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Kolejne decyzje  « 

Tadeusz  Duda  —  Zastępcą  Burmistrza 

Rada Miejska  Ustronia pracuje w iście sprinterskim  tempie. W okresie 
3 tygodni odbyły się trzy sesje, podczas których podjęte zostały ważkie dla 
samorządu  lokalnego  decyzje,  głównie  personalne. 

K S I Ę G A R S K I 
G A L I M A T I A S 

Dom  Zdrojow y 

„Gaud ę  Fest'90 " 

Horosko p  Szefa 
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Druga  sesja  odbyła  się  15 czer
wca  br.  Obrady  zdominował  wy
bór  burmistrza  Ustronia.  Radni 
„przesłuchali"  dwóch  kandyda
tów:  Andrzeja  Georga  —  lat  42, 
prawnika,  kierownika  Zespołu 
Adwokackiego  w  Cieszynie,  za
mieszkałego  w  Ustroniu  oraz  Mi 
chała  Pilcha  —  lat  53,  z  zawodu 
mgr  inż.  elektryka,  kierującego 
Zakładem  Elektroniki  i  Badań 
BOBRME  w  Cieszynie,  zamiesz
kałego  w  Ustroniu.  Dociekliwe 
pytania  zadawane  były  kandyda
tom  (każdemu  z osobna)  w  sumie 
przez  godzinę.  Uzyskane  odpo
wiedzi  pozwoliły  radnym  na  do
konanie  wyboru.  Nastąpił  on 
w tajnym głosowaniu.  15 radnych 
oddało  swój  głos  na  A.  Georga, 
8  na  M.  Pilcha.  Jeden  głos  był 
nieważny.  Andrzej   Georg  —  jak 
już informowaliśmy został  burmi
strzem  Ustronia.  Jako  pierwszy, 
gratulacje  złożył  mu  prowadzący 
Sesję Przewodniczący  Rady  Miej
skiej  mgr  inż.  Zygmunt  Białas. 
Ustalono  następnie,  że  zastępca 
burmistrza  wybrany  zostanie  na 
następnej  sesji.  Przyjęta  została 
przy  tym  sugestia, aby  z uwagi  na 
ograniczony  budżet  wybrać  tylko 
jednego,  etatowego  zastępcę. 

Do  7osobowego  Zarządu 
Gminy,  którego  członkami  są 
burmistrz i jego zastępca  wybrano 
5  radnych.  Spośród  9  kandyda
tów  najwięcej  głosów  otrzymali: 
Henryk  Brudny,  Emili a  Czembor, 
Włodzimierz  Głowinkowski,  Mi 
chał  Jurczok,  Jerzy  Podżorski. 

Powołano  5osobową  Komisję 
Inwentaryzacyjną  Mienia  Komu

nalnego.  Podjęto  uchwałę  odnoś
nie powołania  na stanowisko  Kie
rownika  USC w Ustroniu  Jerzego 
Grigoriewa  na  okres do  30  wrześ
nia br. Chodzi o zachowanie ciąg
łości  pracy  ustrońskiego  USC. 
Następnie  podjęto  uchwałę  o  re
zygnacji  z  diet  przysługujących 
radnym  i przewodniczącemu.  Zo
stało  to  podyktowane  minimal
nym  stanem  środków  w miejskim 
budżecie. 

Jak  zwykle  sporo  ożywienia 
wniosły  interpelacje  i  zapytania. 
Radni  poruszali  sprawę  ochrony 
terenów  zielonych  w różnych  czę
ściach  miasta,  wykorzystania  pie
niędzy  z  Wojewódzkiego  Fundu
szu  Turystyki.  Pytano  również 
o  remonty  ulic,  czyszczenie  stu
dzienek ściekowych, o  działalność 
Społecznego  Komitetu  Budowy 
Wodociągu  w  Hermanicach. 
Zwrócono  uwagę  na  konieczność 
prowadzenia  prawidłowej  rozbu
dowy  architektonicznej  miasta. 
Podniesiono  także  problem  upo
rządkowania  gospodarki  ścieka
mi  z budynków  prywatnych  i  za
kładów pracy. Obrady sesji  trwały 
do  godz.  21.  a  więc  5  godzin. 

Trzecia  sesja  Rady  Miejskiej 
odbyła  się 26 czerwca  br.  i  trwała 
ponad  6  godz.  Podjęto  kolejne 
decyzje personalne.  Radni  „prze
słuchali"  dwóch  kandydatów  na 
zast.  burmistrza.  Pierwszy  z  nich 
to mgr  inż. Tadeusz  Duda  —  peł
niący  dotąd  obowiązki  Naczelni
ka  Miasta  Ustronia.  Drugim  był 
mgr inż. Kazimierz Hanus,  pracu
jący w Instytucie Badań  i Ochrony 

(cd.  na  str.  3) 

Fot.  E.  Herzyk 

KSIĘGARSKI GALIMATIA S 
Księgarnia  w Ustroniu  ma  ostatnio  dobrą  markę  wśród  miłoś

ników  książek. Wielu  z  nich  to  stali  klienci,  kupujący na  bieżąco 
interesujące ich nowości. Któregoś dnia  może  ich spotkać  przykra 
niespodzianka.  Mogą  zastać  zamknięte  drzwi  z  kartką  „inwen
taryzacja". 

Lokal  w którym  mieści  się księgarnia  znajduje się w budynku 
prywatnym.  Właściciel  dał w lutym  wypowiedzenie  najmu. Chce 
urządzić  tu  własny  interes  handlowy.  Termin  wypowiedzenia 
minął z końcem czerwca, a sytuacja jest i trudna i dziwna. Dyrekcja 
„Domu Książki" w Krakowie—mino licznych sygnałów ze strony 
pracownic księgarni — w ogóle sprawą  się nie  interesuje. Załoga 
i  lokal  zostały  pozostawione  własnemu  losowi. 

Modna jest teraz prywatyzacja księgarń. Kto widzi w tym interes 
i  ma  pieniądze  może  księgarnię  wykupić  i  pracować  na  własny 
rachunek.  W  Ustroniu  obecny  lokal  wymaga  gruntownego  od
nowienia. Koszty tego są olbrzymie i pań z księgarni na taki luksus 
po  prostu  nie stać. Co dalej? 

