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R o z m o wa  z  M icha łem  J u r c z o k i em 
komisarzem  XXVI I  Besk idzk iej  W y s t a wy  Psów  Rasowych 

Czy  może  Pan  p rzypomn ieć,  od  j ak  d a w na  miłośnicy  psów 
spo tyka ją  się  w  Ust ron iu  i j ak  doszło  do  p ierwszej  wys tawy? 
Przed  laty  padł  pomysł,  żeby  podczas  dożynek  pokazać  psy  i  to 
nam  wypali ło.  Było  to około  sześć  lat  temu.  Potem  pomyślel iśmy, 
że  skoro  w ładze  mias ta  chcą  p r o m o w ać  Ust roń,  można  by 
zorgan izować  wys tawę  psów  rasowych.  I  tak  j uż  t rzeci  raz 
hodowcy  psów z całej  Polski  a  także  z Czech  i Słowacji  spotykają 
się  tutaj. 
Czy  od  począ t ku  W y s t a wa  gości  na  s tad ion ie  K u ź n i? 
Tak,  i jest  w  tym  wiele  zasługi  prezesa  Hołubowicza.  Trzeba  po
wiedzieć,  że  nie  wszystkie  kluby  chcą  przy jąć na  swoje  stadiony 
wystawy  psów.  Obawiają  się o obiekty.  My  postaral iśmy  się,  żeby 
te  obawy  zminimal izować.  Można  powiedzieć,  że  od  strony  or
ganizacyjnej j uż  wiele  prob lemów  opanowal iśmy.  Ciągle  jednak 
nie  wystarcza  miejsc  park ingowych,  mimo  że  załatwil iśmy  do
datkowe  w  okol icznych  f i rmach  takich j ak  „Kosta"  czy  „ Inżbud" 
a  także  cały  teren  przed  f i rmą  pana  Hołubowicza.  Z  panem  Hołu
bowiczem  doskonale  się  współpracuje.  Poznałem  go  dzięki  tym 
trzem  wystawom.  Jest wymagający, konkretny,  dba  o  interesy  Klu
bu.  To  doskonały  negocjator. 
P a t r z ąc  wstecz  można  powiedz ieć,  że nie zawsze  au ra  sp rzy ja
ła  organizacji  Wystawy... 
Podczas  p ie rwszej  Wystawy  był  upał  podobn ie  j ak  dz is ia j. 
W  zeszłym  roku  lał  deszcz.  W  tym  roku  aura  nam  dopisała.  Choć 
upał  jest  bardzo  męczący,  zarówno  dla  zwierząt  jak  i  dla  ludzi, 
taka  pogoda jest  lepsza  niż deszcz.  Dla  psa  w ogóle  naj lepsza  jest 
temperatura  oscylu jąca  od  12  do  18°C.  Taki  upał  jak  dzisiejszy 
pies  dobrze  znosi,  tylko  musi  mieć  wystarczającą  ilość  wody  i 
trochę  cienia. 
Czy  to  p r a w d a,  że  Us t roń  na leży  do  na jp rężn ie j szych  oś rod
ków  kyno log icznych  w  powiec ie  c ieszyńsk im? 
Myślę,  że  tak.  Coś  ruszyło  j uż  po  pierwszej  wystawie  w  Ustro
niu.  Powstają  nowe  hodowle,  co  jest  dość  wy ją tkowe,  zważyw
szy  na  to,  że  czasy  są  trudne.  Wielu  hodowców  o  ustalonej  reno
mie  w  ostatnich  latach  wycofa ło  się,  ponieważ  na  dobrą  sprawę 
hodowla  psów  jest  obecnie  w  Polsce  n iedochodowa.  Po  prostu 
dopłaca  się  do  niej. 
Przedstawic ie li  j ak i ch  ras  na jczęśc iej  spo tykamy  w  Us t ron iu? 
Przede  wszystkim  owczarka  niemieckiego.  To  jest  pies  uniwer
salny,  rasa  ciągle  udoskonalana.  W  pewnym  momencie  zaczęto 
przykładać  większą  wagę  do  urody  niż  do  charakteru  psa  i  to 
uważam  za  błędne.  Obecnie jeśli  zamierza  się  rozpocząć  hodow
lę oboje  przyszłych  rodziców  podda je się  l icznym  skompl ikowa
nych  badaniom  i  testom. 
P a n u je  ob iegowa  op in ia,  że  wsku tek  częstego  k rzyżowan ia  i 
modyf ikac ji  ras  dochodzi  do  pows tawan ia  defek tów,  k tó rych 
można  by  un iknąć,  r e z y g n u j ąc  z  „ z a b a w y"  psimi  genami. 
Jest  przeciwnie.  Tyle,  że  praktyczna  genetyka  nie jest  taką  prostą 
sprawą,  jakby  się  to  mogło  wydawać.  Przy  kojarzeniu  powiela 
się  cechy  dobre  i  złe,  zarówno  w  charakterze  jak  i  w  budowie. 

(cd. na sir. 2) 

W  sobotę  Rynek  zamienił  się  w  sportową  arenę.  Fot.  W.  Suchta 

W  niedzie lę,  5  czerwca  odbył  się  X  Otwar ty  Turn iej  Koszy
kówki  na  Asfa lc ie  „Beton  ' 2001 ".  Impreza  t rwała  dobrych  kil 
ka  godzin  i  zakończy ła  się  późnym  popo łudn iem.  Organizato
rzy  obawiali  się,  że  ze  względu  na  n ie typowy  termin  imprezy  
l ipiec,  zamiast  s ierpień    f rekwenc ja  będzie  niższa.  N i c  takie
go  nie  mia ło  mie jsca.  W  tempera turze  ponad  30° C  na  płycie 
Rynku  wystąp i ło  k i lkadziesiąt  t rzyosobowych  zespołów,  w  któ
rych  grało  ki lkuset  zawodn ików,  w  tym  wiele  kobiet.  Trady
cy jn ie  prześc igano  się  w  oryg inalności  nazw  drużyn.  N iek tóre 
komunikaty  na  przyk ład:  „Wąt róbki  wygra ły  z  Kurdup lami" 
wzbudza ły  ogó lną  wesołość.  Turyści  i mieszkańcy  miasta  chęt
nie  oglądali  rozgrywki  p rzeważn ie  bardzo  wysok ich  młodych 
ludzi,  a  kandydaci  do  par lamentu  w  zb l iża jących  się  wyborach 
wykorzystali  turniej  by  zaprezentować  swo je  umiejętności  spor
towe.  W  tym  dniu  autobusy  zat rzymywały  się  na  parkingu  przed 
Urzędem  Miasta,  ale  pasażerowie  nie  narzekal i,  bo  turniej  or
gan izowany  przez  młodych  us t roń iaków  był  bardzo  widowi
skowy.  Szczegóły  za  tydz ień.  (mn) 

O  tej  porze  roku  zazwyczaj  przybywało  gości  w  ustrońskich 
hotelach,  domach  wczasowych  i schroniskach.  W  tym  roku  nie 
jest  nadzwyczajn ie.  Owszem,  są  domy  i  hotele,  które  nieźle  so
bie  radzą,  ale ogólnie  sytuacja  w  ustrońskich  obiektach jest  wier
nym  odbic iem  sytuacji  w  kraju;  ludzie  ma ją  coraz  mniej  pienię
dzy,  żeby  nie  powiedzieć,  że  nie  mają  ich  wcale,  coraz  więc  czę
ściej  są  zmuszeni  z rezygnować  z  prawdziwych  wakacj i. 
  Jest  k iepsko    mówi  recepcjonis tka  w  DW  „Barbara"  w  Ja
szowcu.    Gośc ie  p r z y j e ż d ż a ją  w łaśc iw ie  ty lk o  na  weekendy. 
Wczasow icze,  k t ó r zy  p r z y j e c h a li  na  d ł użej  z a j m u ją  za led
wi e  k i lk a  pokoi. 
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(dok. ze sir.  1) 

Ni e jest  tak, jak  myślą  niektórzy  młodzi  hodowcy,  że  skrzyżowa
nie  championa  z  championem  gwarantu je  narodziny  kole jnego 
pokolenia  championów.  Matka  da je  7 5%  cech,  które  możemy 
osiągnąć.  Wyniki  korygowania  pewnych  wad  metodą  doboru, 
który  może  wyel iminować  cechy  złe  i przydać  cech  dobrych  jest 
kwestią  ogromnego  doświadczenia,  czasu  i  praktyki. 
Na  dz is ie jszej  W y s t a w ie  były  też  obecne  d ługowłose  o w c z a r
ki  n iemieckie,  k t ó re  nie  zawsze  z n a j d u ją  uznan ie  sędziów. 
Owczarek  długowłosy  jest  ładny,  bo  jest  puchaty.  Jednak  wzo
rzec mówi  właściwie  tylko o owczarku,  który ma  prawidłowy  włos. 
Czy  jeśli  k toś  nie  chce  rozpoczynać  hodowl i,  lecz  z a m i e r za 
mieć  j ednego  psa  w  d o m u,  to  u t r z y m a n ie  o w c z a r ka  n iemiec
kiego  nie  by łoby  zbyt  kosz towne? 
Jednego  psa  jest  w  stanie  utrzymać  przeciętna  rodzina.  Gdyby
śmy  te  koszty  porównali  z  kosztami  leczenia  wszystkich  chorób 
biorących  się  z  braku  ruchu  na  świeżym  powietrzu,  rachunek  jest 
prosty.  Pies  nas  zmusza  do  ruchu.  Specjal iści  zachodni  udowod
nili , że kynolodzy  żyją dłużej, gdyż  ustawicznie  są zmuszani  przez 
swoich  podopiecznych  do  spacerów.  Widzę  wielu  młodych  ludzi 
z  brzuszkami,  którym  przydałoby  się  więcej  ruchu,  to  widać  po 
ich  sylwetce.  Papieros,  piwo... 
I  pewnie  telewizor. .. 
Tak  najkrócej  można  streścić  ich  tryb  życia.  Przydałby  im  się 
pies,  który  zmusi łby  ich  do  ruchu.  Dlatego  m.in.  chcemy  szeroko 
propagować  kynologię. 
Podobno  na  wys taw ie  po jaw ił  się  przedstawic iel  Towarzys twa 
Op ieki  Nad  Zwie rzę tami . .. 
Tak, choć  uważam,  że wystawa  właściwie  nie jest  miejscem,  gdzie 
mógłby  on  znaleźć jak ieś  nieprawidłowości  w  traktowaniu  psów. 
Jeśli  ktoś  ma  rasowego,  war tośc iowego  psa,  to  dba  o  niego.  To
warzystwo  powinno  raczej  pójść  w  teren  i za jąć  się  losem  zanie
dbanych  psów,  które  zdarzają  się  na  posesjach  przy  budzie,  z 
obrożą  wrośniętą  w  kark,  żywione  resztkami  i  nie  szczepione  
nawet  przeciwko  wściekl iźnie!  Nie  odrobaczone,  nie  wykąpane 
przez  całe  życie,  ma jące setki  pcheł,  chore  uszy  itp.,  mieszkają  w 
budach,  w  których  przez dach  widać  gwiazdy.  Kiedy j a  sprzedaję 

M .  Jurczok.  Fot.  A.  Gadomska 

Owczarek  francuski  przyjechał  aż  z  Ostrawy.  Fot.  A.  Gadomska 

psa,  da ję nabywcy  książeczkę zdrowia  psa  i informuję go o  szcze
pieniach,  jak ie  już  zostały  psu  zrobione.  Doradzam  też  udać  się 
do  najbl iższego  lekarza  weterynarii  i oddać  mu  psa  pod  opiekę. 
Mamy  doskonałych  weterynarzy  takich  jak  pan  Bl imke,  pan  To
miczek  czy  państwo  Kostkowie.  To świetni  fachowcy, z  doświad
czeniem  i można  im  w  pełni  zaufać.  Poza  wszystkim  innym  kosz
tuje  to znacznie  taniej  niż ewentualne  leczenie  zaniedbanego  psa. 
Inna  rzecz,  że  nie  szczepienie  psów,  zwłaszcza  przeciwko  wście
kliźnie  powinno  być  karane    a  nie jest!  To  mogłoby  być  pole  do 
popisu  i dla  Straży  Miejsk iej  i właśnie  dla  Towarzystwa  Opieki 
Nad  Zwierzętami. 

