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CHCĄZJESC PSTRĄGA 
Rozmowa z Tomaszem  Brachaczkiem, 
właścicielem „Karczm y Góralskiej" 

Najpierw miał pan pomysł na lokal i szukał pan chaty, czy naj
pierw była chata i postanowił pan zrobić w niej  lokal? 
Już wcześniej prowadziłęm działalność gastronomiczną, ale od sa
mego początku, dążyłem do tego, by mieć taką drewnianą  chatę. 
Wiedziałem, że ma to być stary budynek, zabytkowy. Ten pomysł 
narodził się 5 lat temu, w końcu zobaczyłem odpowiedni dom w 
Wiśle i przeniosłem go do Ustronia. 
Jak pan znalazł tę chatę? 
Stała w Wiśle Nowej Osadzie przy samej drodze. Często  koło 
niej przejeżdżałem, podobała mi się  i myślałem, że jeśli  byłaby 
do sprzedania,  to bym  się nie zastanawiał.  Pewnego  dnia  zo
baczyłem  tablicę „Do sprzedania". Chata właściwie  niszczała, 
ponieważ stała na zakręcie bardzo blisko drogi, często  zdarza
ły się tam  wypadki  i  nie wydawano już  zgody  na jej  remont. 
Zastanawiano  się, co z nią  zrobić. Z jednej  strony  konserwa
tor  zabytków  nie  zgadzał  się  na  rozbiórkę,  z  drugiej  miasto 
chciało  tę przeszkodę  usunąć. 
Musiał pan współpracować z konserwatorem zabytków? 
Chata jest zabytkowa  i oczywiście ta współpraca była  koniecz
na. Skontaktowałem  się z panem Karolem Gruszczykiem,  który 
ściśle określił, jak budynek ma wyglądać i które elementy  trze
ba  zachować.  Wydał  zgodę  na  wyburzenie  ścian  wewnętrz
nych, pierwotnie oddzielających  izby  i sienie. Trzeba było zo
stawić zastrzały czyli ściany szczątkowe, tak, żeby po wejściu 
do  środka,  można  było  zobaczyć  oryginalny  układ  pomiesz
czeń  chaty. 
A jak przebiegał proces przenoszenia chaty? 
Przede  wszystkim  trzeba  znaleźć  odpowiednich  cieśli,  najle
piej górali.  Okazało  się, że mają bardzo napięte  terminy  i nie 
jest  to  łatwe.  Musieli  to być naprawdę  dobrzy  fachowcy  i za
nim  podjął się  zadania  pan  Jałowiczor  z Jaworzynki,  obsze

(cd. na sir. 2) 

,Czantoria" z dożynkowym  chlebem.  Fot. W. Suchta 

Był  to  bogaty  w  wydarzen ia  weekend  w  naszym  mieście.  T radycy jn ie 
j u ż  Dożynki  kończą  obchodzone  od  ki lk u  lat  w  sierpniu  Dni  Ustronia. 
Wcześn iej  zo rgan izowano  ki lk a  imprez,  które  war to  odno tować.  W  śro
dę  18  s ierpnia  dzieci  mog ły  uczestn iczyć  w  konkurs ie  rysowania  na  as
falcie.  W  piątek  poprzedza jący  Dożynki  tak  j ak  w  latach  ubiegłych  od
był  się  Ustroński  Torg.  Na  spec ja ln ie  p rzygo towanych  sto iskach  ofero
w a no  ko łocze  i  inne  m ie j scowe  specjały.  Sprzedawcy  z  tej  okazji  przy
wdziali  stroje  ludowe,  chcącym  zatańczyć  przygrywała  orkiestra.  Wszyst
k iego  doglądali  sze fow ie  Komi tetu  Dożynkowego:  p rzewodn iczący  Jan 
Szwarc  i zastępcy: Jan  Kubień  i Tadeusz  Duda. Na targu było  tłoczno 
i  wesoło.  Po  po łudn iu  na  park ingu  w  Jaszowcu  rywal izowali  samocho
dz iarze  w  zorgan izowanym  przez  Zygmun t a  IMolin a  konkurs ie  j azdy 
miedzy  beczkami    Autowi r.  Niestety  impreza  była  s łabo  rozrek lamo
wana  i wys tar towa ło  za ledwie  ki lk u  k ie rowców  z  Ustronia.  Na j lep iej  na 

(cd. na str. 4) 

Szanowni  Państwo, 

„Społem" PSS w Ustroniu zapewnia wszystkich konsumentów wody mineral
nej i napojów smakowych „Czantoria", że spożywana przez Państwo woda jest 
doskonałej jakości, nie posiadała i nie posiada żadnych,właściwości mogących 
szkodzić zdrowiu. Istotnie w pierwszej dekadzie lipca Źródło „Budzi Głód" na 
skutek gwałtownych deszczów zostało w niewielkim stopniu zanieczyszczone, w 
wyniku czego, w części rozlanej w tym czasie do butelek szklanych 0,33 litra 
wodzie, rozwinęły się bakterie. 

Stopień skażenia wg opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego był nie
wielki  na tysiące litrów wyprodukowanej, sprzedanej i spożytej w tym okresie 
wody zgłoszono tylko jeden przypadek zaburzenia zdrowia, nie dający się zresztą 
jednoznacznie przypisać spożyciu wody mineralnej „Czantoria". Również fakt, że 
zatrzymana do zbadania woda mineralna w dniu wstrzymania produkcji, okazała 
się czysta bakteriologicznie świadczy o krótkotrwałym i nie mającym dużego za
sięgu zanieczyszczeniu. 

Po wstrzymaniu produkcji dokonaliśmy gruntownego czyszczenia i dezynfek
cji tak wszystkich ujęć wodyjak i linii rozlewniczych. Odpow iednio zabezpie
czyliśmy też Źródło „Budzi Głód" wraz z jego otoczeniem. Kilkakrotne badania 
bakteriologiczne jak i fizyko  chemiczne wody potwierdziły zaniknięcie zanie
czyszczenia i mogliśmy wznowić produkcję. 

Od momentu uruchomienia produkcji woda jest sukcesywnie badana z często
tliwością nie praktykowaną przez innych producentów. Woda odpowiada normie 
określonej dla wody mineralnej. Natomiast pożałowania godny przypadek obec
ności myszy w butelce opatrzonej etykietą wody mineralnej „Czantoria" nie może 
obciążać naszego zakładu. Wykluczyliśmy możliwość zakapslowania butelki  / 
taką zawartością na linii rozlewniczej, co potwierdził tak Powiatowy jak i Woje
wódzki Inspektor Sanitarny. 

Nagłośnienie ponad miarę opisanych zdarzeń przez środki przekazu przyczyni
ło się do zachwiania naszej pozycji na ryn
ku. co spowodować może pogorszenie sy
tuacji finansowej Spółdzielni. Wyrażamy 
przekonanie, że mimo wszystko obdarzy
cie Państwo w dalszym ciągu zaufaniem 
wodę mineralną „Czantoria", a niepowta
rzalny smak wodyjak i cenny dla zdrowia 
skład minerałów i doskonała ich propor
cja są naj I epszą rekomendacją i zachętą do 
dalszej konsumpcji wody mineralnej i 
napojów „Czantoria". 

Z  poważaniem  Zarząd 
„SPOŁEM "   PSS  Ustroń 



CHCĄZJEŚĆ PSTRĄGA 
(cd. ze sir. 1) 

dłem  chyba  z  dziesięciu  cieśli.  Najpierw  trzeba  oznakować 
wszystkie  elementy  nabijając na  nie  blaszki.  Pan  Jałowiczor 
miał swoją rozpiskę, której ja kompletnie nie rozumiałem,  i we
dług niej ekipa rozbierała budynek, a potem go na powrót  skła
dała. Przed złożeniem każdą część oczyszczali, a jako że miał to 
być obiekt użyteczności publicznej, pokrywali je jeszcze  środ
kami uniepalniającymi i grzybobójczymi. 
Obiekt był kompletny, czy musiał pan coś uzupełniać? 
Chata jest stara, pochodzi z 1920 roku i pewne braki były. Wcze
śniej kupiłem jednak jeszcze inną chatę, która już się rozlatywała i 
skorzystałem z jej elementów do uzupełnienia tej drugiej. W ten 
sposób nie  trzeba było dodawać nowych części  i wszystkie  ele
menty są mniej więcej tak samo stare. 
Czy były jakieś problemy z dostosowaniem starego obiektu do 
funkcj i lokalu gastronomicznego? 
W  miejscu,  gdzie  teraz  znajduje się  kuchnia,  cała  ściana  była 
spruchniała, bo przez dziurę w dachu po prostu lała się woda. Pan 
Gruszczyk nie miał żadnych zastrzeżeń, by ją wyburzyć  i w tym 
miejscu  zmieściła  się  kuchnia.  Każdy  ruch  wewnątrz  budynku 
musiał być uzgadniany z konserwatorem. Otrzymaliśmy od niego 
projekt, w którym zawarte były wytyczne, co musi być zachowa
ne, a co ewentualnie można zmienić, czy dostosować. Dopiero ze 
zgodą  konserwatora  mogłem  się  udać do starostwa  po  zatwier
dzenie projektu. 
Na nieskończony wygląda dach. 
Oczywiście  pokryję go gontami,  ale są  to bardzo duże  koszty  i 
musi  poczekać  do  przyszłego  roku.  Drewniane  gonty  kosztują 
więcej niż tradycyjna dachówka, a dodatkowo trzeba znaleźć od
powiednich  fachowców do ich położenia. 
Czy zna pan historię chaty? Wie pan, jakich miała właścicieli? 
To wszystko stało się tak szybko, że jeszcze nie zdążyłem się tym 
zająć. W październiku ubiegłego roku zaczęła się rozbiórka, a w 
maju  tego  roku  chata już  stała.  Na  pewno  się  tym  zainteresuję 
przede  wszystkim  dla  zaspokojenia  własnej ciekawości,  a  poza 
tym jakieś  interesujące fakty z historii  chaty  mogą  sprawić,  że 
będzie bardziej atrakcyjna dla gości. 

