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Rozmowa z Jadwigą Niemiec, współwłaścicielką kawiarni „Oaza" 

— Jaka jest historia kawiarn i  „Oaza" ? 
— Budowa rozpoczęła się w  1935 r. Wówczas mój ojciec prowadził 
tu wytwórnie wód gazowanych. Po jakimś dopiero czasie z wygo
spodarowanych  środków  rozpoczął  rozbudowę.  Dla  mamy  po
wstała  restauracja, którą prowadziła,  zdaje się do  1952 r.  Potem, 
w związku z nowymi porządkami władzy ludowej, wszystko zosta
ło  wynajęte,  a  w  rzeczywistości  zabrane  na  państwowy  garnu
szek. Pomieszczenia  wytwórni  wywalczyliśmy  na pięć  lat przed 
odzyskaniem „Oazy", o którą w sądzie dopominaliśmy się przez 30 
lat. Własność rodzinna wróciła do nas w bardzo złym stanie. Były 
ogromne zniszczenia, ponieważ nikt nie dbał o budynki, nikt  ich 
nie remontował. Teraz część zaadoptowaną na mieszkania zajmuje 
moje rodzeństwo. Natomiast po odzyskaniu  lokalu, gdzie była re
stauracja, zrobiliśmy na jej miejscu kawiarnię. 
— Na jaki e problemy natknęła się pani na początku? 
— Kiedy zaczynaliśmy  12 lat temu ciężko było cokolwiek  zrobić. 
Wszelkie materiały, płyty, kafelki sprzedawano wyłącznie na przy
działy. Do dzisiejszego stanu doprowadziliśmy  właściwie  domo
wym  sposobem.  Wystrój  wnętrza  zaprojektował  Karol  Kubala, 
a resztę wykonaliśmy własnoręcznie. Jedynie trzeba było  skorzy
stać z usług  stolarza,  spawacza  i tapicera. Po okresie,  kiedy  wła
ścicielem było państwo, do dziś wymieniam np. instalacje. Co roku 
muszę coś remontować. To niezbędne do dalszego  funkcjonowa
nia. Gdyby było wystarczająco dużo pieniędzy, można by wyko
nać tę pracę za jednym zamachem. A w tej sytuacji muszę najpierw 
zaoszczędzić, by później z odłożonych  środków móc  przeprowa
dzić  inwestycje. 
— Co ma pani zaplanowane na ten rok? 
— Będziemy wymieniali  rynny. Mamy też w planach naprawę da
chu. Kilk a  lat jeszcze wytrzyma, bo był konserwowany, ale mimo 
to powinna  być nowa  więźba. 
— W jaki sposób stara się pani dostosować do wymagań  rynku ? 
—  Idę „pod  klientelę".  Wystroju  wnętrza  nie zmieniałam,  odna
wiałam jedynie  ściany.  Gościom  podoba  się  tu. Uważają, że  ka
wiarnia jest  stylowa,  a nie  super  nowoczesna.  Przyjemnie się  tu 
siedzi. Nikt jeszcze nie powiedział mi, że powinnam  wprowadzić 
jakieś  zmiany. Z  tego,  co zauważyłam,  goście  wolą  aby  zostało 
tak, jak  jest.  To  przedwojenny  styl,  który  trudno  spotkać  gdzie 
indziej. 
— A jeżeli chodzi o podniebienie? 
—  Oczywiście  dostosowuję  asortyment  do  wymagań  klientów. 
To, co się przyjęło, np. torciki, zostawiam. Mam małą  ciastkarnię, 
ale  na  b i eżące  po t r zeby  j est  zupe łn ie  w y s t a r c z a j ą c a.  O f e r u ją  w y
próbowane,  domowe przepisy. Tych ciast nie spotyka się właści
wie  nigdzie.  To  nasze  sprawdzone  receptury.  A  jeżeli  chodzi 
o potrawy, przyrządzamy je najczęściej w tradycyjny  sposób. 
— Czy zmienia pani coś w doborze  alkoholi? 
— Przez siedem  lat, od początku działalności, alkoholi w ogóle nie 
podawaliśmy. Nie chciałam koncesji. „Oaza" była jedynie  kawia
renką proponującą ciastka,  lody, napoje. Ale kryzys końca  lat 80. 

(cci. na  str.  2) 

Fot.  W.  Suchta 

W  120  ROCZNICĘ 
URODZIN  WANTUŁ Y 

20 września w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa odbyła się wie
czornica z okazji  120. rocznicy urodzin Jana Wantuły. Ku miłemu 
zaskoczeniu organizatorów do Muzeum  przybyło około 60 osób. 
Gdy sale Muzeum wypełniły się podczas wieczoru  zorganizowa
nego z okazji pierwszej rocznicy śmierci Oswalda Szczurka, niko
go  to  nie  dziwiło.  Wspomnienie  O.  Szczurka  żywe jest  jeszcze 
w pamięci wielu jego przyjaciół. Inaczej z Janem Wantułą. Dla więk
szości ustroniaków jego postać kojarzona jest już z historią, coraz 
bardziej odległą, ewentualnie z Biblioteką  Miejską, której jest pa
tronem.  Przybyło jednak  wielu  mieszkańców  Ustronia,  a  wśród 
nich Wanda Chmiel  i Urszula Rakowska   wnuczki J. Wantuły. 
Był też najbliższy sąsiad rodziny Wantułów a jednocześnie  przed
stawiciel władz Ustronia  przewodniczący Rady Miejskiej Fran
ciszek  Korcz.  (cd.  na  str.  4) 

25 września o 7.50 rano wy
darzyła  się kolejna tragedia  na 
dwupasmówce.  Mieszkanka 
Koniakowa  kierująca  fiatem 
I 2 6p  j a d ąc  od  s t rony  G o l e s z o
wa  chciała  włączyć  się  do  ru
chu z ulicy Kozakowickiej. Nie 
można  na  razie  z  całą  pewno
ścią stwierdzić czy zlekceważy
ła znak drogi z pierwszeństwem 
przejazdu  czy  nie  zauważyła 
nadjeżdżającego pojazdu.  Gdy 
znalazła się na ul.  Katowickiej 

w samochód  od strony  kierow
cy uderzył opel kadet  kierowa
ny  przez  mieszkańca  Górek 
Małych. Mieszkanka  Koniako
w a  pon ios ła  śm ie rć  na  m ie j scu, 
kierowca opla z lekkimi obraże
niami  został  odwieziony  do 
szpitala.  Postępowanie  trwa. 
Przypomnijmy, że 24 sierpnia na 
tym samym  skrzyżowaniu  zgi
nęły dwie osoby, a cztery  inne, 
w tym dziecko, zostały  ranne. 

(mn) 



(cd.  ze  sir.  1) 

zmusił  mnie  do  wprowadzenia  ich.  Zresztą  była  to  także  odpo
wiedź na potrzeby gości, którzy niekiedy prosili  o lampkę czegoś 
mocniejszego.  Wtedy  też  zaczęłam  serwować  potrawy.  Rynek 
wymógł to na mnie. 
— Czy kawiarni a mocno ucierpiała z powodu lipcowych opadów? 
— Lipiec był beznadziejny. Ponieśliśmy bardzo duże straty. Przez 
cztery dni nas zalewało. W piwnicach woda sięgała prawie sufitu. 
Ratowaliśmy się sami. Miałam zamontowanych  sześć pomp, więc 
napływającą wodę nadążaliśmy usuwać.  Nic jednak  nie dało  się 
od razu zrobić z tym, co już zalane. Bez przerwy drogę asfaltową 
zalewała struga wypompowanej wody. Wisła nie wylała, ale to nie 
miało większego znaczenia, ponieważ tutaj podłoże jest  żwirowe, 
więc gdy poziom wody w Wiśle się podnosi, u mnie  automatycz
nie wody jest więcej. To działa jak naczynia połączone. W zeszłym 
roku też notowano wysoki poziom wody, ale nas nie zalało. Tego
roczną sytuację dodatkowo pogorszyło znaczne nasączenie ziemi. 
— Co pani sądzi o usytuowaniu  kawiarni ? 

Fot.  W.  Suchta 
— Jestem z niego zadowolona. „Oaza" znajduje się przy przejściu 
wczasowiczów  „z  góry  na  dół".  Kiedy  idą  do  centrum,  chętnie 
wstępują. A jeżeli  chodzi  o bliskość  stacji kolejowej, nie  jestem 
pewna,  czy  to aż tak  dużo  daje. Może  tyle,  że gdy  ktoś czeka  na 
pociąg, ma chwilę czasu, przyjdzie na kawę. 
— Czy hałas przejeżdżających pociągów nie przeszkadza? 
—  Raczej nie. Bardziej w  domu,  prywatnie.  W  środku  kawiarni 
szyby  są potrójne,  więc  odgłosów  nie  słychać  w  ogóle.  Jedynie 
naszą  muzykę. 
— A jak i widzi pani przyszłość tego typu  lokali? 
— Na pewno  kawiarenki  będą  istnieć. Każdy jednak, moim  zda
niem,  musi  coś  sobie  wypracować,  żeby  przyciągnąć  klienta. 
W obecnej sytuacji, kiedy domy wczasowe, pensjonaty żywią  we 
własnym zakresie swoich gości, bardzo trudno było by prowadzić 
restaurację.  Stąd  zdecydowaliśmy  się na  kawiarnię,  bo na  kawę 
czy ciastko wejdzie każdy. 
— A kto najczęściej   przychodzi? 
—  Wstępują  osoby  starsze,  przychodzi  także  młodzież.  Często 

w ogródku miejsca zajmują matki z dziećmi. Z myślą właśnie o nich 
zamontowaliśmy  huśtawki  i zjeżdżalnię. Ogródek to fantastyczna 
rzecz, chociaż, co prawda, jedynie  latem. 
— Kogo pani najchętniej  zatrudnia? 
—  Przede  wszystkim  dziewczyny.  Najlepiej  nadają  się  do  tego 
osoby młode, bystre, szybkie, zwinne. Sama je szkolę i niechętnie 
przyjmuje tych, którzy pracowali gdzieś wcześniej, ponieważ naj
częściej mająjuż swoje nawyki  trudne do wyeliminowania.  Mimo 
mojego  wykształcenia  gastronomicznego,  nigdy  w  gastronomii 
nie pracowałam.  Postanowiłam  sobie, że jeżeli  kiedykolwiek,  to 
jedynie „na swoim". 
— Czy zaobserwowała pani zmiany  klienteli? 
— Obecnie mam większy przedział wiekowy gości. Kiedyś była to 
przede wszystkim młodzież. Trochę obawiałam się, że przekształcą 
kawiarnię w świetlicę. Młodzież ma swój styl, zachowuje się zbyt 
głośno, swobodnie. Nieraz zmuszona byłam podejść do takiej gru
py i zapytać, czy jest im tu przyjemnie. Gdy przytakiwali, prosiłam, 
by  zadbali,  żeby  także  pozostali  mogli  czuć  się  tu  dobrze.  Bez 
przerwy tutaj przesiadywali. Trochę zawiniła w tym ta stacja kole
jowa,  która  stała się punktem  zbornym  wagarowiczów  nie  tylko 
ustrońskich, ale także tych z Cieszyna,  Wisły. 
— Czy kawiarni a organizuje Sylwestra,  studniówki? 
— Na początku zajmowałam się tym. Teraz wolę otworzyć w Nowy 
Rok, kiedy  wszystko jest  pozamykane.  Poza  tym w  takich  sytu
acjach musiałabym  przestawić  się na gotowanie,  a nie jestem  do 
tego przystosowana.  „Oaza" może pomieścić  140 osób.  Koniecz
na byłaby odpowiednia ilość nakryć, sztućców. Całą żywność trze
ba by kupić i gdzieś przechować. Stoły trudno byłoby porozsuwać, 
ponieważ celowo zaprojektowane zostały do wygodnego  siedze
nia, są jakby zrobione  „pod kawiarnię". Zresztą w każdym  domu 
wczasowym organizowane są tego typu zabawy. Otwieram w Nowy 
Rok. To sposób na  konkurencję. 
— Czy podpatruj e pani, co nowego w innych  kawiarniach? 
— Oczywiście, staram się obserwować  i przenosić na swój grunt, 
jeżeli  coś jest  tego  warte.  Lubię  nowości.  Gdyby  jeszcze  na  to 
znalazły się pieniądze, wszystko byłoby dobrze. Obejrzałam sporo 
różnych miejsc, ale ze swojego jestem zadowolona.  Nowoczesność 
podoba  mi  się, jednak  każde  takie  miejsce  powinno  mieć  swój 
własny  styl. 
— A co myśli sobie pani, kiedy nie ma  klientów? 
—  Nie  załamywać  się —  to najważniejsze. Nawet,  gdy  czasami 
wydaje się, że jest  bardzo źle, po pewnym  czasie  to się  zmienia, 
przychodzą  goście,  znowu  jest  lepiej.  Czasem  całe  tygodnie  są 
beznadziejne,  ale  te  zaległości  da  się  nadrobić.  W  ten  sposób 
można gospodarować w swoim pomieszczeniu. Gdybym miała je 
wynajęte, nie byłoby  łatwo regularnie płacić wysoki  czynsz. Ten 
problem  zauważa  wiele  osób  z  tej  branży.  Po  prostu  wszystko 
zależy od pogody. Jeżeli w święta będzie mroźno i śnieżnie, z pew
nością kawiarnia ruszy pełną parą. Podobnie w czasie  ferii zimo
wych,  które niestety  ostatnimi  czasy  nie są dla nas,  liczących  na 
napływ  turystów,  zbyt  łaskawe.  Zresztą  żadne  narzekania  nie 
wpłyną  na  pogodę.  Zobaczymy,  jak  będzie  w  tym  roku.  Ważne 
jest, że kawiarnia ma swój wypracowany wizerunek, co tylko po
zornie może brzmieć mało znacząco. Chodzi mi o to, że niewiele, jak 
sądzę, jest w okolicy ludzi, którym nazwa „Oaza" nic by nie mówiła. 
— Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Alin a  Miech 

