku  pod
ję tych  czynności  usta lono 
sprawców  kradzieży,  którymi 
okazali się dwaj nieletni  miesz
kańcy  naszego  miasta. 
10.08.99  r. 
O  godz.  20.40  na  ul.  Cieszyń
skiej  kierująca  fiatem  126  p 
mieszkanka Ustronia nie dosto
sowała  prędkości jazdy  do  śli
skiej nawierzchni jezdni  i wpa
dła w poślizg. 
10/11.08.99  r. 
W nocy skradziono komplet kół 
z fiata  126 p zaparkowanego  na 
drodze dojazdowej do  Szpitala 
Uzdrowiskowego.  (m.p.) 

padku  stwierdzono  brak  aktual
nych badań  lekarskich osoby han
dlującej artykułami spożywczymi. 
8.08.99 r. 
Interweniowano w okolicach  am
fiteatru  w sprawie  wypuszczone
go bez żadnych zabezpieczeń  rot
tweilera.  Właścicielowi  psa, 
mieszkańcowi  Katowic,  udzielo
no nagany. 
9.08.99 r. 
Wspólnie  z  Wydziałem  Ochrony 
Środowiska  kontrolowano  punk
ty  handlowe  pod  kątem  podpisa
nych  umów  na  wywóz  śmieci  i 
posiadania aktualnych  rachunków 
za  wywóz. 
9.08.99 r. 
Rekontrola  wcześniej  wydanych 
zaleceń porządkowych w barach i 
ogródkach  letnich. Wszystkie za
lecenia wykonano. 
9.08.99 r.' 
W godzinach wieczornych w Par
ku  Lazarów  znaleziono  dwa  po
rzucone rowery. W niedługim cza
sie  ich  właściciele  zgłosili  się  na 
komendę SM. 
10.08.99  r. 
Sprawdzano podpisane umowy na 
wywóz śmieci w kampingach przy 
ul.  Polańskiej.  Wszystko  było  w 
porządku. 
10.08.99 r. 
Na wniosek mieszkańców interwe
niowano w sprawie chuligańskie
go  zachowania  się  młodzieży  na 
ul.  Nadrzecznej.  Po  interwencji 
strażników grupa  rozeszła  się. 
11.08.99 r. 
Mandatem  karnym  ukarano  oso
bę handlującą bez zezwoleń  przy 
ul. Gościradowiec. 
11.08.99 r. 
W trakcie kontroli osób prowadzą
cych  handel  obwoźny,  w jednym 
przypadku  zakazano  prowadzenia 
działalności  za  nieprzestrzeganie 
przepisów sanitarnych.  (mn) 
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PRZYJAZNE GIMNAZJUM 
W  budynku  SP nr 2 wciąż jeszcze  trwają prace  remontowe.  Do 

rozpoczęcia  roku szkolnego pozostało czternaście dni.  Uczniowie 
cieszą  się jeszcze  wakacjami,  a w  szkole  praca  wre.  Pierwszego 
września  zeszłorocznym  absolwentom  klas  szóstych  przyznane 
zostanie zaszczytne miano gimnazjalistów. W Ustroniu  powstaną 
dwa gimnazja jedno  przy „dwójce", drugie przy SP nr  1. 

— Kadr a jest skompletowana  w stu procentach — mówi  dyrek
tor Gimnazjum nr 2 Mari a Kaczmarzyk. — Przyjęliśmy do pracy 
kilk u nowych  nauczycieli zaraz po studiach.  Pozostali  bedą  mu
sieli w tym  roku  łączyć pracę w gimnazjum  z etatem  w  podsta
wówce. Rozpoczniemy  pracę w pięciu klasach  liczących po dwu
dziestu dwóch uczniów. Wydaje mi się, że praca w takich  klasach 
będzie łatwiejsza  dla nauczyciela  i bardziej  korzystna dla ucznia. 
W  90  %  mamy  ju ż wybrane  programy.  Niektór e  podręczniki 
niestety wciąż jeszcze się drukują , ale szkoła  zatroszczyła  się o 
ich  zakup  po  nieco  niższej   cenie.  Dwa  podręczniki,  któr e  na
uczyciele wybral i w  maju zakupiliśmy z 20%  rabatem.  Trzeba 
jednak  przyznać, że  rodzice  tegorocznych  gimnazjalistów  po
niosą duże koszty związane z zakupem całkiem nowych  podręcz
ników. Ustaliliśmy, że nauczyciele skorzystają w tym roku z dwóch 
starych  podręczników  zawierających jednak  wymagane  treści 
programowe. Chcieliśmy w ten sposób choć trochę  zmniejszyć 
ciężar   finansowy  jak i spadnie na  rodziców. 

Remonty  budynku  mają się ku końcowi.  Wydział  Inwestycyjny 
UM  zatroszczył  się o to, aby już w tym  roku gimnazjum  było  od
dzielone od szkoły podstawowej dużymi drzwiami z szybą.  Dyrek
torzy obu  szkół potraf lą jednak świetnie  współpracować. 

— Oczywiście,  w  tym  roku  nie byłoby  sensu  uniemożliwiać 
dostępu uczniów podstawówki do pomieszczeń gimnazjum. Zale
dwie stu uczniów  nie wykorzysta wszystkich  klas. Skorzystają  z 
nich  starsze  klasy  szkoły  podstawowej   unikają c  w  ten  sposób 
nauki na zmiany. Nasze drzwi będą otwarte dla szkoły  podstawo
wej, natomiast my będziemy korzystali z sali gimnastycznej  znaj
dującej  u sąsiadów zza ściany. Na terenie budynku znajduj ą  się 
zresztą dwie sale, z których zdecydowaliśmy się korzystać  wspól
nie — podkreśla  pani  dyrektor. 

Uczniowie  podstawówki  i gimnazjum  będą  także wspólnie  ko
rzystać z biblioteki  i  czytelni, co umożliwiły  im przemyślane  roz
wiązania  architektoniczne.  Po  prostu  wejścia  do  tych  pomiesz
czeń  znajdują się w obu  szkołach  oddzielonych  od siebie  metalo
wymi drzwiami.  Podobne  rozwiązania dyrekcja chce  wprowadzić 
na pierwszym  piętrze, gdzie pracownie gimnazjum  i podstawówki 
będą miały wspólny  gabinet. Gimnazjaliści  będą  także  korzystali 
ze świetlicy  i jadłodajni znajdujących się po stronie  podstawówki. 

Po nauczaniu blokowym  w podstawówce  uczniowie  gimnazjum 
przejdą  do  nauczania  akademickiego  czyli  pojedynczych  przed
miotów tak jak  to miało do tej pory miejsce w szkole. Nowością  są 
ścieżki międzyprzedmiotowe  zwane edukacyjnymi. Jest  ich osiem: 
filozoficzna, prozdrowotna,  ekologiczna,  regionalna,  europejska, 
czytelnicza  i medialna,  obrona  cywilna  oraz kultura polska na  tle 
cywilizacji  śródziemnomorskiej.  Uczniowie  będą  także uczyli  się 
pracy  metodą  projektów. 

—  Ścieżki edukacyjne mogą  być  różnie  realizowane — twier
dzi M. Kaczmarzyk. — Nauczyciele w naszej  szkole  porozkładali 
sobie zawarte w nich treści na  różne przedmioty  i będą j e w  ra
mach swojego przedmiotu  realizować. W  pierwszym  semestrze 
określą temat, nad który m będzie pracowała jakaś grupa  uczniów. 
Chcemy  uczyć gimnazjalistów  pracy w zespole.  Będą oni  razem 
wykonywać jaki ś projekt , któr y na koniec semestru  zaowocuje 
np. albumem czy  filmem. Postanowiliśmy to ju ż zaplanować, oczy
wiście zainteresowania  uczniów będą weryfikował y te plany. 

Dyrektor ma do rozplanowania  trzy godziny  zajęć  tygodniowo. 
Łatwo  obliczyć,  że przy pięciu  klasach  ich  liczba wzrośnie doi  5. 
Każdy  uczeń  ma prawo  skorzystać  z trzech  godzin  dodatkowych 
zajęć w tygodniu. Te trzy godziny spędzi on w oddziałach  między
klasowych  biorąc udział w zajęciach dostosowanych  do potrzeb  i 
zainteresowań  młodzieży. Niektórzy  uczniowie  będą  musieli  cho
dzić na zajęcia wyrównawcze,  które pomogą  im ukończyć  gimna
zjum o czasie  i nie powtarzać klas. Pozostali wezmą  udział w zaję
ciach  poszerzających  ich wiedzę  lub uczących  czegoś  nowego. 

—  Wiadomo,  że  uczniowie  są  różni  słabsi  i  lepsi.  Chcemy 
stworzyć  tym słabszym szansę nadrobienia  braków.  Natomiast 
ci, którz y  będą  radzil i  sobie  bez problemów  rozpoczną  naukę 
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Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Maria Kaczmarzyk.  Fot. G. Gląjcar 

języka  niemieckiego.  W  maju  przeprowadziłam  ankietę  wśród 
uczniów pytając jak wykorzystaliby  te trzy dodatkowe  godziny. 
Okazało się, że są oni  bardzo dojrzali .  Wielu  z nich  zadeklaro
wało chęć uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w związku z 
brakami , z których zdają sobie sprawę. Szczególnie chętnie wzię
lib y udział w dodatkowych  zajęciach wyrównawczych  z języka 
angielskiego.  Dobrzy  uczniowie natomiast chcieliby  rozszerzyć 
język angielski  i taka  możliwość zostanie  im stworzona.  Nauka 
angielskiego będzie prowadzona  na dwóch poziomach  zaawanso
wania — zapewnia pani  dyrektor. 