Przed karczmą Tomasz Brachaczek z synem.  Fot. M. Niemiec 

Ciekawym elelmentem wewnątrz są nogi od maszyn do szycia 
„Singer" ,  na  których  położone  są blaty  stołów. Jak  pan  je 
zdobywał? 
Jeszcze nie wiedziałem, że będę miał chatę, ale już wymyśliłem 
sobie do jej wnętrza stoły na nogach z maszyn do szycia. Zbie
rałem je przez trzy lata, głównie z ogłoszenia. Na rynku za ma
szynę płaci się około 200 zł, ale starałem się kupić jak najtaniej 
i płaciłem 20, 30 zł. Dlatego trwało to trzy  lata, a nie miesiąc. 
Jeśli chce się kupić szybko,  to trzeba włożyć w to dużo więcej 
pieniędzy. 
Czy do zaprojektowania całego lokalu zatrudnił pan dekoratora 
wnętrz? 
Nie, na ostateczny wygląd złożyły się pomysły wielu osób. Gdy 
już chata stała i wiadomo było jaka jest przestrzeń do zagospoda
rowania, zastanawiałem się jak to zrobić. Szczególnie pan Jałowi
czor, który chatę przenosił, podsuwał dobre pomysły na daszek z 
gontów, wygląd baru, kominka, jakiś  filar. Wspólnie  pracowali
śmy nad ostatecznym wyglądem. Było tylko jedno założenie, że 
wszystko ma być stylowe, nawet klamki. 
Czy w takim razie nie można by się obejść bez tych kolorowych 
firmowych parasoli na zewnątrz? 
Karczma  istnieje dopiero półtora miesiąca  i gdyby tych  parasoli 
nie było, mało kto zauważyłby, że jest tu jakiś lokal. Mam nadzieję, 
że w niedługim czasie nie będę potrzebował już reklamy i wtedy te 
elementy zostaną zlikwidowane. Chcę zbudować zadaszenie przed 
karczmą, ale póki co, gdy pada deszcz, musi być jakaś osłona. 
Jako właściciel stałego lokalu, jak pan ocenia działalność ogród
ków piwnych? 
Nie  mogę  nic złego  powiedzieć,  bo sam  na początku  miałem 
taki ogródek.  Fakt, że wtedy był to chyba jedyny  taki  sezono
wy punkt  pod  namiotem,  a teraz jest  ich  znacznie  więcej. W 
takich  ogródkach  zarabia  się  głównie  na  piwie,  ewentualnie 
dodatkiem może być grill . Gdy zacząłem prowadzić karczmę, to 
zwiększyły się koszty obsługi, z racji tego, że funkcjonuje kuch
nia, zamówienia przyjmuje kelnerka. Większe są też wydatki na 
energię, bo zasilane są chłodziarki, zamrażarki,  inne konieczne 
urządzenia. Trzeba  było  też ponieść  koszty kanalizacji.  Cho
ciaż w tym przypadku  nie wiem, czy będzie on większy. Ogró
dek  piwny,  zgodnie  z przepisami  musi  mieć  trzy  kabiny:  dla 
pań, dla panów  i dla personelu. W ubiegłym  roku za dzierżawę 
jednej płaciło się około 800 zł miesięcznie, a do tego dochodzą 
jeszcze  koszty wywożenia  nieczystości. 
Sprzedaje pan piwo, jedzenie, po co jeszcze kręgle, siatkówka, 
mini golf? 
Chciałem uatrakcyjnić ofertę, a miałem okazję niezbyt drogo kupić 
używane urządzenia. Poza tym działka wokół karczmy jest dość 
rozległa  i trzeba ją było jakoś zagospodarować.  Koszt kupienia i 
odnowienia mini golfa, czy kręgli nie jest bardzo duży, trzeba szu
kać  w ogłoszeniach.  Oczywiście,  jeśli  ktoś  dysponuje  większą 
gotówką, może kupić nowy  sprzęt,  tylko, że to nie ma szans się 
zwrócić. 
Czy myśli pan, że ten lokal, to coś, czego poszukuje turysta? 
Gdy ktoś przyjeżdża do Ustronia, chciałby usiąść w miejscu, które 
różni się od barów, restauracji w mieście, w którym mieszka. To 
samo dotyczy jedzenia, muzyki. Kiedyś jeden z klientów podszedł 
do mnie i powiedział, że nie odpowiada mu muzyka, zmieniliśmy. 
Tłumaczył później, że jak przyjeżdża w góry, to chce słuchać mu
zyki regionalnej, chce też zjeść pstrąga, a nie flądrę. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Monika Niemiec 

Aktywną  działalność  prowadzi 
Stowarzyszenie Kultury Fizycz
nej, Turystyki  i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych, które trze
ci  rok  funkcjonuje w w nadol
ziańskim grodzie. Prowadzone są 
zajęcia rehabilitacyjne, organizo
wane turnusy zdrowotne, zawo
dy sportowe, rajdy turystyczne. 
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18 piekarzy wykupiło od księcia 
ławy do sprzedawania pieczywa 
i w ten  sposób powstał w Cie
szynie pierwszy cech. Wszyscy 
byli zobowiązani mleć zboże w 
młynach książęcych. Dzisiaj ten 
zawód ma się też nieźle. Tylko w 
Cieszynie  działa  kilka  prywat
nych piekarni, które  zasłużyły 
sobie na dobrą markę. 

Dzieci  z  Dębowca  mogą  ko
rzystać  z  nowej  sali  gimna
stycznej.  Ostatnio  oddano 
boisko.  O  nowe  sale  sporto

we we wrześniu wzbogacą  się 
szkoły podstawowe w Haźla
chu  i Zamarskach. 

Ósmy rok wychodzą „Wiadomo
ści z ulicy Bielskiej", czyli infor
mator Zespołu Opieki Zdrowot
nej w Cieszynie. Pisemko adre
sowane jest  przede  wszystkim 
do pracowników ZOZu. 

70 członków  liczy  Koło  Prze
wodników Beskidzkich  i Tere
nowych  Oddziału  PTTK  „Be
skid  Śląski" w Cieszynie.  Co

roczny  program  działalności 
wypełniają tzw. czwartki prze
wodnickie,  udział  w zlotach  i 
wycieczkach  szkoleniowych, 
rajdach i szeregu innych imprez. 

Przed dwoma  laty odrestauro
wano  cmentarz  żydowski  w 
Marklowicach.  Odsłonięto 
również  tablicę  poświęconą 
Żydom ze Śląska Cieszyńskie
go, którzy zginęli w okresie II 
Wojny  Światowej.  Z  pomocą 
przyszło  Ziomkostwo  Żydów 
Skoczowskich.  (nik) 



Nowożeńcy: 
Lidi a Mazuń, Ustroń i Krzysztof Hajczuk, Jastrzębie 
Anna Przyklenk, Ustroń  i Piotr  Trzciński, Bielsko  Biała 
Ewa Cholewa, Ustroń i Grzegorz F rączek, Brenna 
Anna Dudys, Ustroń i Marci n Sobański, Kraków 
Dorota Zakaszewska, Ustroń i Wiesław Sikora, Ustroń 
Małgorzata Raszka, Ustroń  i Jan Cieślar, Ustroń 
Justyna Wieczorek, Skoczów  ˇGrzegorz Pytel, Ustroń 
Iwona Drabek, Bujaków i Jakub Woner, Ustroń 
Ewa Leszkiewicz, Ustroń  i Dariusz Stadnik, Ustroń 
Patrycja Sikora, Ustroń  i Mariusz Jeżewski, Poznań 
Edyta Górska, Ciężkowice i Dariusz Gomola, Ustroń 

Najlepsze życzenia dla jubilatów : 
Janina Kawecka, lat 93, ul. Obrzeżna 15 
Jan Ryś, lat 85, os. Manhatan 7/20 
Zofia Kozik, lat 85, ul. Daszyńskiego 54/6 
Mari a Zyglińska,  lat 80, os. Cieszyńskie 4/39 
Ewa Rakowska, lat 80, ul. Brody 30 
Maria n Krężel, lat 80, ul. Staffa 4 
Małgorzata Piwko, lat 90, ul. Lipowska 84 
Stefan Glajc, lat 85, ul. Brody 30 
Michał Musiał,  lat 90, os. Manhatan 8/11 

Ci, którzy od nas odeszli: 
Stanisław Banszel,  lat 79, ul. Zabytkowa 6 
Jerzy Cieńciała,  lat 75, ul. Świerkowa 16 
Hild a Goryczka,  lat 77, ul. Chabrów 3/3 
Aniela Koloska, lat 87, ul. Grabowa 26 
Danuta Cudzy, lat 70, os. Manhatan 7/25 
Anna Heczko, lat 75, ul. Błaszczyka 25 
Jerzy Gogółka, lat 65, os. Cieszyńskie  1/17 
Tadeusz Zborowski, lat 73, ul. Uzdrowiskowa 12 
Elfryd a Kudziełka, lat 87, ul. Konopnickiej 28/9 

Podziękowania za podjęty wysiłek w ratowaniu Męża 

śp. Jerzego Gogółki 

do czasu przybycia karetki pogotowia 
parze młodych, nieznajomych lekarzy, 

pani Teresie Binek, dr Waldemarowi Piątkowi, 
dr Ewie Luranc, pielęgniarkom, 

pracownikom Ruchu oraz wszystkim tym, 
którzy starali się pomóc w tej trudnej chwili 

składają żona z rodziną 

Podziękowania za udział w pogrzebie Męża 

śp. Jerzego Gogółki 

proboszczowi księdzu dr Henrykowi Czemborowi, 
delegacjom, sąsiadom, bliższym i dalszym znajomym, 

Zakładowi Pogrzebowemu Leszka Kubienia 
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składają żona z rodziną 

13.08.99 r. 
O godz.  17.30 na ul. Katowic
kiej  pieszy  z  Niepokalanowa 
wtargnął  na jezdnię  pod  VW 
passata  kierownago  przez 
mieszkańca Częstochowy. Kie
rowca  chcąc  uniknąć  przeje
chania pieszego wpadł do rowu. 
Pieszego ukarano mandatem. 
13/14.08.99  r. 
W nocy nieznani  sprawcy  do
konali włamania do punktu ga
stronomicznego  w  Ustroniu 
Jaszowcu  należącego  do  DW 
„Sasanka". Skradziono szufla
dę z kasy fiskalnej. Wysokość 
strat: 400 zł. 
14.08.99  r. 
Kierujący rowerem mieszkaniec 
Cieszyna w trakcie zjazdu w dół 
ul. Świerkową potrącił 73letnią 
mieszkankę  Katowic.  Piesza 
doznała rany ciętej głowy i skrę
cenia stawu skokowego prawej 
nogi. Kobieta została przewie
ziona do szpitala w Cieszynie. 
14.08.99  r. 
Około godz. 21.30 w Nierodzi
miu  kierujący  fordem  fiestą 
mieszkaniec Zor w trakcie wy
przedzania  został  zepchnięty 
przez  kierowcę  cinquecento  o 
nieustalonych  numerach  reje
stracyjnych. Aby uniknąć zde
rzenia  zjechał do  rowu.  Obra

STRAŻ  MIEJSK A 
12.08.99  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Da
szyńskiego  w  sprawie  zanie
czyszczenia drogi błotem. Pra
cownikom  pobliskiej  budowy 
udzielono  upomnienia.  Droga 
została uprzątnięta. 
12.08.99  r. 
Nakazanozaprowadzenie  po
rządku na jednej z poseji przy 
ul. 9  Listopada.  Panujący tam 
bałagan  powstał  przy  rozbiór
ce szopy. 
12.08.99  r. 
Interweniowano  przy ul. Nad
rzecznej, gdzie nakazano zwi
nięcie namiotu  i przeniesienie 
go  na  pole  namiotowe  kilku 
młodym ludziom. 
13.08.99  r. 
Przeprowadzono  szczegółową 
kontrolę parkowania samocho
dów w dzień  targowy.  Wysta
wiono kilkanaście  wezwań  na 
komendę  SM.  W  większości 
przypadków  kierowców  po
uczono. Czterech, którzy bloko
wali lub utrudniali ruch, ukara
no mandatami. 
13.08.99  r. 
Dwukrotnie interweniowano w 
Parku Lazarów w sprawie zakłó
cania  porządku  przez  grupę 
młodych  ludzi. 
13.08.99  r. 
Mandatem  ukarano  osobę 

żeń doznali pasażerowie forda. 
Policja  prosi  świadków  o  in
formacje na  temat  samocho
du  cinquecento. 
15.08.99  r. 
O godz. 20.00 w Nierodzimiu 
mieszkaniec Żor niespodziewa
nie wtargnął na drogę szybkie
go ruchu wprost pod koła nad
jeżdżającego od strony Skoczo
wa fiata punto.  Pieszy  poniósł 
śmierć  na  miejscu.  Kierowca 
fiata był trzeźwy. 
15/16.08.99  r. 
Nieznani  sprawcy  dokonali 
włamania  do piwnicy  przy  ul. 
Cieszyńskiej. Skradziono rower 
górski o wartości  1200 zł. 
16.08.99  r. 
O godz.  17.30 personel sklepu 
Savia zatrzymał mieszkańca Ja
sienicy  sprawcę kradzieży je
denastu  czekolad. 
17.08.99  r. 
O godz. 8.50 na skrzyżowaniu 
ul. Daszyńskiego ze Strażacką 
kierująca fiatem  126 p miesz
kanka  Ustronia  doprowadziła 
do kolizj i z kierującym daewoo 
lanos  mieszkańcem  Ustronia. 
Winną ukarano mandatem. 
17.08.99  r. 
O godz. 22.00 patrol policji za
trzymał  kierującego mercede
sem  furgonem  mieszkańca 
Wrocławia. Kierowca miał 1,52 
prom. alkoholu we krwi. (gg) 

handlującą bez zezwolenia przy 
ul. Grażyńskiego. 
14.08.99  r. 
W czasie trwania  imrezy „Tam 
gdzie biją źródła" kontrolowano 
drogi  dojazdowe  na  Równicę, 
starając się zapewnić przejazd. 
14.08.99  r. 
W godzinach  nocnych  spraw
dzano okolice  barów  i ogród
ków  letnich w centrum  miasta 
w związku z licznymi skargami 
na zakłócanie ciszy nocnej. 
15.08.99  r. 
W trakcie kontroli  terenów  le
śnych  i nad  Wisłą  pięciu  kie
rowców ukarano mandatami za 
nieprawidłowe parkowanie. 
17.08.99  r. 
Po raz kolejny  interweniowano 
przy wytwórni wód w Lipowcu 
w sprawie zajmowania jezdni. 
Właścicielowi  nakazano  sta
wienie się na komendę SM. 
17.08.99  r. 
Kontrolowano,  czy  wypełnio
ne  zostały  wcześniej  wydane 
zalecenia  dotyczące  podpisa
nia  umów  na  wywóz  śmieci. 
Umowy zostały  podpisane. 
18.08.99  r. 
Na wniosek mieszkańców ul. A. 
Brody po raz drugi  skontakto
wano się z Wodociągami Ziemi 
Cieszyńskiej w sprawie wycie
ku nieczystości do pobliskiego 
potoku  prosząc  o  usunięcie 
awarii.  (mn) 
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Błogosławieństwa udzielili ks. dr H. Czembor i ks. A. Sapota.  Fot. W. Suchta 
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(cd. ze str. 1) 
torze  radził  sobie  Maciej   Woner  jadący  Peugotem.  Wieczorem  w  Pra
żakówce wystąpił zespół „Summer Jazz Trio". Mimo że koncert był bez
płatny zaledwie sześć osób zdecydowało się przyjść do Prażakówki.  Do
dajmy,  że  połowa  spośród  tych  sześciu  to  osoby  związane z Gazetą 
Ustrońską  i z  tej racji  uczestniczące w  koncercie. 

