Jak Skoczów jest przygotowany do wizyty papieskiej?
Tak jak moim zdaniem powinien być przygotowany na miesiąc
przed przyjazdem papieża. Jest wiele spraw pilnych i trudnych,
ale uważam, że będą one dopracowane d o ostatniego szczegółu.
Nie będzie malowania trawy na zielono, wydawania pieniędzy
na niepotrzebne efekty, natomiast miasto będzie udekorowane
flagami żółtobiałymi i białoczerwonymi na budynkach pub
licznych jak i prywatnych.
A pod względem porządkowosanitarnym?
Będzie dużo policji, której zadaniem jest zabezpieczenie trasy
przejazdu papieża i bezpieczeństwa pielgrzymów. Będziemy
mieli duży oddział straży miejskiej sformowany ze straży
miejskich miast śląskich. Sądzę, że ta ilość ludzi wystarczy do
zachowania porządku. Sprawy sanitarne są dopracowane tak,
by nikogo nie zatruć, a 500 000 ludzi mogło spokojnie przetrwać
półtora dnia.
Jak w przygotowaniach zaangażowane jest miasto, jak władze
wojewódzkie, a jak centralne?
Mogę powiedzieć kto za co odpowiada. Za teren centralnych
uroczystości na Kaplicówce odpowiada Kościół. Buduje ołtarz
i sektory. My staramy się pomagać. Służby geodezyjne wy
znaczają miejsca w których będą powbijane żerdzie, wyznaczo
ne uliczki. Również porządkowych na Kaplicówce zapewnia
Kościół, my zaś udostępniamy część Ochotniczej Straży Pożar
nej, która nie będzie miała zadań związanych z ochroną
przeciwpożarową i przeciwzagrożeniową całej operacji. Za
drogi odpowiada administracja państwowa. Droga z Cieszyna
do Bielska będzie zamknięta. Jest to jedna z większych kom
plikacji. Trzeba wyznaczyć takie objazdy, aby ludzie mogli się
poruszać po tym terenie. My odpowiadamy za drogi wewnątrz
miasta. Z nadzwyczajnych wydatków to właściwie zrobiliśmy
jedynie drogę na szczyt Kaplicówki i wybudowaliśmy tam
schody. T o jednak w mieście pozostanie i będzie przydatne
zważywszy, że Skoczów zostaje miastem gdzie urodził się święty,
gdzie był papież. W sumie wszystkie wydatki miasta w stosunku
do skali wydarzenia będą naprawdę nikłe. Wiemy, że po wizycie
na Kaplicówkę będą ludzie chodzić, więc pwinna ładnie wy
glądać. Teren ten jest w części własnością kościelną, w części
miejską i w części prywatną. Chcemy tam zachować przyrodę
i przekształcić ten teren tak, by utrzymać charakter religij
nokultowy. W sumie będzie to park urządzany razem przez
miasto i Kościół.
Przed papieską wizytą na Kaplicówkę ludzie będą napływać cały
dzień. Po zakończeniu mszy św. wszyscy będą chcieli wydostać się
jak najprędzej. Czy jesteście na to przygotowani?
Tu mamy największe obawy. Czy zostało to dobrze rozwiązane
odpowiedzieć będę mógł 23 maja. Jest to zadanie policji, która
ustala drogi, miejsca parkingowe i ma zapewnić sprawne
(dokończenie na str. 2)

Pierwsze wiosenne opalanie. Cd. na str. 6
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Konferencję „Problemy ochrony środowiska w miejscowoś
ciach uzdrowiskowych i przystosowanie uzdrowisk dla osób
niepełnosprawnych" zorganizowało w ustrońskim Szpitalu
Uzdrowiskowym Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
Trwające od 2628 kwietnia obrady podkreślały uroczysty
charakter otwarcia zespołu basenów rehabilitacyjnych oraz
stacji uzdatniania wód pozabicgowych.
27 kwietnia o godz. 11 przecięcia wstęgi przed wejściem do
hali z basenami, dokonali: dyr. generalny M Z i O S Wojciech
Guglas i przewodniczący R M Ustronia Franciszek Korcz. Nowo
otwarty obiekty poświęcili biskup Tadeusz Rakoczy i ksiądz
Henryk Czembor. W uroczystości licznie wzięli udział kurac
jusze, a także dyrektorzy wszystkich 28 uzdrowisk polskich.
(dokończenie na str. 4)