Gimnazjum  posiada  pracownię  komputerową  podłączoną  do 
Internetu.  Wytyczne  programowe  nie  uwzględniły  jednak  infor
matyki jako  przedmiotu.  Zamiast  tego  nauczyciel,  który  tym  bę
dzie  się  zajmował,  wprowadzi  uczniów  w  świat  programów  po
mocnych  im  w  opracowaniu  wybranych  przez  siebie  projektów. 
Uczniowie  nie  będą  więc  uczyli  się  pojęć  informatycznych  lecz 
poznają wejścia do programów  i nauczą  się korzystać z  kompute
ra. Każda klasa ma przeznaczoną  na to jedną  godzinę  tygodniowo. 
Oprócz  tego  pod  okiem  nauczycieli  będą  mogli  korzystać  z  pra
cowni  realizując treści z prawie wszystkich  przedmiotów. 

Największym sprawdzianem  dla gimnazjalistów będzie wieńczą
cy trzyletnią  naukę egzamin  końcowy, do którego musi  przystąpić 
każdy  uczeń. 

—Zależy nam na tym, aby uczniowie byli  zadowoleni  i przygoto
wani do kontynuowania  nauki w szkołach średnich czy  zawodo
wych, a przede wszystkim do egzaminu gimnazjalnego. W  maju 
dowiemy się jak on będzie wyglądał. Zapoznamy się wtedy z przy
kładowymi zadaniami  i wymaganiami jaki e zostaną  postawione 
przed uczniami  kończącymi  trzecią  klasę. Z przepisów o ocenia
niu wiemy  tylko ,  że ma się on składać z dwóch  części:  humani
stycznej  i matematycznoprzyrodniczej.  Egzamin będzie odbywał 
się w szkole macierzystej, ale oceniać prace uczniów będą egzami
natorzy z zewnątrz wyznaczeni  przez Komisję Regionalną.  Naj
prawdopodobniej  będzie on oceniany w skali punktowej  i to właśnie 
liczba uzyskanych punktów zadecyduje o możliwości wyboru dal
szego kształcenia. Szkoły średnie określą  liczbę punktów z jaką 
uczeń ma szansę zostać przyjęty i na tej  zasadzie będzie odbywała 
się rekrutacja . Szkoły cieszące się dużym powodzeniem  będą  mo
gły ustawić poprzeczkę na tyle wysoko, że zbiorą najlepszych, a te 
mniej  oblegane nie muszą wcale narzucić limit u punktów  decydu
jących o przyjęciu — tłumaczy  M.  Kaczmarzyk. 

Fakt,  iż w  Ustroniu  powstaną  dwa gimnazja jest  korzystny  dla 
wszystkich.  Rozpoczną  w nich naukę dzieci, a właściwie  młodzież 
przechodząc  trudny  okres  dorastania.  Na  pewno  przysporzy  to 
nauczycielom  wielu problemów wychowawczych. Gdyby w  Ustro
niu  powstało jedno  gimnazjum z dziesięcioma  klasami  to  ucznio
wie znów pozostaliby  bezimienni, natomiast praca z pięcioma  kla
sami stwarza możliwość  lepszego poznania uczniów przez nauczy
ciela. W tej sytuacji można już mówić  i myśleć o propagowanej od 
lat  idei  indywidualizacji. Nauczyciele  mogą  także  lepiej  konrolo
wać  sytuację  w  swojej  klasie  i zapobiegać  występowaniu  nega
tywnych  zjawisk. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli dziecko w tym  wieku 
się  zagubi  i przejdzie  na  złą  ścieżkę  to  możemy  j e  stracić 
podkreśla  pani  dyrektor. — Ta wyrośnięta  młodzież  potrzebuje 
najwięcej  opieki, do nich należy  dotrzeć. 

(dok.  na str.  '5) 
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W  spadku  po  podstawówce  gimnazjum  otrzymało  pracownię 
fizyczną, chemiczną, matematyczną  i biologiczną.  Dyrekcja  musi 
tylko uzupełnić wyposażenie.  Planuje także wykończenie  trzeciej 
w budynku, mniejszej sali gimnastycznej. Plany  i marzenia są duże, 
ale do  spełnienia. 

W  przyszłości  chcemy  ruszyć z kołami zainteresowań.  Na
szym marzeniem  jest, aby powstał zespół  instrumentalnowokal
ny  i zespół  teatralny  prowadzony  przez aktora.  Dzieci w  ankie
tach  podkreślały  chęć  uczestnictwa  w takich  zajęciach.  Mamy 
zamiar  prowadzić SKS. Na  razie będziemy  korzystać z  Ogniska 
Pracy  Pozaszkolnej. Jesteśmy  w  tej dogodnej sytuacj i, że  jego 
siedziba  zna jdu je się po przeciwnej  stronie jezdni  —  tłumaczy 
dyrektor  Kaczmarzyk. 

Do Gimnazjum nr 2 będą dojeżdżały dzieci z Lipowca.  M.  Kacz
marzyk spotkała się z rodzicami, aby przekazać  im wszelkie  infor
macje  i stawić czoła  ich obawom  związanym z przejściem  pociech 
z mniejszego do większego  środowiska.  Uczniów  z  Lipowca  bę
dzie siedemnaścioro.  Do szkoły będzie woził j e Transkom, a gmina 
pokiyje koszt biletów.  Przewoźnik  postara  się o dodatkowe  kursy 
w  godzinach  rannych  i  popołudniowych. 

—  Rodz ice  d w u k r o t n ie  wypełn ia li  ank ie tę  do tyczącą  po
działu  na  klasy.  Dzieci  chcą  chodzić  do  klasy  z sąs iadami  czy 
naj lepszymi  koleżankami,  a  my  nie chcemy  burzyć  tych  przy
jaźn i.  Sugest ie  z ank iet  są  uwzg lędn iane  przy  podziale  klas. 
Zapewni łam  rodziców  uczniów  z  Lipowca,  że wszystkie  dzie
ci będą  t rak towane  tak samo.  Fakt,  iż wiodących  przedmiotów 
będą  uczyli  nowi  nauczyciele  na  pewno  się do  tego  przyczyni. 
Na  pewno  będę  w ścisłym  kontakc ie  z  tymi  rodzicami,  gdyby 
pojawiły się jakieś  problemy.  Dzieci z Lipowca  są  bardzo  sym
patyczne.  Mam  nadz ie ję,  że  się  tu  zaak l ima tyzu ją  —  mówi 
dyrektor. 

Wejść do budynku gimnazjum nie będzie  łatwo.  Drzwi  otworzą 
się  tylko  przed  legitymującymi  się  uczniami,  ich  rodzicami  i na
uczycielami.  Uniemożliwi  to wstęp na teren szkoły osobom  niepo
wołanym,  co  stanowi  dodatkowe  zabezpieczenie  przed  przenik
nieciem  do szkoły zjawisk patologicznych.  Może wreszcie  polska 
szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku.  W projekcie  wszystko 
ładnie zapisano,  a jak  będzie w rzeczywistości  czas  pokaże. 

Gabriela  Gla jcar 

R A D I O  S T E L A 
Radio  CCM  nadaje  24  godziny  na  dobę  przez  siedem  dni  w 

tygodniu  na częstotliwościach  94,9  i  107,1  FM. Chce  stać się  ra
diem  regionalnym,  docierającym do osób mieszkających na  tere
nie Śląska Cieszyńskiego,  zainteresowanych  sprawami  „własne
go  podwórka".  W  ulotce,  która  ma  być  rozprowadzona,  wśród 
potencjalnych  słuchaczy,  tak  napisano:  „Radio  CCM  pragnie  in
spirować  słuchaczy  do  angażowania  się  w  sprawy  społeczności 
lokalnych,  do przejmowania  inicjatyw  i wykorzystania  możliwo
ści,  jakie  przemiany  ustrojowe  i ekonomiczne  otworzyły  przed 
polskim  społeczeństwem.  Zadaniem  jakie  sobie  stawiamy,  jest 
codzienne przyjazne towarzyszenie  mieszkańcom  obszaru  objęte
go  zasięgiem  nadajników". Zbigniew  Nikiel  z  radia  CCM,  który 
odwiedził  naszą  redakcję, powiedział,  że program jest  odbierany, 
nawet  w  tych  miejscach,  gdzie  trudno  „złapać"  inne  stacje.  Na 
naszym  redakcyjnym  odbiorniku  nie  udało się  to, ale  i odbiornik 
nie  jest  najlepszej  jakości.  Można  spróbować  wyszukać  stacji, 
gdyż jak nam powiedziała zaprzyjaźniona młoda osoba słuchająca 
CCM  od  około  pół  roku:  „Maj ą  naprawdę  dobrze  przygotowane 
serwisy  informacyjne zarówno te obejmujące swym zasięgiem  świat 
jak  dotyczące  regionu.  Osoba  zainteresowana  wydarzeniami  w 
naszej  lub okolicznych  miejscowościach  otrzyma  wyczerpujące 
informacje, zwłaszcza  dotyczące  imprez kulturalnych.  Niektórzy 
słuchacze mogą zarzucić stacji zbyt małą  liczbę  przeprowadzanych 
na antenie konkursów  i „sztywność"  redaktorów. Jednak przy  ogól
nym trendzie do pełnego  luzu w prowadzeniu  audycji  radiowych  i 
wypełnianiu  czasu antenowego debilnymi  wręcz konkursami  dla 
słuchaczy, swoisty konserwatyzm  tego radia jest raczej zaletą.  Wiel
kim plusem CCM jest dobierana ze smakiem  muzyka, która  zresztą 
dominuje na  antenie". 

