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Jak i kiedy rozpoczęta pani swoją działalność?
W 1970 roku w Katowicach. Prowadziłam tam pijalnię soków
przez 11 lat. Zakład w Ustroniu prowdzę od 1981 roku. Była to
ajencja PSS „Społem" w Ustroniu.
Dlaczego akurat wybrała pani cukiernictwo?
To całkowity przypadek.
Czy wszystkie wyroby sami wytwarzacie?
Wyroby są od początku u nas przygotowywane. Wszystkie
ciastka, desery i lody. Od samych podstaw.
A skąd bierzecie przepisy?
Kombinujemy. Cały czas czytamy. Receptury są tylko i wyłącz
nie nasze własne.
A czy klienci w jakiś sposób podpowiadają, że jakieś ciastko
można tak zrobić czy do lodów dodać coś innego?
My zawsze wszystkie uwagi klientów bierzemy pod uwagę.
Czasami się rzeczywiście zdarza, że goście coś nam podpowie
dzą.
He osób pani zatrudnia?
W tej chwili zatrudniamy siedemnaście osób stałego personelu,
szkolimy czternastu uczniów. Przy samej produkcji jest dziesięć
osób.
Czy są to wszyscy cukiernicy z wykształcenia?
Nie. Jeśli o to chodzi to mamy jednego mistrza cukiernictwa.
Natomiast czterech cukierników, którzy tu pracują, to ucznio
wie, szkoleni przez nas.
Niedawno zaczęło działać w Ustroniu nowa ciastkarnia, oprócz
tego jest jeszcze „Oaza". Czy daje się w jakiś sposób odczuć
konkurencję?
Nie. Mimo otwarcia nowego lokalu nam nie ubyło klientów.
A kiedy ma pani najwięcej klientów?
Największe przeciążenia to są oczywiście wakacje, ferie zimowe,
święta.
A w ciągu tygodnia?
Największe obroty mamy w soboty i niedziele.
A czy klienci nie narzekają, że jak jest kolejka to na sali robi się
ciasno?
Niestety nie jesteśmy w stanie powiększyć sali sprzedaży. Już
jesteśmy bardzo, bardzo metrowo ściśnięci. Budynek nie jest
nasz. Dzierżawimy go. Nie ma możliwości żadnej dobudowy.
Starałam się o parcelę od osiemdziesiątych lat. Starałam się
o jakąkolwiek parcelę w Urzędzie Miejskim, żeby kupić.
Niestety, nie ma takiej możliwości.
Wspomniała pani, że ten lokal jest dzierżawiony?
Tak, od PSSu.
Czy nie ma pani trudności z płatnościami czynszu?
Zawsze wywiązujemy się na czas. Zresztą z PSS „Społem"
współpracuję już bardzo dawno. Przez dwanaście lat byłem
ajentem spółdzielni. Jak dotąd współpraca dobrze się układa.
Powrócę raz jeszcze do problemu rozbudowy kawiarni. Otoczenie
„Delicji" nie jest zbyt atrakcyjne, może nawet odstraszać klien
tów. Czy nie myślała pani o zagospodarowaniu tego terenu w jakiś
sposób?
(cd. na str. 2)
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Piłkarska wiosna na asfalcie.

Od 19 kwietnia w DW „Da
niel" odbywała się Międzyna
rodowa Konferencja Kobiet.
Zorganizowana została przez
Misję KobietaKobiecie dzia
łającą przy Chrześcijańskiej
Fundacji „Życia i Misja".
Przybyły na nią delegacje róż
nych kobiecych organizacji
chrześcijańskich z wielu kra
jów europejskich, zarówno
z zachodu jak i ze wschodu.
Byli też goście z USA.
Misja KobietaKobiecie już
kilkakrotnie
organizowała
podobne konferencje. Miały
one główne charakter ogólno
polski. Goście zagraniczni
N o w o

Fot. W. Suchta

przyjeżdżali jako wykładow
cy. W tym roku spotkanie
miało znacznie szerszy zasięg.
Głównym celem obrad było
porównanie pracy organizacji
kobiecych w różnych krajach,
wymiana doświadczeń, po
moc. Środowiska z których
przybyły delegatki były bar
dzo zróżnicowane. Z innymi
problemami spotykają się ko
biety w państwach zachod
nich jak Niemcy, Hiszpania,
Anglia, a z innymi muszą się
uporać mieszkanki Rumunii
czy Rosji. N a zachodzie ko
biety popadają w depresje
(dok. na str. 4)
o t w a r t y

w pawilonie handlowym na os. Manhatan, poleca:

—
—
—
—
—

segmenty młodzieżowe
segmenty pokojowe
segmenty kuchenne
zestawy wypoczynkowe
zestawy wypoczynkowe 3+2+1

od 4300000
od 6150000
od 3950000
od 4470000
od 9000000

zl
zl
zl
zl
zl

Ponadto fotele 1 i 2osobowe, biurka, narożniki kuchenne
I inne. Parkiety dębowe, bukowe, brzozowe. Można zama
wiać cale komplety mebli, bądź pojedyncze elementy.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
od 9.00—17.00, w soboty od 9.00 do 13.00