(dokończenie ze str. 1)
przemieszczanie się ludzi. Są wyznaczone przejścia awaryjne.
Główną drogą dojścia będzie ul. Stalmacha, która nie jest najszer
sza. Będzie tam n a pewno wąskie gardło. N a terenie Kaplicówki
zmieścić może się 300.000 ludzi i taką ilość policja może bez
problemów rozprowadzić. Trudności powstaną, gdy ludzi będzie
więcej i znajdą się podczas mszy poza wyznaczonymi terenami.
Dlatego staramy się również dla nich przygotować miejsca, np. na
przeciwległym stoku, gdzie jest doskonała widoczność.
Jakie obawy najczęściej wyrażają radni?
Jedynie obawy dotyczą tego, czy podołamy takiemu przedsięw
zięciu. Z reguły radni włączają się w przygotowania, starają się
pomagać.
A jak w ogóle układa się współpraca burmistrza z radnymi w Skoczo
wie? Są chyba jakieś konflikty?
Jest ich trochę, jak w każdej radzie, lecz dotyczą spraw mniejszej
wagi. Jestem człowiekiem, który szuka kompromisu i tak długo jak
go będę umiał znajdować nie powinny powstawać poważniejsze
konflikty.
A z czym samorząd w Skoczowie ma najwięcej problemów?
Oczywiście z drogami, na które od lat łożymy pieniądze, a dalej ich
stan nie jest idealny. Problemem też jest woda w północnej części
gminy. Wodociągi w części południowej są już na ukończeniu.
Jeszcze większym problemem jest kanalizacja. Co prawda mamy
skończoną oczyszczalnię ścieków, ale sieci kanalizacyjne są w kieps
kim stanie. Poza tym jest ich mało. Tych problemów gołym okiem
nie widać, a są kosztowne i trudne. Ustroń jest chyba w podobnej
sytuacji. Poprzednia kadencja była o tyle prosta, że widoczne efekty
można było szybko osiągnąć. Wystarczyło pozamiatać, posprzątać,
przyciąć trawniki i już z góry wyglądało to jak europejskie
miasteczko. W środku jest jednak koszmar w postaci np. sieci
wodociągowej budowanej w „szczęśliwych latach siedemdziesią
tych". Najlepiej widać to na przykładzie szkół. Jest szkoła budowa
na za czasów c. k. Austrii i szkoła budowana w latach 80. Ta
pierwsza postoi jeszcze dziesiątki lat, a ta druga zaczyna się już
sypać.
Skoczów przejął szkoły. J a k miasto na tym wyszło?
Doskonale. Uważam, że wszystko co się tylko da, powinna robić
gmina. Jestem zwolennikiem zasady pomocniczości zawartej w spo
łecznej nauce Kościoła. Chodzi o to, aby wspólnota niższego rzędu
robiła wszystko to, z czym może sama się uporać, a przekazywała
wspólnocie wyższego rzędu to czego nie jest w stanie sama zrobić.
Dla mnie gmina jest taką wspólnotą, która na pewno potrafi
zajmować się problemami oświaty i powinna mieć na to pieniądze.
Jak myśmy na tym wyszli? Jedni twierdzą, że fatalnie, inni, a ja się
d o nich zaliczam, że wyszliśmy n a tym dobrze, dlatego że co prawda
musieliśmy dołożyć d o interesu, ale mamy już rok uczenia się
prowadzenia oświaty za sobą. O ile półtora roku temu mogliśmy
domniemywać prawdy o oświacie, to teraz tę prawdę już znamy
i wiemy jak szkoły powinny dobrze funkcjonować.
Czy gmina, po przejęciu szkół, uzyskała wpływ na to co się w nich
dzieje?
Pozornie można myśleć, że jeżeli nie zmieniła się karta nauczyciela,
to ten wpływ jest żaden, poza substancją materialną, czyli utrzyma
niem budynków. Tymczasem okazuje się, że ten wpływ jest duży
ponieważ burmistrz jest osobą nawiązującą stosunek pracy z dyrek

Ogromnym
powodzeniem
wśród młodzieży cieszą się rajdy
turystyczne, organizowane przez
cieszyńskie P T T K wiosną i jesie
nią. W „pożegnaniu lata" wzięło
udział 500 młodych miłośników
turystyki z całego regionu.
7 V będą „witać wiosnę". Metę
rajdu wyznaczono na Błatniej.
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W Dębowcu szyją kurtki dla
himalaistów. Puchowy kombi
nezon został nagrodzony zło
tym medalem na Targach Kon
sumpcyjnych w Poznaniu. Zi
mowy ubiór jest dziełem Wy
twórni Sprzętu Alpinistycz
nego.
*
W Trzyńcu oddano dwie in
westycje ekologiczne: oczysz
czalnię wód fenolowych n a te
renie huty i zmodernizowaną
miejską oczyszczalnię ścieków.
Graniczna Olza chyba trochę
odetchnęła, choć zatrucia zda
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torem, a ten z kolei z nauczycielami. Stały kontakt z dyrektorami
szkół prowadzi d o tego, że nauczyciele i dyrektorzy uczą się
samorządu — wchodzą w ten mechanizm. Potem prowadzą szkoły
w duchu samorządowym.
Skoczów ponownie należy do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńs
kiej. W poprzedniej kadencji początkowo należał, potem się wypisał.
Dlaczego powróciliście do Z K Z C ?
Wtedy gdy występowaliśmy chodziło o 70 min składki na Z K Z C .
Rada nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na pytanie co jest na drugiej
szali, jakie korzyści. Starałem się zapewnić radzie zarówno informa
cje co jest n a tej szali, jak i propozycje, które mogą być przyjęte przez
gminy Śląska Cieszyńskiego, aby skutecznie realizować wspólne
cele. Ważne byśmy w sprawach nas dotyczących, a załatwianych
przez organy wyższego szczebla, byli razem.
Istebna, Wisła, Ustroń, Brenna i Cieszyn nastawiają się głównie na
turystykę. Skoczów ma inne problemy i czy nie następuje tu
sprzeczność interesów?
Nie widzę problemu, by Skoczów nie mógł być miastem turystycz
nym, choć teraz jest przemysłowym i handlowym. M a jedyne
w okolicy targowisko tzw. zwierzęce. Leży na skrzyżowaniu dróg
i m a niewątpliwie zaniedbaną stronę rekreacyjnoturystyczną.
Mamy jednak elementy do wykorzystania. Chciałbym w tej kaden
cji odbić się od dna i spróbować coś zrobić w tym kierunku.
Skoczów może być otwarciem od strony Śląska w dolinę Wisły.
Można spróbować układów z sąsiednimi gminami i zostać miejskim
zapleczem dla tamtych terenów. Żeby ludzie przyjeżdżali tu, gdy np.
pada deszcz. Chciałbym też, żeby Skoczów był wyjściem na trasie
CeszynKrakówWarszawa. To że błogosławiony Jan Sarkander
staje się świętym, jest niewątpliwie elementem pomocniczym,
bo Skoczów stanie się miastem bardziej znanym i ludzie z tego
powodu będą tu przyjeżdżali. M y musimy się postarać, aby było im
tu miło.
Z jakim podstawowym problemem, pana zdaniem, będą musiały
uporać się samorządy obecnej kadencji?
Powiem jakie sprawy powinny stanąć przed samorządami. Moim
zdaniem winna to być reforma administracji publicznej i „otwar
tej" służby zdrowia. Jest to jedyna szansa, aby nastąpiła w tych
dziedzinach poprawa w skali państwa. Wiąże się to z innym
podziałem pieniędzy publicznych, ale to już jest sprawa Sej
mu. Niestety większość posłów w tych sprawach jest innego
zdania.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
rzają się nadal. Prace trwały
4 lata.
Judoka cieszyńskiego „Pias
ta", Mateusz Michałek powięk
szył swoją kolekcję medalową
o kolejny krążek, zdobywając
złoto na mistrzostwach Polski
juniorów. Przd nim olimpiada
w Atlancie.
Koszykarki
ka utrzymały
a koszykarze
kolejny sezon
wojewódzkiej

