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Jaka  jest  rola  miasta  w mającej  nastąpić  budowie  obwodnicy 
czyli  przedłużenia  tzw.„dwupasmówski"? 

Przebudowana  w  latach  ubiegłych  d roga  k ra jowa  nr  93 
Katowice  — Wisła  biegnie  od granicy  ze  Skoczowem  do ul. 
Cieszyńskiej  po  zachodn im  obrzeżu  zabudowanej  części  miasta, 
a  4  pasy  jezdne  zapewniają  dob re  warunki  przejazdu. D o 
wybudowania  pozostał  odcinek  od  ul.  Cieszyńskiej  do  Polany. 
Stanowić  będzie  obwodnicę  d la  samochodów jadących  w  kierun
ku  Wisły.  Ro la  miasta  jest  tu szczególna.  Już  drugą  kadencję 
władze miasta  stara ją  się o  kontynuac ję  tej inwestycji. Zaczęło  się 
od  tego,  że  po  uruchomieniu  wszystkich  możliwych  środków 
nacisku  na  D O DP  —  K r a k ów  uda ło  się doprowadz ić do 
aktualizacji  p ro jek tu  technicznego  oraz  uregulowania  spraw 
własnościowych.  W  tym  celu  zostały  zaangażowane  środki 
budżetowe  miasta  na  wykupy  grun tu  i  uregulowanie  stanu 
terenowo  — prawnego,  żeby  w wymaganym,  bardzo  krótk im 
czasie,  siłami  Urzędu  Miejskiego  przygotować  inwestycję do 
realizacji.  Był  to warunek  zgłoszenia  tej  inwestycji  do  finan
sowania  przez  Bank  Światowy.  Teraz,  gdy  e tap  przygotowania 
mamy  już  za  sobą  i  sprawa  kontynuacji  jest  przesądzona, bo 
odbył  się przetarg  na  wykonan ie  odc inka  od  skrzyżowania z ul. 
Cieszyńską  do  połączenia  z  ul.  3  M a ja  przed  ul.  Świerkową, 
w  zasadniczy  sposób  zmienia  się  rola  miasta.  Obecnie  czeka  nas 
rozwiązywanie  p rob lemu  skrzyżowań  obwodnicy  z  ul. A .  Brody, 
ul.  Myśliwską  i  ko le jno  z każdą  z ulic  miejskich,  aby  w czasie 
realizacji  nie  było  zbyt  poważnych  u t rudn ień  w dojazdach  dla 
mieszkańców  przyległych  posesji.  D rugą  zasadniczą  sprawą  jest 
t roska  o  to,  by  zmiana  organizacji  ruchu  pozwoli ła  na  funkc
jonowanie  tej  drogi  zgodnie  z przeznaczeniem,  bez  szkody  dla 
ruchu  lokalnego.  I  trzecia  kwestia,  to ochrona  mieszkańców 
najbliższych  budynków,  szczególnie  osiedla  Manha tan. 
Powiedział  pan,  że  budowa  rozpocznie  się  od  ul.  Cieszyńskiej, 
a przecież od skrzyżowania  ulic Cieszyńskiej   i Katowickiej  do ul. 
Brody  istnieje  już  droga  dwupasmowa. 
Chodzi  tu o dokończen ie  odc inka  między  ul icami  Cieszyńską 
i  Brody,  bo  dalszy  odcinek  to  już  zupełnie  n o wa  d roga. 

(cd.  na  str. 2) 
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Fot.  W.  Suchta 

„Społem" 
Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców 

informuje,  że  po  remoncie 
wznawia  działalność  sklep  nr 1 

y y J O ^ l i t c c Ł t ^ s y  " 

przy  ulicy  Partyzantów  1 w  Ustroniu. 
Przepraszając szanownych Klientów za przejścio

we utrudnienia w zakupach,  zapraszamy serdecznie 
do odwiedzania  naszego zmodernizowanego sklepu. 

Mamy  nadzieję, że  nowy  wystrój i  zaopatrzenie 
przypadną Państwu do gustu,  a zakupy  w nim będą 
przyjemnością. 

Sklep  będzie  czynny  od  4.12.1995  r. 
w  godz.  8.00—19.00 

Jesienna  kolekcja 

P O L S K I E J 

Zapraszamy  codziennie 
w godzinach  10.00  18.OO 

Ustroń, Daszyńskiego 70a  (obok Winter Restaurant) 



(cd.  ze sir.  1) 

Jakie  będą  etapy  budowy?  Kiedy  można  się  spodziewać  roz
poczęcia  prac? 
Zaangażowany został bardzo  poważny potencjał, a firmy,  które 
będą  tę inwestycję realizowały, posiadają dużą  zdolność  przero
bową,  wykonanie  odcinka  długości  około  3  km  nie  jest  pro
blemem  wymagającym  dzielenia  robót  na  etapy.  Cały  odcinek 
ma  być  wykonany  w  jednym  etapie,  a  zgodnie  z  warunkami 
zawartymi  w  kontrakcie,  wykonanie  inwestycji  od  momentu 
przejęcia placu  budowy  wynosi  20 miesięcy.  Wynika  z  tego,  że 
zakończenia  robót  możemy  spodziewać  się  pod  koniec  1997 
roku. Nie przewiduję potrzeby  ingerencji  w przewidziany  okres 
realizacji  lub  przyspieszania  prac.  ponieważ  jest  to  termin 
optymalny,  tak  pomyślany,  by  zminimalizować  koszty  prowa
dzenia  budowy.  Widzę  konieczność  dopilnowania  wykonania 
tzw.  robót  towarzyszących,  polegających  na  włączeniu  nowej 
drogi  w  istniejący  system  dróg. 
Jaką  miasto  będzie  miało  możliwość  kontrol i  nad  przebiegiem 
inwestycji? 
W  tym  wypadku  kontrola  miasta  nie jest  kontrolą  inwestorską, 
a  jedynie  wynikającą  z  wydanego  pozwolenia  budowlanego. 
Muszą  więc być zrealizowane  wszystkie warunki  zawarte  w  po
zwoleniu  na  budowę,  a  to  dotyczy  zarówno  uzgodnień  wszel
kiego  rodzaju  uzbrojenia,  przejść  i  ograniczeń  związanych 
z  budową.  Chodzi  tu,  o  czym  już  wspomniałem,  o  dostępność 
w korzystaniu  z dróg lokalnych,  gdyż nowa droga będzie jednak 
przecinać  miasto. 
Czy  przewiduje  pan  dodatkowe  koszty,  któr e  miasto  będzie 
musiało  ponieść  w związku  z  budową? 
Aż się prosi, by przy okazji tej inwestycji, pewne drogi,  takie jak 
np.  ul.  Myśliwska,  doprowadzić  do  odpowiedniego  stanu 
technicznego  tylko przy  połączeniu  z nową  drogą,  ale na  całym 
odcinku.  Widzę  dodatkowe  koszty  związane  z  postulowaną 
przez  radnych  budową  podziemnego  przejścia  dla  pieszych  na 
skrzyżowaniu  z ul. A.  Brody. Przejścia takiego nie ma w planach 
D O DP  Kraków. 

