I

I

Który raz organizowany jest konkurs piosenki turystycznej?
F. Drewniok: U nas po raz trzeci, a w ogóle po raz piąty. Pierwszy
był w „Barbarze", drugi w „Sasance", a trzeci już u nas.
A skąd się wziął ten pomysł?
F. D.: W zasadzie inicjatorem i pomysłodawcą jest Jorguś,
artysta ze Śląska. On w swoim czasie jeździł do „Barbary" i tam
wpadł na pomysł, aby w jakiś sposób zmobilizować wczasowi
czów Jaszowca do wspólnego śpiewania. Potem myśmy go
przejęli i teraz już jeździ d o nas. On jest w zasadzie inicjatorem
i koordynatorem artystycznym. Natomiast od strony organiza
cyjnej my robimy wszystko.
Czy jest to opłacalna impreza?
F. D.: Materialnie to się za bardzo nie opłaca, bo sporo do tego
dopłacamy. Ale tutaj chodzi o coś innego. Raz, że my się
cieszymy j a k inni się bawią, a dwa jest to także jakaś reklama dla
naszego domu.
J a k długo panowie prowadzą ten ośrodek?
F. D.: 3,5 roku. Na zasadzie umowy ajencyjnej. W dwójkę.
Poprzednio był to ośrodek kopalniany na starych zasadach.
Kolega pracuje tutaj już od czternastu lat.
I jak pan porównuje jak się pracowało dawniej, a jak teraz?
B. Pinkas: Myślę, że jest wiele różnic. Największe zmiany są
w działalności kierowniczej czyli tej, którą my prowadzimy.
Znacznie zmniejszyło się zatrudnienie. O połowę. Było 3536
osób. W tej chwili jest 1617.
Czy trudno jest zapełnić dom?
F. D.: T o jest w ogóle zagadka. W tej chwili wiadomo, w Polsce
ludzie mają coraz mniej pieniędzy. Jest coraz mniejsze zapot
rzebowanie n a wczasy. M y idziemy dwiema drogami. P o
pierwsze przez zapewnienie tak urozmaiconego pobytu, żeby te
osoby, które mają jechać gdzie indziej, przyjechały do nas. Dwa
—coraz więcej mamy gości zagranicznych. Głównie są to osoby
z Niemiec, które kiedyś wyjechały z Polski. Staramy się
zapewnić jak najlepszą jakość usług. Te osoby, które były u nas
raz, przyjeżdżają jeszcze raz i kolejny. Mało tego. Idzie reklama,
taka sąsiedzka. Głównie w Niemczech. Gdyby ten dom był dwa
razy większy to i tak przez ten okres majwrzesień mielibyśmy
pełno. Poza tym magnesem jest atmosfera, którą staramy się
(dokończenie na str. 2)
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22 lipca w Urzędzie Miejskim
w Ustroniu podpisano umowę
między władzami naszego
miasta a spółką „RealeIzdeb
ski Ustroń", dotyczącą zbycia
przez miasto nieruchomości
na Zawodziu p o d budowę
kompleksu
rekreacyjnego
z hotelami i kasynem. Ustroń
reprezentowali burmistrzowie
Kazimierz Hanus i Tadeusz
Duda, zaś spółkę Antonio Rea
le i Ireneusz Izdebski. Podpisa
nie umowy nastąpiło w obec
ności notariusza Haliny Kli
nik. Wcześniej, jeszcze w grud
niu 1993r., spółka „RealeIz
debski Ustroń" wygrała prze

targ i spisała umowę wstępną
na zakup „Maciejki" i parcel
wokół tego d o m u . Wpłacono
wtedy n a konto
miasta
100.000 dolarów. Obecnie spi
sana umowa gwarantuje, że
pozostałą sumę spółka spłaci
w dwóch ratach: pierwszej do
10
sierpnia,
wynoszącej
250.000 U S D i drugiej d o 15
września w wysokości 280.000
U S D . Przed podpisaniem A.
Reale i I. Izdebski przedstawi
li zezwolenie Ministra Spraw
Wewnętrznych na zakup nie
ruchomości. Bezpośrednio po
podpisaniu umowy poprosili
(dokończenie na str. 4)
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Salon eleganckiej konfekcji
damskiej i męskiej

Sklep z odzieżą używaną
przy

ul.

