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POPRAWNY UKŁAD
R o z m o w a z Franciszkiem Korczem,
p r z e w o d n i c z ą c y m Rady M i e j s k i e j .
Jak ocenia pan rok pracy obecnej Rady Miejskiej?
Kadencję obecnej Rady trudno już teraz oceniać dlatego, że
w 1994 roku realizowaliśmy tematy przyjęte w poprzedniej
kadencji. Ubiegły rok zakończyliśmy pozytywnie. Po stronie
dochodów była niewielka nadwyżka, p o stronie wydatków
niewielka oszczędność. M a m y opracowany program działania,
jednak o realizacji tegorocznego planu lepiej nam będzie mówić
po upływie roku.
Czy mógłby pan porównać Radę poprzednią z obecną?
Trzeba nadmienić, że w obecnej Radzie zasiada 10 radnych
z ubiegłej kadencji, mają więc jakieś doświadczenie. Radni
wybrani w 1990 r. dużo czasu poświęcali n a wciąganie się
w działalność samorządową. Było to dla wszystkich nowością.
Obecnie część radnych m a to już za sobą, a 14 nowych radnych
na pewno jest doświadczonymi działaczami. T r u d n o porów
nywać bezpośrednio kadencje, mówić kto jest lepszy, a kto
gorszy. Myślę, że każdy, kto się podejmuje takiej działalności
daje z siebie maksimum, chce wnieść jak najwięcej, co nie zawsze
się udaje, bo jest to uzależnione od finansów.
A jakie są finanse miasta?
Budżet tegoroczny wzrósł o 17% i określa się wielkością ok. 70
mld złotych (wszystkie kwoty w tej rozmowie podajemy w sta
rych złotych).
Ile z tej kwoty przeznaczono na inwestycje?
Inwestycje służą rozwojowi miasta i w tegorocznym planie
wahają się w granicach ok. 14 mld na co głównie składa się 5,2
mld z budżetu miasta, 4 mld z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, 3 mld kredytów i pożyczek. Finansujemy z tego
kolektor SkoczówUstroń, kolektor UstrońPolana, kolektor
UstrońPoniwiec oraz realizację ujęcia wody i sieć wodociągową
w Poniwcu. D o d a m , że liczymy tu na częściowe umorzenie
kredytów. Ważną pozycją jest również rozbudowa szkoły nr 1.
Chcemy, by dobudowywane skrzydło zostało zamknięte w sta
nie surowym jeszcze w tym roku. Uzależnione jest to jednak od
wyegzekwowania 1 mld zł, z którym zalega nam Kuratorium
Oświaty z roku 1994. N a razie nie możemy się dogadać.
Kuratorium nie wycofuje się z tej inwestycji, ale wyłącznie
obiecanki mogą się tak skończyć, że nam rok ucieknie. Ważną
pozycją inwestycyjną jest także Dom Pomocy Społecznej.
Oczekiwania mieszkańców na pewno są takie aby jak najszyb
ciej zakończyć tęinwestycjęi o d d a ć d o użytku. Niestety wymaga
to dużych nakładów, tak aby był to rzeczywiście nowoczesny
obiekt. Oczekujemy na pieniądze z Wojewódzkiego Komitetu
Pomocy Społecznej. Według mojej oceny obiekt ten zostanie
zakończony w przyszłym roku.
Część inwestycji przeszła z ubiegłej kadencji, są też oczekiwania
mieszkańców, że powstaną nowe. Jak RM stara się z tym uporać?
Są silne naciski na rozpoczynanie nowych inwestycji jak przy
kładowo rozpoczęcie budowy przedszkola w Polanie czy drogi
(dokończenie na str 2)

iot.: W. Suchla

TRZYNASTA SESJA
W piątek 26 m a j a na XIII sesji zebrała się R a d a Miejska
Uzdrowiska Ustroń. Obrady prowadził przewodniczący RM
Franciszek Korcz.
(ciąg dalszy na str. 4)
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POPRAWIMY UKŁAD
(dokończenie ze str 1)
w tej dzielnicy na cmentarz komunalny. Niestety nie
ma możliwości spełnienia tych żądań. Już radni poprzedniej
kadencji zdecydowali, że nie należy rozpoczynać nowych
inwestycji dopóki nie zostaną ukończone inwestycje kontynuo
wane. Radni w tym roku bardzo pilnie chcieli rozwiązać
problemy komunikacyjne w centrum tak, by wyjazd z ul. Brody
nie przebiegał koło postoju taksówek, ale bezpośrednio d o
głównej drogi. Po analizie temat ten niestety przesunęliśmy na
później.
Jak wyglądają wydatki na bieżące utrzymanie miasta?
Większość pieniędzy w budżecie przeznaczona jest na utrzyma
nie funkcjonowania miasta na co dzień. Przeciętnemu miesz
kańcowi wydaje się to obojętne, a dostrzega się jedynie rzeczy
nowe. Niestety koszty bieżącego utrzymania przewyższają
wielokrotnie inwestycje. Dla przykładu wymienię koszty nie
których podstawowych działalności niezbędnych dla utrzyma
nie sprawności miasta. N a gospodarkę komunalną zapisano 22
mld 800 min i na to składa sę oczyszczanie miasta 5 mld, akcja
zimowa 1,4 mld, zieleń, oświetlenie, zakład komunalny itp.
Drugą poważną kwotą w wydatkach jest oświata i wychowanie,
na które przewidziano 9,75 mld. T u podstawową pozycją jest
utrzymanie placówek przedszkolnych. Następna pozycja to
kultura i sztuka — 3,7 mld na utrzymanie biblioteki, mu
zeum, Gazety Ustrońskiej itp. Ważną pozycją jest utrzymanie
żłobka na kwotę 1,2 mld. Opieka społeczna to 6,75 mld na
zasiłki, dopłaty d o mieszkań, p o m o c w finansowaniu Domu
Pomocy Społecznej. Ostatnią ważną pozycją jest utrzyma
nie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Sejmiku Samorzą
dowego, Urzędu Wojewódzkiego. Wymieniłem tylko waż
niejsze pozycje pomijając takie jak np. drobne świadczenia
miasta np. na OSP, sport, turystykę i wiele innych podobnych
świadczeń.
Wiele zarzutów dotyczy właśnie zbyt małych nakładów na sport
i turystykę.
Na pewno trzeba się z tym zgodzić. Kwota 250 min jest tylko
pomocą w utrzymaniu niektórych działalności. Dlatego radni
postanowili przydzielić klubowi Kuźnia Ustroń parkingi w Ry
nku i obok boiska, przystań kajakową i klub obecnie czerpie
z nich zyski na swe potrzeby. Towarzystwo Rozwoju Turystyki
założyło fundację z nadzieją pozyskania wielu osób wspomaga
jących rozwój turystyki w Ustroniu. Nie chcę być złym proro
kiem, ale może dojść d o tego, że T R T z Fundacją Rozwoju
Turystyki znajdzie tylu wspierających, że miasto będzie zwracać
się z prośbą o dofinansowanie potrzeb, na które nie będzie
pokrycia finansowego. Brzmi to obecnie żartobliwie, ale kiedyś
może być realne.
Od przyszłego roku dochodzi nowa pozycja w bieżących wydat
kach miasta — utrzymanie szkół. Jak samorząd Ustronia się do
tego przygotowuje?
Aktualnie miasto przygotowuje się od strony organizacyjnej.
Jeśli chodzi o finansowanie to samorząd liczy, że przekazanie