L K S Cieszynian
się w II lidze,
„Piasta" spędzili
w lidze między
i nie zdołali

awansować wyżej — taki jest
bilans występów „baskecistów"
w minionym sezonie.
*
Od ponad 2 lat w Szpitalu
Śląski funkcjonuje oddział psy
chiatryczny. Dysponuje 20 łóż
kami, choć potrzeby są 23 razy
większe. Czynione są starania
o uruchomienie nowego pawilo
nu dla oddziału, ale na prze
szkodzie stoi brak pieniędzy.
W nowym pawilonie będzie 50
łóżek. N a razie większość pac
jentów musi korzystać z pomo
cy innych placówek.
(nik)

marki fiat 125p skradzioną z kolu
mny sanitarnej w Rybniku.

13 sierpnia odbędzie się finał Miss Wakacji. Dziewczyny chcące wziąć
w nim udział, mogą od 5 maja zgłaszać się w ZDK „Kuźnik" oprócz
sobót i niedziel w godz. 10—15 (tel. 542906). Wymagany wiek od
17—25 lat i wzrost od 166 cm.
r * ¿r
Na ślubnym kobiercu stanęli:
22 kwietnia 1995 r.
Alicja Gryta, Katowice i Grzegorz Starczała, Pewelka
Iwona Szpin, Ustroń i Mieczysław Krężelok, Ustroń
Maria Gomola, Ustroń i Marian Czyż, Ustroń
Krystyna Goszyk, Ustroń i Jan Podżorski, Knurów
Alicja Grosz, Ustroń i Krzysztof Krysta, Ustroń
r
¿r
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14.4.95 r.
O godz. 23.00 na ul. Sanatoryjnej
zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę fata 126p. Wynik badania alko
metrem tylko — 0,31 prom., lecz
warto zwrócić uwagę na fakt, iż
kierowcą był młody 17letni czło
wiek świeżo po otrzymaniu prawa
jazdy.
15.4.95 r.
W nocy ujawniono włamanie do
forda sierry należącego do obywa
tela Niemiec. Nieznany sprawca
po wybiciu prawej przedniej szyby
skradł radioodtwarzacz Alpina
wartości około 1000 zł.

R

Chaos reklamowy trwa nadal.

14.4.95 r.
O godz. 17.00 na ul. 3 Maja za
trzymano nietrzeźwego rowerzys
tę. Był on tak pijany, iż nie był
w stanie dmuchać w balonik,
w związku z czym brak danych do
tyczących ilości alkoholu we krwi.

•ˇflÉMiúfiil
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G , którzy od nas odeszli:
Franciszek Molek, lat 85, ul. Orzechowa 18
Hermina Cicha, lat 76, ul. Akacjowa 60
Anna Kojma, lat 77, ul. Cieszyńska VI/4
Władysław Sikora, lat 74, ul. Owocowa 8

Ze zbiorów Muzeum
Jednym z najbardziej popularnych i najchętniej oglądanych
eksponatów w Muzeum jest model kuźni na napęd wodny.
Wykonany został, podobnie jak wiele innych modeli maszyn
przez uczniów Technikum Mechanicznego w Ustroniu w latach
70tych pod kierunkiem inż. Bolesława Kieconia. Centralną
część eksponatu zajmuje młot, który można ręcznie uruchomić
i zademonstrować jego pracę. Stukot młota o kowadło i opo
wieść o pracy kowala w kuźni zapewne działa na wyobraźnię
wszystkich zwiedzających, bo zarówno dzieci jak i dorośli
zatrzymują się w tym miejscu dłużej.

15.4.95 r.
0 godz. 12.00 na ul. 3 Maja
kierowca fiata 126p nie dostoso
wał prędkości do warunków jazdy
1 uderzył w tył samochodu mazda
626, który następnie uderzył w sa
mochód renault 5.
17.4.95 r.
W nocy z terenu prywatnej posesji
na ul. Drozdów skradziono samo
chód marki nissan patrol, którego
właścicielem był obywatel Nie
miec. Straty około 50 000 zł.
17.4.95 r.
O godz. 10.30 na terenie Ustronia
odnaleziono karetkę pogotowia

20.4. — Przeprowadzono wizję
lokalną w budynku w Ustro
niuPolanie, w którym kiedyś
znajdowała się turbina wodna.
Stwierdzono bałagan w całej po
sesji.
20.4. — Kontrola
wspólnie
z Wydziałem Ochrony Środowis
ka dzielnicy Jaszowiec.
20.4. — Na ul. 3 Maja zatrzyma
no dwóch pijanych mężczyzn za
kłócających spokój.
21.4. — Ustalono osobę odpo
wiedzialną za zanieczyszczenie te
renu wokół kontenerów surow
ców wtórnych. Sprawcę wezwano
na komendę.

