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SM  „Zacisze"   wyjaśnia 

Poniższe  wyjaśnienie stanowi  reakcję Spółdzielni  Mieszkaniowej 
,,Zacisze"  na  notatkę  „Dla   kogo  sklepy"  zamieszczoną  w  nr 
3  ,,GU".  Odpowiedź  zamieszczamy  bez  skrótów. 
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Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
podobnie  jak  inne  jednostki 
gospodarcze,  szuka  dodatko
wych źródeł dochodów na po
krycie wzrastających  kosztów 
eksploatacji  i  remontów.  Ko
szty  remontów  przewyższają 
znacznie,  tworzony  w  Spół
dzielni  fundusz  na  remonty. 
Dodatkowym  obciążeniem 
jest  wprowadzenie  zmian 
w zasadach  kredytowania  re
montów.  Krótko mówiąc, ca
ły ciężar utrzymania  zasobów 
w dobrej kondycji technicznej, 
obciąży  wyłącznie  członków 
Spółdzielni. Pojawiło się pyta
nie:  gdzie  szukać  dodatko
wych  źródeł  dochodów,  jak 
zmniejszyć  koszty? 

Po  szczegółowych  anali
zach  Zarząd  zdecydował  się 
na zmianę zasad  najmu  lokali 
użytkowych. Z uwagi na  obo
wiązujące Spółdzielnię przepi
sy  finansowe,  zdecydowano 
się na  przetarg  lokali  użytko
wych. Wieść o przetargu —je
szcze  przed  oficjalnym  ogło
szeniem  w prasie  o  przetargu 
na  lokale  handlowe  —  ro
zeszła  się  szybko.  Do  Spół
dzielni zaczęły wpływać oferty 
chętnych  do  prowadzenia 
działalności  handlowej. 
W  większości  były  to  oferty 
spółek i osób prywatnych.  Za
rząd  Spółdzielni  rozważał  ró
wnież  możliwości  prowadze
nia  działalności  handlowej 
w ramach poszerzenia  działal
ności  Spółdzielni.  Niestety, 
przepisy  nie  dla  wszystkich 
jednostek  gospodarczych  są 

jednakowe, po zapoznaniu  się 
z  ofertami,  uzyskaniu  dodat
kowych wyjaśnień z Wydziału 
Handlu  UM  i bardzo  długiej 
dyskusji,  Zarząd  zdecydował 
przekazać  do  przetargu  tylko 
lokale sklepowe:  branży  prze
mysłowej,  RTV  i  lokal  do
tychczas  usługowy,  a  przewi
dziany  na  działalność  hand
lową. 

Sklepy spożywcze  rozważa
ne były w kontekście  negocja
cji warunków umów z wyspec
jalizowanymi  w tej  dziedzinie 

(cd.  na  str.  3) 

Odbiór   TV 
do  poprawki 

Ustroń  nie  ma  najlepszych 
warunków dla odbioru  progra
mów  radiowych  i  telewizyj
nych.  Powodem  jest  przede 
wszystkim  znaczne  oddalenie 
od  nadajników  (80  km), 
a w przypadku Górnego Ustro
nia,  ukształtowanie  terenu. 

20  lat  temu  uruchomiono 
stację  przekaźnikową  na 
Czantor ii  o  zasięgu  do  10  km, 
która  zdecydpwanie  poprawi
ła jakość odbioru TV, a w nie
których  rejonach  (Jaszowiec, 
Dobka)  umożliwiła  po  raz 
pierwszy  odbiór  obu  progra
mów. 

Antena przemiennika umie
szczona  na  40metrowym 

(cd.  na str.  2) 

Tu już  historia.  Budynek  rozebrano  w ub.  miesiącu.  fot.  Z.  Niemiec 

Mieć  własną  firmę,  dojść  do  dużych  pieniędzy,  spróbować 
tego  lepszego życia — o tym mówi  się w czasie wielu  towarzys
kich spotkań.  Ludzie lubiący ryzyko, decydują się coraz częściej 
na  własną  firmę, sklepik  czy  zakład. 

Zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej, każdy ma szansę 
produkować, budować, handlować i świadczyć usługi. Są przy tym 
do spełnienia prawne warunki, by dana działalność gospodarcza 
nie  zagrażała  życiu  i  zdrowiu  ludzi,  by  nie  była  sprzeczna 
z  przepisami  sanitarnymi,  p.poż.,  ochrony  środowiska  itp.  Nie 
zaszkodzi  również  sprawdzić,  czy  podejmowana  działalność 
wymaga  posiadania  kwalifikacji.  Wymogi  te  są  egzekwowane 
przez  różne  kontrole.  Podjęcie działalności  gospodarczej  należy 
zgłosić w Referacie Ogólnym  UM.  Tam  również można  dowie
dzieć się wszelkich szczegółów odnośnie najnowszych przepisów. 
Wydanie  zaświadczenia  (ujęcie  w  rejestrze)  kosztuje  60  tys.  zł, 
a  poszerzenie  lub uzupełnienie  wpisu 30  tys. zł.  Samo  zgłoszenie 
podjęcia działalności  gospodarczej jest  bezpłatne. 

W  Ustroniu  wydano  dotąd  (tzn.  do  połowy  czerwca)  740 
zaświadczeń.  W  tym  roku  własny  interes  założyły  224  osoby, 
jednakże  63  już  skapitulowało.  Obecnie  funkcjonuje 616  więk
szych  lub mniejszych  firm. Mamy zatem  różne usługi:  transpor
towe, radiowotelewizyjne, budowlane, sprzątania wnętrz, diag
nostyki  ultrasonograficznej,  naprawy  sprzętu  domowego  itp. 
Wiele osób zdecydowało się na handel obwoźny. Powstało kilka 
sklepów  prywatnych  i  punktów  gastronomicznych.  Działa 
gabinet  masażu  i prywatna  kancelaria  prawnicza. 

Na  własny  rachunek  najczęściej chcą  działać  ludzie w wieku 
25—40  lat.  Widzą  w  tym  szansę  dla  poprawy  poziomu  życia, 
niekiedy  chcą  sprawdzić jak  to jest  w tym  biznesie.  Większość 
znosi  trudności  i niedogodności,  a  niektórzy  po  prostu  rezyg
nują. To  typowe  zjawisko gdy  przychodzi  działać wśród  kon
kurencji.  (mk) 



OFERTY—OGŁOSZENI A 

Odbió r  TV... 
(cd.  ze  str.  1) 

maszcie jest narażona na częs
te w tym rejonie wyładowania 
atmosferyczne. Powodują one 
okresowe  przerwy  w  emisji 
programu.  Ostatnio  przy
krość  ta  spotakała  mieszkań
ców Ustronia w czasie trwania 
Mondiale. 