Odpowiednie  kroki  podjęte  zostały  przez  KPN.  Z  pomocą 
przyszła  pani  Guskiewicz,  znana  miłośniczka  książek,  będąca 
zarazem  pełnomocnikiem  właściciela  budynku  przy  ul. 22  Lipca 
4  (obok  Banku).  Na  parterze  znajduje  się  pomieszczenie  za
jmowane dotąd przez zakład fotograficzny. Można je po gruntow
nym  remoncie przeznaczyć na księgarnię.  Pomysł został  kupiony 
przez  KPN,  której  działacze  myślą  poważnie  o  uruchomieniu 
ogólnodostępnej księgarni. Poczyniono już wstępne rozeznanie co 
do  kosztów  i jeżeli  wszystko  uda  się  formalnie  załatwić,  to  być 
może jesienią  księgarnia zacznie funkcjonować. Wynika z tego, że 
przez  wakacje  mieszkańcy  Ustronia  i  wczasowicze  mogą  być 
pozbawieni dostępu do książek. Dodatkowym, istotnym problemem 
jest sprzedaż podręczników szkolnych. Księgarniaz uwagi na niepew
ne jutro, takowych nie posiada. Szkoły również. Gdzie zatem będzie 
można  kupić podręczniki? Czas niestety  nagli  (mk) 



O F E R TY  O G Ł O S Z E N IA 

Montaż anten RTV i SAT 
inż.  K.  Suchanek 
tel.  3566  Ustroń 

Muzeum  zaprasza 

Muzeum Hutnictwa i Kuźnic
twa  im.  J. Jarockiego w Ustro
niu  zaprasza  od  wtorku  do 
piątku  w  godz.  10.00—13.00 
oraz  w  soboty  i  niedziele 
w godz.  9.30—13.30.  W. Mu
zeum  prezentowana  jest  stała 
wystawa,  obrazująca  historię 
miejscowego hutnictwa  i kuź
nictwa  na  tle  dziejów  Ustro
nia.  Na  parterze  czynna  jest 
wystawa ekologiczna pod has
łem:  „Czy  pozostaniemy 
uzdrowiskiem  w 2000  roku", 
zorganizowana  przez  Koło 
Polskiego  Klubu  Ekologicz
nego  w  Ustroniu.  W  przygo
towaniu  kolejne,  interesujące 
ekspozycje m.in.  dożynkowa. 
Muzeum  serdecznie  zaprasza 
mieszkańców,  wczasowiczów 
i  turystów. 

Bank Śląski  w  Katowicach, Od
dział  w  Ustroniu  informuje, że 
w siedzibie Oddziału odbywa się 
zbiórka  na  FUNDUSZ  DARU 
NARODOWEGO. 

Zapraszamy  osoby  pragnące 
udzielić  wsparcia  Funduszowi 
Daru Narodowego do uczestnict
wa w zbiórce — od poniedziałku 
do  piątku  w  godz.8.0017.00, 
w  soboty  robocze  w  godz. 
8.0013.00. 

Letni e  rekolekcje 

W  dniach 14—22 lipca br. odbędą 
się w Hermanicach  II Letnie Re
kolekcje  Duszpaaterstw  Akade
mickich i Młodzieżowych. W pla
nie  dnia:  wspólna  Eucharystia, 
modlitwa, rozważanie Słowa Bo
żego.  Przewidziany  jest  udział 
grup młodzieży z różnych  regio
nów  Polski. Dokładny plan Reko
lekcji znajduje się w kościele św. 
Klemensa w Ustroniu. 

„ C z ł o w i e k 

  j a k  d r z e w o . . /' 

Ktoś  powiedział,  „że  czło
wiek jest jak  drzewo, żeby  stać 
mocno  musi  mieć  korzenie". 
Ażeby  to  drzewo  mogło  się 
prawidłowo  rozwijać,  korze
nie muszą  czerpać soki z dob
rego  podglebia.  Takim  pod
glebiem  dla  wieku  polskich 
przymusowych  emigrantów, 
którzy zabrali ze sobą w świat 
bagaż  cnót  obywatelskich 
i  tam  odegrali  wybitne  role, 
była Ziemia  Cieszyńska. 

W  niedzielę  17 czerwca  br. 
w grobie  swoich  rodziców  na 
cmentarzu  ewangelickim 
w  Ustroniu,  złożono  urnę 
z  prochami  zmarłego  w  dniu 
15  stycznia  br.  w  Newcomb 
(stan  Nowy  Jork)  dr  Ottona 
Lazara.  Przyjaciele,  koledzy 
którzy  prawie  równocześnie 
zapuszczali  z  nim  korzenie 
w  Szkole  Podstawowej  nr  2, 
pamiętają jak kochał wówczas 
wioskę  rodzinną  Ustroń.  Już 
jako  student  pisał  i  publiko
wał  o  niej  artykuły  w  prasie 
krajowej, opracowywał  folde
ry, wygłaszał pogadanki w Po
lskim  Radiu.  Kiedy  okupant 
zagarnął nasze ziemie był chy
ba jedynym w najbliższej oko
licy lekarzem, który zaryzyko
wał,  poszedł  do  skosza

rowanych na tzw.  „Brettneró
wce" Żydów, leczył ich i rato
wał. Wracając z jednej z wizyt, 
ostrzeżony  przez  córkę  sąsia
da  Lipowczana,  nie  wpadł 
w  ręce gestapo,  oczekującego 
na  niego  w  domu  ojca.  Za
wrócił, zbiegł za granicę i tam 
pozostał  na  stałe.  Doksztacał 
się  dalej,  nostryfikował  dyp
lom  lekarski  w  j.  angielskim 
1  uzyskał  doktorat.  Stał  się 
wybitnym  specjalistą  chorób 
ogólnych  w  amerykańskim 
stanie Nowy  Jork. 

Gdy bezpośrednie kontakty 
—  skrępowane  przez  długie 
lata  rygorami  ustrojowych 
uzależnień  —  stały  się  moż
liwe,  po  przeszło  30łetniej 
rozłące, przyjechał do najbliż
szych,  do  Polski,  do  ukocha
nego  Ustronia.  Obrał  sobie 
miesiąc wrzesień i odtąd coro
cznie  spędzał  go w  Ustroniu, 
w którym  spotykał  się z  blis
kimi,  bezinteresownie  leczył, 
dostarczał  lekarstw  i  w  któ
rym tak bardzo chciał, by spo
częły jego  prochy. 