18.4.95 r.
Około godz. 12.00 na ul. 3 Maja
kierowca samochodu VW golf nie
zachował należytej ostrożności
i najechał na tył prawidłowo jadą
cego przed nim fiata 126p. Kiero
wca fiata doznał wstrząsu mózgu
i został przewieziony do szpitala.
Kierowcy obu samochodów trze
źwi.
20.4.95 r.
O godz. 20.20 na ul. Partyzantów
zatrzymano nietrzeźwego rowe
rzystę. Wynik badania alkomet
rem — 2,44. Nałożono mandat
karny.
21.4.95 r.
O godz. 7.00 powiadomiono Poli
cję o włamaniu do Zajazdu przy
ul. Katowickiej w Nierodzimiu.
Nieznani sprawcy po zerwaniu
kłódek, wybiciu szyby i pokona
niu krat, skradli wódkę, wino i pa
pierosy o wartości 800 zł.
21.4.95 r.
0 godz. 9.35 na ul. Konopnickiej
kierowca samochodu fiat 126p nie
zachował bezpiecznej odległości
1 uderzył w tył samochodu
cinąuecento. Sprawcę ukarano
mandatem karnym w wysokości
20 zł.
22.4.95 r.
O godz. 0.30 krewki mężczyzna
po spożyciu sporych ilości alko
holu wywołał awanturę domową.
Wynik badania alkometrem 3,29
prom. Sprawcę przewieziono do
wytrzeźwienia do aresztu w Cie
szynie.
22/23.4. — Kontrola
terenów
zielonych i nabrzeży Wisły. Uka
rano 2 kierowców za parkowanie
na wale ochronnym rzeki.
24.4. — Interwencja w sprawie
zaśmiecania terenu za pawilonem
handlowym przy ul. 9 Listopada.
Sprawców wezwano na komendę.
24.4. — Interwencja na ul. Mic
kiewicza z powodu nie zaasfal
towania drogi po wcześniejszych
przekopach.
24.4. — Ponowna interwencja
w sprawie zanieczyszczenia ul.
Szpitalnej. Nakazano dokładne
posprzątanie drogi.
25.4. — Kontrola porządkowa
wzdłuż ul. Skoczowskiej. Interwe
niowano w 7 przypadkach.
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Wstęgę przecięli: W. Guglas i F. Korcz.

Fot. W. Suchta

(dokończenie ze str. 1)
Wcześniej dyplomy ministra Jacka Żochowskiego otrzymała załoga
Uzdrowiska Ustroń, Karol Grzybowski, Emil Fober, Zygmunt Białas
i Tadeusz Solecki. Specjalny tytuł „Inwestora doskonałego" K. Grzybo
wskiemu nadali projektanci Zawodzia Henryk Buszko i Aleksander
Franta.
— W dużych basenach ćwiczyć będzie mogło po 15 osób jednorazowo. Po
południu udostępnimy baseny dzieciom i młodzieży a także mieszkańcom
i gościom Ustronia — mówi dyr. Emil Fober. — Obok zagospodarowuje
my pomieszczenia pod odnowę biologiczną. Będą siłownie i inne urządze
nia, poniżej kawiarnia i pijalnia zióŁ Jako że nas nie stać na budowę domu
zdrojowego, chcemy by jego funkcje pełniło skrzydło południowe Zakładu
Przyrodoleczniczego. Myślimy o sali widowiskowej na 250 osób i kilku
salach konferencyjnych z małą kawiarenką.
W sumie Zakład Przyrodoleczniczy to 87.000 m 3 kubatury i 5600
zabiegów dziennie. Wszyscy podkreślają, że sukcesem jest wykorzys
tanie własnej solanki z otworów wywierconych w 1972 i 1978 r. na
głębokość 1837 i 1754m. Największym problemem było odprowadzenie
i utylizacja solanek po zabiegach. Kilkakrotnie już pisaliśmy o pioniers
kiej metodzie zatłaczania solanek pod ziemię na głębokość 1700 m.
Przypomnijmy jedynie, że dziennie zatłacza się 6580 m3 solanki
pozabiegowej. Solanka w tej ilości to odpowiednik 3 ton soli dziennie.
Odprowadzając ją do rzeki Wisły, w niedługim czasie zamieniono by
zbiornik w Goczałkowicach w słone jezioro. Obecnie kuracjusze już
mogą korzystać z kąpieli solankowych.
— W 1974 roku geolodzy stwierdzili, że zatłaczanie solanki w Ustroniu
jest niemożliwe — mówi E. Fober. — My zaryzykowaliśmy taką metodę
przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Największym
problemem było przekonanie Ministerstwa Ochrony Środowiska, że
można coś zrobić po raz pierwszy w kraju, że wprowadzana do ziemi
solanka jest czystsza od wody pitnej.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Jak już informowaliśmy, 20 marca zastępca burmistrza T. Duda
spotkał się z organizatorami festiwalu „Gaudę Fest", który od
będzie się od 6 do 9 lipca. Festiwal przygotowuje Stowarzyszenie
„Gaudę Fest", którego prezesem jest ks. Edward Nalepa. Patronat
nad imprezą sprawuje miasto Ustroń. Na spotkaniu uzgodniono
wstępne ustalenia dotyczące festiwalu.
Pola namiotowe postanowiono założyć tam, gdzie są odpowied
nie warunki sanitarne. Noclegi na nich będą płatne, a pola
umiejscowiono w Ustroniu Jaszowcu, na stadionie Kuźni Ustroń
oraz na campingu „Jonidło" w Wiśle. W poprzednich latach wiele
osób rezygnowało z odbywających się później imprez, gdyż nie
miały czym wrócić do domu. Dlatego organizatorom podsunięto
pomysł wynajęcia prywatnych autokarów, które po skończonych
imprezach rozwoziłyby uczestników do Wisły, Skoczowa i Cieszy
na. Zezwolono Stowarzyszeniu na handel na terenie amfiteatru,
Parku Kuracyjnego i pól namiotowych. Organizatorzy festiwalu
zobowiązani są do pokrycia kosztów energii elektrycznej, wody
i ścieków, wywozu śmieci oraz rozmów telefonicznych. Aby nie
dopuścić do totalnego bałaganu i zanieczyszczenia miasta, śmieci
będą wywożone na bieżąco, a po każdym dniu koncertowym
nastąpi generalne sprzątanie, odbywające się w godz. od 24.00 do
5.00 rano.
Wiele było w zeszłym roku kontrowersji dotyczących czasu
trwania koncertów, nierzadko kończących się grubo po północy,
a także ich nieodpowiedniego nagłośnienia. Nie pozwalało to spać
okolicznym mieszkańcom. Aby temu zapobiec, w tym roku ustalo
no czas trwania koncertów do godz. 23.00. Po godzinie 22.00
program będzie niezbyt głośny. Wszystko może przeciągnąć się do
godz. 24.00, gdyż ostatnią godzinę przeznaczono na bisy. Zrezyg
nowano z zespołów, grających najróżniejsze odmiany głośnej
muzyki młodzieżowej, która w swoich założeniach ma niewiele
wspólnego z twórczością religijną.
20.03. burmistrz miasta wystosował pismo do komendanta
Wojewódzkiego Policji w BielskuBiałej nadinspektora Jana Mich
ny z prośbą o zapewnienie odpowiedniej liczby policjantów.
Zgłosiła się także Agencja Ochrony Osób i Mienia „Profespol"
proponująca swe usługi. Co do tej ostatniej, to decyzję muszą
podjąć organizatorzy. Zaproponowano zakaz sprzedaży alkoholu
w czasie trwania imprezy. Sprawę tę rozpatrzy Zarząd Miasta.
Stowarzyszenie „Gaudę Fest" zwróciło się z prośbą o wypożycze
nie fortepianu z Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa. Nie zgodzono się
na to, ponieważ dwa lata temu fortepian podczas wynoszenia go
z budynku muzeum i transportu do amfiteatru został znacznie
uszkodzony.
Łukasz Matuszka

