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w  Bielsk u  Białe j 
Kto ma praw o głosowa ć w wyborac h do Sejmu i Senatu  RP? 
Prawo głosowania mają obywatele, którzy w dniu wyborów ukoń
czą  18 lat i są ujęci w spisie wyborców. Na naszym terenie gloso
wać mogą również osoby spoza Ustronia, które posiadają zaświad
czenie o prawie do glosowania  wydane  przez  urząd w miejscu 
ich stałego  zamieszkania. 
Ustroniac y  równie ż mogą głosowa ć poza naszy m  miastem . 
Wybory do Sejmu i Senatu są wyborami  ogólnopolskimi  i można 
głosować na terenie całego kraju, a także za granicą. Konieczne jest 
jednak przedstawienie wspomnianego już zaświadczenia. W dowol
nym lokalu wyborczym, do którego się udamy, nazwisko jest do
pisywane do  spisu wyborców, a zaświadczenie  odbierane,  żeby 
uniemożliwić  kilkakrotne oddawanie głosu. 
Prawa  do głosowani a  nabyw a  się automatyczni e w momen 
cie ukończeni a  18 lat? 
Tak. Najmłodsi  wyborcy  nie muszą  się wcześniej  nigdzie  zgła
szać. W momencie ukończenia  18 roku życia są włączani do spi
su wyborców. 
Gdzie się udaj ą  w dni u wyboró w  ci , którz y  będą głosowa ć na 
tereni e  Ustronia ? 
Istnieje 9 stałych obwodów głosowania utworzonych według ulic 
i  liczby mieszkańców, bo jeden obwód nie może obejmować  wię
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blisko  ludzkich  spraw 
mieszkańców  miast  i  wsi 
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K A N D Y D A T  D O S E J MU  R P 

d r  n. m e d. H a l i n a  M o l a k  O l c z a k 
lekarka,  przewodnicząca  Cieszyńskiego  Oddziału 

Polskiego  Komitetu  Zwalczania  Raka 

Platform a  LISTA  NR 7 
Obywatelsk a  MIEJSCE 5 

NASZ POSEŁ 
NAS Z  B U R M I S T R Z 
NAS Z  STAROST A 
NAS Z  PREZES 

W piątek  14 września świat solidaryzował się ze Stanami Zjed
noczonymi.  Obok  deklaracji polityków i przedstawicieli  władz 
państw, gestem tej solidarności mieszkańców wielu państw były 
wystawione w oknach zapalone świeczki.  Również w Ustroniu 
o godz. 20 w wielu oknach pojawiły  się świeczki. Najwięcej na 
ustrońskich  osiedlach, ale także w domach  prywatnych.  W ko
ściołach  modlono  się za pomordowanych  w bestialskim  ataku 
terrorystycznym.  Fot. W. Suchta 

ZA ZASŁUGI 
Uchwałą  Rady Miasta nada

no wyróżnienia „Za zasługi dla 
miasta  Ustronia"  dyrektorom 
SP2 Zbigniewow i  Gruszczy 
kow i i SP5  Markow i  Kono 
wołowi .  Uhonorowano w  ten 
sposób ich pracę na rzecz krze
wienia sportu wśród młodzieży. 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄC E 
dla  DOROSŁYCH 

  Ustro ń  (ZS Technicznych) 
każdv wtorek  13.0015.00, 

  Cieszyn  (ZSO im. M. Kopernika) 
każdy wiórek  16.0018.00 

Możliwość wyboru: 1,5 roku lub 2 lata 
SUPER PROMOCJA! ZADZWONIl! 
0 604  493 153,  0604 273 920, 

8145444 ,8166565 
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K A N D Y D A T  D O S E J MU  R P 

m g r  K a r o l  N i e m c z yk 
inspektor  UKS  Katowice,  mieszkaniec  Ustronia, 

całe  życie  związany z pracą  dla  Ziemi  Cieszyńskiej 
mmmmmmmmmmmm 

B G O a ® 
Serdecznie  zapraszamy do 

supermarketu  SPAR 
w  U s t r o n i u  H e r m a n i c a c h  p r z y  u l .  S k o c z o w s k i e j  76 , 
czynnego  od poniedziałku  do soboty  od 6.30 do  21.00. 



JAK  GŁOSOWA Ć 
(dok. ze sir.  1) 

cej  niż 3.000 wyborców.  Siedziby  obwodowych  komisji  wybor
czych  mieszczą  się  w  tych  samych  lokalach,  w  których  znajdo
wały się podczas wyborów prezydenckich.  Wyjątkiem jest  komi
sja nr 4, która będzie miała siedzibę w Gimnazjum Nr  i , a nie jak 
dotychczas  w  Szkole  Podstawowej  nr  1.  W  Gimnazjum  lokal 
wyborczy  jest  przystosowany  do  potrzeb  osób  niepełnospraw
nych.  Jednak,  żeby  tam  glosować,  a nie  we  właściwym  według 
zamieszkania obwodzie, trzeba było do  13 września zlozyć  wnio
sek  w  Urzędzie  Miasta.  Lokale  wyborcze  będą otwarte  od  6.00 
do 20.00. 
Z jaki m  dokumente m  idziem y  głosować ? 
Ma to być dokument  ze zdjęciem, który umożliwia  identyfikację 
wyborcy, niekoniecznie dowód osobisty. Można  legitymować się 
np.: prawem jazdy,  paszportem. 
Jaka  jes t  procedura ,  kied y  ju ż  znajdziem y  się w  lokal u  wy 
borczym ? 
Podchodzimy  do jednego  z członków  komisji  wyborczej,  przed 
którym  umieszczona jest  tabliczka  z nazwą  naszej  ulicy.  Legity
mujemy  się ważnym  dokumentem  tożsamości,  odbieramy  karty 
głosowania do Sejmu  i Senatu  i kwitujemy  ich odbiór  podpisem. 
Następnie udajemy  się do kabiny, gdzie zapewniona  jest  tajność 
oddania  głosu,  dokonujemy  aktu  głosowania  i  wrzucamy  karty 
do urny. 
W  czym  mogą  nam  pomó c członkowi e  komisji ? 
We  wszystkich  sprawach  związanych  z  procedurą  głosowania, 
ale  nie  mogą  sugerować  na  kogo  głosować.  Na  terenie  lokali 
wyborczych  nie wolno  prowadzić  agitacji  i do tej  pory w  Ustro
niu, nie mieliśmy  takich  przypadków. 
Jak  wygląd a  kart a  do głosowani a  do Sejmu ? 
Jest  biała,  ma  formę  broszury  i  najprawdopodobniej  będzie  się 
składać  z 4 stron.  Komitety  wyborcze  będą  umieszczone  w  po
rządku, jaki  ustaliła  Państwowa  Komisja  Wyborcza, a poszcze
gólni kandydaci tych komitetów według ustalonej przez komitety 
kolejności. Nazwiska kandydatów na karcie pokrywają się z tymi, 
które  umieszczono  na obwieszczeniach  wyborczych,  rozmiesz
czonych na tablicach ogłoszeń  na terenie  miasta. 
Kied y głos oddan y na kandydat a do Sejmu będzie ważny , a kie
dy nie? 

Kogo wybrać?  Fot. W. Suchta 

W  tym  miejscu  zacytuję  informację,  która  umieszczona  będzie 
na końcu karty, mówiącą o warunkach ważności oddanego głosu: 
„Głosować  można tylko  na jedną  listę stawiając  znak x w  kratce 
z  lewej  strony  obok  nazwiska jednego  z kandydatów  z  tej  listy, 
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania manda
tu. Postawienie znaku x obok  nazwisk  kandydatów z różnych  list 
lub  nie postawienie  znaku  x  w  żadnej  kratce  powodują  nieważ
ność  głosu".  Jeżeli  wyborca  się  pomyli,  będzie  skreślał  posta
wiony  znak,  poprawiał    głos  będzie  nieważny.  Nie  otrzymamy 
też  drugiej  karty  do  głosowania,  dlatego  radziłbym  dokładnie 
przejrzeć  całą  kartę głosowania  i dopiero  po zastanowieniu  po
stawić znak  x. 
Troch ę inacze j wygląd a  to w przypadk u  wyboró w do Senatu . 
Głosowanie do Senatu odbywa się według  innej ordynacji,  typo
wej  ordynacji  większościowej  i  dlatego  trochę  inaczej  głosuje
my. Z naszego okręgu wyborczego wybieramy  dwócli  senatorów 
i zostaną nimi  osoby, które otrzymają  największą  liczbę  głosów. 
Karta do głosowania będzie koloru żółtego  i znajdzie  się na niej 
9 nazwisk, tak jak  na obwieszczeniach.  I znowu cytat   informa
cja znajdująca się na karcie, mówiąca o ważności głosu:  „Głoso
wać  można na jednego  lub dwóch  kandydatów  stawiając znak x 
w  kratce obok  nazwiska  każdego z kandydatów,  na którego  wy
borca głosuje. Postawienie znaku x w więcej niż dwóch kratkach 
lub  niepostawienie  znaku  x  w  żadnej  kratce  powoduje  nieważ
ność głosu."  To chyba jest jasne   w  naszym  okręgu  mamy  dwa 
miejsca w Senacie  i maksymalnie  dwóch senatorów  wybieramy. 
Czy  w porównani u  z innym i  wyborami ,  te są szczególne ? 
Wybory do Sejmu i Senatu RP są najtrudniejsze jeśli chodzi o pra
cę komisji.  Liczba zgłoszonych  komitetów  wyborczych,  kandy
datów,  jak  i  liczba  samych  wyborców  sprawia,  że  obliczanie 
głosów  jest  bardzo  pracochłonne,  nieporównywalnie  bardziej 
niż w przypadku wyborów  samorządowych, czy  prezydenckich. 
W Ustroniu, w spisach dziewięciu  stałych obwodów  i trzech do
datkowych  utworzonych  w szpitalach widnieją  13.643  nazwiska 
osób, które 23 września mogą oddać  swój  glos. 
Dziękuj ę za rozmowę .  Rozmawiała:  Monik a  Niemie c 

W 1 E L CE  S Z A N O W NY  W Y B O R CO 
23 września po raz kolejny spełnisz swój obowiązek. W opar

ciu o wiedzę  i doświadczenie  życiowe podejmiesz suwerenną 
decyzję, oddasz swój głos na listę wyborczą  i konkretną  oso
bę obdarzysz  zaufaniem. 

Proszę  Cię,  zanim  zagłosujesz,  rozważ  moją  kandydaturę. 
Startuję z 9 miejsca na liście nr  1  SLD  i UP. Związany jestem 
z  lewicą,  bo sprawy  ludzkie  są mi  bliskie  i  uważam, że obo
wiązkiem  rządu jest stworzenie  takich warunków  życia  i pra
cy, by każdy, kto zechce, mógł  godnie  żyć. 

Urodziłem się  i mieszkam w  Ustroniu, tutaj  żyli  moi  rodzi
ce  i  dziadkowie.  Mądrość  ludzi  tej  ziemi  kształtowała  mój 
charakter, umysł  i moją wyobraźnię. Widzę rzeczywistość  taką, 
jaka  jest.  Jestem  burmistrzem  miasta  Ustronia  i  z  Waszej, 
wyborców,  woli  radnym  Sejmiku  Województwa  Śląskiego. 
Systematycznie,  latami  nabierałem  doświadczenia.  Nie  poja
wiam  się  znikąd  i  nie jestem  politycznym  meteorytem.  Nie 
obiecuję gruszek na wierzbie, ale mogę solennie zapewnić, że 
tak jak  dotychczas  dołożę  wszelkich  starań,  by  być  Waszym 
głosem  i Waszą wolą  w  Sejmie  RP. 

Proszę, zaufajcie  mi,  jak  ja Wam  ufam. 
V 
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Anegdota  mówi,  że  tunel  ko
lejowy w Jabłonkowie, a w za
sadzie  w  podjabłonkowskich 
Mostach, drążono z dwóch kie
runków.  Ponoć  źle  dokonane 
obliczenia  sprawiły,  iż  ekipy 
minęły  się w  połowie  przeko
pu. Błąd  naprawiono. 

W powiecie cieszyńskim działa 
87 Ochotniczych  Straży  Pożar
nych,  w  tym  68  terenowych. 
Skupiają one blisko 2500 człon
ków. Kolejnych 300 jest w jed
nostkach  przyzakładowych. 