Domyś lam  się,  że  pon ieważ  ta  imp reza  świetn ie  wp isu je  się 
w  dążen ie  do  szerok iej  p r o m o c ji  Us t ron ia  w  k r a ju  i za  g ran i
cą,  ma  popa rc ie  w ładz  m ias ta? 
Cieszę  się  bardzo  z  tego,  że  władze  miasta  były  i są  przychylne 
tej  imprezie.  I  t rudno  się  dziwić.  Na  dzisiejszej  Wystawie  były 
psy  z  Czech  i  Słowacj i,  na  poprzedniej  był  Holender,  Litwin i 
i pies  z  Belgii.  1  wszyscy  goście  mówią:  to jest  piękne  miastecz
ko,  piękne  położenie. 
Nas tępnym  razem  być  może  p r z y j a dą  na  wypoczynek. 
No  właśnie.  Poza  tym  wszyscy  sędziowie,  asystenci,  właściciele 
psów  zgłoszonych  na  wystawę  przy jeżdżają z różnych  miejsc  j uż 
dzień  wcześniej.  Są  zakwaterowani  w  okol icznych  hotelach,  sto
łuj ą  się  tam.  I to  wszystko  nakręca  koniunkturę. 
Pozos ta je  mieć  nadz ie ję,  że  za  rok  znowu  s p o t k a my  się  p rzy 
okaz ji  ko le jnej  Wys tawy. 
Ni e  wiem  czy  będę  za jmował  się  organ izac ją  Wystawy  w  przy
szłym  roku.  Są  młodsi  ludzie,  którzy  powinni  się  zaangażować. 
Al e  s ą d z ąc  z  tego,  j ak  jest  tu  Pan  cały  czas  ob legany,  na  pew
no  będzie  Pan  służył  radą  i  pomocą. 
Chętnie  dzielę  się  swoją  wiedzą  i doświadczeniem  z  młodzieżą, 
ponieważ  uważam,  że  kynologia  mogłaby  być  lekarstwem  na 
obecny  styl  życia  popularny  wśród  części  młodzieży,  zdomino
wany  przez  narkotyki,  alkohol  i nikotynę.  Kolejne  pole  do  popi
su  dla  kynologii  i  kynologów. 

Dz ięku ję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  A n na  G a d o m s ka 
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Pięć  lat  temu  zostało  zl ikwi 
dowane  Liceum  Medyczne  w 
C ieszyn ie.  S z k o ła  dz ia ła ła 
przez  34  lata  i  dała  wykształ
cenie  prawie  1700  osobom, 
g łównie  dz iewczę tom,  k tóre 
zdobywa ły  tu  zawód  p ie lę
gn iark i.  Osta tni  abso lwenci 

opuśc i li  mury  „ M e d y k a"  w 
czerwcu  1996  r.  Szkoła  dziel i
ła  budynek  z  „Osuchem". 

Wie lo le tn ią  t radyc ję  ma ją 
kiermasze  dobroczynne  organi
zowane  wiosną  w  nadolz iań
skim  grodzie  przez  Cieszyńskie 
Stowarzyszenie  Charytatywne. 
Dochód  jest  zawsze  przezna
czany  na dof inansownie  letnie
go  wypoczynku  dzieci  z  bied
nych  rodzin.  Korzysta  z  niego 
5080  pociech.  Są  również  do
płaty  do  wyżywienia  w  szkole. 

P o w o d z e n i em  c ieszy  s ię 
śc ieżka  przyrodn iczodydak
tyczna,  która  z  Doliny  Czarnej 
Wisełki  p rowadzi  na  szczyt 
Baraniej Góry. Trzeba  pokonać 
7  km,  prawie  cały  czas  pod 
górę.  Śc ieżkę  Nad leśn i c two 
Wisła  o tworzy ło  5  lat  temu. 
Była  pierwszą  w  Beskidach. 

Szkołę Oiganizacji  i Zarządza
nia  na  Małej  Lące  w  Cieszynie 
opuścił  szósty  rocznik  absolwen
tów.  Powstała jako  pierwsza  spo
łeczna  szkoła  średnia  w  cieszyń

skim regionie.  W  przyszłym  roku 
będzie obchodziła swoje  10lecie. 

Górale  z  Istebnej  noszą  czer
wone  brucliki.  Według  legendy 
sukno w tym  kolorze  podarował 
góra lom  król  Jan  Kaz imierz 
z  wdz ięczności  za  pomoc  w 
ucieczce przed  armią  szwedzką. 

Mieszkańcy  gminy  Skoczów 
mają  wodę  ze  zbiornika  w  Wi
śle  Czarnem    w  ciągu  doby  4 
tys m \  z Pogorza 200 m1  a z Za
wiśla  tylko  50  m\  (n ik) 

  MM 
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W  niedzielę,  15  lipca w  Willach  (Austria) odbył  się puchar  kon
tynentalny  na  jednej  z  największych  skoczni  igielitowych  w  Eu
ropie.  Na  obiekcie  o punkcie  krytycznym  90  zmierzyły  się  druży
ny  ze  Słowacji,  Czech,  Austrii,  Słowenii,  Niemiec  z  takimi  za
wodnikami  jak  Peterka,  Koch,  Loitz  oraz  ekipą  z  Polski  w  skła
dzie:  Kruczek,  Bachleda,  Pochaba  i Grzegorz  Śliwka.  Mieszka
niec  Ustronia  spisał  się  w  turnieju  bardzo  dobrze.  W  obydwu  se
riach  zakwalif ikował  się  do  pierwszej  trzydziestki  za jmując 28  i 
17  miejsce. 

Nowożeńcy: 
Katarzyna  Heller,  Ustroń i 
Ad r iana  Slebioda,  Ustroń  i 
B a r b a ra  Chmie l,  Ust roni 
J o a n na  Białoń,  Ustroń  i 
Mon ika  Broda,  Ustroń  i 

Krzysztof  Kiysta,  Górki  Wielkie 
Wojc iech  Sza fo rz,  Wisła 
Tomasz  Nowak,  Simoradz 
Kamil  Marco l,  Ustroń 
Ra fa I G rzyb,  Ustroń 
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7  lipca  w  amfiteatrze  królowała  piosenka  biesiadna  za  sprawą 
zespołu  „Colorado".  Lider  grupy  postarał  się,  by  publ iczność 
zabawić  i rozkołysać,  a widzowie  chętnie  machali,  klaskali,  śpie
wali,  odpowiadali  na  pytania,  a  nawet  tańczyli  kankana.  Zespół 
przyjechał  w nieco okrojonym  składzie,  bo zabrakło  drugiej  tan
cerki,  która akurat  przebywała  na zagranicznym  tourne,  ale  obec
na  na  scenie  druga  pani  zastępowała  j ą  godnie.  Klawiszowiec, 
absolwent  wyższej  szkoły  muzycznej,  na  co  dzień  grający w  fil 
harmonii,  w  Ustroniu  nie  mógł  pokazać  całego  swojego  kunsz
tu. Grał  na  keyboardzie  skoczne  melodie  oraz  tworzył  jednooso
bowy  chórek.  Piosenki  prezentowane  przez  „Colorado"    mie
szanka  twórczości  góralskiej,  latynoamerykańskiej  i disco  polo 
  wszystkim  bardzo  się  podobały.  Kiedy  około  godz.  19,  po  ko
lacji  z jedzonej  w  hotelach  i domach  wczasowych,  do  Parku  Ku
racyjnego  zeszli  goście  uzdrowiska,  widownia  była  prawie  peł
na.  Wszyscy  świetnie  się bawili, a koncert  zakończył  się po  21.00. 
Na  zdjęciu  zespół  podczas  wykonywania  popularnej  „Orawy". 

Fot.  M.  Niemiec 

Ci,  k tórzy  od  nas  odeszl i: 
Je r zy  Bałdys  lat  72  ul.  Świerkowa  10 

S e r d e c z ne  p o d z i ę k o w a n ia  za  okazaną  p o m o c,  w y r a zy 
wspó ł czuc i a,  z ł o ż o ne  w i e ń ce  i  kw ia ty  o r az  za  udz iał 
w  u roczys tości  p o g r z e b o w ej 

.p. Alicj i  Brachaczek 

l eka rzom,  ca łej  rodz in ie,  s ą s i a d o m,  z n a j o m y m,  p rzy
jac io łom 

sk łada  M ąż  i  Syn 

9.07.2001  r. 
O  godz..  15.45  w dyskoncie  „Se
zam"  przy  ul.  Brody  zatrzymano 
mężczyznę w stanie  nietrzeźwym, 
który dokonał kradzieży artykułów 
spożywczych. 
10.07.2001  r. 
Ok.  11.00  na  ul.  Wiślańskiej  kie
rujący  samochodem  opel  astra 
mieszkaniec  Mikołowa  nieprawi
dłowo  wykonał  manewr  wyprze
dzania  samochodu  VW  jetta.  na
leżącego do mieszkańca  Wodzisła
wia  Śl.  i doprowadził  do  kolizji . 
12/13.07.2001  r. 
Na  os.  Manhatan  miały  miejsce 
dwa  włamania  do  samochodów 
fiat  126  p.  z  których  skradziono 
wyposażenie  (m.in.  koła  zapaso
we,  kolumny  ilp.).  Jeszcze  tej  sa
mej  nocy  sprawcy  przestępstwa 
zostali  zatrzymani  z  łupem  na  te
renie  Skoczowa.  Tej  samej  nocy 
miało  miejsce włamanie  do  skle
pu  z pamiątkami  przy  ul. 3 Maja. 
Sprawcy zabrali  biżuterię. 
13.07.2001  r. 
O  godz.  1.50 na  ul.  Szerokiej  za
trzymano  mieszkańca  Ustronia, 
kierującego samochodem  w stanie 
nietrzeźwym.  Badanie  wykazało 
1.27  i  1.46  prom.  alkoholu  we 
krwi. 
13.07.2001  r. 
O  godz.  23.15  na  ul.  Wiślańskiej 
kierujący samochodem  marki  po

lonez mieszkaniec  Istebnej zjechał 
na  lewy  pas,  zajeżdżając  drogę 
prawidłowo jadącej  skodzie  fabii 
prowadzonej  przez  mieszkańca 
Sosnowca.  Sprawca  kolizji  był 
nietrzeźwy   2,81  i 2,77 prom. al
koholu  we  krwi. 
15.07.2001  r. 
O godz. 0.55 na ul.  Daszyńskiego 
kierujący  samochodem  VW  golf 
mieszkaniec  Ustronia  nic  zacho
wał  ostrożności  podczas  manew
ru cofania, doprowadzając do  ko
lizj i  z  renault  clio  prowadzonym 
przez mieszkańca  Rudy  Śląskiej. 
15.07.2001  r. 
O  godz.  9.30  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  oplem  vcctra  mieszka
niec  Cisownicy  na  lewoskrętnym 
łuku jezdni zjechał do rowu, odbił 
się  i zjechał  na  przeciwległy  pas. 
Pasażerka została  ranna. 
O  tej  samej  porze  na  ul.  3  Maja 
w Polanic kierujący samochodem 
Renault  mieszkaniec Tych  nie za
chował  należytej ostrożności,  do
prowadzając do  kolizji  z  daewoo 
tico  prowadzonym  przez  miesz
kańca  Świętochłowic. 
15.07.2001  r. 
O godz.  12.15 na ul. Cieszyńskiej 
obywatel  Niemiec,  k ieru jący 
BMW  doprowadził  do  kolizji  z 
daewoo  matiz,  należącym  do 
mieszkańca  Ustronia. 
Również  w  godzinach  południo
wych  na  parkingu  przed  „Seza
mem"  miała  miejsce  kradzież  ro
weru  górskiego.  (agw) 

W  oparciu  o  właściwe  przepisy  prowadzone  są  prace  przygo
towawcze  do  zabezpieczenia  amfiteatru  podczas  koncertów  ze
społów  „Golec  uOrkiestra"  i „Brathanki".    Dotąd  nie  było  pro
b lemów  na  koncer tach  tych  zespołow    twierdzi  komendant 
policji  w Ustroniu  J a n u sz  Baszczyński.    Ma ją  specyf iczną  pu
bl iczność.  Zwłaszcza  Golcy,  na  k tó rych  koncer ty  przycho
dzą  całe  rodz iny  z  dz iećmi.  Taka  w idown ia  dob rze  się  bawi, 
ale  nic  wszczyna  b u rd  i  nie  wywo łu je  sy tuac ji  n iebezpiecz
nych  dla  innych  widzów. 