25
kwietnia
dwóch
uczniów jednej z ustrońskich
p o d s t a w ó w e k , o k o ł o godz.
16.00 d e m o n s t r o w a ł o swoje
artystyczne
możliwości,
upiększając tylną ścianę P r a 
żakówki malowidłami i na
pisami, w y k o n a n y m i f a r b ą
w sprayu. Jeden z p r z e c h o d 
niów zawiadomił o p o w y 
ższym fakcie Straż M i e j s k ą .
U d a ł o się ustalić personalia
tylko j e d n e g o z artystów.
Z rodzicami c h ł o p a k a prze
p r o w a d z n o rozmowę, p o d 
czas której n a k a z a n o o d n o 
wienie elewacji b u d y n k u d o
k o ń c a kwietnia. Sztuka ko
sztuje, a nieświadomi geniu
szu swej pociechy rodzice
stali się jej mecenasami.
(mat)

Pamiątkową tablicę „W hoł
dzie żołnierzom Armii Krajowej
i ludziom niosącym pomoc więź
niom" odsłonięto 22 kwietnia pod
blokiem XV byłego obozu
w Oświęcimiu. Z inicjatywą
uczczenia pamięci więźniów obo
zu wystąpili członkowie cieszyńs
kiego koła Światowego Związku
Żołnierzy
Armii
Krajowej.
W uroczystościach wziął udział
wojewoda bielski Marek Tromb
ski, biskup Tadeusz Rakoczy i po
nad tysiąc żołnierzy AK w tym
kombatanci z Ustronia z preze
sem ŚZŻ AK Bolesławem Szcze
paniukiem. Nasze miasto repreze
ntowali także przewodniczący
RM Franciszek Korcz i burmistrz
Tadeusz Duda. Wśród 70 po
cztów znalazł się też sztandar
ustrońskiego koła ŚZŻ AK.

Zachęcamy ZAKŁADY PRACY, ORGANIZACJE, INSTYTUCJE
i OSOBY PRYWATNE do udziału w uroczystościach z okazji
50rocznicyZAKOŃCZENIA H WOJNY ŚWIATOWEJ. UCZCIJ
MY PAMIĘĆ I HEROIZM TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY
PRZYCZYNILI SIĘ DO OSTATECZNEGO ZWYCIĘSTWA.
URZĄD MIEJSKI w USTRONIU

Od 19 do 22 kwietnia w Ośrodku Postępu Technicznego przy
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywały się Międzynarodowe
Targi „Inter Eco 95". Wybrali się na nie przedstawiciele Wydziału
Ochrony Środowiska UM. Na wystawie prezentowano najnowsze
osiągnięcia z zakresu urządzeń chroniących nasze środowisko. Był
sprzęt i środki biochemiczne, przydatne zarówno prywatnym osobom,
jak i dużym przedsiębiorstwom. Zdaniem pracowników UM, w ubieg
łym roku targi cieszyły się większym zainteresowaniem wystawców
i potencjonalnych klientów.
(mat)

Na odbywających się od
2123 kwietnia w BielskuBia
łej Międzynarodowych Tar
gach Turystycznych swe włas
ne stosko miał Ustroń. Or
ganizacją prezentacji naszego
miasta zajął się Urząd Miejski
przy wsparciu Centralnej In
formacji i Recepcji. Więk
szość stoisk miast na Targach
opłacały gminy, gdyż bardzo
niewielu przedsiębiorców za
jmujących się turystyką stać
na odrębną prezentację. Po
dobnie w Ustroniu 20 min zł
wydatków związanych z eks
pozycją pokryte zostało z kasy
miejskiej. M i m o to tylko M u f 
lon, Orlik, Narcyz, Rosomak,
Mazowsze, Ondraszek, Kole
jarz, Przodownik, A n n a i So
kół zdecydowały się przedsta
wić swą ofertę. Różnorodną
propozycję, od soli mineralnej
po warunki leczenia poza skie
rowaniami, przedstawiło PP
„Uzdrowisko U s t r o ń " . Roz
mowy prowadzono głównie
z przedstawicielami biur po
dróży, zaś zwiedzający Targi
najbardziej interesowała moż
liwość weekendowego wypo
czynku w naszym mieście.
Ustrońskie stoisko odwiedzili
też: wiceprezes Urzędu Kul

tury Fizycznej i Turystyki
Czesław Jermanowski z dora
dcą d o spraw ekonomicznych
Tadeuszem Burzyńskim, dyre
ktor Biura Promocji Urzędu
Wojewódzkiego
w
Biels
kuBiałej Grzegorz Janik i wi
doczna na zdjęciu w rozmowie
ze Zdzisławem Pokornym miss
Polonia'94 Jadwiga Flank.
Atrakcją Targów była tablica
świetlna, która już niedługo
stanie w centrum Ustronia.
Prezentowane na niej będą ak
tualne informacje o wolnych
miejscach w pensjonatach, ho
telach i domach wczasowych.
(ws)