Awaria  taka  wymaga  każ
dorazowo  wymontowania 
przemiennika  i  przewiezienia 
go do Katowic dla  dokonania 
naprawy  specjalistycznej 
w Zakładzie  Radiokomunika
cji i Teletransmisji. Kierownik 

grupy  awaryjnej,  inż.  Góro
wicz  poinformował  nas,  że 
rozwiązaniem  byłby  rezerwo
wy przemiennik  umożliwiają
cy  natychmiastową  wymianę 
uszkodzonego.  Koszt  takiego 
urządzenia  wynosi  46  min  zł. 
Zakłady  ZA RAT  we  Wroc
ławiu  przyjęły zamówienie  na 
wykonanie  drugiego  prze
miennika  i  jest  nadzieja,  że 
w niedługim czasie dotychczas 
eksploatowany  przejdzie  do 
rezerwy.  Jakość  obrazu  po
prawi  się.  Jeżeli  poprawi  się 
również jakość  programu  Te
lewizji  Polskiej,  to  nic  tylko 
siedzieć  i oglądać. 

(zbi) 

W  poprzednim  numerze  infor
mowaliśmy  o  przygotowaniach 
do  mającego się  odbyć  w  dniach 
27—30  lipca  Festiwalu  Twórczo
ści  Religijnej.  Dziś  bliższe  szcze
góły  programowe  przekazane 
nam  przez  organizatorów. 

Festiwal  rozpocznie  się  Jutrz
nią  i Mszą  św. o godz. 8.30 w koś
ciele  parafialnym.  Codziennie  od 
godz.  10  w  amfiteatrze  odbywać 
się  będą  próby  przed  popołud
niowowieczornymi  koncertami, 
natomiast  od  godz.  14  w  dużym 
namiocie  obok  amfiteatru  —  go
dzina  ciszy  —  czas  poświęcony 
modlitwie  i medytacjom  w duchu 
TAIZE.  Atrakcyjnie zapowiadają 
się  koncerty  (od  godz.  15.30) 
w których  obok  teatrów  amators
kich  i zespołów  muzycznowokal
nych  wystąpi  Józef  SKRZEK 
i Michałem  BANASIKIE M  i być 
może zespół  UNIVERS.  Studenci 
Akademii  Muzycznej  z  Katowic 
z  młodzieżą  ze  szkół  średnich 
przedstawią  rockoperę  „Józef'. 
Bardzo  interesująco  zapowiada 
się  niedzielny  wieczór  —  z  dwu
godzinnym  koncertem  wystąpi 
Stanisław SOJKA — artysta,  któ
rego  nie  trzeba  przedstawiać.  Or
ganizatorzy  spodziewają  się  rów
nież  uczestnictwa  w  Festiwalu 
znanego  kompozytora  Wojciecha 
KILARA .  O ekumenicznym  cha
rakterze  imprezy świadczy  uczest
nictwo młodzieży wyznania ewan
gelickoaugsburskiego.  W  czasie 
festiwalu  organizatorzy  przepro
wadzą  kwestę na  rzecz dzieci  nie
pełnosprawnych. 

Gaudeo  to  po  łacinie  „cieszyć 
się".  Można  więc  nazwę  imprezy 
—  Gaudę  Fest'90  —  przetłuma
czyć  jako  festiwal  radości.  Takie 
są  intencje  organizatorów. 

WPH W  nie dostanie sklepu 

W nr 3/90  Waszej gazety  uka
zał  się  artykuł  pt.  „Dla   kogo 
sklepy "? Otóż pragniemy poin
formować,  że  WPHW  Filia 
w Skoczowie  dwukrotnie pise
mnie zwracała się do  SM,,Za
cisze"  w  Ustroniu  o  wydzier
żawienie  jednego  ze  sklepów 
spożywczych  o  których  mowa 
w/w artykule.  W pismach  na
szych oferowaliśmy stosowanie 
znacznie niższych cen jak obec
nie stosuje PSS Ustroń,  lepsze 
zaopatrzenie,  rozszerzenie 
asortymentu  towarowego, 
a także wydłużenie czasu pracy 
w każdy dzień tygodnia, otwar
cie sklepu w niedzielę i fachową 
obsługę. 

W  pismach  tych  z  dn. 
02.04.90  oraz  11.06.90 powo
ływaliśmy się na funkcjonowa
nie  naszych  sklepów  spożyw
czych,  w  tym  na  sklep  ,,Kro
kus"  w  Rynku.  Niestety,  nie 
uzyskaliśmy  pisemnych  odpo
wiedzi  na  te  oferty.  Jedynie 
telefonicznie pani prezes Kapi
cka poinformowała  nas, że lo
kale pozostaną  w dalszym cią
gu  dzierżawione  PSSowi, 
m.in.  z powodu  przyzwyczaje
nia się klientów do załogi skle
pu przy  ul.  Cieszyńskiej. 

Czyżby  mieszkańcom 
Ustronia  bardziej  zależało  na 
kontaktach  osobistych  z  per
sonelem  sklepu,  czy  też  na 
wygodzie  w  dokonywaniu  za
kupów  i zasobności  ich kiesze
ni?. 

Dyrektor  Filii   WPHW 
w  Skoczowie 

mgr Zbigniew  Polakowski 

KANCELARI A  PRAWNICZA 
ul.  Myśliwska  2  USTROŃ  tel.  2946  i  3533 

prowadzi stałą  i doraźną  obsługę prawną  podmiotów 
gospodarczych,  zastępstwo  w  procesach  sądowych 

Czynn a  codzienni e  od 16.00 do  18.00 
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IZB A  GOSPODARCZA 
w  Ustroniu 

organizuje  dla  wczasowiczów  i  mieszkańców  Ustronia 

WIELK I  FESTYN 

LATO'90 
3—5  SIERPNIA  Stadion  KS  „Kuźnia 9 

W  programie:  Wiele  imprez  rozrywkowych,  dyskoteki, 
imprezy  sportowe  dla  dzieci  i  dorosłych,  turniej  tenisa 
ziemnego, mecze piłkarskie, kiermasze handlowe, gastro
nomiczne, bezpłatne usługi rzemieślnicze, loteria z bardzo 
cennymi  nagrodami,  losowanie  wysokiej  nagrody  za 
uczestnictwo  w festynie. 
Program  szczegółowy  w  następnym  wydaniu  Gazety 
Ustrońskiej  i w afiszach. Zapraszamy  handlowców,  rze
mieślników  do  organizacji  stoisk,  kiermaszy,  sprzedaży 
obwoźnej — zgłoszenia  do  DW  „Muflon" . 

