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X  Sesj a  Rady  Miejskie j 

0  handl u  i przestępczośc i 
W  ostatnim  dniu  listopada 

w ustrońskim  Ratuszu,  odbyła  się 
kolejna  sesja  Rady  Miejskiej.  Te
matem  wiodącym  była  ocena  sta
nu  bezpieczeństwa  i  porządku 
w  mieście  oraz  rozwój  handlu 
i  usług.  W  obradach  uczestniczył 
komendant  Rejonowej  Komendy 
Policji  w  Cieszynie  podkomisarz 
Mirosław Wij a  i szef  ustrońskiego 
komisariatu  Policji Piotr  Gawłow
ski.  Dzięki  temu  radni  otrzymali 
wyczerpujące  informacje  o  prze
stępczości  i łamaniu pofżądku pu
blicznego  w mieście.  Dyskutowa
no  o  powołaniu  Policji  Lokalnej 
i Straży  Miejskiej.  Wszystkie  wy
mienione  kwestie  nie  napawają 
zbytnim  optymizmem.  Punktem 
wyjścia  są  duże  braki  kadrowe 
w  Policji,  z  którymi  wiąże  się 
większość  występujących  proble
mów.  Pozostaje nadzieja,  że  poli
cjantów  przybędzie.  Wówczas 
podjęte zostaną  konkretne  działa
nia.  Do  tej  tematyki  powrócimy 
szerzej  wkrótce. 

W dyskusji o  ustrońskim  hand
lu  i usługach  pojawił  się  problem 
kiosków. Gdzie je można  stawiać, 
jakie  mają  być,  na  ile  miasto  po
winno się wtrącać do  rodzaju  pro
wadzonego  handlu?  Na  pewno 
małe pawilony  hadlowe  powstaną 
przy placu  targowym.  Inne  miejs
ca  ma  w  krótkim  czasie  wskazać 
Zarząd  Miasta  —  szkoda  ucieka
jących złotówek. Opieszałość  mo
że  zniechęcić  handlujących,  któ
rych  przechwyci  Wisła  lub  Sko
czów. Niezbędne są działania  szy
bkie — podkreślono,  ale  i rozsąd
ne,  by  nic  dopuśc ić  do  zagracenia 
Ustronia  byle  budkami. 

W  dalszej  części  obrad  m.in. 
podjęto  uchwałę  o  zorganizowa
niu  i  przeprowadzeniu  wyborów 
do  Zarządów  Dzielnic  (Osiedli). 
Powinny zostać zakończone do  15 
lutego  przyszłego  roku. 

O pracach Zarządu  poinformo
wał  zast.  burmistrza  Tadeusz  Du
da.  Przyjęto  na  konto  miasta  ba

sen  i  punkt  informacji  turystycz
nej  „Czantorii".  Rozpoczęto  lik
widację  Zakładu  Remonto
woBudowlanego.  Ponadto  pod
jęto  uchwałę  o  zaktualizowaniu 
listy  obiektów  zabytkowych 
w  mieście. 

Na  wniosek  burmistrza  Andrze
ja  Georga,  radni  podjęli  uchwały 
w  sprawie  powołania  dwóch  Gos
podarstw  pomocniczych,  które 
zajmą  się  prowadzeniem  kolei  li
nowej  i  wyciągu  narciarskiego  na 
Czantorię  oraz  Ośrodka  Wypo
czynkowoTurystycznego  „Groń" 
w  Polanie. 

W  interpelacjach  poruszono 
m.in.  problem  komunikacji  auto
busowej  do  Dobki  i  Zawodzia, 
telefonizacji poszczególnych  dzie
lnic,  stawianych  bez  zezwolenia 
tablic  i szyldów  reklamowych. 

Sesję  prowadził  przewodniczą
cy  Rady  Miejskiej  Zygmunt  Bia
łas. 

Następna  sesja  odbędzie  się  14 
grudnia  br.,  a  wypełni  ją  głównie 
problematyka  ochrony  środowis
ka,  zdrowia  oraz  budownictwa. 

(mrc) 

Rada 
w  kompleci e 
W  okręgu  wyborczym  nr  10 

odbyły  się  25  listopada  wybory 
uzupełniające  do  Rady  Miejskiej 
w  Ustroniu.  Wyborcy  poparli  je
dynego  kandydata  Jana  Drozda, 
który  tym  samym  otrzymał  man
dat  radnego. 

Jan  Drózd  (PSL)  ma  28  lat, 
mieszka  w  Hermanicach  i tu  pro
wadzi  własne  gospodarstwo  rol
ne.  Był  radnym  w  poprzedniej 
kadencji. 

Na  sesji  Rady  Miejskiej w  dniu 
30  listopada  złożył  uroczyste  ślu
bowanie,  wchodząc  w  skład  Ra
dy.  (mrc) 

Fot.  Zb.  Niemiec 

WYBORY  PREZYDENCKIE 
25  listopada  w całym  kraju  odbyły  się wybory  prezydenckie.  Wyniki 

pierwszej tury  są już znane. Odnotowujemy jak  głosowano  w  Ustroniu. 
Tadeusz  Mazowiecki  otrzymał  31,0%  głosów,  Stanisław  Tymiński 
—  25%,  Lech  Wałęsa  —  23,9%,  Włodzimierz  Cimoszewicz  —  12,1%, 
Roman  Bartoszcze  —  3,6%,  Leszek  Moczulski  —  2,6%.  Głosowało 
66,35%  wyborców. 

W  rejonie cieszyńskim  zwyciężył  St. Tymiński.  Druga  tura  wyborów 
odbędzie się w najbliższą  niedzielę 9 grudnia. Głosujemy w tych  samych 
lokalach  wyborczych,  które  będą  czynne  w  godz.  6—20. 

(mrc) 

O  przysz łoś ć 

Domu  Europejskieg o  Ustro ń 
Dom  Europejski  Ustroń  został  zarejestrowany  w  listopadzie  1989 

w FI ME  i jest  dotychczas jedyną  w Polsce  instytucją  tego  typu,  będącą 
częścią  europejskiej  struktury  domów  europejskich. 

Dom  Europejski  Ustroń  ma  swoją  siedzibę  w  domu  wczasowym, 
który  wymaga  nakładów  na  adaptację  i  stosowną  rozbudowę.  W  ra
mach  DEU  prowadzić  pragniemy  działalność  oświatowowychowaw
czą  z zapleczem  bibliotecznym  i pracowniami  czytelniczymi.  W  ramach 
schroniska  młodzieżowego,  planujemy  zorganizowanie  europejskich 
grup  seminaryjnych  i  językowych. 