i wszystkie są dobre. Nie używamy żadnych konserwantów do ciastek,
żadnych polepszaczy. Jest to żywność całkowicie zdrowa i świeża.
Badanie naszych wyrobów zlecamy też prywatnemu laboratorium
(cd. ze sir. 1)
bakteriologicznemu.
Niestety nie jest to nasz teren. Jest to własność Urzędu Miejskiego, Czy do kawiarni przychodzą ludzie otyli, czy raczej szczupli?
oddana w dzierżawę wieczystą i niestety nie mamy możliwości nic tutaj Nie zauważyłam, żeby jakieś specjalnie otyłe osoby przychodziły.
zrobić. Teren ten jest już rozparcelowany. Nic się tam nie dzieje, ale jest Zresztą staramy się w ogóle nie robić ciężkich ciast. Lody nie są
podzielony.
kaloryczne, wszystkie są na komponentach włoskich, które nie mają
Kilkakrotnie interweniowała u pani Straż Miejska w sprawie dużo kalorii. To samo jest z ciastami. Staramy się je robić maksymalne
nieporządków wokół kawiarni. Dlaczego tak się dzieje? Co jest tego na owocach, orzechach. Nie mamy ciężkich kremów na przykład na
przyczyną?
margarynie. Nie są to rzeczy tak bardzo kaloryczne, jak by się
Nieporządków jako takich nie mamy dookoła. Mamy swój własny przypuszczało.
kubeł zamykany na kłódkę. Jest tu trochę nieporządków, ale parcela nie Czy klienci na coś się skarżą?
jest nasza. Leżą jakieś porozbierane rzeczy sąsiadów. Natomiast mamy Nie mamy reklamacji. Staramy się dopuszczać tylko świeże wyroby. To,
trochę problemów z szambem. Niestety kanalizacja jeszcze do nas nie co zostaje z poprzedniego dnia, po prostu jest wycofane. Naszą główną
doszła. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy podłączeni do zasadą jest jakość i obsługa klienta.
kolektora, który gdzieś tu w pobliżu przebiega.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magda Do brano wska
Czy ustroniacy odwiedzają kawiarnię?
Tak, mamy bardzo dużo stałych klientów z Ustronia. Tak że nawet poza
INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ
sezonem nie jest tak źle, chociaż oczywiście obroty są mniejsze.
W maju planowe sesje odbędą się w dniach 6, 20 i 26 maja. Punkt
A czy częściej widuje się tutaj mieszkańców Ustronia czy gości?
W przypadku naszych mieszkańców są to zakupy stałe, można nawet zapytania mieszkańców planowany jest do porządku obrad sesji jedynie
powiedzieć codzienne. Jeśli chodzi o wczasowiczów to odwiedzają nas 6 i 20 maja.
głównie w określone dni. Sobota, niedziela. Wtedy jest naprawdę dużo
ludzi.
Ale czy na przykład ustroniak przychodzi totaj, żeby sobie posiedzieć przy
kawie czy ciastku i porozmawiać ze znajomymi czy tylko kupuje 19 kwietnia w świetlicy SM ze sobą „moiczek", który po
„Zacisze" przy ul. Cieszyńs darowały
burmistrzowi.
i wychodzi?
Nie. Bardzo często jest właśnie tak, że przychodzi, żeby sobie posiedzieć. kiej zebrali się ustrońscy se Wspólnie śpiewano „Szumi
niorzy. Na spotkanie przybył jawor szumi", a przy ciastku
„Deliq'e" są traktowane jako kawiarnia.
burmistrz Kazimierz Hanus K. Hanus zwierzył się dziew
Czy częściej kupowane są wyroby na wynos czy na miejscu?
I tak i tak. Jedni kupują na wynos i lody i ciastka, a inni konsumują na zaś oprawę artystyczną zape czętom, że wiele z wykonywa
wniły dziewczęta z klasy regio nych przez nie pieśni pamięta
miejscu.
nalnej z LO w Wiśle. W reper z wiślańskiego LO, którego
Czy prowadzenie takiej kawiarni to dobry interes?
Ja osobiście nie narzekam. Zresztą firma się rozwija. W zeszłym roku tuarze znalazły się utwory był uczniem, gdzie śpiewu
otworzyliśmy filię „Delicji" w Skoczowie, a od marca tego roku ludowe naszego regionu wy uczył go ojciec Stanisława Ha
wstąpiłam w spółkę, ze względu na brak dużychfinansówi uruchomiliś konywane o tej porze roku. dyny.
(ws)
my tego typu lokal o nieco szerszej działalności w Katowicach. Dziewczęta z LO przywiozły
Wszystkie produkty są stąd wożone do tej nowej kawiarni.
A co jest najbardziej dochodowe? Lody, ciastka?
Trudno powiedzieć, bo jest to sprawa sezonowa. Lody słabiej idą zimą,
ale odwrotna sytuaqa jest w lecie. Wtedy dobrze sprzedaje się właśnie
lody, natomiast ciastka trochę stoją.
Czy zamierza pani rozszerzyć swoją działalność na terenie Ustronia?
Jak już mówiłam staraliśmy się o jakąkolwiek działkę. Póki co nic z tego
nie wychodzi. Gdyby był taki teren na pewno zbudowalibyśmy coś
ładnego. Rozszerzylibyśmy wtedy asortyment, no i na pewno byłaby
większa saJa. Teraz jesteśmy co prawda po remontach, ale miejsca
jednak brakuje.
Co jest dla pani najbardziej uciążliwe w działalności?
Uciążliwa jest właśnie ciasnota. Mamy bardzo mało miejsca. Nie chodzi
tylko o salę dla klientów, ale także o miejsca do produkcji. Nie jesteśmy
w stanie zwiększyć asortymentu na tyle na ile byśmy chcieli, ze względu
na małe pomieszczenia.
A czy często „odwiedza" panią Sanepid?
Nie mamy kłopotów z Sanepidem. Próbki pobierane są bardzo często
Fot. W. Suchta
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Cieszyn cierpi na niedosta
tek miejsc hotelowych. Goście
mogą liczyć tylko na orbisow
ski Motel. Słynny „Jeleń" stoi
zamknięty od paru lat.
*
*
„Mosty nad Olzą — kul
tura ponad granicą" — to
nazwa projektu zgłoszonego

przez ZKZC do konkursu
Małych Ojczyzn. Projekt
otrzymał wyróżnienie warte
50 min zł. Niedawo nagrodzo
no film zrealizowany przez te
lewizyjną Dwójkę, a pokazu
jący działalność Józefa Brody.
60 lat i parę miesięcy liczy
szkoła podstawowa w Bren
nej. Od początku jej patronem
jest król Jan III Sobieski.
Przed 7 laty do starego budyn
ku dobudowano skrzydło i sa
lę gimnastyczną.

Rozwija się współpraca Cie
szyna i Genk. W grudniu
w Belgii przebywali „ludzie od
kultury", a kilkanaście dni te
mu do Cieszyna przyjechali
z rewizytą przedstawiciele Po
licji. Działacze kultury z Genk
wezmą udział w festiwalu „Vi
va il canto".
Vegetę i czekoladę próbują
najczęściej przemycić nasi
zmotoryzowani rodacy, gdy
wracają z sąsiednich Czech.
Na piechotę nadal przenosi się

piwo i wódkę — zgodnie z
normą celną, ale tzw. mrówy
potrafią wykonać kilkanaście
rund dziennie.
*
Srebrny Grosz w mieszku
otrzymał „Polifarb", który
znalazł się w „złotej piętnast
ce" najlepszych firm polskich
'93. Została ona wyłoniona
przez Centrum Ekspertyz Go
spodarczych, a organizatorem
tego rankingu był tygodnik
„Przekrój".
(nik)