W sobotę odbył się wernisaż wystawy  twórców  z partnerskiego  miasta 
NeukirchenVluyn.  Swe  prace  zaprezentowali:  Uschi  Fritsche,  Mario n 
Mass, Elke Mank  i Herman  Hartman. Na wernisażu spotkali  się przed
stawiciele miast partnerskich Ustronia. Na kończące się Dni Ustronia przy
byli: z NeukirchenVluyn  burmistrz Peter  Wermke,  przewodniczący To
warzystwa  Kontaktów  Zagranicznych  Herbert  Piest  i jego  zastępca  Leo 
Siebierski, naczelnik Wydziału Oświaty Mechthild Hofmaier,  naczelnik 
Wydziału  Kultury Franj o Trenhart , z Hajdunanas przybył burmistrz An
dreas  Eles,  a z  XI  dzielnicy  Budapesztu:  radny  Julius  Zsembery,  prze
wodnicząca Polskiej Mniejszości Narodowej Halina Wesołek  i jej zastęp
ca Imr e Karpati . Z Muzeum wszyscy udali się na start Biegu  Romantycz
nego, gdzie żywo dopingowali  romantyczne  pary. 

Finałem Dni Ustronia są Dożynki. Mają one swoją tradycję sięgająca lat 
przedwojennych. Tradycyjnie otwiera je  korowód  dożynkowy,  w  którym 
rolnicy prezentują scenki  rodzajowe odpowiadające pracom  w gospodar
stwie w poszczególnych  porach roku. Korowód ubarwiają również straża
cy,  myśliwi,  zespoły  artystyczne.  Nic  więc  dziwnego,  że  o  godzinie  14 
wzdłuż trasy korowodu  ustawiły się tłumy. Tradycją Dożynek w Ustroniu 
są też ulewne deszcze. Nie  inaczej było w tym  roku. Gdy  tylko  wyruszył 
korowód  zaczęła  się  ulewa.  Potem  padało jeszcze  kilka  razy;  tak  że  do 
końca  uroczystości  dożynkowych  dotrwali  nieliczni.  Tego  dnia  najważ
niejszymi  osobami  w  Ustroniu  są  gazdowie  Dożynek,  w  tym  roku  byli 
nimi  Małgorzata  i Józef  Hellerowie  z Lipowca.  Witano gości  Dożynek: 
przewodniczącego Wojewódzkiego Sejmiku Śląskiego Ryszarda  Ostrow
skiego,  starostę  Andrzeja  Georga,  reprezentującego  Regionalna  Izbę 
ObrachunkowąLucjana Kubasińskiego, szefa PSL województwa śląskie
go Jacka Soskę, gości z miast partnerskich, przewodniczącego Rady Miej
skiej Emila  Fobra, burmistrza Jana Szwarca. Oczywiście gazdowie byli 
centralnymi osobami obrzędu dożynkowego w wykonaniu  Estrady  Ludo
wej „Czantoria".  Przed obrzędem błogosławieństwa udzielili  księża Hen
ryk Czembor   i Antoni  Sapota. Owacyjnie przyjęto występ Zespołu  Pie
śni  i Tańca  SP1  „Równica".  Zaprezentowała  się  także grupa  taneczna  z 
NeukirchenVluyn  La Balance, a na zakończenie zespół Torka. Do  późna 
bawiono się na festynie w Parku  Kuracyjnym.  Wojsław  Suchta 

Tegoroczni gazdowie  państwo Hellerowie z Lipowca.  Fot. W. Suchta 
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MNIEJ DZIECI 
Pierwszego września uczniowie Gimnazjum nr 1  rozpoczną naukę 

w zupełnie nowym budynku, którego budowę ropoczęto jednak już 
kilka  lat temu.  Decyzja o rozbudowie  SP  1 okazała się po  latach 
bardzo słuszna, choć wtedy jeszcze nawet nikt nie myślał o reformie 
szkolnictwa zmieniającej także jego strukturę. Koszty wykończenia 
części budynku jakie w tym roku obciążyły budżet miasta to około 
1.600.000 złotych. Dyrektor i gmina żywią nadzieję, że ministerstwo 
dofinansuje pracc wykończeniowe  k w o tą  150.000 z ł o t ych.  B o w i em 

zainwestowane do tej pory środki  nie wystarczyły  na oddanie do 
użytku całego budynku. 

— Do końca  tego tygodnia  prace mają zostać zakończone — 
mówi dyrektor Gimnazjum nr 1, Leszek Szczypka. — W poniedzia
łek ma być odbiór tych dwóch kondygnacji to znaczy przyziemia i 
parteru. Od wtorku  rozpocznie się zwożenie mebli. Na razie za
mówiliśmy te najbardziej podstawowe i niezbędne meble. Wszyst
kie inne rzeczy będą  musiały poczekać. Nie będzie tu więc jakiś 
specjalnych luksusów, ale zapewnimy odpowiednie warunki dla 
tych pięciu klas, które rozpoczną  naukę od pierwszego września. 
Jeżeli chodzi o pierwsze i drugie piętro to prace wykończeniowe 
będą kontynuowane w przyszłym  roku. Mam nadzieję, że Rada 
Miasta znajdzie na to środki, bo nie będziemy w stanie pracować w 
tych ośmiu pomieszczeniach klasowych z 250 dzieci. W tym roku 
będziemy jeszcze korzystać z sali gimnastycznej i boiska SP nr 1. 

W gimnazjum zatrudnionych będzie 17 nauczycieli. Sześciu znich 
na etatach, natomiast pozostałych jedenastu będzie albo uzupełniać 
etat z podstawówki albo będzie zatrudnionych tylko na godziny. 

— Kadrę mamy już skompletowaną  — zapewnia dyrektor. — W 
tym roku nie planujemy takich przedmiotów jak fizyka i chemia, bo 
nie mamy pracowni, ale już w przyszłym zamierzamy  realizować 
pełny program gimnazjum. Zatrudniamy przede wszystkim nauczy
cieli ze szkół podstawowych z Ustronia, Lipowca i Wisty.  Brakuje 
nam tylko nauczyciela języka niemieckiego, bo właśnie ten język 
chciałbym wprowadzić w gim nazj um jako drugi Godziny dyrektor
skie zostały w naszej szkole przeznaczone na dodatkowy język an
gielski, język niemiecki, elementy informatyki oraz przedmiot mo
dułowy, który będzie realizowany po kilkanaście tygodni w każdej 
klasie, ekologię. W związku z tym, że nie będziemy mieć fizyki i 
chemii, to, aby dociążyć godziny przyjąłem ten wariant 

Tegoroczni gimnazjaliści to60 uczniów z SP 1,25 z SP 3 z Polany 
i 36 z SP 6 z Nierodzimia. Zostaną oni podzieleni na pięć klas po 23 
osoby w klasie. Podobnie jak w przypadku uczniów Gimnazjum nr 2 
szkoła wykupi bilety dla dojeżdżających dzieci, a transportem zaj
mie się firma Transkom. 

— Największe obawy rodziców budzi kwestia dowożenia — twier
dzi L. Szczypka. — W pierwszej wersji miał to być specjalny auto
bus przeznaczony dla gimnazjalistów. Jednak w związku z kosztami 
gmina w tym roku zdecydowała się korzystać z usług autobusów 
kursowych. Nie mamy szans na sponsorowany przez ministerstwo 
autobus Gimbus, który otrzymały niektóre gminy w naszym rejonie 
np. Goleszów. Zresztą do jego obsługi gmina musiałaby zatrudnić 
kierowcę i dodatkowy etat na opiekę dla dzieci. Korzystanie przez 
uczniów naszego gimnazjum z biletów miesięcznych ma swoją dobrą 
stronę, ponieważ mogą oni poruszać się autobusami Transkomu nie 
tylko w dni szkolne i bez żadnych ograniczeń czasowych. 

Wiadomo, że najwięcej obaw wiąże się z czymś czego nie znamy, 
co jest  dla nas nowe.  Wprowadzanie  w życie  reformy mogło się 
wiązać i wiązało z niepokojem zarówno nauczycieli jak i rodziców. W 
tym względzie uczniowie zachowali zimną krew, choć to przecież oni 
na własnej skórze doświadczą skutków reformy. 

W szkołach organizowaliśmy spotkania dla rodziców doty
czące reformy, wyjaśnialiśmy z czym się wiąże. Zmienia się prze
cież nie tylko struktura  szkolnictwa, zmienia  się także  jakość 
pracy zarówno w powstających gimnazjach jak i szkołach podsta
wowych. Nauczanie nie będzie już tak skoncentrowane na wiedzy 
encyklopedycznej, ale na umiejętnościach. Mamy zamiar zwracać 
uwagę na umiejętności językowe i zdobywanie dodatkowych kwa
lifikacj i chociażby takich jak karta  rowerowa czy umiejętności 
pływania, tańca, edukacja regionalna, europejska itp. Służyć temu 
będą, oprócz przedmiotów, ścieżki edukacyjne realizowane w dwóch 
formach: zarówno w ramach poszczególnych przedmiotów jak i 
modułach. W takim module będzie realizowana w naszej szkole 
np.edukacja ekologiczna. Rodzice rozumieją to, że szkoła musi się 
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Dyrektor Gimnazjum Nr 1  Leszek Szczypka.  Fot. G. Glajcar 
(dok.  ze sir. 4) 

zmienić. Musi położyć większy nacisk na przygotowanie dzieci do 
życia, do korzystania z nowoczesnej  techniki. Niestety w tym roku 
nie będziemy mieli własnej  pracowni komputerowej. Skorzystamy z 
pracowni SP1 i pobliskiego technikum — wyjaśnia dyrektor. 

Z założeń projektu wynika, że w końcu szkoła stanie się miejscem 
przyjaznym dziecku i młodemu człowiekowi. Patrząc kilka lat wstecz 
jest to naprawdę milowe posunięcie na drodze ku dobrej edukacji. 
Rzeczywistość  szkolna pokaże czy tak właśnie będzie czy to nie 
kolejne hasła bez pokiycia. 

—To jaka ta nowa szkoła będzie zależy głównie od nauczycieli 
— twierdzi Leszek Szczypka. — Od tych ludzi, których się tu zbie
rze. To ich postawa zadecyduje czy ta reforma będzie akceptowana 
przez społeczeństwo, jak nauczyciele i uczniowie będą się czuli w 
nowych realiach. Myślę, że udało mi się zebrać nauczycieli doświad
czonych, a jednocześnie nie obojętnych temu co się dzieje. Mają oni 
po kilkanaście lat stażu, są najbardziej  twórczy i posiadają dodatko
we kwalifikacj e zawodowe, także te związane z reformą. 

