
GAZETA = 
USTROMSKA 

PUCHAR  GU 

PIĘĆ 
ODYŃCÓW 

SZCZEPIENIE 
PSÓW 

)

R o z m o w a m
m u a

Ostatnio  inwentaryzowano  zwierzynę w ustrońskich  lasach. Jak 
często  przeprowadza  się taką  akcję? 
Raz na  rok,  zazwyczaj w lutym.  Inwenteryzacji dokonujemy na 
podstawie  odpowiednich  przepisów  z dwóch  powodów:  dzięki 
niej ustalamy stan  zwierzyny  łownej, według którego  określa  się 
plan  odstrzałów  na następny  rok,  po drugie,  służy  ona naszej 
wewnętrznej  informacji, na podstawie  której  możemy  określić 
stan populacji danego gatunku, a więc przeciwdziałać  niekorzy
stnym  zjawiskom  takim  jak nadmierna  umieralność na skutek 
chorób  bądź  ostrej  zimy. 
Kt o i w jak i  sposób  dokonuje  inwentaryzacji? 
Nadleśnictwo  przy  pomocy  kół  łowieckich.  Liczenie  przep
rowadzane jest  kompleksowo  z pomocą  sąsiednich  nadleśnictw. 
Przedstawiciele  kół  łowieckich  wyruszają do lasów  i starają się 
oszacować po świeżych  śladach,  ile zwierząt  zamieszkuje  dany 
obszar.  Oczywiście  każdy  gatunek  liczony  jest  oddzielnie. 
Później  dane  dostarczane  są nam, a my podliczamy  wyniki. 
Jakich  zwierząt  jest  najwięcej,  a jakich  najmniej   na  terenie 
Ustronia? 
Najwięcej jest  saren, a najmniej borsuków.  Cały  czas  widzimy 
niekorzystne  zjawisko  jakim  jest  zmniejszanie  się liczby  lisów, 
których  jest  w tej  chwili  stanowczo  za mało. 
W  jaki  sposób  jest  regulowana  populacja  zwierząt? 
Poprzez  odstrzał.  Koła  łowieckie  co  roku  przedstawiają  plan 
hodowlany, który jest następnie zatwierdzany przez nasze nadleś
nictwo. W tym  planie  przewidziane  jest  ile  zwierząt  przeznaczo
nych  jest  do  odstrzału.  Później  przeprowadza  się  polowania, 
zachowując  zasadę  proporcjonalności,  gdyż  każde  zwierzę ma 
inne  optymalne  warunki  do  rozmnażania.  I  tak na  przykład 
populacja jeleni  powinna  zostać  zachowana  w stosunku  1:1 łań 
do byków, natomiast  przy  sarnie  leśnej stosunek  kóz do  rogaczy 
wynosi  1:1,5.  Wszystko  to musimy  wziąć  pod  uwagę  przy 
planowaniu  odstrzałów,  aby  nie  zachwiać  istniejącej  hierarchii. 
Czy  odstrzał  jest  dokonywany  w jakim ś  konkretnym  terminie? 
Oczywiście.  Są przecież  okresy  chronione,  kiedy  do  danego 
zwierzęcia  nie można  strzelać.  W tym roku  np. odstrzał  jeleni 
byków  i cieląt  będzie  trwał  od 21 sierpnia  do  końca  lutego, 
natomiast  łań od 1 września  do 15 stycznia. 
Czy ktoś sprawuje kontrol ę nad prawidłowym  przeprowadzaniem 
odstrzałów? 
Tak.  Nasze  nadleśnictwo  prowadzi  różnego  rodzaju  akcje 
kontrolne. W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  może
my  wyciągnąć w  stosunku  do  koła  łowieckiego  odpowiednie 
konsekwencje. Ponadto  każde koło  we własnym  zakresie  wyda
jąc  zezwolenia  na odstrzał  prowadzi  ich kontrolę. 
Czy  zdarzają  się  przypadki  kłusownictwa  na  terenie  waszego 
nadleśnictwa? 
Ten  problem  na  szczęście  u nas nie istnieje  i dotychczas nic 
takiego  się nie zdarzyło. 

(dokończenie  na str. 2) 
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Do  prowadzonej  przez 
Związek  Zawodowy  Policjan
tów ogólnoplskiej akcji  prote
stacyjnej przyłączyli  się także 
ustrońscy  policjanci.  Celem 
akcji  jest  zwrócenie  uwagi 
społeczeństwa  na pogarszają
cą  się  kondycję policji.  Głów
ne  postulaty  to: 
—  zwiększenie  nakładów fi 
nansowych na ochronę  porzą
dku  publicznego, 
—  doprowadzenie  do  stupro
centowego  obsadzenia  stano
wisk na wszystkich  szczeblach 
w  policji, 

—  zwiększenie  dotacji  na pa
liw o  do  radiowozów  i  samo
chodów  operacyjnych, 
—  polepszenie  stanu  techni
cznego  sprzętu  będącego na 
wyposażeniu  policjantów. 

Mim o  protestu,  komisariat 
pracuje  normalnie,  a  wszyst
kie sprawy są na bieżąco  załat
wiane.  Poparcie  dla wystoso
wanych  przez  Związek  Zawo
dowy  Policjantów  postulatów 
wyrażono  poprzez  wywiesze
nie na budynku  białoczerwo
nej  flagi. 

(mat) 

Salon  Mody  dla  Pań 
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zaprasza  codziennie w godz.  10.00—20.00 
oferując  swoim  klientom: 

—  stroje  wieczórowowizytowe 
—  elegancką  konfekcję 

—  wytworną  bieliznę 
—  obuwie  z najszlachetniejszych  skór 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok  „Wlnters  Kcstaurant" 

SSasjagą  i«» 



(dokończenie  ze str.  1) 