Cieszyn posiadał  własny  wodo
ciąg już w XVI w. Woda płynęła 
z okolicznych  wzgórz  drewnia
nymi rurami, natomiast do zabu
dowań  zamkowych  poprowa
dzono rury ołowiane. W  1894 r. 
miasto otrzymało wodę z Jawo
rowego i tę datę przyjmuje się za 

początek  działalności  dzisiej
szych  Wodociągów  Ziemi  Cie
szyńskiej z siedzibą w Ustroniu. 

Przed  dwoma  laty  ukończono 
budowę wodociągu na Dolnym 
Borze  w  Skoczowie.  Ma  dłu
gość prawie 8 km. Do sieci pod 
łączono 73 gospodarstwa.  Inwe
stycja kosztowała 526 tys. zł. 

Najmłodszym  w gronie  Ludo
wych Klubów Sportowych  jest 
LKS  „99  Pruchna",  który  za
łożono  wiosną  dwa  lata  temu. 

Działacze skupiają się głównie 
na  organizowaniu  masowych 
imprez  sportowych. 

Towarzystwo  Miłośników  Wi
sły  zostało  założone  w  1905 r. 
przez dr. J. Ochorowicza. dzia
łało do końca lat 30. Reaktywo
wano je w  1980 r. Od tego mo
mentu funkcjonuje bez  przerw. 
T M W  skupia  kilkudziesięciu 
członków. Brakuje młodych  lu
dzi.  Bieżąca działalność  finan
sowana jest głównie ze składek 
członkowskich.  (nik ) 
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KRONIK A  MIEJSK A 
W  ostatni  weekend  na  średniej  skoczni  w  Zakopanem  (punkt 

krytyczny  K85) odbyły  się zawody zaliczane do mistrzostw  Pol
ski.  Grzegorz  Śliwka,  ustroniak,  zawodnik  KS  Wisła  spisał  się 
bardzo  dobrze  zajmując  4  miejsce  wśród  Polaków  zaraz  po  Ro
bercie  Matei.  Zwyciężył  Adam  Małysz,  a  drugi  był  Wojciech 
Skupień.  Organizatorzy  znacznie  obniżyli  rozbieg  i  w  tych  wa
runkach nasz reprezentant skoczył  76,5 oraz 74,5 m, tylko  dwóch 
zawodników  przekroczyło  granicę  80  m. 

Nowożeńcy : 
Joann a  Iskrzycka ,  Ustroń  i Tomas z  Marianek ,  Ustroń 
Joann a  Lipowczan ,  Ustroń  i Tomas z  Halama ,  Łodygowice 
Sylwi a  Dziadek ,  Goleszów  i Tomas z  Chrapek ,  Ustroń 
Bożen a  Zielińska ,  Ustroń  i  Krzyszto f  Grudzień ,  Rzyki 
Anet a  Kurzok ,  Ustroń  i Darius z  Molek ,  Ustroń 

Kościół  Adwentystów  Dnia  Siódmego  w  Ustroniu,  ul.  Długa 
49 zaprasza na uroczyste jubileuszowe  nabożeństwo z okazji  90
lecia Zboru  w  Ustroniu,  które  rozpocznie  się  o godz.  9.30  w  so
botę, 22 września 2001  roku. 

W  tym  roku  na drzewach  owocowych  Wiktora  Pasternego  w 
Lipowcu  znalazło się dość  dużo  owoców. Zimową  odmianą  gru
szek najchętniej  raczą się dzieci, które  uwielbiają  twarde  owoce. 
Nikt  się jednak  nie spodziewał,  że w  ogrodzie  odbędą się  drugie 
w tym roku gruszkowe żniwa.  W  dniu  Ustrońskich  Dożynek   26 
sierpnia  (wtedy  wykonane  zostało zdjęcie)  pan Wiktor  dostrzegł 
na  drzewie  kwiaty,  a  niedługo  potem  grusza  przybrała  typowo 
wiosenną   białą barwę. Teraz są już owoce.  Fot. W.  Pasterny 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  Oddział  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
zaprasza uczniów szkół  podstawowycli  oraz gimnazjów  do  wzię
cia udziału w konkursie na najlepszy wiersz pod hasłem  „Wszyst
kie  kolory  jesieni". 

Czytelne  prace  w  dowolnej  formie  poetyckiej  (fraszka,  oda, 
wiersz  biały  i  inne)  prosimy  oddawać  w  Oddziale  dla  Dzieci  i 
Młodzieży  MBP  w  „Prażakówce"  do  12 listopada.  Szczegółowe 
informacje  można  uzyskać  w  Bibliotece  lub dzwoniąc  na  numer 
teł.:  8542340  i  8544058. 

Trwa  akcja pomocy  poszkodowanym  po  ostatniej  powodzi  w 
Zembrzycach,  prowadzona  przez  Fundację  św.  Antoniego  w 
Ustroniu.  W  gminie  tej jeszcze 20  rodzin  mieszka  w  budynkach 
zastępczych,  ale w  tej  chwil i  najpoważniejszym  problemem  jest 
brak podstawowych  materiałów  dla dzieci, które  I  września  roz
poczęły  naukę.  Uczniom  potrzebne  są  ubrania,  pomoce  nauko
we, zeszyty,  książki.  W  dalszym  ciągu  mieszkańcom  Zembrzyc 
brakuje  środków  czystości.  Wszyscy,  którzy  chcą  wesprzeć  ak
cje pomocową,  proszeni  są o  kontakt  z Fundacją  św.  Antoniego 
w Ustroniu, ul. Polna, tel. 8541772. Do akcji włączyły się ustroń
skie szkoły.

Ci ,  którz y  od  nas odeszli : 
Ewa  Stanie k  lat  84  ul.  Dominikańska  32 

KRONIKA  POLICYJNA 

13.09.2001  r. 
O  godz.  14.45  na ul.  Pasiecznej 
kierujący  audi  80  mieszkaniec 
Ustronia  podczas mijania  dopro
wadził  do  kolizji  z  VW  gollcm 
kierowanym  przez  mieszkańca 
Cisownicv. 
13/14.09.2001  r. 
/.  otwartego  garażu  przy  ul.  Po
rzeczkowej skradziono trzy rowe
ry górskie. 
Jest  to  kolejna  podobno  kra
dzież  w  Hermanicach.  Policja 
apeluje  o lepsze zabezpieczanie 
mienia  w obrębie posesji,  zamy
kanie  garaży  i  innych  pomiesz
czeń.  IV przypadku  pojawiania 
się  nieznanych  osób na  prywat
nym terenie, w szczególności w go
dzinach  popołudniowych,  poli
cja prosi  o  informacje. 
14.09.2001  r.' 
Nieznani sprawcy na os. Manha
tan  skradli  tablice  rejestracyjne 
z daewoo lanosa. 
15.09.2001  r. 
0  godz. 13.25 włamano się do fia
ta  126,  który  stał  na  poboczu 
przy skrzyżowaniu ulic  Katowic
kiej  i Cieszyńskiej. Fiat zepsuł się 
1 kierowca prawdopodobnie  udał 

S T R A Ż  M I E J S K A 

10.09.2001  r. 
Przeprowadzono  nocny  patrol 
z  policją. 
12.09.2001  r. 
Przeprowadzono kontrolę porządko
wa przy  ul.  Okólnej.  Sprawdzano 
posiadanie aktualnych rachunków za 
wywóz śmieci i nieczystości. 
12.09.2001  r. 
Interweniowano w sprawie zanie
czyszczenia  ul.  Olchowej  gliną. 
Ustalono  osobę  odpowiedzialna, 
a jezdnia, zabrudzona na całej dłu
gości. została uprzątnięta. 
12.09.2001  r. 
Strażnicy uczestniczyli w zebraniu 
Rady Osiedla w Lipowcu. 
14.09.200!  r. 
Na wniosek mieszkańców os. Cen
trum  zlecono  przewiezienie  bez
domnego psa do schroniska w Cie
szynie.  Pies został  przyprowadzo
ny na komendę przez jedną z miesz
kanek osiedla. 

się po pomoc.  Skorzystali  z tego 
złodzieje, jednak dość szybko zo
stali  ujęci  na gorącym  uczynku 
przez znajomych właściciela fiata. 
Policja ponawia  apel, aby nie, że 
pozostawiać  w samochodzie do
kumentów,  walizeczek czy cen
nych  przedmiotów. 
15.09.2001  r. 
O godz. 21.15 zgłoszenie o potrą
ceniu samochodem pieszego na ul. 
Krętej. Sprawca odjechał  z miej
sca zdarzenia.  Poszkodowanego 
przewieziono do szpitala. 
16.09.2001  r. 
O  godz.  11.35  na ul.  Nadrzecz
nej  kierująca  fiatem  126  miesz
kanka Skoczowa  zjechała na po
bocze  i  uderzyła w  drzewo.  Ko
bietę przewieziono do szpitala. 
16.09.2001  r. 
O godz. 17 przy hotelu Juhas kie
rujący  fordem  mondeo  mieszka
niec  Gliwic  cofając  najechał  na 
renaulta  megane  należącego  do 
mieszkańca Jastrzębia.  Kierowca 
forda  był  nietrzeźwy.  Wynik  ba
dania  1.17  0.96. 
16.09.2001  r. 
O godz. 22.30 na ul. Dębowej po
licjanci  zatrzymali  mieszkańca 
Ustronia  kierującego  llatem  126 
w stanie nietrzeźwym. Wynik ba
dania 0,67  i 0.69.  "  (ws) 

14.09.2001  r. 
Wspólnie  z  pracownikiem  Wy
działu Ochrony Środowiska Urzę
du  Miasta przeprowadzano  kon
trole porządkowe. Jedna ze spraw 
dotyczyła zakopania niebezpiecz
nych  odpadów  zawierających 
azbest. 
15.09.2001  r. 
Zatrzymano mężczyznę, który szedł 
środkiem ulicy 3 Maja i przewiezio
no na Komisariat Policji w Ustroniu. 

(mn) 

I V !  e t a  1    P ł o t 
wykonuje 

B R A M Y  P R Z E S U W A NE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
MONTAŻ  I DOWÓZ  GRATIS 
Cieślar Marek, Ustroń, ul. Domi

nikańska 24a, tel. 8545106 
tcl. kom.  0601516854 

Urząd Miasta w  Ustroniu  informuje, że do  17 października br. 
wydawane będą zaświadczenia uprawniające podatników  podat
ku rolnego posiadających ciągnik do otrzymania bonów  paliwo
wych. Zaświadczenia wydaje Wydział  Finansowy U M  pok. nr 6. 
Druki  wniosków  o  wydanie  zaświadczenia  uprawniającego  do 
otrzymania bonu paliwowego  można otrzymać  w  pok. nr 6 i 25. 

LIST DO  REDAKCJ I 
W  numerze  36  Gazety  Ustrońskięj  redakcja  zamieściła  treść 

interpelacji  radnego  powiatowego  Karola  Chraściny.  Informu
ję,  że podpisałem  się pod  tą  interpelacją,  dotyczącą  przeznacze
nia  pieniędzy  uzyskanych  ze sprzedaży  internatu  Zespołu  Szkół 
Technicznych  w  Ustroniu. 

Również jestem  zdania,  że pieniądze  te powinny  być  przezna
czone  na  budowę  sali  gimnastycznej  dla  tej  szkoły. 

Radny  powiatu  Andrzej  Georg 
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Widok  z nieistniejącej już  wieży  na  Manhattanie. 

BYŁA M W  WORLD 
TRADE  CENTRE 

Ten  dawny  Nowy  Jork  zdążyła  jeszcze  poznać  Marysi a 
Marcol , uczennica Gimnazjum nr 2, która tegoroczne wakacje spę
dziła w Stanach Zjednoczonych. Zanim dotarła na międzynarodo
wy obóz, na którym miała poznać kilkadziesiąt dziewcząt z całego 
świata, mieszkała trzy dni u amerykańskiej  rodziny w Nowym Jor
ku.  Bardzo mile ją  wspomina,  zwłaszcza  Kathleen  i  Kevina   na
stolatki,  które  pokazywały  jej  najatrakcyjniejsze  miejsca  stolicy 
świata.  Wśród  nich  World  Trade  Center.  Na jego  szczycie  była 
dwa razy końcem czerwca. W  ostatnich dniach sierpnia, spacero
wała pod symbolem Nowego Jorku. 