3 Maja
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Ustroń, ul. Daszyńskiego 70a
obok „Winters Restaurant"

I
(dokończenie ze str. 1)
stworzyć. Obydwaj mamy bez przerwy kontakt z wczasowicza
mi. Nie zamykamy się w biurze, jak w niektórych domach. Idą
goście na posiłek, to jesteśmy w holu, rozmawiamy, pytamy
0 problemy, staramy się je rozwiązywać. Goście, szczególnie
z zagranicy, są trochę osamotnieni. A tutaj czują się jak w domu.
Oni przyjeżdżają w zasadzie nie do „Ondraszka", ale do Bronka
1 Franka. Staramy się stworzyć dom autorski. Nie reklamujemy
się ani w prasie, ani nie jeździmy na targi. Reklama idzie poprzez
jakość usług i atmosferę.
B. P.: Nawet w tych najgorszych okresach, gdy na przykład nie
ma pogody, my mamy 40 osób, a z tych 40 przynajmniej 30 osób
jest z zagranicy..
Czy nie uważa pan, że władze miasta mniej dbają o Ustroń
Jaszowiec niż o Zawodzie?
F. D.: Nie jest to może jakiś taki duży kontrast, ale czujemy, że
Zawodzie jest bardziej promowane. Może kierownicy domów
na Jaszowcu są za mało przebojowi. Jednak na spotkania
Towarzystwa Rozwoju Turystyki też chodzimy.
B. P.: Chociaż niewielu z nas tam bywa. Kiedyś były rady
koordynacyjne. Nie był to może najlepszy twór, ale był skutecz
ny dla prowadzenia rozmów, porozumiewania się, kontaktów.
Już w samej dolinie Jaszowca. Natomiast Zawodzie to ma. Oni
są dosyć mocno skonsolidowani.
F. D.: W Jaszowcu jakoś tego nie ma. Może przyczyną jest to, że
czujemy, że jesteśmy trochę na boku. Ale nie jest w sumie tak źle.
Ale jakieś braki jednak są?
F. D.: J a mogę powiedzieć jakie są odczucia gości, szczególnie
zagranicznych. N a przykład droga w Jaszowcu. Na początku
lipca były w niej ogromne dziury — pozostałości po zimie.
I dopiero p o moich interwencjach u burmistrza, zaczęli je łatać
po zimie. Goście, którzy byli w czerwcu, czy nawet na początku
lipca, dyskutowali, czy już dzisiaj będą robić tę drogę czy nie.
Były tam ewidentne dziury, które się z dnia na dzień powięk
szały. T o się powinno naprawiać w marcu albo w kwietniu, a nie
w lipcu. Poza tym komunikacja. W tej chwili jest już lepiej, bo
uruchomiono autobus z Wisły. Ale przez dwa, trzy ostatnie lata
była tutaj pod psem i wczasowicze narzekali.
B. P.: Szczególnie ci, którzy nie mieli samochodu. Tutaj są
jednak duże odległości.
A na co najbardziej skarżą się goście?
F. D.: Jeśli chodzi o Ustroń, to brak infrastruktury typu basen
kryty, lodowisko. Zimą, gdy nie ma śniegu, tutaj nie ma co
robić. Mamy takich gości, którzy przyjeżdżają z Niemiec,
wyciągają z kieszeni 1000 marek, chcą je tutaj wydać i nie mają
gdzie. Marzy się sztuczny stok narciarski, taki jak pod Po
znaniem. Wyciąg d o m u wczasowego „ B a r b a r a " nadawałby się
do tego idealnie. Tylko trzeba dużo pieniędzy. Ale byłaby
przepiękna sprawa. M o ż n a by jeździć na nartach cały rok. Na
Górnym Śląsku, skąd przede wszystkim są wczasowicze, jest
ogromny ciąg d o nart. I jakby taki stok był, to bardzo szybko by
się zamortyzował. Tylko, że trzeba bardzo duże pieniądze na
początku wyłożyć. Nie mówię, że to musi być tutaj, ale gdzieś
w tym rejonie. Basen kryty. Przecież w całym rejonie nie ma
takiego basenu. A w obecnych czasach jest to podstawowa
sprawa. N o i oczywiście wczasowicze narzekają na korki przez
Ustroń, ale to jest ogólnie znane.
Korzystacie z usług Centralnej Recepcji?
F. D.: O ile mamy jakieś wolne miejsca, to dzwonimy tam
i podsyłają nam gości. Także tutaj współpraca jest dobra. T o
znaczy nie mamy takich wielkich potrzeb, ale żyjemy z nimi
dobrze.
A czy uważa pan, że spełnia swoje zadania?
F. D.: Wydaje mi się, że te dwie miłe panie, które tam pracują nie
są do końca przygotowane d o tej działalności. Za mało czują
sprawę domów wczasowych i czasami brak im fachowości.
B. P.: Może powinny przejechać przez wszystkie domy. Zoba
czyć jak wyglądają, co, gdzie.
Były wybory samorządowe. Do Rady Miejskiej Ustronia nie
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Fot. W. Suchta
weszli praktycznie żadni przedstawiciele z ramienia turystyki.
J a k panowie sądzą dlaczego i czy to wpłynie jakoś na dalszy
rozwój Ustronia, jako miejscowości turystycznej?
F. D.: My jesteśmy akurat wiślaninami, więc nie braliśmy
udziału w wyborach w Ustroniu. Ale wszedł do Rady pan
Chmielewski, kierownik „Mazowsza". Szkoda, że reszta nie
weszła, aczkolwiek myślimy, że wszystkie osoby, które są
w Radzie czują, że aby Ustroń promować trzeba iść tą samą
drogą.
B. P. Wydaje mi się, że te osoby, które startowały do wyborów
są znane głównie w środowisku d o m ó w wczasowych. Te
środowiska nie głosowały, wczasowicze na przykład. Natomiast
innym ludziom są to nawet osoby obce. My ich znamy dobrze,
kierownicy domów. Natomiast mieszkańcy ich nie za bardzo
znają.
Czego się panowie spodziewają od tej Rady?
B. P.:Wybudowania obwodnicy.
F. D.: Łączność telefoniczna. W Ustroniu to jest tragedia.
Spodziewamy się, że ta R a d a pójdzie w dobrym kierunku
i zajmie się sprawami związanymi z ułatwieniem życia mieszkań
com Ustronia, no i wczasowiczom. Ustroń przecież żyje z turys
tyki. Myślę, że Rada to zrozumie.
Nowy system władzy samorządowej mamy od czterech lat. Jakie
zarzuty postawiliby panowie tym nowym władzom?
F. D.: Nie mamy zarzutów.
B. P.: Bardzo nam się podobał poprzedni burmistrz, pan Georg.
Mówimy w tej chwili o tej niwie turystycznej. Organizował
różne imprezy.
F. D.: Miał 100 pomysłów. Dziesięć udało się zrealizować, ale
zawsze coś się działo.
B. P.: Coś było nakręcane.
F. D. Oczywiście do burmistrzowania p a n a Hanusa nie mamy
zastrzeżeń. Ale to już nie ta dynamika.
A czy wczasowicze biorą udział w tych wszystkich imprezach
organizowanych w Ustroniu, jak biegi romantyczne i inne?
F. D.: Nie. Imprezy kulturalne, j a k kabareton są chwytliwe.
Natomiast jeżeli chodzi o imprezy sportowe, wczasowicze raczej
nie są tym zainteresowani.
B. P.: T o zresztą widać. Nawet Otwarcie Lata. Gdyby z każdego
domu wczasowego poszło 30 osób, to amfiteatr byłby pełny.
Dlaczego panów zdaniem nie wyszło otwarcie lata?
B. P.: Raz pogoda. Dwa — płatny wstęp. M a m y rozeznanie.
Wczasowicze przyjeżdżają z kopalni, gdzie jest duże dofinan
sowanie do wczasów. Organizujemy naprawdę tanie wycieczki.
Ale matka z trójką dzieci mówi, że i tak nie pojedzie d o Wisły, bo
za przejazd, to może mało zapłaci, ale na miejscu dzieci chcą
jakieś drobiazgi za 200 tysięcy, a ona m a na cały pobyt tutaj 500
tysięcy.
F. D.: Bariera ceny biletów. Agencja „ I M P R E A R S " musi to
według siebie skalkulować.
B. P.: Głośno możemy powiedzieć, że jest dosyć drogą agencją.
My podobne imprezy robimy przynajmniej w 1/2 kosztów.
Rozmawiała: Magda Dobranowska