Jedną z podstawowych  specjalizacji DEU jest problematyka  niemiec
ka,  w  tym  celu  powołaliśmy  Centrum  PolskaNiemcy.  Odbyło  się  już 
kilk a  imprez  zorganizowanch  wspólnie  z  Niemcami  w  RFN  i  Polsce, 
m.in.  w  Leck,  Bad  Marienberg,  Lipsku  i  Tübingen. 

Uprzejmie  prosimy  o  włączenie  naszej  instytucji  do  programu 
kredytu  „Jumbo",  przeznaczonego  dla schronisk  młodzieżowych  prefe
rujących  współpracę  polskoniemiecką. 

Pismo  tej  treści,  Prezydent  DELI  dr   Joachim  Liszka  skierował  do 
Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  w  Warszawie. 



Miejsk i  Dom  Kultur y 
UstrońJaszowiec  (tel.  2645) 

Czytelnia  czynna  w godz.  10.00—15.00 
Sala  Wystaw  czynna  w godz.  10.00—15.00 

Wystawa  fotografii  barwnej —  Andrzej  Więcławek 
„Egzotyka  w  obiektywie" 

Imprezy  świąteczne —  szczegóły  w afiszach 
13—14—15  grudzień  Ogólnopolskie  Forum  Teatralne 

Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa 
ul.  Hutnicza  (tel.  2996) 

wtorki,  środy,  czwartki,  piątki  i soboty  w godz.  9.00—13.00 
Wystawa  stała:  „Historia  ustrońskiego  hutnictwa  i  przetwór
stwa  żelaza  na  tle  dziejów  miejscowości"'. 
Wystawa:  od  12  grudnia  „Dokumenty  i  pamiątki  z  okazji 
70lecia  PSS  „Społem"  w  Ustroniu,  połączona  z  wystawą 
zbiorów  ustrońskich  filatelistów 

Kin o  „Uciecha"   —  ul.  22  Lipca  (tel  2441) 
seanse  w godz.  17.00  i  19.15 —  kasa  czynna  od  16.00 

7—8  „Magiczny  warkocz"  prod.  ChRL  od  12  lat 
10—14  „KarateKid"  prod.  USA  od  12  lat 
15—17  „Commando"  prod.  USA  od  15  lat 
18—22  „Krótki e  spięcie  II "  prod.  USA  od  12  lat 
23—26  „Wirujący  seks"  prod.  USA  od  15  lat 
2831  „Ni c  nie  widziałem,  nic 

nie  słyszałem"  prod.  USA  od  15  lat 

W środy — Bajki dla dzieci o godz.  10.30 (szczegóły w afiszach) 

KIN O  ZAPRASZA  NA  MARATONY  NOCNE 

Stowarzyszenie  Dom  Europejski  —  Ustroń 

z  siedzibą  w  UstroniuPolanie  —  dawny  DW  „Gronik" 
k/wyciągu  krzesełkowego  na  Czantorię  ul.  1 Maja  134 

BibliotekaCzytelnia  —  Dyżury  zarządu  —  w  każdy  piątek 
w  godzinach  od  17.00—19.00 

W  dniu  13  grudnia  1990  r.  odbędzie  się  zebranie  członków 
i  sympatyków,  połączone  z  wykładami  Pana  dra  Joachima 
Liszki  i  Pani  Renaty  DubielBiałas  na  temat  „Idea  Między
narodowej Federacji Domów Europejskich — przeszłość i przy
szłość". 

IMPREZ Y  S P O R T O WE 
15.12  (sobota)  —  Turniej   Koszykówki  Szkół  Sala  gimnastyczna  SP2 
16.00—20.00  —  mecze  eliminacyjne  i  półfinały 

20.00  —  mecz oldbojów „Piramidy"  Zawodzie—„Wieżowce" 
Manhattanu" 

16.12.  (niedziela)  9.00  —  finał  dziewcząt 
10.00  —  finał  chłopców 
11.00  —  mecz  oldbojów  Zarządów  Miast  Ustroń 

—  Cieszyn 

ZUS  w  Ustroni u 

Od  połowy  października 
w  ustrońskim  Ratuszu  funk
cjonuje  punkt  informacyjny 
Zakładu  Ubezpieczeń  Społe
cznych.  Dwa  razy  w  tygodniu 
(środa, w godz.  12—16; piątek 
w  godz.  10—14),  pracownik 
ZUS  udziela  informacji  i  po
rad  w  sprawach  świadczeń 
emerytalnych  i  rentowych, 
wydaje formularze  i służy  po
mocą  przy  ich  wypełnianiu. 
Przyjmowane  są  również 
1  kompletowane  wnioski 
o  uzyskanie  w/w  świadczeń. 

2 

Sprawy  te  można  załatwić 
w pok.  nr  7 ustrońskiego  Ra
tusza. 
Uwaga!  Czynny  tu  jest  rów
nież  punkt  informacyjny 
PZU.  (mk) 

Wyższ e  zasiłk i 

Od  1  grudnia  br. zasiłki  rodzin
ne  wynoszą  84  tys.  zł  miesięcznie 
na  każde dziecko.  Dla osób,  które 
wychowują  dziecko  samodzielnie, 
zasiłek  wynosi  obecnie 419  tys.  zł. 
Zasiłek  wychowawczy  wzrósł  od 
1.12.  do  262  tys.  zł.  Dwukrotnie 
wyższy  od  rodzinnego  jest  zasiłek 
porodowy  —  wynosi  168  tys.  zł. 

LOKAL E 
Sprzedam  domek  jednoro
dzinny  przy  ul.  Wantu ły.  Ofe
rta  nr  8  na  adres  redakcji. 

Kupię  dwa  mieszkania  włas
nościowe  M2. Oferta  nr  9  na 
adres  redakcji. 

Lokal  w centrum  Ustronia  na 
pomieszczenia  biurowe  lub 
usługowe  do  wynajęcia.  Wia
domość  w  redakcji. 

Urząd  Miejski 
w  Ustroniu 

informuje,  że  z  dniem 
1 grudnia  br. Wydział  Rol
nictwa i Leśnictwa  przenie
siono  do  pok.  nr  26,  II  p. 
Nastąpiła  zmiana  nr  tele
fonu.  Aktualny:  3479 

Zatrudnię  krawcową  do 
pracy  na overlocku  trzy nit
kowym,  względnie  zlecę 
chałupnictwo  (pełny  etat). 