W SP nr 1 organizowane są „zielone szkoły" dla dzieci z Ustronia.
Prawo do organizowania takiej formy wypoczynku i nauki zarazem
mają wszystkie szkoły. Podstawą do tego jest przede wszystkim
orzeczenie lekarskie. Nasze dzieci mają niedobór jodu, stąd wskazany
jest wyjazd nad morze. Z „zielonej szkoły" skorzystają IVe i IHe klasy,
razem 80 dzieci, plus czterech opiekunów. Pierwsza grupa wyjedzie już 30
kwietnia. Druga 15 maja. Koszt takiego wyjazdu wynosi 2,5 min zł.
Niestety suma ta może wzrosnąć, jeżeli szkoła nie zdoła uzyskać
dofinansowania z kuratorium. Dzieci spędzą dwa tygodnie w ośrodku
sanatoryjnym w Kołobrzegu. Mają zapewnione inhalacje, będą też mogły
korzystać z krytego basenu i z salki do gimnastyki korekcyjnej. Dla
niektórych będzie to jedyny wyjazd wakacyjny w tym roku. (MD)
*
ir
Na ślubnym kobiercu stanęli:
Beata Grad, Wodzisław Śląski i Jacek Marcinkowski Jastrzębie Zdrój
¿r * ń
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Anna Śliwka, lat 96, ul. Sikorskiego 17
Anna Brudny, lat 85, ul. Stawowa 12
* ćr

16.4.94 r.
O godz. 3.40 zatrzymano nietrzeź
wego kierowcę samochodu marki
Nissan, mieszkańca Francji. Wy
nik badania alkometrem 1,8
prom. Kierowcę zatrzymano
w areszcie do wytrzeźwienia skąd
został doprowadzony do kole
gium do spraw wykroczeń.
18.4.94 r.
Około godz. 10.00 ujawniono
włamanie do kiosku spożywczego
przy ul. Sanatoryjnej. Sprawcy,

15.4. — przeprowadzono szcze
gółową kontrolę osób handlują
cych na targowisku miejskim pod
względem przestrzegania przepi
sów
sanitarnoepidemiologicz
nych. Mandaty w wysokości 400
tys. zł nałożono za brak czystości
przy sprzedaży artykułów spoży
wczych.
15.4. — od tego dnia zaczęto za
kładać blokady na koła nieprawi
dłowo zaparkowanych samocho
dów. W pierwszym dniu zabloko
wano trzy samochody i nałożono
mandaty na kwotę 550 tys. zł.
15/16.4. — w nocy patrolowano
rejony dyskoteki „Mirage 2000".
W patrolu uczestniczył także poli
cjant. Nie stwierdzono naruszenia
porządku publicznego przez ucze
stników dyskoteki. Podczas tego
wspólnego patrolu, po informacji
mieszkańca, udano się wspólnie
do Hermanie, gdzie dwóch osob
ników próbowało włamać się do

po pokonaniu zabezpieczeń, skra
dli papierosy, słodycze i napoje na
łączną sumę 7 min zł. Skradziony
towar został odnaleziony przez
funkcjonariuszy KP Ustroń
w kryjówce złodziei i oddany wła
ścicielom. Sprawców jeszcze nie
udało się ująć.
20/21.4.94 r.
W nocy z prywatnej posesji przy
ul. Lipowskiej skradziono samo
chód marki Volkswagen Golf
o
numerach
rejestracyjnych
SZWE19, koloru ciemnozielone
go. Samochód był własnością
obywatela niemieckiego.
kiosku spożywczego. Po przy
byciu patrolu przestępcy zbiegli
do lasu, jednak podczas ucieczki
zgubili przedmioty pozwalające
ustalić ich dane personalne. Jesz
cze tej samej nocy zatrzymano
jednego złodzieja, który bez wa
hania wydał swego wspólnika.
Prowadzenie tej sprawy przejęła
policja.
17.4. — kontrolowano Zawo
dzie i bulwary nadwiślańskie.
Ukarano mandatami na kwotę
400 tys. zł kierowców nieprawi
dłowo parkujących samochody.
19.4. — wstępna kontrola Jaszo
wca pod względem porządku pa
nującego przy domach wczaso
wych.
20.4. —: wspólnie z nadzorem
budowlanym UM kontrolowano
budowy w Hermanicach pod
względem porządku i przestrzega
nia przepisów budowlanych.
W kilku przypadkach nakazano
natychmiastowe wystawienie tab
licy informacyjnej budowy.

Wraz z nadejściem długo oczekiwanego ocieplenia kończą się prace
remontowe wokół Muzeum rozpoczęte w ubiegłym roku. Tym ostatnim
zadaniem wykonanym kilka dni temu jest położenie płyt kamiennych na
betonowym cokole ogrodzenia. W ubiegłym miesiącu zakończono
montaż niewytopu z wielkiego pieca dawnej ustrońskiej huty „Kle
mens" na terenie przyległym do Muzeum. W najbliższym czasie
rozpocznie się tam ustawianie maszyn kuźniczych — będzie to zalążek
skansenu przemysłowego.
Dziś zamieszczamy fotografię z lat 60tych, na której znajduje się
Trzeba przyznać, że odkąd Muzeum zostało przejęte przez Urząd
Miejski, zarówno zabytkowy obiekt jak i teren wokół niego zyskały na fragment ustrońskiej Kuźni z widokiem na budynek dyrekcji i przylegąj
cą do niego portiernię. Wioczne na fotografii tory kolejowe biegnące
urodzie.
w głąb zakładu od strony portierni nie istnieją już na tym miejscu od
fr
¿r
ćwierćwiecza. Zdjęcie wykonano 1 maja, o czym świadczy plakat oparty
o ścianę portierni oraz flagi widoczne na budynkach poza zakładem.
Ośrodek RehabilitacyjnoWychowawczy w UstroniuNierodzimiu
ul. Szeroka 7, tel. 3594, ogłasza zapisy na rok szkolny 1994/1995.