9.07.2001  r. 
Kontrola gospodarki  odpadami  w 
kempingach  przy ul. Nadrzecznej. 
Pięciu  właścicieli  nie  posiadało 
umów na wywóz śmieci.  Nakaza
no dopełnienie  formalności. 
9.07.2001  r. 
Kontrola terenów zielonych.  Jed
nego kierowcę ukarano mandatem 
za  wjazd  na  trawnik. 
10.07.2001  r. 
Interweniowano  przy ul.  Daszyń
skiego,  gdzie w  jednym  z  budyn
ków wymieniano okna.  Teren  nie 
był w żaden sposób  zabezpieczo
ny. a gruz  sypał  się  na  przechod
niów.  Nakazano  wprowadzenie 
odpowiednich  zabezpieczeń. 
11.07.2001  r. 
Kontrola  gospodarki  ściekowej 
przy  ul. Akacjowej.  Kontrolowa
no  rachunki  za  wywóz  szamba  i 
porównywano  z  ilością  pobiera
nej  wodv. 
12.07.2001  r. 
Kontrola stanu  technicznego  zna
ków  drogowych.  Sprawdzano 
również,  czy  zbyt  wysoka  trawa 
nie  pogarsza  widoczności  na 

skrzyżowaniach. Uwagi  przekaza
no odpowiednim  służbom. 
13.07.2001  r. 
Mandatem  wys.  100  zł  ukarano 
kierowcę  za  niszczenie  zieleni 
przy ul.  Okólnej. 
13.07.2001  r. 
Interweniowano  przy  ul.  Droz
dów  w sprawie  zabrudzenia  dro
gi  przez  koparkę  prowadzącą  ro
boty  ziemne.  Jezdnia  została 
uprzątnięta. 
14  i  15.07.2001  r. 
Kontrolowano  bulwary  i  tereny 
wzdłuż  rzeki  Wisły.  Zabezpiecza
no  pod  względem  porządkowym 
imprezy  kulturalne  i sportowe. 

(mn) 

^"Tnetodą  komputerowa 

Zctp  r<i  s's.<i n i  y 
iv  każdą:  środę 
Ustroń, ul. Ogrodowa 6. 
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(dok. ze sir. I) 
  Tak iego  roku  jeszcze  nie  było    żali  się  właściciel  pensjonatu 
„Anna"  w  centrum  Ustronia.    No  cóż,  m a my  w p r a w d z ie  eu ro
p e j s k ie  ceny,  a le  d a l e ko  n am  do  e u r o p e j s k i ch  z a r o b k ó w. 
W s z y s cy  p e n e t r u ją  r y n ek  t e l e fon i czn ie.  P o r ó w n u ją  ceny 
i  p r z e w a ż n ie  w y b i e r a ją  p lacówki  z  n a j t a ń s z y mi  noc legami. 
Na  d roższe  hote le  s tać  n ie l icznych.  T r u d no  za rob ić  choćby 
na  pok ryc ie  kosz tów! 

W  schronisku  „Wiecha"  naj lepszy  w  tym  roku  sezon    czas 
wiosennych  wycieczek    niestety  minął.    Na  na jb l i ższe  mies ią
ce  m a my  zg łoszonych  15  o b o z ó w,  poza  t ym  ma łe  g r u p ki 
i zlot  młodzieży.  W  s u m ie  s p a d ek  w  p o r ó w n a n iu  z  ub ieg łymi 
sezonami. 

W  „Danie lu"  na  155  miejsc  hotelowych  było  w  zeszłym  tygo
dniu  około  80  osób,  w  tym  około  40  na dłuższych  pobytach  wcza
sowych.  Większość  gości  przy jeżdża  właściwie  tylko  na  week
endy  i  święta. 

W  „Ko le ja rzu"  w  Jaszowcu  da  się  zauważyć  pogorszen ie 
w  porównaniu  z  minionymi  latami.  Na  wiosnę  były  sympozja 
i kursokonferencje.    T e r az  nie  jest  n a j g o r z e j,  a le  na  s ie rp ień 
m a my  mało  reze rwac j i. 

Hotel  „Magnol ia"  radzi  sobie.    Nie  jest  n a j g o r z e j,  a le  mo
g łoby  być  lepiej.  M a my  ma ło  wczasów  indyw idua lnych.  Na 
d łuższy  wypoczynek  p r z y j e ż d ż a ją  do  nas  s ta rsze  osoby  z  Nie
miec  i  z  Polski.  M a my  też  t r o c hę  szkoleń  o r g a n i z o w a n y ch 
p rzez  n iek tó re  firmy  m i mo  wakac j i.  W  weekendy,  zwłaszcza 
wtedy,  gdy  w  Ust ron iu  dz ie je  się  coś  c iekawego,  p r zy jeżdża 
sporo  młodzieży.  W  s ierpn iu  nie oczeku jemy  większych  zmian. 

W  „Mazowszu"  w  Jaszowcu:    M o ż na  p rzeżyć    twierdzi 
pan  w  recepcj i.    T a k,  j est  m n i ej  gości  n iż  z a z w y c z aj    po
twierdza. 

Tablice  reklamowe,  drogowskazy.  Dzięki  nim  można  łatwiej  trafić 
do  hoteli,  domów  wczasowych  i obiektów  sanatoryjnych  na  Zawo
dzili .  Jest  icli  tak  wiele,  że  nie  dziwi  fakt,  iż w  dobie  recesji  nie  są 
wszystkie  wypełnione  po brzegi.  Być  może  na drogowskazach  bra
kuje  informacji o gospodarstwach  agrotuiystycznych  czy  „farmach 
piękności"    dwóch  pomysłach  na  przyciągnięcie  nowych  gości  do 
Ustronia.  Fot.  W.  Sucłita 

Wyniki  tej  te le fon icznej  sondy,  która  miała  nosić  tytuł  „Go
ści  p rzybywa"  nie  nastra ja ją optymistycznie.  Radzą  sobie  obiek
ty  bardzo  dobrze  wyposażone.  Przy jeżdża ją  tam  goście  z  Za
chodu,  których  stać  na  zap łacen ie  naprawdę  dużych  p ieniędzy 
za  pobyt.  Polak,  k tó rego  stać  na  tak,  re la tywnie  drogie  (w  ze
s tawien iu  z  naszymi  za robkam i)  wakac je,  częśc iej  wyb iera 
Grec ję  lub  Hiszpanię,  bo jąc  się  kapryśnej  pogody  lub  nie  ma
jąc  zaufan ia  do  s tandardu  polsk ich  hotel i.  Miną  lata,  zanim 
zamożn ie jszy  Polak  przekona  się,  że  war to  odpoczywać  rów
nież  w  Polsce  i będzie  t rzeba  wie le  j eszcze  zrobić,  żeby  go  do 
tego  przekonać.  Na jw iększy  prob lem  z  przec iętnym  z jadaczem 
chleba,  który  wy jeżdża  coraz  rzadz ie j,  bo  go  na  to  nie  stać. 
Być  może  uda  się  s tworzyć  równ ież  taką  fo rmę  wypoczynku, 
która  okaże  się  dos tępna  dla  każde j,  nawet  na jbardz iej  wia
trem  podszyte j,  k ieszeni.  A n na  G a d o m s ka 

Prezentacja  kandydata  z  Ustronia.  Fot.  W.  Suchta 

Odśpiewaniem  hymnu  rozpoczęli  okręgową  inaugurację  kam
panii  wyborczej  cz łonkowie  i  sympatycy  koalicji  SLDUP,  co 
miało  miejsce  11  lipca  w  hotelu  „Pod  Or łem"  w  BielskuBiałej. 
Następnie  głos  zabrał  przewodniczący  Śląskiej  Rady  Wojewódz
kiej SLD  A n d r z ej  S z a r a w a r s k i,  który  mówił  o wyzwaniach  sto
jących  przed  SLD  w  wypadku  zwycięstwa. 
  Ci  którzy  kandydują  muszą  być  świadomi,  że  nie  jest  to  droga 
do  stanowisk.  Samo  znalezienie  się  na  liście,  tak  atrakcyjnej  jak 
SLD,  to  wielkie  wyróżnienie    mówił  A .  Szarawarski.    Będzie
my  prowadzić  kampanię  pozytywną.  Nie  będziemy  się  za jmo
wać obrzucaniem  naszych  konkurentów  błotem,  nie będziemy  wy
pominać  ich  słabości,  bo  że  są  słabi,  to  każdy  widzi.  Naszych 
wyborców  musimy  przekonać,  że jesteśmy  kompetentni,  że  mamy 
dobry  program  i tym  będziemy  się  za jmować  w  kampani i. 

O  programie  wyborczym  mówił  natomiast  wiceprzewodniczą
cy  SLD  Stan is ław  J a n a s,  który  stwierdził  m.in.: 
  Po czterech  latach  rządów  AWS,  UW,  Platformy  Obywatelskiej 
i  partyjek  powstałych  na  bazie  AW S  Polacy  nie  mają  nadziei  na 
lepszą  przyszłość.  Trzymi l ionowe  bezrobocie,  schłodzona  gospo
darka,  kryzys  f inansów  publ icznych,  rosnąca  bieda,  apatia,  nie
zadowolenie  społeczne  to  efekty  rządów  Jerzego  Buzka. 

Przedstawiono  wszystk ich  kandydatów  SLDUP  z  naszego 
okręgu  wyborczego,  a  odbywało  się  to  w  ten  sposób,  że  każdy 
kandydat  stał  na  balkonie  nad  wyraźnie  wypisanym  swoim  imie
niem  i nazwiskiem.  Wśród  nich  na  9  miejscu  burmistrz  Ustronia 
J an  Szwarc.  Listę  otwiera  wiceprzewodniczący  Zarządu  Woje
wódzkiego  SLD  w  Katowicach,  członek  Rady  Nadzorczej  Ban
ku  Śląskiego  Kaz im ie rz  Za rzyck i,  który  występując  w  imieniu 
wszystkich  kandydatów  mówił  m.in.: 
  Chcia łbym  byście  wiedziel i,  że  nie jes tem  przybyszem  znikąd, 
że  mój  życiorys  od  36  lat  związany  jest  z  Żywcem.  Tam  mam 
dom,  tam  mieszkam  na  ul.  Leg ionów  25,  każdy  może  sprawdzić. 

Inauguracja  przebiegała  sprawnie   całość  trwała niewiele  ponad 
godzinę,  po  czym  gości  częstowano  chlebem  ze  smalcem,  (ws) 

Od  lewej:  K.  Zarzycki,  A.  Szarawarski,  S. Janas.  Fot.  W.  Suchta 
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Aitysta  (w stroju  regionalnym)  w otoczeniu  przyjaciół z  ustrońskich 
ogródków  działkowych.  Fot.  M.  Niemiec 

Pod  koniec  czerwca  w  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  odbył 
się  wernisaż  wystawy  rzeźby  E d w a r da  P a w e ł k a.  Dyrektor  pla
cówki  L id i a  S z k a r a d n ik  powiedzia ła,  że jest  to ekspozycja  ide
alna  na  wakacje,  a j ej  tytuł  z  pewnością  przyciągnie  wielu  zwie
dzających. Tematyka  wystawy  jest  rzeczywiście  intrygująca,  bo 
artysta    członek  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brz imy" ,  na  stałe 
mieszkający  w  Cieszynie,  pokazu je  diabły  i  czarownice.  Pod
czas otwarcia  oglądali  je członkowie  rodziny  pana  Edwarda,  j ego 
przyjaciele,  ustrońscy  artyści,  koledzy  po  fachu. O  bohaterze  dnia 
mówil i  c iepło  i  serdecznie. 

  To  cz łowiek,  k tó ry  po  p ros tu  p r zyc i ąga  ludzi  nie  ty lk o  swo
imi  r zeźbami,  a le  r ó w n i eż  pogodą  d u c ha  i wspan ia ł ymi  opo
wieśc iami    powiedział  j eden  z  przyjaciół  E.  Pawełka. 