Pamiętaj!  —  3—5.08.1990  r.  —  spotykamy  się  na 
wielkim  festynie  Izby  Gospodarczej. 

FESTIWAL 
RADOŚCI 

Związek  Żołnierzy  Armi i  Krajowej.. . 
... Zarząd Koła w Ustroniu zawiadamia, że w dniu  1 sierpnia br. 
odbędą  się w Ustroniu  uroczystości  dla  uczczenia  46rocznicy 
wybuchu  Powstania  Warszawskiego,  które  rozpocznie  kon
celebrowana  Msza  św.  w  kościele  parafialnym  o  godz.  19 
a zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem  pomordowanych 
mieszkańców  Ustronia  w  parku  przy  Ratuszu.  Zarząd  Koła 
Zw.  Ż.  AK  uprzejmie  zaprasza  wszystkich  tych,  dla  których 
pamięć  bohaterskiego  czynu  podziemnej  Polski  jest  droga  do 
wzięcia  udziału  w rocznicowym  obchodzie. 

MICHAŁ  BOŻEK  i SPÓŁKA 
ul.  1 Maja 48 Ustroń,  tel.  2675 tlx  38474 skr.  poczt.  19 

prowadzi 
produkcję  i sprzedaż  napojów  chłodzących 
i napojów  alkoholizowanych 

poleca 
zagraniczne  i krajowe  usługi  transportowe. 



SKLEPY. . . 
(cd.  ze  str.  1) 

handlu jednostkami  gospodarczy
mi. Branża  spożywcza jest  branżą 
specyficzną  w  działalności  hand
lowej.  Zarząd  był  świadomy,  że 
„windowanie"  ceny za czynsz  dla 
tego  rodzaju  sklepu,  znalazłoby 
odzwierciedlenie  w  cenach  arty
kułów spożywczych.  Przekazywa
nie  sklepów  tej  branży  łączyłoby 
sî   z  zamknięciem  sklepów  na 
dłuższy okres (remanenty,  zmiana 
personelu  itp.) naraziłoby  to  mie
szkańców  na dodatkowe  kłopoty. 
Okazało  się  jednak,  że  najwięcej 
emocji  wywołały  właśnie  sklepy 
tylko tej branży. Decyzja Zarządu 
została  poparta  przez  Radę  Nad
zorczą, która  poleciła,  aby  w roz
mowach  negocjacyjnych  i  wybo
rze jednostki  handlowej  uczestni
czyły  Rady Osiedlowe  zaintereso
wanych  osiedli. 

W  czerwcu  br.  przedstawiciele 
Rady  Osiedlowej  zapoznali  się 
z  ofertami  i  po  długiej  dyskusjji 
zdecydowano  się  na  podjęcie  ne
gocjacji  z  dotychczasowym  użyt
kownikiem  PSS  „Społem".  Wa
runki negocjacji obejmowały: czas 
pracy  sklepów,  kulturę  obsługi, 
ceny,  udział  Rad'  Osiedlowych 
w pracy  Komitetów  Sklepowych. 
Warunki  negocjacji  znalazły  od
zwierciedlenie w umowie.  Nieprze
strzeganie  warunków  umowy  bę
dzie  podstawą  do jej  rozwiązania. 
Nie będę ukrywać, że cała ta  „skle
powa historia" była dla wszystkich 
starciem z nową sytuacją  gospoda
rczą.  Okazało  się,  że  Spółdzielnia 
jako  właściciel  może na  tym  zara
biać  i  dyktować  warunki  wynaj
mującemu, a  wynajmujący zaczy
na  inaczej  traktować  właściciela, 
a  zarazem  swojego  klienta. 

INFORMATO R  DL A  BEZROBOTNYC H 
Bezrobocie w rejonie cieszyńskim  nasila  się. Zjawisko  to nie 

ominęło niestety Ustronia. 72 osoby z naszego miasta poszukują 
pracy. Od początku roku zarejestrowano  w  rejonie 1030 bezrobot
nych (stan  na 30.06), 92 osoby miały szczęście znalezienia  stałej 
posady, zaś 108 osób zdecydowało się na wykonywanie  tzw. prac 
interwencyjnych. 

W  końcu  czerwca  br.  Rejonowe  Biuro  Pracy  w  Cieszynie 
dysponowało  149  ofertami.  Potrzebni  byli  m.in.  fachowcy 
branży  budowlanej  i elektrycznej. Oferowano  kilka  miejsc dla 
kucharzy  i krawcowych. Najwięcej problemów ze znalezieniem 
zatrudnienia  mają  osoby  z  wykształceniem  technicznym  róż
nych  branż,  osoby  bez  zawodu,  fachowcy  od  obróbki  metali, 
a  także  sprzedawczynie. 

Problem bezrobocia narasta —  mówi  kierowniczka  Rejono
wego  Biura  pracy  mgr Janina  Kowalska. —  W ostatnim  czasie 
doszli  absolwenci szkól  ponadpodstawowych.  Chcąc  im  pomóc, 
apelujemy  do wszystkich  firm,  by  zgłaszały  wolne miejsca.  Być 
może  niektóre  zakłady  będą  mogły  utworzyć  stanowiska  prac 
interwencyjnych. Związane  z  tym  koszty  zostaną pokryte  z Fun
duszu  Pracy.  Jest  to jakaś  szansa... 

Tymczasem  33 zakłady  z  rejonu  cieszyńskiego  zgłosiły  tzw. 
zwolnienia grupowe pracowników. Zanosi się na utratę stałego 
zatrudnienia  przez  ponad  1450 osób. 

Bezrobotni  mogą  ubiegać  się  o  pożyczkę,  która  pozwoli 
rozkręcić działalność gospodarczą  na własny  rachunek.  Wyso
kość pożyczki równa się 20krotnej przeciętnej płacy za miniony 
kwartał.  Dotychczas  z  tej  formy skorzystało  8 osób. 