Fot. W. Suchta

Już 20 kwietnia ustrońskie szkoły rozpoczęły sprzątanie miasta
z okazji Dnia Ziemi. Do 26 kwietnia zebrano 22 m3 śmieci i ponad 200 kg
złomu. Wszystkie „podstawówki" biorą udział w II Miejskim Konkur
sie Ekologicznym, składającym się z trzech etapów. Pierwszym było
sprzątanie, drugi to zorganizowanie wystawy ekologicznej w Muzeum.
Etap finałowy odbędzie się 19 maja w SP1, gdzie pięcioosobowe zespoły
wykażą się wiedzą ekologiczną.
Uczniowie SP1 zbierali śmieci w Parku przy ul. Partyzantów. Oprócz
sprzątania umyto pomnik Partyzantów. Następnie porządkowano Park
Kuracyjny, Bulwar Nadwiślański od basenu kąpielowego do stacji
CPN, ul. Gałczyńskiego, Bładniczkę oraz tereny wokół własnej szkoły.
Przy okazji wspólnie z rodzicami wyremontowano boiska szkolne.
Posadzono też 100 drzewek podarowanych przez Nadleśnictwo Ustroń.
Dobrze zorganizowana została także akcja propagująca ochronę środo
wiska naturalnego. Nie zabrakło dużych plakatów ekologicznych
wiszących na budynku szkoły.
Bulwary Nadwiślańskie od Lipowca do Centrum sprzątały z wy
chowawcami klasy czwarte SP2. Nie zapomniano o terenie wokół
szkoły.
SP3 w Polanie zajęła się ul. Polańską, potokiem Jaszowiec, brzegiem
Wisły oraz terenami obok szkoły w Dobce i parkingu w Jaszowcu.
Szkoła ta oprócz konkursu zorganizowanego przez UM bierze udział
w konkursie Ligi Ochrony Przyrody.
Szkoła w Lipowcu 29 kwietnia sprzątała Lipowski Potok, rejon
wokół szkoły oraz ul. Lipowską w okolicach przystanku autobusowego.
Lasek przy moście na ul. Lipowskiej, wał wiślany, tereny wokół
budynku szkolnego — tym zajęli się uczniowie SP6 w Ustroniu
Nierodzimiu.
O sprzątaniu nie zapomniały także szkoły średnie. Ponad 50 uczniów
dwóch klas Zespołu Szkół Technicznych sprzątało dolinę Gościrado
wiec. Robiono to solidnie, czego dowodem 40 worków śmieci. Na razie
nie sprzątała filia Kopernika, jednak jak nas zapewniono, nie zapom
niano o tym.
Niestety akcja nie spotkała się z żadnym lub prawie żadnym
oddźwiękiem wśród mieszkańców miasta. Do wydziału Ochrony Środo
wiska zgłosili się tylko przedstawiciele DW Złocień, którzy wysprzątali
tereny okolic swojego domu. Reszta ustroniaków nie zareagowała.
Łukasz Matuszka

Urząd Miejski dziękuje dyr.
Zdzisławowi Pokornemu ze
Szpitala Uzdrowiskowego
i Grażynie Słotwińskiej z pe
nsjonatu „Przodownik" za
szczególną pomoc w obsłu
dze stoiska. Dziękujemy
także firmom „ M o k a t e " ,
„Ustronianka",
„Pablo",
kwiaciarni
„Orchidea"
i Karolowi Kubali za nieod
płatne przekazanie swoich
produktów oraz za wykona
nie i udostępnienie materia
łów dla prezentacji miasta.
Długo będę czekał na odbiór?

Fot. W. Suchta
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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 Andrzeja Mleczko — czynna do 20.5.1995 r.
— Wystawa instrumentów muz. Ferdynanda Suchego
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.
Pierwsze wiosenne opalanie nr 2.

Ogłoszenia drobne

Estrada Ludowa „Czantoria"

Fot W. Suchta

próby we wtorki godz. 17.30—20.00 w SP2

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 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 bibliofilskich.
Stała prezentacja prac Grupy Ustrońskich Twórców „BRZ3MY"
w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7. (tel. 542653)

Znakowanie samochodów. Po
niedziałek,
środa,
piątek
12.00—17.00. Ustroń, Osiedle
„Goje", ul. Stalmacha 7. Tel.
542611.

Galeria na Gojach — B. i K. Heczko

Antykwariat
„Tomar"
kupi
— sprzeda — weźmie w komis
stare przedmioty: szkło, porcela
nę, obrazy, biżuterię, broń, zega
ry, monety itp. Ustroń, ul. 9 Lis
topada 5e. Tel. 542532 do 15.00,
542900 od 19.00. Wycena i przy
jmowanie przedmiotów od ponie
działku do piątku w godzinach od
6.00 do 17.00.

Ustroń, ul. Błaszczyka 19 — czynna codziennie

OGRÓD ZIMOWY GCR „REPTY"
Szpital Promujący Zdrowie
— Koncerty z cyklu „Muzyka dla serca"
9.5.1995 r. godz. 1830 — Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń" pod
kierownictwem Ewy BocekOrzyszek. W programie pieśni regionalne
i patriotyczne.
11.5.1995 r. godz. 1830 — Koncert studentów Akademii Muzycznej
w Katowicach. Trio fortepianowe i gitara. W programie utwory
klasyczne i popularne.
— Galeryjka kawiarniana.

Projekty i nadzory budowlane i in
stalacyjne. Nowoczesne bczhydro
forowe pompy głębinowe. PRO
INBUD Ustroń, Myśliwska 1.
Tel/fax 542581

CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA
udziela informacji turystycznokulturalnych
czynna: 8.15—17.00 w soboty 8.15—15.00
Ustroń, Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
Sklep Tiktakon Ustroń, ul. 9 Lis
topada 3d oferuje: duży wybór
aparatów telefonicznych ze świa
dectwem homologacji Ministerst
wa Łączności.
Zakład szklarskoszlifierski — pe
łen zakres usług, ramowanie ob
razów i grafik, lustra importowa
ne, siatki w ramkach przeciw owa
dom. Ustroń, ul. 3 Maja 44. Tel.
542800.