T O  I  O W O 
o  z  Y 

w  O i l 
Na granicy wsi Frelichów, Chy
bie i Zarzecze stoi wysoki krzyż 
nazwany  przez  mieszkańców 
„Męką  Pańską".  Liczy  ponad 
150  lat.  Upamiętnia  tragiczny 
wypadek,  który  wydarzył  się 
podczas wypalania cegły. Jeden 
z  robotników  zmarł  od  popa
rzeń. 

42  lat  temu  w  dawnej  szkole 
klasztornej w Strumieniu otwar
to  Dom  Pomocy  Społecznej 
„Caritas".  Obecnie  placówka 
nosi nazwę DPS dla dzieci. Prze
bywa w niej ponad setka dzieci 
upośledzonych  umysłowo, 
którymi  opiekują się siostry  ze 
Zgromadzenia de Notre Dame. 

*   *  * 

75 lat ma schronisko  turystycz
ne na Stożku, które wybudowali 
działacze  Polskiego  Towarzy
stwa  Turystycznego,  jako 
pierwszą polską placówkę tury

styczną  w  Beskidzie  Śląskim. 
Oddano  je  do  użytku  w  lipcu 
1922  roku.  Obecny  jubileusz 
świętowano w trakcie złazu  na 
początku października. 

*   *  * 

Sekretarz  Oddziału  PTTK  Be
skid Śląski Alojzy Szupina, po
siada  zbiór  160  kolorowych 
przeźroczy, obrazujących histo
rię turystyki w cieszyńskim  re
gionie. Wykonałje sam, pracu
jąc cierpliwie przez 8 lat. To trze
ba po prostu  obejrzeć... 

Towarzystwo  Mi łośników 
Ogrodnictwa w Cieszynie przy
gotowuje  cykl  zimowych  wy
kładów  dla  swoich  członków 
i wszystkich  zainteresowanych 
prowadzeniem  ogrodu  oraz 
uprawą kwiatów  i warzyw. 

*   *  * 

Amatorska  Grupa  Twórcza 
„Strumień" działająca przy Miej
skoGminnym  Ośrodku  Kultu
ry ma na koncie kilkanaście  to
mików poezji oraz liczne wieczo
ry autorskie.  (nik) 
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13 września w Bytomiu odbyły się Mistrzostwa  Makroregionu 
Śląskiego  Kadetek  w  Judo.  Katarzyna  Zakolska  reprezentująca 
Klub  Sportowy  „Kuźnia"  Ustroń  zajęła  III  miejsce  w  kategorii 
56 kg i zakwalifikował się do Mistrzostw Polski Kadetek.  Mistrzo
stwa  obyły  się  18  i  19  września  w  Gdańsku.  Po  wolnym  losie 
w pierwszej rundzie reprezentantka  Ustronia wygrała trzy kolejne 
pojedynki przed czasem  i stanęła do walki o wejście do finału. Nie 
sprostała jednak przeciwniczce z „Gwardii" Warszawa.  Ostatecz
nie Kasia  Zakolska została piątą zawodniczką  na  Mistrzostwach 
Polski Kadetek w kategorii 56 kilogramów. 

A  A  ^ 

Fot.  W.  Suchta 
Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy 45  Międzynarodo

wego Rajdu Wisły przejeżdżali przez Ustroń  tak jak wszyscy  inni 
użytkownicy  dróg.  Związane  jest  to  z  uchwałą  Rady  Miejskiej 
Ustronia,  która nie wyraża  zgody na przeprowadzenie  na  terenie 
naszego miasta  tzw. odcinków  specjalnych. Część serwisów  raj
dowych  rozlokowało  się w  Ustroniu,  głównie  przy  ul.  Cieszyń
skiej. Warto odnotować 8 miejsce klasyfikacji generalnej Łukasza 
Sztuki  i Zbigniewa Cieślara z Automobilklubu  Cieszyńskiego. 

O  O  O
Trwa akcja pomocy dla powodzian. Ostatnio wojewoda bielski 

Marek Trombski  na ręce dyrektora Mokate Teresy Mokrysz prze
słał pismo z podziękowaniem.  Czytamy w nim: „Z wielkim  uzna
niem przyjąłem Państwa dar w wysokości 50.000 zł przeznaczony 
dla ofiar powodzi. Za pełne zrozumienie potrzeby udzielenia  po
mocy  osobom  dotkniętym  skutkami  powodzi  pragnę  tą  drogą 
wyrazić podziękowanie dla Kierownictwa Firmy  MOKATE." 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

Widok z Zawodzia na centrum Ustronia z lat dwudziestych XX w. 
Na pierwszym planie nie uregulowana  rzeka Wisła. 

18.09.97  r. 
O  godz.  19.10  na  ul.  Daszyńskie
go  kierująca  fiatem  126p,  miesz
kanka  Katowic  wymusiła  pierw
szeństwo  przejazdu  i doprowadzi
ła do  kolizj i z mieszkańcem  Prud
nika  jadącym  polonezem.  Spraw
cą  ko l iz j i  uka rano  manda tem 
w  wysokości  100  zł. 
18.09.97  r. 

O godz. 23.20 na ul.  Skoczowskiej 
z a t r z y m a no  z n a j d u j ą c e go  s ię 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkań
ca  Ustronia  kierującego  fordem. 
Wynik  badania  alkometrem    1,76 
prom. 
20.09.97 

O godz. 4.00 na ul. 3 Maja kierują
cy  fordem  escortem  w  stanic  nie
t rzeźwym  (1,06  prom.)  wpadł 
w  poślizg  i wjechał do  rowu.  Kie
rowca doznał obrażeń ciała.  Postę
powanie prowadzi  Wydział  Ruchu 
Drogowego  Komendy  Rejonowej 
Policji  w  Cieszynie. 
20.09.97  r. 

O  godz.  9.10  na  ul.  Grażyńskiego 
kierujący  fiatem  170  mieszkaniec 
Chorzowa  nieprawidłowo  wyko
nał manewr  cofania  i doprowadził 
do kolizji z mieszkanką  Siemiano
wic jadącąnisanem. Sprawcą  koli
zji ukarano  mandatem  w  wysoko
ści  40  zł. 
21.09.97  r. 

O  godz.  3.20  na  ul.  Daszyńskiego 
z a t r z y m a no  z n a j d u j ą c e go  się 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkań
ca Cisownicy kierującego rowerem. 
Wynik  badania  alkometrem   2,75 
prom.  W  tym  samym  czasie  za
trzymano  rowerzystką  z  Ustronia, 
u  której  stwierdzono  1,40  prom. 

STRAŻ  MIEJSK A 

18.09  —  Wspólnie  z  policją  za
bezpieczono  porządek  podczas 
wizyty  marszałka  Sejmu  Józefa 
Zycha. 

19.09 —  Przeprowadzono  kontro
lą  na  targowisku  miejskim.  Zaka
zano  handlu  obywatelowi  Rumu
nii , który  legitymował  sią  wyłącz
nie  wizą  turystyczną,  natomiast 
nie  posiadał  innych  dokumentów 
i  zezwoleń  na  prowadzenie  han
dlu.  Obywatela  Ukrainy  ukarano 
mandatem  w  wysokości  40  zł  za 
blokowanie  przejazdu  na  drodze 
dojazdowej do  targowiska. 
2021.09  —  Strażnicy  pełnili  ca
łodobowe  dyżury  wyborcze.  Pa
trolowano  też  okolice  lokali  wy
borczych.  Nie  zanotowano  żad
nych  incydentów. 
22.09  —  Skierowano  wniosek  do 
kolegium  za podrzucanie śmieci  do 
kontenerów  przy  targowisku.  Pod

alkoholu  w  wydychanym  powie
trzu. 

21.09.97  r. 
Między  godziną  8.30  a  9.30  na 
parkingu  przy kościele  ewangelic
kim  rabusie  wybil i  szybą  w  pra
wych  drzwiach  hundaya  i  skradli 
radioodtwarzacz  na szkodą  miesz
kańca naszego miasta.  Postępowa
nie  prowadzi  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu. 
21.09.97  r. 

O  godz.  12.15  na  ul.  Katowickiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  rowe
rzystą. Wynik badania  alkometrem 
  2,01  prom. 
21.09.97  r. 
O  godz.  16.35  na  parkingu  przy 
ul.  3 Maja kierujący fiatem  cinqu
ecento  mieszkaniec  Cieszyna  nie 
zachował  należytej  ostrożności 
podczas manewru  cofania i dopro
wadził  do  kolizj i  z  mieszkańcem 
Ustronia  jadącym  fiatem  125p. 
22.09.97  r. 

O  godz.  14.20  funkcjonar iusze 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu 
zatrzymali  po  pościgu  sprawców 
szczególnie  zuchwałej  kradzieży 
kurtek  na  targowisku  w  Wiśle. 
24.09.97  r. 

O  godz.  21.45  kierująca  polone
zem,  mieszkanka  BielskaBiałej 
wymusiła  pierwszeństwo  przejaz
du  i doprowadziła  do kolizj i z mie
szkańcem  Ustronia  k ieru jącym 
również  polonezem.  Sprawczynią 
kolizj i  ukarano  mandatem  w  wy
sokości  100  zł. 
24.09.97  r. 

O  godz.  22.20  na  ul.  Daszyńskie
go  zatrzymano  znajdującego  sią 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkań
ca Góry Włodawskiej  kierującego 
ładą  samarą.  Wynik  badania  alko
metrem 2,25 prom.  (MP) 

rzucający  śmieci  mężczyzna  od
mówił  zapłacenia  mandatu. 
—  Kontrolowano  porządki  na  ul. 
T u r y s t y c z n e j.  W  p rzypadku 
dwóch  posesji  nakazano  uprząt
nięcie obejść. 
24.09  —  Mandatem  w  wys.  40  zł 
ukarano  mieszkanką  Wis ły  za 
wjazd  w  jednokierunkowy  odci
nek  ul.  Wantuły  od  strony  ul.  Ko
nopnickiej. 