Ze zbiorów Muzeum

r * *
Zarząd Rejonowy LOK w BielskuBiałej zorganizował w dniach
15—17.4. br. wojewódzki konkurs i wystawę modeli pojazdów kar
tonowych. W konkursie tym wzięło udział koło modelarskie Ogniska
Pracy Pozaszkolnej. Na 150 wystawionych modeli nasi chłopcy odnieśli
znaczny sukces. W klasie pojazdy wojskowe i cywilne w grupie juniorów
— II miejsce zajął Seweryn Weinert uczeń LO Cieszyn, oraz dodatkowo
otrzymał wyróżnienie za najmniejszy model. W klasie samoloty „MS"
— V miejsce Seweryn Weiner, VI miejsce Janusz Jałocha uczeń ZSZ
Ustroń oraz w grupie junior młodszy — IX miejsce Zbigniew Szcześ
niewski uczeń SP 2 Ustroń.
Serdeczne podziękowanie za okazane współczucie, zloione kwiaty
i wieńce oraz udział w pogrzebie

śp. Marty Gawlas
ks. kanonikowi Leopoldowi Zielasko, sąsiadom, przyjaciołom
i znajomym
składa Siostra

PODZIĘKOWANIE
Dzieci z Ośrodka RehabilitacyjnoWychowawczego w Nierodzimiu
składają podziękowanie państwu Gruszczyk za podarowanie wózka
rehabilitacyjnego.
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(dok. ze str. 1)
z powodu braku zajęcia, nie
możności wypełnienia pewnej
luki w życiu. Wschodnie ko
biety z kolei mają zbyt dużo
obowiązków, muszą uporać
się i z pracą i z domem. Często
sytuacja materialna zmusza
do wielu wyrzeczeń. Problemy
są różne, ale jak głosi hasło
przewodnie konferencji „Jest
nadzieja dla Europy". Powta
rza to jej główna organizator
ka Alina Wieją. Według niej
na konferencję przybyły ko
biety, które mimo tych różnic
pragną znaleźć nić porozu
mienia. Jest ono możliwe dzię
ki chrześcijańskiemu pode
jściu do człowieka, życia i po
dobnemu rozumieniu roli
przesłania Słowa Bożego.
Obrady odbywały się od
wtorku do piątku. Językiem
wykładowym był angielski.
W delegacji rumuńskiej nie

wszystkie panie znały ten ję
zyk, ale miały swojego tłuma
cza. W sobotą w Teatrze im.
A. Mickiewicza w Cieszynie
odbyło uroczyste zakończenie
konferencji. Było otwarte dla
wszystkich chętnych. Jak zwy
kle przybyło bardzo dużo zai
nteresowanych. Główną atra
kcją programu był koncert
murzyńskiej piosenkarki mu
zyki gospel Mary Harris oraz
drama w wykonaniu amery
kańskiej aktorki
Kathlen
Thompson.
Uczestniczki
konferencji
wyjeżdżały zachwycone Ustro
niem. Większość z nich po raz
pierwszy była w naszym kraju.
W bezpośredniej konfrontacji
okazało się, że Polska zupełnie
inaczej wygląda niż to sobie
wyobrażały i na co wskazywa
łyby utarte opinie.
Magda Dobrano wska

Kącik w SP1

Fot. W. Suchta

20 kwietnia zakończył się drugi etap międzyszkolnego Kon
kursu Ekologicznego. Polegał on na zorganizowaniu w szkole
kącika ekologicznego. Komisja złożona z pracowników Wy
działu Ochrony Środowiska UM oceniała przygotowane prace.
Z zadania wywiązały się na czas prawie wszystkie szkoły.
Jedynie szkoła w Polanie nieco później przedstawi swój kącik, ze
względu na chorobę nauczycielki biologii. Członkowie komisji
zdradzili nam, że uczniowie bardzo starannie wywiązali się
z tego zadania.
O konkursie pisaliśmy już w naszej gazecie. Przebiega on
w trzech etapach. Pierwszy polegał na oczyszczaniu potoków
miejskich przez młodzież. Etap ten miał się zakończyć do 10
kwietnia. W tym terminie z zadania wywiązała się tylko SP2,
która wykorzystała na to Dzień Wagarowicza. Pozostałe szkoły
miały trudności z realizacją wyznaczonego celu z powodu
brzydkiej pogody i obfitych opadów. Dlatego termin przed
łużono. Szkoły zobowiązały się jak najszybciej wykorzystać
ładną pogodę i posprzątać potoki. W trzecim etapie sprawdzana
będzie teoretyczna wiedza uczniów z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.
(MD)
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Fot. W. Suchta

Jak piszemy w relacji z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury
RM poruszona tam została sprawa przygotowania i wydania
monografii Ustronia. Nie jest to rzecz nowa. 18 listopada 1993
Wydział Kultury, Oświaty i Rekreacji UM zwrócił się do
Towarzystwa Miłośników Ustronia z propozycją dotyczącą
opracowania takiego wydawnictwa. 17 stycznia do Wydziału
wpłynęła odpowiedź, w której TMU popiera ten projekt, jako
cenny dla miasta, zwłaszcza, że wiele ościennych miejscowości
posiada swoje monografie. Jednocześnie jednak zaznaczono, że
jest to praca przekraczająca możliwości towarzystwa, wymaga
jąca fachowego podejścia i dużych nakładów. 8 lutego odbyło
się spotkanie u burmistrza Kazimierza Hanusa, w którym wzięli
udział: Józef Pilch, Marian Żyromski, Lidia Szkaradnik, Stanis
ław Niemczyk. Dyskutowano nad możliwością sporządzenia
monografii oraz źródłami informacji. Postanowiono zwrócić się
o udostępnienie dokumentacji dotyczącej Jaszowca i Zawodzia
do projektantów tych dzielnic Henryka Buszki i Aleksandra
Franty oraz osób związanych z realizacjami tych i innych
projektów. Ponadto postanowiono podjąć współpracę z praco
wnikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego. Przeprowadzono
rozmowy z dr Idzim Panicem, który wstępnie zgodził się
współpracować w realizacji tego projektu. Do tej pory wydano
wiele pozycji dotyczących historii Ustronia, jak choćby Pamięt
niki Ustrońskie. Będą one bardzo pomocne w pracach nad tym
wydawnictwem. Mimo tego jako realny termin wydania mono
grafii naszego miasta przyjmuje się rok 2005. Będzie to dobry
sposób uczczenia 700lecia Ustronia.
(MD)
d da7otn ITstrnńsksi

W przygotowaniu jest fol
der poświęcony Ustroniowi.
Są już gotowe prawie wszyst
kie zdjęcia. Ich autorem jest
Piotr Borowicz. Nad tekstem
pracowali Stanisław Nie
mczyk, Józef Twardzik, Gra
żyna Winiarska i Danuta Ko
enig. Są już także opisy do
zdjęć oraz tłumaczenia na ję

zyki angielski i niemiecki. Na
okładce znajdzie się zdjęcie
ukazujące Zawodzie z lotu
ptaka. Folder zostanie wyda
ny przez bielskie wydawnict
wo „Luccrum" za środki z fu
nduszu promocyjnego miasta
oraz pieniądze uzyskane z za
mieszczonych w nim reklam.
(MD)