TO I OWO
Młodzi turyści z SP1
w Cieszynie wygrali rajd „Po
witanie wiosny", albowiem
ich grupa była najliczniejsza
spośród kilkunastu reprezen
tacji szkół z regionu cieszyńs
kiego, które stawiły się na me
cie przy schronisku na Błat
niej. Po turystycznych szla
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kach wędrowało ponad 300
osób.
*

*

*

Od września 1992 r. w Sko
czowie funkcjonuje samodzie
lny Zespół Szkół Ogólnoksz
tałcących, d o którego uczęsz
cza blisko 600 uczniów, zdo
bywających wiedzę w podsta
wówce i ogólniaku. Zespół
mieści się w dawnym budynku
OHP.
*

*

Remiza OSP Mnich jest
najbardziej okazałym budyn
kiem strażackim w gminie

szkół nie odbędzie się bez przekazania potrzebnych środków
finansowych. Pokaże to dopiero przyszłość. My ze swej strony
robimy wszystko, by przygotować się d o przejęcia i finan
sowania szkół z dniem 1.01.96 r.
Minął rok od referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali
o samoopodatkowaniu się od wywozu śmieci. Jak obecnie ocenia
pan funkcjonowanie tego podatku?
Po referendum, od 1 listopada nalicza się mieszkańcom ten
podatek. Na pewno nie wszyscy są tym zachwyceni, uważają że
to miasto powinno ponosić wszelkie opłaty w tym względzie.
Powiem tylko, że nie jest to pełna opłata za śmieci jakie każdy
mieszkaniec produkuje. Podatek można traktować j a k o pomoc
miastu w finansowaniu wywozu śmieci. O ile w tamtym roku
podatek ustalono w wysokości od 410 tys. od osoby, to
w bieżącym roku te kwoty wzrosły w granicach inflacji, mniej
więcej 25%. Ceny te staramy się utrzymać, ale wiele będzie tu
zależało od samych mieszkańców. Słyszy się, że skoro wprowa
dzono podatek to nie trzeba segregować. Jest to błąd, gdyż
śmieci wywozimy na wysypisko do Jastrzębia, gdzie od tego
roku funkcjonuje waga. Dotychczas ilość śmieci szacowano na
podstawie objętości. Aktualnie ceny systematycznie rosną
w okresie zimowym nawet 100%. Okazało się, że w koszach na
śmieci był popiół, żużel, wiosną zaś kamienie z wiosennego
sprzątania. Za to trzeba drogo płacić. T u chciałbym zaapelować
do mieszkańców, że jeśli chcemy utrzymać względnie niski
podatek za wywóz śmieci, to bezwzględnie powinna nas obo
wiązywać maksymalna segregacja.
O funkcjonowaniu miasta decyduje współpraca między
Radą Miejską i Urzędem Miejskim. Jak to faktycznie wy
gląda?
N a pewno od dobrej współpracy R M i U M dużo zależy i rzutuje
to także na oceny z zewnątrz. Moim zdaniem aktualnie ten
układ jest poprawny. Wskazuje na to ostatnie głosowanie nad
absolutorium dla Zarządu Miasta za rok 1994. Na 22 radnych
obecnych na sesji 2 radnyh było przeciw, 2 się wstrzymało a 18
było za. T a liczba mówi sama za siebie. W moim przekonaniu
dobre samopoczucie mieszkańców zależy nie tylko od władz
samorządowych, ale też od samych mieszkańców. Np. czystość
miasta, oczyszczanie ścieżek ze śniegu przed domami — ta
kich problemów nie da się do końca rozwiązać drogą admini
stracyjną.
Czy spotyka się pan z krytyką. Jak mieszkaniec może wyrazić
swą odrębną opinię?
Jeśli ktoś uważa, że ze strony władz miasta są złe pociągnięcia,
że należy coś robić inaczej, powienien skorzystać z punktu
zapytania mieszkańców, który jest w porządku obrad każdej
sesji Rady Miejskiej. Można przyjść i zapytać dlaczego tak
a nie inaczej rozwiązuje się dany problem. Serdecznie zapra
szam mieszkańców do korzystania z tej możliwości, a po
nadto mamy również własną Gazetę Ustrońską na łamach
której można się wypowiadać i podpowiadać Zarządowi Miasta
ciekawe spostrzeżenia, które wpłyną na poprawę gospodarki
w mieście.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Chybie. Z pomieszczeń korzy
stają m. in. uczniowie. Straża
ków w Mnichu jest ponad 50.
Mogą pochwalić się nowocze
snym
sprzętem
gaśni
czoratunkowym.
*

*

W Cieszynie działa kilka
salonów
samochodowych,
które oferują m. in. fiaty,
polonezy, cinąuecento i peu
goty.
*

*

12 lat istnieje Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Strumieniu.
Posiada w swych zasobach

blisko 300 mieszkań. Czynne
jest przedszkole osiedlowe.
*
Jak stwierdzili naukowcy
wody Czarnej i Białej Wisełki
są silnie zakwaszone. Posuwa
się degradacja fauny i flory
wodnej. Niemal całkowicie
zniknęły ryby. Podjęto próby
odkwaszenia rzeczek przy po
mocy dolomitu z Siewierza.
*
Cieszyński „Polifarb" osią
gnął we wrześniu ub. r. rekor
dową ilość produkcji, sięgają
cą 4 min 667 1 farb.
(nik)