Trwa  jesienna  zbiórka  złomu. 
W  określonych  wcześniej  dniach 
mieszkańcy  wys taw ia ją  z łom, 
a  zwozi  go  Zakład  Usług  Komu
nalnych. Złom można  sprzedawać, 
nic wiąc dziwnego,  że poza  samo
chodami  ZUK wcześniej  pojawia
j ą  sią prywatne  samochody  i „pod
bierają"  cenny  surowiec  wtórny. 
Straż  Miejska  przez  cały  tydzień 
sprawdzała  ulice,  przy  których 
trwała zbiórka, jednak nie udało sią 
zatrzymać  „podbieraczy"  na  go
rącym  uczynku.  (mn) 

li i i In i i mi II T.^yrtir^rc'.''̂  
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Fot.  W.  Suchta 

W  120  ROCZNICĘ 
URODZIN  WANTUŁ Y 

(cd.  ze  sir: 1) 

Kilk a minut po siedemnastej Lidi a Szkaradnik powitała gości 
i przybliżyła postać J. Wantuły. Następnie zaprezentował się dzie
cięcy zespół  „Nowina" z Jabłonkowa.  Ubrane w góralskie  stroje 
dzieci  zaśpiewały  pieśni  naszego  regionu.  Ich  występ  był  praw
dziwą atrakcją wieczoru. Prawie wszystkie dzieci z zespołu grają 
na skrzypcach.  Ich czysty góralski śpiew i dźwięk kilkunastu skrzy
piec tworzą niepowtarzalne brzmienie. Nic więc dziwnego, że tego 
wieczoru w Muzeum bisowali. Młodzi artyści działająpod kierow
nictwem Krystyn y Mrózek nauczycielki śpiewu w Polskiej Szkole 
Podstawowej w Jabłonkowie. Opiekunkę „Nowiny" poprosiliśmy 
0 przybliżenie  zespołu. 
— Istniejemy już 15 lat i działamy przy Polskiej  Szkole  Podsta
wowej  w Jabłonkowie —  informuje K. Mrózek. — Stale przycho
dzą nowe dzieci, ale też co roku starsi opuszczają  nasz zespół. 
Pochodzą z Jabłonkowa, ale rów nież z okolicznych wiosek. Nie
którzy mają bardzo daleko do szkoły. Nikogo jednak nie trzeba 
namawiać do prób. Na skrzypcach  uczą się grać od  pierwszej 
klasy. Większość  ma własne instrumenty,  któr e wykonuje dla 
nas zaprzyjaźniony  lutnik . Gdy dzieci kończą szkołę podstawo
wą odchodzą z naszego zespołu, ale przeważnie zaczynają wystę
pować w innych zespołach, któr e tworzą już dorośli. Koncertujemy 
w Czechach  i w Polsce. Byliśmy na Festiwalu  Polonijnych  Ze
społów w Iwoniczu Zdroju , na Śląskim Śpiewaniu w Zabrzu zaję
liśmy pierwsze miejsce. W ubiegłym  roku byliśmy na festiwalu 
w Mrągowie na Mazurach. U nas występujemy na wielu polskich 
1 czeskich  imprezach.  W  sumie  mamy  wiele  nagrań  w  radiu 
i telewizji, głównie w ośrodku w Katowicach. Pieniądze na pro
wadzenie zespołu pochodzą od sponsorów, coś otrzymujemy za 
nagrania, są i nagrody w konkursach. 

Po młodych artystach wykład o przyjaźniach literackich J. Wan
tuły wygłosił  Marian Żyromski.  (Skrót wykładu  publikujemy na 
str. 8).  (mn,  ws) 

Na  początku  września  na 
osiedlu  Manhatan  pojawiły  się 
worki do zbierania  makulatury 
i  plastiku.  Umieszczono  je  na 
obręczach  na  każdym  piętrze 
w pomieszczeniach  zsypowych 
oraz  w  korytarzu  n  parterze. 
Koszt worków,  które  oznaczo
ne  są  specjalnymi  napisami 
i obręczy pokrył Urząd Miejski, 
a koszt zamontowania tych ele
mentów  Spółdzielnia Mieszka
niowa  „Zacisze". 

Jak  dowiedzie l iśmy  się 
w Wydziale Ochrony  Środowi
ska UM mieszkańcy bardzo po
ważnie podeszli  do  segregacji. 
Nie  zanotowano  przypadków 
wandalizmu, zrzucania worków, 
kradzieży,  niszczenia  obręczy, 
w workach  nie znajduje się  in
nych  surowców  wtórnych. 
Zgodnie z ulotkami  rozwieszo
nymi na całym osiedlu do wor
ka trafia tylko czysty  materiał: 
gazety, książki, zeszyty, katalo
gi,  prospekty,  foldery,  torby 
i worki papierowe, tektura, kar
tony. Mieszkańcy  osiedla  wie
dzą, iż nie powinni wrzucać pa
pieru  i  tektury  porytych  folią 
metalową  lub tworzyw  sztucz
nych, na przykład opakowań  po 
napojach  i  środkach  spożyw
czych, kalki, zabrudzonego i tłu
stego papieru, artykułów wyko
nanych  z  połączenia  tworzyw 
z innymi materiałami. W przy
padku plastiku także ważna jest 
czystość  materiałów.  Można 

wrzucać  wszelk ie  wyroby 
z tworzywa  termoplastycznego, 
opakowania po płynach  i napo
jach,  kubki  po  produktach 
mlecznych, pojemniki po arty
k u ł a ch  s y p k i c h,  a r t y k u łu  go
spodarstwa  domowego  wyko
nane  z  tworzyw  sztucznych. 
W  workach  nie  powinny  się 
znaleźć  artykuły  wykonane 
z  połączenia  różnych  materia
łów,  folie, korki  i  inne  drobne 
przedmioty z plastiku.  Pracow
nicy WOŚ wyrażają uznanie dla 
mieszkańców, ale zwracają uwa
gę,  że  nie  wszystkie  zalecenia 
są  wykonywane.  Podkreślają, 
że nie należy  wrzucać  do  wor
ków  woreczków  nylonowych 
i drobnych  papierków.  Dowie
dzieliśmy  się  także,  że  na  po
dziękowania zasłużyli  gospoda
rze  domów,  ponieważ  w  przy
padku jakiś niedociągnięć sami 
kończą  segregacje  tak, by  pra
cownicy Zakładu Usług Komu
nalnych  mogli  odebrać  prawi
dłowo podzielony materiał.  Po 
raz pierwszy worki  zebrano 25 
września, naliczono  ich 64 sztu
ki. Makulatura jest  prasowana, 
wywożona  i sprzedawana.  Na
tomiast po uzbieraniu 5 ton pla
stiku  po materiał  przyjeżdżają 
przedstawiciele  specjalistycz
nej firmy. 

Pomysł się sprawdził,  dlate
go jeśli znajda się środki, worki 
pojawią się też na  innych  osie
dlach SM „Zacisze".  (mn) 

Fot.  W.  Suchta 

SPRZfjTfiM E  SWIfiTf i 
Tegoroczne  „Sprzątanie Świata" przebiegało pod hasłem  czy

stości wód, dlatego też zwrócono szczególną  uwagę na otoczenie 
rzek  i potoków. 430 uczniów  i nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej 
nr  1 zajęło  się  sprzątaniem  parku  przy  ul.  Partyzantów,  osiedla 
Manhatan, ulic Jelenica i A. Brody. Zebrano 60 worków. Ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wyruszyło 365 sprzątaczy  i wyczyścili  oni wał 
nadwiślański od mostu w Lipowcu do mostu przy ul. Grażyńskie
go. Zebrali  25 worków. W akcji zorganizowanej przez  ustrońską 
„trójkę" wzięły udział  192 osoby, które zebrały 20 worków  śmieci 
z terenów nadrzecznych  i poboczy dróg. W Szkole  Podstawowej 
nr  5 do  sprzątania  znalazło  się  180 chętnych.  Wokół  potoku  Li
powskiego  i na terenach przy Wiśle zebrali 70 worków. W Niero
dzimiu  sprzątało  311  uczniów  tamtejszej  szkoły.  Na  Czantorii, 
a także wzdłuż Wisły w tej dzielnicy Ustronia uzbierały się 84 wor
ki. Czantorię sprzątali także licealiści z IX LO w Gliwicach. W górę 
wyruszyło 34 uczestników  akcji. Po jej skończeniu  przynieśli  20 
worków. Tradycyjnie już najwyższą ustrońską górę oczyszczali  ze 
śmieci członkowie Towarzystwa Rekreacyjno  Sportowego „Siła". 
W tym roku 39 sportowców nazbierało  18 worków. W sumie, dzię
ki  1534 osobom  na  terenach  naszego  miasta  leży  o 297  worków 
śmieci mniej. Komitet organizacyjny „Sprzątania świata  Polska 
'97" dziękuje wszystkim  uczestnikom  i liczy na spotkanie za rok. 
Podziękowania należą się także firmie „Cofinco Poland" za nieod
płatne przyjęcie śmieci na wysypisko w Jastrzębiu.  (mn) 
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W  1996 roku w Szpitalu Śląskim w Cieszynie  przeprowadzono 
15 operacji piersi, tyle  ile do końca sierpnia  1997 roku. Cały  czas 
utrzymuje się tendencja wzrostowa. W Polsce na raka piersi  zapa
da co roku 34 na  100 tys. kobiet, w Europie Zachodniej 64 na  100 
tys.,  a w  Stanach  Zjednoczonych  i Kanadzie  99 na  100 tys.  Rak 
piersi to choroba cywilizacyjna, wraz ze wzrostem  gospodarczym 
zwiększa się zachorowalność.  Obszernie wypowiadała  się na ten 
temat doktor Halina  MolakOlczak  w wywiadzie udzielonym  na
szej gazecie (GU 21/97). W naszym kraju dużo wolniej rośnie sto
pień uświadamiania społeczeństwa niż liczba chorujących kobiet. 
Najwolniej postępuje jednak  proces akceptacji  kobiet po  masek
tomii czyli amputacji piersi. 

Doktor Mari a Tyrli k jest częstym gościem na oddziale chirur
gii cieszyńskiego szpitala. Posiada specjalne zaświadczenie o ukoń
czeniu  warsztatu  szkoleniowego  dla  Amazonek    Ochotniczek. 
Dzięki niemu może spotykać się z pacjentkami po amputacji piersi, 
rozmawiać, podnosić na duchu, a przede wszystkim  przekonywać 
do działalności  Klubu  Amazonek.  Nie jest  to  łatwe. Najczęściej 
słyszy, że lepiej nie chodzić na spotkania, bo rodzina  i znajomi się 
dowiedzą. 
— Nawet prezydentowa  Bush nie wstydziła się powiedzieć  pu
blicznie, że jest Amazonką. Dlaczego w naszym kraj u amputacja 
piersi wzbudza  tak wiele niezrozumienia?  Dlaczego  mężowie 
nadal wyrzucają  swoje żony z domu, bo braku je im piersi?  — 
pyta  M.  Tyrlik  i dodaje —  Tu  na  Śląsku  Cieszyńskim  nie  jest 
łatwo. Byłam współzałożycielką  Klub u w Lubini e  Legnickim 
i muszę  powiedzieć,  że  tam  to jest Zachód,  ludzie są  bardziej 
otwarci i nie boją się mówić o pewnych  sprawach. 

Zgodnie z założeniami  Klubu nie wolno namawiać, wpływać na 
decyzję kobiet, można jedynie przedstawić korzyści płynące z kon
taktów z kobietami, które znalazły się w podobnej sytuacji. Korzy
ści jest wiele. 
— Utwierdzamy kobiety w przekonaniu, że po mastektomii moż
na  normalnie  żyć,  trzeba  tylk o  uwierzyć  w  siebie  —  mówi 
M. Tyrlik . — Od mojej  operacji  upłynęło 14 lat. Przez cały  ten 
czas zajmowałam się rodziną, prowadziłam dom, normalnie pra
cowałam. Jestem aktywna, udzielam się w pracy społecznej, cały 
czas  chodzę  na  basen,  jeżdżę  na  wakacje,  zwiedzam  Polskę 
i Europę. Po prostu żyję. 

Nastawienie  psychiczne  ważne  jest  w  zwalczaniu  choroby. 
Mówi się, że jeśli  7 lat po operacji nie nastąpiły przerzuty,  można 
przestać się bać, ale przez te kilka lat trzeba walczyć z chorobą. Nie 
można  się załamywać,  ale  konsekwentnie  dążyć do celów,  które 

PODRÓŻE  GOSPODYŃ 
Koło Gospodyń  spod Lipowskiego Gronia działa bardzo pręż

nie pod przewodnictwem  Marii Tomiczek.  W miesiącach  letnich 
zarząd zorganizował  dla członkiń  koła wycieczkę do Krakowa  
Wieliczki, na truskawkobranie oraz do partnerskiego miasta Haj
dunanas. 