liii iii'ˇil^:
W sobotę, 16 lipca 1994 r. Nauczycielska Estrada Ludowa „Czan
toria" wystąpiła tradycyjnie z koncertami dla kuracjuszy, gości i wcza
sowiczów w DLS „Elektron" i Szpitalu Uzdrowiskowym. Słuchacze
mieli możliwść wysłuchania wielu nowych opracowań z cyklu „Pieśni
czki spod Czantorii". Publiczność zabawiali również gawędziarze
i recytatorzy. W przepełnionej ponad miarę sali wśród wielu szacow
nych widzów zauważono między innymi: Biskupa Diecezji Katowickiej
Damiana Zimonia, Krystynę i Otona Winholzów — ustroniaków
obecnie na stale mieszkających w Australii.
*
tr
Na ślubnym kobiercu stanęli:
16 lipca 1994 r.
Lilianna Paszek, Ustroń i Jarosław Hlawiczka, Gliwice
Agnieszka Stefko, Ustroń i Piotr Czyż, Ustroń
Anna Żydel, Drogomyśl i Karol Gomola, Ustroń
•¿r • ćr
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jadwiga Zahraj, lat. 85, ul. Różana 23
r
ćr

15/16.7.94 r.
Włamanie do kiosku ogólnospo
żywczego przy ul. Wczasowej
w UstroniuJaszowcu. Skradzio
no radiomagnetofon Samsung,
art. spożywcze, papierosy. Łączna
suma strat wynosi około 5 min zł.
16.7.94 r.
Kolizja drogowa o godz. 16.00 na
ul. 3 Maja w UstroniuPolanie.
Kierujący samochodem marki
Fiat 125p, mieszkaniec Kończyc
Małych najechał na tył samochodu
Fiat 126p, będącego własnością
mieszkańca Ustronia. Kierowcy
trzeźwi. Nałożono mandat karny.
16/17.7.94 r.
W nocy w UstroniuZawodziu za

14.7. — Ukarano mieszkańca Ci
sownicy, który wysypywał śmieci
na tereny zielone przy ul. Jelenica.
Interwencja w sprawie palenia
śmieci w kotłowni wytwórni wód
„Czantoria". Udzielono poucze
nia.
15.7. — Kontrola osób handlu
jących na targowisku.
16 i 17.7. — Kontrola terenów
wzdłuż Wisły i terenów zielonych.
Nałożono mandatów na sumę 800
tys. zł.
Fot. W. Suchta
r * ćr
Równica jest jedną z atrakcji Ustronia, ale aby się na nią dostać
samochodem trzeba najpierw pokonać bardzo dziurawą drogę. Jest to
droga wojewódzka, stąd na jej remont nie przewidziano pieniędzy
w miejskim budżecie. Na utrzymanie dróg wojewódzkich Ustroń dostał
1.370 min. Z tego sporo już wykorzystano, a potrzeby nadal są duże.
Postanowiono więc część pieniędzy z budżetu miejskiego przeznaczyć na
remont drogi na Równicę. Najpierw na próbę zajęto się 214 metrami.
Dziury usuwano za pomocą grysów i emulsji asfaltowej. Jest to metoda
tańsza, ale też mniej trwała niż nakładka asfaltowa. Prace te wykonuje
firma Józefa Nogi ze Skoczowa.
Pieniądze wojewódzkie zostaną wykorzystane między innymi na
poszerzenie ul. Lipowskiej — 500 min, remont mostu na ul. Sanatoryj
nej — 450 min, pozostają jeszcze remonty cząstkowe wielu ulic. MD
Ci, którzy od nas odeszli:
Sylwia Gurgul, lat 12, DPS Ustroń, ul. Bażantów 68
przewieziono blisko 6 min pa
sażerów i przejechano ciut po
nad 1 min kilometrów.

Od 75 lat rozbrzmiewają
chóralne śpiewy w Skoczowie
„na Kępie". Działa tam chór
ewangelicki, dający rocznie 80
koncertów, cieszących się du
żym zainteresowaniem.
*
M Z K w Cieszynie dyspo
nuje 25 autobusami. W ub. r.

330 nauczycieli zatrudniają
cieszyńskie szkoły podstawo
we. Jest ich 7 i od początku br.
są finansowane przez miasto.
W stołówkach żywi się ok.
1900 uczniów. N a poprawę
stanu technicznego miasto da
ło 5 mld zł.
Ponoć na początku sierpnia
ruszy przejście paszportowe

18.7. — Zakłócanie
spokoju
publicznego w UstroniuPolanie
przez pijanego mieszkańca Kato
wic.
Kontrola osób handlujących na
targowisku.
19.7. — Nakazano zaprowadze

trzymano nietrzeźwego kierowcę
samochodu marki Dacia, miesz
kańca Siemianowic Śląskich. Wy
nik badania alkometrem wyniósł
0,59 prom. Zatrzymano prawo
jazdy. Sporządzono wniosek do
kolegium.
17/18.7.94 r.
Na ul. Szpitalnej zatrzymano nie
trzeźwego kierowcę Fiata 126p,
mieszkańca Ustronia. Wynik ba
dania alkometrem — 3,09 prom.
Zatrzymao prawo jazdy. Sporzą
dzono wniosek do kolegium,
r
¿r
Między godziną 17.40 a 17.45
spod DW „Daniel" ukradziono
samochód marki Audi 80, nr reje
stracyjny BMLZ220, kolor zie
lony metalik. Samochód był włas
nością obywatela niemieckiego.
(MD)
nie porządku przy wytwórni lo
dów na ul. Grażyńskiego.
Interwencja w sprawie palenia
śmieci przez właściciela sklepu
przy ul. 9 Listopada.
Nakazano zaprowadzenie porzą
dków wokół pojemników na
śmieci obok pawilonów handlo
wych przy ul. 9 Listopada.
Udzielono napomnienia prowa
dzącym restaurację „Parkowa"
i „Beskid" za umieszczanie ogło
szeń w miejscach do tego nie prze
znaczonych. Nakazano ich zerwa
nie.
20.7. — Nakazano PKP wyko
szenie trawy na przejeździe kole
jowym na Brzegach.
Wykryto nielegalnie zorganizo
wane, duże pole namiotowe przy
ul. Lipowskiej. Właściciel pobie
rał opłaty od turystów, ale nie
miał zgłoszonej działalności, nie
odprowadzał podatków. Na polu
brakowało podstawowego zabez
pieczenia sanitarnego.
(MD)