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.
Części Skoda 100 — sprzedam.
Ustroń, ul. Źródlana 151/2. Wie
czorem.
Nieruchomości, parcele: obrót
i wycena. PROINBUD Ustroń,
Myśliwska
1.
Telefon/fax
542581

83.1995 r. (poniedziałek)
godz. 12.00 Złożenie kwiatów przez Społeczeństwo Ustronia z okazji
zakończenia II Wojny Światowej pod Pomnikiem Pamięci
Narodowej — Rynek
godz. 16.00 Złożenie kwiatów — pomnik przy ul. Partyzantów
godz. 16.15 Wieczornica z okazji zakończenia II Wojny Światowej
— Szkoła Podstawowa nr 1
godz. 17.40 Odsłonięcie Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej
(cmentarz katolicki)
godz. 18.00 Msza św. Kościół Katolicki św. Klemensa

Sport
?

63.1995 r. sobota,
godz. 9.30
godz. 11.00
73.1995 r.
niedziela,
godz. 17.00

"m

Mecz piłki nożnej:
Trampkarze Kuźnia Ustroń — Góral Żywiec
Juniorzy
Kuźnia Ustroń — Góral Żywiec
Mecz piłki nożnej o mistrzostwo A klasy
Kuźnia Ustroń — Piast II Cieszyn

UWAGA! D o m y wczasowe, hotele itp.: afisze — p r o g r a m y
imprez o d b i e r a ć m o ż n a bezpłatnie w C e n t r a l n e j I n f o r m a c j i
i Recepcji — R y n e k 7

Pierwsze wiosenne opalanie nr 3.
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Fot W. Suchta

24 kwietnia odbył się I Marszobieg na Kozią Górę w ramach
cyklu „Zdobyć Mount Everest". Wystartowało w sumie 65 uczest
ników, starających się jak najszybciej wbiec na wysokość 683
m npm. Przewyższenie startu i mety wyniosło 283 m, a cała trasa
liczyła prawie 3 km. Na zawody przybyli posłowie Unii Wolności:

NA KOZIĄ

Fot. F. Bojda
Pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom", 21 kwietnia
odbyły się w OSP Nierodzim eliminacje miejskie Ogólnopols
kiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież startowała
w dwóch grupach wiekowych — 1215 lat (14 osób) i 1619 lat (5
osób).
Po części pisemnej, w której uczestnicy musieli wykazać się
podstawową wiedzą w zakresie prewencji przeciwpożarowej
o ostatecznych wynikach zdecydowała dogrywka ustna. I tak
w grupie młodszej:
(SP6, 23 pkt)
1. miejsce — Samuel Grabiec
2. miejsce — Wacław Godycki
(SP6, 21 pkt)
3. miejsce — Janusz Starzyk
(SP3, 14 pkt)
(SP5, 12 pkt)
4. miejsce — Monika Pasterna
5. miejsce — Tomasz Cieślar
(SP3, 9 pkt)
W grupie starszej:
1. miejsce — Krzysztof Gajdzica (OSP Polana, 23 pkt)
2. miejsce — Leszek Starzyk
(OSP Polana, 18 pkt)
3. miejsce — Tadeusz Kołder
(OSP Lipowiec, 16 pkt)
4. miejsce — Michał Podżorski (OSP Polana, 11 pkt)
5. miejsce — Katarzyna Heller (OSP Lipowiec, 8 pkt)
Aspirant Jan Szczuka z Jednostki RatowniczoGaśniczej
w UstroniuPolanie przewodniczył komisji sędziowskiej, pracu
jącej w składzie — K . Małysz, P. Dustor, J. Balcar i M .
Grzesiok. Wszyscy zawodnicy otrzymali cenne nagrody ufun
dowane przez Urząd Miejski w Ustroniu, a drużyna SP6
Nierodzim p o raz drugi reprezentować będzie w maju nasze
miasto na szczeblu wojewódzkim Turnieju.
Franciszek Bojda

GÓRĘ

Grażyna Staniszewska i Grzegorz Figura. O godz 10.00 wystar
towały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zaś punktualnie
o 10.30 nastąpił start do biegu głównego. Wielokrotna mistrzyni
Polski w biegach długodystansowych — Aniela Nikiel z Piasta
Cieszyn bez problemów zwyciężyła z wynikiem 15 min. i 6 sek.
Jedyna ustronianka Danuta Kondziołka przybyła na metę w czasie
26 min. Wśród mężczyzn zwyciężył Sławomir Kurto z „KS Sprint"
(13 min. 44 sek.). Najlepszy z siedmiu startujących ustroniaków
Andrzej Pilch zjawił się na mecie jako 12 z czasem prawie trzy
minuty gorszym od zwycięzcy. 13 miejsce zajął Mirosław Stec z TRS
„Siła" Ustroń, ustępując swemu koledze o 23 sekundy. Po czterech
dotychczas rozegranych marszobiegach (Czantoria, Babia Góra,
Skrzyczne, Kozia Góra) prowadzi Stanisław Orlicki z Rudz k. Za
tora. Na wysokich lokatach znajdują się ustroniacy: Mirosław Stec
z TRS „Siła" jest trzeci, a Andrzej Pilch czwarty. Następne zawody
tego cyklu to marszobieg na Równicę, który odbędzie się 21 maja.
(mat)
Dr Zbigniew Główka i burmistrz
Kazimierz Hanus zapraszają na
ustroński Rynek, gdzie dnia 06
maja '95 o godz 14.00 zostanie
oddana do użytku AUTOMA
TYCZNA KOMPUTEROWA
TABLICA INFORMACYJNA
O WOLNYCH MIEJSCACH
NOCLEGOWYCH.