A  choroby  dzikich  zwierząt. 
Największym problemem jest na  pewno wścieklizna. W tym  roku 
na  szczęście  nie  zanotowaliśmy  jeszcze  przypadku  zwierzęcia 
zarażonego. Na wściekliznę bardzo często chorują  lisy i w poprze
dnich  latach  mieliśmy  do  czynienia  z  tą  chorobą. 
W jaki  sposób można  przeciwdziałać  wściekliźnie? 
Ostatnio  rozrzucono  po  lasach  szczepionkę.  Jest  to  jeden  ze 
sposobów,  aby  zapobiec  tej  groźnej  chorobie. 
Głośna  była  sprawa  lisa  chorego  na  wściekliznę,  któr y pojawił  się 
w centrum miasta  i na szczęście  zdechł.  Jak  mogło dojść do  takiej 
sytuacji? 
Cały  problem  polegał  na  tym,  że  nie  było  wiadomo,  kto  ma 
zastrzelić  lisa.  Leśnikom  przepisy  pozwalają  strzelać  tylko  na 
terenach  leśnych.  Natomiast  gdy  leśnik  jest  myśliwym  może 
strzelać z broni  myśliwskiej w odległości  co najmniej 100  metrów 
od  zabudowań  mieszkalnych  oraz  500  metrów  od  zabudowań 
publicznych,  a  jak  wiadomo  lis  pojawił  się  w  samym  środku 
miasta.  W  tej  chwili  ta  sprawa  została  już  wyjaśniona  i  zakoń
czona. 
Jak  rozwiązać  problem  wałęsających  się  psów? 
Gdy  dochodzi  do  skrajnej sytuacji,  to na  terenie  leśnym  jesteśmy 
zmuszeni  zasrzelić  takiego  psa.  Strzelamy  tylko  w wyjątkowych 
wypadkach.  Na  terenie  miasta  odpowiedzialna  za  porządek  jest 
straż miejska i ona powinna zwracać baczniejszą uwagę na psy bez 
opieki. Myślę, że należy wystosować apel do właścicieli psów, aby 
pilnowali  swoich  czworonogów. 
Czy  rolnikom ,  który m  zwierzyna  niszczy  uprawy  są  wypłacane 
odszkodowania? 
Oczywiście.  W  takim  wypadku  95%  wartości  szkód  płaci  koło 
łowieckie,  a  pozostałe  5%  uiszcza  nadleśnictwo.  Zdarzają  się 
także przypadki  niszczenia przez zwierzęta upraw  leśnych, jednak 
w tym wypadku  odszkodowanie nie przysługuje. W zeszłym  roku 
kolo  łowieckie  w  Ustroniu  wypłaciło  odszkodowań  na  sumę  62 
min  starych  złotych,  zaś  powierzchnia  zredukowanych  pól  to 

Fot.  W. Suchta 

ponad  6,5  ha.  Chcę  przypomnieć,  że  odszkodowanie  za  znisz
czone  płody  rolne  przysługuje  jedynie  za  szkody  wyrządzone 
przez  łosie, jelenie,  daniele  i  dziki. 
Ustroń jest uzdrowiskiem, a z tym związana jest coraz większa ilość 
turystów.  Czy  wpływa  to na wielkość  populacji  zwierząt  leśnych? 
Oczywiście. Nasilająca się penetracja nie tylko szlaków  turystycz
nych  powoduje,  że  zwierzęta  są  często  wypłaszane  i  po  prostu 
uciekają. Odbija  się to  także na  ich psychice, ponieważ  zwierzęta 
są  zestresowane  i  wystraszone.  Na  szczęście  po  pewnym  czasie 
przyzwyczajają się one do widoku  ludzi  i nie reagują już w  sposób 
tak  gwałtowny. 
Jakie  lata  były  najgorsze  pod  względem  liczebności  zwierząt 
w  Ustroniu? 
Z tego co się orientuję, to najgorzej było zaraz po wojnie. Później 
stopniowo  zwierząt  przybywało,  jednak  dopiero  od  paru  lat 
pojawiły się na naszym  terenie jelenie. Przedtem  było ich  zaledwie 
kilka,  a  teraz  wszystko  wskazuje  na  to,  że  w  pełni  się  zaa
klimatyzowały.  Jeleń  jest  co  prawda  zwierzęciem  migrującym, 
dlatego  trudno jest  powiedzieć ile ich rzeczywiście tutaj przebywa 
stale,  ale  stwierdzić  możemy  na  pewno,  że  są  i  ich  stan  się 
powiększa. 
Słyszałem  o  dużej   ilości  żmij   pod  Czantorią.  Jak  to  faktycnie 
wygląda? 
Jeszcze niedawno gadów w Ustroniu  było bardzo mało  i trudno je 
było  spotkać.  Ostatnio  jednak  jest  ich  coraz  więcej  i  ciągle  ich 
przybywa. Nie chodzi  tu  tylko o żmije, lecz o gady w ogóle. Żmije 
bardzo  lubią  w  słoneczny  dzień  wygrzewać  się  na  kamieniach 
i  pod  Czantorią  znalazły  dogodne  miejsce.  Z  roku  na  rok  ich 
przybywa,  jednak  dotychczas  nie  mieliśmy  żadnego  zgłoszenia 
o  ukąszeniu  człowieka. 
Jakie  ptaki  drapieżne  możemy  spotkać  na  tereenie  Ustronia? 
Na  terenie  naszego  miasta  jest  ponad  30  ptaków  drapieżnych, 
jednak  ich  liczba  jest  szacunkowa  i  na  pewno  niedokładna. 
Trudno  przecież jest  policzyć ptaki,  które  w każdej  chwili  mogą 
zmienić  swoje  otoczenie  bez  pozostawienia  widocznych  śladów. 
Najwięcej jest  na  pewno jastrzębi  i myszołowów,  choć  inne  ptaki 
drapieżne  też  są  reprezentowane. 
Popularni  byli kiedyś  tzw.  „dewizowi  turyści"  polujący w polskich 
lasach.  Czy  pojawiają  się  obecnie? 
Również i teraz możemy spotkać u nas dewizowców. Przyjeżdżają 
po to, aby móc zdobyć trofeum czyli np. wieńce jeleni czy parostki 
rogaczy. Jednak  w ostatnim  czasie jest  ich coraz mniej, gdyż  koła 
łowieckie zaczynają się buntować przeciw ich obecności. Nie po  to 
przecież nasi  myśliwi  płacą  składki  i opiekują  się zwierzyną,  aby 
przyjeżdżali  turyści  z  zachodu  i  brali  wszystko  dla  siebie.  Po  za 
tym  ambicją  każdego  myśliwego  jest  mieć  przynajmniej  kilka 
trofeów  u  siebie  w  domu  powieszonych  na  ścianie. 
Czy  jest  różnica  materialna  pomiędzy  polowaniem  myśliwego 
zagranicznego  a  polskiego? 
Tak  i  to  bardzo  duża.  Turysta  zagraniczny  po  upolowaniu 
zwierzęcia  i  zdobyciu  trofeum  musi  za  to  zapłacić.  Jest  to  dosyć 
spora  suma,  a  jej  wielkość  zależy  od  wielkości  trofeum.  Polski 
myśliwy  za  upolowanie  nie  płaci  nic,  jednak  to  on  przecież 
opiekuje  się  i dokarmia  zwierzęta. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Łukasz  Matuszka 

II  kadencję  rozpoczął  Sej
mik  Samorządowy  Wojewó
dztwa  Bielskiego.  Swoich  de
legatów mają wszystkie  gminy 
regionu  cieszyńskiego:  Cie
szyn  i  Skoczów  po  dwóch, 
pozostałe  po  jednym.  Sejmi
kowi  szefuje wójt  Goleszowa, 
Jan  Sztwiertnia. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Trójwieś  słynie  z  mnogości 
artystów  ludowych.  Prym 
wiodą  koron karki  oraz  rzeź
biarze.  W  gronie  tym  można 
również  spotkać malarzy,  me
taloplastyków,  twórców  szo
pek  i  masek  obrzędowych. 
Ostatnio  przykłady  prac  moż
na było obejrzeć w  ustrońskim 
Muzeum. 