Coraz częściej słyszy się narzekania mieszkańców na stan
drogi z płyt betonowych przy targowisku. Wybudowana jako
prowizoryczna podczas budowy osiedla Manhatan, jak to
z prowizorkami bywa, wydaje się być wieczna. Tymczasem płyty
popękały, powstały dziury, sterczą druty zbrojeniowe. W dni
targowe droga ta jest jedną z bardziej uczęszczanych arterii
naszego miasta. Jak poinformowano nas w Wydziale Technicz
no Inwestycyjnym UM zlecono już remont tej drogi firmie
Sigmat. Nie będzie to remont generalny, gdyż takiego przep
rowadzić się nie da. Właściwie należałoby wybudować tę drogę
od nowa. Na razie zostaną zabetonowane dziury i pęknięcia,
wymieni się też najbardziej zużyte płyty.
(WS)

W nocy z 17 na 18 kwietnia włamywacze postanowili sprawdzić
jak zasobne są ustrońskie szkoły. Nieznani sprawcy dostali się
d o Zespołu Szkół Zawodowych i d o Szkoły Podstawowej nr 1.
W ZSZ pojawili się 17 kwietnia około godz. 21. Weszli przez
wypchnięte okno. Stróża nocnego tak zastraszyli, że włamanie
zgłosił dopiero następnego dnia o godz. 8.30. Z ZSZ nic nie
ukradli, nieznaczne także były szkody. Prawdopodobnie ci sami
sprawcy usiłowali się dostać tego samego wieczoru do SP1.
Wybili okno w korytarzu obok sali gimnastycznej. Szkło
spadające n a materiały budowlane narobiło trochę hałasu i to

zapewne spłoszyło rabusiów. Następnie próbowali szczęścia od
strony kuchni. W końcu udało się im wybić okno w sekretariacie
i stamtąd zaczęli penetrację budynku. Główne szkody spowodo
wali wyłamując drzwi i futryny. W tym celu posługiwali się
łomem. Poszukiwali głównie pieniędzy i artykułów spożyw
czych. W gabinecie dyrektorki przetrząsnęli szafy, biurko
i zdemolowali kasę pancerną. Nie znaleźli pieniędzy. Straty
wywołane ich poszukiwaniami wynoszą ok. 20 min zł i są
znacznie wyższe od łupu przestępców. Wynieśli oni bowiem ze
szkoły między innymi sok poziomkowy, 4 paczki pieprzu, 11
paczek jarzynki d o zup, radiomagnetofon za 480000 zł, czajnik
bezprzewodowy i pół kilograma kawy. Nie zginęły żadne istotne
rzeczy j a k dokumentacje, dzienniki lekcyjne czy pieczątki
szkoły. Nie doznał uszczerbku sprzęt komputerowy, d o którego
włamywacze w ogóle nie dotarli. Dowiedzieliśmy się, że szkoła
nie jest w stanie pokryć kosztów szkód. Zwróciła się o to do
Kuratorium Oświaty.
(md)

MIEJSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wpływy do Funduszu Ochrony Środowiska za rok 1993.
— opłata leasingowa za kontenery (TROSEKO)
202600000
3 938 800
— z Urzędu Wojewódzkiego opłata za wodę i ścieki
— opłata leasingowa za kontenery (TROSEKO)
36000000
— Urząd Wojewódzki opłata za wodę i ścieki
2031400
— Urząd Wojewódzki za powietrze i odpady
1 179 300
68 740 600
— wpływy z dzierżawy wysypiska
— Urząd Wojewódzki opłata za wodę i ścieki
3786900
11 806 100
— Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
— wycinka drzew
18090000
348.173.000
RAZEM:
Plan wydatków z Funduszu w 1994 r.
— wykonanie badań i zagospodarowanie ujęć
źródlanych
— zrekultywowanie trawników i ścieżek
— prześwietlanie i formowanie koron drzew,
usuwanie i sadzenie
— podłączenie Szkoły Podstawowej nr 6
do kolektora sanitarnego
— konkurs ekologiczny
RAZEM:

Wiadomo już, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 19
czerwca. Pisaliśmy już o pierwszych przymiarkach UD i liberałów do
kampanii wyborczej. Wtedy jednak wydawało się, że wybierać
będziemy radnych według ordynacji proporcjonalnej. Teraz okazało
się, że tak jak cztery lata temu będzie to ordynacja większościowa,
czyli głosować będziemy na nazwiska. Do chwili zamknięcia numeru
GU do naszej redakcji dotarły jedynie dwa oświadczenia komitetów
wyborczych. W imieniu komitetu wyborczego UD i KLD Irena
Pawelec pisze:
W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, powstało
w Ustroniu ugrupowanie wyborcze zainicjowane przez przedstawicieli
Unii Demokratycznej i Kongresu LiberalnoDemokratycznego. Wjego
skład weszły osoby wywodzące się z UD i KLD oraz osoby bezpartyjne,
wywodzące się z lokalnych środowisk samorządowych, gospodarczych,
kulturalnooświatowych i innych. Ugrupowanie przygotowuje listy
swoich kandydatów na radnych. W związku z tym liczy na współpracę
z tymi mieszkańcami, którym nie są obojętne sprawy naszego miasta
i gminy. Terminy zebrań będą podawane do wiadomości publicznej.
Otrzymaliśmy również informację prezesa Zarządu Miejskiego PSL
Jana Kubienia, w której przeczytać możemy:
W dniu 19.4.1994 r. obyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu
Miejskiego PSL w Ustroniu poświęcone zbliżającym się wyborom do
Rady Miejskiej. Potwierdzono otwartość stronnictwa na organizowanie
koalicji ludzi mądrych, uczciwych i cieszących się autorytetem we
własnych środowiskach, tj. obok członków PSL, sympatyków ruchu
ludowego i bezpartyjnych. Postanowiono zgłoszenie kandydatów na
radnych we wszystkich okrągach wyborczych. Przyjęto projekt pro
gramu wyborczego pod nazwą „Ustroń jutra — z PSL".