W obecności żony i rodziny 
z  USA,  członków  rodziny 
z  kraju,  grona  najbliższych 
przyjaciół  i  znajomych,  pro
chy  Zmarłego  pożegnał  ks. 
Tadeusz  Terlik  z  Goleszowa, 
a  m.in.  w  imieniu  lekarzy  se
nator  dr  Maciej  Krzanowski 
2  C i e S Z y n a'  (Pejot) 

Dnia  12 czerwca  br.  powo
łane zostało w Ustroniu  Koło 
Światowego  Związku  Żołnie
rzy  Armii  Krajowej,  będące 
ogniwem  terenowym.  Zarząd 
Główny  ma  siedzibę  w  War
szawie,  a  w  Katowicach  zna
duje się Zarząd  Okręgu  Śląs
kiego. Związek jest  stowarzy
szeniem  żołnierzy  Służby 
Zwycięstwu  Polski,  Związku 
Walki  Zbrojnej  oraz  innych 
organizacji podziemnych  sca
lonych  z  AK  lub  jej  podpo
rządkowanych (np. BCh). Ce
lem związku jest  m.in.  zacieś
nianie koleżeńskiej więzi mię
dzy  rozproszonymi  w  kraju 
i  za  granicą  żołnierzami  AK 
oraz  ich  rodzinami;  obrona 
godności,  dobrego  imienia 
i  pamięci  AK  i jej  żołnierzy; 
upowszechnianie  historii,  tra
dycji  i  dziedzictwa  ideowego 
AK ;  koleżeńska,  wzajemna 
pomoc. 

WIĘ Ź 

GODNOŚĆ 

DZIEDZICTW O 
W  trakcie  założycielskiego 

spotkania  wybrano  5  osobo
wy  zarząd  koła.  Tworzą  go: 
Bolesław Szczepaniuk — prze
wodniczący, Kazimierz Stefa
ński —zca przew., Kazimierz 
Chołuj — sekretarz/skarbnik, 
Franciszek  Zaborski  i  Bogu
sław  Suchta  —  członkowie. 
Wybrano również komisję we
ryfikacyjną  —  przew.  Kazi
mierz  Stefański, zespół  histo
ryczny  —  przew.  Bogusław 
Suchta  oraz  zespół  socjal
nobytowy  — przew.  Franci
szek  Zaborski. 

W  zebraniu  uczestniczyli 
członkowie  Rady  Miejskiej 
z  jej  przewodniczącym  Zyg
muntem  Białasem. 

Dodajmy, iż Zarząd  Ko
ła przyjmuje zgłoszenia  zai
nteresowanych  osób z  tere
nu  Ustronia,  Wisły  oraz 
okolic.  Tymczasowy  adres 
(do  momentu  uzyskania 
lokalu)  Ustroń,  ul.  Droz
dów  15,  tel.  2219.  . 

(mrc) 

SYtilMALY  01)  CZYTELNIKÓW 

PRZEMYSŁOW Y 
W  RESTAURACJI 

Miasto  o  charakterze  wypoczyn
kowym  i turystycznym  —  a  takim 
jest  Ustroń —  ma pewne zobowią
zania  wobec swoich gości.  Należy 
im  zapewnić  miejsca  noclegowe, 
parkingi,  komunikację,  usługi, sieć 
sklepów,  restauracje  itp.  Dlatego 
zdziwienie  budzi  decyzja  ustrońs
kiej PSS  o powstaniu sklepu  w  mie
jsce  dotychczasowej  restauracji 
„Beskid".  Jest  to  kolejny  sklep 
branży  przemysłowej  w  centrum 
Ustronia  (podobne  przy  ul.  Par
tyzantów,  w  Rynku,  na  Osiedlu 
XXXlecia).  Zastanawiam  się nad 
możliwością  spożycia  w  Ustroniu, 
w  sezonie letnim obiadu przez  tury
stów.  W  „Marabu",  w  „Parko
wej"?  Czy  PSS,  aby  nie  ułatwia 
sobie  życia? 

ff.S.  Ustroń 

WYŁĄCZENI A  PRĄDU 

Otrzymujemy od czytelników 
mnóstwo telefonów ze skargami 
na częste  i niespodziewane wy
łączenia prądu w różnych rejo
nach Ustronia. Przerwy trwają 
od kilku  do kilkudziesięciu  mi
nut  i występują  o  różnych  po
rach: rano, po południu, nawet 
wieczorem.  Czytelników  ten 
fakt  denerwuje. Nie mogą oglą
dać  telewizji,  nieregularnie 
pracują  urządzenia  chłodnicze 
—  dotyczy  to  zwłaszcza  skle
pów.  Powstaje pytanie  czy  nie 
można  tych  wyłączeń  uniknąć 
i  jakie  są  ich  przyczyny. 
W  imieniu  czytelników  wyra
żamy  nadzieję, że  Rejon Ener
getyczny  w  Ustroniu  wyjaśni 
ten  problem. 

Lepiej  późno... 
Sygnalizowaliśmy  w  po

przedniej  „GU"  opóźnienie 
otwarcia  basenu.  Jak  nas  po
informował  dyr.  PT  „Czan
toria"  mgr  Adam  Buchta 
— dzierżawca  basenu  —  po
wodem były dość poważne in
westycje  przeprowadzone 
w  tym  obiekcie.  Wyremonto
wano  ciek  doprowadzający 
wodę z koryta Wisły do niecki 
basenu.  Do  budynku  dopro
wadzono  wodę miejską  i gaz, 
co  pozwoli  eksploatować 
obiekt  również w zimie. Prze
prowadzono  remont  budyn
ku,  gdzie  zaszła  konieczność 
odgrzybienia  ścian  i wymiany 
stropow. 

Basen,  choć  uruchomiony 
z opóźnieniem jest już czynny. 
Pewną  gratyfikacją  są  ceny 

najniższe w  regionie.  Bilet 
kosztuje 2 tys.  i  1 tys. zł. 

(zbi) 



Z  obrad 
Rady 

(cd.  ze  sir.  1) 

Środowiska  w  Katowicach, 
zamieszkały  w  Ustroniu. 
W tajnym głosowaniu  wybra
no Tadeusza  Dudę. 

Powołano  na  stanowisko 
sekretarza Gminy panią  Jola
ntę KrąjewskąGojny. 

Sporo czasu zajęła dyskusja 
nad  tymczasowym  Statutem 
Gminy.  Po  głębokiej  analizie 
zdecydowano,  iż niezbędne są 
pewne  poprawki  i  uzupełnie
nia.  Zajmie  się  tym  Komisja 
Statutowa.  Zaproponowano 
powołanie  komisji  problemo
wych.  Będzie  ich  sześć.  Pod
jęto  uchwałę  w  sprawie  no
wych opłat  targowych.  Szcze
góły  podajemy  w  oddzielnej 
informacji. 