*  *
Liceum  Ogólnokształcące 

Towarzystwa  Ewangelickiego 
w  Cieszynie,  wprowadziło  się 
do  swojego  budynku,  który 
odzyskano  po  latach  starań. 

Ponad  60  uczniów  kl.  I  II 
(placówka  działa  drugi  rok) 
ma  komfortowe warunki  nau
ki . Liceum  ma  charakter  eku
meniczny. 

  * 
Cieszyński  „Osuch"  przy

gotowuje  się  do  obchodów 
100lecia  istnienia  szkoły. 
Główne  uroczystości  odbędą 
się jesienią. Szkoła  przechodzi 
gruntowny  remont. 

Od jesieni w Skoczowie fun
kcjonuje  Specjalna  Szkoła 
Podstawowa.  Uczęszcza  do 

niej 110 uczniów ze Skoczowa, 
Brennej,  Chybia,  Dębowca, 
Goleszowa,  Ustronia,  Jasieni
cy,  Strumienia.  Kadrę  tworzy 
15  nauczycieli. 

*  *

M Z K  uruchomiło  nową  li 
nię  autobusową,  która  łączy 
cieszyńskie  osiedle  Bobrek 
z  centrum  miasta.  Czerwone 
autobusy  wykonują  dziennie 
18  kursów. 

  * 
Chybie  utrzymuje  kontakty 

z  austriackim  miasteczkiem 
Amstetten.  (nik) 



14.3. w sali sesyjnej UM  odbyło się spotkanie z Romanem  Goryczką 
zorganizowane  przez  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w  ramach  cyklu 
„Podróży bez paszportu i biletu". Na prelekcji zjawiło się ponad 20 osób, 
zarówno  młodych,  jak  i  starszych.  Przy  kolorowych  slajdach  lekarz 
weterynarii,  a  z  zamiłowania  globtroter,  wprowadzał  złaknionych  eg
zotyki  słuchaczy  w  świat  starożytnych  egipskich  zabytków:  sfinksów, 
świątyń i piramid. Choć nie zawsze prelegent pamiętał wszystkie szczegó
ły, co tłumaczyć można tym, iż przebywał on w Egipcie ponad 20 lat temu, 
to  większość  opuszczała  spotkanie  w  pełni  usatysfakcjonowana.  Na 
koniec miła wiadomość dla  miłośników  Azji . W najbliższym czasie być 
może Miejska Biblioteka  Publiczna  zorganizuje podróż  „Bez paszportu 
i biletu" do  Mongolii,  którą  również  zwiedził  Roman  Goryczka,  (mat) 

*

Na ślubnym kobiercu stanęli: 
11 marca  1995 r. 

Anna Zipper, Katowice  i Dariusz  Debudej,  Ustroń 
ćr   ćr 

Najlepsze życzenia dla  jubilatów: 
Mari a  Gomola,  lat  91,  ul.  Orłowa  12 
Józef Sajan,  lat  80, ul. Harbutowicka  3 



Wiosennym  lataniem  dziur  na  Rynku  zajęła  się  firma  „Kamil "  na 
zlecenie  UM.  Fot.  W.  Suchta 

r   tr 
14 marca Jednostka RatowniczoGaśnicza z Polany przeprowadzi

ła próbę  szczelności  „suchych  pionów"  w blokach  osiedla  Manhatan. 
Wszystkie skontrolowane bloki odpowiadają obecnie normom  ochrony 
przeciwpożarowej. Jak wyjaśnia SM „Zacisze" fakt, że podczas tragicz
nego  pożaru  w  bloku  nr  7 strażacy  nie  mogli  skorzystać  z  „suchych 
pionów"  był  skutkiem  dewastacji  przez  mieszkańców  pokręteł  zawo
rów,  co  uniemożliwiło  pobór  wody  w  czasie  akcji  gaśniczej.  Obecnie 
założono nowe pokrętła i zaplombowano skrzynki przeciwpożarowe na 
każdym  piętrze.  Ustalono  też  okresową,  przeprowadzaną  co  dziesięć 
dni, kontrolę „suchych pionów" i ich bieżącą konserwację. Jak poinfor
mował  nas  zastępca  dowódcy.  JRG  w  Polanie,  młodszy  aspirant 
Mirosław  Melcer,  kontrolę  na  os.  Manhatan  przeprowadzono  na 
wniosek dyrekcji SM „Zacisze". Można stwierdzić, że władze Spółdzie
lni bardzo poważnie potraktowały  ochronę przeciwpożarową  na swych 
osiedlach. JRG  prowadzi  też stale wyrywkowe kontrole  innych  obiek
tów  w naszym  mieście. 

  t
Parafia  EwangelickoAugsburska  w  Ustroniu  informuje,  iż  Filiał 

w Polanie,  ul.  Polańska  87,  otrzymał  numer  telefoniczny  54—11—29 

Informowaliśmy już o zamknięciu po krótkim  okresie funkcjonowa
nia apteki w Nierodzimiu. Od połowy  lutego punkt znowu jest czynny. 
Apteka „Myśliwska" jest własnością  prywatną. Czynna jest  codziennie 
od godz. 8.00 do godz. 15.30, a w soboty do godz. 12.00. Oprócz tego raz 
na  cztery  tygodnie  sprawuje całodobowy  dyżur.  (mat) 

Ci, którzy od nas odeszli: 

Aniela  Chrapek,  lat  62,  ul. Zabytkowa  26 
Mari a  Glajc,  lat  91,  ul.  Wesoła 1 

KRONIKA  POLICYJNA 

9/103.1995  r. 
W nocy na ul. 3 Maja zatrzyma

no  nietrzeźwego  mieszkańca 
Ustronia  kierującego  samocho
dem  marki  mercedes.  Wynik  ba
dania  alkomatem  — 0,81  prom. 

9/103.1995  r. 
W  nocy  z parkingu  niestrzeżo

nego przy DW „Rosomak" doko
nano  kradzieży  samochodu  VW 
passat  koloru  wiśniowego,  o  nr 
rej. HH—HZ 1711 na szkodę oby
watela  Niemiec. 

10.3.1995 r. 
Około  godz.  3.10  na  skrzyżo

waniu ulic Katowickiej z Cieszyń

STRAŻ  MIEJSKA 

93.  — Rekontrola  wcześniej wy
danych  zaleceń  porządkowych 
przy  ul.  Daszyńskiego. 