W przeddzień naszego wyjazdu pragnę za pośrednictwem
Gazety Ustrońskiej podziękować wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy pozwolili nam przeżyć niezapomniane
chwile
w Ustroniu i Skoczowie. Wywozimy ze sobą do Australii jak
najcieplejsze wspomnienia, za które przekazujemy
najserdecz
niejsze Pónbóczek zaploć.
Oton Windholz z żoną
w Lesznej Górnej. Pierwszy
termin — czerwiec 94 — nie
został dotrzymany, gdyż bu
dowane są dodatkowe eleme
nty granicznej infrastruktury.
*
Blisko 300 kantorów wy
miany walut działa na Pod
beskidziu, z tego 60 znajduje
się w Cieszynie. Żyją dzięki
dużemu obrotowi czeskimi
koronami. T a waluta wciąż
idzie w górę...
*
15 zakładów
utworzyło

Fundację na Rzecz Bezpiecze
ństwa Ruchu Drogowego,
która obejmuje całe wojewó
dztwo. Wśród założycieli jest
m.in. „Polifarb".
50 członków liczy Związek
Przedsiębiorców
Polskich
w Republice Czeskiej, który
powstał w połowie stycznia
br. Siedzibę m a w Czeskim
Cieszynie. Czeka na kontakty
z polskimi firmami prywa
tnymi.
(nik)
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(dokończenie ze sir. 1)
śmy burmistrza Kazimierza
Hanusa o kilka słów d l a
„GU":
— Podpisanie umowy umożli
wia nam w tej chwili zrealizo
wanie tych wszystkich
zadań,
które wprowadzono do budże
tu, uwzględniając sumy uzys
kane od spółki Reale Izdebski
Ustroń. Chodzi tu o pieniądze
na wywłaszczenia pod budowę
obwodnicy, rozbudowę
Szkoły
Podstawowej nr 1 i realizację
zadań komunikacyjnych w mie
ście. W tej chwili sfinalizowa

nie umowy umożliwia zrealizo
wanie tych zamierzeń.
Czy na podpisaniu umowy ko
ńczy się rola miasta w przed
sięwzięciu n a Zawodziu?
— Rola miasta się w tej chwili
zaczyna. Zrealizowanie
tego
zamierzenia wymagało będzie
ścisłego współdziałania i załat
wianiaformalności
związanych
z tą inwestycją, jak i dopil
nowania, by wszystko zostało
wykonane
bez szkody dla
uzdrowiska —podstawowej fu
nkcji miasta.
(ws)

Od lewej: 1. Izdebski, T. Duda, A. Reale, K. Hanus.

DN
Od 2 8 d o 3 0 lipca w Kościele Ewangelic
koAugsburskim obchodzone będą D n i Jakubowe.
K o n c e r t y o d b y w a ć się b ę d ą o g o d z . 18.30. W c z w a r 
tek w y s t ą p i c h ó r m i e s z a n y z J a w o r z a , w p i ą t e k d w a
chóry ze S k o c z o w a — mieszany i męski, a w sobotę
duet M a ł g o s i a i Sławek. 31 lipca w niedzielę o b 
chodzona będzie P a m i ą t k a Założenia i Poświęcenia
Kościoła. O godz. 8.30 wystąpią chóry parafialne
z Ustronia, a o godz. 10.00 o d p r a w i o n e zostanie
nabożeństwo.

Zakład usług szklarskoszlifierskich
w Ustroniu przy ul. 3 maja 44, tel. 28.00
oferuje po najniższych

cenach:

— ramowanie zdjęć, obrazów, grafik i portretów
— siatki w ramkach
aluminiowych
przeciwko
muchom i komarom
— lustra importowane i listwy SIR O
I — szklar st w o budowlane i meblowe
JPosiadamy
Zapraszamy

szeroki
wybór
materiałów
w godzinach
7MO
19 MO
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Fot. W. Suchta