Jan  Malec 
Ustroń 

ul.  22  Lipca  54 

Sprzedam 
Peugeot 604 oraz przyczepę 
campingową  126  N 

RybnikZamysłów 
ul.  Pełczyńskiego  5 

U S Ł U G I 
w  z a k r e s ie 
instalacji  sanitarnej, 
wodnokanal izacyjnej, 
centralne  ogrzewanie 
gaz 

w y k o n u j e 

Ireneusz  Jasko 
RybnikZamysłów 
ul.  Pełczyńskiego  5 
tel.  25656 

OŚRODEK  POMOCY 
t  : 

Od  dnia  1  l istopada 
w  pok.  nr  6  w  Ralus/u 
funkc jonuje Miejski  Oś
rodek  Ponioc\  Społecz
nej.  Tel.  2634. 

KRONIKA  POLICYJNA 

W  odstępie  tygodnia  wła
mano  się  dwukrotnie  do  po
pularnego  baru  „Utropek". 
Najpierw  w  nocy  z  6/7  lis
topada,  a  drugi  raz  w  nocy 
z  14/15  listopada.  Podczas 
pierwszego  skoku  skradziono 
piwo,  słodycze,  papierosy  za 
jakieś 2 min  zł. Można  powie
dzieć, że działano z pełną  pre
medytacją. Do środka  włamy
wacze dostali  się po  wyrwaniu 
krat  razem  z  futrynami.  Dru
gie  włamanie  przyniosło 
0 wiele skromniejszy  łup.  Pra
wdziwe  utrapienie  z  tym  „U 
tropkiem". 

W nocy z 8/9 listopada  wła
mano się do prywatnego  kios
ku  w  UstroniuJaszowcu. 
Skradzione  zostały  papierosy 
1 kosmetyki  warte ok.  2,5 min 
zł. 

PT „Czantoria"  straciła fir 
mowego  Żuka.  Samochód 
skradziono  w  okresie  17—19 
listopada.  Policja  zarządziła 
poszukiwania. 

22  listopada  okazał  się  pe
chowy  dla  Mieczysława  L. 
W  tym  dniu  włamano  się  do 
jego  budynku  mieszkalnego 
w  Ustroniu.  Na  szczęście  są
siedzi  poszkodowanego  wy
kazali  się  refleksem  i  zatrzy
mali  złodziejaszka.  Był  nim 
31letni  mieszkaniec  Istebnej. 
Chciał  przywłaszczyć  sobie 
łup o wartości ok. 400 tys. zł (2 
zegarki,  robot  kuchenny,  ra
dio.  sztućce). 

Do aresztu  trafił Andrzej S. 
z  Ustronia,  pracownik  jednej 
z  firm  budowlanych.  Jest  po
dejrzany  o  kradzież  3  koloro
wych  telewizorów,  radiomag
netofonu,  5  kalkulatorów, 
obuwia  o  łącznej wartości  ok. 
2,5 min  zł. Towar  ten  zniknął 
z  prywatnego  sklepu  „Irma" 
w  Ustroniu. 

Podpity  kierowca, w dodat
ku  bez  prawa  jazdy  potrącił 
małym Fiatem 70letnią  staru
szkę. Szła ona prawidłowo uli
cą Lipowską. Wypadek  wyda
rzył się o godz.  17.30, gdy było 
już ciemno. W kronice  zapisa
no  go  pod  datą  23  listopada. 

(mrc) 



3100 absolwentów  opuściło 
mury  Fili i  Uniwersytetu  Śląs
kiego  w  Cieszynie.  Uczelnia 
rozpoczęła  jubileuszowy,  20 
rok  akademicki.  Studiuje  blis
ko  1700 osób.  Wśród  nich  jest 
17  Zaolziaków. 

W Mnichu uprawy  warzyw
nicze zajmują ponad  5 ha  gru
ntów. Pod  szkłem  i folią  upra
wiane  są  przede  wszystkim 
ogórki,  pomidory,  sałata  i  pa
pryka. 

Miesięcznie  skupuje  się  ok. 
2 ton dziczyzny w  przedsiębio
rstwie  „Las"  w  Harbutowi
cach.  Są  to  sarny,  dziki,  jele
nie,  zające  i  bażanty. 

W  Skoczowie  otwarto  d ru: 

gą  księgarnię.  Zwie  się  „Peli
kan",  a  trafić  tam  łatwo 
—mieści  się w Rynku.  Dodat
kiem  do  atrakcjnych  książek 
są artykuły  papiernicze  i przy
bory  szkolne. 

Dnia  1  grudnia  jubileusz 
40lecia  świętował  Zespół  Re
gionalny  „Wisła" .  Spotkanie 
odbyło  się  w  strażnicy  w  Ja
worniku.  Były  podziękowa
nia, gratulacje  i życzenia.  Ste
fanowi  Pójdzie  oraz  całej  roz
śpiewanej  i  roztańczonej  gro
madzie,  życzymy  serdecznie 
50lecia. 

15  listopada  br.  ukazał  się 
„Tygodnik  Skoczowski".  Pis
mo  wydaje  agencja 
„GraKaz".  Tygodnik  ma  fo
rmat  „GU" ,  ale  jest  o  jedną 
kartkę  grubszy. 

Zarząd  Miasta  i  Gminy 
w Skoczowie  przyjmuje oferty 
od  osób  prawnych  i  fizycz
nych na prowadzenie  targowi
ska przy ul.  Bielskiej i ul.  Stal
macha.  Oferty można  składać 
do  15 grudnia  br. 

Do  ZUS  w Cieszynie  wpły
nęły w  II I   kw. br.  793  wnioski 
o  przyznanie  świadczeń.  Do
tyczą  głównie  emerytur. 

Spacerkie m  po  Austri i  (4) 
Franciszek  Bojda 

Dzień  5  —  c.d. 

Pod  wieczór  znajdujemy  się  znowu  w  górach,  pora  rozej
rzeć  się  za  noclegiem.  Najpierw  szukanie  wody  do  kolacji 
i śniadanie  —  biorę  to  na  siebie  i udaje  się  znaleźć  miejsce  pod 
namiot  blisko  domu  „bauera".  Jest  nawet  lit r  mleka  z  wieczor
nego  udoju.  Po  zjedzeniu  wieczornej  porcji  chleba  (chyba  już 
zrozumiał,  że  porannej  porcji  nie  wolno  ruszać)  i  pół  kromki 
ofiarowanej  mu  przeze  mnie,  Jiri  jeszcze  narzeka  „mam  hlad" 
—  ale  gonię  go  do  namiotu  i  po  chwili  śpi  (pewnie  śni  sen 
o  chlebie). 

tech.  masażys ta  z  15  le tn i m  s tażem 

ul .  M .  Konopnickiej   32g  tel.  3491 
poniedziałki ,  środy,  piątk i  od  godz.  16—18 

Wskazania:  stany  pourazowe,  niedowłady,  zaniki  mięśnio
we, dolegliwości reumatyczne, zespół schorzeń kręgosłupa. 