Do  korków  w centrum  już  jesteśmy  przyzwyczajeni.  Fot.  W.  Suchta 

A  co  się  zmieni  w organizacji  ruchu  w  mieście? 
Bardzo  poważną  sprawą  w  związku  z powstaniem  obwodnicy 
jest zagadnienie organizacji ruchu pieszego. Uważam, że projekt 
obwodnicy  w  sposób  dość  pobieżny  potraktował  to  zagad
nienie.  Poważnym  problemem  będzie  rozwiązanie przejścia  dla 
pieszych  w ciągu  ulic Drozdów,  Lipowej, Akacjowej. Poza  tym 
wszelkiego  rodzaju  oznakowania  i  przejścia  będą  wnikliwi e 
przeanalizowane  przez nasze  służby,  tak  by  zmiana  organizacji 
ruchu  nie  stanowiła  uciążliwości  dla  mieszkańców. 
Zmieni  się  na  pewno  intensywność  ruchu  na  obecnej   głównej 
drodze.  Na  sesjach  RM  —  nie  tylko  tej  kadencji  —  niektórzy 
radni  proponowali  zamknięcie  centrum  miasta  dla  ruchu  i  urzą
dzenie  traktó w  spacerowych.  Czy  myśli  się  obecnie  o  podobnych 
rozwiązaniach? 
Po  powstaniu  obwodnicy,  ulice  Cieszyńska,  Daszyńskiego 
i  3  Maja  stracą  charakter  drogi  krajowej.  Zostanie  zmieniona 
ich  klasa  i  w  związku  z  tym  zmienią  się  ograniczenia.  Wtedy 
będziemy  mogli  sprawdzić  jak  porządkować  układ  komunika
cyjny  w  nowych  warunkach.  Być  może  obecna  droga  główna 
bardziej  spełniać  będzie  rolę drogi  lokalnej,  pozwalającej  użyt
kować  ją  przez  pieszych,  rowerzystów  i  niewielki  ruch  samo
chodowy. 
Czego  burmistr z  Ustronia  obawia  się  najbardziej   w  związku 
z  budową  „dwupasmówki" ? 
Nie  ma  żadnych  obaw,  uważam,  że  budowa  tej drogi  pozwoli, 
zarówno  Zarządowi  Miasta  jak  i  mieszkańcom,  wziąć  bardzo 
głęboki  oddech.  Nie  spodziewam  się  dodatkowych  utrudnień 
i kłopotów wynikających z budowy. Jest  to inwestycja  przygoto
wana  bardzo  starannie,  wszystkie  roszczenia  zostały  załat
wione,  pozostają  do  załatwienia  marginalne  sprawy,  jak  np. 
wykupienie  tych  posesji,  które  znalazły  się  w  zbyt  bliskiej 
odległości  od  nowej  drogi. 
Czy do władz miasta docierają głosy krytykując e budowę  obwod
nicy? Czy  w ogóle  pojawiły  się  takie  głosy? 
Byłbym  zdziwiony,  gdyby  wszyscy  jednogłośnie  byli  za  tą  bu
dową.  Są  grupy  ludzi,  którzy  sądzą,  że nowa  droga  spowoduje 
pogorszenie  warunków  zamieszkania.  Głównie  dotyczy  to 
mieszkańców  os.  Manhatan.  Jednak  moim  zdaniem,  będą  to 
warunki  nieporównanie  mniej  uciążliwe  aniżeli  są  one  obecnie 
dla  wszystkich  mieszkańców  posesji  przy  ulicach  Cieszyńskiej, 
Daszyńskiego  i  3  Maja. 
A jaki e  głosy krytyczne dochodzą  z kręgu profesjonalistów,  ludzi 
zajmujących  się  drogami  na  co  dzień? 
Profesjonalne  uwagi  krytyczne  dotyczą  jedynie  zmiany  klasy 
z  drogi  szybkiego  ruchu  posiadającej  cztery  pasma  ruchu  na 
drogę  niższej  klasy,  czyli  posiadającą  tylko  dwa  pasy  ruchu, 
konkretnie po jednym  w każdym  kierunku. Jest  to  ograniczenie 
wynikające  z  braku  środków.  Istnieje  możliwość  dalszej  roz
budowy,  ale patrząc perspektywicznie  byłoby  bardziej  prawid
łowe,  gdyby  powstała,  tak  jak  pierwotnie  zamierzano,  od  razu 
„czteropasmówka".  Nie  ukrywam,  że specjaliści od  komunika
cji obawiają  się, że powrócenie do  tej inwestycji może być  rzeczą 
dosyć trudną, chyba że motoryzacja  rozwijać będzie się w  takim 
tempie,  że  samo  życie  wymusi  rozbudowę  tej  drogi. 

Rozmawiał:  Wojsław  Sucbta 

Malarstwo  na  szkle  nie  należy 
do  popularnych  dziedzin  sztu
ki . W  naszym  regionie  uprawia 
j e  zaledwie  kilk a  osób,  głów
nie  na  terenie  Wisły.  Działają 
kółka  malarskie  w  kilk u  szko
łach.  Najciekawsze prace  znaj
dują  się  w  zbiorach  muzeal
nych. 

W  połowie  grudnia  zostanie 
oficjalnie  oddana  do  użytku 
miejska  oczyszczalnia  ścieków 
w  Cieszynie.  Od  wakacji  t rwa 
rozruch  technologiczny.  Spo
rej  pomocy  udzielili  Szwajca
rzy,  fundu jąc m.  in. cenną  apa
raturę  do  wyposażenia  labora
tor ium.  Budowa  trwała  ponad 
10 lat.  Obok  oddano  dwie  nie
cki wysypiska  i  kompostownię. 

  *  * 
90 lat  liczy  sobie kościół  w  Ha
źlachu. Paraf ia jest  o wiele  star
sza.  Została  założona  przed 
1447 r.  jak  wynika  z  zachowa

nych dokumentów. Parafii  pat
ronuje  św.  Bartłomiej. 

*   *  * 
We  wsi  Pruchna  jest  70  ulic, 
ale  żadna  ...  nie  ma  nazwy. 
Drogi  mają  w  sumie  32  km. 
Wieś ma  wodociąg  i jest  zgazy
fikowana. 

  *
12 gmin  należących  do  Związ
ku  Komunalnego  Ziemi  Cie
szyńskiej  wybrało  się  wspólnie 
(trzeci  raz  z  kolei)  na  wystawę 
Investcity  w  Poznaniu.  We 
wspólnej  ofercie  przedstawiały 
propozycje  inwestycji,  k tóre 

być  może  zainteresują  kontra
hentów. 