DREWNIANE
KRAJOBRAZY
15 lipca w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa otwarto wystawę prac
czeskiego plastyka Stanisława Zormana. W Ustroniu wystawia po raz
pierwszy, ale na terenie Beskidów jego twórczość jest znana. Jest stałym
gościem Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Wystawia także na
północy naszego kraju, między innymi w galerii „EL" w Elblągu. Jego
pierwsze spotkanie z Beskidami miało miejsce właśnie w Ustroniu.
Miałem wtedy 18 lat. Kolega mnie namówił. Wiatach 70tych w Czechach
zabawy nie były takie fajne. 1 on mówi: ,.Wiesz, co pojedziemy do
Ustronia, do ,,Parkowej"". I to było właśnie moje pierwsze spotkanie
z Ustroniem — dancing w ,.Parkowej". Później spotkałem się z panią
Szołomiak i chciałem coś na terenie Ustronia wystawić. Nie wiedziałem, że
jest tutaj taka sala. Raz przejeżdżałem, widzę Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa, ale pomyślałem sobie, że będą tu mieli jakieś maszyny.
Okazało się, że nie jest tak i udało nam się zrobić tę wystawę.
O pracach S. Zormana można powiedzieć, że są to drewniane obrazy.
Pierwsze powstały, gdy artysta miał dwanaście lat. Inspirował go las
i stare drzewa, z których próbował tworzyć. Studiował malarstwo
i rzeźbę. Po studiach pracował w różnych technikach, ostatecznie jednak
powróciłdo drewna. Jak mówi warto mu poświęcić więcej uwagi i czasu.
Tworzy przeważnie z dwóch kawałków drewna, które przypominają na
pierwszy rzut oka przecięte pnie. Uważny obserwator może w nich
jednak zauważyć piękne krajobrazy. Artysta twierdzi, że nie ma drzewa,
z którego najczęściej tworzy, ale dodaje, że bardzo ciekawy jest dąb.
Jeżeli częściej używam dębu, to dla kolorów, ale także dlatego, że jest taki
stary. Rośnie dwieście lat i się przeobraża. Pełen jest anomalii, niepo
wtarzalności. Tworzy się dusza tego dębu. Z tego można więcej odczytać.
O kilka słów na temat prac S. Zormana poprosiliśmy, obecną na
wystawie, Elżbietę Szołomiak.
Są to prace bardzo specyficzne. Ich autora znam od dawna, ponieważ
kilkakrotnie odwiedził mnie w moim prywatnym mieszkaniu i prosił
0 korektę, o jakieś wskazówki. Przyniósł wtedy prace bardzo małe,
miniaturki. Zachęciłam go do większych formatów. Nie jest to w czystym
znaczeniu malarstwo. Raczej nazwałabym to reliefem, ponieważ na
płaszczyźnie jest rodzaj pejzażu z drewna. Jest to rzecz wypukła.
Wszystkie prace mają niejako linię horyzontu, składają się z dwóch części.
1 te dwie części tworzą krajobraz. Oczywiście należy uruchomić wyobraź
nię odbiorcy, żeby ten krajobraz sobie dopowiedzieć. Są to prace cieple,
naturalne i wnoszą wiele spokoju. Są ograniczonejakąś zamkniętą klamrą.
Chociażby kształt wszystkich pejzaży. Jest owalny lub okrągły. Nie ma
innych możliwości. Są dosyć podobne do siebie. Sądzę, że z drewna można
by wydobyć mnóstwo innych możliwości, przez obróbkę czy znalezienie
ciekawych form.
S. Zorman otwarcie wystawy uzupełnił krótkim recitalem gitarowym.
Prezentował piosenki, które wiodły go przez życie i były mu w szczegól
ny sposób bliskie.
Prace artysty można oglądać w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa do
15 sierpnia. Jest także możliwość ich zakupienia już od 60 tys. zł.
Drewniane obraz zdobią ściany prywatnych kolekcjonerów między
innymi w Kanadzie i Australii. Artysta utrzymuje się ze sprzedaży
swoich prac. Jak sam mówi, od pięciu lat, jest to poziom przeciętny.
Bardzo dawno było bardzo dobrze. Cokolwiek namalował, zaraz było
kupione przez domy kultury czy inne instytucje. Potem było trochę
gorzej, ponieważ miał kłopoty z cenzurą. Teraz jest średnio, ale udaje
mu się z tego utrzymać. Prace cieszą się popularnością.
M r )
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15 lipca w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, w ramach
Ustrońskiego Klubu Propozycji, odbyło się spotkanie z Otonem
Windholtzem. Przybyli na nie dawni koledzy i koleżanki
z którymi chodził do szkoły ewangelickiej i do szkoły handlowej
w Cieszynie, jego dawni znajomi, a także ci, których interesują
losy ustrońskich Żydów.
Przybyłych powitał prezes Towarzystwa Miłośników Ustro
nia Stanisław Niemczyk. Następnie Jan Sztefek odczytał referat
Jana Pilcha poświęcony Żydom w przedwojennym Ustroniu.
Resztę spotkania wypełniły wspomnienia i opowiadania. O.
Windholtz opowiedział o swoich losach wojennych i powojen
nych oraz o życiu w Australii. Zebrani dzielili się swoimi
wspomnieniami związanymi ze współżyciem członków społecz
ności żydowskiej z innymi mieszkańcami Ustronia. O. Wind
holtz opowiedział także o odnalezieniu cegieł z ustrońskiej
synagogi. W wywiadzie, udzielonym naszej gazecie, zwrócił się
do mieszkańców Ustronia z prośbą o informacje dotyczące tego
obiektu. Miał nadzieję, że gdzieś zachowały się jakieś elementy.
Na ten apel odpowiedziała Ewa Bogocz, która miała właśnie
cegły ze zburzonej synagogi. Kupiła je od Niemców na budowę
budynku. O. Windholtz rozpoznał w zachowanych cegłach,
niewymiarowe i oznaczone dzieła żydowskich cegielni. Jedną
z tych cegieł przekazał do Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
a drugą wziął ze sobą do Australii.
Obecny na spotkaniu Franciszek Korcz, nowy przewód

Nakładem
krakowskiej
spółki wydawniczej „Craco
via" ukazała się książka Ta
deusza Dytki „Na skrzydłach
RAF".
Autor
opowiada
w niej o ustroniaku Janie Cho
lewie, który podczas II wojny
światowej, jako pilot, latał
w eskadrach RAF. Fragment
książki publikowaliśmy w od
cinkach na łamach G U pod
tytułem „Mały Janek z RAF".
T. Dytko przez dwa lata szu
kał wydawcy i sponsorów. Nie
było to łatwe. Nawet wydaw
nictwa wojskowe tłumaczyły
się brakiem pieniędzy i małym
zainteresowaniem problema
tyką wojenną. „Cracovia",
która zdecydowała się książkę

przyjąć, wydała ją w niewiel
kim, bo zaledwie wynoszącym
3000 egzemplarzy, nakładzie.
Promocję książki T. Dytko
rozpocznie w Ustroniu, 1 sier
pnia w Muzeum „Zbiory Ma
rii Skalickiej".

1 sierpnia 1944r. o godz. „W" (17tej) na rozkaz gen. BORA,
Dowódcy AK rozpoczęło się powstanie w Warszawie. Po
wstanie Warszawskie z wielu względów zajmuje szczególną
pozycję, wybucha w atmosferze ścierania się dwóch zasadniczo
odmiennych, nawet wykluczających się koncepcji:
— jednej, walczącej, podziemnej Polski i Rządu RP na Za
chodzie,
drugiej, tworzącej się w oparciu o siły sowieckie tzw.
wyzwolenia ludowego.
Obchody 50tej rocznicy POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
będą miały szczególnie uroczysty charakter:
— ogólnopolski, państwowy w Warszawie w dn. 31 lipca
i 1 sierpnia
regionalny: u nas w Ustroniu dla PODBESKIDZIA w dniu
14.08. br.

Po spotkaniu w Muzeum.

Fot. W. Suchta

niczący Rady Miejskiej, poruszył sprawę cmentarza żydows
kiego. Obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby groby przyłączyć
do cmentarza komunalnego i objąć je należytą opieką. Obiet
nica ta wywołała wielkie wzruszenie O. Windholtza. N a daw
nym cmentarzu żydowskim pochowani są także jego krewni.
Swoimi przeżyciami podzieliła się z zebranymi także żona
bohatera spotkania, Krystyna Windholtz. Opowiedziała ona
0 powrotach jej i męża do Ustronia. Od kiedy tylko stało się to
możliwe starają się przyjeżdżać do Polski jak najczęściej. Po
krótkim pobycie w Warszawie, w której mieszkali przed emigra
cją, zawsze przyjeżdżają do Ustronia. Szukają swych korzeni.
Tegoroczna wizyta była tym bardziej szczególna, że mogli
Ustroń pokazać swoim córkom. Młodsza poznawała miasto od
początku, po raz pierwszy w życiu oglądała miejsce dzieciństwa
ojca. Starsza — przypomniała sobie miasto swoich wakacji.
Odnajdywała znane sobie miejsca i dawne koleżanki.
— Chociaż nie jestem urodzoną ustronianką, to w ciągu 40 lat
małżeństwa z O. Windholtzem zdążyłam doskonale poznać
Ustroń, jego otoczenie, specyfikę, historię, mieszkańców dawnych
1 obecnych, a nawet gwarę. I nikt nie może mi zabronić uważać się
za honorowego członka Towarzystwa Miłośników Ustronia
powiedziała na zakończenie Krystyna Windholtz.
Na to prezes T M U S. Niemczyk wyciągnął przygotowane
zawczasu dwie deklaracje członkostwa T M U .
Tradycjnie bohater spotkania Klubu Propozycji otrzymał
akwarelę Bogusława Heczki. Spotkanie, które przebiegało
w rodzinnej atmosferze, zakończyło pozowanie do wspólnego,
pamiątkowego zdjęcia.
(MD)