Chętnych do odbycia trzydniowej wycieczki  na Węgry było 48 
osób.  Podczas  pobytu  zaproponowano  nam  wiele  atrakcji.  Cie
szyliśmy  się piękną, słoneczną  pogodą, dlatego  też kąpiel w cie
płych  basenach  wypełnionych  leczniczą  wodą  to  niezapomniane 
przeżycia. Pusztę  ogromny równinny  rezerwat  i stada  półdzikich 
zwierząt oglądaliśmy jadąc powozem zaprzęgniętym w konie. Za
poznaliśmy się również z tajnikami hodowli  strusi  i być może po
dobna  powstanie  w  Lipowcu.  Ponadto  miło  spędzi l iśmy  wieczór 
przy ognisku. Były kiełbaski, pyszne ciasta, oranżada  i chleb przy
wieziony  aż  z  Lipowca.  Warto  wspomnieć,  że  stołowaliśmy  się 
w miejscowym  Domu  Dziecka, gdzie smaczne  dania  serwowała 
bardzo miła obsługa. Kolejną atrakcją był występ miejskiego klu
bu seniora. Zdumiały nas i zachwyciły piękne pieśni, których  śpie
wanie  łączy  się  z  wyplataniem  warkoczyków  ze  słomy. 
Podziwialiśmy  brawurowy  taniec  cygański  w  wykonaniu  jeden 

ważne były przed  chorobą.  Ula jednycn jest  to praca, cna  innycn 
dzieci, rodzina. Trzeba mieć coś swojego, co pozwoli  na  samore
alizację. Amazonki  muszą  nauczyć  się żyć według  pewnych  za
sad.  Nie  wolno  im  nosić  ciężkich  rzeczy,  zakupy  wykluczone, 
dopuszczalny  parasol.  Muszą  nauczyć  się spać  w  odpowiedniej 
pozycji, bardzo uważać, by nie skaleczyć ręki po stronie operowa
nej,  by jej  nie  uciskać.  Obowiązuje odpowiednia  dieta,  rygory
stycznie  przestrzegana  rehabilitacja  i  masaże.  Nowoczesne 
technologie wychodzą  na przeciw  amazonkom.  Aby mogły  nor
malnie egzystować w społeczeństwie  produkowane  są specjalne 
protezy, stroje kąpielowe, staniki. W tej chwili  najbliższy sklep o 
takim asortymentem znajduje się w BielskuBiałej. Towar o odpo
wiednich wymiarach zamawia się i odbiera dopiero po jakimś cza
sie.  Już  niedługo  podobny  sklep  powstanie  na  terenie 
cieszyńskiego szpitala. To duże udogodnienie dla pań. Będą  mo
gły przyjść, na miejscu wybrać towar, a co najważniejsze przymie
rzyć  i upewnić się, że pasuje. 

— Chciałbym zaznaczyć, że należąc do zarejestrowanego  Klub u 
Amazonek, po okazaniu rachunku można ubiegać się o refunda
cję kosztów protezy z funduszu rehabilitacyjnego, który m  dys
ponuje dyrektor  miejscowego ZOZu  lub lekarz  wojewódzki. 
W zależności od  firmy  proteza kosztuje od 250 do 350 zł. To nie 
mało. Dofinansowane są także wyjazdy rehabilitacyjn e do sana
toriów. 

Aby w Cieszynie powstał  Klub Amazonek  musi powstać pięt
nastoosobowa  Grupa  Inicjatywna,  która  opracuje statut  i zareje
struje  klub  w  sądzie.  Zapraszane  są  do  niej  amazonki  i  osoby 
zainteresowane  tą  problematyką.  Na  ostatnie  zebranie  z  jedną 
z amazonek przyszła siostra i córka  i także wyraziły chęć wstąpie
nia do klubu. Po remoncie pierwszego piętra pawilonu  mieszczą
cego poradnie profilaktyczne Klub Amazonek znajdzie tam swoją 
siedzibę.  Na  razie  spotkania  odbywają  się na  parterze  pawilonu 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o 16.00. Nie trzeba chyba doda
wać,  że zapewniona jest  stuprocentowa  dyskrecja, a także  miłe, 
przyjacielskie podejście. Panie, które już się przemogły, mówią, że 
warto. 

W czasie naszej rozmowy doktor Maria Tyrlik pokazała mi biu
letyn  Federacji  Polskich  Klubów  Kobiet po Mastektomii  „Ama
zonki" i Klubu Amazonek działającego w województwie  legnickim 
pod  nazwą  „Agaty".  Na  fotografiach  udokumentowano  udział 
członki klubów w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek, w spo
tkaniach klubowych, wycieczkach.  Uwieczniony został  ich pobyt 
w sanatorium, a nawet pielgrzymka na Sycylię do grobu św. Aga
ty, która w kościele  katolickim  uznawana jest  za patronkę  kobiet 
po amputacji  piersi. Ze zdjęć spoglądają pogodne,  uśmiechnięte 
twarze  i  ten  uśmiech  jest  chyba  wystarczającym  powodem,  by 
spróbować wstąpić w szeregi  amazonek  regionu  cieszyńskiego. 

Monik a  Niemiec 

z pań, która porwała do tańca Bogusława  Binka. Wycieczka  była 
naprawdę udana, wszystkim dopisał humor  i zdrowie, autobus się 
nie psuł,  kierowcy zabawiali  nas dosadnymi  żartami,  a wspania
łym przewodnikiem  i opiekunem był Bogusław  Binek. 

Myślę, że za rok pomyślimy o ponownym odwiedzeniu  urocze
go  Hajdunanas.  (A.L .   uczestniczka  wycieczki) 
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Fot.  W.  Suchta 

Gdy  przed  tygodniem  napisaliśmy,  że  frekwencja  wyborcza 
w Ustroniu  była niższa  od średniej krajowej. Opieraliśmy  się na 
dostępnych  wtedy  sondażach,  które  mówiły  o 59% głosujących 
w całym kraju. Sondaże okazały się przesadzone i średnia krajowa 
wyniosła 47,9%,  zaś w Ustroniu  55,7% uprawnionych  do  głoso
wania  zdecydowało  się wybrać  swych  przedstawicieli  w  parla
mencie.  W  poszczególnych  dzielnicach  Ustronia  frekwencja 
wyniosła: Szpital Uzdrowiskowy   78,7%, Rynek  62,6%, Ustroń 
Dolny  komisja nr  9  61,5%,  Hermanice   56,5%,  Ustroń  Dolny 
komisja nr 3  56,2%,  Ustroń  Górny   55,4%, Nierodzim  53,3%, 
Manhatan  53,2%, Szpital Reumatologiczny  51,8%, Polana  50,6%, 
Lipowiec  44,9%. Przed czterema  laty w wyborach  parlamentar
nych  frekwencja wyborcza  w  Ustroniu  wyniosła  56,5%.  Wtedy 
najwięcej osób zdecydowało się głosować w Obwodowej Komisji 
Wyborczej w Rynku  71,8%, najmniej w Lipowcu  42,5%. 

W wyborach do Sejmu poszczególne partie osiągnęły w Ustro
niu następujący procent głosów: SLD  32,4%, UW  27,3%, AWS 
 22,6%, UP  3,7%, PSL  2,3%, ROP 1,8%, KPEiR 1,8%, KPEiR 
RP 1,5%, UPR 1,4%, BdP  0,7%, Polska Wspólnota Narodowa 
 0,08%. W Lipowcu i Nierodzimiu najwięcej głosów zebrała AWS, 
na Rynku i w Ustroniu Dolnym komisja nr 3 zwyciężyła UW, nato
miast w pozostałych komisjach SLD. Tylko 6 osób w całym  mie
ście zdecydowało  się oddać swój głos na PWN.  Dla  porównania 
w Wiśle zwyciężył SLD  51,6%, przed UW  26,2%,  trzecia była 
AWS  10,2%, natomiast w Istebnej zdecydowanie wygrała AWS 
70,7%,  UW  zdobyła  8,8%,  a  SLD    7,2%.  Podobne  wyniki  jak 
w Ustroniu były w Cieszynie: SLD  33,6%, UW  30,8%, AWS 
22,8%. W województwie bielskim zdecydowanie dominowała AWS 
i  ta  właśnie  partia  zdobyła  aż  5  mandatów  poselskich.  Po  dwa 
mandaty przypadną UW i SLD. W Sejmie z naszego województwa 
zasiądą:  z  AWS:  Zbigniew  Wawak  (22.203),  Stanisław  Szwed 
(20.527), Jerzy Widzyk (17,494), Marian Sołtysiewicz (16.234), Mi
rosław Styczeń  (12.838), z UW: Grażyna Staniszewska  (23.810), 
Zbigniew  Leraczyk  (4.713),  z SLD: Antoni  Kobielusz  (35.271), 
Władysław Bułka (7.765). Ponadto w Sejmie z listy krajowej SLD 
zasiądzie Stefan Macner. 

O pechu może mówić startująca z listy UW Emila Czembor. Do 
zostania posłem zabrakło jej w całym województwie 319 głosów. 
W sumie otrzymała  ich 4.395, mniej o 318 od prezydenta  Bielska
Białej Z. Leraczyka. Podobnie dobrze znany w Ustroniu  Andrzej 
Sikora  startujący  z  listy  AWS  przegrał  wyścig  o poselski  fotel 
z byłym wojewodą bielskim M. Styczniem o 468 głosów. Co cieka
we dało się zauważyć, że w większym  stopniu niż w poprzednich 
wyborach  zwracano  uwagę  na  nazwiska  przy  których  stawiano 
krzyżyk.  Spowodowało  to,  iż  często  kandydaci  z  odleglejszych 
miejsc na listach wyborczych  swych partii zdobywali więcej gło
sów niż umieszczani na czołowych miejscach. W AWS najwięcej 
głosów dostał Z. Wawak startujący z piątego miejsca, zaś w  SLD 
jeden z dwóch mandatów otrzyma W. Bułka będący 7 na  liście. 

W dziesięciu  komisjach  w Ustroniu  A. Kobielusz  zdobył naj
więcej głosów, jedynie w Szpitalu Uzdrowiskowym pokonała  go 
G. Staniszewska. Osiem razy na drugim miejscu była E. Czembor, 
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poza szpitalem w Lipowcu przegrała jeszcze z Witoldem Dzierżaw
skim z AWS. Znikomą  ilość głosów, bo zaledwie 5, zdobył w Ustro
niu poseł PSL minionej kadencji Tadeusz Sabat. Tyle samo uzyskał 
również poseł BBWR Zbigniew Pietrzykowski. Podobnie na Grze
gorza  Figurę,  dotychczasowego  posła  UW,  zdecydowało  się 
w Ustroniu zagłosować 8 osób. Bardzo umiarkowanym  poparciem 
ustroniaków  cieszy  się obecny  wojewoda  Jan  Wysogląd  z  PSL, 
na którego zdecydowało  się głosować  14 wyborców. 

Poniżej  lista  wybranych  kandydatów  na  posłów  i  uzyskane 
przez nich liczby głosów w Ustroniu, Wiśle, województwie: 

Ustroń  Wisła  woj. bielskie 
1. Antoni Kobielusz  (SLD)*  1644  1662  35.271 
2. Emilia Czembor (UW) U  1012  622  4.395 
3. Grażyna Staniszewska  (UW)*  542  289  23.810 
4. Jerzy Wawak  (AWS)  290  108  22.203 
5. Witold Dzierżawski  (AWS)  252  10  4.424 

(burmistrz  Skoczowa) 
6. Kazimierz Wilk (AWS)*U  245  15  2.880 
7. Stanisław Szwed  (AWS)  194  67  20.527 
8. Eugeniusz Januła  (SLD)  182  101  5.317 
9. Andrzej Sikora (AWS)  158  93  12.371 

10. Mirosław Styczeń  (AWS)  123  29  12.838 
11. Andrzej Żurek  (UW)  120  161  3.421 
12. Jan Kubień (PSL) U  103  46  497 
13. Zdzisław Kaczorowski (UW) U  93  14  452 
14. Bronisław Brandys (UP) U  87  27  1.207 
15. Jan Rutkowski  (KPEiR)  72  29  3.073 
16. Stefan Macner  (SLD)  67  91  3.060 
17. Władysław Bułka  (SLD)*  61  62  7.765 
18. Jerzy Widzyk  (AWS)  50  7  17.494 
19. Tadeusz Mendrek  (ROP)  32  10  1.486 

(wójt Brennej) 
20. Irena Ostrowksa (UP) U  23  11  975 
21. Zbigniew Lerarczyk  (UW)  19  1  4.713 
22. Grażyna Sztefek (UP) U  18  8  200 
23. Maria n Sołtysiewicz  (AWS)  16  7  16.234 
24. Jan Wysogląd  (PSL)  14  6  4.042 
25. Grzegorz Figura (UW)*  8  4  3.373 
26. Zbigniew Pietrzykowski  (BdP)*  5  9  1.287 
27.Tadeusz Sabat  (PSL)*  5  4  1.484 

Tłustym drukiem  wybrani  posłowie 
*   posłowie minionej kadencji 
U  kandydaci  z Ustronia 

Jak z powyższego  zestawienia widać  , w Ustroniu  i Wiśle po
dobnie  głosowano,  przy  czym  w  Wiśle  więcej zwolenników  ma 
SLD. Zupełnie  inne wyniki były w Istebnej. Zdecydowanie  zwy
ciężył tam A. Sikora (972), drugi był W. Dzierżawski  (706), trzeci 
Z. Wawak (357). G. Staniszewska otrzymała 242 głosy, A. Kobie
lusz 193, zaś kandydaci wywodzący się z Ustronia: K. Wilk  94, 
E. Czembor40, Z. Kaczorowski 12,1. Ostrowska 11, B. Brandys 
i  G.  Sztefek  po  3  głosy.  W  Wiśle  frekwencja wyniosła  49,2%, 
w Istebnej  62,6%. 