W nowej szkole wszystko ma być inaczej niż do tej pory. Progra
my nie będąjuż narzucane przez ministerstwo, ale wybierane przez 
nauczycieli  i dostosowywane do rzeczywistości każdej ze szkół. 

Nie można mówić o narzucaniu programów, bo te, których bę
dziemy używać w gimnazjum choć są ministerialne, ale zmodyfiko
wane. Zostały one zatwierdzone przez ministerstwo do realizacji, ale 
my możemy wybrać czy przyjmujemy je bez modyfikacji czyje mody
fikujemy.   Zresztą właściwie każdy program ministerialny wymaga 
dostosowania go do warunków i realiów istniejących w każdej  szko
le. Od tego roku szkolnego będzie obowiązywał Szkolny Program 
Nauczania. Jest to rejestr  programów, które będą używane w danej 
szkole, dostosowanych do naszy ch warunków. Można powiedzieć, że 
w pewnym sensie każdy ten program jest autorski. Dopiero taki 
zmodyfikowany program dyrektor  wpisuje do rejestru. Jest to jakby 
dodatkowe zwrócenie uwagi na fakt, czego tak naprawdę uczymy. Nie 
mamy nauczycieli, którzy będą realizować swój  pełny program au
torski Będziemy korzystać z programów, które są dostępne na ryn
ku, a jest  ich bardzo wiele. Nauczyciele sami musieli wybrać te, 
któr e spełniają określone wymagania i znaleźć odpowiedni do ich 
realizacji podręcznik zarówno dla ucznia jak i dla siebie. W tej  chwi
li wszyscy nauczyciele wybrali już programy, z których skorzystają. 
Niestety mieliśmy na to bardzo mało czasu, dlatego nasi uczniowie 
nie kupowali jeszcze żadnych podręczników. Kwestię ich zakupu 
będziemy realizować w pierwszych tygodniach września. Szkoła za
mówi podręczniki dla wszystkich uczniów w wydawnictwach, aby w 
ten sposób oszczędzić rodzicom poszukiwań w księgarniach. Istnie
j e możliwość dofinansowania zakupu podręczników z pieniędzy mi
nisterialnych. Szkoła jest zobligowana do zakupienia podręczników 
do biblioteki i po rozpoznaniu sytuacji zostaną one wypożyczone naj
biedniejszym dzieciom. Niestety pozostali uczniowie będą musieli 
sami je zakupić. Koszt wszystkich podręczników dla ucznia pierw

BEZPŁATN E BADANI A 
Uwaga  Mieszkańcy  Ustronia!  W trosce  o Wasze  zdrowie 

Praktyka Grupowa Lekarzy POZ organizuje bezpłatne  badanie 
poziomu  cholesterolu.  Po skierowania prosimy zgłaszać się w 
rejestracji, na  I piętrze,  w Przychodni  przy  ul.  Mickiewicza. 
Bezpłatne  badania  organizowane  są  dla  pacjentów 
zadeklarowanych  w wyżej wymienionej  Przychodni. 

szej  klasy gimnazjum kształtuje się w granicach 350 złotych. Jest 
to na pewno duży wydatek, ale dotyczy on nie tylko gimnazjalistów. W 
podobnej  sytuacji znajdą się rodzice dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole podstawowej, a także uczniów tegorocznych klas czwartych 
— tłumaczy dyrektor. 

Założenia projektu to jedno, a finanse na wprowadzenie go w życie 
to zupełnie coś innego. Pieniędzy zabrakło w tym roku nie tylko na 
prace wykończeniowe, ale przecież „nie od razu Rzym zbudowano". 

— W tym roku nie zaplanowaliśmy żadnych kół zainteresowań 
poza współpracą z zespołem „Równica"  — mówi L. Szczypka. — 
Wielu z naszych uczniów korzysta z zajęć oferowanych przez Ogni
sko Pracy Pozaszkolnej. Gminy nie stać na to, aby zapłacić w tym 
roku dodatkowe godziny. Po prostu brakuj e pieniędzy. Nie starczyło 
ich na wykończenie dwóch pozostałych pięter. Znajdujące się tam 
aula i sala gimnastyczna będą musiały niestety jeszcze poczekać. 
Część pomocy dydaktycznych nauczyciele będą przynosić ze starych 
szkół. Nie wyobrażam sobie jednak takiej  sytuacji, że nauczyciel 
przynosi ze sobą codziennie pożyczony ze szkoły podstawowej  cyr
kiel lub linijkę . Zresztą po zamówieniu umeblowania okazało się, że 
kosztuje to nieco mniej  niż się spodziewaliśmy, zostały więc środki 
na zakup pomocy. Mamy zamiar  podzielić je i przekazać nauczycie
lom, którzy we własnym zakresie zaopatrzą się w te najbardziej  po
trzebne do pracy. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy będziemy wypo
sażać pracownię fizyczną i chemiczną, uda nam się pozyskać część 
sprzętów z podstawówek na zasadzie przekazania. Niestety w przy
szłym roku nakłady finansowe muszą także być duże, bo jak się chce 
mieć ładną szkołę, to nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. 

Gimnazjaliści to już prawie młodzież. Mają swoje sprawy i swoje 
problemy. W szczególny sposób wymagają uwagi  rodziców  i na
uczycieli. Miejmy nadzieję, że nowa szkoła to szkoła, która radzi 
sobie z problemami swoich uczniów, a nie taka, która rozwiązuje je 
pozbywając się ucznia. 

— Rozwiązywanie problemów wychowawczych będzie w tym roku 
prostsze, bo dzieci będzie mniej. Spełniliśmy warunek nałożony 
przez ministerstwo i odizolowaliśmy uczniów gimnazjów od młod
szych dzieci. Jednak nasi uczniowie w tym roku będą korzystać z 
sali gimnastycznej, biblioteki i jadalni znajdujących się na tere
nie SP 1. Radzenie sobie z problemami wychowawczymi będzie w 
głównej  mierze zależało od predyspozycji i cech indywidualnych 
nauczycieli. Nauczyciele, którzy będą uczyć w gimnazjum są w 
gruncie rzeczy przyzwyczajeni do problemów dorastającej  mło
dzieży. Mieli z nimi do czynienia pracując z klasami siódmymi i 
ósmymi w podstawówkach. Być może w Polanie czy Lipowcu pro
blemy te miały nieco mniejszą skalę, ale też się zdarzały. To już 
nie są te czasy, kiedy mieszkańcy peryferi i mogli powiedzieć, że 
przemoc czy inne zjawiska patologi współczesnego świata ich jesz
cze nie dotyczą. Mam świadomość, że w tym względzie nasza praca 
to nie będzie „drog a  różami usłana". Myślę, że po to jesteśmy 
nauczycielami, aby takie problemy rozwiązywać—kończy, jakże 
optymistycznie, dyrektor Gimnazjum nr 1. 

Uczniom można już tylko pozazdrościć, że będą chodzić do takiej 
szkoły.  Gabriela Glajcar 

NIM m u  k m  M  t w m u 
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15 sierpnia już po raz drugi w ustrońskim amfiteatrze odbyła się 
impreza intergraeyjna pod hasłem Dajmy dzieciom uśmiech  Daj
cie dzieciom zmienić świat. 

— Nagrywałyśmy  piosenki dla Radia Bielsko i poznałyśmy 
pana Sławka. Jest on dobrym znajomym naszej  babci. Zaczął nas 
ściągać na różnego rodzaju imprezy takie jak ta. Nasza mama 
prowadzi zespół wokalny dla dzieci, więc od najmłodszych  lat 
tańczymy i śpiewamy. Brałyśmy udział w koncertach dla dzieci, 
potem rozpoczęła się nauka w szkole muzycznej  — mówią Asia i 
Iza Drobisz młode artystki, które wystąpiły w ustrońskim amfite
atrze na koncercie pod hasłem „Dajmy dzieciom uśmiech  Dajcie 
dzieciom zmienić świat". Obie są uczennicami szkoły muzycznej w 
Bielsku, a na koncercie prezentowały repertuar znanych artystów 
polskich scen i oczywiście swoje wspaniałe możliwości wokalne. 

— Ja przede wszystkim słucham i to tylk o polskich wykonaw
ców. Te piosenki, które mi się spodobają od razu staram się roz
pisać na fortepian i śpiewam. Zostały mi jeszcze dwa lata w szko
le muzycznej, a później  wybieram się na wokal operowy — tłuma
czy szesnastoletnia  Iza. 

Natomiast dwunastoletnia Asia śpiewa te utwory, które jak twier
dzi „ nie sąjeszcze oklepane". Nie wiąże także swojej przyszłości 
ze sceną. Lubi przyrodę i chce zostać  leśnikiem. 

Zebrani  w ustrońskim amfiteatrze w niedzielne popołudnie 15 
sierpnia widzowie mieli okazję już po raz drugi wziąć udział w im
prezie integracyjnej pod tytułem „Śmiechu co niemiara". Organiza
torami tego wydarzenia kulturalnego było Towarzystwo Ochrony 
Praw  i Godności  Dziecka  „Wyspa" oraz Dziecięce  Artystyczne 
Koncerty  Integracyjne. 

— Takie imprezy organizujemy wspólnie już od pięciu lat, zwy
kle bezpłatnie—mówi prezes DzAKI Sławomir  Osiński (powyżej 
na zdjęciu z lewej). — Opłata za wstęp, którą zmuszeni  byliśmy 
pobrać w tym roku  będzie służyć utrzymaniu naszej  dalszej  dzia
łalności. Chcemy  robić frajd ę dzieciom, młodzieży  i dorosłym. 
Kwota sześciu złotych na imprezę, która trwa prawie dziesięć go
dzin to przecież niewiele biorąc pod uwagę koszty nagłośnienia, 
światła, gaże artystów. Każdą imprezę staramy się przygotować 
profesjonalnie. Zapraszamy gwiazdy. Pracujemy już od dłuższego 
czasu i znamy artystów, dziennikarzy, prezenterów, ludzi, którzy 
po naszym telefonie decydują się przyjechać i wziąć udział w kon
cercie. W Ustroniu występujemy po raz drugi. W zeszłym roku 
impreza nosiła tytuł „Dajm y dzieciom uśmiech"  i udało nam się 
zaprosić na nią takie gwiazdy jak Lombard, Eleni, Halinę Bene
dykt , Aleksandra  Maliszewskiego  i wielu  innych. W tym  roku 
uzyskaliśmy niewielu sponsorów, co uszczupliło nasze działania, a 
poza tym przeprowadziliśmy wielką akcję Wakacje '99. Skupili
śmy się bardziej  na tym, aby dzieci, które normalnie nie mają ta
kiej  możliwości, mogły gdzieś wyjechać. Część z pieniędzy zebra
nych dzisiaj  zostanie przeznaczona na tę działalność. Głównym 
celem naszego działania jest integracja dzieci, młodzieży i doro
słych. Uważam, że nie wystarczy udzielić dziecku doraźnej  pomo
cy. Chodzi o to, aby nasze społeczeństwo, ci najmłodsi i ci starsi, 
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mogło się pięknie, kolorowo i w sympatyczny sposób zabawić. Ro
zumiem, że należy zapewnić chleb czy ubranie tym, którzy tego 
potrzebują  i my właśnie to robimy dołączając jeszcze kultur ę i 
edukację. 

Organizatorzy przygotowali koncert tak, aby znalazło się w nim 
coś i dla dzieci  i dla rodziców. Maluchy śmiały się radośnie oglą
dając występy cyrku  „Fifa "  z Chorzowa, natomiast atrakcją dla 
rodziców był występ znanego i popularnego w latach siedemdzie
siątych Jacka  Lecha. 