Sarn  rzeźbiarz  mówił  niewiele  w  myśl  zasady,  że  wypowiada 
się  za  pomocą  dłuta,  a  nie  słowa,  ale  o j ego  twórczości  c iekawie 
mówił  Ka rol  K u b a l a: 
 J e s t em  z a u r o c z o ny  tymi  r z e ź b a m i.  Niby  p o d o b n e  to  s a mo 
two rzywo,  ludowa  k o n w e n c j a,  s k r o m na  ko lo rys t yka    a  j ak 
zysku ją  na  bl iższym  p o z n a n i u.  P r z e m a w i a ją  p o p r z ez  szcze
gół,  o d d z i a ł o w u ją  swo ją  psycho log ią,  c h a r a k t e r em  k a ż d ej 
postaci. 

Na  wystawie  w  ustrońskim  Muzeum  zgromadzono  prace  z  róż
nych  okresów  twórczości,  od  najstarszych  po  wykonywane  nie
dawno.  Jest  tam  kołyska  z  postaciami  Hanki  i  Rumcajsa    ro
dzinny  sprzęt  użytkowy,  a  także  nostalgiczny  dowód  starań  arty
sty  o  rękę  żony    „Tró jg łow y  fe ler". 
  G dy  mia łem  20  lat  nie  s tać  mn ie  by ło  na  d rog ie  p rezen ty,  a 
chc ia łem  p o d a r o w ać  coś  s w o j ej  n a r z e c z o n ej    opowiadał  E. 
Pawełek.    O d c i ą ł em  l ipowy  konar,  odpow iedn i,  żeby  mógł 
stać.  To  jest  b a r d zo  p r y m i t y w na  r zeźba,  dop ie ro  się  uczy
łem,  ale  w łoży łem  w  nią  s p o ro  uczuc ia.  J e d n ak  ręce,  k tó re 
rzeźbi łem  z  k o n a r ów  są  j a k by  zamien ione,  nic zgadza  się  uło
żen ie  kc iuków.  S t ąd  ty tu ł. 

Oprócz  skromnych,  monochromatycznych  rzeźb,  są  również 
kolorowe  czarownice. 
  Są  to  rzeźby  scen iczne,  b a r d zo  t r u d n e,  u t r z y m a ne  w  p ięk
nym  zes tawie  b a rw    mówił  K.  Kubala.    T r zeba  mieć  szcze
gólną  zdo lność,  by  t ak  ł a two  p r zechodz ić  od  p r ac  j e d n o k o l o
rowych  do  j a s k r a w y c h. 

Edward  Pawełek  urodził  się  w  1951  r.  w  Rajczy  koło  Żywca. 
Mieszkał  tam  do  14  roku  życia  i tam  też  ukończył  szkołę  podsta
wową.  Jako  chłopiec  często  bywał  na  halach  w  Rycerce  Górnej, 
gdzie  podpatrywał  życie  baców,  juhasów  oraz  ich  zami łowanie 
do  s t rugania  w  d rewn ie.  P o c z ą t k o wo  j a ko  ch łop iec  rzeźbił 
w  korze,  mydle  i wosku.  W  1965  roku  zamieszkał  w  Cieszynie, 
gdzie  ukończył  ZSZ  w  zawodz ie  modelarz  w  drewnie  oraz  LO 
im.  M.  Kopernika.  Zmiana  środowiska  i życie  miejskie  ostudzi
ły  nieco  j ego  zapał  twórczy.  Dopiero  po  czterdziestce  zaczął 
znowu  rzeźbić,  co  stało  się  j ego  życiową  pasją.  Bardzo  lubi  też 
swoją  działkę,  która  zna jdu je  się  w  Hermanicach  naprzec iwko 
spichlerzy.  M o n i ka  Niemiec 

3  lipca  w  Oddzia le  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skal ick ie j"  odbył 
się  wernisaż  wystawy  malarstwa  I reneusza  Czyża  z  Ustronia. 

Artysta  urodził  się w  Wiśle  w  1967  roku,  a  zawodowo  związa
ny jest  z Zakładem  Przyrodoleczniczym  na  Zawodziu.  Jest  czło
wiekiem  bardzo  skromnym  i wrażl iwym.  Swój stosunek  do  świata 
wyraża  za  pomocą  malarstwa,  które  jest  real izacją  j e go  potrze
by,  nakazu  wewnętrznego.  Malu je  od  kilk u  lat,  można  powie
dzieć,  iż zaczęło  się  od  pracy  w  domu  spoko jnej  starości  w  Sko
czowie,  gdzie  odkrył  swoją  pasję.  Okaza ło  się,  że  to  właśnie  ry
sunek  i  malarstwo  są  tą  formą  wypowiedzi,  za  pomocą  której 
może  naj lepiej  wyrazić  ból,  c ierpienie,  chorobę  ludzi,  z  którymi 
pracował,  ludzi  w  cieniu  ich  własnych  myśli. 

Początkowo  używał  różnych  technik,  j ednak  zetknięcie  się  z 
pracownią  Stanis ława  Gamrota  ze  Skoczowa  zdecydowało  o 
wyborze  techniki  o le jnej  jako  środka  wypowiedzi  artystycznej. 

Kolejne  doświadczenia  i ćwiczenie  swoich  umiejętności  twór
czych  zawdzięcza  Elżbiecie  Szołomiak,  która  przekazała  mu  pod
stawy  teoretyczne  i praktyczne  rysunku  i malarstwa  oraz  zachę
cała  go  do  pracy. 

Tematyka  jaką  pode jmu je  w  swojej  twórczości  Ireneusz  Czyż 
jest  różnorodna.  Najczęściej maluje pejzaże,  martwą  naturę,  kom
pozyc je  z  kwiatami,  ale  spotykamy  też  obrazy  z pogranicza  sym
bol izmu    wzbogaconego  ładunkiem  emocjona lnym.  Pejzaż  nie 
zawsze  jest  podpatrzony,  czasem  rodzi  się  w  wyobraźni  artysty, 
do j rzewa  w  nim,  aż  w  końcu  zosta je  przelany  na  płótno. 

Inspiracją  j ego  twórczości  jest  poezja,  szczególn ie  ta  nawią
zu jąca  do  problematyki  związanej  z  przemi janiem  lub  ukazu ją
ca  zmagania  cz łowieka  z  losem.  Artysta  nie  boi  się  spojrzeć  lo
sowi  prosto  w  oczy,  może  właśnie  dlatego  w  kolorystyce,  którą 
pre feru je przeważają  c iemnie jsze  tonacje.  Budu je  obrazy  zesta
wieniami  brązów,  szarości,  czerwieni  i  czerni,  przy  jednocze
snym  stosowaniu  mocnych  rozświet leń,  co  stwarza  czasami  no
stalgiczny  nastrój. 

Artysta  pragnie,  by  odbiorcy  j ego  sztuki  odczytywali  j ą  duszą, 
ponieważ  właśnie  z  niej  wypływa  cała  głębia  j ego  twórczości. 
Jego  osobistym  mottem  są  słowa:  „  Dusza  artysty  jest  jak  wzbu
rzone  morze,  wezbrana  rzeka, jak  szumiący  las, jak  muzyka  co 
dech  zapiera,  jak  cisza po  burzy, jak  obraz  mieniący  się  różno
rodnością  barw,  to co w duszy  gra... " 

Na  wystawie  na  Brzegach  prezentowanych  jest  30  obrazów, 
zróżnicowanych  tematycznie.  Są  akty,  kwiaty,  pejzaże  i  martwa 
natura.  Zachęcamy  do  odwiedzenia  naszego  Oddzia łu  Muzeum. 
Wystawa  będzie  czynna  do  30  sierpnia. 

Iwona  Dz ierżewicz    W i k a r ek 

I. Czyż  podczas  wernisażu.  Fot.  I.  DzierżewiczWikarek 

W  dniu  1 sierpnia  br. o godz.  18.00 
odbędzie  się  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie 

członków  Klub u  Sportowego  „Kuźnia " 
w  Ustroniu. 

Miejsce  zebrania: 
ogródek  letni  na  stadionie  sportowym. 
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Należę  do  osób,  które  wzru
sza  do  łez jak iś  ulotny  nastrój, 
dobra  książka  lub wiersz, a  cza
sem  nawet  p r z y j a z ny  gest. 
Ostatnio  przeczytałam  jak  to 
się  zwyk ło  m ó w ić  j e d n ym 
tchem  książkę  Włodz imierza 
G o ł k o w s k i e g o,  z n a n e go  w 
ustrońskim  środowisku  i  wiel
ce  zas łużonego  dla  naszego 

miasta  człowieka,  zatytułowa
ną  „Krzyżak  z  Małego  Potoku 
i  inne  myśl iwskie  opowiada
n ia ".  A ,  że  czy ta łam  j ą  od 
p ierwszej  do  ostatniej  strony 
t onąc  we  łzach  wz ruszen ia, 
pozwol i łam  sobie  na  dokona
nie jej  prezentacj i,  zgóry  prze
praszając  autora  i  innych  my
śl iwych,  gdyż  w  polowaniu  ni
gdy  nie uczestniczyłam,  a  prze
cież  tytuł  sugeruje pewne  ukie
runkowanie. 

Ks iążka  zawiera  ponad  40 
krótk ich  opowiadań    czy  to 
wspomnień,  czy  zasłyszanych 
przy  ognisku  ludzkich  historii, 
które  oplata  myśl iwska  tema
tyka,  lecz nie jest  ona  tu  bynaj
mniej dominująca. Wręcz  prze
ciwnie.  Jest  raczej  tłem  do  wy
powiedzen ia  starej  jak  świat 
prawdy  o  przemijaniu,  o  tęsk
nocie  za  przeszłością  i  przyja
ciółmi,  którzy  towarzyszyli  au
torowi  w  ziemskiej  wędrówce, 
a  których  życie  dobiegło  j uż 
końca. 

Opowieści  te  łączy  również 
oryg ina lny  styl  wypowiedz i. 
Specyficzny,  bo zawiera  nieraz 
myśl iwskie  słownictwo,  jak  na 
doświadczonego  w  tej  materii 
przystało,  lecz jest  to język  zro
zumiały  i urokliwy  zarazem. 

Każde  opowiadanie  stanowi 
literacką  perełkę.  Autor  odwo
łu j e  się  do  wspomn ień  wła
snych  i  osób  jemu  bliskich  z 
różnych  okresów  życia,  a  sko
ro  losy  ludzkie są  niepowtarzal
ne,  to  i  te  opowieści  zdają  się 
być  niezwykle.  W  każdej z  nich 
d o m i n u je  nie  ty lko  wszech
obecna  tęsknota  za  tym  co  mi
nęło,  lecz również miłość  i sza
cunek  do  ludzi  i o taczającej  go 
natury,  w  myśl  maksymy  auto
ra  „Świat  jest  piękny,  a  ludzie 
mogą  być  dobrzy". 

Po  mist rzowsku  odda je  on 
urodę  naszej ziemi  i  zmienność 
przyrody.  Można  by  rzec,  że 
jest  impresjonistą  pos ługu ją
cym  się  nie  pędzlem,  lecz  sło
wem.  W  tych  literackich  obra

zach  zawar to  u lotny  nast rój 
przyjacielskich  spotkań,  potę
gę  i  t a j e m n i c z o ść  lasu  o raz 
wierność  psa   towarzysza  wy
praw  i  j e go  więź  z  cz łowie
kiem. 

Czyteln ik  musi  poddać  się 
swoistej  aurze  opowieści  i  po
dążyć  za  autorem  w  tej  wę
d r ó w ce  w s p o m n i e ń.  A  gdy 
chwi le  spędzone  w  urokl iwym 
nastroju  czytanej  lektury  dobie
gną  końca  i  j emu  udzieli  się 
nastrój  melancholii  za  czasem 
minionym... 

L id i a  S z k a r a d n ik 

Książką  Włodzimierza  Goł
kowskiego  „  Krzyżak z  Małego 
Poloku  i inne myśliwskie  opo
wiadania " wydrukowaną przez 
cieszyńską firmę  „  Offset druk " 
przy  współudziale  Galerii  na 
Gojach,  ilustrowaną  grafikami 
Bogusława  Heczko  można  na
być  księgarni,  Muzeum Hut
nictwa  i  Kuźnictwa  oraz  w 
Galerii  „  Zawodzie ". 