93.  —  Interwencja  w  związku 
z  bałaganem  przy  hurtowni  spo
żywczej na ul. Katowickiej. Nało
żono  mandat  karny  i  ustalono 
termin  zaprowadzenia  porząd
ków. 

10.3.  —  Wydano  zalecenia  po
rządkowe  przy  ul.  3  Maja  i  ul. 
Jelenica. 

10.3. — Wspólna  kontrola  z Wy
działem  Ochrony  Środowiska 
podmiotów  gospodarczych.  Głó
wną  uwagę  zwrócono  na  wywóz 
śmieci  i gospodarkę  wodną. 

10.3.  Interwencja  na  ul.  Wczaso
wej w sprawie zaśmiecania  skarpy 

ską kierowca samochodu  Cinque
cento utracił panowanie nad poja
zdem  i  wjechał do  przydrożnego 
rowu. Kierowca i pasażer w stanie 
nietrzeźwym.  Wynik  badania  al
kometrem  wyniósł  dla  kierowcy 
2,32  prom.,  a  dla  pasażera  1,73 
prom. 

123.1995  r. 
O  godz.  17.40  na  ul.  Katowic

kiej w rejonie dawnego  Meproze
tu  doszło  do  wypadku  drogowe
go.  Jadący  drogą  rowerzysta  zo
stał potrącony przez kierowcę  sa
mochodu marki fiat uno. Kierują
cy  samochodem  trzeźwy,  rowe
rzysta  w ciężkim  stanie  odwiezio
ny do szpitala. W sprawie okolicz
ności i przyczyn wypadku  prowa
dzone jest  postępowanie. 

potoku  —  teren  został  uporząd
kowany. 

113. — Interwencja w związku ze 
znalezieniem zabitej sarny— spra
wę przekazano  Nadleśnictwu. 

133.—  Kontrola  porządkowa 
dzielnicy  Nierodzim. 

133—Sprawdzono ul. Akacjową 
— w pięciu przypadkach  wydano 
zalecenia  porządkowe. 

143.  —  Interweniowano  w  spra
wie wypuszczania psa  bez uwięzi. 
Wcześniej pies ten zagryzł  16 kur. 
Po  ustaleniu  właściciela  ukarano 
go mandatem  karnym. 

153.  —  Interwencja  przy  ulicy 
Żarnowiec w sprawie  wyrzucania 
opon.  Po  ustaleniu  winnego  we
zwano  go na  komendę. 

153.  —  Wystosowano  zalecenia 
porządkowe przy  ul.  Skalica. 

V * T
Punktem  zbornym  kuracjuszy,  turystów  t  automobiSistów 
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Ze  zbiorów  Muzeum 
Jest to reklama Hotelu Kuracyjnego z okresu międzywojennego — obe
cnie hotel,  restauracja  i kawiarnia  „Parkowa". 
Obiekt  ten powstał w  1802 r. na polecenie księcia Albrechta  (Alberta). 
Do  1910 r. na pamiątkę założyciela nad głównym wejściem do budynku 
wisiała tablica z napisem w jęz. łacińskim: „Królewicz Albert wzniósł tę 
budowlę  aby chorym  w ogrzanych  wodach  przywrócono  zdrowie". 
W 1805 r. obiekt ten był kwaterą dla przemaszerowujących przez Ustroń 
oddziałów  armii  rosyjskiej podczas  wojen  napoleońskich.  Urządzoną 
w budynku  gospodę Rosjanie nazywali  po  rosyjsku  „trakir" .  Po wielu 
latach  od  tego  faktu,  jeszcze  w  okresie  międzywojennym,  ustroniacy 
nazywali  ten  obiekt  „traktyrnią". 
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Skąd  pomysł  zorganizowania 
wystawy  w  Ustroniu? 
Pani  Lidi a  Szkaradnik  z wa
szego  Muzeum  była  kiedyś na 
wystawie  zorganizowanej 
przez  Wojewódzki  Ośrodek 
Kul tury.  Potem  zapropono
wała  nam  zrobienie  takiej wy
stawy,  aby  przybliżyć  ustro
n iakom  ten rodzaj  sztuki. 
Czy  pana  zdaniem  ustrońskie 
dzieci  można  zainteresować 
malowaniem  na szkle? 
Myślę,  że  tak.  W  Beskidzie 
Zachodnim  były  kiedyś  trzy 
szkoły  malowania  na  szkle: 
cieszyńska,  żywiecka  i  wiślań
ska,  więc  tradycje  istnieją. Nie 
widzę  żadnych  przeszkód aby 
młodzież do tego  wróciła  przy 
pomocy  twórców  ludowych 
czy  nauczycieli  zor ientowa
nych w temacie. Skoro  rob imy 
to  na  Żywiecczyźnie  czy 
w  Bielsku,  to nie widzę żad
nych  przeszkód,  by  ma lować 
na  szkle  w  Ust ron iu. 
Dlaczego  w taki m  razie  ten  typ 
sztuki  zanika  na  Śląsku Cie
szyńskim? 
Czas  idzie  do  przodu,  zmie
niają  się mody.  Pewne  rzeczy 
odchodzą  w  zapomnienie. 
Malars two na szkle  zaniknęło 
dlatego,  gdyż  w pewnym mo
mencie  okazało  się,  że  obrazy 
malowane na płótn ie  czy  dru
kowane w drukarn iach  są  ład

niejsze,  tańsze  i  trwalsze. Nie 
można  pominąć  tu taj  działal
ności  kleru,  który  uważał ob
razki  na  szkle  za  niegodne. 
D la tego przestały  budzić  zain
teresowanie  wśród  odbior
ców,  a  wiadomo,  że bez  od
biorcy  sztuka  ginie. 
Czym  jest  dla  pana jak o  artys
ty  malowanie  na szkle? 
Ja nie jestem  artystą.  Namalo
wałem  tutaj dwa  obrazki  tylko 
dlatego,  że od  lat za jmuję się 
promoc ją  sztuki  ludowej i  sta
ram  się  to  co  promuję  zro
zumieć. Namalowanie  takiego 
obrazu  jest  d la  mnie  dużym 
przeżyciem.  Dlatego  temu  le
piej  rozumię  sztukę  ludową 
i  duszę  twórcy. 
Jakie  wartości  przedstawia 
sztuka  ludowa? 
Przede  wszystkim  tradycję. 
Sądzę,  że  żaden  kraj,  żadna 
ku l tura  nie  może  istnieć bez 
podt rzymywania  tradycji.  Nie 
możemy  się  odcinać  od cze
goś,  co  było  kiedyś.  Musimy 
pamię tać  o  tym, co  tworzyli 
nasi  ojcowie, dziadowie  i  prze
kazywać  to naszym  dzieciom. 

Po  otwarciu  wystawy  wy
stąpił  zespół  ludowy  Wałasi, 
p rezentu jąc  ludowe  przyśpie
wki  z  różnych  regionów:  od 
Podha la  przez  Słowację  aż po 
Węgry. 