— Zostałem zaproszony tutaj  przez organizatorów, a ja nie 
odmawiam jeśli tylko mam czas. Zresztą to są moje ojczyste strony, 
bo pochodzę z Bielska. W Stanach występuję głównie w klubach 
lub dając koncerty objazdowe. W USA byłem w sumie piętnaście 
razy, ale zawsze wracam, bo moje serce należy do gór. Karier ę 
zakończę jak umrę. Na razie wciąż śpiewam, nagrywam  nowe 
płyty. Nic innego nie potrafi ę robić. Moi koledzy czy koleżanki 
pozakładali firmy , prowadzą sklepy, a ja śpiewam — zwierzył się 
nam po występie. 

Pan Jacek zaśpiewał wiele ze swoich dawnych przebojów anga
żując do  ich wykonania  zebraną  na widowni  publiczność,  która 
doskonale znała teksty. W wykonaniu jednego z nich towarzyszy
ła mu Izabela Trojanowska, która zjawiła się w ustrońskim amfite
atrze zresztą zupełnie niespodziewanie. 

— Bardzo mi się tu spodobało, więc po Wyborach Miss Wakacji 
zostałam — mówi. — Tu jest naprawdę świeże powietrze i piękne 
widoki Wcześniej  byłam z córką nad morzem, więc pomyślałam, 
że góry będą dla niej  atrakcją. Chciałam pokazać dziecku jak to 
jest latem w górach. Dzisiaj  przeżyłyśmy nawet gradobicie, co jest 
dla niej  nowością. Kiedy usłyszałam, że Jacek Lech śpiewa tutaj , to 
po prostu zechciałam przypomnieć sobie przeboje, na których się 
wychowałam i było mi bardzo przyjemnie zaśpiewać z nim na sce
nie jego największy przebój  „Dwadzieścia lat, a może mniej..." . 

Nie zabrakło także części dla młodzieży. Około 17.00 na scenie 
pojawiła się bielska grupa  „Laz y Tailor "  grająca muzykę  rock, 
blues i reagee. Przyświecająca organizatorom  integracja znalazła 
swoje odbicie także w prezentowanych stylach muzyki i rozrywki. 
Pianista Janusz Kohut z wielką pasją wykonywał utwory Gersh
wina i Cage'a. Natomiast zespół „Górale"  z Żywca łączył folk z 
rockiem ożywiając publiczność. Z kolej i Andrzej  Dyszak dosko
nale parodiował znane z telewizji i estrad postacie. Nie lada atrak
cją był występ Andrzeja Tolusia Skubińskiego śpiewającego co
untry w czystej gwarze śląskiej. Zebraną  w amfiteatrze publicz
ność do 23.00 bawił kabaret Pigwa Show. Śmiechu było naprawdę 
co niemiara.  Gabriela Glajcar 

Zdjęcia: G. Glajcar 
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Możesz sam 
zaprojektować  reklamę. 

Możesz dostarczyć ją 
na dyskietce. 

Możesz nam zlecić 
wykonanie 

od początku do końca. 

32 ,25  zł  +  22% VAT 

=  3 9 , 35  zł 

Na życzenie w reklamie 
umieścimy logo firmy 
lub dowolny  rysunek, 

znak graficzny. 

Możesz wybrać 
miejsce i stronę, 

na której znajdzie się 
Twoja reklama. 

Możesz zlecić emisję 
w wyznaczonym terminie 

i  zamieszczanie 
z określoną 

częstotliwością. 

Podstawa reklamy wynosi: 

4,3 cm (1/4 strony), 

9 cm (1/2 strony), 

18,5 cm (szerokość strony). 

Wysokość dowolna. 

Obok  i na drugiej stronie 

przykładowe wielkości 

i ceny reklam. 

TTTT 

45,15  zł 
+ 22 % VAT 
= 55,08  zł 

h ń 
Gazeta  Ustrońska 

ukazuje się w każdą 

środę po południu. 

Materiały prasowe, 

ogłoszenia  ireklamy 

przyjmowane są do 

czwartku 

poprzedzającego 

ukazanie się numeru. 

Ogłoszenia  drobne 

W  tej  rubryc e  możesz 
zamieścić  ogłoszenie 

o sprzedaży  samochodu, 
roweru,  komputera, 
sprzętu RTV, mebli, 

urządzeń  AGD, 
wynajęciu  mieszkania, 
domu,  pomieszczeń  na 

działalność  gospodarczą, 
poszukiwaniu 
pracowników, 
zatrudnienia, 

opiekunki  dla  dziecka, 
korepetycjach,  usługach 

budowlanych  itp. 
Twoj e  ogłoszenie 
będzie  widoczne 

i czytelne. 

Redakcja: 
Rynek 1 

Urząd Miejski 
parter, 

pokój nr 9. 
Na czytelników 

i klientów oczekujemy 
od poniedziałku 

do piątku 
od 8.00 do  16.00. 

Wystawiamy 
faktury VAT 
lub rachunki 
uproszczone. 

\ 

W GAZECIE 
USTROŃSKIEJ 
NAJTAŃSZE 

OGŁOSZENIA 
DROBNE 

W REGIONIE: 
50 GROSZY 
ZA SŁOWO 

+ VAT. 
SUPER  CENA: 
OGŁOSZENIE 

DROBNE 
JEDNORAZOWE 
DO  10 SŁÓW: 

2 ZŁ. 

PROMOCYJNA OFERTA!! ! 
.4,3 cm. 

MIEJSCE  NA 
TWOJ Ą  REKLAM Ę 

5 emisj i reklam y 
4,3 cm x 4 cm 
kosztuj e  teraz 
1QO  zł 

OSZCZĘDZASZ 
57,40 zł. 

ZAPRASZAM Y 
DO REDAKCJI . 



j Ł   +  tt%VAT  =   3 2 < > 4 rf  j 

NAJTAŃSZE REKLAM Y W  REGIONI E 
W GAZECI E  USTROŃSKIEJ 

Gazeta Ustrońska sprzedawana jest 
w 80 punktach na terenie Ustronia: w kioskach, 
małych sklepach spożywczych,  supersamach, 

domach wczasowych, w księgarni. 

 VKY 
= S

Gazeta Ustrońska kupowana jest  od Polany 
i Jaszowca po Nierodzim  i Lipowiec, 

od Zawodzia po Goje. 
Punktów  sprzedaży  przybywa. 

W każdą  środę pojawia się w kioskach  około  1750 
egzemplarzy  Gazety  Ustrońskiej,  zwrotów 
przyjmujemy od 0 do  100, średnio 30  50. 

Statystycznie  oznacza  to,  że  kupuje ją  więcej  niż 
jeden  ustroniak  na  dziesięciu,  licząc  wszystkich 
mieszkańców naszego miasta od 0 do ...  lat. 

Co tydzień Gazetę Ustrońską kupuje jeden 
na dziesięciu  ustroniaków 

 około  1650 osób, 
można założyć, że przeglądą ją 

kilka razy więcej osób. 

81,00 zł + 22 % VAT 
= 98,82 zł 

Ramka z dowolną  liczbą słów  kosztuje: 
1,50 zł + 22% VAT za cm2. 

Na pierwszej  stronie  reklama 
jest droższa o 100%. 

Na ostatniej  stronie  reklama 
jest droższa o 50%. 

Istnieje możliwość zamówniea  reklamy 
dwukolorowej   (niebieski  i czarny) 

na pierwsze  i ostatniej   stronie. 
Kolor  gratis. 

Prowadzisz sklep w  Ustroniu? 
Prowadzisz punkt usługowy w  Ustroniu? 
Twoja  firma  działa na terenie  Ustronia? 

Twoimi klientami  są  najczęściej 
mieszkańcy  naszego  miasta, 

którzy kupuj ą Gazetę  Ustrońską. 
U nas Twoja reklama jest widoczna. 



IV Festiwal Muzyki i Przyrody „Tam gdzie biją źródła" był imre
zą łączącą różne gatunki  i style w muzyce oraz bardzo odmienne 
narodowości, kultury wykonawców. Przedstawiając prawie każdy 
zespół Monika Richardson i Józef Broda przywoływali miejsca tak 
odległe jak Jamajka, Wybrzeże Kości Słoniowej wspólnie ze swoj
sko brzmiącą Warszawą czy Koniakowem. Kolaż temperamentów 
powstał także z chwilą powołania zespołu JAHIA R GROUP, two
rzonego  przez  Polkę,  Agnieszkę  Kotczewską  i Persa,  Jahiara 
Azima Jrani. Oprócz nich w skład grupy wchodzą: Sławek Łuka
szewicz, Rafał Maj , Kurtmołł a Abdulganijew, Tatar Krymski. Wy
konując swoje utwory wykorzystywali  instrumenty pochodzące z 
różnych krajów: tar przywieziony z Samarkandy, santur cymbały z 
Persji, cymbały  ukraińskie  i afrykańskie djembe.  Liderzy  Jahiar 
Group powiedzieli nam: 

J. A. J. — Jestem rodowitym Persem, przyjechałem z Iranu. Wy
daje się, że kraj jest bardzo egzotyczny dla Polaków, bo pani która 
przeprowadzała ze mną wywiad telewizyjny powiedziała, że po
chodzę  z Peru.  W Polsce mieszkam  od dwóch  lat  i jak  słychać, 
nieźle już mówię po polsku. 

A. K. — Ja jestem Polką z Lublina, ale mimo tego, że pochodzimy 
z odległych krajów, wychowaliśmy się w odmiennych  kulturach, 
bardzo dobrze się rozumiemy. I to nie tylko na scenie, ale w życiu 
prywatnych również. Jesteśmy przyjaciółmi. 

J. A. J. — To nie jest tak, że pośpiewamy na scenie i do widzenia. 
A. K. — Takie nasze kontrasty bardzo ciekawie realizują się w 

kuchni, gdy Jahiar na przykład przyrządzi coś po swojemu, choć
by  ryż  po  persku.  A  nasze  tworzenie  to  istne  persko    polskie 
zamieszanie. Ja piszę słowa, Jahiar muzykę, oprócz tego kompo
nujemy wspólnie z  zespołem. 

J. A. J. — Charakter naszej muzyki różni się od europejskiego. 
Na początku graliśmy tylko orientalną muzykę, ale później posta
nowiliśmy połączyć elementy dwóch kontynentów. Sporo w Pol
sce koncertujemy i zauważyliśmy, że ten rodzaj muzyki bardziej 
odpowiada słuchaczom. Ważne jest też osłuchanie, trzeba się przy
zwyczaić do egzotyki, żeby potem móc skupić się tylko na odbio
rze. Tu na Równicy właśnie to się dzieje, młodzi ludzie oswajająsię 
z muzyką różnych światów.  (mn) 

Nowo powstały 
Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej 

Informuje, że przyjmuje deklaracje zgłoszeniowe 
pacjentów chcących korzystać ze świadczeń  zdrowotnych 

Przychodni  Rodzinnej   „Zawodzie" 
w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej  7 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 

 Chorób Wewnętrznych, Pediatrii  i Ginekologii 
zakontraktowanych ze Śląską Kasą Chorych 
oraz świadczeń z zakresu Medycyny Pracy. 

Rejestracja codziennie od 9.00 do 17.00. 
^Informacje telefoniczne: 8543534 wew. 354 lub 8542307 wew. 354̂  

KS Mokate Nierodzim  LK S Rudnik 2:2 (0:0) 
Pierwszy mecz w „Cklasie" piłkarzy z Nierodzimia  obserwo

wała spora rzesza kibiców. Od pierwszych minut wyczuwało się 
w akcjach Nierodzimia  nerwowość. Akcje rwały się, wiele było 
niecelnych  podań.  Możliwe,  że  na  poczynania  piłkarzy  wpływ 
miała pogoda, bowiem w pierwszej połowie padał rzęsisty deszcz. 
Również przeciwnicy  nie potrafili zagrozić  bramce  naszych  pi
łkarzy. Dopiero po przerwie zaczęto ostro strzelać.  W 50 minu
cie Nierodzim wykonuje rzut rożny. Niepewną  interwencję bram
karza  Rudnika  wykorzystuje  Maria n  Tomaszko  i z  kilku  me
trów  zdobywa  pewną  bramkę.  Był  to  gol  niemal  historyczny  
pierwsza  bramka  zdobyta  w oficjalnych rozgrywkach  przez  pi
łkarzy Nierodzimia. Radość kibiców nie trwała długo. Po trzech 
minutach Rudnik egzekwuje rzut wolny, piłka trafia do stojącego 
na wolnej pozycji napastnika, który bez kłopotu zdobywa bram
kę. Następne minuty to okres wyrównanej gry, głównie w środku 
boiska.  Kwadrans  przed  końcem  spotkania  Rudnik  wybija  rzut 
rożny. Piłka nieszczęśliwie ociera się o zawodnika Nierodzimia i 

Fot. W. Suchta 

wpada  do  bramki.  Goście  wychodzą  na  prowadzenie.  Szybko 
następuje odpowiedź Nierodzimia. Po ładnej kontrze piłkę kilka 
metrów przed bramką otrzymuje Tomasz Zbierski, pewnie strzela 
i doprowadza do wyrównania. Nierodzim mógł jeszcze ten mecz 
wygrać.  Dwukrotnie  w dogodnej  sytuacji  znalazł  się  Krystia n 
Wawrzyczek, niestety nie udało się mu pokonać bramkarza Rud
nika.  Spotkanie  dość  dobrze  sędziował  Wiesław  Brzózka.  Na 
trybunach  panowała  rodzinna  atmosfera, tym bardziej, że  chęt
nym serwowano kawę Mokate. 