REKOLEKCJE  ADWENTOWE 
w kościele Ewangelickim Apostola Jakuba w Ustroniu 

w dniach od  06.12.—09.12. 
Z udziałem misjonarza Burkhard a Schöttelndreyera, który  spędził 
wiele  lat  w  Nepalu  i  Kolumbii  tłumacząc  Nowy  Testament  na 
języki  różnych  plemion. 

Program  obejmuje: 

06.12  —  godz.  17.00  Nabożeństwo  Adwentowe  —  ks.  Ta
deusz  Byrt 

07.12  —  godz.  17.00  Ewangelizacja  młodzieżowa  —  B.  Schöt
telndreyer 

08.12  —  godz.  8.30  Nabożeństwo  komunijne  dla  starców 
i  osób  niepełnosprawnych 

—  godz.  17.00  Ewangelizacja  —  B.  Schöttelndreyer 
—  Zespół  łękitnego  Krzyża 

09.12  —  godz.  16.00  Ewangelizacja  —  B.  Schöttelndreyer 
—  Chórek  dziecięcy —  Społeczność  Sto
łu  Pańskiego 

Prowadzenie:  ks.  Adrian  Korczago,  mgr  inż.  Jerzy  Marcol 

Serdecznie  Zapraszamy 

Dzień  6 —  4.08.90 

Kiedy  obudziłem  się  o  pierw
szej,  Jiri  słodko  chrapał, 
a  z  przeciwległego  zbocza  gór 
rozległa  się  muzyka.  Ok.  2.00 
koncert  skończył  się  i  jakoś 
zasnąłem.  O  czwartej  budzą 
mnie  głosy  dochodzące  z  obo
ry  —  gospodarze  już  się  krzą
tają  przy  trzydziestu  krowach. 
Mam  ochotę  pomóc,  chociaż
by  trochę  trawy  zgarnąć,  ale 
facet  wyrywa  mi  grabie  z  ręki 

—  „Sie  haben  Urlaub!".  Poza 
tym jest bardzo  rozmowny  i po 
kilkunastu  minutach  wiem 
prawie  wszystko  o  jego  rodzi
nie,  a  on  o  mnie.  Nie  chcę 
jednak  przeszkadzać mu  w  po
rannych  zajęciach  i  spokojnie 
czekam  na godz. 6.00, aby  zro
bić  pobudkę  Jifimu.  Pewnie 
nie  będzie  zbytnio  zadowo
lony,  ma  przecież  „dovolen
ku". 

To  spokojne czekanie  i pisa
nie  przerywa  mi  Herr  Franz 
zaproszeniem  na śniadanie.  Aż 
trudnu  uwierzyć,  że  dwie  kro
mki  domowego  chleba  z  mar
garyną  były  specjalnie  przygo
towane  dla  gościa  —  rodzina 
jadła  bowiem  skromniej.  Do
pijając kawę przypadkiem  doj
rzałem  zegar —jest  7.30, a  Jiri 
jeszcze  śpi  (na  moim  zegarku 
ciągle  5.00).  Śpi  oczywiście  na 
łące obok  namiotu,  bo w  nocy 
uznał, że tak  będzie  lepiej i wy
pełznął. 

Przed  południem  idzie  cięż
ko,  kilkunastokilometrowe 
podejście  nasłonecznionymi 
zboczami,  przy  nachyleniu 
drogi  do  13%.  Nogi  stają  się 
tak  nieczułe,  że nie są  w  stanie 
ugiąć się pode mną  po  dotarciu 
na  przełęcz  Sobother  Sattel 
—  za  barierką  rozpościera  się 
kilkusetmetrowa  otchłań.  Na
syceni  widokiem  i  podrażnieni 
bułką  podarowaną  przez Jugo
słowian  zjeżdżamy  (jeśli  jazdą 
można  nazwać —  15%  nachy
lenia,  miejscami  szybkość  do
chodzi  do  5  km/h)  do  Lava
miind.  Już  na  dole  mam  nie
spodziankę — powtórka  z roz
rywki  —  oczywiście  rozrywki 
opony. Tym  razem  poświęcam 
jej dwie  godziny  —  oczyszczo
na,  zszyta  i  oklejona  powinna 
przetrzymać. Przy okazji  rosną 
moje  oszczędności,  nie  muszę 
wydawać  20  marek  na  nową 
oponę.  Droga  wzdłuż  Drau 
(Drawa)  to  sama  przyjemność 
—  w miarę  płasko,  nieco  chło
dniej  i  szybko  dojeżdżamy  do 
Vólkermarkt. 

(c.d.  w  nast.  numerze) 



Otrzymaliśmy dwa  kolejne listy w sprawie nazewnictwa  ulic. Przy okazji 
toczy się „wojna personalna".  Informujemy, że poniższymi  materiałami 
zamykamy  ten  temat  na  naszych  łamach. 

Redakcja 
Redakcja  „(Jazeiy  Ustrońskiej" 

Z  pewnością  nie  przewidzieli  gospodarze  Ustronia  takiego  przebiegu 

społecznego  referendum  na  temat  zmiany  ulic.  Z  pozoru  prosty  zabieg 

administracyjny  wyzwolił  rozmaite  emoc je  najczęściej  o podłożu  ideologicz

nym.  Zmieniające  się  bowiem  orientacje  polityczne  zawsze  i  wszędzie 

znajdują  swoje  zewnętrzne  udokumentowanie  między  innymi  w  nazewnict

wie —  przykładem  mogą  być  Katowice  ,.ochrzczone"  na  Stałinogród  itd. 

Tymczasem  intencja  władz  miasta  była  czytelna  i bez  zamiaru  wywoła

nia  takich  emocji.  Nie jest  naszym  zadaniem  tłumaczenie  decyzji  Zarządu 

Ustronia,  ale  ponieważ  chodzi  o kolejną  kartę  jego  historii,  uważamy  za 

celowe  zabranie  głosu  w  tej  sprawie. 

Podzielamy  w  zupełności  zdanie  tych  dyskutantów,  którzy  przy  tej 

okazji  dostrzegają  rzadką  możliwość  uhonorowania  zasług  łudzi  związa

nych  z  Ustroniem  poprzez  nazwanie  ich  imieniem  ulic  naszego  miasta. 

Z  całą  pewnością  należy  to  czynić  bardzo  odpowiedzialnie,  by  ludzi 

docenić,  a  nie  przecenić,  czy  wręcz  nie  docenić.  Nasze  propozycje  znają 

Czytelnicy  z  nru  10/90  ,.Gazety  Ustrońskiej".  Czy  trafne  —  nie  wiemy 

i  nie  upieramy  się  przy  nich. 