1

Wszystko do ogrodu

w stoły iw parasole nr krzesła w
baseny
w huśtawki
krasnale w zjeżdżalnie
gri
le w łóżka mm ławki, krzesła i leżaki
turys
szczotki
tyczne wm węże do wody, zraszacze,
oraz wiele innych
asortymentów

i p o l e c a sklep firmowy
ul. 3 Maja 44, tel. 2800
codziennie w godz. 8.00—19.30
Przyjmujemy zamówienia od osób fizycznych,
domów wczasowych i innych instytucji.
ZANIM ZAKUPISZ U INNYCH
SPRAWDŹ, N A S Z E CENY
PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH
BEZPŁATNY T R A N S P O R T
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Lekarz specjalista
chorób dzieci

Ogłoszenia drobne

Mieczysław Kotarski

Pośrednictwo
nieruchomości.
BielskoBiała tel. 22795. Kupię
dom w Ustroniu.
Sprzedam młocarnię „Lublinian
ka" — MOI 5/1. Gorgosz Jan,
Kisielów 26, 43440 Goleszów.

Ustroń, os. Centrum 1/15, tel. 2766
Wizyty domowe i przyjęcia

I

Pilnie kupię numer telefonu
w Ustroniu. Informacja: Ustroń,
tel. 2351.

wiaciarnia

PIZZERIA
WŁOSKA
Specjalność:

—
—
—
—

pizza
spaghetti
lazagne
sałatki
c z y n n e

ul. 3 Maja 44, tel. 2800
(obok delikatesów ABC)
poleca w szerokim asortymencie:

kwiaty cięte i doniczkowe
kawiaty sztuczne
donice
zabawki
baseny, kola, materace,
pontony i inne dmu
chańce
— rowery górskie
— upominki na każdą oka
zję oraz inne artykuły

—
—
—
—
—

Zapraszamy
w godz. 8.00  16.30
Życzymy udanych zakupów

Ostatnio w Hajdunanas, partnerskim mieście Ustronia na Węgrzech,
przebywała na urlopie grupa ustroniaków. Nasz partner słynie nie tylko
z ciepłych termalnych wód lecniczych, ale również z hodowli strusi.
Ustroniacy przywieźli z Hajdunanas pamiątkową strusią wydmuszkę
(obok normalne jajko).
Fot. W. Suchta

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 29%
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Drewniane obrazy Stanisława Zormana (Czechy)
— Wystawa grupy Ustrońskich Twórców „BRZIMY" (od 23.7.1994 r.)
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, niedziela (lipiec, sierpień)
od godz. 9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po
wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skałickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty — godz.
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym zgłoszeniu zainteresowanych.
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach B. i K. Heczko
Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

Galeria Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy"
— wystawa stała CIR — Rynek 7

Imprezy kulturalne
Zapraszamy — Prowadzimy sprzedaż ratalną

30 i 31.7.1994 r.
sobota, niedziela
godz. 16.00

Rozgrzewka „RawaBlues" — IREK DUDEK
Amfiteatr

1.8.1994 r.
poniedziałek
godz. 17.00

KLUB PROPOZYCJI — Promocja książki „Na skrzy
dłach RAFu" — Opowieść o lotniku z Ustronia
Muzeum — Oddział — Zbiory Marii Skałickiej, ul.
3 Maja 68.

7.8.1994 r.
niedziela
godz. 15.00

WYBORY MISS WAKACJI
Amfiteatr

Sport
30 i 31.7.1994 r. Turniej o „Grand Prix" Ustronia w tenisie ziemnym
Korty Tenisowe — Park Kościuszki

Na upały najlepsza śmietana od babci.
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Fot. W. Suchta.

U W A G A ! D o m y w c z a s o w e , h o t e l e itp.: afisze, p r o g r a m y
imprez odbierać m o ż n a bezpłatnie w Centralnej Infor
m a c j i i Recepcji — R y n e k 7.

(Ciąg dalszy raportu Rady Miejskiej kadencji 199094. Dziś dokończenie
części mówiącej o Urzędzie Miejskim i budżet miasta.)
Likwidacji uległo stanowisko d/s obronnych i obrony cywilnej,
a obecnie sprawy te prowadzi Naczelnik Wydziału Spraw Obywatels
kich z wynagrodzeniem ryczałtowym oraz stanowisko d/s organu
założycielskiego. Przedsiębiorstwom dla którego organem założyciels
kim był Naczelnik Miasta, a później burmistrz Miasta Ustronia było
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czantoria". W wyniku reorganizacji
zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną, a obecnie trwają formalności
związanego z załatwieniem przekształcenia w spółkę z o. o.
Urzędem kieruje Burmistrz (poprzednio Naczelnik), który jest jedno
cześnie Przewodniczącym Zarządu Miasta. Pierwszym burmistrzem
wybranym przez Radę Miejską w dniu 15 czerwca 1990 roku był
Andrzej Georg. Po złożeniu przez niego rezygnacji Rada Miejska w dniu
2 października 1992 r. wybrała na stanowisko Burmistrza Kazimierza
Hanusa. Na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Rada Miejska
wybrała w dniu 26 czerwca 1990 r. Tadeusza Dudę. Na stanowisko
Sekretarza Miasta powołano w dniu 26 czerwca 1990 r. Jolantę
KrajewskąGojny. Na Skarbnika Miasta powołano w dniu 30 sierpnia
1990 r. Marię Komadowską, która została odwołana w dniu 18 stycznia
1991 r. i w tym samym dniu na to stanowisko została powołana Teresa
PolBłachut.
W budynku Urzędu Miejskiego przeprowadzono szereg remontów.
Najważniejsze z nich to: gazyfikacja budynku wraz z przebudową
kotłowni, montaż dwóch pieców c. o. i termozaworów grzejnikowych,
remont pokrycia dachowego wieży i konserwacja, roboty malarskie
w całym budynku łącznie ze stolarką okien i drzwi. Dokonano
modernizacji znajdujących się w budynku szaletów miejskich. Dokona
no wymiany centrali telefonicznej na Panasonic z podłączeniem rejest
racji rozmów telefonicznych. Skomputeryzowano stanowiska pracy
w Urzędzie. Pracownicy posiadają do dyspozycji 23 komputery, serwer
sieci NOVEL oraz 13 drukarek wraz z oprogramowaniem.
Budżet miasta
Budżet Miasta Uzdrowiska Ustroń w poszczególnych latach działania
samorządu terytorialnego opiera się głównie na dochodach własnych t.j.