Właścicielem  Radia CCM jest Stowarzyszenie  DEOrecordings, 
które powstało  w  1975  roku. Celem  działalności  Stowarzyszenia 
jest propagowanie postaw życiowych  wynikających z.głębiej poj
mowanego związku z kulturą chrześcijańską.  (mn) 

W niektórych  firmach na moment przerwano pracę.  Fot. M. Niemiec 

ZAĆMIENIE W USTRONIU 
(dok. ze str. 1) 

wiedniego  oprzyrządowania  próbuje obejrzeć  zaćmienie,  chętnie  uży
czali  swojego.  Pan Józef wspominał  też,  że w  1956 roku,  kiedy  obser
wował  całkowite  zaćmienie  trwające około  10 minut,  zainteresowanie 
było  znacznie  większe.  Wysnuł  wniosek,  że  wówczas  nie  można  było 
wszystkiego zobaczyć w telewizji, dlatego  ludzie chętniej wychodzili  z 
domów  i obserwowali  zjawisko na żywo.  Im bliżej było do  maksymal
nego w naszym rejonie zaćmienia wynoszącego 86%, tym więcej ludzi je 
obserwowało.  Przerywano  na chwilę  pracę,  a  rozmaitość  sprzętów  do 
oglądania schowanego  za księżyc słońca była dość duża: od  kliszy  po
cząwszy, przez okulary przeciwsłoneczne,  specjalne okulary dołączone 
do  niektórych  kolorowych  czasopism,  płyty  kompaktowe,  przydy
mione  szybki,  na  maskach  spawalniczych  skończywszy.  Mniej więcej 
piętnaście minut przed  13. było najciemniej i najchłodniej. Oczywiście 
mrok nie zapanował, ale kierowcy zgodnie z zaleceniami policji włączyli 
światła.  (mn) 
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Pozostały góry pustych  butelek. 

Wianki  też były  popularne. 

gram 2 zapraszała na antenie na 
ustroński  koncert.  W  tym  roku 
na zaproszenie  odpowiedziano 
rekompensując niską  frekwen
cję  z  lat  poprzednich.  Przez 
Równicę przewinęło kilkanaście 
tysięcy  ludzi,  takich  t łumów 
nasza zmotoryzowana góra jesz
cze nie widziała.  Przyczyny  ta
kiego  zainteresowania  należy 
szukać  w  repertuarze,  który  w 
tym  roku  miał  jednoznaczny 
charakter.  Młodych  ludzi,  bo 
oni  stanowili  większość,  przy
ciągnęły  zespoły  rockowo  
reggae'owe. Na szczęście  miło
śnicy  tego  typu  muzyki  są  z 
zasady  pokojowo  nastawieni, 
bo  strach  pomyśleć,  co  by  się 
działo, gdyby reżyser zapragnął 
szukać  korzeni  w  muzyce  he
avymetalowej. 

Pierwsza część koncertu  roz
poczęła się  10 minut przed  cza
sem,  co  nie  było  eleganckim 
posunięciem  ze  strony  organi
zatorów,  pon ieważ  fest iwal 
o tw ie ra ła  Es t rada  Ludowa 
„Czantoria".  Mimo  to,  występ 
ustrońskiego  zespołu  godnie 
zainaugurował  imprezę. Ci, któ
rzy zdążyli, podziwiali  śpiew i 
piękne regionalne stroje.  Potem 
wszystkich  widzów  powitali 
gospodarze  Monika  Richard
son, prezenterka  Dwójki  i Józef 
Broda,  bez  którego już  trudno 

Na  scenie  Kapela Ze  Wsi  Warszawa. 

byłoby  sobie  wyobrazić  ten 
koncert.  Nie  wszyscy  jednak 
doceniali  jego  gawędziarskie 
zacięcie,  umiejętność  stworze
nia niepowtarzalnej  atmosfery, 
0 umiejętności grania prawie na 
wszystkim  nie  wspominając. 
Szczególnie  w  dalszej  części, 
zapominano jakby, o  charakte
rze  festiwalu  i doszło nawet  do 
tego, że prośbę Józefa Brody  o 
chwilę ciszy  i zadumy  aroganc
ko  wygwizdano.  M.  Richard
son, która wzbudzała duże emo
cje  zwłaszcza  wśród  męskiej 
części  publiki, wypadła w  swo
jej roli bardzo dobrze. Nawiąza
ła kontakt z widzami, mogła  po
pisać  się  wiedzą  na  temat  po
szczególnych  regionów,  tren
dów  muzycznych,  zespołów  i 
ich  członków,  a  od  czasu  do 
czasu  uspokajała  najbardziej 
rozkrzyczanych. „Źródła  i inspi
racje" to tytuł pierwszej  części 
festiwalu, tej bardzie klasycznej 
1  podobnej  do  poprzednich 
edycji.  Obok  Czantorii  wystą
pili w niej Małe Podhale, Cicho
wianie,  Detva ze Słowacji, gru
pa  Jak  Wolność  To  Wolność, 
lubelsko   perski  związek  mu
zyczny  pod  nazwą  Jahiar  Gro
up.  Można  było  także  wysłu
chać chóru męskiego Tercja  Pi
kardyjska,  który  śpiewał  bez 
akompaniamentu  instrumen
tów,  w  co  momentami  trudno 
było uwierzyć.  Była też  Kapela 
Ze  Wsi  Warszawa  (z  nazwy 
wytłumaczą  się  w  następnym 
numerze Gazety) tworzona przez 
bardzo młodych  ludzi profesjo
nalnie  zajmujących  się  odnaj
dywaniem  i odtwarzaniem  pio
senek  ludowych. 

Między  godziną  20  a  22  na 
Równicy  było najwięcej  ludzi. 
Nie zjechali jeszcze ci, którzy nie 
zamierzali  spędzać  tam  nocy, 
rodziny z małymi dziećmi,  oso
by starsze, natomiast dotarli  już 
chyba  wszyscy,  którzy  chcieli 
w  imprezie  uczestniczyć.  Na 
polanie  prowadzącej na  szczyt 

trudno  było  znaleźć  miejsce, 
żeby  usiąść, nie mówiąc o  roz
kładaniu  koca. Kolejki po  piwo 
były  tak  długie  i  pozakręcane, 
że trudno było się  zorientować, 
gdzie  leją,  a  gdzie  należy  sta
nąć. Także głodni  musieli  swo
j e odstać, ale za to mieli w czym 
wybierać. Smażyły się kiełbaski, 
krupnioki,  grzała  kapusta,  pie
kły prosiaki. Na jednym  ze sto
isk sprzedawał sam  Maciej  Ku
roń. Co sprytniejsi, udawali  się 
do  Czarciego  Kopyta  lub  do 
Chaty  Zbójnickiej,  żeby  skró
cić  czas  oczekiwania  na  jadło 
czy  napoje. Tego popołudnia  i 
wieczoru  na  Równicy  handel 
kwitł .  Oblegane  były  stoiska  z 
pamiątkami,  kasetami,  koszul
kami,  różnego  rodzaju  wydaw
nictwami,  balonikami  itp.  W 
Zbójnickiej dowiedzieliśmy  się, 
że  większych  k łopotów  nie 
było,  małe  incydenty  udawało 
się rozwiązywać bez pomocy  z 
zewnątrz. Podczas całego  kon
certu  generalnie  było  spokoj
nie, a ostrzejsze kłótnie nie prze
rodziły się w bójki. 

Druga  część  tegorocznego 
koncertu  „Tam Gdzie  Biją Źró
dła" nosiła nazwę  „Poszukiwa
nia muzyczne  i rockowo  regge
'owe  inspiracje",  a wystąpili  w 
niej Zion Train, Junior  Delgado, 
Lucjan, Tam Tam Project, Raga
attack, Krivi , Habakuk.  Założe
nie, by ujednolicić  prezentowa
ną  muzykę  i nadać  koncertowi 
określony charakter było może i 
dobre,  ale  prowadziło  do  pew
nej monotonii. Wydawało się, że 
nawet fani tego gatunku muzycz
nego  nie  byli  w  stanie  cieszyć 
się  z  wsytępów  swoich  ulubio
nych  grup.  Specyficzny  rytm 
reggae  działał  trochę  usypiają
co. Wyróżnili się wśród tych  ze
społów Maleo i Joszko.  Malejo
nek, już  legenda polskiej muzy
ki, znany z zespołów  Izrael, Ar
mia i diametralnej zmiany poglą
dów, ożywił publiczność. Na sce
nie przedstawił także swoje dzie

Zadźwięczały  pasterskie dzwoneczki  Małego  Podhala. Jedni korzystali z plastików, inni z WC w schronisku, jeszcze inni z lasu. 
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ci,  które  towarzyszyły  mu  w 
śpiewie.  Po  zejściu  ze  sceny 
wielu  fanów prosiło  go o  auto
graf  i pozowanie  do  pamiątko
wej wspólnej  fotografii. Obser
wu jąc  zap lecze  sceny  udało 
nam  się dostrzec  także  Izabelę 
T ro janowską,  która  gości  w 
Ustroniu od wyborów  Miss  Wa
kacji.  Piosenkarka  wysłuchała 
fragmentu  koncertu,  po  czym  z 
niemałym trudem zjechała na dół. 
Ni e  tylko ona miała problemy  z 
powrotem z Równicy. Tradycyj
nie już  skorzystanie  z  autobusu 
wymagało  wiele  cierpliwości. 
Wahadłowo  kursowało  sześć 
autobusów,  ale  było  to  stanow
czo za mało. Jednak więcej auto
karów  nie  można  wpuścić  na 
wąską  drogę.  Po  pierwsze  już 
przy  takiej  liczbie  są  kłopoty  z 
mijaniem się na trasie, a także na 
parkingach  na  Równicy.  Poza 
tym  względy  bezpieczeństwa 
wymagają  by  droga  była  prze
jezdna.  Na  górze,  tak jak  w  po
przednich  latach,  stały  w  pogo
towiu wóz strażacki  i karetka po
gotowia, które mogły  interwenio
wać  w  razie  potrzeby.  Potrzeby 
nie  było,  chociaż  kiedy  zrobiło 
się już  ciemno  i zimno  na  zbo
czach  zapłonęły ogniska, a  cho
dzenie po rozrzuconych  właści
wie wszędzie  śmieciach,  szcze
gólnie  butelkach  po  piwie,  gro
ziło złamaniem  nogi. 