Radni  zapoznani  zostali 
z  aktualnym  stanem  ładu 
i bezpieczeństwa  w  Ustroniu. 
Wyczerpującą informację zło
żył  Komendant  ustrońskiej 
Policji chor.  Józef  Hanzel. 

Termin  następnej  sesji  wy
znaczono  na  3  sierpnia  br. 
— piątek, godz.  16.00. 

K.  Marciniuk 

Na  ostatniej  sesji  Rady 
Miejskiej  Ustronia  podjęto 
uchwałę w sprawie opłaty  tar
gowej. Aktualne  stawki  opłat 
są następujące: 
20 0 — za sprzedaż z samo
chodu,  platformy,  przyczepy 
samochodowej 
15000 — za sprzedaż  odręcz
ną  prowadzoną  przez  hand
lujących zawodowo 
5000 — za sprzedaż  odręczną 
prowadzoną  przez  pozostałe 
osoby  
3000  —  kosztuje  metr  kw. 
placu  zajętego  pod  wykony
wanie drobnych  usług rzemie
ślniczych. 
Uwaga!  Handel  obnośny  lub 
obwoźny jest możliwy nie tyl
ko  na  wyznaczonym  placu 
targowym  przy  ul.  A.  Brody, 
lecz  również  w  innych  punk
tach  miasta,  gdzie  nie ma  za
kazu.  Musi  być  jednak  speł
niony  warunek,  by nie  powo
dować  zagrożenia  dla  ładu 
i  porządku  publicznego.  Bę
dzie  to  rygorystycznie  prze
strzegane. 

AUTOKAREM 
AGENCJI  FSM 

W BESKID Y 
U
wszystkie domy wczasowe, kolonie, inne grupy zorganizo
wane. Organizujemy wycieczki  całodniowe  i półdniowe. 

oferujemy: 
—  usługi  przewozowe 
—  pieczenie  kiełbasy 

Trasy  całodniowe: 
—  Pętla  Beskidzka 
—  Ustroń—Szczyrk—Bielsko 
—  Ustroń—Pszczyna 
—  Ustroń—Oświęcim 

Trasa  półdniowa: 
—  Istebna—Koniaków 
—  Ustroń—Cieszyn 

Organizujemy  również  inne wycieczki  wg zamówień  klienta. 

Ponadto  oferujemy: 
—  przewóz towarów samochodami ciężarowymi  od  1  do 22 ton 
—  usługi warsztatowe w zakresie mechaniki  pojazdów i konser
wacji  wszystkich  krajowych  samochodów. 

Zakład  Transportu  FSM 
w  BielskuBiałej 
Agencja  nr  2 
Skoczów,  ul.  Szewczyka  32,  teł.  2658 

Przydałaby  się  i dziś... 

Polewania  czar 
Na  zdjęciu  powyżej  prezentujemy  pierwszy  w  Ustroniu 

samochód  do  polewania  ulic  wodą.  Został  zakupiony  przez 
Urząd  Gminy  w roku  1930 od  bielskigo  fabrykanta  Józefiego 
(dziś Befama). 

Była  to  czterotonowa  ciężarówka  TATRA  z  Koprzywnicy, 
wykonana dla wojska austriackiego w 1918 roku. Koła wykona
ne  na  masywach.  Beczkę  i urządzenia  do  skrapiania  zrobiono 
w zakładzie kotlarskim  Karola Bajera w Bielsku. Samochód  ten 
był w Ustroniu do  1946 roku. Zdjęcie pochodzi ze zbioru  pana 
Jana  Misiorza.  Dziękujemy. 

W  dniach  27—30  lipca 
br.  w ustrońskim  amfiteat
rze  odbędzie  się  Festiwal 
Twórczości  Religijnej.  Za
łożeniem  „Gaudę  Fest'90" 
jest  umożliwienie  wyko
nawcom  (amatorom  i  pro
fesjonalistom)  zaprezento
wania  swojej  twórczości, 
wyrażającej  osobisty  sto
sunek  do  Boga.  Chodzi 
również  o  ewangelizację 
przez  muzykę,  piosenkę 
i  sztukę  religijną.  Głów
nym  tematem  wokół  któ
rego skupi  się Festiwal,  bę
dą  słowa  zaczerpnięte 
z  Ewangelii  wg.  św.  Jana: 
„Ja  jestem  krzewem  win

nym, wy —  latoroślami...". 
Udział  wezmą  zespoły  mu
zyczne,  soliści,  schole  i  ze
społy  teatralne.  Koncerty 
w amfiteatrze odbywać  się
będą  w  godzinach  15.30 
—  19.00  oraz  od  godz. 
21.00  do  23.30.  Organiza
torem  Festiwalu  jest  Wy
ższe  Śląskie  Seminarium 
Duchowne w Katowic.  Im
preza  pomyślana  została 
jako  święto  radości,  stąd 
pragnienie  organizatorów, 
aby  tą  atmosferą  żyło  całe 
miasto.  W  Festiwalu  mogą 
wziąć udział  osoby  wyzna
jące  różne  religie. 

(mrc) 

Komunikat 
Kierownika  Rejonowego  Biura  Pracy  w  Cieszynie 

Dla  złagodzenia  skutków  występującego  na  miejscowym  rynku 
pracy  zjawiska  wzrastającego  bezrobocia  —  zwracam  się  do  za
kładów  pracy,  zarówno  uspołecznionych  jak  i  nieuspołecznionych 
o  zgłaszanie  wolnych  miejsc pracy,  w  tym  zwłaszcza  dla  absolwen
tów  szkół  ponadpodstawowych. 

Proponuje  się  zakładom  pracy,  które  nie  zamierzają  zwalniać 
pracowników  organizowanie  prac  interwencyjnych  dla  bezrobot
nych,  a  koszty  związane  z  ich  wynagrodzeniem  i  składką  ZUS 
finansowane  będą  ze  środków  Funduszu  Pracy. 