Jednakże  w  tym  procesie  przywracania  należnej  godności  ludziom  z  lat 

minionych  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  ma  już  swój  wcześniejszy 

udział.  Począwszy  bowiem  od  r.  1981  zwracaliśmy  się  kilkakrotnie  do  b. 

MRN  w  Ustroniu  z  propozycją  nazwania  parku  leżącego  naprzeciwko 

Ratusza  imieniem  Jerzego  Lazara.  Starsi  mieszkańcy  Ustronia  wiedzą,  że 

chodzi  tu o długoletniego  sekretarza  Gminy  mającego  ogromne  zasługi  dla 

rozwoju  naszej  miejscowości. 

Jego  sylwetkę  scharakteryzował  wszechstronnie  Józef  Pilch  w  pracy 

,,Zasłużeni  ludzie  Ustronia",  znajdujemy  ją  również  w  innych  pozycjach 

wydawniczych.  W  uzasadnieniu  swej  odmownej  decyzji  b.  MRN  powoły

wała  się  na  opinię  Zarządu  Koła  ZBoWiD,  a  ten  skutecznie  blokował 

naszą  propozycję.  Całość  tej  udokumentowanej  dyskusji  znajduje  się 

w  aktach  Tow.  Mil.  Ustronia. 

Niestety  ma  również  w  tym  swój  udział  p.  Bogusław  Suchta  —  b. 

przewodniczący  Komisji  Historycznej  koła  ZBoWiD,  a jak  widać  z  jego 

wypowiedzi  (GU  12/90)  również  były  żołnierz  Armii  Krajowej  i  czł. 

Zarządu  Kola  Światowego  Żołnierzy  AK  w  Ustroniu  (GU  nr  4/90). 

Z  pewnością  trudno  było  b.  sekretarzowi  ideologicznemu  PZPR 

akceptować  Jerzego  Lazara  —  urzędnika  władz  sanacyjnych,  który 

dołożył  starań  do  wybudowania  drogi  z Katowic  do  Wisły  „dla   prezydenta 

Mościckiego  do  jego  zameczku  myśliwskiego  na  Zadnim  Groniu  i  dla 

prominentów  z  Katowic  i  Warszawy"  (pismo  z  dnia  11 maja  1981  r.  do 

Prezesa  Zarządu  Kola  Miejskiego  ZBoWiD  w  Ustroniu). 

Warto  tu  zapytać  czy  tym  niezbyt  eleganckim  epitetem  ,,prominent" 

określiłby  p.  Suchta  b.  wojewodę  J.  Ziętka  pilnującego  z  „kryką"  w  ręku 

budowy  drogi  szybkiego  ruchu  z  Katowic  do  Wisły?  Służy  ona  przecież 

każdemu.  Chwała  tym  i  innym  b.  prominentom! 

Natomiast  jest  już  nie  do przyjęcia  ignorancja  za  strony  p.  B.  Suchty  b. 

żołnierzy  AK:  oto  bowiem  w  akcie  oskarżenia  sporządzonym  przez 

Gestapo  istnieje  wyraźne  stwierdzenie  o udziale  Jerzego  Lazara  w  polskim 

ruchu  oporu  Armia  Krajowa. 

Jerzy  Lazar  był  więźniem  politycznym,  a po  wojnie  członkiem  Związku 

b.  Więźniów  Połitycnych.  Jego  nazwisko  i podpis  pod  nr  39  znajdują  się 

w  składzie  Komitetu  Organizacyjnego  tej  organizacji  pod  datą  25.  VII

1.1946  r. 

Jest  to  więc  przykład  bardzo  pokrętnego  manipulowała  opiniami 

o  tutejszych  ludziach  w czym  — jak  widać  —  miał  swój  znaczący  (czytaj: 

krzywdzący)  udział  ,,giętki"  ideolog  b.  PZPR,  a  teraz  —  bo już  wolno 

—  były  żołnierz  AK. 

Tą ostatnią  uwagą  dzielę  się osobiście  z  W.S.  Autorem  wypowiedzi  (GU 

nr  13/90)  dodając,  iż  ,,ten  typ  facetów"  określa  się  potocznie  znanym 

frazeologizmem  ,,posiadać  lub  nie  posiadać  twarzy". 

Prezes  Zarządu 
Tow.  Miłośników  Ustronia 
mgr  Stanisław  Niemczyk 

Redakcja  ,.Gazety  Ustrońskiej 

Ponieważ  w poprzednim  numerze  Waszej  Gazety  zostałem  zaatakowa

ny  w sposób  niewybredny  przez  nieznaną,  przy  czym  nie jest  ważne  kim  ta 

osoba  jest,  ale  stwierdzenia  dostały  się do  wiadomości  publicznej  i  dlatego 

uprzejmie  proszę  o  zamieszczenie  mej  wypowiedzi  w  tej  sprawie. 

Treść:  ,,Karzełek  gdy  chce  opluć  dorosłego  człowieka,  przeważnie 

opluwa  samego  siebie  a ponieważ  karzełki  wywodzą  się z ror  posługują  się 

najchętniej  anonimami  albo  kryptonimami  co  na  jedno  wychodzi". 

W  numerze  12 ,,Gazety  Ustrońskiej"  zostałem  zaatakowany  z  zajadłością 

tych  echt  fajnych  patriotów,  którzy  mają  duże  trudności  z  wyborem 

ojczyzny.  Niechętnie  wyciągam  na  forum  publiczne  swoje  ..przewagi" 

wojenne  i  polityczne,  ale  w  tym  przypadku  jestem  do  tego  zmuszony, 

przeto  w  wielkim  skrócie  podaję  kilka  faktów  z  mego  życia  osobistego. 

Jako  przestępca  polityczny  siedziałem  w  bolszewickim  więzieniu 

NKWD  w Stanisławowie,  a w 1944 gestapo  wydało  na mnie  wyrok  śmierci 

(w  odwecie  rozstrzelano  mego  młodszego  brata  Zdzisława).  Po  wojnie, 

nadal  jako  przestępca  polityczny,  skorzystałem  z  prawa  amnestii  2.  VII

1.1945  r.  Nigdy  nie  należałem  do  powojennej  organizacji  młodzieżowej. 