W swym pierwszym  meczu drużyna KS „Mokate  Nierodzim" 
wystąpiła w następującym składzie: Krzysztof Taberski, Łukasz 
Dziadek, Jarosław  Strach, Leszek  Przyszlakowski,  Szymon  Ho
leksa, Ryszard Strach, Krzysztof Molek (od 80 min. Dariusz Ko
kolus), Dariusz Kochanek  (od 60 min. Tomasz Zbierski),  Arka
diusz Madusiok, Krystian  Wawrzyczek, Marian  Tomaszko. 

Wojsław  Suchta 

Gratis serwowano kibicom kawę.  Fot. W. Suchta 

Fot. W. Suchta Jahiar Group 
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Korowód w deszczu.  Fot. W. Suchta 

Dz ięku ję koleżankom, kolegom, przyjaciołom̂  
za gotowość oddania krwi potrzebnej do operacji. 

Helem  ) 

POPULARNE SZKOŁY 
W  roku  szkolnym  1999/2000  nabór  do  klas  pierwszych  w  powiecie 

cieszyńskim  kształtuje  się  następująco:  licea  ogólnokształcące:  719 
uczniów   26%,  średnie  szkoły  zawodowe:  1124 uczniów  41 %,  szkoły 
zawodowe:  894  uczniów   33 %.  Podane  liczby  nie  ujmują  kształcenia 
dla dorosłych. Największą popularnością  w szkołach  średnich cieszą  się 
kierunki:  technik  ekonomista  (178   uczniów  klas pierwszych),  technik 
żywienia  i gospodarstwa  domowego  (171),  technik  handlowiec  (104), 
technik  budownictwa  (104),  technik  mechanik  (104).  Łącznie w  pierw
szych  klasach  średnich  szkół  zawodowych  na  19 kierunkach  będzie  się 
kształcić  1112 uczniów. Nowym kierunkiem wprowadzonym  do naszych 
szkół jest:  liceum  techniczne czteroletnie o kierunku  ekonomiczno   ad
ministracyjnym  oraz  technik  mechanik  pojazdów  samochodowych  o 
cyklu  kształcenia  5  letnim. Natomiast  w szkolnictwie  zawodowym  naj
większym  powodzeniem  cieszyły  się  kierunki:  sprzedawca  (152 
uczniów),  mechanik  pojazdów samochodowych  (91),  kucharz (73),  cu
kiernik  (55),  stolarz  (48),  elektryk  (42).  Łącznie w  pierwszych  klasach 
szkół  zawodowych  przeprowadzono  nabór  na 23  kierunki. 

JAZ Z W  USTRONIU 
Niewielu zwolenników jazzu zgromadził w sali klubowej MDK 

„Praźakówka"  koncert  grupy  Summer  Jazz  Tri o  w  piątkowy 
wieczór  20  sierpnia.  Ci,  których  tam  zabrakło  niech  żałują, bo 
grupa zaprezentowała bardzo wysoki poziom swych muzycznych 
umiejętności. Obecnych zadziwić mogła liczba członków zespo
łu występujących na scenie. Było ich nie trzech, ale czterech. 

— Nasz podstawowy  skład  to gitara,  gitara  basowa  i per
kusja.  Często  jednak  do  wspólnych  występów  zapraszamy 
gości.  Naszym  dziesiejszym  gościem  jest  wspaniały  saksofo
nista i flecista Marcin Żupański z Bielska  Białej  — tłumaczył 
gitarzysta Arkadiusz Wiech ze Skoczowa. 

Summer Jazz Trio to zespół założony głównie na okres waka
cji, nie tylko tych tegorocznych. Panowie grają już razem trzecie 
wakacje. Członkowie  tego zespołu wchodzą  także w skład  Mu
zycznej Armii Zaciężnej z Jaworzna. MAŹ to zespół  liczący 11 
członków grających na różnych  instrumentach.  Jak określił  typ 
wykonywanej przez zespół muzyki, Arek  Wiech, jest  to bogata 
muzycznie poezja w stylu Turnała. 

Na koncercie w „Prażakówce"  Summer Jazz Trio wystąpił w 
składzie: gitara   Arkadiusz Wiech, gitara basowa  Sylwester 
Walczak i perkusja  Piotr  Penkala. Dwóch ostatnich członków 
zespołu pochodzi z Rybnika. 

— Przychodzimy  i gramy  — mówi  Wiech.  — Czasami  na 
zasadzie  improwizacji .  Jest  to  taka  forma wspólnego  muzy
kowania niezależna od ilości publiczności. Dzisiaj  na koncer
cie  były  cztery  osoby,  ale  dla  nas  najważniejsze  było  to,  że 
mogliśmy  razem pograć. 

Grane  przez  zespół  standarty jazzowe  wykonane  zostały  w 
sposób profesjonalny, a muzycy dali z siebie dużo. Szkoda tylko, 
że ustroniacy nie mają serca do jazzu.  (gg) 

Ustroniacy nie mają serca do jazzu.  Fot. G. Madzia 

W F t ? U F ¿V   Powszechna  Spółdzielnia 
„   M  tH l \  IV I  tH \D  Spożywców  Skoczów 

zaprasza 

do  NOWO  URUCHOMIONEGO 
SKLEPU  OGOLNOSPOŻYWCZEGO 

w  USTRONIU 
przy  UL.  D A S Z Y Ń S K I E G O  10. 

S k l ep  c z y n ny  ca\ą  dobę. 
Ceny  a t r a k c y j n e. 

Z a p r a s z a m y ! !! 

PODZIĘKOWANIA^ 
Całej Kochanej Rodzinie, Wspaniałym 

Przyjaciołom, na których zawsze możemy 
liczyć i Znajomym, którzy starali się pomóc, 

a także Kantorowi HARO w Ustroniu 
i Kantorowi FORINT w Cieszynie, 

składamy serdeczne i gorące podziękowania 
za życzliwość, wsparcie finansowe i słowa 
otuchy, których zaznałiśr 

M D K  „ P r a ź a k ó w k a "   > 

SPRZEDAŻ  ODZIEŻ Y  ZACHODNIE J 
od 23  do 31  SIERPNIA 

od  13.00  do  17.00 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie 

^Ośrodka dl» Dzieci Niepełnosprawnych w NierodzimiuJ Słoneczna  „Równica". 
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Fot. W. Suchta 



PRZETARGI 
Zarząd Miasta Uzdrowiska Ustroń 

43450 Ustroń u). Rynek 1 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 

Remont chodnika przy ul. 3 Maja. 
Zakres rzeczowy zadania: 

Zamówienie polega na remoncie chodnika o długości 
310 mb w ciągu ul. 3 Maja 

od skrzyżowania ul. Partyzantów do RSP Jelenica. 
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 siedzi
bie zamawiającego (pokój nr 33) w terminie do 9.09.1999 r. do 
godz. 10.00. 
Koperta powinna być odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  remont chodnika na ul. 3 Maja. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami mgr  inż. 
Andrzej  Siemiński (teł. 8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali se
syjnej (pok. nr 24), w dniu 9.09.1999 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 
43450 Ustroń  ul. Rynek 1 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym  na: 
Poszerzenie mostku na potoku  Bładniczka 

w ciągu  ul. Jelenica  w  Ustroniu. 
Zakres  rzeczowy  zadania: 

Zamówienie polega na poszerzeniu mostka na potoku Bład
niczka w ciągu ul. Jelenica w Ustroniu poprzez wykonanie: 
 remontu istniejących przyczółków; 
 poszerzenia mostku. 
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 siedzi
bie zamawiającego (pokój nr 33) w terminie do 9.09.1999 r. do 
godz. 10.00. 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: 
Przetarg  poszerzenie mostka. 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Gruntami mgr  inż. 
Andrzej  Siemiński (tel. 8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali se
syjnej (pok. nr 24), w dniu 9.09.1999 r. o godz. 14.30. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
 nie zostali wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7; 
 spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

UZDROWISKO? 
Mieszkamy w mieście, które posiada status uzdrowiska.  I cho

ciaż  formalnie wszystko jest  w porządku,  istnieją przesłanki  by 
Ustroń był miastem uzdrowiskowym, to, powiedzmy to sobie szcze
rze, daleko nam  do tej specyficznej, niepowtarzalnej atmosfery 
starych, renomowanych uzdrowisk, gdzie wszystkie działania pod
porządkowane są celowi nadrzędnemu  stworzeniu optymalnych 
warunków pobytu dla przybywających tu, często schorowanych, 
pragnących  ciszy  i tak pożądanego spokoju, kuracjuszy. Jestem 
przekonany, że tego samego pragną również stali mieszkańcy na
szego miasta, a przynajmniej ta starsza część. 

Ustroń już nigdy nie będzie tym cichym, spokojnym miastecz
kiem, do którego przyjeżdżano aby wypocząć na łonie natury w 
nieskażonym środowisku. Komercjalizacja wszystkiego i nieubła
gana konkurencja wymaga coraz to nowych pomysłów by zainte
resować potencjalnych klientów. Ale dlaczego musi się to odby
wać kosztem zszarganych nerwów mieszkańców miasta? Dlacze
go spacerując bulwarem nadwiślanym musimy wysłuchiwać gło
śnej muzyki dobiegającej z coraz to nowych ogródków? Wydaje 
się, że właściciele tych „interesów" tak są zajęci pogonią za mak
symalnym zyskiem, że zapominają o tym, że w pobliżu mieszkają 
ludzie marzący o jak najszybszym zakończeniu sezonu  letniego. 
Nasze prawo musi być niedoskonałe, skoro pozwala na zakłóca
nie, pomimo licznych protestów, ciszy nocnej mieszkańców. 

Piszę te słowa w imieniu mieszkańców osiedla przy ul. Grażyń
skiego, dla których bardzo uciążliwa stała się działalność smażalni 
ryb (!) usytuowanej w pobliżu. Codzienne zabawy taneczne pro
wadzone i zapowiadane przez prawdopodobnie przygłuchego disc
jockeja nie pozwalają na korzystanie w godzinach wieczornych z 
ciszy  swoich  ogródków  i zmuszają do zaszywania  się,  pomimo 
pięknej pogody, w swoich mieszkaniach, co i tak niewiele pomaga, 
bo  głuche  dźwięki  niskich  tonów  przedostają  się  przez  ściany. 
Ubocznym  i niezamierzonym efektem będzie zapewne wstręt do 
wszelkich dań rybnych. Dzieje się tak pomimo interwencji służb 
porządkowych. 

Brakiem wyobraźni  i całkowitym lekceważeniem sąsiadów popi
sał się również właściciel piwiarni przy ul. Grażyńskiego (naprze
ciw przystanku PKP Ustroń Zdrój), który pewnego razu zorgani
zował pod oknami sąsiednich budynków występ zespołu muzycz
nego (oczywiście z odpowiednimi wzmacniaczami  tak aby było 
d o b r ze  s ł y c h ać  w k a ż d ym  z a k ą t ku  m a ł e go  p l a c y k u ).  G d y by  n ie 

interwencje zdenerwowanych mieszkańców, koncert trwałby chy
ba do rana. 