Łukasz  Matuszka 

Wystawę  otworzyła  Krystyna  Grajny  Fot.  L. Matuszka 

Fot.  W.  Suchta 

3  marca  minęła  setna  rocznica  urodzin  Józefa  Kreta,  patrona 
Szkoły  Podstawowej nr 6 w Ustroniu  Nierodzimiu. 

Wchodzący do budynku  szkolnego  witani  są uśmiechem  patrona. 
Jego wizerunek  znajduje się na tablicy pamiątkowej wykonanej przez 
Karola  Kubalę,  ucznia  J. Kreta. Z tego  uśmiechu  można  czerpać  siłę 
i  moc do pracy. 
—  Głowa  do  góry  kolego  —  zdaje  się  nam  mówić.  —  Tylko 
z  uśmiechem  pokonacie  trud  każdego  dnia. 
—  Idźcie z uśmiechem do dzieci, a lekką  będzie wasza praca —  mówi 
nauczycielom  wchodzącym  do szkoły. 

Najczulszy uśmiech Kreta przeznaczony jest dla dzieci, bo kochał je 
najbardziej. Z uśmiechem  szedł do dzieci w szkole w Nierodzimiu  i do 
młodzieży  Uniwersytetu  Ludowego. 

Z uśmiechem  szedł do żołnierzy, których uczył czytać w 1919 roku. 
Z  uśmiechem  szedł do chłopów,  bo był synem  chłopa. 
Najszczerszym  uśmiechem  darzył  brać  harcerską. 
NAUCZYCIEL ,  SPOŁECZNIK,  HARCERZ  — taki  napis  umie
ścił  K.  Kubala  na  tablicy  pamiątkowej.  Może  w  setną  rocznicę 
urodzin  patrona  powstanie  w szkole  w  Nierodzimiu  drużyna har
cerska? 

Józefa  Jabczyńska 

Z okazji  rocznicy  w SP6  w Nierodzimiu  odbyła  się uroczysta  akademia. 
Przypomniano  postać  J.  Kreta,  recytowano  wiersze  i śpiewano  piosenki 
harcerskie. 

Od  4—8.3.  w  Międzynarodo
wych  Targach  Turystycznych 
„IT B  '95" w  Berlinie  w  ramach 
polskiej  ekspozycji  zaprezentował 
się  Ustroń  jako  miasto  turystycz
nowypoczynkowe.  Przedstawio
no  też  ofertę domów  wczasowych 
i  hoteli:  Anna,  Jaskółka,  Muflon, 
Narcyz,  Orlik,  Rosomak,  Sokół, 
Tulipan  i Ziemowit  wabiły  swymi 
urokami  dziennikarzy  i  przedsta
wicieli  biur  podróży.  Stoisko, w 
którym prezentował się Ustroń od
wiedzali głównie klienci niemieccy, 
ale  także  Francuzi,  Szwajcarzy, 
Węgrzy,  Czesi  i Słowacy.  Nawią
zano kontakty z Touroperator  De
rtour  z  Frankfurtu  nad  Menem, 
Touroperator  TUI  z  Hannoweru, 
Top Si Travel Agency z Budapesz
tu  oraz  z Gromada  Tours  Gmbh 
z  Berlina.  Porozumiewano  się  co 
do pobytów rekreacyjnych w obie
ktach  o średnim  standardzie. Ko
szty polskiego  stoiska  pokryte  zo
stały z budżetu  centralnego,  woje
wódzkiego,  a  także  przez  gminy 
uczestniczące w wystawie. 

2123 kwietnia Ustroń posiadać 
będzie własną  ekspozycję na  Mię
dzynarodowych  Targach  Turys
tycznych  „Beskidy  '95"  w Biels
kuBiałej.  Wszyscy,  którzy  chcą 
zaprezentować  swą  ofertę prosze
ni są o skontaktowanie  się do 30 
marca  z Urzędem  Miejskim  (pok. 
nr 2, teł. 543571) lub z Centralną 
Informacją  i  Recepcją  (tel. 
542653). 

Grażyna  Winiarska 

T  Michałek  ^ 
S

OFERUJE  I  PRZYJMUJE : 
Sprzęt  s p o r t o wy ( ro
wery,  p i łk i ,  d e s k o r o
lk i ,  i tp .)  wózk i,  łóże
czka,  odz ież,  o b u w ie 

Ceny  dla  każdego 
,  Ustroń,  os.  Manhatan  , 

pawilon  handlowy^ 
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marze
1.  Sprawozdanie z działalności  finansowej i gospodarczej mias

ta  za  rok  1994. 
2.  Sprawozdanie  z realizacji  programu  społecznogospodar

czego  miasta  na  rok  1994. 

1.  Omówienie programu  imprez  kulturalnych  i sportowych  na 
1995r. 

2.  Kierunki  rozwoju  turystyki  na  lata  19951998  i promocji 
miasta. 

3.  Informacja  związana  z przebiegiem  pracy  nad  przejęciem 
szkół. 

ma
1.  Sprawozdanie z realizacji  wydatków  Miejskiego  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  na  rok  1994. 
2.  Sprawozdanie  z realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska 

Naturalnego  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń  za  rok  1994. 
3.  Program  Ochrony  Środowiska  Naturalnego  Miasta  Uzdro

wiska  Ustroń  na  1995 r. 

1.  Informacja o  stanie  bezpiecześstwa  i porządku  publicznego 
w  mieście i przygotowanie  organów i służb  odpowiedzial
nych  za  ten  zakres  działania  do  letniego  sezonu  turystycz
nego. 

1.  Informacja o przebiegu  wykonania  budżetu  miasta za  I pół
rocze  1995 r. 

2.  Raport  o  stanie  szkolnictwa  podstawowego  w  mieście 
w świetle  realizacji  wytycznych  dotyczących  przejęcia  szkół 
podstawowych. 

1.  Inwestycje  miejskie  —  przebieg  realizacji  zadań,  terminy 
realizacji,  źródła  finansowania i zamierzenia. 

2.  Wskazówki do  budżetu  oraz  tryb przygotowania  i  uchwala
nia  budżetu  miasta  na  rok  1996. 

1.  Informacja  dotycząca  realizowania  funkcji  uzdrowiska 
w mieście — omówienie  dalszego  rozwoju  w latach  następ
nych. 

listopad 
1.  Informacja o  projekcie  budżetu  miasta  na  1996  rok. 