30 maja na obiekcie w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu
przeprowadzono akcję ratowniczogaśniczą, zorganizowaną przez
szkołę i Jednostkę RalowniczoGaśniczą PSP w Polanie. Były to
ćwiczenia zgrywające sekcji JRG PSP z sekcjami OSP Nierodzim i OSP
Ustroń Centrum, mające na celu zapoznanie jednostek z budową
obiektu, lokalizacją pomieszczeń, występującymi zagrożeniami, sposo
bem ewakuacji oraz doskonalenie współdziałania poszczególnych sekcji
w prawdziwych działaniach ratowniczogaśniczych. Młodzież szkolna
miała okazję obserwować poczynania strażaków w akcji oraz poznać
sprzęt i wyposażenie wozów bojowych.
(Teks i foto: Franciszek Bojda)
r
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Nie udało się agencji artystycznej „TONART" zbić majątku na
ustrońskich dzieciach, a wydawało się, że będzie duża impreza w amfi
teatrze. Wcześniej na łamach GU dwukrotnie informowaliśmy o kon
cercie Majki Jeżowskiej, mającym odbyć się 31 maja o godz. 14.00
z okazji Dnia Dziecka. W całym mieście rzucały się w oczy plakaty
zachęcające do udziału w imprezie. W przygotowania włączył się ZDK
„Kuźnik". Niestety koncert nie doszedł do skutku. Jak udało się nam
dowiedzieć, sprzedano „tylko" 400 biletów w cenie 4 zł. Podobno
organizatorzy stwierdzili, że dla czterystu ustrońskich dzieci za 16
milionów starych złotych nie opłaca się przeprowadzać imprezy.
Szkoda, że po odwołaniu koncertu nie potrafili poinformować o tym
szkół. Od rana do UM dzwoniły zawiedzione dzieci, którym zrobiono
niezły prezent. Około 13.00 pojawiła się ze swoją nauczycielką grupa
z Lipowca, która dopiero tutaj dowiedziała się o tym, że koncertu
niestety nie będzie. W szkole w Nierodzimiu od rana rodzice pytali jak
można zakupić bilety na koncert. Dowiedzieliśmy się, że ponad 100
dzieci z rodzicami wybierało się do amfiteatru. Kombinatorzy — to
najłagodniejsze słowo jakim określano organizatorów, czyli powtórzmy
raz jeszcze, agencję TONART z Opola i ZDK „Kuźnik".
(mat)
tIr
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15 maja Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
nadała „Odznaki honorowe" działaczom ustrońskiego koła PKPS. 26
maja w świetlicy przy ul. Cieszyńskiej odznaki wręczono Stanisławowi
Głowackiemu, Marcie Michalik, Wandzie Raszyk, Julianowi Raszyk,
Krystynie Szewczyk, Helenie Turek i Agnieszce Trojek. Dla zebranych
tego dnia w świetlicy seniorów, wystąpił najmłodszy zespół Ustronia
— działający przy Ośrodku Pracy Pozaszkolnej „Biedroneczki".

KRONIKA POLICYJNA

ca Jastrzębia (0,79 prom.) i mie
szkańca Rudy Śląskiej (0,93
prom.).

25/26.5.95 r.
W nocy dokonano włamania do
sklepu Tekstylia i Galanteria przy
ul. Daszyńskiego. Sprawcy po wy
biciu otworu w ścianie dostali się
do środka skąd skradli koszulki
bawełniane, pidżamę i skarpety
na łączną kwotę 100 zł.

27/28.5.95 r.
W nocy z ul. Konopnickiej za
brano fiata 125. Samochód od
naleziono porzucony na ul. Wiejs
kiej w Goleszowie.

27.5.95 r.
O godz. 12.00 na skrzyżowaniu
ulic Katowickiej i Skoczowskiej
kierująca polonezem mieszkanka
Jastrzębia wymusiła pierwszeńst
wo przejazdu na prawidłowo ja
dącym ul. Katowicką nissanie
sunny. W wyniku wypadku ob
rażeń ciała doznały dwie osoby
pasażerka oraz dziecko w nis
sanie. Poszkodowanych przewie
ziono do szpitala w Cieszynie.
27/28.5.95 r.
W nocy zatrzymano dwóch nie
trzeźwych kierowców: mieszkań

STRAŻ

MIEJSKA

27.5. — Wspólna
kontrola
z Wydziałem Ochrony Środowis
ka ulic Źródlanej i Szpitalnej.
Przyczyną odprowadzanie ście
ków do potoku. Interweniowano
w trzech wypadkach, nałożono
jeden mandat karny.
25.5. — Nakazano zaprowadze
nie porządków przy „Zajeździe"
w Nierodzimiu.
25.5. — Interwencja w sprawie
prowadzenia działalności handlo
wej na Równicy bez zezwolenia.
25.5. — W trakcie kontroli nie
prawidłowo zaparkowanego VW
Golfa zatrzymano dowód rejest
racyjny i przekazano na Policję.
Dowód był nieczytelny, brakowa
ło przeglądu technicznego samo
chodu.
26.5. — Nakazano usunięcie sta
rego wraku autobusu z parkingu
przy ul. Akacjowej.
26.5. — W trakcie kontroli tar
gowiska ukarano obywatela Wie
tnamu za handel bez pozwolenia.
26.5. — Założono dwie blokady
na samochody parkujące przy ul.
Konopnickiej. Pierwszy utrudniał
ruch drogowy, a drugi nie zacho
wał należytej odległości od przejś
cia dla pieszych.

Fot. W. Suchta.

27/28.5. — Kontrola
terenów
wzdłuż rzeki Wisły od Nierodzi
mia do Polany. Ukarano dwóch