Ponad  200  medalistów  między
narodowych  dziecięcych  konku
rsów  plastycznych,  wychował 
cieszynianin  Józef  Golec,  miesz
kający na  stałe w Sopocie.  Chęt
nie  odwiedza  on  nadolziański 
gród  i  prowadzi  zajęcia  w  róż
nych  miejscowościach  naszego 
regionu. Znana  grupa  „Cieszyń
skie  Plastusie"  pracuje  pod  kie
runkiem jego siostry Stefanii Bo
jdowej. Ostatnia zdobycz, to me
dale  z Tokio.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Zarząd  miasta  podjął  uchwałę  o  ustawieniu  na  ul.  Lipowskiej  znaku 
drogowego  B17,  czyli  ograniczającego  wjazd  pojazdów  o  długości 
ponad  7  m.  Znak  zostanie  ustawiony  przed  Lipowcem  zarówno  od 
strony  Ustronia  jak  i  Brennej. 

r   A
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

11 listopada  1995  r. 
Beata  Kożdoń,  Ustroń  i  Krzysztof  Gadzała,  Krosno 

18 listopada  1995  r. 
Izabela  Szoblik,  Ustroń  i  Robert  Waszut,  Ustroń 

tV  *  ćr 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Emili a  Waliczek,  lat  85,  ul.  Bładnicka  53 
Edward  Hojdysz,  lat  80,  ul.  Katowicka  11 
Jan  Motyka ,  lat  85,  ul.  Kluczyków  13 

Przed  ustrońskimi  mostami pojawiły się tabliczki  informujące, że dołem 
przepływa  Wisła.  Kuracjusze  i  wczasowicze  nie  zawsze  zdawali  sobie 
sprawę,  że mają  do  czynienia  z „królową  rzek  polskich". Teraz  nie  ma 
żadnych  wątpliwości.  Fot.  W.  Suchta 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 

Stanisława  Cywińska,  lat  66,  Os.  Centrum  1/9 
Karol  Matuszek,  lat  53,  ul.  Wantuły  66 
Urszula  Boroń,  lat  42,  ul.  Papiernia  4/5 
Jan  Mołczan,  lat  73,  ul.  Cieszyńska  V/8 

25  l is topada  na  cmenta rzu  w  Ust ron iuN ierodz imiu 
pożegnal iśmy 

śp.  Wincentego  Kędzierskiego 
odszedł  od  nas  działacz  społeczny  oddany  sprawom 
miasta. 

R a da  Mie jska 
Za rząd  Mias ta 
Za rząd  Miejski  Z O SP 

16.11.95  r. 
0  godz.  22.20 na  ul.  Cieszyńskiej, 
kierująca  fiatem  126 p,  mieszkan
ka  Ustronia  wjechała  do  rowu 
1 uszkodziła  znak drogowy.  Nało
żono  mandat  karny  w  wysokości 
10 zł. 

17.11.95  r. 
O  godz.  1.00  na  ul.  Strażackiej, 
zatrzymano  znajdującego  się 
w stanie nietrzeźwym,  mieszkańca 
Wisły,  kierującego  „maluchem". 
Wynik  badania  alkometrem 
—  2,17  prom. 

19.11.95  r. 
0  godz.  11.50 na  ul.  Cieszyńskiej, 
kierujący polonezem,  mieszkaniec 
Tarnowa  zjechał  na  pobocze 
1 uderzył  w ogrodzenie  prywatnej 
posesji.  Sprawcę  kolizji  ukarano 
mandatem  w  wysokości  20  zło
tych. 

20.11.95  r. 
O  godz.  7.00 na  ul.  Grażyńskiego 
kierujący  fiatem  126p,  mieszka
niec  JastrzębiaZdroju  doprowa

dził do  kolizji drogowej z kierują
cym  „maluchem"  —  mieszkań
cem  Ustronia.  Sprawcę  kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
40  złotych. 

20.11.95  r. 
Komisariat  Policji  w  Ustroniu 
otrzymał  zgłoszenie  o  włamaniu 
i kradzieży,  w będącym  w  remon
cie budynku  Domu  Pomocy  Spo
łecznej.  W  dniach  od  18  do  20 
listopada n/n sprawcy skradli  rury 
miedziane. 

20.11.95  r. 
O  godz.  12.30  na  ul.  3  Maja, 
kierujący  starem  mieszkaniec 
Brennej  doprowadził  do  kolizji 
drogowej  z  kierującym  polone
zem,  mieszkańcem  Łodzi.  Spraw
cę  kolizji  ukarano  mandatem 
w  wysokości  25  złotych. 

21.11.95  r. 
O  godz.  9.50  na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  fiatem  1500 wpadł w po
ślig i doprowadził do kolizji drogo
wej  z  mercedesem  i  „maluchem". 
Sprawcę  kolizji  ukarano  manda
tem  w  wysokości  50  złotych. 

(M.P) 

16.11.  —  Interwencja  na  ul.  Sa
natoryjnej  dotycząca  zanieczysz
czenia  drogi  przez  ekipę  remon
tową  prowadzącą  prace  budowla
ne.  Nakazano  oczyszczenie  drogi. 

—  Wspólna  interwencja  z Wy
działem  Ochrony  Środowiska  na 
ul.  Katowickiej  dotycząca  zakłó
cenia przez psy ciszy nocnej. Spra
wę przejęła  ochrona  środowiska. 

17.11.  —  Kontrola  posesji  przy 
ul.  Sanatoryjnej. W jednym  przy
padku  nakazano  zaprowadzenie 
porządku. 

—  W  wyniku  kontroli  na  tar
gowisku nałożono 2 mandaty  kar
ne  za  brak  zezwolenia  na  prowa
dzenie  działalności  handlowej. 

18 i  19.11.  —  Wspólnie  z Policją 
zabezpieczano  lokale  wyborcze.

Pomagano  w  organizacji  wybo
rów. 

20.11.  —  Wraz  z  przedstawicie
lem  Urzędu  Miejskiego  odpowie
dzialnym  za  stan  dróg  i  chod
ników w Ustroniu,  kontrolowano 
odśnieżanie  i  posypywanie. 

21.11.  —  Stwierdzono  kradzież 
ławek  na deptaku  w  Ustroniu  Ja
szowcu. 

22.11.  —  Kontrola  odśnieżania 
i  posypywania  chodników  przed 
sklepami  i prywatnymi  posesjami. 
W  kilku  przypadkach  nakazano 
zbicie  nawisów  lodowych  zagra
żających  przechodniom. 
Przypominamy,  że  właściciele 
sklepów  i prywatnych  budynków 
są  zobowiązani  do  odśnieżania 
i  posypywania  chodników  oraz 
likwidacji  nawisów  lodowych. 