1.  Budżet  miasta  na  1996  rok. 

lasach  1 marca  1995r: 
—  41  sztuk 
—  17  sztuk 
—  16  sztuk 
—  8  sztuk 
—  220  sztuk 
—  75  sztuk 
—  96  sztuk 
—  49  sztuk 
—  27  sztuk 
—  5 sztuk 
—  6  sztuk 
—  16  sztuk 
—  15 sztuk 
—  61  sztuk 
—  30  sztuk 
—  24  sztuki 
—  10 sztuk 
—  34  sztuki 

(mat) 

BU lil5il!lii;!:i|i;ii'iiiilii)iii![:t!!;: :.:!iiEHi!,!: 
Stan  zwierząt  łownych  w  ustrońskich 

—  jeleni 
w  tym: —  byków 

—  łań 
—  cieląt 

—  saren  leśnych 
w  tym:  —  rogaczy 

—  kóz 
—  koźląt 

—  dzików 
w  tym:  —  odyńców 

—  loch 
—  warchlaków 

—  lisów 
—  zająców 
—  bażantów 
—  kun  leśnych 
—  borsuków 
—  ptaków  chronionych  drapieżnych 

^  PROINBUD1 
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Prywatne  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

Zakład  ProjektowoHandlowoWykonawczy 
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Bezpłatne  doradztwo  techniczne,projektowanie,  wykonawstwo, 
kompletacja  i  dostawa  materiałów  na  budowę 

Konkurencyjne  ceny  hurtowe  !!  2 

Na wiosennym  spacerze.  Fot.  W. Suchta 

p r o i n b u d  2 
Prywatne o

te l .542576 d o
n d " 0 Ń . a

PIECZĄTKI,WIZYTÓWK I 
DRUKI   i  ART. BIUROWE 

  (Drescher) 

L

SZANOWNI  MIESZKAŃC Y  USTRONIA 
Wzorem  lat ubiegłych  i  zgodnie  z  tradycją  na Śląsku 

Cieszyńskim,  prosimy  Was  o wiosenne  porządkowanie  swo
ich obejść i posesji oraz pomoc sąsiedzką dla innych  tzn.  tych, 
którzy  nie potrafią  sami  posprzątać  swoich  terenów  bądź  są 
osobami  niepełnosprawnymi. 
Apel o wiosenne porządki kierujemy również do  kierowników 
domów  wczasowych i innych  instytucji. 
Przypominamy,  że  na  terenie  miasta  rozstawione  są kon
tenery  na surowce  wtórne:  szkło,  plastik,  papier,  puszki 
i szmaty.  Prosimy  o solidne  segregowanie  i nie wrzucanie  do 
tych  kontenerów  odpadów,  które  nie  nadają  się do  ponow
nego  wykorzystania. 
Prosimy  o nie podrzucanie  śmieci, opon, złomu,  akumulato
rów.  Wiosenna  zbiórka  złomu i akumulatorów  odbędzie  się 
1 i 8 kwietnia  wg ustalonego harmonogramu  umieszczonego 
w GU  i na  tablicach  ogłoszeniowych. 
Nie  wypalajcie  suchej   trawy. 
Niebezpieczne  skutki  wypalania  suchej  trawy  to  przede 
wszystkim: 
—  zaburzenia  naturalnej  równowagi  ekologicznej 
—  degradacja  gleby  doprowadzająca  do  obniżenia  plonów 
—  niszczenie  pożytecznej  mikrofauny 
—  spalenia  gniazd i lęgowisk  dzikiej  zwierzyny  i  ptactwa 
—  źródło  groźnych  pożarów  lasów i zabudowań 
Wszyscy  jesteśmy  odpowiedzialni  za ochronę  środowiska 
naturalnego.  _  „ 

Zca  Burmistrza 
mgr  inż.  Tadeusz  Duda 
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CO  N A S  CZ  EK A a
Sprzedam  tanio drukarkę  lasero
wą HP LaserJet 4L z oprogramo
waniem. Manhatan  1/16. 

Znakowanie  samochodów.  Po
niedziałek,  środa,  piątek 
12.00—17.00.  Ustroń,  Osiedle 
„Goje",  ul.  Stalmacha  7.  Tel. 
542601. 

Poszukuję garażu na Osiedlu Cen
trum. Ustroń,  tel.  542900. 

Poszukuję  mieszkania  w  Ustro
niu. Tel. 543616.  Wieczorem. 

UWAG A  RODZICE!! ! 
OŚRODEK  JĘZYKOWY  W  WIŚLE 

ogłasza 
zapisy do klasy  I  i  II 

CHRZEŚCIJAŃSKIE J 
SZKOŁ Y  PODSTAWOWEJ 
o  profilu  językowym  w  roku 

szkolnym  1995/1996 
Zapisy  i  informacje w  siedzibie  Oś
rodka,  Wisła  ul. Wodna  7.  Sekreta
riat  czynny:  pon.,  wt.,  czw.,  piąt. 
w godz.  15—18, tel. 2658 (zapisy do 

końca  kwietnia  br.) 

Rencistęinstalatora  przyjmę  do 
pracy  w  sklepie.  Wiadomość  po 
18.00. Tel.  542372. 

Dom  Wypoczynkowy  „Jawor" 
UstrońJaszowiec,  zatrudni  księ
gową,  tel.  542393. 

Znaleziono  portfel.  Wiadomość 
Sekretariat  UM. 

SERWI
O G U M I E N I A
SPRZEDAŻ

OPON »|

Ustroń, . . a
.

Y
Od 8 a r y a
w , 5 a o r e a a
Manhatan

r  GABINE T 
AKUPUNKTUR Y 

dr  n. med.  Irin a Wiecha 
Lcczy:  zespoły  bólowe  kręgosłupa 
i  kończyn,  alergię,  astmę  oskrzelo
wą,  nadciśnienie  tętnicze,  nerwicę, 
nadwagę  i  inne  schorzenia. 
Zapraszam  na  leczenie  akupunktu
rą, elektrostymulacją,  laserem,  mo
xą  i  innymi  chińskimi  metodami 
leczenia  tradycyjnego. 
Leczenie  również  w domu  chorego. 
Ustroń,  botcl  Tulipan,  ul.  Szpitalna  21, 

tel.  543780  domowy  542956 
S.  pn.  śr.  pŁ  16—17.  J 

GABINE
OKULISTYCZN

lek. med. Barbara Sawaryn 
—  badanie ostrości wzroku 
—  dobieranie okularów 
—  badanie dna oka 
—  mierzenie ciśnienia 

śródgałkowego 
HOTEL  „TULIPAN " 

UstrońZawodzic  ul. Szpitalna  21 
teL 543780 

PON.
DLA  RENCISTÓW  I  EMERY

TÓW  ZNIŻKA  10% 

Burmistrz Miasta  Ustroń  zawiadamia,  że zgłoszenia dzieci  do 
przedszkoli na  rok  1995/96 będą  przyjmowane w terminie  1—30 
kwietnia  1995  roku.  Wobec  konieczności  określenia  ilości 
miejsc  w  przedszkolach  prosimy  o  przestrzeganie  podanego 
terminu. 