W poprzednich wyborach do parlamentu w naszym wojewódz
twie mandaty poselskie zdobyli  również  Ewa  Spychalska  (SLD) 
i Tadeusz Jedynak (UP). W tych wyborach nie kandydowali.  Wła
śnie E. Spychalska  uzyskała w Ustroniu przed czterema  laty naj
więcej  głosów  (1.129)  ,  znacznie  wyprzedzając  Grażynę 
Staniszewską  (751) i Antoniego Kobielusza (435). Wtedy K. Wilk 
uzyskał w naszym mieście zaufanie 193 wyborców, Z. Pietrzykow
ski (169). G. Figura, T. Sabat i W. Bułka otrzymali około 0,5% gło
sów. 

Jak w każdych wyborach, tak i w tym roku znaleźli się na listach 
kandydatów  nieszczęśnicy,  którzy  nie  otrzymali  w  Ustroniu  ani 
jednego  głosu  . Było  tych  polityków  trzech  z  PSL,  po  jednym 
z  ROP  i UP. Zaufaniem jednego  wyborcy  w  Ustroniu  może  się 
poszczycić jeden kandydat z listy UP, jeden z BdP, jeden z KPEiR 
RP, jeden  z UW, dwóch  z PSL  i czterech  z PWN.  Wybieraliśmy 
spośród  11 list wyborczych, na których  umieszczono  139 kandy
datów do Sejmu. Pięć i mniej głosów w Ustroniu uzyskało 60 spo
śród nich. Najatrakcyjniej pod tym względem prezentuje się lista 
Polskiej Wspólnoty Narodowej, na której jeden kandydat  uzyskał 
dwa głosy, pozostałych  czterech po jednym.  (ws) 



WYBRALIŚM Y  SENAT 
W wyborach  do  Senatu  odnotowano  podobną  frekwencję jak 

w  wyborach  do  Sejmu.  Przypomnijmy,  że  przed  czterema  laty 
w Ustroniu wygrali  kandydaci  SLD  Stanisław Noworyta  i Józef 
Zimnal.  Janusz  Okrzesik  był  czwarty  a  Marcin  Tyma  szósty. 
W  tegorocznych  wyborach  do  Senatu  poszczególni  kandydaci 
zdobyli w Ustroniu: 

1. Janusz Okrzesik (UW)   2529 głosów 
2. Marcin Tyrna (AWS)  2416 głosów 
3. Adam Buchta (SLD)   23 83 głosy 
4. Stanisław Noworyta (SLD)   2160 głosów 
5. Stanisław Wąsik (ROP)    955  głosów 
6. Alojzy Górny (KPEiR)    566  głosów 
7. Mieczysław Chorabik (KPEiR)    419  głosów 
8. Stanisław Michalski  (PSL)    408  głosów 
9. Fryderyk Oleraczyk (UPR)    264  głosy 

10. Władysław Wrzeszcz (UPR)    235  głosów 
11. Zbigniew Kordek (PPP)    107 głosów 

(PPP  Porozumienie Prawicy Polskiej) 
W Polanie wygrał A. Buchta (265) wyprzedzając S. Noworytę 

(225),  również  w  Ustroniu  Górnym  najwięcej  głosów  zebrał 
A. Buchta (346), przed J. Okrzesikiem (147), w Lipowcu zwyciężył 
M. Tyrna (228), drugi był J. Okrzesik (147), podobnie w Nierodzi
miu    M.  Tyrna  (246),  J.  Okrzesik  (196),  w  czterech  okręgach 
J. Okrzesik wygrał przed A. Buchtą   Ustroń Dolny komisja nr 3 
331:254, Rynek 287:242, Manhatan 287:243, Ustroń Dolny komisja 
nr  9 312:283.  W  Hermanicach  zwyciężył  M.  Tyrna  (328)  przed 
A. Buchtą  (319). M. Tyrna wygrał  również w dwóch szpitalach  
Uzdrowiskowym (117) i Reumatologicznym  (63). 

W  województwie  bielskim  zwyciężył  M.  Tyrna  zdobywając 
185.981 głosów, drugi był J. Okrzesik  (107.374),  trzeci  S. Wąsik 
(90.667). W senacie z naszego województwa zasiądą podobnie jak 
w minionej kadencji M. Tyma i J. Okrzesik.  (ws) 

Fot.  Mokate 

ODCHUDZANI E  KAW Ą 
Firma Mokate z Ustronia jako  pierwsza w Europie  oferuje na 

naszym  rynku  kawę  instant,  która wspomaga  odchudzanie.  Mo
katella, bo  tak brzmi jej  nazwa, pozytywnie  przeszła  wymagane 
testy  i jest  już  w  sprzedaży.  Na  podkreślenie  zasługuje  fakt,  że 
zawiera wyłącznie składniki naturalne, wzbogacone witaminą B6. 
Skład został opracowany przez naukowców w USA, a za pośred
nictwem Mokate trafił do naszego kraju. 

Mokatella to aromatyczna kawa z dodatkiem ekstraktu  rzadkie
go owocu  cytrusowego  rosnącego w Południowej Azji .  Właśnie 
ekstrakt  z  tego  owocu  od  dawien  dawna  był  stosowany  przez 
tubylców jako zdrowa przyprawa do posiłków. Zawiera on biodo
stępną  formę kwasu hydroksycytrynowego,  a badania wykazują, 
że  kwas  ten  pomaga  w  ograniczeniu  apetytu  i może  służyć  po
wstrzymywaniu  produkcji w organizmie tłuszczy  i cholesterolu. 

Mokatella  odchodzi  od  chemii  jako  źródła  utraty  wagi  ciała. 
Ponadto eliminuje głodówkę jako podstawę walki z nadwagą. 

PRZECENA 
„Przecena espandryli 50%"  kartka na jednym ze sklepów obuw

niczych w Ustroniu. A cóż to takiego, te espandryle?  Sprzedawca 
niemrawo wskazuje fikuśne białe buty, jakby z materiału, na pode
szwie podbitej twardym tworzywem. Z czego to? A, z kauczuku 
odpowiada.  Przecenione,  może  znajdą nabywcę.  Zresztą  stoso
wanie przecen  po zakończeniu  sezonu, chociaż powinno się roz
począć  znacznie  wcześnie j,  jest  typowym  posunięciem 
handlowców.  Najważniejsze, żeby  sprzedać.  Stąd jak  grzyby  po 
deszczu pojawiają się teraz podobne  kartki. 

W sklepie naprzeciwko „Beskidu" też wisi informacja o obniżce 
cen na damskie sandały. Kto kupi, będzie miał taniej o 10 zł. Mniej 
niż  w  sezonie  letnim  kosztuje  także  obuwie  damskie  i  męskie 
w sklepie na targowisku. Właściwie można zaryzykować  i kupić 
te, które nie są wyszukane  i w przyszłym  roku nie będą wyglądać 
niemodnie. Różnica pomiędzy cenami przekreśloną a nową, napi
saną obok, jest zachęcająca, a towar nie brzydki. 

„Okazja! Przecena torebek letnich w dniach 5 15 IX"  krzyczy 
napis  na  innym  sklepie.  Tylko  10 dni,  żeby  zastanowić  się,  czy 
torebkę letnią mogę nosić także o innej porze roku? No, chyba tak. 
Niebieska, jasna, zupełnie fajna  tańsza o połowę, czyli  aktualnie 
warta 33 zł. Czy to nie jest dobry  interes? Albo taka kremowa,  też 
niczego  sobie. 
O rzut kamieniem, czyli naprzeciwko  Sawia. Dla jednych to dom 
towarowy, dla innych nie, bo za mały jak na tę szumną nazwę. Co 
tu  m a m y?  „oszczędzan ie  150%  tan ie j"   na lepka  na  drzwiach.  O,  to 
zdecydowanie trafna nalepka w dzisiejszych czasach, chociaż trud
no sprawdzić,  ile w tym prawdy. Idąc na piętro, na schodach kolej
na ciekawostka:  „W każdy poniedziałek  5% taniej przy  zakupach 
powyżej  10 zł". Pierwsze piętro. U sufitu wisi atrakcyjna oferta 
promocja długopisów, piórników  i kredek  ceny stare przekreślo
ne z rozmachem, obok napisane nowe, niższe. Niby propozycja na 
czasie, bo rozpoczął się rok szkolny, ale wiadomo, że kupując ten 

chociażby  długopis  o  obniżonej  cenie,  klient  przypomni  sobie 
o innych przyborach potrzebnych do nauki  a, kupię przy okazji 
pomyśli. Oczywiście, już bez bonifikaty. I o to chodzi. 
Dla wytrzymałych   drugie  piętro  Savi.  Wchodząc,  od razu  spo
strzegamy dużą kartkę z wyraźną informacją o przecenie konfekcji. 
Rzut okiem  nigdy nie wiadomo, co tam może być taniego i fajne
go zarazem. Ułożenie ubrań na drążku chyba niezbyt szczęśliwie 
zaczyna się od wdzianek dziecięcych. Raczej na początku powin
no być coś z konfekcji dla kobiet. To one najczęściej robią zakupy. 
Dlaczego od razu przypominać  im, że mają dzieci, które też trzeba 
ubrać? Niech sobie najpierw obejrzą, np. ładną spódnicę.  Gustow
ne ubranie rozpoczynające drążek z wieszakami  zachęci do obej
rzenia  reszty.  A  może  i  do  zakupu,  zwłaszcza  że  towar  jest 
przeceniony.  Alin a  Miech 

DZIECI Z „RÓWNIC Y 

Od lewej: Edytka Remiesz, Paulina Bieniec, Ania Stec, Ania Chole
wa.  Fot.  W.  Suchta 
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Podczas wieczornicy poświęconej Janowi Wantulew  120 rocz
nicę urodzin, która odbyła się 20 września w Muzeum  Hutnictwa 
i Kuźnictwa prelekcje wygłosił Maria n Żyromski . Wspólnie prze
śledziliśmy przyjaźnie znakomitego ustroniaka, a wymieniane po
stacie poznać mogliśmy także dzięki przeźroczom wzbogacającym 
słowo mówione. Obszerny skrót wykładu zamieszczamy  poniżej. 

Pierwszą  i chyba największą przyjaźnią i miłością Jana Wantuły 
, choć nigdy się nie spotkali  i trwała zaledwie 5 lat, była znajomość 
z Mari ą Wysmóchową. W dalekim Lwowie Maria i Bolesław Wy
smóchowie  wydawali  pismo pod  tytułem  „Zorza".  W roku  1900 
Jerzy  Michejda do swego „Przeglądu  Politycznego" dodał  poka
zowy  numer  właśnie  tego  pisemka.  Wantuła  zamówił  od  razu 
5 egzemplarzy, a wkrótce już rozprowadzał po całym Ustroniu bli
sko 60 egzemplarzy. Nawiązała się między nimi serdeczna wymia
na  myśli  Maria  Wysmóchową 
zachęcała  go  do  dalszego  sa
mokształcenia.  21  marca  1905 
roku nadszedł telegram na Goje 
0 śmierci  i pogrzebie. Z niewiel
kiego  Ustronia  nadeszły  do 
Lwowa 24 kondolencje od jego 
obywateli. Wantuła był oczywi
ście na pogrzebie, poznał wielu 
ludzi  i został bardzo serdecznie 
przyjęty przez męża zmarłej. 