S K O P  EX  Spółk a  z  o.o. 
43430  Skoczów ,  ul . Towarow a  2 tel .  3617 

Z A P R A S Z A M Y  do  naszych  sklepów  mięsnych, 
spożywczych,  wielobranżowych  i do  składu  celnego 

Polecam y usług i detektywistyczn e  i ochron y  mieni a 

—  kuszenie  śmierci 
—  wakacyjny  luz 
—  potrzeba  rozwagi 

Przerażająca jest  zawartość 
rejestru  wypadków  prowa
dzonego  przez Policję  Drogo
wą  w  Cieszynie.  W  roku  br. 
w ciągu  5 miesięcy  zanotowa
no  77  tragicznych  zdarzeń  na 
drogach  rejonu  cieszyńskiego. 
7 osób (w tym dziecko) ponios
ło śmierć. 100 osób było lżej lub 
ciężej  rannych  —  w  tym  13 
dzieci. Sprawcami  byli najczę
ściej  kierowcy  samochodów 
osobowych  (43)  i  piesi  (19). 
Dzieci  spowodowały  bezpo
średnio  7  wypadków.  Popeł
niają  one  ciągle  ten  sam 
grzech:  wbiegają  niespodzie
wanie  na  jezdnię  lub  wycho
dzą  nagle  zza  autobusu. 

Najwięcej  wypadków  zda
rza się od lat w rejonie Skoczo
wa  i Cieszyna.  W  czołówce są 
również  Ustroń  i  Wisła. 
W okolicach  Ustronia  i Wisły 
oraz w tych miastach,  w okre
sie  lata  zwiększa  się  znacznie 
ruch pieszych i ruch  samocho
dowy. Z dróg  i ulic korzystają 
często dzieci, które przyjecha
ły  tu  na  obozy  i kolonie.  Wy
chowawcy  nie  zawsze  radzą 
sobie  z  utrzymaniem  dyscyp
liny. 

Łatwo  napisać,  gorzej 
utrzymać  rozbrykaną  groma
dę  małolatów,  która  potrafi 
na  złamanie  karku  pędzić  do 
budki  z  lodami,  bądź  kiosku 
z  pamiątkami.  Ani  im  w  gło
wie przepisy  drogowe,  bo  kto 
pierwszy  ten  lepszy. 

Problem  w  istocie  niełatwy 
do  opanowania.  Jakimś  spo
sobem  może  być  skorzystanie 
z pomocy policji drogowej. St. 
chor. Józef Zechmeister —  in
spektor  Sekcji  Ruchu  Drogo
wego KRP w Cieszynie — po
wiedział,  że  jest  w  stanie  do
trzeć do  każdego  obozu  kolo
nijnego, aby spotkać się z dzie
ćmi,  przypomnieć,  przestrzec 
— jak  trzeba  również  postra
szyć.  Kierownictwo  kolonii 
może z takiej pomocy skorzys
tać. Rzecz jasna  będzie to eks
presowa edukacja, pozwalają
ca  jedynie  uświadomić  pełnej 
temperamentu  dziatwie,  że 
w czasie wakacji  też trzeba  od 
czasu  do  czasu  pomyśleć. 

Przy  takiej  okazji  policja 
zawsze  apeluje do  kierowców 
o rozwagę i nierozwijanie nad
miernej  szybkości  na  drodze. 
Do  tragicznej  sytuacji  może 

dojść  w  momencie.  Brzmi  to 
jak  banał,  ale  niestety  życie 
pokazuje, że o  tych  sprawach 
trzeba  przypominać  ciągle. 

Odrębna  historia  związana 
jest z młodymi  motorowerzys
tami  i  rowerzystami.  Pojawia 
się  ich  na  drogach  coraz  wię
cej,  szczególnie  w  wakacje, 
gdy  nie  mają  co  zrobić  z  wol
nym czasem.  Ujawniamy  częs
to  —  mówi  st.  chor.  J.  Ze
chmeister  —  iż  motorowerem 
jeżdżą  dzieci,  które  nie  posia
dają karty.  Podobnie jest  z  ro
werzystami.  Co  gorsza  twier
dzą, że mama  czy  tata  pozwoli
li.  No  cóż.  Zapracowani  rodzi
ce  mają  w  ten  sposób  kłopoty 
z głowy.  Czy jednak  rzeczywiś
cie nie zależy  im na  bezpieczeń
stwie  swoich  pociech?  Zależy, 
ale problemy  dnia  są  ważniej
sze  i  przysłaniają  taki  ,,dro
biazg"  jak  zwrócenie  uwagi 
dzieciom,  by  korzystały  z  dróg 
w  sposób  prawidłowy.  Tak  to 
bywa... 

Co  można  do  tego  dodać. 
Chyba  tyle, iż dorośli  powinni 
na  drodze  myśleć  za  dzieci, 
liczyć  się  z  ich  niespodziewa
nym zachowaniem  i być przy
gotowanymi na tę najtrudniej
szą  sytuację. 

Dla  informacji  podajemy 
dane  statystyczne  z  ubiegłych 
wakacji.  Wówczas  w  rejonie 
cieszyńskim  wydarzyło  się  47 
wypadków drogowych: 24 w li 
pcu  i  23  w  sierpniu.  4  osoby 
poniosły  śmierć,  57  było  ran
nych.  Te  fakty  nie  wymagają 
komentarza.  (mrc) 

Turystyczne 
krzesełka 

Celem  wielu  turystycznych 
wycieczek  jest  UstrońPolana. 
Wiodą  stąd  szlaki  turystyczne 
na  pobliskie  szczyty  górskie. 
Niewątpliwą  atrakcją  (i  to  nie 
tylko  dla  dzieci)  jest  wyciąg 
krzesełkowy,  funkcjonujący od 
roku  1967  (patrz  fot.  str.  1). 
Licząca 1640 m trasa, prowadzi 
z UstroniaPolany  na  Stokłosi
cę,  skąd  jest  już  do  szczytu 
Czantorii  tylko  1,5 km.  Dwu
osobowe  krzesełka  pozwalają 
wyjechać  i  zjechać  w  ciągu 
godz.  ponad  500  osobom. 

Zainteresowanie  tym  środ
kiem  lokomocji  jest  duże. 
Szczególnie gdy dopisuje pogo
da,  walą  tu  tłumy  ludzi.  Na 
pamiątkę oprócz wrażeń, zabie
rają zdjęcie zrobione przez „wy
ciągowego"  fotografa. 