Słuchając opinii widzów o  Fe
stiwalu można było zauważyć, że 
osoby,  które  bywały  na  Równi
cy  w  poprzednich  latach,  były 
raczej  rozczarowane  tłumem  i 
prezentowaną  muzyką,  gdyż 
odbiegały  one znacznie  od  cha
rakteru poprzednich  edycji.  Ca
łkiem specyfiki  imrezy to nie za
kłóciło  i ci, którzy byli na niej po 
raz pierwszy,  bawili  sie  dobrze. 
Z  pewnością  takiego  oblężenia 
nasze miasto jeszcze nie  przeży
wało,  choć  trudno  zastanawia
j ąc  się  nad  przyszłorocznym 
koncertem stwierdzić, czy to do
brze, czy źle. 

Za zabezpieczenie  porządko
we koncertu  „Ta m  Gdzie  Bij ą 
Źródła "   odpowiadała  firma 
„Profespol" .  Poprosiliśmy  jej 
szefa  pana  Wenersk iego  o 
przybliżenie sytuacji.  Rozma
wialiśmy  około godz.  15. 

— Dzisiaj zabezpiecza  impre
zę 40  ludzi. Począwszy od  skrzy
żowania  poniżej  Skalicy,  tam 
stoi  dwóch  naszych  pracowni
ków, a skończywszy  na  samym 
szczycie  Równicy.  Jeśli  chodzi 
o  r u c h,  to  s a m o c h o dy  d o
puszczane  są  s topn iowo,  do 
pewnego  mie jsca  do jeżdża ją 
pojazdy  organizatorów,  do  in
nego  mie jsca  ludzi  współpra
c u j ą c y ch  i td.  Do  p e w n e go 
momentu  każdy  może  do je
chać  samochodem,  tam  stoi 
nasz  cz łowiek  i k ie ru je  ludzi 
na  Jaszow iec.  K ie rowcy  są 
spoko jn i,  nie  ma  z  nimi  żad
nych  problemów,  są  po  pro
stu  zadowolen i,  że  j akoś  ten 
ruch  j e st  z o r g a n i z o w a ny  i 
w iedzą,  co  mają  dalej  robić. 
Gdyby  puścić  ruch  na  żywioł, 
to  dawno  ta  droga  by łaby  za
b lokowana.  W  tej  chwi li  j e
s teśmy  w  stanie  p rzepuśc ić 
przez  Równicę,  to  są  obl icze
nia  p rzeprowadzone  na  pod
s taw ie  p o p r z e d n i e go  t ygo
dnia,  około  750  samochodów, 
a  przy  braku  organizac j i,  by
łoby  to  maks imum  450.  W  tej 
chwi l i  nawet  autobusy  mogą 
prze jeżdżać  bez  żadnego  kło
potu.  Obecn ie,  oko ło  godz. 
15. Jest już  na  Równicy  jak ieś 
4  do  5  tys.  ludzi,  a  spodz ie
wamy  się  ponad  9  tys. 

Jeśli  chodzi o  zabezpieczenie 
porządku,  to mamy  odpowied
nią  liczbę  ludzi  i powinno  być 
spokojnie.  Oczywiście  nie  da 
się przewidzieć wszystkiego,  na 
przykład  jak  zareagują  grupki 
młodych  ludzi  pod  wpływem 
a lkoholu.  Przede  wszystk im 
będziemy  się  starali  zapobie
gać.  Teren  jest  specyf iczny, 
wprawdz ie  ludzie  nie  są  za

mknięci  na  małej  przestrzeni, 
więc  ewentualn ie  można  się 
odsunąć  od  miejsca,  gdzie  coś 
by się działo, ale z drugiej  stro
ny  wymaga  dużej  czujności  i 
stałej obserwacji  ludzi  na  kilk u 
hektarach.  Nasi  p racown icy 
muszą  się  cały  czas  poruszać  i 
stale  obserwować  otoczenie. 
Nawet  przeprowadzenie  auto
busu  przez  ten  tłum  wymaga 
wysiłku  i dużej  uwagi. Nie  mo
żemy  sobie  pozwolić  na  choć
by moment  rozluźnienia. 

Zabezpieczamy  tę  imprezę  po 
raz  czwarty  i  organizatorzy  są 
zadowoleni  z obsługi.  Początko
wo  szczegóły  omawiane  były 
przy udziale Telewizji, ale w tej 
chwili doszliśmy już do  wprawy 
i  po  prostu  wykonujemy  zada
nie  zlecone,  a organizatorów  ta 
kwest iajuż nie  interesuje. 

Utrzymujemy  stały  kontakt  i 
współpracujemy z policją  i stra
żą  miejską.  Są  zadowoleni,  że 
nie muszą  tu przyjeżdżać,  mogą 
zająć się pozostałą  częścią  mia
sta.  Jeśli  zajdzie  konieczność 
możemy  ich wezwać,  ale na  ra
zie  potraf imy  sami  zapewnić 
bezpieczeństwo  uczestnikom 
festiwalu. 

Monik a  Niemiec 
Auto r  zdjęć: Wojsław  Suchta 

Jestem zdrowy. Zbieram na piwo.' 

Śmieci  ciągle  przybywało. 

Najmodniesza  fryzura, najmodniejszy instrument tegorocznych  Źródeł. 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  24 
tel.  0602651926,  8541563 
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czw.pt.  15.0017.00 
sh.  10.0012.0(1 

NA PRACĘ 
SIĘ NIE NARZEKA, 

PRACĘ SIĘ ZMIENIA. 
Europejsk i Koncer n Finansow y 

wyszkoli  i  zatrudni 
5  współpracowników. 

Za  ciężką  pracę  oferujemy 
godziwe  wynagrodzenie. 

Gramy fair. 
Wiemy jak zarobi ć pieniądze , 

tel. 060140 27 66 

Józef  Broda  z synem  Joszko. 

r  M D K  „ P r a ż a k ó w k a"  \ 

SPRy.FnAJŻODZIEŻVZACHOPNIE J 
od  23 do 31  S I E R P N I A 

od  13.00 do  17.00 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie 

4  Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu  j 
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Fot.  W.  Suchta 

NIEDZIELA  ®  22  SIERPNIA 
DOŻYNK I    tradycyjną  uroczystość  obchodzona  z  okazji  za

kończenia  zbiorów  zbóż.  Święto  to  należące  do  cyklu  obrzędów 
agrarnych  o  wielowiekowych  tradycjach,  „mimo  włączenia  doń 
szeregu  elementów  typowo  religijnych  jest  uroczystością  na 
wskroś  świecką".  Prawdopodobnie  taki  charakter  miały  od  po
czątku, choć  nie  znamy  ich  pierwocin  sięgających  zapewne  cza
sów jeszcze  pogańskich. 

Dożynki  w  obecnym  kształcie  i  takie,  jakie  znamy  z  najstar
szych  materiałów  drukowanych,  s ą j uż mocno  zmodernizowaną 
formą  zwyczajową,  ukształtowaną  w  konkretnych  warunkach 
ekonomiczno    społecznych. 

„Choć  nie  wiemy,  jak  nasi  pradziadowie  czcili  święto  żniw, 
przypuszczać  wolno,  że  była  to  uroczystość  całej  społeczności 
wiejskiej,  przebiegająca  żywiołowo,  bez  sztywnych  ram  i  cere
monii, w której bohaterami  i gospodarzami  na  równych  prawach 
byli  wszyscy jej  uczestnicy  i zarazem  inicjatorzy". 

W  Polsce  dożynki  były  szeroko  rozpowszechnione  i  wiązały 
się  z  licznymi  zwyczajami  i obrzędami  ludowymi  mającymi  za
pewnić  urodzaj  na  rok  następny.  Szczególną  rolę  przypisywano 
wieńcowi  dożynkowemu,  np. ziarno wykruszone  z niego w  wielu 
regionach  Polski  było  używane  do pierwszego  zasiewu.  Dożynki 
nie mogą  się obyć  bez symbolicznych  znaków:  wiązania  ostatnich 
kłosów  na  polu,  uroczystego  niesienia  „wieńca  kłosowego",  śpie
wek, obfitego poczęstunku  i wolnej zabawy. Tak bywało  kiedyś. 

W  roku  1927 z  inicjatywy Związku  Młodzieży  Polskiej  rozpo
częto  organizowanie  dożynek  ogólnopaństwowych  jako  święta 
plonów  wsi  polskiej. 