  Tu  płyniem y  pod Statu ę  Wolności ,  a  tak  z  łodz i  wygląd a 
Manhatta n   mówi  Marysia pokazując zdjęcia  i zaraz się popra
wia   tak wygląda ł  Manhattan... . 

Potem  patrzymy  na  inne  fotografie  przedstawiające  miejsca, 
które znają doskonale  ludzie na całym świecie. Obrazki  te w dra
matycznym  kontekście  od  ponad  tygodnia  oglądają  codziennie 
po kilka  razy w telewizji  i prasie. 

  Pod Worl d Trad e Cente r jes t  tak i  placy k   opowiada  dalej 
Marysia    tam  siedzieliśm y  i  zrobiła m  zdjęci e  wież  od  dołu . 
Ich wielkośc i  nie da się z niczy m  porównać .  A  tu jes t  zdjęci e 

zrobion e z góry . Wida ć maleńki e samochodziki ,  ludz i w ogól e 
i nawet  inn e wieżowc e wydaj ą  się małe . Niektóry m  robił o się 
niedobrze , alej a  znosiła m  tę wysokość , chocia ż się bałam . To 
był o  niesamowit e  wrażeni e    110  piętro !  Na  samą  gór ę 
wjeżdżaliśm y  ruchomym i  schodami ,  a do  108  piętr a  windą . 
Tam  znajduj e  się... ,  znajdował a  się  bardz o  drog a  restaura 
cja , kin o  i inn e atrakcj e dla  turystów . 

Na pytanie, jakie  były jej  pierwsze myśli, gdy  zobaczyła  rela
cje  telewizyjne  z  Manhattanu  we  wtorek  11 września,  Maiysia 
odpowiedziała: 

  Kied y widziała m  płonąc e wieże, pomyślałam : „Przecie ż ci 
ludzi e nie ma ją się jak wydostać. "  W czerwc u była m tam okoł o 
godzin y  14 i wted y  przez obi e wieże  przewijał y  się tłum y  lu
dzi . Rano był o  ich pewni e mniej . Owszem , są schody , ale nie
możliw e jest , żeby  tyl e osób , mogł o nim i szybk o zejść . Wind y 
widziała m  trzy ,  do  każde j  wchodził o  po  2030  osób .  Nawet 
gdyb y  był czas na ewakuację ,  nie byłob y  to proste . 

W czasie pobytu w USA  młoda ustronianka nawiązała kontak
ty  z amerykańskimi  rówieśnikami.  Poznali  się, polubili,  zaprzy
jaźnili.  Bardzo się o nich bała. Odetchnęła, gdy dowiedziała  się, 
że nic nie stało się mamie koleżanki,  która pracowała w  recepcji 
w  dolnej  części  World  Trade  Centre,  że  nikt  ze znajomych  nie 
wybrał  się  tego  ranka  do  feralnego  budynku,  że ojciec jednej  z 
przyjaciółek szczęśliwie spóźnił  się na spotkanie, które  mogłoby 
być jego  ostatnim...  Monik a  Niemie c 

Marysia  (druga od  lewej)  ze swoimi  amerykańskimi  przyjaciół
mi  na szczycie  wieży  World  Trade  Centre. 

MISTRZOSTWA  ŚWIATA 
W  USTRONIU 

Będzie to na pewno  impreza 
o największej randze sportowej 
w historii Ustronia. To właśnie 
w naszym mieście 22 września 
po raz pierwszy  w  historii  od
będą  się  Mistrzostwa  Świata 
Weteranów  w  Biegach  Gór
skich. Do tej pory  organizowa
no takie mistrzostwa w biegach 
górskich, jednak właśnie w tym 
roku  po  raz  pierwszy  odbędą 
się  one  w  ramach  kalendarza 
imprez  Międzynarodowej  Fe
deracji  Lekkoatletycznej. 

W  Mistrzostwach  startować 
mogą  kobiety  w  wieku  powy
żej 35  lat i mężczyźni  powyżej 
40  lat.  W  sumie  zgłosiło  się 
560  zawodników  i  zawodni
czek z Czech, Słowacji, Włoch, 
Szwajcarii, Niemiec, Rosji, Sło
wenii, Australii, Anglii  i Szko
cji.  Biegacze  i  biegaczki  po

dzieleni  zostaną  na  kategorie 
wiekowe, co 5 lat. Start  uloko
wano  obok  Szkoły  Podstawo
wej nr 3 w Polanie przy ul. Po
lańskiej.  Jako  pierwsi  o  godz. 
11.00 wystartują najstarsi, czyli 
zawodnicy  w wieku  ponad 70 
lat, a w  tej  kategorii  wiekowej 
zgłosiło  się  17  uczestników. 
Najstarsi  biegający  weterani 
mają  po 81  lat a są to  Premysl 
Dolensky  z Czech  i Julian  Je
remiszyn z Polski. Trasa biegu 
wiedzie spod SP3, stokami Pa
leń i cy  i  Orłowej  na  szczyt 
Równicy.  Najlepsi  pokonają 
ośmiokilometrową  trasę w cza
sie około 40  minut. 

Organizatorzy proszą miesz
kańców  o pomoc,  szczególnie 
w przypadkach gdy członkowie 
ekip biegaczy będą pytać o biu
ro zawodów. Należy  ich kiero

wać do hotelu Daniel na Zawo
dzili.  22  września  przed  połu
dniem będzie ograniczony ruch 
drogowy  do  Dobki  i  na  Rów
nicę, gdzie pierwszeństwo będą 
miały  samochody  obsługujące 
Mistrzostwa. 

Organizatorzy  zwracają  się 
do mieszkańców  i gości  Ustro
nia o liczny udział  i doping bie
gaczy na trasie, I iczą też na na
uczycieli  wychowania  fizycz
nego,  którzy  być  może  zdecy
dują  się przyjść  na trasę  biegu 
z  młodzieżą. 

Ceremonię  zamknięcia  za
planowano  również  22  wrze
śnia  o  godz.  16.30  w  amfite
atrze, gdzie odbędzie się deko
racja najlepszych  oraz  występ 
zespołu Smoky  Revival. 

Następnego  dnia  biegaczy 
czeka kolejna atrakcja. Już nie 
w  ramch  Mistrzostw  Świata 
odbędzie  się  8.  Międzynaro
dowy  Marszobicg  na  Czanto
rię  w  kategoriach  wiekowych 
od  lat  15. Start wyznaczono na 
godzinę  11.30 przy dolnej  sta

cji  Kolei  Linowej  na  Czanto
rię, zaś metę na polanie Stokło
sica.  Również  ten  bieg  zapo
wiada się bardzo  interesująco, 
gdyż wystartuje w nim zapew
ne  bardzo  wielu  uczestników 
Mistrzostw. Zapisy do Marszo
biegu  w  dniu  zawodów  przy 
dolnej  stacji  wyciągu. 

Wojsła w  Sucht a 

Okładka  folderu  mistrzostw. 
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Kazanie wygłosił  ks. bp T. Rakoczy.  Fot. W. Suchta 

I  W  HOŁDZIE  ] 
PRYMASOWI 

0 

6  lutego  w  Warszawie  zamknięto  proces  beatyfikacyjny ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego na szczeblu diecezjalnym i kra
jowym. W uroczystościach brał udział  proboszcz ustrońskięj pa
rafii św. Klemensa ks. kanonik  Anton i Sapota .  11 lutego w para
fii  św. Klemensa rozpoczęto obchody  roku  Prymasa Tysiąclecia. 

12 września  w kościele  św.  Klemensa  obchodzono  zaś  setną 
rocznicę  urodzin  i dwudziestą  rocznicę  śmierci  prymasa  Polski 
ks. kardynała  Stefana  Wyszyńskiego.  Obchody  rozpoczęła  sesja 
naukowa, podczas której wysłuchano wykładów  ks. prof. Józef a 
Kiedos a  i Zbigniew a  Szandara .  Otwierając  sesję ks. A. Sapota 
witał  przedstawicielki  Instytutu  Prymasowskiego, a w szczegól
ności jego założycielkę, asystentkę ks. prymasa S. Wyszyńskiego 
Mari ę  Okońską .  W uroczystościach  uczestniczyli  także:  staro
sta  Witol d  Dzierżawski ,  reprezentująca  Urząd  Marszałkowski 
Teresa  PolBłachut ,  zastępca burmistrza  Ireneus z Szarzeć . 

W swym wykładzie  ks. prof. J. Kiedos  przedstawił  sylwetkę 
i  drogę życiową  kardynała S. Wyszyńskiego,  natomiast Z.  Szan
dar  swój  wykład  zatytułował  „Życie  spełnione", a mówił  w nim 
m.in. o związkach kardynała S. Wyszyńskiego  ze Śląskiem: 
  Po  raz pierwszy  ks.  prymas  zetknął  się z ks.  Konstantym Mi
chalskim uczestnicząc w zjeździe Związku Zakładów  Teologicz
nych i Towarzystwa Teologicznego na przełomie sierpnia i wrze
śnia  1938 r. na Uniwersytecie  Wileńskim.  Wysłuchał  wtedy  wy
kładu  ks. K. Michalskiego  „Tomizm  wobec  walki o ducha  i du
szę". Skoro wiadomo, że Jan Paweł II także powołuje się na myśl 
filozoficzną  ks.  K. Michalskiego,  przypomnieć  trzeba,  że  ten 
wybitny  kapłan urodził  się między  Katowicami a Siemianowica
mi. Tak to śląskie dziecko z prostej  górniczej  rodziny  po  latach 
stało się mistrzem dla prymasa Polski i przyszłego papieża. Przy
toczę jeszcze  inną, interesującą perełkę śląską, świadczącą o sto
sunku kardynała Wyszyńskiego do Śląska. Rzecz działa się w Go
rzowie 5 czerwca 1960 r. Wtedy to prymas udzielał sakry biskupiej 
Ignacemu Jerzowi. W drugim dniu nawiązując do odbytej  uroczy
stości powiedział: „A jeśli  by kio pytał,  dlaczego już  trzeciego bi
skupa wybiera  Duch Święty z Katowic,  to sądzę, że chyba  dlatego, 
że ta śląska  ziemia,  na której  twardy  trud  górnika  wydobywa vi' 
wielkim  mozole czarne diamenty, wydaje również  najpracowitszych 
i  najwytrwalszych  robotników  Bożego żniwa. "  (...)  Pomijając ty
siąckrotna bytność  księdza prymasa na Jasnej Górze,  udokumen
towałem 36 bytności księdza prymasa na tym  terenie. 

