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Póltorej godzi~y ~g6Iale ~ ""

chlodzili sie w parkuCzart()ry-

ski<;.hi zwiedzaliJ>alag"m~gpa-
J:ów.Opejrzeli tez(nieStety,~tyl-
:kooz,.zeWnatrztchin~ki doiife~
i dl~ga na 140 metrów ocote.
oraz lowili ryby na, przy.;sfllnl~
(wedlug" miejscowej .legenqy"
wedkarskiej, tegoroczny. re-
kord to tolpyga waza~a ;p~2ki- -
logramX}A " < . .
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rtia Ila,drózy,
. do flIsako}\" plYnacych

do Gdanska dolaczyli dwa.j pa-
sazerowie na gape. SWiezo
upiecz"eni rnatUr~sci po egza-
minach na,studia~!irek"!oziel
ciBartek Koziotz I1'LO zabrctli .

sie z czteremq""S!askami,.,z Pu-
law do Debliila~ ",.

Przedtem "oprowadzali ich

po mIesCie, do lstóregp górale~
przyByli okolo polvdnia.

~.'Bylismy wSwiatyni Sybil-
li, pier.ws"z)ffilmuz~um naro-
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Dokonczenie ze str.,:1

Obiad zjedli w restauracji
Tawerna. Wlasciciel z radosd
postawil flisakom lody.~Odtad
stolik,cprzy którym siedzieli
górale bedzie sie nazywac~fli-
sackj..~

Nie-zabraklo im sil"wzolad;. .
~1;lch-czuIrjes~cze sQiadanie
(kielbasa i salatka jarzynowa),
którym uraczyl ich bUFmistrz

, Kazimret?:aDo)n,ego"uktóre-
go.spedzilinOCz wtorku nasro-
de.~ :Czytoju.z festiwal kapel
góralskich? - ciekawia sje
wczoraj ranomieszkan~K~i-"
mie;rza widzac flisaków w-tra-
dycyjnych strojach. Festiwal

ma sie odbyc W czasie tego z'pj~ystani flis'acJiej 'Y Sr6~1

weekendu. mowcach-Katach do Gdanska.
Prócz tradycyjnych zdjec Do pokonania maja 900

z turystami i udzieleniukilku km wodnego szlaku. DoWar-
wy;wiadów dla lokalnych me- szawy planuja doplynac
diów,flisacymieli jeszcze czas, 24CZ~f,wcana "wianki'~: Rejs
zeby póchodzicpnmies&i~ zakoncza 1 lipca udziciiem
i rozpytac m.in. o.kamienice w lokalnej impr;ezie 10 leda .:-
sw. Krzysztofa, ich patrona Gdanskiej Mariny. Nafesty;li_e
i przejsc sie wawozem lessb- bedzie licytowana lódz flisac:-
wym~Rano zo~tali zaproszeni ka, a ,dochód z,'niej .przezna-
naobradyradymiasta. - Cbcie- ~ czony bedzie ala dzieci :aie",
libysmy,~ebynasze gminy na- pelnosprawnych z PSOUU
wiazaly wspólprace. Radni-by- "Perla".w Szczawnicy.
li zainteresowani~ zobaczY}llY '" Jak mówi komandor pre-
cog,tegowyjdzie -relacjorlllje z~s Stowarzys~~n.ia Flisaków
StaszeRKalafut. - JanSienkieWicz,celemtejnie-

Wczoraj po poJudniu flisa- codziep.nejwyprawyjesfrekla-
.CYMWTuszyli,doJJe'blina. ma~Splywu-FfzelomemDunaj-
"" 11czerwca czwórka Rienin- ca. -~-~ .
skich flisaków zaczelaswójrejs (MP,.ZACI:I)