Dożynki  w  Ustroniu  zachowały  również  symboliczne  znaki  z 
dawnych  lat,  co  stanowi  ich  największą  wartość,  chlubę  i  uzna
nie.  W  naszym  mieście  mają  tradycję  długoletnią,  odbywały  się 
bowiem jeszcze  przed  wojną. 

„...Już  w  sierpniu  1945  r. zaledwie  3 miesiące  po  zakończeniu 
wojny  odbyła  się  pierwsza  impreza  dożynkowa,  skromna,  bez 
korowodu  dożynkowego.  Impreza  ta odbyła  się w sali  Prażaków
ki . Zachodnia jej  ściana od strony  poczty  została  prowizorycznie 
naprawiona  po  uszkodzeniach  od  wybuchu  bomby  lotniczej.  W 
1946  roku  odbyły  się już  pierwsze  z prawdziwego  zdarzenia  do
żynki.  Okazały  korowód,  któiy  otwierała  banderia  konna,  prze
szedł obecną  ulicą  Daszyńskiego  za korty  tenisowe  do  parku  im. 
T. Kościuszki, gdzie odbywała  się uroczystość  dożynkowa,  a  na
stępnie zabawa  festyn do późnej nocy. Tak było też w roku  1947, 
48  i następnych.  Tamte  dożynki  organizował  Komitet  Dożynko
wy  składający  się  z  członków  miejscowego  koła  Związku  Mło
dzieży  Wiejskiej  ,.Wici"  oraz  ustrońskich  rolników.  (LL ) 

Dożynki  w Ustroniu  o zasięgu  ogólnomiejskim  odbywają się  od 
1975 roku z przerwą  w  latach  1980 1981. Tak jak  kiedyś  bywało, 
tak i w obecnych naszych dożynkach jest uroczyste wręczenie wieńca 
kłosianego,  bochenka  chleba  z  tegorocznych  zbiorów  gazdom  do
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żynek. W  tym  roku zaszczytną  honorową  funkcję Gazdów  Doży
nek  pełnić  będą  Państwo  Małgorzata  i Józef  Hellerowie  z  Ustro
nia  Lipowca. 

Okrasą uroczystości dożynkowych  są: barwny korowód, obrzęd do
żynkowy, występy. Tradycyjną wolną  zabawę symbolizuje festyn do
żynkowy, na którym wszyscy uczestnicy dożynek będą się hucznie ba
wić do białego rana przy obfitym poczęstunku jadłem, miodonką, koła
czem, krupniokiem, swojską kiełbasą, grochówką  i piwem. 

Ta wspaniała  tradycyjno  kulturalna  uroczystość,  ciesząca  się 
dużym  zainteresowaniem  mieszkańców,  wczasowiczów  i  kura
cjuszy jest jedną  z  nielicznych,  którą  w  zdecydowanej  większo
ści  organizują,  biorą  udział  i wspierają  materialnie  mieszkańcy 
Ustronia.  Za  to  im  wielkie  dzięki  i  chwała,  że  w  Ustroniu  i  w 
Beskidach  nie ginie  tradycja. 

Tegoroczne  uroczystości  dożynkowe  uświetnią:  Estrada  Ludo
wa „Czantoria",  Dziecięcy Zespół  Pieśni  i Tańca „Równica",  Gru
pa  Baletowa  „Di e  TM's"  z NeukirchenVluyn,  Kapela  Góralska 
„Torka".  Gośćmi  honorowymi  będą  wojewoda,  burmistrzowie  i 
wójtowie sąsiednich miast  i gmin, senatorowie  i posłowie na Sejm 
RP,  gazdowie  ubiegłorocznych  dożynek,  burmistrzowie  miast 
partnerskich,  członkowie  Zarządu  Stadtepartnerschaftsverein  z 
NeukirchenVluyn  oraz  przedstawiciele  Polskiej  Mniejszości 
Narodowej  z XI  Dzielnicy  Budapesztu. 

Głównym  sponsorem  Dożynek  jest  Bracki  Browar  Zamkowy 
w Cieszynie   Żywiec  S.A.,  a patronat  prasowy  sprawują  Gazeta 
Ustrońska, Głos Ziemi  Cieszyńskiej. 

Komite t  Organizacyjny  Dożynek 
(SD CSD  Cifc ttt  W  w 

USTROŃSKIE  DOŻYNKI'9 9  PROGRAM : 
godz.  14.00  KOROWÓD  DOŻYNKOWY 

ulicami  Daszyńskiego  i 3 Maja do Parku  Kościuszki 
godz  15 00  OBRZĘD  DOŻYNKOWY  w  wykonaniu  Estrady 

Ludowej  „CZANTORIA" . 
Grupa  Baletowa „Di e TM '  5" z Neukirchen   Vluyn. 
DZPiT  „RÓWNICA" . 
Kapela  Góralska  „TORKA" . 
KONKURS  NIESPODZIANEK, 

godz.  17.00  FESTYN  DOŻYNKOWY. 
(krąg taneczny  w  Parku  Kuracyjnym) 

CSd CSD  OSD TT> <3P  tT7 
I M P R E Z Y  T O W A R Z Y S Z Ą C E : 

20.8.  7.0012.00  USTROŃSKI TARG z udziałem kapeli  lu
(piątek)  dowej. Targowisko  Miejskie. 
21.8.  17.00  „NATURA  i TECHNIKA" .  Wernisaż wy
(sobota)  stawy  malarstwa  twórców  z  Neukirchen

Vluyn. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. 
21.8.  19.30  BIEG  ROMANTYCZNY  PARAMI, 
(sobota)  Bulwary  Nadwiślańskie. 
22.8.  9.3017.00  WYSTAWY  DOŻYNKOWE, 
(niedziela)  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa. 

—  „Przyroda  wokół  nas" 
(motyle,  chrząszcze, owady,  kamienie). 
— Mozaiki i gobeliny artystyczne ze skórek. 
— Wystawa  drobnego  inwentarza. 
Boisko  k/Muzeum. 

Fot.  W.  Suchta 



1975  Agnieszka MADZIA z Lipowca i Jan SIKORA  prezes RSP Jelenica" 

1976  Zuzanna PODŻORNA z Ustronia i Janusz KUBICA  SKR Ustroń 

1977  Anna SIKORA z Hermanie i Władysław GLAJC  SKR Ustroń 

1978  Anna KUBIEŃ zNierodzimia i Janusz KUBICA  SKR Ustroń 

1979  Emilia i Karol PASTERNI z Lipowca 

1982  Anna  i Paweł DROZDOWIE  z  Hermanie 

1983  Janina  i Rudolf GAJDACZOWIE  z  Hermanie 

1984  Anna  i Wilhelm  HANDZLOWI E  z  Lipowca 

1985  Joanna  i Jerzy ŚLIWKOWIE  z  Polany 

1986  Krystyna  i Paweł  SZWARCOWIE  z  Poniwca 

1987  Marta  i Adolf CIEŚLAROWIE  z Zawodzia 

1988  Zdzisława  i Władysław ZIELIŃSCY  z Nierodzimia 

1989  Jadwiga  i Paweł SZARCOWIE  z  Lipowca 

1990  Grażyna  i Władysław HŁAWICZKOWI E  z Goj i 

1991  Janina  i Jan DROZDOWIE  z  Hermanie 

1992  Maria  i Zdzisław KOZIELOWIE z Nierodzimia 

1993  Emilia  i Jerzy KOWALOWI E z  Hermanie 

1994  Maria  i Jan PASTERNI  z  Lipowca 

1995  Maria  i Jan STECOWIE  z  Ustronia 

19%  Wanda  i Franciszek  BURAWOWIE  z Nierodzimia 

1997  Bogusława  i Ludwik  PNIOKOWIE  z  Lipowca 

1998  Maria  i Jan TOMICZKOWIE  z  Lipowca 

1999  Małgorzata  i Józef HELLEROWIE z  Lipowca 

cifc  <Mj <37  XT'  <1£> 

LIST DO  REDAKCJ I 
Jestem  mieszkańcem  Ustronia  od  dziesięciu  lat.  Tutaj  mam  ro

dziną  i znajomych.  Artykuł,  który  został  zredagowany  w  Gazecie 
Ustrońskiej  pod  tytułem  „Szpadlem  i  drągiem"  (nr  31/99)  jest 
niezgodny  z prawdą.  Moja  żona  była  naocznym  świadkiem  całe
go  wydarzenia.  W niedzielą,  1 sierpnia,  wracając  do  domu  zo
stałem  bestialsko  napadnięty  przez  trzech  osobników.  Widząc  to 
przez  okno  moja  żona  natychmiast  zadzwoniła  na  policję  po
wiadamiając  o  napadzie.  W artykule  napisano,  że  ktoś  dzwonił 
na  policję.  Żaden  „  ktoś  ",  tylko  moja  żona.  Sto  metrów  za  mną 
szli  moi  bracia  zaproszeni  na  obiad.  Widząc,  że  zostałem  napad
nięty,  przyszli  mi  z pomocą.  Gazeta  pisze,  że  udaje  mi  się  zawia
domić  swoich  rodaków.  Pytam  w jaki  sposób,  skoro  leżałem  po
bity  na  chodniku.  Z  relacji  Gazety  wynika,  że  był  to  zorganizo
wany  spisek.  Z  nożami  przyszli  napastnicy,  że  by  zabrać  moje 
pieniądze  i  wartościowy  zegarek.  Napisano,  że  prawdopodob
nie  przyczyną  wszystkiego  były  niejasne  rozliczenia  Jinansowe. 