Po sesji naukowej czternastu kapłanów odprawiło niszę konce
lebrowaną  pod  przewodnictwem  ks. bp ordynariusza  Tadeusz a 
Rakoczego .  Mszę  śpiewem  uświetnił  chór  Ave.  W kazaniu ks. 
bp T. Rakoczy mówił  m.in.: 
 W straszliwie trtidnych czasach, po okupacji hitlerowskiej,  wo
bec zniewolenia komunistycznego wziął na serio Kościół, a więc 
Chrystusa, a więc człowieka, a więc ludzi, ich godność, rodzinę czło
wieczą,  ojczyznę,  wolność  i wszystkie  wartości,  które  się z miej
scem człowieka w świecie i niebie wiążą. Jakżeż proroczo brzmią 

dzisiaj, z perspektywy  prawie  dwudziestu  trzech  lat pontyfikatu 
Jana Pawła  II, jego słowa. I po wszystkich doświadczeniach  tego 
bez mała ćwierćwiecza,  po doświadczeniach  wiary, polityki  i hi
storii,  nie  byłoby  polskiego  papieża  na tronie  św.  Piotra,  gdyby 
nie było  księdza prymasa  i tego co się z jego  osobą  łączy. Sługa 
Boży Stefan Wyszyński wiedział, że chrześcijanin,  że kapłan, że 
biskup musi niepokoić  sumienia wiernych.  Mówi ł  nowym  języ
kiem,  literacko  pięknym,  moralnie  skutecznym,  używał  słów 
i  sformułowań  jak  nikt  inny  przed  nim.  Kochał  Pismo  Świę
te, a jego  słowa wyrażały  cale bogactwo  Słowa  Bożego  smak 
i  mądrość. Kochał  Kościół  w jego najbardziej autentycznym  wy
miarze,  wymiarze  komunii  i  służby.  Kochał  intensywnie  i  bez 
miary  człowieka,  kochał  Polskę  swoją  ojczyznę  i kochał  świat, 
swoich bliskich i dalekich.  Potrafił  budzić  i ożywiać w nas naszą 
przynależność  i obecność w Kościele, w Polsce, w Europie  i na 
świecie. Był przewodnikiem, ojcem, bratem i przyjacielem  ludzi, 
mężczyzn  i kobiet, sługą jedności  i komunii. Jakże potrzeba nam 
dzisiaj jego  osoby, jego  nauki, jego  biskupiej  posługi,  przykła
du, jakżeż  potrzeba  nam jego  wstawiennictwa  w naszych  cza
sach i w przyszłości,  zwłaszcza po dniu  11 września 2001  roku, 
po  dacie,  która  tak boleśnie  wycisnęła  się na naszych  czasach 
pełnych nadziei, ale też głęboko zakorzenionej w ludziach  logiki 
wieży  Babel. Myślę, że po tym wczorajszym dniu, w którym oka
zała się monstrualność  człowieka,  trzeba  uczyć  tak jak  czynił to 
prymas  minionego  tysiąclecia, u początków  którego  zakorzenił 
się w narodzie Chrystus, Nazaret i Betlejem, Jerozolima,  Kalwa
ria, ogród zmartwychwstania,  góra wniebowstąpienia  i wieczer
nik, eucharystii zesłania Ducha Świętego. Jak czyni to Jan Paweł 
II,  który  bez  trudu  odkrył  jego  wielkość  i dopisał  to tego  swój 
własny  rozdział.  Trzeba  byśmy  zdawali  sobie  sprawę, że czło
wiek jest  zdolny  do nieskończonego  dobra, ale jest  także  zdolny 
do  zła bez  miary.  (...) Przeżycia  i  łaska  im towarzysząca  były 
wielkim  drogowskazem  życia  dla  mojego  pokolenia.  Utrwalała 
się  niezwyciężona  wola  Polaków do wolności,  rósł  posiew  idei 
„Solidarności",  którego  pomimo  wszystkich  trudności  i  nowych 
niespodziewanych  problemów  ani  porzucić,  ani wyrzec  się nie 
możemy, jeśli  nie chcemy  zgrzeszyć  przeciwko  Bogu,  samym 
sobie  i przeciw  światu,  który  potrzebuje  kontynuacji   mądrej 
i wyrastającej z wiary w Boga, wiary w człowieka. Pozostaje nam 
tylko jedno  sprzęgać najlepsze siły, umiejętność, mądrość, wia
rę i kompetencje w ich realizację i rozwój. Tutaj  dotykamy  także 
najbliższej  decyzji  każdego  z nas,  która w najbliższych  wybo
rach naznaczy  następny etap naszego życia.  Oby  nas nie  zabra
kło.  Oby  nas nie opuściła  łaska  i mądrość.  (...) Oby  mógł się 
przyznać do nas i następnych pokoleń  Prymas Tysiąclecia i Jan 
Paweł  II, wszyscy  męczennicy  z Oświęcimia, z Dachau, z Ko
łymy  i z Katynia. 

Po mszy odbyło  się uroczyste odsłonięcie  i poświęcenie  tabli
cy  wmurowanej  w kościele  św.  Klemensa ku czci  Piymasa Ty
siąclecia. Ks. A. Sapota odczytał  słowa epitafium, które na tabli
cy  zostały  wyryte:  „ Współczesne zamówienie  społeczne,  to za
mówienie  na  ludzi  dobrych  ". 

Następnie  ks.  bp. T. Rakoczy  wraz z kapłanami  przeszedł od 
ołtarza  ku tablicy.  Uroczystego  odsłonięcia  dokonała M. Okoń
ska.  W koścłela  św.  Klemensa  zorganizowano  także  wystawę 
poświęconą  ks. kardynałowi  Stefanowi  Wyszyńskiemu. 

Wojsła w  Sucht a 

Odłonięcie tablicy poświęconej prymasowi.  Fot. W. Suchta 
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POETA  KOLORÓ W 
25 sierpnia w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa odbył się werni

saż wystawy  malarstwa  Franciszka  Józefa Jaworskiego.  Wysta
wę zorganizowano w 30. rocznicę śmierci  artysty. 

F. J. Jaworski  urodził  się w Czerniowcach  na Bukowinie.  Ma
lował już w gimnazjum. Po maturze wstąpił do marynarki  i odbył 
studia  w  szkole  morskiej.  Później  pływał  na żaglowcach.  Pod
czas  I wo jny  światowe j dalej  pozostaje  na morzu.  Gdy jego  okręt 
płonie, ratuje się skacząc do wody. 
 Na dnie został  cały kufer jego  rysunków. Zawsze wspominał  o 
tym jak o odejściu umiłowanej  osoby  mówił  w Muzeum  Karo l 
Kubala , który osobiście znał  malarza. 

W  folderze wydanym z okazji wystawy  czytamy: 
,, Podczas służby  w  marynarce  angielskiej  namalował  obraz 

nowego okrętu,  który podczas wizytacji  został  wręczony  królowi 
Jerzemu V. Król  złożył  mu gratulacje  i sugerował,  aby  rozpoczął 
studia  malarskie.  Jaworski  studiował  u wybitnego  angielskiego 
akwarelisty  G ars idea.  W 1921 r. powrócił  do  kraju  i  rozpoczął 
pracą  w Departamencie  Morskim,  a następnie  w  administracji 
państwowej  na Pomorzu. Po pięciu  latach  wrócił  w swe rodzinne 
strony. " 

II wojna światowa to kolejne dramatyczne przeżycia. K.  Kuba
la tak o nich  mówił: 
 Siedział w bolszewickim  więzieniu. O tym zawsze  wspominał. 
Mówił:  „ Uratowało  mnie  drzewo  za oknem  celi.  Patrzyłem  na 
liście,  które opadały.  Wierzyłem, że gdy spadnie  ostatni  liść, coś 
ważnego się stanie. "  Myślał, że gdy spadnie ostatni  liść, wypro
wadzą go z celi  i rozstrzelają. Liście nie opadały szybko, dnie się 
dłużyły. W końcu został ostatni  liść, a wtedy przychodzą do celi, 
wyprowadzają go i mówią, że jest wolny. Uwierzył, że to drzewo 
trzymało  go  przy  życiu.  Być  może  te  pojedyncze  drzewa  i  ich 
kult w jego obrazach, były szukaniem w nich symbolu życia. (...) 
Jaworski dążył do ideału. Nie zaspokajała go codzienność, szukał 
klasycznego wyrazu. Tak jak  Fidiasz w rzeźbie, on szukał w  kolo
ryźmie, we własnym widzeniu danej  chwili. 

Po II wojnie światowej  przybywa do Ustronia. Żyje skromnie, 
cały czas maluje. Jest samotnikiem. Tylko niewielu osobom uda
je się go bliżej  poznać. O tym okresie jego życia tak w  Muzeum 
mówił  Maria n  Żyromski : 
 Stronił od ludzi, a w samotności poświęcał się tylko  malarstwu. 
Ta samotność  była samotnością  z wyboru,  ale jednocześnie  po
głębionym kontaktem z przyrodą.  W  takim stanie ducha zawitał 
razem z matka  i siostrą  w  1945  r. do  Ustronia,  z którym  zawarł 
niepisany  pakt przyjaźni na całe życie.  Beskidy zastąpiły mu ro
dzinną Bukowinę, a Ustroń Czerniowce. (...) Malował jakby w ta
jemnicy przed ludźmi. Pierwsza zbiorowa wystawa obrazów  mi
strza miała miejsce w  roku  1960 w Cieszynie  w  ramach  obcho
dów  1150lecia miasta Cieszyna. Ale  przeszła  bez echa skwito
wana przez Głos Ziemi Cieszyńskiej w dwóch zdaniach. Dopiero 
wielka  indywidualna wystawa zorganizowana przez Jana Nowa
ka w klubie  fabrycznym  Kuźni  Ustroń w  1962 r. stała się wyda
rzeniem artystycznym dla mieszkańców Ustronia. Była zaskocze
niem  i oczarowaniem, podobnie jak  w roku  1961 oczarowaniem 
i  odkryciem  była wystawa  malarstwa  Bogusława  Heczki  młod

F. Jaworski  „Centrum  Ustronia"    akwarela. 
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F. Jaworski „Autoportret"    akwarela. 

szego od mistrza o 32  lata.  Dziś z perspektywy  40.  lat  możemy 
uznać  te wystawy  za pewien  fakt symboliczny   nastąpiło  prze
jęcie pałeczki młodego malarza od mistrza.  W trzy  lata później 
w  roku  1965 w  ramach jubileuszu  75lecia urodzin  mistrza  zor
ganizowano  kolejną  wystawę  obrazów  i  spotkanie  z  malarzem, 
na  którym  porównano  twórczość  mistrza  z  poezją.  O  trafności 
tego porównania  później  napisał  redaktor  Oszelda, a swoją  no
tatkę ze spotkania zatytułował  „Poeta  kolorów".  Jest w akware
lach  Jaworskiego  jakieś  bogactwo  treści  emocjonalnych,  które 
sprawiają, że reakcja na piękno w nich zawarte jest bardzo żywa 
i  trudno  się jej  oprzeć.  Zmienia  się  malarstwo  Jaworskiego, 
mistrz odchodzi od dawnych tematów panoramicznych na rzecz 
motywów  bardziej  intymnych.  Artysta  odkrywa  urodę  naszej 
ziemi  i  uczy  nas dostrzegać jej  piękno.  Pokazuje nam na nowo 
fragment  lasu  na Zawocłziu  w  mglisty  dzień  listopadowy,  stary 
smutny buk pod Skalicą w płomiennej koronie  liści, czy pochylo
ną od starości strzechę góralskiej chatki. Choć nie używano wów
czas terminu ekologia, nie mógł  uspokoić  się, gdy  na Zawodzili 
wyrąbano wspaniałe świerki, które w różnych wersjach malował. 
Przez pewien czas chodził  niepocieszony, jakby  nosił  żałobę po 
tych ukochanych drzewach.  (...) Twierdził,  że człowiek  umie to, 
czego nauczył  się od przyrody. (...)  W audycji  radiowej  na pyta
nie dziennikarza, że kreuje i ożywia przyrodę na papierze, stwier
dził, że do końca to nie jest  pewne kto kogo ożywia; czy on oży
wia przyrodę, czy przyroda ożywia jego. Twierdził,  że przyroda 
daje  radość, a radość  to życie. 

O samym malarstwie  F. J. Jaworskiego  mówił  K.  Kubala: 
  Uprawiał  akwarelę,  technikę  bardzo  trudną, gdzie przez pracę 
nabywa się doświadczeń  technicznych. Najważniejsze dla niego 
było światło. Zawsze wmówił:  „Światło  to paleta.  " Tłumaczył  to 
zjawiskami  fizycznymi,  ale  zawsze  się  starał  swą  wrażliwością 
kolorysty  dochodzić  do  najbardziej  subtelnych  odcieni,  prawie 
białych. Ten subtelny kolor  stwarza nastrój  i do dzisiaj  te wraża
nia nadal w jego obrazach pozostają. Starożytni mówili, że życie 
przemija, a sztuka trwa. W obrazach Jaworskiego widać to spotę
gowanie, przy czym każdy z obrazów ma nie tylko swą tematykę, 
fragment prześwietlonych drzew, rozlewisko rzeki, ale każdy z nich 
ma też swą dramaturgię.  Trzeba  pamiętać,  że Jaworski  kształcił 
się, gdy w sztuce działo się bardzo dużo  eksperymenty,  dysku
sje  na temat  wszelkich  „izmów".  Jaworski  o  tym  wiedział,  ale 
szedł własną drogą, wierzył  w swoją rację twórczą. Żył w skrom
nych  warunkach,  ale  starał  się  bardzo  dużo  pracować  i  bardzo 
dużo doświadczać. 