Trwa  wypłacanie  zasiłków  dla  bezrobotnych.  W  maju  wy
płacono  504  zasiłki  na  kwotę  73,2  min  zł.  Od  początku  br. 
wyasygnowano  na  ten  cel  152,2 min  zł.  (mrc) 

Spółdzielczy 
Zakład 
Ubezpieczeń 

WESTA 
Ustroń,  ul.  Blaszczyka  22 

Zapraszamy  do  ko
rzystania  z  naszej   bo
gatej   i  konkurencyj
nej  oferty  ubezpiecze
niowej 

Rejony  Ustronia,  Wisły, 
Brennej  i  Skoczowa  bogate  są 
w  tereny  leśne.  Lasy  są  jedną 
z  atrakcji  dla  naszych  gości. 
W sezonie letniego wypoczynku 
rozbrzmiewają  gwarem  wycie
czkowiczów  i wczasowiczów. 

Leśny 
kodeks 

Do  nich  głównie  adresuje
my poniższe informacje, które 
za  naszym  pośrednictwem 
przekazuje  Nadleśnictwo 
Ustroń. 

Osoby  udające się do  lasu 
winny  zapoznać  się z  treścią 
tablic  znajdujących  się  przy 
leśnych  drogach.  Po  tere
nach  leśnych  można  poru
szać  się  tylko  pieszo  lub  ro
werem. Wjazd wszelkimi  po
jazdami  mechanicznymi  jest 
zabroniony,  aczkolwiek  są 
nieliczne  drogi  leśne  —  od
powiednio  oznakowane 
—  gdzie  można  wjechać  sa
mochodem.  ,  , 

(cd.  str.  4) 

BUDOWAĆ ,  ALE  Z  GŁOWĄ.. . 
Ustroń jest miastem  nietypowym.  Nie posiada  prawdziwego  centrum 

charakteryzującego  się  zagęszczoną  zabudową  oraz  skupiskiem  skle
pów  i punktów  usługowych.  Wynika  to z uwarunkowań  historycznych 
—  Górny  i  Dolny  Ustroń  były  onegdaj  odrębnymi  jednostkami 
administracyjnymi.  Ma  to  swoje  dobre  i złe  strony. 

Do  tych  pierwszych  można  zaliczyć  możliwość  wykorzystania  wol
nych  przestrzeni  w  umownym  centrum  (od  Cieszyńskiej  do  Partyzan
tów) dla  inwestycji  kubaturowych  przeznaczonych  na  potrzeby  miesz
kańców  i turystów. Należy jednak  bardzo  rozważnie decydować o  tym, 
co  i gdzie  ma  powstać.  Żadna  lokalizacja  nie  powinna  być  pochopna. 
Niechaj  przykład  budowy  (jak  długo  jeszcze?)  centrali  telefonicznej 
w  najbardziej  atrakcyjnym  miejscu  Ustronia,  o  którą  Towarzystwo 
Miłośników  Ustronia  stoczyło wielką, przegraną  batalię, będzie  ostrze
żeniem. 

Z głosów czytelników wynika, że ostrzeżenia  to zbagatelizowano!  Na 
Pile przy ul. Ogrodowej rozpoczęto budowę pawilonu  o bliżej nieokreś
lonym  przeznaczeniu.  Podobno  butiki.  Czy  jest  to  inwestycja  najbar
dziej  potrzebna  Ustroniowi?  Być  może  byłe  władze  miasta  zo«Uły 
przekonane o konieczności  tej budowy. Jakie argumenty zaważyły na tej 
decyzji? Czytelnicy  naszej  gazety  czekają  na  odpowiedź.  (zbij 

Staw  kajakowy  pod  koniec  lat  dwudziestych. 
Zdjęcie  ze  zbioru  Jana  Misiorza.  Dziękujemy. 

Rowerem...  po  wodzie 
Przystań  kajakowa  w  Ustroniu  stanowi  w czasie  lata  dużą 

atrakcję.  Przejażdżki  rowerem  wodnym  lub  kajakiem fundują 
sobie  dorośli  i  młodzież.  Do  ich  dyspozycji  jest  5  rowerów 
wodnych i 8 kajaków. W słoneczne, ciepłe dni są one wykorzys
tywane  nonstop  —  od  9.00  do  19.00.  Można  pływać  przez 
kwadrans,  pół  godziny  lub  godzinę.  Opłaty  są  następująco: 
rower  wodny  —  1500,  3000,  6000  zł;  kajak  —  1000,  2000, 
4000  zł.  Przy  okazji,  można  również  kupić  lody,  słodycze 
i  napoje.  W  sobotnioniedzielny  weekend  przystań  odwiedza 
500—600 osób. W zależności  od pogody sezon  trwać  tu  będzie 
do września  bądź października.  Im dłużej tym  lepiej dla  firmy 
„Stemar"  dzierżawiącej przystań  wodną  od  miasta. 

Dyrektor  „Czantorii"  mgr  Adam  Buchta  wprowadził  w  błąd 
Czytelników  naszej gazety  ( patrz  poprzedni  numer). 

  (10.07. — dzień składania  numeru) nadal nieczynny! 



A A 

—  jedni wypoczywają, 
inni  kradną 

—  amatorzy  trunków 
—  dzieci  też próbują 

Lato w pełni. Mimo kapryś
nej pogody zjechało do  Ustro
nia  wielu  wczasowiczów  .  Wy
poczywają,  leniuchują.  Tym
czasem  amatorzy  cudzej włas
ności  ani  myślą  o  wakacjach. 
Wręcz  odwrotnie:  teraz  właś
nie wzmogli swoją  aktywność, 
uwijają  się  niczym  mrówki, 
a  świadczy  o  tym  cała  seria 
włamań. 

13 czerwca  br.  w nocy  wła
mano się do sklepu monopolo
wego  przy  ul.  22  Lipca.  Po 
sforsowaniu kraty od zaplecza, 
złodzieje  zabrali  sporo  wina 
i  wódkę  za  około  1  min  zł. 
Inne, atrakcyjne towary, a na
wet  gotówkę  pozostawili  nie 
ruszone. W nocy 26—27 czer
wca kolejne włamanie, tym ra
zem do pawilonu spożywczego 
na  Os.  XXXlecia.  Scenariusz 
podobny:  wyłącznie  alkohol 
—  tym  razem  za.  1,5  min  zł. 
Dzień wcześniej podobne wła
manie miało miejsce w Cisow
nicy.  Policja  jest  skłonna  łą
czyć  te  sprawy.  Schwytano 
trzech panów, niepracujących, 
z doświadczeniem  w  tej  bran
ży. Są mieszkańcami  Ustronia. 

Niejako dla  odmiany  kolej
ną  kradzież  zanotowano 
w sklepie odzieżowym przy ul. 
22  Lipca.  W  nocy  3  lipca  po 
wybiciu  szyby  wystawowej, 
skradziono  z  wystawy  kurtki 
i spodnie wartości  400  tys. zł. 