Wielką  była  też  przyjaźń 
z wybitnym uczonym doktorem 
Julianem Ochorowiczem.  Do 
Wisły  Ochorowicz  przyjechał 
w roku  1899 i zajął się tu głów
nie  badaniem  zjawisk  etnicz
nych  .  W  roku  1903  Wantuła 
zetknął  się w  prasie  z  dziełem 
Ochorowicza  „Bezwiedne  tra
dycje  ludzkości".  Nie  mogąc 
nigdzie  dostać  tej  pracy,  napisał  do  autora  do  Wisły.  Na  trzeci 
dzień  otrzymał odpowiedź,  książkę i zaproszenie.  Po kilku  tygo
dniach z książką w ręku i drżeniem w sercu zapukał do drzwi  uczo
nego.  Po  trzech  godzinach  rozmowy  wracał  do  Ustronia  zaopa
trzony w  lekturę  i zaproszenie  na ponowne odwiedziny  . Jeszcze 
kilk a  wizyt  w  Wiśle  i wreszcie  wizyta  doktora  Ochorowicza  na 
Gojach z przepięknym prezentem w postaci sześciotomowej  litera
tury polskiej Piotra Chmielowskiego. W czasie tej rozmowy  Wan
tuła dał wyraz uwielbienia dla pisarstwa Bolesława Prusa. W oczach 
Wantuły Prus był największym polskim pisarzem. Doktor Ochoro
wicz po kolejnym pobycie w Warszawie opowiedział  Prusowi ja
kiego  to ma  zwolennika  i wielbiciela  w  Ustroniu  na Śląsku  Cie
szyńskim  . Na gwiazdkę tego roku otrzymuje Wantuła z Warszawy 
od Prusa „Placówkę" z dedykacją  i już 26 grudnia odpisuje prze
pięknym listem z podziękowaniem: „[...] My śląscy chłopi bez star
szej  braci, któr a zcudzoziemciała  lub wymarła, mamy  oprócz 
tego co dać na język obowiązek przechowania naszym potomkom 
skarbu  języka  macierzyńskiego,  któr y  nam  wróg  zohydzić 
1 wydrzeć usiłuje. Prawdziwym sokiem odżywczym jaki m my, 
gałąź od pnia oderwana, od macierzystego dostajemy, takim po
krzepieniem  jest  nam  dobra  książka.  Przed  kilk u  laty  kiedy 
otrzymałem do czytania Twoją „Placówkę" , to spotęgowało się 
u mnie przywiązanie do ziemi ojczystej. Przeczytałem  i drugim 
dałem do czytania, lecz nam chłopom najbardziej  podobają się 
„Placówka"   i „Faraon" .  W  obu  tyle jest współczucia  do  nas, 
chłopów, że my spod słomianej  strzechy żywiemy w sercach na
szych szczerą wdzięczność do Ciebie  [...]"  W roku  1900 wpadł 
w ręce Wantuły tomik wierszy Andrzeja Niemojewskiego.  Bardzo 
mu się spodobały  te wiersze, może dlatego, że poglądy  przedsta
wione  w  tym  tomiku  były  bardzo  do jego  samych  podobne.  Jak 
wielkie uwielbienie było dla Niemojewskiego  i jego poezji niech 
świadczy  fakt, że kiedy w roku  1905 pojawił się syn, Jan  Wantuła 
nadał  mu  właśnie  imię  Andrzej.  To  późniejszy  biskup  kościoła 
ewangelickiego. A pisze w swoim pamiętniku, że gdyby mógł nadał
by mu jeszcze drugie „Niemojewski". Przyjaźń z Janem  Hemplem 
przechodziła  różne etapy i fazy. W roku  1909 Wantuła otrzymał list 
z Paryża od znanego mu ze szpalt pisma „Myśl Niepodległa" Jana 

Hempla. W liście tym pisze o chęci poznania  Śląska  Cieszyńskie
go. W roku  1910 i następnym  przyjeżdża na Śląsk  i przez 4  tygo
dnie mieszka  na Gojach. W tym czasie Wantuła już nie  pracował 
jak zawsze  15,16 godzin, tylko  12 godzin na dobę, żeby te godziny 
móc dyskutować. Ta nić przyjaźni trwała do roku  1921, kiedy Wan
tuła wysłał bardzo krytyczny  list do Hmpla, kiedy ten odszedł zbyt 
na  lewo  i zaczął zajmować się propagandą  marksizmu  typu  leni
nowsko   sowieckiego.  Na kilka  tygodni  przed  Bożym  Narodze
niem  roku  1914, wojska  legionów  polskich  zostały  przerzucone 
w nowe miejsce zakwaterowania, na południe od Cieszyna. Dzięki 
temu  Jan  Wantuła  zapoznał  się  legionistami  i Andrzejem  Stru
giem,  który  kurował  się  także  w  Trzyńcu.  Wantuła  był  częstym 
gościem, czasami dwa, trzy razy w tygodniu, na kwaterze Andrzej 
Struga. W połowie  lutego  1915 roku A. Strug wyjechał na dalsze 

leczenie do Zakopanego.  Wan
tuła  odwiedzał  go  aż  trzykrot
nie w Warszawie  .Podczas każ
dej bytności otrzymywał  nowo 
wydaną książkę. Pawła Mulkę
Laskowskiego poznał najpierw 
Andrzej  Wantuła,  a potem  do
piero Jan. Przyjaźń  rozpoczęła 
się w  1929  roku  i trwała  aż do 
śmierci HulkiLaskowskiego, od 
roku  1946.  Osobiście  zetknęli 
się,  kiedy  przyjechał  na  pobyt 
letni  do  Wisły  w  1937  roku. 
Odwiedził  Wantułę na Gojach, 
podziwiał  zbiory, nieraz z nich 
korzystał. Napisał szkic o Wan
tule  do  „Wiadomości  Literac
kich",  wspomina  go  w  dużej 
pracy  o  Śląsku  Zaolziańskim, 
a po wojnie w piśmie „Odrodze
nie" i w ostatniej książce „Księ;ot.  W.  Suchta 

życ  nad  Cieszynem".  Władysław  Orkan  to  druga  obok  Marii 
Wysmóchowej wielka przyjaźń. J. Wantuła był na 30leciu  pracy 
pisarskiej Orkana w  1927 roku w Krakowie. Uroczystości  jubile
uszowe odbywały  się w auli  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Jed
nak  utwory  Orkana  poznawał  już  od  roku  1898,  a w  1913  roku 
napisał kilka felietonów na temat twórczości pisarza  i podpisywał 
je pseudonimem  Gojański. Pobyt Orkana w Ustroniu  opisuje ob
szernie syn Andrzej w szkicu „Orkan na Śląsku" w „Zaraniu  Ślą
skim" z roku  1939. Na Gojach Orkan zjawił się w  1929 roku chcąc 
bliżej poznać zwyczaje i gwarę śląska, ponieważ nosił się z zamia
rem  napisania  powieści  na  konkurs  ogłoszony  przez  wojewodę 
Grażyńskiego. W czasie pobytu w Ustroniu zwiedzili miasto, ko
ściół ewangelicki, byli na obiedzie u księdza Nikodema, a także na 
Prażakówce. Wantuła znając skłonności Orkana prosił, by warzonka 
dla niego byłajak najbardziej rozcieńczona. Mimo to, robiła swoje. 
Orkana stale otaczali mieszkańcy  Ustronia, a on był  zachwycony 
miastem i Śląskiem.  Notowała: Monik a Niemiec 

S Z K O Ł A  Z D R O W I A 
Wykłady w październiku w GCR „Repty", ul. Zdrojowa 6 

6 października: Zdrowe żywienie  dieta w miażdżycy 
Dietetyk Barbara Malejka 

14 października: Znaczenie aktywności  ruchowej w schorzeniach 
układu  ruchu 

Mgr Damian  Krąkowski 
16 października: Schorzenia układu krążenia 

Lek. ined. Marcin  Sztszkowski 
20października: Schorzenia układu krążenia 

Lek. med. Michał Gałaszek 
21 października:  Wpływ otyłości na układ  ruchu  i krążenia 

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna  Sztwiertnia 
30 października: Schorzenia układu  ruchu 

Lek. med. Jerzy  Klimaczak 
Wykłady odbywają się w Ogrodzie Zimowy GCR „Repty" o godz. 
14.00. Wstęp wolny. 
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W minioną niedzielę 21 września na starcie 4.  Międzynarodo
wego Marszobiegu na Czantorię Wielką (995 m n.p.m.) stanęło 59 
zawodników  w  tym  dwie  kobiety.  Tym  razem  trasa  była  bardzo 
trudna, liczyła bowiem ok. 9 km i miała przewyższenia 635 m. Wio
dła z Ustronia Rynku  przez Małą Czantorię (866 m n.p.m.) na Wiel
ką  Czantorię.  Pogoda  dopisała,  było  chłodno,  ale  słonecznie. 
Bezkonkurencyjnym okazał się Tomasz Brzozowski  z Tych, za
wodnik TRS „Siła" Ustroń, który pokonał trasę w rewelacyjnym 
czasie  39 minut  i 35 sekund.  Zwycięzca jest  znanym  biegaczem 
i kolarzem a przede wszystkim  triathlonistą. Drugie miejsce zajął 
coraz lepiej się spisujący Tadeusz Kamyczek ze Skoczowa w cza
sie 41  minut  15 sek. Trzecim  był  z biegu  na bieg  lepszy  20letni 
Piotr  Łupieżowiec  z Cisownicy, zawodnik  sekcji biegaczy  gór
skich TRS „Siła" Ustroń (41 min 36 sek.). Kolejne miejsca zajęli: 
4. Korneliusz  Rakus z Górek  Wielkich w czasie 41 min  54 sek., 
5. Janusz Magiera  z Wodzisławia  Śląskiego w czasie 43 min  12 
sek., 6. Tomasz Klisz z BielskaBiałej, zawodnik TRS „Siła" Ustroń, 
w czasie 44 min  38 sek. Wśród  kobiet  zwyciężyła  Anna  Stolar
czyk z Cięciny w czasie  1 godz. 09 min  15 sek. przed  12 letnią Anną 
Wolny z Tych w czasie  1  godz.  16 min 35 sek. z Cisownicy. 

Najstarszym zawodnikiem był Bolesław Mroziński 67 lat, który 
w klasyfikacji generalnej zajął 19 miejsce. Najmłodszymi zawodni
kami  byli  Ania  Wolna  (12  lat)  z Tych  i  13letni  Marcin  Dyrlaga 
z Węgierskiej Górki. 

Wielki swój dzień miał 46letni Andrzej Figura z Cięciny  kiedy 
to organizatorzy ogłosili, że został on zdobywcą  Mount  Everestu 
podczas  marszobiegu  na  Baranią  Górę.  Uzyskał  dobry  wynik 
10 godzin  19 min 06 sekund. Jest on 24tym zawodnikiem,  który 
w marszobiegach w Beskidzie Śląskim zdobył swój „Mount  Eve
rest". Z okazji  zdobycia  najwyższej góry  świata  wystartował  na 
Czantorię  wraz  z  rodziną.  Zapowiedział,  że  będzie  biegał  dalej 
w zawodach  z cyklu  „Zdobyć  Mount  Everest". 

Następne  spotkanie  biegaczy  górskich  odbędzie  się  11  paź
dziernika  1997 r. w Nydku w Republice Czech, skąd biegacze po
biegną na Czantorię Wielką od strony czeskiej. Start o godz. 9.00. 
W Polsce natomiast najbliższe zawody odbędą się  19 października 
1997 r. Będzie  to 4.  Marszobieg  na  Skrzyczne  1235 m n.p.m.  ze 
Szczyrku. Start o godz.  11.00 przed Urzędem Miejskim w Szczyrku. 
Zgłoszenia i bliższe informacje można uzyskać w TRS „Siła" Ustroń, 
Rynek nr 1,43450 Ustroń, tel./fax 033 542391, lub na 1 godzinę 
przed  startem w Szczyrku.  Andrzej   Georg 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr  1  w Ustroniu składa  serdeczne 
podziękowanie „Społecznemu  Komitetowi Dożynek" za przekaza
nie nagrody dla naszego szkolnego Zespołu  Pieśni  i Tańca  „Rów
nica". Dziękujemy również Zbigniewowi  Tyrnie oraz  wszystkim 
Rodzicom   pracownikom  Kuźni  Ustroń za wykonanie  zabezpie
czającego boisko szkolne kołowrotka,  a firmie budowlanej  „Śer
wis BUD" z Ustronia dziękujemy za bezpłatny  montaż. 

„Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Zacisze"  w  Ustro
niu,  przyjmie  do  pracy  na  okres  grzewczy  1997/ 
98 pracowników  z  aktualnymi  zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi  „E"   w  zakresie  eksploatacji 
urządzeń  Energetycznych  i  Elektroenergetycznych 
Oferty  przyjmowane  są  w siedzibie  SM  „Zacisze" 
do  15 października  i po  tym  terminie  zostaną  roz
patrzone. 
Informacji   udziela  się:  Dział  Gospodarki  Ciepl
nej  SM  „Zacisze"  w  kotłowni  na  osiedlu  Manha
tan  w  Ustroniu  lub  pod  nr  tel.  543242." 

U c h w a ł a  r  j z , / 
Rady  Mie jsk iej  Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  22  sierpnia  1997  r. 

zmien ia jąca  uchwalę  w  sprawie  szczegó łowych  zasad  ut rzymania  czystości 
i  porządku  na  terenie  miasta  Uzdrowiska  Ustroń. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  oraz  art.  40  ust.  1  ustawy  z  dnia  8 
marca  1990  r.  o  samorządz ie  te ry tor ia lnym  ( jednol i ty  tekst  Dz.  U.  Nr  13 
poz.  74  z  1996  r.  z  późn.  zm.)  oraz  art.  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r. 
0  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  Nr  132,  poz.  622). 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 
§1 

W  uchwale  nr  XXXV I 1/307/97  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  z  dnia  27 
cze rwca  1997  r.  w  s p r a w ie  s z c z e g ó ł o w y ch  zasad  u t r z y m a n ia  czys tości 

1 porządku  na  terenie  miasta  Uzdrowiska  Ustroń  wprowadza  się  następujące 
z m i a n y: 

1.  §  2  ust.  1  o t rzymuje  brzmienie: 

1)  wyposażenie  n ieruchomości  w  urządzenia  s łużące  do  gromadzenia 
o d p a d ów  komuna lnych  (s ta łych  i  c iek łych)  w  za leżności  od  i lości 
wy twarzanych  odpadów  oraz  u t r zymywan ie  tych  u rządzeń  w  odpo
wiedn im  stanic  sani tarnym  i  po rządkowym  (np.  po jemnik i,  szamba), 

2)  p rzy łączen ie  n ie ruchomości  do  i s tn ie jącej  kana l izac ji  san i ta rnej 
lub  wybudowanie  p rzydomowej  oczyszczalni  ścieków, 
3)  g romadzen ie  powsta łych  na  n ie ruchomości  s ta łych  odpadów  ko
muna lnych  w  odpow iedn i ch  zno rma l i zowanych  po jemn ikach  o  po
j e m n o ś ci  110  i  1100  1,  d o s t o s o w a n y ch  do  śm iec i a rek.  Po jemn iki 
powinny  być  opisane  z  podan iem  numeru  n ieruchomośc i, 
4)  usuwanie  i  unieszkodl iwianie  odpadów  komunalnych, 

5)  oczyszczan ie  ze  śniegu  i  lodu  oraz  usuwan ie  błota  innych  zanie
czyszczeń  z  chodn ików  po łożonych  wzd łuż  n ieruchomośc i. 

2.  W  §  2  ust.  4  pkt.  1  lit .  b  o t rzymuje  brzmienie: 
„ z  pozosta łych  n ieruchomości  a  także  z  podmio tów  prowadzących  działal
ność  gospodarczą  na  podstawie  zawartej  umowy  w  miarę  potrzeb". 

§2' 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§3 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Ustroń. 

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w  życic  z  dniem  25  sierpnia  1997  r. 

ŻÓŁTK O  K O N C E R T U J E 
W dniach 29.09  04.10.1997 na terenie Śląska Cieszyńskiego  go
ścił będzie Tomasz Żółtko. Znamy  tego artystę przede  wszystkim 
z Muzycznej Jedynki. Jego piosenka „Kochaj mnie  i dotykaj" pla
sowała się na pierwszym  miejscu  listy przebojów  tego  programu 
przez siedem  tygodni. 
Tym  razem  Tomek  odbędzie  turę  koncertową  po  szkołach  śred
nich Cieszyna, Ustronia, Wisły  i Bielska. Organizatorem jego kon
certów jest Misja Młodzieżowa, działająca przy Chrześcijańskiej 
Fundacji „Życie  i Misja" w  Ustroniu. 
Cykl  koncertów  zakończy  udziałem  w spotkaniu  dla  młodzieży, 
które odbędzie się 04.10.1997, o godz.  16.30 w budynku  Chrześci
jańskiej Fundacji „Życie  i Misja", w Ustroniu, przy ul. 3 Maja 14. 
Tematem  tego spotkania będzie PRESJA, jakiej podani  są młodzi 
ludzie w szkole, domu czy w gronie  rówieśników. 
Wstęp wolny. Serdecznie  zapraszamy. 

Wkuwanie na łonie przyrody.  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia drobne 

Czyszczenie  dywanów  i tapiccrki 
meblowej,  samochodowej  urzą
dzeniem  Karcher.  Tcl.  543839. 

Podejmą  pracą  jako  kelnerka  lub 

pokojowa.  Tel.  (036)  4558580. 

Poszukują  dwóch  niedużych  po
mieszczeń  do  wynajęcia  na  gabi
nct.  Tcl.  544993. 

Prace ogólnobudowlane,  boazerie, 
parkiety,  instalacje  sanitarne.  Tel. 
544498. 

m 

f i r o n i a 

p l a n t a c  j ' 

D o w ó z  g r a t i s 
Te l .  6 7  1 1  6 5 

Lecznic a  dla 
Zwierza ł 

WKKKtBmmBBmi' 
z  ul.  Słonecznej  od  15  września 
znajduje  się  przy  ul.  Grażyńskie
go  5  (wejście  od  ul.  Traugutta). 

Czynne8.0010.30 
DyżurCieszyn ul. Kubisza 1 

teł. 520950 
Lek. wet. Zbigniew  Blimke 

Czyszczenie,  farbowanie,  napra
wa  odzieży  skórzanej.  Ustroń,  ul. 
3 Maja  18a. Czynne:  poniedziałek 
  piątek w  godz.  9.00  17 .00. 

Absolwent  Uniwersytetu  Jagiel
l ońsk iego  udz ie la  ko repe tyc ji 
z  matematyki  i fizyki .  Wszystkie 
zakresy,  także  dla  studentów.  Tcl. 
521539. 

# F O T O L i \ N D  c 
43450  Ustroń,  ul. Brody  2 

Tel.:  (0331  544409 

[ SPIt/I DAZ HURTOWA) 

filmy 
aparaty  fotograficzne 

baterie... 
S3 Kodak 

APTEKA 
j j j j j j ^ ^ H 

B i r S j p H 
I B , , N a ,Na  Zawodziu" 

ul. Sanatoryjna  7 
Ustroń 

tel.  544658,  542307 
wew.  479, 

pawilon Zakładu 
Przyrodoleczniczego 

zaprasza  cały  tydzień 
nawet w  NIEDZIELĘ 

9.0019.00 

... a ziemniaki musząjeszcze poczekać.  Fot.  W. Suchta 

C O  N A S  C Z E K A 
Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictw a  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia. 
 Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B &  K.  Hcczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
 Suknia cieszyńska   wystawa ze zbiorów własnych  Muzeum. 
 Ustroń w grafice Bogusława  Heczki. 
 Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  piątku 
w  godz.  9.0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  niedziele  od  10.0013.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996,  ' 
 Malarstwo  Eugcni  Afanasjeva. 
 Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków  bibliofilskich. 
Oddział czynny we wtorki  od  9.0018.00,  w środy  i czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i soboty  od  godz.  9.0013.00 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   na  „Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  541100,  czynna  cały  dzień. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" , 
ul.  Sana to ry jna  7,  teł.  54 3534,  wew.  488. 
Galeria  czynna  od poniedziałku  do piątku od 9.0016.00,  w  soboty  9.0013.00 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych, 
ul. 9 Listopada  2 Galeria  czynna  codziennie  w godz.  od  9.00  do  17.00, 
w  soboty  od  10.00  do  17.00,  w  niedziele  od  12.00  do  18.00 
Wystawy  czasowe: 
  Postacie  i sceny z literatury  polskiej  „Potop" 
  Pejzaż  Impresje  Beaty  Marii  Godek  (do  30.IX.) 

IMPREZY 
1.X.97  godz.  15.00  Wmurowanie  aktu  erekcyjnego  w fundament 

pomnika  chor.  Jana  Cholewy  —  pilota  PSP  RAF. 
„Trójkąt" u zbiegu  ul.  Cieszyńskiej,  Strażackiej 
i  Daszyńskiego. 

12.X.97  godz.  12.00  Rocznica  Bitwy  Pod  Lenino.  Składanie  kwiatów. 
Pomnik  Pamięci  k/  Rynku. 

SPORT 
5.X.97  godz.  10.00  5 Zawody  Rowerów  Górskich  MTB   Wyścig  Do

okoła  Ustronia.  Start  k/  basenu:  Lipowski  Groń, 
Równica,  Czantoria  (30  km). 

12.X.97  godz.  15.00  Mecz  piłkarski  o  mistrzostwo  klasy  okręgowej: 
Kuźnia  Ustroń   Garbarz  Zembrzyce 

KillO  „Zdrój"    ul.  Sanatoiyjna  7  (baseny),  tcl. 543609 lub 543534,  wew. 471 
1.X.97  18.45  5 Ton  i On 

20.30  Relikt 
2.X.97  16.00  5 Ton  i On 

18.45  Relikt 
38.X.97  18.45  Sekrety  i  kłamstwa 

21.00  Zagubiona  autostrada 
9.X.97  16.00  Sekrety  i  kłamstwa 

18.45  Zagubiona  autostrada 
KIN O  PREMIER : 
2.X.97  21.00  Szczęśliwego Nowego  Jorku 
9.X.97  22.45  Faceci w  czerni 

Na zieleninę nie brak chętnych...  Fot.  W. Suchta 

DYŻURY  APTEK 
Do 4 października   apteka Pod Najadą przy ul. 3 Maja. 
411  października   apteka w Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 8.00. 

odzież  zachodnia: 
  atrakcyjna, 

  tania, 

  nowa  i  używana. 