Jak  można  cos  takiego  pisać,  robiąc  osobie  poszkodowanej 
zlą  opinię  i wstyd,  chociaż  artykuł  jest  bezimienny. 

Prawdopodobnie  osoba,  która  pisała  artykuł  nie  lubi  obco
krajowców  i ma  uprzedzenia  rasowe.  Dokładny  raport  w tej  spra
wie  ma  policja  i powinna  podać  bezstronne  wiadomości  na  ten 
temat.  To ja  jestem  osobą  poszkodowaną  i  w  obronie  własnej 
pobiłem  napastnika. 

Proszę  podać  do  wiadomości  wszystkim  mieszkańcom  Ustro
nia  prawdę,  a  nie  robić  z  artykułu  sensację  rasową  Arab  bije 
Polaka,  Polak  bije  Araba.  Został  napadnięty  człowiek,  miesz
kaniec  Ustronia  w  biały  dzień  i  to jest  bolesne.  Ukarać  należy 
winnych,  bez  wzglądu  na  to,  czy  to  Polak,  czy  Arah. 

Zdziwiło  mnie  także,  że policja  informując  o zajściu,  podaje,  że 
sprawdza,  jak  funkcjonują  „panowie  nie  posiadający  naszego 
obywatelstwa,  czy  mają  zameldowanie  i czy  ich pobyt  w  naszym 
kraju jest  legalny  " („  Przyczyna  nieznana  " GU  nr 32/99).  W  Ustro
niu  zameldowany  jestem  od  1991  roku  i starając  się  o  uzyskanie 
obywatelstwa  polskiego  (od  dwóch  lat),  przekazałem  wszystkie 
informacje  o sobie  tutejszej  policji,  która  zresztą  wystawiła  po
zytywną  opinię  o  mnie  do  Kancelarii  Prezydenta  RP. 

Sulejman  Ezzam,  Ustroń 

ZUCHWAŁE RABUNK I 
Napady, kradzieże zuchwałe, bójki to niemiły zgrzyt na  malowni

czym  krajobrazie  naszego  miasta.  Za jedyną  przyczynę  wzrostu 
liczby  tego typu  przestępstw  trudno  uznać  sezon  letni.  Świadczy 
o  tym  chociażby  fakt,  iż  sprawcami  przestępstw  są  także  miesz
kańcy Ustronia, jak to miało miejsce w przypadku napaści na miesz
kańca  Tych. 

—  Przyzwyczaić  się  do  tego  zjawiska  nie  możemy  —  mówi 
podkomisarz Waldemar  Kudzia z Komisariatu  Policji w  Ustroniu. 
— To są poważne sprawy, na któr e należy  reagować bardzo zde
cydowanie. Chciałbym jednak być ostrożnym optymistą w tej  kwe
stii. Myślę, że wzrost  liczby popełnianych  przestępstw jest  zwią
zany  z sezonem  wakacyjnym.  Nasze statystyki  jednoznacznie 
wskazują,  iż  w  okresie  letnim  następuje  nasilenie  tego  typu 
przypadków.  Rokrocznie  ze względu  na nasilenie  ruchu  tury 
stycznego wraz z turystami przyjeżdżającymi do nas z  pewnymi 
sumami  pieniedzy, przyjeżdżają  i tacy, którzy tych pieniędzy  nie 
mają, a chcieliby  mieć. 

Dziwne  to  czasy,  w  których  najprostszą  metodą  zdobywania 
pieniędzy  jest  odbieranie  ich  innym.  Oczywiście  historia  różne 
rzeczy  już  widziała,  ale  czasy  Janosików  dawno  się  skończyły. 
Dzisiejsi naśladowcy  to zwykle brutalni  i zuchwali  przedstawiciele 
pokolenia wychowanego  na japońskich  bajkach  i amerykańskich 
filmach  sensacyjnych,  w  których  trup  ściele  się  gęsto.  Kreśląc 
sylwetki  sprawców  należało by także przyjrzeć się ofiarom.  Wszy
scy znamy tę starą  prawdę, że okazja czyni  złodzieja. 

— Tiiryśc i przyjeżdżający do nas są wyluzowani  i często zapo
minaj ą o zabezpieczeniu  swoich  rzeczy. Chociażby dwa  ostatnie 
przypadki jedn a  z pokrzywdzonych  woziła  niezabezpieczoną 
torb ę w koszyku z tyłu  na  rowerze, druga  pozostawiła  torb ę  na 
ławce obok siebie i zajęła się opalaniem. Takie sytuacje  stwarza
j ą  okazję  dla  złodzieja  i przestępcy  to wykorzystują.  Ze  swej 
strony chciałbym zaapelować, aby  lepiej  dbać o swoje rzeczy oso
biste takie jak portfele, pieniądze. Powinny być one tak zabezpie
czone, aby uniemożliwić przestępcom działanie.  Odradziłbym  tak
że chodzenie samemu po zmroku. Jeżeli nawet nie idziemy z kimś 
bliskim , to lepiej  trzymać się towarzystwa  innych osób podążają
cych w tym samym kierunk u — twierdzi podkomisarz  Kudzia. 

Miejmy nadzieję, że sytuacja nie okaże  się na tyle  tragiczna,  iż 
będziemy musieli  założyć komitety samoobrony, a po zmroku  cho
dzić  po  mieście  czwórkami.  Przyznać  należy,  że  dotychczasowe 
działania  ustrońskiej policji przynoszą  owoce. 

Nie pozostajemy  tutaj  zupełnie bez sukcesów  — informuje 
podkomisarz  Kudzia. — Sprawcy  kilk u napadów,  pobić czy  kra 
dzieży zostali  ustaleni. W  ostatnią  niedzielę  mieliśmy  poważne 
włamanie w centrum  Ustronia,  którego sprawcami  okazali  się 
mieszkańcy Jastrzębia  Zdroju . Zostali oni zatrzymani, wraz ze 
wzsystkimi  skradzionymi  przedmiotami,  na terenie  Skoczowa, 
kiedy wsiadali do autobusu jadącego do Jastrzębia. Chociażby ten 
fakt świadczy  również o tym, że procentowy udział  przyjezdnych 
sprawców przestępstw jest na naszym terenie bardzo duży. Naszych, 
„domowych"  sprawców przestępstw znamy bardzo dobrze i więk
szość z nich przebywa w więzieniu. Działania utrudni a  zgłaszanie 
popełnienia przestępstwa w kilk a do kilkudziesięciu godzin po fak
cie jego zaistnienia. Takie zachowanie poszkodowanych  zmniejsza 
w znacznym stopnoiu szanse na ujęcie sprawców. 

Pozostaje nam  więc tylko życzyć policji więcej sukcesów, a so
bie tego, aby po wakacjach  Ustroń  na powrót  stał się miłym,  bez

Rabunki  z d a r z aj  się nie  t\  Iko nocą.  Fot.  W.  Suchta 
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O g ł o s z e n ia  d r ö h n e 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  grzeczno
ściowy  8542922  po  20.00. 

Wideorejestracja  SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

Dywanoczyszczenie. 
Tel  8543839,  0604109883. 

Video f i lmowanie.  Tel.  8543767, 
8543827. 

Poszuku jemy  samotne j,  uczc iwej 
pani  lub  małżeństwa  do  prowadze
nia  domu  i  opieki  nad  dwiema  pa
niami  w  domu  jednorodzinnym.  Za
pewniamy  mieszkanie.  Proszę  dzwo
nić  po  godz.  19.00,  tel.  8547228. 

Kupię  kontener  na  budowę  w  dobrym 
stanie  Tel.  8541612  od  9  do  16. 

Prace  budowlane,  instalacyjne,  de
karskie.  Tel.  8544498. 

Wynajmę  pokój  w  zamian  za  opie
kę  nad  starszą  osobą. 
Tel  032/2223022  wew.  37. 

Kupię  rower  składak  używany. 
Tel.  8544872. 

Kredyty  różne    bez  poręczycieli  do 
10  000  zł    bez  wiedzy  współma
łżonka  Nasączanie  taśm  i  cardrige
rów,  również  nietypowych,  do  dru
karek  komputerowych  specjalnym 
tuszem  smarującym.  Zyskujesz  65% 
ceny  hur towej.  Sk lep  Z io łowo  
Kosmetyczny.  Ustroń,  ul.  Daszyń
skiego  5  (obok  Rynku  za  hotelem). 
CENY  KONKURENCYJNE. 
ZAPRASZAMY. 

Do  wynajęcia  M4  na  os.  Centrum, 
z  telewizją  kablową  i  telefonem. 
Tel.  8530856 

Usługi  wodkan,  CO  i  gaz.  Marcin 
Oczkowski.  Tel.  8547129,  kom. 
0601614751. 