F. J. Jaworski zmarł w  1971 r. i został pochowany na cmentarzu 
katolickim. Niechętnie rozstawał się ze swymi dziełami. Dziś jego 
obrazy  znajdują  się  w  prywatnych  kolekcjach  oraz  w  Muzeum 
Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Na wystawie  obejrzeć  można  50 obra
zów użyczonych przez siostrzenicę  F. J. Jaworskiego Celinę  Ko
złowską  oraz rodziny:  Adamczyków,  Dyrdów,  Heczków,  Kośmi
drów, Pilchów, Sikorów, Żyromskich, a także PSS „Społem"  i Mu
zeum Hutnictwa  i Kuźnictwa.  Wojsła w  Sucht a 



HUBERTOWE OPOWIEŚCI 
  Jest  to  lektura  niewątpliwie  nie  tylko  dla  myśliwych,  jest  to 
piękną książka godna polecenia. Czytałam ją jako jedna z pierw
szych  i płakałam ze wzruszenia. Jest tam tyle tęsknoty za  minio
nym  światem,  za pięknem,  za przyrodą,  a same opowiadania  to 
perełki  literackie.  Każdy opis przyrody jest  inny, bo też przyroda 
się zmienia, a nasz wspaniały  literat potrafił  to uchwycić    mówi
ła Lidi a Szkaradni k  w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa podczas 
promocji książki Włodzimierz a  Golkowskieg o  „Krzyżakz  Ma
łego Potoku  i  inne myśliwskie  opowiadania.  "  Książka ta to zbiór 
opowiadań,  a niektóre  z  nich  są  nam już  znane  z  Głosu  Ziemi 
Cieszyńskiej  i  innych  gazet.  Dla  ustroniaków  W. Gołkowski  to 
przede wszystkim najdłużej urzędujący w ratuszu naczelnik. Czę
sto słyszy się anegdoty z czasów jego kadencji. Był  także zapalo
nym myśliwym, co właśnie znalazło swoje odbicie w  opowiada
niach.  We wstępie do  książki autor  tak  pisze: 
„ Moje  wspomnienia,  te  najpiękniejsze  związane  są ze  służbą 
w hubertowym  bractwie.  Dziesiątki  łat przemierzałem  leśne  uro
czyska ze strzelba  na ramieniu,  z wiernym  selerem  u boku,  który 
też przeżywał  każdą  włóczęgą z wielką  radością  i zapałem.  " 

Natomiast  podczas  promocji  książki  w  Muzeum  W.  Gołkow
ski  mówił: 
 Popełniłem tę książkę sprowokowany przez was, wtedy gdy zro
biliście mi piękne siedemdziesięciopięciolecie  urodzin.  75  lat  to 
wiek wyższy  niż normalny  i pomyślałem, że trzeba coś po sobie 
zostawić. To co ukazywało się w gazetach, polemiki  itd, to się do 
pieca wkłada, a książka zawsze zostaje.  Dlatego wpadłem na ge
nialny pomysł, żeby coś zebrać, coś dołożyć i wydać książkę. Z wielką 
tremą  i  obawami  oddaję  książkę  w  ręce  czytelników.  Po  pięk
nych recenzjach pani  Lidki  i w Głosie Ziemi  Cieszyńskiej,  stale 
tkwi  mi  w  pamięci  opowiadanie  Gustawa  Morcinka  o  tym,  jak 
młody  literat  przyszedł  do  wybitnego  pisarza  i  mówi:  „Mistrzu 
niech  pan oceni  to  co napisałem."  On  to ocenia,  kręci  nosem, a 
młody  literat dalej mówi:  „Mistrzu!  Ja tyle czytam! Tyle czytam! 
Bez przerwy siedzę w książkach." Na  to mistrz:  „Dobrze.  Niech 
pan czyta jak najwięcej." Na co adept pyta: „Dlaczego?"  i słyszy: 
„Wtedy  będzie  pan  miał  mniej  czasu  na  pisanie."  Mając  to  na 
uwadze  stale  myślałem  jak  ta  książka  zostanie  przyjęta.  Są  to 
opowiadania krótkie, myśliwskie  i nie tylko, mówią troszeczkę o 
złych czasach okupacji. Niech te opowiadania przypomną dawne 
czasy  i  tych,  którzy  minęli.  Siedząc  przy  ogniskach  wsłuchiwa
łem  się  w  opowiadania  prostych  łudzi.  Często  nie  wiemy  jakie 
olbrzymie  i  piękne  talenty  tkwią  wśród  nich.  Te  talenty  się  nie 
ujawniają. Był  taki Mniej  Więcej w Jaworniku, a nazywał się tak, 
bo  co  drugie  słowo  mówił:  „Mniej  więcej".  Z  nim  wystarczyło 
siąść, a jego  opowiadania  to  była  naprawdę  poezja.  Ani  ja,  ani 
wielu  innych nie ma takiego talentu, aby  to przenieść na papier. 

Ilustracje  do  książki  W.  Gołkowskiego  wykonał  Bogusław 
Heczko, co autor tak skomentował  podczas promocji w  Muzeum: 
  Popatrzcie na tę książkę  i na rysunki.  Już kiedyś na  podobnym 
spotkaniu  powiedziałem,  że on  tak  pięknie  pokazuje  zwierzynę 
w  różnych  sytuacjach,  że  mam  pewne  wątpliwości,  czy  nie  był 
kiedyś kłusownikiem.  Mam  pewne wątpliwości, ale sprawa chy
ba już  przyschła. Natomiast  rysunki są przepiękne.  (ws) 

W. Gołkowski podpisuje swoją książkę.  Fot. W. Suchta 

Mieszkańcy Lipowca przynosządaiy dla powodzian.  Fot. W. Suchta 

BEZ  POŚREDNIKÓW 
 Zawieźliśmy przede wszystkim pościel, ręczniki, środki czysto
ści, ziarno, ziemniaki, mąkę, cukier  i datki pieniężne  mówi prze
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu  Mari a  Tomi 
czek  o darach, które mieszkańcy  Lipowca przekazali  powodzia
nom z Budzowa, gminy dotkliwie  poszkodowanej  przez ostatnią 
powódź. 

Rano  na przystanku  w  Lipowcu  podstawił  się specjalny  au
tobus.  Mieszkańcy  znosili  do niego dary dla powodzian.  Szyb
ko  i  sprawnie  ładowano  worki  z  najpotrzebniejszymi  rzecza
mi,  przy  czym  sami  mieszkańcy  decydowali  co  przekażą  po
szkodowanym.  Każdy  z ofiarodawców  mógł  też jechać  osobi
ście  autobusem  z darami  do  Budzowa. 
 Wszystko zaczęło się od sesji Rady Miasta. Burmistrz Jan Szwarc 
informował,  że  Ustroń  pomaga  powodzianom  gminy  Budzów. 
Prosił  też, by włączyć  się w  niesienie  pomocy.  Jeździłyśmy  tam 
na wycieczki  z  naszego  KGW,  pomyślałam  więc,  dlaczego  nie 
pomóc teraz poszkodowanym tam ludziom  mówi M.  Tomiczek. 
  Na miejscu pojechaliśmy  do  Urzędu  Gminy.  Osoba  zajmująca 
się powodzianami  poinformowała  nas, że jeżeli  chcemy, to dary 
możemy sami  rozdawać.  Urząd może przyjąć przywiezione  rze
czy, a ich  rozdawanie odbywa  się codziennie  o godz.  12. Zasta
nawialiśmy  się co zrobić, gdy zaczęły do nas podchodzić  osoby, 
które zorientowały  się, że przyjechaliśmy z pomocą.  Zaczęliśmy 
coś  rozdawać, ale okazało  się szybko,  że to  chyba nie są ci  naj
bardziej  potrzebujący.  Padały  np.  pytania  o  to  , czy  pościel  jest 
fabrycznie  nowa  itp. Szybko postanowiliśmy  przerwać  wydawa
nie  darów.  Jedna z mieszkanek  Lipowca  dobrze  zna gminę  Bu
dzów  i ona skierowała nas na tereny bardziej odległe od centrum. 

W  trzech  miejscach  po  dokładnym  rozeznaniu  wydano  dary 
faktycznie potrzebującym. Z okien autobusu obserwowano ogrom 
zniszczeń. Pracował już ciężki sprzęt, jednak nie wszystkie drogi 
były przejezdne. Bardzo dużo szkód jest w gospodarstwach. Część 
domów nie nadaje się do zamieszkania. Komuś woda zabrała cały 
miał,  który  przywiózł  do  opalania  zimą.  Budzów  to gmina  gór
ska. Z  niedowierzaniem  patrzono  na płynący  przez nią  strumyk, 
który  zmienił  się rwąca rzekę niosącą  zniszczenie. 
 Z tego co widziałam, głowę daję, że jeżeli darów nie wręczy się 
osobiście, to jest  mala szansa, że trafią do najbardziej  potrzebu
jących   twierdzi  M. Tomiczek.    Trzeba jechać  do  konkretnych 
miejsc,  do  ludzi.  My  zrobiliśmy  to  w  ten sposób,  że  jeżeli  była 
osoba, która dała dary, to ona sama decydowała komu je  przeka
zać. Wydaje mi się, że nasza pomoc  trafiła do  faktycznie  potrze
bujących. Tam gdzie dotarliśmy  zachowanie  ludzi  było  zupełnie 
inne niż pod Urzędem Gminy. Nie domagali się pomocy, byli na
wet  skrępowani.  Przyjmowali  wszystko  z  wdzięcznością.  Były 
łzy w oczach. Byliśmy  tam pięć tygodni  po powodzi  i ci  poszko
dowani  już się otrząsnęli  z szoku, pracują  przy  usuwaniu  szkód. 
Ludzie otrząsnęli się. Bardzo cieszono się z przywiezionych ziem
niaków, zboża. 

Nawiązano znajomości, już  teraz jest  organizowany  kolejny 
transport darów.  Pytano czego dotknięci  powodzią  najbardziej 
potrzebują.  Będzie  to  zboże  na jesienne  zasiewy  od  rolników 
z Lipowca.  Wojsła w  Sucht a 

Gazeta  Ustrońska  7 



MARKETING WYBORCZY 
Marketing to pojęcie dzisiaj nader modne i powszechnie stoso

wane. Marketing polityczny jest odmianą marketingu ekonomicz
nego (komercyjnego).  Jego zasady stosowane są głównie  do ce
lów reklamy politycznej  lub służą kształtowaniu wizerunków (ima
ge)  polityków.  Polityk,  który  dzisiaj  nie sprosta  wymaganiom 
mediów: prasy, radia, a nade wszystko telewizji  nie ma szans za
istnienia  na rynku  wyborczym.  Przykład  ostatnich  wyborów  pre
zydenckich w USA  pokazuje, że tak zwana medialność  kandyda
tów, z powodu często nieistotnych  dla wyborców  różnic  progra
mów, w decydujący  sposób  definiuje  poparcie  tych,  którzy wy
bierają.  Udane  elekcje  Aleksandra  Kwaśniewskiego  maja  rów
nież swoje źródło, choć nie jedyne, w umiejętnym  wprowadzeniu 
do kampanii wyborczej  instrumentarium  marketingu  polityczne
go i konsekwentnym  kreowaniu wizerunku  kandydata  jako  poli
tyka nowoczesnego  i skutecznego. 

Realizowanie  celu  marketingu  politycznego  jest  złożone, bo
wiem  kandydat  powinien  najpierw  uzyskać  maksimum  informa
cji o potencjalnym segmencie swoich wyborców  (grupie  docelo
wej), w myśl  założeń, że wszelka działalność  marketingowa  za
czyna się od  badań  rynku.  Następnie  wzbudzić  zainteresowanie 
czyli zaistnieć w świadomości wyborcy, co powinno przejść przez 
fazę  zaufania,  wiary  i  pewności,  że zrealizuje  to co proponuje 
przed  wyborami.  Obietnice  wyborcze  mają  bowiem  charakter 
swoistej  usługi politycznej.  Realizowane są po fakcie  ich  „kupie
nia" przez wyborców. Dokonując wyboru kandydata „kupuje  się" 
jego programowe obietnice przedwyborcze niejako „w ciemno". 