W bieżącym sezonie, który tu 
rozpoczął  się  1 czerwca,  koszt 
biletu  wynosi  2000  zł  w  jedną 
stronę.  Dzieci  do  lat  4  mają 
przejazdy darmowe.  (km) 

„Hit "  —  nowy 
tygodnik 

„Hi t  na  granicy"  —  to  nowa  gazeta 
regionalna  wydawana  w Cieszynie,  któ
ra  pod  koniec  czerwca  pojawiła  się  na 
rynku  czytelniczym.  Jest  to  tygodnik 
o  profilu  informacyjnopublicystycz
nym. Preferuje tematykę szeroko pojęte
go  biznesu. 

Zespołowi  redakcyjnemu  życzymy 
wytrwałości  i życzliwych  czytelników. 

Zielony 
konkurs 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 
ogłasza  Konkurs  na  najładniej 
utrzymany — ogród przydomo
wy w kategoriach  domkówjed
norodzinnych  i  zagród  gospo
darstw  rolnych — teren zielony 
wokół  przedsiębiorstw  i  insty
tucji.  Zgłoszenia  należy  kiero
wać  na  adres  Urzędu  Miejs
kiego  w  Ustroniu,  Rynek 
1 z dopiskiem  „Konkurs  ogró
dków i terenów zielonych". Re
gulamin  Konkursu  jest  do 
wglądu  w  Referacie  Gospoda
rki  Komunalnej  i  Mieszkanio
wej. Rozstrzygnięcie  Konkursu 
nastąpi 15 listopada br. przewi
duje się nagrody  i wyróżnienia. 

...odbyło się 22 czerwca br. w DW 
„Muflon" . Przewodniczył szef  Rady 
Izby Adam Jurasz. Wśród  zaproszo
nych  gości  obecny  był  Burmistrz 
Ustronia  Andrzej  Georg. 

Wysłuchano  sprawozdania  finan
sowego oraz  informacji o  działalno
ści wydawniczą. Aktualnie  Izba Go
spodarcza  wydaje  „Gazetę  Ustroń
ską", a w przygotowaniu znajduje się 
„Przewodnik  —  Informator  Ustro
nia". 

Plan  zagospodarowania  centrum 
miasta,  zaprezentowany  w  drugiej 
części  zebrania  przez  inż.  Kubika, 
wart  jest  przedstawienia  szerszemu 
audytorium. Propozycje urbanistycz
ne  dotyczące  Ustronia  —  prezen
towane bodaj w  1975 r. w  „Prażakó
wce" —  wzbudziły  duże  zaintereso
wanie  mieszkańców.  Można  chyba 
powtórzyć  taką  ekspozycję. 

W  dyskusji  zastanawiano  się  nad 
realizacją  zadań  ujętych  w  Statucie 
Izby.  Szukano  nowych,  atrakcyj
nych form działalności. Obecnie Izba 
liczy blisko 70 członków: firm prywa
tnych,  spółek,  zakładów  rzemieślni
czych  i osób  indywidualnych,  (zbi) 

MOTE L  MARAB U 
Q ^ f J  Ustroń,  ul .  1 Maj a  49 

zaprasza  codz ienn ie  za  wy ją t k ie m  pon iedz ia łków 
do restauracji  (od godz.  10.00 do 3.00 nad ranem) 

dyskoteki  (od godz. 21.00 do 3.00 nad ranem) 
codziennie  na  KORTY  TENISOWE  w  godz.  9.00  do  21.00 

— wypożyczamy  sprzęt: rakiety  i piłk i 
— prowadzimy  szkolenie  dzieci  i młodzieży 

Bliższe  informacje: tel. 3558 Wisła  lub w  recepcji Motelu 



Józef  Pilch  przedstawia: 

Dawne  dzieje 
Ustroni a 

POCZĄTK I  UZDROWISK A 
—  DOM  ZDROJOWY 

Ważną  rolę  w  życiu  i  rozwoju  gospodarczym  Ustronia 
odegrały  położenie,  klimat  i  przyroda.  Już  w  połowie  XVII I 
wieku znano Ustroń z kuracji tzw. serwatkowych, które spowo
dowały  napływ  gości.  Owcza  serwatka,  zwana  przez  miejs
cowych żętycą jest produktem mleka owczego zwanego gwaro
wo „mulką". Korzystali z niej cierpiący na dolegliwości przewo
du  pokarmowego,  stosowano  ją  również  przy  schorzeniach 
dróg oddechowych i w anemii. Początkowo goście zaopatrywali 
się w nią własnym sumptem, obchodząc kolejno szałasy i skupu
jąc  serwatkę. 

Drugi  powodem  napływu  gości  do  Ustronia  były  kąpiele 
żużlowe.  Właściwości  lecznicze  wielkopiecowego  żużlu  — jak 
notuje Jan  Wantuła  — mieli  podobno  odkryć  sami  robotnicy 
zatrudnieni przy obsłudze wielkiego pieca, a to przy ogrzewaniu 
żużlem  wody  do  mycia.  Cierpiący  na  bóle  reumatyczne  od
czuwali  po  kąpieli pewną  ulgę.  Przekonanie  o  właściwościach 
leczniczych żużlu tak się rozpowszechniło, że robotnicy zabierali 
go często do domów, by umożliwić kąpiel rodzinom. Zarządca 
huty aby uniknąć niebezpiezeństwa  spowodowanego  wynosze
niem  rozrzażonego  żużlu,  wybudował  budkę  i umieścił  w niej 
wannę. W tej budce za opłatą  mogli sią kąpać chorzy mieszkań
cy Ustronia  oraz przyjezdni kuracjusze. 

Liczba przybywających do Ustronia  kuracjuszy rosła. Właś
ciciel zakładów książę cieszyński Albrecht  Kazimierz  wybudo
wał  w  latach  1802—1804  duży  dom  zdrojowy  z  łazienkami. 
Dom Zdrojowy (obecnie restauracja  „Parkowa")  był pierwszą 
jednopiętrową  budowlą  w  Ustroniu  wykonaną  z  materiału 
twardego, posiadającą na piętrze pomieszczenia dla administra
cji i kilka pokoi dla kuracjuszy, a na dole łazienki. W ten sposób 
rozpoczęła  się w Ustroniu  kuracja  balneologiczna. 