Mam  informacje, że w różnych częściach  naszego miasta wy
stępują podobne problemy. Poruszając ten temat zdaję sobie spra
wę, że nie we wszystkich kręgach społeczeństwa naszego miasta 
będzie on  równie popularny. Z pewnością  młodsi  nie widzą  nic 
zdrożnego w głośnej muzyce. Tylko czy o tym musi wiedzieć całe 
miasto  uzdrowisko? 

Rudolf Krużołek 

KIERMASZ  SZKOLNY 
Urząd Miejski w Ustroniu  i dyrektorzy gimnazjów zapraszają 

uczniów,  rodziców i nauczycieli  na  Szkolny  Kiermasz  Gimna
zjalny, na którym rodzice  i uczniowie  I klasy gimnazjum dowie
dzą  się  prawie  wszystkiego  o swojej nowej  szkole: jak  do niej 
dojechać,  jakie  obowiązywać  będą  podręczniki  itp.  Kiermasz 
odbędzie się 28 sierpnia (sobota) na boisku obok Szkoły Podsta
wowej Nr  1  w Ustroniu, w godzinach  od 9 do  15. 

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 Ustronia Polany o godz. 
10.00. Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału przyjmowane są do 
25 sierpnia w Klubie Seniora w Ustroniu, ul. Cieszyńska  lub tele
fonicznie pod numerem: 8543491, u kol. Adama Heczki. 
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Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  grzeczno
ściowy  8542922  po  20.00. 

Wideorejestracja  SVHS  i  VHS. 
Tel.  8544357. 

Dywanoczyszczenie. 
Tel.  8543839,  0604109883. 

Videof i lmowanie.  Tel.  8543767, 
8543827. 

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

ATRAKCYJNE  KREDYTY    miesz
kaniowe,  samochodowe,  bez  wiedzy 
współmałżonka,  dla  małżeństw  do 
10.000  bez  poręczycieli.  Nasącza
nie  taśm  i cardrigerów  do  drukarek 
kompute rowych.  Zysku jesz  65% 
ceny  hurtowej.  Sklep  Ziołowo    Ko
smetyczny.  Ustroń,  ul.  Daszyńskie
go  5  (obok  Rynku  za  hote lem). 
CENY  KONKURENCYJNE. 
ZAPRASZAMY. 

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. 

Sprzedam  Audi  100  Avant,  cygaro, 
1.8  benz.,  83  r„   7.000  zł. 
Tel.  0602641308. 

Budowlaną  skrzynkę  elektryczną  ze 
stelarzem,  kpi  bezp.  wył.  p.  por., 
wtyczki,  kabel  przyłączeniowy  500 
zł.  Tel.  0602641308. 

A  SERWIS  A 
r OGUMIENIA   1 

O P O N Y  N O W E 
I  U Ż Y W A N E 
Ustroń   Hermanice 

ul. Wiśniowa  2 
033/  854  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 

Język  angielski    korepetycje,  przy

fotowanie  do  egzaminów,  matur, 
'cl.  8542313. 

Usługi  budowlane  w  każdej  branży. 
Tel.  85418.47. 

Masaż  leczniczy,  wyszczuplający, 
kosmetyki  Minerał  z Morza  Mar
twego.  Ustroń,  ul.  Kościelna  5,  tel. 
8542693,  8551136. 

Serwis  RTV  SAT,  naprawa  CB  Ra
dio,  telefony  bezprzewodowe,  fax. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  26,  tel. 
8542752,  8551 136. 

Buty  oficerki,  nr  43.  Tel.  8542887. 

Sprzedam  Golf  Disel  1600,  80  r., 
4.300  zł.  Tel.  8547149. 

Hotel  „Colonia"  zatrudni  recepcjo
nistki.  Informacje  tel.  8542125. 

Sprzedam  rower  składak  „Wigry "  w 
bardzo  dobrym  stanie. 
Tel.  8544286. 

ZAKŁA D DOSKONALENIA 
ZAWODOWEG O 
w KATOWICAC H 

prawo jazdy  kat.  A  B  *  przewóz 
materiałów  niebezpiecznych * 
kierowca  wózków 
akumulatorowych  i  spalinowych 
*   instruktorów  i wykładowców 
nauki  jazdy  *  pedagogiczny  dla 

rów  r instruktorów  praktycznej  nauki 
valifikacy' 

I   K 
ik t 

zawodu  *  kwalifikacyjny  na  tytuł 
mistrza i czeladnika  *  obsługa 
urządzeń  elektroenergetycznych 
*   spawanie  elektryczno gazowe  w 
osłonie CO, * krój  i szycie  * palacz 
kotłów  c.ó.  *  bhp  *  minimum 
sanitarne  *  obsługa  komputera 
IBM  *  podstawy  księgowości  * 
maszynopisanie  *   kasjer 
walutowy  *  agent  celny  *  masaż 
ogólny  i sportowy  *  opiekunki 
społeczne  *   aktywne 
poszukiwanie  pracy  * i inne  dla 
osób  indywidualnych  i na  zlecenia 
zakładów  pracy  * 

a

WDRAŻAM Y  SYSTEM  ZAPEWNIENIA 
JAKOŚCI  W/G  PNISO 9001 

Różne kategorie noc lęgów w czasie,¿rodeł" : wyższa... Fot. W. Suchta 

10  Gazeta  Ustrońska 

...  i  niższa.  Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z 

LU  K A 
WYSTAW Y 
Muzeum  Hutn ic tw a  i  Kuźnic tw a 
ul .  Hutnicza  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  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  Ska l ick ie j " 
ul ,  3  Maj a  68,  tel.  8542996 

—  Średniowieczne  narzędzia  tortur  (lipiec    sierpień). 
— Druki  bibliofilski e  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. 
Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „N a  Go jach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „Zawodz ie" 
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  Ar tystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Potop". 
—  Pejzaż    Impresje. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
28.8  19.30 
1.9  12.00 

Musical  „POMSTA"  (Zemsta).  Amfiteatr. 
Obchody  60.  rocznicy  wybuchu  II  Wojny  Światowej. 
Uroczystość  patr iotyczna  przy  Pomniku  Pamięci 
Narodowej.  Rynek. 

Kuźnia  Ustroń  Kalwarianka. 
7.  Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie 
Rynek. 
Kuźnia  Ustroń  Wisła  Strumień. 

.Beton  '99". 

SPORT 
28.8  17.00 
29.8  9.00 

4.9  16.00 

KIN O „ZDRÓJ" ,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax  8541640 
2526.8  20.15  Mumia 
27.82 .9  17.00  Pożyczalscy 

18.45  1000  akrów 
20.45  Wirus 

Nocne Kin o Premier   Filmowych 
26.8  22.30  Matr ix 
2.9  22.30  Fuks 

t  M®  J 
V Mond ial  P o l ' 

TAXI  854  21 98 NON 
STOP 

Do 28  sierpnia  apteka  „Myśliwska "   w  Nierodzimiu. 
Od  29 sierpnia  do 4 września  apteka  „Pod  Najadą"  przy  ul. 3 Maja. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

J^mi ^   U B E Z P I E C Z E N I A 
  Fundusze  Emerytalne 

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



KUŹNIA LIDEREM 
Kuźnia Ustroń — Zapora Porąbka 4:2 (1:1) 

18 sierpnia piłkarze Kuźni podejmowali na swoim boisku dru
żynę z Porąbki. Od początku gra się nie układała naszym  piłka
rzom. Już w 13 minucie tracą bramkę. We własnym polu karnym 
Michał Kotwica przyjmuje piłkę na klatkę piersiową, robi to jed
nak niedokładnie  i piłka ląduje na ręce. Sędzia dyktuje rzut karny 
wykorzystany pewnie przez Zaporę. Gra w pierwszej połowie była 
raczej wyrównana  i niezbyt ciekawa. Gdy wydawało się, że dru
żyna Zapory zejdzie do szatni z jednobramkowym  prowadzeniem 
w 44 minucie Kuźnia skutecznie kontratakuje. Przed polem kar
nym  Dawid  Szpak centruje do Wojciecha  Krupy, a ten  bardzo 
ładnym strzałem z pierwszej piłki doprowadza do wyrównania. 

Druga część spotkania rozpoczyna się atakami Zapory. Trzeba 
przyznać,  że  ładniej  i szybciej  rozgrywają  piłkę od naszych  pi
łkarzy. Kilk a  razy przed  utratą  bramki  ratuje nas bardzo  dobrze 
broniący Henryk Buchalik. Wydaje się, że remis będzie dla Kuźni 
dobrym wynikiem. Zawodnicy  z Porąbki poruszają się szybciej 
po boisku, są dokładniejsi, grają skrzydłami. Tak wyglądają pierw
sze minuty drugiej połowy. Niewiele zmienia  bramka, którą  dla 
Kuźni strzela z rzutu karnego Roman  Płaza w 63 minucie. Już w 
siedem minut później ponownie jest remis po ładnej składnej akcji 
Zapory. Z czasem jednak  kontrolę nad grą zaczyna  przejmować 
Kuźnia. Coraz groźniej atakuje. Najdogodniejszą sytuację mar
nuje  Mieczysław  Sikora,  który  po  dokładnym  dośrodkowaniu 

J »* ' i :  <.  _.,   *t Mitr r  _ 

Fot. W. Suchta 

Szymona  Pietrzyka pudłuje  z trzech metrów. O wyniku spotka
nia zdecydowała bardzo dobra końcówka piłkarzy Kuźni. Na pięć 
minut przed końcem precyzyjnie wybija rzut rożny Janusz  Szal
bot, a piłkę głową do siatki kieruje Mirosław  Adamus.  W dwie 
minuty później M. Adamus ma znowu okazję do zdobycia bram
ki, jednak jego główka jest niedokładna. W ostatniej minucie spo
tkania  piłkę obrońcom  Zapory odbiera  D. Szpak, zakłada  „siat
kę" bramkarzowi"  i ustala wynik na 4:2 dla Kuźni. 

Spotkanie słabo sędziował Łukasz Nizio. Jego decyzje były nie
pewne,  często je  zmieniał.  W  kilku  przypadkach  jego  decyzje 
różniły  się od  tego  co  pokazywali  sędziowie  boczni,  którzy  na 
kpiny  kibiców  wzruszali  ramionami  jakby  chcieli  powiedzieć: 
„Przecież to nie nasza wina. Sami widzicie co ten facet wyrabia." 

Ostatnio mecze Kuźni stają się miejscem spotkań miejscowych 
elit. Na  tym  z Zaporą  gorąco  ustrońskich  piłkarzy  dopingował 
starosta Andrzej Georg, na stadionie była też naczelnik  Wydzia
łu Kultury UM Danuta  Koenig. 

Trener Zapory Porąbka Zygmunt Śliwa nie ukrywał po meczu 
swego zdenerwowania:   Sędzia  wypaczył  cały mecz.  W pierw
szej  połowie  wszystko  jeszcze  jako  tako  wyglądało.  Druga  sę
dziowana  była  bardzo  słabo.  Nie  chodzi  o  wynik,  ale  przecież 
trzecią  bramkę  Kuźnia  zdobyła  po  przytrzymaniu  bramkarza. 
Zresztą  dużo było sprzecznych  decyzji.  Sędzia  krzywdził  jednych 
i drugich.  W efekcie doprowadziło  to do niepotrzebnie  nerwowej 
gry  w końcówce,  a nawet  ostrej gry. Sędzia powinien  na  boisku 
być  rozjemcą,  chyba  że  się  nie  nadaje.  Mecz  w całości  trzeba 
ocenić jako  dobry, oczywiście do czasu gdy nawarstwiły się błędne 
decyzje.  Jest  to  widowisko  sportowe,  grają  tu  młodzi  chłopcy i 
sędzia  powinien  stanąć  na  wysokości  zadania.  Mimo  wszystko 
było  kilka  ładnych  zagrań  z obu stron.  Do swojej  drużyny  mogę 

Fot. W. Suchta 

mieć pretensje  o to, że przed  przerwą  czekali już  tylko  na  gwiz
dek, przespali  i Kuźnia w ostatniej  minucie pierwszej połowy  wy
równała.  Sądzę  też, że mogliśmy  ten mecz wygrać, gdyby  w kilku 
przypadkach  moi zawodnicy  grali  mniej egoistycznie.  W tym se
zonie podobnie jak  w ubiegłym liczymy na utrzymanie się w środku 
tabeli.  Nie  mamy  wyższych  aspiracji,  bo po prosty  nie stać  nas 
na grę  w wyższej  klasie. 