Należy  podkreślić,  że organizacja  kampanii  wyborczych  jest 
nieporównanie  bardziej  złożona i skomplikowana niż  komercyj
nej kampanii reklamowej. Obejmuje ona między innymi takie dzia
łania jak: 1. Powołanie  sztabu wyborczego; 2. Opracowanie  pro
gramu  wyborczego  w tym logo  i  misji  (hasła  wyborczego); 3. 
Opracowanie  organizacji  przebiegu  kampanii  wyborczej  (reali
zowanej  własnymi  siłami  lub zleconej  agencji  reklamowej); 4. 
Zbieranie  funduszy; 5. Rekrutacja dużej  liczby  wolontariuszy 
i  koordynacja  ich działań; 6. Osobisty kontakt z „publicznością" 
(grupami  docelowymi  wyborców)  przez  udział  w zebraniach, 
imprezach spotkaniach; 7. Zaplanowanie  różnorodnych  wystą
pień  kandydata;  8. Produkcja  i dystrybucja  materiałów  promo
cyjnych:  afiszów,  ulotek,  wizytówek,  „reklamówek",  gadżetów, 
itp; 9. Kontakty ze środkami masowego przekazu w celu  „nagło
śnienia" kandydata;  10. Monitorowanie działalności konkurencyj
nych kandydatów;  11. Stała ocena efektywności kampanii i szybka 
reakcja na pojawiające się problemy. 

Przebieg i skuteczność kampanii politycznej  kontroluje się ko
rzystając  z badań  opinii  publicznej,  mierząc  m.in.  poziom po

parcia i zaufania dla kandydatów. Należy jednak pamiętać o moż
liwości  manipulacji  wyborcami, jeśli  partia zamawia  i  finansuje 
badania w spolegliwym dla siebie ośrodku badawczym, a następ
nie  podaje je publicznie  jako  wiarygodne.  Przykładem  z ostat
nich dni dotyczącym  wiarygodności  firm  analizy  rynku  wybor
czego  jest  organizacja  tzw.  prawyborów.  Powierzono  je  mało 
znanej, jednoosobowej  firmie  działającej  na zasadzie zleceń or
ganizacji  i opracowania wyników  badań. Rodzi się więc  pytanie, 
dlaczego  upubliczniono  wyniki,  skoro  fachowcy  z branży  mieli 
tyle  uwag do wiarygodności  firmy  i metodologi i  badań. 

W  zależności  od wyników  badań opinii  publicznej  stosuje się 
wiele  strategii.  Powszechniejsza jest  praktyka  dostarczania wy
borcom  negatywnych  informacji dotyczących kandydatów  partii 
przeciwnych,  często uproszczonych  i  stereotypowych. 

W  tym miejscu należy wspomnieć o znaczącym, chociażjakoś 
niezauważalnym w teorii marketingu politycznego, a może  tylko 
przemilczanym  ośrodku opiniotwórczym  dla wyborcy, jakimi są 
kościoły  i związki  wyznaniowe.  Uwzględnianie  przez  kandyda
tów  opcji  religijnych  wyborców  jest   jak  wykazała  praktyka 
ważne.  Wyborcy  mogą  i reagują  często  nie  na programy, ale na 
przynależność  kandydata do  ich  kościoła. 

Jak  stwierdziliśmy  wyżej  usługę  idei  wyborczych  kandydata 
wyborca „kupuje" wcześniej niż  ją „skonsumuje". Nastąpi to bo
wiem po wyborach w wyniku działań wybranego  parlamentarzy
sty.  Dlatego  należy  wyeksponować  etyczny  aspekt  stosowania 
technik  promocji (propagandy) wyborczej, bowiem i tu  jak w re
klamie komercyjnej wykorzystuje się środki manipulacji  wybor
cą.  Przykładem  może  być  prosta  technika  posługiwania  się ste
reotypami,  polegająca  na wykorzystywaniu  nastawień  grupo
wych,  zbiorowych  wyobrażeń o innych  np.  określenia  „postko
munista", „solidaruch", czy technika globalnego ataku, polegają
ca  na doborze  dosadnych  argumentów  w celu  zmiany  struktury 
świadomości wyborców poprzez przykładowe twierdzenie o zruj
nowaniu kraju za rządów PRL, partackiej  realizacji reform przez 
rząd Jerzego  Buzka, czy totalnego  uzależnienia  się Polski,  roli 
wasala w wyniku  wstąpienia do Unii  Europejskiej. 

Tadeusz  Kotarbiński,  znakomity  filozof  i twórca  prakseologii 
  teorii sprawnego działania, postawił  pytanie, czy postępowanie 
idealne z punktu  widzenia  techniki  czynu  musi  być  tym  samym 
nikczemne z punktu widzenia etyki? Stwierdził, że istnienie chwy
tów  i forteli  nie oznacza jeszcze namawiania do  ich  stosowania. 
Pisał:  „ Trzeba znać  niegodne  chwyty,  aby móc z nich  rezygno
wać umyślnie.  Energia  każe dobierać  środki  do powziętego  celu 
jak  najskuteczniejsze,  honor  zaś każe zrzekać  się  celów, do któ
rych  prowadzić  mogą  tylko  środki  nędzne. Ale prawdą  jest  skąd
inąd,  że dopuszczalność  etyczna określonych  środków  zależy i od 
tego, o co się walczy,  i od tego,  czym się jest  wśród  walki  zagro
żonym ".  Henry k  Ada m  Słaby 

PROTESTUJEMY 
Całym  światem  wstrząsnęła  tragedia,  która  wydarzyła  się we 

wtorek  11.09.2001  r. Około  godz.  8.15  czasu  amerykańskiego 
pierwszy  samolot  uderza w World Trade Center w Nowym  Jor
ku.  Niedługo  potem  drugi  samolot  uderza w bliźniaczą  wieżę. 
Około godz.  10.00 czasu amerykańskiego  trzeci samolot  uderza 
w  Pentagon. Jakiś czas później w pobliżu  letniej  rezydencji  pre
zydenta  rozbija  się następny  samolot.  Takie  sceny  mieszkańcy 
Stanów  Zjednoczonych  widzieli  tylko w kinie,  ale  tym  razem te 
straszne sceny rozgrywały się naprawdę. Nieznani terroryści z nie
zwykłą precyzją po kolei atakowali  uprowadzonymi  samolotami 
pasażerskimi  najważniejsze  obiekty  w USA.  Prezydent  George 
Bush zapowiada  bezlitosne  polowanie  na terrorystów  na  całym 
świecie.  Amerykanie  podejrzewają,  że za zamachami  stoi  Osa
ma bin Laden. Tragedia nie była by tak straszna w skutkach, gdy
by  nie  to, że  terroryści  zaatakowali  zwykłymi  pasażerskimi sa
molotami.  Ameryka  ma  wiele  statków,  samolotów  i broni,  lecz 
mimo to nie udało się powstrzymać  tragedii. 

Chcemy zaprotestować  przeciw  terrorowi  i wszystkim  fanaty
zmom na tle nie tylko religijnym. Nie pozwólmy, aby coś takiego 
się powtórzyło.  Przeciwdziałajmy  terrorowi! 

Mart a  Kohut ,  Katarzyn a  Tyrna ,  Natali a  Szklorz , 
Zuzann a  Kamycka ,  Aleksande r  Poniatowsk i 
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PROMUJĄ  SIĘ 
Aż pięć osób z Ustronia kandyduje do Sejmu:  Marzen a Szczot 

ka  (Unia  Wolności),  Andrze j  Geor g  (Platforma  Obywatelska), 
Adam Miśkiewic z (Polska Unia Gospodarcza),  Karo l Niemczy k 
(Polskie  Stronnictwo  Ludowe),  Piot r  Pruchnia k  (Liga  Rodzin 
Polskich),  Jan  Szwarc  (Sojusz  Lewicy  DemokratycznejUnia 
Pracy).  Kampania  wyborcza  w naszym  mieście  przebiega  bar
dzo spokojnie, ale też nie wszyscy  kandydaci  zabiegają o to, by 
dać się poznać wyborcom. Najbardziej w oczy  rzucają się plaka
ty.  Specjalnie  wystawione  na wybory  tablice  ogłoszeń  nie są w 
stanie pomieścić  wszystkich  chętnych,  więc  czasami  zdarza się, 
że jeden kandydat zalepia plakaty drugiego. Dominuje kolor  nie
bieski  (SLDUP,  PO, UW)  i zielony  (PSL).  Aby  zwrócić  uwagę 
wyborców  niektórzy  kandydaci  wyłamują  się z tego  szablonu, 
np. jeden z nich ma plakat  żółty. 

Kandydaci  zwracają  się  również  do wyborców  bezpośrednio. 
Najchętniej  pokazują się na imprezach masowych, gdzie  zazwy
czaj  wręczają  ulotki.  Ciekawsze  inicjatywy  to słoneczny  ogró
dek, który zamierza zorganizować  M. Szczotka odwołująca się w 
swej  kampani do elektoratu  kobiecego,  czy  odnoszenie z targo
wiska paniom  siatek do domu przez A. Georga. Co prawda  zło
śliwi  zamierzali  pognębić  kandydata  PO zapowiadając  kupno 
całych worków  kartofli, chyba jednak  się na to nie  zdecydowali. 
Z jednej  strony  są to koszty, z drugiej, nie wypada dla żartu  nie

potrzebnie  męczyć  człowieka.  W ogóle  kampania A. Georga to 
kilka  interesujących pomysłów  na wabienie  elektoratu. 

Dwa typowe spotkania przedwyborcze zorganizowały PSL i SLD. 
O  przedwyborczej  wizycie szefa PSL Jarosława  Kalinowskiego, 
któiy  prezentował w Ustroniu kandydata K. Niemczyka już pisa
liśmy.  10 września w Prażakówce odbyło się spotkanie  przedwy
borcze J. Szwarca.  Przybyło  ponad  70 osób, głównie  zwolenni
ków  SLDUP.  Kandydat  przedstawiał  program,  widzowie  nato
miast pytali jak  po dostaniu się do Sejmu będzie rozliczał  i karał 
obecnie rządzących. Wskazuje to na pojawienie się w łonie  SLD 
dość silnego nurtu rozliczeniowego.  Sam kandydat  tonował  nie
które  wystąpienia,  nie był tak jednoznaczny  w krytyce  czterech 
reform jak niektórzy  dyskutanci,  wzywał  też do głosowania na 
ludzi,  których  znamy.  Inni  kandydaci  nie organizowali  spotkań, 
wychodząc  zapewne z założenia,  że przychodzą  na nie tylko lu
dzie, którzy  są zdecydowani  glosować  na kandydata  organizują
cego  spotkanie. 

W  sumie  mamy w naszym  okręgu  wyborczym  151  kandyda
tów.  W większości  są to dla nas  wyborców  zupełnie  nieznane 
osoby. Wyborcy z żywieckiego  nie znają kandydatów z pszczyń
skiego, ci z pszczyńskiego nie znają kandydatów z cieszyńskiego 
itd.  Proporcjonalna  ordynacja  wyborcza  sprawia, że to centrale 
partyjne decydują o składzie parlamentu, a nie wyborcy.  Można 
się temu chociaż w ograniczony  sposób przeciwstawić  stawiając 
krzyżyk przy wybranym wcześniej kandydacie, nie zaś przy pierw
szym nazwisku  na danej  liście wyborczej.  Wojsła w  Suclit a 

Przy piłce J. Szalbot.  Fot. W. Suclita 

dzi  piłkarze  Beskidu  grają jak  starzy  rutyniarze.  Bronią  się, ale 
też wyprowadzają  groźne  ataki.  Dopiero w 87 min.  bramkę dla 
Kuźni  zdobywa  Piot r  Husar .  Gdy w 90 min. sędzia dolicza  trzy 
minuty, zawodnikom Skoczowa puszczają nerwy. Bronią się jednak 
z determinacją, a ataki  Kuźni  są zbyt chaotyczne by mogły w tym 
meczu coś zmienić. 

Po meczu  powiedzieli: 
Trener  Beskidu Tadeus z  Malerz :  Do meczu z Kuźnią  pode

szliśmy z respektem.  Samo spotkanie  było  dobre, zacięte,  typo
wa  walka  o punkty.  Moi zawodnicy  to bezpośrednie  zaplecze 
pierwszej  drużyny, w większości  młodzi,  którzy  potrafili  wyko
rzystać  błędy przeciwnika,  bo sam mecz był  wyrównany. 