W  listopadzie  1971  zostałem  członkiem  PZPR  a  od  1974  byłem  sek

retarzem  propagandy  w Komitecie  Miejskim  PZPR  w  Ustroniu.  W  1979 

zostałem  ..przepytany"  na  okoliczność  częściowego  wysadzenia  w  powiet

rze  pomnika  Lenina  w  Nowej  Hucie  (później  się  okazało,  że  ładunki  nie 

pochodzą  z  tutejszych  kamieniołomów).  Od  tego  momentu  moje  drogi 

z  PZPR  rozeszły  się  choć  przynależność  do  tej partii  i funkcja  sekretarza 

propagady  nie  były  moim  dobrowolnym  wyborem.  Nadzór  nad  moją 

osobą,  ze  strony  UB,  SB  trwał  cały  czas  od  1944 do  1989  r. czyli  przez  45 

lat.  Mam  na  to  dowody  można  to sprawdzić.  Normalny  życiorys  Polaka, 

A  swoją  drogą  jestem  za  tym  aby  zajrzeć  do  życiorysów  niektórych 

hurrapatriotów,  bo od  1939  wiele  się  w Polsce  i polskich  rodzinach  działo, 

nie  zawsze  rzeczy  najpiękniejszych. 

Daję  to pod  rozwagę  tym,  którzy  gwałtownie  zapragnęli  robić  karierę 

polityczną,  w  tym  i  tajemniczemu  ,,WS". 

Bogusław  Suchta. 

Jedna k  buduj e  si ę 
W  „Gazec ie  U s t r o ń s k i e j"  ukazał  się  wywiad  z  Burmis t rzem 

M ias ta  Us t ron ia.  Bu rm is t rz  wyraz ił  p rzypuszczen ie,  że  w  tym 
r o ku  Spółdz ie ln ia  M i e s z k a n i o wa  „ Z a c i s z e"  nie  p rzekaże  żad
nego  mieszkan ia.  P o z w a l am  sobie  za  W a s z ym  poś redn ic twem 
d o k o n ać  pewnych  p i semnych  s p r o s t o w a ń. 

O tóż,  w  r o ku  b ieżącym  w  miesiącu  m a ju  Spółdzielnia  przeka
zała  do  zasiedlenia  1 b lok  (13  mieszkań)  w  Us t ron iu.  Na  oczach 
m ieszkańców  w  okresie  w  okresie  od  I  do  X I  w y b u d o w a no 
w  stan ie  s u r o w ym  1  b lok  w  Us t ron iu.  Jest  to  os ta tni  b lok  na 
rea l i zowanym  Osiedlu  U s t r o ń  C e n t r um  II  e tap.  Real izacja  p rac 
u t r u d n i o na  była  ze względu  na  fa ta lne w a r u n ki  p o g o d o we  (ciągłe 
o p a dy  deszczu)  w  okres ie  wznoszen ia  m u r ó w.  N a  dzień  dzisiejszy 
budynek  jest  pod  d a c h em  i  p rzys tępu jemy  do  p rac  wykoń
czeniowych.  Budynki  rea l izowane  są  w  całości  przez  brygady 
b u d o w l a ne  Spółdzielni.  Z a r z ąd  i  k ie rown ic two  Spółdzielni  zda je 
sobie  sprawę,  że  na  mieszkan ie  czekają  zniecierpl iwieni  człon
kowie.  Zniecierpl iwienie  jest  z rozumia łe.  W /w  budynki  ob ję te  są 
p r a w o m o c ną  listą  przydz ia łów,  og łoszoną  w  1988  r.  Równocześ
nie  Z a r z ąd  p o d j ął s ta ran ia  w  celu  odzyskan ia  mieszkań,  za ję tych 
przez  osoby,  k tó re  nie  są  j uż  cz łonkami  Spółdzielni,  a  wyroki 
eksmisy jne  nie  zosta ły  do  dn ia  dzisiejszego  w y k o n a ne  o raz 
mieszkan ia  zajęte  na  hotel  d la  szpi ta la.  Wy remon towa l i śmy 
również  2  mieszkan ia,  za ję te  do  czerwca  przez  klasy  „0 " ,  k tó re 
również  o t rzymali  cz łonkowie  oczeku jący. 
P r z y g o t o w u j e my  się do  da lszych  inwestyc j i,  czy  będą  rea l izowa
ne?  W s z y s t ko  zależy  od  p r o g r a mu  f i n a n s o w a n ia  b u d o w n i c t wa 
m ieszkan iowego.  Wszys tk i ch  c z ł o n k ów  oczeku jących  zap ra
szam  do  b iu ra  Z a r z ą du  Spółdz ie ln i,  gdzie  na  tab l icach  og łoszeń 
z n a j d u ją  się  i n f o r m a c je  do t yczące  p l a n ów  Spółdz ie lni  o raz 
b ieżące  in fo rme je,  do t yczące  g r o m a d z e n ia  w k ł a d ów  mieszka
n iowych. 

Prezes  Z a r z ą du 
m gr  B a r b a ra  K a p i c ka 
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STONAWA  PRZESTAŁA  STRASZYĆ 
Rząd  CSRF  15  listopada  br.  podjął  od  dawna  oczekiwaną 

decyzję:  wstrzymano  i  ostatecznie  zrezygnowano  z  budowy 
koksowni  w  Stonawie. 

Odetchnęliśmy.  Liczne  i  głośne  protesty  społeczne,  które 
kilkakrotnie  rozlegały  się  z  Ustronia  i  Cieszyna  dały  skutek. 
Ustrońscy  ekolodzy  zapewne  mają  z  tego  powodu  satysfakcję. 
Pojawiła  się  oto  nadzieja  na  uratowanie  kompleksów  leśnych 
otaczających  Ustroń.  Uzdrowisko  ma  szansę  zachować  swój 
charakter,  być  atrakcją  dla  krajowych  i zagranicznych  gości. 

Zdrowie mieszkańców  grodu  pod  Czantorią  nie będzie  nara
żone  na  dodatkowy  uszczerbek.  Wyziewy  ze  stonawskiego 
giganta,  jawiły  się  jak  makabryczny  sen.  Dobrze  się  stało,  że 
zwyciężył  u  sąsiadów  rozsądek.  Do  ekologicznej  zagłady  nie 
dojdzie. 

Stan  ustrońskiego  środowiska  naturalnego  nadal  potrzebuje 
interwencji  i  zabiegów.  Trzeba  koniecznie  dążyć  do  poprawy 
jakości  powietrza,  wód  powierzchniowych  i  podziemnych, 
ratować  drzewostan. 