Niepokojące sygnały docho
dzą  z innych  ustrońskich  skle
pów.  Próbują  kraść...  dzieci, 
przebywające  na  koloniach. 
Na  szczęście  to  sporadyczne 
przypadki,  ale  sprawa  jest 
w sumie  przykra. 

Informowaliśmy  w  jednej 
z  poprzednich  kronik  o  kra
dzieżach  samochodów.  Proce
der ten jest nadal kontynuowa
ny.  24  czerwca  sprzed  DW 
„Orlik "  zniknął  samochód 
marki  „Audi  80".  Jego  właś
cicielem jest mieszkaniec RFN. 
Podjęto  oczywiście  niezbędne 
czynności  śledcze.  Poszkodo
wany może mieć jakąś  nadzie
ję,  że sprawa  się wyjaśni. Od
zyskano  w  międzyczasie  „Po
loneza", który został skradzio
ny  na  początku  czerwca. 
Z  Ustronia  samochód  zawęd
rował  aż  do  Szklarskiej  Porę
by.  Te  kradzieże  nie  są  raczej 
dziełem  przypadku...  (mrc) 

LEŚNY 
KODEKS 

(cd.  za  s/r.  3) 

Trwałym  zakazem  wstępu,  któ
ry  dotyczy  wszystkich  pieszych 
i zmotoryzowanych,  objęte  są  te
reny  upraw  leśnych;  miodniki  do 

3  m  wys.;  leśne  powierzchnie  do
świadczalne;  grunty  ulegające  sil
nej  erozji  lub  takim  zjawiskiem 
zagrożone;  drzewostany  objęte 
żywicowaniem;  tereny  wydzielo
ne —  stanowiące  ostoję  zwierzy
ny

Na  terenach,  gdzie  wstęp  jest 
dozwolony  należy  przestrzegać 
następujących  zasad:  biwakować 
można  tylko  w  miejscach  wyzna
czonych;  surowo  zabronione  jest 
niszczenie  drzew,  wyrywanie  roś
lin,  rozkopywanie  gruntu. 

Przypomnieć  nie  zaszkodzi,  że 
nie wolno płoszyć,  ścigać,  chwytać 
i  zabijać  zwierząt;  wybierać  jaj 
i  piskląt,  niszczyć  gniazd  ptasich, 
nor zwierząt  i mrowisk.  Psy  należy 
trzymać  na  smyczy  — nie puszczać 
luzem.  ISie wolno hałasować  i  uży
wać sygnałów  dźwiękowych;  zanie
czyszczać  terenów  leśnych  olejami 
silnikowymi,  myć  aut  przy  poto
kach,  wyrzucać  wszelkich  śmieci 
i  odpadów. 

Odrębna  sprawa,  to  rozpala
nie ognisk  w lesie,  na  wrzosowis
kach  i  torfowiskach,  na  terenie 
leśnych  łąk.  W  tych  miejscach 
oraz  w  odległości  do  100  m  od 
nich  nie  wolno  rozniecać  ognia, 
pozostawiać  lub  porzucać  bute
lek,  nie  zgaszone  zapałki,  papie
rosy.  W okresie  od  1 marca  do 31 
października  nie wolno palić  tyto
niu  —  wyjątek:  drogi  i  miejsca 
o  odsłoniętej  glebie  oraz  teren 
oznakowany  jako  obiekt  turysty
cznowypoczynkowy.  Zabronio
ne  jest  wyrzucanie  z  pociągów, 
pojazdów  mechanicznych  i  kole
jek  linowych:  śmieci,  opakowań, 
niedopałków  papierosów.  Zakaz 
dotyczy  również  używania  kuche
nek  turystycznych  poza  wyzna
czonymi  miejscami. 

Reasumując:  po  terenach  leś
nych  można  poruszać  się  wyłącz
nie  szlakami  turystycznymi  lub 
oznakowanymi  drogami  leśnymi. 

Do  kierowców  uwaga,  iż,  par
kowanie  samochodów  może  odby
wać  się  tylko  w  wyznaczonych 
miejscach  w lesie. Natomiast  zasa
dy parkowania  na poboczach  szosy 
wiodącej przez  las reguluje  Kodeks 
Drogowy. 

Zapamiętajmy  również,  że 
w przypadku  zauważenia  pożaru, 
należyjak  najszybciej  zawiadomić 
Straż  Pożarną  i najbliższe  nadleś
nictwo  lub  leśnictwo. 

Przedstawione  powyżej  zasady 
trzeba  przestrzegać,  inaczej  moż
na narazić  się na mandat  ze  strony 
administracji  Lasów  Państwo
wych. 

(mrcJ 

Doczekaliśmy  się  w Ustroniu  „afery  mięsnej".  Kronika  Bes
kidzka  opublikowała przed  kilkoma  tygodniami  artykuł  o  kon
flikcie  między  prezesem  ustrońskiego  „Społem"  a  agentem 
zakładu  mięsnego. Mimo,  że  temat  bulwersuje mieszkańców,  nie 
przewidywaliśmy  poruszania  tego  tematu  na  lamach  „GU". 
Tymczasem  otrzymaliśmy  kopię pisma adresowanego do Komite
tu  Obywatelskiego  „Solidarnośćw  którym  to  piśmie  Rada 
Nadzorcza  przy  PSS  „Społem"  w Ustroniu informuje o szczegó
łach dot. konfliktu.  Zostaliśmy  tym samym  niejako  zobowiązani 
do zainteresowania się sprawą. 

Masarze kontra prezes 
— a klient traci 

Aby  zachować  obiektywizm  i przedstawić  bezstronnie  kulisy 
konfliktu  poprosiliśmy  o  informację  również  drugą  stronę  tj. 
pracowników  masarni.  Z  dokumentacji  zebranej  w  redakcji 
i przeprowadzonych  rozmów  wynika,  że: 

—  Rada  Nadzorcza  rozwiązała  umowę  agencyjną  z  ob. 
Henrykiem  Kanią  w dniu  7.03.90 

odwołania  tej uchwały  (zgodnie  ze Statutem  Spółdzielni) 
może  dokonać  Zgromadzenie  Przedstawicieli  Spółdzielni 

—  na zebraniu Zgromadzenia  w dniu 26.04.90„nie  doszło  do 
odwołania  wymienionej  uchwały"  (zpisma  nie wynika  czy  taki 
wniosek  był  zgłoszony) 