(mn) 

Chrześcijańska  Fundacja  „Ży 
cie  i Misja"  zaprasza  do  sali  mie

szczącej  się  w  budynku  przy  ul. 
9  listopada  11  w  Ustroniu  na 
„Spotkania  Miesięczne  Młodzie
ży".  Spotkanie  odbędzie  się w so
botę  2 grudnia  o  godz.  16.30. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Dziś  prezentujemy  widokówkę  ze  stawem  przy  obecnym 

Zespole Szkół Zawodowych  z początku naszego wieku.  Przypo
minamy,  że  ten  i  pozostałe  4  stawy  na  Młynówce  powstały 
w  I poł.  XI X  w. w celu  gromadzenia  wody  do  napędu  maszyn 
w hucie  i  kuźniach.  Staw  ma  charakter  rekreacyjny  od  1890  r. 
Widokówka  pochodzi  z kolekcji  liczącej 120 widokówek  i foto
grafii  z I poł.  naszego  wieku  przekazanej  ostatnio  do  Muzeum 
przez Mariana  Żyromskiego.  Ofiarodawcy serdecznie dziękuje
my.  Jest  to  dla  Muzeum  dar  niezwykle  cenny,  ponieważ 
dotychczas  posiadaliśmy  niewiele  dawnych  widoków  naszego 
miasta,  a  zwykle  jednorazowo  otrzymujemy  najwyżej  kilka 
fotografii. Jest  to więc największy dar w tej dziedzinie jaki  nasze 
Muzeum  otrzymało. 
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Co  roku  w dniach  2226 listopada  obchodzimy  Dni  Honoro
wych  Dawców  Krwi . Z  tej okazji  17 listopada  br.  pięćdziesięciu 
krwiodawców z Kuźni  Ustroń  spotkało  się w hotelu  „Elektron" 
z członkami  Zarządu  Okręgowego  PCK  w  BielskuBiałej  i  Za
rządu Lokalnego  PCK  w Cieszynie. W uroczystości wziął udział 
prezes  spółki  Zakłady  Kuźnicze  Władysław  Płonka,  a  także 
przedstawiciele  związków  zawodowych. 
Odznaki  Zas łużonych  H o n o r o w y ch  D a w c ów  Krw i  otrzymal i: 
II I stopnia — Karol  Sikora, Wojciech  Kowalewski, Jan  Paster
ka,  Adam  Wilk ,  Andrzej  Pilch,  Wiktor  Bojko 
II  stopnia  —  Wojciech  Kowalewski,  Marek  Pszczółka 
I  stopnia  —  Andrzej  Tatar,  Antoni  Kohut,  Marek  Pszczółka. 
Spotkanie  zorganizowane  zostało  przez  Koło  PCK  i  Klub 
Honorowych  Dawców  Krwi  Kuźni  Ustroń.  Po  uroczystości 
wręczenia  odznak  wystąpiła  Estrada  Ludowa  „Czantoria", 
która  pieśniami  naszego  regionu  podziękowała  krwiodaw
com  za  dar  tak  często  chroniący  życie  innych.  Dziękowano 
też  wszystkim  osobom,  którym  leży  na  sercu  pomoc  i  wspie
ranie  całego  humanitarnego  ruchu  związanego  z  krwiodawst
wem. 

Anna  Śliwka 

Blisko  20  osób  wzięło  udział 
w  spotkaniu  z  radnym  Janem 
Szwarcem,  k tóre  odbyło  się  16 
l istopada  w  Zespole  Szkół  Za
wodowych.  Obecny  był  także 
burmistrz  Kazimierz  Hanus, 
do  którego  mieszkańcy  kiero
wali  większość  swych  postu la
tów.  Dotyczyły  one  głównie 
uciążliwości  związanych  z  wy
twarzaniem  przez  RSP  „Jeleni
ca"  krasnali  do  ogrodu.  Zda
niem  mieszkańców  produkc ję 
„czuć"  w  okolicy.  Wątpl iwości 
budził  również  nowy  zakład 
„Us t ron iank i"  z lokal izowany 
na  Jelenicy.  Jeżdżą  tam  ciężkie 
samochody  z  przyczepami. 
Proponowano,  by  postawić 
przy  wjeździe  na  ul.  Jelenica 
znak  drogowy  ograniczający 
tonaż  mogących  tam  jeździć 
samochodów.  Burmist rz  zobo
wiązał się rozeznać sprawę  pro
dukcji  krasnali  i wystąpić o  po
stawienie  znaku  ograniczające
go  tonaż. 

(ws) 
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W  sobotę  18 l is topada  zasy
pa ło  Us t roń.  Rozpoczęto  od
śnieżanie,  ale  nie  wszędzie 
uda ło  się  doprowadz ić  drogi 
do  dob rego  s tanu.  Ślisko  było 
przy  wjeździe  na  Zawodz ie 
o raz  na  Skalicę  za  skrzyżowa
niem  z  ul.  Sanatory jną.  Oso
by,  k tó re  nie  ma ją  dużego  do
świadczenia  w  prowadzeniu 
samochodu  lub  nie  pos iadają 
odpowiedn ich  opon,  powinny 
un ikać  tych  miejsc.  Ulice 
3  M a j a,  Daszyńskiego,  Cie
szyńska  i  Ka tow icka  adminis
t r owane  są  przez Zarząd  D róg 
w  BielskuBiałej  i  mias to  nie 
jest  odpowiedz ia lne  za  ich  od
śnieżanie.  Za  ulice  na  Brze
gach,  Poniwcu,  Jaszowcu, 
w  D o b ce  i Po lan ie  odpow iada 
R SP  Jelenica,  tel.  542600, 
543400,  za  pozosta łe  firma 
Jerzego  G ó r n i o k a,  tel.  grzecz
nośc iowy  543677.  Chodn iki 
w  ca łym  mieście  odśnieża  Za
kład  Us ług  Komuna lnych  tel. 
543500. 
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Fot.  W.  Suchta 

W  tym  roku  wystąpił  nie  notowany  od  kilkudziesięciu  lat 
urodzaj buczyny. Takich  zbiorów nie pamiętają  nawet najstarsi 
leśnicy.  Buk  owocuje  raz  na  kilka  lat.  Tej  jesieni  udało  się 
zgromadzić  zapasy  nasion,  zwłaszcza  że  przeprowadza  się 
przebudowę drzewostan u. Lasy świerkowe na naszym  terenie są 
w  bardzo  złym  stanie  i  dlatego  wymienia  się  je  poprzez 
nasadzenia  buka.  W  tej  chwili  przygotowuje  się  glebę  do 
zaplanowanych  na  wiosnę  zalesień.  Tak  jak  przez  cały  rok 
prowadzone  są  cięcia  sanitarne  czyli  wycinanie  chorych  lub 
niszczonych  przez owady.  Na  ukończeniu  są  prace pielęgnacyj
ne  młodników.  Sadzonki  posmarowano  specjalnym  prepara
tem,  aby  zabezpieczyć  je  przed  zwierzyną.  Zimą  nadleśnictwo 
zabezpiecza  drogi  leśne  i  potoki.  Koniec  jesieni  to  okres 
wieszania budek  lęgowych dla ptaków. Natomiast  dokarmianie 
zwierząt  prowadzą  członkowie  kół  łowieckich  dzierżawiących 
obwody  leśne. Także w blokach, na balkonie, można  prowadzić 
ptasią  stołówkę.  Najlepiej  kupić  gotowe  mieszanki  zbożowe, 
nasiona  słonecznika  i lnu  zatopione  w tłuszczu.  Są  to  niedrogie 
produkty, a skorzystają  z nich czyże, sikory, dzwońce,  kowaliki. 
Nie  jest  jednakże  korzystne  przyciąganie  w  pobliże  domostw 
zwierzyny leśnej. Dotyczy  to szczególnie saren, które prawie nie 
boją  się  ludzi.  Mogą  zostać  potrącone  przez  samochód,  po
gryzione przez  psy.  (mn) 