Wystawy: 
Muzeum  Kuźnictwa  I Hutnictwa, 

ul. Hutnicza  1,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa  i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Wystawa  etnograficzna  ze zbiorów  własnych. 
—  Wystawa  malarstwa  na  szkle  twórców  woj.  bielskobialskiego 

(do  23.3.). 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku wgodz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w  sobotę  w  godz.  9.00—13.00.  W  niedzielę  po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

—  wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskic h 
—  wystawa malarstwa ANNY  MARCO L. 
Siedziba  KLUBU  PROPOZYCJI  — miejsce comiesięcznych  spotkań 

z ciekawymi  ludźmi 

Stała  prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 
w Centralnej  Informacji  i Recepcji — Rynek  7. (tel.  542653) 

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

OGRÓD ZIMOW Y — Koncerty z cyklu  „ M u z y k a  dla serca" 
GCR „REPTY  — Galeryjka kawiarniana 
Szpital  Promujący Zdrowie. 

CENTRALN A  INFORMACJ A  I  RECEPCJA 
udziela  informacji  turystycznokulturalnych 
czynna:  8.15—17.00  w soboty  8.15—15.00 

Ustroń,  Rynek  7 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski  i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie,  fotografika, koło  teatralne  i szachowe. 

Imprezy  kulturalne 

30.3.1995 r. 
czwartek 
godz. 17.00 

30.3.1995 r. 
czwartek 
godz.  18.30 

3.4.1995 r. 
poniedziałek 
godz.  17.00 

Sport 
25.3.1995 r. 
sobota 
godz. 9.00 

WYSTAW A PLAKATÓ W  TEATRALNYC H 
połączona  z prelekcją  Mariana  Zyromskiego 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  ul.  Hutnicza. 

KONCERT  NA  SKRZYPCE  (ALTÓWKA )  I  FOR
TEPIA N 

GCR  „Repty"  — szpital  promujący  zdrowie 

KLU B  PROPOZYCJI 
Spotkanie z generałem brygady pilotem JERZYM  ŁA
GODĄ: „HISTORIA ŻYCIEM  PISANA" — Oddział 
Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej", ul. 3 Maja 68 

WIOSENNY  TURNIE J  SIATKÓWK I 
Sala gimnastyczna  SP2 

Czas wyruszyć na  działkę.  Fot.  W. Suchta 

UWAGA!  Domy  wczasowe,  hotele  itp. :  afisze  —  programy 
imprez  odbierać  można  bezpłatnie  w  Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji  —  Rynek  7 
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W  sportowej  atmosferze,  bez  fauli,  walczono  w  turnieju 
brydża  sportowego  o  Puchar  Gazety  Ustrońskiej.  11  marca 
w  Schronisku  Młodzieżowym  „Wiecha"  na  Jaszowcu  przy 
zielonych  stolikach  zasiadło  12  par  brydżystów  ze  Śląska 
Cieszyńskiego.  Turniej  rozgrywano  w  formule  otwartej,  więc 
spotkali  się  zawodowcy  z  amatorami.  Przez  6  godzin  roze
grano  30  rozdań,  w  których  najlepszą  okazała  się  para  And
rzejewski  —  Goszyk  z  Wisły.  Z  taką  samą  ilością  punktów 
drugie miejsce zajęła para  Nowak  — Śliż z Cieszyna  (decydował 
bezpośredni  pojedynek  tych  par).  Trzecie  miejsce:  Tyr
naKarzełek,  czwarte:  Hołubowicz  —  Kowalczyk  (obie  pary 
z  Ustronia). 

W  najciekawszym  rozdaniu,  które  publikujemy  obok,  obie 
grające  pary  mogły  wylicytować  satysfakcjonujący  kontrakt 
w  sytuacji  obu  stron  po  partii.  Dwukrotnie  grano  z  powodze
niem  4  karo,  czterokrotnie  zaś  w  piki,  przy  czym  jedna  para 
wpadła  na  3 pikach,  pozostałe  realizowały  z powodzeniem  2P, 
3P  i  4P  —  tu  pomógł  ewidentny  błąd  przeciwników. 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 

NAJCIEKAWSZE  ROZDANIE 

Od prawej: Goszyk, Andrzejewski, Nowak, Śliż, Karzełek, Hałubowicz, 
Tyrna. 

Powstała  w  Ustroniu 
zbiornica  złomu. 
Złom  wielkogabarytowy 
można  oddać  odpłatnie, 
natomiast  złom  różno
rodny  bezpłatnie. 
Zbiornicę  prowadzi  fir
ma  „INŻBUD " ul.  Spo
rtowa 9 w godz. 716 tel. 
542552  i 542290. 

SALA  CZEKA 
Urząd  Miejski  informuje 

zainteresowanych  mieszkań
ców miasta, iż bezpłatnie  udo
stępniana  jest  dla  dorosłych 
sala  gimnastyczna  w  Szkole 
Podstawowej  nr  2. 

w  czwartki  od  19.00  —  21.00 
dla  siatkarzy 

w piątki  od  18.00 —  19.30  dla 
piłkarzy 

w soboty  od  9.00 —  10.30  dla 
koszykarzy 

HARMONOGRA M  SZCZ1 3>IEŃ PSÓW  DDUFfTUf  1 ri\ALU W
Nierodzim  3.4 

4.4 
10.0013.00 
15.00—18.00 

Lecznica dla  Zwierząt  Nierodzim 
ul. Bładnicka  10 

Lipowiec  3.3 
3.4 
3.4 

10.00—10.30 
11.00—11.30 
12.00—14.00 

P. Tomaszko  Ustroń,  ul.  Lipowska  41 
Ośrodek  Wczasowy  „Bernadka" 
Sklep Spożywczy  — Klub 

Hermanice  4.4 
4.4 
4.4 

10.0011.30 
12.00—12.30 
13.0014.30 

Ferma  RSP  „Jelenica"  u  „Pilarczyka" 
P. Gajdacz Ustroń,  ul. Katowicka  151 
P. Sikora  Ustroń,  ul. Skoczowska  6 

Goje  5.4  9.00—10.30  P.  Hławiczka,  Ustroń,  ul. A.  Brody  85 

Zawodzie  5.4  11.0012.30  P. BrachaczekPu zoń,  Ustroń,  ul.  Szpitalna 

Jelenica  5.4 
5.4 

13.00—13.30 
14.15 

Rozlewnia  Wód  Czantoria,  ul.  Jelenica 
P. Cieślar  — u Jonka  na  Kępie 

Ustroń Centrum  6.4 
6.4 

8.00  12.00 
14.0017.00 

Lecznica dla  Zwierząt ANIMALS ,  ul. Słoneczna  (Ogrodnictwo) 