lllllllllil lilii lllllli
W listopadzie 1993 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się
do Zarządu Miasta z prośbą o kupno budynku dla Domu Pomocy
Społecznej. W Ustroniu jest wiele osób, które ze względu na sytuację
socjalną, rodzinną czy zdrowotną chciałyby resztę życia spędzić
w godnych warunkach. W 1992 roku było ich 17, a w 1993 — 19. Do
tej pory starsi mieszkańcy Ustronia umieszczani byli w domach opieki
w Cieszynie, Skoczowie lub Rajczy.
„Dla tych ludzi, którzy nierzadko cale życie spędzili w Ustroniu, są
z nim związani emocjonalnie — przeprowadzka do innego miasta jest
bolesnym przeżyciem, trudno im się zaaklimatyzować w nowym środo
wisku. Dlatego wychodząc naprzeć^ oczekiwaniom mieszkańców
uważamy, że ze wszechmiar celowe byłoby otwarcie domu pomocy
społecznej w Ustroniu." — czytamy we wspomnianej prośbie.
Rada Miejska szybko zareagowała. 19 listopada 1993 r. podjęto
uchwałę o zakupie obiektu na dom pomocy społecznej. I tak doszło
5 kwietnia 1994 do kupna „Pałacyku" przy ul. Słonecznej 10 wraz
z parcelą i przybudówką. Ale to dopiero początek.

Fot. W. Suchta

podatkach i opłatach lokalnych oraz udziale w podatkach stanowiących
dochód państwowy, w tym szczególnie w udziale w podatku do
chodowym osób fizycznych i prawnych. Na uwagę zasługuje wzrostowa
tendencja podatku od nieruchomości oraz wzrost w roku 1993 udziału
w podatku dochodowym. Na terenie miasta działa ogółem 1240
podmiotów gospodarczych, które mają wpływ na w/w podatki.
Uzdrowiskowoturystyczny charakter miasta powoduje, że wpływy do
budżetu z turystyki, wypoczynku i rekreacji w ujęciu procentowym
przedstawiają się następująco:
1991 r. — 61,5% ogólnego budżetu
1992 r. — 57,0% ogólnego budżetu
1993 r. — 63,3% ogólnego budżetu
Stosunkowo niski jest udział w budżecie dochodów obcych tzn.
subwencji i dotacji na zadania zlecone i powierzone oraz dotacje na
zadania celowe własne miasta. W ujęciu procentowym przedstawia się
to następująco:
subwencja
dotacja

1991 r.
5,4
8,3

1992 r.
0,9
8,5

1993 r.
2,3
9,9

W takiej sytuacji słusznym byłoby, aby dochody osiągane dzięki
uzdrowiskowoturystycznemu charakterowi miasta można było prze
znaczyć na rzecz rozwoju turystyki i poprawę infrastruktury uzdrowis
kowej. Niestety, tak nie jest, większość tych dochodów przekazywanych
jest na realizację podstawowych zadań wynikających z ustawy kom
petencyjnej. Dlatego też, aby móc w/w dochody wydatkować na cele
turystycznouzdrowiskowe miasto Ustroń musiałoby otrzymywać sub
wencję wyrównawczą, a nie tylko ogólną, lub posiadać znacznie większe
preferencje jako uzdrowisko.
Wobec braku takich rozwiązań funkcjonowanie miasta w zakresie
uzdrowiskowoturystycznym wspierać mogą instytucje określane mia
nem niekomercyjne. Zaliczyć tu można wszelkiego rodzaju instytucje
społeczne i prywatne, nie mające zabezpieczenia w budżecie miasta.
Budżet nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich, ciągle rozwijających się
potrzeb wynikających ze specyficznego charakteru miasta. Dlatego
wspierać go też powinny dotacje celowe na te zadania własne, które są
konsekwencją turystycznouzdrowiskowej funkcji miasta.
Budynek ten wymaga remontu i adaptacji. Z kasy miejskiej
przeznaczono 1 mld zł. Drugi miliard MOPS otrzyma od Wojewódz
kiego Zespołu Pomocy Społecznej w BielskuBiałej. W zamian za tę
dotację przyszły dom pomocy w Ustroniu udostępni miejsca miesz
kańcom innych gmin. Na Słonecznej 10 przewiduje się 40 miejsc.
Zwrócono się również o pomoc finansową do Funduszu Osób
Niepełnosprawnych. Pieniądze te zostałyby wykorzystane na usunię
cie barier architektonicznych.
Na razie przygotowana jest ekspertyza techniczna. Na jej pod
stawie zostanie sporządzony projekt techniczny adaptacji i roz
budowy obiektu. Nie wiadomo jeszcze jaki zakres będą obejmować
prace remontowe. Będzie to można powiedzieć dopiero po dokładnej
inwenteryzacji. Ekspertyza ma być gotowa do września tego roku. Na
pewno wiadomo, że należy dobudować system windowy. I to będzie
pierwszy etap prac, które rozpoczną się, według naczelnika Wydziału
TechniczoInwestycyjnego Andrzeja Siemińskiego, do końca tego
roku. Prawdopodobnie będzie trzeba wymienić także instalacje.
Pokoje będą jedno i dwuosobowe. Zostanie także urządzona świet
licojadalnia. Dom w Ustroniu będzie przeznaczony dla osób star
szych, ale nie przewlekle chorych. Dlatego przewiduje się jedynie
pokój zabiegowy. Mieszkańcy domu będą oczywiście pod stałą
opieką lekarską. W małym domku obok „Pałacyku" swoją siedzibę
będzie miał MOPS.
Nie wiadomo jeszcze ile pieniędzy pochłonie przystosowanie budy
nku na potrzeby domu opieki społecznej. Będzie można coś bliższego
powiedzieć po zakończeniu inwenteryzacji, do której dołączony
zostanie „ślepy" kosztorys. Wtedy również zostanie ogłoszony prze
targ na wykonawstwo robót remontowych.
(MD)