DOM WYPOCZYNKOWY „JAWOR"
w Jaszowcu tel. 2393
1. okno drewniane z szybą
30000 zl/m2
2. grzejniki żeberkowe
50000 zl/szt.
3. grzejniki „Foviera" (rurowe) 50 000 zl/szt.
ZAINTERESOWANYCH ZAKUPEM Z A P R A S Z A M Y

Kantor Wymiany Walut

WWG „Ustronianka"
w Ustroniu, przy ulicy 3 Maja 48

100000000

o f e r u j e :
98000000
30000000
60000000
348.000.000

bardzo atrakcyjne ceny kupna
i sprzedaż walut.
Zapraszamy od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00—21.00

—
—
—
—

Janina Malska bije rekord trasy „Srebrnej Mili Burmistrza". Wszyscy
zawodnicy narzekali na małe zainteresowanie kibiców biegami w Ustro
niu. Rekordy znacznie lżej pobijać, gdy biegacza dopinguje zebrana
wokół trasy publika.
Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne

HURTOWNIA PSP
USTROŃ, UL 3 MAJA 61, TEL. 3214

Zamienię superkomfortowe M3
50 m2 z telefonem w Tychach na
dom do remontu. Tel. 1272107.
Zdecydowanie kupię działkę bu
dowlaną w centrum Ustronia.
Ustroń, Daszyńskiego 40.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Ró
ża" odda w najem kawiarnię wraz
z zapleczem. Bliższych informacji
udziela Dyrektor Sanatorium mgr
Tomasz Welsyng.
Znakowanie samochodów — po
niedziałek, środa, piątek —
12.00—17.00. Ustroń, ul. Stalma
cha 7, tel. 2601.

Doleci:
H

papierosy,
napoje, słodycze,
opakowania (kubki, tacki,
sztućce, worki foliowe, inne)

_ ZAPfíASZA

USTROŃ Tel. 2334 _

i
;: róg Daszyńskiego i Konopnickiej

PODZIĘKOWANIE
Miejska Biblioteka Publiczna im.
J. Wantuły w Ustroniu składa ser
deczne podziękowanie pani Mary
Glensk za podarowane książki.

DYŻURY APTEK

.H.

OBCHODY

ŚWIĘTA 3 MAJA '94
UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 8 kwietnia 1994 r.
w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Ustroniu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Dzień 2 maja 1994 r. jako wolny od pracy, w zamian za sobotę roboczą
w dniu 7 maja 1994 r., dla pracowników Urzędu Miejskiego.
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
na terenie miasta oraz w Gazecie Ustrońskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 1994 r.

Wystawy:
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa,
ul. Hutnicza 1, tel. 2996
Wystawy stałe:
— „Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia"
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
— wystawa i sprzedaż prac plastyków ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Najnowsze nabytki
— Wojewódzka Wystawa Filatelistyczna „Z biegłem Wisły"
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, w niedzielę po uprzed
nim zgłoszeniu zainteresowanych.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 2996
czynne od wtorku do soboty od 9.00 do 13.00
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich.

Galeria na Gojach B. i K. Heczko

29.4. godz. 12.00 Złożenie kwiatów przez młodzież ustrońskich szkół
i organizacji kombatanckich pod Pomnikiem przy ul.
(piątek)
Partyzantów
MUZYCZNY WIECZÓR PRZY ŚWIECACH
godz. 16JO
„Koncert wiosenny" w wykonaniu Orkiestry Salono
wej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod kier.
Hilarego Drozda.
Budynek administr. Szpitala Uzdrowiskowego
3.5. godz. 8 JO Nabożeństwo z okazji 3 Maja
Kościół Ewangelicki
(wtorek)
Msza św. z okazji 3 Maja
godz. 9JO
Kościół Katolicki św. Klemensa
Koncert Orkiestry Dętej Kop. „Pniówek"
godz. 10.20
Pomnik Pamięci Narodowej — Rynek
Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez społeczeńst
godz. 11.00
wo Ustronia

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
30.4. godz. 10.00 Miejskie Międzyszkolne Zawody Latawcowe
sobota
Stadion KS „Kuźnia"
23.4. godz. 9.00 VII ZAWODY LOTNI OWOPARALOTNIO WE
sobota
O PUCHAR USTRONIA — 94
Uroczyste rozpoczęcie zawodów — UstrońRynek
wyjazd na wybrane pole startowe (uzależnione od
kierunku wiatru — Równica lub Czantoria)
zawody trwają do 3.5.1994 r.
1.5. godz. 10.00 Otwarcie II Pucharu Świata Niewidomych w Szachach
niedziela
OLR „KOS" — zawody trwają do 12.5.1994 r.
godz. 16.00
Mecz o mistrzostwo A klasy: „Kuźnia" Ustroń
— LKS Wapienica. Stadion KS „Kuźnia"
2.5. godz. 9.15. Koncert Orkiestry Dętej z Iławy — Rynek
poniedziałek
godz. 9JO
Przemarsz do Bulwarów Nadwiślańskich
godz. 10.00
IV Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy w Ustroniu
(11,5 km) Start: Bulwary Nadwiślańskie
3.3. godz. 10.00 Otwarte Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce
wtorek
Ustroń Lipowiec — Szkoła Podstawowa nr 5

FESTYNY MAJOWE
1—3 maja od godz. 16.00 Bar „WRZOS"
2 maja godz. 16.00 Bar „UTROPEK"
— otwarcie sezonu — wiele atrakcji i niespodzianek

Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

WIOSENNY PRZEGLĄD FILMOWY

Galeria grupy ustrońskich twórców „Brzimy"

— 30.4.—3.5.1994 R.
Na wyżej wymienione imprezy i uroczystości za wyjątkiem Kina
— wstęp wolny.