Trener Kuźni  Piot r  Krupa : 
 Nadal mamy kłopoty  ze sku
tecznością.  Powtarzam  to już 
któryś  raz z rzędu,  pracujemy 
nad  tym,  niestety  niewiele się 
zmienia. W tym spotkaniu po
winniśmy prowadzić po pierw
szej  połowie, a wtedy  końco
wy wynik  byłby  inny. Niestety 
nic  nie strzeliliśmy, a po  błę
dzie  bramkarza  straciliśmy 
gola. Bramkarz powinien przez 
cały  mecz  być  skoncentrowa
ny i prawidłowo reagować bez 
względu na to, czy boisko jest 
suche, czy mokre.  ^  ^ 

1.  Zabrzeg  21  3311 
2.  Czaniec  21  218 
3.  Skoczów 11  19  2316 
4.  Kuźnia  17  199 
5.  Bestwina  14  1811 
6.  Śrubiarnia  14  1310 
7.  Kobiemice  11  1310 
8.  Porąbka  10  1213 
9.  Chybie  9  1917 
10. Kozy  8  1013 
11. Góral l i  8  1218 
12. Czechowice  7  1324 
13. Zebrzydowice  7  1124 
14. Milówka  6  1416 
15. Kończyce  5  1424 
16. Wieprz  4  930 

NIESKUTECZN I 
Beskid  Skoczów  LI   Kuźni a  Ustroń  2:1  (0:0) 

Dość  przeciętnie  wypadli  piłkarze  Kuźni w konfrontacji z re
zerwami  Beskidu  Skoczów  w meczu  ligi  okręgowej.  Pierwsza 
drużyna Beskidu gra o klasę wyżej. Przed meczem obawiano się, 
że Skoczów na konfrontację z Kuźnią  wystawi  nieco  wzmocnio
ny skład. Tak się nic stało. W Beskidzie grały autentyczne  rezer
wy, a w ogóle jest  to bardzo młoda drużyna. Poza trzema zawod
nikami, reszta to juniorzy  lub zawodnicy, którzy juniorami  byli w 
ubiegłym sezonie. Bardzo dobrze to świadczy o pracy z młodzie
żą w Beskidzie. Niestety nie da się tego powiedzieć o pracy z mło
dymi piłkarzami w Kuźni. 

Mecz  rozpoczął  się przewagą  naszej drużyny,  która  praktycz
nie  cały  czas atakowała,  niestety  bez wyraźnych  efektów.  Sko
czowianie kontratakowali,  a co najważniejsze próbowali  zdobyć 
bramkę.  Nasi  albo  strzelali  obok, albo  tracili  piłkę  przed  polem 
karnym.  Boisko  było  mokre,  padał  deszcz, a tylko  Micha ł Ko 
twic a decydował  się na strzały z dystansu. Strzelali za to zawod
nicy  Beskidu.  Już w pierwszej  polowie po rzucie wolnym z po
nad 30 m piłka  trafia w poprzeczkę  bramki  Kuźni.  Nasz  bram
karz ugrzązł w biocie i tylko obserwował  lot piłki.  Podobna sytu
acja wydarzyła  się w drugiej  polowie. W 59  min.  zawodnik Be
skidu strzela z około 40 m i piłka  spokojnie  leci, a w tym  czasie 
nasz bramkarz walczy z biotem. Ślizga się i w efekcie patrzy  jak 
piłka  wpada do siatki.  Po stracie  gola  Kuźnia  atakuje  jeszcze 
większą  ilością zawodników  i naraża się na kolejne kontry. Jed
na z nich jest skuteczna. Przy dwubramkowym prowadzeniu  mło

M.  Marianek  i M. Kotwica przejmują  piłkę.  Fot. W. Suclita 
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CO  NAS  CZEKA 

Na peryferiach wyborcza kultura...  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNEI 
Angielski  profesjonalnie, skutecznie. 
8528294. 

Pomoc w nauce   klasy  początkowe. 
Teł. 8547137. 

Pracownika  do  biura  rachunkowego 
przyjmę, 'lei.  0600283442. 

Umeblowany pokój do wynajęcia pani 
lub studentce. Tcl.'8547137. 

Tanie komputery na raty. 
9 Listopada 3, 8545881. 

Widcorcjestracja cyfrowo. 
Tel. 8544357. 

Wszelkie tanie kredvty. 
9 Listopada 3,  8545881. 

Język  angielski   prey gotowanie  do 
matury,  FCI,  Advanced,  nauczanie 
dzieci młodszych. Tel. 8542866. 

Olej opałowy z Rafinerii Płock. Dosta
wa gratis. 
Tel. 0600753708, 8220093. 

Videofilmowanie. 
Tel. 8543827, 0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, teł. 
8544997. Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia. Zapraszamy. 

Pokój do wynajęcia. 
Teł. 8542922 po 18. 

Foto ekspres  odbiór  po kilku  minu
tach! Zdjęcia:  dowodowe   legityma
cyjne, paszportowe, na prawo jazdy, na 
identyfikatory  itp. Ustroń, ul. Daszyń
skiego 16 (w pasażu przy nocnym skle
pie „Hermes"), tcl. 0605239948. 

Nieruchomości  kupnosprzcdażza
mianawynajcm.  Przyjmowanie  ofert 
bezpłatnie. Biuro: Ustroń, ul. Cieszyń
ska 4. tcl. 8542332, 0606648507 

Matematyka. 8544930. 

.1. polski   korepetycje,  sprawdziany, 
matura;  indywidualnie,  grupowo  dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych; dojazd do 
zainteresowanych,  lei. 0504503336, 
(0prefiks) 32 2062225. 

Pomieszczenie  na działalność  gospo
darczą. Tcl. 8547011. 

Szukam pracy dorywczej. 
Teł. 8555167. 

Umeblowany pokój z kuchnią i lązien
ką wynajmę. Teł. 854 7011. 

Sprzedam pszenicę jarą. 
Tcl.  0600850182. 

Do 22 września apteka Na Zawodziu , ul. Sanatoryjna 7. 
Od 22 do 29 września apteka Manhatan , os. Manhatan. 
Przejęcie dyżuru następuje o godz. 9.00. 
Dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki. 

...w centrum wyborczy chaos. 
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Fot. W. Suchta 

www.ustronkultura.enter.nct.pl 
M U Z E U M  HUTNICTWA  I  KUŹNICTW A 
ul.  Hutnicza 3, teł.  8542996. 
Wystawy  stale: 

o i kuźnictwo Ustronia zc skansenem  przemysłowym 
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heezko 
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) ..Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa malarstwa l'. Jaworskiego  <kI 25.08. do 25.09. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy do piątku 9   14, 

w soboty 9   13.  niedziele  10   13. 

ODDZIA Ł  MUZEUM  „Zbior y  Mari i  Ska l ick ie j " 
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale i ekslibrisy z kolekcji Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle, muszle, skamieliny/, kolekcji 'I'. Gazurka i 11. Brzeziny 
Oddział  czynny:  we wtorki 9 18 , środy, czwartki 9  14, 

w piątki i soboty 913. 

M U Z E U M  REGIONALN E  „Star a  Zagroda " 
ul. Ogrodowa  I,  tel. 8543108. 
Muzeum  czynne:  od 917. 
— Stała wystawa etnograficzna i czasowa ekspozycja stroju cieszyńskiego. 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J  „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul. Blaszczyka  19, tcl. 8541100. Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J  „Zawodz ie " 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

BIUR O  PROMOCJ I  I WYSTA W  ARTYSTYCZNYC H 
Rynek 3A.  tcl.  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. 

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

MIEJSK I  DOM  KULTUR Y  „Prażakówka " 
ul. Daszyńskiego 28, tcl.  8542906. 

CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJ A  „Życ i e  i  Misja " 
ul. 3 Maja  14, tel. 854 45 22, fax 854  18 14 
 poniedziałki i środy:  godz.  15.00 do  17.00; 
piątki ,  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: 

—  Konwersacyjny  Klub Języka Angielskiego dla młodzieży. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
Klu b  Abstynent a  „RODZINA "   Ustroń, ul. Słoneczna 7 
poniedziałki, środy, piątki  17.00  20.00 
MITYNGI  ANONIMOWYC H  ALKOHOLIKÓ W   Ustroń, Słoneczna 7 
—  grupa AA  czwartek  17.30  19.30 
— grupa dla wspóluzależnionych wtorek  17.30  19.30 

KULTUR A 
30.09.  godz. 17.00 

SPORT 
22.09. 

22.09. 

23.09. 

godz. 16.00 

godz. 12.00 

godz. 11.30 

Koncert zespołu „Gorol"  z .Jabłonkowa 
w 5. rocznicę śmierci Oswalda  Szczurka 
 Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwo 

Rozgrywki o mistrzostwo  klasy  okręgowej 
KS Kuźnia Ustroń  Soła Kobiernice 
 stadion KS Kuźnia 
Mistrzostwa  Świata  Weteranów  w Biegach Górskich 
 start: Ustroń Dobka obok szkoły odstawowej 
Międzynarodowy  Marszobieg  na  Czantorię 
 start: obok dolnej stacji Kolei Linowej na Czantorię 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjn a 7 (baseny) , tel/fax  8541640 
Dziewczyny z drużyny   komedia  (12 lat) 
Stygmaty  'horror  (18 lat) 

20.09. 
20.09. 
2126.09. 
27.09. 
2126.09. 
27.09. 
Kino  premier 
20.09.  godz. 18.45 

godz. 17.00 
godz. 21.45 
godz. 18.45 
godz.  17.00 
godz. 20.30 
ijodz. 22.00 

Josie i kociaki   młodzieżowa komedia muz.  (15  lat) 
Josie i kociaki   młodzieżowa komedia muz.  (15  lat) 
Poranek kojota  komedia  (15 lat) 
Poranek kojota  komedia  (15  lal) 

Quo vadis  c  wwieści  //. Sienkiewicza 
u' reż. 'J. Kawalerowicza (12  1) 

27.09.  godz.  19.00  Quo vadis  adaptacja powieści  II. Sienkiewicza 
ii' reż. J. Kawalerowicza (12 1) 

SKLEP CAŁODOBOWĄ Jr\  É M J  1 Ł  Zakupy na  telefon! 
spożij uJczo  prze m y si o WyŹ  1 ŹM  f  W CENTRUM USTRONIA 
æ,3450 Ustroń T .  ^riorTfc  77  DOWÓZ GRATIS!!! 
ul.  3 Maja  2S  lei.  2ą  U o5ł}'t)0'IV  Honorujemy  karty  kredytowe! 

http://www.ustron-kultura.enter.nct.pl


WALK A W  DESZCZU 
Mokate Nieroilzim  : LK S Zabłocie 2:0  (1:0) 

W  niedzielę  16  września 
Nierodz im  podejmował na 
własnym boisku drużynę  zZa
błocia.  Przez  całe  spotkanie 
padał deszcz, co nie  ułatwiało 
gry.  Lepiej  na ciężkim  terenie 
radzili  sobie  piłkarze  Mokate 
i  to oni  stwarzali  więcej  sytu
acji  podbramkowych.  Dwu
krotnie minimalnie pudłuje  M. 
Legierski.  W  26  min.  pierw
szą  bramkę  zdobywa  bezpo
średnio  z rzutu  wolnego M. 
Cieślar. Równocześnie  bardzo 
dobrze  spisuje  się  bramkarz 
Nierodzimia  J.  Legierski.  Po 
zagraniu obrońcy Zabłocia  do 
własnego  bramkarza  nasi  pił
karze  mieli  nawet  rzut  wolny 
pośredni z l ini i  pola  bramko
wego, niestety silny  strzał  od

bija się od muru.  W drugiej po
łowie  gra się wyrównuje  a Za
błocie  k i lkakrotn ie  groźnie 
strzela,  co  jednak  bezbłędnie 
broni  J. Legierski.  Z  kolei 
strzał  M.  Cieślara z dystansu 
odbija się od poprzeczki.  Wy
nik  ustala  w  75  min.  K.  Waw
rzyczek, który wychodzi na po
zycję  sam  na  sam z bramka
rzem,  mija  go i spokojnie  kie
ruje piłkę do pustej bramki.  Do 
końca  spotkania  obie  drużyny 
starały  się atakować,  walczono 
z  pełnym  poświęceniem,  nie 
zważając na błoto  i deszcz. Gdy 
po  meczu  zawodnicy  schodzili 
do  szatni,  stroje  niektórych  do 
tego stopnia ociekały błotem, że 
trudno  było  rozróżnić,  którą 
drużynę  reprezentują. 

W  błocie o piłkę walczy J. Strach. 

wmmmmmmmm 

CENTRUM 
TRENINGOWE 

PAMIĘCI 
I  KONCENTRACJ I 

UWAGI 
ogłasza zapisy 

na kurs  wrześniowy 
dla dzieci i dorosłych 

LICZB A  MIEJS C 
OGRANICZON A 

  od 9% do 34% 
SIATKI ANTYINSEKTOWE ZA 50% CENY 

PARAPETY,  DRZWI WEW.  I  ZEW. 