Dom  Zdrojowy  w  czasie  przemarszu  wojsk  przez  Śląsk 
cieszyński  był  przeznaczony  na  różne  cele.  Podczas  kampanii 
napoleońskiej  zakwaterowano  w nim* wojsko,  a  w  roku  1812 
zajmowali  go  prawdopodobnie  Francuzi.  W  czasie  odwrotu 
kwaterowały  tu wojska rosyjskie, które spowodowały  otwarcie 
w  tym  domu  gospody,  przynoszącej poważne  zyski.  Rosjanie 
nazwali  ją  „traktir" ,  a  miejscowi  ludzie  „traktyrnia".  Po 
opuszczeniu  budynku  przez  Rosjan  gospoda  już  pozostała 
i  z  wyjątkiem  kilku  lat  po  drugiej  wojnie  światowej  istnieje 
nieprzerwanie do dziś. Dlatego, że gospoda uszczupliła działal
ność  kąpielową  zlikwidowano  łazienki  na  parterze,  budując 
nowe koło  Domu  Zdrojowego. 

Dla złaknionych  letnich kąpieli, widok  ustrońskiego basenu z lat  50tych. 
Zdj.  ze  zbioru  J.  Misiorza. 

USTROŃSCY 
E K O L O D Z Y 
A L A R M U J Ą 

(FRAGM.  RAPORTU) 

Przedstawiamy  kolejne  fra
gmenty  Raportu  „Środowisko 
naturalne  uzdrowiska  Ustroń 
—jego  stan,  zagrożenia  i kie
runki  naprawy"  —  opracowa
nego przez  Kolo PKE w Ustro
niu. 

2.  Natężenie  ruchu  samo
chodowego  i hałasu 

Tysiące  pojazdów  spalino
wych, które codziennie przeje
żdżają  przez Ustroń,  wpływa
ją  zdecydowanie  niekorzyst
nie na  klimat  akustyczny  i ja
kość  powietrza.  W  latach 
1980—1983  przez  Ustroń 
przejeżdżało  około  500—850 
pojazdów  w  ciągu  godziny. 
Obecnie  notuje  się  około 
800—1000 pojazdów, a w nie
dzielne  popołudnia  1989  r. 
około  1500—1800  pojazdów 
w ciągu godziny. Ruch komu
nikacyjny, a także praca  „Ku 
źni  Ustroń"  są  przyczyną 
przekroczenia  obowiązują
cych dla  uzdrowisk  norm  ha
łasu.  W  roku  1989  podobnie 
jak  w  latach  wcześniejszych 
wyniki pomiarów natężeń  ha
łasu  ulicznego  przekraczały 
dopuszczalną  normę 40 dB/Ai 
to  nie  tylko  przy  głównym 
ciągu  komunikacyjnym 
(63—70  dB/A)  lecz  także 
w  parkach,  skwerach,  osied
lach  (47—58  dB/A)  oraz 
w strefie A ochrony uzdrowis
kowej (50—55  dB/A). 

Pod względem zagrożeń ko
munikacyjnych Ustroń  plasu
je się zdecydowanie  na  pierw
szym  miejscu  wśród  uzdro
wiskkarpackich. 

3.  Zanieczyszczenie  środo
wiska odpadami 

Odpady  zalegające  w  for
mie  dzikich  wysypisk  w  la
sach,  jarach,  potokach,  przy 
drogach,  ścieżkach  spacero
wych itp. świadczą  o bezmyśl
ności  i  lekceważącym,  bezdu
sznym stosunku do  przyrody. 
U  schyłku  zimy  i późną  jesie
nią są one szczególnie widocz
ne, gdyż brakuje wówczas ma
skującej zieleni. 

W  dużej  mierze  wysypiska 
składają  się z materiałów  na
dających się do przetworzenia 
i ponownego  wykorzystania. 

4.  Jakość  wód  powierzch
niowych i podziemnych. 

Konsekwencją  wsypywania 
do  potoków  różnych  odpa
dów,  śmieci  i  wpuszczanie 
w  nie  ścieków  jest  zły  stan 
jakościowy  ich  wód.  Odnosi 
się  to do  potoków:  Lipowiec, 
Młynówka,  Bładniczka,  Su
chy  Potok,  Źabieniec,  Bład
nica.  Niosą  one  przeważnie 
wody pozaklasowe lub II I kla
sy czystości bakteriologicznej. 
Dobre  jakościowo  wody  po
siadają  górne  odcinki  poto
ków, gdy płyną  przez obszary 
nie  zamieszkałe.  Z  uwagi  na 
parametry  fiz.chem.,  wody 
Wisły  oraz  potoków  ustrońs
kich zawierają się na ogół w II 
kl.  czystości.  Natomiast  pod 
względem  bakteriologicznym, 
Wisłę  cechuje  przeważnie  II 
kl  czystości. 

Regulacja  potoków,  pole
gająca  na  prostowaniu  koryt 
i  ich  betonowaniu  lub  szczel
nym  wykładaniu  kamieniami 
(np.  Suchy  Potok,  Jaszowiec, 
Bładnica)  doprowadziła  do 
zniszczenia  nisz  ekologicz
nych wielu organizmów  wod
nych  i  zmniejszyła  zdolność 
potoków  do  ich  samoczysz
czenia. . 

Pogarsza się również jakość 
wielu  ujmowanych  wód  pod
ziemnych. Przykładem jest za
nieczyszczenia bakteriologicz
ne  źródeł  eksploatowanych 
przez wytwórnię  „Czantoria", 
w tym dawnego źródła „Głod
nego".  Również woda  znane
go, ogólnie dostępnego źródła 
„Żelazistego"  znajdującego 
się  w  dolinie  Gościradowca, 
z  powodu  zanieczyszczenia 
bakteriologicznego nie nadaje 
się do  bezpośredniego  spoży
cia. Nie zagrożone  są  jedynie 
głęboko zalegające solanki de
wońskie,  które  eksploatowa
ne  będą  dla  celów  kąpielo
wych.  Występuje  tu  jednak 
problem  pozbywania  słonych 
wód  pozabiegowych.  Jedy
nym do przyjęcia jest  rozwią
zanie  polegające  na  zrzucie 
wód pozabiegowych do górot
woru  dewońskiego  przez  za
tłaczanie specjalnymi otwora
mi  wiertniczymi.  Takie  roz
wiązanie ekolodzy  akceptują. 

Kolejne  fragmenty  tego 
Raportu  przedstawimy  w na
stępnym  numerze  „GU".   Jed
nocześnie  prosimy  Czytelni
ków  o  sygnalizowanie  zaob
serwowanych  zagrożeń  ekolo
gicznych. 