Od  22  listopada  można  odbierać  świadectwa  udziałowe 
Narodowych  Funduszy  Inwestycyjnych.  Właścicielcm  może 
zostać  każdy  Polak  urodzony  przed  31  grudnia  1976  roku. 
Należy  zgłosić  się  z  dowodem  osobistym  i  kwotą  20  nowych 
złotych. W  Ustroniu  świadectwa  odbiera  się w punkcie  Banku 
PKP  BP przy  ulicy  Cieszyńskiej.  Zainteresowanie  jest  duże  22 
XI  wydano  już  60  świadectw,  a  przed  okienkiem  stale  jest 
kolejka.  Wszystko  przebiega  bez  problemów,  a  ewentualne 
niejasności  tłumaczone  są  na  miejscu.  Świadectwa  można 
odbierać przez cały  rok,  a ich  cena  w tym  czasie  się nie  zmieni. 

Fot.  W.  Suchta 



Osiedle  Manhatan  zostało 
zbudowane  w  latach  70tych 
z wielkiej płyty, która  nie  zape
wnia dobrej  izolacji  termicznej. 
W  związku  z tym  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  „Zacisze"  roz
poczęła  we wrześniu  ubiegłego 
roku  ocieplanie  bloków.  Po
zwoli to na zatrzymanie 2530% 
ciepła i tym samym zmniejszenie 
kosztów  ogrzewania.  Oblicze
nia w jednym z bloków  pokazu
ją,  że już  w  polowie  sezonu 
grzewczego są widoczne oszczę
dności.  Lokatorzy  za  pomocą 
zamontowanych  termoregula
torów  i  podzielników  kosztów 
sami  mogą  regulować  tempera
turę w mieszkaniu  i tym  samym 
wpływać  na  wysokość  opłat, 
zwłaszcza, że obecnie  stanowią 
one 60%  czynszu. 
—  Przy  właściwym  użytkowa
niu  inwestycja  mieszkańców po
winna się zwrócić do 5 lat — za
pewnia  dyrektor  Jan  Żmija. 

Oczywiście jest to uzależnione 
od  różnych  czynników  m.  in. od 
liczby  osób w mieszkaniu. 

W  latach  93 —94 na  osiedlu 
Manhatan  wymieniono  instala
cjo  centralnego  ogrzewania 

wraz z grzejnikami.  20%  kosz
tów tej inwestycji pokryto z fun
duszu  remontowego.  Nie  może 
on jednak  być wykorzystany do 
ocieplania  bloków,  gdyż  prze
znaczony jest na naprawy bieżą
ce  wszystkich  budynków  nale
żących do spółdzielni.  Dlatego 
też  termorenowacja  finansowa
na  jest  w  80% przez  budżet 
państwa, a w 20%  przez miesz
kańców, w formie uzupełnienia 
wkładu  lokatorskiego.  Pienią
dze  z  budżetu  otrzymano 
w myśl  ustawy  o dotacjach dla 
spółdzielni mieszkaniowych, po 
wystąpieniu  do  Urzędu  Woje
wódzkiego  o fundusze na zlik
widowanie  wad  technologicz
nych.  Mieszkańców  cała  opera
cja będzie kosztować około  150 
tysięcy od metra  kwadratowego 
powierzchni  mieszkania. 

W  tej  chwili  firma z Bielska
Białej,  która  wygrała  przetarg 
na  remont, wykonuje ocieplenie 
w  piątym  budynku.  Być może 
uda  się zakończyć prace w przy
szłym  roku,  ale jest  to  uzależ
nione  od dotacji.  Koszt  termo
renowacji jednego bloku  wynosi 
2 miliardy  złotych.  (mn) 

Fol.  W. Suchta 
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Miły   wieczór z dobrym fiłmem  zapewni Ci 

Wypożyczalnia  Kaset  Video 
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Fot.  W. Suchta 

LEK NA  CAŁE ZŁO? 
W  zborze  Kośc io ła  Z ie lonośw ią tkowego  „Be te l"  młodzi 

ludzie  spotyka ją  się  w  każdy  p ią tek  i  sobotę.  Uczestniczy 
młodzież  z  Us t ron ia  i pobl isk ich  miejscowości,  gdyż  najbl iższy 
zbór  „E l im "  zna jdu je się w  Cieszynie.  N a t o m i a st  18  l is topada 
odbył  się  pierwszy,  z  p l anowanego  cyklu  w ieczorków  przy 
świecach,  na  k tó re  zaprasza  się całą  młodz ież  us t rońską  bez 
względu  na  wyznanie. 
—  Wszyscy są tu mile widziani.  Liczy  się człowiek, bo każdy jest 
mił y  Bogu  —  twierdzi  gospodyni  Z u z a n na  Duchn iak,  trosz
cząca się o gości.  Częstu je ich  kawą,  herba tą  i c iasteczkami.  Czas 
umila  muzyka  w wykonan iu  zespołu  „Betel  B a n d ".  Spo tkan ia 
pod  hasłem  „Przy jaźń  —  lek na  całe  z ło" p rowadz ił  Janusz 
Kaleta,  a  wspierał  go  gość  wieczoru  Wi to l d  Nieć  z  „ R a d ia 
Bielsko". 

Ki m  jest  d la ciebie  przyjaciel? —  pytał  Wi tek. 
Przyjaciel  to człowiek,  k tó ry  akcep tu je  mn ie  tak iego  jak im 

jestem.  Jest  przede  wszystk im  ze m ną  szczery. 
  To osoba,  k tórej mogę  zau fać — odpowiada li  młodzi  ludzie. 

Wspólnie  p r ó b o w a no  zrozumieć  k im  jest  przyjaciel,  czym  jest 
przy jaźń,  co  odróżn ia  ko leżeństwo  od  tego  „na j t rudn ie jszego 
uczucia", jak  się j e  budu je,  czy jest  n am  po t rzebne  i czy w  ogóle 
istnieje. 