Ustroń, ul. 3 Maj a 50. 
Budynek zakładu  fryzjerskokosmetycznego 

koło wytwórni wód gazowanych. 
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Kuźnia Ustroń  Koszarawa Żyw iec 2:3 (2:1) 

Piłkarze Kuźni Ustroń prze
grali  kolejny mecz  „na  własne 
życzenie". Prowadząc po pierw
szej połowie 2:1, w drugiej nie 
potrafili utrzymać  korzystnego 
wyniku.  Wszystko  zaczęło  się 
niezbyt  optymistycznie,  gdyż 
po faulu Macieja Szatanika na 
polu  karnym,  sędzia  podykto
wał jedenastkę  dla  Koszarawy 
i Kuźnia  straciła bramkę.  Póź
niej gola  strzela  potrafiący  się 
przytomnie  zachować  na  polu 
karnym Adria n Sikora, a na mi
nutę  przed  końcem  pierwszej 
połowy, po rzucie rożnym,  cel
ną  główką  popisuje  się  Woj 

nicpotrzebnie  faulował.  Poza 
tym  bramkar z  w  naszym  ze
spole znalazł się dość przypad
kowo.  Praktycznie  Koszara
wa oddala trzy strzały na bram
kę  Kuźni  i wszystkie  zakoń
czyły się bramkami .  Szczęście 
niestety  sprzyja  lepszym  i  to 
się w tym meczu potwierdziło. 
Myślę,  że  zawodnicy  muszą 
chcieć  grać  nie  tylk o  na  me
czach, ale i na treningach. Bez 
dokładnego podania nie można 
myśleć o wygrywaniu. Jest za
sada, że im więcej  krw i w przy
gotowaniach, tym mniej  w boju. 
Przy takim zaangażowaniu na 

ciech Krup a  i Kuźnia prowadzi. 
Początek drugiej połowy to ide
alne podanie A. Sikory do Szy
mona Pietrzyka,  który jednak 
marnuje sytuację „sam na sam". 
Następnie jest coraz gorzej. Po 
błędzie obrońców Kuźnia  traci 
drugą bramkę. Gdy wydaje się, 
że mecz zakończy się remisem, 
M. Szatanik ponownie fauluje, 
a Koszarawa wykorzystuje rzut 
wolny  zza  lini i  pola  karnego. 
Ostatnie  minuty  spotkania  to 
oblężenie  bramki  Koszarawy, 
niestety  akcje nie  są  należycie 
wykańczane.  W  całym  meczu 
oddano  w  sumie  pięć  celnych 
strzałów na bramkę z obu  stron 
i wszystkie zakończyły się bram
kami. Mecz bardzo dobrze pro
wadził sędzia  Piotr  Melon.  Po 
kolejnej porażce trener koordy
nator  Kuźni  Jan  Jędroch  po
wiedział: 

—  Zemściły  się  błędy,  któr e 
popełnili obrońcy. M. Szatanik 

Fot.  W.  Suchta 

treningach jak obecnie, może
my już  dziś ogłaszać  spadek. 
Moi m zdaniem jednak  można 
jeszcze  powalczyć  i  chłopcy 
coraz bardziej  tego chcą. Jed
nak sama chęć to zbyt mało. 

(ws) 

1. Śrubiarnia  25  2611 
2. Strumień  20  11  4 
3. Stanisław  19  3019 
4. Chybie  18  16  8 
5. Wieprz  18  1918 
6. Zembrzyce  17  1913 
7. Kęty  17  2412 
8. Pisarzowice  16  11  8 
9. Komorowice  14  20  6 

10. Koszarawa  14  1315 
11. Nowa  Wieś  12  1523 
12. Milówka  10  1018 
13.Sucha B.  10  1019 
14. Wadowice  9  818 
15. Kuźnia  4  1424 
16. Andrychów  4  920 

SPROSTOWANI E 
W GU nr 39/97 na str. 9 zamieściliśmy zdjęcie doga z podpisem 

„Alpa" .  Suczka,  o której mowa w artykule  „Alp a z  rodowodem" 
jest oczywiście bernardynem. Za błąd  przepraszamy. 

Towarzystwo Rekreacyjno Sportowego „Siła" zaprasza wszyst
kich chętnych na I Wyścig Rowerów Górskich Dookoła  Ustronia. 
Zawody  te będą również otwartymi mistrzostwami  naszego mia
sta w kolarstwie górskim  i zakończeniem cyklu Grand Prix Beski
dów  '97. W najbliższą niedzielę o godz.  9.00 przewidziano  start 
z bulwarów  nadwiślańskich  przy basenie kąpielowym na  liczącą 
około 30 km trasę, która będzie wiodła przez Rynek, ul. Brody do 
Jonka na Kępie, dalej trawersem na Małą Czantorię, czarnym szla
kiem na Wielką Czantorię,  ze szczytu szlakiem  czerwonym  starą 
nartostradą  do dolnej stacji  wyciągu  orczykowego  i dalej  narto
stradą do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego.  W Polanie w ba
rze Krzyś przewidziano punkt żywieniowy. Następnie  zawodnicy 
pojadą ul. Wczasową,  leśną drogą na Przełęcz Beskidek,  szlakiem 
niebieskim na szczyt Równicy, żółtym szlakiem na Lipowski Groń, 
drogą  leśną  Zawodzianka  do szlaku  czerwonego  i do mety  przy 
basenie kąpielowym. Zawodnicy  klasyfikowani będą w  grupach 
wiekowych. Przewidziano  też osobną klasyfikację dla  mieszkań
ców  Ustronia. Opłata startowa wynosi  5 zł.  (ws) 

BASEBAL L  W  DWÓJCE 
Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 możemy ostatnio ob

serwować  uczniów,  którzy  na  lekcjach  wychowania  fizycznego 
grają w baseball. Jak powiedział na dyrektor SP2 Zbigniew Grusz
czyk, po części jest to związane z trwającym remontem sali gimna
stycznej  i  koniecznością  organizowania  różnorodnych 
atrakcyjnych zajęć na świeżym powietrzu. Na razie są to początki 
i  młodzież  dopiero  poznaje  arkana  nowej  dyscypliny.  Zdaniem 
dyrektora uczniowie chętnie grają w baseball, choć na pewno da
leko tej dyscyplinie do popularności piłki nożnej czy koszykówki. 
Ważne jest również to, że uprawianie wielu różnorodnych  dyscy
plin sportowych  pozytywnie  wpływa na ogólny rozwój  uczniów. 

(ws) 

W „dwójce" grają w baseball. Czyżby do Ustronia wkraczała nowa 
dycyplina.  Fot.  W.  Suchta 
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Fot.  W.  Suchta 

SPARTAKIAD A 
NIEPEŁNOSPRAWNYC H rapa  llilMiiuiilijî î iuuiiUMlii U 

20 września w Cieszynie odbyła się Spartakiada Osób  Niepeł
nosprawnych. W otwarciu uczestniczyli: wojewoda Marek Tromb
ski, burmistrz Cieszyna Jan Olbrycht, zastępca burmistrza  Ustronia 
Tadeusz Duda, poseł Grażyna Staniszewska, senator Marcin Tyr
na. Kolejny raz w tych zawodach wzięły udział dzieci z Ustronia. 
Tomasz Urbaniak przyjechał do Cieszyna z ośmioosobową  druży
ną dziewczynek  z Domu Opieki Społecznej na Poniwcu.  Grażyna 
Wierzbicka  zajęła II I miejsce w  pchnięciu  kulą,  a Ewa  Cempiel 
w  dyscyplinach  rekreacyjnych  także  była  trzecia.  Kilk a  innych 
zawodniczek otarło się o podium zajmując IV i V miejsca. Popro
szony o ocenę T. Urbaniak powiedział,  że dla wychowanie  domu 
na  Poniwcu  kontakt  z  innymi  ludźmi  jest  niezwykle  ważny.  Na 
takie spotkania czekają z utęsknieniem, gdyż nawiązują nowe zna
jomości, a nawet przyjaźnie. Podkreślił także integracyjną rolę spar
takiady.  Startowały  też  dzieci  z  Ośrodka  Rehabilitacyjno  
Wychowawczego  dla Dzieci Niepełnosprawnych  w Nierodzimiu. 
Beata Choromańska  Matera, która przyjechała z nimi na zawody, 
powiedziała  nam, że gorsza  niż  innych  uczestników  spartakiady 
kondycja  fizyczna  10 dzieci  z Nierodzimia  nie  stanowi  dla  nich 
żadnego  problemu.  Wszystkie  jak  zwykle  uszczęśliwione  były 
wyjazdem, kontaktami z innymi dziećmi, zmianą otoczenia. Dodat
kową  atrakcją były komplety  do tenisa, które otrzymały jako  na
grody pocieszenia.  Sportowo  integracyjne święto było  ważnym 
wydarzeniem dla dzieci, które na co dzień żyją w innym niż koledzy 
świecie.  (mn) 

Jozef  sie  łóńskiego  roku  wykludził  z  Ustrónio.  Poszeł  za  babom. 
Do  teściów.  Tak mu  brniala  za  uszami  a suszyła  głowę,  że  chce 
ku  mamułce,  że  tam  im  bydzie  lepiej,  że  tam  mo  kamratki  a  tu  je 
sama...  tóż poszeł.  Fach  mioł  dobyy,  we fabryce  robił,  to  swoji 
zarobił...  a  terazykej  chłado  roboty...  podpadnióny  u  mnie  je 
chrómsko,  bo jak  sie  kiery  wykłudzo  z  własnej  woli  z  Ustrónio, 
to  tak  jakby  szóste  przikazani  przekroczył.  Nó,  ale  to je  jego 
żywobyci  i nie  bydym  sie  wstyrkoł  do  tego. 

Tam go załoła  ta wielko  woda.  Zarozżech  sepomyślol   ...na  coś 
sie  tam  cis...    ale  potym  mi  sie  go  luto  zrobiło.  Jak  mi  zaczył 
{opowiadać,  co sie  to wszystko  tam  wyprawiało,  baby j owej cza
ły, psiska  harwosiły,  nie  wiedzieli  do  czego  rynce  wrazić,  bo  to 
w godzinie  prziszła  ta wielko  woda  i trzej a było  uciekać.  A  co  to 
wzióńś  ze  sobóm.  Każdy  zarośnie  w żywocie  takimi  duperelami, 
że potym  jakprzidzie  ratować,  to nie wiy co je  ważniejsze.  Papió
ry  brać?  Gorki?  Pierziny? 

Narobiła  ta  woda  łostudy  moc.  Ale  se  tak  myślym,  że  nikiedy 
ludziskom  trzeja  takigo  czegosi  na  opamiyntani.  (Nie  mówiym, 
że  to  miało  akurat  trejić  na  Jozefa).  Dziepro  jak  im  ełektryke 
a wode  zawrzóm,  a kożóm  sie  wykłudzać,  a pakować  wszecko  po 
pudeł,  to se uznajóm,  że se  trzeja  w każdy  dziyń  cynić  to co  mómy, 
a  nie  narzykać  na  byle  co. 

Ludziska  se  myślom,  że jak  już  doszli  do jakigo   takigo  kwarty
ru,  dziecka  pożynili,  wideo  majom,  ancug  też,  do  górka  je  co 
wrazić,  to se  trufajóm,  że  starczy  porzykać  w niedziele,  ciepnóć 
na  tackę,  roz  do  roku  sie  na  kierchowie  w  listopadzie  podziwać 
kaj  bydymy  leżeć,  pieknie  pozdrowić  z  rana  sómsiadke  i  doś. 
I sie je  wtedy  recht. 

Ale  to  ni  ma  tak!  To ni  ma  wszystko.  Trzeja  se jeszcze  nikiedy 
porozmyślać,  po  co my  tu sóm  na  tym świecie?  I, że  my sóm  jyny 
taki  chroboczki  marne. 

My  mogymy  lotać  na  ksiynżyc,  my  mogymy  dziwoczeć  z  gynami, 
my  mogymy  aji  za  sztwierć  sekundy  na pilocie  nóńść  inszy  pro
gram  w  telewizorze,  abo  sie  spytać  w  telefonie  wiela  je  teraz 
godzin,  abo  za  sztwierć  godziny  mieć  upieczónóm  buchtę  w  mi
kroweli,  abo baji  umyślić  takóm  maszynę  co bydzie  za nas  wszyst
ko  dóma  robić... 
Ale  to nim  ma  tak,  że  my sóm  Panami  Świata... 

Bo jakprzijdzie  wielko  woda,  abo  inszo  sumetyja,  to my sóm  tacy 
maluccy...  że  hej! 

Miyjcie  sie 

POZIOMO :  1) drzewo Kochanowskiego,  4) zespół  B.  Kozidrak, 

6)  prawosławny  duchowny,  8)  pies  Stasia  i Nel,  9)  waga  opako

wania,  10)  towarzysz  niedoli,  11)  grał  w  „Psach",  12)  rzeczywi

stość,  13)  miasto  nad  Morzem  Liguryjskim,  14)  pleciona  linka, 

15)  szkoli  piłkarzy,  16)  piłkarska  legenda,  17)  zlot  harcerski,  18) 

piłka poza  boiskiem,  19)  lipcowa  solenizantka,  20) metalowy  kij . 

PIONOWO :  1)  rodzaj  szklanki,  2)  sejm,  3)  kwiat  pogrzebowy, 

4) opaska  na  banknotach,  5) bierze ją  krawiec,  6)  liczy godziny  na 

parkingu,  7) pisarz,  autor  „Września",  11) w  alfabecie,  13)  zasło

na,  17) samolot  radziecki. 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija  20 października  br. 
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CZANTORI A 

Nagrodą 20 zł otrzymuje MAŁGORZAT A  RUCK A  z  Ustronia, 

ul.  Fabryczna  8.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA 
20 zł   20 zł  « 

*  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
20 zł   20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20  zł 

GAZETA 
USTROtfSKA 
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