Przypominamy, że 31 lipca 1994r. mija termin zgłaszania prac
w Wydziale Oświaty, Kultury i Rekreacji — Rynek 1.
Tematem konkursu jest nasze miasto.
Wybrane prace zostaną nagrodzone i wystawione m. in. w na
szym mieście partnerskim w NeukirchenVluyn.
(Patrz: Gazeta Ustrońska nr 7 z 17 lutego 1994r.)
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Hanko z Manhatanu!

Fol. W. Suchta

DE BE i! w
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W weekend 1617 lipca na kortach tenisowych odbył się turniej
deblowy, w którym mogli uczestniczyć tenisiści w wieku powyżej 32 lat.
Panujący skwar nie zniechęcił ustrońskich mistrzów rakiety. Nawet
deszcz w sobotnie popołudnie nie przeszkodził w sportowej rywalizacji.
Pojedynki na korcie bacznie obserwowali spacerujący po bulwarach
plażowicze — szczególnym zainteresowaniem cieszyły się niedzielne
finały. Wystartowało 12 par, wśród których najlepszymi okazali się
Piotr Kubisa i Grzegorz Palka. Drugie miejsce zajęli Janusz Czyż
i Roman Kubala, a trzecie Otton Marosz i Marian Nowak. Wpisowe
wynoszące 50 tys. zł. podzielono na nagrody dla zwycięzców. Imprezę
zakończyło ognisko, oczywiście poza kortami.
(ws)

Piszę do Ciebie tak po chłopsku. Dej Ty pokój Jyndrysowi, niech sie
też do jakigoś korytka urzędniczego dostanie, kapkę se by poprawił.
Wedle moigo pomyślunku to z tymi śmieciami co my w tym referendum
przegłosowali to nima tako gupio wiec.
Jo móm przy chałupie sporo śmieci do wywieziynio. Baba sie zymną
wadzi, że ji to zawadzo. Jużech myślol, że to na trakaczu wywiezym ale
mi sie koło rozsypało i nimóm jak.
Dó mnie bydzie musioł pare razy tyn „Transbud" obrócić autym.
Samych butelek po occie i maggi móm kupe — tych po gorzołce też, ale
mało.
Do tego jeszcze pore kopek zgnitego siana też do wywieziynio, bo żech
gospodarkę zlikwidował i na turystykę przekwalifikowoł — kolibę na
Czantoryji na hotel górski przemianowoł.
Hanko, Ty bezskurcyjo jedna, Ty nie pamientosz, że nim zaczyłaś sie
z tym wiślónym Jyndrysym galanić, to my sie mieli ku sobie. Że my sie
rozeszli, to nie była moja wina a starzika. Chyba se przypominosz jak
my sie w stodole u Juroszka na sianie zmówili, ażeby sie kapkę
seksualnie uświadomić.
Coch ci chcioł pusy dać, to Ty mi prosto na gębe kichosz, łzy Ci sie po
gębie kulają i śmiejesz sie.
Jak żech Cie zapytoł: Hanka co Cije? To ty mi na to: Jureczku, wiysz jo
móm alergije. Jo prask do dwiyrzi i tak my sie pożegnali. Starzik mnie
w tych sprawach seksualnych pouczali i prawili, że se móm dać pozór na
każdom miłosną chorobę.
Starzik sie na tym znali bo óni naokoło do sąsiadów ku cieleniu chodzili.
Jura spod Czantoryji

Kochana Hanko!
S a ł a t k o

w
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poleca:

sałatki włoskie
hamburgery
kiełbaski it naleśniki
napoje

szaszłyki
lody &

Zapraszamy od 10.00 do 20.00
piątek, sobota, niedziela
od 10.00 do 22.00

Ustroń, ul. 3 Maja — obok „Beskidu"
POZIOMO: 1) przegroda rzeczna 4) dzielnica Warszawy 6)
uderzenie piłki nogą 8) kamasze, oficerki 9) część kredytu 10)
siedziba muz greckich 11) duża popularność 12) proces bio
logiczny 13) fotel jeźdźca 14) zapadające ciemności 15) sedno
sprawy 16 w staropolskiej mowie o rodzicach 17) prowadzi do
kłębka 18) miasto na Suwalszczyźnie 19) jama z lisem 20) tęgie
lanie
PIONOWO: 1) miejsce klęski Leonidasa 2) uczy „rachunków"
3) pajac, lalka 4) mały zakład 5) słynna rodzina włoskich
lutników 6) mieszkanka kraju „klonowego liścia" 7) broń
pojedynkowa 11) ciemny facet 13) zajęcze łapy 17) numer
(skrót)
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 15 sierpnia.

Na to Twoji miano chcę Ci złożyć piekne życzenia, ale jakosi mi nic do
głowiczkiprzez ty hyca mądrego nie przychodzi. Fórt misieprzypómino
winsz, co jako młody kluk musiołech winszować różnym paniczkóm, bo mi
tak starka kazowali. Na dzisiejsze czasy byłoby to tak: „Winszuję Ci
winsz, mocie w piecu gynś, a na piecu kohuta, mómy redachtora
honcwóta."
Kochan Hanko, nie bier se to z tym redachtorem tak do serca, choć to je
czysto prowda.
Hanułko, a jo Ci chcym na to miano dać kolorowóm bukiete z wszystkich
kwiotków lipca i winszować Ci takich pięknych, kolorowych i słonecznych
dziynioszków, a pamiyntej, że odświyntej Hanki są zimne wieczory i ranki,
to se na noc obłykej ciepłe fusekle i przy kry wej sie pierzinóm, abyś sie nóm
nie roznimógła, bo byłaby wielko szkoda, jakbyś musiała zrobić przerwe
w drzistaniu.
Jyndrys
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 26
LETNIA PRZYGODA

Nagrodę otrzymuje Daria Czarnecka z Ustronia, os. Man
hatan 1/58. Zapraszamy do redakcji.
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