—  jednocześnie  Zgromadzenie  zobowiązało  Radę  Nadzor
czą  do  ustosunkowania  się  i zbadania  przedstawionych  przez 
NSZZ  „Solidarność"  Prac.  Masarni  zarzutów  wobec  prezesa 
Jana Rymorza  (wniosek  do Prokuratury  Rejonowej  w Cieszynie 
0  wszczęcie postępowania  karnego  przeciwko  prezesowi  o nie
gospodarność  —  8  decyzji,  które  zdaniem  wnioskujących 
naraziły  ustrońską  PSS  na stratę  ok.  1 miliarda  50 min  złotych 
—  bardzo  ciekawa  lektura).  Zgodnie  ze  Statutem  Spółdzielni 
Rada  Nadzorcza  winna  w terminie  miesiąca powołać  komisją 
dla  zbadania  postawionych  zarzutów,  a  są  one  niebagatelne. 
Termin  minął 

30osobowa  załoga masarni  na  wiadomość  o powrocie  do 
dawnych  struktur  organizacyjnych  i  obniżeniu  płac  o...  60% 
podjęła  akcję protestacyjną  bez przerywania  produkcji 

—  Zarząd  postanowił  wyłączyć  ustrońską  masarnię  z  eks
ploatacji  i przystąpić  do półrocznego  remontu 

—  masarnia  w okresie  kierowania  nią przez  agenta  zwięk
szyła  trzykrotnie  produkcję 

—  kierownikom  sklepów  społemowskich  nie  wolno  zaopa
trywać  się  w  wędliny  w  ustrońskiej  masarni.  W  związku 
z powyższym  PSS sprowadza  wędliny z Cieszyna i... Rybnika  co 
powoduje  różnicę  w cenie dochodzącą  do 5000 zł  na  kilogramie 

—  agent  przekazywał  miesięcznie  tytułem  odpłatności  150 
min zł do Zarządu  Spółdzielni.  Dodatkowo  na koszty  administ
racyjne 45 min (mimo że cała księgowość  i „papierkowa  robota " 
prowadzona  jest  w  masarni) 

—  wartość  całego  obiektu  masarni  wraz  z  urządzeniami 
według  ostatniego  oszacowania  dokonanego  przez  Zarząd 
wynosi  75 min  zł 

—  grupa  członków  PSS  Ustroń  —  pracowników  masarni 
postanowiła  utworzyć  nową  spółdzielnię  (zgodnie  z  art.  9  ust. 
1 Ustawy z dnia 20.01.90 o zmianach  w  organizacji i działalności 
spółdzielczości  — Dz.  U. nr 6z  7.02.90poz.  36). Chcą  stworzyć 
nową spółdzielnię  na bazie majątku  masarni.  Decyzję  podejmie 
Walne Zgromadzenie,  o  którego  zwołanie  wystąpili. 

Czy są to —jak  sugerowała Kronika  Beskidzka  —rozgrywki 
personalne  między  byłym  sekretarzem  partii  a  szefem  „Solidar
ności"?  Czy  jest  to  walka  ekonomiczna  w  urynkowionym 
handlu?  Osądźcie  sami. 

Jedno jest  pewne  —  kiełbasa  przywieziona  z  Rybnika  musi 
być  droższa  od  wyprodukowanej  w  Ustroniu. 
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Józef  Pilch  przedstawia: 

Dawne dzieje 
Ustronia 

USTROŃ  ZDROJAM I  SŁYNĄCY 

W  XIX  w.  ogromny  wpływ  na  rozwój  Ustronia  wywarł 
przemysł,  ale  nie  można  nie  docenić  jego  kariery  uzdrowis
kowej. Troskliwy  o  rozwój miejscowości  Urząd  Gminy  wpro
wadził  w  roku  1857  obowiązek  meldunkowy  kuracjuszy,  za 
niedopełnienie  którego  karano  grzywną  w  wysokości  1—5 
reńskich  lub  aresztem  do  3  dni.  Również  w  latach  sześć
dziesiątych wprowadzono taksę klimatyczną  w wysokości  1  zło
tego  reńskiego,  podwyższoną  później  do  2  zł.  W  roku  1865 
wprowadzono do niej dodatek  na opłacenie orkiestry,  która  od 
połowy  wieku  istniała  przy  hucie  i  swoimi  występami  przy 
Domu  Zdrojowym  uprzyjemniała  pobyt  kuracjuszom. 

Przyjeżdżający  wówczas  do  Ustronia  goście  byli  ludźmi 
zamożnymi,  wymagającymi, ale  i płacącymi  za  świadczone  im 
usługi, co wpłynęło na rozwój miejscowości, a przede wszystkim 
usług.  Z  początkiem  lat  60tych  XIX  w.  było  w  Ustroniu  57 
warsztatów  rzemieślniczych  i  usługowych,  w  tym  11  gospód, 
5 rzeźników, 4 piekarzy, 4 młynarzy, 4 domokrążców. Poza  tym 
prowadziło  warsztaty  5  szewców,  3  krawców,  3  stolarzy, 
3 kowali, 3 ślusarzy oraz 2 garncarzy. Byli jeszcze handlarze soli, 
lnu,  sukna.  O  rozwoju  i  znaczeniu  handlu  i  usług  dla  życia 
ustroniaków  i  przyjezdnych  kuracjuszy  świadczą  dane  na 
koniec  1893  r.  Działało  wówczas  15  sklepów,  20  gospód,  19 
szewców,  8  krawców,  7  rzeźników,  3  kowali,  3  piekarzy, 
3 stolarzy,  1 grabarz,  1 kapelusznik,  1 rymarz,  1 sklep  tytonio
wy,  2  młyny,  2  zegarmistrze,  2  fryzjerzy,  2  kuczery  (konne 
pojazdy  dla  przewożenia  gości). 

W roku  1856 Ustroń  otrzymał  urząd  pocztowy  —jako  filię 
poczty  skoczowskiej,  a  w  1876  r.  urząd  telegraficzny.  Była  to 
pierwsza na Ziemi Cieszyńskiej wieś z połączeniem  pocztowym 
i telegraficznym. W r. 1867 dobudowano do Domu  Zdrojowego 
obszerną  salę  pełniącą  rolę  salonu.  W  rok  później  na  wzór 
zagranicznych  kurortów  dobudowano  za  łazienkami  pijalnię 
i zaangażowano specjalnych donosicieli serwatki, których zada
niem  było  dostarczenie  jej  do  godz.  5  rano.  W  r.  1860 
rozdzielono  6  tys.  kwart  żętycy.  W  r.  1869  przystąpiono  do 
założenia  obok  Domu  Zdrojowego  parku.  Istnieje  po  dzień 
dzisiejszy, przez  ten park  przechodzi  się do  amfiteatru. Trzeba 
zaznaczyć, że do Ustronia  można było się dostać  tylko  konnym 
pojazdem, bo  linia  kolejowa Bielsko—Cieszyn  została  urucho
miona dopiero  1 czerwca  1888, a Goleszów—Ustroń  18 grudnia 
1888  r. 