Z okazji D n i a Dziecka
w dniu 31 m a j a 1995 o godz
14.00 w amfiteatrze odbę
dzie się k o n c e r t Majki J e 
żowskiej. Bilety wstępu
w cenie 4 zł d o nabycia
w Zakładowym
Domu
Kultury
„Kuźnik"
w
Ustroniu.
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Roztomili ustróniocy

Fot. W. Suchta

Już p o raz czwarty sezon biegowy w Ustroniu rozpoczęto
Srebrną Milą Burmistrza n a Bulwarach Nadwiślańskich. N a
dystansie 1.609 m w y s t a r t o w a ł o łącznie 26 z a w o d n i k ó w
i 5 zawodniczek. W biegu kobiet bezkonkurencyjną była nasza
najlepsza biegaczka Aniela Nikiel z Piasta Cieszyn, k t ó r a
pobiła rekord trasy w czasie 4 m i n u t y 32 sekundy. Poprzedni
rekord należał d o J a n i n y Malskiej z K ł o s a Olkusz i wynosił
4 m i n u t y 48 s e k u n d . D r u g i e miejsce zajęła Agnieszka K u r t o
z BielskaBiałej i A n i a Stanieczek z G o l e s z o w a w czasie 6 m i n
50 sek, trzecia była D a n u t a K o n d z i o ł k a z T R S „Siła" U s t r o ń
w czasie 8 m i n 48 sek. W k o n k u r e n c j i mężczyzn p o d nieobec
ność A n d r z e j a Ł u k a s i a k a , k t ó r y tradycyjnie wygrywał milę
w Ustroniu, zwyciężył T o m a s z Librowski z Goleszowa w cza
sie 4 m i n 18 sek. W g r u p a c h wiekowych zwyciężyli: T o m a s z
Węglorz z Cieszyna w czasie 4 m i n 22 sek, T o m a s z Librowski
z Goleszowa 4 m i n 18 sek, M a g i e r a J a n u s z z Wodzisławia
Śląskiego 4 m i n 49 sek, Zbigniew P t a k z BielskaBiałej 6 min,
Franciszek P a s t e r n y z U s t r o n i a 6 m i n 33 sek i Adamczyk J a n
6 m i n 5 sek.
Odbyły się także biegi dla n a j m ł o d s z y c h n a dystansach od
40 m d o 100 m oraz biegi dla młodzieży szkolnej n a dystansach
4 0 0 m i 8 0 0 m . N a s t ę p n a 4 . Z ł o t a Mila Burmistrza odbędzie się
3 czerwca br. w godzinach od 9.00 d o 13.00 w Alei Legionów
w Ustroniu.
Andrzej G e o r g
POZIOMO: 1) pokrycie dachowe 4) autor „Anielki" 6)
„problem" w desce 8) bydlęcy język 9) zagranie w siatkówce 10)
przesadny elegancik 11) domek na wsi 12) taniec śląski 13)
oszust karciany 14) Edward dla bliskich 15) chodzą za ludźmi
16) amerykańskie województwo 17) jama, dziura 18) materiał
żałobny 19) składnik powietrza 20) wokół obrazu
PIONOWO: 1) dodatek do barszczu 2) mierzy czas postoju na
parkingu 3) trasa turystyczna 4) głowa państwa 5) żartobliwy
dialog 6) rodzaj ciasta 7) instrument uliczny 11) podatek
królewski 13) cierpnie na człowieku
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań mija 20 bm.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 14
PRIMA APRILIS
Nagrodę 100.000 zł (starych) otrzymuje w drodze losowania
RUDOLF PRZECZEK z Ustronia, ul. Ogrodowa 14. Za
praszamy do redakcji.

GAZETA
USTROŃSKA

Wystowcie se, ludeczkowie złoci, jako chłop ze synkym wyrafi
czyli mojóm kamratke Helynke napiyrszego maja. A wszycko skyrs
tego, że óna za mało gazet czy to. Na drugi dziyń, we wtorek, była
u mie z wajcami, tóż mi to wszycko połopowiadała.
— Wczora, piyrszego maja, stowóm rano z łóżka — łopowiado
Helynka — atu widzym, że mój panoczek łobłyko ancug odświynta
i kansi sie rychtuje. Nasz synek też już je lobleczóny i woło:
,/namulko, dejcie hónym jaki śniodani, bo sie nóm śpiycho!"
— Na każ sie też wybiyrocie? — pyto sie ich Helynka.
— Dyć wiycie, mamulko, kaj sie chodzi na piyrszego maja—śmieje
sie chłapiec.
— Co też łopowiodosz, Lojzku, dyć już pore roków nigdzi na
piyrszego maja nie kazujóm chodzić — prawi Helynka.
— Nó, wiycie, mamulko, nikiedy rozmaicie przidzie. Tym razym
muszymy iść. Jakbyście se przeczytali ..Ustróńskóm", to byście
wiedzieli, o co sie to rozchodzi — odpowiado ze śmiechym Lojzek.
Jak jyny chłop ze synkym dwiyrze zawrzili za sobóm — łopowio
do mi dalij Helynka — jo hónym bierym ,,Ustróńskóm" i chladóm,
kaj też to pisze o tej paradzie na piyrszego maja. W kóńcu żech na
ostatnij stronie naszła, że sie to rozchodzi o tyn, wiycie, Ogólnopol
ski Bieg Przełajowy, kiery sie mioł zaczóńć o dziesióntej spod
basynu. Zaroz żech sie kapła, czymu chłop ze synkym brali ze
sobóm do torby szportowóm łoblyczke. Hónym żech sie łoblykła
i poszłach nad Wisłę sie podziwać, kiery też bydzie piyrszy w tych
wyścigach.
Nó, nie powiym — śmieje sie Helynka — mój panoczek sie doś
porzóndnie sfuczoł, bo to przeca trzeja było przelecieć aż siedymnos
kilometrów. Downij to na piyrszego maja nie trzeja było tak gónić,
a jeszcze muzyka przi tym grała, to sie lepij szło. Ale jakosi tyn mój
ślubny do mety przilecioł, chocioż daleko mu było do piyrszego
miejsca. Za to nasz Lojzek był jedyn z piyrszych, bo mo wprawę
w góniyniu: jeździ do szkoły autobusym i każdy dziyń musi
dolatować doprzistanku, bo dycki wyndzie na łostatnióm chwile. Po
tych wyścigach poszli my se społym na lody, a potym pumalutku
szpacyrkym szli my ku chałupie —skończyła łopowiadać Helynka.
Tóż widzicie, że dobre to je z tymi świyntami w maju. Aspóń
człowiek może sie kajprzynś po świeżym lufcie, spoczónćse abo kaj
pojechać. Dobrze, że też nima w modzie, coby przez ty świynta robić
gościny. Jak by my sie tak co miesióncfutrowali, to by my sie isto od
sadła nie uniyśli. Na dyć trzeja dbać o zdrowi.
Hanka z Manhatanu
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