Poniwiec  7.4  8.00—9.30  P. Cichy,  ul. Akacjowa 60 

Polana  7.4 
7.4 

10.30 
13.00 

Motel 
P. Śliwka,  ul. Polańska  32 

Jaszowiec  7.4  11.30  P. Szkaradnik,  ul. Wczasowa  14 

Równica  7.4  12.30  P.  Pasterny 

Dobka  7.4 
7.4 

14.00 
14.30 

Sklep  Spożywczy 
Dobka  Ślepa —  PKS 

Prosimy  nie zapomnieć książeczek  szczepień. 
UWAGA: w bieżącym roku szczepienie jest płatne i wynosi 5 zł —  1 pies  +  podatek  10 zł. Osoby  ustawowo 
zwolnione  z podatku  płacą  tylko koszt  szczepienia,  tj. 5 zł. 
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USTROŃ,  BŁASZCZYKA  22,  TEL.  542892 

informuje  uprzejmie,  że 
reprezentuje  również  Po
wszechny  Zakład  Ubez
pieczeń  na  Życie  S.  A. 
Oferujemy  konkurencyj
ne  ubezpieczenia  jedno
stkowe  na  życie  i  dożycie 
oraz  ubezpieczenia  posa
gowe  dzieci. 

« a  —  i i i 
I 

Z nadejściem wiosny rośnie ruch na targowisku miejskim. Choć nie jest 
on  taki jak  w ubiegłych  latach,  placowi  handlowcy notują  zwiększone 
obroty.  Chętnie  kupujemy  stosunkowo  tanie  jabłka,  stronimy  nato
miast  od  rekordowo  drogich  ziemniaków.  Fot.  W.  Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Nale, podziwejmy  sie, przeca  my  sie jakosi  tej wiosny  doczkali.  Na 

dyć  oto  w  tyn  wtorek  był  tyn,  wiycie,  piyrszy  dziyń  wiosny.  Po 
prowdzie,  to nóm  ta zima  za moc  mrozym  nie doźyrała  aniśniega  też 
my sie nie przejedli.  Ale  teraz, jakby  zima miała sie już  na dobre od nas 
wykłudzać,  isto sie ji   zrobiło  żol  odchodzić  i przeszłego  tydnia  kapkę 
śniegym  posuła.  Isto, jak  zaczyła  swoji pytliczki  pakować,  uwidziala, 
że ji   kapkę  śniega  kansi  w kącie  dostało  i nie  chciała  go dzierżeć  do 
prziszłego  roku,  tóż  go  teraz  jeszcze  wysuła. 

Lepij  by było,  coby  zima  nas już  nie straszyła  i niech już  ta wiosna 
przidzie.  Jak  se  człowiek  pomyśli  o  wiośnie,  zaroz  mu  sie  jakosi 
wiesielij  robi,  a  i  chęć  do  roboty  też  przichodzi.  Gaździnki  już 
zaczynajóm  rozmyślać,  co  by  tu  we  swoich  zogródkach  posadzić. 
Jedna znómo gaździnka  prawiła,  że se posadzi  cały zogón  tych,  wiycie, 
ołówków  wyborczych.  Jak  ich  bydzie  dobrze  łopatrować,  to  ji   do 
jesiyni  szumnie  wyrosnóm  i bydzie  miała  z czym  iść na torg. Myśli  se, 
że  szwarny  grosz  na  nich  utarży,  bo  bydóm  ty,  wiycie,  wybory 
prezidynta,  tóż  każdy  se  bydzie  chcioł  tyn  ołówek  wyborczy  kupić. 
Niedowno  tymu  sie  zdało,  że  isto  pryndzyj  do jakichsikej  wyborów 
przidzie,  ali  na szczynści jakosi  sie to rozeszło,  jyny  w naszym  rządzie 
jedyn  łogrodnik  kapkę  cosi  poprzesadzoł. 

Na  wiosnę  bydzie  trzeja  sie  też  chycić  porzóndków,  a jak  ludzie 
zacznóm  rozmaite  harapuci  do capartu  wyciepować,  tóż  León  bydzie 
sie musiołkapkę  lepijzwyrtać,  coby nastarczyć  tyn maras  powywośać. 
Już  i  teraz  nimoże  nastarczyć  z  tóm  wywózkom,  bo jedna  znómo 
z  Kozigo  Miasta  prawiła,  że  z  tych  pudeł  na  śmieci,  co  tam  sóm 
ustawione  kole  sklepu,  przeważnie  dycki  aż  tyrczy  rozmaitych 
żdziorbów,  a i kole pudel  też je  szwarnie  marasu.  Ciekawe,  jaki  to je: 
czy  chłapcy  od  Leona  zapóminajóm  ty  pudła  w  Hermanicach 
łopróżniać,  czy by  ich  mieli  łopróżniać  częścij? Nó,  w zimie niech już  to 
tam  było,  jaki  chciało,  ale  na  wiosnę  przeca  musi  być  inakszy 
porzóndek. 

U  nas na  Manhatanie  Spółdzielnia  Miyszkaniowo  nie  czakała  do 
wiosny, jyny  przez  calom  zime  rychtowała  nasze  bloki.  Nó,  wszycki 
jeszcze  nie sóm  lobrychtowane,  ale  i  tak je  to piekniejsze,  jako  było. 
A  przeca  o  to  sie  rozchodzi,  coby  na  wiosnę  wszycko  pieknij 
wyglóndalo,  prowda? 

Hanka  z  Manhatanu 

DW „MAZOWSZE "  w JASZOWCU 
zaprasza  na kryt y  basen  w  godz. 9—21 

POZIOMO:  1) aJkohol z ryżu 4) pole tenisowe 6) przedrzeźnia 
inne  ptaki  8)  uderza  o  brzeg  9)  lipcowa  solenizantka  10) 
Wiesław, śpiewak operowy  11) gość spod ciemnej gwiazdy 12) 
drapieżny  kot  amerykański  13)  ptak  łowny  14)  ważny  port 
w Jemenie  15) do kąpania bobasa  16) mała  Urszula  17) ślady 
zwierzyny  18) duża  papuga  19) danie  mięsne  20)  szumią  na 
Czantorii 
PIONOWO:  1) gra zespołowa 2) rzadkie imię żeńskie 3) bożek 
płodności  4) miesiące na  ścianie  5) wielobarwna  na  niebie 6) 
ubranko  kuloodporne  7)  znakomity  gitarzysta  Carlos  11) 
satelitarny  lub  na  zupę  13)  noże  szewskie  14)  dokumenty 
sądowe 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija 8 kwietnia. 

Rozwiązanie Krzyżówki  nr 8 
GOPR  CZUWA 

Nagrodę 100.000 zł (starych) otrzymuje Karol Kostka z Ustro
nia, os. Manhatan  V/40. Zapraszamy  do  redakcji. 

10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł   10  zł 
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