28.5.95 r.
Między godz. 9.00—13.40 spod
DW „Gwarek" na szkodę obywa
tela Niemiec skradziono samo
chód VW Golf 3 koloru czerwo
nego nr rej. WAX9643.
29/30.5.95 r.
W nocy na ul. Strażackiej zatrzy
mano nietrzeźwego kierującego
fiatem 126. Wynik badania
— 1,27 prom.
30/31.5.95 r.
W nocy zatrzymano dwóch nie
trzeźwych kierujących samocho
dami: fordem — 2,82 prom. i fia
tem 126 — 2,3 prom.
kierowców za nieprawidłowe par
kowanie.
29.5. — Podczas kontroli tar
gowiska ukarano
obywatela
Bułgarii za handel bez zezwo
lenia.
29.5. — Ukarano kierowcę, któ
ry zanieczyścił ulicę Daszyńskie
go. Powodem — złe zabezpiecze
nie przewożonego ładunku.
29.5. — Rekontrola zaleceń po
rządkowych przy ulicach Sosno
wej, Bernadki, Mickiewicza. Zale
cenia zostały wykonane.
29.5. — Na Komendę zgłosiła
się osoba odpowiedzialna za za
nieczyszczenie ul. Lipowczana.
Drogę uprzątnięto.
30.5. — Ponowna wiga lokalna
na Równicy odnośnie prowadzo
nego tam handlu.
30.5. — Zatrzymano i przewie
ziono na Policję dwóch obywateli
Rumunii nie posiadających doku
mentów.
31.5. — Nakazano zaprowadze
nie porządków wokół zakładu ta
picerskiego przy ul. Daszyńskie
go
31.5. — Nakazano
usunięcie
piasku z pasa drogowego ul. Szpi
talnej.
31.5. — Zatrzymano i przewie
ziono na Policję nietrzeźwego kie
rowcę. Wynik badania alkomet
rem — 2,82 prom.
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TRZYNASTA SESJA
(ciąg dalszy ze str. 1)
Jak zwykle jednym z pierwszych punktów obrad sesji RM były
zapytania mieszkańców. Andrzej Georg zaprosił radnych na im
prezy odbywające się w naszym mieście. Chodziło o coroczne
„Dzieci dzieciom —dzieci rodzicom", a także szereg innych, takich
jak „4 Złota Mila Burmistrza" i przede wszystkim „Marsz Wolno
ści". Krzysztof Mrózek prosił o wyjaśnienie kłopotów spotykają
cych go w Wydziale TechnicznoInwestycyjnym UM. Pytał o to, jak
długo można czekać na odpowiedź z UM. Do 12 maja nie otrzymał
odpowiedzi na pismo z 7 kwietnia. Kiedy 12 maja orientował się
w Wydziale TI poinformowano go, iż pismo zostało już wysłane. 16
maja otrzymał je z datownikiem z 12 maja, lecz w piśmie nie
udzielono odpowiedzi. Zapytał również, czy prawo budowlane jest
w naszym mieście dla wszystkich jednakowe, gdyż odnosi wrażenie,
że niektóre osoby są traktowane inaczej. Poskarżył się także na
bezczelność i arogancję pracowników Wydziału TI, a także na ich
niekompetencję. Odpowiadając burmistrz Kazimierz Hanus stwier
dził, iż UM powinien odpowiedzieć na pismo w ciągu 30 dni i na
razie nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego zostało wysłane tak
późno. Nie udzielił odpowiedzi na jego zdaniem „retoryczne
pytania", czekając na bardziej konkretne. Burmistrz prosił, aby K.
Mrózek nie wypowiadał się na temat kompetencji pracowników.
Zapewnił, że w przypadku stwierdzenia arogancji i bezczelności
któregokolwiek z nich zostaną wyciągnięte konsekwencje. K.
Mrózek powiedział, że ma zezwolenie na budowę, lecz z powodu
braku wizji lokalnej, której się od dłuższego czasu domaga, nie może
rozpocząć prac. Jako, że sporu nie dało się rozstrzygnąć, przewod
niczący RM F. Korcz zaproponował, aby do przyszłej sesji
przygotować odpowiednie materiały. Jan Małysz chciał, aby zo
stawić w okolicy szkoły w Polanie kilka pni wyciętych wcześniej tam
topoli, robiąc tym samym ławki. F. Korcz stwierdził, iż w tej chwili
ustawiane są solidnie przymocowane ławki. J. Małysz zapropono
wał także uruchomienie lokalnej linii autobusowej w Ustroniu
z kursami do Dobki, Lipowca, Zawodzia, gdyż jak informował się
w „Transkomie", te trasy są nieopłacalne i w najbliższym czasie
kursy mogą zostać zawieszone.
— Uruchomienie komunikacji lokalnej jako Zakładu Budżetowego
wymagałoby dotacji — odpowiedział burmistrz K. Hanus — Można
jednak pomyśleć o mniejszych husach i warto się nad tym zastanowić
Burmistrz Tadeusz Duda przedstawił sprawozdanie z realizacji
Programu Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Uzdrowiska
Ustroń za rok 1994. Radni bez większych zastrzeżeń przyjęli
sprawozdanie. Na sesji większością głosów przyjęto sprawozdanie
z realizacji wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Podjęto uchwałę uprawniającą Zarząd
Miasta do nabywania nieruchomości pod drogę na ul. Leśnej. Po
długich negocjacjach zawarto porozumienie z TelekomunikacjąPo
lską SA w sprawie zamiany budynku przy ul. Słonecznej na część
pierwszego piętra budynku należącego do TP SA. Burmistrz T.
Duda poinformował, iż nie udało się dostać całego piętra, więc

Fot. W. Suchta
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Na sesji poruszono sprawę parkowania w rejonie targowiska.
Fot. W. Suchta
trzeba było pójść na kompromis i wziąść część na zasadzie
współwłasności. Swoje wątpliwości na temat tej zamiany przed
stawiła dyrektor Biblioteki Miejskiej Anna Guznar. Ponieważ
biblioteka w całości ma być przeniesiona do nowego budynku, A.
Guznar stwierdziła, że w razie przeniesienia tam także MOPSu,
zabraknie miejsca na pomieszczenie socjalne, komputer, czy salkę
do wyświetlania slajdów. F. Korcz zaproponował, aby na razie nie
zajmować się tym, czy MOPS zostanie tam przeniesiony, gdyż w tej
chwili mówi się tylko o bibliotece. T. Duda poinformował, iż część
przejmowanego pierwszego piętra składa się z trzech pomieszczeń
0 łącznej powierzchni 334,4 m 2 . Czwarty pokój TP SA chce
przeznaczyć na mieszkania dla swoich pracowników razem z po
mieszczeniami przejętymi od miasta. Radny Jan Szwarc zapowie
dział, że będzie głosował przeciwko uchwale, gdyż jest ona dla
miasta niekorzystna.
Budynki mieszkalne powinny^ znajdować się na zewnątrz miasta,
a w centrum musi być miejsce na obiekty użyteczności publicznej
— argumentował J. Szwarc.
Ostatecznue uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciwnym
1 pięciu wstrzymujących się. Postanowiono uczynić dniami wolnymi
dla pracowników UM piątek 16 czerwca i poniedziałek 14 sierpnia.
Dni te zostaną odpracowane w soboty 8 lipca i 5 sierpnia.
Jednogłośnie przyjęto uchwały:
— dokonującą zmian w budżecie na 1995 rok;
oddającą w użytkowanie wieczyste działkę stanowiącą własność
gminy, a będącą w użytkowaniu PSS Społem. Działka ta znajduje
się na terenie przy ul. A. Brody, na którym stoi piekarnia. Po
burzliwej dyskusji z porządku obrad zdjęto uchwałę dotyczącą
ustalenia godzin otwarcia i zamykania lokali gastronomicz
norozrywkowych, prowadzących działalność dyskotekową.
Do rady wpłynęła jedna interpelacja Ireny Pawelec, dotycząca
połączenia dróg Głogowej z Akacjową. Nie może być zrealizowane
z powodu zbyt nisko osadzonego gazociągu. Odpowiadając Bur
mistrz K. Hanus powiedział, że gazociąg osadzony jest niezgodnie
z przepisami. W tej chwili w trakcie wyjaśniania jest sprawa, kto i na
czyj koszt powinien dokonać przełożenia gazociągu.
Ostatnim punktem obrad były zapytania radnych. J. Baldys
stwierdził, że niebezpieczne jest skrzyżowanie ulic 3 Maja z Par
tyzantów z powodu znajdującej się tam ogromnej dziury. B.
Brandys zaproponował zrobienie pod mającą iść obok os. Man
hatan drogą szybkiego ruchu podziemnego przejścia, aby ułatwić
przechodzenie przez dwupasmówkę i zmniejszyć niebezpieczeń
stwo. Postanowiono się nad tym pomysłem zastanowić, szukając
jednocześnie innych rozwiązań. H. Hojdysz prosił o unormowanie
prakowania przy targowisku, gdyż droga pomiędzy ul. Konopnic
kiej i Brody jest nieprzejezdna w dni targowe. Pytano także o termin
remontu chodnika przy ul. Daszyńskiego, remont ul. Jastrzębiej,
poruszono także sprawę naprawy fortepianu z Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa.
Na zakończenie obrad Franciszek Korcz poinformował o wizycie
Zarządu Miasta u przebywającego w hotelu „Alexado" premiera
Józefa Oleksego.
Łukasz Matuszka