M a my  jednego  przyjacie la,  k tó ry  nas n ie opuści  —  Jezusa. 
On  jest  j ak  s tudnia  bez  d n a,  bo nie  ma takiej  rzeczy,  z k tórą nie 
mogl ibyśmy  przy jść do Niego.  T a przy jaźń  się nie starzeje, nie 
przemija,  nie zapomina,  p rzebacza.  —  mówił  Wi tek. 

Wspó lna  mod l i twa  zakończy ła  część  bardz iej  o f ic ja lną, a re
szta  wieczoru  upłynęła  na  rozmowach  i dob rej  zabawie, (mn) 

16 listopada br. rozpoczął działalność KLUB NAUCZYCIELA przy 
ZO ZNP w Ustroniu  (SP2). 

Zainteresowani  mogą  miło  spędzić  czas,  zapoznać  się z aktualną 
działalnością związkową, przeczytać prasę, uzyskać informacje o wycie
czkach  i  wczasach  organizowanych  przez  Zarząd  Oddziału ZNP 
w Ustroniu  i Zarząd  Wojewódzki w BielskuBiałej. 
Zarząd  Klubu  zaprasza  w czwartki od 14.00—16.30. 
Od 28 listopada br. wdniach od wtorku do piątku w godz. 14.00—16.00 
będą  wydawane w KLUBI E  NAUCZYCIELA  bony  świąteczne dla 
emerytowanych  pracowników  oświaty. 

ZARZĄD  ZNP 

LEK MED.  BOGDAN  FENDER 
specj.  ginekologpołożnik 

USTROŃ, UL. OGRODOWA  6, TEL .  543733 
PONIEDZIAŁE K  16.00—18.00 

—  U SG  (akredytacja  Polskiego  Towarzyst
wa  Ultrasonograflcznego) 
cytologia 

—  opieka  nad  ciężarną 
—  hormonoterapia  zastępcza 
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_ HURT  

Ogłoszenia drobne 
Zapraszamy  do Salonu  Fryzjers
kiego.  UstrońHermanice  ul. Do
minikańska 30. 

Kafelkowanie,  ścianki  z płyt  gip
sowych,  tynki  natryskowe. 
Ustroń,  ul. Dominikańska 34. 

Kupię  M2  lub  M3 w  Ustroniu. 
Tel.  (036)  555639. 

Sprzedam  Fiat  126p,  biały,  1986, 
w  bardzo  dobrym  stanie.  Tel. 
542992. 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekc ja  Zespołu  Szkół  Te

chnicznych  w Ust ron iu  prag
nie  gorąco  podz iękować fir
mie J a na  Korcza  za n ieodp ła t
ne  wykonan ie  remon tu  ze
wnętrznej  instalacji  centra lne
go  ogrzewania  przy  sali g im
nastycznej  na  kwotę  500  zł. 



Przyszła  zima...  Fot.  W. Suchta 
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Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza 3, tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kużnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  twórców  ustrońskich. 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki 
— Ustroń  w fotografii Marka  Więcławka 
—  Wystawa sztuki  ludowej związanej ze Świętami  Bożego  Narodzenia 

(od  05.12.1995 r.). 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.0016.00.  w sobotę  w godz.  9.00  13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja  68,  tel.  542996 
Czynne: we wtorki  i czwartki  w godz.  9.00  18.00,  w środy  i piątki 
w  godz.  9.00 13.00,  soboty  i  niedziele  —  zwiedzanie  zbiorów  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

Galeria  Sztuki Współczesnej „Na  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J. Blaszczyka  19,  teł.  541100 
Centralna  Informacja i Recepcja, Ustroń, Rynek 7,  tel. 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do piątku  w godz.  8.30—16.00,  w soboty 
8.30—15.00. 
Wystawa  stała  — Prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  (tel.  543244) 
Zajęcia  stale  w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych, ryt
mika, języki  obce,  informatyka,  taniec towarzyski  i współczesny,  zespół 
wokalny,  akrobatyka,  rękodzieło  artystyczne,  koło  modelarskie,  foto
grafika,  koło  teatralne  i szachowe. 

Imprezy kulturalne 
7.12.1995  r.  JESIEŃ  PRZYCHODZI  NOCĄ  — Poezja  Henryka 
czwartek  Jasiczka  w wykonaniu  Mariana  Żyromskiego 
godz.  17.00  Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa. 

PODZIĘKOWANI E 
Serdecznie  dz ięku jemy  firmie  „ A n i n "  za n ieodp ła tne  przekaza
nie  czekolady  w proszku  d la wszystkich  uczniów  naszej  szkoły. 

Dyrekc ja  i  uczniowie  SP2  w  Ust ron iu 



CHÓR „MONIUSZKO " 
Ustroń  to  miasto  rozśpiewane,  zarówno  w  przeszłości  jak 

i  dziś.  Śpiew  zbiorowy  był  tu  popularny  od  niepamiętnych 
czasów. Na temat bogatej historii ustrońskich  chórów pisał  kilka 
lat  temu nasz historyk Józef Pilch w „Kalendarzu  Cieszyńskim". 
Korzystając z okazji, że w tym  roku przypada  50lecie powstania 
chóru „Moniuszko", a w naszym Muzeum znajdują się protokoły 
z zebrań,  przytoczę  kilka  faktów  z jego  przeszłości. 

Zespół powstał jesienią  w  1945 r. Na  początku  skupiał  około 
70  osób  w  wieku  1725  lat.  Chór  funkcjonował  pod  nazwą 
Towarzystwo  Śpiewacze  im.  St.  Moniuszki.  Jego  inicjatorami 
i dyrygentami  byli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr  1 Emilia 
Pilorz i Teodor  Śliż. Próby  odbywały  się dwa  razy w  tygodniu, 
wieczorami w Szkole. Zespół  funkcjonował jako  chór  mieszany 
i  męski.  Głównym  dyrygentem  była  Emilia  Pilorz,  która 
prowadziła  go najdłużej — do  1953 r. Potem  dyrygentami  byli: 
Teodor  Śliż  i  Emanuel  Guziur. 

Od  1948 r. wzięła chór pod  swą opiekę Kuźnia  Ustroń i od  tej 
pory  próby  odbywały  się  w  baraku  przy  ul.  Cieszyńskiej 
a  później  na  „Prażakówce".  Kuźnia  wspierała  zespół  finan
sowopokrywała  koszty wyjazdów na  koncerty  i zakupiła  stroje 
wszystkim  chórzystom. 