Na  te problemy  wskazał prof. J. Kwapuliński ,  prowadzący  ze 
swym  zespołem  badania  w  Ustroniu.  Naukowcy  wnikliwi e 
przyjrzeli  się  zawartości  metali  ciężkich  w  powietrzu.  Ołowiu, 
kadmu,  cynku,  miedzi,  niklu  fruwa  nad  naszymi  głowami 
wystarczająco dużo.  Najgorsze są  tzw. drobne  frakcje. Trafiają 
do  Ustronia  głównie  z  Trzyńca  i  GOPu.  Selekcja  pyłów 
następuje  na  nasze  nieszczęście  na  dalszych  odległościach. 
Zwłaszcza  w  okresie  suchym,  '/3  przemysłowej  emisji  toksycz
nych  substancji  dociera  do  Ustronia  i  okolic.  W  50%  za
trzymują  się  one  w  jamie  nosowej,  część  w  naszych  płucach. 
Organizm  ludzki  broni  się  ale  nie  do  końca.  Notowane  są 
zaburzenia w rozwoju człowieka, występują przypadki  niedono
szenia  ciąży,  nerwice  —  w  sumie  obniżenie  odporności.  Ze 
smutkiem  należy  patrzeć  na  młode  pokolenie  —  coraz  słabsze, 
ze  zmianami  genetycznymi.  Rosną  dzieci  niepełnosprawne, 
kalekie. 

0  PRZENIESIENIU  POMNIKA 
W  odpowiedzi  na  notatkę  zatytułowaną  „Dlaczego?"  zamieszczoną 

w  „Gazecie  Ustrońskiej"  nr  13/90  wyjaśniam  że: 
1.  Zgodnie  z  kompetencjami  wynikającymi  z  ustawy  o  samorządzie 

terytorialnym  (Dz.U.  Nr  16  z  1990  r.  poz.  95)  do  wyłącznej 
właściwości  rady  gminy  należy  m.in.  „podejmowania  uchwał 
w  sprawach:  herbu  gminy,  nazw  ulic  i  placów  publicznych  oraz 
wznoszenia  pomników". 

2.  Ponieważ  zaistniała  konieczność  zmiany  lokalizacji  pomnika  Par
tyzantów  1939—45  w  inne  miejsce,  Rada  Miejska  Uzdrowiska 
Ustroń  w dniu  3 sierpnia  1990  r.  podjęła jednogłośnie  Uchwałę  Nr 
IV/27/90 w sprawie przeniesienia  pomnika  w miejsce, które  wskaże 
Komisja  Układu  Przestrzennego  Miasta,  Architektury  i  Inwestycji. 

3.  Po przeprowadzeniu  w terenie wizji uwzględniającej trzy  wariantowe 
lokalizacje pomnika,  w tym  zaproponowaną  przez Światowy  Zwią
zek  Żołnierzy  AK  i  Radę  Pedagogiczną  SP  Nr  1,  w/w  komisja 
zdecydowała  o  usytuowaniu  go  w  miejscu,  w  którym  obecnie  się 
znajduje.  Lokalizacja  ta  po  przedyskutowaniu  na  forum  Rady 
Miejskiej uzyskała  akceptację  radnych. 

4.  Komisja  Układu  Przestrzennego  Miasta,  Architektury  i  Inwestycji 
jest  organem  kompetentnym,  a  jednym  z jej  członków  jest  twórca 
w z m i a n k o w a n e go  p o m n i k a,  znany  ar tys tap las tyk  Karol  K u b a l a. 

5.  Nie można  się zgodzić ze stanowiskiem  ŚZŻ  AK ,  że „przy  ustalaniu 
nowej lokalizacji w/w pomnika  została zignorowana  Uchwała  Rady 
Pedagogicznej  SP  Nr  1".  Nie  jest  bowiem  ignorowaniem  cyt. 
uchwały,  wybranie  przez  Komisję  wariantu  najbardziej  odpowied
niego  zarówno  pod  względem  ekspozycji  pomnika  jak  i  jego 
wizualnego  odbioru. 

6.  Nie podzielam  także  poglądu zawartego  w p. 4, w którym  stwierdza 
się,  że  „teren  przy  szkole  pozbawiono  obiektu  codziennej  lekcji 
historii  dla  wychowania  w  poszanowaniu  patriotycznych  tradycji, 

Pobocze  drogi  w  naszym  mieście  Fot.  F.  Bojda 

Badania  potwierdziły  postępujące skażenie  wody,  powietrza 
i gleby.  Pyły  osiadają  na jezdni,  liściach  drzew,  przedostają  się 
do zamkniętych  pomieszczeń  (domy,  szkoły, przychodnie,  szpi
tale  itp.).  Las jest  swoistym  filtrem,  posiada  właściwości  chłon
ne.  Podczas  wiatrów  występuje  jednak  tzw.  pylenie  wtórne, 
które  pojawia  się  również  w  czasie  przejazdu  samochodów. 
Spaliny  są  dodatkowym  źródłem  zatruwania  środowiska.  Pod
stawowe  zagrożenie  dotyka  dzieci.  Pyły  unoszą  się  bowiem  na 
wysokości  75—120 cm. Są zatem  bezpośrednio  wdychane  przez 
maluchów,  również  tych  w  wózkach,  które  znajdują  się  w  tej 
niebezpiecznej  warstwie.  Wnioski  jak  sądzę,  płyną  same. 

Stonawa  przestała  straszyć.  W  Ustroniu  ekologiczny  alarm 
trwa  jednak  nadal.  Potrzebny  jest  wysiłek  nie  tylko  60  ekolo
gów,  ale  wszystkich  mieszkańców.  Można  sobie  pomóc,  za
chowując  maksymalną  czystość  w  biurach,  sklepach,  miesz
kaniach,  na  klatkach  schodowych.  Niezbędna jest  maksymalna 
czystość na ulicach miasta, zamontowanie  filtrów  na  kopcących 
kominach  (opalanie  węglem).  Wiecej  uwagi  należy  poświęcić 
zdrowej żywności,  którą  konsekwentnie  propaguje w  Ustroniu 
dr   Zielonka.  Oczywiste  jest  wyeliminowanie  z  centrum  miasta 
komunikacji  samochodowej.  Przydałaby  się  bezołowiowa  ben
zyna. 

Te sprawy  są  najważniejsze. —  Nie  można  zaprzestać  działań 
na rzecz  ochrony  środowiska  naturalnego.  Możemy  znaleźć  się na 
straconej  pozycji  —  stwierdza  Zygmunt  Białas — jeśli  poddamy 
się  lub pozwolimy,  by  sytuacja  nadal  rozwijała  się. 