W rozmowach o Ustroniu jako uzdrowisku, mieście które żyje
z przyjeżdżających tu gości, zazwyczaj przewija się parę „tema
tów dyżurnych" związanych z czystością, utrzymaniem
zieleni,
działalnością Straży Miejskiej, promocją walorów
Ustronia.
Spotkać się można z gwałtowną krytyką, ale też z aprobatą
poczynań władz miasta. W kilku najbliższych numerach GU
0 tych problemach będziemy rozmawiać z przedstawicielami
odpowiednich wydziałów i służb miejskich. Liczymy też na opinie
czytelników. Na początek krótka rozmowa z zastępcą burmistrza
z Wydziału
Ochrony
Tadeuszem Dudą i Janem Sztefkiem
Środowiska UM o utrzymaniu czystości w Ustroniu.
||i||Illj|M

DYŻURNE TEMATY
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— Ile kosztuje sprzątanie naszego miasta?
Rozmachu nabrały roboty przy budowie wodociągu w Hermanicach.
— Wydział Ochrony Środowiska dysponuje skromnymi środkami
Inicjatywa należy do Społecznego Komitetu.
Fot. W. Suchta
finansowymi na oczyszczanie miasta. Z kwoty 3,6 mld około 1,6
mld przeznaczone jest na sprzątanie, segregację śmieci, malowanie
25 maja w Szkole Podsta
osiągnięcia. Cztery, pięć lat
przystanków, malowanie i zakładanie koszy. Przykładowo na
wowej nr. 3 w Ustroniu Pola
i następuje zmiana. Filateliści
zamiatanie ulic zaplanowano 120 min zł, co właścicwie wystarcza na nie połączono obchody Dnia
p o odejściu ze szkoły podsta
pięciokrotne zamiatanie w ciągu roku. Miasto Ustroń ma około 140 Matki z dziesięcioleciem fila wowej j a k o ś
zapominają
km dróg. Dba się przede wszystkim o centrum, Zawodzie i Jaszo
telistycznego koła młodzieżo
o tym, że należeli d o koła
wiec, ale są naciski mieszkańców aby w innych dzielnicach ulice też
były zamiatane. To też trzeba mieć na uwadze.
— Czy w sezonie miasto będzie względnie czyste?
— Kosze są opróżniane trzy razy w tygodniu, a gdy jest ładna
wego działającego przy tej
i zbierali znaczki. Przypomi
pogoda i duży napływ turystów firma TrosEko robi to także szkole. Dyplomem uznania od
w sobotę i niedzielę w miejscach centralnych miasta. Nigdy burmistrza miasta za dotych nają sobie o tym dopiero póź
niej, kiedy pracują, zakładają
natomiast nie możemy wykluczyć sytuacji, gdy przyjeżdża wyciecz czasową opiekę nad kołem
rodziny.
ka, biwakuje wokół jednego kosza i jest on wtedy błyskawicznie
uhonorowano Elżbietę Żak
Dzieci uczęszczające n a
przepełniony. Problemem są duże objętościowo butelki plastikowe, Kwoczyńską. Dyplom wrę
świetlicę przygotowały dla
których kilka wystarcza, by wypełnić kosz. Przystanki sprzątamy czył prezes ustrońskiego koła
swoich m a m przedstawienie
P Z F Stanisław Głowacki. Na
dwa razy w tygodniu. Na ogólną czystość wpływa również to, jak
o Warsie i Sawie, a także dro
imprezie obecny był także
właściciele poszczególnych obiektów dbają o swoje otoczenie. Jedni
bny poczęstunek.
(mat)
to robią lepiej, inni gorzej. Mamy informacje, że część osób po przewodniczący Komisji Mło
dzieżowej
przy
Zarządzie
P
Z
F
zakończeniu działania np. małej gastronomii, szuka koszy miejskich
Stanisław Klinot. Uhonoro
1 tam pozostawia swoje śmieci.
wał on Małgorzatę Kwoczyń
— Jak miasto temu przeciwdziała?
ską i Edytę Gogółka mło
— Bardzo trudno tu cokolwiek uzyskać karami. To właściciel dzieżową brązową odznaką
sklepu czy restauracji powienien zdawać sobie sprawę z tego, że filatelisty. Po spotkaniu po
prosiliśmy go o krótką roz
przepełniony w sąsiedztwie kosz obniża jego zyski. W ogóle wygląd
mowę:
miasta wpływa na zwiększenie się liczby turystów. Niestety nie
wszyscy zarabiający na turystach zdają sobie z tego sprawę i można — Czy mógłby pan podsumo
wać dotychczasową działal
powiedzieć, iż podcinają gałąź, na której siedzą. Dlatego Straż
ność filatelistów z Polany?
Miejska robi kontrole, my jako wydział również przeprowadzamy
— Koło m a bardzo duże
kontrole podmiotów gospodarczych. Zwracamy uwagę głównie na
osiągnięcia w konkursach,
gospodarkę śmieciami, sposób odprowadzania ścieków i ogólny
wystawach okręgowych oraz
porządek.
krajowej „PolskaRumunia".
Dzięki pani Elżbiecie Kwo
— Jak można ogólnie ocenić czystość Ustronia?
czyńskiej koło dobrze prospe
— Bardzo niezręczne jest wystawianie takiej oceny przez Urząd
ruje.
Miejski. Można tylko powiedzieć, że w kontaktach z przyjeż
dżającymi do nas burmistrzami innych miast, różnymi delegacjami, — Dziesięć lat to dużo czy
a także od wczasowiczów, dowiadujemy się, że Ustroń jest czystym mało?
Jest t o spory okres czasu.
miastem. Wszyscy też stwierdzają, że w porównaniu z poprzednimi
Młodzi filateliści zmieniają się
latami jest wyraźna poprawa. Na pewno nie bez znaczenia jest
i trudno o jeszcze większe
Fot. Ł. Matuszka
wprowadzenie podatku od wywozu śmieci. Wiadomo też, że
zdecydowana większość mieszkańców jest bardzo wyczulona na
|IIIIII!IIIIIIII!IIII!!M
sprawy czystości i jakiekolwiek niedociągnięcia są od razu syg
nalizowane. Może dlatego powstaje wrażenie, że utrzymanie czysto
ści jest przez wszystkich krytykowane. Nie można jednak tego tak
Autoryzowany serwis fabryczny T. C. DĘBICA
nie traktować. Dla nas takie sygnały są po prostu pomocne w pracy,
Polecamy
przyczyniają się też do poprawy stanu czystości w mieście.
— najtańsze opony firmy T. C. Dębica
— A jak reaguje UM na interwencje mieszkańców dotyczące czysto
— na zamówienie opony zagraniczne
ści w mieście. Po jakim czasie od informacji, że np. kosze w danym
— serwis na najnowocześniejszych
rejonie są przepełnione, jesteście w stanie je opróżnić?
urządzeniach elektronicznych
— Jeżeli dzieje się to w normalnych godzinach pracy, dzwonimy od
— wystawiamy faktury VAT
razu do Firmy TrosEko i po najwyżej trzech godzinach kosze są
PRZYJDŹ
— ZOBA CZ — SPRA
WDŻ
puste. Jeżeli ten sygnał otrzymujemy po południu, niestety kosze
zostaną opróżnione dopiero następnego dnia.
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Ogłoszenia drobne
Skup butelek — każda ilość. Czynny:
9.00—16.00. Ustroń, ul. Skłodowskiej
Sklep Tiktakon Ustroń, ul. 9 Listopa
da 3d oferuje: duży wybór aparatów
telefonicznych ze świadectwem homo
logacji Ministerstwa Łączności.
Sprzedam tanio (750 zł) nowy telewi
zor kolorowy „Curtus" 20 cali — tel.
543250.