Zespół miał w swoim  repertuarze wszystkie pieśni  Moniuszki, 
Jana  Sztwiertni  i wiele utworów  patriotycznych  i  regionalnych. 
Występy chóru  „Moniuszko" były przez kilkanaście lat  uatrak
cyjnieniem  imprez  kulturalnych  i politycznych  w naszym  mieś
cie.  Koncerty  organizowano  na  „Prażakówce"  w kinie  i  szko
łach. Zespół wielokrotnie występował w sąsiednich miejscowoś
ciach a nawet w Trzyńcu  i Jabłonkowie. W corocznych  powiato
wych eliminacjach  zdobywał pierwsze miejsca. Koncerty  trans
mitowane  były  w  Polskim  Radio  w  Katowicach.  Chórzyści 
stanowili  zgraną  grupę  i  kilkakrotnie  w  ciągu  roku  jeździli 
wspólnie  na  wycieczki. 

Chór  rozwijał  się  pomyślnie  do  połowy  lat  50tych.  W  latach 
5859  nastąpiło  rozwiązanie  zespołu.  Wpłynęło  na  tę  decyzję 
kilka spraw. Przede wszystkim  zmiana dyrygenta. Pani  Pilorzo
wa po założeniu  rodziny przeprowadziła  się do Bielska,  a po jej 
odejściu  dyrygenci  zmieniali  się  lub  prowadzili  próby  na  prze
mian,  co powodowało  zmniejszenie dyscypliny.  Nabór  nowych 
chórzystów  był  niewielki  a  większość  z  dawnych  członków 
założyła  rodziny  i  wycofywała  się  powoli  z  działalności.  Kil 
kanaście  par  małżeńskich  powstało  w  samym  zespole. 

W latach  60tych  Kuźnia próbowała  reaktywować zespół,  ale 
po  kilku  próbach  z  powodu  braku  zainteresowania  wśród 
młodzieży pomysłu  nie zrealizowano.  W  1970 r. odbył się zjazd 
byłych  chórzystów.  Jego  inicjatorem  był  Franciszek  Wawrzyk 
— długoletni  członek  zespołu  i  zastępca  prezesa. 

Od  powstania  zespołu  minęło  pół  wieku... 
Zachowały  się  pożółkłe  fotografie  i  wspomnienia.  Być  może 
ówcześni  chórzyści  a dziś już dziadkowie,  nucą  nieraz  wnukom 
zamiast  kołysanki  pieśni  z  repertuaru  chóru  „Moniuszko"... 

Lidi a  Szkaradnik 

Galeria  Sztuki  Współczes
nej „N a Gojach",  której właś
cicielami  są  Bogusław  i  Kazi
mierz  Heczkowie jest  wydaw
cą  zbioru  kilkunastu  wierszy 
poetów  Ziemi  Cieszyńskiej, 
poświęconych  świętom  Boże
go Narodzenia.  W  wydawnic
twie ozdobionym  urokliwymi, 
świątecznymi  grafikami  Bo
gusława Heczki  zamieszczono 
wiersze  Anny  Bury,  Adolfa 
Fierli,  Henryka  Jasiczka, 
Anieli  Kupcowej,  Emilii  Mi 
chalskiej,  Ewy  Milerskiej, 
Władysława  Młynka  i  Kazi
mierza  J.  Węgrzyna. 

Prezentowana  w  tomiku 
poezja  podkreśla  niepowta
rzalną  atmosferę  Świąt  Boże
go  Narodzenia  oraz  zanikają
cą już  obrzędowość  związaną 
z  Mikołajem,  Wigili ą  i  No
wym  Rokiem. 

To  piękne  i  wartościowe 
wydawnictwo  zapewne  chęt
nie przeczytają  zarówno  starsi 
ustroniacy,  przypominając 
sobie  wigili e  sprzed  lat,  jak 
i  młodzież  dla  której  jest  to 

bogaty  zbiór  informacji  o  co
raz mniej znanych  tradycjach. 
Tomik  poezji pt.  „Okruchy  ze 
świątecznego  stołu"  jest  do 
nabycia  w  Galerii  „N a  Go
jach"  i  w  Muzeum. 

Nie  zanikło  życie  śpiewacze  w  nas/vm  mieście  Fot.  W.  Suchta 

Przygoda  z  Rechtorym 
Toż  wiyciejak  żech  kjejsi  do szkoły  chodził,  a  było 

to  w  tysiącdziewiyńsettrziycatymtrzecim,  to  do  klasy 
chodziło  nas  dwóch  takich  urwiłopciów  co  radzi 
komusi  cosikej  wymaścić.  Tóż  my  se  roz  umyślili,  że 
cosikej  naszymu  rechtorowi  wybaranimy.  A  zrobili 
my  tak:  wzionech  z chałupy  sztyry  szpyndliki  i do  nich 
my  zrobili  taki  koziełki  i  wrazili  my  te  koziełki  łot 
spodku  do  takij  poduszki  co  na  nij  siodował  nasz 
rechtór,  i zaś  spadki  pieknie  my ją  na  stołku  położyli. 
Kiejsi  jak  rechtór  do  klasy  wchodził,  to  cało  klasa 
stanyła  i  mówiła  „Niech  byńdzie  pochwalony  Jezus 
Chrystus"  i  tak  my  stoli,  aż  pón  rechtór  prziszeł  za 
swój  stół  i powiedzioł  siadejcie  i wtedy  my  se  wszyscy 
siedli  a na los tatku  pón  rechtór.  Mogliście  widzieć  jak 
se  na  tyn  swój  stołek  pón  rechtór  zadkym  ciapnyl 
i zaroz  doś  wysoko  s niego  spatki  wyskoczył,  jyny  se 
doś głośno  wrzasnył  ałłł.  No  i chycil  sie  za  swój  zadek 
i  tak  sie  po  całej  klasie  łoglóndo  i  naroz  sie  na  nas 
lobóch podziwoł  i prawi:  Alojz,  Gustaw  na  ławkę!  My 
już  wiedzieli,  że  mómy  iść  i  na  piyrwszóm  ławkę  se 
legnyć.  Pón  rechtór  se  wzión  swoigo  pumocnika  a  był 
nim  taki  mocny  lyskowy  prynt,  naszpanowoł  nóm  po 
kolei  na  naszych  zadkach  galaty  i  wymierzył  pore 
takich  śmigusów  tym  pumocnikiem,  a my  wrzeszczeli 
jak  podciepy  w pokrziwach.  Jak  nas  puścił  to  kozoł 
nóm  se  iś  do  ławki  siednąć.  A  my  jak  do  ławki  se 
siadali,  to też  tak  hónym  jak  pón  rechtór  jeszcze  wyżyj 
spadki  wyskoczyli,  bo  nas  okropnie  nasze  zadki 
bolały.  Zaś  pón  rechtór  se szykownie  na swoim  stołku 
siedzioł  i te koziełki  co my  s tych  szpyndlików  porobili 
se loglóndol  i tak  sie mu jyny  głowa  na karku  krynciła 
i  sie  łuśmiychoł.  A  my  siedzieli  jyny  na  jednym 
półdupku  i postynkowali,  bo  nas  łokr opnie  bolało. 