W  czasie  wakacji  co  tydzień  w  amf i teatrze  odbywają  się  kon
certy.  Wczasowicze  oraz  odpoczywa jący  w  weekend  mieszkań
cy  miasta  preferu ją  muzykę  lekką  i  taneczną  i  taką  właśnie  za
pewnia  im  organizator    zarządza jący  obiektem  Miejski  Dom 
Kultury  „Prażakówka".  W  sobotę  14  lipca  w  Parku  Kuracy jnym 
rozbrzmiewała  c iekawa  muzyka.  Egzotycznie  prezentowała  się 
grupa  muzyków  pochodzących  z  Peru,  czyli  zespół  „Yague". 
Felix,  Miguel,  Richard,  Cesar  zrobili  prawdziwą  furorę  wśród 
widzów.  Podobały  się zarówno  oryginalne  amerykańskie  piosenki 
jak  i  nasza  „Ukra ina",  czy  „ W  murowanej  p iwnicy".  Publ icz
ność  podziwiała  autentyczne  instrumenty  i  barwne,  regionalne 
stroje.  Zespół  b isował  kilk a  razy.  Potem  przyszedł  czas  na  nasz 
folklo r  z  domieszką  rocka.  Na  scenie  pojawi ły  się  „Turnioki" , 
czyli  góralska  kapela  ze  Skoczowa.  Wszyscy  j ej  cz łonkowie  są 
wykształconymi  instrumentalistami  po szkołach  muzycznych.  Za
prezentowali  znane  piosenki,  śp iewane  często  podczas  rodzin
nych  i koleżeńskich  imprez  w  c iekawych,  mocnych  aranżacjach 
oraz  własne  kompozyc je.  Grupka  młodzieży  i  dzieci  tańczyła 
przed  estradą.  Bawiono  się  do  późnego  wieczora. ( m n ) 
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Po  koncercie  zespołu  „Yague"  poprosi l iśmy jego  lidera o  krótką 
rozmowę. 
S k ąd  p rzy jecha l i śc ie  i co  rob ic ie  na  co  dz ień  w  Polsce? 
Przyjechal iśmy  z  Peru,  ale  najp ierw  traf i l iśmy do  Niemiec,  gdzie 
zaproszono  nas  na  berl iński  festiwal  folkowy.  Potem  zajrzel i
śmy  do  Polski  i spodobało  nam  się  tutaj.  Postanowi l iśmy  zostać. 
Chcemy  rozpowszechniać  naszą  muzykę  i  na  razie  nam  się  to 
udaje.  Nagral iśmy  płytę  i  kasetę. 
Co  W am  się  s p o d o b a ło  w  Po lsce? 
Przede  wszystk im  ludzie,  k tórzy  są  bardzo  mil i ,  serdeczn i, 
otwarci. 
Al e  nie  dali  się  n a m ó w ić  na  tan iec  podczas  Waszego  konce r
tu.  Nie  są  zbyt  s p o k o j n i? 
To  nie  było  odpowiedn ie  mie jsce  do  tańczenia,  ale  widziałem, 
że  chętnie  by  potańczyl i,  bo  podrygiwal i,  kołysali  się.  Kiedy  wy
stępujemy  w  salach,  na  koncertach  ul icznych  Polacy  chętnie  tań
czą,  choć  na  początku  trochę  się  wstydzą. 
Gdz ie  na jczęśc iej  g rac ie  i czy  da  się  z  tego  żyć  w  Po lsce? 
N i e  narzekamy  na  brak  ofer t.  Właśc iw ie  cały  czas  jes teśmy 
w  drodze  i  podróżu jemy  od  Pomorza  po  góry.  Bywamy  też  na 
różnych  fest iwalach. 
C z ym  za jmowa l i ś c ie  się  w  P e r u? 
Ja jestem  aktorem, dwóch  moich  kolegów  to architekci,  przy  czym 
jeden  skończył  studia  w  Krakowie,  a  trzeci  jest  wykształconym 
muzykiem. 
Il e  lat  mieszkac ie  j u ż  w  Po lsce? 
Jesteśmy  tu j uż  od  czterech  lat  i t rochę  tęsknimy  za  Peru.  Ja  j adę 
do  Ameryki  w  tym  roku  ze  swoją  żoną  Polką.  Bardzo  się  z  tego 
cieszę.  Jeśli  j ej  się  tam  spodoba,  to  może  zostaniemy. 
C zy  wasze  p iosenki  to  o r y g i n a l na  m u z y ka  p e r u w i a ń s k a? 
Na  początku  gral iśmy  autentyczne  piosenki  regionalne,  ale  teraz 
t rochę  się  skomerc j a l i zowa l i śmy.  Po jaw i ła  się  e lek t ron ika 
i my  też  zaczęl iśmy j ej  używać.  Gramy  bardziej  dla  ludzi,  a  poza 
tym,  żeby  zastąpić jeden  instrument  elektroniczny  potrzeba  wię
cej  niż j ednego  muzyka.  Nasz  zespół  musiałby  być  większy. 
Czy  j a ko  o b c o k r a j o w cy  miel iście  k łopo ty  z  P o l a k a m i? 
Generaln ie jes teśmy  traktowani  bardzo  serdecznie  i mamy  wielu 
przy jac iół  w  Polsce.  Niestety  tak j ak  wszędzie  mieszkają  tu  róż
ni  ludzie.  Nie  uważam jednak,  że jesteście  rasistami. Nas  na  szczę
ście  nie  spotkały  jeszcze  żadne  przykrości. 
Czy  p o d o ba  W am  się  po lska  m u z y k a? 
Na jbardz iej  góralska. 
D z i ę k u ję  za  r o z m o w ę.  Rozmawia ła:  M o n i ka  Niemiec 

Peruwiańska  muzyka  bardzo  podobała  się  ustrońskiej  publ icz
ności.  Fot.  W.  Suchta 



Tak  gorąco,  a nam  każą  biegać!... 

Niedzielne  przedpołudnie  15  lipca.  Wystawa  Psów  Rasowych 
w  Ustroniu.    I n f o r m u j e m y,  że  na  płycie  s tad ionu  jest  w  tej 
chwi l i  40°  C.  Proszę  t r z y m ać  psy  w  c ieniu    in formacja  z  me
gafonów  wcale  mnie  nie  dziwi.  Upał  jest  t rudny  do  wytrzymania 
nie  tylko  dla  zwierząt  ale  i dla  ludzi. 

Psy  i  ich  właściciele  rozłożyli  się  w  cieniu  oka la jących  sta
dion  Kuźni  drzew  i krzewów.  Zwierzęta  dyszą  ciężko,  p róbu jąc 
się  choć  trochę  ochłodzić.  Spacer  wokół  stadionu  to  prawdziwa 
wyprawa,  t rochę  jak  podróż  przez  różne  kra je  i  kontynenty. 
W  jednym  miejscu  angielski  mast i f f,  nieco  dalej  pies  faraona 
zupełnie  jak  ze  ścian  egipskiego  grobowca.  Nagle  swojski  ak
cent.  Góralski  strój  i owczarek  podhalański.  To  pan  Ka rol  Ko
wala  z  Ustronia  ze  swoją  suczką  nagrodzoną  na  dzis ie jszej  wy
stawie...  Obok  prezentu ją  się  charty.  Ich  charakterystycznie  wy
gięte  grzbiety  robią  na  mnie,  laiku,  który  psy  t raktu je  właściwie 
bardziej  w  kategoriach  estetycznych  niż  hodowlanogenetycz
nych,  n iesamowi te  wrażenie.  Chart  rosy jsk i,  polski,  perski  
wszystkie  j ednakowo  piękne  i s tworzone  do  biegu. 

Dalej  smażą  się  j u ż  w  s łońcu,  poddawane  ocenie  syber ian 
husky.    To  n iezwyk le  s i lne  i  o d p o r ne  psy.  Z u p e ł n ie  też  po
z b a w i o ne  ag res j i.  Nie  a t a k u ją  n igdy  cz łow ieka  bez  w y r a ź
nego  poczuc ia  z a g r o ż e n ia  t e r y t o r i u m.  C z a s em  ty l k o  wa l
czą  m iędzy  sobą  o  m ie j sce  w  z a p r z ę g u.  Nie  są  b a r d zo  wy
m a g a j ą c e,  mogą  m i e s z k ać  n a w et  w  b loku,  pod  w a r u n k i e m, 
że  c h o d zą  p r z y n a j m n i ej  na  j e d en  d ługi  s p a c er  d z i e n n ie 
i  r az  w  t ygodn iu  mogą  się  w y b i e g ać    n a j l e p i ej  z  o b c i ą ż e
niem    opowiada  wyraźn ie  rozmi łowany  w  psach  syber ian  hu
sky  hodowca  z  Mys łowic,  w  tym  roku  jedyn ie  obse rwu jący 
Wystawę. 

Syberian  husky   silne,  odporne  i...  piękne. 

Większość  spotkanych  osób  naprawdę  kocha  swoje  psy,  bez 
względu  na  to  czy  ma  całą  hodowlę  czy  tylko  jednego.  Psy  są 
wspaniale  wypie lęgnowane.  W  każdej  wolnej  chwili  pomiędzy 
kole jnymi  konkurencjami  właściciele  poją  je  i  czeszą. 

Wielu  hodowców  lubi  i potrafi  opowiadać  o  swoich  pupi lach 
mądrze  i c iekawie  a  przy  tym  często    zabawnie. 
  Dług ie  s p a c e r y?  N iekon ieczn ie    mówi  właściciel  p ięknego 
bernardyna  w  bandamce  na  szyi    mój  p ies  n a j b a r d z i ej  lubi 
leżeć  przy  k o m i n ku  i  j eźdz ić  s a m o c h o d e m . ..  No  cóż,  to  zu
pełnie  jak  niektórzy  ludzie    myślę. 

Trwa ją  j uż  l iczne  konkurenc je  na  osobnych  wybiegach.  Tak 
psy  j ak  i  ich  właściciele  bardzo  starają  się  zrobić  jak  naj lepsze 
wrażenie  na  sędziach,  którzy  podda ją  surowej  i  drob iazgowej 
ocenie  wszystkie  psie  walory  i wdzięki.    Naszą  sun ię  zakwa l i
fikowano  do  ka tegor ii  o w c z a r k ów  d ługow łosych.  Nie  ma  tu 
tak iej  sekc ji  i będz iemy  musie li  j ą  z a r e j e s t r o w ać  aż  we  W r o
c ławiu!  Państwo  Poniatowscy  z  Ustronia  są  trochę  zmartwieni 
ale  też  wyraźnie  dumni  ze  swojej  suczki,  d ługowłosego  owczar
ka  niemieckiego. 

Robi  się,  o  il e  to  możl iwe,  jeszcze  goręcej.  Niektórzy  hodow
cy  po  rozstrzygnięciu  pierwszych  konkurencji  decydują  się  na 
wcześnie jszy  wyjazd    dla  dobra  wykończonego  upałem  zwie
rzęcia.  Jednak  ostatni  konkurs  na  ringu  mistrzów,  konkurs  na 
najp ięknie jszego  psa  Wystawy,  wygrywa  przepiękny  nowofun
landczyk,  w  swoim  niesamowic ie  grubym  i, wyda je  się,  ciężkim 
futrze  muszący  znosić  prawdziwe  katusze.  Pies  prezentuje  się 

Chihuahua   suczka  mieści  się  prawie  cała  na  ludzkiej  dłoni. 

okazale  i wcale  nie  wygląda  na  zmęczonego  temperaturą.  Jed
nak  jeszcze  przed  chwi lą,  zanim  pojawił  się  na  ringu,  miał  zało
żony  śl iniaczek,  chroniący  piękną,  błyszczącą  sierść  przed  śliną, 
c ieknącą  obf ic ie  z  pyska  dyszącego  psa. 
  Świe tny  pies  na  czasy  k ryzysu    s twierdzam  patrząc  na  malu
sieńkiego  pieska,  leżącego  w  koszyku,  na leżącego  do  pani  Gra
żyny  z  Bytomia. 
  Tak,  to  n a j m n i e j s za  rasa  na  świecie,  C h i h u a h ua  d ługowło
sa.  G d y by  j ą  k a r m ić  s a m ym  mięsem  p o t r z e b o w a ł a by  oko ło 
10  d ag  mięsa  dz ienn ie.  Jest  to  więc  p iesek  „ k r y z y s o w y ",  j ed
n ak  za  w y j ą t k i em  ceny;  kosztu  je  bow iem  ok.  2000  zł.  Regu
la rn ie  p r z y j e ż d ż am  na  w y s t a wy  o d b y w a j ą ce  się  w  Us t ron iu. 
To  p iękne  mias to.  Myś lę,  że  za  rok  p r z y j a dę  tu  z  mo ją  sucz
ką,  i  w tedy  będz ie  inogła  ub iegać  się  o  meda l,  bo  t e r az  jest 
jeszcze  za  ma ła. 