Znakowanie samochodów. Poniedzia
łek, środa, piątek 12.00—17.00.
Ustroń, Osiedle „Goje", ul. Stalmacha
7. Tel. 542601.
Zakład szklarskoszlifierski — peten
zakres usług, ramowanie obrazów
i grafik, lustra importowane, siatki
w ramkach przeciw owadom. Ustroń,
ul. 3 Maja 44. Tel. 542800.
Ekspresowe
dorabianie
kluczy:
domowe GERDA, samochodowe
FORDKOD. Os. Manhatan, pawilon
handlowy, pn.—pt. 12.00—16.00.

BADANIA OKRESOWE
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oferuje badania
okresowe dla pracowników tych zakładów, które nie posiadają włas
nych przychodni zakładowych. Istnieje możliwość bezgotówkowej
regulacji należności za badania. Zakłady zainteresowane tą formą
płatności proszone są o przekazywanie zamówienia wraz z listą
pracowników typowanych na badania na adres: Zespół Opieki Zdrowo
tnej w Cieszynie, Sekcja Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 4, 43400
Cieszyn, tel. 520511, wewn. 209.

NADLEŚNICTWO USTROŃ
ul. 3 Maja 108
Oferuje do przetargu następujące pojazdy i urządzenia:
Żuk A13 1986 r „ zużycie 8 0 % — 3.562 z ł + 2 2 % V A T
Ciągnik Ursus C360 1982 r „ zużycie 80 % — 3.960 zł + 2 2 %
VAT
Przyczepa Kościan PD2.5, zużycie 8 0 % — 1.020 z ł + 2 2 %
VAT
Barakowóz 1974 r., zużycie 9 0 % — 576 z ł + 2 2 % V A T
Kompresor elektr. 3cylind. 1977 r., zużycie 9 0 % — 350 złH
22% VAT
Podnośnik widłowy — ciągnikowy 1976 r., zużycie 9 0 %
— 280 zł + 2 2 % V A T
Przetarg odbędzie się 13 czerwca 1995 r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie
Ustroń.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium
w wysokości 10 procent ceny wywoławczej w Kasie Nadleśnictwa
Ustroń najpóźniej w przeddzień przetargu 12.06.1995 r. godz. 13.00.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników licytacji nie zaoferował ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.
Ww. pojazdy oraz urządzenia można oglądać w dniu 12.06.1995 r.
od 8.00—14.00

Fot. W. Suchta

CO N A S CZ EKA
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 rysunków Andrzeja Mleczki (do 30.6.)
— Wystawa instrumentów muzycznych Ferdynanda Suchego (do 30.6.)
— Wystawa zabawek ludowych do (30.6.)
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
uprzednim zgłoszeniu zainteresowanych.

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 „BRZIMY"
w Centralnej Informacji i Recepcji — Rynek 7. (tel. 542653)

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

CENTRALNA INFORMACJA I RECEPCJA
udziela informacji turystycznokulturalnych
czynna codziennie: 8.30—17.00 w soboty 8.30—15.00
Ustroń, Rynek 7

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (teł. 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
19.6.1995 r.
poniedziałek
godz. 17.00

KLUB PROPOZYCJI — Jerzy Łagoda, gen. pilot
będzie mówił o „Kornelu Makuszyńskim, jakiego nie
znamy" — Zbiory Marii Skalickiej, ul. 3 Maja 68

Imprezy sportowe

Jak co roku wiosną młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nierodzimiu
zbierała śmieci na Czantorii. Nie udało się uprzątnąć wszystkich
brudów, ale i tak na Czantorii jest obecnie o kilka worków śmieci mniej.
Fot. W. Suchta
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15.6.1995 r.
czwartek
godz. 17.00

Mecz piłki nożnej o mistrzostwo „A' klasy
Kuźnia Ustroń — LKS Pogwizdów

17.6.1995 r.
sobota

Mecze piłki nożnej: „Kuźnia" Ustroń — „Hejnał" Kęty
godz. 9.30 Trampkarze
godz. 11.00 Juniorzy

Od 3 czerwca dyżur pełni apteka „Pod Najadą" przy ul.
3 Maja. W sobotę 10 czerwca rano dyżur przejmuje apteka
w UstroniuNierodzimiu.