Lojzik  spod  Lipowskiego  Grónia 
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Fot,  W.  Suchta 

28  października  na  stadionie  KS  „Kuźnia",  odbyły  się 
międzyszkolne zawody latawcowe, zorganizowane przez Ognis
ko  Pracy  Pozaszkolnej.  Do  konkursu  przystąpiło  28  zawod
ników  w dwóch  kategoriach  i dwóch  grupach  wiekowych. 
W  kategorii  latawców  płaskich  (grupa  913  lat) 

I  miejsce — Tadeusz  Chodura  (SP2), 
I  I miejsce  — Tomasz  Kubicjus  (OPP), 
II I  miejsce —  Marek  Golisz  (SP2). 

W  kategorii  wiekowej  (1418  lat) 
I miejsce —  Daniel  Szafarz  (SP2), 

II  miejsce  — Grzegorz  Chrapek  (SP6), 
II I  miejsce —  Marcin  Kowalik  (SP2). 

W  kategorii  latawców  skrzynkowych  (grupa  913  lat) 
I miejsce —  Szymon  Sikora  (SP6), 

w grupie  1418  lat  wygrał 
Jerzy Kisiała (SP6) przed Piotr Chojnackim  (SP6) i Rena
tą  Jenkner  (SP6), 

W  punktacji  zespołowej  I  miejsce  zajęła  SP6,  II  —  SP2,  II I 
—  OPP. 
Zwycięzcy konkursu zostali obdarowani nagrodami książkowy
mi  ufundowanymi  przez  organizatora.  Szkoły  otrzymały  pa
miątkowy dyplom.  Dyrekcja Ogniska Pracy Pozaszkolnej dzię
kuje Zarządowi  KS  „Kuźnia"  za  udostępnienie  stadionu. 

Irena  Wińczyk 

P O Z I O M O:  1) drzewo  liściaste  4)  zamiar,  przedsięwzięcie  6) 
duchowny  prawosławny  8)  buduje  tratwy  9)  dyletant  10) 
składany  pod  umową  11)  miasto  fińskie  12)  bóg  morza  13) 
jesienna  solenizantka  14)  wziątka  karciana  15)  sprzęt  foto
graficzny  16)  wietrzna  choroba  17)  artysta  18)  autor  „Przed 
potopem"  (wspak)  19)  pogoda  20)  władca  Olimpu 
P IONOWO:  1)  na  ścianę  i  biurko  2)  igrzyska  letnie  3) 
konstruktor  rakiety  V2  4)  płytka  dekoracyjna  5)  córka 
Tantala  6)  rodzaj  rzeźby  7)  stanowisko  wobec  problemu  11) 
wieś z  elektrownią  (woj.  opolskie)  13) dawna  gra  w  karty  17) 
miara  pow.  gruntu 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
zpól  oznaczonych  liczbami  wdolnym  rogu. Termin  nadsyłania 
rozwiązań  upływa  15 grudnia  br. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  44 
BIEG  LEGIONÓW 

Nagrodę  20 zł otrzymuje Adam  Molek  z Ustronia,  ul. Jasna  5. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomili  ustróniocy! 
Podziwejmy sie, ludeczkowie złoci, jako  sie to wszycko  na świecie 

kopyrce.  Dyć jeszcze  grudnia  nima,  a już  mómy  takóm  zime,  że 
termometr pokazuje  aji do patnoście  stopni mrozu.  Nie  wiym,  jako 
pogoda  bydzie, jak  to  bydziecie  czytać,  ale  teraz  bez  kożucha  sie 
nima  co na polu  pokazować. 

Nó,  nie jyny  z  mrozami  sie  nóm  to  tak  pokopyrtało.  Nikierzi 
prawióm,  że  w  niedziele  dewatnostego  listopada  było  w  Polsce 
trzynsiyni  ziymi.  Jyny  że jak  naprowde je  trzynsini  ziymi,  to ludzie 
nic  na to nimogóm poradzić, a to nasze trzynsiyni  my se sami zrobili. 
Dyć  żodyn  nad nami  z  kijym  nie stoł  i nie  rozkazowoł  nóm,  jako 
mómy  na tych kartkach  kryślić.  Tóż bydzie  teraz  tak, jako  wiyncyj 
z  nas chciało.  Teraz  mogymy  wiedzieć,  że  na świecie  nima  nic na 
dycki  i chociożby  cosikej nie wiym jak  sie  ludziom podobało,  to za 
jakisi  czos powiedzóm,  że zaś by  trzeja cosi przeinakszyć.  Jyny  Tyn 
Najwyższy  sie nie zmiynio  i na Nim  tak naprowde idzie spolygać, bo 
wszycko  insze  roz je  tak,  a  roz  inaczyj.  Tóż  spolygejmy  na  Nim 
i żyjmy  podle  tych, jako  to nazywajóm,  krześcijańskich  wartości: 
róbmy  każdy,  co do nas należy,  nie róbmy  złości  miyndzy  sobóm, 
pumugejmy  se jedyn  drugimu,  byjmy  we  wszyckim  w  porzóndku, 
mówmy  prowde  i  dowejmy  pozór,  coby  nigdzi  nie  było  żodnego 
cygaństwa.  Całe szczynści,  że już  od pore  roków  sie nie  muszymy 
boć, że jak  sie  powiy prowde,  to może  być z tego jakosi  łostuda.  Tóż 
dalij  tak  musi  być. 

A  teraz  pumału  bydzie  sie  nóm  trzeja  rychtować  ku  świyntóm 
Narodzynio  Tego,  kiery  też  prziszeł  po  to,  coby  była  chwała na 
wysokościach, a pokój  na ziymi.  Nó, jeszcze  do tych świónt je  kapkę 
czasu, ale oto już  bydzie  Jyndrysa,  a od tego Jyndrysowego  miana 
sie  już  roz  dwa  tyn  czas  skuło.  Ciekawe,  czy  też  jeszcze  moc 
ustróniokówpamiynto  tego Jyndrysa,  co to w ,,Ustróńskij"  drzistoł 
po naszymu.  Tóż mu winszujymy  i wszyckim  inszym  Jyndrysóm  na 
miano  wszyckigo  najlepszego. 

Snoci  niedowno  ty mu  byl  taki  dziyń,  co ludzie  na Zachodzie  se 
posyłajóm jedyn  drugimu pozdrawiynia.  Do nas też  isto zaniedłógo 
tyn  łobyczoj  przidzie,  bo nie chcymy  być  za  Zachodym  do  zadku. 
Nó, nie powiym,  to nima zły obyczoj,  bo trzeja każdóm  przileżytość 
wykorzystać,  coby jedyn  drugimu powiedzieć  co  pieknego. 

Tóż  jo  też  Was  wszyckich,  roztomili  ludeczkowie,  pieknie 
pozdrawióm  i  chcym  Wóm  powiedzieć,  jako  to prawił  jedyn  pón 
redachtór  w  telewzyji  w  tyn  dłógi  wieczór  po  wyborach:  „róbmy 
swoji". 
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