Nastał  czas  sianokosów.  (Fot.  E.  Herzyk) 

Zapiski  wiejskie 

Opis świni 
Świnia mo cztery szłapy, to należy do zwierząt. Świnia zaczyno sie od 

przodku  dwiema  dziurkami  obtoconymi  mięsem  i to nazywo  sie  ryjok. 
Ryjok jest bardzo świni potrzebny, bo go wszendzie wsadzo. Pysk  świni 
składo sie z zymbisków  i długiego języka. Tyn włazi prosto do  żołądka, 
kiery  przyjmuje  wszystko,  bo  świnia  mo  wielki  apetyt  i  żre  cięgiem. 
Wszystko żarcie przemienia  sie u świni w salceson,  krupnioki,  żymloki 
(kiszka  z bułki)  albo  wątrobiankę. 

Świnia  kończy  sie  na  zadku  małym  ogonkiem,  kierym  miele  na 
wszystkie strony, bo czego inszego robić nie poradzi. Cało świnia stoi  na 
śtyrech patykach, kiere sie nazywają nogami. Nogi sięgają od wierchu aż 
na  spodek  do  samej ziemi.  Dlatego  świnia  stoi. 

Świnia jest oblepiono marasem pod kierym znajduje sie skóra,  kierom 
świnia jest  łotocona,  aby  sie nie  rozleciała. 

Chłopem od świni jest wieprzek, kiery nigdy nie wie czemu żyje, aż go 
zakatrupią. 

Świnie można oglądać w szlamie i chlywie, na pastwisku i na spacyrze, 
na  wsi  i w mieście.  Nasz  kraj jest  bardzo  bogaty  w  świnie. 

Izby  w  kierych  mieszkajom  świnie  nigdy  sie  nie  sprząto  i  dlatego 
chlywikami sie nazywają. Głos od świnie podobny jest do mlaskającego 
abo  chrapiącego  człowieka,  a  wtedy  my  nie  wiemy,  kiery  drugiego 
przedrzyźnio.  „  „  , .  ,  „ 

(Według  St.  Ligon  —  Bery  i bojki  sląskie) 

Bieg  górski 
VI Ogólnopolski  Górski  Bieg Przełajowy 

7.07.1990  r.  (sobota) 
Zapraszamy  na start  o godz.  10.30 

Bulwar  Nadwiślański  koło  mostu  wiszącego za  amfiteatrem 

Szef —  Lew 
(23.07—23.08) 

Szef  —  Lew  (no  cóż,  jak 
przystało  na  Lwa) jest  pewny 
siebie,  patrzy  na  wszystkich 
z  góry.  Niekiedy  spływa  na 
podwładnych  jego  monarsza 
łaskawość. 

Osoby  spod  tego znaku  ce
chuje potęga i siła. Lubią znaj
dować  się  w świetle  reflekto
rów,  być  w  centrum  uwagi. 
Szef —  Lew  lubi,  gdy  współ
pracownicy  mu schlebiają, co 
łaskocze jego próżność. Z dru
giej  strony  Szef  —  Lew  ma 
dobre serce, potrafi współczuć 
i  zrozunieć  innych,  a  nawet 

przyjść z  pomocą.  Ceni  ofic
jalne  wystąpienia,  przyjmo
wanie  i  składanie  wizyt.  M a 
silne  poczucie  własnej  warto
ści  i  nieomylności.  Łatwo  go 
dotknąć,  a  wtedy  bywa  nie
przyjemny  w  sposobie  bycia. 
Trwa  to jednak  krótko. 

Szef — Lew miewa ciekawe 
pomysły.  Niestety  nie  zawsze 
potrafi je  zrealizować.  Nudzi 
go  monotonia  codzienności. 
W  sumie  stosunek  Lwa  do 
podwładnych  jest  życzliwy, 
choć  autorytatywny. 

By ustrzec się niepowodzeń 
Szef — Lew nie powinien  ota
czać  się  ludźmi  schlebiający
mi. Wielu wśród nich to typo
wi  karierowicze,  pragnący 
skorzystać  z  królewskiej  łas
kawości.  (oprać,  emka) 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr  1 

Poziomo:  elektrokardiogram,  zbir,  idiom,  Lato,  instrumentalistka 
Pionowo:  Lubin,  karat,  opium,  anion,  dumka,  golas,  „Antek" 

Przep^iszamy  Czytelników  za  niepracyzyjne  określenie  wyrazu  12 
poziomo.  Uznaliśmy wszystkie rodzaje rozwiązań. Przedstawiciel  firmy 
„Rotex"  p.  Kazimierz  Giela  wylosował  kartkę  od  pani  Beaty  Mateja 
zam.  Ustroń,  Oś.  XXXlecia  PRL  1/25.  Nagroda:  zestaw  5  kaset 
magnetofonowych  TDK  oraz  chińskie  pióro,  czeka  na  Panią  w  naszej 
redakcji.  Zapraszamy. 

„SKOPEX "  —  Skoczów  K r z y ż ó w k a  nr   3  ze  s p o n s o r em 
Poziomo:  1)  dokucza  w  lecie,  4)  uparty  znak 

zodiaku, 7) strach przed wstępem,  10) świst i wybuchy 
bomb,  11)  bohater  „Syzyfowych  Prac",  12)  imię 
aktorki  Janowskiej,  13)  rzadkie  imię  męskie,  14) 
stolica kraju „kwitnącej wiśni",  15) leży nad  Wełtawą, 
16) skaczący  przysmak  bociana,  19) np.  pedagogicz
ne,  rodzicielskie,  22)  przeszkoda  dla  złodzieja,  25) 
może  być  z  kremem,  26)  marka  traktorów,  27) 
wielogłosowa  pieśń  religijna,  28)  lecznicza  odmiana 
kaktusa,  29)  synalek  kota,  30)  błędny,  świętojański 
Pionowo:  1)  nie  każdy  ma  je  w  banku,  2)  trener 
słynnego  Wunderteamu,  3) mówca,  4)  nakrycie  gło
wy,  5)  krajan,  6)  apanc jcz.  w  Polsce,  7)  turysta, 
obieżyświat,  8)  kabaret  z  Wrocławia,  9)  zespół  M. 
Grechuty,  16) młynek  przodków,  17) ciemny  odcień 
czerwieni,  18) słynny klub z Amsterdamu,  19) z pętel
ką,  20)  ośmiu  muzyków,  21)  pasza  dla  konia,  22) 
zespół  jazzowy,  23)  pierw,  promieniotwórczy,  24) 
obóz  pionierski  na  Krymie 

Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres redakcji do 
21 lipca br. Na  kartce należy nakleić kupon  sponsora. 
Firma  „Skopcx"  funduje nagrodę  za  100000  zł. 
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