Wkrótce  sprawy  ochrony  środowiska  trafią  na  forum  Rady 
Miejskiej.  Należy  mieć  nadzieję,  że  zostanie  znalezione  roz
wiązanie ekologicznych  problemów.  Na  uratowanie  uzdrowis
ka  pod  Czantorią  nie  jest  jeszcze  za  późno.  Znak  zapytania 
postawiony  na  wystawie:  „Czy  Ustroń  w  2000  roku  będzie 
uzdrowiskiem?"  —  musi  zniknąć. 

Krzysztof  Marciniu k 

Kalendarz  Ustroński 
Ustroń  doczekał  się własnego kalendarza  wydanego na zlecenie  UM 
przez  Oficynę  Wydawniczą  „Boomex".  Zawiera  wielobarwne  re
produkcje  malarstwa  pejzażowego  z  terenu  naszego  miasta  auto
rstwa  naszych  rodzimych  plastyków:  Karola  kubali,  Leszka  Szczur
ka  oraz  członków  grupy  „Brzmimy"  Bogusława  Heczki,  Jana 
i  Stanisława  Sikorów  oraz  Zygfrydy  i  Wincentego  Bąkoszów. 
Okładkę  projektował  Z.  Niemiec.  Szczegółów  dotyczących  ceny 
i warunków  sprzedaży  jeszcze  nie  znamy. 

narodowej  walki  o  wolność  o  niepodległość",  gdyż  pomnik  nie 
został  przecież  zabrany  sprzed  szkoły,  lecz  nadal  znajduje  się 
w  nieznacznej  od  niej  odległości,  co  nie  powinno  być  przeszkodą 
w  realizacji  powyższych  zaszczytnych  celów. 

Przewodniczący 
Rady  Miejskiej w  Ustroniu 

mgr  in.  Zygmunt  Białas 
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papierowa 
perkalowa 
muślinowa 
jedwabna 
drewniana 
żelazna 
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złota 
szmaragdowa 
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Rady 
babuni 

Zamrożone  szyby... 
...  można  czyścić  postępując 
tak:  rozpuściwszy  soli  zwy
czajnej  w  wodzie,  zmaczać 
w  niej  gąbkę  i  przesuwać  nią 
po  szybach  zamarzłych,  a  na
tychmiast  lód zacznie  topnieć. 

Cytryny... 
...jeżeli  leżą  dłuższy  czas,  zsy
chają  się  i  psują.  Aby  temu 
zaradzić,  trzeba  je  włożyć 
w  wodę,  którą  co  dzień  się 
odmienia, albo  przechowywać 
w  rózgach  brzozowych.  Roz
krajaną  cytrynę najlepiej trzy
mać  pod  szkłem. 

Orzechom... 
...  starym  chcąc  przywrócić 
smak  dobry  i świeżość,  trzeba 
je na  5 dni  zanurzyć  w wodzie 
trochę  osolonej. 

Do  śmiychu 
Adam  stoi na brzegu  i stras

znie  wrzeszczy:  —  Ratujc ie, 
ludzie! Baba mi spadła do  wo
dy! 
Kuba:  —  To  mocie  straszne 
szczęści. 
Adam:  —  Jak  to? 
Kuba:  —  Bo  tu  je  strasznie 
głęboko. 

Paweł:  —  Antóń,  ty  już  nie 
chodzisz  z  Marynką? 
Antóń:  —  Ni,  óna  sie  już 
wydała. 
Paweł: —  A  kogo  se  też  wziy
na? 
Antóń:  —  Mie. 

Dwa  tygodnie  po  wiesielu  py
to  sie  Marynka  swojigo  chło
pa: 
—  Ty,  Francek,  mosz  rod 
dzieci? 
Francek:  —  To  wiysz! 
Marynka: — To mi ale  kamyń 
spod  ze  serca. 
Francek:  —  Jak  to? 
Marynka:  —  Bo  już  móm 
dwoje  w  żłóbku. 

Nieszczelność  instalacji  ga
zowej  bezbłędnie  wykry j e  pla
sterek pomidora. Jeśli, przesu
wając plasterkiem  po  instala
cji — zauważymy, że pomidor 
gwałtownie  się  odbarwia,  to 
w tym miejscu prawie na  pew
no  instalacja  jest  nieszczelna. 

Fusy kawy —  nawet  zbożo
wej — bardzo dobrze usuwają 
ślady  silnego  zabłocenia  na 
skórzanym  obuwiu.  Po  wy
schnięciu  buty  trzeba  zapas
tować i polerować do  połysku. 

Naczynia  ze  szkła  żarood
pornego  doskonale  się  myje 
grubą  solą  kuchenną  wymie
szaną  z niewielką  ilością  octu. 

Emaliowaną  umywalkę, 
wannę,  zlew  itp.  dobrze  jest 
wyszorować  solą  z  dodatkiem 
terpentyny.  Lśnią  wtedy  jak 
nowe. 

i B i r 

Foto.  E.  Hcrzyk 

Rozwiązanie  krzyżówki  nr  12 

Poziomo:  kopalina,  pas,  epika,  masarka,  renoma,  szton,  Aral, 
ptak,  ospa,  las,  rdest,  Atala,  Ambala; 
Pionowo:  Kerala,  operat,  pinasa,  Akola,  lampka,  Imatra, 
nasada,  Asz,  patos,  prosta,  Sabała,  kem,  pal 

Nagrodę  ufundowaną  przez  hurtownię  „Artchem" ,  otrzymuje 
w  wyniku  losowania  p.  Jadwiga  Klim a  zam.  Ustroń,  Os. 
Centrum  1/19.  Po  odbiór  zapraszamy  do  redakcji. 

T I K T A K O N 

Poziomo:  1) lekki  hełm  7) rodzaj anteny  12) efekt długiego pobytu  na 
plaży  13)  ryba  trzonopłetwa  14)  wolny  koniec  drzewc  15)  imię 
wybitnego karykaturzysty  17) miasto obwodowe  nad  Angarą  20) sieć 
rybacka  21)  najmniejsze z  Wielkich  Jezior  22)  najlepsza  obrona  23) 
Wiesław,  aktor  komediowy  24)  ukrop,  wrzątek; 
Pionowo:  1) kamrat,  druh  2) telefoniczny  lub radiowy  3) nalot,  śniedź 
4) arabski  Jan  5) drobny  gryzoń  z norników  6) jednostka  masy  7) lej, 
wyrwa  8)  przepływa  przez  Goleniów  9)  dzielnica  Berlina  10)  drew
niana  bańka  11)  napój  alkoholowy  16)  kucharz  okrętowy  18) 
ekstrementy  19) szpilkowiec  chroniony. 

Rozwiązania  (treść hasła) prosimy  nadsyłać na adres redakcji do  dnia 
20  grudnia  br.  Nagrodę  wartości  50  tys.  zł.  funduje  firma 
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