A  więc  do  zobaczenia  za  rok.  Organizatorzy  na  pewno  znowu 
staną  na  wysokości  zadania.  Oby  tylko  nie  padał  deszcz,  a  wy
stawa  będzie  kole jnym  sukcesem. 

Tekst  i zdjęcia:  A n na  G a d o m s ka 

Jak  dowiedz ie l iśmy  się  w  Komisar iac ie  Pol icji  w  Ustroniu 
Wystawa  Psów  Rasowych  przebieg ła  spoko jn ie.    To  p r z y j e m
na  i m p r e za  f a m i l i j n a.  G r o m a d zi  p r a w d z i w y ch  m i łośn i ków 
z w i e r z ą t,  k t ó r zy  t w o r zą  s p e c y f i c z n ą,  b a r d zo  mi łą  a t m o s f e
rę    stwierdził  komendant  Janusz  Baszczyńsk i. 

Dobrym  pomys łem  organ iza torów  by ło  zamkn ięc ie  ul.  Spor
towej  i oddanie  j ej  na  czas  Wystawy  we  władanie  f i rmi e  ochro
niarskiej.    To  p o m o g ło  we  w ł a ś c i w ym  z o r g a n i z o w a n iu  tej 
imprezy. 
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31  czerwca  w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  zarejestrowanych 
było  688  bezrobotnych  z Ustronia,  w tym  326  kobiet.  Prawo do 
zasiłku  posiada  tylko  131 mieszkańców  naszego  miasta,  w  tym 
58  kobiet.  Jest  to mniej  więcej  co piąty  pozostający  bez pracy 
ustroniak.  Do liczby  688  należy  jeszcze  dodać  osoby,  które po
bierają  zasiłki  przedemerytalne   40 panów  i 27 pań  oraz  świad
czenia  przedemerytalne  47 panów  i 40 pań. 

Zastępca  kierownika  PUP  Urszula  Kidoń  poinformowała  nas, 
że  stosunkowo  niewielu  absolwentów  rejestrowało się w  czerw
cu.  Buło  ich  22, w tym  12 kobiet.  Dużo  więcej  osób ze świadec
twem  ukończenia  szkoły  zgłasza  się w  lipcu  (dokładna  liczba 
znana  będzie w przyszłym  miesiącu),  a najwięcej  młodych  bez
robotnych  przybędzie  we wrześniu,  kiedy  to wyjaśni  się sprawa 
rekrutacji  na studia  i skończy  uczniowskie  czy akademickie  ubez
pieczenie. 

W  całym  powiecie  mamy  8.930  osób  bez pracy  w tym około 
połowę  stanowią  kobiety.  Z  terenu  Cieszyna  zarejestrowane są 
1.972  osoby,  w tym  1038  kobiet,  w  Wiśle  649,  w tym 3 13 ko
biet,  a w Skoczowie  1353,  w tym  804 kobiety. 
 Jeszcze  dwa  lata  temu  wakac je  oznaczały  wzrost  liczby  o fert 
sezonowych  dla  kucharzy,  ke lnerów    wyjaśnia  U.  Kidoń.  
Niestety  w  zeszłym  roku  wzrost  był n ieznaczny,  a  w  obec
nym  nie m a my  p r a w ie  żadnych  o fe rt od właścicieli  p u n k t ów 
gas t ronomicznych,  hotel i,  oś rodków  wypoczynkowych.  Ze 
względu  na małą  l iczbę  gości  ob iek tom  wys ta rcza  stały per
sonel.  Tak  dz ie je  się  nie ty lko  w Ust ron iu,  ale również  w Wi 
śle,  B rennej  i  innych  tu rys tycznych  mie jscowośc iach. 

Niestety  prognozy  na najbl iższe  miesiące  nie są  optymistycz
ne.  Wprawdzie  Zakłady  Kuźnicze  w Skoczowie  i Ustroniu sta
rają  się ratować  swoją  sytuację  i na razie  nie podawały  do  Po
wiatowego  Urzędu  Pracy  informacji o planowanych  zwolnieniach 
grupowych,  ale pracowników  zwolni  ustroński  tartak   25  osób 
i cieszyńska  Cefana   60 osób.  (mn) 

STUDIO 
^  [T/ZSTOMATOLOGII 
^  ESTETYCZNEJ 

Sławomir  Jakubiec 
lekarz stomatolog 

0 Leczenie bez wiercenia 
(abraz ja  powietrzna) 

Ustroń, ul.  Partyzantów  1 (budynek ISS; 
pn.,  śr.  1200  18  00  wt.,c2w.,pt. 90016 a 

tel.(033)  854    26    62 

\t\JUx

Serdeczne  podziękowania 
burmistrzowi  Janowi 
Szwarcowi,  zastępcy  bur
mistrza  Ireneuszowi  Szar
cowi,  przewodniczącej 
Rady Miasta  Emilii  Czem
bor i Radzie Miasta  za wy
konanie  centralnego ogrze
wania na ul.  Chabrów 

składają  mieszkańcy 

 J 7 K f  MEDICA"  S.C. 
)  gab inet  lekarza 

rodz innego 
.  ł  ~  ,  czynny  c a ł o d o b o wo 
[  J  'w Ustroniu,  ul. Drozdów  6 

.s

  gastroenterologia 
  ginekologia 
  chirurgia  krótkoterminowa 
  badania  USG 

.Czantoria" w otoczeniu  innych  zespołów. 

W  dniach  od  I do 7  lipca  Estrada  Ludowa  „Czantoria"  wypo
czywała  na Słowacji  w Liptowskim  Mikulaszu.  Nie  doszłoby do 
tego  wyjazdu,  gdyby  nie zaangażowanie  i operatywność  człon
ków  Zarządu  Stowarzyszenia,  a w szczególności  prezes  Haliny 
Fober  i Henryka  Jankowskiego.  Dzięki  kontaktom  zagranicznym 
udało  się zorganizować  ten wyjazd,  na który  chórzyści  czekali 
kilk a  miesięcy. 

Działalność  zespołu  to nie  tylko  śpiew,  lecz  również  szerzenie 
kultury  regionu  poza jego  granicami  a w szczególności  poza  gra
nicami  kraju.  EL „Czantor ia"  niejednokrotnie  reprezentowała 

 na scenach  krajowych  i międzynarodowych  m.in. 
w  miastach  partnerskich,  na Węgrzech,  w Czechach,  na Litwi e i 
w  Niemczech.  Tegoroczny  wyjazd  na Słowację  połączony  był z 
wypoczynkiem,  jak  również  z  pracą.  Codziennie  odbywały  się 
próby  całego  zespołu.  EL „Czantor ia"  przygotowuje  się do  na
grania  płyty  i dlatego  wykorzystuje  każdą  wolną  chwilę  by  do
pracować swój  repertuar,  na który składają się pieśni  ludowe,  oko
licznościowe,  religijne,  jak  również  wesołe  gawędy  i  subtelna 
proza. 

Pobyt  na Słowacji  „Czantor ia"  zakończyła  występem  na  Mię
dzynarodowym  Festiwalu  Folklorystycznym  w Vychodnej.  Wśród 
zespołów  słowackich  znalazły  się m.in.  grupy  folklorystyczne  z 
Czech,  Ukrainy,  dalekiej  Hiszpanii  oraz  Polski,  którą  godnie re
prezentowała  EL „Czantoria". 

Na  tzw.  „wolnej  scenie"  zespół  z Ustronia  wystąpił z wiązanką 
pieśni  z ziemi  cieszyńskiej, za co został  nagrodzony  dużymi  bra
wami.  W dalszej  części  programu  „Czantor ia"  wraz z  pozostały
mi  zespołami  wzięła  udział  w  barwnym  pochodzie,  który  prze
szedł  ulicami  Vychodnej.  Znana  wszystkim  piosenka  „Szła  dzie
weczka..."  i „Hej  bystra  woda"  w  wykonaniu  naszych  artystów 
przyjmowana  była  przez  przechodniów  entuzjastycznymi  okrzy
kami.  Przy  drodze  nie  zabrakło  naszych  rodaków,  którzy  śpiewa
li  razem  z  artystami. 

Pochód  zakończyło  uroczyste  wejście na teren  ciekawie  usytu
owanego  amfiteatru,  gdzie  raz  jeszcze  „Czantor ia"  zaprezento
wała  się  przed  publicznością,  wśród  której  nie  zabrakło  premiera 
Słowacji. Tu również  nie  szczędzono  gorących  oklasków. 

Pobyt  na Słowacji  skończył  się, w pamięci  pozostały  miłe  wra
żenia, a przede  wszystkim  nowe  kontakty,  które  miejmy  nadzieję 
zaowocują  ciekawą  współpracą  z  Ustroniem. 

Anna  M icha j l uk 
członek  Zarządu  Stowarzyszenia  MK L  „Czantoria" 

Oddział Zamiejscowy w BielskuBiałej Wydziału Ochrony  Śro
dowiska  i Rolnictwa  Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Kato
wicach  infromuje, że w dniu 20.07.2001  r. o godz.  15.00 w Domu 
Kultury  Trisia w Trzyńcu  odbędzie  się publiczna  rozprawa  dot. 
obiektu  „Budowa  bloku  110 MW e  w lokalizacji  TZ  Trzyniec". 

Bładnice  Dolne  k/Ustronia 

s.c. 
Informacja: 
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Dzia ła jąca  w  Polsce  o rgan izac ja  poza rządowa  pod  nazwą 
„Domy  Europejsk ie"  nabiera  coraz  większego  znaczenia.  Nie
uchronnie  zbliża  się  bowiem  czas  przystąpienia  Polski  do  Unii 
Europejskiej  oraz  poprzedza jące  j e  referendum  ogólnonarodo
we.  Dotychczas  były  w  Polsce  trzy  Domy    w  Opolu,  Wałbrzy
chu  oraz  u  nas,  w  Ustroniu.  Dowiedziel iśmy  się,  że  właśnie  po
wstaje siedem  nowych,  z  inicjatywy  byłego  premiera  Włodzimie
rza  Cimoszewicza. 

Z  okazji  10lecia  istnienia  DE  w  Wałbrzychu  (przypominamy, 
że  Dom  ustroński  obchodził  10lecie  w  1999  roku)  zaproszono 
naszego  przedstawiciela  do  udziału  w  spotkaniu  z  prezydentem 
RP  Aleksandrem  Kwaśniewskim  oraz  ministrem  Janem  Trusz
czyńskim,  jak ie  odbyło  się  w  Wałbrzychu  3  lipca. 

W  uroczystościach  wzięło  udział  wielu  poli tyków,  posłów  i 
dziennikarzy  oraz  Arno  Krause,  prezydent  Międzynarodowej 
Federacji  Domów  Europejskich,  organizacj i,  do  której  należy
my.  Zaproszeni  byli  również  przedstawiciele  DE  z  Niemiec  i 
Czech.  Na  wstępie  minister  Truszczyński  poinformował  o  stanie 
przygotowań  Polski  do  cz łonkowstwa  w  Unii  Europejskiej  oraz 
aktualnym  stanowisku  państw  członkowskich. 

Potem  głos  zabrał  prezydent  Kwaśniewski.  W  ciepłych  słowach 
wyrażał  się o działalności  Domów  Europejskich,  zachęcał  do  dal
szej  pracy  oraz  zapewnił  o  daleko  idącej  pomocy  ze  strony  kan
celarii  prezydenckiej.  Aleksander  Kwaśniewski  sprawę  przyna
leżności  Polski  do  Unii  traktuje j ako  najwyższy  priorytet  w  obec
nej  kadencj i. 

W  ustrońskich  szkołach  rea l izowane  są  europejsk ie  ścieżki  edu
kacyjne.  Na  zdjęciu  Dzień  Europejski  w  G imnaz jum  nr  1. 

Fot.  W.  Suchta 

Naszego  prezydenta  widzimy  zwykle  w  telewizji  przy  okazji 
wizyt  międzypaństwowych  lub  innych  uroczystości.  W  bezpo
średnim  kontakcie  można  się  przekonać,  że  reprezentuje  sobą 
wielką  osobowość,  jest  serdeczny  i bezpośredni,  zapracowany,  z 
trudem  zna jdu je  chwilę  czasu  na  odpoczynek  między  planowa
nymi  zajęciami. 