— wystawa stała CIR — Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 3244)
zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika,
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół
wokalny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne, koło modelarskie.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

N a 53 sesji RM został przyjęty program ochrony środowiska
naturalnego w naszym mieście. Na pierwszym miejscu wymienio
na jest ochrona powietrza. Tu zagrożeniem są zanieczyszczenia
z kominów zakładów przemysłowych, kotłowni i domów prywat
nych, a także ruch samochodowy. Aby lepiej lokalizować ich
źródła przewiduje się dalsze postępowanie w sprawie zain
stalowania w Ustroniu stacji lub podstacji monitoringowej. Poza
tym wprowadzono już ulgi podatkowe dla posiadaczy samo
chodów z katalizatorami. Drugie zagadnienie, które wymaga
rozwiązania to ochrona wód. Trzeba będzie uporać się z nie
szczelnymi szambami, nielegalnym odprowadzaniem ścieków,
regulacją potoków, wykonywaniem podłączeń do kolektorów,
brakiem kanalizacji deszczowej oraz remontem basenu kąpielo
wego. Większość tych zadań jest kontynuacją zeszłorocznych.
Również sposoby ich realizacji są powiązane z zeszłorocznymi
inwestycjami, jak choćby budowa kolektora, który pozwoli na
skanalizowanie Poniwca czy udział w Spółce Wodnej Młynówki,
co jest związane z oczyszczeniem i uregulowaniem tego potoku
oraz rozpoczęty już remont basenu. W ramach ochrony gleb
i gruntów rolnych i leśnych przewiduje się między innymi
propagowanie odpowiednich nawozów i ekologicznych środków
ochrony roślin, likwidację dzikich wysypisk śmieci, działania
zmierzające do zwiększenia zadrzewienia naszych terenów oraz
popierania produkcji pszczelarskiej. Ważnym problemem jest
dalsza segregacja śmieci. Rozwiązania wymagają problemy zwią
zane ze zbiórką surowców wtórnych, zakończeniem eksploatacji
wysypiska śmieci i jego rekultywacją. W programie uwzględ
niono również popularyzację alternatywnych źródeł energii czyli
białej energii, biogazów, kolektorów słonecznych. Zadania te
wymagają współpracy Wydziału Ochrony Środowiska z Tech
nicznoInwestycyjnym oraz Oświaty, Kultury i Rekreacji. Na
realizację programu zostały przeznaczone środki w budżecie
miejskim. Niektóre problemy wymagają zwrócenia się o pomoc
do Ministerstwa Ochrony Środowiska.
(MD)

19 kwietnia odbyło się posie
dzenie
Komisji
Kultury
i Oświaty Rady Miejskiej. N a
początku zebrania przewodni
czący komisji Tomasz Kamiń
ski odczytał sprawozdanie
z czteroletniej działalności tej
że komisji, która zebrała się
w ciągu tego okresu 51 razy.
W
sprawozdaniu
zostały
uwzględnione zarówno pozyc
je dotyczące oświaty, między
innymi przeniesienie siedziby
liceum do wyremontowanej
dawnej szkoły przy Rynku, jak
i działania komisji na rzecz
kultury, na przykład powoła
nie Towarzystwa Kształcenia
Artystycznego i prowadzenie
w jego ramach Ogniska Muzy
cznego. Kolejnym punktem,
którym zajęli się uczestnicy po
siedzenia było zatwierdzenie
nazwisk kandydatów do otrzy
mania tytułu zasłużonego dla
miasta Ustronia. Tym razem
mają zostać uhonorowani lu
dzie związani z kulturą i sztuką
w naszym mieście. Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury
i Rekreacji Danuta Koenig

przedstawił pięć takich kandy
datur. Mówiono też o obcho
dach 100lecia Ratusza. Z tej
okazji wydany będzie folder
okolicznościowy z grafikami
Bogusława Heczki, odbędzie
się koncert „Małej Czantorii"
oraz zostanie na budynku Ra
tusza umieszczona tablica pa
miątkowa, której projekt zo
stał zatwierdzony na ostatniej
sesji RM. D. Koenig przed
stawiła również program ob
chodów 3 Maja w naszym mie
ście, uzupełniony szeregiem
imprez towarzyszących, które
rozpoczną się już 29 kwietnia.
W samym dniu uchwalenia
Konstytucji 3 Maja odbędą się
nabożeństwa w Kościele Ewa
ngelickoAugsburskim i msza
św. w Kościele Katolickim, zo
staną złożone kwiaty pod po
mnikiem przy Rynku, odbę
dzie się również koncert or
kiestry dętej z kopalni „Pnió
wek". Poruszono także sprawy
tablic upamiętniających miej
sca historyczne w naszym
mieście, przygotowań do wy
dania monografii Ustronia
i dalszych problemów z bywal
cami
dyskoteki
„Mirage
(MD)

Od miesiąca w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Oddziale Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej prowadzone są zajęcia z tkactwa. Odbywają się
rano w środę i w sobotę. W środy na zajęcia przychodzą głównie młodsze
dzieci, które mają lekcje po południu. W sobotę natomiast przychodzą
nawet uczennice liceum. W sumie w ten sposób czas spędza do dziesięciu
osób. Zajęcia prowadzi Uona Weisman.
(MD)
Fot. W. Suchta

W ostatnim numerze G U pisaliśmy o projekcie upamiętnienia
w Ustroniu miejsc historycznych. Mamy wiele takich miejsc
i obiektów. Większość z nich umieszczona jest w rejestrze
zabytków naszego miasta. Jest on bardzo szeroki, obejmuje
nawet takie pozycje jak obory czy stodoły. Analizując go można
dojść do wniosku, że Ustroń to jakiś skansen. Bardzo często jest
tak, że obiekt uznany za zabytkowy po prostu niszczeje. Nie ma
funduszy na jego utrzymanie, a uzyskanie zgody na zagos
podarowanie jest bardzo trudne. Stoi sobie taki zabytek i próch
nieje. Staje się miejscem spotkań ludzi z marginesu i najczęściej
kończy swój zabytkowy żywot w efektownym pożarze. W ten
sposób problem zostaje rozwiązany.
Rejestr obiektów zabytkowych w Ustroniu mógłby być bardzo
pomocny w wyznaczaniu miejsc godnych upamiętnienia. Wyma
ga on jednak zweryfikowania. Wyrefikacji takiej można dokonać
jedynie w porozumieniu z architektem wojewódzkim Karolem
Gruszczykiem. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 17 maja.
(M.D.)