Sprzedam  dmuchawę  boczną  250  do 
siania.  Ustroń,  ul.  Kluczyków  17  od 
godz.  16  do  20. 

f  SERWIS 
OGUMIENIA 

FA!P 
OPONY NOWE 

I UŻYWANE 
Ustro ń    Hermanic e 

ul .  Wiśn iow a  2 
0 3 3 / 8 54  50  66 
0602  79 44  34 

Z  A  L  U  Z  J  E 
pionowe,  poziome 
R O L E T Y 

zewnętrze,  tekstylne 
M A R K I Z Y 

P A R A P E T Y 
B R A M Y 

rolowane  i  sekcyjne 

F . H . U .  „ L E M A L " 
Tel.  852 72  80  0604413078 

/  MP   854  21  98 

ZATRUDNIĘ 
OPERATORA  DO 

KOPARKO   SPYCHARKI 
BIAŁORUŚ, 

WÓZKA  WIDŁOWEGO. 
MIL E WIDZIAN Y 

RENCISTA , EMERYT . 
\ T e l .  8541612 od 9 do  1 6^ 

OKAZJ A ! 
WYPRZEDA Ż  OBUWI A 

PO  CENACH 
ZAKUP U 

Pawilon  Handlowy 
przy ul. A. Brody (plac targowy) 

Do  21  sierpnia  apteka  „Elba "   przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Od  21  do 28  sierpnia  apteka  „Myśliwska "   w  Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Fot.  W  Suchta 

WYSTAW Y 
M u z e um  H u t n i c t wa  i  K u ź n i c t wa 
ul.  Hu tn i cza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i  Kuźnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko    wystawa  i  sprze
daż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Mozaiki  i  gobeliny  artystyczne  ze"5kórek. 
—  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    13, 
niedziele  10    13. 
Oddzia ł  Muzeu m  „Zbior y  Mar i i  Skalickiej " 
ul. . 3  Maj a  68,  tel .  8542996 

—  Średniowieczne  narzędzia  tortur  (lipiec    sierpień). 
— Druki  bibliofilski e  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  9  1 8. 
Muzeu m  Regionaln e  „Star a  Zagroda " 
ul.  Ogrodowa  1,  tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
G a l e r ia  Sz tuki  W s p ó ł c z e s n ej  „N a  G o j a c h"  B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeri a  Sztuk i  Współczesne j  „Zawodzie " 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocj i  i  Wysta w  Artystycznyc h 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i  sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż    Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
18.8  1 1.00  Konkurs  plastyczny  na  asfalcie. 
20 .8  19.00  MDK  „Prażakówka". 

Koncert  jazzowy  „SUMMER  JAZZ  TRIO". 
Wstęp  wolny.  MDK  „Prażakówka". 
FESTYN  KUŹNIKÓW .  Stawy  Rybne  w  Hermanicach. 
I JSTROŃSKIE  DOŻYNK I '99.Szcegótynastr.8. 
Musical  „POMSTA"  (Zemsta).  Amfiteatr. 

Kuźnia  Ustroń    Zapora  Porąbka. 
Autowir.  Samochodowa,  stacjonarna  próba 
zręczności.  Parking    Ustroń  Jaszowiec. 
8.  Bieg  Romantyczny  Parami. 
Start:  Bulwary  nad  Wisłą. 
KS  Nierodzim    LKS  Rudnik. 
Kuźnia  Ustroń    Kalwarianka. 
7.  Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  „Beton  '99". 
Rynek. 

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

21.8  15.00 
22 .8 
28 .8  19.30 

SPORT 
18.8  17.00 
20 .8  16.00 

21 .8  19.30 

22 .8  1 1.00 
28 .8  17.00 
29.8  9.00 

1819.8  17.00  Babe    świnka  w  mieście 
18.45  Miasteczko  Pleasantvillc 
20.45  Osaczeni 

20 26 .8  17.00  Mrówka  Z 
18.45  Ajlawi u 

2022.8  20.15  Adwokat 
23 26 .8  20.15  Mumia 

Nocne  Kin o  Premier   Fi lmowych 
19.8  22 .30  ED  TV 

PREVENTER 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 
Polańska  35;  Tel.:  8543000 
[obok  szkoły  w  Ustroniu  —  Polanie] 
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WAKACYJN Y FESTYN 
7  sierpnia  na  stadionie  KS  Kuźnia  odbył  się  Festyn  Sportowy 

zorganizowany  przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki 
UM, Towarzystwo Sportowo  Rekreacyjne „Siła" oraz Klub Sporto
wy „Kuźnia". Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji  zarów
no dla dzieci, młodzieży jak  i dorosłych.  Impreza rozpoczęła się o  14. 
występem  pięcioosobowego  zespołu  pod  nazwą  „Lentilki" .  Wo
kalistka Joanna Sobisz nie tylko śpiewała dla najmłodszych, ale tak
że zachęcała  ich do wspólnej zabawy. Śmiechu było co niemiara przy 
grach,  zabawach,  konkursach  i wspólnym  śpiewaniu.  Choć  na  po
czątku dzieci nie było zbyt wiele to z czasem zainteresowanych  przy
bywało, tym bardziej, że głos konferansjerki niósł się daleko  zachę
cając do przyjścia na stadion. Uradowane maluchy z największą przy
jemnością śpiewały, tańczyły, dmuchały baloniki  i robiły jeszcze wie
le podobnych  rzeczy,  za  które  otrzymywały  słodkie  nagrody.  Jed
nym  z  konkursów  był  występ  podobny  do  mini  playback  show. 
Sklecone na szybko zespoły dziewczynek  i chłopców  miały  zapre
zentować się jako Spice Girls i Back Street Boys. Oba wypadły wspa
niale i zebranej przed estradą publiczności  trudno było wyłonić  zwy
cięzców. Ostatecznie jednak oklaski zaważyły  i wygrali  chłopcy. 

—  Na  scenie  czułem  się  świetnie  —  mówi  Mieszko.  —  Nie 
miałem  tremy. Trochę  tańczyłem, wziąłem  udział w  kilk u  kon
kursach.  Było fajnie. Przyjechałem z Łodzi. Jutr o  wyjeżdżamy. 
Spędziłem  tu cztery dni. Trochę zwiedzaliśmy.  Byłem na  Równi
cy  i w  muzeum. 

Na  pierwszym  planie  Mieszko w akcji.  Fot. G. Glajcar 

Mieszko  rzeczywiście na nadmiar tremy narzekać nie mógł.  Był 
jednym  z tych  dzieci, które brały  udział we wszystkich  konkuren
cjach, a na scenie czuł się jak  ryba w  wodzie. 

Po występie  „Lentilek"  na estradzie  pojawił  się  Pan  Truskawa 
zachęcając wszystkich do tańców. Tym razem także rodzice mogli się 
popisać  biorąc udział w konkursie obierania  ziemniaków  plastiko
wym nożem czy picia napojów łyżeczką na czas. Pociechy z wielkim 
entuzjazjem  ich  dopingowały.  W  tym  samym  czasie  na  stadionie 
rozgrywano  konkurencje  sportowe:  bieg na 60  metrów  w  różnych 
kategoriach  wiekowych,  strzelanie  z  karabinka  pneumatycznego  i 
strzał na bramkę. W tej ostatniej konkurencji wzięli udział  zarówno 
bardzo młodzi jak  i ci nieco bardziej doświadczeni  fani piłki nożnej. 
Niektórzy gestem znanych piłkarzy całowali piłkę przed  kopnieciem, 
co, szczególnie przy dobrych umiejętnościach, owocowało  golem. 

—  Jeszcze  nie  trenuję,  tylk o  tak  sobie  gram  —  powiedział 
Mieszko,  którego  nie zabrakło  i w tej konkurencji. — Raz  mi  się 
udało strzelić, ale w drugiej   rundzie było ju ż trochę  gorzej. 

Nie było jednak tak źle skoro w swojej kategorii wiekowej  Miesz
ko zajął trzecie miejsce. Zmagania  prawdziwych  mężczyzn  obser
wowała grupka dziewcząt siedzących  niedaleko  bramki. Na  pyta
nie dlaczego nie wzięły  udziału w tej konkurecji  odpowiedziały: 

— Strzały  na bramk ę są  bardziej  dla chłopców. Oni  lepiej   to 
potrafią . Wy brałyśmy ju ż udział w kilk u  konkursach. 

— Ja zajęłam  dwa  pierwsze  miejsca  w  biegach  na  sześćdzie
siąt metrów w kategorii  młodszych  i starszych  — mówi  Justyna. 
— A ona  — pokazuje na siedzącą obok Natalię  —  trzecie. 

— Bardzo nam się tu podoba — stwierdzają zgodnym  chórem. 
Przed  17. na stadionie zaczęli pojawiać się tłumniej kibice KS „Kuź

nia". Gwoździem  imprezy był bowiem otwierający sezon  1999/2000 
mecz Ligi i Okręgowej pomiędzy  Kuźnią  Ustroń  a Unią  Oświęcim. 
Ustroński zespół spisał się wspaniale wygrywając 3:1 z wyżej noto

Sportowe emocje na murawie  i poza boiskiem.  Fot. G. Glajcar 

wanym  w poprzednim  sezonie przeciwnikiem.  Doping zebranej na 
stadionie publiczności  był gorący. Co ciekawe najgłośniej zespoło
wi Kuźni kibicowali goszczący w Ustroniu Francuzi. W przerwie meczu 
dzieci  i młodzież mogła pokonać przygotowany dla niej tor  rowero
wy.  Poza  płytą  boiska  znajdowały  się  także  trzy  białe  namioty,  w 
których serwowano rozrywkę młodszej publiczności. Najmłodsi mogli 
sprawdzić  swoje  umiejętności  w  pięciu  konkurencjach:  rzucie  do 
kosza, strzelaniu z łuku, rzutkach ostrych, rzutach piłeczką do celu i 
rzutach sorso. Za udział w każdej z tych konkurencji dostawały  kolo
rową karteczkę. Po zebraniu pięciu różnych karteczek mogły je  wy
mienić  na wybraną  przez  siebie  nagrodę  znajdującą się w  wielkim 
koszu. Największą popularnością  cieszyło się jojo. 

—  Zdobyłam ju ż cztery nagrody — chwali się Natalia trzymając 
w ręce trzy karteczki. — Brakuj e  mi jeszcze dwóch  i będę  miała 
następną.  Fajnie tu jest. 