Kuracjusze przyjeżdżali  nawet  z odległych  miejscowości  np. 
w roku  1860 z Niemiec  i Prus  przybyło  ich  182, z Austrii  104, 
z  Galicji  i  Czech  96,  ze  Śląska  austriackiego  48,  z  zaboru 
rosyjskiego 20. W następnych  latach przyjeżdżało po kilka osób 
z Węgier,  Francji  i Anglii ,  a w  roku  1901 pojawił  się  pierwszy 
kuracjusz z Ameryki. Około r. 1890 ówczesna prasa anonsowała 
Ustroń  następująco:  „Uzdrowisko  klimatycznoserwatkowe 
Ustroń na Śląsku austriackim, poczta, telefon i stacja kolejowa. 
Środki  lecznicze:  czysta  serwatka  owcza,  kąpiele  żelaznożuż
lowe oraz z balsamicznych  igliw świerkowych, kąpiele rzeczne". 

Po  roku  1870  zaczęła  się  stopniowa  likwidacja  przemysłu 
ustrońskiego, a w związku z tym wystąpił brak żużli do kąpieli, co 
spowodowało  spadek  frekwencji w  uzdrowisku.  W  1897  roku 
wygaszono  wielki  piec  i  przyszło  zlikwidować  kąpiele  siar
czanożużlowe.  Pomysłowi  gospodarze  Ustronia  zlikwidowane 
kąpiele zastąpili odkrytą  w r.  1888 na  realności Jana  Błaszczyka 
w  Ustroniu  borowiną.  Po  zbadaniu  jej  przez  dra  Ludwika 
z Wiednia, który orzekł, że ziemia  ta zupełnie odpowiada  celom 
leczniczym,  zakupiono  parcelę  i  w  niedługim  czasie  Ustroń 
znowu  zasłynął z kąpieli,  tym  razem  borowinowych. 

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

W dwóch poprzednich  nume
rach  ,,GU"  przedstawiliśmy 
fragmenty  raportu,  sporządzo
nego  przez  ustrońskie  Kolo 
Polskiego  Klubu  Ekologiczne
go.  Proponujemy  kolejne  frag
menty z tego opracowania,  któ
re winno dotrzeć do  wszystkich 
mieszkańców  Ustronia. 

5. Zieleń  śródmiejska  i  lasy 

Pozornie wydaje się, że stan 
zieleni  śródmiejskiej  i  lasów 
jest  bardzo  dobry.  Bliższe ob
serwacje  i  badania  wykazują 
jednak,  że  lasy  ustrońskie  są 
chore a zieleń, zwłaszcza przy
drożna,  jest  bardzo  poważnie 
zagrożona.  Przyczyną  tego 
jest  zły  stan  atmosfery,  potę
gowany dużą  ilością  spalin sa
mochodowych  przy  głównych 
ciągach  komunikacyjnych. 
Ponadto  liczne  mechaniczne 
uszkodzenia  pni  drzew  oraz 
brak  dostępu  powietrza  i wo
dy  do  stref  korzeniowych,  są 
czynnikami dodatkowymi  po
wodującymi  powolną  agonię 
wielu  drzew. 

Z  kolei  wiele  zdrowych 
drzew  na  międzywalu  Wisły, 
zostało  wyciętych  w  majesta
cie  prawa  wodnego,  interpre
towanego  z  nadmierną  gorli
wością.  Jeśli  do  tego  dodamy 
wycinki uzasadnione, nadmie
rne,  niepotrzebne  i  dzikie, 
drzewa  okaleczone  przez  lu
dzi, obite plakatami,  szyldami 
itp. trudno powiedzieć by stan 
zieleni  był  dobry. 

Leśnicy  alarmują  o  wymie
raniu  jodły  i  słabej  kondycji 
lasów  świerkowych.  Coraz 
częściej na zboczach  Równicy, 
Czantorii,  Jelenicy  widać  go
łym okiem nie tylko chore, ale 
także już  martwe  drzewa. 

6. Krajobraz. 

Ustroński  krajobraz  jest 
tym  elementem  środowiska 
naturalnego,  który  w  dużym 
stopniu zadecydował o uzdro
wiskowym  i wczasowym  cha
rakterze  miejscowości.  Stąd 
też dbałość o zachowanie  wa
lorów  krajobrazowych  winna 
być  przedmiotem  szczególnej 
troski.  A  tymczasem  wiele 
obiektów  budowlanych,  osie
dla,  wybetonowane  potoki 

itp.  na  trwałe  oszpeciły  ust
roński  krajobraz. 

Likwidacja  wielu  campin
gów,  kiosków,  reklam,  tablic 
i  innych  obiektów  tymczaso
wych, wprowadziło  na  szereg 
lat chaos estetyczny  i urbanis
tyczny. 

7.  Uciążliwości,  zagrożenia, 
zanieczyszczenia  i  dewastacja 
środowiska. 

Powyższe  czynniki  spowo
dowane  są  przez: 
—  ruch  samochodowy, 
—  rzemiosło  określane  jako 
„uciążliwe", 
—  bazy  samochodowe, 
—  wysypiska  śmieci, 
—  dzikie  campingi  (  w  ilości 
około  600), 
—  ścieki  wpuszczane  do  po
toków, 
—  ścieki  odprowadzane  do 
gruntu, 
—  niewłaściwie  zlokalizowa
ne obiekty  budowlane, 
—  nadmierną  urbanizację, 
—  lokalne kotłownie opalane 
węglem  i  mułem, 
—  przekroczenie  chłonności 
terenu  przez  funkcje  wczaso
woturystyczne, 
—  nieuzasadnione  wycinanie 
drzew  i  krzewów, 
—  nadmierne  stosowanie  na
wozów  chemicznych  oraz 
środków  ochrony  roślin, 
—  brak kanalizacji sanitarnej 
w Hermanicach  i  Poniwcu, 
—  wtórne  pylenie,  zwłaszcza 
gdy nie zamiata się i nie sprzą
ta jezdni  oraz  chodników, 
—  wtórne  pylenie  powodo
wane  nagromadzonym  i  nie
zabezpieczonym  składowa
niem  piasku,  popiołu,  żużla, 
itp.  oraz  erozją  gleby, 
—  zadeptywanie  terenów zie
lonych, 
—  betonowanie i brukowanie 
potoków. 