Również trener Kuźni Tadeusz Cholewa  po meczu był bardzo 
zdenerwowany.  Powiedział nam jedynie: — Trzeba cieszyć się z 
wygranej  i trzech punktów.  Natomiast  z naszej gry nie jestem  za
dowolony. 

Śrubiarni a Żywiec — Kuźnia Ustroń 0:3 (0:0) 
21  sierpnia  Kuźnia  grała  na wyjeździe w Żywcu  z  tamtejszą 

Śrubiarnią. Mecz zaczął się atakami gospodarzy, szczęśliwie nie
skutecznymi.  Kuźnia kontratakuje. Najdogodniejszą sytuację w 
pierwszej  połowie  marnuje  Mariusz  Sałkiewicz,  któremu  nie 
udaje się zdobyć bramki z 7 m. W 43 min. po dobrym  dośrodko
waniu  Mirosława  Adamusa  głową  strzela  Dawid  Szpak,  nie
stety niecelnie.  Druga połowa spotkania należy do Kuźni. W 53 
min.  M.  Sałkiewicz  zagrywa  do  D.  Szpaka,  ten z kolei  podaje 
piłkę M. Adamusowi,  który  strzela  i zdobywa pierwszą  bramkę 
dla Kuźni. Z biegiem czasu coraz aktywniej gra D. Szpak. W 60 
min.  wyprzedza  obrońcę  i strzela  niecelnie  wzdłuż  bramki.  W 
pięć minut później mija ostatniego obrońcę, który tym razem fau
luje, za co otrzymuje żółtą kartkę. Dziesięć minut przed  końcem 
spotkania D. Szpak dogrywa do Szymona  Pietrzyka, ten strzela 
niecelnie.  Dwie  bramki  D.  Szpak  zdobywa  dosłownie  w ostat
nich minutach  spotkania.  Pierwszą  zdobywa po podaniu  Toma
sza Słoniny,  minięciu obrońcy  i strzale z  16 m., drugą z pozycji 
sam na sam z bramkarzem. 

Kuźnia  grała  w  składzie:  Tadeusz  Pilch,  Tomasz  Słonina, 
Henryk Sobczak, Michał Kotwica, Wojciech Krupa,  Mariusz 
Sałkiewicz,  Mariusz  Siwy  (Marcin  HołubowiczX  Mirosław 
Adamus,  Roman  Płaza  (Piotr  Wardyński),  Janusz  Szalbot 
(Szymon  Pietrzyk),  Dawid  Szpak. 

Po meczu  trener  Kuźni  Tadeusz  Cholewa  powiedział:  — Je
stem zadowolony  z  tego spotkania.  Tak się  składa,  że  od  trzech 
lat wygrywamy  wyjazdowe spotkania ze Śrubiarnią.  Pierwsza po
łowa  była  wyrównana,  nato
miast  w drugiej już  przeważa
liśmy. Było trochę nerwów,  ale 
zawodnicy  potrafili  zagrać  do 
końca.  Naszą  bolączką  w  po
przednim  sezonie  była  strata 
bramek  w ostatnich  minutach. 
W tym sezonie  w ostatnich  mi
nutach  my strzelamy.  Oby  tak 
dalej.  Cieszy  też,  że  drużyna 
zrealizowała założenia  taktycz
ne. Bolączką  są dalej  niecelne 
podania  i nad  tym  będziemy 
pracować  na  treningach.  W 
tym sezonie  chcemy  być w czo
łówce tabeli, tak by bezboleśnie 
przejść  reorganizacje  ligi  któ
ra czeka nas w 2000  roku. 

Wojsław  Suchta 

1. 

3. 
4. 
5. 

7. 

9. 
10. 

12. 
13. 
14. 
15. 

17. 

Kuźnia 
Rajcza 
Strumień 
Wieprz 
Chybie 
Porąbka 
Kalwaria 
Jawiszowice 
Andrychów 
Cieszyn 
Sucha B. 
Klecza 
Koszarawa 
Wadowice 
Kęty 
Kończyce M 
Śrubiarnia 
Oświęcim 

9 
8 
8 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

105 
106 
63 

126 
74 
74 
75 
65 
43 
89 
45 
12 
47 
13 
69 
46 
28 

211 
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ROMANTYCZNE PARY 
Strzał korka szampana otwieranego przez burmistrza Jana Szwar

ca był sygnałem do startu VII I Biegu Romantycznego, który odbył 
się 21  sierpnia  na bulwarach  nadwiślańskich.  Bieg wraz z  burmi
strzem  i jego zastępcą Ireneuszem Szarcem obserwowali goście z 
NeukirchenVluyn, Hajdunanas i XI dzielnicy  Budapesztu. 

W  tym  biegu  uczestniczyć  mogą  pary  małżeńskie,  rodzinne, 
narzeczeńskie,  koleżeńskie,  a nawet wrogów. Należy jedynie  na 
trasie 3160 m. cały czas trzymać się za ręce. Na starcie stanęło 35 
par,  nadspodziewanie  wielu  kibiców  zjawiło  się  na  bulwarach. 
Startujących  podzielono  na  6  grup  wiekowych    licząc  łącznie 
wiek  partnera  i partnerki.  Najmłodszą  parą  byli  Ania  i  Radek 
Cieślar  z Wisły licząc razem  19 lat, najstarszą Danuta  Kondzio
łka  i  Julian  Jeremiszyn,  którzy  liczyli  razem  145  lat.  Wśród 
startujących był  też starosta  Andrzej   Georg,  któremu  towarzy
szyła  Anna  Stanieczek.  Po  biegu  odbyło  się  ognisko  z  piecze
niem kiełbasek ufundowanych przez Henryka  Kanię dopingują
cego  na  biegu  syna.  Zwycięzcy  otrzymali  dyplomy  i  nagrody, 
natomiast wszyscy startujący uczestniczyli w losowaniu  upomin
ków.  Dekorowali  najlepszych  i  wręczali  upominki  starosta  A. 
Georg  i burmistrz J.  Szwarc. 

Wyniki: do 35 lat:  1. Agnieszka  Pietrzak  i Paweł Wiącek z Ja
strzębia (11,40), do 50 lat: 1. Jadwiga  Białożyt z Ochab  i Tomasz 
Dybczyński  z  Górek  (11,27),  do  70  lat:  1.  Karolin a  i  Czesław 
Gryniewicz z BielskaBiałej (13,13), do  100 lat:  1. Beata  i Grze
gorz Cyruli k z Pawłowic (15,49), do  120 lat: 1. Danuta  i Tomasz 
Żywioł z Cieszyna (16,14), powyżej  120 lat: 1. Danuta  Kondzio
łka z Ustronia  i Julian Jeremiszyn  z Zabrza (16,46).  (ws) 

Taki se  bajani... 
W Gazecie  Ustróński poczytał  ach,jako,  co trzej a mieć,  zrobić, 

żeby  sprzedać  grziyby.  Zadziwilach  sie.  Bo tak po prowdzie,  każ
dy grziybiorz,  co chciolby  na grziybach  zarobić,  nim  sprzedolby 
ty grziyby,  ta  miołby  już  kapkę  marasu,  abo  ci,  co  chcieliby  ty 
grziyby  kupić,  to prow dziwie  by  sie  zatruli.  Bo  kiery  nejlepszy 
grziyb  wydzierży  takóm  drogę  i czas,  co by sie jeszcze  godził  do 
jędzy  nio? 

Mało  kiedy  kupujym  grziyby  na  rynku.  Nejlepi  już  sama  se 
rada  nazbiyróm.  Teraz już  co roz miyni zdrowio  móm,  co by  jesz
cze  chodzić  po  lesie, po  tych  naszych  gróniach.  Chyba  że  mi  sie 
trefi pochodzić  po  lesie,  ale  nie po  gróniach. 

Jak już  tak mi sie chce grziybów,  to jeszcze  idzie kupić  pieczar
ki,  chocioż  prowde  powiedzieć,  to jednako  ni  ma  to  samo,  co 
taki  leśny  grziyb,  choćby  maślok.  Tak se  spómnym,  to  jeszcze 
kies i szło  kupić  boczniaki.  Jednako  pore  roków  minylo,  jakech 
kupiła  boczniaki.  Nie  wiym,  czy  to przestało  sie  opłacać  mno
żyć,  czy  ludziom  przestały  szmakować  ty  boczniaki?  Nie  idzie 
ich  kupić. 

Widzym,  że  kole  „Prażakówki"  zaczyno  sie  cosi  robić,  zaczy
najóm jóm  rychtować.  Wielach  razy  tam  sie  wytańcowala.  Wie
lach razy  tam oglóndala  tyjater, czy koncert.  Sama  też, jako  dziec
ko gralach  w przedstawiyniu  szkolnym   o tym żech już  isto  pisa
ła.  Jak  żech  robiła  w Spółdzielni,  toch  tam  dlo  ludzi  urządzała 
rozmańte  zebrania  abo jakisi  „  Dziyń  Kobiet". 

Tam też ś.p.  Nowak  urządził   nie pamiyntóm  czy roz, czy  wiyn
cyj  razy   koncert  „  Mikrofon  dlo  wszystkich  ". Sala  była  pełiut
ko.  A  na  scynie  wystympowali  młodzi  ludzie.  Spiywali,  mówili 
wiersze.  Było  co  posłuchać. 

Mój  braciszek  też wtedy  zaśpiywoł.  Ale  sie  mi zdo,  że jo  bratu 
tyn  koncert  zepsuła.  Bo  śpiywoł  se  z  gitarom.  Chcioł  se  jóm 
wziónś  z  dómu  ze  sobóm,  nó  bo jak  bydzie  śpiywoł  bez  gitary. 
Namówiłach  go,  aż  nie  biere,  że  tam  przeca  bydzie  doś  gitar  i 
kierysi  mu pojczo.  Wiycie jak  to je  z pojczowanim.  Znaszeł  sie 
jednako  jedyn,  co pojczoł  tej gitary.  Jyny  że  to już  było  na  sóm 
koniec  i Jureczek  śpiywoł  ostatni,  a  komisyja,  co  ocyniała  wy
stympy już  poszła  na naradę.  I chocioż  śpiywoł  naprowde  fajnie, 
to już  nie zustoł  ocynióny.  Ale  i tak  wszyscy  mu  bili   brawo,  a  jo 
sie  aż  pobeczała. 

Piykne  to  były  roki,  dobry  to  był  czas.  Człowiek  poradził  sie 
cieszyć  z byle  czego. 

Hanka  łod  Śliwko w 

POZIOMO :  1)  urodzinowy  ze  świeczkami,  4)  na  odwrocie 
znaczka, 6) stępka, 8) urok, powab, 9) cięgi, razy,  10) bobasek, 
11) toaletowy zwój,  12) gaz bojowy,  13) park w Wiedniu,  14) 
na hali,  15) zbiór znaków  urodzenia,  16) zakończenie  strzały, 
17)  wyspa  koralowa,  18)  zarządza  budynkami,  19)  samiec 
owcy,  20)  skandynawska  stolica. 
PIONOWO :  1)  dużo  czekolady,  2)  miasto  w  Holandii,  3) 
urodzony skąpiec, 4) polski taniec ludowy, 5) niewola  turecka, 
6) koszty budowy zawiera, 7) medykament,  11) dawny grajek 
i śpiewak,  13) z oficerskimi  gwiazdkami. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowie
dzi  mija  10  września. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z  nr   31 
P O Ł O W A  W A K A C J I 

Nagrodę  30  zł otrzymuje  Grzegorz  Drózd,  Harbutowice  88. 
Zapraszamy  do  redakcji. 
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