Do poszczególnych  stanowisk  ustawiały  się niemałe  kolejki. 
— Jestem  z  Rudy  Śląskiej.  Przyjechałem  tu  na wakacje,  ale 

jutr o ju ż wyjeżdżam — informuje mnie stojący w kolejce do  rzu
tów do tarczy  Dawid. 

Od  samego  początku największym zainteresowaniem  na  festy
nie  cieszyła  się  tradycyjna  grochówka.  Ze  smakiem  „zajadał" j ą 
między  innymi  przewodniczący  Rady Miejskiej  Emil Fober.  Przy
były  nieco  później  burmistrz  Jan  Szwarc  i  starosta  cieszyński 
Andrzej  Georg  na pewno także nie omieszkali jej  spróbować. 

O godzinie  19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, którą  przerwała 
niestety przechodząca nad Ustroniem burza. Nawet po upalnym dniu 
nikt nie chciał  tańczyć w strugach orzeźwiającego deszczu. 

Organizatorzy  festynu serdecznie dziękują sponsorom. A byli  to: 
Bracki Browar Zamkowy Cieszyn, ZPM Kania, PSS Społem, Hurtow
nia Piwa Smakosz, Piekarnia Procner, Hurtownia Tomar,  Nadleśnic
two Ustroń, Firma Standard, Smażalnia Adriatico, PPHU  Słonecznik, 
Bar Ustroński, Drukarnia Offsetowa Jerzego Małysza,  Przedsiębior
stwo RemontowoBudowlane  Romana  Piachy, Wytwórnia  Chrupek 
Legierski, Wytwórnia  Lodów Oaza, Galeria na Gojach, Firma Vena 
Macieja Niemca, ZPM  Bielesz, kierownictwo  Domu  Wczasowego 
Kolejarz, Bar Kufelek, Bar Nad  brzegiem, Karczma Góralska  Pana 
Brachaczka, Hurtownia ArtChem, Drukarnia Wydawnicza  Cieszyn, 
PPW  Proinbud Anny  i Stefana Bałdysów. Szczególne  podziękowa
nia należą się panu Tadeuszowi  Podżorskiemu, panu Janusza  Szczu
gielowi  i panu  Laskowskiemu.  Gabriela  Glajcar 

Grochówka  smakowała  wszystkim.  Fot. G.  Glajcar 
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Babia Góra Such a Beskidzk a  Kuźni a Ustro ń 2:0 (1:0) 
Przy ładnej pogodzie,  14 sierpnia Kuźnia Ustroń rozegrała swój drugi 

w  tym sezonie  mecz,  tym razem  wyjazdowy  w Suchej  Beskidzkiej. 
Spotkanie na stadionie rozpoczęło się miłym akcentem, ponieważ piłka
rze Babiej Góry  odbierali  Puchar  Fair Play za poprzedni  sezon.  Urocz
sty moment  i mecz obserwowało na trybunach  wielu  kibiców.  Pierwsza 
połowa  Kuźni  była wspaniała.  W 27 minucie Szpak z boku  pola  karne
go zagrywa do wychodzącego głową Adamusa, ale ten minimalnie się z 
nią  mija. W 30 min.  groźną  sytuację stwarza  Szalbot  w polu  karnym 
kiwa dwóch  obrońców  i oddujc silny  strzał na bramkę.  Jednak  na lini i 
strzału  staje trzeci  obrońca  i przejmuje piłkę.  W 31  min.  kontra  Suchej 
prawą  stroną  boiska,  następuje  wrzut  w pole  karne  do wychodzącego 
napastnika, a ten skutecznie strzela w długi  róg. Jest  1:0 dla Suchej. W 34 
min.  kontruje  Kuźnia.  Płaza  podaje do wychodzącego  Szpaka  który 
mija bramkarza  i strzela w krótki  róg.  Strzał  był jednak  zbyt  słaby  i do 
piłki  zdążył dojść obrońca.  41  min.  kolejna kontra  Kuźni. Szpak  prze
chodzi  przez obrońców, strzela w długi  róg, ale niestety  trafia w słupek. 

Po  przerwie, w 55 min.  kibice obserwują długi  przerzut  gospodarzy z 
własnej  szesnastki  do wychodzącego  napastnika,  który  zostaje sam  na 
sam z bramkarzem,  wykorzystuje dogodną  sytuację, strzela  i jest  2:0 dla 
Suchej. Okazję do zdobycia kontaktowej bramki Kuźnia ma już w 63 min., 
kiedy Adamus próbuje lobować bramkarza, któremu jednak  koniuszkami 
palców udaje się wybić piłkę ponad poprzeczkę. W 75 min. znowu  kontra 
Suchej zakończona silnym strzałem w poprzeczkę. Od 80 min. Kuźnia gra 
w  dziesiątkę,  gdyż  kontuzjowany  został  Marianek.  Piłka  rykoszetem 
trafiła go w oko tak mocno, że stracił wzrok  i musiał zejść z boiska. Próbują 
to  wykorzystać  przeciwnicy  i w 82 min.  następuje jeszcze  jedna  akcja 
Suchej. Na szczęście nie wykorzystują pozycji sam na sam przestrzelając 
nad bramką. Kuźnia grała ładnie, brakowało jednak skuteczności, a w dru
giej połowie oddała już  inicjatywę Suchej, która wygrała ostatecznie  2:0. 
Sędzią  który  prowadził  mecz poprawnie  i obiektywnie  pokazał  podczas 

awi Suchej.  (mn) 

1.  Wieprz  4  73 
2.  Chybie  4  31 
3.  Sucha B.  4  20 

Porąbka  4  20 
5.  Rajcza  4  65 
6.  Cieszyn  4  43 

Strumień  4  43 
8.  Klecza  4  10 
9,  Kuźni a  3  33 

Andrychów  3  33 
11.  Kęty  3  23 
12.  Wadowice  2  00 
13.  Koszarawa  1  3 4 
14.  Jawiszowice  1  23 

Kalwaria  1  23 
Kończyce M.  1  23 

17.  Srubiarnia  0  14 
18.  Oświęcim  0  17 

Witejcie lu deczko wie 
Chytóm sie za pisani  i tak rozmysłom,  czy to werci, 

dyć  isto żodyn nie  bydzie  tego  czytoł.  Norodu  u nas 
łobcego moc, że sumeryja,  ani chodnikym przeciś  sie 
nielza, nale ustrónioki kansi wybyły na wywczasy, tóż 

Łoto,  lóńskigo  ty dnia  szmatlym  sie pumalutku na 
piwo,  dziwom sie na boki,  czy nima jakigo  kamrata, 
nale  kaj też tam,  same  nietutejsze  gymby.  Zdało mi 
sie, że to możne jo je  kansik w łobcej dziedzinie.  Sia
dom potym z tym kryglym za stołym, suszyło  mie,  tóż 
wypiłech go duszkym  roz, dwa. Nale nie było do kogo 
przerzóndzić,  anipolutować  sie,  że  w  starych kościach 
strziko, ani pomóndrować  ło polityce. 

Bo też przeca kaj kiery jedzie zozdrzić na łobcy świat. 
Jo jyno  łoto dziwom  sie na mojich sómsiadów.  Staro 
Buj oczka,  co  jórt  j owej czy, że nielza j i koniec z kóń
cym zwiónzać  i dycki  do piyrszego  pyndzyji j i chybi, 
spakowała pinkle i pojechała na Słowacyje, w ciepłych 
wodach szłapy moczać. A łoto Cieślar zza ces ty, co sie 
mu  zdo,  żeje  wielkipón  i wszycko wiy nejlepi, to przed
ołjałówkę  iprosioka  i z całóm rodzinom wybroł sie do 
Hiszpanije. Po prowdzie zwierzoki chowoł na wiesieli 
cery jedzinioczki,  co kansik chyciła jakigosi  feszoka, 
bo już  też dziwcze  mo swoji  roki  do żyniaczki.  Nale 
synekpochladoł  se inszóm, tóż  starego Cieślara strasz
nucnie  to ubodło na honorze  i coby pokozać jaki  je 
światowy pojechoł  se ze swojimi za granice. Łoto dru
go sómsiadka mi ma tako hyrno i pojechała z dziecka
mijyny  nad nasze  morze. 

Nale jedźcie  se kaj kiery chcecie. Jo se tu zostanym, 
koziczke se bydym pos w zogrodzie  i aspóń  móm tu 
moc świyżego  luftu. 

Jyndrys 

POZIOMO :  1) grzyb na drzewie, 4) chroniona strefa 6) gatu
nek  antylopy, 8) przykrywa dziurę,  9) doprowadza  wodę, 10) 
w kasynie,  11) państwo  nafciarskie,  12) rodzaj  farby,  13) bo
rówka  14) dwója inaczej,  15) rodak, krajan,  16) bóstwo sume
ryjskie,  17) dęty, drewniany,  18) koreańskie auto,  19)  jednost
ka czułości  błony  fotograficznej, 20) z szybami. 
PIONOWO :  I) drobniutki  harcerz, 2) pieśń  gondolierów, 3) 
imię  rosyjskie,  4) drab,  zbir,  5) egzotyczna  wyspa,  6) szef 
zespołu pracowników, 7) w rodzinie,  11) w alfabecie,  13) wódz 
Argonautów,  17)  nutka. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija 31  sierpnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  30 
U Z D R O W I S K O 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  W ł a d y s ł a w  B a l c a r e k 
z  Ustronia  ul. Polna  23. Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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