Fot. W. Suchta 

Drużyna  Nierodzimia  wy
stąpiła w składzie:  Jarosła w 
Legierski ,  Jaku b  Kociołek , 
Jarosła w  Strach ,  Szymo n 
Holeksa ,  Sebastia n  Marhu 
la.  Piot r  Łuk a  (od  46  min. 
Krystia n  Wawrzyczek) ,  Jan 
Kiszą ,  Marci n  Cieślar ,  Ar 
kadius z  Madusiok ,  Marius z 
Legiersk i  (od  80  min.  Da
rius z  Kochanek ,  Sewery n 
Wojciechowski . 

Po  meczu  trener  Nierodzi
mia Tomas z Michala k  powie
dział: Ciężki mecz. Podejmo
waliśmy  trzecią drużynę w  ta
beli i postanowiliśmy  walczyć 

Tak zwane wejście na nogę. 

0  zwycięstwo.  Bardzo  ciężkie 
warunki  do  gry,  mówi  się,  że 
dla obu drużyn jednakowe, ale 
dla  nas  chyba  korzystniejsze 
gdyż  wiekowo  i wagowo  by
liśmy  drużyną  lżejszą.  Miało 
to  znaczenie  przede  wszyst
kim w pierwszej  połowie  gdy 
dość  drobny  Marcin  Cieślar 
potrafił  rozdzielać  piłki,  pro
wadzić grę. Tak więc w  pierw
szej  polowie  trochę  zmusili
śmy przeciwnika do biegania i 
wysiłku.  Wydawało  się, że nie 
powinni  być  groźni  po  prze
rwie.  Jednak  Zabłocie  to  dru
żyna mająca w  swym  składzie 
zawodników  doświadczonych 

1 widać było, że starają się opa
nować  środek  pola  i  przejąć 

Fot. W. Suchta 

inicjatywę.  W  części  im  to  się 
udało,  ale  nasz  bramkarz  spi
sywał się dziś rewelacyjnie, tak 
jak cała drużyna. Bardzo  solid
nie przepracowaliśmy zimę  i to 
obecnie  procentuje  (ws) 

1.  Kaczyce  16  246 
2.  Pogwizdów  16  188 
3.  Brenna  13  1812 
4.  Górki  12  1510 
5.  Nierodzim  11  1410 
6.  Zabłocie  U  1111 
7.  Wisła  11  1418 
8.  Strumień  9  1512 
9.  Simoradz  9  913 
10. Puńców  7  1219 
11.  Istebna  7  817 
12. Drogomyśl  7  920 
13. Pogórze  4  812 
14. Kończyce  2  714 

Powietrzny  pojedynek.  Fot. W. Suchta 

fTf?rrrrr r 
Ogrodnictw o 

MUSZER 
Ustro ń  Nierodzi m 

cii . Wie jsk a  19 
tel .  854 74 78 

Centru m  Edukacj i 

dl a  dzieci ,  młodzież y  i  dorosłyc h 
ora z  przygotowując e  do  matur y 
małe grupy, doświadczeni  lektorzy 

P R O M O C J A  £55 
do  25  września  miesięcz

na  rata za kurs  100  zł 
  codziennie 

od  16  30 do  18 30 
Ustroń ,  ul .  R Stalmach a 9 

tel .  854  20  76,  O  609  190  887 

Gabinet  SioMAroloqiczNy  \ 

 IeczenIe i usuwANiE zębów 
W ZNiECZulENiU  MiEjSCOWyM 
 pttrgy zaI<res usiuc, pROTETyczNycli: | 
pnoTEzy,  koRONy, 
Mosiy porceIanowe 

E USUWANE 
kAMiENiA NAZębNEqO 

Ustroń,  ul.  MiłA  IA 
Tel.  8 5 4 ' 5 2 ' 8 9 ,  0 5 0 I ' 5 0 J ' I 4 4  I 

CzyNNy w ŚRody od  I 8 do 20  J 

G a z e ta  U s t r o ń s ka  11 



Ten  jechał  bez rejestracji.  Fot.  W.  Suchta 

R A J D O W E  HARC E 
 Śmieci , wydeptan e  pola , bra k  informacji ,  poniszczon e  elek 
tryczn e pasterz e  wspominają  mieszkańcy  Lipowca ostatni  Rajd 
Wisły. Tak źle przygotowanej  imprezy od roku nie było w  powie
cie  czyli  od  czasu  ostatniego  Rajdu  Wisły.  Przed  rokiem  zginął 
człowiek,  teraz szczęśliwie obyło się bez śmiertelnego  wypadku, 
choć  są  ranni.  Władze  powiatowe  wydały  zezwolenie  na  rajd, 
najprawdopodobniej  nie wymagając od organizatorów  odpowied
nich  zabezpieczeń.  Katowicki  „Sport"  tak  opisuje  wypadek,  w 
którym ranni zostali dwaj  kibice:  „ Kuzaj, jadący  z  niesprawnymi 
hamulcami,  nie zdulal  skręcić  w lewo  na skrzyżowaniu.  " To zna
czy, że rajdowcy  mogą jeździć  bez hamulców,  gdy  normalnemy 
kierowca  takiego pojazdu nie zarejestruje.  Można  przypuszczać, 
że część  maszyn  rajdowych  badań  technicznych  nie  miała,  gdyż 
niektóre  poruszały  się, w  tym  po  drogach  publicznych,  bez  nu
merów  rejestracyjnych.  Wszystkiemu  sennie  przyglądali  się  po
licjanci,  którzy  byli jedynymi  osobami  zabezpieczającymi  trasę. 

Pierwszy  odcinek  specjalny  odwołano,  gdyż  przyszło  za dużo 
ludzi.  To w  końcu dla  kogo  te  rajdy  się organizuje?  A  wiadomo 
było,  że  zjawi  się  sporo  kibiców,  by  dopingować  miejscowego 
rajdowca a równocześnie jednego z najlepszych w  Polsce,  Łuka 
sza Sztukę . Niestety  nasz  faworyt  wpadł  na drzewo  na jednym  z 
ostatnich odcinków  specjalnych. 

Mieszkańcy  Lipowca  nie  mają  nic  przeciwko  rajdom.  Sami 
chętnie  obserwują  co  się  dzieje  na  odcinku  specjalnym  biegną
cym przez  ich dzielnicę. Ale  imprezy  trzeba organizować  w  spo
sób cywilizowany  i muszą  to  robić  ludzie  kompetentni.  (ws) 

Downa żech nie pisała,  bo przecą fórtjakosipiloba.  Na/e 
chcialach  Wóm lopisać  mojóm przocielke,  co doista  sama 
siebie  unieszczyńśliwio,  a zdo misie,  że takich  ludzi je  moc 
na  świecie. 

Tóż dzisio  niejednymu jako  to prawióm  sie nie  przelywo 
i  ponikiery  liczy  kożdy  grosz.  Rozumiytn  to  i sama  tak 
robiym,  nale  co  moja  przocielka  wyprawio  z  tóm 
loszczyndnościóm,  to przechodzi  ludzki pojynci.  Koi de go 
dnia lod rana goni do „Savi"  abo „Sesamu  ", a teraz jeszcze 
do tej „  Szpary  " w Hermanicach  porównuje  cyny, kaj idzie 
co kupić  w promocyji,  kaj je  co lacniejszego  to  kupuje. 

Dlo 50 groszy  loszczyndności  poradzi  sie smyczyć  pore 
kilomentów  z towarym.  Doista zdo misie,  że  najbiydniejszo 
ni ma  je  to taki typowe emerycki  malżyństwo.  Łobo  robili, 
lóż majom dwie emerytury.  Ale  łona szporuje,  kożdy  grosz 
na ksiónżeczke  zanosi,  coby  rosły procynty.  Zdo mi sie,  że 
ta  łoszczyndność,  to  mi  ma  konieczność,  ale  taki 
przyzwyczajyni  do  skómpstwa. 

Ponikiedy  przijdzie  do  mnie  i dziwi  sie,  że  dóma  jymy 
masło jak  przeca  margaryna je  łacniejszo.  Łóna  szporuje 
na wszyckim na czym może, a jej  i syn kurzijyny  „  Mai bora  " 
i też może być, bo cóż na to poradzi?  Helynka 

MIĘDZYZAKŁADOW A  SPÓŁDZIELCZ A  KAS A 
OSZCZĘDNOŚCIOWOKREDYTOW A  w  PAWŁOWICAC H 
z a p r a s z a  wszys t k i c h  d o  k o r z y s t a n i a  z  naszyc h  usłu g 

I
  Bezp ieczeńs two  z ł ożonych  p r zez  naszych  c z ł o n k ó w  d e p o z y t ó w  z a p e w n i a  Towarzys two  Ubez

p ieczeń  W z a j e m n y c h  Spó łdz ie lczych  Kas  Oszczędnośc iowo   K r e d y t o w y c h  TUW  SKOK  o raz  Fun
dusz  S t a b i l i z a c y j ny  K ra jowe j  SKÓK  dba ją  o nasze  oszczędnośc i .   Ubezp ieczen ie  d e p o z y t ó w 
o r a z  Fundusz  S tab i l i zacy jny  K ra jowe j  Spó łdz ie lcze j  Kasy  Oszczędnośc iowo   K r e d y t o w e j  t w o r z ą c 
r a z e m  p r o g r a m  Ochrony  D e p o z y t ó w  g w a r a n t u j e  oszczędnośc iom  z g r o m a d z o n y m  p rzez  cz łon
k ó w  MSKOK  zabezp ieczen ie  i den tyczne  d o  p o s i a d a n y c h  p r z e z  b a n k i .   Ubezp ieczen ie  d e p o z y 
t ó w  z a p e w n i a  w y p ł a t ę  z g r o m a d z o n y c h  oszczędności  d o  k w o t y  s tanow iące j  r ównowar tość  k w o t y 
1 5 . 0 0 0 , 0 0  EURO.   W  o d r ó ż n i e n i u  do  u r e a u l o w a ń  do t yczących  b a n k ó w ,  k a ż d y  tys iąc  w  r a m a c h 
te j  k w o t y  w y p ł a c a n y  będz ie  p r zez  TUW  SKOK w  1 0 0 % .

  Szczegółowych informacji  udzielamy:  P a w ł o w i c e  u l .  K r u c z a  2 0  t e l .  4 7 2 1 8 0 3 ;  S k o 
c z ó w  u l .  S t a l m a c h a  2 4 c  te l .  8 5 3 3 4 8 8 ;  S k o c z ó w  u l .  G ó r e c k a  te l .  8 5 3 8 4 6 6 0 ;  U s t r o ń  os. 
C e n t r u m  b l o k  n r 3  te l .  8 5 4 2 0 5 0 ;  C ieszyn  u l .  W ę q i e l n a  1 t e l .  8 5 8 0 9 4 9 . 

MMMHanMMMNMMWBBM^^ 

POZIOMO:  1) ciężarówka polska. 4)  leśny duszek, 6)  upi
nany na głowie,  8)  pieśń operowa,  9)  cięgi,  lanie,  10)  ziem
niakożerca,  I I )  kuzynka katody, 12) telewizyjne okienka, 13) 
syropu  i lekarstwa mieszanka.  14) sąsiad Iranu.  15) ośrodek 
przygotowań olimpijskich,  16) członek subkultury,  17) wiel
ki szach perski,  18) czeskie „tak",  19) królowa włoszczyzny, 
20)  rzeka i jezioro  australijskie. 
PIONOWO:  I) państwowa dotacja, 2) artystyczne zajęcie, 3) 
kraczą przeraźliwie, 4) przebieralnia aktorów, 5) hotel dla kie
rowców, 6)  skróty  wykładów,  7)  bicic  braw,  11) pamiątka po 
rozcięciu skóry (wspak).  13) rodzaj umowy,  14) imię rosyjskie. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól ozna
czonych  liczbami  w  dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  hasła 
mija 28 września. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  z  nr  35 
K O N I E C  W A K A C J I 

Nagrodę30 zł otrzymuje M A Ł G O R Z A T A  WAINTULOK 
z Ustronia, os. Manhatan  10/12. Zapraszamy do redakcji. 

KRZYZOWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 

GAZETA   A 
U S T R O M A 
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