Poza  wymienionymi  czyn
nikami  o  charakterze  lokal
nym,  niekorzystny  wpływ, 
zwłaszcza na jakość powietrza 
i  stan  lasów,  gleby  i wód  po
wodują  emisję pyłów  i  gazów 
z  huty  w Trzyńcu  i  Zagłębia 
Ostrawskiego,  a  po  stronie 
polskiej z  ROW,  GOP,  Zakł. 
Chem. w Oświęcimiu, Rafine
rii w Czechowicach oraz prze
mysłu  Bielska,  Skoczowa, 
Cieszyna  i  Goleszowa. 

Dalsze  fragmenty  raportu 
przedstawimy  w  nr  6  ,,GU" 
Jednocześnie  prosimy  Czytel
ników  o sygnalizowanie  zaob
serwowanych  zagrożeń  ekolo
gicznych. 



(Fot.  E.  Herzyk) 

Zapiski  wiejskie 

Opis  krowy 
Krowa jest zwierzokiem domowym i ssącym. Krowa mo sześć 

stron: jedna prawo, druga lewo, jedna na wierchu, jedna na dole, 
jedna na przodku  i jedna na zadku. Krowa jest cało obciągnięto 
skórom  wołowom,  a  na  zadku  mo  łogon  z puszem  na  końcu. 
Tym  puszem  odganio  muchy,  coby  nie powpadały  do  mlyka. 
Całkiem na przodku mo krowa głowę, a to na to, coby był plac 
na  pysk.  Na  spodku  pod  krowom  wisi  mlyko,  kiere  mo 
urządzenie do ciągnięcia. Mlyko  robi  krowa  wdycki,  tak że sie 
nigdy  nie  kończy.  Krowa  wónio  bardzo  fajnie  i  czuć  jom 
z daleka. To robi  fajny wiejski luft. Chłop od krowy nazywo sie 
wół, kiery wyglądo tak samo jak krowa, jeno że ni mo na spodku 
mlyka. Krowa mo każdego roku ciele. Żywi się ono ssaniem i tyż 
dlatego  należy  do  zwierząt ssących. 

Krowa żre trowe, łoskrabiny i mlyc. Jak na dworze jest gorko, 
albo jak  grzmi,  to  krowa  robi  skisłe  mlyko. 

(Według  St.  Ligonia —  Bery  i bojki  śląskie) 

HOROSKOP SZEFA 
Szef  —  Panna 

(24.08—23.09) 

Ludzi  spod  znaku  Panny 
cechuje  praktyczne  podejście 
do  życia,  rozsądek,  doświad
czenie. Panny są  drobiazgowe 
w pracy,  skrupulatne  i dokła
dne.  Lubią  zaprowadzać  po
rządek.  Gwiazdy  podpowia
dają  jednak,  że  są  to  osoby 
o  małej  odwadze.  Brak  im 
silnej woli w przeciwstawianiu 
się  innym.  Często  popadają 
(zupełnie  niepotrzebnie) 
w  kompleks  niższości.  Być 
może dlatego osoby  urodzone 
pod  znakiem  Panny  rzadko 
zostają  szefami.  Są  bowiem 

pozbawione  cech  przywód
czych.  Znacznie  lepiej  spraw
dzają  się  jako  eksperci  lub 
doradcy.  Jeżeli  już  zostaną 
szefem, cechuje je wyjątkowa 
surowość obyczajów. Absolu
tnie  nie  tolerują  biurowych 
flirtów.  Podobnie  nie  uznaje 
ekstrawagancji  w  modzie. 
Najchętniej SzefPanna ubrał
by cały personel w jednakowe, 
praktyczne  mundury. 
SzefaPannę  można  sobie 
podporządkować  podejmo
wać za  niego  decyzje. Są  jed
nak  Panny  sprawiedliwe 
i  dbające o  swoich  podwład
nych  i  współpracowników. 
SzefPanna  lubi,  gdy  docenia 
się jego  pracę. 

(oprać,  emka) 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   2 

Poziomo:  supełek,  granica,  radar,  Uciecha,  Olimpia,  śnieg, 
egzamin,  oddech,  igloo,  trawnik,  lak,  net,  wilk,  ara,  mniszka, 
car,  hals,  składak,  zjawa 
Pionowo: student,  pliszka,  łachman,  Kraśnik,  grog,  adiudyka
cja, impregnacja, Adach, dzielnica, Olkusz, rynek, Wisła,  Iskra, 
torby 

Przedstawiciel  firmy  „Olmar"  dyr.  Jerzy  Rusin  wylosował 
rozwiązanie  od  pani  Janiny  Cieślak  zam.  w  Ustroniu  Os. 
XXXlecia  10/21.  Nagroda:  2 komplety  widelczyków  do  ciast 
i zakąsek cieszyńskiego „Polvidu" czekają na Panią w Redakcji. 
Zapraszamy. 

M I C H A Ł &OŹ& &  &  Spó& a 

Poziomo:  3)  kołem  się  toczy,  6)  jedna 
z  metod  leczenia,  9)  indyjska  złotówka, 
10) raj, 11) jezioro afrykańskie, 12) dobra 
na garnitur,  13) zaraza  ostatnich  lat,  14) 
przepływa przez Białą  Podl.,  15) filmowy 
uwodziciel,  18)  koń  morski,  20)  szlak, 
droga, 22) mleczarnia na łące, 23) ślad dla 
psa,  24) np.  Wisła,  Olza 
Pionowo: 1) nad  „i" , 2) gorące owacje, 3) 
zamek  warowny,  4)  imię  tyt.  bahaterki 
powieści  J.  I.  Kraszewskiego,5)  grecka 
bogini  6) ziemny  i stołowy, 1) 
nastaje po nocy, 8) stan w USA,  16) kusi 
zakochanych,  17)  leczniczy  olej z wielo
ryba,  18) rodzicielka,  19) paznokieć  kon
dora, 20) górna  część  tułowia, 
21) bóg wojny 

Rozwiązania prosimy nadsyłać do 4 sier
pnia br.  Na  kartce  należy  nakleić  kupon 
sponsora.  Firma  pana  Bożka  „Ustro
nianka"  funduje nagrodę  za  100 000 zł. 

nr   3  ze  spo K r z y ż ó w k a  n s o r em 
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