Być  może  niejeden  z  Was,  Drodzy  Czytelnicy,  zapytałby  w  tej 
chwili ,  po co  nam  właściwie  przynależność  do  Unii  Europejskiej, 
czy  wówczas  poprawi  się  nasza  stopa  życiowa?  Otóż  możemy 
powiedzieć  z  całą  pewnością,  że  tak.  Jeszcze  przed  ki lkoma  laty, 
w podobnej  co  my  sytuacji  zna jdowały  się  takie  państwa  jak  Por
tugalia  czy  Hiszpania.  Teraz,  po  przystąpieniu  do  Unii ,  sytuacja 
gospodarcza  tych  państw  znacznie  się  poprawi ła.  Z  początku  my 
będziemy  oczekiwać  pomocy  ze  strony  Unii    w  przyszłości  być 
może  my  pomożemy  innym.  Długi  okres  negocjacji  i pewne  opo
ry  ze  strony  niektórych  państw  UE  wynikają  stąd,  że  Polska  chce 
być  pełnoprawnym  cz łonk iem  Unii .  Przewidywany,  ki lkuletni 
zakaz  zatrudnienia  polskich  obywateli  w  krajach  obecnej  Unii , 
wynika  naszym  zdaniem  z  obawy  przed  konkurencją.  Takiego 
zakazu  nie  stosowano  np.  wobec  Portugali i,  chociaż  na  między
narodowym  rynku  pracy  polski  pracownik  ceniony  jest  wyżej. 

Temat  przystąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej coraz  częściej 
omawiany  jest  w  środkach  masowego  przekazu;  coraz  częściej 
będziemy  też  in formować  państwa  my. 

J a r o m ir  Bol ion iuk 
sekretarz  Domu  Europejskiego  Ustroń 

Z  napięciem  obserwowano  poczynania  „sierotki".  Fot.  W.  Suchta 

Losowanie,  jakie  10  lipca  odbyło  się  w  siedzibie  „Mokate" 
w  Ustroniu  potwierdziło,  iż  f irma  ta wciąż poszukuje nowych,  nie
konwencjonalnych  form  kontaktu  ze  swymi  klientami.  Tym  razem 
mieliśmy  do  czynienia  z  rozstrzygnięciem  pierwszego  etapu  kon
kursu  „Mokate  Cappuccino    z  aktorem",  w  którym  wśród  nagród 
znalazły  się  4  zaproszenia  na  weekend  do  Ustronia  i  spotkanie 
z  Tomaszem  Stockingerem.  Wspólny,  uroczysty  obiad  w  jednym 
z  ustrońskich  hoteli  w  towarzystwie  popularnego  bohatera  filmów, 
seriali  i  estradowych  programów  jest  na  pewno  sporą  atrakcją, 
zwłaszcza  dla  pań.  Stąd  z  pewnym  napięciem  obserowano  poczy
nania  przys łowiowej  „s ierotki",  która  z  zawiązanymi  oczami, 
w obecności  prezes Teresy  Mokrysz,  komisji  konkursowej  i zapro
szonych  gości,  wyławiała  ze  sterty  3.200  zgłoszeń    4  szczęśliwe 
koperty.  Z  4  zaproszę  aż  3  przypadły  pici  pięknej    Katarzynie 
Kleszcz  (Częstochowa),  Magdalenie  OlszańskiejKurowskiej  (Pu
ławy)  oraz Annie  Zolech  (Kraków).  Zastanawiano  się, jaka  będzie 
decyz ja  jedynego  mężczyzny  (Andrzej  Gawroński  z  Lodz i) 
w  gron ie  laureatów    po tenc ja lnych  uczes tn i ków  spotkan ia 
z  aktorem.  Czy  zechce  odstąpić  przywilej  zawarcia  znajomości 
z  Tomaszem  Stockingerem? 

Emocje  związane  z  losowaniem  zaproszenia  na  weekend  przy
ćmiły  nieco  wybór  zwycięzcy  konkursu:  główna  nagroda  czyli 
wakacyjny  wyjazd  do  Włoch,  przypadła  w  udziale  również  kobie
cie    Danucie  Jankowskiej  z  Czerwonaka.  W  dalszej  kolejności 
wylosowano jeszcze 20 sympatycznych  nagród  rzeczowych.  Wszy
scy  szczęśliwcy  otrzymają zawiadomienie  o wygranej  drogą  pocz
tową  wraz  z  piękną  fotografią  aktora  z  autografem.  W  oczekiwa
niu  na  kolejne  losowanie  (w  sumie  będą  jeszcze  3,  najbliższe  10 
grudnia)  warto  zauważyć,  że  z  coraz  większej  liczby  opakowań 
Mokate  Cappuccino  spogląda  wizerunek  Tomasza  Stockingera. 
Naklejka  z  fotografią  informuje  co  prawda  głównie  o  warunkach 
konkursu,  ale  rozmaitość  ujęć  prezentowanych  na  owej  naklejce 
stwarza doskonalą  okazję do zgromadzenia  kolekcji  interesujących 
zdjęć  aktora.  (cli) 

T.  Mokrysz  była  obecna  podczas  losowania.  Fot.  W.  Suchta 
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W  tym  sezon ie  m o d ne  są  f r yzu ry  a f ro . ..  Fot.  A .  G a d o m s ka 

Videofilmowanie. 
Tel.  8543827.  0603580651. 

„U  Mai usia". ul. Grażyńskiego 27, tel. 
8544997.  Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia.  Zapraszamy. 

Przyjmę uczniów  na  sprzedawców. 
Tel.  8544710. 

Do wynajęcia dom  w  Ustroniu. 
Tel.0502143690. 

SERWISDENT  P.H.U    protezy  den
tystyczne:  naprawy ekspresowe,  odna
wianie  i wymiana  starych.  Ustroń,  ul. 
Stawowa 2, tel. 8543566,0606820807. 

W związku  z  uruchomieniem  działal
ności  sanatoryjnej i rehabilitacyjnej w 
Ustroniu,  zapraszamy  do  współpracy 
stałej  i dorywczej:  lekarzy,  pielęgniar
ki. masażystów,  fizykoterapeutów,  psy
chologów,  mgr  rehabilitacji,  dietety
ków.  instruktorów  rekreacji.  Zgłosze
nia  wstępne  tel.  0602495581. 

Umeblowany  pokój do wynajęcia pani 
lub studentce.  Tel.  8547137. 

Konserwacja, malowanie dachów,  pło
tów  (przęsła  kąpiel  na  gorąco). 
Tel.  8543967  wieczorem. 

Profes jonalny serwis RTVSAT, Sony, Pa
nasonic, Philips, Grundig, Pioneer, Sam
sung.  LG,  Sharp,  telefony,  laxy,  CBRa
dia, monitory,  Play Station,  rozkodowy
wanie  radioodbiorników.  Ustroń,  Da
szyńskiego 26. Tel.  0605311548. 

Do  wynajęcia  pomieszczenia  na  dzia
łalność gospodarczą  w centrum  Ustro
nia.  Tel.  8543508  wicczorcm. 

Ocieplanie budynków, malowanie, kafel
kowanie. Tel. 0502619214,8541264. 

Pełnienie  funkcji kierownika  budowy. 
Nadzory  budowlane. 
Tel.  8544930.  0606648507. 

Oddam  małego  kota  lub  kotkę  w  do
bre  ręce,  potrafią  korzystać  z  kuwety. 
Tel.  8547207. 

Koszenie ogrodów  i trawników,  wycin
ka drzew. Tel.  8542519. 

Dachy   pokrycia   naprawy    ocieple
nia.  Roboty  wykończeniowe. 
0604584933.  (Certyfikat  BRAAS). 

D o  21  l ipca  a p t e ka  M y ś l i w s k a,  ul.  S k o c z o w s ka  I I I . 

Od  21  do  28  l ipca  a p t e ka  C e n t r u m,  ul.  Daszyńsk iego  8. 

Prze jęc ie  dyżuru  n a s t ę p u je  o  godz.  8 .00. 

SKLEP  CAŁODOBOWĄ  J f \  g  M  1  Ł  Zakupy  na  telefon! 
  1   f

  .  ~rTor,fc
...  o r az  fan tazy jn ie  nas t roszone  i rokezy.  Fot.  A .  G a d o m s ka 
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ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  I lcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Instrumenty  muzyczne  stare  i współczesne   do  30  sierpnia 
—  Diabły  i czarownice  w  rzeźbie  H.  Pawełka   od  22  czerwca  do  31  lipca 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9    17. od  środy  do  piątku  9    14, 

w soboty  9   13,  niedziele  1 0  13. 

ul.  3  Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny z kolekcji T. Gazurka  i 11. Brzeziny. 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9    18, środy,  czwartki  9    14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  I,  tel.  8543108. 
Muzeum  czynne:  od  9  1 7. 
—  Stała  wystawa  etnograficzna  i czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16. w soboty  9    13. 

Rynek  3A,  tel.  8545458. 
—  Postacie  i sceny  z  literatury  polskiej:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
—  Stara  Ruś, 
—  Obrazy  Evgeni  Afanassieva. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

ul.  Daszyńskiego  11  (obok  kościoła) 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od  9.00  do  17.00.  soboty  od  9.00  do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 
920.07.2001   Wakacie  z Prażakówka   w programie:  wycieczki, wyjazdy na 
basen,  konkursy  dla  dzieci  i młodzieży  i wiele  innych  atrakcji. 

ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax 854  18  14 
  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
 p i ą t k i,  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub Świetlica  dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
  piątki  godz.  16.00  do  17.30: 

—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

    Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00    20.00 

  Ustroń,  Słoneczna  7 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 
—  grupa  dla  wspóluzalcżnionych  wtorek  17.30    19.30 

I M P R E Z Y  K U L T U R A L N E 
21.07.  godz.  18.00  „Zaśpiewajmy  to  jeszcze  raz"    przeboje  lat  60  i 70 

 zespół „Chrabąszcze", Andrzej Rybiński    Amfiteatr 
28.07.  godz.  18.00  „l.ato  z  Browarem  Brackim"  śląska  biesiada  piwna 

wstęp wolny    Amfiteatr 
31.07.  godz.  19.00  Koncert  „Golec  uOrkiestra"    Amfiteatr 

KIN O  „ZDRÓJ",  ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny),  te l / fax  8541640 

19.07.  godz.  17.00  Dinozaur   bajka  w polskiej  wersji  językowej  (b.O.) 
19.07.  godz.  18.45  Dr  T.  i kobiety   komedia  (15  I.) 
2025.07.  godz.  17.00  Rocky  i Łoś Superktoś    komedia  (7  I.) 

godz.  18.45  Czego  pragną  kobiety   komedia  ( 15 I.) 
godz.  21.00  Nazywał  się  Bagger  Vance   komedia  (15 1.) 

K i n o  p r e m i er 

19.07.  godz.  18.30  Pearl  I la rbor   wojna,  przygody,  miłość  (15 1.) 
26.07.  godz.  16.00  Pearl  Harbor 

godz.  19.00  Pearl  Harbor 
godz.  22.00  Pearl  \\»rbor   Największy  przebój  tegorocznego  lata. 

http://www.ustron-kultura.GntGr.net.f3l


II  Festyn  Miast  Par tnersk ich,  który  zap lanowano  na  p ie rwszy 
weekend  s ierpnia,  zapow iada  się n iezwyk le  in te resu jąco. 

W  sobotę 4 s ierpnia  w sali  k l ubowej  M ie jsk iego  Domu  Kul tu
ry  „P rażakówka"  odbędz ie  się  sesja  pt.  „Par tners two  miast a  Unia 
Europe jska".  W sesji  uczestn iczyć  będą  o f ic ja lne de legac je  miast 
par tnersk ich  Ust ron ia:  Neuk i r chen V luyn,  Budapesz tu,  H a j d u
nanas,  Luhaćov ic  i P ieszczan.  Przedstawic iel  każdej  de legac ji 
wygłosi  referat w swo im  o jczys tm  j ęzyku.  Dos tępne  będą  t łuma
czenia  wys tąp ień,  wydane w formie  b iu le tynu. 