Wiosna — najpiękniejsza
pora rok jawi się w pełni roz
kwitu. Wśród oszalełej z rado
ści zieleni, zajmującej każdy
skrawek otaczającego nas
świata ukazują się w całej swej
krasie bajecznie kolorowe
kwiaty. Pewne swego powabu

ty w fartuchach lub w naręcz
nych koszach niosły jajka,
chleb i inne produkty. Ktoś
wcześniej zobowiązał się za
brać ze sobą wielki rondel
(czyli po naszemu „kastrol")
oraz drewnianą
warzechę.
Niejeden gospodarz wziął bu

i uroku kołyszą się na wietrze,
ciesząc się swym ulotnym ży
ciem i mamią kolorami tęczy
oraz tysiącem zapachów.
Jeśli znajdziesz się na wio
sennej łące i zanurzysz się
w tym niewiarygodnie żywot
nym gąszczu roślin, jeśli zau
roczysz się tym dziełem sztuki
jaki wokół nas tworzy z wielką
pasją M a t k a — Natura, jeśli
jeszcze przeniknie cię muzyka
leśnych ptaków, to właśnie ta
łąka, zagajnik czy leśna pola
na będzie miejscem do które
go chce się zawsze wracać

telkę warzónki czy piwo w ba
ńce.
Kamienie służące d o obu
dowy ogniska i postawienia
na nich rondla pozostawały
często od poprzednich lat, wy
starczyło więc nazbierać su
chych karkoszek, podpalić
starą gazetą i ognisko gotowe.
Zazwyczaj ktoś przyniósł ja
kiś instrument — harmonię
czy choćby piszczałkę, więc po
kilku taktach skocznej muzyki
młodym dziewczętom i chłop
com nogi same skakały. Gos
podynie
kroiły
„szpyrke
i sznytlok" i rozbijały jajka.
Zapach „wajecznicy" z tego
ogromnego rondla był tak ku
szący, że wprost nie do opisa
nia i rozchodził się daleko po
okolicy. Wszyscy zgromadze
ni z ochotą chwytali za drew
niane łyżki i ustawiali się wo
kół wspólnego naczynia lub
jedna z kobiet nakładała jaje
cznicę na chleb. D o jedzenia
kolejnej porcji nie trzeba było
nikogo zachęcać.

— we śnie czy na jawie.
Dawniej corocznie w taki
wiosenny
poniedziałek
— w Poniedziałek Zielonych
Świąt wszystkie te urokliwe
miejsca wypełniały się ludz
kim śpiewem, tańcem i zaba
wami.
Przygotowania
do
wspólnej rozrywki na łonie
natury trwały kilka dni. Gos
podynie— sąsiadki umawiały
się, co która przyniesie z do
mu. Jedna obiecała dać kopę
jaj, inna wędzoną słoninę, kie
łbasę czy chleb. W poniedział
kowy świt dzieci i młodzież
pasąca krowy, starali się wraz
ze wschodem słońca wypędzić
bydło na pastwisko. W tym
dniu nikt nie chciał być tym
ostatnim, bo był taki zwyczaj,
że śpiochów wykrzykiwano
na całą okolicę. Dziewczyny
pasące krowy śpiewały i wiły
wianki ze słonecznych moicz
ków. Czasem dla żartu wian
kami ozdabiały również gło
wy krów. Omawiano ostatnie
przygotowania d o długo ocze
kiwanej zabawy.
Po południu, po wykonaniu
niezbędnych prac w domu
i gospodarstwie, całymi rodzi
nami zbierano się na łące, czy
na leśnej polanie, corocznie
w tym samym miejscu. Kobie

N a ukwieconej, wiosennej
łące prędko płynął czas. Śmie
chom, opowieściom i śpie
wom nie było końca. Wesoła
gromada dopiero nocą roz
chodziła się do swoich do
mów, by znów nazajutrz jak
codzień, wraz ze wschodem
słońca, zabrać się do pracy, do
codziennych wiejskich obo
wiązków. Pozostawały jednak
wspomnienia radosnych i bez
troskich chwil.
Poniedziałek
Zielonych
Świąt był nie tylko dniem ra
dości i wesołej zabawy lecz
również dniem pojednania
wiejskiej społeczności — wy
baczano sobie wówczas wszel
kie krzywdy i starano załago
dzić drobne nawet konflikty
i spory sąsiedzkie.
Lidia Szkaradnik

LUDOWA ZABAWKA

Fot. W. Suchta
Ustrońskie Muzeum proponuje obejrzenie wystawy zabawek
ludowych. Pomysłodawcą zorganizowania tej wystawy jest
Dział Folkloru i Sztuki Ludowej Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w BielskuBiałej. Ekspozycja obejmuje 125 zabawek
wykonanych głównie przez starsze pokolenie mieszkańców
Żywiecczyzny. Wystawa będzie trwała d o 23.06.br.
— Zabawka żywiecka jest najstarszą w Polsce — mówi Zbig
niew Micherdziński. Istnieje od X I X w. Przyciąga przeróżnymi
barwami, ciekawymi kompozycjami i charakterystyczną tech
niką rysowania. Na Żywiecczyźnie przetrwała dzięki przekazy
waniu młodym pokoleniom tradycji wytwarzania. Robienie
zabawek nie zanikło również za sprawą ludzi, takich jak pan
Teofil Mentel, który wykorzystał swoje zdolności w rzeźbieniu
ptaszków. Na uwagę zasługują także, prezentowane na wy
stawie, koniki Stanisława Lacha z Pewli Wielkiej.
Aby rozpowszechnić kulturę naszego regionu od wielu lat
prowadzimy szkółki folklorystyczne. Utrwalając dawne zwy
czaje, uczymy młodych ludzi malować na szkle, rzeźbić, robić
zabawki. 3 lata temu został opracowany i zaakceptowany przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki program pt.: „Beskidzkie cent
rum zabawkarstwa ludowego". Jest to obecnie jeden z najlep
szych ośrodków tego rodzaju w Polsce.
Alina Miech

Uzupełnieniem wernisażu wystawy zabawki ludowej był koncert
uczniów cieszyńskiej szkoły muzycznej.
Fot. W. Suchta

BETOIM '95
Z rozmachem członkowie sekcji
koszykówki TRS Siła organizują
Turniej Koszykówki na Asfalcie
„Beton 95"'. Zaplanowano udział
102 drużyn, w tym wszystkich,
które zgłoszą się z terenu Śląska
Cieszyńskiego. Zespoły składać
się będą z 5 zawodników w wieku