Kilkakrotnie pisaliśmy już o zmianie kanału telewizyjnego dla
odbierających program II z przekaźnika na Czantorii. Obecnie
Telekomunikacja Polska S.A. prosi o poinformowanie mieszkań
ców o zmianie terminu wprowadzenia innego kanału. Jak
czytamy w piśmie skierowanym do Urzędu miasta „zmiana
kanału telewizyjnego nastąpi w terminie późniejszym od podanego
— 18.4.94 r. Prace związane ze zmianą kanału możemy rozpocząć
dopiero po uruchomieniu kolejki tzn. po 1 maja. Zakończenie prac
przewidujemy na koniec maja".
(ws)

Pochód 1Mąjowy zgromadzony na rynku. Fotografia wykonana
z balkonu ratusza, prawdopodobnie na przełomie lat 50tych i 60tych
Fot W. Suchta
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Roztomili ustróniocy!
Sóm żeście radzi, roztomili ludkowie, że zaś bydymy za pore dni
mieli trzi dni świónt? Nó, po prowdzie to świynta sóm jyny dwa,
piyrszego i trzecigo maja, ale w pyndzialek drugigo maja też je
wolne, a za to bydymy robić w maju dwie soboty. Szkoda jyny, że
tego piyrszego trefiło akurat w niedziele, bo tak byłoby tych
świónt o jedyn dziyń wiyncyj. Tela dobre, że to sóm taki świynta,
na kiere nie trzeja rychtować moc jedzynio. bo jakby my tak co
miesiónc mieli przi stole świyntować, to pumalu isto by my sie nie
uniyśli. Chyba, że kierysikejse rod dobrze pojy i każdo przileżytoś
je dlo niego dobro. Nó, ale to już je jego wiec, jak chce byćszyrszy
niż delszy.
Tóż zaś se bydymy mógli trzi dni delij pospać i pobyć dóma.
Jak bydzie piękno pogoda, mogymy sie kaj przynś, do łasa,
na Czantoryje, do znómych abo do przocieli. Downij, za
F o t W. Suchta starych porzóndków, to każdy, czy chciol czy ni, to tego piyr
szego sie przynś rnusioł. Szło sie w kupie, z fanami i z mu
zykóm. Nó, nikierzi nie szli, ale potym mógli mieć skyrs tego doś
rozmaitej lostudy. A teraz se może każdy robić, co sie mu po
16 kwietnia na bulwarach nadwiślańskich z dystansem 1609 m zmie dobo.
rzyli się biegacze. W tegorocznej „Srebrnej Mili Burmistrza" wzięło
Kiesi downij trzecigo maja sie robiło i nie było tela tego wolnego
udział 20 zawodników i zawodniczek. Zwyciężył Tomasz Librowski
w kupie. Tóż se trzeja chociażby skyrs tego chwolić, że teraz
(Piast Cieszyn) w czasie 4 min. 12 sek — do pobicia rekordu trasy mómy lepij. Jyny, jak sie za downych porzóndków śpiywalo
zabrakło 4 sekund. Drugi był Andrzej Wantoiok (Piast Cieszyn) —4,30, „powstańcie, kierych drynczy głód", to ci młodzi, co sie urodzili po
a trzeci Janusz Malski (Małobędz) — 4,32. Zwycięzca T. Librowski
drugij wojnie, nie bardzo wiedzieli, o co sie rozchodzi. Może teraz
kilkakrotnie startował już w Ustroniu, a w pierwszej „Mili" zajął
pierwsze miejsce. Największym jego sukcesem jest wicemistrzostwo nikierzi by rychlij wiedzieli, bo jak tak lojcowie nimajóm delszy
czos roboty, to dziecka doś biydy użyjóm. Nó, ale downij, choć
Polski juniorów w biegu na 5 km.
Rewelacyjna była obsada biegu kobiet. Zwyciężyła Janina Malska każdy jakisi tyn grosz mioł, ale za wszyckim pumalu trzeja było
(Kłos Olkusz) w czasie 4,48 co jest nowym rekordem trasy. Drugie w logónkach stoć. Potym to już moc towaru było na kartki, ale
miejsce zajęła Dorota Kwaśny (BBTSWłókniarz BielskoBiała) — 5,19, i tak łogónki były, tóż ludzie narzykali. Teraz je towaru doś, ale
a trzecie najmłodsza uczestniczka biegu, trzynastoletnia Ania Stanie nie wszyccy majóm za tela piniyndzy, coby kupować, tóż zaś
czek z Goleszowa. J. Malska, która wywalczyła ostatnio 4 miejsce narzykajóm... Ja, ja, jako to prawióm, że jeszcze sie taki nie
w maratonie drużynowym w Korei, nie miała kłopotów z pokonaniem narodził, coby wszyckim wygodził.
rywalek. Dla olimpijki z Lillehamer D. Kwaśny był to pierwszy bieg bez
Jak sie rozchodzi o to kupowani, to w pyndziałek, kiedy nie
nart w tym roku. Zapewniła nas jednak, że na biegi do Ustronia będzie
przyjeżdżać, wyjąwszy ten na 77 km wokół doliny Wisły. Najbardziej robiymy, bydymy sie mógli zónś na torg podziwać. Jyny dejmy
zadowolona była jednak Ania Stanieczek stanąwszy na podium wśród pozór, jak tak wszyccy na torg pujdymy, coby my go nie rozciśli.
Nikiere gaździnki to już se od tydnia towor rychtujóm i radujóm
tak utytułowanych biegaczek.
Z Ustronia wystartowało trzech zawodników — najlepszy Adolf sie, kiela też tego drugigo maja utarżóm. Tóż dejmy im co zarobić,
Gancarz był 16 z czasem 6,02. Jako wynik polityki liberalnej tłumaczył coby óne zaś miały za co kupować rozmaite wieca, kiere sie we
swe odległe miejsce Andrzej Georg—Mam 10 kg za dużo. Wszystko jest fabrykach robi. Dyć muszymy jakosikej se pumogać, coby każdy
w sklepach i za dobrze się odżywiam — twierdził po biegu lider miot z czego żyć.
ustrońskich liberałów.

Hanka z Manhatanu

(ws)
POZIOMO: 1) podcięcie rywala na boisku 4) wiosenne zajęcie
rolnika 6) z dużym ozdobnym ogonem 8) ogrodzenie ze
sztachet 9) ang. pokój 10) pierwszy kondygnacja 11) nogą
zamiata 12) grono naukowców 13) niewierny facet 14) plamista
choroba 15) nie potrzebuje dowodu 16) obok kary 17)
drewniany stołek 18) ogród ze zwierzakami 19) napój al
koholowy 20) dawne kajdanki
PIONOWO: 1) kwestionariusz 2) mroczna część bagien 3)
kabaret ze Śląska 4) Uczenie jego domeną 5) posag panny
młodej 6) czeskie art. spożywcze 7) szkolne dla zajęć praktycz
nych 11) miasto włoskie nad Adriatykiem 13) mały Tadeusz 14)
zieleń na pustyni
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Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi czeka
my do 12 maja.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 13
LANY PONIEDZIAŁEK
Nagrodę otrzymuje Anna Szczepańska z Ustronia, os. Manahatan
4/3. Po odbiór 100 tys. zł zapraszamy do Redakcji.
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