Na  p o p o ł u d n ie  i w i e c z ór  z a p l a n o w a no  ca ły  cykl  imprez  re
k reacy jno  i n t eg racy j nych  w Parku  K u r a c y j n y m.  O  16.00 roz
poczn ie  się w amf i tea t r ze  Braterski  Festyn  Fami l i jny,  a r tys tycz
n o  r e k r e a c y j na  imp reza  d la  rodz in  z  dz iećm i.  W  p r o g r a m ie 
p rzew idz iano  zabawy,  konku rsy  i p o k a zy  i l uz jon is tyczne. Pod
czas  tego  rodz innego  fes tynu  p las tycy  z wszys tk ich  miast  par t
nersk ich  będą  m a l o w ać  w s p ó l ny  ob raz.  R ó w n o c z e ś n ie  us t roń
scy  artyści  będą  mieli  za zadan ie  spo r t r e towan ie  zap roszonych 
bu rm is t r zów  miast. 

Gospodarz  musi  umieć  zarządzać  pieniędzmi.  Rok  temu  zaprzy jaź
nieni  burmistrzowie  ( również  widoczny  na zdjęciu Jan  Szwarc) po
zyskiwali  środki  na widowni.  Fot.  W. Suchta 

Na  boisku  zostan ie  rozegrany  m e cz  w s ia tkówkę  reprezentan
tów  urzędów  miast  i towarzys tw  kon tak tów  zagran icznych  Ustro
nia  i Neuk i rchen  Vluyn z okaz ji  10lecia  par tners twa  obu miast. 

Podczas  Bratersk iej  Biesiady,  k tóra  rozpoczn ie  się w amf i te
at rze  o godz.  18.00  wys tąp ią  zespo ły  ar tys tyczne  z  zap rzy jaź
n ionych  miast. 

Od  godz.  21 .00  do ok.  1.00 w nocy  t rwać  będz ie  festyn pod 
has łem  Zbra tan ie  Serc.  Organ iza to rzy  p rzew idu ją,  że będz ie  to 
biesiada  p iwna z różnymi  a t rakc jami  m. in.  pokazem  sz tucznych 
ogni  o raz  zabawą  na kręgu  tanecznym. 

Na  n iedz ie lę  5 s ie rpn ia  na godz.  19.00  w amf i tea t rze  zap lano
wano  koncert  gw iazdy  Festynu  zespo łu  „B ra thank i ". 

Podczas  II Festynu  Miast  Par tnersk ich  o d b y w ać  się  będz ie 
kwesta  na rzecz  dzieci  z Bia łorusi  po has łem:  „ P o m ó ż my  dz ie
c iom  z Bia łorusi  r ozpocząć  nowy  rok szko lny".  ( a g  w) 

superOKNO 
U S T R O Ń,  u l . C i e s z y ń s ka  1  t e l . 8 S 4  1 9 6 7 

PARAPETY,  DRZWI  WEW.  I ZEW. 

Oferta niedawno otwartego  kiosku  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzi 
my" przy ul. Grażyńskiego  cieszy się dużym  zainteresowaniem  wśród 
turystów.  Niestety  ktoś  pozazdrościł  artystom  i postanowił  zapre
zentować  światu  swoje  umiejętności.  Wandale  rozumem  nie grze
szą,  więc  chyba  nie wiedzą,  jak  wykorzystu je  się karton,  płótno, 
o łówek,  czy  farby. Postępują w myśl  zasady:  czym  popadnie  i gdzie 
popadnie.  Wątp l iwa  sztuka.  Fot.  W. Suchta 

Tuż  po wystawie  nie  jest  ła two  we właśc iwy  sposób  wymien ić 
wszystk ie  psy,  k tóre  zostały  nagrodzone,  pon ieważ,  j ak  nam po
wiedział  komisarz  Wystawy  pan  M i c h ał  J u r c z ok  nie  ma  on  jesz
cze  wyn ików  z wszystk ich  r ingów.  Jednak  zapamię tał  trzy psy 
z  Ustronia,  które  się  wyróżn i ły: 

Przede  wszystk im  suka  Hesia,  należąca  do  K a r o la  Kowa l i ,  rasy 
owczarek  podha lańsk i,  w klasie  o twar tej  zdoby ła  I  lokatę  ocenę 
doskona łą  i  z łoty  meda l,  wn iosek  Cer ty f i ka tu  Wys tawowego 
Champ iona a także  zwyc ięs two  rasy  bardzo  wysok ie  wyróżn ie
nie.  Zdan iem  M . Jurczoka  to p iękna  suka z dobrym  charakterem. 

Warto  też  wspomn ieć  psa  Bee thowena  ( t r ico lor  rasy  Berneński 
p ies  pasterski),  na leżącego  do  D a n u ty  i J e r z e go  P o d ż o r s k i c h. 
W  klasie  o twar tej  zdobył  II I  lokatę    ocenę  doskona łą  i  medal 
b rązowy.  Piękny,  ana tomiczn ie  na j lepszy w tej  klasie, j e d n ak  wy
kazał  agres ję w stosunku  do konkurentów,  co s p o w o d o w a ło  prze
sunięc ie  go na II I  mie jsce. 

K o l e j ny  uczes tn ik  W y s t a wy  z  U s t r o n ia  to p ies  G o r d on  
o w c z a r ek  n iemieck i,  na leżący  do  H e n r y ka  C i e ś l a r a.  W  k las ie 
o twa r tej  za jął  IV  lokatę,  m i mo  oceny  d o s k o n a ł e j.  P iękny, ana
tom iczn ie  na j l epszy  w k las ie,  wykazał  s ię doskona ł ymi  choda
mi,  j e d n ak  j e go  ag res ja  na r ingu  s p o w o d o w a ła  p rzesun ięc ie  na 
IV  m ie j sce.  G r a t u l u j e my  w y n i k ów  i do  z o b a c z e n ia  na  ko le j
nych  wys tawach.  (agw) 

K.  Kowala z medalową  suczką  Hesią.  Fot. A.  Gadomska 
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Tylu  samochodów  dawno  w Ustroniu  nie widziano.  Kibice  i uczest
nicy  weekendowych  imprez  podzielili  miasto  na  strefy  wpływów. 
Na  Rynku  i  targowisku  „parkował"  Beton,  wokół  stadionu  Kuźni 
i na  ul.  Sportowej    wystawa  psów,  a  spragnieni  kontaktu  z  naturą 
wczasowicze,  gdzie  się  dalo.  Wyjątkowo  służby  porządkowe  po
zwolił y  zająć pobocza  ul. Nadrzecznej,  na której obowiązuje  zakaz 
zatrzymywania  się  i postoju.  Fot.  W.  Suchta 

I
Tradycyjne  Ustrońskie  Do

żynki  odbędą  się w  tym  roku  26 
sierpnia.  Naszych  gości:  tury
stów, wczasowiczów  i kuracju
szy oraz mieszkańców  Ustronia 
przyciąga na uroczystości  barw
ny korowód,  tradycyjny  obrzęd 
w  wykonaniu  zespołu  folklory
stycznego,  muzyczno    tanecz
ne  popisy  w  amf i teat rze,  ale 
również  stoiska  gastronomicz
ne.  W  parku  Kuracyjnym  za
wsze  chętn ie  k u p o w a na  jest 
miodonka,  krupnioki  i  kołocze. 
Tak pewnie będzie  i w tym  roku, 
jednak  osoby chcące  prowadzić 
działalność  handlową  podczas 

Dożynek  muszą  najpierw  zło
żyć  odpowiednią  ofertę. 

Stowarzyszenie  „Ustrońskie 
Dożynki"  w  Ustroniu,  Rynek  1 
ogłasza  przy jmowanie  ofert  na 
wystawienie  stoisk  gast rono
micznych  i  handlowych  na  te
go rocznych  Dożynkach.  Do 
ofert  musi  być  dołączona  kse
rokopia  zezwolenia  na  działal
ność  gospodarczą  lub  odpis  z 
rejestru  sądowego  oraz  ksero 
zezwolenia  na  sprzedaż  napoi 
a l k o h o l o w y c h.  O f e r ty  będą 
przy jmowane  do  dnia  14  sierp
nia  w  Urzędzie  Miasta,  w  po
kojach  nr  12  i  25. 

Fulosz, fulosz,  a ani ci 
sie to kupy nie  dzierży... 

Gazdoszku,  lałoś wóm uros owies żabie po  uszy 
Gdo bogaty, tyn bodlaty. 
Gdo by cie nie znol,  toby cie kupił. 
Gdo dłógo  lygo, tego chlyb  odbiygo. 
Gdo je  czysty na sumieniu,  tyn sie wyśpi na  kamiyniu. 
Gdo komu wiernie,  tyn mu za to pierdnie. 
Gdo mo pszczoły,  tyn mo miód. 
Gdo mo rynce do pracy,  tyn sie najy kołaczy. 
Gdo mo stodołę, mo myszy; gdo mo skarby,  tyn od strachu  dyszy 
Gdo na cudze bóty czako, musi dłógo  boso  chodzić. 
Gdo nie kradnie,  nie cygani,  tyn sie biedzie  nie obroni. 
Gdo nie wierz i, tyn niech  zmierzi. 
Gdo posłócho  pod ścianom,  tyn usłyszy  ciacianóm. 
Gdo sie chwoli,  tyn jakby  sie guwnami  mazol. 
Gdo sie dziewiyńć  razy przekłudzi,  to tak jakby  roz wygoroł. 
Gdo sie nie najod,  tyn sie już  nie naliże. 
Gdo sie w pióntek  śmieje,  tyn w niedziele  plącze. 
Gdo sie za dziyń zbogaci,  za rok bydzie  wisiol. 
Gdo tak móndry, niech zgadnie,  co nom jutro  przipadnie. 
Gdo w niedziele jarmarczy,  ty mu na sól nie  starczy 
Gdo ze strachu  umiyro, tymu bździnóm  zwónióm. 
Gdy Bóg chce człowieka skorać,  to mu rozum odbiere. 
Gdyby głupota  kwitła,  tak sie z kwiotków  nie  wykopiesz. 
Gdyby móg,  toby spod siebie  i guwno  zjod. 
Gdyby nie ta zowiść  ludzko,  toby było  lepszy na świecie. 
Gdyby nie tyn dech,  toby człowiek  zdech. 
Gdybyś mu solom  byl posypol  pod  ocas,  tobyś go byt chycił. 
Gdy chcesz kómu co dać, nie musisz sie z tego  nadymać. 
Gdzie cie nie proszóm,  lam niech cie czerci nie noszom. 
Głodny siejyny  trzi razy do roku najy: w kiermasz,  we wilijóm i 
kiedy świnie  bijóm. 
Głupich nie siejom, óni sami  rosnóm. 
Głupi jak  siedym  głupich. 
Głupimu nic po  botach,  bo do nich nasro. 
Gorol na szyńdziol  siednie  ijużżż!  je  w dolinie. 
Gorsze było, a chwoliłi, aż pluli. 
G óni jak  kocur z  roszczypcym. 
Grabie majom zymby nie od siebie, ale ku sobie. 
Grzych wode do studnie  loć. 
J ó z ef  O n d r u s z:  P r z y s ł o w ia  i  p r z y m ó w i s ka  ze  Ś l ą s ka 
Cieszyńsk iego.  W r o c ł aw  1960,  ( jo t) 

POZIOMO :  1)  g rzyb  drzewny,  4)  okrywa  pień, 
6)  dwukólka  wyspiarzy,  8)  nora,  9)  doprowadza  wodę, 
10)  w  kasynie,  11)  nafciarski  kraj,  12)  rodzaj  farby,  13)  bo
rówka  leśna.  14)  kocia  noga,  15)  rodak,  krajan,  16) sumeryj
ski  bóg,  17)  kuzyn  arbuza,  18)  koreańskie  auto,  19)  skandy
nawska  grupa  poprockowa,  20)  w  ścianie. 

PIONOWO :  I )  mały  harcerz,  2)  pieśń  gondol ierów, 

3)  model  Skody,  4)  idzie  przez  pustynię,  5)  wyspa  u  wy
brzeży  Wenezuel i,  6)  szef  oddz ia łu,  7)  córka  brata, 
11)  w  alfabecie,  13)  wódz  Argonautów,  17)  model  Forda. 

Rozwiązanie (hasło)  powstanie  po odczytaniu  liter 
z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu. 
Termin  nadsyłania  hasła  mija 31  lipca  b.r. 

Rozw iązan ie  k r zyżówki  z  n u m e ru  26 

W A K A C J E 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  N A T A L I A  K Ą K O L 
Ustroń,  ul.  Źród lana  79.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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