1022 lata. Zgłoszeń dokonuje się
na karcie pocztowej wysłanej na
adres: Urząd Miejski, Rynek 1,
43450 Ustroń z dopiskiem BE
TON 95'. Na zgłoszeniu podaje
się nazwę drużyny oraz imię, na
zwisko i dokładny adres kapitana.
Wpisowe wynosi 10 zł od druży
ny. Zapisy kończą się z dniem 30
czerwca, a turniej odbędzie się
w dniach 2 i 3 września.
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Taki se bajani
Już po raz drugi rozegrano Miejski Konkurs Ekologiczny,
w którym uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe Ustronia.
W dwóch pierwszych etapach młodzież sprzątała potoki oraz
przygotowywała w Muzeum wystawę ekologiczną. Zostało to
w przypadku wszystkich szkół nagrodzone maksymalną ilością
punktów i do finału, który rozegrano 19 maja w SP1, drużyny
wystartowały z jednakowymi szansami. Odpowiadano na pytania,
a oceniała to komisja w składzie: Jan Kłoda
przewodniczący,
Iwona Ryś — zastępca oraz członkowie — Danuta Koenig, Barbara
Jońca, Andrzej Majewski i goście: Andrzej Piechocki — prezes
„Brzimów" i Ewa Dunaj z fundacji „Czyste Jutro". Całemu
przedsięwzięciu patronował burmistrz Kazimierz Hanus, który
również zasiadł w komisji. W trakcie konkursu okazało się, że
młodzież jest dobrze przygotowana i o zwycięstwie zdecydować
może jedna błędna odpowiedź. Z pytaniami: Co to jest sozologia?
Podaj różnicę między populacją a gatunkiem. Co to jest recykling?
nie miano poważniejszych kłopotów. W efekcie zmagań najlepsza
okazała się drużyna SP1 (15 min nagrody) przed SP5 (12 min) SP3
(10 min) SP6 (8 min) SP2 (8 min). Nagrody pieniężne ufundował
UM i zostaną one przeznaczone na zakup pomocy do nauki
biologii. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali od UM i fundacji
„Czyste Jutro" książki o tematyce ekologicznej, fundacja dała leż
nagrody: 3 min za 1 miejsce, 2 min za 2 i 1 min za 3. PP Uzdrowisko
wszystkim uczestnikom dało po dwa darmowe bilety na baseny
solankowe w Zakładzie Przyrodoleczniczym.

Zwycięska drużyna: od lewej Łukasz Błachut, Anna Pietrzak, Edyta
Wantulok, Agnieszka Nowińska, Maciej Gomola.
Fot. W. Suchta
POZIOMO: 1) kioskowy monopolista 4) rodzaj koca 6) pyszni
się ogonem 8) produkt wulkanu 9) konkurent skina 10)
pierwiastek promieniotwórczy 11) węglowy lub celny 12) ulga,
rabat 13) z prysznicem 14) sąsiad Iraku 15) mieszkanka
Abisynii 16) lekarstwo z wieloryba 17) psie wyspy 18) rysował
piórkiem i węglem 19) rumuński taniec ludowy 20) znak
zodiaku
PIONOWO: 1) zapiśnik pradziadków 2) setnik w wojsku
rzymskim 3) do nadstawiania 4) przeróbka utworu 5) ukraińs
ka pieśń ludowa 6) stróż w spódnicy 7) wyjaśnienie udzielane
przez Trybunał 11) poddasze 13)producent zup 14)syn Dedala

Roz mama kozała Lełonowi wziońść tragacz i miol cosi z Ustró
nio przywjyść. A z Lelona, to czasym był taki łoperyjasz, też nieroz
cosi musioł wywiyś. Wiela razy sie mu bóncka dostała, a kiesi łod
taty aji poskym mioł wystrzyłane. Tóż musioł s tym tragaczym po
ceście łopicować, że nie widzioł konia z drabiniokym. Wloz s tym
tragaczym pod konia, czy co, nie wiym, boch tego nie widziała, jyny
po tym coch słyszała. Do chałupy prziylatuje gazda z biczyskym
i łarmuje aż mama po synka leci, bo sie nieszczyńści stało. Tragacz
był cały, bo mama Lelona na tragaczu przywiozła, ale Lelon miol
nogę pocharatanóm. Aninie zwuczoł, sie mi zdo, że sie boł, że jeszcze
po uszach dostanie. Jaki to po prowdzie było, nie wiym, ale musioł po
ceście dorobiać, skoro wloz pod konia. Ale mówióm, że na nas gojilo
sie wszystko jak na psie (o sobie skuli tej gymby ni mogym tego
powiedzieć). Isto jednak dobrze sie skończyło. Lełon o łosce nie
chodzi, i żodnej gany mu ni ma.
Ku świyntóm mama piykła rozmaite ciastka:
zozworkowe,
orzechowe, a to z marmeladóm, a to mandlowe, ale zamiast mandli,
mama do ciastek dowala fazole, ty wielki biole becoki. Nejprzód
fazole powarziła, my dziecka ty fazole lobiyrali ze skórki, a po tym
sie ty fazole mlelo i szły do ciastek. A jeszcze były taki ciastka
z łowsiónki — też kapkę te łowsionke przyprażiła w kastrolu, i ty
ciastka tak szmakowaly a chrupialy, choćby tam były orzechy. Ale
orzechowe rożeczki też mama piykła i wanilkowe i rozmaite inksze:
gwiozdki, a koluszka, a podobne do miesiączka, do kwiotuszka
— rozmaite. Każdóm zorte dowala do inkszego biołego miyszeczka,
wiązała sznórkym i chowała do szpajski. Musiały sie uleżeć.
Czasym jeszcze przed świyntami dowala nóm po jakimsi ciastku.
Wiela takich gwiozdek widziałach po tym na drzewku razym
z orzeszkami i jabuszkami. Było aji pore baniek, ale jo wtedy nie
wiedziała, że to mama s tatom strojom to drzewko. Zawszech
myślała, że to aniołek przilatuje i stroji. Jak my sie budzili we
wilije, to drzewko świycóne, ustrojone stolo w izbie. W naszych
łoczach odbijały sie ty wszystki świycidła i rozmaite cuda — wielko
gwiozda na szpicu, lameta, a bańki, i ciastka, i wata, i co już jyny.
Pod gojiczkym leżały jabka, orzechy i biołe opłatki i nejlepsze
talyrze na stole. Uroczyście i piyknie. A po wieczerzy każdy
s nas pod talyrzym znaszel jakisi piniążek. A za łoknami sypoł
śniyg, dało sie słyszeć jeszcze dzwonki na srómbku, wiater wioł
i śniegym zamiatoł. Pod piecym łogiyń strzylol. Było cicho i wielki
miłowani.
Hanka lod Śliwko w

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania
odpowiedzi mija 22 czerwca.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 19
KOLORY MAJA

W wyniku losowania nagrodę 100.000 zł (starych) otrzymuje
TADEUSZ CICHY z Ustronia, ul. Akacjowa 36. Zapraszamy
do redakcji.
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